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Jokūbas J. STUKAS
(deiintje) ir

Elmer KRUEGER 
(kairi je 

pirmieji iš laisvojo 
pasaulio laisvų žino* 
uių lankėsi Vilniuje 

ir Kaune

Pamatėme Lietuvą rusinamą, Lietuvą skurstančią, Lietuvą tikinčią
Jokūbo Stuko ir pramonininko E Kruegerio įspūdžiai aplankius Vilnių ir KaunąBalandžio 21 vėlų vakarą iš 

ilgos kelionės grįžo Jokūbas 
J. Stukas, kuriam pirmam iš 
lietuvių turistų pasisekė pama
tyti ir Vilnių ir Kauną.

Su Amerikos ekonomistų eks
kursija buvo jis išvykęs kovo
^2, Aplankė Afriką, Artimuosius abiem gražų įspūdi, ypač Jo- 

Rytus, Jugoslaviją, Cekcslovaki- kūbui J. Stekui. Istoriniai pa- 
ją, Lenkiją. minklai, kaip gyva tautos kny-

S ’ vienu tos ekskursijos da- £a> jarn dauS papasakojo, 
lyviu, Elmer Krueger, iš Indi a- $u dideliu pietizmu J. J. Stu

kas bent kelis kartus lankė Ge
dimino kalną ir iš jo 
žė žemės.

napolio, stambiu pramoninin
ku, popieriaus fabrikantu, J. 
Stukas iš Rytų Berlyno nuskri
do Į Maskvą, o iš ten į Vilnių.

Vilniuje visą laiką juos glo
bojo, nepaleisdamas nė pėdos

NIXONAS

nukrypti nuo plano, inturisto VILNIUJE DAUG RUSŲ pavadintas “Respublikos muzė- 
tarnautojas lietuvis, kuris ne
blogai kalbėjo ir angliškai.

Vilnius kaip miestas padarė Labai daug rusų. Jų matyti ir 
i. x~ ’ gatvėse' ir kavinėse. Daug ir 

kariuomenės. Jos pilna ir visa
me krašte.

Iš Vilniaus, gavę leidimą ir 
inturisto pareigūno lydimi, nu
važiavo aplankyti Kauno. Va
žiavo taksiu iš Vilniaus ir su
mokėjo 300 rublių (30 dol.) Tak
sio šoferis rusas. Sako, Vilniu
je visi taksių šoferiai rusai.

Kaune išbuvo visą dieną. Au
tomobiliu apvažinėjo Aleksotą, 
Žaliąjį kalną, lankėsi buvusia- 
me Karo muzėjuje, kuris dabar

Bet Vilnius, Lietuvos sostinė, 
labiausiai atrodo nelieti, viška.

parsive-

Matė ir kavines ir 
ves, pirko lietuviškų 
lių krautuvėse. Kai tik sužino
jo, kad jis amerikonas, tuoj vi
si veržėsi pasikalbėti, paspaus-

krautu- 
plokšte-

VAKARAI AR CHRUŠČIOVAS VADOVAUJA PASAULIO POLITIKAI?
Amerikoje rengiama viešoji 

opinija prasidedant viršūnių 
konferencijai. Darbo unijų, laik
raščių redaktorių ir kituose su
važiavimuose vyriausybės ir 
partijų lyderiai, kandidatai į 
prezidentus dėstė savo pažiūras 
į užsienių politiką apskritai ar 
viršūnių konferenciją specia
liai. Tais klausimais pasakomos 
įvairios nuomonės, bet svarbu, 
kad kalbama ir kad piliečiai 
verčiami domėtis. Dėmesio ver
ta, kad ir dviejų populiariųjų 
respublikonų, greičiausia kon
kurentų, Nixono ir Rockefelle
rio pažiūros skirtingos. Nixcn 
nas Amerikos užsienio politi
ką pristatė optimistiškai. Rocke
felleris — priešingai.

Du respublikonai pasisako dėl Ameri
kos užsienio politikos visai skirtingai

Be tokio optimizmo, pasi- ra tai ženklas, kad mes nesuge- 
gesdamas pasaulio politikoje bėjom duoti tom idėjom gyvo 
vadovavimo, atsakomybę už ne- turinio ir įtikinamos išraiškos? 
pasisekimus priskirdamas ne 
tiek komunistam, kiek pačiai 
Amerikai, kalbėjo gub. Rocke- 
felleris.

ROCKEFELLERIS
pasisekimas turi priklau- 
priklausyti nuo mūšy
Gub. Rockefelleris ėmė ro

dytis viešumon su kritika A- 
merikos užsienių politikai. Gal 
tai ženklas, kad Rockefelleris 
primena save respublikonų kon
vencijai, kuri bus liepoje ir 
rinks kandidatą į prezidentus. 
Tačiau jo mintys yra taip pat 
ženklas, kad ir tarp respubli
konų yra nepasitenkinimo ke
liu, kuriame yra atsidūrusi A- 
merikos politika.

Gub. Rockefelleris balandžio 
22 kalbėjo Philadelphijoje biz
nierių ir profesionalų susirinki
me užsienio politikos klausi
mais. Kalbėjo, kad Amerika pra
rado iniciatyvą pasaulio poli
tikoje kovojant su pasikėsini
mu į laisvę. Prarado, nes A- 
merika nebeturi pionierių dva-

lygiai Europoje, kaip Azijoje sios, kuri šiam kraštui davė 
ir Amerikoje. Amerikos abid- laisvę. Amerika pasaulio poli- 
vi partijos lygiai remia prezi- tikoje verčiasi improvizacijom, 
dento nusistatymą tarptauti- ir to rezultatas — Sovietų pro- 
niuoso santykiuose, kad tautos pagandos pasisekimas ir Ame- su laisvųjų tautų inicia-

nuo Chrušom
Viceprezidentas Nixonas ba

landžio 23 kalbėjo redaktorių 
sąjungoje šias mintis:

— Vakarai vieningi.' Vadova
vimas pasaulio reikaluose yra 
aiškus. Vakarai laikosi ir lai
kysis principo, kad Berlyno gy
ventojai turi teisę patys pasi
rinkti valdymosi formą. Laiko
si įsitikinimo, kad ateitis pri
klauso tokiom vyriausybėm, 
kurios remiasi gyventojų apsi
sprendimo principu, taikomu

— Jei komunistai pasirodo 
išradingi sukurti chaosą, tai ar 
jų pasisekimas nesiremia tuo, 
kad mes nesugebėjom sukurti 
tvarkos?

— Jei komunistam pasiseka 
psichologinis ir politinis karas, 
tai ar jų pasisekimas nėra pa
daras mūsų nesugebėjimo su
kurti platesnę politinę struktū
rą, kurioje galėtų suklestėti 
laisvė?

— Jei komunizmas prisistato 
naujom tautom tarytum gyveni
mo būdas, kuris yra panašios 
reikšmės kaip religija, tai ar 
ne dėl to, kad mes, užsiėmę 
savo materialiniais laimėji
mais, nesugebėjom duoti kon
kretaus turinio broliškos mei
lės ir žmogaus vertingumo są
vokom?

jus”. Lietuvoje dar gyvas Sta
lino kultas. mušėjuje stovi 
didžiausia Stalino statula.

Pietus.j^aJgė 'garsiajame Met
ropolio restorane, valgė su intu- 
risto pereigūnū, už kurio pie
tus reikėjo užmokėti taip pat. 
Pats Metropolis nuo karo ne- • 
remontuotas. Atrodo labai blo
gai.

KADA TAIKA?

KAUNO JŪROS ŠVENTE
Svarbiausias daiktas, ką so

vietai norėjo parodyti — tai 
“Kauno jūrą” ir naująją tai .rusai, 
elektrine. Jėgaine pastatyta gra
žiai, ir ji bus naudinga kraštui. 
Tą dieną kaip tik buvo oficia
lus elektrinės atidarymas. Vi
sam krašte buvo paskelbta šven
tė. o Kaune prie elektrinės bu
vo didelės iškilmės. Buvo su
važiavę ansambliai, šoko ir dai
navo, sakė kalbas.

Tos iškilmės laisviem ameri
konam padarė slegiantį įspūdį. 
Visur tik Lenino, Stalino pa
veikslai, tik šūkiai: "Lai gyvuo
ja šlovingoji partija!". Jei Vil-

Vilniuje jie praleido ir Ve
lykas. Buvo Aušros Vartuose. 
Žmonių susirinko tiek daug, 
kad policija turėjo tvarkyti .ju
dėjimą. Apskritai, krašte žmo
nės labai uoliai lanko bažny
čias, nes ja persekioja okupan-

Rockefelleris siūlė:
— Turim įsitikinti, kad mes 

negalim sukurti pastovios tvar
kos pasaulyje, stengdamiesi iš
laikyti tarptautinę sistemą, ku
ri buvo prieš antrą pasaulinį 
karą.

-— Mes turime siekti pakeis
ti tarptautinių konferencijų 
charakterį — iš forumo, kuria
me Vakarai svarsto sovietų siū
lymus, turime pereiti į forumą, 
kuriame komunizmas turės skai-

turi teisę pačios savo likimą rikos nepasisekimas.
Sovietinio pasisekimo akivaiz

doje Rockefelleris kėlė klausi
mus:

spręsti. Viršūnių konferencija 
gali prisidėti prie nusiginkla
vimo. Tačiau nusiginklavimo 
pasisekimas priklausys nuo 
Chruščiovo. Esą niekad pasau
lyje žmogus neturėjo tokios at
sakomybės kaip dabar Chruš
čiovas viršūnių konferencijoje.

tyva.
— Daugiau kaip kūrėjai nau

jo pasaulio, ne kaip gynėjai se
no pasaulio, mes galinto ir tu
rimo aktyviai siekti ryšių ir 
bendradarbiavimo su sovietine 
sistema, kur tik toki ryšiai ga-

— Jei komunistam pasise
kė iškreipti laisvės, demokra- 
tybės, teisingumo idėjas ir jas 
pristatyti pasauliui, lyg jie bū- Ii patarnauti taikos ir laisvės 
tų tų idėjų nešėjai, tai ar nė- tikslam.

DE GAULLE APIE VIRŠŪ
NIŲ KONFERENCIJA IR TAI

KĄ
Prez. de Gaulle balandžio 23

spaudos klube atsakinėjo j klau- niuįe jie uoliai fotografavosi^ 
simus dėl viršūnių konferenci
jos. Jo manymu:

— Berlyno ir Vokietijos klau
simas viršūnių konferencijoje 
nebus išspręstas. De Gaulle ti
kisi, kad Chruščiovas tuo klau
simu nustos grasinęs.

— Santykiai tarp Rytų ir Va
karų gali palengvėti sutariant 
atominį nusiginklavimą. Kon
krečiai tai reiškia — reikia su
tarti dėl kontrolės ne tik ato
miniam ginklam, bet ir dėl prie
monių, kuriom tie ginklai pri
statomi: raketų, raketų pakili
mo bazių, laivų, iš kurių jos

Iš Vilniauš'Tėktuvu vėl išskris 
do į Maskva, kur patyrę mui
tinėje visokių trukdymų, jie iš
skrido i Amsterdamą. Ten apsi- 
pirko ir vėl per nauja apsiren
gė-

Sugrįžus i New Yorką balan
džio 21 naktį jiems buvo su
rengtas sutikimas Arlingtono 
svetainėje, Brooklyne. kur 
papasakojo savo įspūdžius.

IŠ 40 VALSTYBIŲ

leidžiamos.
— Mūsų laikajs taikos 

kol nebus aprūpinti- 2 i

jie

SKURDŽIAUSIA
- - Pirmas sakinys, kuriuo savo

nė aparato. Per daug visur ma- pokalbi pradėjo J. Stukas, bų- 
tyti tų "balvonų".

Tą pačią dieną automobiliu 
grįžo į Vilnių.

filmavo, tai Kaune nepajudino

— LEIDO Iš ALUNTOS
Jokūbas Stukas stengėsi nu

vykti į Aluntą, į savo tėvo tė
viškę. Iš Maskvos buvo pasiun
tęs telegramą, kad atvažiuoja, 
bet leidimo negavo. Tada atvy
ko iš Aluntos visi giminės Į 
Vilnių su savo vaišėmis — lie
tuviška dešra, sūriais, kumpiais.

Jokūbas Stekas, čia gimęs ir

'Kas dar tiki komunizmu, 
eina pas daktarą pasitik- 
proto".
ir kelionės draugo ispū- 
apie Lietuvą liūdni. Per

vo: 
tegu 
rinti

Jo 
džiai

.paskutinius dvejus metus jiem 
teko aplankyti apie 40 valsty
bių, tai Lietuva iš jų skurdžiau
sia. Vargas ir skurdas spaudžia 
visą kraštą, rusinimas toks di- 

į delis, kad tai matyti ir pro pro
pagandos drabužius. Tik vie
nas Kaunas išlikęs lietuviškas. 
Amerikos Balsas trukdomas, in-

Krueger. Jis neturėjo to senti
mento, kaip J. Stukas, jis žiū
rėjo tik ekonomisto akimis. Jei 
žmogus per mėnesį ten uždir
ba vidutiniškai 800-1000 rub
lių ir jei' už kostiumą moka 

.2,000, tai.kaip jis. gal.L.gyyęnį-_ ., 
ti? — tokia buvo Krueger iš
vada. Jam ypač didelį įspūdį 
padarė suvargę ūkininkai kai
miečiai, kuriem jis atidavė sa
vo kostiumą. Amerikietis mėgs
ta duoti, bet padėkos jis ne vi
sada susilaukia. Dabar kaimie
čiai net apsiašaroję jį pabučia
vo.

J. Stukas jau savo įspūdžių 
dalį perdavė per radiją, plačiau 
jis papasakos ir parodys nuo
traukų Rūtos ansamblio ren
giamame koncerte gegužės 7 
Elizabethe, Laisvės salėje.

augęs, Lietuvą lankė pirmą kra- .formacija K menkaĮVi- 
tą ir pięmą kartą sutiko .savo 

stokojančių, tetas, pusbrolius ir kitas gimi-
kol Nilo slėnyje nebus pakeltas nes. Jiems atidavė visa, ką tu- 
ūkinis gyvenimas, kol Azijoje rėjo su savim: kostiumus, laik- 
nebus nugalėta džiova. rodėlį, kelionės radiją.

-------------------- Su juo keliavęs Elmer Krue-
FA'NFANI NEPASISEKĖ ger irgi atidavė savo antrąjį 

Italijoje po 8'dienų mėgini- kostiumą.
mo sudaryti vyriausybę Fanfa- 
ni balandžio 22 atsisakė. Jo par
tijos kai kurie įtakingi asmens 
neparėmė jo noro sudaryti koa
liciją su socialistais. Ministerio 
pirmininko pareigas tebeeina 
Tambroni. Vyriausybės krizė 
trunka jau

nebus.
si sutikti ir kalbėti lietuviai la
bai maža težinojo apie Ameri
kos lietuvius ir apskritai apie 
Ameriką.

Dvejopi keliai

PREZIDENTAS

VERTINA AMERIKIETIS
Labai įdomiai padėtį Lietuvo

je vertino amerikietis Elmer

6 savaitės.
TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS

Gub. Rockefellerio kalba apie 
užsienių politiką turi patenkin
ti respublikonų liberalųjį spar
ną ir būti priimtinesnė demo
kratam.

Viceprez. Nixono kalba apie 
ūkinę programą siekia labiau 
patenkinti respublikonų konser
vatyvų sparną, bet nenori at- 

ir pažangiųjų. Dėl to
ir susuko Nixonas skambią sa
vo ūkinę programą: esą konser
vatizmas turi būti pažangus 
(maždaug kaip: tamsa turi bū
ti šviesi).

KOREJOS 
NUSILENKĖ RIAUŠININKAM

Korėjos viceprezidentas pa
skelbė, kad
jo reformom: valdžia bus per
kelta į vyriausybės rankas, o 
prezidentas liks tik represen- 
tacinis asmuo — labiau Itali
jos pavyzdžiu; tokiai reformai
bus reikalingi ir nauji rinkimai; 
jis pats numato visai pasitrauk
ti iš politinio gyvenimo.

Tai atsiliepimas į studentų su
rengtas žiaurias; riaušes, kurio
se žuvo 124 — oficialiai, ir 250 
— neoficialiai pranešta.

— Pietų Korėjos prezidentas 
Syngman Thee paskelbė, kad 
jis pasitraukia iš liberalų par
tijos vadų.

— Venezueloje sugautas gen. 
Castro Leon, kuriam sukilimas 
nenusisekė. ..

Opus Dei pasauliečių ordinas
Romoje balandžio 24 atida

ryta stovykla paruošti nariam 
ordino, kuris vadinasi Opus Dei 
(Dievo veikla). Ordinas atsira
do Ispanijoje 1928, bet Vati
kanas jį patvirtino tik 1950. 
Radęs pasisekimo Ispanijoje, jis 
dabar išplitęs jau 42 kraštuose, 
tarp jų ir Amerikoje;

Opus Dei skirias nuo kitų 
ordinų tuo, kad jo nariai nene
šioja jokios uniformos, dirba < 
kiekvienas savo profesijoje, daž
nai net nežino niekas, kad yra 
ordino narys. Jis gauna atlygi
nimą iš darbovietės, moka mo
kesčius valstybei patsai, pasi
laiko iš atlyginimo tiek, kiek 
reikia jo pragyvenimo reika
lam, kita atiduoda ordino vir
šininkam. Gyvena bendruose na
muose ar privačiai. Taip neiš- 
siskirdamas iš gyvenamos ap
linkos. jis laikosi klusnybės ir 
neturto įsakų ir daro įtakos ap
linkai savo pavyzdžiu ir pagal
ba.

Atlyginimas buvo sumažintas kaip to nori Nixonas, jis nesu- Dabar atidarytuose kursuose 
dalyvauja ne tik katalikai, bet 
ir protestantai bei mahometo- 
nys, kurie nori susipažinti su 
veikla.

ROCKEFELLERIS, kai jam kalba 
apie prezidento vietą.

ROCKEFELLERIS, kai jam 
apie viceprezidento vietą.

kalba

Darbininkų neramumai Sovietuose
Maskvoje užsienio diploma

tus pasiekė žinios apie naujus 
darbininkų neramumus Sibire. 
Sovietinė spauda minėjo darbi
ninkų nepasitenkinimus taip 
pat Turkmėnijoje, Latvijoje. 
Neramumų priežastis atlygini
mo sumažinimas, darbo normos 
padidinimas, kai kur pablogė
jęs aprūpinimas. Sovietinė spau
da buvo prasitarusi, kad kai 
kur pritrūkę pieno.

dos. Taigi darbo tiek pat, bet 
atlyginimas mažesnis.

RENGIAMAS NAUJAS 
SATELITAS

Amerika rengiasi gegužės 
mėn. paleisti naują satelitą — 
balioną. Į jį turės atsimuštt iš 
žemės siunčiamos radijo ban- dėl to, kad iš 46 valandų sa
gos ir grįžti atgal į žemę, bet vaitės pereita prie 42 valandų.

Tačiau vienas Maskvos taksi šo
feris nušvietė, ką praktikoje 
jam reiškia tas valandų skai
čiaus sumažinimas. Esą dabar 
jis turįs automobili nuvalyti ir 
prižiūrėti laiku, kuris neįeina į 
tas apmokamas valandas. Už 
nuvalymą jam niekas nemoka. 
O tam valymo darbui per sa
vaitę jam išeina apie 4 valan-

tada galės* jas sugauti jau įvai
riose žemės vietose.

Satelitas balionas turės būti 
1,000 mylių nuo žemės, apsi
sukti apie žemę per porą va
landų. Jo dydis — 100 pėdų 
skermens, aukščio maždaug kaip 
dešimties aukštų namas. Pa
viršius bus aptrauktas aliumi- 
nijum, svers 135 svarus.

RINKIMŲ FRONTE

Rockefelleris pasirodys?
Rockefelleris Philadelphijos 

kalboje balandžio 22 gyrė Nixo- 
ną kaip viceprezidentą. Bet jis 
ligi konvencijos nieko nerem- 
siąs. Tai gal reiškia, kad lau
kia konvencijoje pasiūlomas į 
prezidentus. Į viceprezidentus.

tiksiąs.

— Senatas numatė už mėne
sio pradėti tyrinėjimą dėl Da
nijos diplomato Bang-Jenseno 
mirties. Oficialiai buvo paskelb
ta, kad jis nusižudęs, 
davinių, kad jis buvo 
tas komunistų.

— Kubos Castro vis 
šojasi, kad Amerika rengia Ku
boje perversmą.

bet yra 
nužudy-

dar plė-

Autobusai privačiu mokyklų 
mokiniam

New Yorko valstybė nutarė, 
kad autobusais gali naudotis ir 
privačių mokyklų mokiniai. Be
lieka dar įstatymą patvirtinti 
gub. Rockefelleriui.



Raudonoji ranka iš baltojo Paryiiaus
Žmogus iš Liepoją?

carijos taip pat alžiriečių pirk
lį, kuris rūpinosi ginklais su
kilėliam ir su kuriuo ryšius pa
laikė taip pat anas “Kapitonas 
Morris”.

Kai buvo aštriausiai įtempti

Atentaty užpakalyje šlavėjo 
žmogus, kuris vadinosi pulki
ninkas Marcei Mercier — ele
gantiškas, gerų manierų, gra
žiai nuaugęs. Jo praeitis rodė 
didelį patyrimą saugumo ręifca- 
luose ir šaltą, kietą vykdymą 

> to, ką jam diktavo jo profesi- 
1 ja-

Antrojo pasaulinio karo me- santykiai dėl Sueso kanalo 1956, 
Mercier pakvietė Dubois at
vykti į Paryžių susipažinti su 
“prancūzų technikiniais įrengi
mais”.

Kitais metais, 1957, Šveica
rijoje kilo didelis skandalas 
— buvo suimtas policijos ins
pektorius Max Ulrich. Jis buvo 
kaltinamas suorganizavęs, kad 
telefoniniai pasikalbėjimai tarp 
Kairo ir. Egipto atstoy. Berly
ne būtų registruojami ir jų tu
rinys perduodamas pulkininkui 
Mercier. Tai jau diplomatinis 
skandalas.

Ulrich tardomas prisipažino, 
vo paskirtas prekybos attache kad jis veikė taip įsakytas vals- 
prie Prancūzijos atstovybės. Ber 
ne. Pakeitė firmą, bet darbas 
liko tas pats. Šveicarijoje bu
vo atkeltas gal kaip tik dėl to, 
kad tuo metu čia suko veikimo 
lizdus ir komunistai ir arabai 

2? nacionalistai.
Diplomato vardas' leido Mer

cier sueiti į pažintis su šveica- 
..... rę vyriausiu valstybės gynėju 

dr. Renė Dubois ir net arti
mai susibičiuliauti.

Valstybės gynėjas yra Švei
carijoje ir vyriausias saugumo 
pareigūnas. Jį prikalbėjo Mer
cier 1956 suimti ir ištremti 
“Alžiro tautinio sąjūdžio” gen. 

-sekreorių, išvaryi iš švei-

tu jis dirbo rezistencijoje. Jis 
. rinko žinias. Buvo įsibrovęs į 

patį vyriausybės centrą to me
to sostinėje Vichy. Dengėsi* kaip 
kelneris.

Gestapo įtartas ir suimtas, 
atlaikė visus tardymo bandy
mus.

Savo, bendrininkų pavardžių 
neišdavė. Išlaisvintoje Prancū- 

. zijoje jis buvo paimtas eks
pertu kovai su subversine veik
la — komunistų ir arabų na
cionalistų.

1952 pulkininkas iš slaptojo 
veikimo perėjo į viešąjį — bu

kur jis.nuo seniau turėjo ry
šius su vokiečių saugumu, su 
Gehleno organizacija. Tik Vo
kietijos teritorijoje pulkininkas 
jau buvo kitu vardu, čia jis 
veikė kaip Jean Paul Mesmer. 
Paskiausį sezoną 1959-60 jis 
turėjo dėl visa ko dar du pa
sus — Jean Rousseau ir Jean 
WaHeck.

tybės kynėįo Dubsois.
Tai antras skandalas — vy

riausias valstybės gynėjas ir 
saugumo šefas veikia svetimos 
valstybės naudai.

Kokia išeitis beliko? 1957 ko
vo mėn. rado valstybės gynė
jąDubois savo bute nusišovus' 
Jo mirties kaltininkas pulkinin
kas Mercier buvo išvytas iš 
Šveicarijos. Pačioje Prancūzijo
je jis buvo laikomas herojum, 
atlikusiu didelį darbą. Toks re
liatyvus žmogaus darbų įverti
nimas.

Mercier, išvarytas iš Šveica
rijos, savo veikiai rado naują 
dirvą — vakaru Vokietiją,

Atentatai prieš Puchertą ar 
Ahcene bei Schlueterį buvo tik 
keli iš daugelio. Revolverio šū
viai ar bombos paslaptingai 
kartojosi Vokietijoje, Belgijoje, 
Italijoje, Maroke ir kt 1958 

-Maroke buvo nužudytas valsty
bės gynėjo pavaduotojas, kuris 
buvo aptikęs slaptos teroristų 
organizacijos pėdsakus. 1959 
liepos mėn. Romoje buvo pa
kišta bomba po automobiliu, 
kuriuo turėjo važiuoti Alžiro 
išlaisvinimo fronto atastovas.

sudrasky
ta tai jis pajudino per anksti 
bęmfcą Bpn$a tgiyp atsiųsta į 
namus Strasbourgo policijos 
prefektui, kuris anksčiau buvo 
Alžiro prefektą?. Ji užmušė 
žmoną, kai ji mėgino paketą 
atidaryti. Mądride, Koelne, Sa- 
arbruekene ir kt nušauti Alži
ro išlaisvinimo fronto atstovai 
Įdomiausia, kad tos bombos bu
vo tos pačios gamybos.

Tuo metu, kai Europos gy
venimas atrodo toks ramus B 
paviršiaus, tie visi atentatai ro
dė, kad yra-slapta pogrindi
nė organizacija, kuri bombom 
ir revolveriais trumpam mo- 
mentui sudrumsčia tą -ramybę.

Tą . organizaciją spauda va
dina “raudonąja ranka”. Jei į- 
prasta laukti, kad raudonosios 
bombos, begarsiai revolveriai 
ir nuodai einą iš Maskvos į va- 

• karų Vokietiją, tai šita “raudo
noji ranka” apčiupinėja Euro
pos ir Afrikos teritoriją iš Pa
ryžiaus.

DIEVO MOTINOS paveikslas 
Hemstead, L. I., N. Y. Provo sla- 

-yai skelbia, kad Dieve Motina 
verkianti.

CEIEBRATING OU R 
lOOth ANNIVERSARY

LATEST A _ / A *
PIVIDENDS 3/4%DE^L^RED O A YEAR

Totai guarterty div:dend on balr.nccs maintaincd for 
two or nore years (3,/į% regular plūs A»% sp.cial).

Ar persirgs po karo didžiausia liga

REGULAR 
OUARTERLY 

DIVIDEND

Erom
Compounded QUARTERLY

1/2% *
day of deposit

The 
KINUS 

C 0 U N T Y 
SAVINOS 

BANK

— Amerikos laivynas balan
džio 14 paleido pirmu kartu ra
ketą Polaris iš povandeninio lai
vo, iš 100 metrų gilumo. Mė
ginimas sėkmingas.

1860 1960
“A Century Of Service 

to Savers”

Open an account at either Office
Come in—write—or telephone

Eastern Parkway Office
539 Eastern Parkvvay 

at Nostrand Avė.
Mon. to Fri. & A.M. — 3 P.M.
Monday evening 5 P.M.—8 P.M.

PResident 3-7000.
’ Broadway Office
135 Broadway at Bedford Avė.
Tues. to Fri. 9 A.M.<.— 3 PM.

Monday 9 A.M. — 7 P.M.
STagg 2-6676

Brooklyn, New York
Member Federal Depcsit Insurance Corporation

JEI TURI VIŠT). NEREIKIA PIRKTI KIAUŠINIŲ
Darbininko skaitytoja P. per- IŠ LIETUVOS

siuntė redakcijai žinias, kurię _ 
ji gavo iš savo artimęję Lie
tuvoje. Žinios vaizduoja darbus 
ir uždarbius kolchoze.

Praėjusi žiema
Kaip šiemet buvo žiema, tai 

tokios niekas neatsimena. Sa
ko, tokios nebuvę nuo 1907 me
tų. Buvo šalta ir daug sniego. 
Pusnys buvo aukščiau galvos.
Iš ryto prasikasei takus, vaka- pirlcti kiaušinių, 
re jau vėl užnešti. Į miškus ne
buvo galima nė įbristi. Vos iš
kentėjom šalčius. Kambary van
duo užšaldavo. Kovo 25 pradė
jo kiek leisti, tai galima važi
nėti rogėm. Sniego bus iki Ve-

150 rublių pinigais. Taigi die
nai išeina kilogramas grūdų ir 
pusė rublio. O vyras uždirbo 
tik pusę to.

Iš tų grūdų bei pinigų reikia 
viską įsitaisyt — ir duoną, ir 
drabužį. Kas turim karvę, tai 
iš jos daugiausia ir verčiamės. 
Turim savo vištų, tai nereikia

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ
Moterim — jei nori medžia- 

gos . sųtaielei,?<ši^ tu
rėti 300, gerbs j vilnonės m# 
džiagos suknelei — 600-700; 
jei paprastas kartūnas, tai 40- 
50 rublių.

Maistas — lašinių kg. 25 rb., 
sviesto 27, jautienos 16, paukš
tienos 12, duonos 1-1,5 rb., cuk
raus smulkaus 8.20, gabalinio 
10, kakao kg. 80 rb.

Laiškas baigiamas pastaba: 
Atleiskit, kad taip pritepliojau;

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTiON

į
SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

Brooklyn II, N. Y,

EVergreen 7-2155

Resid. Illinois 8-7118

JULIUS KUMHKAS elektros motorų taisymas
nvi'H ĮĮg GRANO ST„ BROOKLYN 11, N. Y.

Kokios kainos Atleiskit, kad taip pritepliojau;
Jei nori nusipirkti vyrišką mat rankos nu0 viedrų pavar- 

kostiumą, vidutiniškos vertės, 
tai reikia turėti nuo vieno tūks
tančio iki .dviejų tūkstančių 
rublių. Galimą gauti ir už 700-

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

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

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v., 
SeStadieniais — visą dieną.

kgusios, kol pagirdau 10 arklių.

Iš Lietuvos 697Italijos prezidentas Gronchi 
balandžio 14 pavedė vyriausy
bę sudaryti Amintore Eanf 
krikščionių demokratų 

.* sparno lyderiui. Jo artimiausia’ 
aritmetika tokia: krikščionys 
demokratai turi 272 balsus; 
juos papildys Saragato socialis
tai su 17 balsu, 6 respubliko
nai ir 3 nepriklausomi. Tada 
jis turės reikiamą daugumą. Jis 
apsieis tada be neofašistų bal
sų. dėl kurių sugriuvo Tambro- 
ni vyriausybė.

Tolimesniame plane Fanfani 
numato susitarti su komunistę 
sąjungininkais Nenni socialis
tais, pradžioje bent, kad jie ne
balsuotu prieš Fanfani.

Nuo karo pabaigos per 7 me
tus turėjo pasitraukti jau 8 
ministeriai pirmininkai. Vy- 

■ riausybės nepastovumas labiau
siai prasidėjo nuo 1953, kada 
krikščionys demokratai ir jų 
artimiausi sąjungininkai neteko 
daugumos parlamente. Dabar 
padėtis pablogėjo, kada krikš
čionys demokratai pasijuto taip partijos katalikus, kurie buvo 
suskilę savo tarpe kaip niekad Vatikano įspėti nebalsuoti už 
anksčiau. komunistus ir jų talkininkus.

Jei Fanfani vykdys savo po- Sakoma, kad dabartinė padėtis ... - - .
litiką ir norės vesti Italiją į esanti blogiausia nuo pat karo Uudijo: užtektų pnešo dešim- - Ch^xįo k : t v * _ .... , r I
“nputrainma” tai Hočinioiii nar. nahaicnc ties lėktuvų ar raketų, kurios vnrusciovo skoiu, t. y. pa Tu0 metu Sevilijos kapitalis-

P ° ’ kiekviena numestų po 10,000 “socialistinį realizmą”. Jis tai įsitikina, kad Carmen yra
svarų biologinių karo medžiagų, raš°: tt n didelė grėsmė jų buržuaziniam
kad būtų paliesti 30 proc. A- “Carmen” parinkimas interesam, ir jie nusamdo ma- 
merikos gyventojų. Chruščiovui nebuvo atsitiktinis tadorą Escamillo, kad ją išvilio- 1

dalykas. Po to kai sovietinis tų partizanų. Jis aplanko ją 1 
Sukilimas buvo daug didesnis lyderis protestavo dėl Can-Can, kalnuose ir pasakoja jai: jei ji 1 

Maskvoje vakarų diplomatus buvo nuspręsta parodyti jam į Seviliją su juo, tai jis < 
pasiekė žinios, kad pernai spa- proletarinę operą. Kas gali bū- pasirūpins, kad ji būtų priimta i 
lyje sukilimas Kazachstane bu- ti tinkamesnio už “Carmen”— į tabako fabriko laboratorijai 
vęs daug didesnis, nei buvo lig už istoriją merginos, kurią eks- eksperimentam 'su pelėm. Car- i 
šiol manoma. Jame žuvo 1,100 ploatuoja Ispanijos tabako fab- men apkvaišus priima pasiūly- i 
žmonių. Buvo nuvykęs pats sau- riko bosai ir kuri stengėsi su- mą po to, kai Don Jose ją pra- i 
gurno šefas Al. Saliapinas. organizuoti savo draugų darbi- pasilikti su partizanais. Ap- | 

svaigus nuo darbo pasiūlymo ir , 
Escamillo blizgančių darbo dra- , 
bužių, ji nueina su juo į bulių .

AMINTORE FANFANI

Eltos pranešimu, kovo mėn. !. tytaį. Dėl to taip laukiam pa- g(X) rb. sen^niem žmonėm, ku- . >
vasario. ------ - z - riem y^kas laiko ilgiau ir ku- Lietuvos kitų Baltijos vals-

Mano darbai ir uždarbiai rie nežiūri perdaug, kokis tas tybių atvyko į vakarų Vokieti-
Žiemą šeriu kolchozo arklius, drabužis. ją 697 kaip repatriantai.

vasarą dirbu laukuose. Pernai 
per metus išdirbau 200 darba
dienių. O tas darbadienis — ki
tą kartą dėl jo reikia dirbti 
tris dienas, o kitą kartą ir per

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

‘‘Carmen” pagal Chruščiovo skonį
Chruščiovas Paryžiuje buvo 

Car-

Maloniai pranešame visiems lietuviams gyvenantiems 
Kalįfomijoje ir kitose gretimose valstybėse, kad atidarė
me siuntinių siuntimo įstaigą Los Angeles mieste vardu:

tileną uždirbi tris darbadienius nugal>entas į operą, į 
žiūrint, kotas darbas. Pvz. men

per rugiapiūtę daugiau darba- °Per^ vaizduoja čigonę,
dienių. Tada daugiausia ir gali susiPešė su kitom fabriko

darbininkėm ir už peštynes bu
vo suimta. Kareiviui Don Jose, 
kuris suimtąją saugojo, ji pa
tiko, ir jis ją paleido. Už tai 
pats buvo nubaustas kalėjimu. 
Išėjęs iš kalėjimo, Don Jose 
nuvyko į kalnus pas kontraban-

uždirbti.
Už savo darbadienius gavau 

pernai 300 kilogramų grūdų ir

Nasseris nori pęsigarsinti?
Egiptas paskelbė, kad susek- ....

tijos lyderiai, kurie remia Ita- sąmokslas nunuodyti Jung- dFninkus, **šu' ^kuriais7bwo*ir 
hjos dalyvavimą Nato ir antį- tinės Arabų Valstybės diktato- Carmen aukoja visą laiką pio_
komunizmą, grasina atskilti. rių Nasserį. Esą suimtieji pri- beriam mokyti ir čigonų jačei-
Dar didesnis Fanfam pavojus sipažinę, kad buvę pasamdyti kom organizuoti. Don Jose

V Izraelio. (Ar nėra panašu į So- atstūmė. E pavydo Don Jose
vietų aiškinimus, kuriem visi merginą nudūrė.
suimtieji prisipažįsta esą Ame- Tą meilės istoriją H. Tribūne 
rikos pasamdyti?). humoristas Art Bucbwald Chru

— susidėti su komunistus re
miančiais Nenni socialistais. To- 
kis susidėjimas nustums nuo

Armijos cheminio skyriaus ^ovo atvykimo proga pristatė 
šefas gen. M. Stubbs Kongrese & tokios pusės, kaip Carmen 

opera turėtų būti aiškinama pa-

ninku profesinę sąjungą, o už / 
tai buvo suimta Ispanijos ka
zokų. 1

Saugojama Don Jose, vieno 1 
iš kazokų, ji pasakoja apie liau- 1 
dies žmonių neramumus, dirb- i 
tuvės darbo sąlygas. Jis buvo 1i 
taip sujaudintas, kad leido jai 11 
pabėgti. 1 į

Carmen prisijungia prie par- 1l 
tizanų grupės kalnuose, tuo 11 
tarpu Don Jose suima kazokai, h 
Carmen aukoja visą laiką vai- 1į 
kam mokyti ir čigonų jačeikom 1, 
organizuoti. Pagaliau Don Jose l( 
paleidžia iš kalėjimo, ir jis pri- i 
sijungia prie partizanų bei prie 
savo mylimosios Carmen. i

Jis atlieka viešą pareiškimą, 11 
kad atsiskiria nuo prispaudėjų 11 
ir nori prisijungti prie Carmen 1 į 
jos kovoje su imperialistais. 1

3216 SUNSET BLVD. 
Los Angeles 26, Calif. 
TeL NOrmandy 5-9887

Mūsų įstaiga savo klijentams geriausiai patarnauja visuo
se siuntinių siuntimo reikaluose; kartu pranešame, kad 
turime keletą Standartinių siuntinių įvairios sudėties:
SIUNTINYS Nr. 1 — Pilna kaina .

4 gabalai 14 yardų Rayoninės gabardino medžiagos 
vyriškam kostiumui, geriausios rūšies ir visokių spal
vų. (Su 10 yardų pamušalo $52.00).

SIUNTINYS Nr. 2 — Pilna kaina

$45.00

$70.00
2 gab. — 7 yardai Worsted vilnonės medžiagos kos

tiumui visokių spalvų;
1 gab. — 3 yardai vilnonės medžiagos paltui, visokių

spalvų;
1 gab. — megztas vilnonis šalikas, visokių spalvų.

V

(Su 9 yardais pamušalo $79.00).

$80.00
3]/z yardo angliškos medžiagos kostiumui
3 yardai angliškos medžiagos paltui

SIUNTINYS Nr. 3.— Pilna kaina

3 vilnonės skarelės labai gražaus rašto

STUKAS
<; i i * :111 u-1 r at; h

lVAVERLY (5-.3 3 2S j

Carmen’

Komjaunimui skiriami uždaviniai
Lietuvos komjaunimo XI su- tinkamų kandidatų parinkimas rungtynes.

važiavimas buvo Vilniuje vasa- į universitetus. Jiem skiriamas Tada Don Jose gauna įsaky- 
rio 11-12. Iš komjaunimo sekre- ir ateistinis propagandos dar- mą iš partijos, kad ' Carmen 
toriaus J. Petkevičiaus praneši- bas. Labiausiai nurodytas indi- turi būti.pašalinta ir kad jis 
mo aiškėjo, kad komjaunimo vidualinis ateizmo platinimo ke- yra paskirtas tam uždaviniui.

Graužiamas didelio gailesčio, 
bet ^įprasdamaš, kad partija 
be drausmės nieko nelaimės. 
Don Jose laukia Carmen išei- 

dymą. Priskaičiuota, kiek jie “socialistinei .statybai” ir visą nant iš bulių rungtynių. Jis pa- 
sutaupė valstybei pinigo kaip dėmesį nukreipia Į komjaunimą, siūlo jai dar sykį progą grįžti, 
racionalizatoriai fabrikuose, kol- infiltruodama jį į visas gyveni- bet kai ji atsisako, tada jis į- 
chozuose. Jiem priskiriamas ir mo sritis.

organizacijoje esą 131,000. Iš lias — apdirbinėti skyrium 
gausių kalbų aiškėjo, kad kom- kiekvieną vaikiną ir merginą, 
jaunimas labiausiai traukiamas Partija regimai neturi vilties, 
į septynerių metų plano vyk- kad senoji karta būtų tinkama 

‘socialistinei .statybai'

vykdo partijos nutarimą.

(Su 6 yardais pamušalo $85.00)
SIUNTINYS Nr. 4 — Pilna kaina

8 pėdos geriausios importuotos odos ilgiems batams, 
arba 2 trumpiem

8 pėdos prancūziškos pamušalui odos
2 svarai kietų padų
1 svaras vidpadžių

$68.00

7 yardai Rayon gabardino medžiagos kostiumui
5 yardai dvigubai lovai užtiesalo
2 vilnonės skarelės

SIUNTINYS Nr. 5 — Pilna kaina $58.00
3’Ą yardo Worsted vinonės medžiagos kostiumui
3 yardai pamušalo
1 yardas klijonkės
3*^ yardo Rayon gabardino kostiumui
1 vilnonė megzta skara
1 itališka lovatiesė

SIUNTINYS Nr. 6 — Pilna kaina $57.00
3 gabalai — 10’į yardo Rayon gabardino medžiagos 

kostiumui
6 yardai pamušalo
1 vi’nonis vyriškas arba moteriškas megstinis įvai

raus dydžio
2 vilnonės skarelės

I

Mūsų krautuvėje yra ir kitų įrairių reikalingii siuntimui 
prekių. Įstaiga atidaro kasdien nuo 9 r. ryto iki $ r. vak.
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jie teisingi ir giliai žmoniški, 
tiek žmonių bendruomenėje ne
lengvai įgyvendinami. Kilniai 
idėjai realizuoti reikia ir kilnių 
žmonių.

tonai Ur«U0da redakcijos auomonę. Ut altaiblmv turini Ir kalbi radafcija neatsako. 
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ORGANĄ DARBINtMKĄir LIETUVI V ŽINIAS

Ant demokratijos laktų neberamu
Ant politikos lakty — tokiu 

vardu dail. Adomas Varnas yra
. pripiešęs karikatūrų iš lietuvių 

seimo Petrapilyje 1917.Tasai 
Rusijos lietuvių seimas buvo su
sirinkęs demokratijos ženkle. 
Caras buvo jau nuverstas, bol
ševikai dar neįsigalėję. Visi 
džiūgavo, kad susilaukia demo
kratinės santvarkos, bet džiu
gesys buvo trumpas. Netrukus 
įsigalėjo bolševikinė diktatūra, 
palaidojusi viltis, kad bus ge
riau, negu buvo prie carinės 
valdžios.

Valdžion išrinktiem tenka 
spirtis pagundai nebūti šališ
kiem ir savanaudžiam. Demo
kratinė santvarka nesuriša tiek 
rankų, kad nebūtų galima įsta
tymų palenkti valdančiųjų gru
pei. Pakanka, pavyzdžiui, 51 at
stovo daugumos, kad būtų ne
siskaitoma su 50 atstovų vadina
mąją mažumą. Tokia aritmetinė 
demokratinja gali būti ne ma
žiau prievarti, kaip ir diktatū

ra.

Savo gi ruožtu piliečiai, ku
rie turi teisę laisvai pasirinkti 
vyriausybę, taip pat sunkiai at
sispiria pagundom keisti val
džią. Jokia valdžia dar niekam 
ir niekur visuotinai neįtiko. O 
kai atsiranda nepatenkintų, at
siranda ir noras balsavimu ar

DARBININKAS 2

Chicagos arkivyskupas kardi
nolas Samuelis Strich 1952 m. 
kalbėdamas su dienraščio Drau
go redaktorium, ne tik domė
josi lietuvių kultūriniu gyveni
mu JAV, bet ir palinkėjo, kad 
JAV, kaip ir viso pasaulio lie
tuviai, laikytųsi savo tautinės 
kultūros, ją brangintų ir jos 
dvasioje savo vaikus auklėtų.

K minėto dviejų aukštų Baž
nyčios hierarchų pareiškimų iš
plaukia aiškios lietuvių parapi
jų pareigos: išlaikyti tautinę 
lietuvių kultūrą, skelbiant Die
vo žodį tėvų kalba, palaikant nis

Savoji kalba ir papročiai se irgi skaito tik angliškai, kar
tais net nepaaiškina lietuviškai 
jo turinio. Vyskupo laiškas yra 
svarbus tikintiesiems, bet bū
kime tikri, kad nevisi lietuviai 
jį angliškai supranta. Todėl reik 
tų jį išversti ir lietuviškai per
skaityti. Jei kartais išversti ne
būtų laiko, tai reiktų bent 
smulkiai jo turinį paaiškinti.

Įvedus naują pamaldų tvar
ką Didžiąją savaitę, kai kurio
se lietuvių parapijose panaikin
tos senos tradicinės Velykų ry
to Kristaus prisikėlimo iškilmės, 
nors lietuvių vyskupų Romoje 
buvo išsirūpinta iš popiežiaus 
tas pamaldas grąžinti lietuviam. 
Gražius religinius lietuvių pa
pročius reiktų palaikyti ir tas 
gražias pamaldas grąžinti.

Lietuvių gyvenamasis momen
tas reikalauja ne tik tenkin
tis savo*parapijos reikalaus, bet 
veikti ir plačiau už parapijos 
ribų. Pavergtų brolių šelpimas, 
pavergtos tėvynės išlaisvinimo 
reikalas, lietuviškų vienuolijų 
rėmimas, lietuviškos spaudos iš
laikymas — tai vis darbai, ku
riuos atlikti turi jausti oareigą 
kiekvienas susipratęs lietuvis. 
Metų bėgyje vyksta daug rink
liavų, skiriamų daugiausia bend
riems katalikų reikalams. Gal

Lietuviu parapijos Amerikoje seniau ir dabar (2) 
— PR. PAULIUKONIS — 

Kalba yra tautos kultūros pa
grindas 

Kiekvienos tautos kultūros - 
pagrindą sudaro jos kalba. Ji 
yra ryškiausias tautiškumo Žen
klas. * Vokiečių mokslininkas 
Herderis sako: “Tautos genijus 
niekur kitur taip gerai neapsi- 
reiškia, kaip kalbos veide”. Tau
ta savo kalba išreiškia savo pa
žiūras į daiktus, savo pasaulė
žiūrą, savo istoriją, žodžiu .vi
są savo dvasids turtą. Kalba 
yra Aukščiausiojo Kūrėjo duo
ta tautai dovana, kuria ji iš- 

. reiškia savo galvojimą. Kiekvie
na tauta turi skirtingus savo 
minčių išreiškimo būdus. At
imk iš tautos jos kalbą, sunai
kinsi ir jos dvasią. Daug spau- . 
doje rašome ir dažnai viešai 
pripažįstame, kad lietuvių kal
ba yra sena, graži, pagrindas 
kitoms kalboms mokytis, bet 
praktiškai visai kitaip elgiamės. 

Pagarbą viešai skelbiamam 
Dievo žodžiui, savo tautiečiam, 
garbingai tėvų kalbai ir sava-

. Jam_..au!9ntetui reikalauja bent para piečius kreipiąsi ne sava nebūtų nusikalsta, jei metuose 
i. ; kalba vistik reiktų daugiau kiekviena parapija pavergtų

skaitytis su savo tautiečių pat
riotiniais jausmais. Jei kur yra 
mišri parapija, tai galėtų po lie
tuvišku užrašu padėti anglišką 
vertimą, bet jokiu būdu nevar
toti vien svetimą kalbą.

Vyskupai įvairiomis progomis 
rašo savo tikintiesiems laiškus 
anglų kalba. Lietuvių kunigai 
tuos laiškus lietuvių bažnyčio-

religines lietuvių tradicijas, bei 
apeigas, remti lietuvių organi
zacijas, spaudą ir pavergtus tė
vynėje bei ištrėmime brolius. 
Plačiau šiuo klausimu yra mi
nėtame Kunigų Vienybės lei
džiamame Lux Christi Nr. 9 
prof. kun. Stasio Ylos straips-

visai neblogai kalbėti lietuviš-

Kūrėjo ir pačios prigimties 
tvarka sakyte sako,, kad bent 
namuos* lietuviškai kalbančiu 
tavų vaikai privalėtą būti kata- 
kizuojami tik ję tovę kalba. 
Rusijos caro okupacijos laikais 
kunigai nepabūgo būti ištremti 
į Sibirą ir nevykdė griežtų val
džios reikalavimų dėstyti tiky
bą rusiškai. Jie dėstė lietuviš
kai, iškovojo iš caro kalbėti mal
dą lietuviškai. O šiame laisvės 
krašte, kas gali versti lietuvių 
vaikus kitaip negu lietuviškai 

- mokyti tikėjimo tiesų? ~ __ _
Kiekvienais metais Kalėdų ir 

Velykų švenčių proga ir Vėli
niu dieną išdalinami vokeliai 
kunigų švenčių dovanoms bei 
šv. mišių už mirusius aukai. Ir 
daugelis parapijų neįstengia pa
sigaminti savų vokelių su lietu
viškais užrašais, o naudojasi 
svetimtaučių pagamintais ang
liškais parašais. Vistik keistokai 
atrodo, kai lietuvių parapijoje 
lietuviai kunigai į savo lietuvius

S

tojo: Laisvė,
Lipdamas nuo scanos sukrito.
Nuneštas Į šalutinį kambarį, dar versitete. Karstas laikinai padė- 
permetė akimis aplink subėgu- tas pramonininko Jono teka
sius draugus, bėt nepratarė nė nausko panteone. Velionis dar

GEN T. DAUKANTAS karste.

Balandžio 10 Buenos Aires, 
Argentinoje, staiga pasimirė žy
mus ir taurus lietuvis gen. Teo
doras Daukantas. Verbų sekma
dienio rytą.nuėjo į Europos Iš-

Laisvė, Laisvė! kun. J. Venckus, S. J., buvęs 
velionies studentas Kauno uni-

Anos; dail. A. Varno karika
tūros rodė žymiuosius lietuvių

> veikėjus, kaip jie ginčijosi Lie
tuvos nepriklausomybės ir de
mokratinės santvarkos klausi
mais. Vienas kitą lenktyniavo 
savo demokratinio nusistatymo 
pareiškimais. Jei ir nesutarė 
kai kuriais klausimais, tai visų 
viltys taip pat buvo skaisčios, 
vaizduojantis laisvą ir demokra
tinę Lietuvą Ne vienam tada 
negalėje tilpti galvoje, kad Lie- , . ..
žuvai nepriklausomybę iškovo- Pe^ersmu keisti vynausybę. 
jus, demokratija ir joje neiš- Gal nauja bus geresne? Tokiom 
tvers nė dešimties metų. žmonių nuotaikom pasinaudoja

kraštutiniai elementai. Atėję
* valdžion su nieku jau nesiskai-

Graži idėja, kaip ir graži sva- to. Kiekviena diktatūrinė val-
jonė, gyvenimo realybėje ima ^tžia turi būti laikoma gera ir 
ir sudūžta Sutraiškoma- lyg ko- giriama. Tiktai demokratija ga
ktom natvčiom kad vėl būtu Ii būti peikiama. Čia yra laisvė. . . _ -• . ... ~ - •. , . ,. , -luum patylimu, vei uutų r laisvinimo Sąjungos (Liberacion žcdzio ir amžinai užmerkė akis, gyvas išreiškė norą, kad jo ku-
siekiamą gal būt dar kilnesnė. a Europea) susirinkimą. .Toji są- Atsižvelgiant į mirties aplinky- nas būtų parvežtas kada nors

junga apima 14 tautų, neteku- *bes ir tai. kad žmona su dūk- Lietuvon.
šių dėl komunizmo vergijos sa- ra yra Sibire, tai buvo graudi Kapinėse kalbą pasakė Kaz. 

Čibiras, Lietuvos atstovybės 
vardu; taip pat atkalbėjo lenkai, 
vardu; taip pat aklbėjo lenkai, 
kroatai, ukrainiečiai, vengrai. 
Paskutinę pagarbą atidavė lie
tuvių įvairios organizacijos.

GEN TEODORAS DAUKANTAS Lietuvos kariuome
nės uniformoje.

pakenčiamai taisyklingai lietu
viškai kalbėti. Jei iš Lietuvos 
pasitraukę jau senyvo amžiaus 
kunigai, nė žodžio nemokėję 
angliškai, po kelerių metų dar
bo svetimtaučių parapijose vi
sai padoriai išmoko angliškai sa
kyti pamokslus, tai čia gimę ir 
iš motinų išmokę lietuvių kal
bos, dirbdami lietuvių parapi
jose norėdami galėtų sugebėti

brolių šelpimui, tėvynės laisvi
nimui ir kultūriniams lietuvių 
reikalams padarytų bent vieną 
gerą rinkliavą. Šiuo metu šis 
reikalas yra gerokai apleistas. 
Jei sunyks lietuvybė, išnyks ir 
lietuvių parapijos. Todėl dau
giau dėmesio lietuviškam rei
kalui. Reikia dirbti bendromis 
jėgomis Dievui ir Tėvynei.

Demokratija, savaime aišku, Demokratijos negalavimai, 
yra kilnus žmonių valdymosi rodo paskutiniai įvykiai . . . . . . .
būdas. Kilnus dėlto, kad remia- luUioie, Korėjoje, o anksčiau ™ pol,tln,ų ,r demokratmių mirtis, 
si žmogiškojo asmens gerbimu. Prancūzijoje, ir glūdi laisvėje. alivlų’. . . ... ... Velioni atveze i manjonų vie- 
_ ....... . . . ..... Ta dieną, balandžio 19. kro- nuo’yna. čia gen. T. Daukantas
mones is pngim es yra ygūs Laisvė galimybe ne tiktai lais- ataį mįnėjo saVo Laisvės dieną, buvo praleidęs paskutinius de-

Gen. T- Daukantas kalbėjo kaip vynerius metus. Balandžio 11 
teisių lygybė yra demokratijos doti. Ant demokratijos laktų organizacijos pirmininkas. Baig- d. 4 vai. popiet buvo gedulin- 

damas kalbą tris kartus pakar- gos pamaldos. Pamokslą pasakė

ir laisvi. Asmeninė laisvė ir vai valdytis, bet ir laisvę palai-

skelbiami principai. Bet kiek pasidaro neberamu.
Mniuaiiauutuanauaadituau
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romanas

— Matai, brolau, — atsiliepė Mantvilo pusbrolis 
Klausigaila, — jie tarp savęs gal irgi tą pati kalba: 
sutraiškyti mus. O kaipgi gali žmogus žmogų traiš
kyti? A? Pasauly visiems leista gyventi. Matai, užtat 
ir nevalia be reikalo kraują lieti. Gintis — kitas rei
kalas.

— Va, pasakė! — Net pašoko iš savą vietos 
Didžiavyžis. — Ir vabalams pasauly gyventi leista, o 
mindom juos, traiškom, kur tik užkliūdami!

— Ginamės, — ramiai atsakė Klausigaila. — 
Gintis reikia. Nenaikintum uodų, jei tave užėstų. Arba

niklius, kovų dar nemačiusius. Žmonės per šiuos ra
mius metus praturto. Galėtų į kunigo pilį daugiau 
sunešti atsargų užpolimų metui. — Kiek patylėjęs: 
— Tik jau ne aš vyručiai! Rikiu — ne aš! — Atsi
kalbinėjo, bet balse buvo ir džiaugsmo, kad įvertina
mas, kad štai yra užuominų ir jam į antrojo rikio 
pareigas.

— Dar nerenkam ... — Atsargiai pratarė Vydas

rai, o kas ne! — Pakėlė galvą Klausigaila, lyg ste
bėdamas dūmus, kylančius į plataus aulo pavidalo 
augštinį.

— Kas prieš savuosius, nėra geras žmogus! — 
Mantvilo net žandas išsikreipė iš pasipiktinimo. — 
Kas eina išvien su nedorėliais, tokį užmušti! Kad ir 
jaunieji persiimtų, kad atsigrėstų bičiulystės su prie
šais!

erkių, ar musių.

(2)
— O aš beatsimenu tiktai gaisrą ir kaip girioj 

pasiklydęs bijojau, — pratarė Vydas.
— Tėvus ar bepameni? — su užuojauta paklau

sė jo Klausigaila.
— Pamenu, kaip motina liepė bėgti, kiek tik iš

galiu, ir slėptis girioje.
— Taigi, bet ji pati, vargšelė, tai nebeišbėgo, — 

atsiduso Didžiavyžis. — 0 tėvas krito prie pilies sie
nų.

— Kad kiek, būčiau ir pats tėvo likimo susilau
kęs. Anais metais kad surėmė mūsų būrelį kryžiuo
čiai, tai vos vos atsilaikėm. Ar šešetą pats vienas 
tada nukapojau ...

— Aha. — atsikrenkštė Mantvilas.
Visi tylėjo. \
— Ir prie Ašuojos, atsimenat, pernai buvo karš

ta. Toksai plunksnuota galva vos nenukirto mūsų gar
bingojo rikio. Kad paspaudžiau žirgą prilėkiau ...

—žinom, — nekantriai atsiliepė Klausigaila.

— Suprantama, — pritarė Giedkantas. — Reikia 
gintis, jei tave puola, jei tavo gyvybei pavojus.

— O aš smogiu kryžiuotį, kur tik susitikęs! Ir 
gudą, ir totorių. Visus, kas tik ne savas. Ir kad leng
va širdy, jei kelis nukepi ...

— Man irgi taip ... — Mėgino pritarti Didžia- 
vyžiui Vydas, bet rikis jį pertraukė.

— Narsus tu, Didžiavyri, reikia pagirti. Kovose 
— nepamainomas. Bet ...

— Narsus! Priešo kaukuoles renka, tarytum go
duolis sidabro lazdeles. Gerai, Didžiavyri! Tokių vy
rų dabar mums reikia. Jei būtų mano valia, tai ant
ruoju rikiu tave išrinkčiau, piliokę tau pastatyčiau.

— Apsaugokit, dievai, ntio Mantvilo pažadų! — 
susijuokė Didžiavyžis. — Neišmanau nė vieno rikių 
reikalo. Ot, jietis, kirvis, kardas — tai man aiškūs. 
Net ir peilis, ar akmuo. Ir akmeniu gali kiaušą pra- 
daužti, kartais net šalmuotą

— Žinoma, rikiui neužtenka būti vien geru ka
riu, — pusbalsiu, lyg sau, pasakė Vydas.

— Reikia ir geros galvos. — Klausigaila riūrė-

ir žvilgterėjo į Giedkantą.
— O aš rinkčiau narsų, kad ir apyjaunį, kaip 

štai Didžiavyžis, mėgstantį priešo kraują, — tęsė kal
bą Mantvilas. — Gal surikiuotų ašuojiečius, gal ko
kį didesnį užpuolimą į pakraštinius kryžiokų lizdus.. ■. 
Mušti vieną po kito, svilinti jų urvus, išrūkyti iš už- 
nemunio, kad jų nė kvapo čia neliktų.

— Tik jau ne aš vadu, ne! — Atvirai nusijuo
kė Didžiavyžis. — Man tik švaistytis ir mušti, o veda 
tegul kitas ...

— Jų Dievas — nevien kryžeivių lizduose ... — 
susimąstęs prakalbo Klausigaila. — Sako, jau pusė 
pasaulio tą Dievą garbina.

— O jeigu tokia bičiulystė gali pasiekti savie
siems gerovės? Neteisk taip staigiai, Mantvilai! — 
Giedkanto vis žymi šypsena buvo tėviška, su skaus
mo atspindžiu.

— Ginasi. — Lingavo galvą Klausigaila. — Vi
saip žmogus ginasi. Atsimuša mušamas, rėkia pjauna
mas, užbėga klasta prieš klastą ...

— Reikia gintis, — mėgino pritarti Vydas. — 
Ir savuosius ginti. — Jis peržvelgė vyresniųjų vei
dus, lyg tyrinėdamas, kaip anie atsilieps į jo žodžius.

— žmogus žmogų gali atmušti, gali klastuoliui 
savo kilpą pirmas užmesti ... tęsė Klausigaila. — Bet 
negi dievus būtų galima apgauti?

— Ogi tu, Vydai, ir tą milžiną su ilga jietimi 
paklojai. Sako, jų koks ten vyresnis buvęs, — su 
džiaugsmu prisiminė Didžiavyžis. — Oi smagu kryžio
kams kirsti! Net nagai niežti, apie juos pagalvojus!

— Tai kam be reikalo kraują lieti, — susimąs
tęs tarė Giedkantas. — Jeigu jie patys į mūsų žemę 
nelistų ...

— Taigi, jei nelįstų! — Po storais šarmotais 
antakiais sužaižaravo Mantvilo akys. — Metai po me
tų jie niokoja mūsų žemę. Kraujo prisisiurbę, kaip

jo į Giedkantą. — Ar manai, brolau, mums tikrai 
reikės antro rikio?

— Būtinai.
— Žmonių kaip skruzdžių prisirausė pagirio že

melėj. Pritūpę trobų paežerėj, — garsiai mąstė Mant
vilas. — O reikalų yra. Ir mūsų garbingasis krivis 
nebesuspėja vienas dievams — žmonėms patarnauti. 
Jam padėjėjas praverstų.

— Taigi. Laikai keičiasi. — žiūrėjo* Giedkan
tas į ugnelės liepsną. Jo žvilgsnis šakojosi į praeitį 
ir į būsimas dienas.

blakės! Sutraiškyti Uti vieno juos! Sunaikinti! Tada — Narsių vyrų Ašuojoj netrūkstą — su užside- 
tik atsikvėptumėm. girnų kalbėjo Didžiavyžis. — Apmokyti reikėtų jau-

— Mes turim savus dievus, — greitai atsakė — Taigi, dievus! — nustebęs pažvelgė į Klau-
Mantvilas. sigailą Giedkantas.

Giedkantas iš lėto apžvelgė sėdinčiuosius, paskui — Tegu priešo dievus apgaudinėja, kas tik nori, 
vėl įsmeigė akis į ugnį. Labai tyliai pasakė: bet ne savuosius! — Papurtė galvą Mantvilas. — Ne

— Ogi ir mūsų didysis kunigaikštis ... - savuosius!
— Kunigaikštienė tai jau visiškai to Dievo ap- — Ei, nesirūpinkim! — Staigiai mostelėjo ran-

sėsta! — Didžiavyžis vėl noriai juokėsi. — Bet Min- ka Didžiavyžis. — Atmušim kryžeivius, nei jų Dievo
daugas, Išmintingasis, tai tik priešams akis dumia. nebeliks! Išmintingasis irgi nukabins kryžių nuo sa-
Prisiklausėm iš vyrų, kai anais metais buvome su vo menės sienos. Rimgaudas matė tą kryžių. Jis buvo'
Rimgaudu į Vorutą papuolę .., pily. Matęs, ir kaip kunigaikštienė moja dešine kry-

— Ginasi, ^mintingasis ginasi visokiais būdais. žiu ant savo kaktos, ant krūtinės ...
Ką daugiau darys? Gana mūsiškių išžudytą gana Lie- — Su kryžeiviais neužmuši jų Dievo, Didžiavy- 
tuvos žemelė numindžiota. Iš rytų, irgi priešai vis ži, kad ir kaip narsus būtum! — Klausigaila pasakė
bjauresni. Ką kita besugalvos? svarstė Klausigaila. su tokiu rimtumu, net visi iš karto į jį sužiuro.

— Sutinka jų Dievą į savo kraštą prileisti, reiš- .— Taigi, gal ir ne, — atsiduso Giedkantas.
kią jūs, kryžeiviai, kurie vis mus krikštyti žadat, ne- — Nenoriu nei girdėt, nei žinot apie tą jų Die-
bereikalingi, atsitraukit, — tęsė Giedkantas gintinai- vą, — numojo abiem rankom Mantvilas, — kol įnir
čio mintį. siu, deginsiu aukas tik saviesiems; tik savo žemynė-

— O gal taip ir gerai? Kam gi jį Išmintinguo- lei nusilenksiu.
ju vadintų? Mindaugas siekia gero savo kraštui. — Matai, rytuose jau irgi tas Dievas įsigalė-

— Siekia gero! Kad jį Perkūnas rautų! >-> Staiga jęs ... Vakarai visi jį išpažįsta, — tarė iš lėto Žo-
supyko Mantvilas, — SieMa gero kraštui. Kad panie- džius Klausigaila, lyg mintyse kiekvieną pasverdamas,
kiną savą tikėjimą? Kad išsižada, kas mums nuo am- — Teko buvoti ir man Vorutoj, Vilniuje ir kitur, 
žiu brangu? Pirkliai} pasaulio matę žmonės, visako pasakojo ...

— Jeigu žmogus galėtum tikrai pasakyti, kas ge- (Bua daugiau)



Vladas šlaitas

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jurgis Mikelaitis—Lino artistas

(Iš premijuotos knygos “Ant saulėgrąžos vamzdžio”)

Kultūrine kronika

ni 20 metų sukaktį.

JURGIS MIKELAITIS Aukuro teatras Hamiltone ba-

KNYGŲ LENTYNA

Dr. P. Mačiulis, G. Pappini 
“Kristaus istorijos” ir kitų vei
kalų vertėjas, parašė atsimini
mų knygą iš lietuvių diploma
tijos nepriklausomybės metais, 
ypač plačiai paliečia užsienių 
reikalų ministeriją.

Jei aš turėčiau aguonos grūdelį meilės, 
aš šiandien kitaip rašyčiau;
šiaip gi nieko daugiau nelieka, nebent į sieną 
atsirėmus svajoti irgrotį. ^___

žemė, eilėraščiai;
6. Pranas Naujokaitis: Švie

sos mergaitė, lyrinė poema;
7. Pranas Naujokaitis: Upe

liai negrįžta į kalnus, romanas;
8. Petronėlė Orintaitė: Teo-

F rankeliui mirus.

ŠV. JURGIS — dali V. Kasiulio spalvoti litografija.

Ir saulė šypsosi man,
ir vėjai žaidžia mano plaukuose,
kai aš vaikštau po miestą,
bet man nelinksma:
kur tik aš benueičiau,
aš viusr vis turiu atsimušti į šaltą ir šiurkščią sieną:
rožės
ir peteliškių sparnai
yra iš akmens nutašyti;
žmonių akys ir lūpos žmonių, yra iš akmens nutašytos 
nuo to laiko, kai Dievas mane apleido.

Groti sau tik vienam, 
groti savo tik vienišai širdžiai, 
kaip esu jau minėjęs.

Nijolės židonytės kūrinių pa- Juozas Tininis gilina lingvis-

Neviltis tai yra akmuo, 
kurio upės srovė nepaneša; 
taip jisai, 
tas akmuo, 
ir palieka širdy gulėti;
laikui bėgant jį dumblas apneša ir vandens 
gedulinga žolė užkloja, ir tiktai vienas 
Dievas žino nebent, 
kaip man širdį vienumui skauda, 
kaip man širdį vienumui skauda.

9. Vladas šlaitas: Ant saulė
grąžos vamzdžio, eilėraščiai;

10. Ignas šeinius: Vyskupas 
ir velnias, apysakos.

Komisija savo posėdyje ba
landžio 3 visais balsais 1959 
mėty Lietuvi y Rašytoju Drau
gijos premiją paskyrė Vladui 
šlaitui už jo eilėraščiu rinkinį 
“Ant saulėgrąžos vamzdžio".

Visas knygas taikliai apibū
dino J. Kralikauskas, premijos 
įteikime atstovavęs Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdybą. Jis 
kalbėjo:

“Dešimt .grožinės literatūros 
veikalų per vienerius metus.

sau galvą vargina, J. Aras — 
Apaštalavimas politikoje, A J.

Kriau

na, romanas;
3. Antanas Giedrius: Pasakė

čios;
4. Antanas Giedrius: Liukšiu- 

jai, atsiminimai;
5. Algimantas Mackus: Jo yra

Tuščias esu kaip saulėgrąžos tuščias grūdas.
Reprezentuoju gyvenimą " ~ į.
be bendravimo su žmonėmis ir be meilės.
Grūdas be grūdo, 
meilė be meilės, 
gyvenimas 
be gyvenimo.
Grosiu
rudenėjant laūkdam ant sulyto saulėgrąžos vamzdžio, 
grosiu sau tik vienam, 
grosiu savo tik vienišai širdžiai,
rudenėjant laukams ir nuo stogo rudeniui lašant.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
metinė premija įteikta Hamil
tone, Kanadoje, balandžio 10. 
Premiją' 500 dol. paskyrė VI 
Lietuvių Dienos Kanadoje ko
mitetas, niekieno neraginamas. 
Tegu šis Hamiltono pavyzdys filė nuo Kražantės, eiliuota apy- 
paskatina ir kitas lietuviškas 
bendruomenes premija paremti 
lietuvių literatūrą.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba, įvertindama šį kilnų 
Hamiltono lietuvių gestą, ir ju- 
ry komisiją sudarė iš Kanadoje 
gyvenančių rašytojų. { komisi
ją įėjo iš Montrealio H. Na- 
gys, J. Žmuidzinas, J. Kardelis; 
iš Toronto — V. Tamulaitis, 
J. Kralikauskas. Komisijai pir
mininkavo H. Nagys.

* Svarstymui buvo pateiktos 
šios knygos:

1. Albinas Baranauskas: Kal
vos 4r lankos, apybraižos, no
velės;

2. Stasius Būdavas: Rūsti šie- Kiekybiniu požiūriu — nema
žas derlius. Kūrybinės įtampos 
vaisingumas dar aiškesnis koky
biniu požiūriu: vadinas, turinio 
ir formos vertybėmis, t. y. me
niniu lygiu. Visuose dešimtyje 
—, ir kiekviename atskirai—

nes ir idealai laiko tekėjime, 
Leonardas Dambriūnas — Mū
sų visuomeninė veikla 15-kos 
metų perspektyvoje, Aloyzas 
Baronas — Rašytojas vergijo
je, Vidzgiris — Lietuviškas lais
vojo pasaulio ir Sovietų propa
gandos dialogas, Lietuvos rūpes
čiai ir laimėjimai Vatikane, Te- 
suplevėsuoja trispalvė pakas
tiems partizanams, J. Diržys — 
Lietuvos miškai dabar, Darbai 
ir idėjos, Lietuvių Bendruome
nėje, Idėjos spaudoje, Vardai 
įvykiuose. Redaguoja dr. V. Var
dys, leidžia Lietuvių Fronto Bi
čiuliai.Vaclovas Biržiška “Senųjų 

lietuviškų knygų istorija” nu
rodo, kad S. Baltramaičio ži
niomis iš 1904 metų, lietuviškų 
knygų išleista: 16 - 18-tame am
žiuje 167, 1801 - 1864 metų 
laikotarpyje 604, 1865 - 1904 
m. laik. 1885. Paties V. Bir
žiškos daviniai iš 1946 metų: 
16 - 18 amž. 396 knygos, 1801- 
1864 m. laikotarpyje 926, 1865 
- 1904 m. laikotarpyje 3320. Po 
keturių dešimtmečių kai kurių 
laikotarpių knygų skaičius pa
dvigubėjo. Surinkta daugiau ži
nių. Kai kurių knygų pėdsakai 
visai dingo.

Kad ir dabar nedingtų, pa
likime patys ateičiai daugiau 
žinių apie lietuvišką knygą. Tas 
žinias skelbia bibliografijos lei
dinys “Knygų lentyna”. Žinias 
surenka ir paruošia Aleksand
ras ir Natalija Ružancovai ir 
Bronius Kviklys. Leidžia Vytau
tas Saulius. “Knygų lentyna” 
nei fondo nei organizacijos sa
vo užnugaryje neturi. Prenume
rata būtų didelė parama. Prie* 
dai prie prenumeratos įgalina 
leidinį siųsti svetimųjų mokslų 
įstaigoms. Adresas: Lithuanian 
Bibltographical Service, 1132 
North Walnut Street, Danvil- 
le, Illinois. Prenumerata me
tams JAV ir Kanadoje 2.50 dol. 
visur kitur 1.50 dol. M. B.

daktorius dr. Antanas Trimakas. 
Be jo šiame numery dar rašo 
šie lietuviai: Kazimieras Cibi-

Prof.
Katalikų inžinieriy tarptauti- kuri buv° neaišk“’ kas 

nis kongresas šaukiamas Vo- tvarkys "Etimolog^mo lietuvių 
kietojoje, Essene, gegužės 26- ka‘bos J“1/"0 redagavimą. Da- 
29. Referatuose bus nagrinėja- į" redaktonuinpakviestasprof. 
mas santykis tarp technikos pa- Enchaa Hofmann žinomas kai- 

bimnkas. buvęs Kielio univer-

ras (Verax) ir Vytautas Vaitie
kūnas.

Pelėda — lietuviškos satyros, 
jumoro ir savikritikos žurnalas, 
leidžiamas Kanadoje, išeinąs ke
turis kartus, per metus, nr. 1, 
spausdintas ofsetu, 24 psl., pri
dėtas aktualių piešinių, juokų. 
Žurnalas šiemet mini savo de
šimtmetį.

Lietuvos pajūris nr. 1, lei
džia Maž. Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Centro Valdyba Ka
nadoje, redaktorius A. Lyman- 
tas, spausdintas ofsetu, viduti
nio dydžio, 8 psl., iliustruotas. 

Pelegn už jo romaną “Les oli- stovi ant gero kelio, Br. Zume- Lietvviy Dienos, kovo mėn. 
viers de la justice” (Teisybės ris — Kas tokiais klausiniais Rašo: J. Kojelis — Susitarti 
alyvmedžiai). Romane vaizduo
jama šiaurės Afrikos nuotaikos,

(Iš Europos Lietuvio) arabų ir europiečių gyvenimas.

Šiais metais filmų pasaulyje 
ypač pagarsėjo Lawrence Har- 
vey — Ladas Skinkė. Jis buvo 
nominuotas gauti Oscar’ą. Kaip 
žinome, jis yra lietuvis, kilęs 
nuo Joniškio, augęs Aflikoje, 
vaidybos mokslus ėjęs Anglijo
je. Toje pačioje Anglijoje ima 
garsėti ir kitas lietuvis kino; ąp-: 
tįstas, jau “dypukas”, tai Jut* 
gis MikelMtis, kurį filmų biz
nieriai pakrikštijo savaip ir pa
krikštijo savaip ir pavadino 
Georg Mikeli.

Kilęs jis yra nuo Tauragės, 
11 metų, kai antru kartu už
plūdo bolševikai, su tėvais pa
sitraukė į Vokietiją, gyveno į- 
vairiose tremtinių stovyklose, 
daugiausia Oldenburge. Tenjam 
pasisekė gauti darbą valstybi
niame dramos teatre, kartu 
studijavo ir vaidybą.

Ryšiai su teatru jam nutrū
ko, kai 1949 jo tėvai išemig
ravo į Australiją. Apšilęs ten 
jis vėl susirado darbo teatre, 
vaidino Sydnėjaus, Melboumo 
ir Brisbane teatruose, pateko 
ir į kelias filmas. 1957 atva-

ALMAUS GALERIJA

Atmaus galerija Great Necke, 
N. Y., šiais metais ypač išvystė 
plačią veiklą. Pereitą savaitę 
baigės Prano Lapės kūrinių pa
roda. Nuo gegužės Į iki gegu
žės 15 vyksta Sandros čipku- 
vienės tapybos paroda. (Ji gy- 
vena-Baftimorėje). Taip pat nuo 
gegužės 1 iki birželio 15 skel-

čiūnas — prieš savo veidrodį, 
prof. A. Prochazka — Politinė 
partija — tiltas tarp valstybės 
ir žmonių, J. A — Prigimtasis 
įstatymas, prof. J. Gravrogkas 
—- laukiame atsakymo iš esmės, 
J. A — Nepasaulėžiūrinė po
litika faktų šviesoje, R. S. — 
Kovą laimėsime, J. Gravrogkas 
— Politikos prasmė išeivijoje, 
A. Viliušis — Jaunimo politinio 
darbo metodika, spaudoje ir gy
venime, Iš jaunimo veiklos, Mū
sų draugų eilėse, Knygų apžval
ga. Redaguoja Algirdas J. Ka- 
sulaitis, leidžia Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos Jau
nimo Sekcija.

Revista Baltica, — visų tri- Alice Stephens dainininkių. Putino romanas “Altorių še-

žiavo į Londoną ir visiškai įsi
jungė į vaidybą.

Jis yra vaidinęs visoje eilė
je filmų: Jackpot, Beyond the 
Curtain, Sea and Sand, Oper- 
ation Bullshine, Long Distance, 
Kili Her Gently, Whirlpool, 
Carve Her Name Wilh Pride, 
Dangerous Exzile. The One 
That Got Away”. Filmuose vai
dina įvairius svetimšalius, daž
niausiai vokiečius Prancūzijoje didžioji katali-

Kai buvo minima Lietuvos kų premij? . Ja,u"""°. L
nepriklausomybės šventė Lon- U rasyt0Jul romarastui •»«“ so: J. Matulionis - Jaunimas 
done, jis dalyvavo programoje 
ir angliškai ir lietuviškai skai
tė lietuvių rašytojų kūrinius.

Aleksas Katkus — Daininin
ko dalia, atsiminimai, išleido 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la, 159 psl., kaina nepažymė 
iliustruota.

Commentationes Balticae, 
Baltų Instituto metraštis, VI- 
VII knyga, 1959 m., išleistas 
Bonnoje, Vokietijoje, 439 psl. 
Knygoje sudėta visų trijų tau
tų mokslininkų straipsniai. Iš 
lietuvių rašo: K. J. Čeginskas 
— Lietuvos rusinimas carų 
laikais, (54 psl.); Juozas Jakš
tas — Pabaltijys kryžiaus žy
gių metu 14 a. (45 psl.); Po
vilas Rėklaitis — Pilies bažny
čios Lietuvoje (39 psl.); Pranas 
Zunde — Bendrojo lavinimo 
mokyklos sovietinėje Lietuvo- JU baltų tautų ispanų kalba ansamblis ateinantį rudenį mi- Sėlyje” išverstas į lenkų kalbą 
je (42 psl.). leidžiamas žurnalas, 88 psl. nį 20 metų sukaktį. ir išleistas Lenkijoje.
.... (Toks žurnalas eina ir anglųĮ Laisvę, kovo men. numeris. , . . ... ® “

_ * t D * kalba), atspausdintas Buenos Ai- .
Baso: Juozas-Brazaitis — Zmo- res vyriausias re- rodą buvo surengta Bostone tinęs studijas Vienos universi

Henri studijos meno galerijo- tete ir kalbų seminarams pa- 
je nuo balandžio 4 iki 17. Ji rūpino daug lituanistinės me- 
dabar studijuoja meną Yale u- džiagos.
niversitete.

Liotuviy Dieny žurnalas, lei
džiamas Hollywood, Calif.. ba
landžio 24 surengė dešimtme
čio minėjimą ir koncertą. Bu
vo Roosevelt viešbutyje pietūs 
ir minėjimo bei koncertinė da
lis. žodį tarė žurnalo leidėjas 
A. F. Skirtus, redaktorius Ber
nardas Brazdžionis, Buvo pri
statyti žurnalui nusipelnę as
menys. Koncertinėje dalyje da- 

biamas lietuviškos grafikos va- Prof. Zenonas Ivinskis, Bal- lyvavo Rimas Dabšys, Raimon- 
jus. Bus galima įsigyti V. K. tų instituto pirmininkas Bonno- da Apeikytė ir Liucija Zaikiė 
Jonyno, V. Kasiulio, T. Valiaus j®» balandžio 15 grįžo į Romą, nė. Akomponavo ir vadovavo 
ir R, Viesulo kūrinių. kur gyvena jo šeima. Br. Budriūnas.

Kas tokiais klausimais Rašo: J. Kojelis
galima, Romoje ir Vatikane — 
pasikalbėjimas su kun. V. Min
cevičiumi, Jonas Jonaitis — 
futbolo magikas, Kotryna Gri- 
gaitytė — Motinos portretas, 
Antano Gustaičio satyriniai ei
lėraščiai, Ministeris be portfe
lio ir be cilinderio — apsilan
kymas pas dr. EI. Draugelį, Lie
tuvos laisvės avilys — Bosto
no šachmatininkų dovana atei
ties laimėtojams, Lietuviai Bo
gotoje, lietuviški ex libris, vei
dai ir vaizdai ir Lt. žurnalą
redaguoja Bernardas Brazdžio- žangos ir dvasinto gyvenimo' 
nis, leidžia A F. Skirtus.

daug gyvenimo teisybės ir nuo
širdumo. Nė vienas autorius ne
meluoja ir neapgaudinėja nei 
savęs, nei skaitytojo. Gausu fi- 
losofinto ir pstohologimo _gįlu-_ 
mo ir niuansų. Kiekvienas tas 
veikalas yra įnašas. Kiekvienas 
pulsuoja gyVąja lietuvybe”.

Premijos įteikimo koncertą 
balandžio 10 organizavo Ha
miltono lietuvių bendruomenė. 
Anksčiau tuo rūpinosi buvęs 
pirmininkas J. Vamavičius, o 
pravedė dabartinė pirmininkė 
Genė Skripkutė. Ji pabrėžė, 
kad knyga yra nedilstama lie
tuvybės paminklo dalis.

J. Kardelis komisijos vardu 
pasveikino veiklią Hamiltono 
lietuvių bendruomenę, perskai
tė komisijos protok. supažindi
no su Vladu šlaitu, kuris gy
vena Anglijoje, ir negalėjo į 

.švente atvykti, ir apibūdino ki
tas konkurse svarstytas knygas. 
Po J. Kardelio kalbos L. Ver- 
bickaitė paskaitė du VI. šlaito 
eilėraščius.

J. Kralikauskas, atstovavęs 
Lietuvių Rašytojų D-jos val
dybą, savo gražioje kalboje iš
kėlė knygos reikšmę lietuvių 
tautos gyvenime. Pradėjęs nuo 
Mažvydo Katekizmo įžangos — 
“Broliai, seserys, imkit mane 
ir skaitykit”, jis pabrėžė, “jog 
tiek išeivinė bendruomenė, tiek 
visa mūsų tauta tegali apsigin
ti ir išsigelbėti tiktai knyga ir 
lyra: tegalime išlikti tiktai per 
savo kūrybiškumą ir kultūrą”.

Koncertinę programą išpildė 
Toronto Varpo choras, vado
vaujamas muz. St. Gaiievi- 
čiaus, vyry kvartetas (atskirai 
pasirodė kvarteto solistai V. 
Bigauskas ir H. Ražaitis) ir sol. 
J. Sriubiškienė.

Choras padainavo: E. Gailevi- 
čiaus, K. Kavecko, K. V. Ba
naičio ir E. Griego kūrinius; 
vyrų kvartetas — J. švedo, St. 
Šimkaus, A. Kačanausko, Fr. 
Schuberto, G. Bizet, R. Rod- 
gers kūrinius; solistė J. Sriu
biškienė — St. Gailevičiaus, 
A. Kačanausko, G puccini; sol. 
H. Ražaitis — St. Šimkaus, 
Fr. Schuberto; sol. V. Bigaus
kas — J. Gruodžio ir G. Ve
rdi kūrinius. Solistams ir kvar
tetui akomponavo ir chorui di
rigavo St. Gailevičius, chorui 
akomponavo D. Skrinskaitė.

Po koncerto LB pirmininkės 
G. Skripkutės. bute įvyko pro
gramos dalyviams vaišės. R.

Sol. Danutė Stašaitytė ba- 'anda® Ma“rice
landžio 23 koncertavo Omaho- dramą žmogus, kutą
je, o gegužės 1 koncertuos Cle- u^mu^iau -
velande. Ilona Gražytė Montrealio u-

■ niversitete gavo literatūros dok-riX^ torat* dizertad»apiei Artūrą Kestlerį.
Praeities pabiros išleidžia Ka

rys. Knyga iliustruota ir jau Melboumo universitetą šiais 
atspausdinta. metais baigė 4 lietuvaitės. Ire

na Tamošaitienė, studijavusi vo- 
Vinco Ramono apysaką “Mig- ^jeQų jr anglų kalbas bei li- 

lotas Rytas” išleidžia Liet Kny- teratūrą, Kristina česnaitė, stu- 
gos Klubas. dijavusi vokiečių ir anglų kai-

Balty Inatitvt. Bonnoje tik- bas U^rą, Liucija Šeš
tais nariais yra: prof. Z. Ivins- takauskaite, studijavusi vokiečių 
kis. prof. A. Maceina. Nariais " kalbas bei Uteratu-
korespondentais: J. Balys, J. Rūta Uisvėnaite, studųa- 
Brazaitis, M. Biržiška, M. Gim- ™SI v°kl*;nl Uaba’,r bntM l>ei 
butienė, J. Grinius, J. Jakštas, takų rnto-
P. Jonikas, St Kolupaila, V. nJ^‘
Maciūnas, K. Pakštas, J. Puzi- Karališkąją Technikos koje
nas, A. Salys, Pr. • Skardžius, baigė Elena Zdanavičiūtė, 
A. Šapoka, V. Šilkarskis ir A. studijavusi komercinį meną.
Vaičiulaitis.

siteto rektorius.
Sorbono* universitete Pary

žiuje yra įkurtas teatro moks
lo institutas.

R '' '
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Pasklido garsas, kad Lietuvoje galima gauti duonos
s ’ ■ . . • • • -

Pasikalbėjimas su Renata Lipertaite - Stankaitiene
IS VISUR

Vokiškas jos vardas — Rena
te, pavardė — Lippert Vasa
rio 16 gimnazijoje ji vadinosi 
Renata Lipertaite. Dabar jos

kai kalba, skaito ir rašo kaip 
tikriausia lietuvaitė. Šia kalba 
su ja ir kalbuosi. Statau jai vi
są virtinę klausimų, o ji — da
bar jau jauna motina su kūdi
kiu rankose — atsakinėja ir 
pasakoja. Veidas jos niaukiasi, 
kai ji pasakoja žiaurius išgyve
nimus. Kartais jau, rodos, birs 
sūri ašara, bet pažvelgia į kū
dikį, nusišypso, prakalba į jį 
lietuviškai, į jį — kuris dar 
irnemanokalbėti — ir tęsia 
savo atsakymus.

Bet — nutraukiu čia pirmuo
sius savo įspūdžius, nes jau 
čiu, kad tu, skaitytojau, jai 
man, rodos, sakai: “Leisk grei 
čiau jai pačiai apie save pasi 
sakyti. Norime išgirsti tą, kur 
vėliau už mus visus vaikščioji 
Lietuvos laukais ir valgė švie 
žiu rugių duoną, užsigerdami 
saldžiu pienu”. Tad

KALBĖK,
RENATA LIPERTAITE!

parvedė pamotę. Sugriaudė ka
ro griausmai Tėvas išvyko į 
vieną ir kitą karo frontus. Mes, 
trys maži vaikai blaškėmės tai 
Karaliaučiuje, tai prie Gumbi
nės pas gimines. 1945 kovo mė
nesį, bombarduojant Karaliau
čių, griuvėsiuose liko amžiams 
mano jaunesnysis broliukas Zig
fridas. Jo, kaip ir tūkstančių 
kitų žmonių, niekieno ranka ne
atkasė, giminės neverks prie 
kapo. Niekas savas nematė ir

Čia pat, visiems matant, ma
siškai prievartavo moteris ir 
mergaites. Motinoms išlupdavo 
kūdikius iŠ rankų ir čia pat 
jas išprievartaudavo. Kai viena 
stipriai pasipriešino, tai kūdikį 
durtuvu pervėrė, o motiną iš
sivedė, kaip auką. Moterys ža
lojo savo veidus ir tepė juos 
suodžiais ir purvais, bet tas ne
gelbėjo: žiaurūs bolševikų ka
reiviai ir karininkai nežiūrėjo 
veido grožio. Mano pusseserė 
— 13 metų mergaitė, buvo taip

duonos. Išmestos rusų kareivių 
bulvių lupynos su druska buvo 
didžiausias skanėstas. Bado iš
kankinti žmonės masiškai kri
to, kaip rudenį musės. Vėliau 
nuo * 13 metų amžiaus pradėjo 
gauti darbo prie griuvėsių va
lymo ir panašių darbų. Tokie 
galėjo pusbadžiu dar šiaip taip 
misti. Masės gi, kaip skėriai, 
leidosi į kaimus ir sklido lau
kais ir kaimais tolyn ir tolyn. 
Ir taip pirmieji vokiečiai pa
siekė Lietuvos ūkininkus, šį

Valgyti nėra ko. Nuo broliuko -1 
žinių nėra. Pamotė dar šalies* S 
nė už tą žiemą. Tokiu atvėju, 9 
kai žmonės kovoja vienas su J 
kitu dėl duonos trupinio, kaip j 
piką keturkojai dėl kauto, jie J 
vienas kitam atrodo baisiai blo-1

rininkų išniekinta, kad pamišo lais, ne vydami bendrąjį prie
šą, bet su ištiestomis ranko
mis ir malda: “Duonos duo
kit. duonos! Mažosios tautos 
žmonės, ūkininkai, užmirškit 
rekvizicijas, okupacijas ir 
skriaudas. Mes mirštame. Pa- 
gelbėkite — duokit nors trupi
nį duonos, jei ne mums, tai 
nors vaikams. Pasigailėkite, 
juk mes girdėme kava ir val
gydinome duona ir jūsų trem
tinių mases, kai juos atstūmė 
jį Vokietiją bendras mūsų; prie-

— Gimiau 1934 spalio 6 Ks 
raliaučiuje. Mano tėvas, vokif 
čių intendantūros karininkas 
gimė prie Gumbinės, Stanaiči 
(Stanaitschen) kaime. Motin; 
Johanna Lange gimė toje p< 
čioje Gumbinės apylinkėje, Lai 
kyčių (Laukitten) kaime. Ar j „ 
prosenolių gyslose tekėjo lietu
viškas kraujas, aš nežinau, bet 
mano gyvenimo didesnė dalis 
jau daugiau lietuviška, negu vo
kiška.

Kai buvau ketvertų metų, 
1938 sausio mėn. numirė ma
no mamytė, palikdama dar du 
broliukus — Ziegfridą (gimu-

RENATA IR JONAS STANKAIČIAI *u dukrele Klaudija.

— 1945 balandžio mėn. Ka
raliaučių ištiko Sodomos ir Go- 
moros likimas. Miestas buvo 
beveik visiškai sunaikintas. Pas
kui prasidėjo tai, ko tikriausiai 
negalėjo būti net Sodomoje ir

sį 1936), ir Klausą (gimusį Gomoroje prieš jų sunaikinimą. 
1932). Nuo tada mano^motinos Rusai užėmė Karaliaučiaus
keitėsi. Jos buvo dvi man la- tik pelenus ir krūvas plytų bei 
bai dažnai šaltos pamotės. Ki- geležies laužą. Mane pamotę ir 
tos buvo mano globėjos — Lie- broliuką rado milžiniškoje slėp- 
tuvos ūkininkės, kurios dažnai tuvėje su masėmis kareivių ir

SODOMA IR GOMORA ir netrukus mirė. Ak, tos die
nos, tie vaizdai tame bunkery
je. Aš jų negaliu pamiršti. Tai 
buvo klyksmas ir dantų grie
žimas. Klanais tekėjo žudomų 
kraujas, susimaišęs su skriau
džiamų moterų ašaromis. Begė
diški rusų keiksmai sklido drau
ge su vokiečių pagalbos į Die
vą šauksmais ir maldomis.

BAISUS BADAS

Ir pasklido “garsas nuo ru- 
bežiaus”, kad Lietuvoj galima 
gauti ir duonos, ir pieno, ir 
kiaušinių. Labai visi gyrė švie
žią, garuojančią duoną su pie
nu. Kadangi pamotė buvo žiau
roka ir nebuvo nieko valgyti, 
tai brolis 13 metų berniukas 
tuojau išsileido į tą išganingą
ją “Lituaen”. Tai atsitiko 1945 
metų gale. Jis grįžo tik 1954. 
Gyveno Dzūkų krašte Pamūšio 
kaime, prie Pavarėnio, Daugų 
apylinkėse. Puikiai kalba lietu
viškai. Dabar gyvena vakarų 
Vokietijoj, tarnauja pasienio po
licijoj ir su dėkingumu mini
Lietuvą ir iš J>ado nasrų išgel
bėjusius jį lietuvius.

IR AŠ į LIETUVĄ

buvau nereikalinga. Ir atsime- I 
nu tada vieną šaltą naktį. Aš 
pranykau su vienu berniuku, j 
kurio motina gyveno su ma- ] 
no pamote. Kaip šešėliai, nak-; 
ties tamsoje užlipome ant ang
lių prikrauto vagono ir, įsika
sę į anglius, išsileidome į kraš
tą, kuris vienas, kaip derlinga 
sala, galėjo išgelbėti didžiulio 
sudaužyto laivo keleivius nuo 
pražūties ir bado. Aš buvau vie
nuolikos metų našlaitė.

Kai traukinys sustojo Pilviš
kiuose, nušokome nuo jo ir pa
traukėme sniego užpustytais 
laukais į kaimus ir ėmėme bels
tis į ūkininkų duris. Pirmoji 
išmalda buvo du žali kiaušiniai, 
kuriuos, būdami išbadėję, prari
jome, kaip uogą. Toliau gavo
me daugiau ir įvairesnio mais
to. Žmonės dalinosi tuo, ko tu
rėjo patys. Pas vieną ūkininką 
apsigyvenau: Ten buvau kelis 
mėnesius. Mačiau partizanus ir 
nešiau jiems maisto. Laikas 
smarkiai bėgo. Sunkiai susirgau 
ir ryžausi grįžti atgal. Kai at
vykau į Karaliaučių, liga daY 
labiau sustiprėjo ir 3 dienas gu
lėjau be sąmonės. Daktaras sa
kė, kad sergu maliarija. Jo re
ceptas buvo man įsakymas: “Kai 
tik atsigriebsi, ir galėsi stipriau 
vaikščioti, skubėk atgal į Lietu
vą, nes ten yra maisto. Ki
taip tu čia mirsi”.

Ir vėl atsidūriau Pilviškiuo
se. Šį kartą jau su pamote. 
Aplankiau apylinkės gyvento-

S. RAFAELC, O.S.B.

Da- 
vie-

Lie-

mane mylėjo gal net labiau ne- civilių — vyrų ir moterų. Kas 
gu savo tikrąjį vaiką. Mano mo- tada vyko, iki Ibi nemačiau, 
tina buvo ir niekad neužmirš- negalėjau įsivaizduoti, kad taip 
tama Lietuva, kuri kartais pa- gali būti gyvenime. Dieve duok, 
rodė man daugiau širdies negu kad daugiau nė aš, nė joks gy- 
Didžiosios Vokietijos žemė — vas tvarinys nematytų. Aš ta- 
tikroji mano tėvynė. Apie tai da pamačiau, kad sužvėrėjęs 
pasakysiu, kai prieisiu prie Va- žmogus gali būti baisesnis už 
sarto 16 gimnazijos.

— Ketvirtadalio milijono gy
ventojų miestas liko be stogo ir

BROCKTON, MASS.

IR ATĖJO KARAS

— Kai buvau šešerių metų, 
tėvas vedė kitą žmoną, o mums

žvėrį. Bolševikų kareiviai ir ka
rininkai atiminėjo žiedus, aus
karus ir k. Atiminėjo išlupda
mi auskarus su ausies mėsa, 
nusukdami žiedus su pirštais.

■;'> S,, ■

Parapijos 60 metų sukaktis 
minima gegužės 30. Iš ryto šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus iškil
mingos pamaldos, vakare pa
rapijos salėje banketas.

Lietuvos vyčių kuopa vienuo
lyno statybai paaukojo 100 dol. 
Vienuolynas bus statomas Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserim, ku
rios mokytojauja parapijos mo
kykloje.

Mokyklos mokiniai, vadovau
jami seserų, ruošiasi savo me
tiniam vakarui, kuris bus ge
gužės 15 parapijos salėje.

Moterų sodalicija balandžio 
29 rengia pupų vakarėlį. Pel
nas skiriamas parapijos staty
bai. G. L.

Sesei*, benediktines
New Hampshire valstybėje, 

netoli Manchesterio, yra nedi
delis Bedfordo miestelis. Jį su
pa kalbos ir miškai, pro šalį 
bėga kelias. Vienu atsišakoji
mu bevažiuojant, už miestelio 
randi alėją, kuri veda į baltus 
namus. Jie prisigūžė prie kal
vos. Kitados čia buvo kiek di
desnis ūkis, apie 30 akrų, 
bar — seserų benediktinių 
nuolynas.

Seserys čia atsirado iš
tuvos. Jų kelias buvo tolimas, 
4lgas ir vargingas. Karo išblokš
tos iš Kauno (1944), praėjo Vo
kietiją, Austriją, Italiją, kol pa
siekė 1950 JAV. Amerikoje dar 
keleris metus ieškojo pastoves
nės vietos. Ją surado Manches
terio vyskupijoje. Vienuolyną 
įsteigė prie Bedfordo ir pava
dino Taikos Karalienės vardu 
— Regina Paeis. Adresas: Be- 
nedietine Sisters, Wallace Rd. 
Bedford, N. H. Čia jos ruošia 
moterim uždaras rekolekcijas, 
siūdina bažnytinius rūbus, triū
sia apie savo ūkį. Laukia, kad 
daugiau mergaičių prisidėtų prie 
jų būrio. Viršininke yra sesuo 
Rafaelė, kaunietė, vienuolyno

jus ir gavusi gerokai maisto, veikloje pasireiškusi dar Lietu- 
sugrįžau į, Pilviškių stotį. Ten voje.

Lietuvoje pirmos benedikti
nių stovyniavo ir šnekučiavo nės įsikūrė 1530 metais Nes- 
vokiškai. Pamotė liko tose apy- vyžiuje. Vėliau savo vienuoly- 

,. linkėse, o aš įsileidau traukiniu nūs turėjo Vilniuje, Kražiuose,
— 1946 pradžia. Šalta. O, ir važiaVau, fcoi jis sustojo. O Kaune, Oršoje, Minske, Smo- 

kai badas tave kankina, tai tau jis sustojo šeštokuose. lenske, iš kur persikėlė į Slani-
ir žiemos šaltis dar šaltesnis. (bus daugiau) mą. Labai nukentėjo švedų

puolimų laikais (1655-56 ir 1702 
- 07). Rusam Lietuvą užamus 
(1795), visi benediktinių vie
nuolynai buvo uždaryti, liko tik 
Kaune. Vienuolynas buvo griež
tai uždaras. Apaštališkas vizita
torius arkivysk. Jurgis Matulai
tis 1926 griežtą klauzūrą nuė
mė. Seserys galėjo dirbti ir už 
vienuolyno. Ligi užeinant bol
ševikam (1940), savo vienuo
lynus benediktinės turėjo Kau
ne, Kacionišky, Čiobišky ir 5- 
kiose vietose vedė vaikų dar
želius. Seserų buvo 52. Iš jų 
JAV pasiekė tik dvi.

Benediktinių vienuolynas yra 
vienas iš seniausių. Vyrų vie
nuolyno Morite Cassino, Itali
joje, steigėjas buvo šv. Bene
diktas (miręs 547), o moterų — 
jo sesuo dvynė šv. Scholastika

būreliais po 10 ir daugiau žmo-

— Darbininko vajaus proga 
Bronė Giovannoni iš Chicagos 
prisiuntė 25 dol. auką ir šiuos 
žodžius: “už tokią ištvermingą 
kovą lietuvių išeivijoj, tautos 
laisvinime ir kovą už išlikimą . 
tautiškai kultūriniu vienetu sve
timose šalyse”. Ačiū už auką 
ir padrąsinimą.

— Philadelphijoje balandžio 
17 studentų ateitininkų inicia
tyva buvo suruošta paskaita 
“Dabarties, žmogus Jr jo mora*. 
lė”. įdomią ir turiningą paskai
tą skaitė kun. J. Brennan. Jis 
apžvelgė ankstyvesnių ir da
bartinių rašytojų pažiūras ir į- 
taką žmonių charakteriui ir gy-. 
venimui. Po paskaitos buvo gy
vos diskusijos. Pageidauta ir 
daugiau tokių paskaitų. Tik gai
la, kad nevisi studentai pasi
naudojo.

— Kun. K. Senkus, gyv. Vo
kietijoje, gegužės pabaigoje at
vyksta į JAV kaip laivo kape
lionas ir mano čia pasilikti iki. 
rugsėjo mėnesio. Esant reika
lui, galėtų pavaduoti atostogau
jančius kunigus lietuviškose pa
rapijose.

Kanados • ateitiniiikaigegužės 
15 Toronte mini 50 metų su
kaktį. Paskaitą skaitys Otta- 
wos universiteto prof. Antanas 
Ramūnas. Koncerto programoje 
dalyvaus solistė D. Stankai- 
tytė iš Chicagos. Kviečiami da
lyvauti visi Kanados ateitininkų 
vienetai.

— Paryžiuje lietuviai studen
tai turi savo tautinių šokių gru
pę, kuriai vadovauja L. Pabe
dinskas. Akordeonu groja B. 
Šlepetytė - Venckuvienė. Lie
tuviška grupė labai gražiai pa
sirodė Sorbonos universiteto 
suruoštame 25 tautų festiva
lyje.

— Kun. Juozas Bucevičius, 
-šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas Nashua, N. H., gegu
žės 22 mini 25 metų kunigys
tės sukaktį.

— Ateitininkę sendraugių ju- 
bilėjinė studijų savaitė bus lie
pos 10-16 Dainavos jaunimo 
stovykloje Manchester. Mich.

(ĖJIMAS j pranciikonų vienuolyną VVashingtone.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:
Saulės Giesmė, dr. A. Maceina_____ .___ $3.00
Šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskis .............   2.00
Milžinas, Didvyris, Šventasis, dr. P. Gaida 1.00 
Laisvė ir Mėtis, dr. J. Girnius.... ......... 1.00
Vysk. M. Valančiaus biografijos bruožai,

V. Biržiška ._______ _—.------- .-------  1.00
Čia taip pat gaunamos visos naujai išleistos lietuviškos 
knygos: ^Draugo”, “Nidos”, "Terros”, Sa’eziečtų knygos 
jaunimui, Vokietijoje išleistos “Mūsų Tėvų pasakos” ir 
kitos vaikams knygutės, maldaknygės, plokštelės (ilgo 
grojimo); devocijonalijos bei kalėdiniai atvirukai

DARBININKO ADMINISTRACIJA
91® Wfflougkby Avė, Brooklya 21* N. Y.

Care veikla Vokietijoje užbaigiama
ši organizacija po karo bu- gai, lietuviai iš Care yra gavę 

vo pirmutinė ir didžiausia per daugiausia pagalbos, 
paskutinius 15 metų. Ji yra su- 1946 balandžio mėn. kan. J. 
teikusi įvairių gėrybių pagalbos Končius pasirašė Care vardu 
reikalingiems už 82,400,860.00 
dol.

Nuo jos Įsikūrimo dienos vie
nas iš jos direktorių yra kan. 
dr. J. B. Končius, kurio rūpes
čiu iš Care pagalbos gavo Va
sario 16 gimnazija — knygų, 
fizikos kabineto įrengimus, rū
bų, maisto ir kt. — atskiros 
lietuvių šeimos Vak. Vokietijo
je, Austrijoje ir Italijoje, bei 
lietuviškos įstaigos. Proporcin-

pagalbos sutartį su Italijos vy
riausybe.

Po birželio 30 Care turės 
dar savo misiją vakarų Berly
ne. Numato praplėsti veiklą 
Lenkijoje ir toliau tęsti pagal
bą kituose kraštuose. Vakarų 
Vokietijoje veiklą sustabdo to
dėl. kad ji jau ekonomiškai 
sustiprėjo ir patys vokiečiai jau 
iš Care nupirkę siuntinių už 
550,000.00 dol.

(Iš Balfo pranešimo)

— Urugvajaus lietuvių radi
jo pusvalandis transliuojamas 
kas sekmadienį iš Montevideo 
“Excelsior” radijo stoties.

— Montevideo lietuvių kul
tūros draugija išsirinko naują 
valdybą: pirm. Julius Jazaus- 
kas. vicepirm. Feliksas Grigas, 
sekr. Rikardas Vydžius. ižd. 
Pranas Stanevičius, ižd. pad. 
Vytautas Vajauskas, nariai — 
Antanas Zupka ir Stasys Pa- 
garauskas.

KUN. V. MINCEVIČIUS GRĮŽTA ITALIJON
WORCESTER, MASS.

— Tadas V. Černiauskas, bu
vęs Sovietų pasiuntinybės U- 
rugvajuje sekretorius, atšauktas 
iš savo pareigų ir išvyko į Vil
nių. Urugvajuje išbuvo apie 
metus laiko. Jisai patardavo ne
siskubinti vykti j Lietuvą kad 
ir turismo reikalais.

Ieškoma. Iš Raseinių atsiųs
tas laiškas į Hillside Avė.. Rich- 
mond Hill, N. Y., Juozo Kas
paraičio vardu, yra pas Mr. 
V. Turulį, 119-17 Hillside Avė. 
Ricbmond Hill, N. Y. Kas žino
tu. kur gyvena J. Kasparaitis, 
prašo pranešti V. Tu raliui 
aukščiau minėtu adresu.

Nuo praėjusių metų Ameri- VVORCESTER, MASS. pranešimą apie Italijos lietuvių 
koje viešėjęs kun. Vincas Min- - veiklą ir padėkojo už suteiktą
cevičius, Italijos lietuvių bend- pažįstamą Apaštalų Sosto nūn- pagalbą Elta-Press, leidžiamai 
ruomenės pirmininkas ir itališ- cijų arkiv. Seb. Baggio ir iš- italų kalba. Nuo ateinančio ge- 
kos Eltos redaktorius, gegužės samiai išsikalbėjo Kanados lie- gūžės mėn. Elta-Press italų kal- 
4 iš New Yorko išplaukia Ro
mon. Savo viešėjimo metu dau
giausia prabuvo VVorcesteryje 
pas savo globėjus — Watkins 
ir Kaneb šeimas, kurios balan- viešųjų darbų vice-ministerio to, Toronte Pasaulio Lie- w . ... n
džio 30 rengia svečiui atsisvei- A. Malloney, dalyvavo parla- tuvių Bendruomenės reikalais Darb,n,nke
kinimo vakarienę ir kviečia da- mento trečiosios sesijos atida- kaibėimi su Centro Valdybos Pra*oma$ skambinti: 
lyvauti visus tų šeimų bičių- ryme. Pas emigracijos ministe- j Matalioniu (PnF GLemnoro 5-7281
liūs ir kun. V. Mincevičiaus pa- rį H. Fairclough kun. V. Min- 
žįstamus. Vakarienė bus Wat- cevičius kalbėjosi lietuvių iš I- 
kins šeimos bute, 110 Bemard talijos į Kanadą emigracijos rei- 
Rd. kalais. Kun. P. Ažubalis palie-

Gegužės 1 kun. V. Mince- tės Vokietijoje esančių lietuvių 
vičius dar padarys paskutinį emigracijos reikalą į Kanadą 
pranešimą Worcesterio krikščio- ir įteikė keletą specialių prašy
mų demokratų S-gos skyriaus mų leisti atvykti iš už gele- 
surininkime.. žinės uždangos. Ministeris pa-

Bal. mėnesį kun. V. Min- žadėjo padaryti galimas nuolai- 
cevičius lankėsi Kanadoje. Ba- das ir suteikti pagalbą norin-* 
landžio 6-13 aplankė lietuvių tiems lietuviams atvykti į Ka
kofonijas St. Catherines, Hamil- nadą. 
tone, Toronte, Ottawoje ir Balandžio 12 Montrealyje kun 
Mohtrealyje. Mincevičius susitiko su PLB Ka-

tuvių dvasiniais reikalais. ba pradės išeidinėti kas mė-
Toronte su šv. Jono Krikš- nuo. Bus padidintas tiražas ir 

tytojo parapijos kleb. kun. P. teikiama daugiau medžiagos apie 
Ažubaliu buvo priimti Kanados pavergtą Lietuvą.

Ottawoje lankėsi pas savo nados Krašto

REMEJy ŠVENTE
PUTNAME

šių metu gegužės 1.5 dieną 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
vienuolyne įvyta metinė

KfiMFJV ŠVENTO
(seimas)

šventės programa:

11:00 vai. iv. Mišios ir

Pranešame giminėms, artimiesiems bei priedeliams, kad 
1960 balandžio 21 d. Riverside, N. J. mirė

A v A

12:00 vai. pietūs, 
1:30 vai. posėdis,
4 vai meninė programa, 

hcndiabučio mergaitės vai
dins "Užburta šalis”.



: KAS LANKOSE TAS DRĄSUS; 

KAS LANKĖSI, NEDRĄSUS

"Nesakau, kad visi tie, ku
rie dabar lankosi Lietjvoje, 
yra didvyriai, bet tikriausiai 
jie yra drąsesni ež iuos, kurie 
ten nesilanko" (Vienybė, ba
landžio 15, Juozas Tysliava).

O Rojus Mizara, kuris lan 
kėši JJetuvoje. iš .jos sugū
žęs, kalba apie savo nedrąsą: 
“Aš net nedrįstu įvardinti nei 
vieno Lietuvos kolūkio atsili 
kusio” (Laisvė balandžio 19).

Mizara to nedrįsta, o A. Snieč 
kus drįsta. Jis išdrįso pasakyti, 
kad respublikos kolchozai per 
nai dėl organizacinių trūkume 
neatliko įsipareigojimų. Snieč 
kus drįso suminėti ir vardus 
rajonų, kurie neatliko įsiparei
gojimų pieno srityje — Zara
sų, Kovarsko, Vilkijos, Eišiškių, 
Kupiškio, Švenčionių. Drįso kal
tinti ir “Radvilonio“ soveho- 
zą, kad pernai pridaręs nuosto- 

•- lių už 130,000 rublių.
- Mizara .-^ak(is> nedrįstąs . nė 

atskirų asmenų -liesti: “Nega
lima sakyti įvardinant, kad tas 
ar kitas žmogus yra blogas, tirp 
ginys, netikęs. Vakar jis, gal 
būt, buvo “netikęs”, o šiemet 
— labai tikęs". Mizara žino iš 
sovietinės praktikos: Stalinas. 
Malenkovas, Molotovas, Bulga- 
ninas vakar buvo “labai tikę”, 
šiandien nedrąsu apie juos ir 
bekalbėti. ARNOLDAS VOKIETAITIS gegužės 5 Carnegie Hali dainuoja, su New 

Yorko filharmonijos orkestru. Nuofr. V. Maželio.

Taip Mizara apie savo drą- 
zą, kad pernai pridaręs nuosto- 
vedžiojimus jis vis tiek drąses

. uis už J. Tysliava.

GANDRAS

Gandrai lesina jauniklius, at- 
kratydami savo prarytąjį mais
tą.

Jei patelė žūna, tai patinas 
baigia užauginti jauniklius. Jei 
patinas žūna, tai patelė nebe
sirūpina vaikais, ir jie yra pri
versti badauti.

“Liet. Melodijų” valandėlė Detroite
Per devynerius metus “Lietu- valandėlė vėl pradėjo veikti, ne 

viškų melodijų’' valandėlė (Lith- sekmadieniais, kaip anksčiau, 
uanian Melodies) kas sekmadie- bet šeštadieniais nuo 3:30 iki 
nį pirmą valandą buvo trahs- 4 vai. popiet iš Detroito ra
liuojama iš Ann Arboro radijo dijo stoties WJLB, banga 1400 
stoties. Dėl Detroito Tigrų beis- kilo. Pirmą kartą ji buvo gir- 

r bolo žaidynių transliacijų sto- dėta balandžio 23.
tis buvo nutraukusi sutartis su
visom tautinėm programom ir mj kor.
septynias savaites jų netransiia- art)a ]ajJkus ;adijo 
v0‘ kad vėl leido transliuoti lietu-

Radijo klausytojai maloniai

Lietuvoje gandras buvo di
džiausias paukštis. Juodasis gy
veno miškuose, o baltasis su 
juoda uodega arti sodybų. Bal
tasis turėjo ir keistų savo įpro
čių: 1 kilometro spinduliu nuo 
savo lizdo jis neleisdavo kitai 
porai perėtis. Jei kitas gandras 
netoliese kraunasi lizdą, tai 
skelbiamas karas. Jei naujaku
riai yra senųjų vaikai, tai jie 
paliekami ramybėje. Vaikams 
leidžiama perėtis net ir tame 
pat medyje, jei jis didelis ir 
storas. Prie Šateikių malūno 
augo du stori topoliai, ir vie
name jų buvo net šeši gand
ralizdžiai. P. Sv.

Dabar padarytos naujos su- višką programą. Rašyti: Radio 
tartys, ir lietuviškų melodijų Station WJLB, 3100 David

SkautŲ vakaras
Rochester, N. Y. — Gegužės 

7 kunigaikščio Vytenio skautų 
vyčių būrelis ruošia dideli kon
certą

Broderick Tower, Detroit 26, 
Michigan.

Radijo valandėlei vadovauja 
LRKSA vicepirmininkas Ralph 
Valatka. Visais programos rei
kalais kreiptis jo adresu: 15756 

balių. Koncerto pro- Lesure. Detroit 27, Michigan. 
gramą išpildo buvusi Metropo
litan operos solistė Ona Kas- 
kas. Po to bus šokiai, bufetas 
ir kitos Įvairenybės. Gros vie
nas iš 
orkestrų. Koncerto pradžia 7 
vai. 30 min. vakare, vieta — 
545 Hudson Avė.

Tel. BRoadway 3-2224. R. V.

geriausių Rochesterio

Maskvos receptas Paryžiuįe

Šveicarų spauda rašo, kad 
Paryžiaus policijos pareigūnam 
kurie suiminėjo pabėgėlius iš 
rytų, instrukcijose buvo įsak
miai nurodyta šypsotis suimi- 
nėjant.

Motinos minėjimas
Linden, N. J. Bendruomenės 

apylinkė gegužės 15 ruošia Mo
tinos dienos minėjimą Lietu
vių Laisvės Parko salėje, 340

Ta pačia proga tenka paša- Mitchell Avė., 3 vai. popiet, 
kyti, kad Rochesterio skautai Už žuvusias, mirusias bei ken- 
vyčiai tik ką persiorganizavo čiančias Sibiro taigose ir kon-
ir davė savo būreliui naują var- centracijos stovyklose lietuves 
dą. Jų tikslas ne tik užbaigti motinas maldą sukalbės kun. 
senai pradėtą Įrengti skautam P. Totoraitis. Taip pat jis api- 
buklą. bet ir plačiau pasireikš
ti Rochesterio visuomenėje.

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

budins motinos reikšmę lietu
vių tautai. Meninę programą 
atliks Lindeno šeštadieninės 
mokyklos mokinių choras, va
dovaujamas I. Stankūnaitės, 
tautinių šokių gr-upė, vadovau
jama D. Vaičiū nai ės, dekla
muoto j ai ir kit. Be to. pasiro
dys talentingi konservatorijos
mokiniai, pianistar ir smuiki
ninkas. broliai Antanas ir Al
binas Prižgintai. 15 ir 14 me
tų amžiaus, ir jų sesutė Ri
ta, 9 metų, prancūzų baleto 
mokyklos mokinė bei konkur
so laimėtoja. Įėjimas visiems 
nemokamas. Bet nors ir kuk
lios aukos vargstančiai motinai 
sušelpti bus mielai priimamos ir 
persiųstos per Balfą į Sibirą, 
Lietuvą. Vokietiją bei kitus 
kraštus.

Paminėtina, kad Motinos die
nos minėjimą surengti kasmet 
daug padeda šeštadieninė mo
kykla. vadovaujama Juozo Pra
puolenio. Jau 9 metai, kaip jis 
vadovauja šiai mokyklai be jo- 
vadovauja šiai mokyklai be jo
kio atlyginimo. ’ V. T.

Kentėjau labai didelius Skausmus nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankose, šlaunyse, 
kojose ir keliuose: jaučiau dideli nervingu
mą ir kankino nemiga. Meldžiau Dievą pa
galbos ir mano maldos buvo . išklausytos. 
Gydytojai chiropraktikai — M.anhattan. 
Bronx. Brooklyno ir Gueens klinikose — 
pašalino visus mano skausmus ir visas pro
blemas. Dabar aš jaučiuosi kaip 18 metų 
mergaite. Dėkoju Dievui ir chiropraktikų 
klinikoms Manhattan. Bronxe ir Brooklyne. 
Jūs Kalite rnšvti ar skambinti norint rnvil- 
kosnii) informa'-iji) api-' tai. kaip man jin 
pad*i'>. — Mrs. Franrrs Randazzo.

*> Manida St . N»-w Y^rk City Tl’ 7-2170.
CHIROPRACTIC CENTER OF 

MANHATTAN. 1*2 W. 42nd St.
(Cor. B'vėAy—Sirtte 5?8A) 

CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN, 147 Montagrse St.

(Near Borouęh Hali)
CHIROPRACTIC CENTER OF 

THE BRONX. 1015 SO’’thern Blvrt.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
OUEENS & LONG ISLAND 

91-02 Sufohin Blvd.
(Near Jatnaica Station, L. I.' R.R.)

GMimri KVTKSTI3 I NAMUS b'-f kur ir brt
kiiri-M l.iiku ParkumbUikUr jw»ra*vkHr 
nplnrikvki’'- ivi- Aiandien ir couoltr ilni~t

k -|p

V?.si.«dkyti vizite xk:>nibinkitr f. | . DA *-2MQ.

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TCWN 
CATHOLIC GROUPS WHO WILL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK - NEW JERSEY, CONN. - 
PENNSYLVANL1 AREAS DURING THE SPRING AND 
SUMMER MONTHS — VIS1TING SHRINES - PILGRI- 
MAGES - CATHOLIC SUMMER CAMPS - CATHOLIC 
SUMMER RESORTS AND CATHOLIC GATHERINGS. 
— THE FOLLOWING HOTELS AND MOTELS HAVE 
SPLENDID REPUTATION FOR CLEANUNESS, COM- 
PLETE SERVICES & FRIENDLY HOMELIKE ATMOS
PHERE. WE HIGHLY RECOMMEND THEM FOR THE 
VERY BEST IN HOTEL&MOTEL ACCOMMODATIONS-

SEAWAY HOTEL — Van Wyck Expressway & Bėlt P’kvvy. FAculty 2-8700 
City Convenience - Subdrban Atmosphere. Serving International A:rport 
Modern Rooms. Reasonable Rates. Air Cond.-TV. Dining room. Cccktail 
lounge. coffee shop. Catering for Weddings, Clubs, Busine s Meeiim s. 
Pick-Up & Delivery Service to Airport. For Reservations FAculty 2-8<’00

MONTE SANO HOTEL.- 23 \VEST 27th STREET NEW 
TRANSIENTS ACCvMMODATED - All Conveniences.. 
Special Rates to Religious Groupes 
M U 4-0590

HOTEL LE MAROUIS — 12 EAST 31st STREET. N. Y. CITY
Fine Location - TRANSIENTS ACCOMMCDATED - Reasonable Rates
Special Rates to Religious Groupes
M U 4-7480

CORN1SH ARMS HOTLL :;15 AvEST 23rd STREET. N Y. Cl 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - ALL CONVENIENCES 
Special Rates to Religious Groups 
CH 3-7400

LAZAR’S MOTEL & RESTAURANT — ROUTE 25A - GHORE ROAD.
CENTERPORT. L. I. N.Y..— All Cnveniences
Special Rates to Religious Groupes 
AN 1-5220 — AN 1-9786

TIVOLI MOTEL — 3400 BRUSH HALLOVV ROAD. WESTBURY. L.I. N.Y. > 
Ali Conveniences - Splendid Location - Reasonable Rates t
Special Consideration Given to Religious Groups Į
ED 3-6600 •:/. ’ ►

SĖACON MOTEL — SMITHTOWN. L. T. N.Y ' F
ALL CONVENIENCES - REASONABLE RATES I
SPECIAL CONSIDERATION GIVEN TO RELIGIOUS GROUPES t 
AN 5-0602 L

RICH’S PLAZA HOTEL — 35 BRADHURST AVENUE. N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - ALL CONVENIENCES 
Special Rates to Religious Groupes 
A D 4-7300 ' ‘ '

ONESTI MOTEL — 379 WEST JERICHO TURNPIKE, Hunfington. L.I.N.Y. 
ALL CONVENIENCES - REASONABLE RATES 
Special Consideration to Religious Groups 
HA 3-6510

MEADOWBROOK MOTEL — JERICHO. L.I. N.Y.
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION
Special Rates to Religious Groupes 
OL 1-4200

LAND’S END MARINA & MOTEL — 70 BROIVN’S RIVER ROAD
SAYVILLE. L.I. N.Y. — All Conveniences - Splendid Location 
Special Rates to Religious Groupes 
SA 4-2040 '

PINES MOTOR LODGE — LINDENHURST, L.I. N.Y.
ALL CONVENIENCES - SPLENDID LOCATION - Reasonable Rates 
Special Consideration Given to Religious Groupes
TU 8-7100

ANCHORAGE MOTEL — ROUTE 25 A. Cold Spring Harbour, UI. N.Y. L
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION LALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Rates to Religious Groupes 
MY 2-9863

CARVILLE’S MOTOR LODGE — 29 WINDSOR LODGE. WILSON. Conn.

Special Consideration Given to Religious Groupes. 
JA 5-1461

EBB TIDE MOTEL — Ocean City, New Jersey. On N.J. State Hwy. 52. on 
the Ocean. New in '58—large. luxuriously furn. air-cond. rms & suites, 
tile comb. baths. free TV, patio, playground, sun deck. Restaurants near. 
Rates: $10 S; $15 D; $1 each add. person. Approved AAA and Duncan 
Hines. Phone Somers Pt. 3220.

THE MILROY MOTEL in Catskill. N.Y., on Rip Van Winkle Bridge, Ap- 
proach Rts #23. % mi. E. of 9-W Hwy„3 mi. E. of N.Y. State Thruway Ex- 
it #21. Ultra modem. tile bath & showers., Cent. heat, air-cond.. free TV, 
lounge, family suites. Special considerationto religious groupes. Rates: $8 - 
$10 S; $10-$12D. R—Restaurant and Cocktail Lounge adj. Tel. Catskill #2.

SLEEPING GIANT MOTEL New Haven. Conn. (Hamden). 3460 Whitney 
Avė., Rt. 10. 2% mi. N. of Exit 61 WiH>ur Cross & Merritt Pkwy. Opp. Sleep- 
ing Giant State Pk. New.‘ lux. units with TV, phones, ceramic tile baths. 
centrai heat & air cond.. 24-hr. service. comp. Continental Breakfast. Rates: 
$8 S: $10-$12 D. Tel. ATwater 8-2505.
PAINTED APRONS Port Jervis. New York. R.D. #2, ’-į mi. E. of town on 
U.S. 6. Inviting court with a hospitable atmosphere. Comfortable units have 
shower baths, centrai heat & TV. Playground & pienie area. One mile to 
Catholic church. Rates: $5-$9S; $7-$14 D. Phone 4-9131.
SWISS COURT MOTEL Upper Saddle River. N.J. (Allemdale) On Rt. 17. 
6 mi. N. of Exit 163 Garden State Pkwy, 4 mi. S. of Exit 15 N.Y. State Thru- 
Way. 18 mi. to N.Y.C. Uniąe 29 unit motei, air-cond.. TV. tile shwrs. & tubs. 
Relax-a-Matic beds. Special rates to religious groupes. Rates: $7 S: S8-S10D; 
$10-$14 suites. Tel. D Avis 7-2136.
REDWOOD MOTEL in MonticeUo. N.Y.. 104 Broadv/ay. Rt. 17. New deluxe 
unitą with .centrai heat. indiv. cont. air-cond.. phones & TV ai! rms.. heated 
pool, room Service. An outstanding motor hotel. 41 units—mile to Catholic 
church. Rates: $10 S: $14 D: $16 T. Lower off season. Ph. 3166. R—-Restau
rant and eoektail lounge on premises.
OAK GROVE CHALET, Motei & Restaurant. Kingston. N.Y. Rt. 3, US Hv.y. 
9 W„ Thruway Exit 19 & 20. (Rt. 3, Box 252. Saugerties). Gateway to Cats- 
kills. 22 modem units. nicely appointed; centrai heat; air-cond.. free TV; 
pets allmved. Rates: $7 S; $8 D. Ph. Federal 8-9888: TWX:19&20.

STAMFORD MOTOR HOTEL — 1209 MAIN STREET, Stamford. Conn.
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Consideration to Religious Groupes 
DA 5-2655

KNOTTY PINE TOUROTEL in Reading-Lancaster. Penn. (AdamstovvnL 
U.S. 222 Hwy. 1’4 mi. N. of Pa. Tumpike, Reading Interchange. Central 
heat. them. controlled. TV & phones all rooms. lobby; sv.-im pool. Restaurant 
and eoektail bar adjoining. Lower off sėason rates. Rates: $6-$12. Phone 
Huxley 4-4801

TUCKAHOE MOTEL — 307 TUCKAHOE ROAD. YONKERS. N. Y.
Exit 6 E & 6 W - N. Y. Throughway — Fine Location. AI! Conveniences
Special Consideration to Religious Groups
SW 3-6300

SAW MILL RIVER MOTEL — Saw Mill River Parkwav & Valley Avė.. 
ELMSWOOD, N. Y. — Telcphone - T.V. - Breakfast - Bar - Kitchenettes 
Special Rates to Religious Groupes 
LY 2-7500

NATHAN HALE MOTOR INN — 1605 WHALLEY -\ve.. New Haven. Conn.
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Rates to Religious Groups 
FU 9-9504

HAYLOFT MOTEL — ROUTE *35 — SOUTH SALEM. N. Y. 
ALL CONVENIENCES - EXCELLENT LOCATION 
Special Rates to Religious Groups 
SO 3-5410

PASCACK MOTEL — ROUTE #59 — MANUET. N Y 
AU CONVENIENCES - SPLENDID LOCATION 
Special Kates to Religious Groups 
NA 3-8511

SUNSHINE VALLEY MOTEL — 317 W. JERICHO TURNPIKE 
HUNTINGTON. L.T. N.Y. — Ali Conveniences - Fine Location. 
Special Rates to Religious Groups 
HA 3-0844

Centin. on pago 7

NAUJIENA!
Įsigykite labai papiginta kaina knygas: 13 knygų tik 6.00 doleriai 
NAUJASIS TESTAMENTAS — • vertė - aYkivysk. J. Skvireckas 
Visų metų LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — arkiv. J. Skvireckas 
ŠV. ANTANAS PADUVIETIS — Ne’.lo Vian. Vertė A. Vaičiulaitis 
&V. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS — T. D. Daveau
ŠV. M. MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE vysk. P. Bučys 
POEZIJA — Jurg's Baltrušaitis
VAI LĖKITE DAINOS — kun. J. Dabrila
PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PABAIGA — kun. P. Juras 
PRIE VILTIES KRYŽIAUS — Dr. J. Prunskis
VYTIS IR ERELIS — Jonas Kmitas
ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOMIS — T. P. Bizauskas '
ŠV. KAZIMIERAS -- Viktoras Gidžiūnas, O F M.
KAIP TAPTI JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ PILIEČIU?
. Užsakymus siųsti:

VARPELIS -— Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
A roję, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje ‘ labiausiai 

vertina gautam '^ūnliny ?‘7~?" ' ’' "
5 Be abeio. ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO- 
J NES MEDŽIAGOS SUKNELEI. KOSTIUMUI. PALTUI.
i
Į IZJT'EJ galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa-
> čiom žemiausiom kainom mieste?
> TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

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

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

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR. SEKMADIENIAIS. . 
-/IŠSKYRUS ŠfeŠTADIENTUŠ, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino'krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į 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. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

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

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, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

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

PATENKINTI

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

Tel.: AL 4-8319

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Dabar jūs galifė 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 Rytų Europą

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

DOVANU SIUNTINIAI | 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 EXPRESS Corp.
• NEW YORK 3. N. Y„ 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-54*6
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street — Tel.: FO 3-8569
• PATERSON. N.J„ 99 Main Street — Tel.: M U 4-4619
• NEW HAVEN. Conn.. 6 D*y Street — Tel.: LO2-1446
• PITTSBURGH. Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.
• WORCE3TER, Mat*., 22 Carlstad Street — Tel.
• HAMTRAMCK. Mich., 9350 Jos. Campan — Tel.: 
o CLEVELANO, Ohlo, 2683 W. 14th Street — Tel. 
o ChICAGO, III., 2222 W. Chicaųo Avenue. — Tel. BR 8-6966 
e SAN FRANCISCO. Cal.. 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 
o VINELAND. N. J„ West Landi* Avenue, Greek Orthodo* Btdg.

Skyrius atidaryta* penktadieniai*, šeštadieniai* ir sekmadieniais

HU 1-2750
SW 8-2868



DARBININKAS

ŽAIDYNĖM ruošti

«
CDAPTA C ia, A. Endriukaitytf, A. Bagdžiu- 

B^^W nas, j. Kliveftka, J. Lapurka, E.
™^^mSMmMmil Staknys. . „s—

DEŠIMTOSIOS ŽAIDYNĖS 
JAU ČIA PAT

Žaidynėm New Yorke jau pa- 
' siruošta. J. Kepenio vadovau

jamas komitetas veikia laikro
džio tikslumu. Eilė mūsų orga
nizacijų paskyrė varžybų lai
mėtojams dovanas — taures: 
Vlikas, Ateitininkų Federacija* 
Altas, Gydytojų Sąjunga, Ne
ries bendrovė, Lietuvių Bend
ruomenė ir k. Su dovanomis ir 
priėmimu newyorkiečiai dar 
niekada nebuvo šykštūs. Pasi
gendama tik jaunesniems daly

viams nakvynių.
i žaidynės prasideda 10 vai. 

ryto, šeštadienį, balandžio 30. 
Smulkų varžybų tvarkaraštį ra
site penktadienio Darbininko nu
meryje.

Ateitininkų Federacija pasky
rė didžiulę pereinamąją taurę

vyrų krepšinio varžyboms. Ar 
merikos Lietuvių Taryba—per
einamąją taurę moterų krepši
niui. Lietuvių Gydytojų Draugi
ja New Yorke— pereinamąją 
taurę mergaičių krepšiniui. Ne
ris International bendrovė (dr. 
Kazickas ir dr. Valiūnas) pasky
rė taures visiems vyrų grupės 
varžybų nugalėtojams. Paterso- 
no Lietuvių Klubas paskyrė tau
rę moterų stalo teniso varžy
bas laimėjusiai komandai.

Atletas

"KARIO" 4 NR.

PADĖKA
Sausio 22 Hartforde, Conn., 

mirė ir sausio 25 palaidotas šv. 
Benedikto kapinėse Matas Kri- 
pas, gyvenęs 48 Seyriiour St., 
Hartford, Conn. Talarskio lai
dotuvių koplyčioje velionį ap
lankė daug žmonių, užprašė apie 
500 mišių ir sunešė daugybę 
gėlių. Iškilmingas gedulingas 
mišias šv. Trejybės liet bažny
čioje aukojo velionies brolis 
kun. J. Kripas, asistuojant kun. 
Ch. Rukus ir Kun. Edw. Ra- 
dzewich. Amžinon kelionėn pa
lydėjo daugybė velionies drau
gų, giminių, Marianapolio vie
nuolijos atstovai, o taip pat ger
biamieji kunigai: Rev. Msgr. J.

LieĮ, jen. konsulato 
ieškomi asmenys
Bartnikienė - Kanišauskaitė, 

Eugenija,
Butkienė — Znutaitė, Ona, 

ir Butkus, Kazys, gyveno Og- 
lesby,

Deimantavičius, Pranas, Ka
zio sūnus, gimęs Palemone, 
Kauno apsk.,1923 kovo 1 d.;’

Dženkaitienė, Ona, gyveno 17 
Shepherd Avė., Brooklyn 8, N.

hotel — motel contiįį. from p. «
FOWN H9U8E MOTOR

Near H*rtxord. Cqdx

LAKEWOOO COURT MOTEL — UA. Higtmy #30, New Brunswick, N J.
25 Kooms - $0.00 up - Spacious grounds - sYoutaga 
Spėriai. Rąk** to Religious Gmnrst 
UA .

^YACK MOTOR LODGE E RESTAURANT — Route* #303 and 58, 
toest Nyack. N. Y. — AU Conveniences - Fine Locaūon

. Special Rates to Religious Groups
ELmwood 8-4100

fHREE JUDGES MOTEL * RESTAURANT — Whalkųr' Avė.,
hleuv Haven. Conn. — All Convehienceą - Ideal Locaiion 
Special Copaideraūon Given Rdigious Gcoupes 

’ Fm 7-6624
CAPE MUTUL — CArEMAY. JlStS&Y ' ’ ....... "

30 Kooms - 86.00 - All Conveniences - Fine Loęation 
Spedal Rates to Religious Group* 
TU 4-4256

' ........ ' '.............
JYAL MOTEL — Štate THIghway $3, Secaucus. N.- J; — Every-modern- 

Convenience - Fine Location - Special consideration to religious groups 
UN 7-9600

rALE MOTOR INN — WUber Cross Parkway, at Fhdt utf 
WALLINQF'QRD, Conn. — AU Conveiiences - Splendid Location 
Special Consideration to Religious Groupes 
CO 9-1491

HELP W. FEMALE TRAVEL AGENCIES

Įstaigų išvalymui reikalingos

Wine & Liųuor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

Tek: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms _

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
Vestuvėms ir pokyliams tortai 

Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav?

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

išspausdintas ir jau pasiekė
skaitytojus. Šiame numeryje ra
šo: A. Rėklaitis — Lietuvių Ve
teranų Sąjungos “Ramovė” de
šimtmečio proga. J. Apyrubis

‘ — M. S. O. (Pabaltiečių sargy
bų ir transporto daliniai prie 
anglų kariuomenės Vokietijoje), 
dr. V. Sruogienė — Archeolo
gas Tadas Daugirdas, Balys Ambot, Rev. A. J. Aeffernan,

Kindurys, Antanas, iš Mineiš- 
kiemio km., Linkmenų vai., Ute
nos apsk.,

Kraužlys, Juozas,
Kubilius, Albertas,
Kuprienė (Kuprys) - Macevi

čiūtė, Vincė, Petro duktė, iš 
Skuodo,

Marks, Ona, ir jos tėvas Py- 
kys, gyveno Washington, Pa.,

Paliušis, Jurgis, Juozas, Juozo 
sūnus, gimęs 1918 m. iš Lietu
vos grįžo į Pittsburghą, Pa, 
1939 metais,

Petroliūnas, Adolfas, gydyto
jas,

Pykys, ir jo duktė Marks, Ona

DARB4NINKCS
ISvalyti įstaigas moderniškuose pasta
tuose Manhattane. Pradedamoji al
ga pagal unijos ratą—$1.57. j vai.

r Darbas nuo 6 v. popiet iki 12 v. nak- 
' ties — nuo pirmadienltf iki penktadienio.

Kas to darbo nemokėtu, pirmomis die
nomis gaus pamokas. — Apmokama ligo
ninė, gydytojas, gyvybės apdraudos. at~" 
ostogos. Suinteresuoti priimami kasdien 
nuo 10:30 vai. priešpiet. Atsineškite ši 
skelbimą ir turimas rekomendacijas i

20 East 27th Street, N. Y. C^ N.Y.

PACKAGE VACATIONS
. . .all gift-vrapped with excitingextra>! J 
MIAMI BEACH - CALIFORNIA ■ LAS i; 
VEGAS - HAWAII by plane on any 3. 
domestic airline. — Fabulous vacations Jį 
that include glamorous hotels. wonderful g 
meals, tucinating sigbtseeing trips. For (i 
a glorious good time, without a mo- 2; 
ment's care, vrite or visit — ARGUS (i 
TRAVEL COMPANY. 511 Fifth Avenue. <į 
New York. Tel.: YUkon 6-154O. Indepen- (‘ 
dent trips arranged without a Service (‘ 
charge. A complete travel Service any- (J 
where in the World you wish to travel. (!

Telefonas: STagg 2-5938

ROOM ■ BOARD

ROOM & BOARD 
on Staten Island 

FOR ELDERLY PEOPLE 
$5.00 a Day and Up 
Catholics welcome. 

Inspection invited — Y U 4-0940

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

•- ■ Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai

PAUL’S RESTAURANT
I1QUORS — BEER — WINES

SKANUS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VISNIAUSKAS

31 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

Sruoga j ■ Gradeck. gyveno Washington, Pa.,
minėti, Jonas Rūtenis — Žal- nrynes, nev. a. uraaecs, j ,
airis. Istorine kronika (eiliuo- Rev. A. Karolis, Rev. W. Viekas, Valužis, Aleksandras Juozo 
STrranys Alšėnas - Gusaro B- Gauronskas, Rev. A. ^unus Cicero, UI. 1916 
atsiminimai, K. Žukas — Dėl Zanavich, Rev, P. Kartonas, Rev. m- balandžio men., 
pik. K. Ališausko “Pastabų ir A. Ražaitis, Rev. G. Vilciauskas, 
nuomonių” apie K. Žuko knygą Rev- Pranskietis, Rev. E. 
“žvilgsnis į praeitį”, V. šven- Radzrevich, Rev. B. Benese- 
toraitis — Lakvėrės miškų vii- Rev. I. Abraitis, Rev. Ch. 
kas (tęsinys apie estų partiza- Rukus, Rev. J. Matutis, Rev. 
nūs), Edvardas Šulaitis — Žie- J- Dilion, Rev. Fr. Karvelis, 
mos sporto olimpiniai žaidimai. R®v- E- Demenske, Rev. J. Wel- 
Be to, šaulių skyriai, kronika d°n- 
ir kt. Daug paveikslų iš Lietu- Visiems čia išvardintiems ir 
vos kavalerijos gyvenimo ir ki- neišvardintiems, dalyvavusiems 
ĮOkių. ($t. p.) velionies paskutinėje kelionė-

je» už aplankymą , ir maldas iš 
širdies dėkojame.

Teodora Bajelytė - Kripas, 
sūmūs Mykolas ir Jonas su 
šeimomis, broliai ir seserys

Vilimas (ar Viliumas), Vla
das, kilęs nuo Kruopių,

Vinkšnelis, Jonas, Petro sū
nus.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
at-nantieji maloniai prašomi 

siliepti:
Consulate General of

Lithuania
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

* CHILDREN BOARDED MIRUSIEJI

ir greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Ė Kreipkitės:

! ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-14 Jamaica Avė. Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

. ' ’' < NAMŲ ADRESAS
106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

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

(Money Orders), Mutual Funds \
Kreiptis :

RAYS UQU0R STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BL.VD. RICHMOND HILE* N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIUS

CHART/RS J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vemon St Philadelphia 23, Pa.

POplar 54110

CHILDREN BOARDED
3 Years and Up in Catholic Home 

on East 51 Street, in Brooklyn 
Reasonable prices 
Inspection inv.ted

CL 2-2281 Stephen Bredes, Jr.
CATHOLIC OWNERSHIP 

White House Station 
SPECIAL TRAINING

FOR RETARDED CHILDREN
ON NURSE’S FARM 

VVhite House 493 (N. J.)

ADVOKATAS 
37 Skendau Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

Grace Kreslinevičienė, 70 m. 
gyv. Bronxe, mirė bal. 9, pa
liko sūnų Juozą ir dukrą su 
šeima.

William Dvariškis, 57 m., mi
rė bal. 10, gyveno Brooklyne, 
paliko liūdintį brolį Antaną, a- 
nūkus Naugatuck, Conn. ir gi
minaitę M. Lapakaitienę Brook
lyn, N. Y.

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

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

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

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Brrtain, Conn.

Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS
74 Providence Street 

Worcester, Mass.

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS

PL 4-6757 PL 4-1165BROOKLYN 8, N. Y.

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3S65PLeasant 4-3501

35 iki 40% NUOLAIDOS 1959 metų 
vokiikos gamybos radio, HI-FI bei
Stereo aparatams. • Dideli atpigini
mai Admiral bei RCA televizijoms • 
Geriausia proga įsigyti Fedder* oro 
vėsintuvų (Air conditioner).

AVIMĄSKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIK}

SUMMER RESORTS VYTAUTAS BELECKAS

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografijąROCK VIEW HOUSE U.S. Highway 
#206, Montague, N J. — 5 minute* 
walk to Catholic church. Tennis - 
Golf - Swimmlng - Dnncing. Eacel- 
lent food. Write for brochure "L" 
or phone Charles ar Louia* Reūi- 
hardt — Montsgue 3 2263.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, Šeimos, vaiką, įvairią progą, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ta* pan.

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

Salė vestuvėm*, 
kfom* pramogom*. B* to, 
duodami polaidotuvinlal 
pletO*. Pirmo* rMies II*- 
tėviška* meleta* prieina* 
moml* kainom!*.

Gardner Lake 
New HOUSEKEEPING COTTAGES 

Ideal location. Good Fishing 
Write for Brochure “L” 

Arrovrhead Grove, 
Colchester 4, Conn. 

Colchester 4, Conn. CH 2-9278

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

Aptarnauja NEW BRFTAIN, WATKRBURY Ir HARTFORD. Conn.

VACYS STEPONIS, savininkas
40 East 26th Street, New York City, N. Y.

TeL MU 3-2928- 
GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Margarita Jokšienė, 58 m., 
mirė 14 bal., iš Woodhaven, N. 
Y. Palaidota iš Angelų Karalie
nės bažnyčios. Paliko liūdintį 
vyrą Zigmantą, dvi dukras ir 
seserį M. Ramoškienę, Rich- 
mond Hill, N. Y.

Ona čeponienė, 72 m., gyv. 
Brooklyne, mirė balandžio 20. 
Palaidota iš Apreiškimo bažny
čios šv. Kryžiaus kapinėse. 
Paliko 3 dukras ir sūnų. Velio
nė buvo ilgamečio vargoninko 
Sako uošvė, A Šakienės moti-

Televizijos, Hi-Fi bei vokitkų aparatų 
taisymas atliekama* kvalifikuoto 
techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 
vai. vak. Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa
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ŽINIOS.

NEW YORK

HMUIENOS,
galima gauti butui modern’Ski 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

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

Prieinamiauuomis kainomis su 
labai gerom iteimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į. vietą U 

ONOS IVASKIENES

BALDO KRAUTUVES

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAtOOTtJVtŲ-DIREKTORUaS  ̂
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridae, Mass. 
notary’ PUBLIC

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

|1-

fel
Studentu ateitininku New Y. 

draugovės susirinkimas šaukia
mas penktadienį, ^balandžio 29 
d., 7:30 vai. vakare, pas Bra
žinskus, 617 East 24th St, Pa- 
terson, NJ. Paskaitą apie Pax 
Romana organizacijos veiklą 
skaitys tos organizacijos pirmi
ninkas dr. Vyt. Vygantas, tik 
šią savaitę grįžęs iš Madrido, 
Ispanijos, kur dalyvavo Pax 
Romanos posėdyje. Studentų 
ateitininkų draugovės nariams 6-7068 
i susirinkimą kelionė organizuo
jama mašinomis. Visais tais rei
kalais prašoma kreiptis pas Ri
mą Gedeiką telefonu H Y 7-64- 
73.

Autobusas išeina ba
landžio - April - 30 d. nuo pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush- | 
vieck Avė., Brooklyn 21, N. Y, < 
Pakelyje sustos prie Angelų

Vytenio Vasyliūno. vargonų 
rečitalis

N. Anglijos konservatorijos 
vadovybė ruošia Vytenio Vasy
liūno viešą rečitalį, kuris bus 
penktadienį, gegužės 6 dieną,1 
5 vai. popiet Brown salėje. Sa
lė yra konservatorijos patalpo
se, Huntington Avė. Įėjimas ne
mokamas. Bostone ir apylinkė
se gyveną lietuviai yra kviečia
mi pasiklausyti jauno muziko. 
Vytenis mokosi muzikos virš 
dešimties metų; vargonus stu
dijuoja 6 metus. Jo dabartinis 
mokytojas yra konservatorijos 
profesorius Donals Willing.

gį Parapijos metinis banketas 
| bus gegužės 15 d. 6 vai. popiet 

Liet. Piliečių Klubo salėje. Bi
lietai jau platinami ir renka
mi sveikinimai, kurie bus at
spausdinti prisiminimo knyge
lėje. Banketo rengimui vado
vauja kun. J. Žuromskis ir jo 
sukviestas komitetas, kuris kiek 
vieną trečiadienį 8 vai. vak. 
susirenka pasitarti. Toks komi
teto susirinkimas bus balandžio 
27 d. 8 vai. vak.

šv. Petro lietuviu parapijos 
biuletenis primena:

Balandžio 29 d. 7:30 vai. vak. 
pradedamos gegužinės pamal
dos, per visą mėnesį kasdien 
7:30 vai. vak.

Balandžio 30 d. 6 vai. popiet 
Bostono lietuvių skautų šv. 
Jurgio minėjimas parapijos sa
lėje po bažnyčia.

Gegužės 1 d. 2 vai. popiet 
N.* Anglijos lietuvių parapijų 
vaikų diena Jėzaus Nukryžiuo
tojo seselių vienuolyne Brock- 
ton, Mass.

Gegužės 1 d. N. Anglijos vy
čių seimelis Harford, Conn.

Gegužės 5 d. 2 vai. popiet 
teikiamas Sutvirtinimo sakra
mentas Bostono katedroje.

Gegužės 8 Motinos diena. 9 
vai. ryto parapijos vaikų pirmo
ji komunija.

Gegužės 22 d. 2 vai. popiet

LIETUVOS VYČIŲ KEGLIAVIMO VARŽYBOS

mams.
Since 1889

Anywhere

ta ir meninė dalis. Visos sąjun-

Dąytono vyčiy 96 kuopos į sode.mas.

LAIKRODININKAS
7281

Auksas, Sidabras, Deimantai

Tel. EVergreen 7-4335 -WAGNER THEATER
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS)

ŽAIDYNIŲ POBŪVIAI
ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTINES

HEIM A TLOS” ŽAIDYNES Tel. STagg 2-5043

SEKMADIENĮ, GEGUŽES 1

UŽB AIGTUVES - SPORTO AKADEMIJA
Programoje: 1. Dešimtųjų Sportinių Žaidynių sukakties minėjimas

BALANDŽIO 30 - GEGUŽES 1 New Yorkey-

■

...

Stalai (10 asmenų) rezervuojami peš J. Nakutavičių, telef. VI 9-5097 
Bilietai gaunami: Lietuvių Atletų Klube ir pas p. J. Ginkų

Weddinqs & Funerals 
our special+y

Autobuse' visos vietos "jau užim
tos.

£

CAMBRIDGE, MASS. z
Kleb. Fr. Juškaitis ir jo asis-

Valaitis, Newsweek 
foto korespondentas, 

sekmadienį tarnybos
išvyko į Skandinavi-

Groja CLUB TEN ORKESTRAS — Pradžia: 8:00 v.v.

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 30

SUSIPAŽINIMO VAKARAS

:T:

mišias mišriam chorui, tai Mi-

::
< ► Abu pobūviai

jį 485 GRANO STREET
Brooklyn 11,N.Y. EV 4-2318

Programoje: LINKSMIEJI BROLIAI Iš LINDENO, N. J. 
VAIŠŪS - ŠOKIAI

Motinos dienos minėjimą 
ruošia L K. Moterų Sąjungos 
24 kuopa gegužės 1, sekmadie
nį. Angelų Karalienės parap.

OUR ONLY STORE
We fįeliver Anyiohere
We Telegraph Flowers

Penktadienį, balandžio 29 iki — 
Trečiadienio, gegužės 4, 1960 ..

Spalvota filmą 
apie ilgesį ieškant meilės ir laimės

gietės ir viešnios bei svečiai Kreiptis telefonu: MI 7-5647. 
maloniai kviečiami minėjime _____________________________
dalyvauti. Įėjimas neapmoka- k " ........ . . '

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

šeštadieniais iki filmos pabaigos. 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos

STALO TENISAS, ŠACHMATAI ! 
KREPŠINIS. TINKLINIS

su M. Hold - R. Lenz - J. Stoekel - 
P. Weck - Helen Vita ir W. Roesner

Priedinė filmą;

bus modernioje LENOX CHALET CATERERS salėje — 
252-4 2nd Street, New York

Eglutės dešimtmečio sukak
ties proga ALR Katalikų Fede- I 
racijos Valdyba jos leidimui 
paremti paskyrė 50 dol. auką. |

?

2. Jauna dainos pajėga AUŠRA VEDECKAITfi
3. Iškilmingas Taurių-dovanų įteikimas laimėtojams.

Groja STARLIGHT Orkestras — Pradžia: 6:00 v.v.

“GRUEN IST DIE HEIDE"
Be to. naujausia Vokietijos įvykių 

savaitinė apžvalga

Wrl J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Rez. JAmalca 6-7272

MAIRONIO šeštadieninis mokyklos abiturientai klasėje. Nuotr. V. Maželio.

Prieš išvykstant iš Brooklyno ' 
bus mišios maldininkų inteno- S 
ja pranciškonų vien, koplyčiioje 
6:30 vai. ryto. Visas kitas infor
macijas teikia Darbininko ad
ministracija, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. TeL 
GLenmore 5-7281, vakarais —

V-•

Darbininkų globėjo šv. Juo
zapo šventę ruošią ALR Kata
likų Federacijos New Yorko 
apskr. valdyba, gegužės 1 d. 
Tą dieną Apreiškimo parapijos 
salėje tuojau po sumos — 12 
vai., bus šventės minėjimas su 
atitinkama programa. Paskaitą 

, : skaitys dr. Ona Labanauskaitė. 
Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti. Įėjimas nemokamas.

Ateities žurnalo koncertas 
pereitą sekmadienį Apreiškimo 
parapijos salėje praėjo labai 
gražioje nuotaikoje. Publikos 
atsilankė gausiai, programą iš
pildė solistė Janina Uustikaitė, 
pianistė Aldona Kepalaitė ir 
dramos aktorius Alg. Žemaitai
tis. šokiams grojo Joe Thomo 
orkestras.

Kun. Titas Narbutas, Lux 
Christi redaktorius, vikaraująs 
V. Jėzaus Užgimimo parapijo
je, 20 Madison St., Brooklyn, 
N. Y., laikinai perkeliamas į šv. 
Silvestro parapiją Grant ir Mc 
Kinley Avės., Brooklyn, N. Y.

Antanui Zavadskui Darbinin
ko redakcijoje yra laiškas. 
Anksčiau jis yra gyvenęs 106 
Highland PL, Brooklyn 8, N. 
Y. Kas žinotų jo dabartinį ad
resą, prašom pranešti redakd-' 
jai-

Vyt. 
žurnalo 
pereitą 
reikalais
jos- kraštus. Aplankys Daniją, 
Švediją ir Norvegiją, žurnalui 
paruoš nuotraukų iš tų kraštų 
princesių gyvenimo.

1 H
11

Ann Scott, Charles Vanagas.
Knygelė apie Šiluvą, parašy

ta kun. Jutkevičiaus, buvo pa
minėta Catholic Telegraph - Re- 
gister. Kuopa knygelę nusiun
tė to laikraščio žurnalistui Msg. 
Mattew Smith.

Birželio 5 vyčiai rengia pik
niką Triangle parke.

Illinois - Indiana apskritis
Balandžio 23 Detroito vyčiai, 

laimėję vidurio vakarų keglia- 
vimo varžybas, nuvyko į Chi- 
cagą, -kur dalyvavo rungtynėse, 
pasirengdami šių metų žaidi-

nos išdalintos: C. Rusteikai už 
individualinį žaidimą su 245 
taškais, L Rokui už serijinį žai
dimą su 607, moterų klasėje 
H. Balandis — už individuali
nį žaidimą su 220 ir serijinį 
su 570 taškų.

Komandinėse varžybose pir
moje vietoje stovi Elizabethas, 
toliau Keamy, Newark 1, Ne
verk 3, Newark 8, Bayonne, 
Linden, New York.

— A.D. Juknis

Lietuvos vyčių vidurio vaka
rų kegliavimo varžybos rengia
mos gegužės 28 McCook Lanes, 
Dayton, Ohio. 96 kuopa suda
rė visiems svečiams įdomią pro
gramą. Prieš pietus Govemor 
viešbutyje bus priėmimas. Iš ten 
visi vyks į kegliavimo vietą. Va
kare šv. Kryžiaus salėje — šo
kiai. -----------------—------------

Gegužės 29 visi vyčiai daly
vaus pamaldose šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Po to — pusryčiai. 
Visiems žaidynių dalyviams bus 
pietūs Suttmiller restorane. Lai
mėtojams bus išdalintos dova- 

_ _ nos. Pirmadienis yra Vainikų Birželio 25 ir 26 Gleneagles - tentai pasirūpino Velykų pamal- 
ga juos sveikino tėvai, broliai, diena, tai visi galės pasilikti Country klube rengiamos golfo das pravęsti gilioje siįikaupi- 
seserys, kapitono G. A. Polen ilgiau. Sekmadienio vakare ga- žaidynės. Vadovauja pats spor- mo nuotaikoje. Mišių inetu cho- u v<u
ginklo draugai karininkai iš Gr. lės pasijodinėti Eva ir Curiey to vadas Al Kassel. Numatytas ras giedojo naujai paruoštas pn^sya *Marijorgar-
Pittsburgh, Pa. Ųeasures ūkyje. banketas ir Žrffri/ii micioc miSvnom nhAHii tai 1UG_

AMERIKOS LIETUVIŲ 
. PILIEČIŲ KLUBO, _

-^280 Union Avė.. BroOklyn -iT. N. T? • 
2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 
su salėmis ir baru - restoranu.

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

Amer. Lietuv. Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirm‘ninkui 

ST. KARVELIUI,
188 Highland Blvd., Brooklyn 7. N.Y.

Romualda Buragaitė, iš Wood- 
haven, N. Y., baigusi Trapha- 
gen modisčių mokyklą, susižie
davo su kapitonu George A. 
Polen, aviacijos ligoninės ad- 

; - ministratorium iš Greater Pitts-
bažnyčioje mišios 11 vai bus buf^ pa Suaeduotuvlų pr0_ 
aukojamos už mirusias motinas. 
Visos kuopos narės prašomos 
per tas mišias aukoti komtiiii- 
ją ta pačia intencija. Motinos 
dienos minėjimo aktas bus pa- - . .. . ~ ,

c „oi -------------------------------------------- Vlsi vyaai, kurie non daly- Northside 5 kuopa metimus sa Quinti Tom, parašyta Orlan- Via<u« i*.
gamoje pritaikinta ^Skail Parduodam^ trijų šeimų mū- vauti šiose kegliavimo varžybo- šokius rengia balar^io 30 St. do di Lasso (1530-1504) zuitas. Velykų švenSų p'roga

s p p rinis namas gerame stovyje, se, turi užsiregistruoti iki ge- Michaels saleje, 1644 W. Wa- Parapines mokyklos mokiniai, ian^ėsį Bostone pas savo tėve-
gužės 15. Daugiau informaci- bansia Avė. seselių lydimi, gegužės 1 vyks yus
jų suteikia Tom Scott, 324 Seniorai gegužės 1 pradeda į Brocktoną 'dalyvauti bendro- '
Grove Avė., Dayton 4, Ohio. piknikų sezoną Lietuvos vyčių je vaikų procesijoje. Išnuomojamas modemiškas

Cambridge Civic orkestras § kambarių butas su saulės
duos simfoninį koncertą šv. Ma- gonkomis. Pageidaujama suau- 
rijos salėje, kampas Howard gūsių pora, kurie norėtų ramiai 
ir Prospect gatv., Cambridge. gyventi gražiame bute. Dėl są- 
Klebonas kun. Fr. Juškaitis šį lygų tuojau rašykite: Darbinin- 
koncertą remia ir savo parapie- kas, P. O. Box 25, 910 Wil- 
čių tarpe platina bilietus. loughby Avė., Brooklyn 21, N.

S. F. Y.

New Yorko • New Jersey apskri
tis

Kegliavimo sezonas pasibai
gė. šv. Jurgio salėje Newarke 
buvo surengtas užbaigimo ban
ketas. Vadovavo apskričio pir- 

ketvirtą laipsnį bus pakelti mininkas Larry Janonis. Dova-

antrą laipsnį pakelti: George 
Mikalauskas, Lionginas Pras- 
mantas, Ted Sluzas, į trečią 
laipsnį: Frances Mikalauskas ir 
Charles Petkus. Apskričio susi
rinkime, kuris bus Detroite, į

L A S K A S FLOWERS
“FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROAD
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8869

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

PAPIGINTA KAMA
“DARBININKĄ” 
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams papiginta kai
na. Užsakant 1960 metams, 
kainuoja tik S doleriai. Kas

1960 ir 1961 metam.
Adminstracija gaH duoti 

Jums adresu toki? vargus* 
Bų, kurie norėtų skaityti

per 400 naują skaitytojo.

gautas 500-ta^s saujaa skai
tyto jaa. Visais reikalais ru

Lenax Chalet Caterers aaH pesfekiuna: BMT Cananle Line iki Union Square. HUpus 
važiuoti autobusu Line A ar B iki 3rd Street; Jamaica Line 
važiuoti iki Eseex Street, paeiti 5 blokai. IND Line iki Ddancey.

FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL, Ekterts Lane & Jamaica Avenue j i KIEKVIENĄ DIENĄ — 10:00 vai. ryto
(Jamaica Ltoe traukiniu iki EMerta Lane MoUes) < > SPORTININKŲ PAMALDOS — Sekmadienį gegužės 1 d., 9:00 v. ryto 

Angelų Karalienė* parūpijos bažnyčioje 
ftv Mižias laiko kun. LIONGINAS JANKUSYMCA HIGHLAND P ARK, 570 Jamaica Avecue

(Jamaica Lina traukiniu iki Cleveland stoties) Į ŽAIDYNIŲ ATIDARYMAS — šeštadienį, balandžio 30 d. 3:00 v. popiet 
Į PAGERBK IR PAREMK SAVO ATSILANKYMU LIETUVI SPORTININKĄ!

ŽAIDYNES GLOBOJA BALFas

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Dinectorius 
ALB. BALTRŪNAS - RALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Statioa) 

WOOOHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikta ventiliacija

TeL Virpinta 7-4499


