
10 CENTŲ

Pirmasis negras kardinolų kolegijoje

GRUMIAS LIEŽUVIAIS, DEMONSTRACIJOM IR PLYTOM

Kiek kainuotu

diplomatinius

VAKARE užmigusi daugiau jau 
nepabudo.

iš griuvėsių išimta 
5,000 lavonų. Mano* 
dar 7-8,000 yra už-

Tuo laivu iš Europos plau
kęs amerikietis Donald Champ- 
man buvo suimtas, bet jau pa
leistas. Jis tą transportini lai
vą buvo pasirinkęs pigesnei ke
lionei.

Tiktai po šių metų Chruš
čiovo vizito, kai prie jo priėjo 
duktė Dana, buvo pažadėta duo
ti vizą. Vizos pralaukta pusė 
metų. Kopenhagon Joną Armo- 
ną su dukterimi pasitikti išleis
tųjų nuskraidino “The Cleve- 
land Press”.

Havanos uoste ma, kad Castro kaltinimas pe-

AFRIKOS kardinolas Lau- 
rian Rugombwa ?

vo užkluptas Lietuvoje pirmos 
bolševikų okupacijos. 1940. Jam 
ir ketverių metų dukteriai bu
vo leista tuojau išvykti kaip 
JAV piliečiam. Barbora Armo- 
nienė, kaip Lietuvoje gimusi, 
buvo sulaikyta. Ji laukė dar 
sūnaus. Jokios pastangos ilgai 
nieko nepadėjo, kad leistų iš
vykti.

iežius Jonas XXIII paskyrė 7 kardinolus; dabar yra kardino*ę kolegijoje 85

katastrofoje 
Cal., žuvo 14 
45. Keleivinis

įstatymas, liejo į demonstracijas. Colum- 
bia, S. C., plytomis apdaužė 
baltųjų mašinas. Montgomery, 
Ala., vos išvengta kruvinų su
sidūrimų su baltaisiais. Kitur 
(Floridoje, Texas, Kentucky) 
negrai studentai užėmė valgyk
las sėdėdami ir protestuodami,

— Neto gali turėti savo atski
rą karinj dalinį ginkluotą atomu. 
Jį sudarytų apie 3,000 vyrų. 
Juos duotų Amerika, Anglija 
ir Prancūzija. Tai pareiškė ko
vo 2 Lau ris Norstad, Nato ka
rinių pajėgų viršininkas.

Londonas. — Praėjusį sa
vaitgalį Londono spauda piktai 
užsipuolė JAV dėl jos politikos 
vakarų Vokietijos atžvilgiu. 
Baiminasi, kad Vokietija vėl 
nepasidarytų karinė galybė. Ne
patinka JAV pareiškimas, kad 
amerikiečių lėktuvai skraidys 
į Berlyną didesniam aukštyje, 
negu sovietai nustato. Pagaliau 
nepatiko iš Washingtono atė
jusios kalbos, kad kanc. K. A- 
denaueriui nėra ko baimintis 
viršūnių konferencijos, kuri ge
gužės 16 numatoma Paryžiuje. 
Vokietijos reikalai nebūsią 
sprendžiami be pačių vokiečių. 
Kancleris K. Adenaueris tuo 
reikalu atskrenda Į VVashing- 
toną.

— Fermatoje ruošiamasi di
deliem karo pratimam jūroje. 
Su amfibiniais tankais prati
muose dalyvaus 18,000 karių ki
niečių ir 4,000 amerikiečių.

Kopenhaga. — Kovo 5 Ko
penhagos aerodrome, Danijoje, 
iš Amerikos (Wickliffe, Ohio) 
atvykęs Jonas Armonas su duk
terimi Dana pasitiko iš Lietu
vos per Stockholmą atskridu
sius Barborą Armonienę šu sū
numi Jonu. Tuo būdu visa šei
ma susijungė po 20 metų.

Jonas Armonas su šeima bu-

kad jiem nepatarnaujama. Wa- 
shingtone ir New Yorke baltie
ji studentai demonstravo juo
dukų labui.

Visas tas triukšmas turi ry
šį su rinkimais. Vieniem rei
kalingi negrų balsai, kitiem — 
baltųjų.

— Gvinėja, naujoji Afrikos 
respublika, pripažino rytų Vo
kietiją kaip atskirą valstybę, 
į rytų Berlyną paskirtas ir jau 
atvyko Gvinėjos' pasiuntinys 
dr. Seydon Counte. Bonnos vy
riausybė dėl to gali nutraukti 
su Gvinėja savo 
santvkius.

katalikų iš 1L milijonų gyven
tojų. Tačiau katalikai turi dide-, 
lės įtakos ir pagarbos? " -----

Filipinų pirmuoju kardinolu 
tapo Manilos arkivysk. Rufino 
J. Santos, 51 metų. Kunigu bu
vo įšventintas 1931, vyskupu 
1947, Manilos arkivyskupu pa
skirtas 1953. Manilos arkivys
kupijoje yra 3.800.000 katali
kų iš 4 mil.; tai didžiausia ar
kivyskupija pasaulyje. Nauja
sis kardinolas labai domėjosi 
ir rėmė paskutinį Pax Romana 
suvažiavimą, kuris įvyko šių 
metų pradžioje. Dr. Vyt. Vy
gantas, išrinktas Pax Romana 
pirmininku, turėjo garbės jam 
prisistatyti,. kaip atstovaująs 
Lietuvos katalikiškąjį jaunimą.

Olandijos kardinolu paskir
tas Utrechto arkivysk. Bernard 
Jan Alfrink, 59 metų, jis yra

Ir angly spauda 
puola Ameriką

JAPONIJOS kardinolas- Tatsuo Ooi ir Filipinų kardi 
notas Rufino J. Santos.

— Traukinio 
prie Bakenfield. 
žmonių, sužeista 
traukinys, ėjęs iš San Francis- 
co į Chicagą, susidūrė su sunk
vežimiu. kuris vežė žibalą.

PATENKINTI filibusteriu pietiečiai senatoriai: šen. Har- 
ry F. Byrd ir šen. Jame O. Eastfaid. Abu demokratai

Pq žemės drebėjimo 
užvirė vanduo

taip pat Nijmegeno katalikų 
universitetokancleris^

Prancūzy nauju kardinolu 
pakeltas Burgės arkivysk.' Jo- 
seph Lafebvre, 67 metų, jau
nystėje pasižymėjęs studijom 
Romoje ir iš pop. Benedikto 
XV gavęs aukso medalį.

Italų dū nauji kardinolai yra

— Vokiečių komunistai vasa
rio mėn. netoli Bonnos. kur yra 
vakarų Vokietijos vyriausybė, 
turėjo slaptą konferenciją. Po
licija aiškina dalyvius. Komu- 
riistų partija Vokietijoje už
drausta 1956 metais.

vysk. Luigi Traglia, 64 
ir Msgr. :A.ntoiMO..T Bacci.
Abu dirba Vatikano kurijoje. 
Pirmasis/ yra organizavęs ne
seniai įvykusį Romos sinodą, 
antrasis yra žymus lotynistas. 
Pro jo rankas praeina jau tre
čiojo /popiežiaus lotyniški raš
tai ir kalbos.

PRANCŪZIJOS kardinolas 
Josępb. Lefabvve ir Olandijos 
kardinėtas Bernard Jan Al-'

Vienas iš katalikų senatorių 
dėl tokių “saugumo priemonių” 
išreiškė De Gaulle vyriausybei 
protestą. Jis nurodo, kad tų 
suimtųjų tėra vienintelis “nu
sikaltimas”, jog Chruščiovas ne
leido jiem būti laisviem savo
je žemėje.

Agadiras. žemės drebėjimas, 
ištikęs šį Maroko uostą praė
jusią savaitę, palaidojo, apie 
trečdalį gyventojų iš 45.000. 
Ligi šiol 
jau arti 
ma, kad 
griautų.

Vieno

Prancūzų vyriausybė prane
ša, kad ji savo lėšomis tuos as
menis išveža į Korsiką ir par
veš ... po Chruščiovo kelio
nės. Tai kainuos apie 150.000 
dolerių.

Sluszka ir rumunas P. Riposa- 
nu, sekretoriais — M. Kižytė 
ir John G. Lexa, ižd. A. Moch- 
miloff.

Prel. J. Balkūnas padarė pla
tų pranešimą; * iras "praėjusiais 
metais padaryta sovietų paverg
tų kraštų išlaisvinimui. Pri: 
minė visą eilę memorandumų, 
telegramų ir laiškų, kuriais bu
vo kreiptasi į JAV vyriausy
bę, Valstybės departamentą, se
natorius ir koiigresmanus ry
šium su viršūnių konferenci
jom ir tarptautinėje politikoje 
iškilusiais klausimais, kurie 
lietė pavergtuosius kraštus. Su
ruoštas prisiminimas komunis
tų nukankintųjų žmonių ir ma
sinis mitingas rugsėjo 29 Čar- 
negie Hali, kaip atsakymas 
Chruščiovui, besilankant jam. .. .Amerikoje.

Laikraštininkai vis dėlto pa
tyrė, kad tarp kitų s .rimtas 
Gonzales Valentin (EI Campe- 
sino). ispanas generolas, kuris 
kovojo raudonųjų eilėse prieš 
Franco, buvo atsidūręs paskui 
Maskvoje, bet nusivylė komu
nizmu ir pabėgo. Suprantama, 
kad jam Chruščiovo vizitas 
Prancūzijoje “nepatinka”.

lakūno, skridūsio vir
šum miesto žodžiais, “miestas 
atrodo, tartum būtų kokio mil
žino pėdos sutryptas”.

Už poros mylių nuo žemės 
drebėjimo vietos Atlante pa
stebėtas kunkuliuojąs „ verdan
tis vanduo. Manoma, kad iš jū
rų dugno veržiasi vulkanas, Tai 
ir bus žemės drebėjimo prie
žastis.

Pilietinių teisių 
svarstomas senate, turi septy
nis nuostatus, iš kurių du su
kėlė audrą. Vienas iš nuosta
tų aptaria negrų balsavimo tei
sę, antrasis — mišrių rasinių 
mokyklų. Įstatymas numato pa
skirti prižiūrėtojus, kad būtų 
teisingai pravedama registraci
ja turinčių teisę balsuoti ir pa
tys balsavimai. Už nusikaltimą 
įstatymui būtų baudžiama.

Prieš naują įstatymą sukilo 
18 pietiečių senatorių. Praėju
sią savaitę susitarę jie kalbė
jo be paliovos visas 5 dienas 
su keliolikos minučių pertrau
ka. Senatorių nervai taip įsi
tempė. kad šen. Th. Morton 
pagriebė šen. Wayne Morse raš
tą ir sudraskė. Greitai susipra
tęs, paspaudė ranką ir pasakė: 
“tu geras vaikinas”, šią savai
tę “filibusteris” senate tęsia
mas toliau.

Juodieji vaikinai, daugiausia 
negrai studentai, pietuose išsi-

Prel. J. Balkūnas vasario 27 
laišku “New York Times” at
sakė' į komunistinių laikraščių 
skelbimą, raginusį palaikyti 
Maskvos nusistatymą atominių 
bombų bandymų klausimu. Ka
dangi tame skelbime buvo pa
sisakyta “vidurio ir rytų Eu
ropos amerikiečių vardu”, tai 
nurodyta, kad toks pasisaky
mas neatitinka tiesai; jis in
spiruotas iš Maskvos. »

Konferencijoje lietuvius at
stovauja prel. J. Balkūnas, M. 
Kižytė, M. J. Vinikas, G. Ab- 
raitis ir VI. Barčiauskas.

Vatikanas. — Popiežius Jo
nas XXIII kovo 3 paskyrė sep
tynis naūjūš Kardinolus. Anks
čiau vienu atveju buvo pasky
ręs 23, o kitu — 8; tad per 
pusantrų savo valdymo metų 
jau paskyrė 33 naujus kardi
nolus. Dabar kardinolų kolegi
joje yra 85: 33 italai ir 52 ki
tų tautų. Per pastaruosius 375 
metus kardinolų skaičius nebu
vo didesnis kaip 70. Popiežius 
Jonas XXIII norįs kardinolų 
skaičių pakelti iki 100 arba net 
iki 125.

Pirmą kartą kardinsiu pa
skirtas negras. Taip pat pirmo
jo kardinolo susilaukė japonai 
iF fitipiriiėčiair ... S

Negras kardinolas Laurian 
Rugombvva tėra 47 metų. Jis 
gimė 1912 liepos 14 rytinėje 
Afrikoje, Tanganyikoje, kuri 
tada priklausė vokiečiam, o nuo 
1918 yra valdoma anglų. Nau
jo kardinolo tėvas buvo bantų 
negrų kilties kilmingasis — 
viršaitis, nekrikščionis. Sūnus 
pakrikštytas misionierių tik 8 
metų. Kunigu buvo įšventintas 
1943 ir dirbo rytinės Afrikos 
misijose, vėliau studijavo ka
nonų teises Romoje. Tituliari- 
niu Febianos vyskupu įšventin
tas 1951 ir paskirtas Tanganyi- 
kai apaštališkuoju vikaru. Po 
dviejų metų, įsteigus čia baž
nytinę provinciją, paskirtas Ru- 
tabps vyskupu. Tarp kardinolų 
yra vienas iš jauniausiųjų. Vie- 
neriais metais už jį jaunesnis 
yra Berlyno kardinolas Julius 
Doepfner. kardinolu pakeltas 
1958. Tanganyika užima apie 
350.000 kv. mylių ir turi arti 
9 mil. gyventojų.

Japonų pirmuoju kardinolu 
paskirtas Tokyo arkivysk. Ta
tsuo Doi, 67 metų. Kunigu bu
vo įšventintas 1921, Tokyo ar
kivyskupu paskirtas 1937. To- 1TAL|,.OS ka-d.ncla. LV.gi Trag 
kyo arkivyskupijoje tėra 37.000 tia ir Ansanio Baoci.

Prel. J. Balkūnas perrinktas prezidentu 
konferencijos amerikiečiu, kilusiu i j 

vid. ii ryti? Europos pavergtu kraštu
New Yorkss. — Pavergtų 

Tautų rūmuose vasario 27 bu
vo susirinkusi posėdžio Konfe- 

metų, rencija amerikiečių, kilusių iš 
vidurio ir „rytų JEųropos. Buvo 
išklausyti praėjusių mėtų veik
los pranešimai ir renkama val

dyba. z
Prezidentu ir toliau išrink

tas prel. J. Balkūnas, pirmi
ninku ukrainietis D. Halyčyn, 
vicepirmininku — lenkas D.

Nikita Chruščiovas 
“valo” Prancūziją

Paryžius. — Nikita Chruš
čiovas, tik šiom dieno grįžęs 
iŠ Azijos, kovo 15 - 29 lankys 
Prancūziją. Jam apsaugoti jau 
seniai Prancūzijoje dirba so
vietų saugumo agentai kartu šu 
prancūzų policija.

De Gaulle vyriausybė grie
bėsi drastiškų priemonių prieš 
asmenis, kuriuos laiko “pavo
jingus” Chruščiovui. Pavojin
gais palaikyti politiniai emigran
tai ir bėgliai: vengrai, lenkai, 
rusai, ispanai, kinai ir k. Spau
da mini ir pabaltiečius. Vyriau
sybė, apskritai, pavardžių 'ne
skelbia.

CASTRO ĮŽŪLIAI KIMBA Į AMERIKĄ
Havana.

kovo 4 po kelių sprogimų pa- reina ribas, 
skendo prancūzų laivas “Le 
Coubre”. atvežęs iš Belgijos 
ginklų ir amunicijos Kubos dik
tatoriui Fidel Castro. Žuvo 
apie 70 žmonių; iš jų 5 pran
cūzai, kiti kubiečiai. Sužeista 
per 200. Sprogimo priežastys 
nežinomos. Galėjo būti neat
sargus sprogmenų krovimas ir 
galėjo būti sabotažas. Castro 
įžūliai apkaltino JAV, kad tai 
jų darbas. Valstybės departa
mentas dar neįteikė protesto 
notos; laukiama sugrįžtant pre
zidento. JAV vyriausybė pa
reiškė užuojautą žuvusių gimi
nėm, bet neišreiškė apgailesta
vimo dėl nelaimės Kubos vy
riausybei, kaip Įprasta diplo
matiniuose santykiuose. Laiko-

budėjimas ore
Amerikos karo aviacijos at

stovai kongrese pareiškė, kad 
reikėtų vieno bilijono dolerių 
ir pusnatrų metų laiko suor
ganizuoti nuolatinį lėktuvų 
budėjimą ore. Ore visą laiką 
budėtų apie ketvirtadalis bom
bonešių, skirtų atmušti oro ata
ką. Metam atsieitų 800 milijo
nus dolerių.

.. '■T'“



DARBININKAS

pritarė

iš vaka-

bus

Wm. J. DRAKE JUMS GERAI PATARS IR PATARNAUS

NUOMOJAMI BUTAI

yra pasi- 
Nurodyk*

yra drau- Ameriką, nusigink- klausimo

nes 
tus

galvos iki kojų ištisai tereiškė 
tą vieną: “Aš spjauju į visa

Bolševikai šiemet stengiasi 
sustiprinti propagandą apie 
Lietuvą, keldami bolševikų ir 
rusų nuopelnus Lietuvai ir nie
kindami nepriklausomybės lai
kus. Propagandą varo pačioje 
Lietuvoje ir permeta į Vaka
rus. Lietuvių laisvoje spaudo
je tos bolševikų pastangos su
silaukė demaskavimo.

1918- 
buvo 

‘Vaka-

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

Don Kamilis šaltai atsakė: 
“Gerai tai žinau: tai dvide-

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

GEORGIJOJE iš kiekvieno valstybės tarnautojo reikalaujama priesaikos, 
kad jis priešingas komunizmui. Išimtis nepadaryta nei šiam 4 metų Mi- 
chael Gaultney, kuris panešioja popierius nuo vieno stalo prie kito.

Naujas kinas
Tauragėje atidarė didelio ek

rano kinoteatrą “Jūrą”. Pirmas 
filmas jame buvo “Kapitono 
duktė”. Bet daugiau filmų nė
ra. Pasirodė, kad kultūros mi
nisterija parūpino kinui visus 
reikalingus aparatus, bet nepa
rūpino didelio pločio objekty
vo. Pirmai filmai pasiskolino iš 
Kauno, bet paskolintą daiktą i6®38’ 
reikėjo grąžinti, ir naujas ki
nas liko laukti, iki jam objek
tyvą duos.

iždo apgavimą paskelbs vie- kehoūę į Sovietų Sąjungą, au- 
šai, arba tegul Peppone įrašo 
jį, Don Kamilį, dešimtuoju į 
delegaciją Sovietų Sąjungon.

Kitos išeities Fepponei ne
buvo. Taip.Don Kamilis pakliu
vo | dešimties delegaciją kaip 
partijos narys komunistas ti- 
pografas Tarocci Camillo.

Sekdamas apie Don Kamilio

4. Kas darytina norint įsigyti namus?
— Reikia kreiptis pas patyrusį namų pirkimo pardavimo tarpi
ninką. o tokiu yra Wm. J. Drake.

7. Kokiu laiku patogiausia į Mr. Wm. Drake kreiptis?
— Kreipkitės į jį vakarais kasdien, o (teštadtentais nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro; sekmadieniais, nuo 1 iki 6 vai. po pietų.

♦ Dėmesiui visų tų. kurte nori namus parduoti! 
Kreipkitės J *»ą įstaigą ir ji greitai suras pirkšja.

'ai ir tinki
na darbščio

je sddaUžmo šalyje ir koks 
tai didingas yra pažangos ir 
civilizacijos žibintas. Tokia yra 
jūsų misija”.

Kai Peppone išbalo, lyg na- 
bašninkas, miręs nuo kraujo 
netekimo,- Don Kamilis parei
kalavo sau žodžio.

“Draugai, visai neapsimokė
tų daryti tokią tolimą kelionę 
tik tam, kad paaiškintum drau
gam tai, kas jiem ir taip yra 
žinoma, o priešam, kuo jie nie
kada nepatikės. Mano nuomo
ne, partija turėtų patikėti 
mums misiją perduoti sovieti- 
niam draugam visos Italų liau
dies linksmą, dėkingą nusi
šypsojimą, kad ji pagaliau pa
sijuto išlaisvinta iš baisios ka
ro grėsmės”.

“Savaime suprantama, drau
ge”, sumurmėjo suerzintas 
jaunas partijos pareigūnas. Jis 
išėjo pakėlęs galvą ir regimai 
įsižeidęs, o tuo tarpu Peppone 
užpuolė Don Kamilį:

“Savaime suprantamų daik
tų nereikia nė kelti; o be to, 
jei su kuo kalbi, tai reikia nu- 
taikintį ir tinkamą toną., . Argi 
tu nežinai, kas yra tas drau-

Buty remontai
Pabradėje pereitų metų vidu

ry miesto vykdomasis komite
tas nutarė remontuoti namą 
Nr. 21 Gorkio gatvėje. Rugsė
jo 1 komiteto pirmininkas Zot- 
kina liepė namo valdytojui 
pranešti gyventojam, kad išsi
kraustytų patys pas pažįsta
mus, iki bus atremontuota. Tai 
truksią 2 mėnesius. Kai gyven
tojai išsikraustė, darbų virši
ninkas Trifonov tik po dviejų 
mėnesių pradėjo remontus.

Remontuodami viename bute 
pertverė virtuvinę plytą pu-

Rusi- 
apsi-

-.“Mffr-ns 3 Kur na]niis pirkti?
Wm. J. Dfake (Dragūnas) — Namus geriausia pirkti: Cypress 

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

šimt ketvertų metų vaikinas, 
kuris 1945 buvo tik 10 metų 
vaikigalis. Jis, taigi, nekovojo 
kaip mes kalnuose ir neturi 
jokio supratimo apie karą, tai
gi ir negali išmatuoti psicholo
ginės reikšmės tos kelionės, ku
rtoje kaip tik dabar 
gas Chruščiovas po 
negali išmatuoti nei 
lavimo ar taikos 
reikšmės”. ,

Drauge vasario 20 V. Vaitie
kūnas apžvelgė Maskvoje iš
leistą G. Meteisky knygą “Lit- 
huania, Land oi thė Niemen”. 
Vaitiekūnas kruopščiai sužy
mėjo, kaip kiekviename kny
gos skyriuje prikaišiota aiški
nimų ir melų, kurie turi

a) parodyti Lietuvos nepri
klausomybės nevertumą ir tuo 
pačiu nereikalingumą; ,

b) įtikinti rusų ir lietuvių 
tarpusaviu giminingumu ir Lie
tuvos bei Rusijos likimo bend
rumu nuo amžių amžinųjų;

c) įtikinti, kad tik Rūsijos 
priklausoma Lietuva gali gy
vuoti ir progresuoti ir kad tos 
Lietuvos priklausomybė 
jai yra pačių lietuvių 
sprendimas;

d) parodyti, kad jau 
1919 atstatytoji Lietuva 
sovietinė Lietuva, tik ‘ 
rų interventai” ją laikinai 
žlugdę”.

Plačiai iliustravęs, kaip 
vietai knygoje fabrikuoja 
skirus faktus, autorius padaro 
savo išvadą — laisvieji lietu
viai turėtų išleisti savo “Lithu- 
ania” — “padėję į šaldytuvą 
visas visokių veiksnių nesan- 
doras, nedelsdami turime tam 
dalykui sutelkti reikiamas in
telektualines ir materialines

Buvo ištikusi Peppone dide
lė laimė — jis buvo tapęs mi
lijonierium, komunistų vadas 
ir milijonierius! Jis buvo lai
mėjęs anoniminiu būdu loteri
joje 10 mil. lyrų. Nenorėjo apie 
tai pranešti iždui, nei partijai? 
Pasisakė tik Don Kamiliui ir, 
jo padedamas, sukišo savo mi
lijonus į pelningą biznį. Bet 
biznierius pasirodė sukčius; biz
nierius bankrotavo su Peppo
ne milijonais, ir komunistų va
das vėl likų proletaras.

Tos nelaimės neišlaikė Pep
pone nervai. Jis išlipino visa-

PASIKALB ĖJIMAS
su daugiausiai patyrusiu namų pirkimo - pardavimo 
tarpininku

torius vaizduoja jį visur kal
bantį taip, kaip kalba komu
nistų laikraštis “Unitą”. Don 
Kamilio dėsto komunistines 
tiesas. Kai iš jo lūpų tas tie
sas girdi jo kiti kelionės drau
gai komunistai, juose glūdį 
žmoniškieji jausmai sukyla, 
prieš jas pašišiaušia. Don Ka
milio lūpom autorius komu
nistines tiesas priveda logikos 
keliu iki absurdo, nuo kurio 
jau bėga žmorūškumo jausmo 
nenustojęs, nors ir i partiją 
pakliuvęs italas.

Imame to pasakojimo kele
tą epizodų.

Po savaitės draugas Camil
lo Tarocci gavo iš partijos pra- 

. nešimą, kad jis yra vienas iš 
dešimties pasiūlytų Į delegaci
ją atostogom praleisti Sovietų 
Sąjungoje. Apsirūpinęs erdviu 
lagaminu, draugas Don Kami
lis atsidūrė partijos centre Ro
moje, kur jis susitiko su kitais 
devyniais išrinktaisiais.

Jaunas pareigūnas mokė ma
žą gaujelę, kurią jam draugas 
senatorius buvo pristatęs, 
trumpai ir griežtai maždaug 
tokiais žodžiais:

“Draugai! Jūs vykstate Į 
Sovietų Sąjungą su aiškiai api
brėžtu uždaviniu — viską ste
bėti ir pasisavinti, kad visa tai 
pritaikytumėt savo naudai, o 
taip pat ir naudai kitų, kiek 
tai bus jums, grįžus, galimy
bės, išaiškinti draugam ir prie-

Lietuvoje pagal septynerių 
metų planą turi būti, pastatyta 
2 mil. kv. metrų gyvenamojo 
ploto. Tai pusantro karto di
desnis plotas negu dabar visas 
Vilniaus miesto gyvenamas plo
tas. Norint tą planą įvykdyti, statyti 33,000 gyvenamo ploto, 
reikia, kad statyba 1965 jau 
eitų tris kartus didesniu tem
pu nei 1959. Tokias išvadas 
paskelbė M. Joffe, Lietuvos 
miestų ir kaimų statybos vyr.

Daugiausia bus statoma pietų 
vakarų dalyje, kur yra van
dentiekis, elektra, greičiausia 
čia pasieks ir gazo vamzdžiai. 
Kaune numatoma pastatyti 
taip pat 35,000, Panevėžy — 
20,000.

Jei planas bus įvykdytas, tai 
1962 Lietuvoje bus pastatyta 
140,000 kv. metrų gyvenamo
jo ploto, arba 4500 butų. (Va
dinas, buto ploto vidurkis apie 
31 kv. metrašti.
" Joffe mini, kad statyboje 
vienas gyvenamo ploto kv. 
metras atsieina 838 rublius. Jei 
buto vidurkis 31 kv. metras, 
tai tokis vienas butas turi at
sieiti apie 26,000 rubliu.

Pačiame Vilniuje namai 
statomi dideli blokiniai.

6. Kaip ps gali Jums padėt*. įs’g^ti narnos?
- Nuėję į jo įstaigą JOs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na
mų. jieSkote. kiek galite investuoti ir kokioje vietoje 'norite sau 
namus pirkti. Jei tuo metu Jis neturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneė.

AMERICAN HOME REALTY
Wm. J. DRAKE REAL E8TATE BROKERIS 

84-14 JAMAICA AVĖ., WOOOHAVEN 21, N. Y.

Italę publicistas ir rašytojas 
Giovanni Guareschi pagarsėjo 
savo veikalu, kuris buvo išvers
tas į lietuvių kalbą vardu “Ma
žasis Don Kamilio pasaulis”. 
Jame vaizdavo dviejų mieste
lio “viršūnių” nuolatinius su
sidūrimus — klebono Don Ka
milio ir burmistro komunistų 
vado kalvio Peppone.

Tas italų miestelio viršūnes 
skyrė ideologija, bet jungė pra
rito karo bendri pergyvenimai 
fronte. Kartais nutikdavo, kad 
juodu surasdavo ir bendrą ke
lią. Tai būdavo tada, kai juo
se prašnekdavo tik natūralūs 
žmoniški jausmai. .....

Guareschi tame veikale bu
vo rodęs Don Kamilio ir Pep
pone konfliktus itališko gyve
nimo fone. Dabar Guareschi 
sugalvojo savo herojų istoriją 
pratęsti ir iš itališko gyveni
mo nukelia juos į Sovietų -Są
jungą, jau po to, kai Ameri
koje buvo lankęsis Chruščio
vas.

Progą nukelti savo herojus 
į tą naują pasaulį davė tai, 
kad pasikeitė Peppone gyveni
mas. .Jis buvo, išrinktas sena
torium ir apsigyveno Romoje. 
Ten gavo mažas pafeigas ir 
partijos centre. Jam buvo pa
vesta suorganizuoti dešimties 
komunistų delegaciją į Sovie
tų Sąjungą. Peppone nelaimei 
—toje delegacijoje užsimanė 
dalyvauti ir klebonas Don Ka
milis. Peppone nenorėjo apie 
tai nė klausyti. Bet Don Ka
milis surado būdą Peppone pri
versti. Tą būdą pakišo į ran
kas Don Kamiliui pats Peppo-

siau taip, kad jos vienas galas 
atsidūrė miegamajame kamba- 

konstruktorius; lianą įvyk- ryje.
džius gyventojų butų reikalą- Taip butų remontų reikalais 
vimai būsią patenkinti. skundėsi Razin ir Šurila So-

Vilmuje šiais metais turi pa- vetskaja Litva.

2. Kodėl?
— Dabar pigiausi, nes nėra namų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių, 

namus parduoda į Floridų ar ki- 
šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pasitaiko, kad namus parduoda, 
darbo vieta pakeičiama, pasitai- 
kad nuosavybė likviduojama ir 

tokiais atvėjais perkate pigiau, negu 
pavasarį. z

me miestelyje manifestą prieš 
sukčius klerikalus ir prieš juos 
remiančią katalikų bažnyčią, 
nesakydamas betgi, kas jam 
nutiko.' . • ✓

Neišlaikė-tos Peppone atakos 
ir Don Kamilio nervai- Jis pri
rėmė Peppone prie sienos: ar 
jis visą istoriją * apie Peppone 
milijonus, valdžios bei partijos

5. Kodėl kreiptis į Wm. J. Drake?
— Reikia į jį kreiptis ieškant pirkti namus, nes toje 'apylinkėje 
užaugęs, ją gerai pažįsta, sėkmingai verčiasi namų pirkimo - 
pardavimo tarpininkavimu, turi C 3 m?tų toje srityje patyrimo. Jis 
yra lietuvių imigrantų sūnus, gerai pažįsta kiekvieno lietuvio Rei
kalus. galėsit su Juo kalbėtis gimtąja kalba. Daugeliui lietuvių jis 
įvairiuose reikaluose patarnavo. —

. ir \ < .■.. s
ADENAUERIS aiškina Berlyno klausimų.

ką neleistino. Kiti iš pradžių 
atrodydavo drąsesni, bet pra
šė neskelbti jų pavardžių, ne
norėdavo fotografuotis”.

Apie pasikalbėjimą su lais
vosiom spaudos kai kuriais bend
radarbiais:

“... kartą iš labai mums 
priešiško nacionalistinio laik
raščio ■_ bendradarbio išgirdau

“Visai teisingai’
draugas ’Nannt Sčamoggia, ber
nas iš Trasteverre, kuris buvo 
kresnas kaip jautis, išdidus 
kaip Markus Antonijus ir nuo

“Čia nėra kokios jačeikos 
posėdis”; nutraukė Peppone: 
“žiūrėkime, kad nepražiopsotu
me traukinio”.

Ir ryžtingai žengė pirmyn, 
o praeidamas pro Don Kami
lį, šovė tokiu skaldančiu žvilgs
niu, nuo kurio būtų galėjusios 
suskilti granito uolos.

Don Kamilio veidas betgi 
reiškė savim * upasitėnkinūs| 
draugą, kuris visada ir visur 
pasiryžęs sakuti tai, kas buvo 
paskubta “Unitą”.

Naujienos labai plačiai at
kreipė dėmesį į Juooo Batašio 
romaną “Parduotos vasaros” ir 
nurodė, kofaą propagandą sle
pia savyje Šis veikalas.

“Lietuvai už geležinės už
dangos šis romanas yra mora
linis pateisinimas beturiu tau
tos genocido, ir Šiandien tebe
vykdomo, jau sunaikinusio pa
gal pačių bolševikų gyvento
jų surašymo davinius 350,000

Molinė statyba
Ukmergės* rajone lig šiol 

kolchozai neturėjo patalpų gy
vuliam, paukščiam laikyti. Juos 
paskirstydavo po senus tvartus, 
khionus. Dabar eina' statyba. 
Siesikų kolchozas buvo supla
navęs paukštyną ir tvartus gal
vijam iš plytų. Bet tai būtų 
atsiėję 437,000 rublių. Tada sta
tė molinius. Išėjo dvigubai pi
giau. Jurgelioniu kolchozas sta
tė tvartus iki pusės iš akmens, 
paskui iš molio. Atsiėjo 59,000. 
Medis reikia taupyti.
Okupacijos sukakties paroda

Mariampolėje rengia parodą 
20 metų okupacijos sukakčiai 
minėti. Bus trys skyriai: kom
partijos kova už sovietinę Lie
tuvą, revoliucinis sąjūdis Su
valkijoje, respublikos ir rajo
no septynerių metų planas.

Dirva vasario 29 atpasakojo, 
ką “Tiesos” redaktorius G. Zi
manas parašė Lietuvos lietu
viam apie savo pasikalbėjimus 
su “buržuaziniais nacionalis
tais”, kurie su juo stengėsi su
sitikti, kai jis lankėsi New Yor- 
kes Tokius Zimanas taip pri
statė skaitytojam Lietuvoje:

“Pasikalbėjimai su žmonėmis 
darė slegiantį įspūdį. Kai ku
rie iš jų ateidavę kalbėtis gan 
pasipūtę. Jie tarytum norėda
vo sudaryti įspūdį: “Mes, gir
di, viską žinome, mūsų neįkal
bėsi ir neįtikinsi”. Bet labai 
greit Šarvas nuo jų nulėkdavo, 
ir jūs pamatydavote, kad turi
te reikalo su palaužtu žmo
gum ... Beveik visi jie atei
davo tarytum kažko bijodami. 
Vieni įsėlindavo vogčiomis, dai- 

so- rydamiesi, lyg darydami kaž-

Petro Vaičiūno mirties me
tines minint, Chicagoe Scenos 
Darbuotojų draugija stato jo 
komediją — Prisikėlimas. Re
žisuoja Antanas Rūkas.

KOMUNIZMAS YRA PRIEŠINGAS ŽMOGUMI URKYJE GLGDII^IAM ŽMO 
TAI RODO VAIZDAIS ITALŲ RAŠYTOJAS GIOVANNI GUA2ĖSCHI

lietuvių, ypatingai kaimiečių”.
“Lietuviams išeivijoje šis ro

manas yra Trojos arklys su 
Chruščiovu ir Sierovu vidu
riuose “kultūrinio bendradar
biavimo” sovietiškam tikslui 
siekti. '

“Dėl to “Parduotos vasaros” 
pagrįstai ir vertai yra bolše^ atsakymą: . ..r •
vikų premiją laimėjusios”. —'Pasikalbėkite su manim 

x . ir jūs pamatysite, kad aš ne- Kaip Lietuvote pristato lais- ... r .. • .v. busiu kiaule.vojo pasaulio lietuvius, leskan-
žios bendradarbiavimo . T“™ Pagyli, kad tam tik-

ru metu jis tesėjo savo žodį. 
Jo ataskaitos apie pasikalbė
jimus su manim, nors ir iš to
lo, bet vis dėlto buvo pana
šios į tai, ką su juo kalbėjau, 
žinoma, jis stengėsi paveikti 
skaitytoją, kad jis manim kuo 
mažiau tikėtų, bet jo rašinyje 
pajutau norą šiek tiek išdėstyti 
ir iš to, ką aš jam kalbėjau. 
Kiti jo draugai iš viso stengė
si viską iškreipti ir priskirti 
man žodžius, kurių aš ne tik 
niekad nesakiau, bet apie ku
riuos ir niekad negalvojau”.

Vienas iŠ sutiktųjų esą jam 
net siūlėsi:

“Daug kas dargi 
rykščių jūsų priešų 
ryžęs jums padėti, 
te tiktai kaip.

“Man tiktai dar kartą teko 
patvirtinti, kad mums jokios 
paramos nereikia”.

1883 MADISON STREET 
BROOKLTN Š>, N. T. 

(Rldgvuood) 
TeL EV«rtN«n 2-8440
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Raud onieji ir pilkieji
Spalvomis ne tiktai groži- — juoda. Vėliau patyrimas pa- 
ės.Jomisreiškiamesavo nuo- mokė, kad yra dar vidurinių

Rugpiūčio 4, ketvirtadienį, 
priešpiet 9 vai. mišios Miun
cheno bažnyčiose. Liturginės 
apeigos bus paimtos iš gavė
nios ir Velykų sekmadienio. 
Pamokslai apie Eucharistiją ir 
artimo meilę. Kunigų šventi
mai visoje eilėje bažnyčių. Pa
rapijose tuoj po mišių — aga- 
pės. Popiet 3 vai. 30 min. pa- 
skąitos įvairiom kalbom: “Eu-

val. ryte mišios visose miesto 
bažnyčiose; pamokslai/tema 
“Savaitgalis ir sekmadienis”; 
11 vaL iškilmių aikštėje jauni
mo valandėlė: “Kad visi bū
tų viena”. Popiet 3 vai. jaunų-

taikos ir idėjas.
Raudona spalva bolševikai žy

mi savo revoliucinius užsimo-

Tuo tarpu gatvėse ir keliuose 
raudonas žiburys judėjimą 
stabdo. Jis yra ženklas pavo
jaus. ženklą judėti duoda ža
lia spalva: simbolis laisvės ir 
vilties.

Bolševikai pasirinko simbo
lį nelaisvės ir grasomojo įspė
jimo: mūsų saugokitės! Bet šio 
pavojaus galima nepastebėti, 
kai raudonoji spalva pridengia
ma pilkos.

Pilkuma atsiranda, sumai
šius juoda ir balta. Juodai vaiz
duojamės negerovę, nelemtį ir 
vargą. “Palik tai juodąjai die
nai” — pasako lietuviai, švie
siai baltai dienai nereikia ypa
tingo apsirūpinimo: ji savaime 
gera. Kas yra gera, tesinga, 
nekalta — laikoma balta. Kas 
yra pikta, neteisinga ir sutep
ta — sakome, yra juoda. Kal
bame ir apie juodus žmonių 
darbūs, tamsias padugnes.

ne labiausiai supurtė, tai pa* 
stangos viską paversti pilku
ma”.

Pavyzdžiui nurodė bylą žu
diko ir prievartautojo Carolio 
Chessmano. Gausiais laiškais 
reiškiamas pasipiktinimas, kad 
tebenorima vykdyti teismo mir
ties sprendimą. Tokie “žmonės 
mano, kad bausmei užtrukus 
12 metų, juoda nebėra jau juo
da, o pilka”.

Toliau laiške pastebima, kad 
amerikiečiai jau nebelaikomi 
baltaisiais riteriais, kadangi 
vis mažiau ima skirti kas yra 
juoda ir kas balta. Daros kaž
kokia pilkuma. Vis dėlto laiš
ko autorius tikisi, kad bus im
tasi griežtų žingsnių išsaugo
ti šio krašto laisvę. . Čia reikia 
kas nors ryžtingiau daryti.

Eucharistini* kongre
sas Miunchene, Vokietijoje, su
sirenka liepos 31 ir užtruks 
ligi rugpiūčio 7. Tam laikui 
kongreso generalinis sekreto
riatas, kuriam, vadovauja vysk. 
J. Neuhaeusleris, yra nustatęs, 
tokią programą, kuri dar gali 
kiek ir keistis. Manome, bus į- 
domu su ją susipažinti, 
turėtume bendrą vaizdą.

Liepos 31, sekmadienį, 
greso pradžia. Priešpiet
pontifikalinės mišios ir supli
kacijos Miuncheno - Preisingo 
arkivyskupijos pažnyčiose; pa
rodų atidarymas; popiežiaus le
gato sutikimas, Popiet riškit-- įįi&ristija m eucharisfibis“ ^- 

maldumas”, “Vienybė ir taika 
kaip Eucharistijos vaisiai”, “Eu
charistija — krikščioniško gy
venimo centras”. Vakare 8 vai. 
išk.'mių aikštėje pamokslas 
apie Eucharistiją ir kunigys
tę; kojų plovimas.

Rugpiučio 5, penktadienį, 9 
vai. ryto mišios visose Miun
cheno bažnyčiose; 
apie

latu Cardijn. Tą pačią valan
dą kitiems paskaitos: “žodis 
ir sakramentas eucharistinėje 
aukoje”, “Darbas ir dirbanty
sis žmogus santykyje .su šv. 
Duona”, “Pasaulio formavimas

Laisvės užuomina verčia to 
laiško mintį pratęsti: pasaky
ti, kas šio krašto laisvei gra
so.

Nors autorius nepasako, bet 
jis turi galvoje amerikiečių ne-

Kai juoda ir balta susimai- ryžtingą kovą su raudonuoju 
šo, atsiranda pilka. Pilkumoje pavojum. Jis užsimena, kad a- 
nieko nematome ryškaus. PU- merikiečiai yra didžiausia tau-

kų, nepastovų, sėklų. “Pilkos
dienos” — sakome apie tokį graso tarptautinis žudikas ir 
kasdienišką gyvenimą, kuria- prievartautojas. Dėl to, kad
me neįžiūrime nieko šviesės- jau 40 metų praėjo, o vis dar 
nio, uždegančio, kilnaus. nebaudžiamas, juoda negali

virsti balta ar pilka.

Tuo tarpu visaip stengiama
si, kad raudona būtų perda
žyta pilkai Tam pasitarnauja 
vizitai ir revizitai, kultūrinis 
bendravimas, prekybos didini
mas. Sudaroma pilkuma, užtri- 
nama riba tarp žvėries ir žmo
gaus. Visuomenėje dar pasklei
džiama kalbų, kad bolševizmas 
nėra jau toks juodas. Atsiran
da gynėjų, kaip Carolio Chess
mano tiktai todėl, kad sugeba 
vesti savo bylą. Sovietai moka 
tai daryti. Raudoną šviesą ap
traukia pilka, kad lengviau pri
viliotų naujas aukas.

Pilkuma užkloja ribą tarp 
gero ir pikto, tarp tiesos ir
melo.

Amerikos visuomenėje tokias 
pilkas nuotaikas iškėlė Ernest 
(F. Chester, vienas iš “New 
York World - Telegram” skai
tytojų savo laiške redakcijai
(kovo 2). Jis parašė:

“Kai buvau dar mažas berniu
kas, mokė mane namie, mokyk-
loję ir bažnyčioje, kas yra tei
singa ir kas neteisinga. Skir-

teisinga yra balta, neteisinga

mės — kentėti su Kristumi, 
kad su Juo imtume išaukštin-

pa- 
mi- 
pa- 
de-

DIEVO MOTINOS statuto Marijos aikštėje Miunchene. tSrouzine statula 
stovi ant kolonos. Autorius Hubert Gerhard (1594).

-ga”. Vakare 7 vai. 15 min. iš- 
. kilmių aikštėje pasaulio 

aukojimas. Pontifikalinės 
šios bizantiniškai. Krikšto 
žadu atnaujinimas, žvakių 
girnas.

Rugpiūčio 7, sekmadienį, kon
greso užbaiga. Iš ryto 9 vai. 
Teresės aikštėje pagrindinės 
pontifikalinės' kongreso mišios 
ir pamokslas “Eucharistija1 ir 
pasaulio pabaiga”. Auka misi
joms. Bendra visų kongreso da

lyvių komunija. Šv. Tėvo žo- ,

inių~valanda kongreso pagelbi- 
ninkam.

Rugpiūčio 1-2, pirmadienį 
ir antradienį, priešpiet ponti
fikalinės ir kitos mišios didžio
siose Miuncheno bažnyčiose. 
Per tas mišias bus galima su
sipažinti su naujomis liturgi
nėmis apeigomis. Vakare iš
kilmingos mišios parapinėse 
Miuncheno bažnyčiose. Po jų 
adoracijos: pirmadienį — mo
terų, antradienį — vyrų.

Rugpiūčio 3, trečiadienį, 9 L PT. dis, procesija. Popietis skirtas ' ' =• • -

Lietuvos vyčių istorijos reikalais
Jei ne Lietuvos vyčių orga

nizacija, prieš 47 metus sukur
ta, tūkstančiai Amerikoje gi
musio jaunimo būtų išaugę ma
žiau sąmoningais lietuviais. Be 
paliovos minimi, nuolat aiški- nimo į reikšmingą ir nedaug 
narni organizacijos tikslai —

vai. ryto pontifikalinės Mišios 
katedroje vaikam ir jų tėvam 
su vaikų komunija. Moterų 
maldininkių kelionė į Andechs. 
Vakare 8 vai. v. iškilmių aikš- 
tėję oficialus kongreso atida
rymas. Atidaro sv. Tėvo lega
tas. Iškilmingas liturginis viso 
pasaulio dalyvių sveikinimas 
savo kalbomis;' Eucharistinės 
pamaldos.

p a mok si ai 
Eucharistiją ir«» Mariją; 

maldos valandėlė vso pašau
to moterims. 12 - 3 vai. po-

nimai. Dachau mieste, buvu
sioje koncentracijos stovykloje, 
bus pašventinta Kristaus Ago
nijos koplyčia. Visų tautų at
siteisimo maldos. Popiet 3 vai. 
30 min. paskaitos įvairiom kal
bom: kunigams “Naujojo gy
venimo tarnai”, visiems — 
“Kultas ir kultūra”. Vakare 8 
vai. iškilmių aikštėje kryžiaus 
pagerbimas. “Vienintelis kelias 
iš pasaulio suspaudimų ir bai- lankymams.

ri pareigą jo laisvę ginti. Jai

MIUNCHENE katedra statyta 1468.

susitikimams.

Programos komisija, paskel
busi šią kongreso eigą, paste
bi, kad kai kurie pakeitimai 
galimi.

Pirmųjų trijų dienų prieš
piečiai ir popietės paliktos lais
vos katalikų federacijų posė
džiams, tarptautiniams susitiki- “Gyventi tautai ir bažnyčiai” 
mams, parodų ir bažnyčių ap- — pajėgė daugelį tampriai pri- 

'. . - rišti prie savo tautos. Lietuvos
vyčių organizacijoje mūsų jau
nimas gavo lietuviškų žinių ir 
lietuviško įkvėpimo, kas jiems .gos lietuvybę žadinti. Organi- 
kitur daugely atvejų buvo ne- ( zacijcs metiniai seimai yra vir- 
prieinama. Įgiję žinių apie sa
vo tautos praeitį ir tradicijas, žiavimus, kuriuose spindi lietu- 
apie savo tautos vargus ir rei- viską dvasia, skamba lietuviška 
kalus, jie šias žinias visa’ savo daina ir vis stipriau ir giliau 
jaunatvišką energija tebenau- įsijungiama į lietuvišką darbą, 
doja savo tautiečių labui. Išauginta visa eilė vadų, kurių

leista nauja, taip pat gražiai 
iliustruota knygelė apie Mari
jos pasirodymą Šiluvoje, štai 
vėl proga atkreipti dėmesį ir 
svetimtaučių ir mūsų pačių jau-

žinomą Lietuvos įvykį.
Kai kitos mūsų įstaigos 

“praktiškais sumetimais” leng
vai pasiduoda amerikonizacijai, 
Lietuvos vyčių organizacijoje 
nepaliaujamai dedamos pastan-

tę j didelius, turiningus suva-

Aplinkybėm keičiantis, kei- organizacinis sumanumas ir pa- 
čiasi ir veiklos priemonės. Jei tyrimas dažnai yra imamas ki- 
pirmaisiais gyvavimo metais tų organizacijų, draugijų ir pa- 
daug kovota už Lietuvos nepri- raPŪM veiklai pagyvinti, 
kiausomybę, tai per praeitą de- Ilgus metus Lietuvos vyčiai 
šimtmetį visais galimais būdais dirba tikrai neįkainojamą dar- 
dedama daug pastangų prieš bą, kurs dažnai lieka net ne- 
Lietuvos pavergėjus. Lietuvos pastebėtas. Tad praeitas sei- 
vardas, jau antros ir trečios- mas nusprendė, kad šios svar- 
kartos lietuvių, su drąsa ir bios Amerikos lietuvių organi- 
meile minimas laiškuose ir a- 
merikiečių spaudoj tūkstančiais ženklo, iš’eisti Lietuvos vyčių 
kartų. istoriją, kurioje būtų surašyti

Supažindinti Amerikos vi- Amerikos lietuvių siekiai, orga- 
suomenę su didžiu Lietuvos nizacijos kūrėjų troškimai, ne
šventuoju, šv. Kazimieru, jo su- s’4 galvosena, mūsų pasisekimai 
kakties proga Lietuvos vyčiai 
išleido knygelę ir jos keliolika Jau aP’e svarbą tokios istorijos 
tūkstančių egzempliorių išpla- ateičiai, įdomu būtų ir mums 
tino. Prieš keletą mėnesių iš-

zacijos darbai nežūtų be jokio

nepasisekimai.. Nekalbant

(nukelta į 5 pj

gilumo ir verčia susimąstyti pat priėmė prie Vislos. Koper- Kopernikas surado žemės ke- pradėję vis daugiau suktis ap- Sv. Kazimieras gyveno anom 
dėl kelio, kuriuo buvo sukama nikui tada buvo penkeri me- lią —jos skriejimą aplink sau- link patį žmogų. įvyko keistas dienom, kai buvo besirodą ryš-
nuo altoriaus į muzėjinį pa- tai. Jis vėliau galėjo girdėti lę. Tai buvo nuostabus aniem paradoksas. Kai buvo rasta, kesni to paklydimo ženklai.

kalbant apie taurų, šventumu laikam atradimas, lyg dabarties kad žemė sukasi aplink saulę, Savo šventu gyvenimu, kaip ir
t pagarsėjusį karalaitį. Vienas paleistų į erdvę satelitų. 2mo- kurios ji laikosi savo judesiu kiti j0 amžininkai __  Kotry-

Prūsijos metraštininkas rašė, nės, ligi tol manę, kad viskas ir gyvybe, žmonės pradėjo vis na Ganujietė, Pranciškus 
kad visi žmonės apie Kazimie- sukasi aplink juos, pasijuto labiau nusisukti nuo savo Kū- Paulo. Tomas Kempietis __ jie
rą tiktai gerą kalbėję. Po mir- besisuką erdvėje su apvaliu rėjo, nuo kurio priklauso vi- buvo tartum Dievo įspėjimas

reUgiios tam paminklo ir ai- * ties šv‘ Kazimiero 2611168 kamuofiu. Kai Koperni- sa būtimi. Viduriniai amžiai prie pavojingo nauju laiku
ANOM DIENOM kai užei toriZuT’ Ivvksta tu dalvku iš- pečiau pasklido. Išplito viso- ko teorijos buvo paskelbtos, buvo apšaukti “tamsiais”, vingio. Ju visu gyvenimo ke-

davau i Vilniaus katedra. Da- skvrimas- nirma^ dafiSose VIDURAMŽIAI jau blėso, je vidurio Europoje ir Italijo- jau buvo surasta ir Amerika, “juodais” amžiais: jie slėgę nas buvo grįstas Kristaus
sitaikydavo joje rasti dveiomi naskui veiksmuose Iš netiki Kazimiero ie’ kuri uda ^vo šviesi ir Tai galutinai įrodė, jog žemė žmogų, pančioję religinėmis mokslo sekimu (tokius masty-
žmoniu Vieni sukhme meldė* ūmo išauga tikėikno nersekio- P”8“111“8 aštuoneriem garsi savo mokslu ir menu. Ta- yra apvali. Kolumbo ir Koper- dogmomis, varžę galvojimo, mus surašė Tomas Kempietis)
si kiti žvalgėsi vaikinėdami iimas- M afpizmn vra išaugės met3m P° i° mirties Kolum- čiau savo šventu pagarsėjimu niko vardai ligi šiandien pla- kūrybos ir elgsenos laisvę. 2mo- jr Dievo isakvmų vvkdvmui 

J 1138 nukeliavo į Ameriką. Nau-. Kazimieras niekada nepralen- čiai žinomi visam pasauliui, o gus -turįs būti laisvas.
ta Ko^o. Priežastis labai žy. Karimi^ _ U.gXi.

tetoje. Seaoe katedros tako- torius ir išmėto šv^iųjų kau- •tal_.^ltTS, nau)slų, paprasto-
mes » tik mtato Ir nieko lūs. 5"^-. Xie
dar prasto, )el kas domisi se- Pijus M vienoje savo endk- • dXo

reformacijos. Kopernikas buvo 
jau 11 metų berniukas, Uute-

SIMAS SUŽIEDĖLIS

KELIOS PARALELĖS

(2)

šv. Kazimieras stovi 
klystkelio pradžioje. Jis gyve
no prie vidurinių ir naujų am
žių slenksčio.

a

na praeitimi, architektūros pa- likoje pastebėjo, kad iš Vaka- 
minklu ar religiniu menu, rų Europos ateizmo Rusija pa-

Apie šv. Kazimierą sakoma.
Yra žinia, kad niekas nėra kad “Dievo įsakymus buvo į-

žmonėse labiau paplinta ne ta- ir negali būti visiškai laisvas glaudęs į savo širdį, atsirem-
    __ sai žinojimas, kuris veda į nuo tiesos. Patyrus, kad žemė damas jais it tvirta uola”. Gal 

vąj| kelią į Dievą, ir__tai ne- Šventumą, bet kuris nuveda į sukasi aplink saulę ir kad ji ir dėl to šventi jo palaikai il-‘
atrodė kažkas nuostabaus Ar pasididžiavimą savo proto iš- apvali, nebeliko laisvės kitaip ris 5v. Petro bažnyčioje, kad

> mažai jau buvo šventųjų nuo radingumu. galvoti. Priešingo galvojimo būtų pabrėžtas Dievo įstatymų
' to laiko, kai pasiliejo kraujas a™ A1 afPadimjli iaiwA ™ tok, Pastovumas mūsų dienom.Prasta tiktai tada, kai temato sidariusi šėtonizmą. Tai pakai- . __

meną, žmogaus sukurtą, bet tai reikėjo kelių dienų revoliu- vrenern«- pirmojo kanktoto šv. Stepono? mintis nuWoSkė . erd. Wdu k<tol rCliginė
netiki, kad žmogus yra Dievo rijos ir Kelertų metų skerdy- Mikalojus Kopernikas gimė Kazimieras, dar 13 metų vai- o m moraĮinį tiMa « rA5kLfI
kūrinys, žaviri negyva seno- nių. Bet pačiam ateizmui su- ir augo prie tos pačios Vislos, lra< su lenkų tarfanmene bu- veS’ ° fin®snius išbarstė po bei moralinė tiesa. Si reikalaū
ve, bet nesijaučia esą švento- nokti krikščionijoje Europoje kaip ir Kazimieras. liktai Ko- vo žygiavęs Vengrijon imti vai- fcin^s platybes. Sukosi ja keisti ne savo pažiūras į vi- 
vėje, kurtoje budi Gyvasis reikėjo apie penketo amžių. Tik perniko gimtinė buvo žemupy- niko, kurį dėvėjo Vengrų ka- b* svaigo mokytiem žmonėm satą, o savo gyvenimą, ir dėlto
Dievas. Tokių lankytojų akys rausvai jam sunokus, pasaulis -je, Tomo mieste, o Kazimiero ralius ir krikštytojas šv. Ste- galvos, kad tiek daug žino ir palaikoma varžtu. Tebenorima
nesikreipta į altorių ir keliai išvydo “sunaikinimo nuobodą, — aukštupyje, Krokuvoje. Tor- Kazimierui nepavyko tokie yra išradingi. Viduriniai galvoti, kad nėra nei Dievo nei

T°’ Prik-‘*l^1Prt^i?: m>gigt: vainikuotis Vengrijos tarallum. amžiai paeitai*. Amžiai reii. Jo įsakymų. Toks galvojimas tamsos, juodų dėmių. Bet tam-
Ka.Tta? m^o, fam jau ttemolfikas žn^arn^site^ Xi. Ata “iimi^aiXas ir J“ vainitavosi Šventojo gitas kaitros, maldos ir atgai- per kelis amžius yra nuvedęs ^mių žmogaus ak.m esą- 

nebėra gilesnio ry«o tarp me- mas, šiandien akivaizdžiai ilgy- sūnus, karalius ir karaliūnes, aureole, surasta savam kelyje los. amžiai, kurie buvo telkęs! į grubų ateizmą, kurį šiandien ,a sauieje.
no ir maldos, tarp kultūros ir venamas, supurto iki dvasios naujo magistro priesaiką taip į Dievą. apie Dievą. Gimė nauji laikai, išgyvename.

Anie du atradimai žmonių laisvė suvaržyta. Bet ne tokiu
Kam tai rodosi nepriimtina, 

susikuria savus Įstatymus ir 
savas dogmas, ir pro jas žiū
ri į žmonijos gyvenimą. Ttda 
ir atrodo, kad viduramžių re
liginėje žaroje tebūta vienos

(bus daugiau)



ko ir senesnių metų komplek-

Bublelių valsčiuje, netoli Ku-

arti dviejų valandų. Prasideda

veiksmą. Toliau įsijungia kiti Kviečiame talkon DARBININKUI

Prašau siųsti DARBININKĄ metam
Vardas ir pavardė

Laikraštį užsakė

šviesti.
Siunčiu už
prenumeratą $. aukų $

(Data)
linksmumo” (p. 32). Bet tikė-

"Knygę Lentyną" leidžia V. 
Saulius, kuris yra skaitančiai 
visuomenei labiausiai žinomas 
kaip gražiai išleidęs kelių poe
tų eilėraščių rinkinius, redaga
vęs V. Mačernio “Vizijas” ir 
kelius žurnalus tremtyje, pa- 

Daukanto

pasakojimu, kuris įveda

| sovus HieniniBiniT, tiek dai- svetur, tai tikrai gera, vertin- 
HnMcus; tiek muziku* ar ra- - gaf ir brandu.

žiūrime savotiš- Laikai keitėsi, tauta išsimoks- 
ka». Tame žvilgsny dar/daug lino, pasirodė talentai su sa- 
^alannr gadynės" Itioufię.

Kai anais baudžiavas ir prie
spaudos laikais nebuvo lietu-

asmenys, pridedami garsiniai 
efektai ir muzika.

žmonės, turį savą gyvenimą. 
Visus sumala velnias Pinčukas, 
bet ir jį perkūnas nutrenkia.

- Senaš redaktorius, jau pen
sininkas, pasikvietė talkon žy
miai jaunesnį — Bronių Kvik
lį, buv. “Mūsų Vyčio” ir da
bartinį “Lietuvos žemių apra
šymo” (rengiasi leisti Tėvy
nės Mylėtojų Draugija) rėdais 
torių. “Knygų Lentynos” lei
džiama tiktai 300 egz., iš jų 
pusė siunčiama savo spaudai ir 
kitataučių bibliotekoms, ypač 
ten, kur yra lietuvių išeivių 
kolonijos. Prenumeratą renka: 
Mr. A. Ružancovas, 1132 N. 
Walnut St., Danville, III. Me
tams: JAV ir Kanadoje 2.50 
dol., kitur — 1.50 dol. Dar li-

entuziazmą, žodžio meną, per
duotą visame gražume ir pil
nume.

Baltaragio malūno pirmoji 
laida pasirodė Lietuvoje antros 
bolševikų okupacijos metu. 
Leidinys spaudoje buvo nutylė
tas, o pats autorius ištremtas 
Į Sibirą. Antroji knygos laida 
išleista Amerikoje. Iš jos Biru
tė Pūkelevičiūtė su Montrealio 
Lietuvių Dramos Teatru pada
rė vaidinimą ir aplankė nema
ža lietuvių kolonijų. Vaidino

junga išleido Vlado Šlaito ne- panaudojimas galėtų ir įgristi 
didelį eilių rinkinėlį, kuriame bei virsti banalumu, jei neiš- 
telpa 27 eilėraščiai. Rinkinio gautų naujų vaizdų (pvz. pusė

levičiūtė. Veikia pasakotojas — 
Juozas Akstinas, Baltaragis — 
Henrikas Nagys, Jurga — Biru
tė Pūkelevičiūtė, Girdvainis — 
Leonas Barauskas, Uršulė — 
Bronė Malaiškienė, Pinčukas 
— Kazys Veselka, šešelga — 
Vytautas Sabalys, Raupys — 
Vincas Skaisgiris, Marcelė —

va kūryba. O kaip dabar į ją 
žiūrėti, kad ji sava, neatėjusi 

___  iš svetur? Jei ji būtų sukurta 
tfu menininkų, meną atnešė svetimų, aišku, būtų gera. O 
svetimieji į didžiąsias bažnyčias mūsų ar gali būti kas gero? 
ffdvarus.'Taipirpasfl^a-hMi-^ _Eteugkasžiūri į mūsų meną 
myse pažiūra, kad kas atėję iš skeptiškai, nepasitikėdamas.

aoniškoji demokratija už so- anlr°> dalWe ,vb labiau k?la 
dalini teisingumą. M. Krupa- Įtampa, vis labiau sukasi Bal- 

taragio malūnas. Praeina keisti

KEmNloUNKPORTE, ME., pranciškonų vienuolyno sodyboje pastatytų 
Kryžiaus Kelių XIV vieta. Skulptorius — Vytautas Kašuba.

Norėdama t? vaidybini skai- ”^e“U ™ŠeliS ~ KaZ*° ūmosios kalbos tevas, mirė

Skvireckas, sukaktuvininkai_____prasmę.
hm. V. Bagdanavičius, prel. Audio/oninj teksų ė
L. Tulaba, įvykiai ir mintys. anltė pūkeiemdūtė ir Kazys

Veselka. Režisavo Birutė Pūke-

estetinis perdavįmas. Pradžio
je kiek sunkiau įsitraukia, bet

našūs?” p. 26). Grojimas vamz
deliu primena Tagorės Gi ta n j a- 
li (Aukos giesmė). O pasida- 

nusivyli- 
nimo pusę be prasmės”; p. 30). mui, primena ir mūsų Viena- 

šlaito eilės parašytos naujo- žindį (“ar ne vis tiek, ar lyja 
viškai, tikriau sakant, tai poe- ar nebelyja, ar degina kaitra, 
zija prozos formoje, kur nesi- ar nebedegina?” p. 21).
laikoma įprastinio pastraipų Laisvas eiliavimas gal būt 
(strofų) paskirstymo, eilučių duoda progos ir jausmui lais- 
sąskambio (rimo) ar net ju- viau pasireikšti, bet taipgi ve- 
desio dermės (ritmo). Kritikas ’da į pagundą pasikartoti, pro- Numeris turi 172 psl.

tymą perduoti ir tiems, kurie " malūnas Kaune prieš 30 metų 1930
kulturos’ negirdėjo ir nematė, Birutė Pū- ® “ vasario 23. Buvo gimęs 1860

mas ir Darbininko adminis- gruodžio 30 Kubilių kaime,

Kaip dar ma&i praveriame* 
savų butų durys, Beturiu dai
lininkų paveikiam. Geriau pa
sikabins kokią renesanso re
produkciją, o į lietuvį daili
ninką numos. Tiesa, reproduk
cija pigesnė,’ bet išlaidos pra
bangos reikalam ne vieno di
desnės. ir jis lengvai galėtų įsi
gyti lietuvių dailininkų pa
veiksią.

Bet prM tai rtfkie įsigyti 
pasitikėjimą savu dailininku ir 
meilę savam menui.

Ateina, štai, mintis apie mū
sų religinį meną, kurį sutin
kame savose bažnyčiose. Per
daug jis pilkas, neoriginalus, 
pagamintas komercinėse dirb
tuvėse. Bažnyčios dažnai re
montuojamos, perstatomos, bet 
labai retai kur pasitelkiamas 
lietuvis dailininkas. Tereikia 
tik palyginti šias bažnyčias su 
Marųuette Parko, Putnamo se
serų koplyčia, ir pamatysi, koks 
yra skirtumas.

Praeitą vasarą pastatė Ken- 
nebunkporte Kryžiaus Kėlius. 
Jei tai būtų atlikusi kokia ko
mercinė statybos bendrovė, su
dėjusi reljefus iš katalogų, ar 
mes tai minėtume? Tai būtų 
eilinė šventovė, kurioje lanky-

Tai pirmas toks vaidinimas. 
Kada nori, gali išsiklausyti, pa
kartoti, įsijausti. Patraukia

leidiniai (116 lietuviškų kny
gų, 44 — lituanicos ir 15 pe
riodinių leidinių, įsteigtų 1959 
metais).

Pradėta ir periodikos svar
besnių straipsnių bibliografija, 
kurią vienas lenkų bibliogra- 

rūpinęs naują S. Daukanto fas tiksliai pavadino: “vado- 
“Būdo” leidimą. Jo nuosavoje Vas labirinte” ...
spaustuvėje rChįęagp^.mięste 
ofsetu aUpŽšmntas š. m? ftr.'T 
turi 24 psl. ir viršelį, kurio 
seniau nebūdavo?

Pažadėta per 6 numerius 
perleisti visą 1958 - 1960 biblio
grafiją. Dabar pradėta nuo 
1959 m., paskelbta iš viso 175

klausytoją ir originali pasaka 
savo žodžio sodrumu, vaizdin
gumu, simbolika. Sužavi *reži- 
sorės Birutės Pūkelevičiūtės

Neseniai teko išklausyti 
plokštelės Baltaragio malūnas. 
Tai buvo tikrai retas litera
tūros vakaras privačiame bute 
— be salės, be plojimų, be per
traukų.

Ta keista nuotaikinga Kazio 
Borutos pasaka paliko gilų įspū
dį. Pajutai meilės išpažinimą 
lietuviškam žodžiui, kūrybinį

Tėvynės Sargas, 
visuomenės, politikos ir sočia- . . . .....linių mokslų žurnalas, 1959 m. keienėiute įraše t .Igo jojimo ,racijoje Kaina 10 dol. 
nr 2-3. Redaguoja i. V. Li- P10^1“ plokštė
tas, P. Skis ir kan. v les’ *etunos puses)1 sukasl

tojas turi pats stengtis pakil
ti aukščiau. Dabar toji nauja 
šventovė pati lankytoją kelia.

Tai reti pavyzdžiai. Dažniau 
į lietuviškas šventoves ateina 
svetimi menininkai. Jie prista
to'kūrinius lietuviškom temom.

Teko , matyti Šiluvos Mari
jos statulą, sukurtą Italijoje 
italo menininko. Ką gi, statula, 
kokių čia daug pagaminą ko
mercinės bendrovės. Nukalta 
dailiai, bet maža kūrybos.

Yrą išteistas ir Šiluvos me- 
dalikėlis. Vienoje pusėje Šilu
vos Marija, kitoje šv. Kazimie
ras. Viskas atlikta Italijoje. 
Šv. Kazimierui panaudota Car- 
lo Dolce paveikslas, o Šiluvos 
Marijai sukurtas naujas. Išleis
tas net didesnis medalijonas, 
kokių 5 colių. Tereikia tik pa* 
lyginti, pav., su P. Rimšos me
dalionais, ir bus aišku, kur yra 
kūrybingas darbas ir kur tik 
amatas. " x

Kaip įsiskverbė svetimieji į 
lietuviškas bažnyčias? Paleido 
kažkas gandą, kad Italijoje to
kie darbai pigesni. Taip, pigiau. 
Sako, kad Japonijoje esą dar 
pigiau. Kas iš to, kad pigiai 
sumoki, bet ir pati prekė lie
ka pigi. P. J.

Vladas šlaitas — Ant sau- be dekoracijų, be grimų, — lt .Viltis Vaičiūnaite, klebonas — tų.legrąžos vamzdžio - eileras- kostiumų^ Tebuv0 skaitymas. Rič d Simaniūkštis Muzikos -------------------------- -----------------
čiai, išleido D. Britanijos Lie- Bet jis klausytoją ppsieke ir . .. . .
tuvių Sąjungį Londone, 43 darė gilų įspūdį. .cP? Jonas<J«Monsl«s, lietuvių ra-
psl., kaina 50 t.

menininkai. Čia esantieji dai
lininkai nužengė gražų žings
ni, įvairiais atžvilgiais pratur
tino mūsų meną.

pavadinimas, rodos, kiek imant- mėnulio reiškia “didesnę gyve- vimas rezignacijai, 
rus, bet iš tikrųjų reiškia dai
ną ar melodiją, išgrotą saulė
grąžos vamzdeŪu, kaip kadais 
rudeniais vaikai grodavo, kai 
neturėjo geresnių muzikos in
strumentų. Lyg tokiai vaikys
tei priminti autorius groja 
liūdnas savo širdies melodijas.

Pirmoji jo eilių knyga — Adomas Jakštas seniau labai ziškai pasisakyti. Tačiau, nors 
Žmogiškos psalmės — buvo iš- bardavo už vieną eilutę trum- ir kaip nuo dainos nutolęs ir 
leista 1949 m. šiemet poetui pą, kitą “ilgą kaip smilgą”, realistiškas, autorius prisime- 
sueina 40 metų amžiaus. Gi- Bet dabar yra ir plataus mas- na dainos palyginimus ir pa
mes Rusijoj, jaunystę pralei- to poetų, rašiusių ar rašančių gal tai duoda tokių gerų paly
do Aukštaitijoj,' gimnaziją* bai- laisvai, pvz. Walt Whitman, ginimų, kaip . “plieno žaizda
gė Ukmergėj. Pereito karo pa- amerikiečių poetas, rašęs eiles smilkiny, kaip iširusi rožė” (p. 
baigoje pasitraukęs į Vakarus, 
dabar gyvena Anglijoj. Dalį 
dabar išleistos poezijos jau bu
vo paskelbęs Lietuvių poezijos 
antologijoj, išleistoj 1951 m.

Yra tokia Audubon Artists 
, draugija, kuri kasmet New Yor- 
ke ruošia didžiules parodas, 
šiemet buvo 184oji mėtinė pa
roda. Išstatyta aliejinė tapy
ba, akvarelė, tempera, grafi
ka, skulptūra. Daugiausia bu
vo tapybos, mažiausiai skulp
tūros. Paroda užėmė kelių aukš
tų uaifię- net Ir rūsį. Buvo iš^ 
statyta keli šimtai kūrinių, at
rinktų iš daugybės dailininkų. 
Buvo malonu atrasti ir du lie
tuvius. Sįi viena akvarele da 
įyvavo V. K. Jonynas, su vie
na litografija — Romas Vie 
sulas, gavęs net premiją.

Paroda pasižymėjo įvairumu. 
Buvo ir realistų ir kraštutinių 
modernistų. Realistai labiau 
traukė gilesniu tikrovės pra
skleidimu, modernistai — tech
nikiniu išradingumu.

Peržvelgęs tokią didelę paro- 
dą, susitnątai apie e meną ir 
apie lietuvius dailininkus.

^Mintydamas apie meno plė
totę, pamatai, kad jau seniai 
nebėra staigių naujovių; visi 
plakasi tuose pačiuose vande
nyse, maitinasi tomis pačiomis 
idėjomis. Tik vieniem tai iš
eina stipriau ir geriau, nes tu
ri didesnį talentą, daugiau dar
bo deda. Kiti pračiudžia pa
viršiumi.

Kai palygini šią gausybę kū
rinių su savais dailininkų kū
riniais, paklausi: ar lietuviai 
dailninkai blogesni? Ir nu
stembi, kad

daugelis musę menininkę 
yra verti dalyvauti tokioje pa
rodoje.

Ir dar daugiau! Matai, kad 
mūsų dailininkas daugelių at
žvilgių yra pralenkęs kitus. Jis 
ir originalus ir modernus, ir 
turi pasakyti daugiau, nes dau
giau išgyveno.

Reikėtų tuo pasidžiaugti. Tai 
mūsų išblokštųjų iš tėvynės 
laimėjimas, pasiektas laisvėje, 
kurios neturi Lietuvoje likę

8), debesėliai danguj ir “Širdy, 
netvarkingai išmėtyti” (p. 23) 
ar minėtina pusė mėnulio ir 
pusė be prasmės praėjusio gy
venimo. Ir tik kaip dainoj pa
sitaiko suderintas dvieilis.

Kad ir liūdesio dainius, au
torius vis dėlto pakankamai 
nuoširdus skaitytoją įtikinti jo 
poetinio pasaulio tikrumu. Ne
kartą jame- pasireiškia tikras 
vyriškas ryžtas tamsesnius gy
venimo reiškinius skaidriau nu

gręžus vsmediio, eilėraščiai, 
1959, Didžiosios Britanijos Lie- 

_ __  _ _____ ___ tuvių Sąjungos leidinys, 48 p.
jimo ilgis, su tikėjimu šviestų vlaoo šlaito-Ant ««ui»grą*m 3 arba 50
labiau “negtf vyšnių sodai” (p. varnam*" virtau*. A.

vičius — Memorandumai vo
kiečių okupacinei valdžiai, Pr. 
Pauliukonis — Kazimieras Pa
kalniškis — Dėdė Atanazas, 
Fridrichas Meris, arkiv. J. YPač nuotaikinga pabaiga. Pa- 

saka tun ryškią simbolinę

Tuo pavadinimu neseniai, 20). Dažnai eilėse mini mėnu- 
nors su pereitų metų data, Di- Ii. kuris reiškia “švelnų liūde- 
džiosios Britanijos Lietuvių Są- sį” (p. 21). Dažnas mėnulio

Palengvinti išsiųsti prenumerata, dedama ši atkarpa.
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Zakarauskas. Leidžia Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
ga. Turinyje: dr. V. Mar. — 
Krikščionybės likimas komu
nizmo režime, kan. V. Zaka
rauskas — Tiesa - vienybė - 
taika, Julius Gravrogkas — 
Valstybės ir Bažnyčios santy
kių klausimas, M. Krupavičius 
— Egzistendalinė etika, dr. K. 
Šidlauskas Lietuvos konsti- 

bemaž vien prozos forma. Jo tucija ir piliečių teisės, V. Bad. 
įtakos kiek žymu ir čia (“Gal — Visuomenės išlaikymo po- 
iš tikrųjų mes esam žolės pa- ntika, dr. R. Caldera — krikš-

Kas prisius 3 dol., DARBININKĄ gaus, iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 8 dol., gaus 1960 ir 1961 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 15 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų pa
pigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie'nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų skai
tytojų phdės administracijai ilgiau išsilaikyti nekeliant 
DARBININKO prenumeratos. Jei kiekvienas pasiryš pri
sidėti prie vajaus ir paieškoti naujų skaitytojų, nebus 
sunku to pasiekti.

DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 
kad nereikėtų laikraščio kainos kelti Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 45 metus, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba—apie 9 dol. Tuo tarpu DARBI
NINKO skaitytojai gauna laikraštį už 6 doL Tai pigiausias 
mūsų laikraštis. v

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ iš'ai- 
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui kovo mėnuo skelbiamas DARBININKO 
vajaus mėnesiu ir naujiem skaitytojam daroma nemaža 
nuolaida.

Ką šlaitas išgroja savo sau
lėgrąžos vamzdžiu? Iš tikrųjų, 
nedaug dalykų — širdies ap
sivylimų, gal dėl nelaimingos 
meilės, gal dėl tėvynės neteki
mo, gal bendrai dėl Žifiogaus 
tragiškumo. Eilėse yra liūdesio, 
melancholijos, kurią kiek pra
skaidrina gamta, bet melancho
liją didina abejonė dėl geres
nio būsimo gyvenimo, dėl to 
“nėra niekur mano širdžiai

\ . • - Z - -

■ /. - . v. - 'it- ‘ J# -*■ . s

' J. IMRŪNB

KELIAS
Išeinu aš į platų ir vienišą kelią,
Per miglas ir lietas aš vienui tik viena, 
Kad paverkčiau pajusčiau kaip širdį man gelia,, 
Kaip jaučiuos aš visur svetima.

Išeinu pasitikt mūsų dieną vasario —
Kaip klajūnė, svetur vaikštinėju, bastaus 
Ir nešiuos mano skausmą lyg baltą gėlelę, 
Kurio niekas iš vargšės širdies neišraus...

Ir tada ateinu taip arti mintimis 
Ten, prie brolių Tėvynės sargyboje, 
Ir jaučiu, kaip menka aš esu prieš Jumis, 
Kaip menka dulkė aš amžinybėje.

/
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Palikęs JAV, kur teko pra
būti ilgesnį laiką, grįždamas 
į Urugvajų, atsiradau Venesu
eloje, Maracay. - Lietuvių čia 

■ yra gal apie 150. Jie į Vęne- 
zuelą atvyko apie 1948 metus. 
E seniau atvykusių lietuvių 
nebuvo žinoma nė viena šei
ma, tad naujai atvykę nerado 
jokios lietuviškos ištiestos ran
kos, jokios tautiečių pagalbos. 
Be pinigo ir kalbos, be tinka-

Toliau keliaudamas pasie
kiau Valenciją. Sis miestas 
yra už 160 km į vakarus nuo 
Caracas. Miestą įsteigė kariš
kis Alonso Diaz Dorėno labai 
gražioje vietoje, tarp kalnų, ne
toli ežero Tacarigua. Miestas 
yra tipiškai ispaniškas. Yra la
bai plati pramonė kaučiuko, 
audimo, žibalo. Lietuviai čia 
gavo gražaus ir pelningo dar
bo. Pirmieji atvyko apie 1947

*r savo gyvenimą. Ir nuostabiai vo namus, yra gerokai pratur- 
prasimušė. Dąpg dirba teksti
lės fabrikuose, kai kurie eina 
vadovaujančias pareigas. Kiti 
dirba prekyboje, net jokioje 
aukštoje, kaip aukso, brangių 
akmenų ir laikrodžių. Retai 
tesutiksi tokią turtingą lietu
vių koloniją. Be abejo, padėjo 
lietuvEkas tvarkingumas, nuo
saikumas, darbštumas, bet taip 
pat ir audimo pramonė, aukš
tos vertės pinigas — boliva
ras. Kas labai maloniai stebi
no— tai lietuvių vieningumas, 
tautiškumas. Retai pasitaiko,

? - - kad toks didetis nuošimtis da- >• 
lyvautų misijose. Spėjame, kad 
gal tik dvi trys šeimos neat-

, silankė. Gerai prisidėjo ir pa- 
sireEkė Lietuvių Bendruome
nės pirm. JurgE Bieliūnas, Ma- 
racay apylinkės pirm. Henri
kas GavorskE. Veikliai pasi- 
reiškė Kukanauzai, štiteliai, 
Volkmanai, Gineikai. Labai sėk
mingai veikia lietuvių tarpe 
T. Antanas Perkumas, salezie
tis. Žmonės mielai skaito “Dar
bininką”, kuris paduoda įdo
mių žinių E lietuvių gyveni
mo. Misijas teko vesti man, 
sustojus pakelyje į Montevi- 
deo.

tėję. Tik vienas dalykas var
gina — tai dideli karščiai .iš
tisus metus. Dėl to daug kas 
keliasi į JAV, kai ateina kvo
tos eilė.

Lietuviai labai gražiai sugy
vena. Jų yra apie 200 Yra 
bendruomenės skyrius. Valdy
bą sudaro Petras Tumėnas, Liu
da Zavadzkienė, P. Neniškis, 
Stasys Rackevičius ir Juozas 
Zavedzkis.

Visi labai gražiai dalyvavo 
misijose, kurias man teko pra
vesti. Po. misijų buvo Vasario 
16 minėjimas. Paskui būvo su
ruošta vakarienė svečio gar
bei. Daug svetingumo man pa
rodė Viltrakiai, pas kuriuos te
ko prabūti kelias dienas, Ba- 
liutavičiai, VenckaL Lietuvių 
kapelionas T. Perkumas, sale- 
zietE, yra .labai kolonijai pa- 
sEventęs. Vietos saleziečiai ro
do daug palankumo lietuviams, 
užleisdami savo bažnyčią lie- 
tuvEkom pamaldom. Vyskupas 
Gregorio Adam yra labai nuo
širdus lietuviams. JE buvo ma
ne pakvietęs kalbėti vienoje 
didžioje salėje Valencijos vi
suomenei.

Petras Tumėnas ir prekybi
ninkas Leonas Tamošauskas
malonėjo mane pavėžinti po
gražias Valęncijos- apylinkes. Iš- Minėjimas pradėtas šv. Ka- 
sivežiau mielus prisiminimus zimiero bažnyčioje, kur buvo

patiems sužinoti, kas buvo tie aPie mielus tautiečius, kuriuos mEioš už kritusius dėl Lietu-
pirmieji pionieriai, kurie sugal- likimas įkurdino vaEingoje Va- ^os laEvės, išklausytas gra-
vojo naują organizacija tuo me- lencijos padangėje. žus kun. V. Demikio pamoks-

Lietuvos vyčiy.
(Atkelta’E’ST'įi.)

vojo naują organizaciją tuo me- lencijos padangėje, 
tu, kai visokių draugijų ir or- ~ 
ganizacijų rodosi buvo pertek- 
liūs.

Bet knygos Eleidimas su I 
gausiomE iliustracijomis yra I 
susijęs su didelėmE išlaidomis. I 
Reikės bent keleto tūkstančių I 
dolerių, kol bus galima eiti I 
prie spausdinimo. Kad spaus- į 
dinti tokią istoriją reikia, nė-1 
ra klausimo, ypač kad jau bai-1 
giasi penktasE Lietuvos vyčių I 
gyvavimo dešimtmetis ir toli- 1 
mesnis atidėliojimas gali pra- i 
žudyti dar iki šiol užsilikusius I 
davinius.

Kiekvienas, kurs yra kada I 
nors bent kiek bendravęs su I 
šia organizacija, be abejonės, I 
norės prisidėti prie šios Etori- 1 
jos Eleidimo. Buvę nariai, ku- I 
rie,.kaip iš patyrimo žinome, ] 
pasilieka amžinate organizaci- Į
jos draugais ir rėmėjais, nors 
ir pasitraukę E aktyvios veik
los, taip pat norės prisidėti di
desne ar mažesne auka. Be au
kų, Lietuvos vyčių draugų pa
ramos, šis projektas yra neį-

PATESONO "The Morning 
vos nepriklausomybės.

manomas įgyvendinti.

APREIŠKIMO PARAPIJOS CORISTCS: iš k. j d. J. Kulikauskiene, Mrs. J. Senken, Mrs. L. Senken. Choro koncertas buvo va
sario 28. Nuotr. V. Maželio.

Amerikai graso didžiausias pavojus
las ir drauge su kleb. kun. J. 
Kinta pasimelsta už Lietuvą. 
Bažnyčioje sklido Lietuvos

J. J ak ubą vi-

Paterson, h.J. Vasario 28 
įspūdingai paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktis. Jai gražią įžangą pa- himnas ir šalia altoriaus bu- 
darė vasario 16 vietos dien
raštis “The Morning Call”, 
paskelbdamas
čiaus 104 eil. gražų vedamą
jį apie Lietuvą, o vasario 28 
išvakarėse vietos meras W. 
H. Dillistin, pasirašydamas Lie
tuvos dienos proklamaciją. Pa
sirašymo fotografiją su kitu J. 
Jakubavičiaus straipsniu vėl 
paskelbė “The Morning Call”.

laisvės reikšmę, nurodė, kad 
tada, kai Lietuva buvo galin
ga, jos kunigaikščius graibs
tė kiti į karalių sostus, o, kai 
netekome laisvės ir už ją 
kovojome, tai reikėjo ilgai 
belstis į tų pačių ir kitų galy
bių duris, kad mus pripažin
tų. Dabar padėtis yra ir ge
resnė, nes visi mus pripažįs
ta, ir blągesnė, nes okupan
tas yra žiauresnis ir ‘be karo 
laisvės mums neduos. Tačiau,

vo Lietuvos vėliava.
Minėjimo aktas vyko lietu

vių klubo salėje. Salė nedide
lė, bet pilna dalyvių. Minėji
mas užsitęsė, bet niekas ne- 
siskirstė. Jį pradėjo A. Gudo
ms, o programai vadovavo, A. 
Masionis. Vasario 16 aktą per
skaitė stud. ’ J. Adomaitytė. In- 
vokaciją atkalbėjo kleb. kun. jei aukosimės Lietuvai ir lie- 
J. Kinta — minėjimo komi- tuvybės išlaikymui ir aukosi- 
teto garbės pirmininkas. Bu- (me kovai dėl Lietuvos laEvės, 
vo sugiedoti. Lietuvos ir A- tai gai* atsitikti, kad visi, ku- cijonus. 
merikos himnai.

Paskaitą skaitė *Stasys Lū
šys iš New Yorkoz Pabrėžęs

Call” leidėjas Henry A. Wiillams su lietuvaičių grupe Patersone, minint Lietu

GAUSI IR NAGINGA SENŲJŲ LIETUVIŲ ŠEIMA
Kai atvykau į Stoughtoną^ ŠTOUGHTON, MASS.

Kviečiame tad visus į talką, vieną iš pirmųjų sutikau Alek- ———————— 
Ir vienas doleris ir šimtas do- sandrą Gili, Sakėsi esąs nutau- vasario 16 Lazdūnų bažnyčioje
lerių bus mielai priimamas ir tęs lietuvis. Nors jis vartojo susituokė su Marijona Motie-
vertinamas. Aukojusieji bent anglų kalbą, nors namie kalbė-
5 dol. gaus po vieną egzemp- josi lenkiškai, bet mes susikal- Maceikaite. Ji gimusi 1889 spa-
liorių. Tad nuoširdžiai prašo- bėjome lietuviškai.
me visų narių, buvusių narių, Prisiminiau jo 50 metų ve- 
narių tėvų, draugų, visuomeni- dybinio gyvenimo sukaktį ir nu-

kaityte, kurią vietiniai vadino

geras: turėjau dvylika vaikų, iš 
kurių du mirė jauni, o 10 už- 
augo. Feliksas jau vedęs, gy
vena 1692 Central St. Jis yra 
Gili mašinų fabriko vedėjas. 
Kazimieras vedęs lietuvaitę iš 
Norwoodo, gyvena 151 South- 
worth Court. Jis irgi dirba to-

Uo 28. 
Į Ameriką atvyko 1910 bir-

„ „ želio ii. Išlipo New Yorke ir je pačioje dirbtuvėje. Pranas
ninku, lietuviško darbo rėmėjų vykau į jo namus — 39 Brock tiesiai atvažiavo į Štoughton, vedęs suomę, bet katalikę, gy- 
paskirti savo auką Lietuvos vy- st. Namai užrakinti. Sustojau Mass., kur praleido visą amžių, vena 457 Canton St Vienas Jus- 
čių istorijos fondui, žinant, pas sūnaitį. SE pasakė, kad se- 
kad Lietuvos vyčių Etorija yra nehs tebedirba. Nuvykau į dar- 
turininga ir garbinga* dalis vi- bovietę, į Gili mašinų fabriką 
sų Amerikos lietuvitį istorijos, ir pasakiau, kad noriu pamatyti 

Čekį išlašant AteteandR Gilį. Jau buvo be-Savo auką 
vardu Knights of Lithuania — 
prašome siųsti Lietuvos vyčių 
iždininkei: Mr»; Rita Pinku*, 
76 Providanca St., Worca*tar, 
MM8.

veik penkta valanda. Mane nu
vedė tiesiai į darbovietę. Pa
sveikinau sukakties proga. -Iš
sikalbėjus paaiškėjo.

Gimė 1884 lapkričio 21 Vil-
Liatvvos vyčiu istorija* niaus gubernijoje, Ašmenos ap- dirbau pinigų. Tai buvo tik 

' skrityje, Lugomovičių valsčių- 1913.

— Kiek galėjo būti lietuvių tinas nevedęs.. Gyvena su ma- 
1910 Stoughtone? " nim, 39 Brock St. JE ilgai tar-

— Vieni save vadino lenkaE, navo kariuomenėje Japonijoje.' 
kiti rusais nors jie ir buvo Juozas, kuris yra dvynukas su 
lietuviai. Tokių galėjo būti per Justinu, vedęs, gyvena 51 Per- 
400 šeimų.

— Atvažiavai kartu su 
na?

— Neturėjau pinigų.
kviečiau kiek vėliau, kai

žmo-

Atsi- 
užsi-

. fonde komisija:

ry St.; dirba, mašinų fabrike. 
Stasys gyv. 1426 Washington 
St., vertėsi cemento darbu, bet 
nuo praeitų metų su kitu lie
tuvių Bruno Baronskiu atidarė 
Eastone prie pat Stoughtono 
restoraną. Edvardas prekiauja

Longinas Švelni*, 
Stanley Vaitkus

kiomis organizacijomis, kaip jū
sų ir laikraščiais tokiais, kaip 
mano. Su juo turi kovoti visi, 
kurie priklauso bet kokiai baž
nyčiai, nes komunizmas siekia 
sunaikinti visas religijas. Ko
munizmas dar niekad taip stip
riai negrėsė Amerikai ir lais
vajam pasauliui, kaip dabar. 
Jei Erinksime Į Amerikos 
kongresą daugumą tokių, ku
rie taip galvos, kaip mes šio
je salėje; tai okupantams ga
lėsime pasakyti: “Get out iš 
pavergtų kraštų!”. Kalba bu
vo daug kartų pertrauktą ova-

---- - frie tik norėsime, dar grįšime Po jo kalbos buvo padaryta
į laisvą Lietuvą. rinkliava. Ji davė netikėtus

Po paskaitos į salę J. Jaku- rezultatus: 922 dol. Lietuvos
laisvinimui. Pats Henry A. 
Williams III terašė čeki 25 
dol. Kiti stambesni aukotojai: 
Lietuvių Klubas — 75 dol., J. 
Krukonis — 60 dol., Liet. 
Bendruomenė — 50 dol., kleb; 
kun. J. Kinta — 30 dol., F. Sa- 
ranka — 26 dol., Henry Schell 
Agency ir kun. V. Demikis — 
po -25 dol., J. Tumavičius, dr. 
Alf. Vileita, A. Gudonis — po 
20 dol., Step. Augulio šeima, 
Ged. Klimas ir Alg. Eitmanas 
— po 15 dol. Priimtos rezo
liucijos JAV prezidentui, V. 
sekretoriui, kongresui. Altui, 
Vilkui ir Lietuvos atstovui J. 
Kajeckui.

Meninėje dalyje viešnios so
listės gražiai nuteikė savo dai
nomis. O. Zubavičienė jautriai 
sudainavo: Palaužta rūtelė St. 
Šimkaus, Ar aš našlaitėlė ir 
Gal tu nori, kad mylėčiau — 
Aleks. Kačanausko bei Tulpės 
— F. Laumenskienės, New Y. 
konservatorijos stud. Ir. Stan
kūnaitė įspūdingai padainavo 
Mano tėviškė, Debesėliai, Ty
kiai, tykiai ir Sodžiaus idili
ja, visas komponuotas jos tė
velio muz. J. Stankūno, kuris 
palydėjo pianinu abiejų solis
čių dainas. EI.' Augulienės va
dovaujama tautinių šokių gru
pė, akomponuojnt muz. V. 
Justui, vikriai pašoko žioge- 

70' metų savo amžiaus lį, dzūkų polką, jonkelį ir ma-

bavuijaus ir didelių ovacijų 
lydimas įėjo dienr. “The Mor
ning Call” prezidentas Henry 
A. Williams III ir tarė ilgo
ką, bet Įspūdingą žodi, stip
riai nukreiptą prieš komuniz
mą. Pabrėžęs, kad jam didelė 
garbė būti Tjetuvos minėji
me, plačiai išdėstė komuniz
mo grėsmę laisvajam pasau
liui ir Amerikai. Pasmerkė 
Amerikos abiejų partijų poli
tikus, kurie ieško taikos su 
agresorium, siekiančiu krau- 
juje ir liepsnose sunaikinti A- 
meriką. “Su iškilmėmis pri
ėmėme Ukrainos raudonąjį 
mėsininką, žmogų be garbės 
ir be sąžinės ir atidarėme du
ris bičiulystei ir prekybai, pa
miršdami, kad jų prekės, pa
gamintos nemokamu vergų 
darbu, siekia sunaikinti laisvo
jo pasaulio industriją. Komu
nizmas yra pati žemiausioji 
žmogaus gyvenimo forma, 
žiauriausioji diktatūra, kur su
naikinama religija, šeima, na
mai. Aš nekenčiu komunizmo 
ir noriu, kad jis būtų sunai
kintas. Prieš jį turime kovoti to-

už McCormick, jis verčiasi aly
vos prekyba, gyvena 99 Drake 
Avė.; Karolina — už Kelly, gyv. 
201 Perry St. 
Iki 
dirbau vilnų fabrike, o vėliau lūną.
prisijungiau prie sūnų. x Minėjimas vyko gražiai iš- 

žmona jau 6 metai laiko Gili puoštoje salėje, - už ką padėka 
kavinę Wymon St. Jei vaikams . priklauso Vytautui Gružui ir 
gerai eis, tai gal ir ji prisijungs V. Auguliui, ypatingai V. Gru- 
prie Bruno restorano. Namai, žui, kuris nupiešė didelius Ge- 
kuriuose gyvenu, seniau sto- dimino, Vytauto Didžiojo, dr. 
vėjo toje vietoje, kur dabar ka- J. Basanavičiaus ir dr. V. Ka
talikų bažnyčia. Kai 1858 me- dirkos paveikslus ir visa šu
tais sumanė statyti bažnyčią, jungė į puikų dekoratyvinį dė
tai juos su, arkliais atitempė į rinj. Ačiū ir J. Zubavičiui. ku- 
dabartinę vietą. Žinoma, reikė
jo juos remontuoti. Šoną pri

ris smulkiai nufilmavo visą 
minėjimą.

dūrė gyvenęs prieš mane, aš Po minėjimo parapijos salė- 
pastačiau antrą aukštą, kur ir je Henry A. Williaihs III ir 
gyvenu; apačią visą išnuomoju. svečiams pagerbti surengta va-

Palinkėjau Aleksandrui su- karienė. kur dar pasikeista
je, Lazdūnų kaime. Tėvas bu- —Kaip sekėsi šeimos gyve- langais, gyvena 1332 Bay Rd.,
vo Jonas, o motina Marija Žile- nimas? jam padeda Justinas. Jūozapiną* ______ _ _ ______r
vičiūtė. Valdė pusę valako že- — Jeigu žiūrėti į mano vai- ištekėjo j Norwood už rtill, jis laukti šimto metų. Dar tvirtas jautriau žodžiais. Vakarienei 
mės. Sulaukęs 25 metų, 1910 kus, tai šeimos gyvenimas buvo yra paštininkas;" Antaninė — ir gerai atrodo. Mk, (Nukelta į 6 pat)

DARBININKO VAJUSran-; 
da atgarsį. Jau per pirmąją 
kovo savaitę atsiliepė naujg 
skaitytoj^. Ję yra keliolika, •_/, 
mums reikia keleto iimt$ kad 
Darbininko prenumeratą gali-' 
ma tūtų išlaikyti nepakeltą. 
Dėkojame atsiliepusiam, kad 
mus suprato; suprato ir lietu
viško spausdinto žodžio reikš
mę. Laukiame nauju. Prašome 
paskubėti: turime dar vieną 
naujieną. Neužilgo pradėsime, 
atkarpoje spausdinti visai nau
ją, niekur nespausdintą RO
MANĄ, parašytą vieno iš musę 
rašytojų laureatę. Nepraleiski
te progos pradėti jį skaityti 
iš pradžios. Siųskite Darbinin
kui prenumeratos užsakymą
tuojau! į

— M. P. Kiela E Chicago, 
III., Ant. šalčiūnas E Phila- 
delphia, Pa., ir Alb. Vanagas 
iš Sault Ste Mąrie, Ont., lai
mėjo po 25 knygų biblioteką 
kiekvienas. Šias knygas, skelb
dama išpardavimą, paskyrė Ga
bijos leidykla.

— Lietuvių Krikščionių De-
* mokratų "Sąjutigos konfėrehcf- ’ ? 
ja šaukiama Toronte, Kanado
je, gegužės “ ‘ ‘ 
ferencijos 
metai.

— Onos
šokių grupė, kuri veikia Bos
tone, kovo 25-27 dalyvaus New 
Hampshire valstybės ruošiamo
je liaudies šventėje Exterio 
mieste.

— Muz. St. Gailevičiaus kū
rinių koncertas ruošiamas ko- -■» 
vo 13 Toronte, Prisikėlimo pa- \ 
rapijos salėje. Koncerto pelnas 
skiriamas Vasario 16 gimnazi
jai-

—Karolis Žalkauskas, buvęs 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas, po sunkios operacijos 
gydosi Washingtone.

—Kun. J. Gasiūnas E St.

28-29. Tokios kOn- 
Įvyksta kas dveji

Ivaškienės tautinių

Louis pakviestas dėstyti sveti
mas kalbas pietiniame Illinois 
universitete Carbondale. III.

—Miami Fla,. A Skudžinskai- 
tės pastangomis suruoštas kon
certas vasario 17 Biscay parko 
teatre. Grojo 50 asmenų or
kestras, diriguojamas La Mo- 
nica, ir dainavo solistė Lucille 
Blackton. Dalyvavo apie 3,000 
žmonių. Savo žodyje respubli-
konų pirmininkas prisiminė 
Lietuvą ryšium su Vasario 16 
švente. ' '

— Kun. Petras Patlaba, šv. 
Antano lietuvių parapijos vi
karas Cicero, III., pakviestas* 
pravesti rekolekcijas Prisikė
limo parapijoje Toronte. Pa
rapijai vadovauja lietuviai 
pranciškonai.

Studiję dienos Philadelphi- 
joje vasario 27 - 28 buvo su
ruoštos Lietuvių Studentų Są
jungos dešimtmečio proga. Ruo
šė Philadelphijos skyrius ryti
nio JAV pakraščio sąjungos na
riams. Gausiam dalyvių būry 
buvo svečių iš Washingtono, 
Baltimorės ir New Yorko. Bu
vo svarstoma tema “Lietuviš
kos sąžinės sa'skaita”, moderuo- 
jant dr. K. Ostrauskui. Deba
tuose oficialiai dalyvavo D. Au- 
dėnaitė. T. Gečiauskienė. R. 
Kalvaitis, P. Mašalaitis, R. Ta
mošiūnas ir A. Žukauskas. Ki
tą paskaitą skaitė dr. C. Ma- 
saitte. šeštadieni nuotaikingai 
praėjo linksmavakaris — kau
kių balius, sekmadienį buvo 
pamaldos ’ - (V.KJ

RD
AMERIKOS LIETUVIŲ

PIL1ECIŲ KLUBO.
2S0 Union Are.. Brooklyn 11. N. Y. --

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 
su salėmis ir baru - restoranu.,

Banri-rortoraniii bei saloms yra 
baro-regunano bei kabareto li
cenzijos. Metinė apyvarta apie 
$50,000 OO Pirkimo pasiūlymus -r 
siųsti < ■

Amer. Uctuv. Piliečių Klubo Namų *į- 
Pftrdavimo Komisijos Pirmininkui . .V

ST KARVELIUI.
188 HiRhland Bhd.. Brooklyn T.
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O KO KO ?
Gerb. Redaktoriau,
Pereitame Darbininko nume

ryje straipsnelio “O ko kp” au
torius pacitavo Liet. Enciklo- 
pedijos kelias eilutes, kur pa
daro labai neapgalvotą išvada: 
“Švietimo ministerija paskelbė 
specialias instrukcijas mokslei
vių organizacijų reikalu, ku- 
riomis uždarytos aukštesnėse 
mokyklose veikusios mokslei- 
vių ideologinės- organizacijos, 
paliekant išimtiną padėtį veikti 
skautams”. Pacitavęs autorius 

—daro išvadą, kad skautai ruošė 
ideologinius kursus be ideolo- 
gijos.

Keista, kad autorius žodžiuo- 
* se “paliekant išimtiną padėtį” 

4 ; pamatė įrodymą, jog visoje or
ganizacijoje nieko nėra.

Man būtų labai įdomu, ko
kią naudą autorius su savo 

- žvirbliška logika Įneš i prade
dantį išsilyginti ir užmiršti par
tines kovas lietuviškąjį gyve
nimą? Mes jaunieji Į partines 

< kovas žiūrime su pasišlykštė- 
t jimu. J. K.

, Mes taip pat. Tam ir pacita-

•B'

-M

i

Katalikų akcijos
R. K. Kunigu Vienybės Cen

tro Valdyba išshintinėio Ame
rikos ir Kanados vyskupijų 
valdytojams laiška. kuriame iš
dėstė reikalą sjeigti Lietuvių 
Misijų — Katalikų Akcijos 
Centrą, nurodė jos veiklos po
būdi ir prešė paramos ar tai 
auka, ar leidžiant tam tikslui 
padaryti rinkliavą lietuvių pa
rapijų bažnyčiose. .
v Šiuo laiku jau, pradėjo grįž
ti vyskupų atsakymai, kurie 
teikia daug moralinės ir me-

vyskupai ne tik leidžia daryti 
-rinkliavą Centro reikalams, 

bet dar prideda savo auką.
štai kai kurios ištraukos iš 

vyskupų laiškų:
Buffalo vyskupas Joseph A. 

Burke rašo: “Aš šu džiaugs
mu duodu leidimą padaryti 
rinkliavą bažnyčiose šioje vys-

Atsišaukimas į
Pittsburgho ir

apylinkės liėtuvius
Vasario 16 minėjimas praė

jo. Oras pasitaikė blogas. Ne
vome porą sakinių”iš Lietuvių *r visi atsilankė Į minėjimą^ ne-.
Enciklopedijos. Jei tai “neap
galvota išvada”, tai ne mūsų, 
o to. kas Enciklopedijoje rašė. 
Galima pasitikrinti, atsivertus 
pačią Lietuvių Enciklopediją, 
ir įsitikinti, kad nurodytuose 
sakiniuose nėra ne tiktai žvirb
liškos,'bet jokios logikos. Kodėl 
laiško autorius nepaskaitė toli
mesnio sakinio apie tai. kad 
skautai ruošdavo ideologinius 
kursus?

Jei moksleivių organizacijos 
buvo uždarytos dėl ideologijos, 
tai tašai nuostatas turėjo bū
ti pritaikytas vi$om ideologi
nėm organizacijom; tai. ir skau
tam. Jie gi turi ideologiją, ku
rią išreiškia šūkiu “Dievui ir 
Tėvynei”. Ateitininkai? St. Šal
kauskio, jų ideologo žodžiais, 
siekia “Visa atnaujinti Kristu
je tarnaujant Dievui ir Tėvy
nei”. Yra bendrumo abiejų 
organizacijų ideologijoje.

Tačiau anas draudimo nuo-
nebuvo visiem lygiai

pritaikytas. Vadinasi, arba pa
sielgta nelogiškai, vienai orga
nizacijai sudarant “išimtiną ■ 
padėtį”, arba skautų organiza-| 
cija labiau atitiko suvalstybi- 
nimui. Suvalstybinimas yra jau 
politika.

Gerai, kad šiandien jaunieji 
skautai tuo šlykštisi. Dar ge 
riau būtų, kad ir vyresnieji 
būtų tokio pat nusistatymo ir 
akademikam skautam nedraus
tų ateitininkuose dalyvauti. Ta 
da tikrai galėtume kalbėti apie 
“išlyginimą ir užmiršimą par
tinių kovų lietuviškame gyve
nime”. Ateitininkai savo na-
riams nedraudžia dalyvauti jo; 
kiuose skautų sambūriuose.

Neteko girdėti
Naujienose K. Barčiauskas 

iš New Yorko jašo. kad Vieny
bės koncerte vasario 7 dainavo 
Danutė Stankūnaitė. Yra žino
ma sol. Danutė Stankaitytė i 
besimokanti dainuoti Irena 
Stankūnaitė. Kad jos abi būtų 
į vieną daiktą susidėjusios, dar 
neteko girdėti.

ir misijų centras 
kūpi joje... tačiau, kadangi tai 
galbūt nebūtu pakankama Jums j 
pagalba, aš Įdedu 100 doL čekįv 
Jūsų puikam darbui”.

Toledo vyskupas atsiuntė as- 
menišką "auką su linkėjimais. 
Dubuoue arkivyskupas atsiun
tė didelę auką ir savo nuošir- 
džius* sveikinimus. Kansas-City 
— St. Joseph vyskupas, kur 
lietuviu beveik nėra, atsiuntė 
gausia auką su nuoširdžiu raš
tu. Wichita vyskupas prisiun-;- 
tė asmenišką auką ir pasiža-

nybės darbus maldose.
Harrisburgo vyskupas Leoįl 

Leech prisiuntė labai gražų 1 
laišką ir pažadą, kad lietuviai 
kunigai jo vyskupijoje nuošir- j 
džiai prisidės prie organizuoja- į 
mo Centro ir padarys rinklia- I 
va savo bažnyčiose. Nevvarko ! 
arkivyskupas irgi labai malo- 

. niai leido šią rinkliavą lietuvių 
bažnyčiose: Lafayette vysku
pas prisiuntė savo asmenišką 
auką, taip pat ir keletas kitų 
vyskupų atsiuntė laiškus 
patarimais ir linkėjimais.

Cincinnati arkivyskupas 
rašė ilgą laišką, kuriame
pasižada ateinančiame Vysku-

- pų ^USirinkil^ ^ats-išdėstyti yra pabėgėliu metai. Jiems renkamos

su

pa- 
jis

visi girdėjo, kokius darbūs at
lieką Amerikos Lietuvių Tary
ba. kad Lietuvos reikalai bū
tų neužmiršti. Tam darbui rei
kia visų mūsų paramos.

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai, kurie negalėjote būti 
minėjime, atlikite savo parei
gą. Dalis biznierių prisidėjo su 
savo auka, bet kitų vardų ne
matyti aukotojų tarpe. Prisi
dėkite visi savo auka. Tebū
na jum pavyzdžiu Domininkas 
Petraitis iš Homestead, kuris 
yra senas, gyvena tik iš pensi
jos ir. negalėdamas dalyvauti 
minėjime, Įteikė 10 doL čekį

Savo aukas Įteikite arba at- Tokiu pavadinimu veikalą 
siųskite Pittburgho lietuvių ra- kovo 12, šeštadieni, stato Liet, 
dijo stotims arba Amerikos Lie- Bendruomenės Clevelando I - 
tuvių Tarybos valdybos na- sios apylinkės Vaidilos teatras, 
riams: J. Virbickui, V. Juce
vičiui, A. Naujelytei, A. Kra
pui; arba išrašykite čekį Ameri
can Lithuanian Council vardu 
ir pasiųskite Verai Količienei, 
iždininkei. 2055 Rehman St., 
Pittsburgh 10, Pa.

Lietuvos laisvinimas turi bū-

organizuojamojo Centro reika
lą? ir prašo s prisiųsti lietuvių 
parapijų vyskupijomis sąrašą 
ir numatyto vedėjo — direk
toriaus pavardę. Yra vilties, 
kad arkivyskupas, kuris yra 
žymi N.C.W.C. asmenybė, gali 
parūpinti Centrui nuolatinę pa
ramą.

Jei susidarys tvirtas fondas, 
galvojama net 4 kunigus kvies- steado lietuviai neteko uolaus 
ti Centro veiklai. veikėjo, gero kataliko ir susi-

Kun. K. š. pratusio lietuvio.

A A. JON| GREBLIĖNI PRISIMINUS
Pittsburgh, Pa. — Vasario 

18 -iš šv. Petro ir Povilo baž
nyčios, po gedulingų pamaldų, 
šv. Kazimiero kapinėse palaido
tas Jonas Grėbliūnas. Velionies 
asmenyje Pittsburgho ir Home-

“MELAS ŠVENTYKLOJ” CLEVELANDE

SIUNTINIAI J LIETU V A ’
X STANKŪNAS & MASIULIS <

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE I
LONDONE 1

Praneša visuomenes žiniai, kad gauta daug naujų įvairių medžiagų . 1 
iš ko- gąl'ma pasirinkti sudarant siuntinius savo artimiesiems: 4

100 jvait ių medžiagų vyriškiems kostiumams 1
200 ” ” moteri k. kostiumams ir sukne!fcms 4
100 ” ” moteriškiems ir vyriškiems paltams 4

Vi-os vilnonės medžiagos— angliškos su įaudimu “M'do in England” 4 
Medžiagų pavyzdžius galima ma'yti ir pasirinkti pas mūp'.j atstovų 4
JONĄ DAUGIRDA / 237 Union Avė. Brooklyn 11, N.Y. J

Tel. EV 4-1232 ir EV 7-4940 <

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūstį giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
K Ą fojc. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gauigm siuntiny ? ? ?
Be abejo. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO- 
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
KUR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

įjom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

j S. BECKENSTEIN, Ine. 
118125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

> Cor. DELANCY, N.Y.C.
> Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas,
> drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k. 
►
I KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
[ IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK. 
k S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
I ' Važiuoti ‘‘■Bar išlipant E Vs'eX.StSee£ keltis^ eleratoriuimįviršų, 
£ arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šj skelbimą, kuris, bus ypatingai įvertintas ..

<

A. a. Jonas Grėbliūnas, kaip i 
kokia darbšti bitė, visą savo gy
venimą paskyrė lietuviškai ka- i 
talikiškai veiklai. Pradedant jo 
veikla šv. Petro ir Povilo para
pija ir vyčių organizacija, jo 
triūsas išsišakojo Į visus visuo
menės darbus. Jis buvo LRKSA 
narys, priklauso šv. Petro ir 
Povilo draugijai, buvo Lietuvių 
ūkio klubo (Chamber of Com- 
merce) vicepirmininkas, ALR 
Katalikų Federacijos pirminin
kas, Alto skyriaus iždininkas, 
dirbo Balfe, rėmė lietuviškus ' 
vienuolynūs ir lietuvišką kata
likišką spaudą. Kai Pittsburghe ♦ 

«T I
Darbininku”, a. ♦ ..

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(wholesale) kainomis.

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietines 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!siliepiame Į rengėjų balsą — 

jie kviečia Į “Melo šventyklo
je” premjerą mus visus, todėl 
atsilankykime. Vaidinimas į-

“Melas švenWoje” - nau- vyksta slovėnų salėje, pradžia ^^’vių Ztaios~’v*ėU™ ^SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ! 
jas veikalas, atsiradęs tuo pa- 7 vai. tak. . . *
«u metu ir tokiomis pačiomis Vysk. ValanHaus lituanisti- 'UJj"°^ (Jrėbliilnas buv0 )ei. į

dejas, Spaudos draugijos pirmi- ♦ 
ninkas, ir kartu su kun. Mag- J 
num Kazėnu nešė visą naštą. ♦ 
Būdamas daugumos organi
zacijų valdybos nariu, ne tik 
lankė jų posėdžius, bet dažnai 
turėdavo gerų - sumanymų, ir, 
svarbiausia, buvo energingų su- 

1 manymų vykdytoju. Ar tai bus 
! banketas, ar. išvyka, piknikas 

ar kitokis parengimas, Jonas 
būdavo ne tik jų vedėju, bet l 
ir darbininku - padavėju, o jo * 
žmona ir duktė platindavo bi
lietus. Jis pirmasis atvykdavo 
ir paskutinis išeidavo.

Jonas dalyvavo centrinių or
ganizacijų seimuose, kongre
suose bei konferencijose.

Minėjimų proga atsilankius 
svečiui kalbėtojui, Jono ir jo 
žmonos pastangomis būdavo 
svečiui priėmimo pietūs, daly
vaujant vietos veikėjams, žo
džiu, Jonas pats dirbdamas ir 
kitiems buvo įkvėpėju darbui. 
Jis visuomet laikėsi aukštų lie
tuviškų katalikiškų idealų. Gau
sūs yra jo nuveiktų darbų val
iai, kurių neįmanoma trumpai 
švardyti. Sektinas yrą jo pat- 
iotiskas pasišventimas.

Per 25 metus turėjo maisto 
:rautuvę. Mirė sulaukęs 69 mė
li. Buvo kilęs iš Barbiškių km., 
.azdijų valsčiaus. 2. A. P.

sąlygomis kaip ir Al. Lands- nes mokyklos vakaras vasario * 
bergio “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”. Tai buvo “Penkių 
Stulpų” varžovas Clevelando 
apylinkės vykdytame dramos 

ti visų lietuvių reikalas. Turi- veikalų konkurse. Jury komisi- 
me aukoti, kol mūsų tauta jos daugumai pasisakius 
išsilaisvins iš vergijos.

Alto Skyriaus Valdyba

UŽ 
“Penkis stulpus”, “Melas šven
tykloje”, tesurinkęs mažumos 
balsus, atsidūrė antroje vieto- 
Je-

Vaidilos teatras parodė “Pen
kis stulpus”, dabar rodo ir jų 
varžovą. “Melo” premjerai te
atras rengiasi su dideliu atsi
dėjimu. Einant i sceną, kartu 
išryškėjo ir jo autorius — Vik
toras Mariūnas, LB Centro Val
dybos narys, ligi šiol reiškęsis 

gausūs, visada išpildo Alto nu- daugiausia tik straipsniais pe-

Amerikai graso
(Atkelta iš 5 psl » 

nepaimtas nei vienas centas 
aukų. Jos visos, atskaičius ki
tas būtinas išlaidas, bus per
siųstos Altui. Valio paterso- 
niškiams. kurie, būdami ne-

iš

17 praėjo geru pasisekimu. 
Programa —^Čiurlionio an

samblio pramoginio okteto 
koncertas (vadovas R. Babic
kas), mokyklos jaunosios kan
klininkės ir dainininkės (vado
vė 0. Mikulskienė), Stasaitės 
šokiai solo — buvo sekama 
su nuotaika. Kadangi tą dieną 
Clevelande vyko sporto var
žybos, tad užgriuvę sportinin
kai prigrūdo lietuvių salę tiek, 
kad nelengva buvo ir pajudė
ti. Girdėti, vakaras rengėjams 
davęs taip pat ir pelno.

K & K FABRICS

1158 East Jersey Street, Elizabeth. N. I.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

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

statytą jiems kovai dėl Lietu- riodinėje mūsų spaudoje, 
vos išlaisvinimo aukų kvotą.
Negalėjusieji dalyvauti,

Clevelando ateitininkai (sen
draugiai, studentai ir vyresnie
ji moksleiviai) vasario 28 Čiur
lionio ansamblio namuose su
sirengę jaukius Užgavėnių bly
nus. Po Įžanginės pirm. inž.

♦

žodžiu, kovo dvyliktoji iš-
_ - - . sku- eivijos teatrui bus įdomi die- __s_________r........................—

bėkite aukas įteikti komitetui, na: ar jį Įsirašys nauju kūry- Razgaičio kalbos, po dvasios va-
nes jos bus skelbiamos spau- biniu laimėjimu, ar pasiliks be 
doje tik už savaitės laiko. didesnio atgarsio? Norėtume

K. Alvarijas laimėjimo. Norėtume, kad šio 
laimėjimo liudininkų būtų kuo 

Kas norėtę skelbtis Darbininke didesnis bŪI^s štai kodėl at
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

do kuh. Dziegoraičio žodžio, bu
vo ne tik užkąsta, bet iki so
ties prisišokta bei prisidainuo-

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!
Kentėjau labai didelius skausmus nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankose, šlaunyse, 
kojose ir keliuose; jaučiau dideli nervingu- 
mą ir kankino nemiga. Meldžiau Dievg pa
galbos ir mano maldos buvo išklausytos. 
Gydytojai ehironraktikai — Times Sguare. 
Brone ir Brooklyno klinikose —• pašalino 
visus mano skausmus ir visas problemas. 
D.-bar ai jaučiuosi kaip 18 metų mergaite. 
Dėkoju Dievui ir chironraktrkų klinikoms 
Times Sųuare. Bronxe ir Brooklyne.
Jft« K-salit— r.ii- ti ar skambinti noi in’ rnril-
k:-9U>tu ii) apb- tai. kaip nnn ji’1
pad.'-b*. 'Mik. Fra:!«••!« Rui<1az?>.
S2.‘» M >ni«!i St . N<-w T »rk City. TU.7-2'70.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
TIMES SCT'ARE, T72 V/. 42nd St. 

(C-r. B’w»y—Suite 5'3A) 
CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN, 147 Mon^gue St. 

(Nėr Boroujjh Hali)
CHIROPRACTIC CENTER OF 

THE GRONX, 1015 Southern Blvtl. 
(Bet. E. Hlrtf St. A We»tchesrer Avė.)

Olmit KVIESTIS I NASU’S Iv i k’fr. Ii Ivl

sr’f-k :<tf' n »r

VILNONES 5TEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINfiS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms.
Taip pat šilkinės, maišytos, spa’votos. lovoms užtiesalai, 

vi’nonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET

TeL: AL 4-8319
NEW YORK 2, N. Y.

Cor.n.

St. Papartis TRAVEL to LITHUANIA
NOW you can VISIT RELATIVES in LITHUANIA 
WE ALSO ARRANGE TOURIST and BUSINESS TRIPS 

TO ALL PARTS OF THE SOVTET UNION 
We help you with your visas, reservations. etc.

For all informstion write or ca!l the mojt exp«rienced travel agent on 
EAST EUROPEAN TRAVEL . ’

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tel. CIrde 5-7711

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

CHIROPRACTIC CENTERS galt jimili pad II 
Cžalaakyt; vizitą akambinkitr tel.: OA 8-2U0.

(804 Bank St.). kurios 
savininkas yra veiklus bendruo- 
menininkas Kazys Bagdonas, 
lietuviškai kalbantiems pirkė
jams duodama didelė nuolaida. 
Bagdono prekybinis “sekretas” 
— Lituanica palaiko lietuvius, 
o lietuviai Lituanicą.

O. SauUitienei padėti mo
terys surengė pobūvį vasario 16 
šv. Juozapo par. salėje. Daly
vavo per 500 asmenų. O. Sau- 
laitienės pavojinga, atdaros šir
dies operacija buvo vasario 23. 
Ji kainuoja 3.500 doL

AND TO OTHER PARTS OF THE SOVTET UNION
GUARANTEED DELIVERY

Dut:es and all charges paid here—Recip’ent pays nothing
IVRITE OR CO TO RRANCH NEAREST YOV

COS?,?OS PARCELS IA PRESS Corp.
• NEW YORK 3, N. Y.. 39 - 2nd Avenue — Tek: AL 4-54C8
• LAKEV/OOD. N J. 126 - 4th St. ect.
• PATERSON. N.J., 99 Matn Street — Tel.: MU 4 4819
• VINF.LAND. N. J., West kandis Avenue. Greek Orthodo* Bldg.
• NEW HAVEN. Conn., 6 Day Street — Tek
• PITTSBURGH. Pa., 1015 E. Čarson Street — Tek:
• WORCESTER. Man.. 22 Caristad Street — Tek:
• HAMTRAMCK. Mlch., 9504 Jos. Campan — Tel.:
• CLEVrUAND. Ohio. 28S3 W. 14th Street — Tek:
• ChICAGO. Ilk, 2222 W. Chicago Avei.-e. — Tek

LO 2-1448 
HU 1-2750 
S W 8-2888 
TR 3-1888 
TO 1-1088 
BR S-6966

• Šan' FRANClŠCO. Cal.. 2078 Sutter St.čet —- TeL: F t 8-1571



pajamų

ROMAN FUNERAL. CIIAPEL

REAL ESTATE

BĖGLIŲ VAIKAI

Vajaus komitetas

CARROL FUNERAL HOME, Ine

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

NURSING HOME

ROOFING SERVICEUPHOLSTERY SERVICE

PAUL’S RESTAURANT
Serving all 5 Boroughs and sur-

Yl 8-3800

FLORISTS

TRiangle 1-4680

Ridįettood-Filiale

Wine & tiquor Store
CHILDREN 8OARDEDJULIUS KIIMHKAS ELEKTROS MOTORŲ-TAISYMAS num nw 11t grano rr„ brooklyn n. v.

AR ŽINAI, KAD ... 
TROKŠTA DARBININKŲ?

Ieškomi: Martynas Pileckas, 
jo seserys: Elzbieta Mikelionie- 
nė, Agota Babarskienė ir jos 
sūnūs: Julius ir Albertas Ba- 
barskai. Ieško Kazys Pileckas, 
sūnus Kazio, iš Lietuvos. Mi-

JNtoMurtaBalfo skyriaus va
jus pasibaigė. Vajų vykdė spe
cialiai sudarytas komitetas, ku
riam pirmininkavo kun. Petras 
Totoraitis. I komitetą įėjo J- 
Trečtaeaė, L Dataeta, V. 
Audėnas ir B. Saitams. Vajų 
globojo preL Ignacijus Ketme-

CHILDREN TAKEN CARE OF 
BAILY

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

First floor ;— Uriųg-room. sunroom or 
all purpoee toona. dming-room. powder- 
room. strauhline kitchen. 2nd , floor — 
4 bedroam* «nd bath. 3 minute walk to 
I.H.M. Parochial School; convenlent to 
Bdewood Sehool. Price. $29,000. — Sole 
Agent RO1 RT M. IRISH. 8 Harwood 
Court^Steąrsdale. N. Y. Tel.: SC 3-0348.

Žymesnes sumas aukojo: po ....
25 doL: M. Daukšyte, Freehoi- - kūopa, V. Tzobis, J. Lukas, V. 
do lietuvių klubas, J Kralikaus- 
kas, L. šušys, kun. P. Totorai
tis, A. ir K. Trečiokai, M. Vai- 
kevičiūtė; 23 doi. aukojo S. ir 
J. Kontrimai; po 20 dol.: SLA 
245 kuopa. Po 15 doL: dr. A. 
Didžiulienė, dr. S. Kungienė, 
E. Mažionis; po 10 dol.: ALB 
Newarko Apylinkė Baltrušai 
šaičiai, A Beržmskis, L ir V. 
Diliai, dr. T. Hanlon, Jatulių

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street New Britain. Conn.

Tel. BA 9-1181

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

POpIar 5-4110BĖGLIAI. Pabėgėlių metais jūsų 
auka N.C.W.C. palengvins vargą 
pabėgėliams, kurie gyvena stovy
klose Europoje, Artimuose ir To
limuose Rytuose. Kartu su Ameri
kos vyriausybe katalikų N.C.W.C., 
kuri turi 84 įstaigas 62 kraštuo
se, jiems nuveš maisto iš čia su- 
sidurusio pertekliaus Amer. vys
kupų fondas skelbia visoje Ame
rikoje vajų kovo 20-27 d.d.

Mačinskas,I. Matuliai, Ne- 
warko Lietuvių Demokratų klu
bas, Newąrko Moterų klubas, 
J. Nausėdas, R. ir R. Ošlapat 
M. Penkauskienė, O. ir S. Po
ciai, A Ramonas, J. ir S. Sa
vickai, B. Sarkenis, 
šisai, O. šulinskienė, V. Tume
lis, Mrs. G. Trybūlas, B. Vem
brė, A ir V. Vosyliai, M. Ze- 
man, V. Žostautas, A. Žukaus
kas.. Kitiaukojopo mažiau.

Komitetas taip pat surinko 
ir Balto Centrui pristatė 140C 
svarų dėvėtų rūbų bei avaly
nės.

Vajaus komitetas dėkoja au
kų rinkėjams ir visiems auko 
tojams, o taip pat V. Krūmė- 
nienei, M. Janušonienei, P. če- 
saitienei ir J. Kazakevičienei, 
ruošusioms vakarienę, jr, N. Au- 
dėnienei, daug dirbusiai prie 
laiškų išsiuntimo.

Visiems, kurie bent kuo pri
sidėjo prię vajaus pasisekimo, 
ačiū! ? ‘

(O PLACfc, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANU 
Call LO 3-7291

Vajus skaitomas pavykęs: su- surengta1 
rinkta 909.16 dd. Negausiai Ne- Autasi 
warko kolonijai tai nėra maža -iįp S- -K 
suma. Aukos buvo renkamos Ttyfintas 
aukų lapais. Tolimi gyvenan-

— naujose patalpose — 
SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

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

74 Providence Street 
Woroester, Mass.

Joseph Audrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 

Tel.: VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vaL vak,

- - sekmadieniais —- 1 vai. p.p? ligi^5_ vaĮ<-vak.^

Ifertaė- Branda ir Trentoao betariu 
lie- Įdubas. Po 5 doL: A ir A 

«ta virš Andrews»J. Armanaričbis, N.
10 buvo ir V. Audėnai, J. Avižienis, A 

Btata& M- ir M. Barauskai, 
iko dote- Birutės Dtaja, MBujaustas, 

J. Cepniis, A, Duris, P. Eta 
ta, K Gataaiskas, G- Gedmin- 
tas, dr. I. Gfedrikta Į ir O. 
Giraičiai, jį ir F. Graudžiai, 
R. Grazevic^ G ir V. Jančiaus
kai, V. Jokūbaitis, A. Juškevi
čius, V. KalašSnskas, M. Kase
lis, A ir P. Kazanauskai, preL 
Ig. Kelmelis, V. Kiaunė, J. Ky- 
montsB, Ėį |^^aitis, G. ir V. 
Kvedarai, Lietuvos vyčių

Owner transferred. 2 yr. spllt leve!; 
b«dkoo^is,..l^ baths, 

recreation ynom, garage, fenced 
yard; 123,500. DUmont 5-0042.

72, ta- W»i» K. 
šipaila — », B. tata — 
43, V. Matams — 37.50, J. 
TteSokienė — 35, E. Kaitas 
-- 25, P. purmoas — 25, V. 
Audrias — 18, J. Čepulis — 
12, a Pocienė — 12, B. Vęns-

ln Saint Raphael's Parish, in EAST 
MEADOVV, L I. N. Y. $19,500. 80 x 100 
landacaped plot; 4 bedroom field-stone 
front. Cap« Cod; attached garage. patio. 
20 ft. living rm.. 15 ft. dining nu., eat- 
In kitchen, 21 ft paneled study. aemi- 
finished basement: low taxes. Many ex- 
tras iacluded. Parochial school under 
construction. Owner. SU 1-8546.

AR JOS ŽINOTE,
kad iš jūsų atlyginuųo ; 
mokesčiai — valaty

Jūs turite teisę dalį įmokėtų 
valstybinių ir federalinių 

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 JAMAICA AVE^ VI 3-1477

WOO»HAVEN 21, N- 1L__ .APRAUDOS IR SĄSKAITYBA

Sav. P. VISNIAUSKAS
31 Spring St., New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

Um tfem sroflen Kunden- 
kiete bMKs und gevissenhaf- 
ter <U«nen ra fctanen. bteteš 
mnen da» BEROUNA-HAUS 
dte GRUSSm AUSWAHL an 
vKBflpsnPtamr und 
BESIEK DBUTHCHEN QUA-

Kazimieras
Gailiaus

SERV-WELL ROOFING CO.
All Typea «f Roofing & Repairs 

Side WaH ShtagHng 
Guttora, Leadera, Skyhgtta 

Reasonabte. Guaranteed VVork.

!«.: EV 7-2988
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

• Wedding Arrangementa
• Artiatic FuneraI Deaigns
• We Ddlver Anywhere

ir.TD. Memtier

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAVS UQU0R STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RfCSMOND HHJL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-8544

CnthoKca Weicome 
C«f«aa, L. I. Vfcinrty 

IfispacUon invited
REASONABLK FR1UE8

JI M*t RNtaarMrt and Ptezeria 
*4IX Orand Awj Maapath

P|ZZA«U-go, BEER and WINE 
Pha, fbėd and SandvrKh Ortas to 
take ooL <Mve us * call and ytrar 
lUa» or »> b. prapared. 

DAveaport t-7327 We OeRwtr

wšhrle;stet dadurch FUR JE- 
DEN FUSS den richtHten 
3CHUH und PUR JEDES 
BUDGET dcn richtigen Preū. 
— Und bei BBROUNA gibt 
ee Iceinen Kaufkvang. Wlh- 
len Šie in Rūbe — Šie wer- 
den freundltchst bedient.

MOTERIS
ĮVAIRIEMS DARBAMS 

DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE
Nuolatinis darbas — kreiptis asme
niškai — GEORGE’S Dehcateseen 
170-13 Jamaica Ave^ Jamaica, L.I.

JA 6-065*

68-18 MYKTU AVEKOE 1151 MA0IS8K AVERUE 
MMCV66B, 6UlšRS Mm M. Ito TeM BU B-BBIB

M* WT MWI KW TOM OITT

In SAINT PETE2VS PARISH
In PORT WASHINGTON, L.l. N.Y. 
Stone, brick, shingle slate. roof, 4 
bedrooms, 2 baths, fireplace. $35,000. 
Walking distance to RR, churches 
and shopplng. — Reasonable offer 
considered. PO 7-6600.

In SAINT MARY’S PARISH 
in DUMONT, N. J.

FULTON NURSING HOME
1511 Folton Avė, Bronx, N.Y.

CATHOUCS VVELCOME 
Sunday Maaa 

Under New Management 
“A Home With a Heart” 

CY 9-2300

BEACON NURSING HOME
301 Belleville Avė, Bloomfleld, NJ. 
Home atmosphere - Catholics wel- 
come - Best professfonal care - 12 
mylės from Manhattan - Reasonable 
Rates. Ethel Meyer Baskin .— R. N.
Direetor. Pilgritn 3-7950.

Metinių Ir Milanu šaldyme sistemos pllnae aptarnavimas 
Papildomas gožas — Sudedami nauji vamtdiiai

Atidarė nuo ptnmtanto iki penktatanio ane 5 Ud • v. V, 
Seštadieoiais __ visų d' "

Dšl didesnių užsakymų skambinti STgrflng

Šiam mieste jau du milijo
nai gyventojų. Dar 1911 mies
to centre gyveno 68.4 procen
tai visų gyventojų, dabar tik 
25. Bažnyčios pastatytos dau
giausia miesto centre. Priemies
čiuose jų trūksta.

Trūksta, kaip kalbėjo popie
žius Jonas XXIII šiemet sino
de, ir bažnyčios vienuogyne 
darbininkų. Romoje dvasinei 
žmonių tarnybai yra 220 kuni
gų, 370 vienuolių. Vienas ku
nigas tokiu būdu tenka - tik 
3,300 žmonių. Esą iki 70 pro
centų gyvento jų miršta be pas
kutinių sakramentų. - 
Sovietuose

Ciiruščiovo paskelbtą sovie
tų kariuomenės sumažinimą va
karų spauda išaiškino, kaip di
deli darbininkų trūkumą So
vietuose, ypačiai Sibire. “Die 
Weltwoche” aiškina, kad dar 
1963 vis bus 3 milijonai darbi
ninkų trūkumas. Jų reikia la
biausiai žemės ūkiui, nes ten, 
kur Vakaruose dirba mašinos, 
Sovietuose vis dar turi dirbti 
žmogaus jėga. *fie 1.2 milijo
nai kariuomenės, kurie bus pa
leisti, iš tikrųjų bus perkelti 

nėti asmenys | Ameriką atvy- i j
ko prieš nirtfrąji pasaulini tįąra Tarp buvo padarytą 1955 ir 
Iki antrojo pasaulinio karo bu- “savanorių iš
vo susirašinėjamą. Jie patys kariuomenes buvo pasiųsta į 
arta žinantieji apie juos p^- Si^° 130,000.
šonai atsiliepti: Alb. Repšys, Karine jėga nuo to nesuma- 
21 Thorne St., Worcester 4, Rastis rašo, kad ir at- 
Mass leisti iš kariuomenes, bus ka-

• rininkų žinioje ir toliau treni
ruojami.

Papigintos knygos Amerikoj* 
čia trūksta gydytojų.- “Ame- Papigintomis ka.nomis Dar- 

bminko administracijoje gauna- 
mos šiqs knygos: Zenono I- .v • - je yra io,Wu.vinskio — sv. Kazimieras — ,... . , . v.n ... O psichiškai negaluojančių ir2 dol., J. Gailiaus — - .. ; ” ? . . . xo , j , j „ reikalingų medicininės globosSusitikimas — 1 dol., dr. P. „ . įn -j vr-rc yra *• milijonų žmonių. Iš jųGaidamavičiaus — Milžinas, ,1 „ .. -... . . 14 mil. pernai buvo gydomididvyris, šventasis, — 1 dol., ,. . . . ... . .. jį . . .’ ligoninėse ir psichinėse khm-A. Maceinos — Saules giesme { 
— 3 dol. šias knygas užsisa- ..Kasiems už 7 dol. pridedama pernai siSė^TuS^ 
dar viena knyga dovanai su J j 
nemokamu pašto persiuntimu. J ų 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė, Brooklyn 21, N.

R6STAURANTS

UQU0BS — BEEB — WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

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

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, Įvairių pob&vių ir pu. 
nuotraukų; norite atnau^ūti seną fotografiją?

rounding are&s — T E R M S — We 
do revebbing, retying, reupbolstery 
and all forms of upholstery. Cash or 
CrediL We do our own Financing.

Combined Upholstery Service



ŽINIOS
labai gerom itattnoktjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą IA

jo du PU511Į*™ apie lietuvių 
Sibiro maldaknygę Marija, gel
bėk! mus. Vienam puslapyje 
perspausdinta, lietuvaško teksto 
originalas, kitame —' anglų 
kalba supažindinama su pačia 
maldaknyge ir duodami maldų 
vertųnai. Puslapiai atspausti 
trim spalvom. Pridėta ir at
skleisto originalo nuotrauka. 
Maldaknygę anglų kalba išlei
do vienuoliai paulistai New 
Yorke.

Liet

f buvo atlaikytos ketvirtadienį, 
feb' kbvo 3, Apreiškimo parapijos 
g bažnyčioje. Mišias aukojo pa- 

rapijos klebonas kun. N. Pa- 
kalnis, asistavo kun. dr. J. A- 
viza ir kun. V. Dabušis, cere- 

ts monijas tvarkė kun. V. Pik
turna. Pamaldas organizavo
New Yorko - New Jersey Ku- Yo7ko Hubas balandžio 24, per.; 
nigų Vienybės provincijos vai- Atvelykį, rengia Velykų stalą 

į_jiyba. Gal-dėl vėloko laiko, o Carnegie Endowment salėje. , š, 
- gal dėl blogo oro (tą ryfą~NT - KropžinSo ^rongtynėO'- 

LAK ir latvių krepšinio ko
mandos, pastariesiem prašant, 
atidėtos iš šeštadienio 
virtadienį, kovo 10 d. 
vak.

Jaunęję Dailininkę 
paroda bus balandžio 2-3 ir 9- 
10 piliečių klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Paro
dą organizuoja Akademinio 
Skautų Sąjūdžio New Yorke 
skyrius. Jos tikslas yra iškelti 
visuomenės akyse mūsų jauną
sias meninės pajėgas ir pasi
gėrėti bei įvertinti jaunųjų me
nininkų kūrybinį darbą. Paro
dą sutiko globoti prof. V .K. 
Jonynas. Tikimasi, kad visuo
menė parodys šiai parodai tin
kamą dėmesį. Jauni amžiumi ar
ba profesiniu patyrimu daili
ninkai, norį savo kūrinius šio
je parodoje išstatyti, prašomi 
apie tai pranešti Vyteniui Ra
manauskui, 104-29 89 Avė., 
Richmond Hill 18, N. Y.. Tel. 
VI 6-0041.

Yorką ir Brooklyną padengė 5 
įH colių sniegu) į pamaldas atsi- 

lankė labai maža žmonių, o ir 
kunigų galėjo būti daugiau. 
Ypač pasigesta oficialių įstaigų 
bei visuomeninių organizacijų 
atstovų, kuriu, berods, tarnyba 
valandomis perdaug nevaržo.

ALR Katalikių Moterių Są
jungos 29 kuopos susirinkimas 
šaukiamas kovo 13, sekmadienį, 
3:30 vai. popiet Apreiškimo 
par. salėje. Po susirinkimo bus 
laimėjimų vakaras. Pirmininkė- 
J. Terebeizienė prašo visas na
res dalyvauti.

LB New Yorko I apylinkės 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks kovo 13, 12 v. Apreiški
mo parapijos mokykloje, Brook- 
lyne. Programoje — praneši
mai, valdybos ^rinkimai ir kt. 
Visi nariai kviečiami dalyvau
ti.

Jadvyga Matiukienė mirė ko
vo 1. Palaidota iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios kovo 4 šv. 
Karoliaus kapinėse. Paliko liū
dinčią dukterį Valeriją Lagaus- 
kienę su šeima.

APREI^CtmO PA^PMOS koncerte vasario 28= H
L. Andriekus, kun. V. Pikturna ir TEv. B. Ramanauskas. Nuotr. V. Maželio, 

į ket- ------ --- ------------------------------- ..
8 vaL . >-

kūrinių IŠLEISTUVĖS KAZIMIERUI IR ONAI MAROKAM
Sausio 31 Mykolo ir Magda

lenos Barauskų namuose, 21 
buvo surengtos išleistuvės Ka
zimierui ir Onai Marcinkums, 
kurie dabar išvyko į Floridą 
ir kur anksčiau apsigyveno jų 
sūnus Vytautas Marcinka.

■ r1?-'..-i.....  . .. ...... __ _____ ...... . ..v
Susirinko gana gausus būre- ko nei darbo vietinės lietuvis-; 

lis giminių ir draugų, per 20 
asmenų. Vasario 7 išleistuvės

namuose, kurie dabar parduoti. 
Abiejuose pobūviuose atsilankė 
Jersey City šv. Onos lietuvių 
parapijos klebonas kun. Jonas 
šernius. Pobūvio metu buvo 
pasakyta kalbų, prisiminta pra
ėję laikai ir nuveikti darbai, 
o taip pat pareikšta geriausi

Neringos tunto skautės New 
Yorke vasario 27 savo sueigoje 
paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, kurią pravedė 

’ pskt. Aldona Noakaitė. Daly-
vavo tėvai, svečiai ir skautai, 

septyniosšešios skautės
paukštytės davė įžodi. Dvasios 
vadas kun. J. Pakalniškis pa
sakė kalbą ir paminėjo nepri
klausomybės šventę.

Po iškilmingos dalies skau
tės turėjo trumpą programą, 
sktn. V. čečetienė papasakojo 
apie pasaulio skaučių susimąs
tymo dieną, kuri buvo vasario 
22 Scarsdaie. N.Y. Toje tarp- 

. tautinėje sueigoje lietuves skau
tes atstovavo sktn. C. Cečetie- 
nė, pskt. A. Noakaitė ir pi. A. 
Šileikytė. Iš ten atsinešė žva
kutę, kurią uždegė sueigoje. 
Žvakutes uždegė ir visos daly
vavusios skautės; vienos degė 
už Lietuvą, už žuvusius parti
zanus, skautes, už 
kitos atsiminė skautes 
voje, kurios negali laisvai da
lyvauti sueigose.

110 VVyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

9"Atad:er.lais iki filmes pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos

Penktadienį, kovo 11 — iki 
Trečiadienio, kovo 16. 1960, 

•AM BRUNNEN VOR DEM TORE’ 
Vaidini Sonja Ziemann - Paul Klin- 
ger - Hans Stuewe - Fritz Wagner 
- W:lly Fritsch - Heli Finkenzeller - 
Hans Richter - Mariane Ried - Lud- 
wig Srh’nitz. Priedui spalvota filmą 

“Saiton m Oberbayem”
Be to. naujausia Vokietijos įvyktų

BAIDŲ KRAUTUVES
PUTNAM SESELIŲ RĖMĖJAI 

įj KVIEČIA
Visi žinome, kad netoli Bos- 

tono yra lietuviška ir katali
kiška įstaiga — Nekalto Pra-

h. sidėjimo Seserų Kongregacijos 
| vienuolynas su gražia neseniai 
|> pastatyta koplyčia. Gal ne taip 

gerai žinome, kad tos seselės
[ turi pensijonatą, kuriame gyve- 
K na kelios dešimtys lietuvaičių, 
B' besimokančių Putname. Moks- 
F;. leivės ir studentės, seselių pa- 
k dedamos, laisvu laiku parengia 
L gražių vaidinimų, dainų, šokių. 
I: Vienas tų labai gražių dalykų 

yra lietuviškų dainų, žodžių ir 
šokių pynė “Rugiapiūtė”. Kas

t ją matė,/nori dar sykį pama
tyti.

Bostoniškiai dar nėra matę 
“Rugiapiūtės”. Ją pamatys ko
vo 13 d. 3 vai. popiet Thomas 
parko mokyklos salėje. Paimta 
didesnė salė su didele scena dėl
to, kad programoje dalyvauja 
daug mergaičių. Mergaitės su
vaidins ir trumpą vaidinimą 
“Mažasis brolis”.

Rengėjai iš New Yorko pa
kvietė aktorių Vitalį Žukaus
ką, kuris pasižadėjo atvažiuoti i EV 4-1232 
ir duoti bostoniškei publikai: 
daug linksmų dalykų. I

Rengėjai nori, kad tą pro- ;
gramą: matytų mokyklas lan- i 
kąs jaunimas. Tad mokiniams : 
įėjimas kaštuos tik 10 centų. ; 
Iš suaugusiųjų bus prašoma 
aukos bent 1 dol. už asmenį.

Putnam seselių rėmėjai, ku
riems vadovauja V. Šimkienė, 
labai kviečia visus Bostono ir 
apylinkių lietuvius atvykti. Pa
matysime labai gražių dalykų 
ir paremsime seseles! Ligi pa
simatymo!

Prof. J. Brazaitis vasario 27 
kultūros klubo susirinkime 
skaitė paskaitą apie lietuvių 
charakterį. Po paskaitos buvo

JERSEY CITY, N. J. są pastatą bažnyčiai, padary- 
———————— x ti vidaus įrengimus ir nupirk

ti namus klebonijai. Tas vis
kas buvo padaryta, vadovau
jant klebonui, parapiečiams re
miant pinigais ir darbu. Rei
kėjo dar salės susirinkimams.

> Pinigų, nebūva Tai. Kazimieras 
Marcinka su savo draugais ra
do išeitį. Jie grįžę iš darbo po 
bažnyčia iškasė rūsį, išvežė že
mes, sienas išmūrijo akmeni
mis ir taip įrengė erdvią pa
talpą — parapijos salę. Tai yra 
didelis darbas, atliktas tų pa
prastų darbininkų. Už tai jie 
negavo jokio atlyginimo.

Kazimieras Marcinka buvo il
gametis parapijos komiteto pir
mininkas ir bažnyčios kolek
torius. /

Jis 1929 aplankė nepriklau
somą Lietuvą. Tuo pačiu me
tu jis vedė marijampolietę Oną 
Avižienytę.

Iš Vokietijos jis atsigabeno 
dvi lietuvių šeimas.

K. ir,0. Marčia yra nuo- £
latiniai Darbininko skaitytojai Lietuvię Enciklopedija vasa- 
Jiems linkime kuo geriausio rio 27 iškėlė vaišes redakto- 
pasisekimo naujoje vietoje. riams, bendradarbiams, Bosto-

V. A S. no bičiuliams, spaudos atsto- 
----------------------------- -- ■ vąms. Vaišės iškeltos ryšium 

LIETUVIŠKOS NOVELĖS su 20 L< Enci^loPe^ijos tomu,
ANGLIŠKAI

Kazimieras Marcinka atvyko į 
Ameriką 1911 ir visą laiką gy
veno Jersey City. Jis buvo pa
prastas darbininkas ir sunkiai 
dirbo, betnepasigailėjp nei lai-

kos visuomenės labui. Prieš 45 
metus, kai buvo steigiama pa
rapija, Kazimieras Marcinka bu
vo vienas iš svarbiausių inicia
torių ir organizatorių. Jis vaikš
čiojo ir kvietė lietuvius į sus- 
rnkimus, rinko parašus leidi
mui gauti, rūpinosi lėšomis, kol 
parapija buvo įkurta, bažnyčiai 
nupirkta kinoteatro pastatas 
ir žemės sklypas. Reikėjo pri
statyti zakristiją^, pritaikyti vi-

Lithua.Jan Short Storiec

~ kuris greit pasirodys.

Ateitininkę sendraugię susi
rinkimas įvyko vasario 28 Ci-

o taip pat ir anksčiau išleis- bų bute. Susirinkimui vadova- 
tos lietuvių liaudies pasakos vo A. Juknevičius. Prof. J. Bra- 
Lithuanian Folk Talės, St. Zo- zaitis skaitė paskaitą apie mū- 
barsko redaguotos, galima gau
ti arba užsisakyti paštu Darbi
ninke. 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y., pas St. žSt- 
barską 85-37 88 St., Woodh*- 
ven, N.Y., ir Spaudos Kioske, 
280 Union Avė., Brooklyn ji, 
N. Y. Novelių kaina 5 dol., 
Pasakų — 4.50 dol.

vo A. Juknevičius. Prof. J. Bra-

Vasario 16 minėjime kalbėjo konsulas Vyt Stašinskas
ELIZABETH, N. J. . liūnai, P. Jankūnas, Juškienė, 

K. Kaspariūnas, Pr. Kaspariū- 
nas, Kuduliai, Kaspariūnai, Pr. 
Kupinskas, V. Kvietkauskas, P. 
Lasys, J. Levickas, Mogeniai, 
J. Narušis, Ndtanantai, J. Ri- 
chard, J. švedas, K. Valužis,

sų tautos likimą, iškeldamas į- 
domių, meditacinio pobūdžio 
minčių. Taip pat kalbėjo kun. 
dr. J. Vaišnora, MIC, neseniai 
atvykęs iš Romos. Sendraugiam 
pirmininkauja dr. P. Kaladė. 
Kitame susirinkime numatyta 
prof. kun. A. Jurgelaičio pa
skaita apie šv. Tomą Akvinie- 
tį.

Išnuomojamas 5 kambarių Mirusioji. Po gedulingų šv. 
butas su apšildymu, virtuve ir Petro parapijos bažnyčioje pa- 
vonia antrame aukšte prie ge- maldų palaidotas Juozas Moc- 
ro susisiekimo — 741 Mc Do- kevičius, 94 m. Velionis gy- 
nough St., Brooklyn 33, N.Y. veno 389 W. 2nd St Palai

dotas šv. Marijos kapinėse.Tel: GL 3-5609

WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranas

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyko vasario 21. 
Jį rengė Lietuvai Gelbėti Ko- lą. Po pamaldų buvo padėtas 
mitetas, kuris čia atstoja Al- vainikas šventoriuje prie lie
tą, talkininkaujant Lietuvių tuviškb kryžiaus ir atgiedota 

Bendruomenei. Iškilmingos pa- Libera * už ” žuvusius, 
maldos buvo 11 v. ryte šv. Pet- Lietuvių laisvės salėje 4 v.
ro ir Povilo, bažnyčioje. Kun. popiet buvo minėjimas, kurį prof. J. Žilevičius. 
J. Pragulbickas pasakė gražų, atidarė it* jam vadovavo Lie- * 
tai dienai pritaikytą pamoks- ^uvaI Gelbėti Komiteto pirmi

ninkas Jonas Bagočius.
Minėjime dalyvavo ir paša- 3 

v. EBLVNIS kė kalbą miesto meras Steven g 
v t Bareik, kongreso atstovė FL |

Dwyer, konsulas V. Stašins- | 
kas, preL M. Kemėžis ir kt j

Liohfvat Gelbėti Komit.

A. UMIISKEVKHS
LAIKROQININKA8

Auksas, Sidabras, Deimantai

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodh*ven 21, N. T. TeL Virgiui* 6-9519

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Silver Bell Baking Co
Lietuviška ir europietiška duona Ir pyragai, Šventėms

galima gauti butui modemiSki 
■ baldai, Įvairios lempos, vaikam 

lovutės, virtuvės reikmenys ir k.
LITHUANIAN

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

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

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

D. KLINGA
TAX CONSULTANT

- INTERPRETER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

Wm. L Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMIAIČA AVĖ. 
WOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkway stotis)
Tel. Hlckory 1-5220

Rez. JAmaica 6-7272

Since 1889
OUR, QNLY STORE 

We Delirer Anywhere
We TeĮegrraph Flowers

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

LASKAS FLOWERS
“ FLOVVERS 

FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADV 
BROOKLYN 11, N.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški;
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

FUNEBALHOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BAI.TRCNAS - BALTOJI

----- Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. V.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prt* Fowrt Parkvny Stntton) 

WOODHAVCN. N. Y.
Suteikiam garbinga* Hidotuvra 
Koplyčios nemokamai x*i«ose 
miesto dalyse; veikia ventilUtc ja


