
RAUDONOJE aikštėje Maskvoje. Milijonai moterų Rusijo
je dirba vyriškus darbus.

SPAUDA

DARBININKAS

Rojuje kai kam gera... 
...tik ne darbininkui

Ką sako statistika, lygindama S. f ę jungos 
ir Amerikos darbininku uždarbius

Sovietuose populiariausias šū
kis — pavyti ir pralenkti A- 
meriką gamyboje. Džiūgaujama, 
kad jau kai kur ir pralenkė. 
Tais šūkiais maitinami ir lietu
viai. Gal būt, jie tuo ir tiki. 
Kitas populiarinamas šūkis — 
vis labiau gerinamas darbo 
žmonių aprūpinimas, ir netru
kus ir čia bus pralenkta Ame
rika.

Amerikos darbo departamen-v 
te lyginamos Sovietų ir Ame
rikos statistikos. Lyginamos 
maisto, drabužių,avalynės kai
nos ir darbo žmogaus uždarias.

ĮLAUŽTA fronto unija
Drauge gegužės 16 vedama- 

jame Pr.^Gri taip įvertina reiš- 
- kinius, kurie vadinami bendra- 
. ’. darbiavimu su okupantu. Laik

raštis pasisako prieš trejopą to
kį bendradarbiavimą: * prieš 
bendradarbiavimą su vietiniais 
lietuviais komunistais, prieš va
dinamą “kultūrinį bendradar
biavimą su kraštu”, prieš tam 
tikrais atvęjais vykimą į Lietu
vą.

Nenurodydamas pavyzdžių, 
autorius sako, kad “ne vienas... 
jau imasi bendradarbiauti su 
šio krašto lietuviais komunis
tais. ilgai išdavinėjusiais ir da
bar išduodančiais Lietuvos lais
vę ”.

Kodėl prieš “kultūrinį bend
radarbiavimą”? Kultūrinis ben-

dradarbiavimas galėtų dar bū
ti /svarstomas^. jei.-, jis.. būtų ir 
kultūringas, tai yra, jei mes 
galėtume pasikeisti savomis ver
tybėmis. Bet kada šiuo sambū
viu tarnaujama vienašališkai 
tik komunizmo kėslam, tokio 
bendradarbiavimo rėmimas Teik 
tų laikyti nusikaltimu savo tau
tai ir fronto linijų sąmoningu 
įlaužimu”.

Dėl vykimo į Lietuvą: “Jei 
dėl to (dėl vykimo) reikėtų pri
pažinti okupacinę valdžią pir
miau, nei tai padarė svetimie
ji, būtų kenčiančiųjų brolių iš
davimas ir 
mas”.

“Galime 
mūsų tarpe 
koliaborantų skaičiaus. Bet mū
šių spauda ir laisvinimo bei 

Palyginimas rodo kitokias išva
das, nei Maskva skelbia.

1. KIEK VALANDŲ REIKIA 
DIRBTI, KAD UŽDIRBTUM .. 

MAISTĄ IR DRABUŽI?

- Apskaičiuojant, žiūrėta -į- vi
dutinišką darbininko fabrike už
darbį. . Maskvoje tolis vidurkis 
1959 buvo valandai 4 rubliai, 
arba mėnesiui 800 rublių, New 
Yorke 2.17 dol. Apskaičiuojant 
maisto dalykus, buvo kreipia-

teisėtumo sulaužy-

dar nėra

Ir Suomijos diplomatas šni^ 
pinėjimo aferoje ****

Suomijos gen. konsulas San 
Francisco Brotherus, tik savai
tę ten išbuvęs, atleistas visai 
iš tarnybos. Jis kaltinamas ne
laikęs diplomatinių paslapčių 
— paskelbęs viešai turinį raš
to apie Suomijos ir Sovietų pa
sitarimus dėl ūkinio bendradar
biavimo. Anksčiau 1958 jis bu
vo įsivėlęs į Danijos diploma
to istoriją, kai tas buvo suim
tas už šnipinėjimą Sovietų nau
dai ir dabar sėdi kalėjime.

— Domininkonę respublika 
leido veikti opozicijos partijom, 
spaudžiama kritikos iš šalies. 
Tačiau prezidentas Trujillo ly
deriam pareiškė, kad bus pa
vartotos griežtos priemonės, jei 
opozicija norės kelti netvarką. 
Valdžia šalina ir toliau katalikų 
dvasininkus, kurie yra nepilie- 
čiai: išvarė Amerikos pilietį vys
kupą Relly. 4 Ispanijos kunigus.

— Amerikos pionierius V

driūnas, Oleka, Kaveckas, Dvarionas, Karosaitė, Račiūnas, Zaųka, Son
deckis ir Seidelis.

atkreipti didesnį - dėmesį, 
su tais, kurie yra Įlaužę n
kovos linijas, lietuviškai visuo
menei yra nepakeliui. Jie turi 
savo klaidas atitaisyti arba pa
sitraukti iš sveikosios ir kovo
jančios lietuviškosios dalies”.

DARBADIENIS JAU DARBO PAŽANGOS STABDIS?
Jonavos rajone yra kolcho

zas “Lenino keliu”. Jo pirmi
ninkas nuo 1952 yra Pavl Kon- 
stantinovič čemodolia. Jis ap- 
skaitinėjo, kaip tikslingiau orga
nizuoti darbą, ir priėjo išvadą, 
kad "darbadieniai kolchoze 
virsta stabdžiu kolchozininkę 
darbingumui ir iniciatyvai ga
mybiniame darbe". Nuo 1959 
pradžios kolchozas atsisakė nuo 
darbadienio ir įsivedė tiesiogi
nį piniginį atlyginimą už dar
bą. To rezultatas — pakilusi

IS LIETUVOS ‘komunistai”. Ir bus

O1959 vienas ha davė 1,021. 
kolchozininkų uždarbis taip pat 
skiriasi. Esą 1958 — melžėja už
dirbusi per metus 1,005, o 1959 
jau 5,459; traktorininkas 1958 
— 1,654, o 1959 — 2,613.

Visoje Lietuvoje jau esą ke
lios dešimtys kolchozų, kur at
lyginama už tiesioginį darbą pi
nigais.

(Jei panaikinus darbadienio

signalus dar tebesiunčia. Gegu
žės 18 jis buvo per 10 mil. my
lių nuo žemės.

gamyba. Esą 1958, kol veikė sistemą, gamyba ir uždarbis pa- 
darbadieniai, vienas kolchozo didėjo, tai dar labiau gamyba 
ha davės pelno 600 rublių. Jau ’ ...

pačią kolchozę sistemą. Red.).
♦ KAjp RE|K|A pADARYTI

J KARINGUS BEDIEVIUS ..

aiae|o, rai oar įsoiau gamyua —. .
ir uždarbis padidėtę panaikinus deja Girdzijauskienė ateizmui tymai rodo toki vaizdą:

84-14 JAMAICA AVĖ., 
VVoodhaven 21, N. Y.
Tel. Hlckory 1-5220 

(Fciiejt Parkway stotis)

YOUR BEST INVESTMENT TODAY 
IS INCOME - PRODUCING REAL 
ĖST ATE. C a I I

WILLIAM J. DRAKE
Licensed Real Estatc Brokeris

WOODHAVEN SPECIALS TMIS WEEK

Kaune buvo visos Lietuvos vatorijai specialias ateistines pa- 
aukštųjų mokyklų partinių va- skaitąs skaitę Matulis, Slavė- 

j dų suvažiavimas, kurs sv;
AMERICAN HOME REALU 4 ateistinį auklėjimą.- Kauno

dų suvažiavimas, kurs svarstė 
> me

dicinos instituto partijos sekre
torius Kuzma pranešė, kad dau-

4 guma studentų esą komjaunuo-
< liai. Dabar uždavinys pada- Baląndžio 8 atidarė revoliuci-
4 ryti juos “karingais ateistais”

mo pagrindų” kursas. Kas ant

politinė informacija.
Filosofijos mokslų kandida

tas J. Minkevičius aiškino, kaipBr'ck House. Store & 3-room apt on ist floor. -l-room apt. on 2nd 
floor. Annual income $2.400. Price $12,000. ,

Brick House. Store & 2-room apt. on Ist floor. 2-3 room apts. on 
2nrt floor. Annual income $2.760. Price $15,990.

Brick House. Store wi*h 5-yr. Įraše on Ist fl. 2 apts. of 8 A- 5*4 
rooms on 2nd & 3rd floor*. Ann. income $3,384. Price $19,990.

Franie House. Store pilis 2-room apt. on Ist floor. 2-6 room apts. 
on 2nd and 3rd floors Annual income $2.208. Price $11,990.

Telefonas HIckory 1-5220
LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

mas dėmesys.! kainas šių sep
tynių produktų: duonos, bulvių, 
jautienos, sviesto, cukraus, pie
no, kiaušinių. Lyginimas paro
dė:

— Kad uždirbtų tą patį 
maisto kiekį. Maskvos darbinin
kas 1959 turėjo dirbti per sa
vaitę 23.5 valandas, New Yor- 
ko darbininkas 7 valandas.

— Kad nusipirkt^ vidutiniš
ką kostiumą, Maskvos darbinin
kas turi dirbti 12 kartę ilgiau 
nei New Yorko. Žmonos dra
bužiui Maskvos darbininkas tu
ri dirbti 18 kartę daugiau nei

SOVIETŲ SĄJUNGOJE. Kairėje — žmonės dienas ir naktis laukia traukinio. Dešinėje — kolchozininkai 
turguje. Tik tiek beliko laisvos prekybos.

New Yorko darbininkas.
— Cigarečių dėžutę Maskvos 

darbininkas uždirba per 27 mi
nutes, New Yorko per 7 minu
tes.

— Ruginės duonos kepalėlį 
Maskvos darbininkas gauna už ' 
9 minutės, New Yorko už '6 
minutes, bulvių svarą už 7, 
New Yorko 2 minutes, porą 
moteriškų batelių Maskvos dar
bininkas uždirba už 57.5 va
landas, New Yorko už 5, vyriš-

kus marškinius už 15 valandų, Į* 
new yorkietis 56 minutes, mo- * 
teriškas nylon kojines už 8 va-1 
landas, o amerikietis 37 minu- > 
tęs. >

Sakoma, kad pažanga Sovie- > 
'tuose eina dideliu tempu, ir dar- > 
bo žmogus vis geriau aprūpi- > 
namas. Pažangą gerinant, jis ir > 
pralenks Amerikos žmogaus ap- > 
rūpinimą. Taip yra sakoma pro- £ 
pagandoje. Taigi ►
2. KAIP KYLA DARBO ŽMO- į 
GAUS APRŪPINIMO PAŽAN-» 
GA? ►

Darbo departamento statis- ► 
tikos rodo tokią padėtį:

— Nuo 1954 sovietiniuose ► 
kraštuose padėtis pradėjo ge- F 
rėti. Jau 1959 darbininkas už- f 
savo uždarbį galėjo nusipirkti 
daugiau nei 1953 už tą patį 
darbo valandų skaičių.

— Tačiau 1959 padėtis dar 
neprisivijo tos padėties, kuri 
Sovietuose buvo 1928. Būtent: 
1959 Maskvos vidutiniškas dar
bininkas turėjo dirbti 8 pro
centus ilgiau nei 1928 tiem pa
tiem maisto produktam nusi
pirkti.

Maskvos darbininkas 1928 
turėjo dirbti 26.25 valandas 
savaitiniam maistui nusipirkti; 
tada Amerikos darbininkas tam 
pačiam maisto kiekiui turėjo 
dirbti 12 valandų. Nuo tada iki 
dabar pažanga tokia, kad 1959 
Maskvos darbininkas tam pa- ’ 
čiam kiekiui turi dirbti 28.5 > 
valandas, Amerikos darbininkas > 
7 valandas. ►

tas 
pats mokslas. Red.). Esą kuni
gai dabar aiškiną, kad visuome
ninė raida eina, ne klasių kovos 
įtakoje, bet tautinio kilimo į- 
takoje.

Kauno politechnikos institu
to katedros vedėjas P. Aksami- 
tas pranešė, kad iš vidurinių 
mokyklų ateina kandidatai į 
aukštąsias mokyklas ne “visiš
kai išsivadavę iš religinių prie
tarų”.

Kauno konservatorijos mark
sizmo - leninizmo katedros ve- Darbo departamento apskai-

Sakoma, kad Sovietai esąs 
darbo žmonių rojus, vadinas, 
ten jiem gyventi esą geriau
sia. Amerikoje turėtų būti, pa
gal propagandą, sunkiausia pa
prastam darbininkui. Taigi

3. KOKI YRA SOVIETINIO 
darbininko uždarbiai, pa
lyginti SU KITOM PROFE
SIJOM?

— Maskvoje nekvalifikuotas 
darbininkas 
(skaičiuojant

mėnesiui uždirba 
doleriais) 37-50,

plėsti vartojo muzikos istorijos 
pamokas. 0 šiemet įvestas spe
cialus kursas apie “ateizmo 
mokslinius pagrindus”. Konser- tu0 tarpu operos žvaigždės 

500-2,000.
Mokslininkas 800-1,500, de- 

nas, T ■ašas, Meškauskas, Ra- partamento direktorius 600, 
gauskas ir kt. fabriko direktorius 300- 1,000,

inžinierius 100- 300.
LENINAS IR VILNIUS tuo tarpU vidurinės mokyk- 

Partija padarė pastangų kaip jos mokytojas 85- 150, pradžios 
nors Leniną surišti su Lietuva, mokyklos mokytojas 60 - 90. 

J ‘ ’ Fabriko pusiau kvalifikuotas
niame muzėjuje^ Lenino paro- darbininkas — 90, tarnautojas »

Palyginimas rodo dideliausią »
_ - anii*ivfi!u CawrwveaoavvCO Gtly-

ra savaite duodama studentam Čia jis turėjo susitikti su soc. ginį^ jr kįfos profesijos. Moks- »
demokratais. Bet kur jis buvo, |jnjn|(O perkamoji galia yra 16 ►
su kuo susitiko, partijos istori- d^esn* nei pusiau kva- t 

m kam Uip “■ nePasis<*ė išaiškin- darbininko. Profeso- t
dabar katalikų bažnyčia pakei- ?• U^at Paskatinti dailininkai H|j girtis 11 kartę dau- » 

- ■ “ ’ i ,r rašytojai Leniną vaizduoti. fibrWw darbininkas. ►
‘darbininkų >

dą. Išaiškino, kad Leninas 1895 kjo- 250 
kalni įvestas “mokslinio ateiz- rugsėjy, vykdamas slaptai į PriysiniBM, dkieliausi; ; ne cms. IS viso 16 jardų. «

. _ . ■■ Rusiją buvo sustojęs Vilniuje, .kirtome t.rp dorbininko rtly-Į Į šias kainas įeina visos išlaidos, o taip pat pristatymas <
a ii_ . Lietuvon, arba į kitus kraštus. Visi siunl.nia yra ajxh austi J

ir jų pristatymas garantuotas. Jei kas nors norėtų pa pi!- < 
domai ką nors pridėti, tai tam jokių kliūčių nėra, šiuo 4 
atveju Jūs galite pridėti kas tik Jums patinka ir už tai 4
reikės papildomai primokėti tik už patį daiktą ir mu.tą. j
Mes nuoširdžiai siūlome naudotis šia reta ga’imybe ir to- « 
dėl prašome nedelsiant rašykite nufir ; papildomų iv.for- 4 
macijų reikalu, o taip pat reikalaukite medžiagų pavys- J 
džius ir prašome įsidėmėti, kad mes pi nai garantuojame. j 
kad adresatas gaus tas {>ačias medžiagas, kurias Jūs i 
|iasirinkotc. 4

tus savo taktiką. Esą kunigai
siūlo socialinę taiką vietoj kla- Išprievartauti padirbo skulptū- ir tai vadinasi “darbininkų ► 
šių kovos. Kunigai aiškiną, kad ras ar paveikslus Bagdonas, E. rojus”. 0 Amerikoje fabriko J
kova eina ne tarp išnaudojimo Varnas, žuklis. Petrulis, Rozi- darbininkas daug geriau uždir- >
ir išnaudotojų, bet tarp krikš- nas’ Motuzą, žebenkienė. O ra- ba už “baltakalnierių”, tačiau J Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite r.'soširv.ų lic:uvišk;|
čionių ir komunistų (skirtumas, šytojai — Venclovas, Gira, Til- sovietinėje propagandoje Ame- ►
turbūL tik terminų vietoj žo- vytis, Velsiūnienė. Baltakis, rika pristatoma kaip darbinin- J
džio “išnaudojami” — “krikš- Net kompozitoriai — Karosas kų išnaudojimo kraštas. ► 22 Chapin Place ■ Hartford, Conn. ■ Tel. CHapel 6-4773
čionys” ir vietoj “išnaudotojai" ir Klenickis. Ma. ................. .. ...... ............................... .. .............................
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Visiems lietuviams gyvenantiems Kalifornijoje
pranešame kainas daiktų, kuriuos siun
čiate savo artimiesems į LIETUVĄ

SKARELĖS — 100% vilnos .....................................   $1.40 štuka
MEGZTINIS, moteriškas. Virginijos Vilnos ............. 4.50 ”
MEGZTINIS, vyriškas. Virginijos vilnos ................... . J5.50 ” . . .

' SKUSTUVAS? Sohngen"nrmos“'.../....... ....................
' PLAUKAMS KIRPTI MAŠINĖLĖ, vokiškos firmos . 3.50

STIKLAMS rėžtukas su deimantu, 3 rūšių—$3.00 $4.00 $5.00 
MOTERIŠKI BATUKAI su kailio pamušalu .................... 9.00 pora
ODINIS ŠVARKELIS su kail. pamušalu, vyriškas ....$32.00 štuka
LOVOS UŽTIESALAS, aksominis, Italijoj gamintas,

200/240'cm...............................................  17.00
KILIMAS ant sienos, Italijoj gamintas, 90/150 cm. 6.00 
PAGALVIŲ ĮP1LAMS medžiaga 72 inčų platumo . . 1.50 jardas 
Taip pat pas mus galima gauti įvairios medžiagos kostiu
mams, paltams, suknelėms labai prieinama kaina. Odos 
batams, puspadžiams, padams, vietinės gamybos ir im
portuotos. Užeikite — užtikriname, būsite patenkinti. 
Mūsų įstaiga atidara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 10 v. r. iki 6 v. p.p. • Garantuotas pristatymas

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
3216 SUNSET BLVD. • LOS ANGELES 26, CAUF.

HO L Y LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

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

Nepaprastai Svarbus Pranešimas Visiems Tautiečiams, 
kurie siunčia siuntinus j Lietuvą, arba į kitus kraštus

► MŪSŲ FIRMOS SESIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA
► Š.m. gegužės men. 16 dieną sueina lygiai šeši metai nuo
► tos dienos, kai mes išsiuntėme pirmąjį siuntinį į Lietuvą.
► Gal būt tai yra trumpas laikotarpis, dirbant šioje srityje, 
£ tačiau mes labai džaiugiamės, kad per tą trumpą lamą.
► mes sugebėjome įsigyti pasitikėjimą didelio skaičiaus
► mūsų tautiečių, kurie yra labai patenkinti musų .sąžiningu
► ir nuoširdžiu lietuvišku patarnavimu.

■— 2’j jardo
— 212 jardo

— 5 špūles
— 5"setai

— 1 pokelU

Norėdami iš vienos puses kuriuo nors būdu atžymėti šias 
mūsų kuklias sukaktuves, iš kitos pusės susipažinti su 
tautiečiais, kurie iki šiol neturėjo progos su mumis bend
radarbiauti, mes siū ome žemiau išvardintus standartinius 
siuntinius, kurių skaičius dėl jų nepaprasto p.gumo yra 
ribotas.
SIUNTINYS NR. 1 — $49.90

Penkios medžiagos vyriškiems, arba moteriškiems 
kostiumams. Viso 17’į jardų
Pamušalų atatinkamos spalvos — 10 jardų
Klijonkės
Kišeniams medžiagos
Siūlų
Sagų 
Adatų

SIUNTINYS NR. 2 — $59.90
Tas pats, kaip siuntinys Nr. 1
Prie to pridedama: Solingen gamybos skustuvas. 
Stiklui piauti rėžtukas su tikru diamantu. plaukams 
kirpti mašinėlė ir 3 {Miros vvr. ar moteriškų kojinių. 

SIUNTINYS NR. 3 — $69.90
Tas pats, kaip siuntinys Nr. 2
Prie to pridedama 4 dirbtino šilko medžiagos suk-

A. Ustjanauskas—vedėjas
AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
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PuMiabed «xeapt hoiidai
w«»k» July First wssk (• 

Aueust puNtaM ws*kiy. Vyskupas, mokslininkas ir ■zm-'gus
THE WDIIKER rmta CNNM0M) By FRANCISCAN FATHERS 

Eina mm W5 iMtų. 1S51 tujung* AMERIKĄ. LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ 2INIA8

VYSK. V. PADOLSKiS.

AA. Vyskupas Vincentas PadolskisSkaudi žinia radijo bango
mis nuskambėjo po įvairius pa
saulio kampus, pranešdama, kad 
gegužės 6, penktadienį, mirė 
J. E. vysk. .Vincentas Padolskis. 
Mirė netikėtai, Romoje, po 
trumpos, vos savaitę trukusios, 
sunkios kepenų ligos, pačia
me amžiaus gražume, sulaukęs 
tik 56 metų.

Velykų laikotarpyje Jo Eksce
lencija buvo ypatingai užim
tas. Rašė daugybę laiškų drau
gam, pažįstamiem Kolegijos 
profesoriam. Nuolat buvo kvie
čiamas į italų parapijas teikti 
Sutvirtinimo sakramento, saky
ti pamokslų. Tatai pareikalavo 

T) Eisenhowerį Prezidentas gi__daug energijos, bet-Ekscelen-

FRENUMERATO* KAINA

UtatcuyjeFcrcign
l_aikratt| tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rad. S. 8U2IEDELIS 

Straipanius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuotiOra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nsbd- 
tmai Išreiškia redakcijos nuomoną. Už sksHMnui turini Ir kalbą redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: ŠIO Willc*«hby Avė.. Brooklyn 21. N. Y.

Nelauktas smūgis pusiaukelėj
Viršūnių konferencija paro- do tokiais pat žodžiais, kokiais 

dė, “kur mes atsidūrėme, išvy- Chruščiovas išplūdo prezidentą 
dę 4ikrąjį žvėriškumą. Laisvojo 
pasaulio tautom telieka suglau
dinti savo gretas” — taip ra
šo vienas “New York Mirror” 
skaitytojas gegužės 20.

Panašiai rašo visa eilė žur
nalistų ir skaitytojų kituose 
laikraščiuose. Taip kalbama 
gatvėse, namuose, posėdžiuose. 
Televizijos programoje gegu
žės 19 milijonai amerikiečių 
matė netašytąjį berniškumą,

• kai>-Paryžiaus spaudos konfe
rencijoje Chruščiovas plūdosi, jos negali būti 
koliojosi, rėkavo, grasino.

Tokia berniška elgsena ir už
gauliojimai kitos valstybės gal
vai seniau būtų vedę į diplo
matinių santykių nutraukimą 
arba net į karą, šiandien bai
saus karo grėsmė ir atsakomy
bė verčia iki kraštutinumo aki
plėšą pakęsti. Bet iš antros pu
sės taip pat verčia persvars
tyti šavają elgseną, kuri vedė 
“susitikti pusiaukelėje". Taip 

-buvo nusiteikęs prezidentas D. 
Eisenhoweris, vykdamas į Pa
ryžių. žvėris pamokė, kad juo 
arčiau prie jo eisi, juo skau
džiau gali nukentėti. Geriau lai-

vieną kartą nesiteikė to sena
toriaus pakviesti į Baltųjų Rū
mų pobūvį. Griežta antikomu
nistine savo veikla senatorius 
Joseph R. McCarthy buvo ne
parankus koegzistencijai su So
vietų Rusija.

Dabar jau žinoma, “kur mes 
atsidūrėme”. Dabar senatorius 
Mike Mansfield gegužės 17 jau 
pastebėjo: “Jeigu buvo kokių 
mūsų' klaidų .:.: tai vienos klai- 

— suskilimo 
tarp mūsų pačių, kad nesilp
nintume laisvojo pasaulio”.

MOKSLININKO IR GANYTOJO 
DARBE

Trys garsūs pasaulinio mąs
to universitetai ruošė vysk. V. 
Padolskį mokslininku. Jis nesi
tenkino būti tik teologijos ir 
filosofijos žiniom. Nutarė būti 
skripturistu — šv. Rašto specia
listu. Tai ypatingai sunkios stu
dijos,jas “tęsti reikia gerai 
mokėti visą eilę modęmių ir 
senąsias graikų bei hebrajų kal
bas. šias studijas užbaigė kaip 
šv. Rašto kandidatas daktaro

teologijos daktaro laipsnius, 
toliau studijas tęsė šv. Rašto 
Institute Romoje, kur gavo li- 
cencijato laipsnį, o vėliau ta
po šv. Rašto kandidatas dakta
ro laipsniui gauti, šv. Rašto stu
dijų metu atliko mokslinę ke
lionę į šventąją Žemę. Kai tik 
sugrįžo į Lietuvą, vysk. A., Ka
rosas pakvietė į Vilkaviškio ku
nigų , seminariją profesoriauti, 
čia dėstė graikų, hebrajų kal
bas ir šv. Raštą. 1937 buvo pa
kviestas į Kauno Teologijos - 
Filosofijos .. fakultetą profeso
riaus pareigoms: - - laipsniui. Šiandięn visame pa-

rėjo, kad jo mokiniai mylėtų 
knygą, daug dirbtų ir gerai pa
žintų Dieviškojo Apreiškimo 
šaltinius. Buvo protingai griež-

cija nesiskundė nuovargiu. Mo
tinos dienai paruošė kalbą lietu
vėm motinom tėvynėje ir ruo
šėsi ją pasakyti per Vatikano 
radiją. Ketvirtadienyje (balan
džio 28) staiga pajuto didelius 
vidurių skausmus. Buvo privers
tas atsigulti Į lovą. Niekas ne
įtarė, kad tai galėtų būti mir
tina liga. Vienas kunigas per
skaitė jo kalbą per Vatikano 
radiją. Sekmadienį (gegužės .1). 
vėl pasijuto geriau ir galėjo 
nuvažiuoti į italų parapiją teik
ti Sutvirtinimo Sakramento. Tik 
po kelių dienų paaiškėjo, kad 
liga yra labai rimta (Hepatitis). 
Visos gydytojų pastangos buvo 
veltui. Kelias minutes prieš 
mirtį atliko išpažintį ir priėmė 
Švč. Sakramentą. Gavęs specia
lų popiežiaus Jono XXIII palai
minimą ir turėdamas pilną są
monę, apsuptas šv. Kazimiero 
Kolegijos vadovybės ir auklėti
nių, užmigo Viešpatyje.

BIOGRAFINĖS ŽINIOS
Vyskupas Vincentas Padols

kis buvo gimęs 1904 balandžio 
mėn. 24 Vf balyje, gausioje 
ūkininko šeimoje. Buvo jaunįau-

Lietuvių visuomenei tremty
je taip pat derėtų apsidairyti, 
“kur atsidūrėme”. Vienos griež
tos linijos ir tam tikro santū
rumo, kada stovima prieš žvė
rį, mums taip pat pristinga.

Prisimename, kaip buvo pa
šokę kai kurie asmenys, pirš- 
dami “kultūrinį bendradarbia
vimą” tariamai su Lietuva. Bu
vo mėginama pasišaipyti iš tų, 
kurie nurodinėjo, jog naudos 
iš to tegali būti daugiau oku
pantui. Buvo puolami ir tie, _____________
kurie pasisakė prieš Lietuvos sjas septynių vaikų. Turė- 
partizanų šviesaus vardo temdy- damas. 11 metų, neteko motinos.

_ uią literatūroje ar publicistiko- Pradžios., mokyklą baigė Virba- 
šiol gretos nebuvo pakankamai je- Norėta tyčiotis ir iš tų, lyje, toliau mokėsi Kybartų 
suglaustos. Praėjusį kartą už- kurie pasisakė, kad Lietuvos 
siminėme, kaip į jas spraudėsi laisvinimo organizacijose prasi- 
ir tebesispraudžia komunistinis *■**“ i - •-*-

pogrindis.

VYSK. V. PADOLSKIS kalba į Lietuvą Vasario 16 per Vatikano radiją

kyti rankoje geležinį kuoką ir 
“suglausti savo eiles”.

Amerikos visuomenėje ligi

( Lietuvą bolševikam jau už
ėmus, 1940 liepos 18 paskirtas 
tituliariniu Larandos vyskupu ir 
Vilkaviškio vyskupo pagelbinin- 
ku. Konsekruotas Vilkaviškio 
katedroje 1940 jugpiūčio 4. Te- mokslą. Jo kambarį Vilkaviš-

i turėjo 36 metus, šias pareigas 
su didžiausiu pasiaukojimu ėjo

• pirmaisiais rusų ir vokiečių o- 
kupacijos metais, iki 1944 me
tų rudens, kada, užėjus frontui,

saulyje yra tik keliasdešimt šv. 
Rašto daktarų.

Universitetuose vysk. A. Pa
dolskis prisirinko 
daug žinių,

nuostabiai
pamėgo knygas ir

kišę asmenys neturėtų keliauti 
į priešo okupuotą kraštą.

Mus buvo pradėję krikdy
ti kiek daugiau praverti var
tai į Lietuvą. Berniškas Chruš- 

bėsi tardymų keliu tą pogrin- Čiovo kumštis ir žodis Pary- 
dį vilkti aikštėn. Sovietinė spau- žiuje -turėtų būti įspėjimas “sū
dą tą Amerikos patriotą plū- glaudinti savo eiles”.

Antai, kiek buvo išlieta tul
žies prieš velionį senatorių Jo
seph R. McCarthy, kad jis grie-

bedamas didesnius kai kurių 
klierikų gabumus, ragindavo 
dar labiau, gilintis ir paskui tęs
ti mokslus garsiuose Europos ‘ 
universitetuose. Iš jo mokinių 
šiandien yra keletas šimtų ku
nigų ir vysk. V. Slatkevičius 
(Lietuvoje).

Profesoriauti buvo nelengva, 
nes kasdien turėjo po 5 paskai
tas, ir tai 6 dienas į savaitę. 
Nepaisant to, jis rado laiko ra
šyti knygas ir mokslinius 
straipsnius. Ekscelencija para-

—Šė tris knygas: “Kryžiaus Au
kos idėja šv. Povilo laiške Žy
dams” (prancūziškai), “šv. Te
resėlė Vaikelio Jėzaus”, “Kelio
nė į šventąją žemę”. Svar
besnieji straipsniai: šventoji 
Žemė, Seniausi šv. Rašto Ko
deksai, Kristaus Asmuo šv. Raš
to šviesoje, Dievo kultas lai
kais prieš Mozę, žydų “Ilgoji 
naktis” Kristaus laikais, Ar Ju- 
cįas Jskariotąs priėmė Eucha
ristiją?, šventieji metai ir Kris
taus mirties data, šv. Rašto ne
klaidingumas, šv. Rašto velti
niai į lietuvių kalbą, Nekaltai 
Pradėtoji, Religija asmens ir 
tautų gyvenime.

Vysk. V. Padolskis buvo moks 
lininkas, gilus profesorius, 
kruopštus rašytojas. Daugumas 
lietuvių to nežinojo. Jie tik ži
nojo, kad vyskupas V. Padols
kis buvo nuoširdus, labai pa
prastas, geras ir šventas žmo
gus. Vyskupo mitra jo neat
skyrė nuo žmonių. Visi galėjo 
prieiti, visiem buvo malonus 
ir pasiruošęs padėti. Kunigai 
į jį žiūrėjo kaip į draugą ir 
tėvą, ne tik kaip į vyskupą.

Ant velionies rašomojo sta
lo rastas jo testamentas, ku
riame tarp kitko yra tokie žor, 
džiai: “Aš, vyskupas Vincen- - .

tuvių pamaldose dalyvavo dar ,

Gailestingiausiąjį Dievą man do
vanoti visus mano nusikalti
mus mintimi, žodžiu, darbu ir 
apsileidimu”... •

LAIDOTUVĖS

Vyskupas V. Padolskis buvo 
pašarvotas . šv. Kazimiero Kole
gijoje Romoje. Masės žmonių 
ir visą, eilę Bažnyčios „dignito
rių atvyko atsisveikinti. Atsilan
kė kardinolas Pizzardo, kardi- 
nolas Agagianian, Vatikano 
valstybės sekretoriato arkiv. 
Samore ir k. Sekmadienio va
kare, gegužės 8, kūnas buvo 
nulydėtas į Visų šventų baž
nyčią, kur kolegijos auklėtiniai 
ir į laidotuves suvažiavę kuni
gai atgiedojo gedulingus miš
parus. Uždarant karstą atsi
sveikinimo žodį tarė kolegijos 
rektorius preL VI. Tulaba ir 
ministeris St. Lozoraitis. Pir
madienio rytą (gegužės 9), at
giedojus Matutinum, gedulingas 
pontifikalines mišias aukojo 
lenkų arkiv. Gavima, asistuo
jant lietuviam kunigam. Mišių 
metu giedojo šv. Kazimiero 
choras. Absoliuciją prie kars
to suteikė didelis lietuvių drau- 
į&s kardinolas Pizzardo. Laido-

kio kunigų 
šė didžiulės 
riom kalbom. Skaitė, studijavo, 
gilinosi. -

. Buvo didelis šv. Rašto žino- 
turėjo pasitrafcjcti į vakarus. ves.žPerl2inetųdėstė šv. Raš- 
Tremtyje lankė lietuvių pabė- tą Vilkaviškio kunigų semina- 

gimnazijoje. Buvo gabus ir pa- gėlių stovyklas, rašė ganytojiš- rijoje, o vėliau Teologijos - Fi- tas Padolskis, būdamas pilnoj są 
-maldus jaunuolis. Sekdamas sa- kus laiškus, teikė lietuviam Su- losofijos fakultete Kaune. Sten- monėj, darau šį mano paskuti- arkivysk. Bucko,

Tivolio vysk. Faven, Amerikos

seminarijoje puo- 
knygų stirtos įvai

vo vyriausią brolį kun. dr. Jo- tvirtinimo Sakramentą. Lietu- 
ną Navicką, jis pasirinko kunigo 
pašaukimą. Filosofijos ir teolo
gijos mokslus ėjo Friburgo 
universitete (Šveicarijoje), vė
liau Romoje. Kunigu įšventin
tas 1927 rugpiūčio 21 Virbalio 
bažnyčioj. Įsigijęs filosofijos ir

gėsi ne tik perteikti žinias apie 
vių katalikų ir tėvynės reikalais Dievo žodi, bet ir įkvėpti šv. 
atliko visą eilę svarbių kelio- Rašto meilę. Paskaitom visada 
nių į Prancūziją, D. Britani- labai rūpestingai ruošėsi. Stu- 
ją, Airiją, JAV, Kanadą ir k. dentai stebėdavosi jo atminti- 
Nuo 1950 vadovavo šv. Kaži- mi ir dideliu išsilavinimu. Iš 
miero Kolegijai Romoje iki pat studentų daug reikalavo. Būda- 
mirties. mas didelis mokslo žmogus, no-

nės valios pareiškimą: noriu , , .. , 4 .
mirti šventame Romos kataB- į01®^“ rektorius artav. O 
ku tikėjime ir klusnume Sv. C<>nnor "■ vysku"
Sostui. Atsiprašau visus, ku- K®tk®vas\ Vatikano valsty-
riuos esu kokiu nors būdų įžei- į®® .s®kf®^Tla?? als*®vas Msgr. 
dęs. Prašau man dovanoti vi* Marijonų ongregaci-
sų, kuriuos esu kokiu nors U- Jos 8ener01as T. Skutenas, M. 
du papiktinęs. Užvis prašau (Nukelta į 4 psl.)
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žmonės dairėsi į minėtas vietas. Kitas į numa

tytą kirsti medį užvertęs galvą žiūrėjo. Vėl lėtas ste
bėjosi, kaip čia nuversti atžalų neužkliudžius, kad vi
sur buvo pilna lieknų medelių ir krūmų. Pajudėi 
niekas dar neskubėjo.

— O pusberniai ir merginos tuoj genės paverstus 
medžius. Ir nuskusti reikės. Svariai,, ligi pat medienos. 
Kad pavasarį kirmyti nepradėtų Katrie nemokės, tai 
aš parodysiu kaip.

Dar visi tebetrepinėjo vietoje. Pūtė aštrus šiau
rys, tarytum botagas švilpė, ragindamas aptingusį ark
lį. Moterys ir pusberniai smulkiai trepseno ant su
grūsto sniego, daužė pirštų galus į kulnis arba į kel
mų šonus. Vyrai, žvalgydamies į vienas kitą, pūtė 
ar daužė rankas, vis dažniau braukė atgalia ranka no
sis ir tingiai slinko į šalis arba murmėdami trypė 
vietoj. Ir štai Kbusigaila atsirado jų viduryje. Lyg 
tarp kita ko pasakė:

— Suksimės, vyrai^parčiau: kad nesušaltumėm 
ir kad statybai Šiandien apsčiai medžiagos paruoštu- 
mėm.

Ir, pamojęs savo sūnums, nuėjo prie Vydo, ku
ris lakstė, spirgėjo, šaukdamas besišaipančius kirtė
jus į numatytus darbo būrius. . • »

— Prie kurių geriau pritiksiu, Vydai, a? Kaip 
manai? Ir mano, štai vyresnysis? — garsiai pasitei
ravo Klausigaila.

Beveik visi girdėjo. Slinkai arčiau.
— Tamsta? Pasilsėki!. Mes, jaunieji, apsidirb- 

sim. O jeigu ... kad jau norit pasidarbuoti, tai prie 
betkurios grupės. Gal kur lengviau? Kur tamstai 
patinka.

— Ne, Vydai! -— griežtai atsakė Klausigaila. —

Ne kur kam patinka, o kur paskirs) ’ Tvarka turi būti.
Ir paskyrė jį su sūnum prie pušų vertimo, jau

nesnieji nuėjo mokytis, kaip medžio luobą numauk
ti. Tik Sautiliukas vis nesitvėrė savame kailyje: šo
kinėjo per virvę, bėgiojo už didžiųjų medžių slaps
tytis, mėgino sluogti į augščiausią skroblą, išmaišė 
rankomis vieną drevę, jieškodamas kokio užsimigusio 
žvėrelio, ir kitokių dalykų prasimanė.

Po Klausigailos ėjo visi vyrai prie Vydo ir tei
ravosi. kur skiriamas, nuo ko pradėti, kaip, kur ir kas. 
Tie patys žmonės staiga pasikeitė. Nebesimatė krei
vų šypsenų, dygūs žodžiai nebekibo į Vydo ausis.

Sudejavo miškas kirvių poškėjimu. Iškėtę akis 
jaunikliai laukė pirmutinio subraškančio ir griūvančio 
medžio; dėl įvairumo jie dirbtinai baiminosi, kad štai 
gali medis užvirsti kaip tik ant jų. Eikutis net užsi
merkė, nes, juokais besibaimindamas, pradėjo tikrai 
bijoti. Medžiai tikrai ėmė siūbuoti ir braškėti, tary
tum grius visi iš karto. Jų belapės šakelės virpėjo. 
Dar kiek laiko ir jau gulės parblokšti, glausdamiesi 
prie žemės, iš kurios išaugo, plėšėsi augštyn ir augš- 
tyn. Siaubingu nujautimu atsidavė šią valandą miš
kas. Smalsiai lįsdama pro retumynus šaltai geltona 
saulė tik dar labiau paryškino šiurpą išdidžiuose pu
šų vainikuose. Jų pilkšvai žalios, vešlios šakos iki 
šiol buvo ženklu gyvybės pergalės prieš mirtį. Visą 
žiemą ženklino mišką gyvybe. Dabar tas viltingas ža
lumas buvo bejėgis. Nepakeistų savo likimo, kad ir 
drebėdamas kiekvienu spygliu, neišprašytų, gyvybės 
iždidžiu viršūnės iškėlimu, nei žemiausiu visų šakų 
nusilenkimu, žmogaus pergalė palietė girą. Šitą pa
kraštį. Gal už kiek metų, išvežę medžius ir išvllę 
kelmus, įlįs čia jie patys, su savo trobomis, su sa-. 
vo paukščiais ir javų dirvomis.

Jau virto 'vienas. Pro kirvių, kalamų pleištų ir 
žmonių klagesio triukšmą nei paskutinis medžio su- 
braškėjimas nebebuvo žymus. Lyg paskutinis žmo
gaus atodūsis mirštant. Tik susvyravo ir iš lėto, iš 

, lėto nusileido žemyn, vyrams džiūgaujant, kad į no
rimą pusę nugriuvo. Sugirgždėjo ir kitas, lydimas kir
tėjų šūksnių. Iš lėto nusileido ir gulė žemėn. Štai ir 
trečias! Viršūnė užsikabino už kito medžio. Džiūga
vimas pavirto į rūpestį. Kaip užmesti virvę, kaip' nu
traukti, kaip betraukiant nenulaužfi aną per pusę? 
Susigadintų gražus ąžuoliukas. Triūsė vyrai, nuleis- 
dami medžius, kaip mirštantį žmogų ant rankų pa

imdami ir į patalą paguldydami. Jau gulėjo kelioli
ka tiesių, nebylių, nė vienai šakelei nebevirpant, abe
jingų vėjui ir paukščiams. Kaip lavonai, kaip staiga 
priešų užklupti ir išguldyti.

Liūdnai mąstė Klausigaila, protarpiais galvą pa
kratydamas.

— Taip reikia, — pusbalsiai pramurmėdavo 
sau nuraminti ir vėl kibo su vyrais į kitą medį.

Panašiai kaip tėvas galvojo ir Uogelė. Tik ji už
miršo ir “kad taip reikia”. Skaudėjo jai širdį, gyvy
bes žudomas matant. Kas žmogui leido, kad savo nau
dai pakirstų kitas gyvybes? Ramių ramiausiai, vieną 
po kitos, net su džiūgavimais pasisekus.

Rimgaudas irgi tą patį galvojo; tik ar nekrinta 
ir žmonės taip pat? Dar sparčiau. Krauju paplūsda- 
mi, vienas kitą keikdami, vaitodami. Medžiai — nors 
tylūs ir bejėgiai. Ne jie prievartos mirtį sugalvojo. 
Tai tie gyvūnai, kurie lakstyti gali, lakstydami dau
giau gražaus pasaulio mato. Bet ar jiems to pasau
lio užtenka? Žvėris žvėrį plėšo, žmogus žmogų puo
la, kad save patenkintų. Apie kitą negalvoja.

Galvojo Miltautas. Susikaupęs ir liūdnas žiūrėjo 
į parvirtusius medžius. Kienų vargšės vėlės buvo iš 
tų ąžuoliukų, uosių ir žalių spygliuočių išvarytos? 
Kieno vargšės vėlelės dabar po girią klajos be na
melių, be prieglaudos šaltame Šėmos vėjuje, kol ki
tą buveinę susiras?

Galvojo Mantvilas ir Didžiavyžis: tai kad šitaip kry
žiuočiai nuo jų rankų virstų! Kad priklotų jais visą 
lauką, kad kurią dieną nebeliktų tos bjaurios veislės 
nei vieno gyvo padaro. Atsikvėptų jie tada laisviau.

Galvojo kiekvienas šiaip ar taip, bet išsižiojus 
stoviniuoti nebuvo laiko. Reikėjo daugiau veikti, ne
gu galvoti.

— Taip jau reikia. — Beveik visų galvojimai 
užsibaigė panašiai, kaip Klausigailos.

Dirbo iš peties. Daugumas jau turėjo numesti 
kailinius ir pirštines. Skrido ir kepurės žemėn ar
ba pakibo ant krūmokšnių šakų. Kitas labiau susi
veržė diržą, kad pratuštėjusiu pilvu neslivogtų kel
nės žemyn ir netrukdytų darbo. Net ir Vamagiris 
pasitempė. Ir lėti Eiviltas su Jogintu, Rimgaudas su 
Tylone susivikrino. Dėdė Miltautas ne tiek pats kir
to, kiek kertančius skatino, ne tiek už virvių traukė, 
kiek šūkavo, kad trauktų visi po “vienas - du- 
trys — o!”.

Vydas pats išsijuosęs dirbo ir kitus ragino Gir
dėjosi jo šūkavimai, lakstė nuo vienų prie kitų. Uo
gelei su žyge davė skusti medį. Pats nuolat aplink 
jas sukinėjosi. Dirbančių kalbos buvo bendros. Bent 
arčiau vienas kito dirbančių.

Ne, laiko Vydas veltui neleido. Štai, lyg tarp kit
ko, garsiai pastebėjo:

— Kirsk, Rimgaudai, baltų rankelių nesigailėk!
— Juokais ar ne, suprasti negalėjai.

— Kirsk, galvok, kad čia kryžiokų kakta! — 
pridėjo Didžiavyžis.

Rimgaudas tylėjo.
— Kad jis ir kryžiokui nekerta! — Pamerkė vy

rams Vydas. — Ei, ei, Rimgaudai, ar nešnekėjai kar
tą pusberniam, kad iškeli ranką tik tada, kai pačiam 
gyvybė ant plauko pakimba? A?

Rimgaudas vis tylėjo.
— Tai bent vyras! Ar girdit, merginos?

— O sakosi, daug matęs kovų, daug keliavęs.
— Vaipėsi Daugėris. — Net didžiojo kunigaikščio rū
muose buvęs!

— O kaipgi! Ir buvo. Ir ką jūs jam, — atšovė 
Didžiavyžis. — Ei, Rimgaudai, nesiduok ant liežu
vio kepamas.

Rimgaudas atsismaukė prakaituotą kepurę:
—Tegu. Man patinka klausytis. Kad ir tokių 

kalbų.
— Patinka, a? Nusileisti — nekaržygiška. 

Lepšį visi nuspiria. Už grybą nelaiko.

— O aš lepšius kad gurkiu! Ogi man — tai gar
džiausias grybas! — Pasidžiaugė Sapunas.

— Gal tik tau! Nestovėk! Kirsk, štai, iš šilo šo
no! — Subarė pusbrolį Vydas. — Kas per vyrai, jei 
to medelio taip ilgai nenukertam?

— Jau braška. Ar neužteks kapoti?
— Užteks. PastumUm.
— Virves. Meskit už Šakos virves! Už tos sto 

rosios!
— Ne čia. Ei, Rimgaudai! Ne į tą pusę!
— Ar kurčias? — Prišoko Vydas prie Rimgaudo.

— Ir žioplas! Argi į šitą šoną žadėjom versti?

— Pasakyk kaip žmogus. Nesikoliok! — Rimgau
das prikando apatinę lūpą.

(Bus daugiau)
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T. T. PRANCIŠKONŲ ORGANIZUOJAMA

Virbalio vadovaujama Bendruo
menės I-sios Apylinkės valdyba 
taip pat Įteikė ansambliui, šie
met švenčiančiam 15-kos metų

DARBININKAS
Avė

N. Y.

žinios. bet pagaliau jie atsiliepė 
iš Chicagos. Pirmame laiške 
skundėsi sunkiu savo likimu.

galima užsakyti naujins 
skaitytojams pap'ginta kai
na. Užsakant 1960 metams,

verta blogai.
Nurodo, kad Marcinkevičienei 

siuntė Rūta Giršienė iš Toron-

tymą mes žiūrėjome kaip Į tau
tini darbą, kurio reikia mūsų 
dvasiai ir širdžiai. Scenoje ma-

SV. ANTANO grnazijos Kennebunkporie. Maine mokinių choras. Diriguoja T. Bernardinas Grauslys. O.F.M. Gimnazijos pir
mos laidos iš'eistuvė bus gegužės 28.

kainuoja tik 3 doleriai. Kas 
prisius 8 dol., gaus laikraštį 
1960 ir. 1961 metam.

Adminstracija gafi duoti 
. Jums adresų tokių asme
ny, knrie norėtų skaityti 
“Darbininką”, bet neturi K 
ko prenumeratos ramoktti.

Darbininko vajaus metu 
Apauta per 400 nau jų skaity
tojų. Mūsų užsimosima ir 
gyvas reikalas pasiekti šie
met 500 naujų skaitytoj. 
Prašome mums toje taftoje 
padėti. Visais reikalais ra
šykite adresu:

Dainavos "Vestuves”
Lietuvių Meno (Chicagos) kad šitokio darbo mums nerei- 

Dainavos ansambliui pastačius kėtų. Priešinagai: mūsų užda- 
"Vestuves" Chacagoj ir Dėt- vinys ir pareiga pastebėti ir 
rotte, taip pat pasigirdo spau- Įvertinti dirbantį lietuvį ir nuo- 
doje kritiškų (tik ne visada mo- šito uždavinio bei pareigos taip 
tyvuotų) balsų: "Vestuvėse’ e- pat nėra atpalaiduota nė mu
šama nuobodžių vietų, jų auto
rius negabus, veikalas beveik 
išimtinas iš pastatymų reper
tuaro. Kai “Vestuvės” buvo kar
tojamos Chicagoje ir rengtąsi 
jas nuvežti Į Cleyelandą, ne- 

: sigailėta paguodžiamų balsų — 
trūkumai esą rūpestingai šali
nami. Todėl Clevelando lietu
viai “Vestuvių” pastatymo ge
gužės 7 laukė beveik su neri
mu: patenkins jis mūsų gero
kai išlepintą bei reiklų skoni 
ar nuvils? Žiūrovai “Vestuvė
mis” domėsis ar nuo atsilan
kymo susilaikys?

Taigi žiūrėdami visų pirma 
laukėme tų "nuobodžiu vietų-", 
tik jų neradome, gal nemokė
jome ieškoti. Mums “Vestuvių” 
veiksmas, ėjo gyvai ir sklandžiai 
nuo pradžios iki pabaigos. _.

Autorius "negabus"? Bet "Ves
tuvėse jo veidniuo labai nedi
delis: jamr terūpėjo supinti tam 
tikrą intrigą ir prie jos priseg
ti atskirus lietuviškų vestuvių 
dramos momentus: kvieslio ir 
piršlio oracijas, vestuvių papro
čius. dainas, šokius. Tiesa, ves
tuves galima rodyti be dirbti
nės intrygos, nes jau pačios 
vestuvės yra drama, ir tokių 
pastatymų esame turėję tiek 
Lietuvoje, tiek tremtyje (ir šių 
eilučių autorius buvo vieno to
kio pastatymo aktyvus dalyvis 
Alytaus gimnazijoje). Dainavos 

“Vestuvių” autorius J. Ignato- 
nis pasirinko kitą kelią - su

sų kritika, neretu atveju suin
teresuota, neretu atveju iš aukš
to žiūrinti, neretu atveju, išdi
džiai pasmerkianti. Būkimeat- 
viri: profesionalam savo meni
ninkam reikštis sąlygų nesuda
rome, mūsų mėgėjų ansambliai, 
chorai, vaidintojų būreliai ga
jesni, tad jų darbas ne tik ne- 
pasmerktinas, bet palaikytinas 
ir paremtinas. Dėl to mes vie
šai šia proga pasidžiaugiame 
taip pat ir Lietuvių Bendruo
menės Detroito ir Clevelando 
apylinkėmis, sudariusiomis są
lygas Dainavos išvykai. Bend
ruomenė čia atliko jai skiria
mą uždavinį.

Dainavos “Vestuvės” yra su
telktinio darbo vaisius. Autorių 
jau minėjome. Kiti: 
Alg. Kaulėnas.

rezisorius 
dirigentai St.

Sodeika ir Alg. Šimkus, dir. pa
dėjėjas F. Strolia, tautinių šo
kių vadovė Iz. Ralienė, deko
racijos J. Tričio, apšvietimas 
P. Gasiūno, tech. rež. padėjė
jas Al. Smilgevičius, dekora
cijų tvarkytojas Vyt. Tijūnė
lis, 20 artistų, dainininkės ir 
dainininkai, tautinių šokių šo
kėjai. vestuvių muzikantai. .. 
Didesnėmis, todėl dėkingesnė
mis rolėmis reiškėsi J. Balutis 
(“pagarsėjęs piršlys" Sendžius), 
St. Bernatavičius (“stambaus 
ūkininko ištižęs sūnus” Levas 
Jurkus). A. Stočkus (ūkininkas 
Galinis). E. Gepnerienė (Gali
nienė). Ir. Radienė (Galinių 

galvojo dirbtinę intrigą: vietoj duktė Verutė). St. Lažauskienė

Vilniuje leidžiamoje komu
nistinėje “Tiesoje" A. Marcin
kevičius pasisako dėl siuntinių 
iš Amerikos ir dėl laiškų iš 
Lietuvos.

-Marcinkevičius piktai pasisa
ko prieš laiškus,

kuriais iš Lietuvos prašo siun
tinių ir pasakoja apie Lietuvos 
gyvenimą. Rašantiem laiškus 

vieno jaunojo (Levo) piršlio (jos sesuo Petrutė). E. Rukuižie- pasmerkimu ir grasinimu skam- 
kombinacijomis prie altoriaus nė (“pagyvenusi kaimo mergi- ba jo žodžiai:

Lietuvoje aiškina, kad nereikia sintinių iš Amerikos, nes Lie
tuvoje visi gyvena pertekliuje, o Amerikoje lietuviai skursta. 
Aiškina, kad nereikia laiškuose rašyti apie gyvenimą Lietuvo
je, nes tuo pasinaudos "buržuaziniai nacionalistai". Išsiduo
da, kad valdžiai pažįstami, kas* ką rašo, otaip pat, kad val
džiai vis dėlto svarbu, ką "buržuaziniai nacionalistai" spau
doje parašo.

dukros”, vadinas, čia vartoja
ma daugiskaita, tai darbo žmo
nių mažiausiai yra penki. Tuos 
uždarbius padalinus iš 5. kiek
vienam tenka metam tik po 
895 rb. ir po 371.7 kg. grū
dų. O iš to uždarbio dar turi 
išlaikyti tris vaikus, kurie eina 
Į mokyklą. Ką už tuos pinigus 
gali nusipirkti? Taigi daviniai 
rodo dideli skurdą aname kol
choze.

Nemažiau pasako ir laikraš-

ką, negali būti tikras, kad jo 
laiškas nepaklius i tokias Įstai-

Komoinacijomis pne altoriaus nė (“pagyvenusi kaimo mergi- ba jo žodžiai: “Praradę tarybi- gas. kaip komunistų partijos
atsirado kitas (samdinys Pra- na” Leokadija). Piemenuko pokš niem žmonėm būdingą išdidų-, laikraštis.
nukas). Intriga, sakome, dirb- tininko ir žvalgo rolę gerai at- mo, pasididžiavimo savo šalim Autorius taip pat tikina, kad to. “Rūtai Giršienei Toronte čio aprašymo paskutiniai žo-.
tinę, gal net ne visai natūra- iįko vyt. Lažauskas. Algiui Brin- jausmą, lieja krokodilo ašaras, tie, kurie prašo pagalbos iš sekasi daug sunkiau. Ji — me- džiai: "Gavę siuntinius, sąžinę
Ii ir Įtikinama, bet tai duoklė kai stipriau pasirodyti Galinio prašo, maldauja, kad koks nors Amerikos, iš tikrųjų gyvena !a- dicinos sesuo, bet negauna dar- praradę vertelgos spekuliuoja
Vestuvių Įdomumui: žiūrovas samdinio Pranuko antrinė rolė užjūryje gyvenantis dėdė ar te- bai gerai. 110. Prieš porą metų Giršai pir- gautais daiktais, apgaudinėja^

mieliau žiūri veikalą su intri- sąlygų nesudarė. ta numestų jam nereikalingą Antai, anos pilietės iš Vilki- ko išsimokėjimui namą ir dar darbo žmones, lupa iš jų trigu-
ga, negu be intrigos. Be to- Norėdami atskiru kritinių pa- skudurą ar koki kitą nieknie- jos rajono “tvarte karvė, dvi dabar, kaip rašo laiške į Lietu- bai daugiau".
kios intrigos “V estuvės tėbu- stabų galėtume padaryti ir mes. 
tų montažmio pobūdžio papro- Bet visumos vaizdas geras, 
čių. dainų ir šokių rinkinys. Matei, kad visu dirbta, labai 
ko jos didžiąja dalimi nega- daug dirbta, matei pastangas 
Įėjo išvengti nė dabar. Ar rei- Įsigyventi ir įsijausti savo ro- 
kėtų smerkti autorių už jo pa- jes Matei norą perduoti vestu- 
stangas Įdomesne forma pri
statyti “Vestuves” žiūrovui? A- 
bejotume. Bent jau klausimas 
iš esmės pasvarstytinas. šiaip 
jau J. Ignatonis davė “Vestu
ves" su visu mūsų tautos sąmo
jum, grožio pajautimo spinde
siu. ir tai buvo žiūrovui labai

' mielas, labai savas, labai bran
gus tėvynės pergyvenimas.

Į Dainavos “Vestuvių” pasta-

viu šėlimą ir siautuli. Aki džiu
gino drabužių spalvų žaidimas. 
Deja, salės sąlygos neleido dai
lininkui pasirodyti savo dekora
cijų grožiu.

Dainavos ansamblis, kalbąs 
Į mus lietuvių dainos grožiu, 
tautinio šokio grakštumu, pa
pročio prasmingumu, už savo 
darbą bei pasiaukojimą nusi
pelno mūsų pagarbos ir dė- darbo sukakti, ir atitinkamą do- 
kingumo. Tai buvo perduota vaną — adresą. Pačioje salėje 
pagerbimo vaišių metu, kur J. buvo sunešta daug gėlių.

lš kur apie tuos laiškus žino?
Autorius duoda ištraukas iš 

laiškų, kurių vienas buvo rašy
tas į Ameriką iš Vilkijos ra
jono, kitas iš Vilkaviškio. Sa
kos. kad apie pirmą laišką laik
raščiui! pranešęs “lietuvis emi
grantas”, antrą — “kolūkietė 
B.”. Sudaromas Įspūdis, kad 
tas. kuris rašo laišką i Ameri-

kiaulės, pulkas paukščių".
Vilkaviškio rajono kolchozinin- 
kė Matusevičienė gyvena taip: 
“šeimos galva Stasys Matusevi
čius dirba kolūkyje fermos ve
dėju. visi suaugę sūnūs ir duk
ros taip pat darbuojasi artelė
je. o Stasys. Aldona ir Biru
tė mokosi šiaudiniškių pradinėj 
mokykloje. Pernai šeima išdir
bo 1279 darbadienius ir gavo 
už kiekvieną po 3.5 rublio pi
nigais ir 1.5 kg. grūdu. To pa
kanka ir šeimai prasimaitinti, 
ir rūbam, o kaip sakoma, ir py
ragui dar lieka. Matusevičiai lai
ko dvi karves, nemaža kiaulių, 
paukščių."

Tuo tarpu tie, kurie siunti-

0 vą. “turime apie 13 tūkstančių 
dolerių skolos". Laikraštis pri
duria: “Tikrai, juk nemaža lie
tuvių. kurie vargo vejami, pali
ko tėvynę ir nusidangino už 
Atlanto, patys gyvena sunkiai. 
O čia gyvenantieji jų giminai
čiai. iš godumo prašydami siun
tinių. dar juos jaudina".

Labiausiai jaudinasi laikraš
tis dėl tų siuntinių ir laiškų, 
štai dė! ko:

“Tuo (laiškais) jie daro di
džiulę paslaugą nuo liaudies 
rūstybės už Atlanto pasislėpu
sieji buržuaziniam nacionalis
tam, kurie panaudoja panašius 
laiškus biauriam šmeižtui apie 
Tarybų Lietuva, jos liaudį, prieš 
socialistinę santvarką

Į IŠ VISUR
— Lietuvių M jzikologijcs 

Archyvas, kurio medžiagą per 
daugeli metų rinko prof. J. Ži
levičius ir ji globojo, rugpiū- 
čio mėn. bus perduotas sau
goti tėvams jėzuitams Chicago
je. Oficialiai archyvą perima 
Lietuvos konsulas P. DaUŽvar- 
dis. kadangi prof. J. Žilevičius 
ji perveda Lietuvai.

— Prof. J. Žilevičius, daug 
metų vargoniakavęs. šv^Petro 
ir Povilo lietuvių parapijoj E- 
lizabethe. N.J.. iš tų pareigų 
pasitraukė ir nuo rugpiūčio 
mėnesio persikelia gyventi pas 
savo dukterį i Pakanock Lake,

Baigi- 
gegu- 
Thea-

proga koncertas bus
25 l)e Paul Center

M. Motiekaitis priklauso

— Rūte Penkūnienė, dr. Domo 
ir Gražinos Krivickų duktė, gy
venanti VVashingtone. gavo vals
tybės apsaugos departamento 
stipendiją jau tretį karią. Ji 
ruošiasi prancūzų kalbos dak
tarės laipsniui
— Mantgirdas Motiekaitis, pia
nistas. solistes Izabelės Motie
kaitienės- sūnūs'. šiom'č'F 
De 
mo 
žės 
tre.
Stud. Ateitininkų Sąjungai.

— Toronte, Kanadoje, gegu
žės 29 šventinamos lietuviškos 
kapinės. Kapines Įsigijo šv. 
Jono Krikštytojo parapija. Ka
pinių sutvarkymo projektą pa
ruošė inž. A. Šalkauskis.

— Lietuvių RK Susivieniji
mo seimas šiemet bus Wilkes- 
Barre liepos 30 - rugpiūčio 4. 
Kitais metais Susivienijimui 
sueina 75 metai.

— Montrealyįe, Kanadoje, 
Lietuvos operos solistės E. Kar
delienės mokinių metinis kon
certas bus birželio 25 Aušros 
Vartų parapijos salėje.

tėme didžiąja dalimi savo jau
nimą. kuris žodžiu, daina ir šo- . 
kiu kalbėjo saieje nemaža dali
mi taip pat sėdinčiam jaunimui. 
Štai kur pagrindine viso šito 
ctaibo prasme ir reikšme. Nie
kas neslepia, kad tai mėgėjo 
darbas. Bet nusikalstume tauti
nei savo. ateičiai tvirtindami.

910

Kas čia pasakyta0 Skaityto
jas žino: ten. kur prekių yra 
pakankamai, spekuliacija neima 
noma. Tik ten. kur yra dide
lis trūkumas, ten ir spekulian
tą) turi didelio pasisekimo. Te
gul laikraštis atsiunčia siunti- 
niukus iš Lietuvos i Ameriką, 
ar čia varžysis spekuliantai dėl 
jų ir mokės “trigubus" pinigus?

Kampanija prieš siuntinius 
iš Amerikos eina ir tokiu būdu

Jau kitas laikraštis “Sovets- 
kaja Litva" paskelbė iš Arioga
los J. Ąžuolaičio koresponden
ciją antrašte: “Į mišką — mal
kas. arba taukai iš Chicagos".

Jame rašoma:
“Hitlerinės okupacijoe metu 

Pranės Danel’enės sesuo su vy-
Ar tie laiškai kalti iš tikrųjų? ru išvyko iš gimtosios vietos. 
Ee reikalo bara laikraštis Ilgai apie juos nebuvo jokios 

tuos laiškus. Jie nėkiek dau
giau nepasako apie kolchozinin- 
kų gy venimą, kaip tas pats laik
raštis. Užtenka atkreipti dėmė
si i tuos davinius, ^kuriuos laik
raštis paskelbė apie Matusevi
čių šeimos gyvenimą, kad bū
tu aišku, kokis’ ten skurdas.

- Antai, laikraščio nurodytus dar
badienius ir* atlyginimus su
dauginus. išeina, kad Matusevi
čių šeima gauna pinigais per 
metus 4.476.5 rb. ir 1858.5

— Sol. Prudencija Bičkienė bir
želio 19 su amerikiečių žymiu 
baritonu Michael Bound ir sim
foniniu orkestru dainuos Kan- 
sas City. Mo. Liepos 6 ji dai
nuos ištraukas iš Puceini ope
rų Chicagos Grand Park spek
takliuose taip pat su simfoni
niu orkestru. Lapkričio 16. 18 
ir 21 dainuos vokiškai Wagnerio 
operoj “Die VVaikuere".

— Kanados krašto ateitinin
kų visuotinam suvažiavime ge
gužės 14 - 15 Toronte, krašto 
valdybos pareigas pavedė Toron 
to ASS skyriaus valdybai. Val- 
dvbos pirmin. Stasys Juozapa
vičius. 38 Denison Rd.. W.. 
Weston. Ont.. (’anada. Telef. 
CHerry 7-1977.

(Nukelta Į 6 psl.)

Kapitalistinis “rojus" regimai 
jiem nepatiko.

“Pranė norėjo kaip nors pa
lengvinti sesers likimą, tik ne
žinojo. kaip pasiųsti siuntini 
su maistu, nepatogu siųsti j to
ki tolį lašinius ar dešrą O svar
biausia. ar seseuo neužsigaus?

“Kol Pranė .galvojo, jos var
du atėjo staiga pranešimas apie

kg. grūdų. Sako, kad dirbo šei- siuntini jai. Jame buvo papras- 
mos galva ir "suaugę sūnūs ir

BIRŽELIO 25-26 DIENOMIS
j liovės Cavrrns, Niagara Falls, Ont., Cnnacla 

ir ,j pirmųjų Jėzuitų kankinių šventovę Auriesville. N. Y. 
Keliautojai iš Brooklyno išvyksta birželio 25 d. tuojau po. 
Mišių, kurios vykstančių jų intencija bus aukojamos 6:30 

’ vai. pranciškonų koplyčioje 680 Biishviek Avė.. Rrook-
: lyn. N. Y. Kelionė ir nakvynė asmeniui $25;

Visais keliones reikalais prašom kreiptis j "Darbininko" 
administratorių T.' Petrą Baiminą, O.F.M, >10 TVilImigh 
hy Avė.. B’klyn. N.Y. - GL 5-7281; vakarais GL 5-7063.

pigiausiai draudžia iki 75 me
tų amžiaus ligos, mirties, ne
laimingo atsitikimo, nekilnoja
mo turto skolos amortizacijos 
ir kitais atvejais. Gulint ligo
ninėj galima gauti iki 100 dol. 
savaitei pinigais, pelno nesie
kianti organizacija

Gražiame Mažne krašte 
KENNEBUNKrORT, Mc. 
vasaTvietėje. prie Atlanto 

BERNIUKŲ STOVYKLA 
vadov. Tėvų Pranciškonų.

prasideda liepos t ir baigiasi 
liepos 29. Norintieji gali pa
silikti ir ilgiau. A Berniukai 
priimami nuo 7 iki 15 metų. 
Stovyklos va<iovylH* užtikri
na kiekvienam fizinį, dvasini 
ir tautinį atsigaivinimą.

Dėl infermarijų rašyti: 
FrancKran M«»n:is1rr\. 
KcnBrlHmkpnrt. Maine
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@ SPORTAS
Lietuviai Pabaftiežiy pirmo* 

nybėse
š. Amerikos pabaltiečių pir

menybėse Chicagoję gegužės 
14-15 vyry krepšinyje lietuviai 
turėjo nemaža vargo su energin
gais latviais, kurie šiemet sten
gėsi išplėsti pergalę. Pirmąjį 
kėlinį latviai baigė savo nau
dai (39:37h Antram kėlinyje 
lietuviai ilgai grūmėsi, kol pa
siekė lygiųjų (63:63), o toliau 
jau neatidavė pirmavimo iš sa
vo rankų (83:80). I kėlinyje 
gražiais metimais išsiskyrė Do
vydaitis iš New Yorko, o ant
rame — chicagietis Varnas. Do
vydaitis sukalė 26 taškus, Var
nas sukrovė 25. E latvių ko
mandos daugiausiai taškų pa
siekė Vitolinš (26) ir A. Grin- 
bergs (15 taškų). Kiti lietuvių 
taškai: Valaitis 12, Skaisgiris- 
11, A. Žvinakis 4, Vyšnius 6,
Kamarauskas 3, Kuryla 1.

Kiek liūdniau atrodė jauniu 
krepšinio žaidynės. Normalus 
rungtynių laikas rodė lygiąsias 
(50:50). Paskutinėse trijose pra
tęsimo minutėse lietuvių rinkti
nės jaunieji pametė galvas ir
pralaimėjo (52:54). Abi koman
dos buvo apylygės, nusvėrė lai
mė. Iš lietuvių krepšius pelnė:
Modestavičius 16, Galinaitis 9, 
D. žvinakis 8, Zelis 6, Augius 
5, Skirgaudas 4, Burneiki s2, 
Bartkus 2, Motiejūnas 0. Lat
vių geriausiu metiku buvo Ud- 
ris — 20 taškų.

Vyry tinklinis, kaip papras
tai, baigėsi aiškiu latvių laimė
jimu, čia jie dar vis neturi bai
mės prarasti pirmąją vietą, nes 
nei lietuviai, nei estai negali 
latviam prilygti. Abiem kaimy
nam atskaitė po 3:0. Estai taip 
pat įkrėtė lietuviams, nors šie 
viename sete išėjo nugalėto
jais. Lietuvės tinklininkės atsi
teisė už vyrų, pralaimėjimą ir 
įveikė latves *3:2 * - —

Stalo teniso komandinėse var-
žybose lietuviai sugriebė 5:1 
laimėjimą ir atsilygino latviam 
už 1959 . Broliai Šoliūnai ir 
V. Kleiza latviams atidavė tik 
vieną tašką, nors ir lietuvių ei
lėse nesimatė iš Clevelando 
J. Nasvyčio, kuris sekmadienio 
rytą turėjo grįžti į namus. Šeš
tadienio vieneto varžybose J. 
Nasvytis sukūlė visus savo var
žovus ir užėmė pirmą vietą. 
Baigmėje jis Įveikė latvių O- 
linš (3:0), kuris liko antruoju, 
trečiuoju — V. šoliūnas, ketvir
tuoju V. Kleiza.

šeštadienio popietėje įvyko 
oficialus sportininkę paradas. 
Įžygiavus į salę dalyvaujančioms 
komandoms su tautinėmis vė
liavomis, juos pasveikino dabar
tinis Pabaltijo Federacijos pir
mininkas latvis V. Baumanis. 
Jis pasidžiaugė, kad dabartinis 
Pabaltijo sportininkų bendravi
mas yra tęsiamas panašių tradi
cijų, atsineštų iš nepriklausomy
bės laikų.

Ed. Šulaitis

FESIIVAL RESTORANAS IR RARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIETŪS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Didelis pasirinkimas 
(vairių vynų, degtinių, kčnjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

REPUBLIC
Wine & Liųuor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y 
Te:.: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA :

Silver Bell Baking €o. į
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai. šventėms Į 

-v »r>rta-

BKOOKLYN 6, N.Y. •

AR ŽINAI, KAD.
Daugiavsia kaklaryšiy nuperka 

moterys
San Francisco kaklaryšių fab

rikantas Beall Emst pastebėjo, 
kad 75 proc. visų kaklaryšių 
.nuperka, moterys, dovanodamos 
juos vyram. Jis pradėjo gamih- 
ti kaklaryšius iš tokių medžia
gų, kurias moterys vartoja sa
vo drabužiam. Mat jis pastebė
jo, kad moterys žadasi Kalė
dom dovanoti vyram ką nors 
kitą, o ne kaklaryšį. Kai Kalė
dos ateina, jos pastebi, kad nie
ko “kito” dar nenupirko, puo
lasi į krautuves ant greitųjų 
ir vėl perka kaklaryšius. Kaip 
tik perka tokį, kurio medžia
ga jom geriau pažįstama.

Greičiausiai
varinėja Vokietijoje

Amerikiečiai ir anglai, kurie 
pabuvoja Vokietijoje, tvirtina, 
kad vokiečiai autostradom va
žinėja daug greičiau nei Ame
rikoj ir Anglijoje. Anglijoje vi

dutiniškas greitas 75 km, Vo
kietijoje 100 km., bet ne nau
jiena jei tave pralenks, kai va
žiuosi ir 130 km.

Greito važinėjimo vaisius 
taip pat kitas. Anglijoje . kas
metkėliuose žūsta apie 6,000 
Vokietijoje apie 12,000. Nors 
Anglijos keliuose yra tirščiau 
važinėjama.

Prancūzijoje sumažintas grei
tis, sumažintas ir žuvusiųjų 
skaičius.
Labiausiai didžiuojasi Hambur

go policija
Hamburgo policija didžiuoja

si, kad iš 30 praeitais metais 
įvykdytų žmogžudysčių policija 
išaiškino 28 kaltininkus, iš 
3,000 pavogtų automobilių iš
aiškino, automobilius surado 
ir grąžino nukentėjusiems apie 
97 procentus.

Brangiausios knygos
Prje brangiausių pasaulyje 

knygų priklauso šv. Rašto eg
zemplioriai, kurių vienas buvo
dovanotas Prancūzijos Karoliui 
Didžiajam, perrašytas vienuolio 
Alkilino. Dabar ta knyga Britų 
muzėjuje.

Aacheno miesto bibliotekoje 
yra kitas egzempliorius šv. Raš? 
to. Tai keturios evangelijos, 
perrašytos aukso raidėm ant 
purpurinio pergamento. Tas 
egzempliorius buvo įdėtas Ka
roliui Didžiajam į karstą, bet 
Otto III liepė jį išimti.

Kongreso bibliotekoje yra 
Gutenbergo pergamente at
spaustas šv. Raštas. Jis buvo 
nupirktas iš šv. Pauliaus La- 
vental, Austrijoje, vienuolyne. 
Užmokėjo pusantro milijono do
lerių.

STOUGHTONO ŽINIOS
Juozas Jurgutis, išbuvęs 13 

metų lietuvių namuose pada
vėju ir sulaukęs 65 metų, išėjo 
į pensiją. Dėkingi stoughtonie- 
čiai jam suruošė išleistuves ge
gužės 15, sekmadieni. Lietuvių 
salėn susirinko apie 160 sve
čių, pasivaišino, pasakė gražų 
ačiū, kad per 13 metų juos vai
šino, ramino, linksmino. Palin
kėtum jam linksmai pabaigti 
dar “jaunas” dienas.

Vincas čėsna, liet, šeštadie
ninės mokyklos mokinys, turė
jo apendicito operaciją. Kai šeš
tadienį, gegužės 14, draugai jo 
pasigedo, nutarė aplankyti God- 
dard ligoninėje. Kadangi jie ma
žamečiai, tai nors per langą pa
matė jau pasveikstarrtį ligo
nį. Palinkėkim greit pasveikti 
ir vėl pasimatyti lietuvių mo
kykloj.

Thomas Connell, gyv. 1516 
Central St. visai vienas, apleido 
šį pasaulį. Niekas per penkias 
dienas nežinojo. Tik gegužės 15 
giminės, nuėję aplankyti, rado 
duris uždarytas. Atplėšus duris, 
pakvipo lavonu. Negera žmogui 
vienam gyventi ... (

Auto nelaimėjo, kurių praei
tą savaitę Stoughtone buvo net 
dvi, užmuštas 11 vaikų tėvas 
iš Canton, Mass. Gaila. Negera, 
kad tų nelaimių su automobi
liais vis pasitaiko. Mik.

DARBININKAS

------ --------------- '—--------------------------------- :---------------------------------------------
8PEC1AL NOtlCE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN CATHOLIC 
GROUP8 WHO WILL BE SPENDING 8OME TIME IN THE 
NEW YORKi- NEW JERSEY, CONN. - PENNSYLVANIA AREAS 
DURING THE SUMMER MONTHS ~ VISITING SHRINgS - 
PILGRIMAGES - CATHOLiC SUMMER CAMPS - CATHOLIC 
SUMMER RESORTS ANO CATHOLIC GATHERINGS. — THE 
FOLLOWING HOTELS ANO MOTELS HAVE SPLENDIO RE- 
PUTATION FOR, CLEANLINE88, COMPLETE SERVICES ANO 
FRIENDLY HOMELIKE ATMO8PHERE. WE HIGHLY Rt.COM- 
MENO THEM FOR THE VERY BEST IN HOTEL ANO MOTEL 
ACCOMMOOATIONS.. 

CARVILLE’S MOTOR LODGE — 29 WINDSOR LODGE, VVILSON, Conn.
Ali- Cmx4 vaaMliisIcaas - FINE LOQA1XUN 
bpeclai vonsiderauon <>iven to Keiigious uroupes. 
Jrt 3-1481

-.iiB VIDE MOTEL — Ocean City. New uersey. On NJ. State U»y. ‘M, on 
che ivc.v m ma—uiįe, iuxunousxy iuxn. an-coun. nūs suxi.es,

-tteteuKi x±ee x.v, paUo, piuygiouua. sun deca. tteaiaurauvs neax.
itates; $xo a; aud. person. approved aaa ana vuncan
riutes. niuue ou..»exs i2z.lL ~ ■ t

CHE MILROY MOTEL in CatskiU, N.Y., on Rip Van Winkle Bridge, Ap- 
pxuacu xxts ii nu. a., oi u-w nwy., o nu. L. ui N.x. ^uue 'iaruway ix\- 

xfc ^Ux. nxouexxx, uxe ua<Ji A auowers., Lenu nea^, «u-x'-conu., iree TV.
•ou^c, xaxxxuy salves, opiniai con&aerauon to rengiaus g.^apes. Kates: - 

x^. x.—x.yj.rturunt axx<i uwKxaxl 1 x>uuįįė axx_. -n. uau>nixx įf2.

ceūU'<xi xieut cur eono., x.-±-xxx'. sex*vxce, voix.p. vvxxxiueixxUx x>x'cakiasu Katės: ,« 
iei. Aitvaler b-zoUa. (I

36-38-40 STAGG ST.

PAiNTED APRONS Port Jervis, New York. RJ>. #2, % mi E. of town on 
U.S. 6. Inviting court with a nospiLable atmospiiere. Comiortable nnits have 
snower oatns, centrai ueat ac x v. JrUaygrouna A picmc area. One mile to 
UaUiouc cburch. xuu.es: $5-$9S; $7-$14 0. Fhone 4-9131.

KNOTTY PINE TOUROTEL in Reading-Lancaster, Penn. (Adamstown). 
U.S. 222 Hwy. 1 nu. N. oi Pa. Turnp.Ke, Keaouig Laterchange. Central 
heat, them. controiied, TV A phones ail rooms, lobby; swun pooL Kestaurant 
and cocktail bar adjoining. ix>wer otf season rates. Kates: $6-$12. Pitone 
Huxley 4-4301

Natūjas K a r y s
"Kario" 5 nr. jau išsiun

tinėtas skaitytojams. Rašo: E. 
čekienė — Motinos rankose mū
sų tautos ateitis, P. Genys — 
Apie karininką A. Juozapavi
čių, Alytaus kautynes ir nesu
sipratimą su lenkais 1919 Bir- 
kineliuose, Dalyvis — apie 1943 
balandžio 5 konferenciją Karo 
Muzėjuje Kaune dėl Lietuvos 
S. S. korpo steigimo, A. žygman 
tas — žalvariniai ginklai, J. Rū
tenis — Žalgiris (eilėmis, tęsi
nys), K. Tautkus — Žalgirio 
mūšio sukaktis, V. šventorai- 
tis — Apie estų partizanus (tę
sinys), J. Skardis — Ar ame
rikiečių didieji bombonešiai su
stabdytų Sovietus?, M. K. Ša
rūnai — Ar - Sovietai laimės 
rungtynes dėl Artimųjų Rytų? 
Ed. Šulaitis — Stalo teniso žai
dimas. Vuc. kalinys lietuvis 
R. L. rašo apie Pečioros pra
garą. Be to, kronika ir k.

S. B.

Veronikos Rimšaitės — Gu- 
tauskienės, duktės Juliaus, ir 
jos sesers Domicėlės Rimšai
tės — Motiejūnienės, gyv. Broo- 
klyne, N. Y., ieško Vlada Gai- 
dukaitė, duktė Alekso. Atsiliep
ti: V. Domeika, 80 Lacke No. 
Hamilton, Ont., Canada.

CAUNTRY BOARD

CARE FOR ELDERLY PEOPLE 
DURING THE DAY

in Physicians Residence in Queens 
Physician always in attendance 

Reasonable
VI 7-7295

' CHILDREN ' BOARDED ”

In Bushwick area of Brooklyn, N.Y.
Colored. Mother

CHILDREN CARED FOR DAILY 
IN CATHOLIC HOME 

Reasonable Prices 
Inspection invited

GL 2-9430

CHILD CARE ANT AGE 
in Catįiolic Home 

on STATEN ISLAND 
Weekly or Monthly 
Doctor's References 

ELgin 1-7955

In Bellrose L.l. N.Y.
Highly recommended 

Catholic Mother will DAY CARE 
Children in own home. Fenced-in 
Yard; Hot Meals, Ali Conveniences. 
Reasonable prices, inspection invited 

Fl 7-2951

WILL DAY CARE for CHILDREN 
In Private Home 
Excellent Care 

Reasonable Prices 
Inspection invited

JULHS KUMPIKAS elektros motorų taisymas :► JULIUJ nUFIFIIULJ 119 GRANO ST„ BROOKLYN 11, N.Y. .
► ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS !
, ORO KOMPRESORIAI • DULKTŲ SIURBLIAI ’

ELKKTR. VBSINTUVAI • ELCKTR. GRĄŽTAI J
► Mėsinių ir saliūnų Saldymo slstenfbs pilnas aptarnavimas
• Papildomas guzas —Sudedami nauji vamzdžiai

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v., <
Aežtadtenfafs — vte® dienų. ’

t Dėl didesnių užsakymų skambinti STerting 9-6534 (po 8 vaL vak.) J k.------------ ---------------------------- - ------------- ------

RELIGIOUS ART1CLES

SAINT VINCENT DE PAUL 
BOAROING SCHOOU FOR 8OYS AND 
GIRLS CONDUCTED BY MARIONITES 

OF THE HOLY CROSS
Tarrytovn on Hudson. G radęs 1 to 8 

RATES $75.00 PER MONTH
Inąuire: Sr. Superior. 261 So. Broaavray 

Pnone ME 1-1572. Tarrytown, N. Y.

SUMMER RESORTS

Telefonas: STagg 2-5938

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas |

86-16 JAMAICA AVĖ. Wo0dhaven 21,.N. Y. Tel. VIrginia 6-9519 |

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam |

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT
UQU0BS — BEEK — WTNES

“Special
Memorial Day Weekend Rate” 

PALM INN
East Durti a m 2, N. Y. Greene, Co. 

Tel.: Melrose 4-7408 or 4-7689
(ask operator for Freehold, N. Y.) 

EVERYTHING FOR YOUR 
VACATION PLEASURE!

80 f t. Šwimming Pool - Tennis— 
Badminton - Volleyball—Handball 
- Baseball—BasketbaU - Movies— 
Television - Recreation Room.
Special June and September Rates, 
Heated Rooms and CoCtages. avail- 
able, some with ppvate bath. Book- 
lėt' on 'reąuėšf. Mr. & Mrs. John 
Tarpey, Prop.

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais sekmadieniais 

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VISNIAUSKAS

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

ROCK VIEW HOUSE U.S. Highway 
#206, Montague, N J. — 5 minutes 
walk to Catholic cburch. Tennis - 
Golf - Swimming - Dancing. Excel- 
lent food. Write for brochure "L” 
or phone Charles or Loįrise Rein- 
hardt — Montague 3 2263.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU
. RAYS UQU0R STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pdsirinkiinas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFESJTS BLVD. RICHMOND N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3944

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAJDOTUVię DIREKTORIUS

PLAN Your Mountain Sumrner Va- 
cation Now — Tel-. Monticello 521 - 
M2. Modem 2&3 room bungalows; 
filtered. pool, sport facilities. Week, 
Month, Season — reasonable rates. 
Catholic area. For complete details 
write or phone—Valley Bungalows, 
Mongaup Valley, New York.

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

POpJar 54110

WANTED — Summer Boarders on 
country farm. Home cooked meals, 
Clean comf. bedrooms, golf course, 
svzimming&farmers museum within 
20 nūn. drive; near Catholic church. 
Will meet at bus or train stn. Reason
able rates $8 per day or spec. rates 
by week. Ph. New Berlin VI7-4948 
orwrite LeRoy Taylor, Edmeston NY

K A R LO N A S
FUNERAL HOME

280 Chesnuf Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-1181

See You In The Catskills At 
O’SHEA HOUSE 

EAST OURHAM, N. Y.
Ali Accommcdations & Recreational 
l'acilities for Your Vacation Needs. 
Large filtered swimming pool - under 
water lighting with new safety voltage. 
Cath. Church on adjoining grounds. 

Paddy and Josephine Burke, Props.
ME 4-7412 — N.Y.C. RE 4-5102

GREEN ACRES
Leeds, N. Y.

3-4-5 room housekeeping cottages 
for rent, completely furnished; all 
sports, movies. T. V.; playground. 
Walking distance to Cath. Church. 
Special rates for June $50 per wk. 
Mary Zaher, R.D. #2, CatskiU, N.Y.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS 
74 Providence Street 

Worcester, Mass. 
PL 4-6757 PL 4-1165

NORWOOD INN
Avon-By-The-Sea, N. J.

(Asbury Area) Ocean bathing di- 
rectly from your room. Open May 
27th. European Plan ’till June 24; 
Mod. American Plan thereafter: I. 
Dooley-Pryor, Mgr. Tel. PR 6-9621.

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3365

PINE GROVE HOUSE 
East Quoque, L.I. N.Y. 

Tel. Hampton Bays 2-0277

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

BKAŲ8MO VALANDOJ SUTEIKIA PUIKŲ PATARS AVIMĄ

Prie Shinnecock Bay įlankos, seniai 
žinomas gerais valgių patiekalais. 
Yra maudynės, laiveliai plaukioti. 
Mielai priimamos Seinuos. Namukai 
(cottages) savaranki&Jįam ūkininka
vimui Prieinamos kainos. Dvi mylios 
ligi katalikų bažnyčios. Savininkas 

Mrs. J. E. Tunnell

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
M0 Kart New Brttata, Conn. 

Tel: BA 8-2M2 — 9-9336
Aptarnauja NBW BRITAIN, WAT®RBURY ir HARTFORD, Conn.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, ieteMM, vaikę, įvairių progų, 

vestuvių, kriUtynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan 
nuotraukų; norite atnaujinti mnų fotografijų?

Junu geromis Rlygomte padarys 

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa St^ RUgevosd, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677

suxi.es

