
kilris r‘e-

10 CENTU

Amerikos naujas satelitas aplink saulę pataisė nuotaikas
toje žmogų
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priimti paskui kardinolo Spellmano.

neatlei

nes
aruos nei

Nuolaidos priešui, 
bot ne sąjungininkui?

sirgti ir kelionę atidėti, nurodo
mos šios:

padarė
prieš vadovėli nereiš- 
jo teigimai yra netei-

PAPILDOMAI, KODĖL

— Ženevoje kovo 15 prasi 
deda nusiginklavimo konfereri-

Amerikos dėmesio ir pasidi
džiavimo centre tebestovi Pio
nierius V, kuris kovo 11, penk
tadienį, paleistas iš Cape Cana- 
veral į kelionę apie saulę.

Tai jau trečias satelitas ap
link saulę. Pirmas buvo Sovie
tų, paleistas 1959 sausio 2. ant
ras Amerikos, paleistas 1959 
kovo 3.

anti - komunis-

Ginder atkreipia dėme- 
i kita fakta. Sako: tu-

kiami už tai, kas leidžiama A- 
merikos biznieriam. Santykiai

Chruščiovas iaip pat norėjo 
aplankyti kai kuriuos Paryžiaus 
fabrikus, kur vyrauja raudonie
ji. Vyriausybė besutiko.

Chruščiovas borėjo pasakyti 
kalbą nuo miesto rotušės laip
tų, kur prasidėt didžioji pran
cūzų revoliucija ir iš kur akl- 
bėjo Eisenhoweris. Vyriausybė 
nesutiko.

Prancūzų nekomunistinės pro 
fesinės sąjungos atsisakė daly
vauti Chruščiovo sutikime.

smgi.
Dabar

Toki yra faktai, kurie dau° 
pasako ir apie ano aviacijos va
dovėlio

nuomonės. Vieną jų

ykti j Prancūziją de- nebūty per kietas.
snų. Dar prieš Chruš- Vokietijos kancleris Adenau- 
kstant, Anglijos min. eris kovo 12 atvyko porai ša- 

pirm. M.cmilianas kovo 12 bu- vaičių į Ameriką. Jo tikslas —

Viršūįiių konferencija gegu- nės tikslas — paveikti de Gaul- 
žės meni Chruščiovas kovo 15 le, kad derybose su Chruščiovu

Circuit Riders, Ine.
gistruoja ir skelbia “judus” sa
vo pačių tarpe, t. y. tuos sa
viškius, kurie šiokiu ar tokiu bū 
du patalkina komunistų propa
gandai ir veiklai. Pvz. 1949 va
sario 7 komunistų Daily . Wor- 
ker paskelbė atsišaukimą į 
Achesoną su raginimu Stalinui 
ir Trumanui tartis dėl taikos. 
Tuos, kurie tam atsišaukimai 
pareiškė viešą pritarimą, komi
tetas Įtraukė į savo sąrašus.

Taigi šitokiu būdu sudarytuo
se sąrašuose yra įtraukta ..ap'e 
9,000 ’ protestantu dvasininku 
kaip komunizmo talkininkei. 
Tarp jų , metodistų dvasininkų 
yra 8 proc., episkopalų 20.5 
proc., apie tiek pat žydų dvasi
ninkų, o daugiausia ūnitarų — 
43 proc.

Paklaustas, kaip su katalikų 
dvasininkais, to komiteto pa
reigūnas atsakė Tėvui Ginder: 
prieš keletą mėty Emmanuel 
Chapman iniciatyva New Yorka 
Lpvo sudarytas "Katalikų komi
tetas -už žmogaus teises“; jis 
buvo pritraukęs apie 5G kuni
gų, |igi tai demaskavo the Tab-

Agadir mieste lig šiol suras
ta po griuvėsiais dar apie 20 
gyvų žmonių, žuvo viso apie 
20,000.

inkilo naujų davinių. 
Juos priminė Tėvas Ginder, ku
ris Our Sunday Visitor turi sa
vo skyrių. Jis priminė, kad me
todistų bažnyčios yra Cincinna- 
tti sudarytas komitetas vardu

Chruščiovo kelionė į Prancū
ziją atidėta. Kovo 13 Maskva 
pranešė, kad Chruščiovas susir
gęs gripu. Jam pasveikti reikė
sią 7-10 dienų. Dėl naujos da
tos kelionei teks jš naujo susi
tarti.

Amerikos radijo komentato
riai su šypsniu Chruščiovo li
gą vadino diplomatiniu gripu. 

Tarp priežasčių, kurioš priver-

čiuota. Išsinėrus iš žemės trau- 
kos. greitis bus sumažėjęs — 
tebus 57520" mylių. Pojsav.aįtės 
nuo savo kelionės pradžios ims 
greitėti — veiks jau saulės 
trauka. Apie saulę keliaus 70 
tūks. mylių greitumu; žemė ar
ti to — 66,500 per valandą.

KODĖL NE Į VENERĄ,
kaip buvo planuojama? šauti 

Į Venerą nebuvo dabartiniu me
tu patogi padėtis. Patogiausia 
buvo pereitą pavasarį. Bet ta
da nebuvo dar paruošti sateli
tui instrumentai. Artimiausia

iš^elbijo keturis sovietu kartus, kurie sj (ražu laiveliu 
buvo " - - -• • *- - -- - • ....

Aviacijos vadovėlis išimtas iš 
apyvartos, bet jo istorija tirti 
nebaigta. Ji prasidėjo tada, kai 
“krikščioniškųjų bažnyčių tary
ba” 35 milijonų vardu pakėlė 
protestą prieš vadovėlio kalti
nimą. kad jos kai kurie nariai 
yra komunistų talkininkai.

Kardinolas Spellmanas taip 
pat pareiškė pasitikėjimo pro
testantų dvasininkais, kuriuos 
jis labiausiai pažino kaip ka
ro kapelionus; Tačiau tyrimui 
vadovaująs kongresmanas Fr. 
VValter padarė išvada, kad 
protestai

turėjo ari 
šimčiai č 
čiovui at

rius V atliks per 311.6 dienas. 
Kelio ilgis’— 527‘ mil: mylių. 
Didžiausias tolis nuo žemės bus 
189 mil. mylių, kai žemė bus 
vienoj saulės pusėj, o satelitas 
priešingoje. Prie žemės arčiau
siai bus kitą dešimtmetį — per 
kelis šimtus tūkstančių mylių. 
Tačiau iki priartės prie žemės 
tiek, kad jos atmosferoje su
degtų, praeis 100,000 metų.

PIONIERIAUS V GREITIS
Nuo žemės pakilo 24,864 my

lių per valandą greitumu. Tru
putį lėčiau, nei buvo apskai-

patogi padėtis bus 1967.
Pionierius V ątsiėjo 12 - 14 

mil. dol.
KAIP LENKTYNĖS SU ’ 

SOVIETAIS?
Sovietai ir dabar skelbia, kad 

jų satelitas yra didesnis nei Pio
nierius V. Sųy^tinis satelitas 
sveria 3,245 svirus. Amerikos 
pirmas satelitas 13.4 svarus. Pio
nierius V — 94.p svarus. Sako
ma, kad Sovietai galėjimu 'pa
siųsti didesnį svprį yra pralen
kę Ameriką dvejais metais. 
Tačiau mokslinau atžvilgiu A-

Tėvas 
si dar 
rint 9,000 protestantu dvasinin
ku, įkinkytų į komunistę reika
lus, nesunku suprasti, kaip vie
šoji opinija taip greitai ir taip 
aiškiai buvo sudaryta prieš šen. 
Joseph McCarthy.

Tačiau kai dulkės nusėdo, 
apie McCarthy jau ima reikštis 
kitokios 
pareiškė valstybės gynėjas J. 
F. Schlafly š.
“American BarAssociationJour-

— Sovietu sensacija, kad jų 
satelitas nufotografavo mėnulio 
antra puse, kovo 12 virto dar 
didesne sensacija, kada per te
leviziją buvo perduotas Bostono 
fotografijos specialistų praneši
mas. kad analizė parodė, jog 
tas mėnulio paveikslas yra fal- 
sifkuotas.

Tačiau pirmi abudu jau 
gyvi", trečiasis — "gyvas' 
laiko ry3te su žeme .

Sovietinis satelitas nutilo, pa
siekęs 396,000 mylių, Amerikos 
satelitas'nutilo, pasiekęs 402, 
000 myl. Pionierius V turi stip
riausią iki šiol radijo siųstuvą; 
jo baterija veikia saulės energi
ja ir gali perduoti žinias riš 50 
milijonų mylių. Manoma, kad 
jei aparatai veiks, žinias žemė 
gaus per pirmus 5 mėnesius. 
Kai 1963 Pionierius V vėl pri
artės prie žemės per 50 mil. 
mylių, gali vėl atsinaujinti ry
šys su žeme. Lig šiol aparatai 
veikia gerai, ir signalai pagau
nami aiškūs. Iš 50 mil. mylių 
tolumo radijo signalai eis švie
sos greičiu — 186,000 mylių 
per sekundę. Taigi pasieks 
4.5 min.

Pionieriaus V skiriasi ir 
lias nuo pirmųjų satelitų 
lio. Pirmi du keliauja aplink 
saulę tarp žemės ir Marso. Pio- tė Chruščiovą diplomatiškai su

Iš kitos pusės, sako Sulzber- 
geris. vyriausybė darė interven
ciją, kad Prancūzijos biznieriai 
neparduotu Maskvai elektros 
laidu ir kity elektrinių reikme
nų, aiškindama, kad tai strate
ginės prekės. Prancūzai jaučia
si esą skriaūdžiami: jie smer-

merikos Pionierius V yra svar
besnis. nes jis gali duoti reika
lingų žinių apie atskirų plane
tų nuotolius,“ kosminius'" spiri-" 
dūlins, temperatūrą ir kt. Tai 
prisidės prie visatos pažinimo. 
Gal tai Sovietam ir mažiau 
svarbu. Jiem, gal būt, svarbiau 
rodyti, kąjie patys gali. Tam 
reikalui dabar artimiausias jų 
žingsnis būtų žmogaus pasiunti
mas su raketa.

ANAPUS AVIACIJOS VADOVĖLIU 
NesęmoningŲ talkininkę yra 9,000 
Jie patalkino likviduoti McCarthy

zidentas įspėjo Amerikos de
legaciją, kad derybos bus ilgos 
ir sunkios.

— Chruščiovo paskutinis laiš
kas prezidentui Ei$enhoweriui 
buvo apie skraidymo atnauji
nimą Berlyno koridoriuje. Tai 
paaiškina, kodėl prezidentas 
skraidymą atšaukė.

— Prancūzijoje pabėgėlių ly
deriai nugabenti į Korsiką 25 
dienom, .— rašo U. S. News 
a. W. Report. Jie ten laikomi 
kaip “Prancūzijos vyriausybės 
svečiai”.

ių nervingos yra kelione 
ios nei sutarimo nėra

skelbė McCarthy raganų mt- 
kon- dfiotoju... Bot 1958 spalio 30 
neg- kontrolinė subvorsyvinės veik

los įstaiga paskelbė, kad Annio 
Loe Moss buvo komunistų par- 

Egipto Nasseris tikisi bū- tijos narys, turįs nario korto-

nuo jų visų patekimo į vieno 
asmens rankas.

"McCarthy pirmasis dešifra
vo šnipų tinklą karinėse elek
tronikos laboratorijose Fort

Manmouth. Po dvejų metų vie
nas aukštas Sovietų karinės e- 
lektronikos pareigOhas pabėgo 

GYVENIMAS IR TIKĖJIMAS į Vakarus. Prisidengęs pulk. 
Andriev slapyvardžiu, kad ap
saugotų savo šeimą, jis liūdi 
jo senato vidaus saugumo ko
mitetui 1956 birželyje, kad jis 
patsai Maskvoje tyrinėjo daugy-

Prancūzų1 vyskupų 
užuojauta

Kiek negrų ir indijonų katalikų vietų sąmokslo sąmoningai var- 
Amerikoje negrų katalikų tojamas įrankis".

skaičius auga. Per 10 metų pa- “McCarthy pirmasis dešifra- 
didėjo 55 procentais. 1950 buvo vo komunistę Annie Lee Moss, 
398.111. dabar 615,964. kuri dirbo kodų skyriuje Pen-

Indijonų skaičius per tą laiką tagone. Anti 
padidėjo 25 proc. 1950 buvo tinė lyga stojo į darbą ir pa- 
99.200. dabar 124.154.

Amerikoje iš dešimties
vertitų pernai vienas buvo 
ras.

Savo kelią apie saulę Pionie- cūzai taip sutvarkė programa, Chruščiovas buvo priėmęs ko- 
______  _______________  *_ mumstų vadovaujamų profesi- 

■HN HHHHHi___________________ ■ sąjungų kvietimą, bet Pran-
■ cūzijos vyriausybė pasakė veto.

jie kieti ar minkšti
Skraidymo Berlyno koridorių- Berlyno zuos Berlyno gyventojus. Spren- litinę padėtį. Esą kai Sovietuo-
je atšaukimas nustebino Vakarų nusistatymas dėl Ber- dimas visu svoriu dabar gula se pagerės gyvenimas ir pakils

Anglai patenkinti prez. Ei- lyno dar nesutartas. Anglai te- prezidentą Eisenhowerį, kuris jo standartas, tai Sovietuose su-
senhowerio sprendimu, kad lėk- besiūlo dėl Berlyno derėtis ir ėmėsi pats vadovauti užsienių mažės ekspansijos, agresijos
tuvai neskristų aukščiau kaip sutikti, kad įgulos vakarų Ber- politikai, apeidamas valstybės siekimas. Taigi Amerika turin

ti padėti Chruščiovui pakelti gy
venimo standartą. Iš tokio nu
sistatymo plaukia ir padidėjusi 
Amerikos prekyba su Sovietais. 
Sulzbergeris primena Amerikos 
kapitalistų bizni su Sovietais už

ta, negali neįtikinti Sovietų, ’ sės. O Adenaueris aiškina, kad ją politiką po Dulles. Ji esanti 17 mil. pastatyti Sovietam mo- ,u sąjungininkais ssr tempia- s-^s j Ameriką, nes lę ir mokąs mokesčius“,
kad jų grasinimas Ameriką pa- bet kokios nuolaidos tik padrą- grįsta tikėjimu, kad prekybos dėmiausius tekstilės fabrikus, mi, norint atleisti santykius su eia lankėsi jo priešininkas k- Tai vis yra nauji faktai ana
veikė. sins Maskvą toliau ir demorali- varžymų pašalinimas gerins po- Tą biznį vyriausybė leido. Maskva. raelio Ben Gurion. pus tų vadovėlių.

Kardinolas kaltino
Kardinolas R. Cushingas ga

vėnios ganytojiškame laiške aš- 
riai pasmerkė “kultūrinius mai
nus”.

"Ironija yra faktas, kad dau- bę Amerikos slaptų ir labai 
gelis pramonės ir politikos ly- slaptų radaro dokumentų, pa
deriu, kurie kovoja dėl. mūsų vogtų iš Fort Manmouth.
valstybės nepakankamo saugu- McCarthy pirmasis dešifra- 

fizinėje ir karinėje srityse, vo Owen Lattimore. Paskiau se- 
po o bado dienų. Amerikos helikopteris Pacifiks tuo pačiu metu “kultūrinių mai- nato vidaus saugumo komite- 

.__ , . tII. Sovietais priemonėm, tas, kuriame buvo septvni tei-
duonos ir t-im konservo skardinėm jis išlaikė 49 <jie- o ta,P P«» atidumu musų vi- sminkai, pačiam McCarthy ne- 
nas. Paskutinėm dienom jau valgė savo odinius batus, daus priešam silpnina mūsų tau- dalyvaujant, vienu balsu pripa- 
Cia matom tris pirmu kartu sotinantis po ano« kan- tos ideolo™ rezistencija“. žino, kad Lattimore buvo “so- 
č.os.

nierius V savo kelio liniją turi 
tarp žemės ir Veneros. Be to, 
jis eina priešinga kryptimi nei 
žemė. Prie smilės pionierius V 
priartės 92 mil. mylių, arba tru
putį toliau nei žemė, ir žymiai dijoje; 
toliau nei Venera, kuri priar
tėja iki 67 mil. mylių. Arčiau- patiko Prancūzijos vyriausybės 
šia prie saulės Piovierius V bus nustatyta Chruščiovui programa, 
po 152 dienų nuo kelionės pra- Chruščiovas įsakmiai norėjęs 
džios. kalbėtis su komunistais, o pran-

schild, valstybinėje spaustuvėje 
mėginusį išgauti visumą slap
tų karinių ir atominės energi
jos komisijos dokumentų, kai 
tie dokumentai buvo pirma

Maskva spaudimo dėl B
Italijos prezidento Gronchi 

kelionės išvados jau išsiuntinė
tos Vakarų vyriausybėm. Jose cija. Joje dalyvauja 10 valsty- 
nedaug vilties, kad viršūnių kon bių, po 5 iš abiejų šalių. Pre
ferencija pasisektų. Chruščio
vas, sako Gronchi, spaus vaka
riečius labiausiai dėi Berlyno. 
Nėra jokios vilties, kad spau
dimas atlyžtų.

'McCarthy buvo pirmasis, ko* 
dešifravo slaptą agentą

William Remington, turėjusi rak
tinę poziciją prekybos depar
tamente, kur jis galėjo išgauti 
leidimus siųsti pagalbą Kinijos' 
komunistam, kai buvo kovoja
ma prieš komunistų norą pa
grobti valdžią visoje Kinijoje.

“Mc Carthy buvo pirmasis, 
kuris dešifravo Edward Rot-

10,000 pėdų. Tačiau’Jie buvo lyno srityje būtų sumažintos; sekretorių.
nustebinti, kai valst. sekr. Her- kad būtų sustabdyta propagan*
teris paskelbė, jog vakariečiai dos veikla.
ir nebuvo' nutarę tokius skrai- Vokiečiai žiūri į tai, kaip į
dymus atnaujinti. Atšaukimas vienašališkas nuolaidas, nieko C. L. Sulzberger (NYT) at 
to, kas iš tikrųjų buvo sutar- už tai negaunant iš antros pu- kreipia dėmesį į Amerikos nau

spausdinami įvairiose skirtingo
se vietose norint apsisaugoti

vo išvyk ės į Paryžių. Jo kelio- veikti prezidentą ir. Amerikos 
-- ----“f —viešąją opiniją, kad derybose su 

.----------------------i* • Chruščiovu Amerika nebūtų perAr savo politikoje minkšta.

—- Chruščiovui daro įspūdžio 
stipri akcija Prancūzijoje prieš 
Chruščiovo kelionę kaip ir Šve-

toriteto stiprėjimo.
Chruščiovui dar labiau ne-

kad susitikti su. jais būtų kuo 
mažiau progų.

Kelionės atidėjimas kitam lai
kui leis Chruščiovui sutrumpin
ti programą ir išvengti tų lan
kymų, kurie jam nesvarbūs.

Kelionės atidėjimas jau davė 
Chruščiovui tuos vaisius, kurių 
jis labiausiai laukė: sukompro
mituoti De Gaulle prieš laisvą
jį pasaulį ir dar duoti jam pa
moką; pratęsti pačioje Prancū
zijoje savaitei ar dviem aštrią 
kovą tarp Chruščiovo atsilan
kymo šatininkų ir priešininkų. 
Ta koVa taip pat neprisideda 
prie de Gaulle vyriausybės au-

Senos arkivyskupas Frederic 
L am y ir Paryžiaus vykupas aug
ziliaras Jean Rupp, kaip atsto
vai vyskupų komisijos, kurios 
žinioje yra pabėgėlių reikalai, 
pareiškė visos Prancūzijos ka
talikų užuojauta "didžiajai pa
bėgėlių šeimai“ dėl svetingu
mo teisės sulaužymo.

Liurdo maldos
Liurdo vyskupas Pierre Theas 

paskelbė savo tikintiesiem:
Hautes Pyrenees departamen

to katalikai susilaikys nuo smal
sumo pasitikti bedieviško ko
munizmo šefą. Jie melsis už jo 
sielos išganymą ir už tauta, ku
ri buvo šventoji Rusija, kad ji 
vėl būtu tokia.
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palai”, šokosi Scamoggia. “Tai

mo toise.agentai
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sirikimo koleto velnio jame?" 
...."Nieko ypatinga. Tik puneto-

Ką veikė Aleksandras Kazne- 
čevas Burmoje?

Nauja priemonė 
veiklumui sužadinti

TeL Normandy 5-9887 
MANAGER: I. TROSTIANETSKII

spaudai. 1958 pavasarį, kai In- Laisvųjų Lietuvoje (kovo

ANTANAS SODEIKA sulaukęs

70 metų. ••

Trijų motorų lėktuve, kuris 
• juos paėmė iš vieno Rutprū- 

.7 šių aerodromo, buvo pragariš-

- IR DON KAMILIS | SOVIETUS (3)

- Don Kamilis buvo priverstas ty
lėti, ir draugas Peppone galėjo 

' jaustis palyginti rainus.
Tačiau jis nepaleido nė aki- 

< mirkai Don Kamilio iš akių, nes 
Dąp Kamilis buvo iš tų apmau
dingų klientų, kurie buvo pa
vojingi ir tada, kai laikėsi ty- vanduo, kurį aš visada vartoju 

_ . _ ... ...... o gal čia kaip ki
taip? Gal čia su benzinu apsi
trina?” 1

Mergina norėjo jam atsaky
ti, bet prieš tokį gražuolį kaip 
Scamoggia kiekvienai moteriai 
sustoja žodis gerklėje; taigi ji 
pasuko galvą ir išvertė muiti
ninkui tik pirmą Scamoggia pa
reiškimo dalį.

Muitininkas murmėdamas nu-

B Italijos traukiniu į Sovietus atostogą praleisti. Nuo Ryt-

- liai. Don Kamilis betgi elgėsi 
lojaliai ir savo antikomunistinėj

: veikloje tesireiškė tik Lenino 
rinktinių minčių skaitymu. Pep
pone širdis susitraukė tik ta- 
da, kai pagarbus draugas savo

'4 ‘ raudoną knygelę užvožė ir, min- 
tis pakeisdamas, dešinę ranką 
pakėlė kaktos link. Bet greitai 
jis susigriebė, lengvai patrynė 
kaktą ir savo žygį baigė tuo, 
kad pirštų galais patvarkė sa- leido butelį į lagaminą, 
vo' švarką ant krūtinės ir pa
skubom nupurtė dulkes nuo kai
riojo ir dešiniojo peties.

“Amen”, pagalvojo vienas 
‘ sau Peppone ir atsiduso su pa- 

lengvėjimu.
Lėktuvas staigiai ėmė kristi, 

ir ratai palietė rusišką žemę.
"O Viešpatie, kaip toli da

bar yra mano kaimelis^ pagal
vojo draugas Don Kamilis, lip
damas laipteliais iš lėktuvo.

“Bet kaip arti yra dangus", 
' išgirdo raminantį Kristaus bal

Don Kamilis vėl virto drau
gu Carocci.

“Drauge”, tarė jis su rimtu 
veidu į Peppone, “ar tu ne
jauti reikalo pasemti saują šios 

-i žemės ir ją pabučiuoti?” 
_ “Žinoma”, prašvokštė Peppo- 

ne. “Ją pabučiuoti ir ja tau nas
rus užkimšti”.

-Jų laukė. Jauna mergina iš
ėjo į priekį, lydima vyro su il
gu lietpalčiu, plevėsuojančiu, 
vietom dėmėtu ir sulamdytu. 
“Sveiki, draugai”,. ta^£ mejį, 
giną. “Aš esu. Nadia __
iš vertėjų centro, o čfa” yra, 
draugas Jenko Oregov, parei-

1940 nu, kovu 15, d., nr. 20. ,

Lietuvoje minėjo Ant Sodeikos sukaktį
Antanui Sodeikai sausio 23 

šnėjo 76 metų amžiaus. Apie jį
Sodeika parašė ir knygą “Ma-

tinklo, turėjo draugo Tarocd 
Camil’o vardą.

Peppone atsisėdo, o Don Ka
milis priešais jį.

“Vadinas, aš turėjau muitinė
je tavo lagaminą”? prašnibždė
jo Peppone, kai autobusas pra
dėjo riedėti.

bartiniu metu jis dar rengia 
jos naują leidimą, norėdamas 
duoti pilnesnį Lietuvos operos 
vaizdą.

ki draugė Petrovna, kreipdama* “0 prašau, mano gražuole”.
si į Scamoggia. Draugė Petrovna mėgino pa-

“Tai visai ne moteriški kvę- daryti įsižeiduuos pareigūnės 
veidą, bet jai pasisekė, kaip ir 
bet kuriai buržuazinei moteriai, 
tik parausti.

Ji skubiu žingsniu prisivijo 
gaujelę ...

Juos paėmė autobusas. Kai _
Peppone įmetė savo lagaminą lis šventąją paveileslėlią, keto* 
į autobuso tinklą, patapšnojo tas popiežiaus foto ir panašią 
jam per pečius Don Kamilis, menkniekią".
tardamas: “Bose, mūsų lagami- Peppone išbalo. (B. d.)

IŠ KUR ATSIRANDA PRISIPAŽINIMAI IR LAIŠKAI
“Jis sako, kad pas mus vy

rai apsitrina su alkoholiu, pa
aiškino Petrovna. “Bet vis tiek 
tu gali tik pats jį vartoti, bet 
negali juo prekiauti”.

Jie buvo jau už aerodromo, 
ir Scamoggia staiga sustojo.

“Drauge, vieną minutėlę”.
Jis atsidarė lagaminą ir iš

siėmė butelį. “Jei jūsų vyrai 
vartoja tik alkoholį”, tarė jis 
iškilmingai, “tai ir aš tik alko
holį vartosiu, kadangi aš taip 
pat esu vyras. Jei čia yra mo
teriški kvepalai, tai juos turi 
vartoti moteris”. Ir jis atki
šo butelį, bet mergina atitrau
kė rankas.

“Ar tai tu nesi moteris?”, 
nustebo Scamoggia.

“Esu”, s _
Petrovna. dingas, nes mokėjo būrmiečių

“Tai imk; aš nevarau jokios kalbą. Dieną prieš išvykstant 
prekybos. Aš juos tau tiesiog jam buvo pasakyti pagrindiniai 
dovanoju”. uždaviniai:

įderina buvo akimirką su- —versti slaptus dokumen- 
mišus, paskui pagriebė butelį tus, kuriuos gaus žvalgyba iš 
ir skubiai įkišo į savo rankinu- Burmos pareigūnų ir atvirkš- 
ką, kuris kabojo jai per peri- čiai — versti iš rusų kalbos 
/'“AŠC drauge V ‘ į burmų kalbą dokusfentus,

gūnas iš inturisto”.
' Mergina kalbėjo itališkai be 

priekaišto ir jeigu jos visos ta
lijos judesiai nebūtų taip įtemp
ti, ją būtum beveik palaikęs 
itale .

Po sveikinimo ir atsveikini-
mo kalbų Peppone mažai gau
jelei paskelbė:

“Muito kontrolė. Paruoškite 
lagaminus.”

Jis prisiartino prie Don Ka
milio ir jam prašnibždėjo:

“Tikiuosi, tu nieko kompro
mituojančio neturi savo laga
mine”.

“O ne, drauge”, ramino jį 
Don Kamilis. “Nesirūpink”.

Reikalas buvo greitai atlik
tas, nes Peppone iš anksto bu
vo pasirūpinęs, kad dar prieš 
kelionę Romoje visi nusipirk
tų tokius pat lengvus, solidžius 
lagaminus, kokį jis buvo nusi
pirkęs už menkus pinigus. Be 
to, iš anksto jis dar buvo juos 
pasvėręs.

Sukliuvęs buvo tik Scamoggia 
lagaminas, kuriame buvo ras
tas butelis. Muitinės pareigū
nas atsuko butelio dangtelį, pa
uostė, paskui perdavė butelį 
draugei Petrovnai, kuri taip 
pat pauostė.

"Jis klausia, kodėl tu pasi- 
omai moteriškus kvepalus", sa-

Aleksandras Kaznačejevas 
buvo Sovietų diplomatas Ran- 
gūne, Burmoje. Diplomatas tik 
oficialiai. E tikrųjų jis buvo 
KGB (komitet gosudarstvennoj 
bezopasnosti — valstybinio 
saugumo komitetas) paręigūnas, 
maskuotas diplomato vardu. 
Burmoje jis išbuvo tik pus
antrų metų. 1959 birželio 24 
jis pabėgo ir atsidūrė Vaka
ruose. Jis pdpasakojo kai ką 
iš jam tada skirtos, veiklos.

MaskvOjė 1957 rudenį, kai 
išvyko Būrines delegacija, ku
rią buvo pavesta po Rusiją 
Kaznačejėvui lydėti, jis buvo 

w įsakytas vykti taip pat į Bur-
sumunnėjo draugė mą. Jis ten turėjo būti nau-

kurie bus jam pateikti;
— susitikinėti su Burmos 

politikais, kad galėtą anksčiau 
ar vėliau juos verbuoti į sovie
tą agentus;

susitikinėti su užsienie
čiais, ypačiai su Amerikos at
stovybės pareigūnais ir gauti 
iš jų informacijų.

Kai jis nuvyks į Rangūną, 
jam prisistatys žmogus, kuris

- pasakys “Sveikinimai nuo Pet
ro”. Kas tuos žodžius ištars, 
bus jo, Kaznačejevo, viršinin
kas. Jam jis turįs atsakyti: “Ar 
tamsta pažįstamas su juo?”

.Kaznačejevas pasiekė Rangū
ną 1957 gruodžio 15. Sausio 
pradžioje anuos žodžius jam 
tarė Ivan Voznyj. Oficialiai jis 
buvo atstovybės pirmas sekre
torius; iš tikrųjų tai buvo MGB 
pulkininkas, kurio žinioje yra 
visas žvalgybos veikimas.

Už jį jis buvo atsakingas tik 
prieš partijos centro komitetą 

' Maskvoje. ; Jis buvo ir fakti
nis viršininkas visiem atstovy
bės pareigūnam.

Mokėjo gerai angliškai ir ki
niškai. Ėjo penktą dešimtį- Jo 
pavaduotojas buvo atstovybės 
antrasis sekretorius J. R. Truš- 
kovsjaj. Oficialiai jis buvo kul
tūriniam santykiam. Faktiškai 
jis turėjo infiltruoti propagan
dą ir agentus prisidengus kul
tūriniais reikalais — filmom, 
žurnalais. Politinis skyrius ša
lia atstovybės namų mieste 
turėjo dar tris biurus, kad bū
tų patogiau susitikinėti su a- 
gentais.

Apie savo darbą Kaznačeje
vas pasakojo:

Gavęs vertimus, tuojau pa
stebėjau, kad tai buvo infor
macijos iš Maskvos MGB biu
ro ir pristatysos į Rangūną. 
mikrofilmais. Jos buvo sugalvo
tos Maskvoje, bet turėjo būti 
paskelbtos Burmos spaudoje, 
kuri iš dalies buvo tiem rei-

sukilėlius remia ir Seato orga
nizacija. Laiškas buvo datuo
tas 1958 kovo 15.

Tame pačiame laikrašty bu
vo paskelbtas ir kitas klastotas 
laiškas, kurį tariamai rašė A- 
merikos admirolas F ros t vie
nam iš Indonezijos sukilimo 
vadų. Laiške ragino nepasiduo
ti ir žadėjo Amerikos pagalbą 
ir toliau duoti.

Tą laišką aš, sako Kaznače- 
jevas, verčiau iš rusų kalbos, 
iš fotokopijų. Paskui viršinin
kai man sakė, kad jis buvo su
rašytas MGB įstaigoje.

Toki laiškai, pakartoti kito
je spaudoje, kėlė Indonezijoje 
susijaudinimą.

Kaznačejevas nurodė dar ei
lę kitų dokumentų, kurie bu
vo suklastoti Maskvoje ir pa
skelbti Indijos spaudoj. Tarp jų 
buvo vienas, kaip Amerika su
rengė sąmokslą prieš Indone
zijos prazidentą Sukarno ir 
kaip Chiang Kaishekas bend
radarbiauja su Indonezijos su
kilėliais. 1958 viename laikraš
tyje buvo paskelbta taip pat, 
kad Indijos finansų ministeris 
Desai, kuris buvo žinomas dėl 
savo nusistatymo prieš komu
nistus, keliaudamas po Ameri- i 
ką buvo gavęs kelis milijonus » 
kyšio. Už tai jis pažadėjęs su- | 
ardyti draugiškus santykius | 
tarp Indijos ir Sovietų.

Bet vieną sykį sufalsffikuo- j 
tas raštas pridarė bėdos Sovie- j 
tą atstovei Rangūne.

Tai buvo jau 1959. Laikraš- I 
tyje “Delhi Times” pasirodė 
"mūsų korespondento” iš Ran- 
gūno korespondencija. Joje 
skelbė, kad Burmos trys laik
raščiai naudojami Jungtinių 
Valstybių tam, kad sugriautų 
Burmos neutralumo politiką, o 
už tokį darbą laikraštis “The 
Nation” gavęs iš Amerikos at
stovo 34,000 dol. Koresponden
cija buvo parašyta Maskvoje, 
prakišta indų laikraštyje, iš ten ; 
pasiųsta į Burmą. Burmoje So
vietų atstovybė ją pakartojo > 
Tass informacijos biuletenyje. |

£8 ii Jurbarke atvyko 1907 į 
Ameriką. Čia dirbo fabrike ir 
mokėsi konservatorijoje, M.

> Petrausko prikalbintas. Konser
vatoriją baigė 1920 ir tais pat 
metais abudu su M. Petrausku 
grįžo {'Lietuvą.

į Antano Sodeikos pirmas pa
sirodymas operoje buvo tais 
pat 1920 metais Traviatoje, žer- M -

[ mono partijoje.“ Nuo—tada jis ’^yalstybių veikia^ 44= 
virto nuolatiniu ir vienu iš Pask®*““® ■“*>» «

Į pagrindinių operos solistų.. Per vaWbės panaikinimo projek- 
į savo dainavimo laiką jis atli

ko apie 50 rolių. Jo mėgsta-
e miausia rolė buvo Rigoletto, 

kurią jis pradėjo dainuoti 1921.
Sodeilū dalyvavo taip pat veik 
visose lietuvių rašytose opero
se — Karnavičiaus Gražinoje, 
Radviloje, Petrausko Eglėje 
žalčių karalienėje, Šimkaus Pa- 
girėnuose, Račiūno Trijuose Ta
lismanuose.

Dabar A Sodeika yra dėsty
tojas konservatorijoje. Iš jo 
mokinių labiausiai prasimušė
E. Saulevičiūtė, G. Zabulėnas, 
E. Gontytė.

AR ŽINAI, KAD ...

— Mirties bausmė veikia 
Anglijoje, Prancūzijoje, Sovie
tų Sąjungoje, Kanadoje, Aus
tralijoje.

— Jungtinėse Valstybėse iš

tus atmetė ir viena priėmė.
Trys valstybės mirties baus

mę susigrąžino (Kansas, South 
Dakota, Oregon).

Kova prieš tikėjimą

Prienuose ateistinę propa
gandą varo paskaitom. Jau bu
vo paskaita ekskunigo Jr Ra
gausko “religija ir moralė”; ki
tos temos paskaitom: religija 
darbo žmonių priešas, Bažnyčia 
ir kunigai išnaudotojų tarny
boje. Kad žmonės lankytų pa
skaitas, po paskaitų rodo fil
mus.

CHDU&CIOVAS taip supranta savo politiką prieš kolonializmą

JULIUS KUMPIKAS elektros motorų taisymasJuliuj nuriruuu 119 GRAND st., brooklyn n, n. y.
ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v., 
AeSta/cBiesa&is — visą, dieną;

D® didesnių užsakymų skambinti STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.)
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Norite geros—meniškos fotografijos | 
portreto, šeimos, vaiką, įvairią progą, f

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

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St, RHgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti teL HYacint 7-4677
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Tose’ informacijose buvo Bet "The Nation" leidija. pa- 
daugiausia šmeifiamos kitų pie- i M 
tinės Azijos valstybių politinės Tesso etstovų Knvtvnenko. Kad 
grupės ir lyderiai. Grupės ir tTTT"
lyderiai turėjo būti pristatyti Sovietą atstovybė e,
kain “imuerialistu” nanirkti "*«*>l«i •kstontorialu*

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

Vestuvėms ir pokyliams tortai

buvo gauta apie 30-35 toki pra- 
"NIEKO YPATINGO. Ten buvo tik keli Šventi paveikslėliai”... Rusas nešimai, skirti Bunhos ar kitai 
senukas apžiūri antireliginį muzšjų Kremliuje.

WISHES TO ANNOUNCE THE OPENING OF A NEW BRANCH FOR SENDING GIFT 
PARCELS TO ALL PARTS 0F USSR IN L O S ANGELES, CALIF.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC

- - . .. . _ . . .. . ... 4)
donezijoje sukilimas pasiekė A J. Kaulėnas rašo: “Jei mus 
viršūnę, buvo paskelbtas ta- Čia persekiotų, būtume geresni 
riamas originalas laiško, kurį lietuviai veikdami net kata- 
sukilėlių vadas . Sjamsuddin kombose”. Siūlosi išvada: pa
siuntė Amerikos atstovui To- darykime, kad Amerikoje mum 
kio Douglas McArthurui H. LaiŠ- pritaikytų tokius pat nuostatus, 
ke sukilėlių vadas tariamai kokie dabar taikomi bolševikų 
prašė pagalbos ir aiškino, kad pavergtoje Lietuvoje.

Dalia ir Albertas Radžiūnas, 

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

Telefonas: STagg 2-5938

Our Firm is we l known for its re’.iability and for its prompt filling orders. It gained 
the confidence of thousands of his satisfied elients. — We are aure that the inhabitants 
of Los Angeles, Cal. and its suburba will welcome the opening of the new branch, which 
vili assure the prompt delivery of gift-parcels to a’l perta of the USSR.
ASK FOR FREE CATALOGUES DCTAILS IN OUR REGULA R ADVERTISEMENTS

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

WHITE HORSE TAVERN

. 8Š-ie JAMAICA AVĖ. VFoodhzren 21, N.Y. TeL Vlrcteia4-9518

Salėje gali tilpti 180 dalyvių

1|r..
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THE WORKER <™M CopzrtaM) f FRANCISCAN FAT^ERS 
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ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIU ŽINIAS
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Keliaukite ir visiem skelbkite!
Kelionė, kuri čia minima, nė

ra paprasta. Nebuvo paprastas 
nė keliautojas. Jis praėjo Rusi
jos kalėjimų, tardymų ir vergų 
stovyklų pragarą. Dešimtį me
tų buvo tampomas, varinėja- 

. mas ir kilnojamas nuo pietinės 
. Odesos ligi šiaurinės Vorkutbs,, 
į nuo Juodųjų marių ligi Ledinio 
f‘vandeqyno. Daug matė ir išgy- 
. veno kančios, daug sutiko ne

laimingų žmonių: iškankintų ir 
išniekintų, , alkanų ir nuogų, nu
žmogintų iž nužmogėjusių. Ėjo 
kentėdamas, bet guosdamas ki
tus. Ėjo klupdamas, bet sten-

- -i: gėsį kelti parklupdytus. Visus 
, mokė tiesos, ir už tai buvo ne

teisiųjų puolamas ir persekio
jamas. Vieną dieną vis dėlto iš
ėjot iš sovietinio pragaro. Išėjo 
palydėtas palikusiųjų prašymo: 
“Eikite ir visiem skelbkite, ką 
matėte”.

Rygos gimnazijoje, nedidelė
je salėje, 1939 metų rudenį su
sirinko mokytojai ir mokiniai, 
nutraukę pamokas. Visų akys 
Jjuvo įbestos į žmogų, ant ku
rio vyskupiškas rūbas vos >e-

šu

akys 
ant ku-

silaikė. Akys buvo įdubusios, 
žandikauliai iššokę. Bučiuojant 
žiedą, ranka atrodė žagarinė: 
kaulėta ir gyslota. Kalbėjo ra
miai ir tyliai, tačiau be jokio 
atšvaito didžios kančios. Dar
gi su jos pasiilgimu lyg ir gai
lesiu, kad nutrūko jo apaštala
vimas kentėjimu. _ _

Tiktai 1939 spalio 9 buvo at- -Matregos vyskupu ir Mohilevo 
tėte; reikia įtikinti pasaulį, kad siradęs šiapus geležinės sienos, 
nuo žemės veido turi būti nu- Latvijoje, kur jį.pasitiko Rygos 
trinta bolševikinė barbarija’ 
Reikia eiti visur ir liudyti.

KušUdorty vysk. Tooftthn Matulioniu, boKovikę kankiniui, kovo 17 sueina 60 mėty, kai jisai 
buvo įšventintas kunigu Petrapilyje, kur baigė kunigy seminariją. Vyskupu slaptai įšventintas 
tame Petrapilyje, dabar vadinamam Leningrade, 1929. šiuo motu gyvena Šeduvoje, namy a- 
rašto, kaip ir velionis kardinolas Aloyzas Stapinac. Kaišiadoriy vyskupijos roikaly tvarkyti ir 
vyskupo pareigas eiti jam nelaidEiama. šiuo straipsniu norimo pagerbti jubilijatą kankinį.

bažnyčios, kas buvo reikalinga T. Matulionis buvo perkeltas į 
liturginėm apeigom. Buvo už tai Petrapilio kalėjimą, laikytas vie

nutėje, paskui vėl išvežtas į 
koncentracijos stovyklą prie 
Petrapilio. Čia išbuvo dar me
tus, ir kai visiškai nepaėjo, per
keltas į Maskvos ligoninę.

Perkėlimo priežastis buvo dar 
kita. Lietuvos vyriausybė vedė

suimtas, trejus metus pralaiky
tas Maskvos kalėjime. Grįžo vėl 
į savo parapiją 1925 m.

Popiežius Pijus XI 1928 gruo
džio 8,„ Nekąlto Prasidėjimo 
šventėje, paskyrė tituliariniu

jiškus laiškus. Už tuos laiškus, 
kuriuos bolševikai draudė siųs
ti be jų žinios, tretįjį kartą bu
vo suimtas 1946 metais ir vėl 
po .kalėjimus ir vergų stovyk
las tampytas dešimt metų. Prieš 
pabaigą buvo laikomas Potmo- 
je, Mordvijoje, kelis šimtus my
lių į rytus nuo Maskvos.

Paleistas ir grįžęs 1956, ne
gavo leidimo nei apsigyventi

J. Kuktai, 1943 sausio 9 buvo 
paskirtas tos vyskupijos ordina
ru. Tas pareigas einant, jam 
teko susikirsti su vokiečiais na
ciais. Jis parašė griežtą protes- Kaišiadoryse nei eiti vyskupo 
to raštą generaliniam Lietuvos 
komisarui Rentelnui, kai 1943 
rudenį buvo išniekinta žiežma- vysk. V. Slatkevičių savo pa
nų bažnyčia ir suimtas preL

pareigų. Gyveno kurį laiką Birš
tone, taisė sveikatą, įšventino

Liudijimas to, ką kun. Piet- 
ro Leoni išgyveno ir ką paty
rė, surašytas knygoje “Vatika
no šnipas” (Spia dėl Vatica- 
no). Taip jį kaltino be pagrin
do. Gi autorius sovietiniam re
žimui surašė kaltinimą iš gry
nų faktų ir žmonių kančios. 
Knygos leidėjo žodžiais sakant, 
tiktai “iškratė maišą” ( ha vuo- 
tato. il sacco), t - -

vysk. J; Rancanas ir uždėjo 
rausvą vyskupišką kepuraitę, 
tik dabar daug kam paaiškė
jo, kad Petrapilio klebonas kun. 
Teofilius Matulionis yra vysku
pas. Klebono pareigų jau nebe
galėjo- eiti visą dešimt metų 
kentėjo kalėjimuose, kentėjoSo- 
lovkuose, vargo vergų stovyk
lose. Veide dar buvo ženklai 
sunkių išgyvenimų.

Vysk. Teofilius ' Matulionis 
gimė 1873 liepos 4 Kadariškių 
km.; Alantos valsč.,- -Utenos 
apskr. Tame pat apskrityje, 
Daugailių valč. buvo gimęs an-Knyga trumpu laiku susilau

kė jau antrojo leidimo. Autorius trasis Lietuvos kankinys — ar- 
pasakoja ramiai, nieko neper
dėdamas, o tik atskleisdamas 
didžią kančią ir žiaurią valdy
mo sistemą. Sumini visą eilę 
kalėjimų, vergų stovyklų, įvai-. 
rių tautų žmonių — bendrų 
kančios brolių. Gražiai atsilie
pia apie kenčiančius lietuvius.

Bet pats Šios knygos pagrin
das — tai liudijimas Dievo, 
prieš kurį yra pakilęs sušėto- 
nėjęs žmogus. Jis šėlsta ir gra
so, jis žudo ir kankina. Ar lais
vas krikščioniškas pasaulis ga- 

traukiant, tikėdamasis padėti ii likti nebylus? 
žmonėm ir belaisviam. +

Kun. Piotro Leoni, italas jė
zuitas, daug matė. Buvo karo 
kapelionu Albanijoje, Jugosla
vijoje, Graikijoje, Rusijoje. Ro
moje speciąliai ruošėsi rusam 
apaštalauti. Vokiečių okupacijos 
metu Ukrainoje prabuvo apie 
pusantrų metų. Paliko laisva 
valia Odesoje, vokiečiam besi-

kivysk. Mečislovas Reinys. Ne
toli jo tėviškės, Antalieptėje, 
vysk. T. Matulionis ėjo viduri
nius, o Daugpilyje, Latvijoje, 
aukštesnius mokslus. Kunigų 
seminariją baigė Petrapilyje. 
Ten ir buvo įšventintas kunigu 
1900 kovo 17. šiom dienom 
jam sueina šešios dešimtys ku- 
kunigystės metę. Amžius artėja 
jau prie 90 metų. Ar tiek žmo
gus gali pakelti kieto gyveni
mo ir persekiojimo? Dievo glo
ba mums dažnai lieka paslap
timi, o ypač tada, kai gyvena
ma, kenčiama ir sakoma: “Aš 
dėkoju Dievui, kad galėjau ken- 

Išvada iš to liudijimo yra aiš- nž Kristų”.
Žmonię rado Rusijoje gerų ir nusikalstume, jeigu tylėtu- 

nuoširdžių: tikėjusių Dievą, ieš- me- Kenčiantieji šaukiasi: “Ei- 
kojusių kunigo, nekentusių ne- ieškokite pagalbos”. Nu- parapiją, LatgalLoje, kuri ta-
teisybės. Tačiau Odesoje 1945 sikalstume ieškodami koegzis- da priklausė Mohilevo arkivys- 
buvo suimtas, išvežtas į Mask
vą, nuteistas sunkiem darbam.
Po poros metų antru kartu teis
tas kaip “Vatikano šnipas”. Nu
tremtas į poliarinę sritį — Vor
kutą, kur iškentėjo apie aštuo
nerius metus. Jo paties žodžiais, 
tik Dievo malone liko gyvas ir

, Autorius pastebi, kaip sovie
tiniai agentai stengiasi įkalbė
ti melą, kad po Stalino mirties 
viskas pasikeitę. Nieko iš es- 

J955 paleistas grįžo Italijon. mės nėra ir Pa' 
* p s J akeisti, kol pasikeis pats bolše- 

Svyravo ar nepalikti su ken- vizmas. “Aš linkėčiau, — sa- 
čiančiaisiais. Vienas kalinys vo- ko prakalboje autorius, — kad 
kietis pastebėjo: “Per brangus visi išvystų, ką esu matęs, bet
patyrimas, kurį čia įgijote; ne- 
galima jo palaidoti”. Gi lietu
vis kunigas dar pridėjo: “Ke
liaukite ir pasakokite, ką ma-

arkivyskupijos apastalikiškojo 
administratoriaus pagelbininku. 
Administratoriaus pareigas ėjo 
vysk. A. Maleckis, kuris kun. 
T. Matulionį 1929 vasario 9 slap 

įšventino į vyskupus.tai

imtus Lietuvoje komunistus, 
bolševikų agentus/ sutiko iš
leisti kai kuriuos kunigus; tarp 
jų, ir vysk. T. Matulionį. Reikė
jo kiek apgydyti, pamaitinti,

trauka praėjusių metų.

gelbininku. Vienom Kalėdom 
„buvo atvykęs f Kaišiadoris lai

kydamasis nusistatymo: “Var
gas man būtų, jeigu neskelb
čiau Evangelijos”. Po to prievar
ta išvežtas į Šeduvą, visai į ki
tą vyskupiją. *

mo policijoje buvo pareikšta, 
kad turėjo būti suimtas ir vys
kupas už “vokiečių įžeidimą”. 
Susilaikė, nedrįsdami liesti bu
vusio Solovkų kalinio. Vysk. T. 
Matulionis laikėsi tvirtai. Man 
aplankius Kaišadoryse, kalbėjo, Kankinio kelias žymi didesnę 
kad reikia ištvermės kančioje, 
kad galima būtų piktą nutylė
ti. Ir bolševikam ir naciam tu
rėjo vieną atsakymą: “Manęs • 
neįbauginsite”.

*
Bolševikę grįžimas Lietuvon 

vysk. T. Matulionio nebaugino. 
“Esu jau 70 metų, — kalbėjo, 

; — ir ką gr laimėčiau, dar me- 
' tus pagyvenęs. Teesie Dievo 

valia!”. Jai pasidavęs, uoliai ėjo 
toliau savo vyskupiškas parei
gas: lankė parapijas, ramino 
žmones, rašė ir siuntė ganyto-

pusę jubilijato kunigystės me
tų. Jie sunkūs, kaip nuolatinis 
skausmas, kaip visos Lietuvos 
kančia. Galima tik tuo guostis, 
kad kentėtojų didvyrių kelias 
neveltui išeinamas. Kai vysk. 
T. Matulionis 1936 buvo Romo
je, popiežius Pijus XI jį apka
bino, pabučiavo ir pasakė: “Gar
bė lietuvių tautai, kuri davė, 
tokį didvyrį”,

Didvyrių kankinių aukomis 
mes gyvename laisvėje ir jų 
aukomis bus išgelbėti kenčian- 
tieji nelaisvę. SS.

SPAUDA IR TIESA
kas įvyko, pasidaro antru kri
minalu. Sudrumsčia dvasią ir 
pastumia nusikalsti. Tokia spau
da neturi žmogui meilės, nes 
jos žodis meile nealsuoja, kaip 
pasakytę šv. Tomas Akvinie- 
tis: verbum non spirans amo- 
rėm. Alsuoja neapykanta, pa
sitenkinimu, kad kitą žtnogę 

žmogus. Kalbantįjį galime pa- ir jo šventus įsitikinimus su- 
stebėti, kad netiesą sako. Su- dergė. Ateismui skleisti 1939 

Galima buvo’ slėpti tas apei- kad Lietuvos žemę pasiektų, gauti žodžiuose, čia pat Idaū? inėfais Amerikoje buvo sudėti

SPAUDA yra nebyli kalba. 
Spausdinto žodžio negirdime 
garsu, bet ji girdima skambant 
mintyje. Spauda yra pasikei
timas mintimis. Knyga ir laik
raštis tėra tarpininkas. Jis ga
li būti geras, teisingas tarpi
ninkas, ir labai apgaulus. Dau
giau apgaulus, negu kalbąs

Kristaus vynuogyne pradėjo gas, bet negalima buvo visai Kaip tie išleistieji atrodė, gali- . sinėdamL Spaudos nepaklausi, du milijonai dolerię, o komu-
dirbti 1900, paskirtas į Bikovos nuo žmonių nuslėpti vyskupo ma tik įsivaizduoti. Vyskupas Už jos pasislepia melagis ir be- nistiniam "Daily Eorker" —

pareigų. Žmonės netrukus su- T. Matulionį pirmoji matė Ry- gėdis, kuris paraustę arba ne- pusė milijono,
prato, kad jų klebonas yra dau
giau negu klebonas. Tie girdai 
pasiekė bolševikų slaptos poli
cijos ausis. Vysk. T. Matulionis 
po devynių mėnesių vėl buvo 
išlaikytas kalėjime ir 24 kartus 
žiauriai tardytas. Nuteistas de
šimčiai metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, čia. prasidėjo dar sun
kesnis erškėčių kelias. 

.
Sc'ovkuose išbuvo apie dvejis kęs 1934 į Ameriką, čia aplan- 

metus. Solovkai, sala Baltojoje 
jūroje, supama ledinių marių,

tencijos, o ne pagalbos. Drau- kupijai. Daug lietuvių kunigų, 
gystė su žudiku yra išdavystė, baigusių Petrapilio seminariją 

ar akademiją, buvo skiriami į 
Latgali]ą. Iš čia kun. Teofilius 
Matulionis buvo pašauktas vėl 
į Petrapilį ir 1910 paskirtas 
Svenč. Jėzaus Širdies parapi
jos kiebonu. Parapija buvo įkur
ta darbininkų rajone. Kleb. kun. 
T. Matulionis čia pastatydino 
bažnyčią, čia sulaukė ir bolše
vikų revoliucijos, kuri pasikėsi
no į darbininkų aukom ir trū-

drįstę į akis sakyti, ką parašo.
Spauda yra gera skraistė prisi- ko jame tikėjimui ir tiesai per 
dengti. spaudą ginti? Kiek mes pade-

Bet ji neturėtę tokia būti, dame saviem laikraščiam ir 
Kiekvienas žodis, sakomas ar kiek rašome, tiesą gindami ir 
rašomas, turi siekti tiesos. Po- skleisdami? Kai katalikiški laik-

Kiek mes sudedame ir suau-gos gmnazija, kurioje man te
ko tada mokytojauti.

Lietuvoje vysk. T. Matulio
nis ėjo įvairias pareigas: sese
rų benediktinių kapeliono, Kau
no kunigų seminarijos nuodėm- p i ežius Pijus XI vieną kartą raščiai nutils, kas už juos įtai
kiausio, Lietuvos karuomenės 
kapeliono, Kauno metropolijos 
kurijos oficiolo; lankė parapi
jas, rūpinosi misijomis. Atvy-

kė visą eilę lietuviškųjų kolo
nijų. Popiežiaus Pijaus XI, ku-

žurnalistam yra pasakęs: “Bū- bės?
kitę tiesos karalystės platinto- Kviečiame apie tai pagalvoti 
jai". Dieviškos tiesos, kuri žmo- ir prisiminti DARBININKĄ jo 
nes apšviečia. Melas ir iškrai- vajaus metu. Jis neleidžiamas 
pymas temdo. Jis kartais pade- bizniui. Jis nesivaiko demora- 
ro neatitaisomą žalą, tiesiog už- lizuojančię sensaciją, kad ne
muša. sveiką ir nepadoru smalsumą

neišgyvendami to, ką esu išgy
venęs”., Linki pasibaisėjimo 
bolševizmu, bet nelinki patekti 
po jo letena.

su kurtąją parapiją. Klebonas 
kun. T. Matulionis nesutiko pa
sirašyti pakišto nusavinimų do
kumento ir nedavė išnešti iš

buvo tada viena iš sunkiausių 
vergų stovyklų, šaltis, drėgmė, 
sunkus miško kirtimo darbas, 
badas palaužė sveikatą. Vysk.

ris jį paskyrė vyskupu, Romo
je buvo priimtas 1936 metais.

Vokiečiam jau okupavus Lie
tuvą ir mirus Kaišiadorių vysk.

Spauda gali žudyti ir tiesą 
sakydama. Yra tiesa, kad įvyko 
kriminalas, prievartavimas, be
gėdystė. Vaizdus atpasakojimas,

patenkintę. Jis tarnauja dorai, 
tiesai ir gėriui. Jis užsitarnau
ja visę lietuvię katalikę para
mos.

SIMAS SUŽIEDČIJS

E KELIOS PARALELĖS

durtus. Ką gi galėjo šv. Kazi
mierui padėti vedybos ar mau- Vartų nei aukštų sienų aplink kaltybę, tyrąją meilę, 
dynės, jeigu nepagydomai sirgo miestą. Vilnius buvo atviras ir Tikroji meilė, kurios mes kad Išganytojui ji palengvėtų.

. saugus lietuvių tautos stipry- dažnai ieškome žmonėse, iš tik- Negailestingai save vargino, pa- tuvos kunigaikščių tiek pat mė-
Kazimieras galėjo vesti ir lik- be. Tiktai po šv. Kazimiero rųjų yra neapraminamas alkis sninkavo ligi nualpdamas. Tos giamas, kaip ir Vilnius su Tra

ti šventas. Yra daug vedusių mirties, po kokių 25 metų, kai Aukščiausiojo Gėrio. Tasai dva- asketiškos dienos,
šventųjų. Pačioje Krokuvoje bu- totorių grėsmė siekė Nemuno _
vo gyvenusi karalienė šv. Jad- aukštupį, Lietuvos sostinė im- širdį. Nevisada ir nevisi suvo- būrį, buvo artimai susijusios vos didikais ir pamedžioti. Me-
vyga, — ne toji, kurią vedė Jo- ta juosti siena. Rytiniuose var- , kia, kodėl kartais darosi taip su Lietuva. džionei buvo toks aistrus, kad
gaila, — išauginusi šešetą vai- tuose, kur laukta puolimo, į- neramu, šv. Kazimieras gerai ★ užsimiršdavo esąs karalius: tū-
kų. Kazimieras rinkosi kitą ke- keldintas Dievo Motinos pa- suprato, kur yra tos neramy- LIETUVOJE praleido pasku- rįs neątidėtinų valstybinių rei- 

bės giliausia šaknis. Jisai kilo tinius savo gyvenimo metus, kalų, šį kartą visus reikalus tu- 
naktį ir klūpojo prie uždarų Atvyko dar gegužės mėnesį su įėjo palikti dėl liūdnos žinios 
Vilniaus katedros durų, tartum abiem tėvais ir dviem broliais, ir skubintis pas sūnų, labiau- 
norėdamas išgirsti Dievo pa- Vilnių puošė gležna pavasario šiai mylėtąjį, bet motinos jau 
guodos žodį, kai gaubė tokia žaluma. Paneriais sklido alpus marinamą.
tamsa. Ir šv. Jonas Kryžietis, gėlių kvepėjimas. Kai lankėsi Gyvo neberado. Kazimieras 
ispanas, gyvenęs šimtą metų Trakuose, medumi kvepėjo tie- mirė Gardine beeidamas 26

džiova?

Vilniuje dar nebuvo Aušros damas ir saugodamas savo ne- Kazimieras norėjo prisiimti Gardine, Nemuno kranto pily-. 
bent dalį tos dieviškos kančios, je.

Gardinas buvo didžiųjų Lie-

gesinusios kais. Karalius Kazimieras čia 
sios alkimas visą laiką maudžia vos bespinksintį jo gyvybės H- atvykdavo pasitarti su Lietu-

— tėvo pusbrolis, kuris ją ma
žą- našlaitę globojo. Bet tos ve
dybinės derybos' kažkur už- .. . . , .. .
kliuvo. Gal buvo tik mezga- J“ kartodama* “Geriau veikslas j išrašydinti žodžiai, 
mos, nes šv. Kazimieras grei- m.raau. negu susitepčiau-. Ve- kaip maldavimas visos taute 
tai pasimirė. ptaS MATER MISERICORDIAE SUB

Vėliau atsirado pasakojimas, Kazim^ bSUZTbuod^ C0^

kad savo prieštaravimui pa- mes suteptum. Bet jie taip pat 2, L__ ■ f...... _r. . ._x 5. .. . __ r r na. Tavo apgynimo šaukiamės . reikšti šv. Kazimieras virtęs ku- rodė jo ryžtą nedalyti savęs ’

KAZIMIERAS nesismelkė 
gyvenimo džiugesių gaudyti. 
Jis laikėsi santūriai tarp 
karališkųjų smagybių ir pasau
lio vilionių: "inter regales dė
liotas et mundi illecebras. Ga
vęs tvarkyti valstybės iždą, 
nubraukinėjo nereikalingas iš- 
^^dnv^nHrniic<tikiu. Mat ir daktarai įrodinė- tarp moters žemėje ir Moters Vilnius šaukėsi Dievo Moti- vėliau, skundėsi “tamsia nakti- pos. Kazimieras tačiau laikėsi metus. Bet tiek laiko pakako, 
tus ir nesivaldtiius išnirto ne- sir8uliavusiam karalaičiui danguje. Nekaltoji Dangaus Ka- nos, Gedimino miesto Gynėjos, 
JUS ’ “P būtų sveika vesti. Tokio ste- ralienė buvo patraukusi visą (toks buvo duotas titulas Auš-

buklo, kad šv. Kazimieras būtų šv. Kazimiero sielą. Jam nė ros Vartų paveikslui) ir šaukė- ras budo ir meldėsi išnakto- jos magistro, kaip derėjo vi- vu įžiebtu žiburiu mūsų tautos
pavirtęs žmonių akim kūdikiu, nereikėjo virsti kūdikiu: juo bu- si šv. Kazimiero, uolaus Nekal- se, kad būtų stiprus dienos rū- sai karališkajai šeimai. Jautėsi kelyje.
nežinome, nors tai vaizduoja- vo visą savo neilgą gyvenimą, tosios Marijos garbintojo. A- pesčiuose ir žmonių klegėjime, silpnas, it bevystąs žiedas. Vis Kiekviena tauta turi savo 
ma vienu paveikslu. Tačiau Dar būdamas vaikas, klupš- biejų garbinimas taip susilie- žmonės matydavo nugrimz- dėlto tėvas paliko savo vietoje kelią, įjungtą į bendrą visos 
yra žinoma, kad Krokuvos dak-

ję: sirguliavusiam karalaičiui danguje. Nekaltoji Dangaus Ka- nos, Gedimino miesto Gynėjos, mi” dvasioje. Reikėjo melstis, salos pilies: neišėjo su tėvu ir kad visiem laikam liktų šven- 
m^ai užstatytų karališkų dva- sveika vesti. Tokio ste- ralienė buvo patraukusi visą (toks buvo duotas titulas Auš- kad praskaidrėtų, šv. Kazimie- broliais pasitikti svečio Prūsi- tuoju Lietuvos globėju — Die- 
rų. Tėvui patiko, kad mažėjo 
skolos, užtrauktos karui vesti 
ir dukterim už vokiečių kuni
gaikščių leisti. Motinai būtų 
dar patikę, kad Kazimieras bū
tų susiradęs pačią su geru krai- 
fiuir teisėm i imperatoriaus

ti karštomis maudynėmis. Ir 
Karalienė Elzbieta buvo nu- karalius Kazimieras, šventojo 

žiūrėjusi vokiečių imperato* tėvas, vos nemirė be laiko, pa
liaus Fridricho m dukrą, savo klausęs savo gydytojų patari- 
giminaitę. Impmtorius Frid- mo ir užvalgęs rupios juodos 
richas m buvo Elzbietos dėdė duonos, kai kruvinai dilgė vi-

... . . su motina ir vienu broliu, su žmonijos keliavimą. Šioje te
tarai numarino jaunesnį jo ^arijos altorių. Miręs palaido- pavaizdavo *šv. Kazimierą be- gėjo grauduliu pavirtus) po kitu išsiskubinęs Lenkijos sei- mės kelionėje nuolatos sužim-
brolį Joną Albrechtą, Lenki- tas su pamėgtąja giesme, gie- klūpantį Aušros Vartuose. Pro kryžiumi. Vokietis Hans Huem- man. ba Dievo švituliai, šventieji

dota dienų dienom: “Omni die langą dar šmėkši Gedimino pi- meler ypač iškelia šv. Kazimie- Karalienė Elzbieta su Kaži- žmonės, pašaukti atlikti kurią 
dic Mariae”. ši giesmė išreiš- lies griuvenos, kai toji pilis te- ro “skausmingą užuojautą Nu- mieru prabuvo Trakuose ir nors misiją. Kartais tik po dau-
kė jo ilgėjimąsi išvysti Dievo bestovėjo sveika. Tai legenda kryžiuotajam”. Ji artima lietu- Vilniuje ligi Kalėdų, žiema da- gelio metų tai suprantame.
Motiną danguje. Dangun jisai mene. Tiesos yra tiek, kad šv. vių tautos jausmui, sutelktam rėsi vis šaltesnė. Po Kalėdų ro- Kiek mes suprantame
stiebėsi, kaip balta lelija iš Kazimiero gyvenimo negalima ties Rūpintojėliu. Pervertos pa- gių keliu jie traukė f Lenkiją Kazimierą savo tautos likimi-
juodos žemės, kuria jis vaikė- suprasti be Marijos kulto. Jis rimusios rankos, nusvirusi gal- — toliau į pietus» bet Iš tre
čiojo Vilniaus mieste. tapo šventu, karštai besimals- va, erškėčiai smilkiniuose. Sv. tuvos nebeišvažiavo. Sustojo (bus daugiau)

šv.
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lietuvybę neprasitarė.

Bendruomenės priešinto

AMERICAN HOME REALTY

vykusi V. Armonienė apdova-

los sukaktį. Su manim važia
vo kun. B. Sugintas, kuris per 
10 metų yra surinkęs 62,000 
dol. Vasario 16 gimnazijai ir 
Baliui. - Iš tų pinigų dalis pa-

kinti, vieną dieną atitrūkę nuo 
darbo ir rūpesčių. Aš tai tikrai 
buvau labai patenkintas ir dė
kingas už smagią kelionę Di
džiojo okeano pakrantėmis.

minėjime nė žodžio

Tik tos jų “kalbos” tjek supra
tome, kiek lietuviškai dvi mo
terėlės, tunbjusios šalia mūsų 
užkandinėje. Nusprendė, kad 
esame vokiečiai. Pataikė pro ša
lį, bet ne taip jau toli.

Tolokai dar važiavome nuo 
Marinelando, kol pasiekėme Il
gąjį paplūdimį ir Los Angeles 
uostą. Los Angeles uostas, sa
ko, yra didžiausias po-New Yor- 
ko. Mums. nebuvo ko ten dai-

naudojasi Didžiojo okeano oru, 
negu vandeniu. Vakarais ir nak
timis didieji vandenys vėsina 
miestą, kad butų lengviau mie
goti. Išsiamudyti galima tvenki
niuose arba “pūlėse”, kaip lie
tuviai sako. Tvenkinyje prie na
mų vandenį gali įšildyti, kada 
nori ir kiek tik nori. Ramiaja
me vandenyne nevisada pakan
kamai šilta. Antra vertus, Ra
musis vandenynas savo vilnimis 
nėra ir toks ramus, kaip jį va-

Pasukome atgalios iš šiaurės 
į pietus. Rekolekcijas palikome 
gavėniai, o paplūdimį 
rai. Malibu buvo išmiręs. Saulės

cukraus nendrės, tabakas. Nuo 
šio mėnesio Venezuela nebeįsi- 
leis daugiau cigarečių iš Sve
tur. Taip pat -apkrovė dideliais 
mokesčiais įvežamą alkoholį iš 
svetur. “Cadillac” ateity bus lai
komas prabangos objektu ir rei
kės mokėti labai didelį muitą 
(50 proc. jo vertės). Svetimtau
čių įvažiavimas pradėjo būti 
varžomas. Pradžioje visi lietu
viai lengvai ir per trumpą lai-

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

linksta į San Piedro ir Long tenka. Praėjusį sekmadienį čia 
Beach. Iškišulyje stūkso Mari- įvyko Vasario 16 minėjimas, tai

paėsti. Jie pramokyti net ir grožis seniai jau buvo gatvėmis 
per radiją į publiką pakalbėti, praėjęs, dar vasarą. Vasarą čia 

suvažiuoja kiek daugiau lietu
vių, ber yra ir pastoviai gyve
nančių. Vėliau teko skaityti, 
kad šiemet minėjo ir Vasario 
.16. Kalbėjo Lietuvis konsulas 
J. Bielskis.

N. N. Po 3 dol.: V. Mozūrai-

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

žymiai sunkiau. Tai nacionaliz
mo požymiai.

Barąuisimeto lietuviai atliko 
labai gerai misijas, žmonės da
lyvavo beveik šimtu procentų. 
Svečio garbei buvo suruošta

sekretorius J. Bacevičius, kuris revičiūtė — padeklamavo po ei- kleb. kun. Reikas net ir Va-

niene vadovauja lituanistinei 
šeštadieninei mokyklai, kurią 
lanko 12 vaikų. Gaila, kad pa
rapijos mokykloje lietuvybės nė 
kiek nesimato, o daugelis Rock-

pilti vandens ir prikimšti viso
kiausių jūros gyvūnų. Eini ap
linkui per kelis aukštus ir pro 
stiklus žiūri, kas gyvena ir da
rosi mariose. Nebaugu nė ryklio.

spalio 15. Ilgus metus dirbęs 
Deltuva pranešė, kad drabužių 
surinkta netoli trijų tūkstan
čių svarų ir aukų pinigais 4,845 
dol., iš jų 266 paskirti Vasario 
16 gimnazijai ir 192 Rockfor- 
de patekusiems į vargą lietu
viams. Visi kiti pinigai perduo
ti į Balfo Centrą. Minėjimo 
pirmininkas A. Pocius perskai
tė ilgą sąrašą narių, kurie reiš
kėsi Balfo veikloje. Atsilankiu
siems į susirinkimą įteikė Sibi
ro maldaknygę lietuviškai ir 
angliškai.

nimas turėjo progos pašokti, 
bet senieji irgi pasinaudojo ta 
gera proga.
. T. Perinimas, salezietis, lie> 
tirvių kapelionas, uoliai jungia 
visus lietuvius, -stiprindamas jų 
religinį ir tautinį gyvenimą. 
Prieš keleris metus čia lankėsi 
vysk. V. Brizgys, kurį žmonės 
dar ir šiandien mielai prisime-

saro 
apie

Mes jau kalbėjome, kad lai
kas grįžti: vaikai laukia. Vie
nas Juodeliukas ir dvi Juode- 
lytės. Jei jie būtų tokie, kad 
galėtų apsieiti be mamos ir te- 

_____ tės, tai ir nelauktų. Paaugę 
rytis: ko rdkės, pristatys j ar- vaikai “tėvų atostogomis” būva 
timiansią “supermarketą”. Dai- Ihbai patenkinti. Gal ir inž. J. 
rėmės gražuolių, kurios į Long ’ Juodelė su žmona buvo paten- 
Beach suvažiuoja karalienės ti
tulo gauti už jokius nuopelnus: 
tik dėl to, kad Dievas davė gro
žį, o žmonės jame ieško dar ir 
priedo ... Tasai nuvalkstytas

Barąuisimeto yra indėnų žo
dis ir reiškia “pelenų spalvos 
vanduo”. Nuotolis — apie 400 
km.nuo Caracas į vakarus. Lie
tuvių čia yra apie 60. Čia gy
vena dr. Al, Vabalas, ekonomis
tas, inž. Eidrigevičius, statybi
ninkas Jul. Gudelis. Visi verčia
si savo profesijose. Uoliai da
lyvauja lietuviškame darbe Dir- 
veliai, Paškevičiai, Lišauskai, 
Bučėliai, taip pat ir Bundeliai. 
Bandelis yra iš Mažosios Lietu
vos, daug kartų kentėjęs dėl 
lietuvybės nuo Hitlerio. Gyvena 
Puerto Cabello, prie Karibų jū
ros, bet visados atvažiuoja tai 
į Valenciją, tai į, Barąuisimeto, 
kada esama lietuviškų pobūvių. 
Augina dukrą, kuri yra didelė 
pianistė. Prie šios kolonijos ga
lima dar priskaityti dr. Herma- 
navičių ir dr; Gutauską, abu 
gydytojai su plačia praktika.

Beveik visi lietuviai yra pra
turtėję. Jaunimas pasiliko lie
tuviškas ir nesiskiria nuo senos

• Dėmesiui visų tų. kurie nori namus 
Kreipkitės į Jių įstatgų ir ji greitai auras pirkėjų,

NUOMOJAMI BUTAI

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjime, kuris įvyko vasario 
21 Lietuvių Piliečių svetainėje, 
pęr Amerikoslietuvių Tarybą* 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukojo:

Po 25 dol.: Lietuvių piliečių 
draugija, Lietuvių ūkio klubas, 
SLA trečias apskritis, Lietuvių 
vaizbos butas, P. ir G. Dargiai, 

•S. ir B. Bakanai. Po 20 dol.: 
Mr. Mrs. Brutenis Veitas, Mr. 
Mrs. Raumaldas Veitas. Po 15 
dol.: Lietuvių Mokslo draugija, 
Lietuvos vyčių 19 kuopa. Po 
10 dol.: SLA 40 kuopa, Anna 
Gutauckas, kun. W. Gutauckas, 
M. Mrs. P. Jurgaitis, Dominin
kas Kalėda, kun. W. Karavec- 
kas, William Količius, jr. Do
mininkas Petraitis iš Homestea- 
do, Pa., Pivaronas, adv. ir Mrs. 
E. A. Schutz, Mr. Mrs. J._yir-^ 
bickas, kun: E. Vasiliauskas, Mr. 
Mrs. P. Jucevičius. Po 5 dol.: 
S. Aleliūnas, S. Arbačauskas, 
•Mr. Mrs. W. Chinik, J. Char
les, Mrs. H. Demantavičienė, 
kongresmanas James Fulton, 
Petras Galinis, John Giedris, 
Povilas ir Agota Genaitis, Mrs.
A. Gediminskas, W. Jucevičius, 
Elenore Jurgaitis, Mrs. J. Kizik, 
William Količius, A. Krapas, 
Mr. Lešutis šeima, Mr. Mrs.
B. Marčulaitis, Mr. Naudazas, 
Mr. Mrs. Kazys Pudzinkevičius, 
Mr. Mrs. W. Pikūnas, Mr. Mrs. 
S. Raudonis, Mrs. M. Savickas, 
Chas. Spirgis, S. Starta, Juozas

6. Kaip jte gali Jums padėti įsigyti namus?
— Nuėję į jo įstaigų Jūs užsiregistruojate. pasisakydami kokių na«- 
mų jieSkote, kiek galite investuoti ir kokioje vietoje norite sau 
namus pirkti. Jei tuo metu jis neturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

kankino žmones maliarija. Tik 
neseniai naujos medicinos prie
monės gina žmones nuo šitos 
baisios rykštės. Kitokių ypatin
gų ligų nėra.

Kraštas yra turtingas. Žibalo 
produkcija yra labai didelė. Yra 
daug aukso ir geležies. Nors 
gamtos turtų daug, bet yra ne
turtingų žmonių, nes nėra ly
gaus turtų padalinimo. Pagaliau ką gaudavo pilietybę, dabar jau 
kai kurie dėl klimato neprisi
verčia dirbti.

Aplink šį miestą yra daug 
cukraus gamybos. Vyt. Sauruse- 
vičius buvo toks malonus ap
rodyti vieną žymų cukraus fab
riką. Jis pats ten užima gerą jauki arbatėlė. Daug lietuviškų

nienė. Pradėta suktiniu, kurį 
pašoko mažieji Rita ir Algis 
Pauliukevičiukai. Neseniai iš

:os Lietuvos atvykę lielu- 
avo Vasario 16 minėjime

Toliau riedėjome pro mieste- skirta saleziečių gimnazijai I- 
talijoje ir Punsko lietuviams.

Gražiame Lietuvių klube ra
dome besimokantį beturiu vy
rų chorą. Klubo salės puikios 
ir lietuviškiems reikalams už-

lius, ištysusius visu pamariu ar
ba pakibusius kalnų šlaituose. 
Jie buvo pliki. Tik Palos Verdes 
vingiuotą kelią gaubė atogrąžinė 
žaluma, čia marių krantas už-

Lietuvos atvykęs 9 metų berniu
kas A. Armonas padeklamavo 
šventei pritaikytą eilėraštį, taip 
pat neseniai atvykusi E. Mol- 
nerytė pašoko gražų plastinį 
šokį pagal lietuviškas liaudies 
dainas. Paruošė A. Grinienė.

Miuncheno lietuvių mokyklos 
mokiniai E. Ruseckas, R. Pau- 
liukevičiūtė ir neseniai iš Lie-

rietą. Čia auga kakao, kava, dainelių buvo sudainuota. Jau- Taoras, A. Vainorius, A Žalia-
‘ ’ duonis, Mr. Mrs. D. Žąsinas ir

kotojų, dr. Krioklys paaukojo 
50 dol., kiti po 20 dol. Visas 
parengimo pelnas paskirtas 
Vasario 16 gimnazijai
. Teko pasikalbėti su agrono
me Zakarevičiene, kuri dirba 
Rockfordo dienraščio redakci
joje. Jinai drauge su vyru pa
rašo įvairių straipsnių į vietos 

Balfo skyriuje daug dirbo laikraščius. Ir šis Balfo skyriaus
Aleksynas, Sinkevičienė, Sa- minėjimas buvo du kartu ap-

nelandas, o priešais, toli už ho- šį'sekmadienį Balfo skyriaus viekai, Pocius, Kovaitis, Ker- rašytas. Zakarevičienė su Kiz-
rizonto —— Catalinos sala. Ten pirmininkas A. Pocius su valdy- šys» Orentas, šernas, Bobelis,
žmonės plaukia laivu pasikepin- ba nutarė paminėti 15 metų Zakarevičiai ir kt.
ti saulėje ant gryno smėlio. veiklos sukaktį. Kun. Sugntas tarė trum-

Skyrius turi veiklių narių, pą žodį , apie savo veiklą ir pa
kurto nuo įsteigimo uoliai dir- sveikino Balfo darbuotojus. Dvi 
ba. Tai iždininkas Deltuva ir lietuvaitės — Pociūtė ir Zaka- *>rdo lietuvių nusiskundė, kad

- *-*•..
Inž. Julius Juodelė, baigęs 

mokslus prie Chicagos, Urba- 
nos universitete, su šeima gy
vena Glendate, o dirba Pasade- 
na. Rūpinasi satelitais, kad jie 
daugiau atneštų žinių iš beribės 
visatos. Gimnazijos mokslus 
ėjo, dar Lietuvoje, Kaune. Jo tė
vas buvo Lietuvos universiteto 
profesorius ir rektorius.

— Man dar nesunku suprasti 
šio mūsų gyvenimo sąlygas. Pa
žinau Lietuvą ir pažįstu Ame
riką. Bet kaip išlaikyti lietuviš
kumą pas tuos, kurie tepažįs
ta Ameriką? — kalbėjo susirū
pinęs lietuviškuoju jaunimu.
Mažasis Juodeli  ̂jaunimas dar 

ilgai vartaliojosi po žemę, kai 
užsukome pas Medžiukus ir vi
są vakarą prakalbėjome “aktua
liom temom”, kaip paprastai ko
respondencijose rašoma.

S. Suž.

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

— Namus geriausia pirkti dabar, nes 
jie žiemos metu pigiausi.

Mus kepino saulė pro didžiu
lį stiklo langą Marinelando sve
tainėje. Kai už lango dar ty
vuliuoja melsvi vandenys, ga- ------ - ----- —
Ii būti sotus vienu vaizdu, jei- buvo pirmasis atstovas į Pir- lėraštį, o aš parodžiau garsinę 
gu gomurys akis turėtų. Ture- mąjį Balfo seimą New Yorke, aPie lietuviškąją Chicagą. 
jome jį kuo kitu patenkinti, o eilę metų ėjo ir pirmininko pa- Svečių tarpe buvo ir gerų au- 
akims čia parūpinama dar ki
tokio žiūrėjimo. Pastatyti di
džiuliai betoniniai namai, pri-

(Fersst Parfcw«jr Stotis) 
Td.: Hl 1-5220

kam či abūtų gera pamoka, — 
pagalvojau. — Matytų, kaip vie
nos rūšies žuvys laikosi krūvo-

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

Hills, Kast New York, Woodhaven, 
Richmond Hill, Flushing. Kew Gardelis, Jamaica ir Jamaica Eb- 
tates, nes tose vietose ramu ir graži* gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas.

auksinius spindulius nešė pa- Rockfordas 
mariu žvarbus vėjas. Vis dėlto taj<- niinois keliais ir sniego kai
šu inžinierium palikome batų naįj jg Chicagos nuvykome į 
pėdas smėly, nusekę Hollywoo- Rockfordą, III., kur vietinis Bal
do žvaigždėmis. Mačiau prie vie- skyrius minėjo 15 metų veik- 
no teatro Hollywoode įspaustus 
jų užkulnius cemente. Žmonės 
žiūrinėja, lyg kokias “relikvi
jas”. Mūsų nuosavas pėdas grei
tai užliejo atsiritusi banga.

5. Kodėl kreiptis į Wm. J. Drake?
— Reikia į jį kreiptis ieškant pirkti namus, nes toje apylinkėje 
užaugęs, jų gerai pažįsta, sėkmingai verčiasi namų pirkimo - 
pardavimo tarpininkavimu, turi 30 metų toje srityje patyrimo. Jis 
yra lietuvių imigrantų sūnus, gerai pažįsta kiekvieno lietuvio rei
kalus, galėsit sų juo kalbėtis gimtųja kalba. Daugeliui lietuvių jis 
įvairiuose reikaluose patarnavo.

PASIKALBĖJIMAS
su daugiausiai patyrusiu namų pirkimo ■ pardavimo 
tarpininku

Wm. J. DRAKE REAL ESTATE BROKERIS 
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diname ne taip, kaip reikia. ~
Kitados man reikėjo moki

niam pasakoti, kaip Magelanas 
murgdėsi po tą “didžiąją gel
dą” ir pirmas apiplaukė žemę. 
Pasakojau pasitiesęs žemėlapį. 
Dabar žemėlapio tereikėjo rasti 
tiesesnį kelią iki Malibu ir nuo 
tos vietos ligi ilgojo paplūdi
mio (Long Beach). Vairavo inž. 
Julius Juodelė, keliais vedžiojo 
jo žmona Vida, o aš pupsojau. 
Praėjo kone visa diena. Važia
vome, žiūrėjome; vaikščiojome, 
sėdėjome, ir vėl važiavome. Iš 
vienos šalies mačiau ilgą,* vin
giuotą ir putotą pakrantę, iš ki
tos — grandines nukarusių 
skardžių.

Kelionė buvo verta triūso. 
Galima spėti jau iš to, kad Ma
libu pakrante buvo vėžinami 
visi prisiekusieji, kurie sprendė 
Los Angeles gydytojo dr. Fin- 
cho bylą. Vežė tartum pamo
kymui: pažiūrėkite ir susimąsty
kite, nes ir žmogaus siela, kaip 
tas besidrumsčiąs okeanas; ne
gali žinoti, kas joje slypi — 
nužudė savo žmoną ar ne, vie
nas ar su meiluže?

— čia, tame Malibu, yra Los 
Angeles vasarinės su paplūdi
miu, o tenai aukštai — reko
lekcijų namai, — aiškino man 
ir rodė.

— Labai paranku, — paste
bėjau. — Gali atsigaivinti kū
nu ir dvasia. Kur suksime?

tis, B. Kiederis. Po 2 dol.: Kl. 
Bosas, A. Mackeliūnas, F. Pet
kevičius, Mr. Mrs. X, Mr. Mrs. 
J. Senulis, Mr. Mrs. Pabraitis, 

kartos. Gal todėl, kad visi kar- Miuncheno Ludwigsfeldo lie- nojo A. Grinienę Lietuvoje iš- p gaivai Mr. Mrs. J. Chubis 
tu žaidžia, kartu linksminasi tuvių kolonijoj vasario 20 įvy- austa tautiniais raštais staltie- Aleliūnas Mr. Mrs. Si Onai- 
ir kartų pobūvius-lanko. ko Lietuvos nepriklausomybės šėle. Antroji programos dalis tis, Mr. Mrs Lukšis, B. Lapeika

Barąuisimeto mieste tempera- minėjimas, sutraukęs labai baigta daina “Leiskit į tėvynę”, smulkiais surinkta’ 29.10 dol.
tūra svyruoja tarp 15 ir 36 daug žmonių. Tai daugiausiai Tose pačiose patalpose V. viso surinkta 559.10 dol. 
laipsnių Celsijaus, t. y. aukš- neseniai iš Lietuvos atvykę

Vingiuo- reigas. Skyrius įkurtas 1944 čiausia ūksmyje apie 97 1. F. lietuviai su šeimomis. Kai ku-
Nuolatinis karštis labai vargina rie atvyko net iš tolimesnių apy-
ir viską džiovina. Lietaus perio- linkių. Dalis naujai atvykusių
das prasideda kovo mėnesyje. įsijungė į pačią programą , į-
Tada viskas pažaliuoja. Ilgai nešdami naujos dvasios.

Minėjimą atidarė Miuncheno 
LB apylinkės pirmininkas kun. 
J. Taukevičius. Stud. V. Bartu
sevičius, visiems sustojus, per
skaitė Vasario 16 aktą. Paskaitą 
skaitė Vokietijos Krašto Tary
bos narys V. Banaitis. Po pa
skaitos sugiedotas Lietuvos him
nas.

Meninę dalį pravedė nepails
tanti visuomenininke Alina Gri-

tuvos atvykęs A. Avižienis pa
deklamavo po eilėraštį. Dr. V. 
Dambrava paskaitė specialų 
vaizdelį, kaip 1959 Vasario 16 
buvo sutikta Lietuvoje, netoli 
Veiverių. Mergaičių būrelis pa
šoko kepurinę ir blezdingėlę, 
O. Kuršaitienė padeklamavo Vi
du no patriotinės poezijos, ku
rios ji išmoko iš paties Vydū
no, būdama dar mažytė. Dr. J. 
Sakalauskas paskaitė pluoštą sa
vo poezijos, o kelerių metų 
mergytė Kiugelytė pagrojo flei
ta. Pabaigoje buvo išpildytas 
žodžių; poezijos ir dainų mon
tažas “Žemaitija”, paruoštas ir 
sukurtas A. Grinienės. Ji tarė 
ir uždaromąjį žodį ir eilę vai
kų apdovanojo tautinėmis juos
tomis. Neseniai iš Lietuvos at-

Maišatis pasidarė tik tada, kai 
nusileido naras su gerais pa
tiekalais. Ak, ta kasdiehinė duo
na! Ne tiktai ji Šokdina žmo
nes, sukelia karus ir revoliuci
jas, bet įvaro “protą” ir gy
vuliam. Mums rodė baletą šo
kusius banginius ir išdaigas iš- 
daririėjusius ruonius, kad gautų
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PARBMKNKO specialus koraspmtdante prie Tautinio Eucharistinio. Kongreso Miunchene, pa
rai* jau tris straipsnius, šiame straipsnyje informuoja, kokias lankiais kongresas nori atžymėti 

nefispi sitį Eucharistijos šventę. Vaizdai prtsięsti Iš Miuncheno.
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Miunchene, Vokietijoje, kaip 
K esame rašę keliais jau atvejais 

Darbininke, uoliai ruošiamasi 
Tarptautiniam Eucharistiniam 
Kongresui liepos 31 — rugpiū- 
čto7. Kongresui atžymėti yra 
pagamintas ženklelis, pašto 
ženklo projektas ir sidabrinė 
bei auksinė monetos.

Kongreso .ženklelio varžybo
se dalyvavo 135 menininkai.

visiems geros valios žmonėms. ~ | 
Virš avinėlio spindi raudono 
kristalo gabalėlis, simbolizuo-' : 
jąs Išganytojo kraujo lašą. Ir 7 
palei kraštą įrašas: “Pro mun- 

šine koja laikąs pergalės ir-gy-~ -41 ženkliuko puse -
rodo Miuncheno katedros fa- 
sadą. Aplinkui įrašas: “Pasau
linis Eucharistijos Kongresas. 
Miunchenas 1960”.

Pašto ženklui Meno Komisi
ja parinko projektą Miuncheno 
menininko Max Feller. Balandis 
geria iš taurės, iš kurios išky
la kryžius. Tai gyvybės ir tai
kos simboliai. Siela, gerianti iš 
taurės nemirtingumo laidą, pa
kyla prie savo Kūrėjo. Virš ba
landžio vėl tie patys žodžiai: 
“Pro mundi vita”. Specialus E. 
K. pašto ženklas bus išleistas 
trim spalvom.

Monetų nukalta auksinių ir 
sidabrinių. Vienoje pusėje kry
žius su Nukryžiuotoju, po ku
riuo regima paskutinės vaka
rienės scena;., kitoj — Miunche
no miesto ir dabartinio kardi
nolo herbai. Projekto autorius 
Wilhelm Muelleris. Auksinių 
monetų yra įvairaus dydžio, si
dabrinių — tik vieno. Jų jau 
galima įsigyti bankuose ir tau
pomosiose kasose.

Laimėtoju išėjo 24 metų am
žiaus Miuncheno Meno Akade
mijos studentas F. Hoffmannas. 
Vienoje jo ženkliuko projekto 
pusėje matomas avinėlis, de-

vybės simbolį su kryžium vir
šuje. Tai Dievo Avinėlio pa
veikslas, Avinėlio, naikinančio 
pasaulio nuodėmes, nugalėju
sio mirtį ir teikiančio gyvybę

MONETOS prisiminimui Tarptautinio Eucharistinio kongreso.

SĄŽINES SĄSKAITA NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIME
čiami susikaupti prie žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę simbolinio 
paminklo ir žuvusiųjų akivaiz
doje atsakyti sau į šiuos klau
simus: Ar prisidedu prie lietu
vybės išlaikymo Amerikoje? Ar 
rūpinuosi Lietuvos išlaisvinimu? 
Ar mokinu sayo _ vaikus namuo-

PAŠTO ženklų projektas.

Lietuviai Miunchene turi sa
vo sekretoriatą priimti atvyks
tančius, pasirūpinti lietuvių tau
tos atstovavimu ir teikti infor
macijas. Visais reikalais gali
ma kreiptis Į kun. dr. J. Avižą 
adresu: Untererangere 17, (13b) 
Muenchen, Germany.

Iš Amerikos organizuojamos

Lietuvos laisvinimui surinko arti $1000
Lietuvbs,''vyčiai, vadovauja jų 
dvasios vadas kun. A. Kontau- 
tas; antrąją — lietuviai mari-

Newark, N.J. — Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas, kuri surengė 
L. Bendruomenės Newarko a- 
pylinkės valdyba, talkininkau
jant kitoms organizacijoms, Įvy
ko vasario 28. Minėjimas pra
dėtas iškilmingomis pamaldor
mis švč. Trejybės bažnyčioje se kalbėti lietuviškai ir ar juos 
10:30 vai. ryte. Prieš mišias, 
specialiomis pamaldomis pager
biami žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Ant tautine vėliava ap
dengto katafalio, apstatyto žva
kėmis ir gėlėmis, vargonams 
grojant gedulo maršą, lietuvių 
veteranų su vėliavomis lydimos 
tautiniais rūbais apsirengusios 
Dalia Navickienė ir Irena Ja- 
delienė įneša į bažnyčią vaini
ką su įrašu: “žuvusiems už Lie
tuvos laisvę” ir padeda ant ka
tafalio pasitikdamos garbės sar
gyboje per visas pamaldas, šv. 
Cecilijos parapijos choras, vad.

vos himnus gieda operetės cho
ras iš Brooklyno. Diriguoja muz. 
Mykolas Cibas. Akomponuoja 
A. Mrozinskas. Kun. P. Toto
raitis kalba invokaciją. Choras 
gieda Dambrausko Maldą. Susi
kaupimo minutė už žuvusius. 
Vėl įspūdingas Nuliūdo kapais 
apsiklojus Tėvynė ... ..

Kalba prel. Ignas Kelmelis, 
Leo P. Carlin, Newarko miesto 
majoras ir Juozas Kralikauskas. 
Raštu sveikina, negalėję at
vykti, kongresmanas Rodino. 
Priimamos rezoliucijos.

Deklamuoja Rūta Graudušytė

— Iš Lietuvos atvyko Vokie
tijon paskutiniu laiku: Stasys 
Juškys su žmona, Elena Naujo
kaitė - Juškienė su penketu vai
kų, Augustė Naujokaitienė iš 
Didkiemiu, Irma Barkauskaitė, 
Jonas Jackus iš Laukžemės, Mė
ta Šadagys. Elzbieta Gęrgerie- 
nė. Valteris Jaunušaitis su Šei
ma, Juozas Sutkaitis su šeima, 
Kazys Greičius su šeima. Frid
richas Šneideris su šeima, Jur
gis Kasparaitis su žmona, Juo
zas Vaišnys -su šeima. Ričar
das Kraupąs su šeima, Sigfri- 
das Liepa su šeima, Barbė Lot- 
te. Visi mažlietuviai iš Klaipė
dos krašto.

—Savanoriai Į sargybinių 
dalinius Vokietijoje amerikie
čių dar priimami. Lietuviam va
dovauja kapitonas Juozas Matu
laitis. Būštinė yra Uhlerborn 
prie Reino.' ,

Paterson, N. J. — Minint Lie- kis, J. Treinis, Vaičiūnas. Po 
tuvos nepriklausomybės atkū- 3 dol.: Litvaitis, Malakas, Na
rinio 42-ą sukaktį, vasario 28, ruševičius, Petroniai; po 2 dol.: 
kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo Baltuška, Dibulskis, Ad. Schell, jonai, vadovauja kun. dr. V.

Trucilauskas, Vengelis, Jz. Vol- Bagdanavičius. 
-kus, Bušniauskai. Kiti 15 as
menų aukojo po 1 dol. Viso su
rinkta 923 dol. Už aukas nuo
širdžiai dėkojama. Jos visos, at
skaičius nežymias išlaidas, bus 
išsiųstos Amerikos Lietuvių Ta
rybai -kovai dėl Lietuvos išlais
vinimo. Negalėjusieji savo auko 
Įteikti, prašomi paskubėti įduo
ti komiteto ižd. J. Sprainaičiui, 
113 Montgomery PI. Paterson, 
N.J. Jos bus paskelbtos vėliau. 
Kova už Lietuvos išlaisvinimą 
—visų lietuvių reikalas!

Komitetas

aukojo:
lietuvių klubas — 50 dol..

o to klubo baras — 25 dol.; viso 
75 dol.; Jonas Krukonis — 60 
dol., Lietuvių Bendruomenė — 
50 dol. kleb. kun. J. Kinta — 
30 dol., Fab. Saranka — 26, 
Juoz. Tumavičius, dr. Alf. Vi- 
leita ir A. Gudonis — po 20 
doL, Step. Auguliai, A. Eitma- 
nas ir Ged. Klimas — po 15 
dol. Po 10 dol. aukojo: Ad. Ai- 
dukai, Ant. Aidukai, Baltučiai 
Bražinskai, Butkai, Diškėnas, 
Gelažius, Jackūnas, Jasiai, Sim. 
Jurkšaitis, Kantautai, Klupšie- 
nė, Liet. Moterų Atstovybės 
klubas, Masioniai, Praleikos, 
Preikštai, Rubuževičiai, Slepa- 
kovai, G. A. Sprainaičiai, Pr. 
Stanaičiai. VI. Stanaitis, šv. Ka
zimiero d-ja, Tamašauskas, Tai- Armonienė buvo suruošusi pa- 
lat - Kelpšai ir Alf. Žičkus. Po rodėlę iš Lietuvos atsivežtų 

tautinių brangenybių — įvairių 
rankdarbių, gintaro dirbinių, 
juostų, mezginių, Lietuvos_pa- 

maičiai, Adomavičiai, V. Augu- jūrio smėlio, knygų ir k. Kai 
liai, Čižiūnai, Habermai, Iškeliu- kurie dirbiniai buvo pagaminti 
nai, Jakubavičius, J. Jurkšaitis, Lenkijoje ar net Sibire sun- 
Kažukauskai, Kepeniai, Kerai- klausiom sąlygom.

leidžiu Į lietuvišką šeštadieni
nę mokyklą? Ar priklausau lie
tuviškai parapijai, padedu ją 
išlaikyti ir lankausi Į pamal
das? Ar duodu aukų Lietuvos 
laisvinimui ir savųjų šelpimui. 
Savanoriai, partizanai ir žuvu
sieji už Tėvynę šiuos darbus to
bulai ir herojiškai atliko. O savo motinos poetės Kotrynos 
mes? Pamaldos baigiamos galin- Grigaitytės parašytą kūrinį Tai 
gai nuskambėjus bažnyčios neamžiams ir Viktoras Jokū- 
skliautais Lietuvos himnui. baitis — Brazdžionio Ištrėmi-

Antroji minėjimo dalis pra- mo kelią.
dėta 2:30 vai. popiet šv.. Jur- Didelio susidomėjimo, įverti- 
gio draugijos salėje. Minėjimą nim0> simpatijų susilaukia kun. 
pradėjo L. Bendruomenės N.

varg. Kl. Bagdanavičiaus, įspū- Jersey apygardos pirmininkas 
dingai gieda. “Libera”. Mišių ; yi Dilis. Sukviečiamas garbės 
metu tas pate choras puikiai prežidiūmas. Vėliavas Įneša ir 
gieda lietuviškas giesmes. Šv. pagerbimo ceremonijas atlieka 

i—i_ __ Newarko veteranų posto nariai.
Pirmininkauti pakviečiamas P. Jo labai Įdomi paskaita buvo 
Mačiulaitis. Amerikos ir Lietu- išklausyta su dideliu dėmesiu.

mišias aukoja ir pamokslą sa
ko kun. Petras Totoraitis. Pa
moksle pamaldų dalyviai kvie-

Juozo čekavičiaus paskaita.

Po trumpos pertraukos ir 
baigus rinkti aukas Lietutis* 
laisvinimui, iškviečiamas kai-* 
bėti konsulas Anicetas Simutis.

— Kęstutis Trimakas ir Ge
diminas Kijauskas, du jauni 
lietuviai jėzuitai, bus Įšventinti 
Į kunigus birželio 19. Mokslus 
ir noviciatą baigia Wheston, 
Mass. K. Trimakas yra Į anglų 
kalbą išvertęs Sibiro maldakny
gę. Jo primicijos Jaus Putnmn,. 
Conn, kur motina yra Įstojusi 
į Nekalto Prasidėjimo seserų 
kongregaciją.

— Kazys Šalkauskis mirė 
Vilniuje vasario 26. Jis buvo 
advokatas ir dėstė civilinę tei
sę Kauno ir Vilniaus universi- 
tetuosė dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Paskutiniu lai
ku sunkiai sirgo. Mirė po ope
racijos. Velionis buvo žymaus 
lietuvių filosofo ir ateitininkų 
ideologo Stasio Šalkauskio bro
lis. Nuliūdime paliko seseris 
Lietuvoje ir du brolius inžinie
rius tremtyje: Julijoną Šalkaus
kį Brooklyne ir Algirdą Šalkaus
kį Toronte, Kanadoje.

Vadava Žiemelytė, solistė ir 
pianistė, -laimėjo abi premijas 
muzikos ir dainos festivalyje 
Toronte.

— Nida Balsytė, priklausanti 
Lietuvos vyčiam, baigė inžine
rijos mokslus Los Angeles 
miesto kolegijoje.

TARPTAUTINIO Eucharistinio kongreso ženklelis.

Sodeikos 
J. Guda- 
žaliuoja, 

Nemune,

— Pax Romana seminaro, Į- 
vykusio Marianapolyje, lietuvių 
marijonų globoje, vasario 20- 
22, išleistas angliškai smulkus 
aprašymas ir paskaitų santrau
kos. Parūpino kun. J. Navys, 

'MIC, Ateitininkų Studentų Są
jungos dvasios vadas, su Maria- 
napolio kolegijos studentais.

Pasikėlus scenos uždangai, 
vėl pasirodo operetės choras. 
Virš 40 choro dainininkų, mo
terys pasirėdžiusios tautiniais 
rūbais, o vyrai — juodais išei
giniais rūbais, su dirigentu ir 
akomponijatorium sudarė žiū
rovam gražų Įspūdį ir šventiš
ką nuotaiką. Choras išpildo se
kančius kūrinius: St. 

—Šiaurės pašvaistė, 
vičiaus — Kur giria 
Br. Budriūno — O
J. Gaubo — Žaliojoj girelėj, 
ir pakartojimui — Dainininkų 
maršą, 
antruoju 
Šimkaus 
gimę.

Reikia 
Lietuvos 
šventės minėjimas pasižymėjo 
savo Įspūdingumu ir rimtumu 
tiek pamaldose už žuvusius, tiek 
pačiam minėjime salėje. Pilnu- 

Amerikoje garsiai kalbama Vilniuje buvo suvaidintas vei- eilinių amerikiečių yra ne dau- ^v' ^ur^° draugijos salė 
apie laimėjimus, pradėjus kul ka|aS Arthur Millerio, kuris giau kaip marionečių nepri- žmoniU su dideliu Įdomumu ir 
tūrinius pasikeitimus su Sovie- kaltinimas kain aktwu< klausomybė; kad laimė, gerovė £razlu užsilaikymu įsklause vi-

čiai, Kinderai, Knčenai, J. Ku- Vakare buvo visų dalyvių tais — ekskursijos, studentai, . L 1—*" —"—“ ®a orosrama.
zinevičius, Latvienė, Laugaliai. bendras pobūvis. Skambėjo lie- s^nos veikalai ’ Sovetską- komunistas, bet sugebėjo išsi

teisini.

Vasar. 16 minėjime
Atkeltas iš 4 psl.)

Minėjimas baigiamas 
Lietuvos himnu — St. 
Lietuviais esame mes

7 dol. —* Pr. Vilimas; po 6: 
Abakanavičiai, Balčėčiai, Kalė
dai, Šaulienė. Po 5 dol.: Ado-

pasidžiaugti, kad šis 
nepriklausomybės

AMERIKIETIS PADĖJO SUNIEKINTI JAV4JYVENIM|

zinevičius, Latvienė, Laugaliai, bendras pobūvis. Skambėjo lie- scenos veikalai ... Sovetska- 
Lekavičiai, Liaugaudai, Liet, tuviškos dainos, plokštelių mu- ja Litva plačiai aprašo, kad Lie- 
Moterų klubas, F. Misiūnai, zika. Naujai atvykę papasakojo tuvoje akademinis teatras vyk- 
Moksl. Ateitininkai, A. Neu- apie krašto nuotaikas, savo iš- ^ė tokius kultūrinius pasikeiti- 
baueris, Poviloniai, .Presterni- gyvenimus. Daugelis dabar jų mus _ suvaidino Amerikos ra
kai, M. Ragauskas, A. Rugys, gyvena svetimųjų tarpe, ir to- §ytojo veikalą, kuris parodė A- 
Sabaliauskai, Senuliai, St. D. dėl ši šventė jiems buvo tikras merikos gyvenimo stilių 
Stanaičiai, J. A. Stanaičiai, J. atsigaivinimas. " • Buvo garsiai skelbiama, kad
Sprainaitis, Tarnauskas, Tolei

MOLY LI G H T

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIFTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

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

mokėjimai už šaldytuvą, už 
skalbiamąją mašiną, už dulkių 
siurblį, už draudimą. Senis pri
simena, kad liko dar paskuti
nė galimybė uždirbti — tai jo 
gyvybės draudimo suma — 
20,000 dolerių, kurie turėtų- 
tekti jo žmonai. Ir sėdęs Į sa
vo ševroletą, senis nežymiai 

taip sekėsi”. pasuka vairą į šalį. Tai ir buvo
Tame veikale rodomas še- paskutinė kelionė iš gyveni- 

šiasdešimties metų senis, kuris mo džiunglių, kuri atnešė jo 
savo gyvenimą praleido kaip svajota laisvę nuo visų skolų... 
komivojažerius, savo mašina 
vežiodamas svetimų prekių pa
vyzdžius. Jis kaip tik naujo 
jauno firmos savininko atleis
tas iš tarnybos, ir jo akyse ei
na viso gyvenimo prisiminimai. 
Bet visuose juose buvo ir li-

tai veikalas progresyvaus 
dramaturgo Artur Milierio” — 
vardu “Komivojažeriaus mir
tis”, arba “žmogus, kuriam

Kodėl šitas veikalas atsidūrė 
Lietuvos scenoje? Laikraštis pa
aiškina:
kapitalistinio pasaulio vidaus 
prieštaravimus. Mes matome, 
kad amerikinė “laisvė” tai są
moningas prievartavimas: kad 

ko tie patys rūpesčiai: termi- tariamoji nepriklausomybė ir 
nuoti mokėjimai už namus, privatinė iniciatyva milijonam

tai kortų nameliai, pastatyti ProSram4-
ant smėlio ... žiūrėtojas, su- r Dalyvis
laikydamas kvėpavimą, pergy
vena “laisvos” Amerikos pilie
čio šeimos likimą. Pjesės ne- 
paspalvinta tiesa duoda Įtikina
mą vaizdą apie Amerikos gy
venimo būdą”. Kovo 10 televizijos progra-

Taip Amerikos rašytojo vei- moję “To teil the Truth” (ka^ 
kale suranda argumentų šunie- nalas 2) buvo rodomos trys 
kinti Amerikos gyvenimo bū- merginos, iš kurių reikėjo iš- 
dui, suniekinti tom vertybėm, skirti Daną Armonaitę, išsirū- 
kurios labiausiai turi skirti lais- pinusią per Chruščiovą savo 
vo pasaulio gyvenimo sistemą 
nuo sovietinio — tai asmens 
laisvė ir privatinė iniciatyva. 
Tas vertybes suniekindami a- 
merikiečio rašytojo pagalba, 
bolševikai tikisi tuo pačiu ap- 

Pjesė aiškiai parodo gynę savo sistemos vertybes 
— valdžios prievartą asmeniui.

Taip praktiškai bolševikai 
moka išnaudoti tuos “kultūri
nius pasikeitimūs” šaltojo ka
ro tikslui 
riką.

Armonaite 
televizijoj

— Šv. Kazimiero parapijos 
Philadelphijoje išleista metinė 
apyskaita fAnnual Report) 1959 
aukojusių bažnyčiai. Visa apys
kaita, išskyrus trejetą lietuviš
kų sakinių, atspausta tik ang
liškai. Lietuvių pavardės be lie
tuviškų ženklų keistai skamba. 
Vardai suanglinti. Taisyklingai 
rašonų tiktai lietuviškieji: Al
vydas, Algimantas, Algirdas, 
Imantas. Rimvydas, Rimgaudas, 
Audronė. Aldona. Birutė, Da
nutė, Milda, Nijolė (yra ir Ni- 
jola), Ramutė. Yra ir tokių lie
tuviškų vardų: Bronius. Balt
rus, Kazys. Kostas, Romual
das, Vladas. Antosė. Elena. E- 
milija. Marijona. Jadvyga. Ma
tyti. kad sąmoningesni lietuviai 
taip užsirašė.

Henrikas Šalkauskis, lietuvis 
dailininkas, gyvenąs Australi
joje. dalyvauja Australijos me
no parodoje, kuri bus atidary
ta Londone. Anglijoje, kovo 31.

motinos ir brolio išleidimą iš 
Lietuvos. Tikroji Dana Armo- 
naitė turėjo atsakyti teisingai, 
spėjikų neklaidinti. Bet Dana 
Armonaite arba klaidino arba 
tiesos nežinojo. Nežinojo, ka
da Lietuva sovietu okupuota, 
kurioje pusėje Lietuva yra nuo 
Rumunijos, kokia kalba lietu
viam arčiausia. Užuot padarius 
Lietuvai propagandą, ji suda-

kovai prieš Ame- rė tokį įspūdį, kad niekas ne
galėjo įspėti, jog ji lietuvaitė.

PARDUODAMAS
AMERIKOS LIETUVIŲ 

PILIEČIŲ KLUBO.
2S0 Union Avė.. Brooklyn 11. N. Y.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 
su salėmis ir baru - restoranu. 

Banii-rejrtornnin 6ci salėms yra 
baro-restorano bei kabareto li
cenzijos. Metinė apyvarta apie

i $50 000 00 Pirkimo pasiūlymus 
siųsti

Amer. Lictiiv Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui 

ST KARVELIUI.
1AH HiRhlan.i BhM , Brooklyn 7. N Y.



dėtai iškelia, o savus, katalikiš-

LŪPOS

vargi, žiūrėti Į veiklą organiza-

liu, kaip j vieną katalikiškiau-
šių šių laikų uždaviniu.

VEIKLOS PAGYVINIMO

lių.

i Papigintos knygos

Milžinas,

gurno dvasioje visus lietuviško
jo gyvenimo reiškinius, neretai

niekur neišvengsi 
Gothenburge. bu- 
paroda. kaip va- 

apkrausto ir kaip

SPAUDOS KLAUSIMAIS .
1. Lietuviška katalikiška 

spauda šalia parapijų ir mokyk
lų yra pati svarbiausia ir pa-

J. Gailiaus

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 1Z2 W. 42n:l St.

- (Cor. B’way—Suite 5T8A)

fhlilM KVIESTIS I NAMUS b*t kur ir bet 
k’iriuo laiku. Pi^kimblnkitr. pąrnėvkHc arba 
aoH’ kvklt” mu.« Ir sauaHo Hlnt-ee-

lūpos turi, tam tikrą žymę.
Didelės lūpos būna pas žmo
nes stiprius, ryžtingus ir^kar-

Papigintomis kainomis Dar
bininko administracijoje gauna
mus šios knygos: Zenono I- 
vinskio — šv. Kazimieras — 
2 dol.,

-Tjv,’, ..Mn fciv-ę k-' tnt” irtrmb'ta k Ip 
rn’f’OT’RAęTrr i'PINTEF..'? snll jnriii pa<1 tl 
VŽFisjkyti vizitą ^kąnibinklt- t«»l.: DA S-2440.

pataline visut mano 'skausmus ir visas pro
blemas. Dabar ai Jaučiuosi kaip 18 metų 
mergaitė. Dėkoju Dievui jr chi-opraktikų 
klinikoms Manhattan. Bronze ir Brooklyne. 
Jūs Kalite rašyti ar skambinti norint rm.tl- 
kvsnių infoma'ijt, arj'ie tai. kaip m-n jio 
padėto. -- M.-s Fran’-" s Randnzao.
62S UmMi St . NVw Y-.rk City TU 7-2:70.

Kentėjau labai didelius skausmus nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankose, itaunyse, 
kojose ir keliuose: jaučiau didelį nervingu
mą ir kankino nemiga. Meldžiau Dievą pa
galbos ir mano maldos buvo išklausytos. 
Gydytojai chiropraktikai .— Manhattan. 
Bronx. Brooklyno ir Queens klinikose —

CHIROPRACTIC CCNTER OF 
’ BROOKLYN, 147 Montogue St. 

(Hear Bnrough Hali) 
CHIROPRACTIC CE'NTER OF 

THE BR«NX. 1015 So-tbcm Blvd. 
(Bet. E. 163rd St. A Westehev’er Avė.)

CHIROPRACTIC CENTfeR OF 
OUF.ENS & LONG ISLANO 

91 02 Sutphin Blvd.
(Near Jamaica Station, L. I. R.R.)

DARBININKAS 5 > 1960 m., kovo 15, d., nr. 20.

Federaąjos rezoliucijos
*- • v ' - '■ ”

Ameriką uėtuvių Romos Priimtos kongrese New Yorke 1959X129
Katalikų Federacija savo kon- ° •
grėsė 1959 lapkričio 27-29, iš
klausius pranešimus, apsvars
čius dabartinę mūsų tautos pa
dėtį ir katalikiškos lietuvių vi
suomenės paskirtį, priėmė šias 
rezoliucijas:

LIETUVIŲ KALBOS IR 
LIETUVYBĖS REIKALU

ALR Katalikų Federacijos viau spaudoje pasireikšti.
Kongresas New Yorke, konsta- 2. Katalikiškoji spaudą, fik- 
tavęs, kad lietuvybėj lietuvių suodama tolerancijos ir teisin- 
kalba, lietuvių religiniai ir tau- ’ ‘ - - —
tiniai papročiai yra Federaci
jos specifinė žymė, taip pat ži
nodamas, kad Amerikos švieti-

ti veiksmingiausia katalikiško- galimybė, nesikišant okupantų 
sios akcijos priemonė. Kongre- valdžiai į lietuvių kultūrinių or- 
sas prašo kat. laikraščių redak- ganizacijų vidaus reikalus, 
cijas dar ryškiau ir efektin- * 
giau pabrėžti katalikiškosios pa
saulėžiūros principus, o visus 
katalikus laikraštininkus akty-

riai kelia mintį kiekvienam a- 
merikiečiui be anglų kalbos dar 
antrosios kalbos mokėjimo' bū
tinumą, su dideliu dėmesiu ir 
pagarba kreipiasi į visus ir vi
sų lietuvių mokyklų laikytojus, 
vienuolynų ir noviciatų vado
vus, visus katalikiškų lietuvių 
mokyklų mokytojus ir visus lie
tuvybe . besirūpinančius asme
nis. kviesdamas paremti Ame
rikos švietimo įstaigų mintį dėl 
antrosios kalbos reikalo ir at- 
naujinti visose lietuvių vadovau
jamose mokyklose lietuvių kal
bos mokymą visiems tų mo
kyklų auklėtiniams.

ORGANIZACIJOS REIKALU
ALRKF Kongresas, kreipda

mas dėmesį į tai. kad Bažny- 
, čia šiandien, yra labiausiai puo

lama organizacinėje ir visuo
menėje srityje, ir turėdamas 
prieš akis komunizmo sugriau- 

, tą lietuvių tautos valstybę bei 
matydamas liberalistines pa
stangas vilingom priemonėm 
atitraukti katalikus nuo visuo
meninės veiklos, pagaliau kreip
damas dėmesį ir į tai, kad jo
kia kita priemonė taip gerai 
negelbsti apaštalavimo darbe, 
kaip katalikiškai besitvarkanti 
visuoęienė, nutaria skatinti A- 

, meęikos lietuvius katalikus vy- 
žinovai spėja, kad žmdgžčs'’ fi šalin visokį organizacinį nuo

d) jei pasikeitimas kultūri
ninkais ir mokslininkais būtų 
pravestas be Maskvos ar Lietu
vos komunistų partijos tarpi
ninkavimo. 1

2. Komunistų propagandistai, 
Maskvai spaudžiant, šiuo metu 
yra žymiai pagyvinę koegzis
tencijos su komunistiniu pasau- 

mažos reikšmės reiškinius per- liu idėjos skleidimą. Ta idėja ...
platinama ir tarp Hetum jšei- 
vių įžūliau negu bet kada. Vie- 
na iš priemonių sugalvota reng
ti ekskursijas Lietuvon., šie
met suorganizuotos dvi eks
kursijos, kurių dalyviai buvo 
komunistai ir keli komunistuo
jantieji. Girdint, kad kitais me
tais planuojama organizuoti pla
tesnio masto ekskursijas, vilio
jant ir ne komunistus, kongre
sas

ba. tik prabėgomis tepamini. 
Kongresas prašo kat. spaudą ir 
visus jos bendradarbius gyvai 
kelti katalikiškosios pasaulėžiū
ros klausimus, tinkamai anali
zuoti gyvenimo reiškimus ir 
vaizduoti Įvykius tiksliai. E ka- 
talikiškojios spaudos laukiama 
katalikiškosios gyvos dvasios 
sąjūdžio spinduliavimo.

mesnio bendradarbiavimo ry
šiai su Lietuvos okupantu ir 
šaukiamos bendros konferenci
jos, tuo pačiu pailginant ‘‘šal
tąjį karą” ir apsunkinant mū
sų tautos kovą dėl- išsilaisvi
nimo, Kongresas skatina Ame
rikos ir kitų laisvųjų kraštų 

; lietuvius katalikus labiau su
jungti savO jėgas ir vieningai 
dėtis prie" Lietuvai laisvinti 
veiksnių — Alto, Vliko, — rem- 

’ ti ’ diplomatines tarnybas ir 
JAV Lietuvių Bendruomenę.

4. Kongresas, dėkodamas šv. 
Sostui, JAV ir kitų demokra-

>

L

paramą palaikyti mūsų tautos 
laisvės viltis gyvomis, prašo 
ateityje dar aiškiau stovėti už 
Lietuvos žmonių teises ir da
ryti pozityvesnių žygių, kad ji, 
kaip laisva, nepriklausoma ir 
demokratinė respublika greičiau 
galėtų sugrįžti į laisvųjų tau
tų šeimą.

SIUNTINIAI I LIETUVA :
STANKŪNAS & MASIULIS

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
L O N D O N E

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

100 įvairių medžiagų vyriškiems kostiumam?
• • 200 ” ” moteris k. kostiumams ir suknelėms

idO ” ” moteriškiems ir vyriškiems paltams
Visos vilnonės medžiagos -angliškos su įaudimu “Mede in England” 
Medžiagų pavyzdžius galima matyti ii- pasirinkti pas mūsų atstovų.
JONĄ DAUGIRDĄ / 337 Union Avė. Brook’yn 11, N.Y.

TeL EV 4-1232 ir EV 7^4940

►

>

►

k

DOVANOS GIMINĖM • <

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
ji roję. Latvi joje,Esti joje, Užkarpatėje^ labiausiai 

**č~veftina gautam siuntiny ? ? ? J
Be abeio. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
1ZITD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- < 

įiom žemiausiom kainom mieste? Į
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS J

Seno dalyko neišsižadėk!
Anglijoje, Leicesterio mies

te William Ernest nusipirko 
dviratį, kad galėtų pasiekti už 
vienos mylios garažą, kuriame

. laiko prabangų automobilį 
Rolls - Royce.

Žirklės ir skyrybos
Italijoje, Florencijoje, teisme 

atsidūrė vyras ir ynona, . Žmo
na skundėsi, kad vyras jai nu
kirpo gražius plaukus. Dabar ji 
atrodanti kaip klupstis. Vyras i 
pasiteisino: “Man įkyrėjo nuo-! 
latinis žmonos sėdėjimas grio- 
žio salone”.

Vagies
Švedijoje, 

vo suruošta 
gys žmones
jų pasisaugoti. Parodos atida
rymo metu buvo apkraustytos 
penkių parodos rengėjų kiše
nės. ____ --7—.-*.-?, ^-....

Gailestingas pilietis
Japonijoje, Tokyo mieste, prie 

Raudonojo. Kryžiaus įstaigos 
privažiavo žmogus tik vienuo
se baltiniuose. Įėjęs į įstaigą 
nusivilko ir tuos sakydamas: 
“Duodu vargšam, ką turiu”.

Labai retas atminimas
Brazilijoje, Rio de Janeiro, 

pilietis nusiskundė policijai, kad 
jam- pavogė liūto kailį. “Tas 
kailis man buvo labai brangus. 
Tai buvo kailis liūto, kuris su
ėdė geriausi mano draugą”.

Išimtis tik vyriausybei
Egipte vyriausybė išleido paš

to įstaigom tokį Įsakymą: “Vi
sos telegramos, išskyrus val
džios įstaigų, turi būti rašomos

tais linkusius į peštynes.
Siauras ir nedidels lūpas tu

ri žmonės ramūs, mažai kalbą, 
užsidarę, linkę į taiką ir mylį 
teisingumą.

Atsikišusios lūpos, sako, žy
mi žmones neteisingus, veid
mainius.

ir greit

• pūtį palinkę žemyn, žymi žmo
nes piktus, ėdrius ir bendrai
veju papūstus.

Lūpos storos rodo žmones
greitos orientacijos, bet cini
kus ir aistringus.

Lūpos mažos dažniausiai reiš
kia žmones bailius be iniciaty
vos.

Jeigu viršutinė lūpa būna
storesnė už apatinę ir truputį
pirmyn atsikišusi, tai turime

įsimylintį.
Lūpos raudonos liudija žmo

nes geros prigirnies ir sveikus.
Lūpos išblyškę ar melsvos 

yra žmonių silpnų ir paliegė-
(P.S.)

ANTANAS MASIONIS, dabartinis ALRK-pirmi- 
nfcikis, įy*. Patesode, N. J? !r že

TARP GRANDINĖLĖS IR 
STRAVINSKIO

Šia tema New Yorko studen
tai ir visa muzika besidomi n- 

L ti visuomenė galės, išgirsti muz.
Vytauto Strolios paskaitą šėš-_ 
tadienį, kovo 19 d., 8 vai. An
gelų Karalienės parapijos salė- 

, je, South 3rd ir Roebling St.
Brooklyn, N.Y. (Išlipti Marcy 
Avė. stotyje — BMT Jamaica 
line; arba Bedford Avė. stoty
je — BMT Canarsy line). Įė
jimas į paskaitą laisvas. Aukų 
nebus renkama. Ruošia skautai 
— Akademinio Sąjūdžio sky
rius.

Grandinėlė — liętuviškos tau
tinės muzikos simbolis. Stra- 
vinskis — moderniosios muzi
kos atstovas. Tarp jų bus pa
liestos vyriaujančios muzikos 
kryptys. Be to, muz. V. Stro
lia savo paskaitoje supažindins 
klausytojus su pagrindiniais e- 
lementais, kuriuos reikalinga 
žinoti, nOrint sekti ir įvertinti 
muziką, čia išgirsime ir tai,

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 ;

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

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

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai ‘
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street. keltis elevatdrium j .viršų, ; 

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

-___ -__________

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDMęNŲ 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.

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

GR 7-1130

SIUNTINIAMS Į LIETUVA!
cijose kaip i viena svarbiųjų 3‘ Veiksmingesniam ir tiks- a) nepataria Amerikos lietu- kuo skiriasi klasikinė muzika 
apaštalavimo darbu o i jauni- lesniam katalikiškosios akcijos viams dėtis prie tų ekskursijų nuo lengvosios. Prelegentas pa- ;
uL/dOldLCl V IHlv UGI Lz • JGUA.il* ee • • 1 *4 ■* J 3 **
mo pakreipimą organizacijų ke- klausimU analizavimui ir infor- ar atskirai vykti Lietuvon, kol skaitos metu duos ištraukas is 

mavimui, o taip pat liet, kat pasikeis vidaus santvarka Lie- įvairių kūrinių plokštelėmis ar
spaudos akcijos reikalų koordi
navimui, Federacijos vyr. val
dyba išsirenka vieną savo narį 
specialiai spaudos reikalams.
APIE DAINAVOS STOVYKLĄ

Kongresas džiaugiasi ALRK 
Federacijos jaunimo stovyklos 
“Dainavos” prie Manchester, 
Mich., sėkminga veikla rūpinan
tis katalikiškumo ir lietuvišku
mo ugdymu, skatina visus fe- vo pasams vizas ne Sovietų Są- 
deracijos padalinius bei atski- jungos ambasadoje ar sovieti
nis* narius jungtis į stovyklos niuose konsulatuose, bet tebe- 
rėmėjus ir ragina tyrinėti kitų veikiančioje JAV pilnai pripa- 
jaunimo auklėjimo židinių stei- žintoje Lietuvos pasiuntinybėje 
galimybės. Washingtone ar Lietuvos kon-
KULTŪRINIO BENDRADAR- New Yorke, Chicago-

REIKALU ' Bostone ir Los Angeles, C si.

tuvoj, kol bus leista ekskursan- pats paskambindamas pianinu.
Muz. V. Strolia yra baigęs J 

New England Conservatory of : 
Music fagoto klasę. Jis Bosto- : 
no universitete gilina muzikos 
kritiką ir dirigavimą. Pastoviai : 
grojo Bostono Civic orkestre n 
3 metus. Be to, yra grojęs su 
įvairiais kitais orkestrais. Be- 
studijuodamas vargoninkavo a- | 
merikiečių karo laivyno bazė- r 
je, ir vadovavo profesiniam r 
chorui. ♦

tam laisvai kėliauti po visą 
kraštą be jokių okupacinio re
žimo palydovų;REIKALU

ALR Katalikų Federacijos 
Kongresas, konstatavęs, kad ka
talikų akcijos darbas yra Fe
deracijos pagrindinis tikslas, 
kad geras jos organizacinis vei
kimas yra jos išsilaikymo už
tikrinimas. kviečia visų katali
kiškų organizacijų vadovybes 
raginti savo narius dalyvauti 
lietuvių katalikų organizacjose, 
aktyviai remti organizacijų dar
bus, padėti tiek per organiza
cijas. tiek individualiai parapi
jų klebonams ir jų asistentams 
katalikų akcijos darbe su didele 
meile lietuviškam žodžiui, reli
giniams papročiams ir dideliu išeiviją nepasiduoti Komumsn- žmonių vargus ir kančias, ne- Jei Kas aPie Juos M zino- Pra- i

dėmesiu kiekvienam lietuviui. nių propagandistų gundymams abejojant dėl jų troškimo ir šome pranešti adresu: Pranas J
pradėti bendradarbiavimą su siekimų okupantų nusikratyti Jurgelionis, 60 South St, Wor- |

*----- cester 4, Mass. Į

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

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,
b) nesidėti prie ^ekskursijų 

ir pavieniui nevykti Lietuvon, 
kol bus atidaryti tiesūs keliai 
— per Berlyną ar per Lenki
ją, be vingio per Maskvą;

c) ekskursantai turi gauti sa-

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES 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 rus es pigiausiomis kainomis

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

PATENKINTI

Kisielius Lebedninkas, Ago
tos sūnus, iš Zilinėlių kaimo, 
paieško savo dėdės, motinos 
brolio, Adomo Mastavičiaus, ki
lusio iš Jurgionių kaimo, Dus-

1. ALRKF Kongresas skatina 3. Žinant okupuotos Lietuvos menų parapijos, arba jo vaikų, 
išeiviją nepasiduoti komunisti- žmonių vargus ir kančias, ne- kas aPie Juos ka žino, pra-

Lietuvos kultūrininkais. ir vėl grįžti į laisvą ir nepri-
Kongresas mano, kad bend- klausomą gyvenimą, Kongreso 

radarbiavimas būtų galimas tik dalyviai, solidarizuodami su jų 
tada, nusistatymu, tiek Federacijos,

Beždžionių teatras už langų
Afrikoje, Stellavvoodo mies-

a) jei okupuotoje Lietuvoje tiek jon įsijungusių lietuvių ka- te, kuris priklauso anglam, už-
būtų nuimta sp ūdos cenzūra, talikų organizacijų ir draugijų drausta laikyti atidarus mo

ty jei būtų leista nevaržo- vardu, pažada ir toliau teikti / kyklų langus. įsliuogia bezdžio-
mai leisti laikraščius ir spaus- laisvės siekiančiai Lietuvai vi- nės ir sųdoroja mokinių pusry-
dinti knygas, sokeriopą paramą ir nepalūžti, čius. Langus uždarius, bezdžio-

c) jei būtų suteikta Lietuvos iki pasieksime savo tikslo. Ka- nės susirenka ir ištaiso tokį 
kultūrininkams laisvo veikimo dangi šiuo metu JAV ir jų są- triukšmą, kad klasėje mokyto-

Susitikimas — 1 dol., dr. P. 
Gaidamavičiaus 
didvyris. Šventasis, — 1 dol., 
A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. Šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol., pridedama 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

jungininkų yra užmegsti arti- jo balso visai nesigirdi.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jūs galite 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 daugiausiai
patyrusiam kelionių biurui j Ryty Europą

COSMOS TRAVEL BURBAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tel. Clrde 5-771,1

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVA
IR Į 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 EAPRESS Corp.
NEW YORK 3. N. Y.. 39 • 2nd Avenue 
LAKEVVOOO. N, J. 126 - 4th Street.
PATERSON. N.J., 99 Main Stre«t — Tel.: MU 4 4619 
VINELANO. N. J., Wett Landls Avenue. Greek Orthodox Bldg. 
NEW HAVEN. Conn.. 6 Oay Street — Tel.: LO 2-1446 
PITTS8URGH. Pa.. 1015 E. Cargon Street — 
WORCESTER. Mm., 22 Carlstad Street — 
HAMTRAMCK, Mich., 9504 Jog. Campan — 
CLEVELANO, Ohio. 2683 W. 14th Street — 
CHICAGO. III.. 2222 W. Chicago Aven.ie. —

Tel.: HU 1-2750 
Tel.: 8W 8 2866 
Tel.: TR 3-1666 
Tel.: TO 1-1068 
Tel. 8R 8-6966

SAN FRANCISOO. CaU 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571



■**

CHILDREN BOARDED

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CANCEL OR CHANGE
Call LO 3-7291

New Jersey Alto surinktos aukos

TRiangle 1-4680

AVIMĄ.

TAZAB of LONDON VACYS 8TEPONIS, savininkę*

New Jersey Lietuvių - Tary-Žinoma eksporto kompanija Europoje,

iždininkas

Stephen Bredes, Jr

Katalogų lietuviškai ir kitomis kalbomis rašykite ar skambinkite:

Jūs esate
Micbtgan ■!

Anelė Rimaitienė iš Kauno 
ieško savo brolio Antano Mise-

O. Duobaitė, 
Janike-

W11 .L Gi VMi hlXCET J.ENT Ti ATT .Y 
CARE to'ONE or TWO CHILDREN 
in private home. Reasonable pricea. 

P h o n e 
8T 4-9573

Catholic Children Weicome
MOTHER WILL CARE FOR 

CHILDREN DAILY —ANY AGE 
Reasonable rates. Inspection invited 

Valley Stream, L. t. area 
C0 2-3361

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

POp’ar 5-4110

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— nau* 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIK]

8 doL Po 5 dol.: J. Alicks, J. 
Avižienis, Astrauskas, J. Bade
nas, Bilaičiai, P. Biekša, J. M. 
Bujauskas, A. Dargis, dr. St. 
Daugėla, J. Glėbus, St. Globis, 
O. Joselienė, V. Kašėta, V. Kiau
nė, V. Palaima, V. Ramanaus
kas, P. Sulckienė, St. Stauskas,

Po 4 dol.: V. Milukas, Plain- 
view, N. Y., E. Witkus, Brook- 

Aželis, Univlersity 
L Bajorūnas, Det-

Kaip. žinome, X $. Amerikos 
ią Kanados lietuvių žaidypės 
jvyksta balandžio 30 ir gegužės 
1 New Verte Varžybos vyks 
krepšinyje, tinklinyje, stalo te
nise ir šachmatuose. Kadangi 
laukiama nemažo skaičiaus spor
tininkų iš tolimų vietovių, pa
ruošiamieji darbai jau pradėti 
visu smarkumu. Organizacinis 
komitetas, vadovaujamas Jaro- 

~ slavo Kepenio? suda^ 
" asmenų: Prapuolenis — vice- 

pirm., Remėza — sekretorius, 
Gasiliūnas — ižd., Maurukas — 
ižd. pavaduotojas, Rūtenis — 
spauda, propaganda, Nakutavi-

* čius — parengimai, vaišės, A- 
verka — dovanos, aukos, leidi
nys, Vaškys — sportininkų glo
ba, Ruzgas ypatingiem reika- 

- lam, Kerekes — trapsportas. 
k Į garbės komitetą sutiko įeiti 
I šie mūsų žymūs visuomeninin- 
« kai: preL J. Balkūnas, gen. k.

J. Budrys, kons. Stašinskas, V. 
Sidzikauskas, dr. A. Trimakas, 
A. Vakselis, J. Šlepetys, J. Cin
kus, dr. M. Vinikas, J. Tyslia- 
va, S. Sužiedėlis, A. Varnas, 
J. Stukas. Varžybinis komite
tas, vadovaujamas A. Bagdžiū- 

f no, kol kas dar yra tik ant po
pieriaus.

Žaidynių metu bus du vaka
rai: šeštadienį susipažinimo va
karas, o sekmadienį užbaigtu- 
vių sportinė akademija. Abu va
karai įvyks moderniose Lenox 
Chalet salėse, 252-4 East End 

. St., Manhattane. šios salės tal
pina 800 žmonių. Žaidynių da
lyviai paaiškės, apygardinių pir
menybių davinius gaus. Atletas

Griežia J.---------— _ . .. . . .. ..
Sav. P. VMNIAU3KAS

TeL BA 3-9771

Hts, Ohio, 
roit, Midi.

Po 330
Marne, Prancūzija, J. 
vidus, N. Zelandija, K. Jakas, 
Brooklyn.

Pa 3 doL: J. Basčius, G ka- 
tiles, Rithm. Hill, N.Y., kun. 
S. Morkūnas, Sioux City Iowa, 
J. Rajeckas, Brooklyn, (2.50).

Po 2 dol.: Iš Ohio: V. Ja- 
kubaitis, B. Bacevice, Cleve- 
land, J. Adomaitis, Brecksvil- 
le, Iš Mass.: J. Walentukie- 
wicz, J. Liutkonis, Boston; V. 
Senuta, Brockton. Iš Conn.: 
R. Grajauskas, Windsor, A. Dai- 
lidis, W. Hartford. Iš N.J.: J. 
Ramanauskas; Elizabeth, J. Sa
dauskas, Newark, W. Dilis, E. 
Orange, A. Dūda, Melford, A. 
Legis, So. Orange. ,. Roman, 
Allentown, Pa. Iš N.Y.: P. El-

DEMOUTION & 
EXCAVATION

Nd Job too small - No job too big 
Special Rates to Religious Insti- 
tutions. For Information phone:

— A, tai tik toks pasaky
mas. * •

■ — Ką darytum, jei sėdėtum 
kine ir pats pirmas pamaty
tum, kad. dega?

— Bėgčiau.
— Kodėl gyventojai moka 

motesčms?* '
— Neturėtų mokėti.
Sakykite, ar jis kvailas ar 

pmtinga«?
Sveikinu, sveikinti! Girdė-

Karalikų Bendruomenės Cent
ras Kearny, N.J., Lietuvių Po
litikos Klubas Kearny, N J.,

GI 2-9170 — Days 
GI 8-3098 — Evenings

AR JŪS ŽINOTE,
kad iŠ jūsų atlyginimo yra išskaityti pajūrių 
mokesčiai —• valstybiniai ir federilirriai?

Jūs turite teisę dalį įmokėtu 
valstybiniu ir federalinio 

mokesčių gauti atgal
Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 

turįs

ALBERT F. PETERS

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintam. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek ižpopuliarinot MieMgan Farm Sūrf, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame Ir toliau Jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

NewJersey Lietuvių Taryba minai, J. ir I. Belzai, A. Gražu- 
per suruoštą Lietuvos nepriklau lis, Geruliai, S. Kontrimas, P. 
somybės minėjimą vasario 14 Macijauskas, J. Mėlynis, Mor- 
Kearny, N.J., Lietuvos laisvini- kūnai, Pietariai, VI. Plikaitis, 
mo reikalams surinko iš viso SLA 245 Newarko kuopa, J. šle- 
1,023. doL Stambesnieji auko- kaitis, P. Šukys, Tumai, J. Vaič- 
tojai: Po 100 dol. — Lietuvių kus, P. Zalubas. Dr. Barauskas

J. Wolkus, Paterson, T. M. Gry
baitė, Kearny, K. Baltramie- 
jūnas, Jersey City, M. Kairys, 
Scotch Plains. Ė Conn.: M. 
Bazevich, J. Lazdauskas, Brid- 
geport, Ch. Cyronak, Provicen- 
ce, RL, St. Raštikis, Monterey, 
Calif. Iš UI.: A. Jankauskaitė, 
Chicago, V. Kuprys, £icero, A 
Butkūnas, St. Charles, A. Na- 
gys, Lemont. E Conn.: Water- 
bury: J. Niaura, P. Brazaus- 
kas, J. Kazakauskas, Z. Delini- 
kaitis, V. Skladaitis; P. S. Da- 
vidon, Milford.

Visiems aukojusiems parem
ti lietuvEkos spaudos darbą 
tariame nuoširdžią padėką.

Darbininko administracija

(PETRAUSKAS)
DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS

....____ _ įums_padęsų
Mes užtikriname mūsų darbo pasekmingumą, mes jums 
atstovausime visur veltui, jeigu jūs savo taksų reikalus 

tvarkysite pas mus.
84-14 JAMAICA AVEL, VI 3-1477

WOODHAVEN 21, N. Y. APDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

Serving all 5 Boroughs and sur- 
rounding areas — T E R M S — We 
do rewebbing, retying, reupholstery 
and all forms of upholstery. Caah or 
Credit. We do our own Financing.

Schuyler Savings and Loan As- 
sociation of Kearny, N.J., An- 
dr. Salvet. 39 doL: Juozas Kra- 
likauskas, Newark, N.J., Po 25 
doL: Diliai, dr. P. Young, Kau-

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmadieniais 

lietuviškas orkestras

TO PLACE, 
YOUR AD

O. Kankalienė ir M. Žaislkie- 
nė. A. Katelė, Toronto, Kanada.

Po 1 dol..- iš N. Y.: M. Vaš
kas, N.Y.C., M. Vedegis, O. Lu
koševičienė, Woodhaven, A. Šė
rikas, Richm. Hill, P. Shulski, 
Rimkūnas, Greenwood Lake, 
A. Kairys, S. Ozone Pk., P. 
M. Jančys, Rochester, S. Kriau- 
nairis, Andes, T. Brazionis, Ja- 
maica. U. Petričk, M. Klimas,
P. Rozevičius, Brooklyn, E N. 
H.: A. Rutkauskas, M. Kaspa
ravičius, Nashua. Iš Kanados: 
A. Kudzmas, Montreal, J. Tan- 
ner, Macdonald College, A. Kra- 
kauskas, Cleveland, Ohio. Iš 
Mass.: P. Tamašauskas, L. 
Švenčionis, Lawrėnce, V. Duo
ba, P. Juronis, T. Akstinienė, 
Brockton, J. Banys, P. Mankus, 
Cambridge. S. Rimaitė, O. Viš- 
niauskienė, S. Šnekutis, A. Jan
kau, R. Klimas, J. Kulponas, 
E. Leščinskas, J. Bakšys, Bos
ton; A. Raižys, Northampton,

vičiaus, pirmiau gyv. 46 Ten vys, So. Ozone Pk., J. Liogys, p. Amsiejus, Haverhill, M. Sči-
Ęyck St., Brooklyn, N.Y. A. Cirkelienė, Woodhaven, G. glinskienė, Worcester, B. Ko-

Žinančius jo „antrašą prašo- Alksninis, Maspeth, A. Ivaška, vas, Norwood, D. Kaczenas, W.
mę atsiliepti Darbininko admi- S. Zebertavičtenė, K. Lakic- Lynn, R. Smatona, Canton. Iš
nistracijos adreseu. kas, J: Liaukos, Brooklyn. Pa.:' J.. Bųikus, Girardville, M.

Po 1,50 dol.: Iš Brooklyno: Grebliauskas, Phila., P. Ali-

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis :

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

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

; Šidriadieaiais — 9 vaL ryto ligi 8 vakM z 
sekmadieniais — 1 vėl. p.p. ligi 5 vai. vak.

WILL GIVE KXCELLENT
CARE FOR TWO CHILDREN OF 

WORKING MOTHERS
Private home — Reasonable prices. 
Inspection, invited. Phone any tune 

RE 6-1263

nė, S. šlikas, M. Česnauskas, Matūza, J. Strimaitis, Eliza- 
V. Galinis; Waterbury, Donn.: beth, S. A. Pocius, Newark,

Aas Bus Co. Pakniai Velevai, J- Svirnelis Ch. Tonkus, kun. 
A. Vitkauskas, J. Žilinskas. Po R Tamošiūnas, T. Vencevičius, 
20 dol.: A. Mockus, dr. St J- Wilkie, J. ir A. Znotai, Zu- 
Stankus. Po 10 dol.: Ch. Alicks, jus, P. ZiUnsfas. KiU aukojo po 
. .. .. . rr -mažiau. Visų išvardinti dėl vie-Amerikos Lietuvių Bendr. Kear- stokos
ny - Harrison Apylinkė, A. Ar- visiems aukotojams New Jer- 

sey Lietuvių Taryba reiškia gi
lią padėką. Pinigai, atskaičius 
išlaidas, pasiųsti Altui Chicagon,

JONO IR ANGEL1NOS ANDRIULIŲ 
. IR IV SEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS

BATUS — geriausios odos gaminius
MAISTĄ

VAISTUS — gydytojų bei dantistų chirurginius 
įrankius

MAŠINAS — Singer siuvamas mašinas ir kt 
ptANKIUS — plaukams kirpti mašinėles, sku

timosi priemcmes, stiklams rėž
tukus, rašomas plunksnas, laik- 
rodžius ir Ku

• AIR CONDITIONING 
“It’s Wise to Prepare Now” 

GENERAL HEATING 
and Air Conditiontng 
88 NEW DORP PLAZA 

YU 7-1133

FUNERAL HOME
280 Chesnuf Street New Britain. Conn.

Tek BA 9-1181

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAVS UęUOR STORE
Galifta gauti įvairiausios r&Bes amerikiečių ir importuo
tų gėrfanų. Did&MMtes pasirinkimas detfinės ir vyno.
1«S-M LSFFERTS BLVD. BKBMDND HIUU N. Y.

THtfoDM: Vliginia 3-3544



ŽINIOS
BALDŲ KRAUTUVES

NEW YORK

EV 4-1232

D. KUNGA

KRISTAUS SEKIMAS

Since 1889
Gaunama:

Anyiohere
Weddinqs & Funerals

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 74335

Stephen A romiški:

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN,

Matthew P. Baltassijoje.

(BIELIAUSKAS)

Reikalo Vedėjas

EVergreen 8-9770

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Siunčiu už
prenumeratą $

nepadorumu (The Natiomal Le- 
gkm of Decency) 1960 koto 1 
pasmerkė filmą “The Privalė 
Lives of Adam and Eve”, kaip

910 Willoughby Avenue' 
Brooklyn 21, N. Y.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Fomrt Parkvay Statlon)

Henrikas Blazas serga ir gu
li St. Mary ligoninėje dr. A. 
Starkaus priežiūroje.

Kun. J. Jakaitis, marijonas, 
dirbąs misijose Argentinoje, at
vykęs j JAV, šiemet švenčia 
50 metų kunigystės jubilėjų.

ŪKININKŲ Sąjungos frakcija Steigiamajame Seime Kaune. Vilduryje sčdi buvęs Lietuves prezidentas 
Aleksandras Stulginskis. .

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

our specialty

ačios ir į kitus miestus, 
teikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Prekybos Rimai Nėw Yor- 
ke rūpinasi pakabinti pamink
linę lentą prie tų namų, kur 
seniau buvo mokykla, kurioje 
prieš 300 metų mokė lietuvis 
dr. Aleksandras Kuršius. Nors 
padėta nemaža pastangų, ta
čiau iki šiol dar nenugalėtos 
visos kliūtys.

J. B. SHALINS 
- Šalinsiąs

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

TAX CONSULTANT
- INTERPRETER

tuvių “laimę” gyventi Maskvos 
globoje. Reiktų šis skirtumas 
pabrėžti ir nudoryti, kokios iš 
tikrųjų tvarkos lietuvių tauta 
norėjo, siekė ir turėjo, kol ji 
buvo laisva.

Vilko Prezidiumas

Stopom* Kairy* - Kaminskas
nuo vasario 16 serga ir guli nemoralų, piktažodžiaujantį ir 
St Jobus Episcopal ligoninėje šventvagišką. Filmą režisavo 

Albert Zugsmith, susuko Um- 
versal - InterfiatkmaL Vaidina 
Mickey Rooney ir Mamie Van 
Doren. Legijonas kreipėsi į 
visų JAV vyskupijų krikščio
niškai doktrinai ginti draugijos 
direktorius, prašydamas per pa
rapijų kunigus ir visasf. katali
kiškas organizacijas siųsti pro
testus filmo statytojui, o taip 
pat ir kino teatrų vadovams, 
kad .filmas nebūtų rodomas. 
Katalikams jį žiūrėtj griežčiau
siai uždrausta. Legijonas spau
dai padarė tokį pranešimą:

“Filmas panaudoja švento 
Rašto Genezės knygos tekstą 
apie žmogaus sutvėrimą dide
lei sensacijai sukelti. Istorija 
vaizduojama labai pašiepian
čiam fone. Yra tikras piktažo- 
džiavimas. Didžiai nepadoriai 
pristatomas žmonių seksualinis 
gyvenimas — daugiau piktosios 
dvasios prasimanymas, o ne 
Dievo valios darbas. Toks ne
sąžiningas priešreliginis darbas 
yra ne kas kita, kaip filmų 
statytojų nemoralus ir parno- 
grafiškas mėginimas suniekinti 
Senąjį Įstatymą — krikščioniš
ko Kuklumo ir padorumo jaus
mams. Reikia labai apgailestau
ti, kad šis filmas buvo leistas 
ir aprobuotas Amerikos filmų 
bendrovės (Motion Picture As- 
sociation of America).”

Šis pasmerkimas filmui, pa
gamintam vienos iš didžiausių 
Amerikos filmų bendrovių, yra 
pirmas po 1956 metų.

. Ona įveikiant 'gavo kvieti
mą dalyvauti visos Amerikos 
tautinių šokių šventėje, kuri 
bus Washingtone, D.C., birželio 
pradžioje, šventėje dalyvaus 
apie 40 tautų. O. Ivaškienės 
vadovaujančias Bostono lietuvių 
tautinių šokių sambūris atsto
vautų lietuvius.

Vilniau* krašto lietuvių są
jungos skyrius balandžio 3, 3 
vai. popiet rengia paskaitą apie 
tarptautinę politinę padėtį. Pa
skaitą skaitys Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas Vaclovas 
Sidzikauskas iš New Yorko.

Hartfordo vaidintoje trupė 
balandžio 24 pakviesta į Bosto
ną suvaidinti P. Vaičiūno “Pri- 
Sikėlitno”, kurį -parengė reži
sierius Ip. Tvirbutas. Pakvietė 
Laisvės Varpo radijo valandė-

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja- modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono koJoaįjaą. že
miausiomis kainomis. Kainos tos

Wm. J. Drate (Dragūnas]
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOOOHAVEN 21, N. Y.
(Foreert Parkway stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220 

Rez. JAmaica 6-7272

OUR ONLY STORE 
We Delivef Anywhere 
We Telegraph FUnoers

FLOVVERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

knyga, po 8v. Raito, labiausiai 
paplitusi ir daugiausiai skaitoma 

pasaulyje.
Vertė Dr. O. Labanauskaitė

Išleido Nek. Pr. Marijos Seserys 
Kaina — kietais viršeliais *2.50

660 GRANO STREET 
BROOKLYN. N. Y.

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

ONOS IVA&KIENtS

Laisvės Varpo radijo orga
nizacijos susirinkimas ir poky
lis bus kovo 27. Kam ta die
na nepatogi ir jis negalės po
kyly dalyvauti, -sumokėti pini
gai už bilietą bus grąžinti. (Po
kylis buvo numatytas kovo 6, 
bet neįvyko dėl blogo oro).

šv. Kazimiero minėjimas į- 
vyko kovo 6. Tą dieną pei' pa
maldas švepteį. pritaikytą, pa
mokslą pasakė kun. J. Žuroms- 
kis. Jis labiausiai ir prisidėjo 
prie šventės minėjimo orga
nizavimo. Jaunimo — ateiti
ninkų, skautų, vyčių — prisi
rinko pilna parapijos salė po 
bažnyčia. Minėjimą malda pra
dėjo preL Pr. Virmauskis, pa
grindinę kalbą pasakė Lietuvos 
vyčių vadas kun. A. Kontau- 
tas. Dar žodį tarė dr. J. Lei- 
monas, kuris minėjimo prezi
diume atstovavo ateitininkus. 
Skautus prezidiume atstovavo 
M. Subatavičius. Minėjimo pa
baigoje Onos Ivaškienės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
pašoko. Minėjimo programa bu- 

Immaculate Conceptlon Ocavent vo neliga bet nuotaikinga. Klin 
R.F.D. #2, PutiULirt. Cotm. Koritautas yra parašęs, o

Lietuvos vyčiai išleidę angliš
kai knygelę apie šv. Kazimie-

galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikaiti 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

Re*.: AN 8-5861
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

M. P. BALLA9 — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOS

Komisija kovo 5 buvo su
kviesta posėdžio. Įstatų keiti
mo ir papildymo projektą, kas 
ir kaip keistina ar papildytina, 
komisijai raštu pateikė J. Šle
petys. Atidžiai buvo peržvelgti 
iki šiol veikiantieji įstatai bei 
jų pakeitimo' projektas. Pada
ryta visa eilė reikiamų papil
dymų.

ruomemmam gyvenimui ir 
sklandesniam ateities darbui,

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

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 
vajaus mėnesiu 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
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų pa
pigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų skai
tytojų 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 WHloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

TAISOMI LB ĮSTATAI

JAV Lietuvių Bendruomenės 
veiklai plečiantis, atsiranda tai
sytinų spragų bei trūkumų LB 
įstatuose. Įstatus peržiūrėti ir 
juos pritaikyti šių dienų bend-

seimo reikšmę Lietuvos valsty
biniam gyvenimui.

Be to, pabrėžtina Steigiamo
jo seimo įnašas, nustatant de
mokratinę krašto santvarką, 
kuri laidavo Lietuvos piliečiam 
pagrindines laisves ir teises ti
kėjimo, politikos, švietimo, ū- 
kio, darbo ir kitose srityse.

Visas tas laisves dabartinis 
tautos priešas — Sovietų Są
junga, okupavusi kraštą, pa
naikino. Dabar melagingai skel
bia pasauliui apie tariamą lie-

Komisijos aptartas ir priim- ■ /
tas įstatų projektas bus pa- . r ' > j
siųstas LB Tarybos nariams bei / g \ |
kitiem Bendruomenės darbuo- B r I
tojam susipažinti ir Tarybos / ’ } \ j
prezidiumui pateikti savo sam- ' , - - w
protavimus bei siūlymus. Vė- : i |
liau LB įstatų projektą svars- B ( t
tys ir LB Taryba šių metų se- \ i) • |

KAUNO MIESTO teatras, kariame buvo atidaryta* Lietuve* Steigiamasis Seimą* 1920 gegužės 15.

Lietuvos Steigiamasis seimas 
susirinko 1920 gegužės 15 Kau
ne. Viso buvo 112 tautos rink
tų atstovų Lietuvos valstybės 
santvarkai ir jos teisiniam pa
grindam nustatyti.

Nuo to laiko jau praėjo 40 
mėtų, bet Steigiamojo seimo 
atliktas darbas ir šiandien by
loja' apie lietuvių tautos su
brendimą ir ryžtą gyventi lais
vai savoje nepriklausomoje, 
demokratinėje valstybėje.

Steigiamojo seimo darbam 
prisiminti ir jo 40 metų sukak
čiai paminėti kviečiame lietu
vių visuomenę, politinius sam
būrius ir organizacijas sudary
ti komitetus, kurie: (1) paruoš
tų atitinkamus pranešimus apie 
Steigiamojo seimo reikšmę; (2) 
sušauktų gegužės mėnesyje'mi
nėjimo susirinkimus; (3) pra
nešimuose iškeltų Steigiamojo

Penktadieni, kovo 18 Iki —- 
Trečiadienio, kovo 23, 1960 
gintimiida* meilė* romanas 

spalvotoje Almoje

LB Tarybos prezidiumas yra 
parinkęs komisiją, kurią suda
ro LB Tarybos nariai: J. Šle
petys, A. Devenienė, S. Barz- 
dukas, D. Penikas ir A. Lands
bergis.

W000HAVEN. R. Y.
Suteikiam garbingas laidotum 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

dr. T. Savicko ir dr. V. Pa- 
procko priežiūroje. ’

Arbit Blato parodos atidary
me, kuris įvyko kovo 8, daly
vavo labai daug žmonių iš įvai
rių tautybių. Paroda vyksta 
Hirschl - Adler galerijoje, 21 
E. 67th St., New Yorke.

N.Y. filatelisty draugija iš
leido savo biuletenio vasario 
hūinerį. Redaguoja Josepb Mu- 
levich, spausdinamas rotato
rium. Viršelis spalvotas su pir
maisiais Lietuvos pašto ženk
lais. Numeryje aprašoma Va
tikano pašto ženklai su šv. Ka
zimieru. Šia proga bent kelis 
kartus cituojamas Darbininkas, 
kuris tų ženklų proga paskelbė 
naujos medžiagos. Tęsiamas Lie
tuvos pašto ženklų katalogas.

Congressional Record vasario 
16 numeryje sudėjo visas se
nate ir atstovų rūmuose Lietu

von nepriklausomybės' šventės 
proga pasakytas kalbas, kurios 
užima bent keliasdešimt pus
lapių. Taip pat įdėta atskirų 
valstybių tą dieną išleistos pro
klamacijos, įvairių liet, drau
gijų siųstos rezoliucijos kon
gresui. Patalpintos ir invoka- 
djos, kurias senate sukalbėjo 
kun. B. Gauronskas, atstovų 
rūmuose — Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, O.F.M., pranciško
nų spaustuvės direktorius.

Bteu - Hertha Fdler - WlUy Blrgel 
- Heinrich Gretler - Alma Sddler.

PriedinS flbna:

270 8ROADWAY 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Phone: EVergreen 4-8859

FUNERAL HOME

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Krepšininkai baigia pirmeny
bių sezoną, šią savaitę mūsų 

ii(lwxok<«Aw.Prt.o.K.ii>Aw. baigia 1959-1960
Brookiyn-Ridgewood; tei. va 1-2813 metų pirmenybių sezoną. 2ai- 
Ka“ dynėse LAK vienetas laikėsi

trečMdienfads — 13 vat dieno* pirmosiose vietose ir gali lai
mėti E. D. YMCA meisterio ti
tulą. Balandžio 30 dar žais š. 
Amerikos lietuvių sporto žai- 

"DiE meilige UNO ihr narr" dynėše New Yorke.. Pirmeny- 
Vaidlna: Gerhazd Riedmann-Gudula foįų nfhąjgti šeštadienį, kovo 

Atletų Klube mūsų krepšinin
kai ruošia vakarą. Vietos užsi
sakomos iš anksto. Kaina 1,50
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