
KAS TAI PER PASAULIS?

10 CENTŲXLV NR. 19. PENKTADIENIS - FRIDAY KOVO - MARCH 11, 1960.
ne WILLOUGHBY AVĖ., 

BROOKLYN 21. N. Y.

Europos Tautų Seimo delegaci
jos pirmininkas Veniamin (ru
munas). biuro vedėjas Rehak 
(čekos'.ovakas) ir kt.

Pabėgėlių Metus Prancūzija pagerbė pabėgėlių deportacijom
Deportuoti į Korsiką ir kfc Pavergtų Europos Tautų Seimo delegacijos nariaiIš Pavergtų Europos Tautų

Seimo praneša:

Ryšium su artėjančiu Chruš-
čiovo vizitu Prancūzija griebė- sius Centro_ir JKytų Europos pakenks

-si savotiskų Chrūsčiovo apsau- egzilus, farpfjų ir buv. Lietuvos
gos priemonių. Paryžiaus poli
cija areštavo visus įžymesniuo-

MASKVA IR VĖL 
SUSIJAUDINO 

DĖI, LIETUVOS
Valstybės sekrėtoraus pa

reiškimas Vasario 16 proga bu
vo didelis dieglys Maskvos vieš
pačiam. Jie sujudo panašiai 
kaip paskelbus pernai pavergtų 
tautų savaitę.

Tiesa vasario 25 paskelbė il
gą straipsnį dėl valst. sekr. Her- 
terio pareiškimo Lietuvos ne
priklausomybės sukakties pro
ga. Jo straipsnio ilgas ištrau
kas skaitė per Vilniaus radiją.

Kaltino, kad Herteris tuo pa
reiškimu norėjęs įpilti ledų į 
šaltojo karo katilą. Jis ryžęsis 
Baltijos tautom “piršti laisvę^ 
kuri Lietuvos darbo žmonėse 
nieko daugiau negali sukelti, 
kaip pasipiktinimą”. Buržuazi
nės Lietuvos laisvė duodavusi 
“milijonus pelno JAV monopo
lijom”.

įgaliotą ministerį Čekoslovaki
jai E. Turauską. Areštuotieji 
deoortuojami į Korsikos salą.

Šitokia Prancūzijos akcija 
prieš politinius egzilus iššaukė 
Pavergtųjų Seime griežtą reak
ciją. Seimo pirmininkas pasiun
tė protesto telegramą pačiam 
gen. de Gaulle, o Seimo dele
gacija apsilankė pas Prancūzi
jos gen. konsulą New Yorke 
ir jam išdėstė, kad šis nesu
prantamas ir nelauktas Praiv 
cūzijos žygis prieš egzilus tik

> pačios Prancūzijos Prancūzija eina, kai jos prie- diplomatai. Suiminėjimai prasi- 
prestižui laisvajame pasaulyje. numes egzilų atžvilgiu diktuo- dėjo nuo vasario 27 ir truko 
Šios priemonės laužo nuo seno ja sovietų saugumo įstaigos. Visą savaitę. Suimtas Pavergtų 
žinomą Prancūzijos tradiciją *
globoti politinius egzilus. Jos Kiti Šaltiniai papildomai pra- 
juoba skaudžios iš de Gaulle, 
kuris pats e grifo dali yra paty
ręs.

Vyriausybės pasirink
tos Chruščiovo apsaugai prie
monės šokiruoja daugelį ir pa
čių prancūzų. Senatorius Le 
Caumet įteikė vidaus reikalų 
ministeriui interpeliaciją. Visa 
didžioji spauda reiškia savo pa
sipiktinimą ir susirūpinimą, kur

neša, kad E. Turauskas. Pa
vergtų Europos Tautų Seimo 
narys, buvo suimtas kovo 3, 
6 valandą ryto ir policijos su
imamųjų automobiliu nugaben
tas į kareivines. Ten buvo su
rinkti ir kiti suimtieji ir iš ten 
deportuoti vieni į Korsiką, ki
ti į Normandijos salas. Viso apie 
1,000 asmenų. Paliko nesuimti

Paryžiuje ■ komunistų vado
vaujama profesinė sąjunga pa
skelbė atsišaukimą iškilmingai 
sutikti Chruščiovą. Katalikų, ma 
šonų ir radikalų įtakoje esą 
darbininkai buvo paraginti 
Chruščiovą boikotuoti.

Dėl linkėjimo Baltijos kraš
tam atgauti laisvę “Tiesa” ra-

K| EGZILį DEPORTACIJA REIŠKIA
Prancūzija nusileido SSSR reikalavimui

Chessmanasir Bang-Jensenas 
Osservatore Romano ir The Tablet

Kodėl seksualinis nusikaltėlis 
rado pasaulio simpatijos, o dėl 
kitų žmonių žuvęs nesusilaukė 
jokio dėmesio. Amerikos kata
likų spaudos susikirtimas su 
Vatikano "Osservatore Roma
no" laikraščiu.

Brooklyno vyskupijos laikraš
tis' “The Tablet” persispausdi
no iš Montanos f dienraščio 
“Standard” vedamąjį, vardu 
“Kas tai per pasaulis?” Tas 
straipsnis palyginą, kaip pasau
lis reagavo dėl CaryL Chessma- 
no, seksualinio nusikaltėlio, ir 
dėl Povl Bang-Jensen, Jungtinių 
Tautų sekretoriaus pavaduotojo, 
kuris tyrinėjo Sovietų kruviną 
intervenciją Vengrijoje.

Prašymai iš viso pasaulio už
plūdo gubernatoriaus Brovvn

raštinę. Žmogus, kuris 
nuteistas už seksualinius nusi
kaltimus, patraukė viso pasau
lio simpatijas. Žmogus, kuris 
mirė dėl ištikimybės garbingu
mui ir dėl kitų, susilaukė la
bai mažai Čempijonų, kurie •?» 
atminimą palaikytų. New Yorko 
policija jo mirties byla užvožė, 
nors daugelis yra Įsitikinę, jog 
jis buvo žmogžudžių auka. Tų 
žmogžudžių nei policija neieško 
nei Jungtinės Tautos, kuriose 
yra infiltruoti Vengrijosžudikų 
agentai.---- -- •

Kas tai per pasaulis? — klau 
šia laikraštis.

Šė: “Herteris linki Pabaltijo NAPOLEONO GIMTINĖJE- Ar tai turistai aplanke Koršiką? Ne, čia 
tautom turėti valdžią pagal sa- tik lėktuvu deportuoti pabėgėlių lyderiai, 
vo norą”. Bet tas linkėjimas 
esąs pavėluotas, nes “Pabalti
jo tautos kaip tik dabar turi 
tokią valdžią, kokios jos nori”.

Išvedžioja dar toliau: esą So
vietų Sąjunga ginanti Lietuvą 
ir kitas Baltijos valstybes nuo 
Amerikos. Jei ne Sovietai, Lie
tuva būtų užgrobta amerikie-

Turim teisę skristi, bet neskrisim
Valstybės sekretorius Herte

ris kovo 9 spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad preziden
tas Eisenhoweris nesirengia at
naujinti lėktuvų skraidymo vir
šum 10,000 pėdų Berlyno kori
doriuje. Amerika turi tą teisę, 
bet nėra reikalo ja naudotis.

Tuo pareiškimu labai paten
kinti Anglijos politikai. Vokie
tijoje jis sukėlė įspūdį, kad Ei- 
senhoweris grįžta prie švelnu
mo politikos su Maskva. Kelia
mas taip pat klausimas, kam 
tada reikėjo skelbtis, kad to
kius skridimus atnaujins, nes 
atsisakymas dabar kiekvienam

iRACHRU5ČIOVASSKUPA SukeIia >SPŪdi- kad Priven§ia 
IR CHRUSCIOVA5 Maskvos grasinimo.

čių —
Gera tokias kalbas girdėti 

Lietuvoje. Ten esąs lietuvis jas 
priims kaip prisipažinimą, jog 
ir Lietuvoje būtų tokis gyveni
mas kap Amerikoje, jei tam 
nekliudytų Sovietų Sąjungos 
okupacija, smurtas, imperialis
tinis jos gėrybių ir darbo jėgos 
išnaudojimas.

— Prez. Eisenhoweris nesąs 
sužavėtas Anglų patarimais de
rybom dėl Berlyno. Amerikos 
diplomatai įsitikinę, kad tuo 
klausimu nebėra galimos jokios 
nuolaidos.

Prezidento kelionė Į Sovie
tus gali būti atidėta, jeigu 
Chruščiovas viršūnių konferen
cijoje pasirodys su nauju ulti
matumu.

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS

lė politinius pabėgėlius iš visų 
kraštų. Dabar pabėgėliam teks 
lenktis Paryžiaus iš tolo.

. TAČIAU GAILA 
TAURIŲJŲ PRANCŪZŲ

De Gaulle atsiminimuose kė
lė pasididžiavimo jo principin
gumu aprašymas, kaip de Gaul
le 1944 derybose su Stalinu 
Maskvoje atsisakė išduoti Len
kijos valstybės reikalus, tikėda
mas, jog elgtis pagal garbės 
reikalavimus bus protingiausia. 
Taip buvo 1944. Gaila, kad de 
Gaullę dabar rado, jog bus pro-

Vatikano laikraštis “Osse va- 
tore Romano” buvo pasisakęs 
taip pat, kad nusikaltėliui Chess- 
manui būtų parodytas gailes
tingumas. Esą jau užtenkamai 
didelė bausmė buvusi “pasmer
kimas per 11 metų laukti mir
ties dujų kameroje”. Kai gub. 
Brown mftties bausmę jam 60 
dienų atidėjo, “Osservatore Ro
mano” vėl atsiliepė: pasiuntė 
Brown telegramą j— sveikinimą. ~ 
Esą jo sprendimas daro garbę 
Amerikai ir krikščioniškajai ci
vilizacijai.

Brooklyno “The Tablet” per
sispausdino iš katalikiško “Uni- 
verse - Bulletin” atsakymą “O. 
Romano” laikraščiui — plačiai 
atpasakotą Chessmano nusikal
timų istoriją ir jo nuskriaustų 
aukų likimą. Joje prikišama 
laikraščiui, kad jis neteisingai 
atpasakojęs Chessmano bylos 
faktus. Nurodo, kad vienuolikai 
metų Chessmanas nebuvo teis
mo pasmerktas, bet tik jo advo
kato lankstumas sugebėjo tuos 
vienuolika metų jam laimėti. 
Per tuos vienuolika metų, sako 
laikraštis, egzekucija įvykdyta 
93 kitiem asmenim San Quen- 

, . .. tin, nesusilaukiant dėl jų pro-
jau 9 ir statancai kitus 23 ato- fes(0 neį “Osservatore Ro- 

, , mano” nei iš kitų šaltinių...
— Amerikos žvalgyba patyrė, q ryšium su pasiųstu sveikini- 

, , mu gubernatoriui, tai laikraštis
bomba buvo 79 kilotos t. y. rimena kjt _ Brown 
ketuos kartus galingesne nei taip laišką iš raotinos 
pirma Amerikos bomb> Hiro- tos mergaitės> kuri buv0 chess- 
shimoje.____________________ mano auka, ir tame laiške ji

rašo, jog Brown atidėjimas jos 
dukteriai buvęs antras šokas.

Kai “Osservatore Romano”, 
išeidamas iš gailestingumo, siū
lo palikti Chessmaną “Dievui 
teisti”, tai Amerikos katalikų 
laikraščiai, išeidami iš teisingu
mo, yra priešingi, kad nusikal
tėliui būtų rodoma daugiau gai
lestingumo nei jo nusikaltimo 
aukom.

EDUARDAS TURAUSKAS, 
deportuotas į Korsiką.

Aiškinimas, kad Pavergtų Eu
ropos Tautų Seimo nariai ir 
biuro vadovybė suimti vardan 
Chruščiovo saugumo, yra tik iš- 
sikalbinėjimas. Paryžiaus polici
jos prefektas Maurice Papon 
vargiai pats tiki, kad šitos or
ganizacijos, oficialios, tarptau
tinės, registruotos, vadovybė 
darys sunkumus Prancūzijos 
vyriausybei, kaišiodama bombas 
ar revolverius Chruščiovui, kaip 
ji to nedarė nė Amerikoje lan
kantis Chruščiovui. Amerikos 
vyriausybė gerai tai suprato ir 
patikėja egzHų^ęderių žodžiu, 
kad jie savo protestus reikš de
mokratiniu būdu — manifesta
cijom, mitingais, rezoliucijom, 
net ne totalistiniu būdu — smur _ .
tu ir atentatais. Ir Amerikoje nės prancūzų simpatijos kovo- kad Prancūzijos pirma atominė 
niekas Chruščiovui nieko ne- * ° * --- - > ..
darė.

— Maskvoje diplomatai tei
gia, kad Sovietai jau turi ke
letą atominių povandeninių lai
vų. Tik apie juos neskelbia, iki 

. turės didesnį skaičių, kuris,da- 
tingiausia elgtis pagal Maskvos rytų įspūdį Amerikai, turinčiai 
komisaro reikalavimuą.
. Gaila taip pat tų taurių pran- minius laivus, 
cūzų, kurie rodė daug tradici-

Prancūzai, suimdami egzilų 
lyderius, pademonstravo politi
nį appeasementą — nusižemi
nimą prieš Sovietų saugumo 
maršalą Zacharovą, kuris derė
josi su Maurice Papon dėl 
"tvarkos". Žinia, kaip sovietų

jantiem už laisvę. Suprantamas 
jų susirūpinimas dėl vyriausy
bės kelio, kuris reiškia Pran
cūzijos didybės išdavimą.

PILIETINĖ teise išsimiegoti. Ją naudojasi Connecticut resp. seh. Prescott 
Bush, 64 metų, svarstant senate pilietinių teisių įstatymą.

Pilietinių teisių įstatymą svarstant

saugumas ir iš Švedijos vyriau- 
sybės reikalavo suimti pabėgę- j 
lių lyderius, rengiant Chruš- ■ 
čiovo atsilankymą. Prancūzai šį 
Maskvos reikalavimą patenkino, 
leisdami Paryžiuje šeimininkau
ti Maskvos Zacharovui.

Vatikano diplomatiniai 
santykiai su Turkija

Prancūzijos daugelis vyskupų 
įspėjo parapijas dėl Chruščio
vo. Jei Chruščiovas lankys kur 
katedras, tai kunigai neturi jo 
sutikti. Tegul meno ministeri
jos atstovai juo pasirūpina. Pa
ryžiaus arkivyskupas Feltin ne
dalyvaus priėmime Chruščiovo 
garbei. Tačiau pamaldos už Ty
linčią Bažnyčią taip pat neturi 
būti viešai skelbiamos ir neturi 
gauti politinio pobūdžio.

Kardinolas Richaud įspėjo: 
Galima pritarti visokiom dery
bom, kurios siekia pasaulio tai
kos. Tačiau akivaizdoje to, ku
ris yra ne tik vyriausybės še 
fas, bet ir kovojančio ateizmo 
atstovas bei vykdytojas, katali- 
kas negali užmiršti Tylinčios 
Bažnyčios.

AMERIKA IR KUBA
Valst. sekr. Herteris pareiš

kė. kad nenumatoma nutraukti 
diplomatinių santykių su Kuba, 
nors Kuba atmetė Amerikos pro 
testą. Amerika protestavo prieš 
Kubos kaltinimus, kad Kubai 
skirtas ginklų laivas buvo Ha
vanoje susprogdintas Amerikos.

,ir prarado savo
tradicinę garbę

Pavergtų kraštu atstovai pir- e . . . .
” * r Senate tebeina žaidimasmiausia pamatė, kokis skirtu

mas yra tarp laisvės supratimo 
Amerikoje ir. Prancūzijoje. A- 
merikos policija išlaikė tvarką, 
saugodama Chruščiovą, bet ne
kliudė piliečių ir užsieniečių 
laisvės reikšti savo nepasiten
kinimą ir protestus demokra
tiniu būdu. Prancūzijos vyriau
sybė ėmėsi Maskvos išmėgintų 
priemonių, laisvės atėmimo as
meniui. nieku nenusikaltusiam.

fihbusteris dėl lygių teisių neg
ram balsuoti. Pietų valstybių 
18 senatorių tos rūšies įstaty- 
mri priešinasi. Vadovauja jiem 
Georgia šen. Richard Ruseli. Jie 
trukdo įstatymą priimti ilgom 
kalbom.

Ruseli savo kalbėtojus su
skirstė į tris “kovos” grupes. 
Kiekviena grupė turi atlaikyti 
visas 24 valandas. Kiekvienam 
grupės nariui tenka atkalbėti

intefujuncijus (.ARDOME , Prancūzų įvykdytos deporta- keturias valandas. Paskui turi 
cijos yra didelis Maskvos lai- dviejų dienų pertrauką.
mėjimas ne pabėgėliam Ir jų Kai kurie senatoriai neina

— Gubernatoriaus Brown ak
cija už mirties bausmės panai
kinimą ir tokiu būdu Chessman 
išgelbėjimą neranda pritarimo 
nei parlamente nei visuomenėje

Varžovai bus 
Nixonas-Kennedy 
Gallupo institutas pateikė ži

nias, kad prezidento rinkikai 
šiuo metu dalinasi pusiau: 50 
proc. už Kennedy, 50 proc. už 
Nixoną.. Sausyje pirmavo Nixo- 
nas — 53 proc. prieš Kennedy 
su 47 proc.

Kennedy jau gauna persvarą 
tarp demokratų: 80 proc. už 
Kennedy. 20 proc. už Nixoną. 
Tarp respublikonų 88 proc. už 
Nixoną, 12 proc. už Kennedy.organizacijom suniekinti, bet nė namo. Valgo ir miega čia

Nuo sausio sumegzti diplo- daugiau pačios Prancūzijos lig- pat senato kambariuose ant so
matiniai santykiai tarp Turki- židiniam pasididžiavimui ir gar-
jos ir Vatikano. Vatikano at- bei sunaikinti. Prancūzija bu-

Laimėjimas, kokio nesitikėjo
RICHARD RUSELL, filibus- ,NeW Ha^nPsh’re kovo 8 Pir* 
terio vyriausias vadai. miniuose rinkimuose šen. Ken

nedy gavo 42.969 balsus, vicepr. 
Nixonas 65.077. Atsižvelgiant į 
tai. kad Čia yra respublikonų 
tvirtovė, Kennedy šalininkai sa
kos niekada netikėję, kad Ken
nedy tiek daug gaus. Nixonas 
taip pat gavo daugiau nei pe
reituose rinkimuose Eisenhowe- 

.ris. Miestai labiausiai palaikė 
— ------------------- ----- — o. —..... n --------- --------- — — Anglijos princesė Marga- Kennedy.

Amerikoje džiova sergan- <tsipUp«t akcų^ut žydų nuo buvo Washingtone ka- zijos moraliniu pralaimėjimu. žiūrėti ir. ką negrai ir ką pie- rita iv Armstrong-Jones susi- Nuo šiol Nixonas laiko Ken- 
vykimą j Izraelį. talikų universiteto profesorius. Paryžius traukdavo kaip sau- tūs pasakys. tuoks gegužės 6. nedy savo labai rimtu varžovu.

Vokietijos veto?
Valstybės sekr. Herteris pa

tvirtino, kad Vokietija turi ve
to teisę Vokietijos ir Berlyno 
klausimais. VOK IETĮ JOS kancelerU A-
- *n»rik« ūkininkas 1959

vidutiniškai turėjo pajamų sostiprlnU prezidentą Elūen-
7,977 dol., išlaidų 5,613, pelno howerį tvirtai laikytu prie*
2,364. Tai 14.5 proc. mažiau nei ^zRAELicTminTpirmininkas 
1958. Kai kuriose valstybėse • Ben Gurion jau Wa»hingto- 
dar mažiau ne Ji* n®ri paramos talkai

fu ar miegamuose maišuose. 
Kai kuriem žmonos atneša val- 

stovas arkivyskupas Francesco vo garsi tradicija duoti globą gyti ir naktinius drabužius. 
Lardone paskirtas apaštališkuo- politiniam pabėgėliam. -Buvo 
ju internuncijum (tas titulas at
sako įga'iotam ministeriui). Lar- si simpatijom kovojantiem už 
done Turkijoje buvo jau nuo laisve. Po pirmo pasaulinio ka- 
pereitų metų vasaros kaip ap. ro Prancūzija buvo laimėjusi 
delegatas. — mažų tautų globėjos ir rėmė-

Dviem trečdaliais balsų se-’ 
natas galėtų nubalsuoti tą žai
dimą baigti. Bet daugumos ly
deris Johnson ir mažumos ly
deris Dirksen taiko, kad būtų 
kuo mažiau pasipriešinimo ir 

Turkijoje yra 26 mil. gyven- jos aureolę. Dabar Praricūzija ka(j pats įstatymas pasiektų kuo 
tojų. Krikščionių 250.000, kata- ta savo tradiciją išdavė. Mask- didesnį kompromisą, nes šiemet 
likų tik 18,000. Ark. Lardone va gali džiaugtis tuo Prancū- gi rinkimų metai. Reikia atsi- 
nuo 1924 buvo Washingtone ka- rijos moraliniu pralaimėjimu.

garsi laisvės šūkiais. Buvo gar — Italijos prezidentas nau
ją vyriausybę sudaryt pavedė 
Segni. buvusiam min. pirminin
kui. Jis darysiąs pastangų su
daryti koalicinę vyriausybę. 
Paskutinė jo vyriausybė buvo 
vienų kr. demokratų.

ėtų yra 250,000.
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J. MEDAITIS

Darbininko specialaus kores
pondento pranešimas iš Eu
charistinio Kongreso Sekreto
riato (3)

riausybė kartu su Miuncheno 
miesto savivaldybe. Paroda bus 
atidaryta birželio 1 ir užtruks 
4 mėnesius. Tarptautinis muzė-

UlkrMti tvarko REDAKCIN* KOMISIJA. Vyr. rad. S. 8U2IED0L.IS 
StrahMite kr koroapondancljaa redakcija talaa savo nuožlOra. Nenaudoti straips
niai lipom* ir gražinami sutariama prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebO- 
tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skalbtam turtai ir kalba redakcija neatsako 
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: S10 WiHou«hby Avė., Srooklyn 21, N. V.

laisvės kovotojus 
daugelio jausmus, kurie buvo 
tokie šilti prancūzam.

Ryšium su Nikitos Chruščio
vo atvykimu, prancūzų polici
ja surinko ir išsiuntė į Korsi
kos salą dideli skaičių veikles
niųjų emigrantų. Jų tarpe yra 
visų kraštų ir visų tautų žmo
nių, yra ir lietuvių. Prancūzų 
vyriausybė aiškinasi, kad tokiu 
būdu ji norinti išvengti išsišo
kimų.

Galima suprasti prancūzų vy
riausybės norą, kad Nikitai 
Chruščiovui nieko neatsitiktų

~ Prancūzija ilgus šimtmečius 
buvo laikoma laisvės kraštu. 
Nuo aštuonioliktojo amžiaus 
pabaigos, nuo Didžiosios pran
cūzų uevoliucijos, sklido į pa
saulį laisvės, lygybės ir broly
bės šūksniai. Jie rado atgarsį 
daugelyje kraštų ir tautų, ku
rios laisvinosi iš monarchijos 
priespaudos arba svetimos oku
pacijos. žmogaus teisių deklia- 
racija daug kur buvo paimta 
konstitucijų pagrindam. Ame
rikos piliečių teisės ir laisvė 
yra grįstos tos dekliaracijos

^principasir - dvasia. Didžioji Prancūzijos žemėje: būtų “ra- 
entuziastiškai” priimtas.

Tokio priėmimo nereikia or
ganizuoti teisingam valdovui. 
Žudikam visur graso pavojus. 
Tačiau įtarti iš anksto nekaltus 
žmones, kad jie griebsis bolše
vikinių priemonių, yra tų žmo
nių diskriminacija.

rusų revolucija, kurią bolševi
kai pavertė savąja kontra-re- 
voliucija, buvo taip pat pribran
dinta laisvės, lygybės ir bro
lybės šūkių.
/ Prancūzai turi nuopelnų šiam 

visam laisvės ir žmoniškumo 
judėjimui.

Žmoniški pasirodė prancūzai 
visiem, kurie buvo persekioja
mi: ištremtiem, išvytiem, išbė-. nehumaniškų 
gusiem. Prancūzijoje rado prie* 
glaudą dar 1831 ir 1863 metų 
Lietuvos sukilimų dalyviai. Vė
liau į Prancūziją bėgo kovoju-

Chruščiovo atvykimas į Pran
cūziją, kurioje griebtasi tokių 

priemonių, yra 
ženklas, kad senoji prancūzų 
revoliucija apsisuko atvirkščių 
galu: kraštan įsileidžiami žudi
kai, kuriem laisvės, lygybės ir 
brolybės idealai yra svetimi.

Miunchenas, Bavarijos sosti
nė, kurioje bus Tarptautinis 
Eucharistinis Kongresas nuo 
liepos 31 iki rugpjūčio 7, yra 
tasai Vokietijos miestas, kuris 
labai mėgsta dailųjį meną, mu
ziką ir dramos vaidinimus. 
Teatram, orkestram, muzėjam 
ir kitom kultūrinėm įstaigom 
miesto savivaldybė kasmet iš
leidžia apie 11 milijonų markių
(arti 3 milijonų dol.). Prie tos jų komitetas pripažino, kad ši 

—sumos-—nepriklauso pajamos, .„J?aroda_ yrą viena iš svarbiau- 
gaunamos už įėjimo bilietus. 
Savaitgaliui atėjus, Miunche
no gyventojai dažnai turi gal
vosūkį, kokią programą pasi
rinkti, kad būtų pati geriausia. 
Tad ir Tarptautinio Eucharisti
nio Kongreso rengėjai suka 
galvas, ką geriausio trumpu 
laiku parodyti saviem ir sve
čiam. kurių suplauks minios. 
Pirmąjį kartą Miunchene į pa
saulinę Eucharistijos šventę.

Tas pirmas kartas kelia dar 
vieną reikalą. Bavarijos sosti
nė nori kongreso dalyviam pa
rodyti, ką per 1400 metų kata
likiškoji Bavarija yra davusi 
literatūrai, dailei, liaudies me
nui, riiokslui ir kiek ji Įtakos 
turėjo kaimyniniam kraštam. 
Bus tai pavaizduota parodom, 
kurios prasidės dar prieš 
gresą. Taigi, pirmiausia 
parodas.

PARODOS
Didžiulę parodą. “Bavarijos 

pamaldumas 1400 metų laiko
tarpyje” rengia Bavarijos vy

kon- 
apie

siu 1960 metais.
Kitą parodą, kurią bus gali

ma matyti tris mėnesius, ati
darys Miuncheno - Preisingo 
kardinolas' Joseph Wendel bir
želio 15. Ji vadinasi “Vokiečių 
eucharistinis menas”.

Bavarijos valstybinės biblio
tekos suveš Miunchenan ver
tingiausius viduramžių bažny
tinius rankraščius.

Dar kitos parodos supažin
dins su vokiečių katalikų vei
kimu 150 metų bėgyje, su nau
jąja vokiečių bažnyčių staty
ba ir jų vidaus įrengimu.

Du dideli pastatai skiriami 
katalikų misijų parodai. Ne
stigs ir katalikiškų knygų, 
pybos stikle bei mozaikos pa
rodų.

Filatelistai, ir tie galės pa
sidžiaugti gražiais ir brangiais 
pašto ženklų rinkiniais. Virš 
šrnto filatelistų iš Austrijos, 
Italijos, Prancūzijos, Vokieti
jos, Belgijos, Šveicarijos, O- 
landijos, Norvegijos, Danijos, 
Lenkijos, Luksenburgo ir JAV
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rieji su Rusijos caro režimu,
o ypač daug atsirado rusų bėg- Prancūzų vyriausybė pasida- 
lių, nuvertus carą Nikalojų II vė sovietinių agentų įtakai ir 
ir įsivyravus bolševikam. Vadi- pasitvarkė pagal jų norą. Pa- 

• namųjų baltųjų rusų emigran- darė didelę skriaudą tikriem
tų Prancūzijoje buvo bene dau- kovotojam už laisvę ir žmoniš- 
giausia. kūmą.

Glaudėsi tame krašte ir kitų Nėra malonu čia priminti, 
šalių emigrantai: vokiečiai po kad ši nauja politikos kryptis 
Hitlerio perversmo; italai, per- buvo sustiprinta Chruščiovo vi- 
sekioti fašizmo; ispanai, kovo- zito į Ameriką. Tačiau Ameri- 
jusieji raudonųjų eilėse. ka dar apsiėjo be koncentraci- 

Po praėjusio karo, bolševi- jos stovyklų emigrantam, o 
kam okupavus visą eilę kraš- Prancūzijai prireikė Korsikos 
tų, Prancūzijos emigrantų dar salos. Negi ji pamiršo, kad jo- 
padaugėjo. Jie čia susikūrė sa- je sėdėjo Napoleonas?

. Kai taip keičiasi laikai ir 
žmonės, reikėtų laukti dar 
dviejų įvykių, kurie turėtų 
plaukti iš logiško galvojimo. Tu
rėtų būti suimami visi komu
nistai, kur tik nuvyksta laisvės 
kraštų valdovai, ir turėtų būti 
paleisti visi Rusijos vergai, kai 
Eisenhovveris vyks į Maskvą .

Jeigu jau lygybė ir broly
bė, tai visur ir visiem!

vo sambūrius vesti teisingai ko
vai už savo kraštų išlaisvinimą.

Prancūzijos pabrėžiama lais
vė ū žmoniškumas traukė už 
laisvę kovojančius ir dėl tos ko
vos nukentėjusius žmones. Trau 
kė ligi šių dienų.

šiom dienom De Gaulle vy
riausybė aptemdė šviesų Pran
cūzijos paveikslą ir apkartino

VYSK. J. NEUHAEUSLER, Eucharistinio kongreso sekre- 
torato vedėjas Miunchene.

užregistravo savo rinkinius 
pašto ženklų su religiniais mo
tyvais.

KONCERTAI, VAIDINIMAI, 
ORATORIJOS

Muzikos mėgėjai galės pa
siklausyti liepos 30 ArthurHo- 
negger oratorijos “Karalius Do
vydas”, kurią išpildys Miun- 
cheno mokytojų choras, ir J. 
S. Bacho “Grosse Messe in H- 
moll”, kurią atliks Miuncheno 
Bacho choras, diriguojamas 
prof. Richterio.

Liepos 31 vakaro programą 
sudarys Otto Jochum “Canti- 
ca sacre”. Ją išpildys kated
ros kapelmeisterio K. Gessle- 
rio diriguojamas Augsburgo 
choras. Taip pat bus pastatytas 
A. Honeggerio veikalas “Joana 
ant laužo”.

Įvairi ir turininga bus rug- 
piūčio 1 vakarinė • programa: 
Orlando di Lasso “Lauda Sion”, 
W. A. Mozarto “Eucharistinė 
litanija”, Leos Janaceko “Sla
viškos mišios”. Atliks radijo 
choras ir orkestras, diriguoja
mas Eug. Jochumo. Regensbur- 
go katedros berniukų choras 
(Domspatzen) duos Ą- Cappel- ? 
la koncertą; diriguos prof. Th. 
Schrems.
* Rugpjūčio 2 vakare Graco 
katedros choras su Miuncheno 
filharmonijos orkestru, diri
guojant katedros kapelmeiste
riui Mgr. dr. Anton Lippe, iš
pildys Franz Schmidt oratori
ją “Knyga su septyniais ant
spaudais”.

Rugpjūčio 7 vakarą kongre- ją varžantieji įstatymai, o atsi- 
so dalyviai turės retą progą 
išgirsti pirmą kartą statomą 
Londono kompozitoriaus J. H. 
Reginaldo Dižono oratoriją “Pa- 
nis vitae”. Tikimasi, kad pats 
kompozitorius sutiks diriguoti. 
Dainuos anglų choras lotynų 
kalba. Chorą pastiprins 80 
Miuncheno choristų.

Darbininkas laukia naujų skaitytojų
DARBININKUI šiemet sueina

45 metai. Laikraštis buvo pra
dėtas leisti pirmojo Didžiojo ka
ro metu, kai sustojo didžioji 
lietuviu imigracija j Ameriką.
Po karo buvo išleisti imigraci-

kūrus nepriklausomai Lietuvos 
valstybei, nemaža lietuvių grįžo 
pasiilgton tėvynėn. Lietuviu 
skaičius Amerikoje jau nebe di
dėjo. Tiktai po antrojo Didžio
jo karo vienu metu siūbtelėjo 
didesnė banga nauju ateiviu, 
ir sustojo.

Dabar mes jau retėjame, 
Planuojama taip pat pasta- didėjame, nes jaunoji kar-

ta, net ir naujų ateiviu, atpran
ta ne tiktai lietuviškai kalbėti 
bei skaityti, bet ir galvoti. Rei
kia dideliu pastangų, kad sava
jai tautai visai nežūtume,.

Ligi šiol laikėmės savo para
pijomis, draugijomis, laikraš
čiais. Senieji lietuviai čia paro
dė didelį uolumą, pasiaukojimą 
ir meilę lietuviškam darbui ir 
žodžiui. Spausdintas žodis buvo 
mielai jų skaitomas.

DARBININKAS tais senesnės 
kartos lietuviais laikėsi ir dau
giausia tebesilaiko. Bet kasmet 
po kelias dešimtis senųjų DAR
BININKO skaitytojų, ir labaityti prancūzų rašytojo P. Clau- 

delio “Partage du midi” .ši
drama bus rodoma Miuncheno Koelne profesorius. Skelbimui savo padarė. Kas juos pava* 
Kammerspiele teatre keturis panaudojo vieną viduramžių duos?
kartus liepos 30 — rugpjūčio motyvą, vaizduojantį Svč. Sa- 2

Operetės teatras ketina sta
tyti Joseph Jaas operą “Nuo
stabus Tobias” . Freisingo mies
te Kolpingo artistų grupė no-

- ri suvaidinti vienoje Miunche
no aikštėje Hugo von Hof- 
maastalio misteriją “Kiekvie
nas”. Be to, kongreso metu 
bažnyčiose vargonais gros gar
sūs vietiniai ir užsienio muzi- rištinis Kongresas Miunchene 
kai.

KONGRESO SKELBIMAS

Kongreso skelbimo (plaka
to) konkursą laimėjo J. Fassa- 
benderis, Meno Akademijos

uoliu, su mumis išsiskiria. Jie

Mūšy viltys sudėtos į naujus 
skaitytojus. Nuo j y priklauso, 
ar DARBININKAS toliau taip 
tvirtai laikysis, kaip laikėsi per

kramento įsteigimą. Kristus 
sėdi apaštalų rately, iš kurio 
išsiskiria Judas. Ratelis atsto- 
vauja pasaulį, dėl kurio gyvy- DARBININKO admi-
bes ir išganymo buvo pa
rengta Šv. Vakarienė. Paveiks
lo viršuje išrašytas kongreso 
šūkis: “Pro mundi vita” (Už 
pasaulio gyvybę), apačioj vo
kiškai — “Pasaulinis Eucha-

1960.Vfi.31 — vm. 7”. Sis 
skelbimas bus iškabintas viso 
laisvo pasaulio šalyse, kad at
kreiptų katalikų dėmesį į 37- 
tą_£ Eucharistinį Kongresą 
Miunchene.

nistracija daro visa iš savo pu
sės, kad laikraštis ir nebrang- 
tŲ, ir nemažėty skaitytoju skai
čiumi. Bet administracijos jė
gos ribotos. Jai reikia visu 
tuviu katalikų talkos. Vaju P** 
skelbus, kasdien sulaukiame at
siliepimu, bet jų dar maža. Lau
kiame daugiau ir prašome pasi
naudoti paskelbtomis lengvato
mis, kurias rasite šio numerio 
4 puslapyje.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

KELIOS PARALELĖS ".’g- .

vo ir motinos šalies. Ir patys 
tėvai valdovai savo vaikus len
kia politiniam tikslam, kurie 
nevisada būva geri ir teisingi. 
Karališka aplinka nėra dar ka
rališka pasidaryti šventu. Šven
tųjų gyvenimai rodo, kad iš 
jos reikėjo vaduotis su dides-

Kazimierą ir Aleksandrą, ant
rąjį ir ketvirtąjį karališkos 
šeimos vaikus, skyrė tiktai tre
ji metai. Su kitais broliais ir 
seserimis abu augo Vavelio pi
lyje. Abu gaubė vienodas tė
vų rūpestis, abu mokomi buvo 
tų pačių mokytojų. Paaugusius

mu ir nuoširdumu. Motina, vo
kietė, augusi tvirtose katalikiš
kose tradicijose, buvo pamal
di, drovi ir griežta. Vienas iŠ 
mokytojų, kan. Jonas Dlugo- 
šius, turėjo jautrią širdį, rūpi
nosi vargšais ir neturtingais 
Krokuvos studentais. Kiek jie

bos žinovas, bet žmogus leng
vo pamušalo. Vis dėlto apie ka
ralaitį pasakė svarų žodį: “tai 
šventas, doras jaunuolis — di- 
vus adolescens”.

Aleksandras, Kazimiero bro
lis, nebuvo nedoras, bet nebu
vo nė asketas net savo stuo-

nios rankos. Aleksandras tuo 
naudojosi, kaip nebe vienas 
lenkas didikas, apsirūpinęs dva
ru arba pilimi iŠ karaliaus ma
lonės.

Aleksandras apsirūpino dar 
žmona provoslave, Maskvos- ca- 
raite Elena, kai atsisėdo į Lie-

niu ryžtingumu ir auka, negu tėvas ėmė į figas keliones įx> visi turėjo įtakos Kazimierui? meniu: aptukęs, riebulis, pil
is paprastos, nekarališkos ap- plačiąją valstybę, į pasitari- Karališkas dvaras tiesiogi- nų skruostų, ir nevien dėlto, 
linkos. šv. Aloyzas yra bėgęs mus su Lenkijos ir Lietuvos niai šventumo nesiekė ir ne- kad buvo nusekęs liemeningą, 
iš tėvų pilies, šv. Kazimieras didikais, į seimus, į karo žy- auklėjo. Jisai ugdė valdovus savo motiną. Aleksandras mė
to nedarė — paliko prie sosto, gius. Abu dar jaunus jungė į pasauliui Jeigu Kazimieras iš- go sočiai pavalgyti, pasmagu- 
bet užtat turėjo daugiau rū- valstybinį darbą. Kazimieras siskyrė ir nuėjo savo keliu, tai riauti, nugerti vyno. Kazimie- 
pesčių. buvo tėvo pavaduotojas ir nu- buvo jo paties valios ryžtas, ras anksčiau pakildavęs nuo

šv. Kazimiero tėvai Kaži- matomas įpėdinis,-kai nepavy- šventumas yra asmeninių pa- stalo ir nežymiai pasišalinda- 
mieras ir Elzbieta, Austrijos ko įsodinti Vengrijoje. Alek- stangų ir Dievo malonės vai- vęs iš kaitrios draugijos. Alek- 
kunigaikštytė, stengėsi dar jau- Sandrui teko būti didžiuoju sius, bet kokiu būdu jis su- Sandrui patiko išsiblaškyti 
nūs savo vaikus įsostinti ki- Lietuvos kunigaikščiu ir Len- noksta žmogaus dvasioje, mum linksmam būry, mėgo lengvą 
tuose kraštuose. Dukteris lei- lajos karalium. Kai vienas ir nėra apčiuopiama. Tie dalykai muziką. Mėgo ir skoningai da- 
do už vokiečių kunigaikščių, antras mirė (Kazimieras tesu- negali būti visai išaiškinti, o bintis: vilkėjo gero satino ar- 

■hnAmJViimsc anroii. nfis ® dukros), įpintą į ka- sūnus sodino į Vengrijos, če- laukęs 25 metų, Aleksandras tiktai truputį paaiškinti. ba aksomo gluotnai klostytus , ..
kiamac m Jcrivmn ** rališkų Krokuvos rūmų ir sos- kijos, Lenkijos ir Lietuvos sos- —45), abu rado atilsį toje pa- Kazimierui įsijungus į Len- rūbus. Karališkai turėjo įsivilk- . _

8 to intrigas, apsuptą pataikūnų tus. Nevisur jų teisės buvo čioje Vilniaus katedroje. Kaži- kijos valstybės valdymą, jis la- ti ir Kazimieras dėl privalomo
šv. Kazimieras tą kilnųjį ir klastūnų. Valdovų sostai čia tvirtos, ir nevisi broliai suta- mieras su laiku iškilo viršum Iriau mėgo gyventi nuošales- orumo, bet po savo rūbais dė- . a>-

žmogiškumą pabrėžė lietuvių nesudaro išskirties. Gal dar la- rė — kovojo tarp savęs. Trys altoriaus, Aleksandras liko po niam ir ramesniam Radome, o
tautoje. Pabrėžė ne savo kara- biau apsiveja pikto ir gero są-, iš jų vis dėlto buvo karaliai, altorium. Iš ko susidarė tasai ne Krokuvoje. Krokuvoje bū-
liftą kilme, ne kuriais didžiais dursmu. Valdovų vaikai anks* vienas kardinolas ir vienas skirtumas? Jie buvo atėję gy- ta daugiau trankių žmonių. Bu-
valdovo žygiais, kurių kai kas čiau pasidaro įrankiais kitų šventasis. Nė vienas nebuvo venti iš to paties lopšio,
pasigenda jo gyvenime, bet rankose, negu paima sostą į angelu gimęs, bet vienas pali- — - -
šventu savo gyvenimu, gilesne savo rankas. Apspinta sostų ko angeliško gyvenimo pavyz- ta geros, sąvaldžios ir tvirtos praeivių, laisvesnio ryšio su ti- teikė eiklūs žirgai lenktynėse..
Jo prasme. Tatai įprasmino ir patarėjai, garbėtroškos, asme- dį, išsiskyręs iŠ kitų brolių, valios vaiko. Toksai ir brendo kėjimu ir mažiau varžomo ei,. Tam savo pomėgiui tuštino iž-
pašventino jo darbus, nors jie nys, prasimušę pro kitų gal- Brolių Aleksandro ir Kazimie- tėvų bei mokytojų globoje. Tė- gesto. Vienas iš jų, italas Pi- dą su tėvo pritarimu arba nu*
mums iiandfen atrodytų Ino- vas ir besimušą | valdžią. Ap- ro sugretinimas padeda supras- vas buvo rimtas, nuosaikus, pa- lypas Kalimacbas, Kazimierą tylėjimu. Karalius Kazimieras
dieniški ir net smulkmeniški, supa gausūs giminaičiai iŠ tė- ti skirtumą. sižymėjęs lietuvišku atlaidų- mokęs oratorikos, geras likai- buvo minkštos širdios ir dos- kyklto Dsrbintaką tuėfmri

3. Net jo laikų žmonės nevisi nu-
SVENTIEJI ŽMONES, nors vokė, kad jų tarpe gyveno 

jie butų gyvenę senais, viduri- šventasis. Tik po mirties jo gy- 
niais ar naujais amžiais, iškyla venimą apdangstė legendomis, 
viršum kitų if išlieka traukliu Tačiau šventųjų gyvenimas nė-
pavyzdžiu, kaip reikia save 
valdyti. Sv. Kazimieras yra 
nuolat kartojęs: “Malo mori 
quam feodui — geriau mir
čiau, negu susitepčiau”. Tai 
karžygiškas nusbtatymas, nors 
kai kam gali rodytis stelbiąs 
natūralų žmogaus reiškimąsi.

ra legenda. Yra tikrovė.

Toji tikrovė, kurioje gyveno 
šv. Kazimieras, istorikam ge
rai žinoma. Smulkiau ją nusa
kius, nepasirodytų žavi/ Maty
tume valdovo sūnų, augusį di
delėje šeimoje (išaugo 5 sū-

tuvos sostą. Caro duktė išrei
kalavo, kad Vilniuje būtų jai 
pastatyta cerkvė, atsivežė sa
vo dvasininkus ir tarnus. A- 
leksandro religiniai principai 
buvo lepesni, negu jo motinos. 
Karalienė Elzbieta nepateisino 
mišrių vedybų politiniam rei
kalui, nors pati ir ramstėsi 
vedybine politika. Tos sutuok
tuvės jai naudė širdį iki mir
ties. (B.d.)

vo ir bėglių humanistų iš Vo- 
Jau iš mažens Kazimiero bū- kietijos ir Italijos — žmonių

vėįts dutint, kad įaustų ne «•’*»••• "• "•
šios žemės patogumam gyve
nąs. Aleksandras nesišalino tų 
patogumų nei žemiškųjų sma-' 
gybių. Dideli malonumą jam

< studijose, o paprastas lietuvis 
artojas: jo tikėjimas, viltys, 
sIcBuiinai, rūpesčiai, džiaugsmai 
jo didžioji meilė, kuri išlaikė 
Lietuvą gyvą.



1931,

Lord,
pratusi tokiu būdu savo pra-

Blažionis,

Rengėjai

RADIO PROGRAMA
NAUGATUCK, CONN.

LAISVES VARPAS
STOUGHTON, MASS.

Arvydas Poška.

Voveris, J. Če-

S. Sužiedėlio, A. Šapokos, P. 
Šležo ir k.). Prie šių pavardžių 
deda nurodymą “istorikas” ar
ba lietuvis istorikas”. Tokiu bū-

Blaževičius, A. Pe-

LOS ANGELES lietuvių pirmoji bažnyčia Third Avę. Dabar ukrainiečių 
katalikų bažnyčia. Nuotrauka iš 1947 metų.

E. Maikauskas, M. Markevičius, 
L. Paulauskas, J. S. Sadauski, 
W. Miksa, J. AlaČinskas, P. Ži- 
gelis, S. M. Norkūnai. S. Au- 
gonis paaukojo 3 dol. Po 2 dol.: 
V. Kapeckas, Pranas Jurgele-

saulyje tėra likę gyvi trys: Kristijonas Donelaitis,

— Prezidiumas su Smetona 
buvo atsistatydinęs. Skaitė vy
riausias amžiumi — Basanavi
čius. Jis buvo pastatytas ir į 
pirmininkus, bet atsisakė. Pir
mininku vėl buvo išrinktas 
Smetona. Norėjusieji kitą pir
mininką rinkti nelaimėjo. Ir 
mes, pasirašiusieji, nežinojome, 
ar ką laimėsim tuo paskelbi
mu. Padėtis buvo netikra.

Vasario 16 minėjime, kuriam 
vadovavo Alto skyriaus pirmi
ninkas Algis Raulinaitis, prof. 
Mykolas Biržiška paskaitė savo 
žodį į okupuotą Lietuvą. Jis 
buvo perduotas Romos radijo. 
Priminė Vasario 16 reikšmę, 
išreiškė tvirtą įsitikinimą, kad

kų iki naujausių. Daug papil
dymų padarė pats prof. Myko 
las Biržiška ir parūpino indek
sus, kad būtų lengviau susiras
ti norimą asmenį ar studijų 
vietą.

— Aš laikau šį darbą labai 
vertingą — kalbėjo vartyda
mas, kai rankraštį atnešė Ma
rija Žymantienė. — Ligi šiol

rPROJų M. 81R2HKA prie- lietuyŠki/ knyijų iciOsko šv. 
Kazimiero bažnyčios šventoriuje. Knygų kioiku rūpina
si V. Prižgintas. Nuotrauka L. Briedžio 1957. ■

B. čepulins- 
Norinkevi- 
, S. Mali- 
F. Bagdo- 
Mrs. Sa- 
Mrs. Sha- 
J. Rama- 
C. Dzedu-

žiškos lankymąsi JAV 
laikas buvo grįžti atgalios — 
į šv. Kazimierą parapijos so
dybą. Visai netoli manęs lū
kuriavo vaišingi ir svetingi Ig. 
ir B. Medžiukai su dukra Ri
ta, aukštesniosios mokyklos mo
kytoja.

— Nueisiu pėsčias, — pasa
kiau maloniam kleb. kun. J. 
Kučingiui, privažiavus klebo-* 
niją, ir žengiau žingsnį tiesia 
kryptimi. ' .

— E^— nusijuokė, — tuo 
keliu nueisi į New Yorką, ne
sulaukęs^ nė Vasario 16 minė- lietuvių tauta pergyvens ir šią 
jimo. Geriau palydėsiu.

Vasario 16 minėjime vėl su
tikau visą Biržiškų šeimą. Tarp 
pamaldų ir minėjimo parapijos 
salėje buvo dar gera valanda 
laiko. Kas buvo pamaldose, da
bar lūkuriavo, šnekučiavo 
kieme arba salėje.

— Kaip ten buvo su Vasa
rio 16 pasirašymu? — vėl ne
daviau ramybės prof. M. Bir
žiškai. — Kodėl aktą skaitė 
ne Smetona, o Basanavičius?

okupaciją, kaip anksčiau buvu
sias.

Prof. Mykolas Biržiška jau 
eina 78 metus. Jis yra suaugęs 
su lietuvių tautos keliu dar 
nuo spaudos draudimo ir cari
nio režimo. Tą ilgą, nelengvą 
ir -permainingą lietuvių tautos 
kelią yra aprašęs dvejose kny
gose, išleistose jau šioje trem
tyje (“Lietuvių tautos kelias” 
I - B, 1952 - 1953).

S. Suž.

Iriausiai išsiskėtęs iš visų A- 
merikos didmiesčių: pats erd
viausias, apimąs arti 509 kvad
ratinių mylių. I kurį galą be
eitum, vienos dienos nepakak
tų, nors ir niekas nesuvažinė
tų. Visi čia važiuoja. Man sa
kė, kad dviem asmenim yra 
trys mašinos. Kas neturi maši
nos, o tik dvi kojas, pasinau
doja autobusu. Bet jų linijos 
retos, veža ilgai ir vingiuotai.

— Kiek trunka laiko ligi lie
tuvių bažnyčios atvažiuoti? — 
paklausiau prof. Mykolą Bir
žišką, sutikęs ateitininkų šven-

" Rusų komunistų istorikas V. kaip H. Lowmianski teigia 
T. Pašuto, kuris 1947 - 1955 (ordino pavojus), o natūralus 
m. yra parašęs keturias studi- vidaus procesas privedęs prie 
jas iš lietuvių ir prūsų 13-tojo to, kad vienas stambus agraras 
amž. istorijos, 1959 m. rudenį, Mindaugas užgrobęs vyriausią 
kaip SSSR Akademijos Istori- valdžią. Nauja yra Pašuto tezė, 
jos Instituto (Maskvoje) lei- kuri ir pas Lietuvoje rašančius 
dinį, davė stambią knygą (531 istorikus (K. Jablonskis) vis la
psi. ir du žemėlapiai): Obra- biau įsigali: kai totoriai už- 
zovanije Litovskogo Gosudarst- ėmė didelę dalį senosios Kije
vą (Lietuvos valstybės susikū- vo valstybės, rusų kunigaikš- 
rimas). čių “družinos” — nuolatiniai

Kiek iš Lietuvos ateina ži
nios, Kaune ir Vilniuje tarp 
lietuvių toji knyga susilaukė 
gana didelio dėmesio ir buvo 
tuojau iŠ knygynų išgrobsty-

Prof. Julius Gravrogkas, gy
venęs Clevelande, buvęs Vytau
to Didžiojo Universiteto rekto
rius, vasario 5 sulaukė 75 me
tų. Gimė . 1885 vasario 5 Tel
šiuose.

Čiurlionio ansamblis gegu
žės 21 atvyksta koncertuoti ‘ 
New Yorką. Jį pakvietė litua
nistinės mokyklos tėvų komi
tetas. Ansamblis, atžymėdamas

Bandzevičius, 
A. Kamei,

Suslavičius, 
F. Senuta, 
Sadauskas, 
Mr. Mulay, 
šlaičiūnas,

bažnyčioje. Ten išgyveno 31 
metus. Kovo 26, 7 v.v., lietuvių 
laisvės salėje jam rengiamos 
išleistuvės.

Amerikos Lietuviu Dailinin
kę Sąjungos paroda atidaryta 
kovo 5 Jaunimo Centro didžio
joje salėje, Chicagojfe. Daly
vauja 18 dailininkų.

Kun. Juozas Karalius, Shenan 
doah, Pa., lietuvių parapijos 
klebonas, minėdamas 40 metų

ir kur seniau mokėsi, kokius B 
kultūrinius ryšius Lietuva tu- B \ 
rėjo su Vakarų Europa. Čia su- B 
telkta daug išsamių ir naujų B 
žinių. Bet kas sutiktų leisti? B

Kleista knyga būtų daug BBBJĮB 
kam pravarti if naudinga Lie- prof *->

kas, A. 
čius, F. 
nauskas, 
nas, F. 
dauskas, 
ron, J.
nauskas, F. Kalada 
lionis.
rednis, J. Janas,

Lietuvos nepriklausomybes minėjimas 
lietuviu kolonijoje Lowell, Mass.

Naujosios Anglijos Sėtuvių 
Kultūrinė radijo programa

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas vasario 21 gerai nu
sisekė. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Justinas Vaičaitis. Dar 
kalbėjo: miesto majoras R.J. 
Lord, tarybos narys John Jo
nas, kun. Alfonsas Janušonis 
ir k. Meninę programą išpil
dė Bostono lietuvių mišrus cho
ras, ėdamas kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio. Padainavo 12 N. Stakeliūnas, S. Oneel, J. Jo- 
rinktinių dainų. Po programos ga, H. Joga, M. Andriulionie- 
šeimininkės svečiam suruošė nė, J. Mikalopienė, A. Kučins-

namie abi jo dukras — Mariją užsieniuose nuo seniausių lai- 
Žymantienę ir Oną Barėnienę, 
žentą prof. St. Žymantą ir mik
lią dukraitę su Pipiru, šunio- 
kas vis taikėsi patogiai susi- 
rangyti ant sofos arba nu
kniaukti kokį skanėstą. Mūsų 
kalba sukosi apie raštus.

—Ar greitai pasirodys “A- 
leksandrynas”? — paklausiau 
turėdamas galvoje velionies 
brolio Vaclovo paruoštą biblio- tebuvo žinomos nuotrupos, kas 
grafinį lietuvių žinyną.

— Visos korektūros ir pa-
. ... ... . pildvmai vra jau seniai atlik-netolimo sodraus. Ji buvo {- g _ paaišlda0 pro{ M Bir. 

_ • _ , , žiška. — Nežinau, dėl ko spaus-gmą paremti valsemje, kle- delsiamas Dabar
bonijoje ir kur kitur.

— Autobusu visą valandą.
— Ne arti, — pasakiau gal

vodamas aplankyti.
Seniai nebuvau metęs, ma

žiausiai 1Q metų. Paskutinį kar
tą sutikau Berlyne. Niekas ta
da nebūtų nuspėjęs, kad teks 
susitikti Los Angeles — tokiam 
dideliam mieste, jog jisai var- 
giai-bėfilptų tarp Varėnos 'ir 
Vilniaus. Tą kelią, apie 60 su 
viršum vaistų, vieną dieną nu
kūliau pėsčias, niekur neslip- 
terėdamaš. Buvo dar jaunos 
zuikio kojos.

Buvo pirmieji Lietuvos ne
priklausomybės metai. Atsira
dęs pirmoje lietuvių gimnazi
joje Vilniuje, pirmą kartą su
tikau Mykolą Biržišką mokyto
jų kambaryje. Ant stalo buvo 
dedamas sūris, vos tik iš sūr
maišio ištrauktas.

— Kad mano sūnelį gerai 
žiūrėtum, — prašė kaimietė mo
čiutė, atvedusį savo pipirą iš

Mokykloje Į 1959 - 60 y. 
Garbės sąrašą įrašyti šie lietu
viai: 1 sk. — A. Gudinsite. M 
Kimtytė, M. Preskenytė. L. Se- 
baitė. J. Stoškutė: 2 sk. — R.

Ccsnai-

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais

linskas, J. Rusky, W., P. Sau- 
lėnas, A- Ramaneckienė, J. Ver
seckas, F. Blavacki, J. Wilson,

Biržiškų butą pasiekiau šį 
kartą važiuotas. Pavėžinti tei
kėsi šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun._J. Kučingis, pa
rodęs ir tą namą, kur buvo 
pirmoji Los Angeles lietuvių 
bažnytėlė. Tame name dabar 
yra ukrainiečiam katalikam pa
maldos.

Prof. M. Biržiška tik ką bu
vo grįžęs iš miesto. Radome savo 20 metų sukaktį, išlei-

_________________ _______ _____ __ ______________ ___ ____ , ___ ___ .... _. . vasario
MAn reikėjo gimnazijos di- _'rinįinio strai'psnių, tuvoCreibM, bet'“tos"rūšies, Į-

rektoriaus parašo po m kla- rašytų taip pat brolio Vaclovo, kurios ištisai neskaitomos, o vyčių pirm. Los Angeles mieste. Nuotr. l. Briedžio.
sės pažymėjimu. Jis buvo^ su- Leidžia “Karys”, spausdina jū- tik reikale naudojamos. Sumi- 
rašytas lietuviškai ir vokiškai. Sų “Darbininko” spaustuvė. nėjus vieną kitą leidėją, klau- 
Direktorius Mykolas Biržiška Vaclovas Biržiška yra dar simas ir liko klausimu: kur 
tik neseniai buvo pasirašęs po palikęs stambų rankraštį — gauti lėšų knygai išleisti? 
Vasapo 16 aktu, kurį vokie- sąrašą studentų, kurie mokėsi Prisiminus dar prof. M. Bū
čiai konfiskavo, -kai buvo at- -----------------------------------------------------------------------
spausdintas ir platinamas, šian- . v. • •
dien iš Lietuvos nepriklauso- žinios iš lietuviu kultūrinio gyvenimo 
mybės 20 signatarų laisvam pa- c

džia ilgo grojimo plokštelę.
Šveicarijoje prel. Kazimieras tų” poemos autorius, mirė prieš Kom. J. Žilevičius pasitrau- 
Šaulys, New Yorke prof. Ste- 180 metų — 1780 vasario 13. kia iš vargonininko pareigų 
pas Kairys ir Los Angeles prof. Buvo gimęs 1714 sausio 4. Elizabetho šv. Petro ir Povilo 
Mykolas Biržiška.

Pašuto yra vienas iš pirmų- 
kunigystės, 30 iri. klebonavimo jų rusų komunistų autorių, ku- 
ir 25 m. mokyklos įsteigimo ris gausiai panaudojo ir “bur- 
sukaktį, paaukojo 500 dol. vie- žuazinių lietuvių istorikų” dar- 
nam “Aidų*-numeriui išleisti, bus šiame veikale (A. Aleknos, 

Leonardu Andriekus paren- K. Avižonio, V. Gidžiūno, M. 
gė spaudai eilėraščių rinkinį, Gimbutienės, Z. Ivinskio, J. 
kuiį iliustruoja dailininkas Te- Jakšto, A Kučinsko, J. Puzino, 
lesforas Valius.

Lietuvių Radio programa iš stoties WL.YN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutes pasaka”.

Bioijo reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, S92 E. Broadway, *South Bostone.
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

K. Vytauto klubas paaukojo x. 
j i ot a . vaška, O. Petkevičiene, A. Bo-50 dol., SLA — 173 kuopa — , ? u t r, —. gush, K. Bogush, J. Bogush,15 dol. Po 10 dol.: Moterų pa- ° ® ’ . . .... A. Voveris, J. Peredniene, M.

S“”^5 “Tarnai” T- Ve“’ A Ku’
vyciai, J. b. lamasausirai, si anskas s Kučinskas, F. Saka- 
monas Krauciunas. Po 5 dol.-

P. Voveris, 
lauskienė, 
pąitienė, D. Bons, K. Bane
vičius, V. Mumgaudis, D. Sed- 

vičius, J. Jurgelevičius, V. Ra- ]evjQus a Jusius. Kiti auko- 
manauskas, J. Gurskis, A. Gai-, j0 po mačiau. Visiems ačiū, 
dys, Steponavičienė. Po 1 dol.

šia cituoja prof. Z. Ivinskį — 
11 darbų; apie jį rašo ištisais 
puslapiais, dažnai pagiriamas, 
sutikdamas su jo išvadomis), 
Pašuto iŠ dalies kritikuoja bur
žuazines lietuvių - lenkų - vo
kiečių istorikų pažiūras. Lietu

ko* amueleS itetaviai tekma- Vos valstybei pradžią davęs tik Litowski; 3 sk.
firrty rr***^-1-*, socialinių — ekonominių san- 4ė (ji lanko liet, šeštadieninę

Mą antra# tažNyetą pavertus «•- tykių išsivystymas. Jau iki 11- mokyklą); 4 sk. — N. Poškai-
***** »-*»»»* napri- jo amžiaus lietuviuose įvykusi

ta<žmona*>iokur#rvoT*sn«ku«ta° stipri luominė diferenciacija. Abu lankė liet, šeštadieninę mo
va ki«m« arta NMje... " Ne kokie išoriniai faktoriai, kyklą.

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

9ii°T*- Rinę *uska$2 ®r’ven^s du pažymėti ir senesnieji Lie- nalistinius lietuvių istorikus — 
r/, -j 0V° tuvos istorikai, nors mirę jau turėjo pats pripažinti — rado

12 Malė^S »k"P»cijoje (ig. Jony- kai kurių rimtų išvadų Jis yra
* __ nas, A. Janulaitis). Kūne tebe- taip pat pirmasis sovietų isto-
^auno “P®*1, x auę ce ra gyvi ir teberašo Lietuvoje, rikas, kuris, kad ir negalėda-
veno 45 metus. Buvo pensi- kad senesnio amžiaus, mas atsisakyti komunistams į-
rankas, priklausė šv. Jurgio įajp “sovietiniai is- prasto dialektinio metodo, ga-
draugijai. torikai” (K. Jablonskis). Auto- na plačiai tyrinėja seniausią

Juozas W. Butkui, 55 metų, panaudodamas Lietuvos Lietuvos istoriją. I-G (ELI) 
mirę kovo 5 palaktas kovo jas (dau^u. ----------- .______
8. Jis buvo gimęs Naugatucke 
ir turėjo metalo apdirbimo į- 
monę Beacon Falls. Nuliūdime 
paliko žmoną Oną, dvi seseris, 
du brolius ir kitas gimines.

(N. C.)

užkandžius. Per vakarienę ėho- kas, V. Kalada, S. Kojotis, J. 
ras dar kitą tiek padainavo. Balkus, G. Gurskis, K. Šums-

. . ... n T kienė, O. Saulėnienė, V. Dze-Aukų surinkta 247 dol. D.L. „ Tn duliomene, M. Sanoski, B. I-

kariai - palydovai — pasitrau
kusios pas didįjį Lietuvos ku
nigaikštį ir tuo būdu jam pa
lengvinusios užimti Gudijoje 
didelius plotus. Autorius ypač 
akcentuoja didelę reikšmę anų 
rusiškųjų žemių, kai prasidėjo 
mirtina lietuvių kova su vokie
čių ordinu ir kai pagoniška 
Lietuva iš vakarų pusės buvo 
stipriai ekonomiškai blokuoja
ma. Žinoma, “vyresnio brolio” 
(rusų) nuopelnai “jaunesniam 
broliui” yra neginčijamai aiš
kūs.

Pašuto yra, berods, pirmasis 
rusų komunistų istorikas, ku
ris ir pas buržuazinius - nacio-

g
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j



DARBININKAS

Lai gyvuoja Lietuva!
AMSTERDAM, N. Y.Amsterdam, N.Y. —, Lietu

vių Bendruomenės skyrius su
rengė tikrai įdomų Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą va
sario 28. Minėjimas užtruko 
(kartu su aukų rinkimu) tik
tai 2 vai. 15 min. Programa 
buvo labai įvairi. Aukų surink-

šv. Kazimiero

Kun. J. Bacevičiaus 
sukaktis

Nashua,N.H.
Į? Kun. Juozapas Bucavičius, 

Šv. Kaamiero parapijos klebo-
| nas, šiemet mini 25 kunigys- 

, tės sukaktį. Parapiečiai jam 
^rengia pagerbimo banketą ge

gužės 24. ISrinktas komitetas, 
\ kurio garbės pirmininku yra 

kun. Adolfas Vainauskas, pir
mininkas John W. Latvis, I vi- 
cepirm. — adv. Leonardas Ve- 
liška, H — vicepirm. Danielius 
Degasis, ižd. Ona Sinkevičiūtė, ~-s 
sekr. adv. Alfonsas Raudonis 
ir Petras Savickas. Įvairiem 
darbam pakviesta: Tille Wai- 
solionis, Helen Jasalavich, Ri
ta Dubavik, J. Kudžma, J. Na
vickas, St. Jasalavich. Peter 
Dubavik, Preston Walsh, R. 

•Bartkus, Agnės Gaidės, Lena 
Svekla, Tomas Grigas. Ch. Kaz
lauskas, M. Tartalis, vargoni
ninkas J. Tamulionis ir Ona 
Olšauskienė. Visi yra čia gimę 
lietuviai, išskyrus vargoninin
ką.

t?- Kun. J. Bucevičius- yra ver
tas šio pagerbimo, nes jis per 
trumpą laiką ištaisė ir atremon
tavo bažnyčios vidų ir išorę, 
atremontavo ir svetainę, 
los išmokėtos.

Natfiua neturi lietuvių 
nierių; yra tik pora mažų 
toranėlių. Būtų reikalingas ge
ras vaistininkas.

LDS 65 kuopos metiniame 
susirinkime padaryta valdybos 
pranešimas apie metų veiklą. 
Surengti keturi kortavimo va
karai. Iš gauto pelno apie 100 
dol. paskirta parapijai ir per 
60 dol. liko kuopai. Nutarta 
paminėti šv. Juozapo šventę. 
Kovo 20 8:30 vai. užprašytos 
mišios už gyvus ir mirusius 
kuopos narius. Bus bendra ko-

.... . m ui ..............................'"S
IŠ VISUR

Plaukia Nemunėlis ir A. Kup
revičiaus Pajūrio daina.

Programoje dalyvavo visų 8 
skyrių mokiniai. Deklamavo 
Kristina Piliporiytė ir Kotryna 
Burimauskaitė. Lietuvą vaizda
vo Marija Danylaitė, Ameriką 
— Barbora J. Henry, gailestin
gąją seselę — J. Peck. Įvadą 
padarė į montažą Algimantas 
Dzekčiorius ir Jonas Kolodzie- 
jus, akordeonu grojo Povilas

įnešus vėliavas, buvo sugiedo
ti abu himani.
mišrus choras, vadovaujamas
Juozo Olšausko, padainavo A. 
Vanagaičio — O skambink ir 
Maldą už žuvusius, J. Švedo —

ta 408 doL Dalyviai nepavar- Linelius raunu ne viena. Trum- 
go, sekė su atsidėjimu. Todėl pas kalbas pasakė du amerikie- 
ir namo skirstėsi visi labai 

' pamažu ir gražiai nusiteikę.
šv. Kazimiero bažnyčioje tos ir New Yorko teismo narys F.GavrytPianupritarėvisai pro- 

dienos rytą buvo mišios nž lae- Aulisi. Pagrindinė kalbėtoja bu- 
tuvą ir pasakytas atitinkamas vo dr. Aldona Balčytė iš Sy- 
pamokslas, panaudojant popie
žiaus neseniai parašytą lietų

čiai kviesti svečiai — Amster
damo majoras F. Martucello

Aidy žurnalas šiemet skiria 
premiją už literatūrą. Komise 
ja vertins 1858 - 59 išleistas r?
knygas ir pristatytus rankraš- 
čius. Komisiją sudaro: Albinas 
Baranauskas, . Kotryna Grigai- '' 
tytė, Paulius Jurkus, Nelė Ma- 
zalaitė, Leonardas Žitkevičius.

— Janina Liustikaitė daini
ninkė, iš Anglijos persikėlė į 
Kanadą ir apsigyveno Toronte. 
Balandžio 24 ji koncertuoja N. 
Yorke Ateities žurnalo rengia- . X 
mame pavasariniame koncerte.

— E. Greičius Anglijoje, ket
verius metus studijavęs meną 
Londono politechnikoje, šiemet 
baigęs studijas, gavo valstybinį 
diplomą iš litografijos ir tapy- \ 
bos. Dabar dirba savo profesi- 

' joje.
— Leonard Valiukas, daly

vavęs kovo 5-6 Kalifornijos res
publikonų metin. suvažiavime , 
Sacramento rrjieste, prisiuntė 
linkėjimus sėkmės Darbininko 
redakcijai ir skaitytojam. '

—Juzė Daužvardienė, Lie
tuvos konsulo Chičagoje žmo
na, plačiai besireiškianti lietu
viškoje veikloje, kovo 13 bus 
pagerbta Sandaros bankete. Ji 
yra gimusi' ir augusi Ameriko
je, VVorcester, Mass.

— Hamiltono lietuviai Kana
doje savo įgytuose namuose or
ganizuoja lietuviškų knygų bib
lioteką.

— Ona Rutkauskienė, 67 me
tų, gyv. Sugar'Notch, Pa., au
tomobilio suvažinėta vasario 
26. Velionė palaidota iš šv. Pet
ro ir šv. Povilo lietuvių baž
nyčios. Amerikoje išgyveno 
apie 50 metų. Paliko nuliūdu
sį vyrą, 6 dukteris, 3 sūnus, 
22 anūkus ir 3 proanūkus.

---- VAį
gramai muz. Jonas Olšauskas. 
Programą . paruošė mokyklos 
vedėja sesuo M. Anunciata ir 
sesuo M. Ligorija.

Tikrai malonu pasidžiaugti, 
kad šis minėjimas praėjo sklan
džiai, nes buvo gerai suorga
nizuotas, programa įvairi, iš
vengta ilgų'kalbų. Tebūna tai 
įrodymas, jog Vasario 16 mi
nėjimą galima Įdomiai paruoš
ti.

Lietuvos laisvės sukaktis bu
vo. dar gražiai paminėta Am
sterdamo radijo lietuviškos va-

racuse, N.Y. Jautriais ir aiš
kiais žodžiais ji abiem kalbom 
kondensuotai apibudino mūsų 
dabarties uždavinius. Kalbos 
buvo tikrai nuoširdžiai klauso
masi; ji truko 16 minučių.

Solistė E. Tamošiūnienė sa
vo skambiu balsu padainavo 
A. Kačanausko Ariją ir Ce- 
rienės Lietuvos laukai. Pirmo
sios dalies pabaigoje išgirdo
me J. Olšausko vadovaujamą 
vyrų chorą su St. Gailevičiaus 
Ramovėnų maršu, Br. Būdriūnd

> keliu, Andriulio —

Waterbury, Conn. — Litua
nistinės mokyklos Užgavėnių 
vakaras sutraukė virš dviejų 
šimtų vietds ir apylinkių sve
čių .šokiams grojo Romo But
rimo orkestras iš New Yorko. 
šeimininkės svečius vaišino 
skaniai paruoštais valgiais, o 
vyrai — gėrimais. Vakaro pel
nas, kurio susidarė apie pora

jų būrelis noriai lanko, nepai
sydami, kad gali “pagesti” jų 
akcentas.

Mokykloje jau eilė metų dir
ba mok. V. Petruškevičius ir 
mok. S. Macienė. Dainavimo mo 
ko stud. Zenonas Seliokas. Vei
kli ir tautinių šokių grupė, ku
riai su dideliu pasišventimu, be

landeles, ' kuria rūpinasi Leo- šimtų dol., skinamas mokyklai Gra a Maurūtienė. Tėvų ko- ’ 
nor/iac Hortviiric Kęst. B. išlaikyti, mitetą sudaro: pirm. A. Paliu

lis, sekr. E.. Melninkas, ižd. J. 
Valys ir valdf narys J. Rauga- 
lis. komitetas sutartinai ir su 
pasišventimu aukoja savo jė
gas ir laiką, kad mokykla būtų 
stipriu lietuvybės židiniu.

šv. Juozapo parapinė* mo
kyklos mokytoja O. Saulaitie- 
nė pernešė pavojingą širdies 
operaciją, kuri užtruko 7 va
landas, ir kurios metu buvo su
naudota virš 20 pančių šviežio 
kraujo, kurį suaukojo daugumo
je visai nepažįstami Saulaičių 
šeimai asmenys. Mok. O. Sau- 
laitienė pamažėl sveiksta šv. 
Rapolo ligoninėje New Haven, 
Conn.

. , . "Lietuvos prisiminimu" radi- munija ir bendri pusryčiai. Val-
tija, ruošia paskaitas tiems, V A C A PI A W A T IA CVPZ^IAC PAMAQ programoje praeitą sekma- dyba kviečia visus narius daly-
kurie rengiasi susituokti. Pa- v Iv It1.11 - i^yim7>O Iij' IeVfItIvJ^ dienį-’Nv Meškūnienė Įdomiai vauti. Taip pat kviečiami nau-
skaitos būna kiekvieną antra- . ........................ n >- kalbėjo angliškai apie Lietuvos ji, kurie norėtų įstoti Į drau-

Minėjimas vyko Amerikos 
lietuvių klubo 
bendruomenės 
Pinkas Mikas 
rikes lietuvių

salėje. Atidarė 
skyriaus pirmi- 
Kerbelis. Ame- 
veteranų postui

Baltimorės žinios
Novena į šv. Pranciškų Ksa- 

vęrietį šv. Alfonso bažnyčioje
. bus kovo 4 - 12. Novenos pa- Gyvenimo 

maldos bus kartojamos keturis 
kartus per dieną. Po jų palai
minimas šv. Pranciškaus Ksa
vero relikvija.

Gavėnios pamaldos buvo gar
sinamos Baltimorės arkivysku
pijos laikraštyje “Catholic Re- 
view”, “Baltimore Sun” ir 
“Baltimore American”, žmonės 
gausiai dalyvauja gavėnios pa
maldose. Lietuviai kviečiami 
sekmadieniais 4 vai. į lietuviš
kus kryžiaus kelius.

Metinė rinkliava negrų ir in
dėnų misijom Baltimorės arki-

nardas Hartvigas. Kęst. B. išlaikyti.

Lituanistinėje mokykloje, kū
rini patalpas, noriai duoda mo
kyklos globėjas kleb. kun. E. 
Gradeckas, mokosi apie 30 mo
kinių. Tai yra tik menka da
lis mokyklinio amžiaus vaikų, 
priklausančių “naujųjų atei
vių” grupei. Dauguma tėvų li
tuanistinių dalykų moko na
mie, kiti neleidžia, kad nepa
tinka mokytojai ir mokyklos 
komitetas. Yra ir tokius kurie 
vaikų mokyklon neleidžia, ne
norėdami gadinti vaiko anglų 
kalbos akcento. Paskutiniu gi 
metu lituanistine mokykla pra
dėjo domėtis lietuviukai, kurių 
net tėvai yra’gimę Amerikoje.

vyskupijoje buvo kovo 6. Šv. 
Alfonso parapija gausiai prisi- v -T.-
dėjo prie rinkliavos sv. KAZIMIERO-mokykloje jrašyti Lietuvos himno žodžiai.

C. Y. O., jaunimo organiza-

dienį vakarais Calvert mokyk
los salėje. Pirmoji paskaita ko-

PROVIDENCE, R. I.

Sko-

biz- 
res-

vo 8. Iš viso numatytos pen
kios paskaitos. Skaito kunigai, 
gydytojai ir vedusieji. Atsako-
ma į klausimus.

šv. Vardo draugijos pamal
dos bus kovo 13, 8:30 v. Pus-
ryčiai tuoj po mišių.

— Juozas Bačiūnas Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos (Fasko) pakeltas Į pir
muosius garbės narius už jo 
paramą lietuviam krepšinin-

Nekalto Prasidėjimo seseles ... , v . .. .. , . ... .’ o . , ■ šventąjį — sv. Kazimierą. N. giją, užsirašyti Darbininką, iš Putnamo vasario 28 atvyku- n
sios su bendrabučio mergaitėm, 
pradžiugino providenciečius vai
dinimu. Mergaites paruošė vai
dinimui Kerbelienė, kuri pritai
kė scenai rusų rašytojo L. Tols
tojaus novelę šinelį. Vaidini
mas pavadintas Mažieji broliai. 
Be to, gražiai bendrabučio mer-

Vasario 16 minėjimas įvyko 
vasario 21 parapijos salėj.. Ža
vinčiai šią šventę apibudino programą. Aukų sudėta 181.75 
kun. V. Mincevičius iš Romos, dol. Aukojo: dr. B. Matulionis 
Parapijos choras atliko meninę 25 dol.; po 10 dol.: kleb. kun.

J. Vaitekūnas, S. Vaičaitis, D. 
Bernotavičius, J. Staričenka, pa
rapijos choras, E. čiočys; po 
5 dol.: kun. V. Martinkus, J. 
Guobys, J. žiedelis, J. Russas, 
B. Antanavičius, J. Beinoris, A. gaitės išpildė “Rugiapiūtę’ 
Paulauskas, Antanavičienė, vy
čiai, V. šakalys; kiti po mažiau. 
Piliečių klubas, girdėti, pasiun
tė 100 dol.

Parapijos 40 metų jubilėjui 
paminėti sausio 31 surengta va
karienė. Meninę programą iš
pildė varg. J. Beinorto vado
vaujami parapijos mokyklos 
vaikai. Dalyvių buvo per 150.

- Meškūnienės kalba rado atgar- šiaip kuopos veikimas, mirš- 
si tarpe lietuviškai nekalban- tant senesniaJai kartai, yra ap-
čių ir svetimtautčių.

(Nukelta | 6 psl.)

silpęs, nes jaunieji nebesidomi 
lietuviškais vaidinimais, daino-
mis. K. Nadzeika

Center. Netoli šv. Alfonso baž
nyčios statys Charles Center. 
Civic Center bus ne tik dide
lė salė sporto rungtynėm, bet

Jautienos vakarienę ruošia ir didelė auditorija įvairiom 
Amerikos Įegijono lietuvių pos- kultūrinėm programom. Char

les Center bus Įvairių firmų 
įstaigos.

_..Leit. Karolis Kačauskas, tar
naująs marinuose, atostogauja 
su žmona Betti pas savo tėvus 
Kazį ir Mariją Kačauskus. Po 
atostogų išvyks tarnybai į Pa

tas kovo 20 Town Hali, 8036 
Eastern Avė. Į šias vakarienes, 
kurių per metus būna dvi, su
sirenka daug žmonių.

Streikuoja Baltimorės Beth- 
lehem Steel bendrovės laivų 
statybos darbininkai. Viena
darbovietė yra Sparrows Point, cifiko salas.
kita pačiame mieste, Key High- e , „way, kur laivai taisomi. Dar- v ^,n“. fZ,9!nan*Te: “nos Parapijai pelno liko 417 dol. Va- 
bininkų tarpe yra ir lietuvių. kartos hef?ve’ “jį“1 “karienę ruošė kun. V. Martin-

mire vasano 29. Trys kunigai pasitalldnęs « naujųjų at. 
aukojo misiąs už jos vėlę sv. r 
Alfonso 
laidota 
se.

Miesto statybos darbai spar
čiai eina pirmyn. Miesto vidu
ry griaunami seni namai. Jų 
vietoje iškils Baltimore Civic

bažnyčioje kovo 3. Pa- eivili šeimininkes: šakalienę, 
šv. Stanislovo kapinė- Paškauskienę, Augaitę, Augai- 

Jonas Obelinis tienę ir Paulauskienę.

dainų ir tautinių šokių pynę. 
Kun. V. Martinkus savo sody
boje viešnioms surengė vaka
rienę, kur keletą valandų skam
bėjo lietuviškosios sutartinės.

Balfo skyrius vasario 27 su
rengė šokius, bet pelno neliko.

Vincentas Begonis, 74 metų, 
vasario 26 dieną rastas negy
vas dėl atsiradusių. smalkių 
kambaryje; žmona atgaivinta. 
Tik kambarinis paukštelis išli
ko sveikas ir gyvas.

Iš Valenciįos, Venezuelos, va
sario 25 atvyko St. A. Lisec- 
kai su sūnum. Žvalgosi, kur 
pastoviau koją padėti šiame 
krašte.

Kviečiame talkon DARBININKUI
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 trigubą—apie 9 dol. Tuo tarpu DARBI- i 
NINKO skaitytojai gauna laikraštį už 6 dol. Tai pigiausias 
mūsų laikraštis.

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

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

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-

'■ ' **”

Kleb. kun. J. Vaitekūnas yra 
išvykęs atostogų; gris vidury 
kovo mėn.

Jonas ir Morta Saulėnai 
džiaugiasi sveiku naujagimiu 
sūneliu.

HAVERHILL, MASS.

Alto skyrius, kovo 20. sekma
dienį, 2 v. p.p. Gedimino klubo 
salėje, 324 River St., Haverhill, 
Mass. rengia Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą. Kalbės 

Jurgio parapijos klebonas 
kun. Antanas P. Baltrušiūnas, 
Merriinac kolegijos profesorius 
Alfonsas Lešinskas iš Lawrence. 
Mass.. ir prel. Pr. Juras. Meninę

■ 7^^^^^|NĮNĮBl programą išpildys Lawrenco šv. 
-' J^^NNNBHl Pranciškaus parapijos baįnyti- 
:> V q nis choras, vadovaujamąs vargo-

I ninko Jono Norkaus, ir solistė 
f’.l Stella Raznauskaitė

rence, Mass. Nuoširdižiai kvie- 
■ čiamc vietinius ir apylinkės lic- 

tuvius kuo gausiau dalyvauti.
ML AauMdats

Law

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

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

Prašau siųsti DARBININKĄ ..

Vardas ir pavardė ..

Adresas

Laikraštį užsakė

Siunčiu už: 
prenumeratą $ aukų $ Viso $

{Datai (Parafeai

. metam

—Albina Uknevičiūtė, Aus
tralijos lietuvaitė, ateitininkė, 
kuri dabar dainavimo mokosi 
Romoje, lankėsi Vokietijoje ir 
dainavo Vasario 16 minėjimuo
se.

— Eglutės 10 metų minėji
mas ruošiamas kovo 13 Jauni
mo Centre. Minėjimą ruošia 
Lietuvių Bendruomenės apy
garda.

NURSING SERVICE

FRIENDLY NIGHTINGALES
NURSES, INC.\

BABY TECHNICIANS
Specialize in care for'pre-mature or

any home Service. 
Courteous and efficient attendants.

OE 5-3151 or Tl 2-8595

NURSING SCHOOL

Woirfd you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE

Positions w<ll be avarlable in Ho»pi- 
tal*. Institutions. Ooctors’ Office* 4. 
atl Health Agencie*. For complete 

Information phone or write to:
Sister BEATA MARIA. St. Vincente 
School of PraCtiC.il Nursing. 45 Elm 
Street. Montclair, N. J. — PI 6-4000.

NURSiNG HOME

CATHOI.ICS WELCOME 1CSHELTER 
COVE NURSING HOME. S3 W.-rtch Hill 
Rd . W.*teily. R I Tel. Lyr,c 6-266*. 
Eonu <’xtnb nirsing honie in W>Mrrly. 
R. I. boautiful location near Watch HiU. 
N»-w viriK ..p»-n with modern
convenience*. Intereafėd in atl ty*H> of 
CHROXICAI.LT 11.1. pe«r!o and PROR- 
l.EM CASES. Admlm.-trator Rogfiatrrrd

CATHOLIC OPERATED

EYNNWOOD NURSING HOME.
20 Munson St.. Stissex. N.J.

Modern licensed NURSING HOME* 
country surroiindings - ReaaonaMe 
rates - Bed palients preferred. ■ -

Su»»ex 2-5441

CAMP ST. JO

PraCtiC.il
CHROXICAI.LT


’:K
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Z
ROKOKO?

Naujas kalendorius
Aiduose (vasario mėn.) pa* 

skelbta, kad šiemet bus skiria-:■ -t.
ma premija už grožinę lite- 

KZ- ratūra. “Paskutinė data kūri- 
; / niam Įteikti 1960 metų vasario 
71 33 d.”. Būtų Įdomu patirti, ar 

1 ta dieną gautas bent vienas kū- 
rinys.

Naujas diktatorius
Darbininko (vasario 8) pir

mam puslapyje buvo Įdėta 
nuotrauka amerikiečio Donaldo 
L. Chapmano. kuris plaukė Ha
vanos uoste susprogdintu laivu 
ir buvo suimtas. Po nuotrauka 
padėtas parašas “Fidel Castro”' 
Tas amerikietis labai panašus 
Į Castro savo barzda, bet ne 
Castro. Galimas daiktas, kad 
buvo suimtas ne dėlto, kad 
anuo laivu plaukė, bet kad no
rėta suimti pdti Castro. Apsi
rikta, kaip ir Darbininko re
daktoriaus.

~ t. ,

S

m

REAL ESTAT3

In SAINT MARY’S PARISH 
in OUMONT. N. J.

Owner transferred. 2 yr. split ’.e ei; 
8’į rooms. 3 bedrooms. l‘į bth', 
recreatlon room. garage. f-nced 
yard; $23.500. OUmont 5-0042.

In CATHOLIC AREAS n<ar 
ATLANTIC CITY. N. J. 

FARMS. MOTĘLS.
country places and aereage. VVrite 
to J. Camesale, 1206 Br'Kid. Plo-c. 
antville. New Jersey, Mllton 1-1657, 
ai o MI 1-1155.

In SAINT PETER S PARISH
In PORT WASHINGTON, L.l. N.Y. 
Stone. brick, shingle siute ro f. 4 
bed’.ooms, 2 baths. firėpiace.$3u,000. 
VVaiking distance to KR, churches 
and sh >pping. — Rcaso :ablc of.er 
considered. PO 7-66C0.

In Jacred Heart Parish. Cutchogue. L.l

K-i: ag,-
Al! kn..tty 

lar.d ea. <4

£ I

%

Id< al fislliug. boating. hmtii.g £ 
ming. S37..VKI. PEconic 4-C815.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
STANKŪNAS & MASIULIS

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
LONDONE

Praneša visuomenės žiniai, kad gauta daug naujų įvairių medžiagų 
iš ko gal ma pasirinkti sudarant siuntinius savo artimiesiems: 

100 įvaiiių medžiagų vyriškiems kostiumams
200 ” ” moterį* k. kostiumams ir suknelėms
103 ” ” moteriškiems ir vyriškiems paltams

Vi o’? v lnnnčs medžiagos angliškos su įaud mu “M*de in England” 
Medžiagų pavyzdi us gul ma matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovų 
JON.5 DAUGIRDĄ 7 337 Union Avė. Breo!fyn 11, N.Y.

Tek EV 4 1232 ir EV 7^4940

GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsiį giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- KA r°je- Latvijoje,:,.£stijoje^ Užkarpatėje labiausiai 
vertina-gautam siuntinys?

Be abe o. ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
171 TO galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa~ 
lYUIl čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

Nauja klasifikacija
Dirvoje (kovo 2) kažkoks 

“naujas Dirvos skaitytojas’’ ra
šo apie katalikų skirstymą gru
pėmis (klasifikaciją) tautininkų 

. 'Valdytoje Lietuvoje. Esą. “ne
buvo reikalinga gauti leidimo 
šventinti tvartą, o buvo reika- 
laujama leidimo šventinti skau
tų bei jaunalietuvių vėliavas”. 
Girdi, taip darę Lietuvos vys
kupai. Pratęsiant tą klasifika
ciją. galima priminti, kaip tau
tininkai skirstė ištikimus ir ne
patikimus lietuvius. Nebuvo re- 
kalaujama ištikimybės liudiji- 

’ mo tiem, kurie statė tvartus, 
arba vadovavo jaunalietuviam, 

„ bet tokių liudijimų iš policijos 
• reikėjo netautininkiškų organi

zacijų nariam. Ar negeriau bū
tų apie tai nekalbėti?

I

SMAGU dainuoti ir giedoti parapijos chore. P risidėkite ir jūs. Čia matome Apreiškimo pa
rapijos choro koncerte Brooklyne vasario 28 dainuojant iš k. i d. D. Mickeliūnaitė,• B. Kašė
taitė, M. Tamulaitienš. Nuotr. V. Maželio.

VASARIO I ■ MINĖJIMAS IR AUKOS NORWOOD, MASS.
Kas yra turistas

— Iš ko pragyvena Šveica
rija? — klausia mokytoja šeš-

je.
— Iš turistu. — atsako vie-

misijos pirmininkas K. Šimė
nas. Maldą sukalbėjo kun.t F. 
E. Norbutas. Amerikos himną 
sugiedojo solistė Jadvyga Ado
mavičienė; akomponavo jos vy-

* nas iš mokiniu.
— O kas yra turistas?
— Kas turi, tas ir turistas.
— O kas nieko neturi?
— Kas nieko neturi, tas yra

inturistas.
(Čia reikia paaiškinti, kad 

Maskvoje yra toksai kelionių 
biuras, kuris vadinasi Inturist).

r

i Mtr.s Sd 1

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas buvo vasario 21. JĮ 

jęengė ALRK Federacijos ir Al- 
~to skyriai.

Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje iš ryto 9 v. kun. Juozas ras inž. V. Adomavičius. Tylos 
Svirskas aukojo mišias už minute ir malda pagerbti žu- 
žuvusius ir kenčiančius lietu- vašieji. Toliau programai va
rius ir pasakė pamokslą. Mi- *dovavo V. J. Kudirka. Jis per- 
nėjimas Įvyko popiet 4 vai. lie- skaitė Nepriklausomybės aktą 
tuvių svetainėje. Pradėjo ko- pasirašiusiųjų pavardes. Gra

žias kalbas pasakė kleb. kun. 
F. E. Norbutas, kun. Juozas 
Svirskas. Pagrindinę gražią kal
bą pasakė inž. Vytautas Izbic- 
kas iš Bostono. Jis ragino ne
nuleisti rankų ir nuolatos ko
vėti dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Po jo-kalbos B. Kovas perskai
tė rezoliuciją, kurią pasiuntė 
Amerikos aukštiems pareigū
nams.

Meninės programos dalį iš
pildė choristė Joan Dobrowney. 
Ji solo padainavo Mano gimt-i 
nė — Kačanausko. Saulelė 
raudona — Kelpšos. Akompo
navo V. Kamantauskas. Bosto
no skautės parodė vaizdus iš
nepriklausomos Lietuvos, paiy-^ 
dedamos kanklių muzika. Va
dovavo Marytė Kavaliauskaitė.

Solistė Jadvyga Adomavičie
nė iš Bostono padainavo 4 dai
nas: Mano gimtinė — Kača
nausko. Tėviškė — Adomavi
čiaus. Lakštinga’os giesmė — 
Kuprevičiaus K r bakūžė sa
manota — Šimkaus. Akompo
navo jos vyras inž. A. Ado
mavičius.

Waterburv. Conn.
(Atkelta iš 5 psl >

Amerikos Lietuviu Tarybos 
susirinkime, kovo 1. buvo ap
tartas liūdnųjų birželio Įvykių 
minėjimas, kuris . numatomas 
daryti platesnio mąsto ryšium 
su Įvykstančia “didžiųjų" kon
ferencija. Jei pavyks suburti. 
— bus daroma drauge su kito
mis tautybėmis. Paskutiniais 
metais birželio Įvykių minėji
mai būdavo labai silpni, negau
sūs. Dabar, bendrai kolonijos 
organizacijų veiklai pauidėius. 
vėl šis minėjimas norima išju-
dinti.

fe, 2S W-5> '
RUOŠI A?, r E LIETUVIŠKAS

SUSIRINKIMAMS NEMOKA M AI.
Te) MU 3-2928

VACYS STEPONIS

Bendruomenės, skyrius ba
landžio 23 V. Zamblausko sa
lėje. Long Acre Inn. Wo!kote, 
rengia koncertą, kuriame daly
vaus žymusis akordeonistas K. 
Daubaras ir humoristas V. Žu
kauskas. Po programos bus šo
kiai. veiks bufetas. G. Kr.

Kentėjau labai didelius skiurmus nugaroje, 
kakle, galvoje pc€i-.< rankose. S acnyse. 
kojose ir k'tirosc; j.iuiivi did-lj r-ringu-

galbos ir m-,no rinldos b>rv-> išdauty-os. 
Gydytojai chiroc et-.t’’-*': — T i nv. s re. 
Bronx ir Erorklyn.-i klinikose — r.ii'fino

■kojų Dievui ii 
mes S<i'iar», B

;>nd* 
<.2‘. M Te; 2 i

CHIROPRAOTIC CENTER 0F 
TIMES SOUARE. 1'2 v'. 4?nd St.

CHIROPRACTIC CeMTF.R OF 
EROOKLVN. 147 Mon*.-g;ic St. 

(Nea*- Borougb H.Mf)
CHIROPnACTIC CENTGR CF 

THE eRONX. 1015 Southern Flrl. 
(R»t. E. 16Trd St. A We«»chcVer Avė.)

KVJES^’S I NA'H’S b*-l k n H t- 
•• l-»ik*i • F’.. k_i*i>b rki'c. pn -j -A.tr nr'

n-Irki i »

miROPRA^TIC CKNTFRS .sh Į»dt> 
Užsisakyti vizite skambinkit* t*l. DA4.2MO.

Visa programa publika buvo 
labai patenkint. Aukas rinko 
0. Paznickaitė. B. Kamantaus- 
kienė. A. Venckus, J. Strašins- 
kas. Aukų surinkta 204.60 dol. 
Pasiųsta Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu.

Po 10 dol. aukojo: kleb. kun. 
F. E. Norbutas. kun. Juozas 
Svirskas. K. Šimėnas. E. Mar
tišius. P. Jaras, Amerikos Lie
tuvių Susivienijimo 131 kuo
pa. Po 8 dol.: J. IR S. Duobai; 
po 7 dol. B. ir A. Kovai. Po 
5 dol.; V. Adomavičius. D. Ra- 
zulevičius. V. Meškonis, P. Gri- 
galauskas, A. Tumas. P. Duo
ba. V. Kamantauskas. J. Stra- 
šunsskas. P. Tyla, A. Venckus, 
Iz. Vasiliauskienė, J. Pėža. Po

In Saint RaphaeĮ’s Parish. in EAST 
MEADOW. L. I. N. Y. $19.ė(X) i ■ x 1C<I 
landseaped plvt; 4 b<-d:<x.m firid-st<>:.v 
front. Capt- C«>d; attache% garag ■. p.tiv. 
20 ft. living rtn.. 15 ft. dir.ing rm..
in kitehen. 21 ft. paneled study. seu.i- 
finislb-d basėm* nt: low taxes. Mar.y ex- 
tras inelud'-d. Par<*chial sch<H>l und,-i 
construeticn. Own*-r. SŪ 1-8546.

S. BECKENSTEIN, Ine

' In Catholic Area of Mahvvah. N. J..~»' 
TREES, TREES, TREES ►

One of Cragmere- Park s showplaces. If 
v»u are i<x>king Tor a hoine that is dif- *.

i ferent. tbis is tor you. Cathedral style | ■ 
liviug uoom with massive picture win- > 
dow and inipressive fiėldstonė fireplao-. į 
Murai wall highiights seperate dining > 
room. Three bedrooms ai-.d two baths on L. 
first flodr. Ealcony overlooking ruoni 
features a cozy den or bedroom and j • 
door to sundeck. Beautiful view of sur- ( • 
rounding countryside. Basement wnh ( ' 
rear yard level entrance to garage. lav- ( ■ 
atory. laundry ro>m and large cypress ( ’ 
punelled playroom . . . under $30.000. i '

THE DATOR AGENCY
Open Fridays Erenings ’Til 8:30 _
Ou the Mahwah Village Squai e 1 .

LA 9-3000

118-125-130 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.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS,
Į^KYRUS.^§E^^IEN.LVS^UQ^RYT$1. ĮKLv&30 VAK- 

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

arba IND traukiniu D-6 Ąvenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
GR 7-1130187 ORCHARD ST., N. Y . C.

In ST. FRANCIS PARISH 
in WANTAUGH, L.l. N.Y. 

VVANTAGH — St. Frances Parish; 
attractive Cape Cod; lovely neigh- 
borhood. 3 minute walk to station, 
Stores. 3 bedrooms; 2 baths; TV 
rm; full basement; garage. Asking 
$18,500. SUnset 5-6658.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

3 dol.: J. Konstaitis, A. Liut- 
kevičienė, M. Tamulionis. Po 2 
dol.: H. J. Balutis, K. ir E. 
Kvedaravičiai, A. Prevalis, J. 
A. Pečiuliai, J. Svidras, I. Tvas- 
kienė, V. J. Kudirka, J. ir A. 
Smilgiai, A. ir K. Paliliūnai,
J. Martišius. Po 1 dol.: J. Ver- 
siackas, E. Dirsienė, T. Jocie
nė, A. Andreliūnienė, J. Vir- 
gudienė, E. Perekšlienė, K. Ka- 
mielienė, K. Rakauskienė, P. 
Kudirka, J. Avižinis, S. Aku- 
nevičienė, E. Stadalnikienė,, E. 
Pakarklienė, M. Neviackienė, 
M. Babihenė, U. Pazniokienė 
S. Karalius, V. Grinkevičius,
K. Mečys, A. Kašėtienė, S. Ja- 
nionis. A. Kavolynas, A. Rep
šys. K. Kinderis, S. Alukonis, 
A. Viškelis, J. Paznickas, M. 
Vytkauskas, A. Paškevičius. P. 
Ramanauskas. P. Vėtienė, D. 
Zustienė, P. Jakšys, 0. Padu- 
kienė, M. Smolskienė. F. Kru
čas, B. Tvaskienė, E. Kuodię- 
nė, A. Aidukonienė.

Žvalgas

In Holy Innocents Parish, in FLAT- 
BUSH, Bklyn, N.Y. FLATBUSH — 
317 E. 17 St.. Holy Innocents Church 
& School. Suitable for large family 
or professional usė. 8 bedrooms, 6 ' 
others; modemized. Occupancy in , 
spring or late summer. For details 1 
phone IN 2-1502.

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

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!

RESTAURANTS

2681 Atlantic Ave^ near New Jersey 
Ave„ • 1962 Linden Bivd., cor. New 
Jersey Avė—and both in Brooklyn. 
N. Y — CLoverd -le 7-1164. FINEST 
CHINESE & AMERICAN DISHES. 
Take Out Orders Our Specialty.

M A R T I N’ S

MEET YOUR FRIENDS IN THE 
FRIENDLY PLACE
2035 JEROME AVĖ.

Near Bumside Avsntie, Bronx, N.Y.
FO 4 8201

• MEI TING Prcsents Rare & Exo*.ic 
Chinese Cuisine ........ 
. . . . . an Adventure in Eating

Chinese Cuisine

Mf uih'-r of Diwer’s» C1»b. American
Exprrss. Cartr Blanchr Cndit‘Carus 

Orders to take out. VVines A Liguors 
Air Conditioned

SOUTH HUNTINGTON
LONG ISLAND. N. T.
2 E. Jerichu Tampike 

(1 Block Esat of Rte 110) 
HAmilton 3-5837

In Immaculate Conception Parish in 
Cloister, N. J. area—Unusual brick 
ranch, f/p. 3 bedrms, jalousied patio, 
landseaped 75x150. radiant gas heat, 
huge fully eąuipped kitehen. conve- 
nient schools, churches. buses and 
trains. Compl. privący. Bargain at 
$21,900. Princ. only. MUrray Hill 
4-0940, N.Y.C. CLoster 5-4934. N.J.

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

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

K & K FABRICS

1158 East Jersey Street.
In ST. ANNE’S PARISH, in STEW- 
ART MANOR Vicinity — 6 rooms; 
English Tudor, brick & stucco; 1 Vz 
baths, fireplace; det?ched garage; 
40x100; convenient transportation; 
excellent conditions; 4% G.I. mtge. 
Asking $20,990. FLoral Park 2-1988

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

IN SAINT BARNABAS PARISH 
In BELLMORE, L.L N.Y.

ALL BRICK. SPLIT LEVEL
30 year G. I. Mortgage, 41,į‘%.

3 blocks from school and church. 
$19.000 April occupancy.

' CAstle 1-5889

NURSING HOME

FULTON NURSING HOME
1511 Fufton Ave^, Bronx. N. Y. 

CATHOLICS V/ELCOME 
Sunday Mass

. . Undcr ,New Management 
“A Home With a Heart"

CY 9-2300

BEACON NURSING HOME
301 Bellevilfe Avė., Blcomfield, N.J. 
Home atmosphere - Catholics wel- 
come - Best professional care - 12 
mylės from Manhattan - Reasonable 
Rates. Ethel Meyer Baskin — R. N. 
Director. Piigrim 3-7950.

RIVER VIEW NURSING HOME
117 Beekman St.. N.Y.C.

EXCELLENT NURSING CARE
Non Sectartan

REĄSONABLU FRICES
WO 4-4030

RELIGIOUS

BLESSED CLAUDE whom Jesus calird 
"My fallhfirt servant and perfect friend.” 
B1ejwd ClSude the c >nfea,«or of St. Ma— 
gnret Mary. Blensod Claud*- the powerful 
interrnjmor wtth the Sncred Heart of 
Jemia. — For freo c,.pica **f effieac ous 
prsyer to Blesaed Glaudė send aeifid- 
dr'-ssi'd atampcd envelope to- SACREI) 
HEART SHRINE. South Colton. N. T. 
Colony 7-4224.

LAND’S ENO — 80 8rown’> Road. Sayvillfe, L.l. — Out-tnnding Sės Food 
A American Cuisine. Cozy fireside warmlh. Commiseion Breakfast* - 
VVeddinga - Reiifknis Functions. Open all ye-»r. Clbsed Tuesday. Metn- 
ber American Fxpr«w A D'nrr’s Club. For reservatlons Sayvllle 4-1888

VTLNONftS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vi’nonės skaros ir šalikai
Geriausios rūš'es pigiausiomis kainomis 

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

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODSz CORP.
Į 200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.
j Tel.: AL 4-8319

KELIONĖS Į LIETUVĄ i
Dabar jūs gaiife aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE ;

Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio 
keliones Į visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. 
Mes parūpiname vizas, sutvarkome rezervacijas ir kt.

Smulkesniems informacijoms rašykite ar skambinkite daugp.ausiai 
patyrusiam kelionių biurui j Rytų Europą

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

DOVANU SIUNTINIAI j LIETUVA
IR J KITUS SOVIETŲ SĄJUNGOS VALDOMUS KRAŠTUS 

GARANTUOTAS PRISTATYMAS
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
• NEW YORK 3. N. Y.. 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5416
• LAKEVVOOD. N.J. 126 - 4th Street.

’• PATERSON, N J.. 99 Main Street — Tel.: M U 4-4619
• VINELANO. N. J., West Landls Avenue, Greek Orthodox Bldg.
• NEW HAVEN. Conn.. 6 Day Street — Tel.: 10 2-1446
• PITTSBURGH, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750
• VVORCESTER. Maaa., 22 Caristad Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Mich.. 9504 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND. Ohlo. 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-1068
• CHICAGO. III.. 2222 W. Chfcapo Avenue, — Tel. BR 8-6966
• SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter Street — TeL: Fl 6-1571



SPORTAS

FLORISTS

UPHOLSTERY SERVICE

BRIDAL FASHIONS

ROMAN FUNERAL CHAPEL

FUNERAL HOME

ROOFING SERVICE

PL 4-1165

CHILDREN BOARDED

VI 8-3800

UNPAINTED FURNITURE

PLeasant 4-3865

‘AVIMĄ

Wine & Ijųuor Store;raUon Given to Religious Groupes.

Tl 5-5312

tiktai
Detroito

SPECIAL NOTICE TO OUB MANY OUT OF TOWN 
CATHOLIC GROUPS WHO WILL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK CITY AKEA DUBING THE

PRISIMINKIME JAV katalikų vyskupų vajų, kuris bos kovo 
20-27.

MFG. CORP.

savo naudai. Var- 
dvi komandos, 

Kovas, kurio bu- 
net iki sekmadie-

Dktelte pasirinkimas 
‘k konjakų, midų 

;ioms progoms

’ ANGIES
56-13 Catalpa Avė., Brooklyn 
at Myrtle Avė. EV 2-8977

SPECIAL — Brides Dress with 
veli & Hoop $98; Bridesmaid Dress 
with Mltts $29 .t>0 • If its HATS — 
always at ANGIES for originale 

and ready-made.

nos.
Al. ir Justina Dubauskai mi

nėjo savo vedybinio gyvenimo 
sukaktį if gavo daug sveikini
mų iš savųjų ir artimųjų.

Liet, kataliku klubo susirin
kime nauju nariu įstojo Tomas 
Kartonas. Laukiame ir daugiau 
naujų narių, nes kas lietuviš
ka, tai mum turi būti svarbu.

Mirėt M. Ananienė, P. Saka
lauskienė, L Šidlauskas, O. Rau- 
linaitienė palaidoti iš Švč. P. M. 
Nek. Prasidėjimo lietuvių para
pijos bažnyčios. Vac. Oganaus-

12 Wilbur SL, Lynbrook, L.l. N.Y, 

LYnbrook 3-4920

žaidėjų tetiaėjo A. Zojos, 2 v. 
— Erschamer, 3. Angelo San- 
drin.

Bostonas. Dr. Patanano at
minties turnyras įvyks kovo

FOURTEEN HOTEL — 14 KAST 60th STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMODATED — REASONABLE RATES 
Special Consideration Given to ReUgions Groupes . 
EL 5-6000

Serving all 5 Boroughs and sur- 
rounding areas — T t R M S — We 
do revveobing; retying, reupholstery 
and all lorms oi upnoistery. Cash or 
Crctiit. We do our own t-'inancing.

Combined Upholstery Service
T Riangle 1-4680

NEWARK, N J.

Šv. Juozapo novena švč. Tre
jybės bažnyčioje prasidės pen
ktadienį, kovo 11 ir baigsis per 
šv. Juozapo šventę, kovo 19. 
Novena bus 3 kartus per dieną: 
5:15 vai. ir 7:00 vai. vak. ang
liškai, o 8:00 vai. vak. lietuviš
kai. Noveną ves ir pamokslus kas, Pranė. Jackevičiūtė palai-

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA 9-1181

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 ML Vern<m St Phfladeiphia 28, Pa.

POplar 5-4110

klube. Balandžio Bosto
ne, Lm ėstose Naujos Anghjos 
šachmatų mėgėjų p-bes (meis
teriai nedalyvauja). Rengia US 
CF—Amerikos šachmatų fede
racija. Praeitais metais tokiose 
p-bėse Gediminas Šveikauskas 
laimėjo antrą vietą.

Iš pasaulio p-bių, tarptauti
nės koresp. šachmatų federaci
jos organas “Femschach” va
sario nr. skelbia tokių žinių:

R. Arlauskas (Australija) 1 
— Loeffler (Argentina) 0; Dr. 
V. Mahel (Cksi.) y2 — R- Ar
lauskas -■y-•

m komandinėse: latvis End- 
zelinš, Austr. 2 lenta, įveikė 
Heemsoth Vok. Endzelinš su 
Secchi Arg. 4 lentoj lat
vis L. Dreibergs, JAV, įveikė 
Brat, CksL

TV komandinėse, 3 lentoj: 
Marcussi, Argentina—K. Mer
kis, jav,

P. Vaitonis, Kanados meiste
ris, 1957 Lake Erie pinh-bėse,

CAMBRIDGE, MASS.
Ignas Sutkus, gyvenąs^jnęr-kun.JpnasJakaitis iš Argenti- 

ville, Mass., sulaukė 80 metų. 
Sukaktuvininko žmona, visa šei
ma, giminės bei artimieji jį pa
gerbė gimtadienio proga.

Parapijos metinėje vakarienė
je be kitų svečių kalbėjo ir

valstybiniu 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^ - - ----- ^VI8-1477 -

WOODHAVEN 21, N. Y. APDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

— naujose 1
SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PA

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

Catholics Welcome
Corona, L. I. Vicirrity 

Inspection invited
REASONABLE PRICES

Hl 6-0355

The Academy offers
Complete College Preparatory, 
General & Commercial Courses 
of Study.

540 East St, New Brttain, Conn. 
TeL: BA 9-2242 — 9-9336

Aptarnauja NEW BRTTAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

WEBSTER HOTEL — 46 WEST 45th STREET (Just Off 5th Avenue) 
150 ROOMS — ALL WTTH PRIVATE BATHS — Singles - Doubles. 
Transients aCcommodated - Reasonable Rates - Special consideration 
given to religious groupes. MU 2-4390. i

BELMO NT.-E.LORĮST
• Weddlng Arrangement*
• Artistic Funeral Oesigns "
• We Delive. »nywhere

F.T.D. llember 
LO 7-8345 / 506 W. 207th Street

Šeštadieniais, sekmadieniais 
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VISNIAUSKAS 
TeL BA 3-9771

ALL FORMS
(Across from Woodbury Tnwt Čo.)

BĖLVEDERE HOTEL — 319 WEST 4«th STREET. N. Y. CITY
Centrally Located. Transients Accomodated. SINGLES - DOUBLES. 
Reasonable Rates. SpecttU Consideration G?ven to Religious Groupes. 
Cl 6-9100

Furniture - Repaired - Refinished 
Bedrooms - Dinettes - Pianos 

Spring Bottom Repairs 
Slip Covers 

Sofas and Chairs Recovered

BRESSLER DECORATORS
1268 St. Nicholas Avė.

WA 7-8800 (near l~3rd St.)

AUTOMOBILE INSURANCE 
FOR ANYONE!

REGARDLESS OF:

CHILDREN TAKEN CARE OF 
DAILY

BĖNJAMIN FRANKLIN HOTEL — 222 WEST 77 ST. Nešt York City 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - Convenient'Location. SINGLES - 
DOUBLES - Reasonable Rates. Special Rates to Religious Groupes. 
EN 2-1100

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

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

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

51 PROVIDENCE STREET 
WOBCESTE3K 4, MASS. 

PLeasant 4-3501

SERV-VVELL ROOFING CO.
All Types of Roofing A Repairs

Side Wall Shingling 
Gutters. Leaders, Skylights 

Reasonable. Guaranteed Work.

ACCIDENT RECORD
MOTOR VEHICLE V1OLATIONS
AGE OF DRIVER
PBEVIOUS CANCEUATIONS

ALBERT HOTEL — 23 EAST 10 STREET. N. Y. CITY 
EXCELLENT LOCATION. ALL CONVENIENCE .Reasonable Rates. 
Special < 
OR 7-01<

Driver’s License Revoked?
We will supply the iMurance policy 

' which will probably be reųuired before 
your license can be reinstated.

ACTNOW

Now New Low Prices on Unpainted 
Furniture. Desks - Bookcases - Cab- 
inets - Chest. of Drawers - Chiffe- 
robes. Special consideration given to 
religious institutions.— STEINWAY 
Unpainted Furniture, 32-40 Steinway 
St., L. I. City. At the Independent 
Subway Entr. RA 8-4585. Branch 
store at 47 W Main St., Smithtown, 
LJ. N.Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RAYS UQU0R STORE

ABERDEEN HOTEL — 17 WEST 32 STREET, N. Y. CITY — Hub of 
Shopping DfstricL — Newly decorated Kitchenettes - Free Radio in 
every room - T.V. available. 1 block h^n Penn. Statlon. Reasonable 
rates. Special Rates to Religious Groupes. PE 6-1600. ___

JAMES WIL8ON HOTEL — HIGH A PHT ffTRfflTS, CARU8UB> PA.
65 Rooms - 13.00 Up. Free. T.V. - Dtantag Room - Cocktafi Lcunge. 
Special Ratai to Religious Groupes. Tbeodore C. Hyseong, Prop.
Tėtepbone CH 3-5313_________________

ALEMANDRIA HOTEL — 200 WESF 103 STRBET, N. Y. CITY
- 242 Room* — Singles - Doubles Pftli ffitdMuttee A Euites.

Reasonable Rates — Special Rates To Rengtota Groupes.
UN 4-1900

VAL-LOK
The Finest in Extruded Aluminum 

Combination Windows
unth Swing Round Action
Welding Makes It Better 

20 Tears Experience in 
Brooklyn Diocese 
Manufactured by

VALLEY STREAM ALUMINUM

Pirmonybės Clavoiand*
Vidurio ir vakarų JAV spor

to apygardos pirmenybės, įvy
kusios vasario 27 - 28 Cleve- 
lande, išaiškino 1960 apygardos 
nugalėtojus krepšinio ir tinkli
nio vyrų bei moterų grupėse.

Vyrų krepšinio pirmoji vie
ta atiteko Chicagos ASK Litua- 
nicai, baigmėje po pratęsimo 
įveikusiai Clevelando Žaibą 
(63:62). 'rungtynėse dėl trečios 
vietos rungėsi Chicagos Neris, 
nugalėdama Detroito Kovą (62: 
54).^Paguodos. „ratą laimėjo Chi
cagos Aras. Varžybose dalyva
vo 7 komandos.

Vyrų tinklinio baigmėje Cle
velando žaibas sumušė Chica
gos Nerį (3:2), nors ęhicagie- 
čiai vedė 2:0 
žėsi 
nes 
vo laukiama

' nio, nesiteikė pasirodyti. Mo
terų tinklinį žaidė 4 komandos. 
Pirmą vietą laimėjo Žaibo I ko
manda, baigmėje nugalėjusi 
Neries jaunąsias atstoves (2:0).

- Prieš tai žmbas U įveikė : Arą 
(2:0), o Neris — Žaibą II (2:1).

Varžybų metu buvo įteiktos 
atžymėjimo lentelės 1959 me
tų vidurio ir vakarų sporto apy
gardos geriausiems sportinin
kam — Chicagos Neries J. Va
laičiui ir Clevelando Žaibo S. 
Juodvalkytei.

Be komandinių dovanų lai
mėtojams dar buvo įteikta vie
na asmeninė dovana, skirta Dir
vos redaktoriaus B_ Gaidžiūno. 
Dovana atiteko Chicagos Neries 
krepšininkui A. Varnui, pasie
kusiam 31.33 taškų vidurkį.

Varžybų organizacija buvo
silpna. Trūko kvalifikuotų tei- sakys kun. Simonas Draugelis doti iš šv. Jadvygos bažnyčios, 
sėjų ir kito techniško persona- iš New Yorko. Karšt. Patr.
lo. Iškilo nemaža nesusiprati- Gavėnios pamaldos bažnyčio- 

I mų;-gerokai-sugadnurių sporti- je būna trečiadieniais 7:00 vaL 
ninku nuotaikas. Ypatingai blo- vak. ir sekmadieniais 3:00 vaL 
gai nuteikė užskaitymas pralai- popiet. Graudūs Verksmai prie 
mėjimo be žaidimo Neries krep- įstatyto Svč. Sakramento, o 
šininkam, kurie atvyko 5 min. penktadieniais Kryžiaus Keliai. 
pavėlavę. Buvo žaidžiamos tik 
draugiškos rungtynės, davusios 
pergalę žaibui. Vėliau užskaity
tos oficialiu susitikimu. E. š.

| PREPARE FOR SEPTEMBER !! I
$ A SELECT ACADEMY FOR RESIDENT AND DAY STUDENTS

| MOUNT ST. JOHN ACADEMY Gf»e^a™k 84)640 

g A New Resident Hali Now Completed for High School Girls 
Excellent Music Department, 
AtMetics, Dramatice, Creative 
Wrttlng.

Elementary G radęs: Boys & Girls 
Send for Brochure—Mother Superior

LENTEN SEASON—THE FOLLOW1NG HOTELS HAVE 
SPLENDH) BEPUTATIONS FOR CLEANLINES8, COM- 
PLETE SERVICES AND FRIENDLY KOME-UKE AT- 
MOSPEĖEBĖ. WE JUUGHLY RECOMM .Ė/iN d them for 
THE VEKY BEST IN HOTEL ACCOMMODATIONS.

Open Evenings Till 9 
SATURDAYS 9-2 

FREE CUSriUMER. PARKING

TO PLAČE,
YOUR AD 

CANCĖL OR CHANGE 
CaH LO 3-7291

Buffalo, N. ĮL, privedė savo * 
partiją su dr. Bruno Šmit fld ; 
laimėjimo, vienok peržengė nu- ► 
statytą laiką ir jrarado tašką. ►

Balti P. VaitoDis, jubdi—dr. ► 
B. Žmit — 1. ei 2f6 2.2c3 g6 ► 
3.d4 Rg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6. I 
Rg5h6T.Re3e5 8.d5 Kh7 9. Į 
Vd2 2g810.0-0-0 f5 11. e:tg:f ! 
12.f4 2d7 13. Žf3 b6 14. h3 Žc5 J 
15. g3 2e4 16. Ž:e4 f :e4 Ii. Žh4 ' 
e:f 18.R:f4 Rf6 19.Rg2 R:h4 ► 
20. R:e4+ Kh8 2Lg:h4 V:h4 ► 
22.Vd4+ Vf6 23. Re3 Rd7 24. ► 
Vd2 Vh4 25JRd4+ Žf6 26. Bdfl ► 
Bae8 27. Bf4, bet čia Vaitonio ! 
laikrodžio rodyklė krito. >



ŽINIOS
BALDŲ KRAUTUVES

NEW YORK

EV 4-1232

D. KLINGA

Anywhere
Weddinqs & Funerals

7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Stephen A romiški;

BROOKLYN

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

Reikalų Vedėjas

660 GRANO STREET

BROOKLYN 6, N.Y.

SSMNMl

WHITE HORSE TAVERN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

WOODHAVKN.

G RABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Starto*)

Planskiy ir Leščinsku šei
moms vadovaujant buvo suruoš
tas šeimyniškas' pobūvis kovo 
6 šv. Petro parapijos salėje mi-

Prieinamiausiomis kainomis su 
Ubai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vieta iš 

ONOS IVAfiKIENBS

salėje, Somerville,

TAX CONSULTANT
- INTERPRETER

J. B. SHALINS
- Šalinskas

our specialty

ny of the 'Air, išpildydamas 
Belą Bartok koncertą Nr. 3 ir 
RSchmaninovo koncertą Nr. 2. 
Orkestras, diriguojamas jo tau
tiečio Vytauto Marijošiaus, pro
gramą pradėjo su Bacho suita 
Nr. 3 ir taip pat pirmą kartą 
JAV išpildė dalį lietuviško vei
kalo, Scherzo iš Juliaus Gaide
lio simfonijos Nr. 4. Abiejuo
se veikaluose Kuprevičius pa
rodė savo techninį sumanumą 
ir vientisumą kartu su skoniu 
ir veikalų supratimu. Jis atvėrė 
tų veikalų nuotaiką ir atmosfe
rą, gerai įpindamas dinaminius 
niuansus ir tonų muzikalumą. 
Kai kurios mą|os detalės pir
moje Rachmanmovo dalyje at
rodė neužtenkamai pabrėžtos, 
tačiau, bendrai paėmus, -jo iš
pildymas buvo su dideliu aišku-

Stasys Jakutis kovo 14 šven
čia 50 metų sukaktį. Jo žmona 
ir šeima užprašė mišias šv. Pet
ro bažnyčioje kovo 20 d. 10 
vai. ryto. _

Siaurės Amerikos liet spor
tinės žaidynės bus balandžio 
30 - gegužės 1 Nėw Yorke. Da
lyvaus apie 200 sportininkų. 
Laimėtojams rūpinamasi suras
ti mecenatų dovanom. Organi
zacinio komiteto pirm. Jer. Ke-

VYTAUTAS MAĘIJOSIUS diriguoja repeticijos metu. Nuotr. V. Maželio.

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

kovo 13 šv. Petro 
salėje rengia rank-

“Pirmuoju numeriu Kuprevi
čius pasirinko: Bartoko koncer- 
tą Nr. 3 pianui ir orkestrui. 
Jis skambino -šį Įspūdingą vei
kalą, lyg su dideliu malonumu 
sutikdamas jo technines ir mu
zikines kliūtis. Šio veikalo iš
pildymas aiškiai parodė, kad 
Kuprevičiaus pianistiniai gabu
mą yra daugiau negu kasdie
niški.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas su apšildymu, virtuve ir 
vonia antrame aukšte prie ge
ro susisiekimo — 741 Mc Do- 
nough St., Brooklyn 33, N.Y. 
Tel: GL 3-5609 penis, sekr. Saulius Remėza.

laimėjimu džiaugiasi ne tik ar
timieji, bet ir Blessed Sacra- 
ment pradinė mokykla, kurią jis 
šį pavasarį baigs, nes jis yra 
trečias mokinys šios mokyklos 
istorijoje, išlaikęs egzaminus į 
Regis High School. K. Snieška 
lanko Maironio šeštadieninę mo
kyklą, kurią baigs šį jpavasarį.

' L. Bendruomenės N. Y. apy
gardos valdybos posėdis įvyko 
kovo 5. Jame dalyvavo iš Cle- 
velando LB Centro Valdybos 
pirm. S. Barzdukas ir LB Tary
bos prezidiumo pirm. J. Šlepe
tys. Be kitų reikalų, buvo svars
toma lituanistinio semestro prie 
Fordhamo universiteto finansi
nis klausimas, kuriuo rūpintis 
pasiėmė New Yorko apygardos 
valdyba.

W. Dragūnas-Drake, gerai ži
nomas advokatas, iš Woodha- 
ven, L L, N. Y., yra pakviestas 
kalbėti 30-me , metiniame JAV 
juristų suvažiavime kovo 14 
Congress viešbutyje, Chicago, 
UI. Kovo 15 advokatas W. Dra
gūnas kalba Milwaukee Wiscon- 
sin Jėzuitų kolegijoje, Mar- 
ųuette Universitete, JAV juristų 
tarybos finansiniais klausimais.

Cypress Hill Apylinkės me
tinis susirinkimas bus kovo 12 
d. 7 v.v. Baučo svetainėje. 86- 
16 Jamaica Avė., Woodhaven, N 
Y. Važiuoti BMT traukiniu iki 
Forest Pkwy. stoties arba Jamai
ca Avė. autobusu iki 86th St. 
Prašome visus apylinkėje gyve
nančius lietuvius į susirinkimą 
atvykti. Bus renkama nąuja val
dyba ir apsvarstyti visi kiti apy
linkės reikalai. Susirinkimą šau
kia Apylinkės Valdybą.

Dr. Halina Montvilienė kovo 
13 5 v. p.p. Baltų Laisvės na
muose skaitys paskaitą — mate
matikos įtaka gamtos mokslams 
Po paskaitos — arbatėlė. Įei
nant aukojama 1.50 dol. Paskai
tą rengia Lietuvių Moterų At-

tesnį suvažiavimą, vykdyti Fe
deracijos Kongrese priimtas re
zoliucijas Kun. J. Totoraitis pa
siūlė kitais metais suvažiavimą 
šaukti Newarke.

Wnu J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkway stotis)

Po pamaldų salėje buvo už
kandžiai, kuriuos nemokamai 
pateikė P. Lisauskas, o juos pa
ruošė Maspetho parapijos mo
terys.

' Katalikę seimelis
Mupetho lietuvių parapijos 

salėje, globojant preL J. Balko
nui, kovo 6, sekmadienį, buvo 
susirinkę Nev Yorko ir New 
Jersey lietuvių katalikų draugi
jų atstovai į metilų suvažiavimą 
— katalikų seimelį. Taip vadi
namas šios apylinkės ALR Kata
likų Federacijos suvažiavimas.

Suvažiavimą pradėjo pirminin
kas St. Lukas atidaromuoju žo
džiu ir kun. A Račkauskas, dva
sios vadas, invokacija. Prezidiu
mai) pakviesti pirmininku dr. 
A Skėrys, sekretoriais — stu
dentai G. Naujokaitis ir A šau
lys. Mandatų komisiją sudarė P. 
Montvila, K Krušinskas ir Ba- 
čiuška, rezoliucijų------ P. Min-
kūnas, kun. J. Totoraitis ir P. 
Ąžuolas.

Suvažiavimą sveikino prel. J. 
Balkūnas, kleb. kun. J. A Alek- 
siūnas, Balfo vardu kun. L. 
Jankus, Bendruomenės — J. 
Šlepetys,, Darbininko redakcijos 
ir ateitininkų — S. Sužiedėlis.

Katalikų Federacijos vardu 
sveikino ir paskaitą skaitė A 
Masionis, Federacijos pirminin
kas, palietęs Amerikos lietuvių 
religinius ir tautinius uždavinius 
dabartiniu metu.

Įvairios draugijos padarė sa
vo veiklos pranešimus. Pasiro
dė, kad geriausiai veikia ir 
tvarkosi parapinės moterų drau
gijos.

K. Krušinskas pranešė, kad 
pernai pajamų turėta apie 250 
dol., išlaidų — apie 140 dol

Dėl ateities veikimo pasisa
kyta, kad reikia gyvinti atski
rose vietose Federacijos sky
rius, sušaukti kitais metais pla-

PILIECIŲ KLUBO, 
280 Union Avė.. Brooklyn 11. N. Y.
2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 
su salėmis ir baru - restoranu.

Barui-restoranui bei salėms yra 
baro-restorano bei kabareto li
cenzijos. Metinė apyvarta apie 
$50,000.00. Pirkimo pasiūlymus

Paulo lietuvių parapijoje Bra
zilijoje, keletai mėnesių atosto
goms atvyko pas savo brolį ir 
gimines į Ameriką. Kovo 4 lan
kėsi šv. Petro parapijos klebo
nijoje, o kitą dieną išvyko į 
Brocktoną, kur Šv. Kazimiero 
parapijoje praves dviejų savai
čių gavėnios rekolekcijas.

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
nėti asmenys į Ameriką atvy
ko prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Iki antrojo pasaulinio karo bu
vo susirašinėjamą. Jie patys 
ar*, a žinantieji apie juos pra
šomi atsiliepti: Alb. Repšys, 
21 Thome St., Worcester 4, 
Mass.

FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

Tel. Hlckory 1-5220 
Rez. JAmaica 6-7272

Siųsti — Dell. Arbit Blato kūrinių pa-
Amer. Lietuv. Piliečių Klubo Namų atidaryta kOVO 8 Hirschl-
Pardavuno Komisios Pirmininkui v

st. karveliui, Adler galerijoje, 21 E. 67 St
188 Hlghland Blvd.. Brooklyn 7, N.Y. New Yorke

BROOKLYN. N. Y. 
NOTARY PUBLIC

galima gauti butui moderniški 
baldai, {vairios lempos, valkam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

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

BBOOKLYN tt, N. T. 
(RMgewood) 

Tai ■Vsrtrssa 2-6440

Koncertui praėjus
Kovo 6 po pietų Town Hali 

salėje buvo reta meno šventė, 
koncertas, kurio programą iš
pildė Symphony of the Air or
kestras, pianistas Andrius Kup
revičius ir dirigentas Vytautas 
Marijošius.

Koncertas sutiktas su dide
liu nuoširdumu. A Kuprevičiui 
ir V. Marijošiui audringai plo
ta. Jie sulaukė ir kitataučių di
delio dėmesio bei įvertinimo'. 
“The New Y. Times” muzi
kos kritikas J. B. (Bricks) pir
madienio laidoje, kovo 7, taip

CYO Cotor Guard kovo 12 
dalyvaus varžybose aukštesnės 
mokyklos 
Mass.

Skautės 
parapijos 
darbių, gėlių ir pyragėlių išpar
davimą — Kaziuko mugę. Pra
dedama 8 vai. ryto, baigiama 
12:30 vai. popiet.

Stepono Dariaus legijonierių 
postas kovo 6 atšventė 23 me
tų sukaktį. Banketui Piliečių 
klubo salėje vadovavo William 
J? Casey. —

Tėvp — mokytoj y komitetas 
kovo 14, 8 vai. vak. aukštes
nės mokyklos salėje, Thomas 
Park, rengia madų parodą. Pel
nas skiriamas parapijos vienuo
lyno rūsio remontui.

Kun. Jonas Jakaitis, marijo
nas, kuris jau daug metų dar
buojasi lietuvių marijonų ve
damose misijose Argentinoje, 
prieš kelias savaites atvykęs į 
JAV, sustojo pas savo artimą 
ir ilgametį draugą prel. Pr. Vir- 
mauskį. ... :
‘ Amerikiečiy - lietuviu kame

rinės muzikos koncertas įvyks 
kovo 20 d., 3 vai. popiet aukš
tesnės mokyklos salėje, Thomas 
Park. Programoje dalyvaus ir 
šv. Petro parapijos bažnytinis 
choras, kuriam vadovauja komp. 
Jeronimas Kačinskas. Koncer
tui'bilietus galima gauti O. I- 
vaškienės baldų krautuvėje, pas 
choristus ir parapijos kleboni-

OUR ONLY STORE 
We Deliver Anyuhere 
We Telegraph Flowers

stovybė.
Kazimieras snieška, daktarų 

Janinos ir Antano šnieškų sū
nus, gyvenąs Brooklyne, išlaikė 
konkursinius egzaminus ir lak
inėjo ketvertų metų stipendiją Perrinkti ta pati valdyba: SL 
Regis High School New Yorke. Lukas, St. Dzikas, K. Krušins- 
Sioji mokykla yra viena iš de- ^cas> Lm. Vaišnoraitė. Iždo glo- 
Šimties aukščiausio lygio moky- bejais išrinkti P. Minkūnas ir 
klų Amerikoje ir pirmaujanti P- Montvila. Dvasios vadu pra- 
Nėw Yorke. Kazimiero Suieškos Syti Kunigų Vienybę patvirtinti 

kun. A. Račkauską. “Dainavos” 
stovyklos globos komitetas iš
rinkti kun. J. Pakalniškis, A 
Mažeika, K. Krušinskas, Ą. Ka- 
zickienė ir V. Vebeliūnas. Kel
tas sumanymas įgyti jaunimui 
stovyklą rytiniame pakraštyje.

Suvažiavime dalyvavo 65 at
stovai ir 10 svečių. Suvažiavi
mas baigtas bažnyčioje. Prel. 
J. Balkūnas atkalbėjo maldas, 
sugiedota suplikacija, buvo pa
laiminta švenč. Sakramentu.

281 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 

36-3840 STAGG ST.

Tikrai ugningame (jei kas ga
li jį taip išpildyti) Rachmani- 
novo koncerte Nr. 2 Kuprevi
čius įrodė savo technini vien
tisumą ir plačios tonalinės ska
lės spalvų apvaldymą.

Naujovė buvo lietuvio kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio 
Scherzo iš simfonijos Nr. 4. Sis 
veikalas JAV išpildomas pirmą 
kartą. Scherzo pasirodė esąs la
bai gyvas veikalas, sumaniai 
pritaikytas orkestrui ir sukėlė 
dideli susidomėjimą išklausyti 
šią simfoniją visoje pilnumoje.

Marijošius ir orkestras pro
gramą pradėjo Bacho suita Nr. 
3 in D”.

“N. Y. Herald Tribūne” mu
zikos kritikas F. D. P. (Per
kelis) kovo 7 apie koncertą taip 
atsiliepė: . ’

“Andrius Kuprevičius, lietu
vis pianistas, kuris debiutavo 
New Yorke prieš 7 metus, vėl 
pasirodė vakar popietėje Town mu» reikalaujama jėga ir iner- 
Hall kaip solistas su Sympho- dja.

F U N E R A L HOME 
M P. BACLAS — Dirnctoriu* 
AI.B. BALTRŪNAS - BALTOM

Marijošiaus dirigavimas teikė 
Įspūdį autoriteto ir supratimo 
įvairių stilių, kurie buvo progra
moje. Orkestrinė Rachmanino- 
yo koncerto dalis buvo ekspre
syvi’ ir simpatinga, nors vieno
je ar dvejose vietose buvo jau
čiamas sunkumas.

Gaidelio Scherzo yra konser
vatyvus, bet ne senoviškas, ir 
melodijos atžvilgiu labai įdo
mus. Aiškus ritmas persunkia 
visą veikalo eigą ir tuo pačiu 
metu kontrastinės dalys yra ly
rinės ir labiau išsklaidytos. Sis 
naujas veikalas Marijošiaus bu
vo prityrusiai ir įtikinančiai in
terpretuotas”.

Tai buvo tikrai graži meno 
šventė. Žmonės po koncerto sijonieriaus jėzuito kun. Prano 
dar ilgai dalinosi įspūdžiais. Jakimavičiaus vedamų misijų

Vakare Baltų Laisvės Namuo- reikalam. Kun. P. Jakimavičius 
se buvo surengtas priėmimas, nūsijų darbą dirba Vakarų In- 
kuriame dalyvavo menininkai, ^J08 salose-
apie 70 svečių ir koncerto ren- Kun. Juozas Šeškevičius, ku- 
gimo komitetas ris dabartiniu laiku dirba Sao

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 mies‘u~.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

FU N-E R A L H O M E
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Suteiktam garbingas laidotum 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

270 BROADWAY 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859


