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Garbingieji Broliai, 
sveikiname jus ir 
siunčiame Apašta
liškąjį Palaiminimą

Kaip vaikai su dideliu malo
numu širdyje nešiojasi tėvo 
prisiminimą ir pasitaikius pro
gai, išreiškia jam viešą pagar
bą, taip tautos jaučia pareigą 
prisiminti savo dvasinių Gany
tojų pavyzdį; tų Ganytojų, ku
rie nepalaužiamu narsumu ko
vojo už jiems patikėtą kaime
nę ir jai, kaip brangiausią pa
veldėjimą, paliko savo mokslą 
ir savo pavyzdi.

GANYTOJO PAVYZDYS
Tokį Ganytojo pavyzdi — 

kaip Mums yra pranešta — 
šiemet prisimena kilnioji. Mums 
labai mylima, lietuviu tauta, 
minėdama tris šimtus penkias
dešimt metę nuo mirties uo
laus šios tautos vyskupo Mer
kelio Giedraičio, apie kurio di
delį šventumą ir šiandien liu
dija jūsų tauta.

Norėdami tad tarsi apvaini
kuoti jūsų džiaugsmą, negalime 
tylomis praeiti šios progos. 
Juo labiau, kad iškėlimas jo 
darbų ir visiems prisiminimas 
jo dorybių, Mūsų nuomone, 
bus labai naudingas šių laikų 
sunkumuose.

Merkelis Giedraitis buvo aukš 
tai iškilęs savo gyvenimu, sa
vo pamaldumu ir dvasios kilnu
mu. Jis buvo apaštalas, kuris 
šventąjį Kristaus tikėjimą jūsų 
tautoje išplatino, sustiprino ir 
giliai įdiegė žmonių širdyse. 
Kai 1576, būdamas 40 metų 
amžiaus, buvo paskirtas vys
kupu, jis vieno tetroško, kaip 
“geras Jėzaus Kristaus karys’’ 
(U Tim. 2,3) dirbti didesnei 
Dievo garbei ir sielų išgany
mui: tautą, kuri dar nebuvo iš
sivadavusi iš daugelio klaidų, 
jis mokė giliau pažinti ir są
moningiau išpažinti savo krikš
čioniškąjį tikėjimą; jis taip pat 
rūpinosi, kad daugelis atitolu
sių nuo katalikiškojo tikėji
mo, kurių tarpe buvo didelis 
skaičius kilmingųjų, paklustų š 
Petro Sostui ir grįžtų į jo vie
nybę.

Reikia stebėtis, kiek daug jis 
anom aplinkybėm padarė savo 
žodžiais ir veikliu gyvenimu, iš
tisai laikydamasis neseniai įvy
kusio Tridento Susirinkimo 
nuostatų; visu uolumu atlikda
mas ganytojiškas pareigas, stei
gė najas parapijas ir statė baž
nyčias, rūpinosi bažnytinių ap
eigų grožiu, visoms žmonių kla
sėm stengėsi perduoti krikščio
niškojo tikėjimo tiesas. Pasiry
žimas išplėsti ir sustiprinti ti
kėjimo tiesų mokymą (kateki- 
zaciją) buvo jo pagrindinis rū
pestis ir nenuilstamos veiklos 
tikslas; jis rengė iš šio kraš
to kilusius tinkamus kunigus, 
kad jie. kalbėdami vietine kal
ba — kaip jis pats visiem bu
vo davęs pavyzdį — lengviau 
galėtų žmones laimėti Kristui; 
jis platino knygas, kad jų pa
galba krikščioniškojo tikėjimo 
tiesos kuo plačiausiai pasklistų 
tėvynėje.

Šios didžios dorybės Mums 
atrodo kaip tik labai tinkami 
pavyzdžiai, kuriais ypatingai tu
rėtų sekti visi mylimieji lietu
vių tautos sūnūs.

TIKĖJIMO PRIESPAUDA 
LIETUVOJE

Gerai žinome, kokius laikus 
išgyvenate, ir tai Mes labai 
skaudžiai atjaučiame. Jau se
niai brangioje jūsų tėvynėje 
katalikę* Bažnyčiai yra statomos 
visokios kliūtys, tiek vyskupam 
ir kunigam kliudoma atlikti sa-

Popiežius Jonas XXIII Garbingiesiems Lietuvos vyskupams
Šie Šv. Tėvo Jono XXIII žodžiai buvo paskelbti per Vatikano radiją sausio 21 d.

vo pareigas, tiek net tikintie
siem kliudoma gyventi pagal 
savo krikščionišką tikėjimą.

Ganytojai yra arba išvyti iš 
tėvynės, arba turi gyventi ša
lia savo vyskupijų, suvaržyti, 
toli nuo mylimų tikinčiųjų, ar
ba yra nuolat kliudomi laisvai

POPIEŽIUS JONAS XXIII

Suėmę tėvus, reikalavo, kad sūnus 
pranešinėtų žinias apie kariuomenę

Pirmas toks sovietinis šnipas 
Vokietijos kariuomenėje

Karlsruhe. Vokietijoje, sau
sio 25 kaltinamųjų suole buvo 
pasodinti keturi šnipai. Svar
biausias tarp jų — kapitonas 
Horst Lud\vig. 34 metų. Jo šni
pinėjimo istorija yra viena iš 
tūkstančių, kokias organizuoja 
sovietai.

Lud\vig buvo kilęs iš Wei- 
maro, kur dabar yra sovietų 
žinioje. Po karo grįžo ir pradė
jo studijuoti Jenoje. Staiga 
1950 jis atvyko į vakarų Ber
lyną, o iš ten atsidūrė Bremer- 
havene amerikiečių marinų 
tarnyboje. Toje tarnyboje buvo 
“Labor Service Unit” — išim
tinai civilių vokiečių. Joje Lud- 
wig buvo karininkas. Ten jis 
susipažino su Fritz Briesemeis- 
ter, kuris dabar taip pat sėdi 
kaltinamųjų suole.

1956 pavasarį Ludwig perė
jo Į Vokietijos kariuomenę ir 
tarnavo kaip jūrų karininkas. 
Jau gegužės mėnesį jis buvo 
komandiruotas į Floridą. i 
Pensecolos marinų aviacijos 
mokyklą. Po avarijos su lėktu
vu. su kuriuo jis nukrito į jū
rą. Ludvvig 1957 jau buvo grą
žintas į Vokietiją. Po trumpų 
atostogų jis buvo pasiųstas į 
Škotiją. į Nato marinų aviaci
jos baze. Ten jis buvo treniruo
jamas su aparatais, kurie pa
deda surasti povandeninių lai
vų padėti.

ir pilnai atlikti ganytojiškas 
pareigas. Nemaža kunigų ir 
daug pasauliečių dėl parodyto 
tvirtumo, laikantis tikėjimo ir 
saugoj ant švenčiausias Bažny
čios teises, buvo arba ištremti 
arba sumesti Į kalėjimus, kur 
daugelis mirė, pakirsti ligų ir

Bet ten, tame Lossiemouth 
miestely, jis sugebėjo surasti 
ir kas yra to miestelio “gro
žio karalienė’’. Jis pats buvo 
linksmas, gyvas vaikinas, ir 17 
metų gražuolė June Gilbert su 
juo susižadėjo.. Ji betgi nieko 
nežinojo, kad Horst buvo Je
noje vedęs ir jau suspėjęs per
siskirti.

1958 rudenį Horst mokslas 
buvo baigtas. Jis perkeltas ka
pitono leitenanto laipsniu į Na
to marinų aviacijos bazę Schles- 
wige. Ten nuvyko ir June Gil
bert. Gyveno porą savaičių ne
toli aerodromo nuošaliame 
viešbutėlyje. Rengėsi vedybom 
Spalio pradžioje vieną vakara 
staiga Horst ir Jane susimeta 
viską ant greitųjų i automobil 
ir dumia rytų pietų kryptimi 
Pakeliui Neumuensteryje susto 
ja paimti benzino. Bet čia iš 
dygsta kaip iš žemės krimina 
linės policijos valdininkai ir 
kontržvalgybos agentai. Horst 
ir June atsidūrė kalėjime. Po 
kelių dienų June paleido, ir ji 
išvyko i Škotija be vedybų, 
prieš kurias medaus mėnuo 
jau buvo atšvęstas.

Teisme iškilo, kad tas links
masis karininkas siuntė žinias 
ir fotonuotraukas jau iš Ame
rikos. paskui iš Škotijos apie 
vokiečių karininku paruošimą 
ir kitas karines paslaptis. Už 
tai jis buvo gavęs ir 8.000 mar
kių.

Teisme jis susitiko ir savor 
aną pažįstamą iš “Labor Ser
vice’ Briestmeister. kuris tuo 
pačiu kaitinamas. Teisme buvo 
ir Horsto sesuo bei jos vyras 
\Verner Jaeger. Juodu paimtas 
iš Horsto žinias pergabendavo 

sovietine zona.
Iškilo ir klausimas, kodėl 

Horst sutiko, kodėl jis nenu
traukė ryšių su sovietais. Atsa
kymas buvo šimtus kartu gir
dėtas: jo tėvai buvo sovietinė
je zonoje; jie buvo suimti, 
jiem buvo grasinama, jei Horst 
neduos žinių . . .

kančių. Vienuolijų nariai iš
blaškyti, jų turtai ir namai kon
fiskuoti, Katalikų Akcijos orga
nizacijos panaikintos, jūsų mo
kyklos uždarytos ir jų vietoj 
įsteigtos kitos, kuriose ne tik 
draudžiamas krikščioniškų tie
sų mokymas, bet aukštinamas 
ir platinamas ateizmas; civilinė 
valdžia Bažnyčios laisvei stato 
dąugybę užtvarų ir kliūčių; 
dienraščiai, laikraščiai ir kiti 
krikščioniško mokslo leidiniai.

ALŽIRE TEBĖK 
BARIKADOS

Alžire ir pačioje Prancūzijp- 
je padėtis šią savaite įsitem
pus. Alžiro sostinėje Alžire 
prancūzai nuo sekmadienio te
besilaiko barikadose. Jų skai
čius padaugėjo iki 3.000. Atga
benta kariuomenės, kuri laiko
si nuošaliai ir neturi įsakymo 
sukilėlius pulti. Tai padrąsino 
ir kitus Alžiro miestus sukilti.

Sausio 25 slaptai buvo nuvy
kęs į Alžiro sostinę min. pirm. 
Debrė. Pasitaręs su valdžios 
atstovais, Debrė grįžo prislėg
tas. Pasisakė nepritarsiąs, jei 
ginklu bus norima sukilėlius 
numalšinti. Tokios pat nuomo
nės ir kiti ministeriai. šeši iš 
jų, tarp jų ir Debrė, pasisiūlė 
pasitraukti iš vyriausybės. Mar
šalas Juin įspėjęs taip pat de 
Gaulle neduosiąs įsakymo ka
riuomenei šauti Į sukilėlius.

De Gaulle stovi prieš dvi 
pagrindines išeitis: atšaukti sa
vo pažadą Alžirui, kad jis lais
va valia galės pasirinkti sau li
kimą, ar pasinaudoti konstitu
cijos tais paragrafais, kurie lei
džia jam paimti i savo rankas 
visą vykdomąja valdžia ir to
liau savo planą vykdyti.

Pažymėtina, kad tie minis
teriai, kurie dabar žada pasi
traukti, nebuvo protestavę ir 
nepasitraukė iš vyriausybės ta
da, kai pats planas duoti Alži
ro pasirinkimo teisę buvo vy
riausybės priimtas.

Alžire yra 9 mil. vietos gy
ventojų ir 1 mil. prancūzų ko
lonistų. Pastarieji skelbia: ge
riau mirsim, bet Alžiras turi 
būti Prancūzijos dalis.

— Amerikos saugumas gavo 
žinių, kad Kubos agentai orga
nizuoja kitose pietų Amerikos 
valstybėse obstukrijas prezi
dento Eisenhouerio vizitui va
sario mėn. 

kuriuos savo laiku katalikai 
gausiai, mokslingai ir naudin
gai leido, jau seniai nutildyti 
ir veltui pasigendami.

KREIPIMASIS Į KUNIGUS
Šioje sunkioje padėtyje ano 

vyro darbai ir gyvenimo pa
vyzdžiai visus, kurie nešioja 
krikščionies vardą, be abejonės, 
paskatins nenugalimu tvirtumu 
ištverti dorybėse: ypač myli-

VYSKUPAS MERKELIS GIEDRAITIS

Stiprina kovą dėl jaunimo Latvijoje
Latvijos naujasis kompartijos 

sekretorius Arvid J. Pelshe 
Maskvos Pravdoje skeibė, kad

dabar Latvijoje didžiausias 
rūpestis — pašalinti “naciona
listinį" sentimentą tarp latviu 
jaunimo .. . Buržuazinės pro
pagandos vaisiai turi būti ga
lutinai likviduoti. . .

De Gaulle užnu
garis stiprėja

Alžire sukilėliai paskelbė vi
suotinį streiką. Alžire esanti 
kariuomenė simpatizuoja suki
lėliam ir privačiai duoda mais
to esantiem barikadose. Kariuo
menė pritaria sukilėlių sieki
mui, kad Alžiras nebūtų atskir
tas nuo Prancūzijos.

Paryžiuje spauda ir politinės 
grupės vis stipriau ima remti 
de Gaulle pastangas likviduoti 
sukilimą. Už de Gaulle stojo 
pirmiausia de gaullistų grupė. 
Prisidėjo ir kitos, neišskiriant 
komunistų. Komunistai norėjo 
net išnaudoti proga, kad išeitų 
iš izoliacijos -- jie pasiūlė 
bendra frontą prieš “fašisti
nius” sukilėlius Aižire. Tačiau 
jų piršimasis buvo sutiktas šal
tai.

— Amerika pasiryžusi eiti į 
nuolaidas Sovietam Ženevos de
rybose dėl atominių bandymų 
draudimo.

— Maskvoje atstovas Jakob 
Malik paskirtas Viršūnių konfe
rencijai patarėju prie Chruš
čiovo. Jam specialus uždavinys 

kuriais klausimais galima 
vakariečius suskaldyti

— Komunistinėje Kinijoje 
diplomatai spėja, kad dar šie
met Kinija susprogdins savo 
atomine bomba Gobi dykumo
se.

Iš Lietuvos atvyko Regina ir 
Tomas Leonai

Ketvirtadienio, sausio 28, 
ankstų rytą i New Yorko Inter

miausius Lietuvos kunigus, ku
rie — kaip žinome — pasižy
mi tokiu dideliu uolumu ir su 
savęs atsižadėjimu atlieka jiem 
patikėtas pareigas.

Dėl to sekdami Merkelio 
Giedraičio nuostabiomis dory
bėmis. įo ištverme, nugalint to
kius didelius sunkumus, kuni
gai savo tautoje tebūna tobuli 
Dievo žmonės, pasirengę atlik
ti kiekvieną gerą darbą, ninka
mi naujojo Testamento vykdy- 

jiukelt? i 3 pusi.'

NYT korespondentas, praneš
damas šitą pasisakymą, prime
na, kad Pelshe paskyrimas su
tapo kaip tik su šituo susirū
pinimu partijoje dėl jaunimo 
perdirbimo. Pelshe buvo pa
skirtas pernai lapkričio mėn., 
atleidus iš tų pareigų Jan E. 
Kalnberzin ir nukėlus ji Į ti
tulą teturinti “prezidento” pos
tą. Kalnberzin buvo partijos 
sekretorius nuo pat Latvijos 
okupavimo 1940.

Latvijos partijos naujo se
kretoriaus kalbos apie kovą su 
"nacionalizmu" latvių jaunimo 
tarpe sutampa su tokiom pat 
Sniečkaus kalbom Lietuvoje.

Derybos su Sov. Sęj. 
dėl skohj nutrūko

Amerika ir Sovietai sausio 
11 buvo atnaujinę derybas dėl 
skolos grąžinimo Amerikai. A- 
merika karo metu buvo suki
šus! Sovietam 10 milijardų. 
Bet tuos pinigus Amerika nu
braukė iš karto. Amerika norė
jo atgauti iš Maskvos bent da
li tos paskolos, kurią Amerika 
davė Sovietam jau po karo. Tą 
paskolą vertino 2.600.000.000 
dol Už ja tereikalavo betgi tik 
800 mil. Dabar Amerika ėjo iš 
naujo i dervbas su didelėm vil
tim. kad Maskva rodys nuolai
dų. norėdama santykius su A- 
merika “atšildyti”. Amerika bu
vo apvilta, kada Manšikovas 
per keturis posėdžius su Boh- 
lenu kalbėjo ne apie skolos 
gražinimą, o apie prekybinius 
santykius su Amerika. Sausio 
Amerika derybas nutraukė.

— Lenkijoje, kaip rašo Ne\vs- 
\vcek. Gomulka slaptai matęsis 
su kardinolu Wyszynskiu. Go
mulka žadėjęs sušvelninti Įsta
tymą. kuriuo leidžiami abortai, 
jei vyskupai parems Gomulkos 
ūkinę -programą.

national aerodromą SAS lėk
tuvų linija atskrido Leonų vai
kai — Regina ir Tomas, Re
gina 20, Tomas 18. Juos pasi
tiko amerikiečių žurnalistai.
Nuo pat lėktuvo nusileidimo 
filmavo televizijai ir kino kro
nikom.

Iš lietuvių buvo konsulas A. 
Simutis, kuris spaudos konfe
rencijoje ir filmams buvo ver
tėju; Darbininko redaktorius 
P. Jurkus, Vienybės foto re
porteris J. Tysliava jr„ V. Ras
tenis. Tos pačios dienos 10 vai. 
atvykusieji išskrido į Chicagą.

Visų dėmesį patraukė jų dra
bužis, ypač Reginos paltas. Pa
sirodė, kad tai iš Amerikos. 
Tik Tomas turėjo sovietuose 
pirktą kepuraitę - birelę.

Šiaip atrodo simpatingai, kal
ba su aukštaitiškos tarmės ak
centu. Tomas visą laiką buvo 
kaime, o Regina studijavo Vil
niuje bibliotekos mokslus.

Regina pasakojo, kad gavus 
pranešimą, iš Vilniaus grįžo į 
Aukštaičius, į kaimą pas savo 
brolį rengtis kelionei. Jų atsi
sveikinti atvyko žmonės net ir 
iš toliau. Žinią apie jų išvyki
mą buvo išgirdė per Amerikos 
Balsą.

Tomas čia neiškentė nepa
sakęs, kad jis buvo nustebęs, 
kaip greitai žinios sklinda. Tą 
pačią dieną jie klausėsi Ame
rikos Balso, ir buvo pranešta, 
kad viza gauta.

Iš Maskvos išvyko sausio 27 
gana prastoku dvimotoriu lėk
tuvu į Stockholmą. Ten juos bū
riu užpuolė fotografai ir laik
raštininkai. Iš Stockholmo atvy
ko i Kopenhagą, kur pasikar
tojo tas pats. Iš Kopenhagos 
jau kalbėjosi telefonu su tėvais 
Chicagoje. Iš Kopenhagos be 
nusileidimo pasiekė New Yor
ką su nedideliais lagaminais, 
abu geros nuotaikos, nors dvi 
paras ir nemiegoję.

New Yorko spauda plačiai 
aprašė, radijas per visą dieną 
pranešinėjo. Spauda jų atvyki
me suvaidino didelį vaidmenį, 
išpopuliarinusi juos ne tik Ame
rikoje, bet ir kituose kraštuo
se.

Tuo pačiu lėktuvu atvyko ir 
Sovietų Sąjungos ledo rutulio 
komandos žaidėjai, bet jie bu
vo vėliau iš lėktuvo išleisti, vė
liau pristatyti į spaudos kam
barį ir vėliau apklausinėti.

PALOS — NUSTOS?
Kubos diktatoriaus Castro 

pradėjo, o radijas dabar tęsia 
Amerikos, jos prezidento, vals
tybės sekretoriaus. atstovo 
niekinimą ir kaltinimą. Sausio 
26 prezidentą Eisenhovverį va
dino “mažu golfo žaidėju, ku
ris nemoka vadovauti Jungti
nėm Valstybėm", Herterį išva
dino dideliu imperializmo vil
ku. Amerikos atstovą Bonzai 
kaltino “planavus agresiją prieš 
Kubą".

Prezidentas Eisenhoweris 
spaudos konferencijoje pareiš
kė sausio 26. kad Amerikos vy
riausybė nesiims jokių repre
sijos priemonių, t. y. nesuma
žins cukraus kvotos, kaip kai 
kurie karštesnieji kongresma- 
nai siūlė.

U. S. News a. \Vorld Report 
primena, kad Castro įsigalėti 
Kuboje yra padėjusi Amerika 
ir jį tuojau pripažinusi. Spėja, 
kad netrukus į savo rankas 
valdžią Kuboje visai paimsią 
komunistai. Castro yra jiem tik 
įrankis.

Kova su lupikais
Vyriausybė patraukė į teis* 

mą dvi vaistų gaminimo fir
mas — Carter Products. Ine. 
ir American Home Products — 
už lupikavimą. Anot šen Ke- 

’feuver senato komisijoje, tas 
pats jų vaistas Argentinoje bu
vo parduodamas už 0 85 dol . 
Austrijoje už 1 18. Italijoje už 
1 77. o Amerikoje už 5 42



De Gaulle savo, atsiminimus 
baigia priminimu, kad jo pa- v
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praeis.

“Prancūzijos aukštesniem inte
resam”- Tie interesai, kuriais 
de Gaulle ribojasi tai atstatyti 
Prancūzijos didybę ir jos reikš
mę pasaulio gyvenime.

Tokis de Gaulle buvo tada, 
kai vadovavo Prancūzijos išlais
vinimo kovai. Tokis ir dabar.

De Gaulle ieškojo talkininkų 
Churchillio, Robsevelto/Stalino, 
bet rado, kad kiekvienas jų sie
kia pirmiausia tik savo krašto 
intereso. Tas atradimas išmokė

siekti taip pat savo krašto 
didybės ir nesidėti į tuos są
jungininkų žygius, kurio su tuo 
jo siekimu nesiderina.

Iš čia dabartinis de Gaulle 
nepasitikėjimas Anglija, nepasi
tikėjimas iš dalies ir Amerika, 
kiek ji elgiasi taip, kaip elgė
si jos buvęs prezidentas Roose- 
eltas.

das, kylant joje pramonei, mies
tam, plūstant naujom gyvento-

reiškia dykumą, turi didžiausios saoud ir dar tų pačių metų ga- naftos gręžiniai yra kaip kari- 
pasauly dykumos garsą. Ji to- te prie Hassi R’Mel, šiaurėje., nė stovykla. Kiekvienas dalyvis 
........................ ~ - . . . .. . stipriai pastatas, ar ištiki

mai, kiekvienas europietis ar 
amerikietis yra stipriai ginkluo
tas; sargybos kasdien po du 
kartu raportuoja per radiją, ar 
viskas tvarkoje. Kitaip tektų-- 
vai tuojau ims žvalgyti, ar Al
žyro nacionalistai neįvykdė sa- grindo. Kas buvo svajonė, gali 
botažo, invazijos. virsti gyvenimo faktu. M.

De Gaulle turi savo kelią ir 
juo eina neatlaidžiai.

Kai de Gaulle kalbėjo apie 
Prancūzijos didybę prieš kele
lis metus, stebėtojai iš šalies 
laikė ji svajotoju. Amerikietis 
Edgar S. Furniss savo naujoje 
knygoje “France, TroubledAl- 
ly” ir dabar sako, kad de Gaul
le mėgina turėti daugiau įta
kos, nei jis turi tam galios ir 
kad Prancūzijos bei Amerikos 
nelaimė, kad pervertino Pran
cūzijos reikšmę.

Tačiau po vienerių de Gaulle
valdymo metų N. Y. Times ko
respondentas iš Paryžiaus B.J. 
Cutler kalba apie nusivylimą 
demokratijos ir. diktatūros ša
lininkų. Tie iš demokratų, ku
rie gąsdino, kad de Gaulle virs 
diktatorium, to 'nesulaukė — 
de Gaulle paliko visas demo
kratines laisves. Nusivylė ir 
kraštutiniai dešinieji diktatūros, 
šalininkai, nes “niekas nepasi
keitė”. Korespondentas betgi 
pastebėjo, kad pasikeitė Pran
cūzijos padėtis —

sustiprėjo ūkinis, finansinis 
gyvenimas; sustiprėjo Prancū
zijos prestižas tarptautinėje po
litikoje. Ir viršūnių konferen
cijos datą nulėmė de Gaulle.

Revoliucinių pasikeitimų gali 
atnešti naujas Prancūzijos žy
gis Afrikoje, Saharoje. “Pran-

kio dydžio kaip visos Jungtį- Pastarojoj vietoj būsią tiek 
nės Valstybės. Nuo Atlanto iki naftos, kad jos šaltiniai skai- 
Nilo upės ji tiesiasi per 3,000 čiuojami būsią savo didumu tre- 
mylių ir nuo Atlas kalnų iki čioj vietoj visame pasauly. 
Nigerijos ir Čado ežero pietuo- Tik prioš mėnesį H Hm! 
se per 1000 mylių. Mtmoud vamzdžiais pradėjo

Beveik pusė visos Saharos tekėti nafta į Viduržemio pa
yra Prancūzijos kontroliuojama. 
Saharos Prancūzija yra aštuo
nis kartus didesnė už visą eu
ropinę Prancūziją. '

Prancūziškoje Saharoje yra 
tik apie 850,000 gyventojų — 
arabų, berberų, kiek negrų. Jie 
augina datules, daržoves, vai
sius; jie gano savo ožkas, avis, 
kuprius, šimtus mylių keliau
dami nuo vienos oazės prie ki
tos.

1956 pasirodė, kad šioje dy
kumoje yra paslėpti dideli tur
tai. Surasta kaip tik prieš ket- 
veris metus naftos prie Edjele, 
Libijos pasieny. Po kelių mene- ~ Nafta pakeis Saharos ir jos 
šių kiti šaltiniai prie Hassi Mes- gyventojų veidą. Šiuo tarpu

tojam virstant civilizacijos- vai
kais. Suprantamas de Gaulle no
ras Europos politiką sutelkti 
viduržemio erdvei saugoti.

Pakeisti. Saharos veidą — yra 
jauna Prancūzijos paskirtis. De 
Gaulle siekimas atstatyti Pran
cūzijos didybę gauna rimto pa

kraštį. Mėty galo prancūzai jau 
tikisi būti įeitojo vietoje tarp 
pasaulinių naftos eksportinin-

Pagal de Gaulle vyriausybės 
planą pirmieji naftos pelnai eis 
Alžiro pažangai — per penke- 
ris metus keturi milijardai dol. 
Kiti pelnai eis naftos pramonei 
Saharoje toliau plėsti. Po poros 
metų naftos vamzdžiai pasieks 
Alžirą'jau iš Hassi R’Mel.

Dykumos vakaruose rasti 
taip pat geležies,. anglies, va
rio, mangano klodai

Kaip rusų karininkai moka paūžti
Kai raudonosios armijos ma

joras Salomonas Maksimovi- 
čius Joffe, turėdamas kišeniu
je 20,000 rublių valdžios ir pri
vačių asmenų sudėtų pinigų, 
apleido Sevastopolį, draugai 
pradėjo skaityti nekantriai die
nas, kada jis turėtų sugrįžti. 
Nuoširdus, simpatiškas ir drau
giškas Joffe važiavo su tam tik
ra misija, o būdamas gerašir
dis, pažadėjo draugams parvež-

parinkimas bus

tūkstančių yra 
bet ji nuplaukė

H I e H E R DIVIDEK D AH E A D !
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more years. >
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STagg 2-6676 

Brooklyn, New York

Member Federal Deposit Insurance Corporation

The 
KINGS 

C O U N T Y 
SAVINGS 

BANK
1860 1960

“A Century Of Service 
to Savers”

DARBJNINKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:
Sautes Giesmė, dr. A. Maceina $3.00 

2.00
MIlfiBas, Didvyris, šventasis, dr. P. Gaida 1.00 
Laisvė ir Būtis, dr. J. Girnius ................... 1.00
Vysk. M. Valančiaus biografijos bruožai,

V. Biržiška....... ............... ....................  1.00
Čia taip pat gaunamos visos naujai išleistos lietuviškos 
knygos: “Draugo”, “Nidos”, “Terros”, Saleziečių knygos 
jaunimui, Vokietijoje išleistos “Mūsų Tėvų pasakos” ir 
kitos vaikams knygutės, maldaknygės, plokštelės (ilgo 
grojimo), devocijonalijos bei kalėdiniai atvirukai.

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 WHkraghby Ave^ Brooklyn 21, N. Y.

ARABAI užkandžiauja tarp Saharo kopę.

ir ti-

buvo 
laiko

ti iš Maskvos įvairių pirkinių, 
kurių negalima gauti Sevasto
polyje. Puiki mintis — apsirū
pinti prekėmis, kurių yra tik 
Maskvoje, o ten ne kiekvienam 
patekti. Be to, Joffe turi gerą 
skonį, tad jo 
be priekaištų.

Dvidešimts 
graži sumelė,
visai nenumatytais keliais. Ma
joras Salomonas Joffe buvo su
rastas ne Maskvoje, bet Lenin
grade. Kišeniuje turėjo tik 1 
rublį ir 77 kapeikas. O drau
gai nustojo skaityti grįžimo 
dienas. Jie krato galvas ir mur
ma: “Kas galėjo manyti 
kėtis”.

Mintis vykti į Maskvą 
paties Joffe. Prieš kiek
judrus majoras įgijo savo virši
ninkų pasitikėjimą ir pasisiūlė 
nuvykti į 'Maskvą, Leningra
dą ir Rygą. Karo laivyno dirb
tuvėse Sevastopolyje trūko kai 
kurių dalykų: šildymo pečių ir 
moderniškų vėsintuvų. Apie to
kius dalykus Joffe nusimano, 
tad kodėl nepasiųsti jį asme
niškai, kad nupirktų, kas rei
kia? Puiki mintis. ■—Karo lai
vyno viršininkai priėmė su dė
kingumu.

Po kelių dienų Joffe, apsirū
pinęs visais įgaliojimais, išvy
ko į tą svarbią kelionę. Turė
jo su savim 2,000 rublių kelio
nei ir pragyvenimui, o padary
tas užpirkimų išlaidas turėjo 
tiesiog apmokėti karo laivyno 
vadovybė. Bet Joffe kišenė bu
vo išpūsta. Jo viršininkas ko
mendantas, su dėkingumu pri
ėmęs iš Joffe dovanų brilian
tą, į Joffe klausimą “ar nieko 
nereikia parvežti iš Maskvos?” 
įteikė 9,000 rublių, kad nupirk
tų sostinėje kai kurių dalykų. 
Tokiu pat būdu “pasiuntinys” 

1 išgavo iš įvairių draugų dar ki
tus 9,000 rublių.

Visi buvo patenkinti. Joffe 
' atsiuntė jiems po atviruką. Pas

kui nutilo. O kada praslinko 
10 laukimo dienų, visi susirū- 

’ pino: turėjo jam atsitikti ko
kia nelaimė. Buvo pasiųstos ke
lios telegramos, bandyta šauk
ti telefonu Maskvą, Leningradą 
ir Rygą, bet viskas veltui; ma- 

konsularinio atstovo klausimas 
yra labai painus ir dėl to, kad 
nepriklausoma Lietuva čia nie
kad nėra turėjusi tokių atsto
vų. Mat, kai Lietuva turėjo vy
riausybę, Kanada dar neturėjo 
užsienių r. ministerijos, o kai 
ją 1945 įsteigė, Lietuva netu
rėjo vyriausybės, kuri galėtų 
paskyrimus daryti. Dėl to ir 
velionis konsulas Kanadoje te
buvo pripažįstamas tik de fac-

— 3 dol. šias knygas užsisa- galas reagavo prieš tuos atsar- Vietoj studijų jie griebiasi konsulu oficialiai nesi
kiusicms už 7 dol., pridedama ginės tėvynės Hondūre kriti- pajuokos, stengdamiesi

skirtį Saharoje”, kalbėjo de 
Gaulle. Iš Saharos gali parneš
ti de Gaulle Prancūzijai ne tik 
didybę, bet ir netikėtą pratur
tėjimą.

MIRTIES BAUSMĖM NORI PRIGĄSDINTI

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION,

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVęrgreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y. Resid. Illinois 8-7118

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co<
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

Vestuvėms ir pokyliams tortai
SPAUDADraugo korespondentas iš 

Stockholmo pranešė sausio 20 
apie Baltų komiteto pareiški
mus spaudai. Komitetas darė 
pernai žygių, kad seneliai iš 
Baltijos kraštų galėtų atvykti 
pas savo gimines Į Švediją. 
Prašymų buvo 800. Nieko iš to 
neišėjo, nors sovietai ir'buvo 
pažadėję vizas. Atvyko tik es
tas Baugus. Iki jį pasisekė iš
gauti, buvo prirašyta 800 vi
sokių raštų ir išleista 13,000 
kronų (2,400 dol.).

Dirvoje sausio 18 J. Petrei- 
kis taip pat atsiliepė apie tuos 
“Dausuvos priešininkus”. Ra
šo:

"Svarbiausias Dausuvos prie
šininkų argumentas, kaip atro
do, yra paprasčiausias teigimas, 
kad Dausuvos steigimas yra 
fantazija ... Taip yra labai leng 
va pavadinti kiekvieną naują 
sumanymą, bet kur faktai, kad 

------------------------------------------ Estijoje pernai lapkričio mėn. B Gi 

Paiki^intos loįvffos buvo nuteisti mirti trys estai 10 eI^nJum^1 apigilHOS Knygos. pateikti faktus, kad; pav. Bn-
tų Hondūre neįmanoma įsikur
ti, kad niekas lietuvių ten ne
važiuos ir kt. O tai yra platūs 
klausimai, ir įjuos atsakyti ne
įmanoma “iš kepurės”, bet rei
kia rimtų studijų. Šitokių stu
dijų stoka, kaip atrodo, ir jau
čiama Dausuvos priešininkų pu-

Sahara, kuri arabų kalboje

— Alžiro išlaisvinimo fron
tas pernai balandyje buvo pa
siuntęs delegaciją į kom. Kini
ją. Tikėjosi paramos 75 mil. 
Gavo tik 10 mil., už kuriuos 
turi, pirkti ginklų iš Kinijos — 
senus amerikiečių ginklus, ku
rie buvo paimti Korėjoje karo 
metu.

ėjęs a. a. min. V. Gylys, į lai
dotuves buvo atvykęs diploma
tinei bei konsularinei tarnybai 
atstovauti Lietuvos konsulas 
Chicagbje dr. P. Daužvardis. 
Bent kiek aptvarkęs palaidžiai 
likusias bylas, jis jas visas už
antspaudavo ir paliko velionies 
našlės globoje. Taip tos bylos 
ir dabar tebestovi, nes mirusio 
konsulo pareigų niekas nėra 
perėmęs.

“Lietuvos diplomatinio ar

Dalia ir Albertas Radžiūnas,

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

Telefonas: STagg 2-5938

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE PROGOS'.!!

joro Joffe nė kvapo. Jeigu jis 
gyvas, kur jis ir ką veikia?

už “kontrevoliucinius” veiks-
Papigintcmis kainomis Dar- mus, kuriuos jie buvo padarę 

bininko administracijoje gauna- prieš 20 metų. Spėjama, kad 
mos šioą knygos: Zenono I- 
vinskio — šv. Kazimieras — 

Gailiaus —

Majoras Joffe buvo gyvas ir 
sveikas. Jis linksmai leido sa
vo atostogas drauge su viena 
pakeliui pažinta kambarine vie
name viešbutyje netoli Lenin
grado. Suprantama, kad paža
dėtiems pirkiniams nebuvo iš
leidęs nė kapeikos, nieko neat
liko nė karo laivynui, kaip bu
vo žadėjęs. O jį surasti turėjo 

skaitė, konsulų sąrašuose ne- d.u karininkai, specialiai pa- 

dar viena knyga dovanai su kus, kurie smerkia iniciatorius, idėją suniekinU feljetoninio •
nemokamu pašto persiuntimu, juos pravardžiuoja, nors patys būdžio rašiniais. Tačiau tai yra' 1 Žvaigžde , kuri
Kreiptis: Darbininkas. 910 Wil- nei padėties nėra pažinę nei pats pigiausias metodas pasi- 5™“ n^v?TO1. ,)oks ŠĮ
loughby Avė., Broėklyn 21, N. lietuvybės reikalui jokios au- sakvti prieš bet kurią idėją, tat¥e)'s-
V. kos nėra pakėlę. . nes'tam nereikia nei susipažin- f0V^.. ,m. “k *5*1 letst? J“«“ Prane51m;l ‘oi““ P’1"®-

ouo^i tvarkyti Lietuvos piliečių rei- kymu:
----------- -------------------------------------------------------------------------------- ti su svarstomu klausunu. nei fcaj va 

parodyti bet kokio respekto ki- “Reikia apgailestauti, kad va-
taip manantiem”. Primena, kad ® ’ dovybė be būtino reikalo pa-

2 dol., J.
Susitikimas — 1 dol., dr. P. 
Gaidamavičiaus — Milžinas^ 
didvyris, šventasis, — 1 dol., 
A. Maceinos — Saulės giesmė

tos mirties bausmės sovietai 
griebėsi prigąsdinti gyventojam, 
labiausiai jaunimui.

KRITIKA PRIEŠ HONDŪRO
KRITIKUS

Naujienose sausio 19 P. Sa- sėje”.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, {vairių progų, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Mesahan SL, RWgewood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti tel. HYarint 7-4677

“A. a. min. V; Gylys buvo siunčia tarnybinei kelionei to- 
paskirtas vesti konsularinę įstai- kius, kurie mėgsta pasivažinė- 
gą pasirūpinus tuo Lietuvos jimus ir malonumus”. Mes pri- 
atstovybei Washingtone, o ski- dėtume: kai nėra moralės pa- 
riamąjį raštą pasirašė, berods, grindų, tai tokie atvejai visai 
min. St. Lozojaitis, kaip diplo- suprantami, ir jie neturėtų bū- 

Tėviikės žiburiai sausio 14: matų šefas. Ir dabar tą reikalą ti tik atsitiktiniai.

ir sovietinė spauda tik tokiu 
metodu mėgino suniekinti idė
jos iniciatorių prof. K. Pakštą.

KONSULATO KLAUSIMAS
KANADOJE

“Kai mirė konsulo pareigas aiškinasi tos pačios įstaigos”.

HOLLAND MACHINE CO.
40 Cherry Street, East Hartford, Conn.,, 

kurios savininkai yra amerikiečiai lietuviai, ieško darbi
ninkų sekančioms mašinoms:

TUR RET LATHE,
ENGINE LATHE, 
MILLING MACHINE.

Lietuviai, kurie gali tomis mašinomis dirbti arba norėtų 
išmokti, pasinaudokite gera proga gauti pastovų 
darbą lietuviškoje įmonėje

Maloni lietuviška aplinkuma.
Ilgos darbo valandos.
Geras atlyginimas.

Pasiteiravę nesigailėsite! — — Tel.: JA 8-6534

GIOIOIOIOIOICLpjO

WINTER GARDEN TA VERA, INC

SAVININKAS

BKOOKLTN f7, N. T.
<IHJgewoaJ)



DARBININKAS

Pirmas kartas Azijos žemyne ir lietuvių tautos gyvenime
" Or. Vytautą Vygantą nėrą 

taip lengva pagauti tarp žemės 
ir dangaus. Jeigu gausūs jo dar- 
fcai blaškytų tiktai po žemę, 

. asas galima būtų lengviau nugrieb-
*** s3™ tarnybos ir įvairio 

‘ tuo * pos veiklos reikalais daug pra- 
1S skraido.

' Kalėdų ir Naujų Metų dieno- 
mis buvo nuskridęs net*į Fili- 

n. v. pinų salas, Manilą, kur gruo- 
\ džio 29 - .1960 sausio 6 įvyko 

— Pax Romana suvažiavimas, pir
masis Azijos žemyne. Dr. V. 
Vygantas buvo nuskridęs kaip 
Pas Romana egzilų komisijos 
pirmininkas ir Studentų Atei
tininkų Sąjungos atstovas. Par
skrido su naujom pareigom: 
Pax Romana pirmininko.

Tai pirmas atvejis, kai Lietu
vos atstovui tenka tos pareigos. 
Trisdešimties metų laikotarpy
je tik nepriklausomos Lietuvos 
laikais a. a. Pranas Dielininkai- 
tis buvo išrinktas vicepirminin
ku (miręs 1942 po bolševikų 
kalinimo). Kai dabar Lietuva 
bolševikų okupuota ir kai dėl 
to nebe viena tarptautinė orga
nizacija nenori net atstovo tei
sių duoti pavergtų tautų trem
tiniam. Pax Romana išsirinko 

.lietuvį pirmininku. Tar laikome 
nemažos reikšmės ir naudingu 
Lietuvai faktu.

Norėdami tai pabrėžti, pasi
gavome dr. Vyt. Vygantą vėlų 
vakarą tarp kelionių padangė
mis ir žeme.

PIRMAS KARTAS AZIJOS 
PASAULYJE

— Kodėl Pax Romana meti
niam savo suvažiavimui šį kar
tą pasirinko tokį tolimą kraš
tą, jeigu jos veikla ligi šiol dau
giau rėmėsi Eurpa?

Pax Romana, kaip žinoma, 
yra tarptautinė aukštuosius 
mokslus einančio jaunimo or
ganizacija, įsteigta 1921. Nuo 
1947 veikia ir antroji šaka — 
mokslus baigusiųjų katalikų in- 

____ ________________________ _ telektualų, ateitininkai sakytų - 
rio 16 Sjpmet ^minėjo ne tik di- narys, yra tautinė valstybė”. — sendraugių. Be to, yra at- 
dieji centrai, miestai ir mieste- Vasario 16 išreiškia toki idealą skiros komisijos Afrikai, Azi

jai, Europai, Pietų Amerikai ir

Vasario šešioliktos belaukiant
Vasario 16 laisvai Lietuvoje 

tebuvo minima prieš 20 metų. 
Lietuvoje jau buvo raudonosios 
bolševikų bazės. Jos dar nieko 
pikto nedarė, bet .grėsmė jau 
kabojo viršum Lietuvos. Gali
ma buvo laukti, kad Sovietų 
Rusija pajudės į vakarus bet- 
kurią dieną.

' Dar 1939 metų vasarą, prieš 
prasidedant antrajam pasauli
niam karui, Stalino ir Hitlerio 
buvo susitarta, kad Pabaltijo 
valstybės atitenka Sovietų Są
jungai. Tiktai po to susitarimo 
Sovietų Sąjunga privertė Bal-

Galima būtų nusiminti, jei
gu netikėtum, kad vergija am
žius netveria, nors ji būtų ir 
šėtoniška galybe paremta. Gar 
Įima būtų taip pat nusiminti, 
jeigu nežinotum, kad laisvės 
troškimas tautoje niekada ne
praeina, nors tauta būtų ir vie
na iš mažiausių. Laisvė yra į- 
gimta ne tiktai atskiram žmo
gui, bet ir 
apsireiškia 
siekimu.

tautai. Tautoje ji
Nepriklausomybės

Nepriklausomybė nėra kokia 
_____ tautos užgaida. Užgaida gali bū- 

tijos valstybes^ įsileisti raudo- - ti įsinorėjimas dalyko, be ku
ltąsias bazes. Jos telaukė pro- —•- » •- 
gos savo aukas pribaigti, yisa 
lietuvių tauta tai jautė. Vasa
rio 16/ šventė visame krašte 
minėta su nepaprastu susitelki
mu.

rio galima apsieiti ir kuris ga
li būti kartais neprotingas. Ne
be vienu atveju didžiosios vals
tybės žiūri į mažųjų tautų Ne
priklausomybės siekimą, kaip 
neprotingas užgaidas. Taip į 
Baltijos valstybes savo metu 
žiūrėjo hitlerininkai ir taip da
bar žiūri okupantai bolševikai.

Nepriklausomybė yra tautai 
gyvybės dalykas, jos valios gi
liausia išraiška. Kaip atskiras 
žmogus, taip ir tauta turi tei
sę laisvai savo valią apreikšti. 
Tautai toji laisvė geriausiai iš
saugojama nepriklausomoje sa- 

ryžnnų telkti tai brangiajai Ne- vo valstybėje. Vokietis W. Saue- 
priklausomybei stiprinti. Visa ris dėl to teisingai sako, kad 
tauta tai labai gerai jaučia ... “idealas, kurio siekia kiekvien 
Kiek ateina pranešimų, Vasa- sveika tauta ir kiekviena? jos

“Karo 
skaitome
židinyje, — vis labiau visus su
telkia apie Nepriklausomybės 
mintįJ Ramiais laikais gal ne
visi taip lygiai tomis Nepriklau
somybės mintimis gyvendavo
me ... Audros verčia budėti, 
daugiau dirbti ir daugiau pasi-

meto aplinkybės, —
1940 vasario mėn.

liai, bet neviename atskirame lietuvių tautoje.
kaime įvyko nors kuklus, bet 
nuoširdus tos dienos minėji
mas ... Visose kalbose mestas 
žvilgsnis į ateitį, žymiai ma
žiau nusiskundimų priespaudo- 
mis, nes tai prabėgę laikai. O 
ateitis laukia mūsų ir reikalau
ja visų jėgų įtempimo”.

Ateitte pasirodė daug 
sesnė ir skaudesnė, negu

tam- 
buvo 

laukta. Ji pareikalavo ne tikrai 
visų jėgų įtempimo, bet ir di
delių aukų. Ji pareikalavo jau 
20 metų sunkios kovus dėl Ne
priklausomybės susigrąžinimo,
ir toji kova vis dar nesibaigia.

nos konfesijos palaikė kastų ir 
luomų skirtumus. Jie tebėra 
dar žymūs. Kas tuos socialinius 
klausimus gali sušvelninti: bol
ševizmas ar krikščionybė? Bol
ševizmo visų pavojų ir socia
linės nelygybės, kurią jis neša, 
Azija dar gerai nenuvokia. Pax 
Romana norėjo Azijos besimo
kančiam jaunimui pristatyti

- socialinę krikščionybe. Suvažia
vimas buvo sušauktas ir praėjo 
Katalikų Bažnyčios socialinių 
enciklikų dvasioje.

knygės originalą. Kun. Ceyra- 
ca, S. J., prašė jam parūpinti 
bent 100 tos maldaknygės eg
zempliorių.sirinkę. Jie taip pat svarstė so

cialines problemas, ypač Leono ’ Ekspertę posėdžiais pavadin- 
XTH “Rerum novarum” ir Pi
jaus XI “Quadragesimo anno”.
Aptarė ir savo vietą, parei
gas ir uždavinius Azijos visuo
menėje.

Azijos kapelionai turėjo ats
kirą savo posėdį. Teko susipa
žinti su prancūzų jėzuitų kun. 
Ceyraca, kuris Indijoje yra pra
gyvenęs apie 30 metų. Išsikal
bėjome apie Lietuvą ir lietu-

cijos ir komunizmo klausimais. 
Apžvelgta, kokiom klaidingom 
prielaidom komunizmas remia
si bei turi Azijoje įtakos ir ko
kia gali būti išvystyta antiko
munistinė -propaganda, pasire
miant krikščionybe. Toliau 
svarstyti organizaciniai klausi
mai ir reiškimasis savo aplin
koje: apaštalavimas universite
tuose, profesinis pasiruošimas, 
santykiai su kitomis studentų 
organizacijomis, vadovų parin
kimą? m paruošimas.-Jie to,iš- vius tremtinius Sibire. Jam ir 
rinkta nauja vadovybė — cent- kitiem rodžiau Sibiro malda- 
ro valdyba iš 8 asmenų: pirm. —-...........

ti pasitarimai, kuriuos vedė į- 
vairių konfesijų atstovai 8 die
nas. Toks tarpreliginis pasita
rimas visų tikinčiųjų į vieną 
Aukščiausią Būtybę buvo suor- į į
ganizuotas katalikų su Vatika- Įs
no pritarimu ir Unesco para- iJ-
ma. Rytais būdavo pranešimas 
apie vieną kurį tikėjimą, o po J*
pietų — aiškinimasis ir dis- 
kusijos. žydų tikėjimo klausi- 
mais kalbėjo atstovas iš New 
Yorko. (B. d.) S. Suž.

Popiežiaus žodis Lietuvos vyskupams
(Atkelta iš 1 psl.) dytų jose dorybes. Kadangi

tojai (plg. II Tim. 3,7; II Kor. dėl liūdnos dabartinės padėties 
3,6). Teseka jo tvirtumu, ginant 
katalikiškojo, tikėjimo teises, 
perduodant — kiek, galint — 
krikščioniškąsias tiesas, žinoda
mi, kad Dievo žodžio negalima 
sukaustyti (plg.' II Tim. 2,9). Ra
gindami kunigus, kad “tvirti 
tikėjime” (I Petr. 5,9) diena iš 
dienos vis stiprėtų vieningume, 
siekiant išsaugoti širdžių su
tartinę ir išlaikyti nepažeistą 
tikėjimo paveldėjimą, už juos 
kuo karščiausiai meldžiamės Į 
“visokios paguodos Dievą” 
(II or.

paguodos 
1,3). 
KREIPIMASIS 
TIKINČIUOSIUS 
didžiojo Lietuvos vys-

kunigams yra draudžiama vai
kus mokyti katekizmo, reikia, 
kad tėvai, pavaduodami Dievo 
tarnus, vaikam perduotu neuž
gesintą paveldėtąją tikėjimo 
šviesą. Jaunuolius, kuriuos tė
viškai mylime, kviečiame pri
siminti drąsius ir didžius Mer
kelio Giedraičio darbus, kad 
galėtų iš jo pasimokyti, ką reiš
kia kovoti už katalikų tikėji
mą ir jį ginti visom jėgom.

MALDAUJAM 
UŽ ŠVIESESNES DIENAS

Mes trokštame, kad jums 
ateitų šviesesnės dienos. Trokš
tame, kad pasibaigus neapykan
tai ir persekiojimam, kuriuos 
šiandien kenčia Bažnyčia, viso
se piliečių klasėse įsigalėtų to
ji taika ir santaika, kurios vie-

Ano 
kupo atliktus darbus teprisime
na ir tikintieji, kad iš jo gau
tą katalikiškąjį tikėjimą kaip 
neįkainojamos vertės pavelde- nintelis tvirtas pagrindas yra 
jimą ir pirmąjį išganymo bei 
garbos šaltinį, saugotų kantriai 
ir tvirtai ir pagal jį tvarkytų 
savo gyvenimą.

Žinome, kaip labai jie yra 
prisirišę prie savo katalikiškojo 
tikėjimo. Kai tik gali, atlįkda- tai Pradėtoji, į kurios rankas
mi net ilgiausias keliones bei yra sudėtos mūsų viltys; žino-

dn. vyT%UTAs' vYGantas, P^x ffSnina Urmininkas. nugalėdami didžiausias kliūtis, hie, kad jūs ją garbinate ypa-
... jie lanko savo Šventoves. Be tingu pamaldumu šiuo metu,

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA dr. Vyt. Vygantas, vicepirmi- į0, jįe yra ištikimi Ro- paminėję trijų šimtų penkias- 
šiaurės Amerikai. Lygias tei- — Ar tik socialinės proble- Helmut Weyers (Vo- mos pOpįežįui jr teisėtai Baž- dešimties metų sukaktį, kai
sės su šiais kraštais turi trem- mos buvo keliamos?

Idealas nurodo tai, kas tun tinių arba egzilų komisija, ka
buti, bet ko dar nepasiekta, j-jos steigimu man teko rūpin- 
Jis reikalauja nesiliaujančio 
stengimosi ir neatlaidžios ko
vos. Visa lietuvių tauta yra į 
tokią kovą išstatyta, ir ji nega- Europos ribų buvo Jungtinėse katalikai intelektualai, Azijoje 
Ii nusiraminti, kol pasieks sa- Amerikos Valstybėse (1939). dirbantieji kapelionai, įvairių 

Greit prasidėjęs karas Pax Ro? 
mana veiklą buvo pristabdęs, o 
dabar ji yra išplitusi į visą pa
saulį. -

Azija šį kartą parinkta dėl
to, kad dėl Azijos eina politi- dentų suvažiavimas, 
nė ir ideologinė kova: rungiasi 
krikščionybė su bolševizmu, kai dentų tarptautinė federacija, 
senieji Azijos tikėjimai moder- suvažiavimo metu pravedė ideo- tuosius mokslus baigusieji — jaunuolius, kuo geriausiai žo- fikato metais.

vo idealo — laisvės.

Vasario 16 mums yra dabar 
ne tiktai šventė, bet ir kovos 
šūkis. Jis turi visus mus išju
dinti, visus sutelkti ir visus 
įskatinti dar su didesniu ryžtu 
kovoti dėl Lietuvos laisvės.

“Ateitis laukia mūsų ir reika-
lauja visų jėgų įtempimo”.

Kristaus Evangelija. Nuolankiai 
maldaujame galingiausiąjį Die
vą, kad per švč. Mergelės Ma
rijos užtarimą suteiktų tai, ko 
visi taip labai trokšta. Per už
tarimą Marijos, kuri yra Nekal-

kietija) ir Luis Lagdameo (Fi- ny^įos Hierarchijai. Dėl to juos jūsų tauta pradėjo uoliai gar-
Nesiribota tiktai vienais Lipiri^i) ir 5 nariai — iš Gha- sveikiname iš tėviškos širdies binti Dievo Motiną Šiluvoje.
iniais klausimais nes ir nos (brikos), Argentinos, JAV įr ]aj}aj prašome, Jcad ir atei

tis ir ligi šiol pirmininkauti, suvažiavimų buvo ne vienas, o (New Yorko), Prancūzijos ir In- įyje ištvertų tame pačiame uo- troškimus ir linkėjimus sustip-
Toji komisija veikia New Yor- tartum keli. Ta proga savo at- Čia verta pažymėti, kad jume> ka(j stiprintų savo dvasią rintę Apaštalikiškas Palaimini- 
ke. Pirmasis suvažiavimas už skirus pasėdžius tętėjo Azijos ^n<^as studentas Chico Vas Sakramentais, kad šventadie- mas. Jį kaip dangiškę malonię 

mokosi medicinos Airijoje ir niaįS) jei tik galima, dalyvau- laidininką ir kaip Musę prie- 
yra airių katalikų studentų są- tų Eucharistijos aukoje, iš jos tankumo ženklą iš širdies su
jungęs pirmininkas.

Katalikai intelektualai, vadi
namieji Pax Romana sendrau-. 
giai, svarstė religijos ir nacio
nalizmo klausimą, Katalikų Baž
nyčios padėtį Indijoje, Japoni
joje, Kinijoje ir k.

Azijos sendraugiai — aukš-

konfesijų ekspertai ir minėto
ji antroji Pax Romana šaka — 
studijas jau baigusieji katalikai 
profesionalai. Pagrindinis, be 
abejo, buvo Pax Romana štu-

Pax Roma na, katalikų stu-

Norime, kad šiuos musę

be atvangos semdamiesi tos gy- teikiame jum visiem, Garbin- 
vybinės jėgos, kurios niekas ne- gieji Broliai, kunigam ir visai 
gali užslopinti. mylimajai lietuviu tautai, tiek

KREIPIMASIS į SEIMAS * tėvynėje gyvenantiem, tiek
Šeimų tėvus ir motinas ra- esantiem už jos ribų.

giname, kad atsimindami savo Rašyta Romoje, iš šv. Petro 
labai atsakingas pareigas, vai- Sosto, 1959 metų gruodžio 8 
kus, o ypač jau paaugusius dieną, antraisiais Mūsų Ponti-

nioje civilizacijoje vis daugiau loginį seminarą socialinės ak- šia |>roga pirmą kartą buvo su- džiu ir pavyzdžiu auklėtų ir ug- Popiežius Jonas XXIII
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Trūkis: Tai tu ir pasižiūrėk, (iš bažnyčios pasi
girsta smuiku ir vargonais Gounod Avė Maria).

Miurskis (pasiklausęs): Ar tu girdi ?Cia smailiai 
šmičiuoja. Tarytum konjaką plona srovele į gerklę 
piltųl

Trūkis: Nebūk pasiutęs, latre! Čia pati švenčiau
sia malda. Sakyk: puiku, nuostabu, dieviška! Ir dar 
iš viso pilvo dūsauk.

šliurskis (nusijuokęs): Ar tikrai tokia svarbi ta

Trūkis: Matai, jau ir svyruoji baily!. Gal jau 
nebenorėsi nė šiandien man padėti?

Šliurskis: ‘Kaip?
Trūkis: Padėk man juoktis.
Šliurskis: Juoktis? (Patraukia pečiais).
Trūkis: Tiktai juoktis. Juk tai nesunku.
Šliurskis: O gal sunku? čiortas žino, ko tu šian

dien nori!
Trūkis: Ne, ne, pasiklausyk, čia po visam tuo-

va arčiau prie bažnyčios, kad atrodytų, lyg ir mudu 
išėję iš vidaus; (Juodu paeina ir atsistoja prie baž
nyčios durų, žmonės pradeda eiti iš bažnyčios. Tuo
jau ir vargonai nutyla).

3 scena (Trūkis, Šliurskis, vėliau maldininkai,

Bakūnai, Lyda su savo tėvais ir seserim, paskiau 
kunigas).

1 vyras (sustojęs kairėj prie krūmo): Gražu bu-

(8)
Šliurskis: Ir tau, begėdi, neužsiliko širdy nė kiek 

tos maldos?
Trūkis: Tiek, kiek tau.
Šliurskis (nusijuokęs): Nė šiandien netraukia ta

vęs širdis?
Trūkte (papūtęs aukštyn dūmą, šypsodamas): 

širdis! (Nusijuokia). O žinai, Sliurski, yra tokių minkš
takūnių, kurios tuojąu praskysta, kai tą žodį ištari.

Šliurskis (parodęs su galva į bažnyčios pusę): 
O ta, kur vargonuoja?

Trūkis (ne iŠ karto): Ta ... Kaip čia tau pasa
kius?... . ' v

Šliurskis (nusijuokęs): Aa, Truki! Aš tau sakiau, 
kad nekiekvieną lengvai paimsi.

malda?
Trūkis: Sakiau tau, kad pati švenčiausia. Klaup- 

tumeis, rupūže!.
Šliurskis: Tikrai, Truki, aš pirmą kartą girdžiu.
Trūkis: Jeigu greit įkiši kvailą savo galvą, tai 

gal ir paskutinį kartą ...
Šliurskis: Perdaug nesijuok. Dar nežinai, katras 

klaiviau baigsiva.
Trūkis: Bet tu bailys, o bailys netoli kvaišo.
SHurskis: Aš bailys?
Trūkis: žinoma. Ar tai tu kitaip apie save ma

nei?
Šliurskis: žinoma. Nori įrodymo?
Trūkte: Visai rimtai.
Šliurskis (pagalvojęs): Kaip aš tau įrodysiu?

Trūkis: Labai paprastai: jeigu tu ne bailys, api

jau bus nuvainikuota viena gražuolė. Į tas iškilmes 
aš tave ir kviečiau. Bet kad didesnis būtų drumbu- 
las, reikia susijuokti. Manęs vieno permažai.

Šliurskis: Tai tu kokią nors kiaulystę darai?
Trūkis: Pamatysi.
Šliurskis: Numanau. Vadinas, tai pačiai, į kurią 

tu pats smailiai vaizėjai. Tu didelis begėdis, Truki.

Trūkis: Juokai juokais, Sliurski. (Parodęs į baž
nyčios pusę). Bet netoli galas, tai klausykis. Ten, kur 
reikalas sukas apie idėją, mano asmeniški jausmai 
turi tylėti. O tu, rodos, irgi nesi užmiršęs, kad pra
kilniųjų asmenų žeminimas taip pat įeina į mūsų pro
gramą. Taigi, padėk juoktis, ir tu čia pasitarnausi 
idėjai.. .

Šliurskis (visai rimtai): Gerai, padėsiu.
Trūkte: Pažįsti Gabrienę?

vo, ar ne, vyrai?
2 vyras (prie to paties krūmo): Gražu. Tarytum 

Lietuvoje, savo parapijos bažnyčioje.
3 vyras (irgi ten pat): Net graudu. Už širdies 

tveria.
1 vyras: Ir man suspaudė širdį. O ašaros taip 

ir pabiro, kai pradžioje išgirdau “Pulkim ant kelių”.

2 vyras: Tai atliepia gimtoji žemė per giesmę, 
išnešiotą tėvų ir tavo paties širdy. (Daugiau žmonių, 
išėjusių iš bažnyčios, mažais būreliais kalbas. Daug 
mergaičių ir moterų tautiškais drabužiais. Prie baž
nyčios durų ant laiptų stovi Gabrienė ir Svobienė. 
Gabrienė vis Žvilgčioja į bažnyčios vidų. Išeina Bakū
nai. toliau, už kelių žingsnių paskui juos, pasirodo 
gražiais tautiškais drabužiais Lyda su savo seserim 
Aukse).

Trūkis: Visai netaip ... Matai, ji jau kitoniš- piešk mūsų stovyklos kunigą ir paimk jo asmens Šliurskis: Pažįstu.
ka. Kaip čia tau pasakius? ... dokumentus. Ir patarimą duosiu: barake prie jo ne- Trūkte: Ta boba puikiai mums tarnauja, kad ir

Šliurskis: Suprantu. Kas nors jau prismeigė tau prieisi, nes čia žmogus prie žmogaus, o tu per žiop- nesąmoningai. Tai, va, ji atliks pasikėsinimą, o aš
velnio uodegą ... E, Truki! Beje, ar daug šiandien las, bet gali užklupti jį kur nors lauke vieną. tau kumštelėsiu, kada juoktis.
susirinko žmonių ?(Linktelėjęs galva į bažnyčios pu- Šliurskis: Tai tavo paties reikalas, čia ne mano Šliurskis: Gerai. Ale, velne, neužmiršk konjako...
sę). Nebuvai įkišęs nosies? rajonas. Trūkte: Bus.

Trūkte; Ne. Aš gi tau sakiau, kad Šiandien turiu Trūkte:' Sakiau, kad tu bailys, čia ne rajonas. Šliurskis: Tai, vadinas, tau nepasisekė romanas?
kitą uždavinį. o darbas. Ar ne vistiek, kur tarnauji idėjai! Trūkte; Koks čia romanas! Aš tau sakiau, kad

SHurskis: Bet man rūpi. SHurskis: Na, dar pažiūrėsim. čia idėjos reikalas ... Dėmesio! Baigias maldos. Ei-

Gabrianė (nutraukdama Lydai nuo galvos pa
puošalus ir mesdama žemėn): Se tau vilioti kunigą! 
■Še tau lakstyti paskui svetimą vyrą!

Lyda (sumišus ir nusigandus valandėlę žiūri 
paskui, kiek pagrįžus atgal, užsikniaubia ant , bažny
čios durų staktos ir verkia)

Pocienė (į Gabrienę): Ar iŠ proto išėjai? (Eina 
prie Lydos).

(Bus daugiau)
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EUZABETH, E. J.

GARBĖS STALAS Pre!. M. Kemežiio pagerbimo vaišėse.

ATE1TIMNKV SUKAKTIES METŲ PIRMAS KONCERTAS
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Pirmoje koncerto dalyje cho-

NURSING SCHOOLS

Sister SILVERINE. R.N. Directrcss.
Telcphone PR 4-3600

ADAM REALTY C O.
LINDEN, NJ.

Kaina 1.00 dol.

EL. 4-I570

J kartoti.

i

IŠ VISUR Į

dyba tiki, kad kiekvienas lie
tuvis savo vieno dolerio auka 
turėtų paremti tą lietuvybės

Adam Stankūnas, Realtor 
Vytautas Kvietkauskas, Salesman

New Jersey Lietuvių Taryba: 
Pirmininkas A. Solvest 
Sekretorius V. Dilis

FTRE. CASU.M.TY, LIFE 
AUTOMOBILE AND BUSNESS

ADAM REALTY C O' 
1120 E. JERSEY ST. 

Clizabeth. N. J.

ga tare kun. Stasys Raila. Ši da Stasys Petraitis. Tėvynės 
radio programa, redaktorių ko- Garsų programa prasideda vie- 
lektyvo tvarkoma, veikia jau na valanda anksčiau nei Bend- 
septintas metas. Šiuo metu jai .ruomenės Balso ir trunka vi- 
vadovauja Adolfas Gaigalas, są valandą. K. č.

ruošiamasi. Minėjimas vyks va- rių ir kohgresmanų, dalyvavu-

Gaunama pas platintojus ir 
Ateities administracijoj 
s Willoughby Avė.

Po ilgos ir sunkios ligos, sau
sio 18 prandškieČių ligoninėj, 
Albany, N.Y., mirė kun. Jonas 
Gerulis. Velionis buvo gimęs 
1887 gruodžio 18 Šventupiu

FOR FAST ACTTON 
AND PREFERRED ATTENTION, 

• SEE ADAM FIRST'

DETROIT, MICH.

Vajus Vasario 16 gimnazijai

pasitarimam, o vėliau Kunigų gyvybinius tautos interesus, 
gas ėjo Vabalninke, Panevėžy Vienybės Albany skyrius susi

The St. Mary’s School of Nursing, 
conducted bv the Franciscan Sisters 
of St. Joseph a t 1298 ST MARKS 
AVĖ.. Brooklyn. N. Y., vvill teach 
you. For Information vvrite or phonc

Iškilmė buvo pradėta malda 
ir Amerikos bei Lietuvos him
nais. Komitetas, vadovaujamas 
Mr. J. Richards, kruopščiai, pa
sidarbavo, kad vaišės būtų gau
sios svečiais, jąukiosir sykiu Ragino šioje veikloje 
iškilmingos, šios pagerbtuvės 
pagirtinos ir tuo, kad nebuvo 
daug kalbėtojų.

Puotai vadovavo kun. J. šer
nas, Jersey City lietuvių para
pijos klebonas, sumaniai tvar
kydamas programą. Jis pirmiau
sia pakvietė kun. dr. J. Starkų 
pasveikinti Lietuvių Kunigų 
Vienybės vardu. Kalbėtojas tuo 
pačiu įteikė ir kunigų dovaną. 
Miesto vardu sveikinimus bei 
linkėjimus išreiškė Milton Fel- 
ler ir James T. Kirk, abu pa
sigėrėdami naujojo prelato nu
veiktais darbais.

Išsamiausiai kalbėjo prel. Jo
nas Balkūnas iš Ntyspetho,

A COMPLETE REAl, ESTATE 
AND INSURANCE SERVICE

REAL ESTATE. SALES 
APPRAISALS. MORTGAGES 

* MANAGEMENT INSURANCE

ko ir šeštadieninės mokyklos Alto Skyriaus Valdyba N. Y.
Z ’ . tr.

YOU ARE NEEDED 
AS A NURSE!

Jonas Jonaitis (Unitas), vie
nas iš geriausių Baltimores 
Colts futbolo žaidėjų, sporto 
korespondentų buvo plačiai ap
rašytas ir išrinktas geriausiu
žaidėju. Paskutinėse rungtynė- S* būna priešingai. Pageidauti

na dąugiau moteriškų balsų, ose Los Angeles, Kalifornijoje, 
sausio 17 jis buvo išrinktas ypatingai altų, 
kaip pasižymėjęs sportininkas.

Rožė Sinušienė, senosios kar-
Koncertas prasidėjo lietuvių 

karo veteranų Stepono Dariaus 
tos lietuvė, ilgai gyvenusi Bal- f05'3 Amerikos ir
timorėje, po trumpos ligos mi- L‘etuvos, ¥(elu^ !neSlmu lr 
rė sausio 18. Gedulingos mi- ab,eJų Uutu- hunnaB-

SIBIRO TREMTINIŲ RANKA 
RAŠYTA MALDAKNYGE
Maldos originalios, jų pačių 

kurtos, žavios minties gilumu 
ir grožiu, auka ir kančia. Per
sunktos didele Dievo, tčvynčs 
ir žmogaus meile.

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

Pasternakų namuose. Vasario 
7, 8:30 vai. bus jų pamaldos 
ir pusryčiai.

PREL M. KĖME2IO PAGERBIME 14 k. į d.; Jonas Bagočius- Richards 
komiteto pirmininkas, O. Kemežienč prelato motina, prel M Kėmežis, 
Mary Martin — pirmininko pagelbininkč.

Sodalietės sausio 28 surengė 
bingo vakarą Antano ir Julės

Sausio 24 Elizabetho lietu
viai pagerbė savo kleboną prel. 

" . Mykolą Kemešį. Bažnyčia bu
vo gražiai išpuošta. Naujasis, 
prelatas dalyvavo visose mišio
se. Sumą giedojo Tėv. L. And- 
riekus, Oi F. M., iš Brookly- 
no. Pamoksluose parapiečiai 
buvo raginami prisiminti savo 
kleboną maldose.

Popiet 2 vaL Singer Anchor 
klubo erdvioje salėje prasidė
jo vaišės. Prie dailiai paruoštų 
stalų susirinko apie 700 žmo
nių iš Elizabetho ir apylinkės 
miestų. Kunigų,' daugiausia lie
tuvių, buvo per 40. Naująjį pre
latą pagerbė Elizabetho ir Har- 
risono miestų majorai. Buvo ir 
daugiau žymių civilinės valdžios 
atstovų, kurie sėdėjo prie ypa
tingiesiems svečiams paruošto 
stalo: Pietų metu grojo orkest
ras. Susilaukta daug sveikini
mų raštu.

Suaugusiu šokių vakaras į- 
vyko sausio 23 šv. Alfonso sa
lėje. Rengimo komitetas, gra- 

_ iiai pasidarbavęs, sutraukė ga- 
na daug publikos. - 

Altoriaus ir Rožančiaus drau
gijos pamaldos ir bendri pus
ryčiai buvo sausio 24. Išsirin
ko taip pąt naują valdybą.

Parapijos organizacijos, nors 
pati parapija nėra didelė, 'vei
kia gražiai. Skatinami prisijung
ti prie organizacijų ir tie, kurie 
joms nepriklauso.

Katekizmo pamokos, kurios 
būna kas sekmadienį po 8:30 
v. mišių ir kurias veda seserys 
kazimierietės, skiriamos tiem 
vaikam, kurie nelanko šv. Al
fonso mokyklos ir kurie rengia
si pirmajai komunijai. Tėvai 
raginami vaikus užregistruoti, 
kad tinkamai pasiruoštų pirmai 
komunijai, kuri .bus. „gegužės 
mėn. pirmą sekmadienį.

nušviesdamas prelato sąvoką, 
pareigas ir pasidžiaugdamas, 
kad toji garbė teko lietuviui 
kunigui, kuris visuomet rūpš-

klausomybės metais, ją remia, 
patekus į komunizmo vergiją.

su dar didesne energija.
I sveikinimus atsakė nauja

sis prelatas ramiai, kukliai, net 
daugelį sugraudindamas, kai 
pradėjo kalbėti apie savo seną 
ir ligotą motinėlę, kun, nete
kusi regėjimo, nebegalėjo iš
lysti sūnaus iškilminguose dra
bužiuose. Bet ji kartu su gimi
nėmis dalyvavo šioje pagerb- 
tuvių iškilmėje.

Vaišės baigtos malda, sukal
bėta kun. J. Pragulbicko, Eli
zabetho parapijos vikaro.

Po vaišių žmonės dar ilgai 
nesiskirstė, norėdami asmeniš
kai pasveikinti savo kleboną 
bei palinkėti laimingos sėkmės.

J. G.
komitetą sudaro teis.’ Jonas A. 
Stikliorius — pirm., Adolfas 
Gaigalas — meno ir progra
mos tvarkytojas ir prof. Jonas 
Puzinas — finansų tvarkyto
jas.

Bendruomenės Balsas iš nau
jos stoties savo programą pra
dėjo sausio 24 d., 4:30 vai. po-

Programa perduodama šešta
dieniais, 4:30 vai. popiet iš 
ties WTEL, banga 860. Si 
tis gerai girdima ir toliau 
Philadelphijos gyvenančių 
tuvių. Malonu pažymėti, 
jau keliolika metų iš tos
stoties perduodama lietuviška 
radio programa — Tėvynės 
Garsai. Jos steigėjui a. a. An
tanui Dzikui mirus, šiuo metu

sto- 
sto- 
nuo 
lie- 
kad 
pat

C. Y. O — jaunimo organi
zacija Baltimores arkivyskupi
joje vasario 6 rengia metinį 
pasilinksminimą Mardi Gras, vauJa 
Fifth Regiment Armory. Daly
vaus ir mūsų parapijos jauni-

šios už jos vėlę buvo šv. Al
fonso bažnyčioje’ sausio 23. Pa
laidota Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdusios dukros 
Aldona ir Rūta, sūnūs Edvar
das ir Viktoras ir eilė anūkų.

Pranas Lengvys, ilgai gyve
nęs Baltimorėje, mirė sausio

. 21 širdies smūgiu; eidamas gat
vėje. Mišios už jo vėlę būva 
sausio 25. Palaidotas Holy Re
deemer kapinėse. Liko nuliū
dusios anūkės Ona ir Jane ir 
jų šeimos.

Maldos iš Sibiro

Po gana ilgos pertraukos 
sausio 17 bostoniečiai vėl gė
rėjosi tikrai gražiu koncertu. 
Mišrus choras, kuriam vado- 

kompozitorius Julius
Gaidelis, gimė dar tik prieš me
tus, bet pajėgus choras.

Koncerto programa buvo 
plati ir Įvairi: choras, solistė 
ir mergaičių trio. Choro sudė
tyje vyrauja vyrai. Iš penkias
dešimt vieno dainininko tris
dešimt vienas vyras! Paprastai

ras atliko: Maldą už tėvynę — 
J. Dambrausko, Tykiai Nemu
nėlis teka — T. Brazio, Ant 
kalno rugiai, Paskutinis vaka
rėlis — K. V. Banaičio, Žydi 
margos gėlelės — J. Bendo- 
riaus, Šienapiūtė — J. Gaide
lio, Karvelėlis — C. Sasnausko, 
Laisvės daina — J. Žilevičiaus'

Savo naujumu ir originalu
mu išsiskyrė J. Gaidelio šie
napiūtė, kurią publika priver
tė pakartoti.

Antroje dalyje buvo atlikta:

Pirmoji šiais metais žymes
nė pramoga philadelphiečiam 
tai ateitininkų ruošiamas vaka
ras — banketas. Banketui pa
rinkta. kad ir kiek nuošaliau 
esanti, bet graži Bungalow Inn 
salė. Jos adresas — 2401 W. 
Main St. Jeffersonville, Pa. Phi- 
ladelphiečiai į salę vyksta per 
Norristown, Pa Vakaruose su
sijungus dviem 422 keliam į W.
Main St., - užri,6-mylios, dešį- — 
nėję yra Bungalovv Inn. Mūsų 
kaimynam, vykstantiem iš N. 
Yorko. N. Jersey, iš Penna. 
Turnpike išvažiuoti 25 Norris- 
town Interchange j 422 kelią 
ir sukti į vakarus, į Norristovvn. 
Banketas įvyks vasario 6 d., 
pradžia 6:30 vai. vakare.

Banketo programą paįvairins 
svečias dramos aktorius Vitalis 
Žukauskas. Po vakarienės ir 
programos — šokiai.

Kvietimai gaunami ir stalai 
užsakomi pas Vincentą Gruz
dį, 1025 W. Wingohocking St., 
tel. GL 7-1533. nevėliau vasa
rio 2 d. Rengėjai betgi nuo
širdžiai prašąjmetimus įsigyti 
galimai anksčiau.

Į NEW JERSEY LIETUVIUS
Artėja Vasario 26. Tai vie

na brangiausių mūsų tautos 
švenčių. Ją kasmet gausingai 
ir prasmingai minime. Ne tik 
visi nuoširdūs lietuviai ir jų 
organizacijos, bet ir Amerikos 
aukštieji valdžios pareigūnai ją 
remia ir kartu dalyvauja. Spau
dos puslapiai prieš ir po minė- 
jimų nftrga vardais aukštų pa

vasariu. 16 minėjimui uoliai reigūnų: gubernatorių, senato-

Bostono liet, mišraus choro koncertas
Mūsų jaunoji solistė Daiva 

Mongirdaitė pirmoje koncerto 
dalyje padainavo: Dobilėlis, Al 
Vanagaičio, žvaigždutė, B. Dva
riono, Violetos arija iš op. Tra
viata, G. Verdi; antroje — Pa
jūry, J. Gaidelio, Konstancijos 
arija iš op. Pagrobimas iš Se
ralio, W. A. Mozarto, Bučinys,
L. Arditi. Ji žavėjo klausyto- km., Kruopių par., Šiaulių ap.

Tėvas mirė anksti, palikdamas 
tris našlaičius sūnus, kurių vy
riausias buvo 10 metų, o Jo
nas tik 6. Velionis buvo baigęs 
Kruopių pradž. mokyklą. Vė
liau egzaminų būdu baigė 6 
gimnazijos klases. Tris iš jų 
Šiauliuose, o ketvirtą Maskvoje. 
Toliau mokėsi Kauno kunigų 
seminarijoj. Kunigu įšventintas 
1913 gegužės 15. Vikaro parei-

jus balsine pažanga, muzikalu
mu ir technika. Be kitų jos 
atliktų dalykų, neįprastai sun
ki Violetos arija iš operos Tra
viata, muz. G. Verdi, praskam
bėjo su ypatingu gracingumu, 
lengvumu ir skambumu.

Mergaičių trio — Irena Mic- 
kūnienė, Alė Dausienė ir Vida 
Mališauskaitė — atliko:

Šauksmas, Br. Budriuno, Sva
jonė (žodžiai Fausto Kiršos), 
R. Schumano, Ciribiribin.

Jų gražus dainavimas dar
niai pynėsi į puikų koncerto 
dainų vainiką. Tiek solistė Dai
va Mongirdaitė, tiek ir mer
gaičių trio, katučių audrai siau
čiant, buvo priverstos pakar- liūs. Daujotavoje (Šiaulėnų fi-

somybės deklaracijas. Visa tai 
sako, kad mes turime draugų, 
kurie remia mūsų mūsų inte
resus ir padeda mums sunkia 
je kovoje dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės.

New Jersey Lietuvių Tary
ba, pritariant New Jersey esan
čių draugijų atstovams, ruošia 
visuotinį Lietuvos nepriklausą 
mybės minėjimą vasario 14 d. 
2 vai. popiet Lietuvių Katali- 

sario 21 d., 3 vai. popiet Mu- mūsų tautos iškilmėse, aę kų Bendruomenės Centro salė- 
zikinio klubo salėje. Minėjimo paskelbusių Lietuvos nepriklau- Je — 6 Davis Avenue, Kearny, 

New Jersey. Minėjime, be abe 
jo, dalyvaus New Jersey guber
natorius Robert B. Meyner, kon- 
gresmanas Peter Rodino, Hobo- 
ken miesto galva John Grogan 
ir kt.

Būkime vieningi ir aktyviai 
dalyvaukime šioje šventėje. Pa
rodykime, jog mūsų tauta gy
va ir jos nariai, kur jie bebū
tų, sielojasi josios reikalais ir 
kovoja už brangios Lietuvos 
išlaisvinimą.

Svarbiais momentais mokėki
me susiburti ir mesti visa į 
šalį, kas kenkia mūsų reika
lams. Visi, kaip vienas, stoki
me į gretas ir parodykime, jog 
mokame budėti ir, reikalui 
esant, petis į petį stoti už savo

ir Lygumuose. Pirmojo pas. ka- rinkimam. Į juos būdavo kvie- 
ro pradžioje pateko į Rusi
ją ir trejus metus kunigavo 
Samaros gubernijoje. 1918 grį
žo į Lietuvą ir buvo paskirtas 
į Žemaičių Kalvariją ir į Šiau-

Prel. Pr. Juras, šv. Pranciš
kaus parapijos klebonas Law- 
rence, Mass., Lietuvių Mokslo 
Akademijos, kurios centras yra 
Romoje, pakeltas į garbės na
rius už jo darbus lietuviškosios 
— katalikiškosios kultūros sri
tyje ir didelius nuopelnus Aka- 
dęmįjąL_ ____

— Endrius Borchertas, bu
vęs Klaipėdos krašto seimelio ; •
narys ir direktorijos pirminiu- 
kas, veiklus ir susipratęs Ma- y'
žosios Lietuvos patriotas, mi
rė Karagandoje, Kazachstano. h >
mieste, jau prieš trejus metus, 
bet žinia gauta tik paskutiniu 
laiku. Veliopis buvo gimęs Til
žėje 1891 lapkričio 26, mirė 
1957 sausio 9. Endrius Borcher
tas 1939 - 39 kovojo su vokie
čiais naciais (hitlerininkais) 
Klaipėdos krašte. Hitleriui Klai
pėdą užėmus, buvo ištremtas 
Į Lietuvą, kurią netrukus užė
mė bolševikai. Karo metu buvo 
kalinamas vokiečių ir paskui 
suimtas bolševikų. Sibiro trem
tyje ir mirė. Ten pat mirė ir 
jo žmona Urtė Borchertienė, 
atskirai suimta ir ištremta.

— Suomijos dienraštis “Hęl- 
-singin Sanomat” sausio 13 įsi- * 
dėjo platų straipsnį apie Lietu
sių Enciklopediją, leidžiamą A- 
merikoje. Laikraštis pagiria 
leidėjo ir redaktorių kultūrinį 
darbą tremtyje.

— Varšuvoje lietuvių kultū
ros draugija įsteigė savo klu
bą, kuris veikia kasdien nuo 
5 iki 9 vai. vak, išskyrus pir
madienius.

— “Lietuvos miškai" (The 
Forests of Lithuania) —tokiu 
vardu Cambridge universiteto 
Anglijoje prof. David Davis pa
ruošė angliškai ištrauką iš A- 
domo Mickevičiaus poemos 
“Ponas Tadas”. Toje poemoje 
Lietuvos miškai aprašyti su di
deliu žavesiu ir vaizdingumu.

■ — Miami, Floridos lietuviai, 
turės trijų dienų rekolekcijas, 
kurias praves Jcun. J. Venckus, 
S. J. Rekolekcijos įvyks prie 
Šv. Mykolo bažnyčios, tos pa
rapijos mokyklos patalpose, kur 
tai progai bus įrengta koply
čia; kampas Flagler St ir 29 
Avė. Rekolekcijos prasidės 9 
vai. ryto mišiomis ir pamoks
lu sekmadienį, vasario 7. Tą 
patį sekmadienį, pirmadienį ir 
antradienį vakarais 8 vai. toje 
pačioje vietoje bus pamokslai 
ir palaiminimas SvČ. Sakramen
tu. Laukiama lietuvių ir iš'kai
myninio Hollyvvood. Fla. (V.K.)

Apie Šiluvą

The Scapuiar, dvimėnesinis 
žurnalas, leidžiamas Tėvų Kar
melitų, sausio - vasario nr. įsi
dėjo dviejų puslapių straipsnį 
“Verkianti Šiluvos Mergelė’’ su 
dviem paveikslais. Straipsnį pa
rašė Alice M. Ogle.čiami ir dažnai atsilankydavo 

tremtiniai liet, kunigai iš N. 
Yorko bei Brooklyno. Kun. Jo
nas visus vaišingai sutikdavo. 
Toje vietoje išbuvo apie 5 me
tus, iki jo plaučius palietė ak
tyvi džiova ir jis turėjo išvyk
ti bent 20 mėnesių į Oneonta 
sanatoriją. Sustiprėjęs, buvo 
paskirtas kapelionu domininko- 
nėms, kurios vadovauja reko-

paremti
Sausio 17 per Kultūros Klu

bo ruoštą vakarą Vasario 16 
gimnazijai paremti. Bendruome
nės apylinkės valdyba oficialiai 
paskelbė vieno dolerio vajų

lekcijų namui Schenectady, N. Detroite ir tuo įsijungė į visa 
Y. Čia išbuvo iki paskutinės Ii- je Amerikoje senokai pradėtą

lija) suorganizavo parapiją. Vė
liau ši vietovė buvo pavadinta 
Polekėlės vardu. Iš ten 1930 
buvo paskirtas Liolių klebonui 
o 1941 Juodaičių klebonu. Ant
rąkart rusams užimant Lietu- 

Pranas Lembertas va. kun: Jonas pasitraukė į Vo
kietiją. iš kur 1950 m. atvyko g°s 1959 metų gale. Porą mė- vajų, kuriam vadovauja chica- 
į JAV. Čia buvo seserų kape- nėšių praleidęs šv. Klaros Ii- gietis A. Gulbinskas. Visi su- 
lionu dviejuose vienuolynuose, goninėj Schenectady. buvo per- rinkti doleriai bus pasiusti mū-

Iš pradžių buvo karmeličių keltas į specialią ligoninę Al- sų (gimnazijai Vokietijoje pa- 
bany, N.Y., kur sunkios ligos remti. Atskirų grupių ttauti-

toti ir padainuoti naujų dainų.
Sis koncertas buvo tikra 

Bostono lietuvių meno šventė, 
už ką tenka garbė choro vado
vui komp. Juliui Gaideliui ir 
choro vadovybei.

Jonas Obelinis
.. Po aukštus kalnus K. V. Ba

naičio, Plovėjas, J. Kačinsko, 
Anoj pusėj dunojėlio, K. V. Vasario 16 minėjimas bus 
Banaičio, Pavasario daina, J. vasario 14, sekmadienį. 3 vai. kapelionu Germahtown, N.Y. 1 .. - ____ _ \-----
Gaidelio, Apynėlis, St. Šimkaus, popiet Lietuvių Laisvės Parko Čia turėjo atskirą kapelionui išvargintas sausio 18 užgeso ninku, inžinierių, šaulių! tie do-
Ožys, K. V. Banaičio, Saulelė salėje. Minėjimą ruošia Alto namą, tad keletą kartų į metus Viešpatyje. leriukai jau buvo renkami ir
nusileido, St. Šimkaus, Anoj skyrius, susitaręs su visomis lie- lietuviai kunigai rinkdavosi pas Iškilmingos gedulingos mi- anksčiau, tačiau apylinkės val-
pusėj ežero, J. Žilevičiaus. tuvių organizacijomis. Pagrin- jj draugiškiem pasimatymam ir šios buvo sausio 21 šv. Kry-

dinę kalbą pasakys Vliko pir- -------------------------------------- ” - •• ■ - -
mininkas dr. Antanas Trima- mokiniai. Bus dar rodomas Al
kas. Be to, kalbės Lindeno mas iš Vasario 16 minėjimo
miesto majoras William Hurst. Lindene 1958 m. Daug linde-
Meninę programą atliks jauna niečių ir apylinkės !ietuvuį_ga-
talentinga dainininkė Irena lės tame filme pamatyti save

žiaus lietuvių parapijoj, Sche-
nectady. N.Y. Mišias aukojo
vyskupas Vilhelmas Scully, o palaikymo tvirtovę. Vajus tę- 
jam asistavo Kauno arkivysku- sis iki vasario 16. Aukų rinkė- 
pijos Albany diecezijoj dirban- jai sutiks jus prie visų lietu- 
tieji lietuviai kunigai. Dalyva- viškų parapijų ir įvairiausiuo-

■rooklyn 21, N. Y. 
TcL GLenmoro 2-2923

Visos dainos skambėjo dar
niai ir gražiai, — savitoje J. 
Gaidelio interpretacijoje. J. Ka
činsko Plovėjas ir St. Šimkaus 
Saulutė nusileido išsiskyrė iš 
kitų dainų dar ir ypatingu 
tempo greitumu. Gausiai su- Stankūnaitė, jos tėvelis muz. J. ir savo pažįstamus. Visus ma- vo apie 50 kunigų ir gausus bū- se lietuviškuose parengimuose,
sirinkusi publika šiltai plojo, Stankūnas. Rūtos ansamblis, va- loniai kviečiame gausiai daly- rys tikinčiųjų. Palaidotas šv. Neatstumkite jų. nes atstum-
iššaukdama daugelį dainų pa- dovaujamas muz. A. Kačanaus- vauti. įėjimas nemokamas. Kryžiaus kapinėse Schenectady. darni atsuksite nugarą savo

jaunimui. V. Kuiliui
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v ' Mokytoja: Kas iš jūsų žino, 
'r? dėl ko langų stiklai nenaudo- 

jami akiniam?
Vienas g mokinių: Gi dėl 

to, kad langų stiklai yra ketur- 
kampiai ir perdideli.
41 Busimoji motina

Mama: Aldutė/ mesk Ją,. SĖ 
r? vo “lelę į 'pečių — tegu siide- 

ga. Argi nematai, kokia ji nu- 
valkiota, sudriskusi ir nemato1 

/ niai jau kvepia
Aldutė: ’Ne, nemesiu. Man ji 

< kvėpia labai maloniai.
Būtę malonu, bet ...

Gydytojas: Tamstos širdis vi-
- 'siškoje tvarkoje. Aš norėčiau 

jūsų širdį turėti.
7 Pacientė: Būtų labai malonu, 
' daktare, bet aš esu jau ištekė- 

< jusi.
Viskas galima

v Marytė: Tetule, jeigu tu duo-
- tum mano broliukui nikelį, tai
- jis galėtų pakudakuoti kaip viš-
• ta.
• Teta: Taip. O ką jis toliau 

darytų?
Marytė: Jis sakė — galėtų ir 

. slieką praryti.
Teta: Ar tikrai?

. . ^v-Marytė: Tikrai. Už pinigą vis- 
. kas galima. Taip tėtė mūsų ma

mai sakė. 7'
Geri laikai buvo ...

Zigmukas: Ar žinai ką, tėte? 
Tėvas: Ką tu nori pasakyti? 
Zigmukas: Aš noriu pasaky

ti, kad seniau buvo labai ne
sunku mokytis, kai nebuvo kny
gų. Būčiau galėjęs būti pirmuo
ju mokiniu.

FordhMM uahsriiMš litua- Pinigų telkimas ir studentų 
r,' nistikos skyriaus direktorius Įmetimas yra . mums nepake- 

siuntinėjo atskiriem asmenūn hama našta, nes esame užimti 
bei organizacijom tokį raštą: universitete savo tiesioginėmis 

į Fordhamo universitete vasa- pareigomis ir lituanistikai gali- 
romis per trejus metus buvo me pašvęsti tik savo laisvalai- 

i organizuojami lituanistikos se- kį. Todėl ateityje negalėsime 
mestrat Buvo dėstoma beveik nei rūpintis stipendijomis nei 

p' visi lituanistikos dalykai. Dės- ieškoti studentų. Šiais reikalais 
tyti buvo kviečiami lituanistai.
Studijomis naudojosi būrys stu- tetas, kuris būtų sudarytas iš 

- dentų iš. įvairių universitetų, ” ‘ ‘ ~
L lietuvaitės seselės, vienas ki- nės, Kunigų Vienybės, vienuo

lijų ir studentų organizacijų. 
Studentų organizacijos turėtų 
parodyti daugiau iniciatyvos ir 
įpareigoti savo narius nors vie
ną vasarą pašvęsti lituanistikos 
studijoms.

Dirbti savajai tautai, rūpin
tis tautine kultūra yra kiekvie
no lietuvio pareiga. Nuo tos 
pareigos ir mes neatsisakom. 
Mielai tęsime savo darbą, bet 
rūpinsirpės tiktai akademiniais 
reikalais, o finansiniais reika
lais ir studentų telkimu turi 
pasirūpinti kas nors kitas.

Jei šiam reikalui būtų suda 
rytas specialus komitetas, kuris 
iki balandžio 1 dienos suorga- 

dijose ir dalyvaudavo po 24- nizuotų reikiamą skaičių stu- 
25 studentus, bet tai per men-

In SL Muges Parišk in Huntington 
Station L. L. N, Y„ 7-rm, 3-yr Split 
lot 80-200—fence 3bdrtn—cath=J.-ai 
ceilliy rm—25’ rec rm—$18.'3o0.

HA 7*1977

pareigomis ir lituanistikai gali
me pašvęsti tik savo laisvalai-

turėtų rūpintis specialus komi-

atstovų: Lietuvių Bendruome-

Near Catholic Church In Cedarhurst 
L. I-, N. Y., 361 VVestminster Road.

Detached 8 rooms, attic, full 
basement &. garage. Price $14,500. 
Excelient terms above $9,600 mtge. 

Or will rent on leasi. Sundays and 
svengs. Nl 5-6660. Wkdays, RE 2-6672.

DOVANOS GI M I N £ M

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIR0PINTI JAU DABAR!
mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 

IT A roję. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
vertina gautam siuntiny ? ? ?

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IZ¥TD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

ėiom žemiausiom kainom mieste?
TTK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

REMKIME LIETUVIUS 
BIZNIERIUS, KURIE 

SKELBIASI DARBININKE
Albert F. Peteri savo įstaigą 

perkėlė iš Forest Kilis į 84- 
14 Jamaica Avė., Woodhaven 
21, N.Y., netoli J. B. Šalins- 
ku laidojimo įstaigos. Albert 
F. Peters - Petrauskas patar
naus sutvarkyti finansinei tapi; 

- gas, užpildyti mokesčių (tak
sų) formas, apdrausti automobi
lius ir k. Kiekvienas suintere
suotas daugelį reikalų galės at
likti tuo pačiu metu vienoje 

; įstaigoje. „

LIETUVIŠKOS novelėsi i
Lithuanian Short Storiem 

o taip pat ir anksčiau išleis
tos lietuvių liaudies pasakos 
Lithuanian Folk Talės, St. Zo- 
barsko redaguotos, galima gau
ti arba užsisakyti paštu Darbi
ninke. 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21. N. Y., pas St; Zt- 
barską 85-37 88 St., VVoodha- 

, * ven, N.Y., ir Spaudos Kioske, 
280 Union Avė., Brooklyn 11.

• N. Y. Novelių kaina 5 dol.. 
Pasakų — 4.50 dol.

ANGLIŠKAI

"Baitaragio Malūnas", K. Bo
rutos pasaka. Monrealio lietu
vių dramos teatro išleistas il
go grojimo dviejose plokštelė
se, galima gauti Darbininko ad
ministracijoje, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21. N.Y. Kaina 

Čia pat galima gauti ir
kitų ilgo grojimo ir paprastų 
lietuviškos muzikos ir dainų 
plokštelių.

* * A

tas klierikas ir kunigas.
Nelengva buvo įvesti litua

nistiką į reguliarią universite
to programą. Tuo reikalu rū
pinosi a. a. min. P. žadeikis, 
Kunigų Vienybė, visuomenės 
organizacijos ir atskiri asme
nys.

Įsteigus lituanistikos skyrių, 
visą darbo naštą teko pakelti 
man ir mano pagelbininkam. 
Mums teko važinėti po Ameri
kos miestus ir miestelius pas 
privačius asmenis ir rinkti au
kas studentų stipendijom' arba 
siuntinėti šimtus laiškų.

Bene sunkiausias darbas bu
vo sutelkti studentus. Nors stu-

in Catholc Area In West Islip, L. L, 
N. Y. 5 rm Cape, full shed dormer, 
bsmt, gar. 20,000 sq ft. new roof, ex- 

tras. $15,250. M01-2359.

In

S-- ■

Leonardas Valiukas, Los An
geles, Calf., apskričio respub
likonų visumos metiniame su
sirinkime, įvykusiame sausio 
21, perrinktas šios organizaci
jos vicepirmininku 1960 me
tams. Los Angeles apskritys 
šiuo metu turi virš 6 milijonų 
gyventojų. Praėjusiais metais 
L. Valiuko darbas šioje .orga
nizacijoje telkėsi keturiose pa
grindinėse komisijose: pirmi
ninkavo tautybių komisijai ir 
dirbo narių verbavimo, įstatų 
papildymo ir informacijos ko
misijose. Be to, L. Valiukas įas skajęius. Padalinus į kla- 
pirmininkatija visos Kaliforni- sės, kiekvienoje klasėje būdavo 
jos narių verbavimo komisijai, po 5-6 studentus.

MIRĖ KUN. JONAS MOCKUS
Sausio 17 ankstų sekmadie

nio rytą staigi mirtis ištiko 
kun. dr. Joną Mockų. Būdamas 
Nek. Marijos Prasidėjimo pa
rapijos vikaas, tą rytą ėjo į ' 
parapijos vienuolyną 7 vai. mi
šioms. Visad jis būdavo punk
tualus. Kai tą rytą laiku ne- > 
pasirodė koplyčioje, seserys su- | 
sirūpino. Žvilgterėjusios pro 
langą, pamatė kun. Joną su- | 
kniubusį gatvėje. Jo bendradar- g 
bis vikaras atskubėjo pagalbon, |

dentų ir pasirūpintų finansine 
parama, tuomet mielai tęsime 
pradėtąjį darbą ir toliau orga
nizuosime lituanistikos semest
rus. Taigi, mūsų lituanistikos 
skyriaus tolimesnis likimas pri
klauso nuo tamstų.
T. Vladas K. Jaškevičius, S.J. 
Lituanistikos Skyriaus Direkt.

1960 sausio

CLEVELAND, OHIO

Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 21 (sekmadienį). Minė
jimą pradėsime mgiomis, ku
rios bus šv. Jurgio ir Nepaliau
jamos Pagalbos bažnyčiose. Iš
kilmingas aktaš ir meninė da- 

.................. ................ lis bus 4 vai/*, popiet šv. Juo- 
4>ef jau buvo per vėlu., Nuve- kun. jonas a, MtfčKus zaP° gimhazijds galėję. Pagrin- 

žus į ligoninę buvo konstatuo-.............................................................diniu kalbėtoji! yta pakviestas
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Jonas Matulio
nis. Meninę programą atliks 
Toronto Varpo choras, diriguo
jamas muz. St. Gailevičiaus. Vi
sos organizacijos yra prašomos 
su vėliavomis dalyvauti tiek pa
maldose 10 vai. 30 min. šv. 
Jurgio bažnyčioje tiek ir iškil- 

Prasidėjimo bažnyčioje, Sche- mingame akte. Vietos lietuvių 
neetady, N.Y. Laidotuvių mišio- visuomenė, ypač jaunimas, yra 

kviečiama kuo gausiau į minė
jimą atsilankyti. Norintieji ga
lės ten pat vietoje atiduoti sa
vo aukas ir tuo palengvinti 
sunkų aukų rinkimo darbą.

Aito Skyriaus Valdyba

ta mirtinas širdies priepuolis, tas iš tėvynės, penkėris metus 
nors tą rytą išeidamas mišioms praleido Vokietijoje. Iš ten at- 
kun. Jonas pasikeitė sveikini
mu ir keliais žodžiais su para
pijos klebonu visai neminėda
mas, kad būtų jautęsis blogai.
Tik praeitos vasaros metu jis Iškilmingas gedulingas mišias 
buvo patyręs keletą širdies su- aukojo ordinaras vysk. Vilhel- 
šlubavimų. Todėl lankė širdies mas Cully, sausio 20 d. Nek. 
ligų specialistą ir pildė jo nu
rodymus. . -

Kun. Jonas buvo gimęs Lie- se dalyvavo ir augziliaras vysk, 
tuvoje 1903 sausio 1. Kunigu Edvardas Maginn, o taip pat 

* ^28 biržėlio 24 apie 70 kunigų, daug seselių^
katedr°je; Buvo jr pilnutėlė bažnyčia pasaulie- 

baigęs aukštąjį mokslą ir gavęs tikinčiųjų. Vyskupui patar- 
bažnytinių teisių daktaro laips- nauti buvo pakviesti šioje vys- 
nį Gregorianumo universitete, kupijoje dirbantieji lietuviai 
Romoje, 1936. kunigai. Velionies kūnas paly-

Kapelionavo įvairiose Vilka- dėtas į geležinkelio stotį, iš kur 
viskio vyskupijos vietose. 1944 pervežtas į Chicagą. Palaidotas 
su daugeliu kitų lietuvių išstum- šv. Kazimiero kapinėse.

Įšventintas
Vilkaviškio

RUOŠIAME LIFJTUVTAKAS VESTU
VES SALES I’AUENGFMAMS ir 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928 •
VACYS 8TEPONIS

vyko 
dirbo 
riose 
būdo

į JAV ir apie 9 metus 
Albany vyskupijos įyai- 
parapijose. Buvo taikaus 
ir saikingo žodžio.

lyje dainuoja kartu su savo vai
kais: Raimundu, Valentinu Vla
du ir Maryte. Jie taip pat mo
kosi, dirba, bet ir turi laiko Į

IŠ NEWARKO PADANGES Tėvai prašomi savo vaikus

Rūtos ansamblis, muz. Alg. ris padeda įtraukti jaunimą į ^aT turime "įS^tS ta- 
Kačanausko vedamas, nesenai lietuvišką gyvenimą. Jaunimas, , . . .. v ,
konceriavęs Kearny N.J., ir dalyvaudamas šiame ans^bly-. XZtie^ir J^st 
Maspeth, N.Y., smarkiai ruošia- je, nepamirs lietuviškai kalbe- . * M iaiko
si pavasariniam koncertui, ku- ti, dainuoti ir skaityti, nes ir . % cvflrhiam H=.r
ris įvyks gegužės 7, Lietuvių nemokantieji lietuviškai čia iš- . .
Laisvės salėje, 269-273 Second moksta bent skabyti ir dainuo-
St. Elizabeth, N.J. ti. Pasekime oav zdiiu ansamb- Bronė Venckienė, Rūtos an-

Rūtos ansamblis yra vienin- lio choristės V. Mėlynienės, ku- samblio dalyvė, savo atostogas 
telis N’ew Jersey valstybėje, ku- ri jau eilę metų šiame ansamb- leidžia saulėtoj Floridoj. O. S.

SIŲSKITE ŠVENTOMS SIUNTINIUS GIMlNB?iS IR ARTIMIESIEMS J LIETUVĄ,
Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir k tas respublikas. — (Leista Sovietų Rusijoje)

Pasinaudok patikimu,, kruopščiu ir greitu mūšy firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0_ INC.
135 W. 14th St New York 11, N.Y. TeL CHeisea 3 2583

141 Second Avė., New York City, N. Y. TeL GRamercy 5-7430

MŪSŲ

SKYRIAI

39 Raymond Plaža W 
New^k, N. J.

Tel. M Ark et 2-2877

332 Filhnorr Avė.
Buffalo 6. N. Y. 

Tel. MOhawk 2674

11339 Jos. Campau 
Detrott 12, Mieli.

Tel. TOwnsend 9-3980

308 W. Fotirth St 132 Franklin Avė.
Boston 27, Mas*.

TcL ANdrew 8-5040
Hartford, Conn.

Tel. CHapel 6-4724

63? W. Girard Avė.
Philadclphia 23, Pa. 
TeL WAInirt 5-8878

900 l.ltrrary R<l : 
Cleveland 13, Ohio I 
TeL TOwer 1-1461 I

Mūsų didei* ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius kUjentų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 6-7 sa
vaičių laikotarpyje; oro paštu 7-12 dienų. Mūsų ja'algoje jūs galite gauti įvairiausių geriausios rOšlea 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kurtame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui. 
Atidarą kasdieb nuo 9 vsk ryto Iki O vsL p.p. — aekmadienlalo nuo t vai. ryto M ♦ vaL Įkp.

CHRIST THE KINO PARIŠK 
in LAURELTON, L.l. N. Y.

SACRIFICE -- $18.500 
3-bedroom ranch, finished basement. 

enclosed patio. Principais, only.

In ST ROSE OF LIMA PARISI! 
in MASSAPEOUA, L.l. N.Y.

2 YEAR SPLIT. 8 rooms 2’į baths.
10 blocks station. 2 blocks shopping. 
immediate occupancy. owner leav- 
ing statė. $24.990. Ll 1-5502.

IN ST. ELIZABETHS PARISH. IN 
VVOODHAVEN, L.L N Y. — legal 
2-fam.. newly shingled. large ce- 
ment. block garage. celetex ceiling. 
fully detached, gas heat. 3 up. 3 
down. near shopping. transportation. 
church, school ; $14,800; H i 1-2174.

IN CORPUS CHRISTI PARISHj in 
MINEOLA, L.L N.Y. — Near Cor- 
pus Christi school; Colonial; 3 bed
rooms, 23’ living room with wood- 
bum. fireplace; full dining room; 
w/w carpeting; modern kitchen. 2- 
car garage. large plot; $21,000; 
Pioneer 7-8263.

IN CATHOLIC AREA 
of FLUSHING L.L N.Y.

1-family, detached, 6 rooms and 
porch. 1 ’/į baths. modern kitchen, 
plot 40x 100. cyclone fencęd. 1-car 

garage. $17,600. Telephone 
FL 8-7287 or LE 9-3892 ,

IN CATHOLIC AREA i 
of PORT VVASH1NGTON, L.L N.Y. 
ARTIST’S HOME, 5 Bedrooms, 3 Į 
baths. attached skylight studio. 
Suitable doctor or other professional 
ūse. $25,000. Telephone PO 7-3562. ,

IN CATHOLIC AREA. IN FLUSH- 
ING, L.l. N.Y. — Brick Bungalow

den. Fine Locatiori. Finished basė- 
ment with seperate entrance easily 
converted into a separate apt. Sac- 
rificing for $19,000. Ownėr —5726 
-163 Street. IN 3-9073.

IN CATHOLIC AREA OF 
SOUTH OZONE PARK, L.L N.Y.
1-FAMILY BRICK. Gas heat. over- 
sized detached garage, very modern, 
finished basement, 30x100, anchor 
fence. Very reasonably priced. mušt 
be seen. Telephone JA 9-0557. ‘

IN CATHOLIC AREA OF 
JAMAICA MILLS, L.l. N.Y.

JAMAICA MILLS — $28,900 — Low 
down payments. walk to subway. 
Brick & fieldstone detached. nevviy 
decorated. 8 rooms. 3 baths. TV den, 
formai dining room. finished base
ment, garage. Tel. OL 7-3116.

In Catholic Area of HUNTINGTON, 
L.L N.Y.. Dix Hills. Mušt sėli, 3- 
room split complete. aere. 2-car ga
rage. 2’į baths: all appliances, w/w 
carpets: finished basement; near 
shopping area. schools and Catbotic 
church. — Mušt be seen. Asking 
$30.500. .Owner. HA 7-5962.

In ST. JOSEPH’S PARISH. in 
VALLEY STREAM, L.L N.Y.

(Gibson) School District 14. all 
brick. 3 bedrooms. 2’4’baths, porch, 
finished basement. many extras. 
$19-50(L_Ehone PY 1-9587, principais 
only.

In Catholic Area of L
KINGS PARK, L.L N.Y.

7 room COLONIAL SPLIT, garage. 1 
ahimšr.um štormą, wall to wa!l car- > 
peting. appliartces, patio. playhnu e. ► 
immed. occupancv. Asking $19 900. t

A N rl rew 5-0668 L

In Holv Cross Parish in Merrick L.l. 
N.Y. French Norman house. ov-ner 
transferred. 8-rm. LR with beamed 
ceiling. stone firepl. Oversized DR. 
library. pov.-d rm. ultra-mod kit< h 
3 BR. dress’ng alcove. 1 ’ į baths w. 
dmible vanity sink. carrata marble 
walls. Fin. basement.^'. 12’ bar; 2- 
car gar.: $5500 of landsng. Rc.dnced 
to $25.500 for immed. ačtion. Owner 
MA 3-0682.

In Catholic Area of JAMAICA. L.L 
N.Y. Fine Location 1 Block from 
Subu-ay 2-family Driek - 1-6 Apt. 
wtth epen tcrraco t-6 Apt. 
with 2 rooms for professionc? tise. 
Excellcnt for profit. Opposilc Co-’ri 
Hoirse. near shopping area. $27.900
Oivner - EN 2-M 6 - 10 AM to 
1 PM and 5 PM to 7 PM.

OL 7-1024

Tn ST THOMAS Parish. in FLAT- 
BU$H Section of Brooktyn. N. Y.
1 fam., ajjcdrooms, 23’ living r'om, 
large kitchen, knotty pine finished ] 
ba -ement with lav. * ahovver. 2-car 
garage; private drive. Immed. oc- 
cnrpancy. $20.500. Ovvner CL 2-5913.

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-l3ff ORCHARDSTREEF—15R54Š25 :

Cor. DELANCY, N.Y.C. J
Parduodama: šilkas, nailonais, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k. J

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, < 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK. ’

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai J 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, I 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street. <
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas ’

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
- PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

SIUNTINIAMS | L I ETŲ V Ą I
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

. K & K FABRICS
1158 East jersey Street

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9-oVĄL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

WEISS & KATZ, INC.
GB 7-UM187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

....... *Siuntiniai į Lietuvą per ;
LONDONO LIETUVIŲ 

PREKYBOS B-VĘ
(LITHUANIAN TRAOING COMPANY)

Šiam tik s’ui Jums sąžiningai ir 
daug pigiau, negu kur kitur, pa
tarnaus bendrovės atstovas

JONAS DAUGIRDAS
337 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

EV 4-1232 
REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE 

Esant reikalui aplankys ir namuose

EV 7-4940

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8. N Y

Sav V ZELEN1S
TELEFONAS: 
APpHate 7-0349

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

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

DARBO v ALANTOS Kasdien iki 7 vai. va k



Valentinos Koje
lienės debiutas

Valentinos Kojelienės, chica-
Km. Imig. KiemdĮSą, Mani- gfetės, soprano koncertas — 

> Ont, Canada katar debiutas, įvyko sekmadienį, sau-
, likų parapijos klebonas, keliom sib-24 d., 5:30 vai. popiet, Town 

i dienom tavo atvykęs į Brook- — 
• : lyną ^ptadcyti savo artimųjų.

ta proga lankėsi Darbininko re- 
dakcijoj ir administracijoj. Kun.
L. Kemėšis naujai įsikūrusioj 
paraĮHjoj^ pastatė bažnyčią ir 
kleboniją ir sėkmingai apašta
lauja tenykščių katalikų tarpe.

L. Tautinio Akademinio Sam-

Pamaldos už a. a. arkivysk. 
J. Skvirecką bus kovo 3, 11 
vaL Apreiškimo parapijos baž
nyčioje.

Columbijos universitete litua
nistikai studijuoti registracija 
pavasario semestrui vyks nuo 
Sausio. 29 iki vasario 2, moks- 

k lo pradžia vasario 3. Dėl smul- 
•" "fayi piliečių Mube, 280

Union. Avė., Brooklyn, N.Y. 
Užgavėnių pobūvis rengiamas 
vasario 27, šeštadienį, 
vakare, ten pat.

Pamaldos Vasario 16 
bus sekmadienį, vasario 
11 vai.. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, Broom St., New 
Yorke. Visų lietuviškųjų įstai
gų bei organizacijų v. dovybės, 
atstovai ir nariai kviečiami da
lyvauti.

Dr. Juozas Kazickas, Neries 
bendrovės savininkas, prekybos 
reikalais išvyko į Europą. Grįš 
kovo mėn. pradžioje.

Stud. Genė Nutautaitė, stu
dijavusi Cmmunity kolegijoje 
New Yorke, nuo vasario pra- 

4žios* persikęįįa studijuoti - 
Anhurst kolegiją Putham, Conn,

būrio Naw Yorko skyriaus na
rių susirinkimas šaukiamas sau
sio 30, šeštadienį, 8 vai. vaka-

Bostono ateitininkai, minė
dami organizacijos 50 metų ju- 
bilėjų, ruošiasi rajoniniam a- 
teitimnkų kongresėliui. Tuo 
reikalu sausio 16 dr. P. Kala
dės bute buvo pasitarimas, kur 
buvo sutarta sudaryti tam rei
kalui specialų komitetą

iv. Petre mokyklos tėvai sau
sio 24 surengė namuose keptų 

Į ir puoštų pyragų bei tortų iš- 
; pardavimą, kurio pelną paskyrė 

mokyklos reikalams. Parduota
- virš 120 tortų.

Tėvų marijonų rėmėju sky- 
. rius vasario 7 d. 3 vai. popiet 
f šv. Petro parapijos salėje ruo

šia arbatėlę, į kurią kviečia vi- 
| sus bostoniečius. Įėjimo bilie- 
į tas 1 doL Pelnas eis vienuoly

no reikalam.
Motery - merginę klubas va

sario 3 d. 7:30 vai. vak šaukia 
susirinkimą parapijos salėje j 
prie 7-tos gatvės. Bus tariama
si dėl Whist ir Blitz parengi
mo, kuris įvyks vasario 6 d. 
šv. Petro parapijos salėje 7:30 
vai. vak

Lietuviu Bendruomenės Bos
tono skyrius per praėjusius 
metus iš savo kasos paskyrė 
Laisvės Varpo radijo valandė
lei 85 dol., Lituanus žurnalui
— 75, Vasario 16 gimnazijai
— 75, Bostono šeštadieninei 
mokyklai — 75, Balto centrui

' — 65, Kultūros Fondui — 50, 
Altui — 25, Tautos Fondui — 
25, Bostono mišriam chorui —

- .25, Sporto klubui Dainava* ~ 
25, prof. M. Biržiškai — 25, 
ligonei N. Bostone — 25,

Sausio 31 d. 6 vai. popiet 
piliečių klubo salėj bendruome
nė rengia kaukių balių. Kvie
čiami atsilankyti visi lietuviai.

Mirusieji. Po gedulingų 
. Petro parapijos bažnyčioje 

maldų palaidoti:
Petras Milkontas (sausio 

93 m. Velionis gyveno 
Dorchester St. Palaidotas 
Benedikto kapinėse.

Viktoras Gailiūnas (sausio 23)

Hali, New Yorke. Solistė gimu
si Lietuvoje, dainavimą studi
javo Kauno valstybinėje kon- 
servatorijojė, tremtyje studijas j 
gilino Muenchene ir paskuti- j 
niu metu Chicagoje pas daina
vimo mokytoją Dino Rigalli. i 
Programoje išpildė Gluck’o, 
Haendelio, Wolfo, Strausso De- 
bussy. Chausso, Verdi, Davico, 
Giahnini, Hagemano kūrinius. 
Iš lietuvių autorių dainavo K. 
V. Banaičio — Vandens lelija^., 
ir A. Kačanausko — Vai gra
žu. Solistei akomponavo Paul 
Ulanowsky.

Apie jos debiutą parašė abu 
New Yorko didieji laikraščiai 
— New York Times ir N. Y. 
Herald Tribūne. Kritikai pažy
mėjo, kad ji turi malonų bal
są, kad programą parengė stro
piai ir kad geriausisi išpildė 
prancūziškas dainas, šiaip kri
tikai pastebėjo, kad jos daina
vime per daug jaučiamas “iš
mokimas”, nėra interpretacijos 
laisvės. N. Y. T. kritikas sako, 
kad ji dar nėra pasirengus to
kiai Strausso “Staendchen” ir 
operų arijom. Tačiau kritikai 
pažymi, kad ji gali būti gera 
ę^mininkė. ' .

a. Koncertą ruošė Columbia Ar- 
' tists Management, ’ Ine. Publi

kos galėjo būti ir daugiau.

kalbų skyriui — UN 5-4000, 
ext 2229.

Solistė Monika Kripkauskia* 
nė, sėkmingai dainavusi Darbi-

- ninko koncerte sausio 17, Webs- 
ter Hali, New Yorke, keletą die
nų pasiliko paviešėti ir ♦ pasi
tarti su specialistais apie toli
mesnes dainavimo studijas. 
Jai pavyko susitikti su pianistu 
Sandor Arpolk, kuris keletą va- 

; landų skyrė patarinfams ir pa
mokymams. Patyręs balso pa
jėgumą ir gerą techniką, pa
sakė: “Jūs turite visa, ko rei
kia geriausiai dainininkei. Jūs 
galite padaryti karjerą”. Vie
nas jo patarimų buvo suruošti 
netolimoje ateityje rečitalį New 
Yorke. Maloni jyięšnįa išvyko

" ątggfcT ’Čhič^ą su intencija-
< .. ankstyvą rudenį suruošti Nėw 

Yorke dainų rečitalį.
Angelę Karalienės parapijos 

choras šeštadienį, sausio 30, pa
rapijos salėje ruošia choro dai
nų koncertą. Po programos šo
kiai. Įėjimas 1 dol.

šv. Monikos draugija vasa
rio 13, šeštadienį šv. Jurgio 
parapijos salėje rengia vakarie
nę sū šokiais. Auka 5 dol. Pra
džia 7 vai. vak.

Moksleiviu ateitininku Mari
jos PeČkauskaitės kuopos tėvų

- 0°b<» komitetas vasano 21 ’į^įĮnės Daraniio^ salė- ginę” tėvyne, nebus‘'išduotas neturi pinigo, bet nori įsikurti.
Apreiškimo parapiios salele Laiauiuvenus rupmasi baunsKų geių narauenes parapijos saie- ° v. , . ... , .

' rengia kaukiu vakara — blynu laidotuvių ištaiga Woodhaven, je Maldos Apaštalavimo drau- sl°l pagrindinis išeivių šie- Pats profesorius pasisakė, 
R; bailį Maloniai kviefla jauJmĮ N.Y. vasario 7 d. 5 vai. popiet. kąd Jis W pat kelsis, bet ps

8 vai.

proga
14 d.,

Antanina Buchmanienė, ilga
metė Darbininko skaitytoja, gy
venusi Brooklynv, N.Y., mirė 
sausio 26, laidojama šeštadie
nį, 10 vai. *š šv. Jurgio baž
nyčios. Paliko liūdintį vyrą 
Konstantiną, dukterį Oną ir 3 
sūnus: Antaną, Juozą ir Justi
ną bei jų šeimas.

Pašarvota Shalins laidotuvių 
koplyčioje Woodhaven, N.Y.

Juozas Rimkevičius, iš Brcok- 
lyno, laidojamas šeštadienį 10 
vai. iš ApreLkimo bažnyčios.

VALENTINOS KOJALIENĖS koncerto skelbimas prie Town Hali. Nuotr. 
V. Maželio.

Hondūras rado gyvo atgarsio New Yorke
Lietuvių prekybos rūmai sau- ...... 

šio 24 suorganizavo prof. K. 
Pakšto pranešimą apie Britų 
Hondūrą ir jame įsikūrimo ga
limybes. Klausytojų buvo pri
sirinkus pilna Piliečių Klubo 
salė ir gausiai apibėrė profe
sorių klausimais. gyvenę, gaieių paremu pvz. m Velionis gyVeno Cot.

Laitnėjimę vakara rengia ah- — Ar kuriant antrą, “atsar- kokią šeimą iš^Vokietijos,^kuri tage St. Chelsea, Mass. Nuliū- 
'• dime paliko žmoną. Palaidotas 

> šv. Benedikto kapinėse.

- Sol. Vincė Jonuškaitė' - Les- 
kaitienė sausio 30, šeštadienį, 
6 vai. vakare, dalyvaus pobū- 
vio programoje, kurį rengia 
Elizabetho apylinkės valdyba 
vardu: “Dešimtmetis Ameriko
je”. Programą dar paįvairins 
“Linksmieji broliai”. Po vaka
rienės šokiai 9 vai. Įėjimas 

1 jaunimui nemokamas.

vynei. Gal iki poros šimtų. Vi
sai kitaip žiūri Brazilijoje ir ki
toje pietų Amerikoje. Brazili
joje dvylikos organizacijų vado
vybės pareiškė pritarimą. E ten 
gali būti apie 500 žmonių. Bet 
tie, kurie nejudės, o yra prasi
gyvenę, galėtų paremti pvz.

ŠV. 
pa-

23)
172
šv.

tėvynę? — suabejojo vienas, nebe to amžiaus, kad galėtų Adolfas Grigaliūnas (sausio
„ . . . ..... .... ūkininkauti. Tad jis iš savo san- 75 m- Velionis gyveno 16

— Mszai tautai šiais laikais, . - * j • • * ** • Thomas Park Ntiliūdimp nali-... ... taupų pasižadėjo nupirkti vie- iuyniai rars, nuiiuoime pau
kada yra tokios baisios naiki- -2 * • - * _ ko dukterį ir tris sūnus Palai-J nam iš lietuvių žemę teir ūki- uuueų Minus, raiai

dotas Naujos Kalvarijos kapi- 
.'V n *_ • t. • • - ~ mieli uvi ai nu i ai Ilėse

Patersono ateitininkai vasario sausio 23 Apreiškimo parapi- skamba. Visi pasisakė už ant- bus daugiau garantijų tautai iš- j pastabą, ar čia tarp su- '
21, sekmadienį, 3 vai. popiet, jos salėje surengė visai nuotai- rąjį — itališkąjį. Tuo smuiku likti, -"aiškino profesorius, — sirtakių bus bent vienas, ku- Stasys Bartulis (sausio 26) 
sv. Kazimiero parapijos saleje kingą ir gražų koncertą, kurio ir atgrojo koncertą. Pradžioje Bolševikų spauda ir radijas la- ris norės *7^8, atsakė netie- 66 m. Velionis gyveno 15 Don-
ruošia Užgavėnių proga links- programą išpildė smuikininkas paaiškino kiekvieną kūrinį, ką blausiai šia idėja puolė. Jie ne- ^>8“ v- Jonikas ir Kutatto, Įon St, Dorchester, Mass. Nu-
movnbon Pr-icn fo rlinno ___ :     —: i_s. is_  1 r  i. , J“ “

nori, kad ji būtų įvykdyta, nes
- ji iškalbingai liudys prieš so-

prasti išpildomus kūrinius. vietus. Qa Uutos dalis naudo. 
Pirmoje dalyje pagrojo Ge- ,asj v;som laisvėm ir tautinės 

žėnas, kuris paskaitė keletą sa- org Frederick Handel — Sona- kultūros kūrimo galimybėm o 
Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos vo feljetonų. Iš jų savo aktua- ta A Dur Mol, toliau Balio Dva-

mavakarį. Prašo, kad tą dieną Izidorius Vasyliūnas, pianistas jis vaizduoja, kas jam charak- 
kitų parengimų jų kolonijoje Aleksas Mrozinskas, ir rašyto- teringa. Tai padėjo geriau su- 
nebūtų. jas Vilius Bražėnas.

Programą vedė Vilius Bra-

Atsiminimų radijo valandos ve- lijom labiausiai išsiskyrė felje- 
dėjui Jokūbui J. Stukui už taip 
nuoširdžią Darbininko koncer
to reklamą, kas neabejojame, 
prisidėjo prie didelio koncerto

tonas apie “beatnikus”. Paskai
tė kultūringai, nesistengdamas 
publikos per daug užvaldyti ir 
išsklaidyti jos dėmesio, nes kon-

riono — Pezza Elegiaco, Ka
zio Viktoro Banaičio — Van
dens lelija. Antrąją dalį baig
damas išpildė Edward Grieg 
sonatą C Moli op. 45.

Smuikininkui akomponavo 
Aleksas Mrozinskas, kuris pa

pasisekimo, o taip pat ir už certo centre buvo Iz. Vasyliūnas 
auką spaudos reikalams — 25 Iz. Vašylįūnas pradėjo gana 
dol., kurią įteikė koncerto me- originaliai. Į sceną atsinešė du skambino solo du dalykus, ne-

kurie ten pereitą vasarą kelia- liūdime paliko žmoną ir brolį, 
vo ir kurie pasirodė susidarę Palaidotas Naujos Kalvarijos ka 
geresnius įspūdžius apie Hon- pinėse.
durą nei pats idėjos iniciato ■______ ___________ .
rius prof. K. Pakštas. Ypatin
gai įspūdį darė žodžiai Kuku
čio, kuris ten nusipirko jau ir 
ūkį už 710 dol. Jaunas tai vy
ras, vedęs, turi du vaikus, bet 
judrus ir galvojąs labai kon
krečiai: jis buvo 8 metus Aus
tralijoje, dabar jau 5 metai Ar 
menkoje. “Kai tik sukalsiu 
5,000 dolerių, tai ir keliausiu 
į savo žemę gyvulininkystės 
ūkio organizuoti. Plikom ran
kom ten neapsimoka, bet rei
kia kapitalo, kuris ten jau vei
kia už rankas. Iš to, ką paty
riau, susidariau įspūdį, kad lie
tuviui geriausia ten verstis gy
vulininkystės ūkiu”.

— O kad taip sudarytume 
bendrovę ir pastatytume reika
lą bizniškai, organizuodami ir 
finansuodami ten įsikūrimą?— 
kėlė sumanymą viena iš daly
vių.

Po pranešimo buvo rodomas 
filmas, kurio peizažas panašus 
į Hondūro."

Susirinkimui vadovavo dr. K.
nės valse. Viikiautinio kaimo, j. Valiūnas.
Liškiavos parapijos, žinantieji 
prašomi pranešti adresu: K. i 
Račkauskas, 9112 102nd St. | 
Richmond Hill 18, N.Y.

Lietuvoje ji yra vergiama.
— Ar prasminga judinti ir 

kurstyti žmones, kurie po ilgo 
bastymosi čia, Amerikoje, gavo 
pastoviai įsikurti, aprimti ir pra
sigyventi? Kažin ar iš čia su
sirinkusių bus bent vienas, ku
ris norėtų pajudėti?

— Jūs, kurie taip įsikūrėt,

PADĖKA

Moterų Sąjungos 29 kuopai, 
paskyrusiai per savo metinį su
sirinkimą Darbininkui. 15 dol. 
auką, tariame nuoširdžią padė
ką.

Darbininko administracija

ieškomas Mikas Saulonas. 
sūnus Antano ir Ulijonas Sau
lonas, iš Alytaus apskr. Merki-

JOS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ

Mes organizuojame grupines 
ir pavieaes keliones į Vilnių. 
Kelionės suorganizuojamos 
GREITAI ir NEBRANGIAI

MES IŠRŪPINAME VIZAS

PIRMUTINIS PO KARINIO 
LAIKO KELIONIŲ BIURAS

ORGANIZUOJĄS KELIONES.
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 
TURĮS DAUG PATYRIMO.

Taip pat kelionės 
j kitus kraštus

COSMOS
TR A V E L 
BURE AU, 

Ine.
y WEST 45 STREET 

NEW YORK CITY, N. Y.
TeL CI 5-7711

(b.)

LARGE SELECTION OF FINEST QUAUTY WOOLENS

Wm. 1 take (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21. N. Y. 
(Forest Paricway stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220

Rex. J Amą ica 6-7272

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai, gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAŠKIENES

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

ELEK1 ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS KUMPIKAS 
119 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.-

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

Mėsinių ir SaliOnų 
šaldymo sištemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

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

Dėl didesnių užsakymų skambinti 
STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.)

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
.(BIELIAUSKAS)

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

. EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

81-62 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Pnrkvay Station) 

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

Tel Vlrginia 7-4499

Išnuomojamas butas 2 kam
barių su virtuve trečiame aukš
te su centraliniu apšildymu. 
Nuoma mėnesiui 60 dol. Kreip
tis iki 2 vai. prieš pietus: S. 
Balsvs. 670 Re’.mont Avė.. 
Brooklyn 7, N. Y. Tel. MI 7- 
6258.

SPECIAL PRIC ES
FOR SENDINO OVERSEAS

M. NOVAK & SONS

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
palios ir į kitus miestus.


