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10 CENTŲ

Amerikos kraštus

Europa taip pat nesiėmė jokių tas pietų Amerikos valstybes.

Žinios nuo saulės

medžiokle

tiek

kad

ŠNIPAI POLICININKAI

Vakarų Berlyne suimti 12

šyti pranešimai.

Maskvai rūpi 
ir Vatikanas

20 — jauniausia varžovė j 
Baltuosius Rūmus.

ittekejo 1936. 
dirbo, kad padėtų savo vyrui 
baigti kolegija, turi 4 vaikus. 
Dabar 47 metų.

teris, nes jis pasirodė prara
dęs kontrolę kariuomenei suki
limo metu. Iš kariuomenės per- 
kilnoti ar į atsargą paleisti apie 
50 aukštesniųjų karininkų. Al- 
žire uždarytos šešios politinės 
organizacijos, rėmusios sukili-

Berlyno fronte atspara mažesne

doneziją. kad ją labiau priverž
tų prie Maskvos, ne prie Kini
jos.

M R S. LYDON JOHNSON
CIaJdia Taylor, iitekejo 1934, 

turi du sūnus 15 ir 12 metų, gy
vena pasidalidamas tarp far- 
mos Texas ir VVashingtono Da
bar 47 metų.

Argentinos vyriausybė vasa
rio 7 paskelbė, kad jos karinės 
jėgos ieško svetimų povandeni
nių laivų. Jie pasirodė Golfo 
Nuovo prie Argentinos pietinių 
krantų. Tačiau vyriausybė ne
patvirtino žinios, kurią paskel
bė spauda. Spauda rašė, 
vienas povandeninis laivas 
vo pašautas ir nuskendo, 
gulįs 90 pėdų gilumoje.

Kaltinimai vyriausybei 
mažta. Vasario 4 prabilo 
Diego General Dynamics Corp. 
astronautikos skyriaus vicepre
zidentas T. G. Lanphier. Jis 
kaltino viešai prezidentą Eisen- 
howerį, kad jis imasi azartinio 
žaidimo, pasitikėdamas, jog So
vietai nepuls Amerikos. “Ma
nau, kad prezidentas neturi tei
sės taip azartiškai žaisti Ame
rikos likimu”, kalbėjo Lanphier, 
pritardamas gen. Power planui 
budėti ore.

APIE AMERIKĄ?
Amerikos informacijos agen

tūra surinko viešosios. opinijos 
žinias apie Amerikos ir Mask
vos karini pajėgumą. Anglijo
je ir Prancūzijoje vidutinis žmo
gus galvoja, kad Sovietai yra 
stipresni. Vakarų Vokietijoje 
pasidalino pusiau. Italijoje gal
voja, kad Amerika yra stipres-

PIRKLYS IR REVOLIUCIONIE 
RIJUS -^- Mikojanas fr Castro.

Dėmesio verta, kad paskuti
niu metu

Vatikanas virsta taip pat 
Chruščiovo politikos taikiniu.

Italų laikraštis Lora Palermos 
mieste vasario 6 paskelbė, kad 
Sicilijos politikas Corrao lankė
si Maskvoje ir jam Chruščio
vas kalbėjo norįs Sovietų ir Va
tikano susitarimo. Vatikano 
laikraštis sausio 30 paneigė ita
lų spaudoje paleistą žinią, kad 
Vatikanas ir Sovietai tariasi 
dėl pusiau oficialių santykių. 
Net Amerikos spaudoje buvo 
pranešta, kad prezidentas Gron- 
chi lankęsis pas popiežių, prieš 
vykdamas Į Maskvą. Tai O. Ro
mano taip pat paneigė. Yra pa
grindo manytu kad Maskva są
moningai tokius gandus leidžia, 
kad Europoje, p ypačiai Italijo
je, sudarytų' įspūdį, jog Vatika
nas nėra priešingas^ Chruščiovo

nas, jis perduotas rytų Vokie
tijai).

KĄ VAKARAI DĖL TŲ 
KARTOJAMŲ GRASINIMŲ?
Oficialaus pareiškimo Vaka

rai nepaskelbė. Tačiau spauda 
jau paskelbė, kad Chruščiovas 
grasinimą vykdys. Jis palauks 
iki susitikimo su Eisenhoweriu, 
bet ne ilgiau. Vakarai tada su
tiks su rytų Vokietijos kontro
le, kurią dabar vykdo rusai.

Vokietijoje esąs nustebimas 
dėl prezidento Eisenhowerio la
bai švelnaus ir blankaus pasi
sakymo Į Chruščiovo ‘ atnaujin
tus grasinimus.

Pernai Eisenhoweris atsakė, 
kad jis nesiduos grasinimais 
.spaudžiamas. Kol bus grasini
mai, jis neis į jokią viršūnių 
konferenciją. šiemet tokio 
griežto atsakymo Chruščiovas 
nelaukė' .Jis rado, kad yra pa
togus momentas grasinti, ka-

pasiuntė iš naujo 
sprausminiu lėktuvu Egiptui.

Sodietei vėl - pasiskardeno 
mėginimu žygiuoti pirmyn trim 
frnntąis
FRONTE 1 PIETŲ AMERIKĄ

Chruščiovo pavaduotojas Mi
kojanas vasario 7 Kubos sosti
nėje Havanoje atidarė sovietų 
parodą -—tą^ paoą, kuri 4>uvo kaip Albanija Europos viduryje. Domininkonų Respubliką ir Jei- 
New Yorke ir Meksikoje. Mi- 
kojano specialūs pasitarimai su 
diktatoriaus broliu Raul Castro, 
kuris laikomas komunistu, lan
kiusiu satelitinius kraštus, ke
lia susirūpinimo ir valstybės 
departamente.

Lig šiol departamentas laikė
si linijos, kad Castro veiklą 
prieš Ameriką reikia tik stebė
ti, bet nesiimti priemonių, nes 
jos galėtų kenkti gyventojam. 
Dėl to vyriausybė atsisakė su
varžyti cukraus ' kvotą Kubai. 
Dabar pranešta kad preziden
tas prašys Kongresą įgalioj imę 
sumažinti cukraus kvotas Ku
bai ar apskritai kitom valsty
bėm, jei tokio sumažinimo būtų 
reikalingas Amerikos interesas.

Kubos svarba.. Maskvos pla
nuose Amerikoje daros vis aiš
kesnė. Šen; Keating kalbėjo: 
"Kuba yra labiausiai dėmesio 
vertas Sovietų ir raudonosios 
Kinijos laimėjimas Karibuose". 
Senatorius palygino ją su pira
tų vairuojamu laivu Amerikos 
pakrantėse.

Amerika nesukliudė šiem pi-

Maskva ir vėl grasinimus dėl 
Berlyno kartoja. Maskvoje bu
vo Varšuvos pakto narių kon
ferencija ir ji vasario 4 paskel
bė savo pasitarimų pareiškimą. 
Jame siūlo vėl visuotinį nusi
ginklavimą; giria Sovietus, kad 
jie trečdaliu nusiginkluosią; 
kalbą, kad viršūnių konferen
ciją turės; svarstyti ururigin^la^ 
/imą, atominių bandymų drau
dimą, taikos sutartį su Vokie- 
tijom, Berlyno klausimą ir San
tykius tarp Rytų bei Vakarų.

Tačiau jau pačiame pareiš
kime diktuoja, kokis turės bū
ti ‘ susitarimas dėl Berlyno ir 
taikos sutarties su Vokietijom. 
Sako: jei Vakarai nesutiks pa
sirašyti taikos sutarties su 
abiem Vokietijom, tai sovieti
nis blokas pasirašys skyrium 
su rytų Vokietija ir tokiu bū
du bus galutinai išspręstas va
karu Berlyno klausimas (vadi-

— Amerikos satelitas “Dis- 
coverer IX” vasario 4 nepasi
sekė — antras aukštas neužsi
degė, ir raketa grižo į atmos-

MRS. JOHN' KENNEDY
Jacąueline Bouvier mokė

si Paryžiuje, buvo fotogra
fė viename VVashingtono lai
krašty, ištekėjo 1953, turi 
2 metu dukterį. Dabar yra

Tačiau sekančiam jo pareiš
kimą daros nebeaišku:

kur diskusijoje dėl saugumo 
baigiasi patriotizmas ir kur pra
sideda bTzhiš.~~ —'

Lanphier yra atstovas fir
mos, kuri gamina Atlas. Jis gi
ria Atlas ir pusiau neigiamai 
atsiliepia apie Titaną, kuris pa
sisekė pagaliau paleisti prieš 
savaitę. Titaną dirba kita fir
ma — Martin, taigi Lanphier 
firmos konkurentas.

V oje jau nu o- ^5 bUVo pasitarimas saugumo 

reikalam. Dalyvavo artimesni 
prezidento patarėjai: valstybės 
sekretorius, apsaugos sekr. pa
vaduotojas, jungtinio štabo vir
šininkas, apsaugos dep. tyrimų 
skyriaus viršininkas, preziden
to specialus patarėjas apsaugos 
reikalam.

ratam įsitvirtinti. Priešingai, priemonių, kad sukliudytų Al- da Amerika yra suskilusi nuo- 
jiem padėjo. Ir Kuba virsta pik- banijos kritimą į Maskvos ran- monėse dėl savo karinio pajė- 
tesne komunizmo tvirtove Ą- kas. Kuba tuo piktesnė, kad iš gurno ir netekus pasitikėjimo 
merikos kontinento viduryje, jos stipriau eina kurstymas į savim.

AZIJOS FRONTE .
Maršalas Vorošilovas keliavo 

po Indiją. Jis turėjo atsverti 
Eisenhowerio kelionės paliktus 
įspūdžius. Dabar vyksta Chruš
čiovas. Jis ypačiai taiko į In-

MRS. RICHARD NIXON
Patricia Ryan buvo mokyto
ja Kalifornijoje, ištekėjo 
1940. Turi 14 ir 11 metų 
dukteris. Dabar 45 metų.

MM. BTUART BYMINGTON MRS. HUBERT HUMPHREY 
Ėvtljrn Wad«wwth buvo klu- Muriel Buck

bg dalninlnk* New Yorke ir 
Iki 1930 uždirbdavo savaitei po 
1,900, ištekėjo 1924, turi du sū
nus. Dabar 59 metai.

nėse valstybėse (Utah, Monta
na. Idaho, Wyoming) vasario 7 
naktį šimtai žmonių matė aki
nančią šviesą. Buvo girdėti ir 
sprogimas. Spėja, kad tai galė
jo būti meteoras.

Polianski, vasario 6 grasino nu
trauksią lankymąsi Chicagoje, 
jei jiem neparodys, kaip veikia 
plieno fabrikai. Chruščiovas 
taip pat buvo grasinęs Los An
geles.

— Judėjos dykumoje prie 
Negyvosios jūros archeologai 
iškasė 16 eilučių rankraštį, ku
ris yra ištrauka iš šv. Rašto 
Exodo knygos.

Senato komisijos apklausinė
jimas dėl Amerikos saugumo 
nuotaikas tebekaitina. Pareiš
kimus sekantiem daros nebe
aišku:

•r pasitikėti prezidento au
toritetu ar pasitikėti faktais.

Prezidentas pareiškė griežtą 
raminimą, kad Amerika yra pa
jėgi atremti priešo agresiją. Ta
čiau jis vengė konkretesnių 
davinių. Turi užtekti jo autori
teto ir jo patirties. Aliarmuo
jantieji oponentai pateikia kon
krečius davinius. Gen. Power 
remdamas, J.. Alsop (NYHT) 
mini C. I. A.direktoriaus Diil- 
les pranešimą senatui. Pagal 
tą pranešimą ~

. š. m. birželio pabaigoje So
vietai turės 35 tolimojo skridi
mo balistines raketas šovimo 
bazėse. Amerika tuo pačiu me
tu turės du Atlas raketų dali
nius — viso 18 raketų.

1961 m. birželyje Sovietai 
tikisi turėsią šovimo bazėse 
140 - 200 raketę. Amerika tuo 
pačiu metu — 54 raketas.

Kitus faktus pateikia NYHT 
korespondentas, apsilankęs S. 
Diego, General Dynamics Corp. 
dirbtuvėse, kurios gamina At
las raketas. Esą mėnesinė ga
myba dabar yra 4 raketos, ku
rių ^Šalčius gaffi pakilti iki -K 
Pagamintų ir kovai paruoštų 
šiuo metu esą tik 6. <

Kas daryti
su Domininkonų respublika 

Venezuelos atstovas vasario 
5 ėmėsi iniciatyvos, kad būtų 
sušaukti 21 Amerikos valstybės 
atstovai ir kad jie pasmerktų 
suiminėjimus Domininkonų R. 
O suiminėjimai yra tiesioginis 
padarinys rengiamų sąmokslų 
prieš prezidentą Trujillo. Vals
tybės departamentas abejoja, 
kad tokis pasmerkimas sustab
dytų areštus ar sulaikytų są
mokslus.

a — -—f-------

Sovietų atstovas Menšikovas 
Clevelande pareiškė vasario 6, 
kad iš Lietuvos išleis B. Ar- 
monienę. Jos vyras ir duktė Čilėj vasario 7 nuo bėgių nu
yra Clevelande. ėjo traukinys, žuvo 25.

Prancūzijos vyriausybė per
tvarkoma. Iš jos išimami mi- 
nisteriai, rodę pritarimo suki
lėliam Alžire. Labiausiai paste
bėta, kad iš vyriausybės paša
lintas Jacųues Soustelle, infor
macijos ir atominių tyrinėjimų 
ministeris. Anksčiau jis buvo 
Prancūzijos įgaliotinis Alžire. 
1958 sukilime, kuris atvedė į « . .
valdžią de Gaulle, Soustelle bu- AlUCl’lkOS 3tOIHlHęS 
vo politinis vadas. Karinis va
das gen. Massu jau seniau nu
šalintas. Iš vyriausybės paša-

Chruščiovo pavyzdžiu
Sovietų pareigūnų delegaci- 
, kuriai vadovauja D. S.

Argentinoj
— Argentinoje susijaudini

mas, kad vasario 7 prie Įėjimo 
uostą pasirodė svetimi povan

deniniai laivai.

— Titanas, didžiausia ir 
prašmatniausia Amerikos rake
ta. vasario 5 susprogo, pakilusi 
tik 20 mylių. Tik prieš tris die
nas Titaną buvo pasisekę lai
mingai iššauti.

- Bolhdioj, Andų kalnuo- J“”“™ "“V'™"** 
še, užsidegus vienam motorui, 
vasario 5 keleivinis lėktuvas ta vilties išgelbėti sausio 21 
nukrito, Žuvo visi 59. užgriūtus kasyklose 435 dar

bininkus. Tai viena iš didžiau
sių nelaimių. Ją pralenkia tik 
1942 nelaimė Mandžurijoje, kur 
žuvo kasyklose 1549.

įtarimas kilo, kai rytų Ber- 
_ lM_ .__  lyne leidžiamas laik i ’stukasBaltuosiuos Romuos vasa- „k . .. . - ... .Demokratische Pohzei . slap

tai platinamas ir vakariniame 
Berlyne, paskelbdavo apie va
karinio Beryno policiją labai 

greitas ir tikslias žinias. Pada
rius kratą pas policininką Max 

Hoffmanną buvo rastos mikro- 
filmos ir nematomu rašalu ra-

Lanphier prikišo ir spaudai, 
kad Sovietų Tasso korespon
dentas visada seka Kongrese 
apklausinėjimus, o amerikiečiai 
ne. Dėl to Kremlius geriau in

formuotas . ąptę~; Amerikos?,-,, ap
saugos reikalus negu Ameri
kos tauta. Tačiau D. Lawrence 

(NYHT) pastebi, kad šiuo metu 
tuose Kongreso apklausinėji
muose nauja yra tai, kad Kon
greso demokratų lyderiai iš ge
nerolų parodymų stengiasi su
daryti Įspūdį, kad Jungtinių 
Valstybių saugumas yra pavo
juje, net nepaisant, kad prie

šui gali būti pasakyta daugiau 
smulkmenų apie mūsų saugu
mą. Tokiu atveju stebėtojui 
sunkų atskirti: kur diskusijoje 
dėl saugumo baigiasi susirūpi
nimas krašto saugumu tr kur 
prasideda tik susirūpinimas rin- 
kimals.

paslaptys ir kiti’
užsienio politikai ir net ją re- šalintas. E vyriausybės paša- Prezidento Eisenhowerio pa- 
mia. (Tokio tikslo turėjo, reikia lintas taip pat apsaugos minis- reiškimas, kad Amerika ga'.i Stanford universitetas pra
manyti, ir laiškas, Lietuvos sajungįųinkam duoti atomines nešė, kad jo specialistai buvo
vyskupų vardu paskelbtas). Poalnrstivsoii Inšvii žiuįas sukėlė Prancūzijoje pa- pasiuntę radaro signalus į sau-

__________ irasiapim^y idiv u sitenkinimo. Tarp Anglijos dar- lės “karūną”, kuri yra 400 kar- 
biečių sukėlė nepasitenkinimo tų toliau kaip mėnulis. Iš ten
— jie bijo, kad tų paslapčių signalai grįžo per 16.5 minu-
negautų - Vokietija. Tarp Ame- čių.
rikos atominių specialistų s,- f||<
jungos kilo taip pat protestas. . .. . . .rtTju. » i* • r»- Amerikos keturiose vakan-Taaau Baltuosiuose Rūmuo
se manoma, kad tam tikros 
nuolaidos gali grąžinti pasiti
kėjimą tarp Amerikos ir Pran
cūzijos. O jo reikia, ypačiai, 
kad atvyksta balandyje de Gaul
le ir kad dėl atominių bandy
mų Ženevoje nesiseka vis 
susikalbėti.

RINKIMŲ FRONTE baltieji romai
Juos sugalvojo statyti pirmasis 

Kuo daugiau pasitiki moterys, vvashingtonas, b«t apsi-
GallupO institutas patikimo, gyventi juose teko tik antrajam pre- 

kuriUOS kandidatus remia la- Zidentui John Adams. Per tą lai
biau vvrai ir motervs Atsakv- M Pasikeitė daug šeimininku — jau Diau vyrai IT moterys. AtsaKy 33 prezidentas bet pasikeitė ir pa- 
mai rodė tokius respublikonų tys rūmai — iš 62 kambarių pra- 
nUSlStatymUS: džioje išaugo dabar iki 132 kamba-

Nizonas — vyrų 83 proc., ”2___________________________ į
moterų 84; Lodge vyrų 9, mo- 

terų 6, Herteris vyrų 3 proc., 
moterų 2. Taigi tarp respubli
konų populiariausias Nizonas, Įr filmo netvarką 
ypačiai tarp moterų.
Tarp demokratų: Kennedy vy- Atstovų Rūmuose vasario 6 

rų 33 proc., moterų 31; Ste- iškeltas sumanymas numatyti 
vensonas vyrų 23, moterų 32; bausmes už televizijos progra- 
Johnson vyrų 16, moterų 9, ir reklamų piktnaudbjimą. 
Humphrey vyrų 5, moterų 6. Bausmės numatomos televizi- 
Taigi Čia tarp moterų populia- j°s vadovybei ir sponseriam iki 
riausias Stevensonas, tarp vyrų 5,000 dol. ir dvejų metų, jei — AmerĮkos B,ue Cros$ n0' 
Kennedy. j’e nepaklauso vyriausybės į- rĮ pakelti šiais metais mokes-
.i ■ i .. . - spėjimų, kada jų programos ne- čius už ligoninės draudimą 30-

hpanijos nafta Saharoje tarnauja viešajai gerovei. 35 procentais. Jei bus pakelta, 
Ispanija vasario 6 leido Ame- tai kolektyvinis draudimas per

rikos 6 firmom eksploatuoti — Amtrikos Legiono koman- darbovietę vienam asmeniui iš policijos tarnautojų, tarp jų ir 
naftą Ispanijos Saharoje. Pati dierius McKneaUy paskelbė, kad ,2.61 dol. pakils iki 3.39 mene- moterų. Jie kaltinami šnipinė- 
Ispanija lig šiol importuoja naf- Amerikos Legionas imsis kovo- siui, šeimai iš 6.60 iki 8.58. je komunistam. Perduodavę to
tą -ir už ją sumoka metam 140 P”65 Sovietų indoktrinuotus Draudimas ne per darbovie- formacijas mikrofilmom ir ne-
mil. dol., arba 40 procentų vi- artistus, užplūdusius Amerikos tę asmeniui bus 4.39, šeimai matomu rašalu rašytais laiškais, 
sų savo dolerinių sumų. filmą. Tai sukėlė didelio susi- 10.10.

Cigarečių firmos per me- Taip Sovietai nusiginkluoji
— Italijos prezidentas Gron- tus telėvizijos reklamai skiria Sovietai 

chi vasario 6 atvyko į Maskvą. 190 mil. aol



KULAUTUVOJE

IŠ LIETUVOS

Lietuvos vyrų sovietinėje ka-

SPAUDA

ruošė.
Lat-

(Nukelta į 4 pusi.)

GARSAI AUSYSE PRAPUOLĖ JA 8-6334

IR Aš GIRDŽIU VĖL GERAI
Praneša tūkstančiai vyrų ir moterį per paskutiniuosius 22 metus.

VYTAUTAS BELECKAS

AR JOS TURITE TOKIOS SIMPTOMUS?
BROOKLYN 27. N. Y.

1883 MADISON STREET

vaikams? Reikia manyti, kad

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE PROGOS!!!

O J. Tysliavos išvykos j Ku
nigų Vienybę, Krikščionis De
mokratus, Lietuvių Frontą, ieš
kojimas “papūgų", “durnelių”, 
“užpakalių” — visa tai su Dar

Dirvoje sausio 4 E. Cekienė, 
polemizuodama su kitu Dirvos 
bendradarbiu, atpasakojusiu 
kun. V. Mincevičiaus kalbą, tei
gė, kad latviai “savo pasiunti
nybės prie Šv. Sosto nei jokių 
santykių su Vatikanu niekad 
neturėjo”.

Nusivilti, nes Darbininkas ir 
kita laisvoji lietuvių spauda de
maskavo, kad tai Maskvos prie-

miške, lyjant — jos namuose 
Jučionių kaime. Taip tris kar-

yra 
nei

Tokį klausimą jam buvo už
davęs Amerikos biznierius, ku
ris iš Vienos nuvyko į komu
nistinę Prahą ir buvo nustebin
tas: ir viešbutis padorus, ir už 
porą dolerių gavo gerą steiką 
su alum, ir aplink viešbutį 
vaikščiojo padoriai apsirengu
sios moterys, o vyrai su port
feliais; net ir languose buvo 
motociklų ir vaikų vežimėlių. 
Jis tikėjosi rasiąs apiplyšusius 
kūnus; prasikišusiais _ kaulais; 
veidus. Jų nepamatęs nusivylė: 
nematė skirtumo nuo kapita
listinio krašto.

Sovietų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos sesijoje sausio 14 
Chruščiovui paskelbus sovieti
nių karinių pajėgų sumažinimo 
planą, kartu buvo pabrėžta, kad 
sovietinės kariuomenės smogia
moji jėga nesumažėja, pergin
klavus raketiniais ir atominiais 
ginklais.

Toliau Chruščiovas pabrėžė, 
kad “Tarybų Sąjungos vyriau
sybės niekada * neketino ir ne
ketina susitarti už kitų valsty
bių nugaros jų .interesus tiesiog 
liečiančiais klausimais”. Tasai 
pareiškimas apsilenkia su ne
paneigiamu faktu, kad 1939 me
tais Sovietų Sąjunga sudarė 
siaptą susitarimą su Hitleriu pa
sidalinti Europą, Kremliui pasi
grobiant Lietuvą, Latviją ir Es-

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietus. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

Keliauti po komunistinio re
žimo kraštus yra privilegijuo
tų žmonių mada. Toki privile
gijuoti yra kapitalistai, valdžios 
žmonės ir korespondentai. IŠ 
jų, tur būt, geriausiai pažįsta 
lankomas vietas koresponden
tai. Jų akis pripratus stebėti. 
Už pastebėtos smulkmenos -jie 
įpratę pamatyti dideles stebi
mo gyvenimo tiesas.

Tokiu įžvalgumu pasižymi 
St. Alsop, kuris aprašinėja The 
Saturday Evening Post savo ke
lionę po satelitus — pradedant 
nuo Lenkijos ir baigiant komu
nistine Jugoslavija.

StAlsop stebėjo, -- -
kuo gi komunistinio režimo 

kraštas šiuo metu skirias nuo

(Ridgewood)
Tek EVergreen 2-8440

— Šiandien, vaikučiai, mes 
tęsime savo pamokas toliau, — 
apmetusi žvilgniu vaikus, pra
byla moteris, — pakalbėsime 
apie gerąjį Dievulį (laikraštis 
rašo mažąja raide. Red.), ku
ris sutvėrė žemę, dangų, Ado
mą ir Ievą ... Išmoksime Die
vo įsakymus. '

Moteris atsidaro mažytį če
modanėlį. Vaikai smalsiai ste
bi kaip ji ima iš jo mažutes 
knygutes ir, liepusi visiems 
persižegnoti, pradeda skaityti. 
Skaito, ji lėtai, atsidėjusi, kad 
kiekvienas žodis, kiekviena ei
lutė įstrigtų jauniesiems klau
sytojams ilgam atmintyje. Pa- 
skaičiusi skyrelį, tuoj liepia pa
kartoti. Ir vaikai kartoja, kar
toja poterius, “Dievo įsakymus” 
kartoja ir Tihamero Toth — 
jėzuito "profesoriaus” kūrinį 
“Atmerk akis”. Visa tai, ką jie 
čia girdi, kaip ugnis ir vanduo

Pasiteiravus atitinkamose lat
vių įstaigose, gauta tuo klausi
mu priešinga infrmacija. Bū-

skiriasi' nuo to, ką jiems pasa
koja mokytojai mokykloje. Gal 
todėl devynmetė Gražina Gas- 
parėnaitė kartoja “apaštalauto- 
jos” žodžius taip kietai sutrau
kusi savo tankius antakėlius, 
gal, todėl ir Stasio Rudžionio

Kiek daug žmonių atgavo gėrę girdėjimą ir atsipa
laidavo nuo nemalonių garsų ausyse. kurte gaunami 
nuo galvos kataro. Daugelis vyresni kaip 70 metų 
džiaugiasi pagiję. kai pavartoja mūsų paprastą Elmo 
Pall’ative namų kuraciją. išmėginta per 22 metus. 
Gali būt. kad tam padėjo ir jūsų maldos. NENAU
DOJAMA JOKIO APARATO.

— Sekantį kartą, vaikučiai, 
ateisite kaip paprastai, ■.— pra
neša baigusi “pamokslą” “apaš- 
talautoja”.

namie. Jis už 80 kilometrų; jis 
kasa anglis. Ir vardai ąr kada 
jį pamatys. Nust 
respondentui ji 
žodžiais paaiškino: “Toks reži
mas.

Darbininko vienas skaityto
jas prisiuntė Lietuvoje leidžia
mo laikraščio lapą, kuriame 
duodamas konkretus vaizdas, 
kaip populiarame Kulautuvos

sisakymas, kad. jam nepakeliui 
su Tautine Sąjunga ir kad dėl 
to jis įsteigė savo “Amerikos 
Lietuvių Vienybę”.

Jei savo žodžiuose pamatė
save ir supyko, tai ne veidrodis darė tik vieną teigimą: ‘Tauti- 

vartos padaras, ir pareiškė Lie- kaltas. ninkai suskaldyti”. Tai Darbi-
tuvos vyskupam užuojautą. Ar J. Tysliavos “Amerikos ninko teigimas. Už jį galėtų

Komunistam nusivylimas bu- Lietuvių Vienybė” yra politi- Tysliava ir pykti, jei tai netei- 
vo dar didesnis dėl popiežiaus nė partija, ar biznio įmonė, singa.
Jono XXIII laiško Lietuvos yys- Darbininkas taip pat neminėjo, 
kupam. Nepasitvirtino, kad po- Priekaištus dėl sutapdymo su 
piežiūs remia Chruščiovo pla- partija gali adresuoti taip pat 
nūs, kaip buvo rašoma Lietuvos 
vyskupų vardu paskelbtame laiš 
ke. Priešingai — popiežiaus 
laiškas prašneko apie tikėjimo 
persekiojimą Lietuvoje. Tad nu
siminusi Laisvi ėmė aiškinti.

lių, kurie lanko tik pirmąją kla- ne’ gyvenvietės Taryba, nei vie
šę ‘ tos partinė organizacija. Niekas

nesidomėjo iš kur, vos septyn
metę mokyklą baugusi “apašta- 
lautoja” — Irena Stankūnienė

1. Latvija su Vatikanu buvo 
pasirašiusi konkordatą. Buvo 
pasirašytas 1922 m. Nuo tada 
ir užmegzti diplomatiniai san
tykiai su Vatikanu.

2. Latvija turėjo atskirus at
stovus prie Kvirinalo (Italijos

tik sau pačiam.
Ar “Lietuvių Amerikos Vie

nybė” yra “tautininkų atskala” bininko spaudos apžvalga netu- 
ar tautininkai yra atskala nuo ri nieko bendro. Tai tik rodo 
J. Tysliavos, — taip pat ne autoriaus aukštą kultūrą, kaip ir 
Darbininko teigimas. Iš J. Tys- dera Rašytojų Draugijos pirmi- 

kad tą laišką “žinoma, para- liavos žodžių Darbininkas pa- ninkui.

valdžios ir Vatikano.
3. Pirmas ir paskutinis

vijos atstovas prie Vatikano 
buvo Hermanis Albats. (1941 
departuotas į Sibirą).

Vatikano paskutinis nuncijus
Latvijai buvo aritiv. Antonius nys buvo nukankintas Vladimi- 
Arata 1935 - 1940. O nunci- ro kalėjime, bet tai buvo pąda- 
jus Antonius Zechini Rygoje ryta “plačiojoj tėvynėj”; vys- 
buvo ir palaidotas. kūpąs V. Borisevičius nukan-

Tai va, kaip Latvija “jokių Įtintas taip pat kalėjime, bet 
santykių su Vatikanu niekad irgi “plačiojoj tėvynėj”. Taigi 
neturėjo”. “apsimeluoja, kas sako, kad jie
NESULAUKĖ fO, fcO LAUKĖ tėvynės išvyti”.

Laisvė sausio 26 pasisakė, ko IŠSIBARĖ
ji laukė iš laiško, kurį Maskva Vienybėje sausio 29 J. Tys- 
išprievartavo iš Lietuvos vysku- liava parodė nepasitenkinimo, 
pų ir jų vardu paskelbė. kad Darbininko spaudos apžval- 

“Mes manėme, kad bent A- gininkas'suminėjo J. Tysliavos 
merikos klerikalų spauda pa- žodžius, paskelbtus Vienybėje.

. klus Lietuvos aukštosios dvasi- Juose buvo J. Tysliavos pa- 
ninkijos balsui ir ją pasveikins”.
Deja, tenka labai skaudžiai nu
sivilti”.

Karinę aviaciją Sovietų Są
jungoje sudarą apie 20,000 lėk
tuvų su apie 700,000 aptarnau
jamu personalu. Sovietų Sąjun
gos teritorijoje įrengta apie 
1,000 modernių karihiųaero- 
dromų. Kariniai aerodromai 
taip , pat įrengti ir satelitinėse 
šalyse.

Raketinių bazių tinklas iš
plėstas visoje Sovietų Sąjun
goje, pradedant nuo Tueringi- 
jos ir Karpatų, ligi Vorkutos 
ir baigiant sovietų šiaurinėmis 
ir rytinėmis sritimis. Ypač pla
tus raketinių bazių tinklas Bal
tijos pajūryje. Nuo Ladogos 
ežero ligi Karaliaučiaus įrengta 
(įskaitant ir Rytų Vokietiją) apie 
šimtas raketinių bazių. Karinis 
laivynas Baltijos jūroje taip pat 
stiprus — 130 povandeninių 
laivų, 60 naikintojų, 7 kreise
riai. Vladivostoko srityje sovie
tų karinis laivynas kiek mažes
nis, negu Baltijos jūroje. Taip 
pat Juodojoje jūroje mažesnis.

Katedros jjriearigyje Praho- Alsop patyrė, kad jos vyras 
je Alsop Sutiko moterį, anot teisininkas, bet dabar jo nėra 
prancūziško pasakymo, “tam 
tikro amžiaus”. Daug plonų li
nijų bėgo nuo jos akių kam
pučių, bet ji buvo elegantiška 
ir kada nors turėjo būti labai 
graži. Ji stovėjo su trim pa- mas — o jis iš buržuazijos”, 
doriai aprengtais vaikais. Alsop Ir jos pečiai suvirpėjo, o akyse 
užkalbino ją teiraudamasis apie žybtelėjo ašaros. Abudu susi- 
katedrą. Bet ji pakratė galva ir prato, kad toliau nereikalinga 
atsakė" prancūziškai, gražia kalba, ir pasakė vienas kitam 

-prancūzų kalba, be akcento, sudiev.
kad angliškaiSemokar■«**>••» TaiBS mažamesusitikimeAfc 
respondentas nufotografavo 
vaikus ir po minutes jau atida- .
vė jiem fotografijas, ledai į pa- Ryty Europoje :— gal išsky- 
sikalbėjimą buvo pralaužti. ruš Lenkiją — žmogus, kurį

gauna prieš dvidešimt - trisde
šimt metų išleistus jėzuitų lei- 

Ir taip tris kartus savaitėje dinius, kuriuos pati skaito ir 
Kulautuvos gyvenvietės vaikai juoda skaityti mažamečiams 
renkasi į “apaštalautojos”
mokas, gražiam orui esant — , . .. .....Kulautuvos gyvenvietes bibho-

Nė žodelio netarusi, mosteli 
vaikams ranka, ir pasuka į pu
šyną. šie seka įkandin taip pat 
tylūs, susikaupę, vis gilyn į 
miško tankmę. Pagaliau mote
ris sustoja, išsirenka vietą, at- 

šė kas nors iš pabėgėlių, po- sisėda- Vaikai aPsuPa « ratu* 
piežius tik pasirašė”. Tuojau pat 
komunistinis laikraštis ėmė 
kritikuoti: gūdi, popiežius “ap 
simelavo”, sakydamas, kad “ga
nytojai išvyti iš savo tėvynės”... 
Komunistinis laikraštis, tur būt, 
aiškintų: arkivyskupas M. Rei

k, Nato biuletenis nurodo, kad
1 \ Mb Sovietų Sąjungos karinių pa-

4 jėgų perginklavimas atominiais
/ K*- ginklais buvo pradėtas pasta-

E. raišiais metais: 75 proc. sovie- 
tinių pajėgų motorizuota, tan- 
kų sovietai turį apie 20,000, ka- 
rinis laivynas 1940 metais bu- 
v^s tonažo, o dabar
esąs 1,600,00 tonų (JAV ka- ta raudonoji armija, tai būtų Eoropoje, kur buržuazinio 
rinio laivyno tonažas siekiąs paleista iš kariuomenės apie .... . . • Uj. susirenka būrelis vaikų. Ber-
4,000,000 tonų). 16,000 lietuvių. Vilniaus radi- ’proporcingai niukai ir mergaitės lūkuriuoja nasj ne du, bet visas tuzinas, susidomėjo nei Kulautuvos vi

st. alsop Prahoje jaunimui rodo Povandeninių laivų sovietai jas jau dabar skelbia, kad lau- w daugiau nei Rusijoje, šventoriuje, iki pasirodo jauna tarpe jų dar antra tiek mažy- dūrinės mokyklos mokytojai, 
savo foto aparatą. - turį Jjm pradė_ kjama paleidžiant 6,000. Ne- IV naikinimo procesas dar te- moteris. Ji eina šlubčiodama.

ti statyti 3,000 tonų povande- skelbia tik, kiek naujai paima- beeina, 
niniai atominiai laivai. ma į kariuomenę. (Elta) (Bus daugiau)

Scvietp ^jungoje, kur ko
munizmas fau yra vidutinio 
amžiaus, vidurinės ir aukštes- kurorte vaikai gauna pažinti ti- 

klasės jau yra sunaikintos, kėjimo tiesas.
Rusijoje nebegirdėsi apie Pasakojimas tame laikraštyje 

riuomenėje, manoma, esą apie žmones su^ "buržuazine praei* pavadintas “Apaštalautojas” Jį. 
46,000. Jei tikrai būtų sumažin- tim", nes jg jau nebeliko. Bet pakartojame ištisai: kaktutėje rangosi aiškaus rū- r*ų ir komjaunuolių eilės. Ta-

•Prie Kulautuvos bažnyčios pėsčio raukšlelės, o tokių kaip čiau '• “apaštalautojos” veikla 
Stasys ir Gražina čia ne vie- kažkodėl gana ilgai rimčiau ne-

Alsop sutinka, kad jo tautie: 
tis galėjo nustebti. Sostinių 
centruose negali pažinti, kuo 
gi skirias komunizmas. Buka
rešto gatvėse gali pasižiūrėti į 
vitrinas, gali užeiti į kavines 
ir naktinius klubus; jie maža 
kuo skirias nuo tų, kur vaka- 

Gatvėse gali pastebėti, 
tie^a, mažiau judėjimo; ir au
tomobilį gali pasistatyti prie 
viešbučio, kuriame apsistojai. 
Mažesniuose Čekoslovakijos 
miesteliuose rasi kas šimtas 
metrų garsiakalbius, kuriuos 
vadina “didžiojo brolio gerk
lėm”; gali matyti įrašus “Vi
sų šalių proletarai, vienykitės”, . 
“Draugiškumas su Sovietų Są
junga mums reikalingas kaip 
oras kvėpuoti”. Bet tai neesmi
nis skirtumas. Esminis skirtu
mas yra giliau paslėptas, ir jis 

Jškyla mažuose gyvenimo epi
zoduose. Autorius ir duoda jų

tus savaitėje nuodijama maža
mečių, mokyklinio amžiaus vai
kų sąmonė, griaunama ir nei
giama tai, ką sukūrė šviesiausi 
žmonijos protai. Ne taip leng
va mažiesiems suvokti, kas gi 
teisus: mokytoja, ar ši susimąs
čiusi tetulė ... O vidurinėje 
mokykloje silpnai auga pionie-

HOLL4ND MACHINE CO.
40 Cherry Street, East Hartford, Conn. 

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

. TURRET LATHE,
ENGINE LATHE,
M I L L I N G 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

Net jeigu žmogus atrodo pra
sigyvenęs, gerai mitęs; net jei
gu jis yra mbrys “naujos kla
sės”, iš komunistinės biurokra- 

lūžtančiais tijos viršūnių, jis yra priklau
somas absoliučiai nuo režimo 
malonės, ir kadangi komuniz
mas minta visada pačiu savim, 

"nąuiO«ios Masės" narys 
net didesniame pavojuje 
eilinis pilietis.

Jei pasakyti netinkamą 
dį tariamam savo draugui, jei
gu nueisi į bažnyčią perdaug 
regimai; jeigu turėsi nelaimę 
nepatikti kuriam iš galingesnių 
arba turėsi “buržuazinę praei
tį”, — tavo gyvenimas gali bū
ti režimo perlaužtas, kaip tu 
perlauži savo pirštuos edegtuką.

Gražiosios ponios vyras bu
vo padaręs'.nusikaltimą — gi
męs iš negeros rūšies tėvų — 
turėjo “buržuazinę praeitį”. Jos 
pačios buržuazinė praeitis taip 
pat buvo išrašyta joje visoje
— kaip Kaino ženklas, — ir 
tame, kaip ji plaukus buvo su
sišukavus, ir kaip ji skara bu- 
vo: apsiklėstus. Būti buržuazi
nio kilimo rytų Europoje reiš
kia nešioti Kaino ženklą.

Iš teorijos — sąkos autorius,
— žinojau, aišku, kad komunis
tinėje valstybėje yra pavojinga 
būti gimusiam iš vidurinės kla
sės tėvų — nors Marksas, En
gelsas ir Leninas visi buvo ki
lę iš vidurinės klasės. Tačiau 
mano paties stebėjimas tai pa
tvirtino, kai praleidau vieną 
mėnesį Sovietų Sąjungoje prieš 
ketveris metus. ,

Su galvos kataro liga ir garsais ausyse simptomai būna tokie: 
užkimusi gerklė - pilna gleivių, apsunkusi galvo, nuolatinis nosies 
ir gerklė s užsikimšimas. Jūs girdite, bet nesuprantate žodžių. Ge
riau girdite gražiomis dienomis, blogiau lietingomis ir Šaltomis. 
Ausyse girdisi Įvairūs garsai: svirplių, varpų, nuolatinio ūžimo, 
kliksėjimo. gar.) prasiveržimo ir pan. Jeigu tokia jūsų sveikatos 
padėtis ym dėl gajvor. kataro, jūs, kaip ir daūgelis kitų, kurie 
raust) pigalba naudojasi, galėsite džiaugtis atsipalaidavę nuo ligos, 
jeign naudosite mūsų paprastą Elmo Palliative namų kuraciją kaip 
nurodyta. Rašykite tuojau pat Šiandien ir PER 30 DIENU PA
SVEIKSITE. Rašykite tik angliškai. Please write in English only.
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Amerika siekia aiškintis su 
Sovietais, išklausyti f sovietinio 
galvojimo, atsakyti į jį savuo
ju. Tuo sumetimu amerikiečių 
užsienių politikos žurnale “For- 
eign Affairs” (1959 spalis) bu- 

■ slso . vo paskelbtas Chruščiovo
sužiedcus

KAINA

•traipaaiai nabO

s-nti

VYTAUTAS iigyYPAS

GEORGE F. KENNAN

perša kaip pažangiausią siste- 
mą. Vakarai turi įtikinančių į- 

tautinę komunistinę revotiud- do Chruščiovo nusakytai kai-' rodymų, kad vietos gyventojai 
ją visai žmonijai Priminė Mas- mynystel mano Kennan? $mo- griežtai nenorėjo, bet Maskva 

nija ir seniau taikiai sugyveno, prievarta koją įkėlė, atsirem- 
nors ideologiškai pasiskirsčiu-' dama savo diriguojamom komu

nistų partijom ar raudonosios 
armijos grėsme. Panašiom prie
monėm Maskva Čia ir išsilaiko.
Be kompromisų

kvos dirigavimą užsienio komu
nistų partijom ir rytų Europos 
valstybių pavergimą. Kai Chruš-

Į jį atsakė tame žurnale (1960 saulis'turi pilną teisę jo nuo- 
. sausis) George F. kennan, ku- * širdumu abejoti ir kalbant apie 
ris laikomas sovietinio gyveni- koegzistenciją.

si. Amerikos politiniai idealai 
ir seniau nesutikdavo su rusų 
carizmu, bet Amerika sugyveno 
su Rusija kaip geri-kaimynai 
Nors dabartinei Maskvos sant-

Kas laikraščiu neskaito
LMuvojo nepriklausomybės Daro prastai arba gerai, atseit, 

laikais buvo paskelbtas konkur
sas trumpam posakiui, kuris 
ryškiai ir stipriai išreikštų pa
grindą, dėl ko laikraščiai turi 
būti skaitomi. Varžybas laimė
jo dzūkas žurnalistas Kazys Be- padugnės. Amerikoje gana daug 

laikraščių verčiasi tokia nemo
raline informacija. Tokia spau
da nedaro žmonių tauresniais 
— ji viešąją moralę smukdo. 
Kai sakoma “saugokis spaudos 
kaip ugnies”, tai šiuo atveju 
tasai posakis labai teisingas.

kokią spaudą skaito, čia gali 
atsitikti, kad ir skaitydami laik
raščius žmonės gali pasidaryti 
laukiniai, kai juos paveikia 
spaudoje keliamos gyvenimo

ralis, gimęs Amerikoje, bet dar 
jaunas parvežtas į Lietuvą, ten 
mokslus ėjęs ir miręs Vilniu
je tuojau po pirmosios bolše
vikų okupacijos (1941). Laimė
jimas priskirtas jo posakiui: 
“Traukiniai žmonės laikraščių 
neskaito”. Tais žodžiais išreikš
tas ne koks teigiamas pagrin-

nas, o neigiamas: į ką žmogus 
panašus, jeigu jokio laikraščio 
neskaito. Savaime suprantama, 
kad niekas nenori būti žmogu
mi laukiniu bent dviem atžvil
giais: tokie žmonės yra žemos 
dar kultūros; antra, jie neturi 
sąlygų gyventi kultūrinėje ap
linkoje. Tačiau ir gyvenant 
tarp aukštesnės kultūros žmo
nių, kai kuriais atžvilgiais gali
ma. būti atsilikusiu, it laukiniu 
žmogumi Viena iš tokių žymių 
būtų neskaitynias laikraščių.

Amorikoje laikraščių ir įvai
riausių žurnalų dar tebėra tik
ras tvanas, nors radijas ir te-

Spaudos skaitymas atima lai
ko.Tuo pagrindu nevienas pa
siteisina, kad neturi kada skai
tyti. šia skraiste paprastai 
dengiamas žmogaus atsilikimas 
nuo kultūros — jo dvasinis tin
gumas. ’ Kas savo" dvasia yra 
budrus, randa viskam laiko, šv. 
Sąveria Francescb Cabrini, ka
nonizuota 1946, italė, apaštala
vusi Amerikoje, rasdavo laiko 
kasdien skaitytį dienraštį. O 
kiek ji turėjusi laisvo laiko, ga
lima spręsti iš jos religinės, so
cialinės ir kultūrinės veiklos 
visoje Amerikoje — šiaurinėje 
ir pietinėje. Kilni dvasia ir di
deli darbai laiko trūkumu sa
vęs nedangsto.

vakarietis^, galvoja dėl tos pitalizmą pasenęs 
Chruščiovo kalbos "taikingos— Chruščiovas tvirtino apie Va-
koegzistencijos”. karus, kad jie gyvena įritikini- _ ___

Dedame toliau Vyt. Sirvydo mu, jog “karai duoda visoke- ideologinis faktas. Ji, be to, 
paruoštą Kennano straipsnio 
pagrindinių minčių atpasakoji
mą.
Chruščiovo žodžiai sau, 
darbai sau

Nė vienas terminas, sako 
Kennan, nebuvo taip miglotai 
ir nesąžiningai vartojamas kaip 
koegzistencija. Chruščiovas sa
vo straipsnyje ją aiškino kaip 
atsisakymą ginkįu ginčus spręs
ti, atsisakymą prievartauti ki
tos valstybės suverenumą, sie
nas, kištis į kitos valstybės vi
daus reikalus. Aiškino, kad vi
si politiniai ūkiniai reikalai tu
ri būti spjendžiami lygybės ir 
abipusės naudos pagrindu. Ko- menės jau nejaudina galvosū- 
egzistencija turi žmoniją į “tai- kis, keno nuosavybėje yra pra- 
kingas lenktynes žmogaus rei-

kalas imtis ją keisti.

Kennan ieško nuomonių kom
promiso. Sutinka, kad Sovietų 
Sąjunga turi politinio intereso

mas verčia tai Vakarus pripa
žinti. Nesunku taip pat supras
ti, kad Maskva, įkeldama-koją, 
užsikrovė nelengvą naštą, ku
rią sunkiai gali nusikratyti, 
mirtinai nepažeisdama savo 
saugumo. Tačiau. Chruščiovas, 
tur būt, gerai žino, kad Vaka
ruose yra žmonių, kurie visą 

vis dar yra tokis, kaip Markso liudininkai esame ypačiai nuo keblią padėtį gerai supranta ir 
prieš šimtą metų. Vakarai skel
bia “privatinės iniciatyvos” 
principą pramonėje, bet visuo
se prasisiekusiuose kapitalizmo 
kraštuose valstybė, visuomenė, 
darbininkų organizacijos vie
naip ar kitaip yra tą privatinę 
laisvę pažaboję. Vakarų visuo-

riopo pelno”; dėl to Vakaruo
se kapitalizmas taip remia ka
rą ir nori “kapitalizmą” užkar
ti visiem jo nenorintiem.

Kennan pastebi, kad kapita
lizmas yra pakitęs, padaręs di
delę evoliuciją, bet Chruščio
vo supratimas apie kapitalizmą

dar didelė ir karinė pajėga. Jei 
jos ideologija ir nebūtų agre
syvi kitų Ideologijai, tai jos vy
riausybes elgesys SU kitais

laisvės sąskaita mumyse keltų 
rūpesčio. Tokios ekspansijos

1945 rytų ir vidurio Europoje, turi vilčių rasti priemonių su- 
Chruščiovas šito fakto nenori derinti teisėtą Sovietų Sąjungos 

interesą su Vakarų ir vietinių 
tautų interesais, šios viltys su
duš, įspėja Kennan, jei- Mask
va, rytų Europą kišeniun įsidė
jusi, sakys: “Koegzistencija pra
sideda nuo čia, ir bet kokis jū
sų smalsumas dėl šitų tautų 
likimo bus jos pažeidimas”.

matyti. Jis norėtų, kad mes jį 
pamirštume arba apie jį nekal
bėtume. Girdi, reikia “likviduo
ti antrojo pasaulinio karo 
darinius”.
Su tuo Chruščiovo noru 
sutikti negalima

Ar realu to reikalauti?

pa-

__ monė, bet žmogaus laisvės rei
kalus tenkinant kuo tiksliau- kalas — laisvė padoriai gyven- 
siom priemonėm”. •

Chruščiovas dar pridėjo, kad 
Sovietų Sąjunga ir dabar ir 
praeityje visados tais princi
pais gyvenusi.

Kennan nepavadina, kad tai 
vienas iš didžiausių Chruščiovo 
melų, tačiau jis diplomatiškai 
stebisi, kad yra tiek maža pa
garbos Rusijos revoliucijos is
torinei tiesai. Priminė tų revo
liucijų vadų, ypačiai Lenino pa- Chruščiovas nori užgrobimų 
reiškimus, kad “rusų proleta- įteisinimo 
ra” pareiga esanti užkarti tarp- Ideologiniai skirtumai nekliu-

ti, turėti pilietines teises, o 
[ tautom laisvai pasirinkti poli- 
• tinę - ūkinę santvarką, išsirink

ti tai santvarkai valdytojus. To
kiu būdu žmonijoje pagrindinis 
rūpestis nė kapitalizmas ar so
cializmas, bet laisvė ar vergi
ja; ne kuri santvarka daugiau
sia ir geriausia pagamina, bet 
kuri sudaro sąlygas , žmogui 
žmogumi gyventi.

..._____ . . Ne-'
galima su tuo sutikti. Tai pa
sakęs, Kennan savo teigimą pa
grindžia: Rusijos įžengimas į 
Europos vidurį reiškia strate
gijos ir politikos pusiausvyros 
suardymą; jam nebuvo gauta 
ne tik Vakarų pritarimo, bet 
dėl jo nebuvo nė diskutuota. 
Vakaram svarbus ne tik pats 
pusiausvyros suradi fmoaktas, 
bet ir būdai, bei priemonės, 
kaip tai buvo padaryta, ar te
bėra palaikoma. Yra žinia, kad 
jis nebuvo padarytas tautų lais
vu noru prisidėti prie Maskvos 
komunizmo^ kurį Chruščiovas

Valcarai gali eiti į kompromisus, 
jei to noris Maskva

Komunizmas tegul bus pačių 
rusų reikalas. Bet apie rytų 
Europą kalbant, reikia pripa
žinti, kad santvarkos čia nėra 
pačių gyventojų’ -pasirinktos, 
kaip tai galėjo būti Rusijoje. 
Jas užkorė rusų ginklas. Todėl 
Vakarai turi teisę klausti: jei 
toki dalykai nutiko vienom tau
tom, kokiom priemonėm taikin
ga koegzistencija tą patį pa
kartoti kitom? Ypačiai žinant 
komunistų mokėjimą gręžti 
kaimynus iš vidaus ir drums
tame vandenyje žvejoti.

Taiką reikia matuoti faktais, 
o ne "žodžiais

Prie koegzistencijos dar var
tojamas žodis “taikinga”, “tai
ka”. Taika, sako autorius, yra 

(Nukeltą į 4 psį.)^

POPIEŽIAUS LAIŠKAS MARIJONAMS
Roma. — Gruodžio 8 popie

žius Jonas XXIII Marijonų vie
nuolijos 50 metų atnaujinimo 
proga Tėvui Generolui atsiun
tė specialų laišką, kuriame jis 
iškelia marijonų įkūrėją-ir at
naujintoją ir ragina juo sekti.

Šiame laiške taip pat prime
na ir marijonų patirtus ir pa
tiriamus persekiojimus iš Die
vo vardo priešų pusės, bet ir 
ramina juos, nes jie, būdami 
Kristaus kančios dalyviais, bus

Jį atidarė iškilmingomis pamal
domis pats popiežius Laterano 
bazilikoje, kuri yra Romos vys
kupijos katedra. Popiežius da
lyvavo visose sesijose, pasaky
damas kalbas, liečiančias dva
sininkijos reformą, kuriose pa
brėžė, kad kunigystės pareigos 
reikalauja švento gyvenimo, 
mokslo, skaisčios širdies ir iš
minties kalboje, nes tik tokiu 
būdu kunigas galės, būti tikras 
ganytojas.

levizija duoda ne tiktai pačias 
naujausias žinias, bet jas dar 
panagrinėja įvairių sričių žino
vai. Vieni trumpai pasiklauso 
svarbiausių žinių kelis kartus 
į dityty, kiti , išklauso ir plates
nių apžvalgų jo mėgiamos sri
ties:politikos, kultūros, meno, 
sporto. Vis dėlto laikraščiai ne
lieka nereikalingi. Spaudos in- 
fonnasjos ligi šiol dar niekas 
nėatityjo ir negali atstoti.

Tašau spauda ne tiktai in- 
forinūoja — praneša tai, kas, 
kur ir kaip atsitiko. Spauda 
taip pat formuoja — įteigia 
mintį- sudaro pažiūrą, kas tu
rėtų: būti.' Lietuvoje nepriklau
somybės laikais žurnalistiką 
dėstęs prof. dr.J. Eretas, kū
lis dabar gyvena Šveicarijoje, 
kartą savo paskaitoje pastebė
jo: **Ką žurnalistai šiandien ra
šo, tai visuomenė rytoj daro”.

Lietuviai dažnai dangstosi 
pasiteisindami, kad iš radijo, 
televizijos ir amerikiečių spau
dos jie viską sužino. Lietuviškas 
laikraštis mažai ką gali pridė
ti Savaime suprantama, kad 
lietuviški laikraščiai negali at
stoti angliškos informacijos. 
Bet ne tam jie ir leidžiami. Jų 
paskirtis lietuviškoji informaci
ja, kurios kituose laikraščiuose 
nerasi. Kam tai jau nebeįdomu, 
reikia labai suabejoti, kiek jam 
apskritai įdomūs lietuvių tautos “ 
reikalai. Neskaitoma savos spau
dos jau dėl to, kad imama pa
sijusti nebe lietuviu.

Lietuviai katalikai, kurie ligi 
šiol parodė tokį didelį susirū
pinimą savo spauda, tikime, 
kad katalikų spaudos mėnesio 
proga padės Darbininkui dar 
plačiau pasklisti.

jais ir jo prisikėlime ir garbė- Po sinodo, sausio 28 šv. Ig- 
je, dėl to ragina ištvermingai^joaco bažnyčioje popiežius kal-
kovoti su piktu ir, baigdamas“' 
laišką, suteikia popiežišką pa
laiminimą.

Paties popiežiaus ranka pa
sirašytą laišką Tėv. Generolui 
įteikė msgr. A. Samore Nekal
to Prasidėjimo šventėje, ta pro
ga išreikšdamas ir savo linkė
jimus.

Jubilėjų paminėjo ir “L’Os- 
servatore Romano” sausio 22 
patalpindama trijų skilčių ap
rašymą, nušviečiantį vienuoli
jos istoriją įdėjo popiežiaus laiš
ko santrauką ir vienuolijos at
naujintojo arkivyskupo J. Matu
laičio atvaizdą.

ROMOS VYSKUPIJOS 
SINODAS

Sausio 24 - 27 Romoje buvo 
sušauktas vyskupijos sinodas.

"bėjo visų Romos seminarijų ir 
kolegijų klierikams, raginda
mas juos siekti būsimiems ku
nigams reikalingų dorybių ir 
ruoštis apaštalavimui.

Sausio 29 toje pačioje baž
nyčioje popiežius vėl kalbėjo 
tūkstančiams vienuolių seserų, 
ragindamas jas neprisirišti prie 
pasaulio, formuoti savyje tvir
tas asmenybes, nuolat melstis 
ir siekti šventumo.

Iš popiežiaus pasakytų kalbų 
ir sinodui patiektų dekretų 
jau aišku, kad šis popiežius 
pasiryžęs reformuoti pirmoje 
eilėje dvasininkiją, ir tai griež
tąja prasme. Tam tikslui jis su
šaukė Romos sinodą, tam tiks
lui, atrodo, šaukiamas ir visuo
tinis Bažnyčios susirinkimas.

(T. V. G.)

J. GIRMANTAS

KANDYS
aaamaeua Keturių veiksmų pjesė e®®*®®®®®® i

(11)
1 vyras: žinoma.
Gabrienė: O aš paliudysiu, kad kaltai.
Baragožius (į Gabrienę): Atsiprašau, tamsta ne 

liudininkė, o kaltinamoji. Tamstos žodis paskiau.
(Įeina Pocius).
švobienė: Aš liudysiu.
Baragožius: Prieš ką?
Ivobionė: Prieš Pociūtę.
Baregoliua. Prašau.
švobienė: Kas nežino, kad Pociūtė ... (Pasižiū

ri į Pocių duryse). Aš daug žinau apie ją ir šio ir 
to, tiktai ... Ar viską galima sakyti?

Baragožius: Liudininkas viską privalo sakyti.
1 vyras: Atsiprašau, nevisokie dalykai viešai 

sakomi
Baragožius: žinoma, žinoma. Bet pažiūrėsim. (Į 

švobienę). Prašom.
imbieni: Aš mačiau pro langą, kaip Pociūtė vie

na su ponu Bakūnu grojo klebonijoje. (Daugumas 
susijuokia).

Baragožius: Prašau ramybės!
Švobienė: Hi ... Yra čia ko juoktis! Dar nete

kty dalykų būva!
1 vyras: Kur?

Baragožius: Prašau ramybės!
švobienė: Ji sėdėjo prie pianino ir skambino, o 

ponas Bakūnas džirdžino smuiku. t
1 vyras: Aha.
Švobienė: Paskui juodu pabaigė ir šnekėjos. Ji 

sėdėdama atsisuko į poną Bakūną ir Šnekėjo. Ponas 
Bakūnas stačias šnekėjo. O ji tik vypso, tik vypso.. 
(Daugelis susijuokia).

Baragožius: Ramybės!
Svobipnė: Kad jie juokias, pone pirmininke! Ma

ne sarmatija, aš negaliu pasakoti. (Dar daugiau su
sijuokusių).

Baragožius: Prašau, ponai, rimties! (Į Švobienę). 
Ką dar? ...

Švobienė: O ką ... Paskui įėjo klebonėlis, ir 
ji kaip šventa pasidarė. (Vėl daugumos juokas).

Baragožius: Rimties/ponai! (Į Švobienę). Ką dar?
Švobienė: O ką ... Daug galėčiau papasakoti. 

Bet Gabrienė daugiau žino.
1 vyrės (į Švobienę): Ir tu iš jos girdėjai
Baragožius: Prašau rimties! ... (Į švobienę). O 

ką tamsta žinai apie Pociūtę ir gerbiamąjį kleboną? 
(Į visus). Atsiprašau, ponai: taip reikalauja teisė ...

Kunigas: Be abejo.
Baragožius: Taip. Ir gerbiamas klebonas sutinka.
Kuinas: Visiškai*
Baragožius: Gerai. (Į švobienę). Tai ką tamsta 

žinai? ...
Švobienė: 0 ką ... Du sykius tai tikrai mačiau, 

kaip ji vaipydamos ėjo su klebonėliu pro mūsų baraką. 
(Vėl daugumos juokas).

Baragožius ( į Švobienę): Gerai. Tamsta pasakei: 
vypso, vaipos ... Ką tie žodžiai reiškia?

Švobienė: O ką ... Pats žinai ...
(Vėl daugumos juokas).

Baragožius (į Švobienę): Bet kaip tamsta supran
ti? Ką tais žodžiais norėjai pasakyti?

Svobionė: O ką? ... kad ji taip flirtuoja.
(Vėl juokas). -
Baragožius: Rimties! — (J švobienę). O ar ne

teko tamstai girdėti, kokius žodžius ji sakė ponui 
Bakunui ir gerbiamajam klebonui flirtuodama?

Svobionė: Ne, neteko. (Gabrienė kumštelia jai į 
pašonę). Ne, ne, palaukit! Teko. Kaip gi! Girdėjau. 
Sako ... Ogi ten, pro mūsų baraką kai ėjo, sako... 
Ną, kaip ji ten pasakė?

1 vyras (į švobienę): Susigalvok, susigalvok.
(Dauguma juokiasi).

Svobionė (į 1 vyrą): Tamstelės neprašysiu, žinai 
dabar!

Koraftis (į Baragožių): Prašau balso.
Baragožius: Tamsta, liudyti? ...
Karutis: Ne, dėl tvarkos.
Baragofius: Čia viskas tvarkingai eina.

* Koraitis: Kam. tvarkingai, o kam ir, ne.
Baragožius: Aš bendruomenės rinktas pirminin

kas ir aš susirinkimą tvarkau. Be to, čia komiteto 
posėdis.

Koraitis: Jei tik komiteto, kam tamsta kreipies 
į susirinkusiąją bendruomenę? O Jei leidi dalyvauti 
susirinkusteriemB, tai tie susirinkusieji gali ir dėl 
tvarkos kalbėti.

Gabrienė: Tai gaidys! (Vienas kitas prajunka).
Baragožius (į Ciūdrą ir LinkųT: Manau, leisim 

dėl tvarkos .. .-
CKklra: žinoma, tegu.
Baragožius (J Keraitį): Prašau.
Koroitta Prašytume daugiau rimtumo. Tokie liu

dininkai, krip p. Švobienė, tai tik juokų liudininkaL..

Gabrienė: Tai tau! (Baragožius rankos pakėlimu 
ją tildo).

.Koraitis: Visą pusvalandį juokais praleidom. Siū
lau išklausyti rimtų parodymų, jei tokių yra, ir visą 
bylą baigti. (Daugumas ploja).

Baragožius: Prašau, kas dar norėtų liudyti? Kas 
turi rimtų parodymų?

Gabrienė: Ponas Trūkis galėtų ...
Baragožius: Ponas Trūkis? Prašau.

Trūkis (lyg nenoromis): Nelabai man patogu... 
Bet tiek galiu pasakyti: žinau ir aš panelės Lydos 
meiliškus palinkimus. (Pocius duryse piktai pasižiūri 
į Trūkį ir labai nekantriai sujuda).

Koraitis (lyg baigdamas Trūkio kalbą): O gal esi 
gavęs nuo jos į žandą?

Baragožius: Atsiprašau! Aš čia neleisiu įžeidinė
ti liudininkų!

Koraitis: Gerai. Tuo tarpu daugiau nekalbu.
Gabrionė: Pone pirmininke, o kada aš gausiu 

žodį? (Keli balsai susijuokia).

Baragožius (į Gabrienę): Palauk, palauk tamsta. 
Tamstos žodis neprapuls. (Į susirinkusius). Daugiau 
liudininkų nėra. (Į Linkų). Anų parodymus užrašėt?

Linkus: Pasižymėjau.
Baragožius: Gerai. Kaip matėm, turėjom du liu* 

dininkus. Tiesa, jie čia nieko ypatingo nepasakė. Bet 
ir ta tiesa, mieli tautiečiai kad jų žodžiuose kažin- 
kas yra ....
• . 1 vyras: ... ko reikia su žiburiu ieškoti.

Baragožius: Dabar aš kalbu.
1 vyrus: Prašom.

(Bu daugiau)



DARBININKAS

LAISVES VARPAS

minčių, ar virusų pra- 
negalima uždaryti celė-

noma, be ryžių ir šebelbonų 
(pupelių) neapsieinama, bet aš 
jau pripratęs. Šefo žmona ang
lė, turi aštuonis vaitais nuo 21 
iki 3 metų. Per dvi dienas pa
taisiau kukurūzų kuliamąją ma
šiną. Ką reiks veikti toliau, ne
aišku, nes man atvažiavus, še
fas kitą dieną išvyko su biz
niais. Gal pavyks per jį su
kombinuoti 
(jis turi“kaminjoną”>.

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo S Ugi 9 vai. ryte

Gavau laiškų iš žmogaus, ku
ris nuvyko į Siaurės Paraną 
laimės ieškoti. Kadangi ne vie
nam tas klausimas yra aktua
lus, tai aš prašysiu redakci
jos juos atspausdinti, žinoma, 
tuose laiškuose išbrauksiu, kas 
“platesnei” visumenei būtų 
neįdomu. Nors šitie laiškai ra- 
šytijau prieš 10 metų, tačiau 
čia gyvenimas žengia ne pir
myn, bet atgal K. K. L.

Registracija
Visi lietuviai katalikai, norį 

dalyvauti kongrese, prašomi ne
delsiant registruotis pas savo 
kunigus. Visais kongreso rei
kalais kreiptis adresu: kun. Jo
nas Aviža, Unterer Anger 17-1, 
Muenchen 2.

... Beje, keletą žodžių apie 
mūsų tautiečio V. restoraną. 
Ypatinga švara, tyla, jokių al
koholinių gėrimų. Yra apie 30 
kambarių. Beveik kasdien pil
ni. Netrukus prie restorano ren
giamasi atidaryti krautuvę. Tai,

MANO ŠEFAS 
Genys margas, 
svietas dar margesni;

Žmonių patarlė
Rytoj mano šefas Sr. N. ža

da važiuoti į S. Paulo, todėl 
noriu pasinaudoti proga ir pa-

VYTAUTAS D. laiškų autorius iš Paranos, joja cukrinių nendrių 
lauku. ‘ <. •

D A R B r N r N KO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:

Kongreso mokestis
Kongreso dalyviai moka už

Ryšys per mėnulį
Praeitų metų rudenį iš Ame

rikos buvo pasiųsta telegrama 
į Kanadą per mėnulį. Telegra
mos tekstas paverčiamas rada
ro bangomis, pasiunčiamas į 
mėnulį. Iš ten atsimušusios 
grįžta į žemę. Buvo pasirinkta 
tokia mėnulio padėtis, kad ban
gos, atšokusios nuo mėnulio,

no, kaip infekcija plečiasi, 
sukėlė 
džioje

Kristaus Kančios vaidinimai
Rugpiūčio 1, pirmadienį, lie

tuviai turės galimumo pamatyti 
Kristaus Kančios vaidinimus 
Oberammergau (Bavarijoje, ne
toli Garmischpartenkirchen) ir 
Erl (Austrijoje, netoli Kufstei- 
no). Kančios vaidinimui Ober
ammergau skiriaiųos vietos at- 
vykusiemš iš užjūrių, o Erl — 
kongreso dalyviams iš Europos 
ir Vokietijos.

nas — 5. (Už dolerį išeina apie 
4 DM). Sumokėjus mokestį, 
nemokamai gaunamas kongre
so dalyvio pažymėjimas, bend
rųjų kongreso giesmių ir mal
dų sąsiuviniai, kongreso progra
ma, Miuncheno miesto planas, 
įėjimo kortelė į kongreso paro
das. Be to, su pažymėjimu duo
dama nuolaida tramvajais važi
nėti, muzėjus lankyti.

Šiuo metu daromi žygiai, kad 
nedirbantiems Vokietijos lietu
viams mokestis būtų sumažin
tas, o Vokietijos lietuvių jauni; 
mas ir vaikai būtų nuo mokes
čio atleisti.

las — foto nuotrauka. Bangos, 
atsimušusios į mėnulį, per ke
lias sekundes pasiekė Washing- 
toną, kur vėl buvo paverstos 
į nuotrauką.

mat, kaip įsitamama 
“džiunglėse”. Tegul nesibaido 
ryžtingieji- Kai. dėl manęs, tai 
tos džiunglės per daug dar kul
tūringos. -

(atkelta iš S psl.) 
ne tik atvirų kautynių nebuvi
mas. Tokia padėtis yra ir da
bar. Tokia taika yra ir gerai 
valdomame kalėjime. Taika yra 
tautų teisėtas saugumas, kai 
jis yra paremtas tautų laisve. 
Kitokia taika yra tyla, vykdo
ma tokiom nežmoniškom prie
monėm, kad prievartaujami ne
drįsta balso kelti. “Taikios ko
egzistencijos” principas neap
saugojo Vengrijos 1956 nuo 
prievartavimo. Tad taikingą ko
egzistenciją rodo ne teorija, 
bet gyvenimo faktai

Teleskopas satelite
Amerikiečiai jau nekartą da

rė bandymus teleskopą įdėda
mi į balioną ir paleisdami į 
erdves. Taip jie rinko medžią? 
gą apie saulę ir Veneros pla
netą, į kurią žada artimoje atei
tyje paleisti raketą.

Rochestery dabar gaminamas 
satelitas su teleskopu. Visas 
satelitas svers apie 3,500 sva
rų. Jame bus įdėtas 36 colių te
leskopas, kurio veidrodis svers 
300 svarų, o visas teleskopas 
per 500 svarų. Numatomas pa
leisti šį rudenį, apie 500 mylių 
nuo žemės. Satelito tikslas ste
bėti saulę ir žvaigždes. Taip pat 
gaminami ir kiti panašūs sa
telitai, kurie bus paleisti kitais 
metais.

Kelionės papiginimai
Dabar turimomis žiniomis, 

kongreso dalyviai Vokietijos ge
ležinkeliais gaus pagal pastoviai 
veikiančią tvarką papigįnimus 
50 proc. (nemažiau 25 asmenų 
grupei). Tačiau tai dar negalu
tina.

8 dienas 20 vokiškų markių, tūs (valgykloje) — 3 DM, va- 
už 5 dienas —r 15, už 2 die- karienė (valgykloje) — 3 DM.

Indijos jūra
Sudaryta'speciali organizaci

ja Indijos jūrai tyrinėti. { or
ganizaciją įeina bent kelios 
valstybės: Australija, Danija, 
Prancūzija, Vokietija, Didžioji 
Britanija, Indija, Indonezija, 
Japonija, Pietų Afrikos Unija, 
Sovietų Sąjunga ir JAV. Eks
pedicijos tyrinės fizinę ir che
minę okeanografiją, metereolo- 
giją, gyvūniją ir geologiją.

Saulės Giesmė, dr. A. Maceina..................... $3.00
Šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskis .......  2.00
Milžinas, Didvyris, šventasis, dr. P. Gaida 1.00 
Laisve ir Būtis, dr. J. Girnius ...................... 1.00
Vysk. M. Valančiaus biografijos bruožai,

V. Biržiška ................    1.00

Jūs truputį klaidingai supra
tot aną mano laišką. Kavos 
plantacijos baigiasi dar prieš 
Marianga. čia tik miškas. Visus 
produktus veža iš Londrinos ir 
S, PSulą. v Todėl *viskas labai 
brangu (transportas!). Kai užei
na lietūs, visas gyvenimas su
stoja. Molėtu keliu neišklampo- 
ja nė būrai (asilų ir arklių mi
šinys). Maringa yra paskutinė 
gyvenama vieta iki Matto Gros- 
so sienos, kone laukinio kraš
to. Toliau tik miškai.

Tuo kartu viskas. V.

IŠVADOS
Jei . Maskva iš tikrųjų nori 

taikios koegzistencijos ir lin
kusi ieškoti abipusiškai atitai
syti tas nuotaikas ir žygius, 
kurie pasaulį įvėlė į dabarti
nę painiavą ir pavojus, tai ji 
ras nekomunistinėje pasaulio 
dalyje nemaža žmonių, kurie 
norės padėti, nes pavojus su
pranta ne tik Maskva. Tačiau 
jei Maskva galvoja, kad visokis 
atitaisymas turi eiti tik iš Va
karų pusės, Maskvai laikantis 
“neklaidingumo” pozoje, tai 
bus neįmanoma sugalvoti ką

sandėlį, neuždengė stogo. Da
bar tose sienose rodo kiną kai 
nelyja. Turi 1500 alkerų miško. 
Jame auga kedrai ir šiaip ge
ra statybinė medžiaga. Paskli
do gandai, kad Brazilija eks
portuos statybinę medžiagą į 
Europą. Nauja idėja: eksportuo
ti savo mišką. Todėl sumanė 
siųsti mane su motoriniu piūk- 
lu piauti medžių ...'

Anglų kalba sekasi gan sun
kiai. Ponia nebeturi laiko: išė
jo tarnaitė, o, be to, ji labai 
prastai kalba portugališkai: Ra
dau labai gerą gramatiką, tai 
pripuldamas vargstu vienas. 
Žūt būt užsispyriau pramokti 
nors kiek angliškai.

Pora dienų lijo. Vietoj dul
kių atsirado savotiškas dumb
las, kuris labai limpa prie pa
dų. Sunku paeiti. Dar blogiau 
ir už dulkes:

... Dabar dar nieko negaliu 
pasakyti, bet jau iš pirmų žings
nių atrodo, kad blogiau, kaip 
pas amerikonus, nebus. (Laiško 
autorius jau dirbo vienoje ame
rikonų bendrovės fazendoje 
džiunglėse. K. K. L.). Teks tru
putį palaukti, kol šefas įver
tins mano tinkamumą, o pas
kui kalbėsiu ir apie algą. Jei 
mokėtų ir mažiau, nesinorėtų 
šio krašto palikti, nes ko nors 
ypatingo sunku surasti ir S. 
Paulyje,. o'dirbti pas inteligen
tą vis geriau, kaip pas kabo- 
ką. Jei galų gale nepavyktų, 
tai mėginsiu Apapongoje taptų 
įvairių firmų agentu. Ten kvie
čia mane K. J. Jis žmogus apy
senis, rimtas ir nori, kad ’ aš 
jam padėčiau bizniauti.

gyv. 422 Menahan St, Ridgewood, Brooklyn, N. Y, 
Skambinti teL HYacint 7-4677

Nakvynės
Lietuviam numatytos nakvy

nės Miuncheno centre ir neto
li kongreso aikštės (Theresien- 
wiese), kur 1 asmeniui 1 nak

čiai atsieis nuo 5 DM iki 10 
DM.

VEDĖJAS — P. VIŠČINES 
47 Banks St

— Kun. L. Musteikis Oma- 
hoje, Nebraskoje, eina kapelio
no pareigas Gerojo Ganytojo 
seserų vienuolyne ir dėsto aukš
tesnėje mokykloje. Neseniai jis 
gavo magistro laipsnį toliau be
studijuodamas. Lietuvoje buvo 
baigęs Teologijos - Filosofijos 
fakulteto.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Ton gera, kur musę nėra 

Žmonių patarlė
Jau pora dienų, kaip pasie

kiau Norte do Parana. Nuo S. 
Paulo yra apie 900 km.; trau
kiniu važiavau 24 valandas ir 
3,5 vai. autobusu. Iki Arapon- 
gos, kur gyvena įsikūręs mū
sų tautietis V., apylinkėse vy
rauja kavos plantacijos. Taip 
pat matyti kukurūzų, cukrinių 
nendrių ir ryžių laukai. Visai 
kiti vaizdai, nei pakeliui tarp 
Rio ir Campo Limpo. Jokio 
apleisto sklypo. Viskas dailiai 
sutvarkyta. Kabokų namukai 
gražesni, kai kur net su lan
gais. Grindis turi visi, nes yra 
truputį pakelti nuo žemės.

Ten, kur dabar stovi Marin- 
gos miestas, prieš tris ketinius 
mėnesius buvo miškas, šian
die;] jau daug mūrinių, moder
nių namų. Kol kas nėra elekt
ros stoties, bet daugumas turi 
savus elektros motorėlius. Ki
tą mėnesį bus baigtas areodro-

liąsti šįlaišką.Biaip normaliu 
keliu laiškas tikriausiai eitų ko
kį mėnesį.

Sr. N. yra gana keistokas, 
Turi milijonus įvairių idėjų, tik 
ne viską išveda iki galo. Ak, 
panašių žmonių yra ir mūsų 
tautiečių tarpe. Su savo kom
binacijomis jis turbūt nepra
gyventų, bet jo žmona kas mė
nuo iš Anglijos gauna po 20 
tūkst. kruzeirų, tai šiaip taip 
verčiasi.

Nusipirko, antai, seną kuku
rūzų kuliamąją, suremontavo, 
įtaisė motorą, -bet čia niekas 
neturi ... kukurūzų. Mašina 

man rūpi užsidirbti bilietui į stovi be darbo. įrengė krautu- 
šoferio liudijimą Kanadą ir pramokti angliškai, vėje lentynas buteliams, bet iš- 

Tai .ir jąylr.ac " sigando konkurencijos, ir baro

BROCKTON 18, MAS& 
TeL JUniper 6-7209

daro galimybę vystytis gyvybei. 
Jo nuomone, erdvėje turėtų bū
ti sąlygos mūsų suprastai gyvy
bei tarpti.

Nufotografuotas polio virusas 
.. Jį - *

Amerikos vėfio^draugija pra
neša, kad pasisekė nufotogra
fuoti polio ligos virusą žmo
gaus celėje, kurioje jie gyvena, 

buvo pagautos Kanadoje. Virusas yra nepaprastai mažas, 
Sausio gale padaryti kiti ban- jų 100,000 užima tik apie 2 

dymai: iš Havajų radaro ban- procentus celės. Kad jie suda- 
gomis buvo pasiųstas paveiks^ rytų vieną celę, jų reiktų per 

milijoną. Taip pat patirta, kad 
virusai labai greitai dauginasi 
— per kelias valandas vienoje 
celėje jų, atsiranda per 100,000. 

šie stebėjimai daug išaiški-

... Atliekamu laisvu laiku 
mokysiuos! anglų kalbos. Jau 
turiu porą knygų. Tuo tarpu

Gyvybė erdvėje
Kalifornijos profesorius dr. 

Melvin Calvin, ištyręs meteo
rus, priėjo išvados, kad juose 
yra tokių elementų, kurie su-

Maistas
Kongreso metu maistas maž

daug kainuos: pusryčiai (nak
vynės vietoje) — 1,50 DM, pie-

mas.
Jei ne auto ir ne elektra, 

atrodytų kaip prieš 100 metų 
Kalifornijoje. Viena bėda — 
tai raudonos dulkės. Gatvės ne
grįstos, kaip ir senesniuose < 
miesteliuose ir kaip Arapo&ge, 
kuris įsikūrė prieš 6 metus.

Mano naujas šefas turi skly
pą pačiam miestelyje ir, rodos, 
truputį toliau porą fazendų. Na
mas modernus: elektra, parke
tas, šiltas ir šaltas vanduo. Bai
gia įrengti kiną ir krautuvę. 
Kinas jau veikia, nors salė dar 
be stogo.

Tuo tarpu gyvenu dar šefo 
namuose. Maistas neblogas, ži-

... šia proga norintiems_da- 
ryti “gerus biznius” galima bū
tų. pasiūlyti vykti čia. Pigiai 
nupirktam sklype pastačius na
muką, o dar įrengus jame ko
kią krautuvėlę ar šiaip bizne- 
lį, kitą dieną bus galima par
duoti ir gauti trigubai ar pen
kiagubai daugiau. Daugelis at
eivių taip ir daro. Klimatas 
daug malbnesnis kaip S. Pau
lo. Dieną šilta, bet dažniausiai 
pučia gaivinantis vėjelis. Nak
timis per šalta irgi nebūna. Sa
ko, kad čia temperatūra pasto
vesnė.

Tai tiek tuo tarpu iŠ pirmų
jų mano įspūdžių.

Iki. V.
P. S. Siųskite man laiškus 

“express”, tada gal per savai
tę juos gausiu.

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 Willonghby Avė., Brooklyn 21, N. H.

Lietuvių Radk) programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 Bei 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

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

Katalikiškasis pasaulis ruo
šiasi didžiajai Eucharistijos 
šventei — pasauliniam eucha
ristiniam kongresui, kuris įvyks 
1960 liepos 31 —-. rugpiūčio 7 
Miunchene, Vokietijoje. Visi 
lietuviai katalikai, ypatingai Eu
ropoje gyveną, kviečiami šioje 
pasaulinėje Dievo Kūno šven
tėje dalyvauti.

Lietuvių Grupės Komitetas 
šalia bendrosios kongreso 

programos bus atskira lietuviš
ka programa. Lietuvių grupei 
vadovaus lietuviai vyskupai 
tremtyje. Lietuviam priimti ir 
globoti sudarytas komitetas: 
pirm. vysk. V. Brizgys, vice- 
pirmininkai — vysk. „V. Pa-, 
dolskis ir tėvas Alfonsas Ber
natonis, reikalų vedėjas ir sekr. 
— kun. Jonas Aviža ir ižd. kun. 
Jonas Tautkevičius.

nors naudingo koegzistencijai 
pirmyn pastūmėti. -

Nejau nėra drąsos pripažin
ti. kad esame visi kalti pasaulį 
atvedę į dabartinę surizgusią 
padėtį? Taip pripažinę — nejau 
negalėtume mesti ieškoję, kas 
didžiausias kaltininkas, užuot 
rimtai ir atsidėjus nuoširdžiai, 
kalnų vienas kitam neversda- 
mi, šalinti pagrindines pavojaus 
priežastis?

Red. pastaba. George Ken- 
nan, buvęs Achesono laikų po
litikos planuotojas, žinomas 
kompromisų su Sovietais ieš
kotojas, ir šiame straipsnyje 
pasireiškia su kompromisais 
dėl rytų Europos. Jis pripa
žįsta Sovietam tam tikras tei
ses rytų Europoje, kad Sovie
tai būtų saugūs. Kiek toli tie 
jo kompromisai eina — nepa
sako. Būdingas ir kai ką sa
kantis betgi yra autoriaus pa
reiškimas (178 p.), kad Sovie
tų “ekspansija prasidėjo Sovie
tų armijai įžygiavus į rytų ir 
vidurio Europą 1945”. Susto
jam prie datos: suminėjo 1945 
metų ekspansiją, o nutylėjo 
ankstesnius ekspansijos metus: 
1939 prieš Suomiją, 1940 prieš 
Estiją, Latviją, Lietuvą, rytų 
Lenkiją.

Būdingas Kennan susirūpini
mas pripažinti Sovietam tam 
tikras teises, kad jie būtų 
“saugūs”, bet pritrūksta tokio 
susirūpinimo, kad rytų Europa 
būtų nuo Sovietų saugi.

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI, 50 Cottage St., 
Norvrpod. Mass. Skyriai: LTTHUANIAN FURNTTURE CO. — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 
P. O. Box 132. So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė.. Cambridge, Mass. — Telefonai: 
NOrwood 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; K Irkland 7-8533

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa |
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1560 kilocycles | 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI*
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu <

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA
BRADDOCK, PA. ‘

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vaL dienos

Iš W H I L — 1430 kilocycles, Medford 55, Mass. stoties



Vasario 1 į NevV Yorko uos
tą atplaukė vienas romėnas. Ne 
iš Juliaus Cezario laikų, ‘ne su 
iškilminga toga, bet su juoda 
skrybėle, Romoje praleidęs jau 
21 metus. Miestą pažįsta kaip 
savo kišenę. Tai kun. dr. Juo
zas Vaišnora, marijonas. Užsi
mezgė tuojau kalba, kaip per
plaukė Atlantą, ką gero matė 
Europoje, ar ilgai svečiuosis 
Amerikoje, ką jis veikia Romo
je? _4-~
Atvyko..savo vienuolijos reika
lais. Be to, rūpi ir Balto rei
kalai, nes jis yra Balto įgalio
tinis Italijoje. Lankysis dar ir 
Lietuvių Enciklopedijoje, kuriai 
ne tik jis, bet visas būrys Ro
mos lietuvių uoliai bendradar
biauja. Amerikoje išbus iki lie
pos vidurio.

Romoje gyvena centriniame 
marijonų vienuolyne ir yra pro
kuratorius. Jo tiesioginis dar
bas — ryšiai su Vatikanu.

Tuoj ir iškilo klausimas:
—- Kaip ten buvo sutikti paš

to įlenktai su šv. Kazimieru?
Gi apie tai jau rašėte. Ana, 

ir. specialius voku? jums parve
žiau. Ką daugiau? Lietuviai ga
li tik pasidžiaugti tokiu šv. Ka
zimiero pagerbimu ir Lietuvos 
vardo pagarsinimu.

Pasirodo, ir pats kun. dr. J. 
Vaišnora nuo seno renka ženk
lus. Iš savo lagamino ištraukė 
gražiai sutvarkytą ženklų rin
kinį. Sudėti visi Jungtinių Tau
tų, Vatikano, Italijos ir Vokie
tijos ženklai. Ir koks jų gražu
mas, margumas, ir kiek reikė
jo darbo, kol jie buvo dailiai 
suklijuoti. Kun. dr. J. Vaišno- 

' ra turi ir pilną Lietuvos paš
to ženklų rinkinį.

.Ženklų kųygą t nustūmiau, . į 
šalį, kad nenukryptų nuo po
kalbio. Buvom nuklydę į Va
tikaną. Prie jo vėl sugrįžome.

— Kaip su popiežiaus laišku 
Lietuvos vyskupams?

En- 
yra

tie-

komisijai, kuri tirs vysk. J. Ma
tulaičio beatifikacijos bylą. Pa
ti byla turėtų eiti be kliūčių, 
tik užtruks daugiau laiko dėl 
procedūros lėtumo.

Kun. St. Matulis ruošia isto
rijos disertaciją, yra Lietuvių 
Bendruomenės vicepirmininkas, 
bendradarbiauja Lietuvių 
ciklopedijoje. Kiti lietuviai 
studentai.

. Kun. dr. J. Vaišnora be
stoginių pareigų dar tvaiko 
biblioteką, savo vienuolijos stu
dentams skaitė paskaitas, dėstė 
liturgiją, uoliai bendradarbiau
ja spaudoje, rašydamas įvairiais 
klausimais. Greit Aiduose pa
sirodys jo studija apie, pravo
slavų bažnyčios padėtį Sovie
tuose. Daug rašo Lietuvių En
ciklopedijai, renka medžiagą 
marijonų vienuolijos istorijai. 
Vienas iš jo didžiausių dar
bų yra neseniai išleista “Mari-

. jos garbinimas Lietuvoje”. Vei
kalą kaip Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos leidinį 
leido prel. Pr. Juras.

Iš vienuolyno nuklydome 
pas kitus Romos lietuvius, 
talijoje dabar yra ap»e 90 lie
tuvių, daigiausiai jie susitelkę 
Romoje ir saleziečių gimnazi
joje. Daugumai reikalinga nuo
latinė parama, nes gyvenimas 

. Italijoje dėl nuolatinių streikų 
vis brangsta. Susitarus su Bal- 

. fu, parama ateina per NCWC 
organizaciją, per Care.

ir
I-

Saleziečių gimnazijoje gyvena 
daugiausiai mokiniai, o Romo
je — teologijos studentai, gy~ 
venąšv. Kazimiero kolegijoje.

Prisiminėiri tėv. V.-Gidžiūną, 
kuris pereitais metais išplaukė 
iš Amerikos į Romą, į pranciš- ' 
konų vienuolyną. Jis iki pietų 
dirba Vatikano archyvuose, 
rinkdamas raštus ir* medžiagą 
ruošiamampranciškonųordino 
leidiniui “Bullarium”, kur bus 
sudėtos visos popiežių bulės, 
liečiančios pranciškonų ordiną. 
Be to, renka medžiagą Lietu
vos pranciškonų istorijai. Pas
kutiniu laiku yra gavęs retos 
ir niekur nenaudotos medžiagos. 
Kun. V. Gidžiūnas aktyviai reiš
kiasi ir Italijos lietuvių gy
venime.

Prof. Z. Ivinskis, palikęs sa
vo šeimą, po Kalėdų išvyko į 
Boną, kur vadovauja Baltų In
stitutui. Vokietijoje jis turi ei
lę paskaitų vokiečiams; be to, 
rašo Lietuvos istoriją vokiškai.

Buvo prišimintas ir kun. dr. 
Jonas Bičiūnas, kuris yra pa
skirtas vienos Romos bažnyčios 
rektoriumi. Jis kartas nuo kar
to suruošia lietuviškas pamal
das, pasikviečia lietuvius.

Jėzuitai Tėv. Ant. ĮJuima ir 
Tėv. Paulius Rabikauskas pro
fesoriauja Grigaliaus universi
tete. Neseniai pirmasis pakel
tas į ordinarinius, o antrasis į 
ekstraordinarinius profesorius, 
bendradarbiauja Lietuvių Enci-

Jis buvo seniai rengiamas. 
Tokius laiškus išleidžia ir ki
tom tautom. Dabar pasitaikius 
progai, popiežius Jonas XXIII 
kreipėsi ir Į lietuvius. (Laiškas 
buvo atspaustas Darbininke). Tą 
pačią išleidimo dieną Romoje 
jį persispausdino katalikiški 
laikraščiai, pridėdami savo ko
mentarus.

Vatikanas daug dėmesio ski
ria lietuviams. Popiežius Jonas 
XXIII net marijonų vienuoliją 
jos 50 metų sukakties proga 
pasveikino atskiru raštu.

Pats kun. dr. J. Vaišnora kar
tas nuo karto parašo į Vatika
no dienraštį “Osservatore Ro
mano”. Buvo jo straipsnis mari
jonų sukakties proga su vysk. 
J. Matulaičio nuotrauka.

Iš Vatikano grįžome į mari
jonų vienuolyną, kuriame gy
vena nemaža lietuvių. Kun. dr. 
Pr. Brazys yra vicegenerolas ir 
Romos namo viršininkas. Jis 
nuolat užimtas vienuolijos rei
kalais, pavaduoja generolą, kai 
jis išvykęs.

Vienas iš seniausių romėnų 
yra kun. K. Rėklaitis, dabar 
atsidėjęs tik vysk. J. Matulai
čio beatifikacijos bylai. Dabar 
spausdinama knyga su vysk. J. 
Matulaičio gyvenimo ir jo dory
bių aprašymu. Knyga reikalin
ga įteikti specialiai kardinolo

KUN. DR. JUOZAS VAIŠNORA, MIC.

Kaip ir kas Lietuvoje moko tikėjimo
(Atkelta iš 2 tsl.)

Maldos iš Sibiro
MARUA, KUBO MUS
SIBIRO TREMTINIU RANKA 

RAŠYTA MALDAKNYGfi
Maldos originalios, jų pačių 

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

Uleido ATEITIS spaudė Im- 
maculata Preu, Putnam, Conn.

Kaina 1X» dol.
Gaunama pu platintoju* ir 

Ateitie* admintotracijoj 
»1« Willeufhby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GLenmora 2-2923

klopedijoje, reiškiasi ir spaudo
je, rašydami istoriniais klausi
mais — pirmasis daugiau pran
cūziškai, antrasis — vokiškai.

Romoje veikia ir Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos cent
ras. Prisiminėm ir jo veiklą. 
Jau esą suredaguota Suvažiavi
mo Darbai. Planuojamas Met
raštis, jau - surinkta rimtų

straipsnių. Taip pat rengiama
si akademijos suvažiavimui, ku
ri kitais metais ruošia Chica- 
gos židinys.

Sustojome ir ties itališka 
spauda, kiek ji rašo apie Lie
tuvą ir jos laisvinimo bylą. Dau
giausia žinių persispausdina 
iš Eltos, leidžiamos italų kalba. 
Taip pat duoda ir kitų žinių, 
kurios tik pasitaiko. Ypač pla-

čiai rašyta apie Sibiro malda
knygę.

Palietėm- dar visą eilę klau
simų, prisiminėm karštas Ro
mos dienas ir itališką kavą, 
baisias Romos dulkes, kurias 
kartas nuo karto atneša vėjas 
iš Saharos dykumų. Jos krinta 
ir saulėtą dieną, o kai lyja, tai 
iš dangaus tiesiog purvas tyš
ka. P.

TAUTOS FONDO VALDYBOS ATSIŠAUKIMAS
teniai yra svarbūs ir daug pri
sideda prie laisvinimo kovos.

Radijo sekimo stočiai. Vilkas 
išlaiko radijo. sekimo stotį, ku
rios pagalba sužinome kiekvie
ną svarbesni įvykį pavergtoje 
Lietuvoje. Tomis žiniomis pa
sinaudoja daugelio kraštų svar
bios institucijos bei įtakingi 
asmenys ir jas labai vertina.

Šiems Vliko uždaviniams vyk
dyti lėšų niekas svetimas ne-

damas lėšas, Vliko veiklą pa
laikyti ir 
šo visus 
lietuvius, 
skirtumo,

Lietuviai,
Mūsų brangios tėvynės Lie

tuvos vergija nešvelnėja. Sun
ki laisvinimosi kova tęsiama 
toliau, pareikalaudama naujų 
jėgų bei išteklių. Ypatingai šiais 
metais turime atkreipti laisvo
jo pasaulio dėmesį, kadangi su
kanka 20 metų nuo mūsų tė
vynės užgrobimo.

Laisvojo pasaulio lietuviams 
kovoje, prieš tėvynės okupantą 
vadovauja Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas (Vlikas). 

_ Jo darbas sunkus, o galimumai, 
palyginant su priešu, yra ribo
ti. Mūsų visų pareiga yra jį 
remti kaip moraliai taip ir pi
niginiai kad būtų pajėgesnis j)r Vydūno literatūrines premijos 
sunkiai kovai uz Lietuvos lais- _ J _ r _ J
vę.

Vlikas didžiausią savo kuk
lių išteklių dalį išleidžia šioms 
kovos priemonėms.

jūsų 
kad 
dva-

todėl maloniai pra- 
laisvajame pasaulyje 
be politinių pažiūrų 
tuos uždavinius savo 

pinigine auka paremti.
Tautos Fondas laukia 

aukos, karštai tikėdamas, 
laisvėje gyvenąs lietuvis 
šia nepalūžęs ir tęs sunkią ko
vą už savo mylimą tėvynę iki 
jai išauš laisvės rytojus. Aukas 

. ... . siųsti adresu: Lithuanian Natio-
duoda. Mes patys tunme jas na] 233 Broadway. Room 
sukelti, kad ir pamiršdami as- . Nw York N y 
meniškus reikalus.

Tauto? Fondas rūpinasi, telk- Tautos Fondo Valdyta

konkurso jury komisijos sprendimas
1959 gruodžio 5 Vydūno Ii- čiau apžvelgtą visos M. Lietu- 

teratūrinės premijos jury ko- vos tam tikros srities laikotar- 
misija turėjo savo posėdį li
teratūrinės premijos skyrimo 
reikalu. Komisijoje dalyvavo dr. 
H. Nagys, M. Nauburas (raštu), 
J. Kardelis, V. Peteraitis ir A. 
Lymantas.

Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos 
Centro Valdyba buvo komisi
jai patiekusi tris gautus veika
lus: du beletristinius ir vieną 
mokslinį veikalą. Komisijos na
riai, susipažinę su gautais vei
kalais, balsų dauguma nerado 
nė vieno premijai tinkamo. Tad 
Centro Valdyba savo posėdy 

ę. 1^59 gruodžio 20 nutarė 1,000
siunčiamas lietuviškai premiją pratęsti iki 1962 kovo

jos kleboną Gustavą Gudanavi- 
čių, bet reikia manyti, kad čiatekos lentynose jų tikrai nėra;'

Prasideda tėvų apklausinėj!- neapsieita, nes Irena
mas. Labiausiai tarnaujančių. Stankūnienė yra labai dažnas 
Jų atsakymus taip vaizduoja svečias klebonijoje.
laikraštis: Irena Stankūnienė, jauna

— Aš neprašiau, kad Stankų- moteris, antros grupės invali- 
nienė mokytų poterių mano vai- dė, ilgus metus naudojosi ne- 
kus, net nežinojau, kad jie pas> mokamu gydymu. Tarybiniai 
ją lankosi, — sako Kulautuvos gydytojai rūpinosi jos sveika- 
TBC sanatorijos darbininkas ta. Jokie stebuklai, nei Dievo 
Juozas Bernotavičius, — ji pa- malonė nieko nepadėjo. Mana 
ti mano berniukus prisikalbino, iš dangaus taip pat nekrito, tik

Lygiai tą patį sako ir Kulau- tarybinių įstatymų dėka Stan- 
tuvos TBC sanatorijos sanita- kūnienė gavo invalidumo pen- 
rė Veronika Vehdziulytė apie siją. Jeigu ne tarybinė santvar- 
savo dukrelės Onutės lankymą- ka, nemokamas gydymas ir sa- 
si pas Stankūnienę. natorijos — nežinia kokio Ii- y

— Nei aš prašiau, nei leidau, kimo būtų susilaukusi Irena ri

Radijui. Vlikas naudojasi ži
nių perdavimui į pavergtą tė
vynę lietuviškai per Madrido, 
Vatikano ir Romos radiofonus. 
Pavergėjas labai bijo tiesos žo
džio iš laisvojo pasaulio ir vi
sais būdais prieš žinių perdavi
mą kovoja. Tačiau nei grasini
mais nei bausmėmis nuo žinių 
klausymo neatbaido. Tas išpūs
tas galingas okupantas nėra nei 
taip galingas nei saugus, nes 
dreba dėl prasiveržimo per už
dangas tiesos žodžio. Paskiau
sios žinios patvirtina, kad tėvy
nėje likę broliai godžiai gaudo 
žinias, j_________ _________
per minėtas stotis ir jas ne
paprastai vertina. Jų svarba 
dar daugiau padidėjo nuo lie- šytojus ir mokslininkus daly- 
tuviškos valandėlės sustabdymo vau^ pratęstame konkurse, 
iš Muencheno, Vokietijoje, ir skelbia šias naujai priimtas 
Voice of America Washingtone konkurso sąlygas:
varžymo. 1. Veikalas turi būti iš Ma-

Eltos biuleteniams. Vlikas žosios Lietuvos gyvenimo, da
barties ar praeities, parašytas 
grožinės literatūros ar mokslo 
veikalo pobūdžio, -uetrumpesnis 
kaip 250 puslapių spausdintos 
knygos normalaus formato ir 
tinkamas versti į svetimas kal
bas. Pageidaujami veikalai, pla-

31.
Kviesdama ir prašydama ra-

informacijos tikslu leidžia El
tos biuletenius lietuvių, anglų, 
vokiečių ir italų kalbomis. Tie 
biuleteniai yra siunčiami sve
timų kraštų politikams, 
listams. mokslininkams, 
menininkams ir kt. Tie

žurna- 
visuo- 
biule-

kovo 31: A. Lymantas, 
lOth Avė., Rsmt., 
Canada.
Neatsiųsti veikalai

Mont-

nebus

Pi-
2. Premijai galima siųsti ir 

mašinėle parašytus veikalus (3 
egz.).

3. f Veikalai atsiunčiami iki 
1962 
5260 
real,

4.
svarstomi.

5. Jeigu iš atsiųstų konkur
sui veikalų premijuotino veika
lo neatsirastų, konkursas ne
bus pratęstas.

6. Premija bus Įteikta 1963 
sausio 15 Montrealyje, minint 
40 metų M. Lietuvos šiaurinės 
dalies įsijungimą į Lietuvos 
respubliką.

Mažosios Lietuvos Bičiuliu 
Draugijos Centro Valdyta 

Kanadoje

— Antanas Žaliaduonis iš 
Pittsburgho, mielas Darbininko - 
korespondentas, rašo redakci- 
jai laišką, nusiskųsdamas, kad 
jį kaltina dėl korespondencijų, 
kurios tilpo šiame laikrašty, 
prikišant Povilui Dargiui pagar- , > / 
sinus per radiją komunistinės /
propagandos vaizdų rodymą. A 
Žaliaduonis pranešė, kad jis tų 4
korespondencijų nerašė. Redak- y
cija tai gali patvirtinti. Tačiau 4
iš savo pusės norėtų pareikš
ti: negerą; r kai koresponden- , 
tai pasiskubina kam nors ko
kią kaltę prikišti, bet taip pat 
negera ieškoti prisispyrus, kas 
tai padarė, kaltinant ir įtarinė- 
jant nieku nedėtus asmenis.

— Vasario 16 gimnazijos iš
laikymo skoloms mokėti A. Ka
valiūnaitė Montrealyje surinko 
51 dol. ir Kanados Lietuvių S- 
ga Pembroke, Ont., sutelkė 
41.60 dol. Vien per A. Gulbins- 
ką yra gauta 1,480. Jo adre
sas: 6324 So. Bishop Avė., Chi- 
cago 29, III.

-— Montrealyje ne taip jau 
seniai įsteigta Lietuvių Kredito 
Unija—“Litas”—bankelis jaiL? 
pasiekė 300,000 dol. indėlį. Apy- į. 
varta pareitais metais siekė jau v 
arti milijono (920.000 dol.). Di- 
vidento mokama 4 su puse pro
cento. “Lito” pirmininkas yra 
A. Norkeliūnas, vedėjas Domas 
Jurkus.

— Vysk. V. Brizgys Winni- 
pego lietuvių bažnyčiai, Kanado- v 
je, padovanojo gražią šv. Ka
zimiero statulą. Statula išdrož
ta iš riešuto medžio Italijoje 
skulpt. G. Musner. Ji yra 5 pė
dų ir 4 colių aukščio. Pastaty
ta virš didžiojo altoriaus, šven
tinama kovo 4, šv. Kazimiero 
dieną.

— Dr. Grigas Valančius, ku
ris Los Angeles, Kalifornijoje, 

jnturi siuntinių įstaigą “Anapus”, 
išvyksta ilgesniam laikui į Eu
ropą prekybiniais reikalais. Ma
no prabūti metus arba ir ilgiau.

— MUz. J. Žilevičius, pasi
traukęs iš vargonininko pareigų, 
kurias ėjo Elizabetho lietuvių 
parapijoje, dalį savo surinktos 
archyvinės medžiagos pavedė 
lietuviam jėzuitam Chicagoje. 
Prof. Žilevičius ilgai ir kruopš
čiai rinko visa, kas tiktai sijosi 
su lietuvių muzikiniu gyveni
mu ir veikla.

— Aldona Šalkauskaitė, inž. 
Algirdo Šalkausko duktė, vasa
rio 1 baigė Toronte aukštuosius 
mokslus ir gavo architektės dip
lomą. Naujoji architektė turi 
sugebėjimų ir piešti.

— Lietuviu R. K. Susivieni
jimo 60-sis seimas šaukiamas 
Wilkes - Barre, Pa., liepos 30 - 
rugpjūčio 2.

— Gediminas Kijauskas ir 
Kęstutis Trimakas, jėzuitų klie
rikai, baigę teologijos studijas 
ir atlikę reikiamą praktiką Wes- 
ton kolegijoje, Weston, Mass.. 
kunigais bus Įšventinti birželio 
19. Pirmąsias šv. mišias Gedi
minas Kijauskas. S.J., aukos 
birželio 26, sekmadienį, šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčio
je, Cleveland, Ohio.

— Detroito “Alkos” dramos 
sambūriui suėjo 15 metų. Sam
būriui vadovauja aktorius Jus
tinas Pusdešris.

— Čiurlionio ansamblis Cle- 
velande šiemet mini 20 metų 
sukaktuves. Sukaktuvinis kon
certas bus birželio 4.

— Stasys Goštautas Bogotoje 
rašo vietos laikraščiam straips
nius socialiniais bei kultūriniais 
klausimais ir meno kritikos žur
nalui “H Sigio".

Papigintos knygos

kad Onutė pas ją lankytųsi. — Stankūnienė. Ir nežiūrint į tai. 
pasakoja Veronika Vendziuly- jai apsiverčia liežuvis neigti 
tė, 
mergaitė ten eina.

Kai kurie tėvai tikrai nežino- kų sąmonę religinėmis pasako- 
jo, kad jų vaikai priklauso mis ir išgalvotais Dievo stebuk- 
“apaštalautojos” Stankūnienės lais.
būriui, kurį sudaro apie 30 vai- Mūsų visų pareiga apsaugo- 
kų. Reiškia, Irena Stankūnie- ti vaikus nuo tokių “apaštalau- 
nė pati savo iniciatyva sugebė- tojų", kurie mūsų jaunajai kar- 
jo suorganizuoti vaikus, šioje tai skiepija nepasitikėjimą žmo- 
“apaštalautojos” istorijoje nie- gaus jėgomis ir mokslo galia, 
kas nei vienu* žodžiu neužsi- žaloja vaikų sąmonę. .
mena apie Kulautuvos parapi- A. žaltatiskaitė*

tik dabar sužinojau, kad tai, ką žmogaus protas yra sd- 
. kūręs, sąžinė leidžia žaloti vai-

LAIVO kapitonas dailių parodoje.

Papigintomis kainomis Dar
bininko administracijoje gauna
mos šios knygos: Zenono I- 
vinskio — šv. Kazimieras — 
2 dol., J. Gailiaus — 
Susitikimas — 1 dol., dr. P. 
Gaidamavičiaus — Milžinas, 
didvyris, šventasis. — 1 dol., 
A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. Šias knygas užsisa
kiusiems, už 7 dol., pridedama 

• dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas. 910 Wil- 
loughby Avė.. Brooklyn 21. N.

— John A. Aelkus (Eikavi- 
čius), gyvenęs arba gyvenąs 
Hartford. Conn.. ieškomas gi
minių iš Lietuvos. Iš Lietuvos 
yra atvykęs prieš pirmąjį Di
dįjį karą. Prašoma atsiliepti ar
ba pranešti kas žino adresu: 
F. Armon 2381 I^angen Dr. 
Seaford L.I. N. Y.

Skaitykite ir platinkite

vieninteų katalikiškojo jauni
mo žurnalą

Išeina dešimt kartų |>cr me
tus. Prenumerata JAV ir Ka
nadoj metams $5.00 dol., pu
sei metų 3.00 dol. Kitur užsie
nyje metams 3.00 dol.

Adresas Ateitis, 916 Wil-
loughbv Avė.. Brooklvn, 21, 
N. Y. 'Tol.: GUnmore 2-2923
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Bulvės ir meilė
f Maskvos laikraštis “Literar 
f turnaja Gazeta”, • vadinasi 'tok

sai, kuriame rašoma ir apie li- 
‘ teratūrą, nusiskundžia: “Sovie

tiniuose meilės romanuose dau- 
- giau rašoma apie bulvių sodi- 

niiną ir paukščių auginimą, ne
gu apie meilę”. Tai supranta- 

į .^ijia^dėl dviejų priežasčių: vie
na, kad mylint irgi reikia

‘ * gyti, bent bulvinės košės; ant
ra, bučiuojant bulvę arba vištą 

’ mažiau yra pavojaus, negu bu
čiuojant nepartietę.
Arkliena ir ikrai

Komunistų valdomoje ryti
nėje Vokietijoje, Rostocke, lei
džiamas laikraštis “Ostsee-Zei- 
tūng”, vadinasi toksai, kuris 

rašo ne tiktai apie marias, bet 
ir žmonių reikalus, taip paguo
dė dėl maisto trūkumo: “Ark
liena visai geras maistas. Dar 

' senieji germanai žinojo, kas
; skanu”. Galimas daiktas, bet
7^' Maskvoje 

skanesni. 
Nikita ir

4 Sovietų zonoje, Vokietijoje, 
skelbiama, kad nuo to laiko, 
kai Nikita Chruščiovas atėjo 
valdžion, jau 700 vokietukų 
praminti (tai nereiškia pakrikš- 

■r tyti) Nikitomis. Tėvai nesako 
paslapties. O ji esanti tokia: 
kai paaugs, lengviau galės gau- 

■ ti Įvažiavimo vizą Į Ameriką 
kur Nikita Chruščiovas jau pra- 

' skynė kelią.
* Titas nuo dviračio ritas

Jugoslavijos komunistinis 
' diktatorius Tito, kuris tebesi

laiko nusistatymo, kad komu
nizmas visiem žmonėm nešęs

DAINOS draugijos choras VVyoming klony 1959, minėdamas 25 mėtų sukakti, apie kurtą rašifn praeitam 
Darbininko numeryje.

sakoma, kad " ikrai

kas kita

lygybę, taip nutuko iš sociali
nės nelygybės savo valdomam 
krašte, kad pasidarė apvalus 
kaip statinė. Svbriui nuimti 
jis užsisakė specialų dviratį, ku
rį- pagamino rytinė Vokietija. 
Norėjo važinėti apie namus, 
bet dviratis sulinko.
Nusiginklavimas

Sovietų Rusijoje buvo pa-
skelbta, kad sumažinama ka
riuomenė: atleidžiama daug vy
rą namo. Tuo tarpu komunisti
nės rytų Vokietijos “Tautinė 
gynyba” paskelbė, kad moterys 
ir mergaitės turinčios stoti Į 
liaudies armiją, kuri apvelka
ma sovietine uniforma. Abu tie 
dalykai derinasi; kadangi vyrų 
ir moterų negalima laikyti vie
nose kareivinėse, tai apmokyti 
vyrai atleidžiami, o imama ka
riškai mokyti moterys. Reikale 
visi bus ginkluoti ir maskoliš
kai uniformuoti. Žv. B.EP.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti

GLenmore 5=7281

JŪS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ

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

MES IŠRŪPINAME VIZAS

PIRMUTINIS PO KARINIO 
LAIKO KELIONIŲ BIURAS

ORGANIZUOJĄS KELIONES
J SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 
TURĮS DAUG PATYRIMO.

Taip pat keliones 
j kitus kraštus

COSMOS
T R A V E L
B U R E A U, 

Ine.
15 WEST 45 STREET 

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

DOVANOS GIMINĖM
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR! „ “

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- JK A r0Je- Estijoje, Užkarpatėje labiausiai, ;
vertina gautam siuntiny ? ? ?

Be abe’o, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, -PALTUI.

palima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa-
IvVll čiom žemiausiom kainom mieste? . 4 ‘

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

Philadelphia, Pa. f
• Philadelphijoje sudaryta MAS t 
Rytinės Apygardos Valdyba — 
Alf. Žukauskas pirm., T. Ge- ! 
čiauskienė — sekr., ir K. Pliuš
kėms — narys org. reikalams. 
Dvasios vadu sutiko būti kun. 
St. Raila. Apygardos Valdyba 
jau dabar yra pradėjusi vasa
ros stovyklos paruošiamuosius 
darbus. Stovykla bus rugpjū
čio 13 - 27 dienomis, Cape Cod, 
Mass.

Studentų at-kų susirinkime, 
įvykusiame sausio 19, Marija 
Krėvienė skaitė paskaitą apie 
rašyt. Yinco Krėvės kūryba. Ve- 
lionies našlė labai vaizdžiai pri- 

’ ~V. Krėvės kųfybąir po 
paskaitos dar ilgai buvo “var
ginama"' .studentų-, klausimais.

Stud. at-kų draugovės * val
dybą sudaro: Alg. Vasys — 
pirm., M. čikotaitė — vicepirm., 
N. Binkytė ir M. šataitė — 
sekr., M. Karaška — ižd. Revi
zijos komisijon išrinkti — A. 
Žukauskas, T. Gečiauskienė ir 
V. Romanauskas.

Studijų dienos, skirtos ryti
niame JAV pakraštyje studi
juojantiems Liet. Stud. Sąjun
gos nariams Įvyks vasario 27- 
28 Philadelphijoje. Studijų die
nas ruošia Lietuvių Stud. S- 
gos Centro Valdyba, talkinant 
Phila, skyriaus nariams. Pro
gramoje pramatyta paskaita, 

Vykusioje sausio 27 akademikų pravedami debatai 
' - - ’ ’ l*. ir šeštadienio vakare — kaukių

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas. pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

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

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

LAWRENCE WELK GROS LIETUVIŠKUS KŪRIMUS
lioniai turi giminių ir Chicago- 
je. Senatorius Tom Kuchel jau 
yra padėjęs visai eilei lietuvių 
įvairiuose reikaluose.

Leonardas Valiukas, dalyva
vęs iškilmingoje respublikonų 
vakarienėje su prez. Eisenho- 
weriu, 
Pan Pacific auditorijoje. Vaka
rienėje, kurios kaina buvo 100 balius. 
doL, dalyvavo virš 7,000 asme
nų. Panašios vakarienės (“Din- 
ner with Ike”) tą pačią dieną 
ir tuo pat laiku įvyko visuose 
didesniuose Amerikos miestuo
se.

Danguolė Pulkauninkai ta — 
Bartkuvienė, inž. Eug. Bartkaus 
žmona, iš Chicagos, buvo atvy
kusi aplankyti savo mamos, gyv. 
Los Angeles mieste. Ona Pul- 

į kauninkienė, einant jai per gat
vę, buvo mašinos užgauta ir su
žeista. Danguolė Pulkauninkai- 

Antano Audronio sesuo . Ju- tė, gyvendamas Los Angeles,

LOS ANGELES, CALIF.Lawrence Welk, kurio tele
vizijos programa perduodama 
visam kraštui, yra pažadėjęs 
1960 metų vasario 26 pagroti 
šokių metu keletą lietuviškų 
dalykų. Jo orkestras nuolat gro
ja šokiams didžiulėje Aragon 
salėje, Santa Monica mieste. 
Vasaria 26 vakaras skiriamas 
lietuviams, šokiai Aragon salė
je prasidės vasario 26, penkta
dienį, 8 vai. 30 min. ir tęsis 
iki 2 vai. ryto. Papigintus bi
lietus į ši vakarą galima gauti 
pas Lietuvos vyčių vietos kuo
pos narius. Papiginta bilietų kai
nai. 10 dol. asmeniui. Bus ga
lima gauti bilietų ir prie įėji
mo, bet j u kaina bus kiek aukš
tesnė. Visi lietuviai, kviečiami 
tą vakarą atvykti Į Aragon sa- ir televizijos aktorė Rūta Kil- 
lę. kuri yra Pacific Ocean par- monytė. Metinis susirinkimas į- 
ke, Santa Monica mieste, šį vyks vasario 21. Tada oficialiai 
lietuvių vakarą su Lavvrence valdyba bus išrinkta. 
Welk organizuoja Lietuvos vy- 
«ų vietos kuopa. ■ ~LT, T f 7L ."S“'5: tinimas Pittsburghe”. Pasirašė

Lietuvi,, respubl. vadovybė Matulioniem su vyru ir pneš jai ištekant teta aktyviai -Homesteado lietuvis”.
Kalifornijos lietuviai turi po- Jmmpeg. Man., dainavo vietos lietunų veido- šiuoml kad H

rą lietuviu respublikonų viene- senatonui je ir sumaniai atetovaudavo lie- korespondencijų nerašiau,
tų: American - Lithua^an Re- Thora“ ” Kuchel, gavo vi^ turams, kitataua, tarpe Ne slapy¥ardžių yra milijonas, 
publieans of California ir Los P^els gyventi kartą ji buvo lietuvių delega- blogos valios ypa-

,.. .1 JAV. Pranas ir Julija Matu- cijose.Angeles County Republican As- ; J J
sembly, Lithuanian - American 
Unit. Pirmasis yra nepriklau
somas vienetas, gi antrasis — 
skyrius didžiulės visos Kalifor
nijos respublikonų organizaci
jos 
Assembly. Nepriklausomo vie
neto metinis susirinkimas, įvy- į 
kęs sausio 31, šv. Kazimiero 
parapijos salėje išrinko vadovy- , 
be 1960 metams: pirm. dr. P. 
Pamataitis; vicepirmininkai — 
B. Čiurlionis. J. Truškauskas, 
J. Kojelis ir K. Liaudanskas; 
sekr. J. Andrius; kasininkas G. 
Rudelis. Į valdybą automatiškai 
įeina 1959 metais buv. pirm. 
G. Lakšis. Garbės teisman iš- į 
rinkti — V. Kazlauskas, B: Star- 
kienė ir V. šeštokas; kontrolės 
komisijon — J. Raibys, F. Ku-

dirka ir A. Ažuolaitienė. Kitam 
vienetui (L. A. County Repub- 
lican Assembly, Lithuanian - 
American Unit) nominacinis 
komitetas, pirmininkaujant L. 
Valiukui, rekomenduoja šios su
dėties valdybą 1960 metams: 
pirm. A. Skirius; vicepirminin
kai — Br. Budriūnas, dr. Ri- 
chard Mason, R. Rimdzus; sekr. 
Alice Dotts; sekr. pad. Alg. 
Gustaitis; kasinink. dr. J. Var
nas; kas. pad. D. Balčiūnas. Di
rektorių tąrybon rekomenduo
jami: V. Kazlauskas, Bern. Braz
džionis, F. Žukauskas, C. Luk- 
šis ir G. Radelis. šiomis dieno
mis Į ši vienetą Įstojo filmų

Laiškas redakcijai
Gerbiamoji Redakcija! Nors 

aš ir negyvenu Homestead, Pa., 
bet dauguma mano, kad aš 
homestedietis.

Sausio 22 Darbininko nr. 6 
iš Pittsburgh, Pa., tilpo kores
pondencija su antgalviu “Rau
donoji pūslė susprogo”, po ku
ria pasirašyta raidė Z.

Kita korespondencija, sausio 
26 d. nr. 7 užvadinta.“Pasipik-

cc. tų, kurie be reikalo nori mane
įtraukti į nemalonumus.

Antanas Žaliaduonis

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

A . Specialios .jaųolaidos kalėdinėmsdovanoms„_

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

TeL: AL 4-8319

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
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, Elizabeth. N. J.
Telefonas: ELizabeth 4-1711 c

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL? VAKARO ♦ . 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę l

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130 ;

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

California Republican Vokietijos At-kų Sndraugių čiai ir . rimtai atliktą darbą, ku- 
Valdyba nutarė kreiptis į- lie- rio tikslas yra galimai labiau 
tuvių visuomenę tokiu laišku: pagerinti, išlyginti ir suvieno- 

Lietuviško giedojimo akcijai dinti lietuvių giedojimą. Tik 
sėkmingiau varyti kun. K. Šen- toks giedojimas bus visiems 
kus, kitų gelbimas, paruošė naudingesnis, kaip religiniu taip 
platų giesmyną su Įvairiomis ir meniniu bei tautiniu požiū- 
senomis ir naujomis giesmė
mis. Visos giesmės yra su gai
domis. Giesmyno priede yra 
maldų bendruomeniškam ir pri
vačiam naudojimui. Giesmių 
tekstus paruošti daugiausia pa
gelbėjo kun. St. Yla ir dr. A. skaldytų jėgas tir kliudytų nau- 
šešplaukis. Kaip giesmyno taip jai paruoštam ir spausdina- 
ir giesmių palydo (akompani
mento) gaidas peržiūrėjo Re- 
gensburgo bažnytinės muzikos 
konservatorijos, direktorius dr.
F. Haberl.

Kunigo K. Senkaus pradėto
ji liturginio ir lietuviško giedo-

mam^ giesmynui tinkamai pa
plisti. Mes visiem sūlytume 
pas liet, saleziečius spausdina
mą giesmyną nedelsiant užsi
sakyti ir prisidėti, kad lietuviš
kos giesmės skambėtų namie, 
mokykloje ir bažnyčioje, o ypač

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
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!

Rengiamės lietu-
vių dienai

Amsterdam, N.Y. — Lietu-
vių Bendruomenė rengia Lietu- jimo gerinimo ir plėtimo ini-
vos Nepriklausomybės minėji- ciatyva yra visais atžvilgiais ge
mą vasario 28. šv. Kazimiero ra, palaikytina ir remtina. Gra

žiai skambėjo naujosios gies-bažnyčioje bus mišios už Lie
tuvą ir per visus pamokslus mės studijų savaitėje Koenig- 

t abiem kalbom bus ši šventė 
i paminėta.
Į Speciali piuglcuna uujziaię uciuiuav ^acuvjMiiv

3 vai. popiet Amerikos lietuvių svarbą ir reikalą, nujo giesmy- 
klubo salėje. Jai vadovaus apy- no ir jo palydo išleidimą ir 
linkės pirmininkas Mikas Ker- spausdinimą pasiėmė lietuviai 
belis. Kalbas lietuvių ir anglų saleziečiai. Jų adresas: Istituto 
kalbomis pasakys dr. Aldona Salesiano Lituano, Castelnuovo 
Balčytė iš Syracuse, N.Y. Pro- Don Bosco (Asti), Itaiia.

i gramoje dalyvaus solistė E. Ta- Kartu su giesmyno paruošė-
> mošiūnienė, šv. Kazimiero cho- ju lietuviai saleziečiai atlieka
> ras. vadovaujamas J. Olišaus- didelį lietuviškai religinį dar

ko ir kt. Pagrindinę meninės bą. Sį jų darbą užgžrti turime 
programos dalį užpildys mūsų ne vien tik Žodžiais. Jį remti 
jaunimas — šv. Kazimiero mo turime savo darbais. Kas išleis- 
kyklos vaikučiai, vadovaujami tą giesmyną pirks, |uo pačiu 
gerųjų Jėzaus Nukryžiuotojo rems ir tą įstaigą, kuri atiteka 
seserų. Tikimės, jog šis tikri- sunkų lietuvių berniukų auklė-

i ningas minėjimas sutrauks vi- jimo darbą ir veda lietuviškos 
I sus apylinkės lietuvius į šią spaudos akciją. Tuo pačiu jis 
i brangią šventę. Kęst. B. parems kun. K. Senkaus kniopš-

šteine, Vokietijoje, praėjusią 
vasarą.

Speciali programa prasidės Supratę lietuviško giedojimo

liu.
Visa tai turėdami galvoje, 

mes prašome visus susilaikyti 
nuo atskirų giesmių kopijavi
mo, multiplikavimo ir mažų 
giesmynėlių gaminimo. Tai

muose ir kongresuose.
Mes būsime labai dėkingi, 

jeigu šis mūsų žodis susilauks 
kuo platesnio lietuviškos visuo
menės pritarimo. *

Vokietijos At-ky Sendraugių 
Valdyba:

Dr. P. Karvelis, pirm.
I. Natkienė, sekr.

Siuntiniai į
LONDONO

per 3

IMS

B-VI
(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

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

H O L Y LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Broolclyn II, N.Y. Resid. lUinois 8-7118

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 

Silver Bell' Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms h 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-38-46 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y. į
M

Telefonas: STagg 2-5938

JONAS DAUGIRDAS
337 UNION AVENUE

EV 4-1232
BROOKLYN 11, N. Y. -

EV 7-4940
REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE

Esant reikalui aplankys ir namuose

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N Y

Sav. V. ZELENIS
TELEFONAS:

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 

, bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 

- oro vėsintuvą (Air conditkmer).

CMC P
* Televizijos, Hi-Fi bei vokitkų 

aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.



In Holy Family Parish in HICKS- 
VI(_LE, L.l. N.Y. — $15,490 buys 3 
bed-room Cape - with colored tile 
bath - Hot-water heat - 2-car garagė 
- beautifui landseaped - nr. shopping 
area, catholic church and parochial 
school under construction. Mušt be 
seen. Phone for appointm. OV 1-3133

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J I M’ S Restaurant and Pizzeria 
65-01 Grand Avė., Maspeth 

PIZZA - to - go, BEER and WINE 
Pieš, Food and Sandwlch Orders to 
take out. Give us a call and. your 
Meal or Pie will be prepared.

DAvenport 6-7327 We Deliver

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose -— 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

CATHOLIC MOTHER 
WILL DAY CARE CHILDREN 

in Midtowr., N. Y.
Good Food - Excellent Care 

Reasonable Prices 
Also Room for Working Mother 

CH 4-5585 — Kl 6-4108

REAL ĖST ATE

ŽIEMOS sportas Alpių kalnuose.

ROOFING SERVICE

RESTAURANTS

V. Skupeika

CHILDREN BOARDED

DISPLAY

Darbininko Administracija

Store

Sav.

1. Kada geriausia namus pirkti?
— Namus geriausia pirkti dabar, nes 
jie žiemos metu pigiausi.

Reasonable Prices 
Inspection invited. 

OL 9-8471

A S ĮKALBĖJIMAS
su daugiausiai patyrusiu namų pirkimo - pardavimo

2. Kodėl?
— Dabar pigiausi, nes nėra namų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių, 
nes namus parduoda j Floridą, ar ki
tus Šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pat pasitaiko, kad namus parduoda, 
nes darbo vieta pakeičiama, pasitai
ko, kad nuosavybė likviduojama ir 
tokiais atvejais perkate pigiau, negu

3. Kur namus pirkti?
Wm. J. Drake (Dragūnas) — Namus geriausia pirkti: Cypress 

Hills, East New York, Woodhaven, 
Richmond Hill, Flushing. Kew Gordens. Jamaica ir Jamaica Es-
tates, nes tose vietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas.

Reikalingi VYRAI ir MOTERYS 
PARDAVĖJAI - AGENTAI

Nuolatinis atlyginimas ar komisija
PILNAS LAIKAS ar DALINIS

Naujai atidaryta prekyba (religinių 
dalykų) šioje apylinkėje. Proga pra
simušti j sėkmingą biznį! Tnmspor- 
tacija ir apmokymas. Kreiptis Ištisų 
savaitę CO 2-3211 ar rašyti: 260 W. 
Marrick Rd., Valley Stream, L1N.Y.

ny, S. Ramanauskas - Ramonas, 
dr. Jucaitis — Linden, A. Sta- 
niel, Maplewood, G. Ceras, 
Jamesburg, A. Bražėnas, T. Dū

— Reikia kreiptis pas patyrusį namų pirkimo pardavimo tarpi
ninką, o tokiu yra Wm. J. Drake.

5. KodS kreiptis i Wnt J. Drake?
— Reikia į jį kreiptis ieškant pirkti namus, nes toje apylinkėje 
užaugęs, ją gerai pažįsta, sėkmingai verčiasi namų pirkimo. — 
pardavimo tarpininkavimu, turi 30 metų toje srityje patyrimo. Jis 
yra lietuvių imigrantų sOnus, gerai pažįsta kiekvieno lietuvio rei
kalus, gaRsit su juo kalbėtis gimtąja kalba. Daugeliui Beturiu jis • 
įvairiuose reikaluose patarnavo.

Serapinas — Chicago, UI., M. 
Noreika, V. Lazauskas — Balti-

mų jleikote, kiek gante investuoti ir kokioje rištoje norite aau 
namus pirkti. Jei tuo metu įa neturte Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

7. Kokhi laika patogtaosia i Mr. Wm. Drake kreiptis?
— Krsipkitte į j| vakarais kasdien, o šeštadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 1 iki 6 vai. po pietų.

Wm. J. DRAKE JUMS GERAI PATARS IR PATARNAUS

SALES MAN WANTED 
Men A Wemen

74 Providence Street 
W<H*eeeter, Mass.

PL 4-1165

<<

<<

Prenumerata:
VISUR 6 DOL.

METAMS
ADRESAS:

680 Djdetis pasirinkimas 
(testiniu. koni&kiL midų 

progoms

IR UGDYDAMI
MŪSŲ KULTŪRINI

(F«reat P«rfcw«y ttotis)
Tol: H1 1-5220

• Dėmesiui risų tų, kurie nori namus parduoti!
Krelpkltte | šių įstaigų ir ji greitai suras pirkėją.

NUOMOJAMI BUTAI

Wm. J. DRAKE REAL ESTATE BROKERIS
84-14 JAMAICA AVC^ WOODHAVEN 21, N. Y.

AMERICAN HOME REALTY

Visko po tnifmtĮ 
FHataHi*

Filatelija gimė su pirmuoju 
pašto ženklu, kuris . pasirodė r
1840 gegužės 6 Anglijoje. Tai. 
buvo juodos spalvos 1 peno.

jos 'atvaizdu. Ženklus karpė ta-" 
da žirklėmis ir klijavo ant 
kų. Anglijoje ponios pinuos pra
dėjo nulupinėti nuo gaunamų-^ 
jų laiškų pašto ženklūs ir jais 
puošti savo vėduokles, knygas, 
albumus. Tai ir buvo pradžia 
filatelijos — pašto ženklų rin- 

..Jtiino.__

Kupiškis

Lietuvoje aštuonioliktojo am
žiaus viduryje Kupiškis buvo 
karališkųjų žemių valsčius. Ka
ralius Zigmantas Vaza pastatė 
bažnyčią, vėliau ją turtais ap
dovanojo ir kiti karaliai. Tada 
Kupiškis buvo seniūnija. Seno
vės sutvirtinimų liekanos rodo, 
kad miestelis buvo karinės 
reikšmės vietovė. Pats mieste
lis yra prie Lėvens upės, tarp 
miškų.

Kodėl jūra sūri?

Daugel vargo regi žmogus, 
kol amžių pragyvena. Giliose 
jūrose tiek lašų nėra, kiek kru-

~ vinų žmonių ašarų prasilieja. metų sukakties —
Gailins ašaros, jos sausam ore rūpinasi M.LAJP. klubas, M.L. 
nedžiūsta, tik visos , jūrosna 
plaukia, todėl ir sūrūs jūrų van
denys. tV. Krėvė)..

Mūšy tvirtovė

Seniau valstybės statydavo
si pilis arba tvirtoves, šiandien 
visa tai jau atgyventa ir nebe
tinka. Bet mes dar turime di
džiausią savo tvirtovę — savo 
kalbą. Jei išlaikysime savo kal
bą, būsime nugalėtojai.

Grybai — dievy maistas

Senovės romėnai laikydavo 
dievais tuos savo imperatorius, 
kurių valdžia buvo patikusi vi:

ta ROSLYN HTGS, 
NORGATB RANCH — 3 bedrooms.

$30.800. Mušt be senu Owner, teL

In Catholic Area of 
HANTINGTON.STATION, L.I. N.Y. 
SPLIT, 3 bedrooms, 1% baths, Uv- 
ing room, fireplace, dining room. 
playroom, storins A aereens, patio, 
waXtdng dtatance station. Stores and 
schools. $21,900. HA 3-3920.

In ST. MARTHA'S PARISH, 
in VNIONOALE, L.l. N.Y.

3 bedroom Ranch; near St. Martha’s 
echooL transits, shopping; oil hot 
water; mirrored waU living room; 
extras; $17.500; IVanhoe 6-2364.

►

►

Artėjant Vasario 16, Alto 
Miami skyrius savo paskutinia
me susirinkime padarė galuti- ; 
nius pasiruošimus ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimu.

šiais metais į Alto darbą įsi
jungė septynios vietinės orga
nizacijos, kurios pasiuntė į Al
tą savo atstovus. Lietuvos ne- ‘ 
priklausomybės atgavimo 42

minėjimu

Moterų socialinis klubas, S.L. 
A. 44-ta kuopa, fĄ_L.T. Sanda
ros 52 kuopa, R.K. Moterų Są
junga, Miami lietuvių choras 
ir Balfo 141 skyrius iš Holly- 
wood, Fla.

pa — 25, Miami liet Moterų 
klubas — 25. Kiekvienais me
tais aukoja Alto Sandaros 52 
kuopa ir Miami lietuvių cho
ras. Todėl skyriaus valdyba ti
ki, kad ir šiais metais minėtos 
organizacijos paskirs savo au
ką. Skyriaus Valdyba ir rengi
mo komisija tiki, kad su savo 
aukomis neatsiliks ir vietos lie
tuviai bei svečiai. Kas dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių ne
galėtų minėjime dalyvauti ir 
įteikti savo hViką Lietuvos lais-

MIAMI, FLORIDA
Minėjimas įvyks vasario 14, 

Miami lietuvių klubo patalpo
se, 3655 N. W. 34th St. Miami, 
Fla; Pradžia 2 vai. popiet Lie
tuvių kvietimą priėmė ir žadė
jo minėjime dalyvauti Miami 
miesto majoras. Meninę dalį 
išpildys Miami lietuvių choras 
ir Baltika Trio, kuriam vado
vauja Anita Kam (Navickaitė). 
Po minėjimo svečiai turės pro
gą pasivaišinti skaniais lietu
viškais valgiais ir tuo padu pa- vinimo reikalams, tai gali įteik

ti arba pasiųsti skyriaus ižd. 
V. Skupeikai, 1309 N. 24th 
Avė., Hollywood, Fla., arba sky
riaus pirm. Antanui Zdainiui, 
1611 Mayo St. Hollywood, Fla. 
Po minėjimo visų aukotojų var
dai bus paskelbti spaudoje. Vi
siems aukotojams skyriaus val-

Dievas tarbę nesiuva

Vieną kartą vysk. Baranaus
kas mane paklausė apie du 
Anykščių parapijos dvarinin
kus: Gustavą Brazauską, 1863 
metų sukilėlį, ir Venclavičių. 
Kai aš pasakiau, kad abu dar 
gyvi, tik Brazauskas labai pra
turtėjęs — už vieną sodą imąs 

i suomenei. Agripina, imperato- po 3,000 rublių į metus, o 
riaus Klaudijaus ketvirtoji žmo- Venclavičius, užvedęs didelį 
na, savo vyrą nužudė, duoda- parką, nubiednėjęs ir savo dva- 
ma jam grybų patiekalą su nuo- šešeriems metams išnuoma- 
, . o . . „. ... vęs šlėktai Zanievskiui, — vys-dais. Senatas mirusį Klaudijų j 
paskelbė dievu. Po to Neronas, , __
Agripinos sūnus ir Klaudijaus vieno nukabinęs, kitam užkabi- 
įpėdinis, grybus vadino “dievų na!”. (IŠ A. Vienuolio atsimi- 
maistu”. nimų).

sišokti prie gero orkestro. Mi
nėjime dalyvavimas nemoka
mas, todėl Alto skyriaus valdy
ba nuoširdžiai kviečia vietos lie
tuvius ir svečius minėjime da
lyvauti.

Ryšium su Vasario 16 minė
jimu, Lietuvos laisvinimo rei
kalams aukas paskyrė šios or- dyba iš anksto taria nuoširdų 
ganizacijos: Miami lietuvių klu- ačiū!
bas — 35 doL, SLA 44-ta kuo-

In Catholic Area of HUNTINGTON, 
UI. N.Y., Dix Mills. — Mušt sėli 8 
room split complete, aere. 2-car ga- 
rage, 2% baths; all appliances, w/w 
carpets; fimshed basement; near 
shopping area, schools and Catholic 
church. — Mušt be seen. Asking 
$30,500. Owner, HA7-5962.

SERV-WELL ROOFING CO.

Ali Types of Roofing & Repai rs 
Side Wall Shingling 

Gutters. Leaders, Skylights 
ReasonableJ Guaranteed Work.

VI 8-3800

AR JŪS ŽINOTE,
kad iš jūsų atlyginimo yra išskaityti pajamų 
mokesčiai — valstybiniai ir federaliniai?

Jūs turite teisę dalį įmokėtų 
valstybinių ir federalinio 

mokesčių gauti atgal
Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 

' - turįs

ALBERT F. PETERS
(PETRAUSKAS)

DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS

jums padės
Mes užtikriname mūsų darbo pasekmingumą, mes jums 
atstovausime visur veltui, jeigu jūs savo taksų reikalus 

tvarkysite pas mus. - .
84-14 J AM AI C A AVIL, VI3-1477

' "WOODHAVEN 21, N. Y. APDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds 
Kreiptis:

HAVENREALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
TeL: VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai vak.

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 Mt Vernon St Philadelphia 23, Pa.

POplar 54110

PL 4-6757

PAUL’S RESTAURANT

N

Catholic Mother will Day Care 
Children 3 Years Up 

in <xwn home in JAMAICA, U.N.Y.

Meals. Inspection invited. — Phone: 
RE 9-0949

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain. Conn.

Tel. BA 9-1181

540 East St, New Britain, Conn. 
TeL; BA 9-2242 — 9-9336

Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURI ir HARTFORD, Conn.

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

CATHOLIC MOTHER 
WILL DAY CARE CHILDREN 

ANY AGE. 
Best of Care - Private Home

BROOKLYN

GYVENIMĄ
Brooklyn 11, N. Y.Sžž Union Avė.

Tel. : EV 7-2089
J.irM.

Wine & liquoi

JOKŪBAIČIAI

šventėms bei kitokioms

CABROL FUNERAL HOME, Ine.

CATHOLIC MOTHER 
WTLL CARE FOR CHILDREN 

ANY AGE
In Lovely Home - Reasonable Prices 

Inspection Invited 
SU 1-2716

In Catholic Area of 
EASTCHESTER Vic. Cds & Spirta 
New development. Dead-end Street. 

3 4 4 bedrooms, 2 baths, 2 lavs. 
Near schools. churches, buses, shops. 

IN THE 3(TŠ. 
WoocR>ine 1-4241

CATHOLIC MOTHER 
WILL CARE FOR CHILDREN 

1 yr. up 
Daily or Weekly 

Reasonable prices 
Inspection invited 

JU 6-8528

. sSUV <

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
J. Lukšys iš Waterbury 5 more, Md.y iiSt. Raudonis, A. 

dol. Šikšnius — Pittsburgh, Pa.į O.

Po 4 dol.: J. Katkus, A. Gar- 
liauškienė, S. St^ckis — iš 
Brooklyno, M. A. Milukas iš 
Richmond Hill, Fr. Pazusis iš 
Maspetho, A. Metinis iš Cleve-

kūpąs pagalvojo ir pasakė* “Die- lando, A. Urbikas iš Cicero, 
vas naujų tarbų nesiuva, o nuo DL, E- Balčiūnas, iš Bostono, 

. A. žemaitis iš Linden, NJ.
R. Burnovaitė iš Brooklyno

— 3.50 doL

K. Dobrovolskis iš Brookly
no ir J. Glavickas iš Worces- 
terio — po 3 doL

kun. A. Petraitis, 
N.Y., M. Surdu-

Po 2 dol.:
Schenectady, 
kevičius, L.L City, S. Lūšys, 
Brooklyn, V. lavanauskas, Dor- 
chester, Mass., J. Levinas, Brigh 
ton, Mass.; R. N. Polovinskai, 
Elizabeth, N.J.; J. šalinis, Det- 
roit, Mich.; M. Savukynas, Pgh., 
Pa.; V. Montvilas, Toronto, Ca
nada; W. Waznis, New Britain, 
Conn.; J. Burnett, Bridgeport, 
Conn; i? 0. Danisevičius, F. 
Plaktoms, A. Briedis, Sabis 
iš Brooklyn, N.Y. po 1.50 dol.

Po 1 dol.: Iš Mass.: M. Ai- 
dukonienė, U. Pazniokienė, A. 
Venskus, J. Veršiackas — Nor- 
woodo; P. Kadaitis, H. A. Ple- 
kavičius, J. Mackevičius, St 
Mileika — Cambridge; Fr. Jur
gelionis, Worcester, J. White, 
Wheelwright A. Petkevičienė, 
Dracut, B. Budrika, W. Bridge- 
water, E. Kaunetis, Roxbury, 
M. Raudeliūnas, Brighton, B. 
Bilvaišas, So. Boston. Iš NJ.:

Balzerytė, J/ Daukaitė, J. Sven- 
tickas — Detroįt Mich. Iš 
Conn.: Ar Bžlsys, P. Jokubaus- 
kas, O.1 BaltfuŠaitis — Water- 
bury; B. Macėnas, A. Vitkus, 
P. Kinnohaš8 — Hartford; J. 
Morkienė, Manchester, F. Ra
jeckas, New London, J. šaulys, 
Branford, V. Malinauskas, Mid- 
dlebury, St. Lipaus, N. Britain, 
F. Rumskas, New Haven, A. 
Bolevice, Trumbull, IŠ Brook- 
lyn, N.Y.: J. Karpus, A. Vasi
liauskienė, E. Čiurlys, A. Sur
vila, J. Rūtenis - Rutkauskas, 
O. Bražinskienė, A. Laucius, J. 
Lukošius; W. Stirna, Roches- 
ter; A. Kazickas, New Rochelle, 
A. SpaiČis, Woodhaven, M. Jat
konis, Queens Village, B. Urbo
nas, Richmond Hill, K. Balsys, 
Rego Park, Č. Budris, P. Šimkus 
— Maspeth, A. Kisielius, A. 
Radzevičius — Amsterdam, J. 
E. Casserly, Los. Angeles, Calif., 
Z. Prūsas, Čhilticothe, Ohio, S. 
Kudzma, Nashua, N.H., J. Ze- 
datis, Providence, R.I., J. Dal- 
mantas, Montreal, Canada,

Visiems mieliesiems Darbi
ninko rėmėjams tariame nuo
širdžią padėką.

UŽSIPRENUMERUOKI! 
KULTŪROS ŽURNALĄ 

AIDUS

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

UQUORS — BEER — WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

Šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VIŠNIAUSKAS
31 Spring St, Nevv Britshi, Conn. TeL BA 3-9771

> “AIDAI”, MĖNESINIS 48 
į PUSL. DIDELIO FORMA

TO ŽURNALAS, EINA 
JAU TRYLIKTUS 

METUS, 
f GAIVINDAMI

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gorimų. * Didžia nftiaa pasirinkimas degtinės ir vyno. 
10S-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMOND HILI5 N. Y. 

Telefonas: VIrginia 3-3544



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Matthew P. Ballas

660 GRANO STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

nūs, kalba Jefferaon Jackson pietuose Bostone. Jis gyrė senato
riaus 'John F. Kennedy {kairėje) užsimojimus Švietimo srityje 
ir ragino visus nepilnamečius sakyti kalbas, kad būtų išrinktas

• Studentu ateitininku New 
Yorko draugovės susirinkime 
vasario 5, St. ir M. Lūšių bute, 
Brooklyne, prof. J. Brazaitis 
skaitė paskaitą apie lietuvių li
teratūrą. Paskaita studentams 
sukėlė didelio susidomėjimo ir 
gyvas diskusijas net pusantros 
valandos.

Petras Ežerskis, gyvenantis 
Clevelande, augina gražią 4 vai
kų šeimą, kasmet apmoka ke
turias Darbininko prenumera
tas savo bičiuliams, gyvenan
tiems Prancūzijoje^

Prteinamtausiomis kainomis su 
labai gerom i&simokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS IVAŠKIENBS

ELEK1 ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. . Y.

rm. oMomas (mkvmbvm 
pagrindiniu kalbėtoju į Vasario 
16 minėjimą Toronte. Minėji
mas bus vasario 14 d. 4:30 vai. 
didžiojoje College teatro salė-

' Tėvas Leonardas Andriekus, 
O.F.M., Brooklyno tėvų pran
ciškonų vienuolyno viršininkas, 
sakys pamokslą Vasario 16 mi
nėjimo pamaldose, kurios bus 
sekmadienį, vasario 14 d. 11 
vaL, Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, Broome St., New 
Yorke. _ J

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

A Bąlantis, iš Wawa, Ont., 
Canada, siunčia Darbininkui 5 
dol. prenumeratos mokesčio ir 
tarp kitko rašo: “Labai lauk
siu Darbininko atvykstant pas 
mane, žinau bus jam tolimas 
kelias, bet tai vienintelis toks 
įdomus laikraštis ir taip ntiano 
namuose laukiamas”.

Lietuviu Mokyto; y Sąjungos 
Valdyba, kuri yra Bostone, Va
sario 16 gimnazijai padovanojo 
15 egz. “Naujųjų skaitymų” ir 
10 egz. “Kregždutės” IH d.

didvyrius ir jų kovą už Lietu- Žuko atsiminimus); Edv. šulai- Grand St., Brooklyn, N.Y. 
vos laisvę ir lietuvybės išlaiky- tis — 1959 metai lietuviška- 
mą. Ateityje numatyta kviesti me sporte. Be to, įdėti šaulių f 
eilę prelegentų paskaitoms, ku- skyriai — Tremties trimitas ir 
riose ne tik studentai, bet ir Saulė tremtyje, karinės žinios, 

keletas smulkesnių rašinių, ka
rinės spąudos apžvalga, kroni
ka mūsų mirusieji kariai ir 
kita. Adresas: Karys, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

F U N E R A L H OME 
197 WEBSTER Are. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išnuomojamas didelis šviesus 
kambarys su baldais ir apšil
dymu vienam ar dviem asme
nim, 902 Belmont Avė., Brook
lyn 8, N.Y., netoli Euclid trau
kinio stoties, Lefferts Blvd. li-

Lietuvos konsulato 
ieškomi asmenys

ypatingai gražaus forde Finden, Sea Fever — Ire- 
lando, Kur prapuola tas kelelis 
ir Patekėk — Kačanausko, E 
lucevan le stelle iš Toskos ir 
Nessun dprma iš Turandot — 
Puccini.

Nors visa koncerto programa 
buvo atlikta su tikru menišku 
įsijautimu ir niuansais, bet ypa
tingai » briliantiškai skambėjo 
“Improviso di Chenier” ir sva
jingoji Banaičio “Aš per naktį”.

Labai ir labai gaila, kad to
kia reta vokalinė pajėga, kaip

Šv. Jono kunigę seminariją 
šiemet. baigė 72 klierikai. Va
sario 2 įšventinti 51, 0 kiti iš
vyko į savo vyskupijas ar vie
nuolynus ir ten priims kuni
gystės -šventimus. Iš bostoniš- 
kių 32 buvo įšventinti šv. Kry
žiaus katedroje kardinolo R. 
Cushingo, 19 įšventino šv. Var
do bažnyčioje vysk. Thomas 
Riley. Apie 45 nauji kunigai 
pasiliks dirbti savoje vyskupi
joje.

Ekskursija į New Yorką or
ganizuojama lėktuvu “Strato- 
cruiser Boeing”. Ten ir atgal 
vienam asmeniui kainuos 19 
dol. Vykstama į koncertą ko
vo 6. New Yorke tą dieną kon-

visi kiti lietuviai galėtų daly
vauti. Pavasarį numatomos ir 
iškylos į žymesnes N.Y. ir N.J. 
vatatyUų vietoves.

J. MMynis, Jr.

Išnuomojamas šešių kambarių 
butas su apšildymu, šiltu van
deniu 3 ar 4 suaugusiem as
menim. Kreiptis: R. Janutienė, 
501 Ridgewood Avė., Brooklyn, 
N.Y., tel.: TA 7-0449.

LAIKRODININKAS 
JUVELYRAS 

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai r

485 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N, Y.

Phone: EV 4-2318

Kun. J. Gurinskas, Aušros Į\ /i pr/ 
Vartų parapijos klebonas, skai- Į< Į II Į į 
tys invokaciją Vasario 16 mi- ĮJ ĮAl / I / 
nėjime Webster Hali, sekmadie-

CosvUte General of 
Lithuania
41 t2nd Stroat
New York 24 N. Y.

EABALllEAuięj nyiiiuMii aa duokvhd
Bostono Pabaltiečių Draugi- buvo ypačiai gražinė ir puikiai 

ja jau' kelinti metai Jordano atliktos, tad vietos didžioji 
salėje rengia amerikiečiam kon* spauda, vadindama Stasį Barą 
cerius, pakviesdama žymiausias “ezcellent tenor”, gražiai atsi- 
lietuvių, latvių ir estų vokali- liepė ir apie lietuviškąją dai
nes ir instrumentalines jėgas.’ ną.

Sausio 29 lietuvius atstovą- Antrąją koncerto dalį sudarė: 
vo solistas Stasys Baras. Apie. Improviso di Chenier iš “Un di 
jo balso ypatumus daug būtų all’ azzurro' spazio” — Gior- 
galima kalbėti: balsas galingas, dano, Kashmiri Song — Wood- 
sodrus 
tembro.

Jau pirmosioms dainoms nu
skambėjus, solistas pavergė 
klausytoją, perkeldamas jį į 
nuostabų ir žavų pasaulį. To
liau su kiekviena daina, su 
kiekviena arija atsiskleidė vis 
nauji garsų horizontai, kurie, 
lyg pavasario saulės spinduliai, 
skaidrino nuotaiką, kėlė dvasią 
ir gramzdino užmarštin pilkąją 
kasdienybę.

Pirmoje koncerto dalyje bu
vo atlikta: Vaghissima sembi- Stasys Baras, dar vis negali iš-

Dohaudy?~Nė menconirritinarrtainnsrneTTOi pasišvęsti.
Juk, rodos, buvo viliojančių pa
kvietimų iš Vokietijos? Ar ne
reikėtų juos persvarstyti? Bu
vusioji Metropolitan operos 
primadona Polyna Stoška, ne
pritapusi Lietuvoje, tik per Vo
kietijos operą įžengė Metropo
litan operom

Pranas Lembertac

Stephen Bredenjr 
ADVOKATAS

Karpuška (buvęs Mileiška), 
Daumantas, u

Kazlauskas, Konstantinas, gy
venęs Cleveland, Ohio, 

Krollytė (Kroli), Augustė, Em- 
ma ir Olga, Juliaus ir Lenos 
dukterys, iš Palapiškių km., iš
tekėjusių pavardės: Wendler, 
Schamo ir Schopp,

Kuprevičius, Jonas, Mykolo 
sūnus,

Liesis, Antanas ir Bronius, 
gyvenę Jurbarke,

Makauskienė, Ona, ir jos se
suo Pečkienė, Agota,

Markūnas, Lauras, Kazio sū
nus, iš žemaitkienio vai.,

Mažeika, Vincas, Vinco sūnus, 
šio -batalijono kariai apgynė nijos. Tel. MI 7-3831. gimęs 1898 m. vasario 4 d.,
nuo bolševikų pravoslavų sobo- - ■ — ■ Pečkienė, Agota ir jos sesuo
rą — katedrą); V. šventorai- Išnuomojamas dviejų kamba- Makauskienė, Ona,
tis — Lakverės miškų vilkas VAnia ir. pilnu apstaty- Rūkas, Antanas, Vinco sūnus,

(pabėgęs iš bolševikų rusų ne- mu butas Woodhavene, prie Ja- g“®- Tauragės apsk., 
laisvės vokietis įstoja į estų „1^ Unijos. Kreiptis: tel VI- Schreiber • Dilbaitė, Ona 
partizanų eiles, aprašomi jo 7.5334. (Anna), iŠ Gurklių km., gyveno
nuotykiai); A. Ringys — Dėl ...... i---------  Collinsville,
pulkininko Žuko atsiminimų išnuomojami du kambariai Sklerienė, Alė, Mykolo dūk- 
(atsiminimai apie 1920 m. lie- su rpntra1iniii šildymu Ridge- tė, ir jos dukterys Aldona ir 

wood apylinkėje vidutinio am- Jūratė, Alfonso dukterys, 
--f Žilinskaitė - Žilinskienė, Ona,

FUNEBAL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

Wm. J. Dnke (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOOOHAVEN M, N. Y.
(ForeM Parinray stoti*) 
T«L Hlckory 1-5220 

R*z. JAniaic* 4-7272

anza
L’ombre — Hendelio, Vittoria, 
mio core! — Carissimi, Der ar- 

Schumanno, Auf 
dem Kirchhofe ir Meine Liebe 
ist gruen — Brahmso, Rudens 
tolumoje — Gruodžio, Ežerėlis 
— Jakubėno, Aš per naktį — 
Banaičio, Celeste Aida, arija — 
Verdi.

Lietuvių kompozitorių dainos

Augulis, Vytautas - Vytas, 
Vincento sūnus, gyvenęs Kau
ne ir Panevėžyje,

Gydra, Pranciškus, Ignaco 
sunūs, iš Pagudonės - Užmar- 
kijos km./ Nevarėnų vi., Tel
šių apšk.

JanuševiŠus, Jonas, Antano 
sūnus, iš Žvaguičių km., Papi
lio vL, Biržų apsk.

Kalvaitis, Juozas ir Jurgis,

galima gauti butui moderniNd 
baldai, įvairias lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CDt -

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mase.
Off. TeL: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961

NEW ^fORKb ^ĄLFO Vajaus uždaromasis posėdis. Kalba Baifo 
centro reikalu vstfijas kun. L. Jaritcus. Už garbės stalo sėdi gene
ralinis konsulas J. Budrys, V Sickikauskas, J. Šlepetys ir A. Tri
makas/ ? 5 • ,

dainų, suk<)nų)<ma^‘ 8avoMKi- 
ginalių kūrinių ,^Wtams bd 
chorui, kurių nemaža dalis bu
vo atspausdinta. Tačiau tikro
ji jo sritis buvo pu&amųjų or
kestras ir daugiausiai šios rū
šies lietuviškų kunigų priklau- 
scr jam. Kas iš kauniečių nepri
simena jo vadovauto karo in
validų orkestro koncerių Karo 
Muzėjaus sodelyje? TfenDodavo nį, vasario 14 d. 
išpildomi paties Erą. Gailevi- 
čiaus sukurti arba jo orkestruo- 
ti pasaulinio garso kūriniai.

Tarp stambesnių jo kompo
zicijų mišriam chorui tenka pri
skirti ir jo maršą Lituanica, su
kurtą Dariaus - Girėno garbei. 
Šį kūrinį Apreiškimo parapijos 
choras išpildys rengiamoj Už
gavėnių vakaro programoj, va
sario 28, paskutinį sekmadienį 
prieš gavėnią.

Nijolė Bražėnaite, M. D., me
dicinos mokslus baigusi Insbru- 
cke, Austrijoje, gydytojo tei
sėms, gauti reikalingą stažą pra
dėjo * Paryžiuje. Atvykusi į šį 
kraštą 1953 dirbo Mount Ver- 
non, Doctors, Metropolitain, Mt. 
Sinai ligoninėse. Gydytojo tei
sėms gauti egzaminus išlaikė 
Connecticut valstybėje.

šiuo metu dirba Maimonides 
ligoninėje Brooklyne, patalogi- 
jos skyriuje. •

Lietuviu kultūros klube sau
sio 30 atvykęs iš New Yorko 
dail. V. K. Jonynas kalbėjo me Peter 
apie šių dienų meną ir lietuvius 
menininkus. Paskaitoje pabrė
žė, kad meninė kūryba nėra 
pakartojimas ir atsikartojimas, 
nes tai nesąs amatas, išmoks
tamas, o vis naujas žmogiško
jo pasaulio atskleidimas, žmo
gaus siekimų išsakymas, kuriam 
būtina sąlyga yra laisvė. Kū
rybai negalima rašyti receptų, 
iš šalies, ką daro visos dikta
tūrinės valdžios. Tremtyje mū
šų menininkams rašinėjami re
ceptai, reikalaujant paglostomo 
ir malonaus prisiminimo me
no. Plačiau sustojęs prie šian
dieninių meno siekimų ir jo 
išraiškos, paskaitininkas palie
tė labai jautrius lietuvio me
nininko kūrėjo uždavinius, su
keliančius dažnai nesusiprati
mų. Lietuvis, turįs laimės gy
venti laisvame pasauly, turi 
kurti nekartodamas ir neama- 
tininkaudamas, kad duotų kuo 
daugiau kūrybos, kuria jis įei
tų į kitų laisvųjų tautų meno 
pasaulį.

Paskaita sukėlė gausiai klau
simų, bet niekam tiesiogiai ne
liečiant sudrumstų čia vienos 
parodos nuotaikų.

Po paskaitos apžiūrėta iš At
maus galerijos atvežti mūsų dai
lininkų darbai. Keletas klubo 
narių įsigijo R. Viesulo lietuvių 
Dainų litografijos visą rinkinį.

Sekmadenį Atmaus galerija 
trumpai buvo išstačius! grafi
kos ir kt. darbų Tautinės Są
jungos namuose. (J. I.)

ir 8AL8AMUOTOJAS 
Cambridęe, Mass. 

NOTARY PUBLIC 
PaUmavImas tfleną ir naktį 

Nauja modemiška koplyčia *er- 
menlms dykai. Aptarnauja Cam- 
bridffv Ir Bostono, kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

CAMBRIDGE, MASS.

Vasario . 16 minėjimas ren
giamas vasario '14 d. 5 vai. po
piet lietuvių klube, 163 Harvard 
St. Programą sudarys dainos, 
muzika ir prakalbos. Dalyvau
ja Nekalto Prasidėjimo lietu
vių parapijos mokyklos moki
niai, vadovaujami Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų; pasižadėjo da
lyvauti ir parapijos klebonas 
kun. P. J. Juškaitis. Pamaldos 
už pavergtąją ir kenčiančią Lie
tuvą bus parapijos bažnyčioje 
iŠ lyto 10 vai. Po programos 
dalyviams bus šaunus pobūvis.

Minėjimas rengiamas bend
rai parapijos ir klubo. Rengė
jai kviečia visus Cambridge lie- 

certuos pianistas Andrius Kup- tuvius gausiai dalyvauti. A. D. 
revičius su simfoniniu orkest
ru iš Hartfordo. Diriguos Vy
tautas Marijošius. Kas norėtų 
ekskursijoje dalyvauti ne tiktai 
iŠ Bostono, bet ir artimesnių 
apylinkių, gali kreiptis tiesiai 
į A. šalčių, 77 Steamboat Rd., 
Great Neęk, N. Y.

šv. Petro lietuviu parapijos 
piknikas šiemet bus birželio 13, 
šv. Antano dieną, Romuvos par
ke, Brocktone.

Antanas Matijoška išrinktas 
1960 metam pirmininku Tau
tinės Sąjungos Bostono sky
riaus. Jis yra vilnietis, dzūkas, 
kilęs nuo Dubišių, kurie dabar
tiniu metu yra prie pat komu
nistinės Gudijos sienos. Toji 
“siena” čia atkerta grynai lie
tuviškas žemes.

JULIUS KUMNKAS
119 GRAND STREET.. < 
BROOKLYN 11, N. Y. -

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

Mišinių ir saliGnų 
žaldymo sistemos 
pHtm aptarnavimas 
Papildomas gazaa.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio Dd 
penktadienio nuo 5 iki 8 V;V., 
žeStadleoials — visų dieną.

DN did*«niq užsakymų skambinti 
STerilng 9-8534 (po 8 vai. vak.)

dvasios vadas. Premiją 50 dol. 
buvo paskyręs katalikiškos spau 
dos mecenatas kun. dr. J. 
Prunskis. Ji paskirta daugiau
sia suradusiam naujų Ateities 
skaitytojų.

Kario- sausio nr. rašoma: V.
M. Klausutis — Praeities kelias 
į ateitį, istorikė dr. V. Sruo
gienė — D. L Kunigaikštienė 
Ona Vytautienė (įrodo, kad Vy
tauto Didžiojo pirmoji žmona 
Ona buvo ne rusė, bet lietuvė 
dzūkė; J. Skardis — Erdvės

Priėmimas Vasario 16 proga 
Baltų Laisvės Namuose yra ren
giamas Lietuvos generalinio 
konsulo J. Budrio ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto. Įeinama tik 
su pakvietimais.

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa at'idara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

Šeštadieniais iki filmos pabaigos, 
-trečiadieniais — 12 vai. dienos 

Penktadienį, vasario 12, iki 
Trečiadienio, vasario 17, 1960 
didinga laimės žaismo filmą

-GRIFF N ACH DEN STERNEN” 
Vaidina: Erik Schuman - Liselotte 
Pulver - Na ja Tiller - HseWėmer - 
Gustav Knuth - Oliver Grimm - Sy- 
bil Werden. — Priedir.ė filmą;
In Muenchen ateht ein Hofbrauhan» 

ir
"Die Neueste Deutsche Wochenschau” 

Be to. naujausia Vokietijos Įvyktu 
I? savaitinė apžvalga

Paieškomas Jonas &celtys, Mirė Jurgis Malakas, 79 me- 
s. Jono, kilęs iš Šakių apskr., tų, gyvenęs 26 Cortland St., 
Naumiesčio parapijos, gyvenęs Newark, N. J. Mirė pirmadienį, 
prieš antrąjį pasaulinį karą vasario 8 laidojamas ketvir- 
New Yorke. Jo brolis Pranas ....Jut*. T 7T7 tadienį, vasario 11 d. iš Švč.
Skeltys, s. Jono, gyvenęs Chi- ....
eagoje. Ieško jų giminaitė iš parapijos bažnyčios.
Lietuvos. Žinantieji ar patys Pašarvotas Buyaus koplyčioje, 
ieškomieji prašomi pranešti A. 426 Lažayette St, Newark, NJ.

Verbylai, 97-19 117th St, Rich- --------------------------------------------
mond HiU, N.Y. VH-3363. New Jergey |iet

studentę veiklos

Initium semestri — pasilinks
minimo vakarą rengia Liet. Stu
dentų S-gos New Yorko skyrius 
penktadienį, vasario 12 d., 8:30 
vaL vak., Festival restorane, 40 
East 26th St. šokiams gros dža- 
zo orkestras. Kviečiami visi 
lietuviai studentai, o taip pat 
latviai ir estai.

ALR Katalikę Federacijos C 
V posėdis įvyko trečiadienį, 
vasario 3, V.J. Atsimainymo 
klebonijoje, Maspethe, prel. J. 

' BalkūnO malonioje globoje. Bu
vo svarstomi organizaciniai rei
kalai ir darbo planas ateinan
tiems dvejiem metam. <

Simas Sužiedėlis, vyr. Darbi
ninko redaktorius ir Ateitinin
kų Federacijos vadas, pereitą 
penktadienį išvyko į Los Ange
les ateitininkų šventę, kuri į- 
vyko sekmadienį, vasario 7. 
Los Angeles p įsiūks iki vasario 
14 ir Vasario 16 minėjime skai
tys paskaitą. Į brooklyną grįš 
vasario 15.

Ateities platinimo premiją 
laimėjo kun. Rafaelis Šakalys, 
O.F.M., Toronto, OnL, MAS

K«amyz N J. — Pereitais, me- nugalėjimo lenktynės; Petras 
tais susikūrusi N. J. lietuvių Genys — Atskiras lietuvių ba- 
studentų sąjunga sutelkė gana talijonas Rusijoje 1917 - 1918 
didelį būr| lietuvių studentų, m. (apie buvusį Vitebsko bata- 
kurie rengia susirinkimus, klau- ii joną. Tarp kitko apšaro, kaip 
sod paskaitų iš Lietuvos pra
eities arba susipažįsta iš viso 
su lietuviškąja veikla plačiame 
pasaulyje. Jau buvo eilė tokių 
paskaitų. Prieš Kalėdas studen
tai buvo susirinkę bendram po
būviui ir diskusijoms. Pasivai- 
tinta ir pasidalinta įspūdžiais. 
Paskutiniame susirinkime šau
do 29 dalyvavo prelegentas 
Antanas Masionis, kuris skaitė pos 15 lietuvių kautynes 
paskaitą apie šių dienų lietuvių lenkais prie Rykantų; papildo fiaus įmonėms. Kreiptis: 307 

*” ’ ’ 11 * ’ ” ‘ ' ■' "" iš Ivantiškių km., Raudenio vi,
Marijampolės ap. Amerikoje iš
tekėjo už Mykolo Žilinsko.

Ieškomieji arba žinantieji 
apie juos maloniai prašomi at
siliepti: •

Stephen Aromiskis 
(ABMAKAUSKAS)

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Foreat Parkway Station) 

WOODHAVEN. N. Y.
Sutelktam garbingas laidotuves 
Koplyčioa nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

FESTIVAL RESTORANAS R BARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, Neis York City, N. Y.


