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Paaštrėjo kova tarp prezidento ir katalikų dėl mokyklos
Amerikos spaudoje gausiai 

rašoma apie paaštrėjusį kon
fliktą tarp prezidento Kennedy 
ir katalikų bažnyčios Ameriko- .. ....je vyresnybės dėl pinigines pa- 
ramos mokyklom.

Prezidentas vasario 20 pa
siuntė Kongresui mokyklinės 
paramos programą. Joje pra
šomas Kongresas skirti trejiem 
metam 5.7 milijardus dol. mo
kyklom remti—statybai, moky
tojų algom ir stipendijom. Iš tų 
pinigų 2,298,000.000 dol. ski
riama pradinėm ir vidurinėm 
mokyklom — statybai ir algom.
Prezidentas įsakmiai pažymėjo, 
kad ši programa netaikoma

Ar Kongresas prezidento paramos programą papildys katalikam priimtinu priedu?

'privatinėm ir parapinėm" mo-

Tokiame prezidento atsiliepi
me Įžiūrėjo diskriminaciją tiem 
tėvam, kurių vaikai mokosi ne
viešose mokyklose.

New Yorko arkivyskupas kar
dinolas Spellmanas pirmasis 
pakėlė protestą.

Aštriai prieš prezidento pro
gramą pasisakė ir Los Ange
les arkiv. kardinolas Mclntyre 
ir eilė kitų vyskupų. Aštriai 
aną diskriminaciją pasmerkė 
“The Tablet”. “America” ir ei-

lė kitų katalikiškų laikraščių.
Prezidentas kovo 1 savo nu

sistatymą ir argumentus pakar
tojo. Tą pat dieną jam iš nau
jo pritarė protestantų bažny
čios vyresnybės atstovas. Tą 
pat dieną Amerikos vyskupai 
turėjo savo konferenciją (NC- 
WC), kurioje dalyvavo visi pen
ki kardinolai ir eilė vyskupų, 
vykdomosios tarybos narių. Jo
je jau buvo priimtas bendras 
vyskupų nusistatymas, kurj 
spaudai pareiškė pirmininkavęs 
Cincinnati arkivyskupas K. J, 
Alter:

— Teisingumas reikalauja, 
kad kataliku vaikai nebūtų iš
imti iš programos.

—- Parama katalikų mokyk
lom turėtų būti konstitucijos 
rėmuose ir galėtų būti maža- 
procentinė ilgametė paskola. Ta 
prasme turėtų būti priimtas 
priedas prie prezidento pro
gramos.

*?-— Jei iš programos bus iš
skirti privatinių mokyklų vai
kai, tai jie bus diskriminaci
nio įstatymo aukos, ir tada ne
bus kito pasirinkimo kaip tik

t

PINIGAI, KONSTITUCIJA IR KITKAS
ir Auerikos pflfetis, bris moka mokesčius, turi Mažesnę 

teisę kiti remiamas Amerikos pinigais, negu Tuniso

tokiai diskriminacijai priešin
tis.

Po šitos konferencijos “The 
Tablet” ypačiai aštriai prašne
ko apie šią Kennedy programą. 
Iš pranešimų matyti, kaip at
skiros vyskupijos, parapijos ir 
asmenys organizuoja pareiški
mus Kongresui prieš diskrimi
naciją. Nuo Kongreso priklau
sys jau, ar jis priims aną vys
kupu pasiūlytą formulę, ilga
metės paskolos formą, kuri pa
tenkintų katalikų mokyklos rei
kalus ir išsaugotų vidaus taiką.

pilietis? .
Tie, kurie remia prezidento 

Kennedy mokyklų programą, ir 
tie, kurie jai priešinasi, suran
da eilę svarių argumentų. Ta
čiau visi jie sukasi apie kons
tituciją, diskriminaciją. Bažny
čios ir Valstybės perskyrimą. 
Tais pačiais ginklais apsigink
lavusios abidvi pusės kerta ir 
atkerta viena kitai iš peties. 
Gaunas maždaug tokis argu
mentų žaidimas:

— Bostonas, Francis Spellman — New Yorkas, Albert Meyer — Chicago: nuotraukoje trūksta Joseph E. Ritter
— St. Louis.

KAS PIEŠ IR KAS UŽ PARAMĄ

KAS GERIAU: KARAS TARP SAVĘS, AR KARAS SU JT?
Ar Jungtinių Tautų kariuo

menė daro tvarką . Konge, ar 
Kongo kariuomenė daro tvarką 
Jungtinių Tautų kariuomenėje?

GEN. Mc KEON, airis, JT kariuo
menes Konge viršininkas.

boko. kad karinės paramos ne
siūs nė viena nė antra pusė.

Kiek aukų buvo Kongo pu
sėje. nežinia. Jungtinės Tautos 
apie savąsias aukas tiek pra
nešė: sudaniečių 7 dingo. 7 su
žeisti, 16 paimtų į nelaisvę.

Aštrus Kongo klausimas ky
la tuojau Jungtinių Tautų se
sijoje. kuri susirenka kovo 7. 
Tuo tarpu Kongo lyderiai ko
vo 6 susirinko Magalasi respub
likoje tartis. Pažadėjo atvykti 
ir Gizenga.

Kongo karinės jėgos
Jungt. Tautų kariuomenės 

Konge buvo 20,000. Marokui, 
Ghanai, Jugoslavijai ir kitom 
prokomunistinėm valstybėm ati
traukus savo kariuomenę lieka 
apie 15.000. Indija pažadėjo at
siųsti 3,000. Hammarskjoldas 
nori turėti iki 25.000.

Kongo komunistinis Gizenga 
turi 7,000, Kasavubu 7,500, 
Tshombe 5,000, Kolonji 1,000.

N. Y. H. Tribūne pasiteira
vo gubernatorius dėl Kennedy 
mokyklų programos. Iš pasisa
kiusių 23 paaiškėjo, kad 13 yra 
prieš paramą privatinėm moky
klom, už niekas nepasisakė. Ta
čiau iš visų tik 4 nurodė, kad 
privatinės mokyklos rėmimas 
priešinasi konstitucijai. Dvyli
ka nematė čia jokio konflikto 
tarp valstybės ir bažnyčios.

Demokratų lyderis prieš pre
zidento programą
Demokratų lyderis Kongrese 

John McCormack kovo 5 savo 
pažiūra dėl paramos mokyklom 
išsiskyrė nuo prezidento Ken
nedy. Jispasisakė už reikalą 
remti i ^frapmes ^mokyklas. 
McCormack taip pat katalikas 
kaip ir Kennedy.
Katalikų mokyklos ir mokesčiai

Katalikų mokyklos, duoda
mos švietimą apie 6 mil. vai
kų, sutaupo mokesčių mokėto
jam nekatalikam per metus po 
3 milijardus dolerių.

JOHN W. McCormack, de
mokratę lyderis Kongrese.

PREZIDENTAS KENNEDY: 
Konstitucija aiškiai draudžia pa
ramą parapinėm mokyklom. Nė
ra dėl to jokios abejonės ... 
Tai draudžia konstitucija, ir vy
riausias teismas tai gerai išaiš
kino.

KARD. SPELLMANAS: Aš 
manau, kad šitos rekomendaci
jos (neduoti privatinėm mokyk
lom) yra negarbingos atžvilgiu 
tėvų, kurie siunčia 6,800,000 
vaikų Į parapines mokyklas.

VYSK. SHEHAN (Bridge- 
port, Conn.). NCWC tautinio 
švietimo direktorius: Vaikai iš
skiriami iš programos tik dėl 
to. kad jų tėvai vykdo konsti
tucijos jiem duotą teisę pasi
rinkti auklėjimą kitokį nei vals
tybinį ... Tai diskriminacija.

N. Y. TIMES: Federaliniai 
pinigai negali būti duodami 
sektinėm mokyklom, nes Vals
tybė ir Bažnyčia atskirtos. Jei 
norima duoti, reiktų pakeisti 
konstituciją. .

JOURNAL AMERICAN: Kon
stitucija nieko nekalba nei apie 
mokyklas nei apie Valstybės ir 
Bažnyčios atskyrimą. Jei kalba, 
tai tik pirmas priedas, kuris 
tepasako, kad Kongresas nelei
džia Įstatymų, kuriais įteigtų 
religiją, ar draustų jos išpaži
nimą.

KARD McINTYRE: šitai dis
kriminacijai pateisinti skelbia
ma, kad parama vaikam, lan- 
kantiem neviešąją mokyklą, yra 
nekonstitucinė. Ar nekeista, 
kad parama mokiniam kolegijo
se ir universitetuose, nežiūrint, 
ar jie lanko viešas ar privati
nes mokyklas, yra konstituci
nė. o jei mokiniai yra dar pra
dinės ar vidurinės mokyklos 
lygyje, tai nekonstitucinė? Kas 
atrado šitą skirtumą konstitu
cijoje? Aš rūpestingai skaičiau 
JV konstituciją ir taip pat pa
aiškinimus dėl vadinamo “Ever- 
son Qase”. “McColum Case”, 
“Zorach Case”, ir aš negaliu 
rasti jokio nurodymo, iš kurio 
net galima būtų išvesti nekons- 
titucingumą federalinės para
mos vaikam dėl jų mokymosi 
tam tikro tipo mokykloje.

THE TABLET: Diskrimina
cijos čempionai kalba apie “ab- 
soliucinę separacijos sieną tarp 
Bažnyčios ir Valstybės, kurios 
reikalauja konstitucija. Kai jos 
negali nurodyti, tai kalba apie 
“laiko įamžintų tradicijų lau
žymą”. Bet tada daugelis gali 
taip pat galvoti, kad laikas bu
vo Įamžinęs ir rasinės segrega
cijos tradicijas .. .

VIENAS 1$ PUBLIKOS , The 
Tablet skaitytojas iš Romos R. 
Arnandez: Prez. Kennedy dis
kriminaciją pateisina sakyda
mas, kad konstitucija neleidžia 
vyriausybei finansuoti mokyk
lų statybos ar mokėti mokyto
jam algų neviešosiose bažny
čios laikomose mokyklose. Va
sario 23 Romoj “Daily Ameri-

Anglai neišdavė Maskvai esto

KAPITULIACIJA DĖL LAOS?
Valstybės departamentas pa

skelbė naują kaltinimą Sovie
tam. kad jis gabena pagalbą 
Laos sukilėliam. Tačiau Sovie
tai to nesibaido. Valstybės de
partamente esąs jau svarsto
mas klausimas sutikti su Sovie
tų reikalavimu, kad Laos klau
simą svarstytų 14 suinteresuo
tų valstybių konferencija. Mas
kva atmetė Laos siūlymą, ku
riam pritarė Amerika, kad Laos 
būtų laikomas neutralus ir kad 
neutralumą prižiūrėtų trijų 
neutralių kaimynų komisija. 
Du iš tų kaimynų atsisakė nuo 
priežiūros pareigos.

(E) Londono radijo BBC ži
niom, anglų vyriausybė vasa
rio antroje pusėje pranešė So
vietų vyriausybei, kad jį atsi
sako išduoti sovietų teisingumo 
organam estą. Sovietų vadina
mą “karo nusikaltėlį”. Estas. 
Sovietų tvirtinimu, karo metu 
Estijoje vadovavęs daliniam, . 
kurie Estijoje nužudę daug so
vietinių piliečių. Maskvos rei
kalavimas išduoti Anglijoje gy
venanti estą buvo Londonui į- 
teiktas jau pereitą rudenį, bet 
vyriausybė reikalą tik neseniai 
išsprendė.

Anglų vyriausybės motyvuo
se tarp kitko pasakyta, kad po 
minėtų įvykių yra jau praėję 
15 metų. Anglų vyriausybė jau 
tuoj po karo savo alijantam pa
tarusi Įteikti Londonui jų žino
mų karo nusikaltėlių sąrašus. 
Tuose sąrašuose to ęsto nesą.

Anglų vyriausybės sprendi
mas tuo klausimu turi nemažos 
principinės reikšmės. Jis sun
kins Maskvai siekti savo tikslų 
kituose anglų imper. kraštuo
se, kaip tai Kanadoje ir kitur. 
Pažymėtina, kad Anglijos vy
riausybė ta proga pabrėžė, jog 
Anglija niekada nepripažino Pa
baltijo įjungimo į Sovietų Są
jungą.

Amerikos lakūnai CHICAGOJE TORNADO

los, kuri skirta 1,000 vaikų ir 
pastatyta Beja mieste Tunise. 
Pranešta, kad pusė šios staty
bos! išlaidų yra padengtos iš 
Amerikos pagalbos programos 
Tunisui. Tiesiai esu nustebintas. 
Ta mokykla Beja nepriklauso 
Amerikos viešųjų mokyklų sis
temai kaip ir bažnytinės moky
klos. Tuniso atstovybėje man 
sakė, kad Tuniso kiekvienoje 
viešojoj mokykloj, pradinėje ir 
vidurinėj, yra Islamo teologijos 
kursas mokiniam, kurie to no
ri. Ko tada vertas principas, 
kurio šaukiasi prezidentas! Ar 
galima yra, kad konstitucija 
leistų mūsų vyriausybei padėti 
statyti Tuniso vaikam mokyklą, 
kurioje mokoma mahometonų 
religija, o tuo pačiu metu kon
stitucija draustų mūsų vyriau
sybei duoti centą statybai mo
kyklos ar mokytojų algom A- 
merikos katalikų, protestantų, 
žydų ar nereliginėm privatinėm 
mokyklom? Jei taip, tai siū
lyčiau tokią konstituciją pakeis
ti.

Lakūnam - Freeman B. Olm- 
stead ir John R. McKone, ku
rie buvo paleisti iš Maskvos ka
lėjimo, kovo 3 buvo leista kal
bėtis su spauda. Juos apklaus
ti numato ir senatas. Spaudai 
jie pareiškė, kad jų lėktuvas 
buvo per 50 mylių nuo Sovie
tų teritorijos, kai juos Sovietų 
lėktuvas užpuolė. Jie atsišaudė, 
bet nežino, ar jų Šūviai užpuo
liką kliudė, Amerikos lėktuvo 
buvo kliudyti du motorai ir už
sidegė. Kalėjime suimtieji bu
vo laikomi skyrium. Gausiai tar- 

- rekordas nu. didžiosios tai- ** P™Paii-
jailcu mmą, kad turėjo įsakymą per

skristi Sovietų sieną. Nepasira-
— Albanija suėmė du savo 

tarnautojus, kurie šnipinėjo So
vietam. Tai laikoma vėl vienu 
iš ženklų, kad Albanija labiau 
dedas su kom. Kinija, ne su 
Maskva.

— Japonijoje suorganizuota 
egzilinė vyriausybė Formozai. 
Ji reikalauja, kad Chiang Kai- 

— Prezidentas Kannody per shekas pasitrauktų, nes Formo- 
Keown susitarė su Kongo už- Be* jie nebuvo pakviesti pri- savaitę gauna 40,000 laiškų, zos gyventojai nesą kinai; rei

kalauja Formozai “laisvės".

Saugumo Tarybos nutarimas 
nuginkluoti Kongo kariuomenę 
santykius tarp Kongo vyriausy
bės ir Jungtinių Tautų labai 
įtempė. Reikėjo tik kibirkšties, 
kad pradėtų ginklai kalbėti. Ki
birkštis buvo pereitą penkta
dienį. Kongo šaltinių praneši
mu, Jungtinių Tautų kariuome
nė — sudaniečiai. kurie yra 
Lumumbos šalininkai. — užpuo
lė vieną kongietį jo bute ir be
valgant! nušovė. Nuo to laiko 
kongiečiai perėmė iniciatyvą, ir 
susirėmimai kilo keliose vieto
se. Susirėmimai šautuvais, kul
kosvydžiais, patrankom., Jung- 9 ministeriai ir 2 reikalų tvar- ja, kuriai taip pat buvo pasiųs-

JACOB D. BEAM, Ameri
kos atstovas Varšuvoje ko
vo 7( atnaujino pasikalbėji
mus su kom. Kinijos atsto
vu; siūlys pasikeisti kores
pondentais.

Chicagoje šeštadienio vaka
rą staiga įsisuko tornado. Pie
tinėje miesto dalyje jis nusiau- 
tė 30 blokų plotą ir nurūko 
ežero link. Nunešė stogus, iš
griovė sienas, medžius, sulam
dė automobilius. Jėga buvo to
kia. kad vieną žmogų iš kiemo 
užmetė ant stogo, keturis au
tomobilius suvertė vieną ant 
kito. Nuostolių už 5 milijonus, 
užmuštų vienas, sužeistų 93.

Argumentai yra skambūs už 
ir prieš. Bet ne argumentai nu
lems sprendimą. Nulems užku
lisiniai tikslai ir apskaitymai. 
Vienas iš tų tikslų — sulikvi- 
duoti privatinės mokyklos Įta
ką viešosios naudai. Sulikvi- 
duoti netiesioginiu ir garbingu 
švietimo kėlimo būdu: viešąsias 
mokyklas pastatant privilegi
juotoje padėtyje, aprūpinant 
jas gerom patalpom, laboratori
jom, gerais mokytojais, bus su
darytos goresnės mokslo sąly
gos, ir jos tada savaime trauks 
mokinius iš privatinės mokyk
los, kuriai bus sunku iš dabar
tinės padėties šuoliais kilti be 
tokios pagalbos kaip viešajai.

žinių Ar šitas neskelbiamas tiks- 
komu- 'as *x,s dabar, pri

klausys nuo šalto ir atsargaus 
apskaitymo: ar atėjo jau dabar 
tinkamas laikas duoti smūgį ka
talikiškos mokyklos įtakai ir iš
plėsti harvardinės mokyklos į- 
taką visur, ar dar reikia išlaiky-

— Vokietija nustatė naują 
savo markės vertę, už 4 mar
kes vienas doleris; buvo 4,20 
markių.

— Maskvos spauda jau pra
deda pulti Kennedy vyriausy
bę, kad ji esą dar neišvalius 
“tvartų”, kuriuos palikusi Ei- 
senhowerio vyriausybė.

— Darbo sekretorius prane- 
The Tablet duoda žinią iš JOCIU, kai jis buvo išrinktas skaičius va-

Vatikano. kad prie Vatikano sario mėn. numatomas 5.5. mil.
yra akredituotos 44 valstybių 
vyriausybės: 33 ambasadoriai.

MEDŽIOKLĖ KONGE.

Prie Vatikano yra 44 valstybių atstovai

tinių Tautų kariuomenė suda- kytojai. Tie “reikalu vedėjai”
niečiai pasitraukė iš Banana, 
uosto prie Kongo upės, kovo 5 
pasitraukė iŠ Matadi uosto. 
Nors Hammarskjoldas buvo da
vęs Įsakymą siųsti sudaniečiam 
pagalbą, kad atsiimtų Matadi, komunistinėm vyriausybėm ir 
tačiau vietoje Jungt. Tautų ka- tęsdami atstovavimą, kai jų at- 
riuomėnės atstovas gen. Mc- stovaujamos vyriausybės dingo.

tai Lietuvos ir Lenkijos. Paaiš
kina dėl jų: šie diplomatai bu
vo ambasadoriai prie šventojo 
Sosto, atstovaudami buvusiom

1958".
(Kalbama, kad Vatikano pa

vyzdžiu galinti pasekti Brazili-

ta daugybė laiškų ir telegra
mų j.

— Brazilijoje kardinolas Jai- 
me de Barros Camera kritika
vo prezidento Quadros planą 
užmegsti diplomatinius santy
kius su Sovietais.

— Valstybės departamentas 
nuo kovo 3 suprastino turisti
nių vizų davimą į Ameriką, kad 
pritrauktų daugiau turistų.

NEGARBINGI "GARBINGO 
ŽAIDIMO" ŽMONĖS

Šen. Dodd pranešė, kad kai 
kurie vadinamo “Fair Play for 
Cuba Committe” nariai, kai jie 
buvo pakviesti atvykti Į sena
to vidaus saugumo komisiją at
sakyti i paklausimus, pabėgo 
Į Kubą. Senatas turėjo 
kad jie turėjo ryšių su 
nistais.

Alžiro karo kaina
Alžiro karas Prancūzijai kasį- 

dien kaštuoja po 3 mil. dol.
priklausomybę. Paliko tik karo Karas eina jau pusseptintų me-
mokyklos dar iki 1963. Iš 100. tų. Žuvo 13.000 prancūzų. 100, ti vidaus taiką, akivaizdoje ki-

— Prancūzija kovo 2 ati
traukė karines bazes iš Maroko, 
kuriam prieš 5 metus davė ne-

sienių reikalų ministeriu Bam- statyti savo kredencialus Jonui Eisenhoweris gaudavo 15.000. 000 vyrų paliko tik 8.000. 000 sukilėlių ir 15.000 civilių, tų priešų ...



Prisipižjstu kaltas, kad skelbiu teisybę
' F;

Bolševikų išleistoje .knygelė
je “Žudikai bažnyčios prie
globstyje”. kada kalbama apie 
žemaičius, centrinė figūra yra 
Telšių vyskupas Vincenta* Bo- 
risenričius. Jo tardymo protoko
lai buvo rašomi per eilę nak
tų viena po kitos, iki jie bu
vo baigti jo parašu — 1946 
vasario 9, 10, 11, 12, 18, 19 
Einą dar penkių kitų parody
mai apie vyskupą Borisevičių. 
Juose brėžiamas gana aiškus 
vaizdas — vyskupo ganytojo 
vaizdas.

★

Gimęs 1887 Bebrininkų kai
me Vilkaviškio ap. Studijavo 
1909-13 Šveicarijos Friburge, 
1916 rusų 10 armijos karo ka
pelionas. 1918-21 Mariampolės 
gimnazijos kapelionas. 1922-26 
teologijos profesorius Seinų ku
nigų seminarijoje, 1926-27 Tel
šių kurijos kancleris. 1927-40 
Telšių seminarijos' rektorius, 
1940-43, TaEių vyskupo pagel- 
bininkas. 1944 Telšių vyskupas, 
iki

1946 suimtas turėjo kalbėti 
apie savo didžiuosius nusikal
timus.

O jie toki:
“Mano priešiška Tarybų val

džiai veikla, Įėjus Lietuvai į 
Tarybų Sąjungą 1940 metais, 
pasireiškė tuo. kad aš savo pa
mokslais. kuriuos sakydavau 
tikintiesiems, važinėdamas po 
vyskupijos teritoriją, reiškiau 
nepasitenkinimą Tarybų valę 
džia”.
• Ką jis konkrečiai kalbė 
apie tą valdžią, dėl ko buvo 
nepatenkintas? Ogi

"dėl jos pažiūros į bažnyči 
konkrečiai, kad uždrausta b< 
nyčiai mokyti vaikus, ... k 
draudžiama bažnyčiai laisv 
spausdinti ir platinti religi 
literatūrą ir t.t.".

Vadinas, vyskupas kalbė 
kad Lietuvoje turėtų būti# vj 
domos. bet nevykdomos J 
asmens teisės, kurios įrašyl 
į Jungtinių Tautų chartą. 1 
rios paskui bus sutrauktos 
žmogaus pagrindinių teisių 
laisvių dekliaraciją.

Tardytojo protokole, anai 
dokumente iš kalėjimo, liu 
ja ir dar labiau pauškėja. 1 
kios asmens laisvės Lietuve 
laikomos jau “priešiška veiki;

“Mano priešiška Tarybų i 
jungai veikla, vokiečių kariuu- JONAS ST1KLIORIUS (k.) Vasario 16 minėjime Philadelphijoje pasitinka 
menei okupavus Lietuvą, pasi- -niesto atstovą dr. Leon J. Kolankewicz. Nuotr. V. Gruzdžio. *
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E partizanu kovos Lietuvoje (5) save žydus ... Polopslfe man 
Vanagų’ gaujos dalyvių P»vąr-

rašytas ir atiduotas spaudai 
dar prieš' mirtį Staugaičio (Tel
šių vyskupo. Red.), kuris as- Polonskis dar papasakojo, kad 
meniškai jį koregavo ir papil- šios gaujos štabas yra Alsėdžių 
dė -kai.kuriais “faktais”. Laiš- miestelyje. Aš nutariau nuva- 
kas išsiuntinėtas buvo jau po žinoti ten ir susitikti su gau- 
jo mirties” (pažymi, kad vysk, •jos vadais, o susitikęs papra- 
Staugaitis mirė 1943 liepos 8 
dieną, nors L. Enciklopedija jo 
mirti nukelia į 1944. į.24. Red.).

Tai, kas vyskupo Borisevi- 
čiaus tardymo protokole pasa
kyta apie bolševikų elgesį su 
kunigais ir tikinčiaisiais, 'yra 
tiesa. Bet sakyti tiesą yra bol- ' 
ševikų akyse nusikaltimas — 
didysis nusikaltimas prieš melą, 
kuris sovietinėje sistemoje yra 
didžioji dorybė.

Apie savo ryšius su parti
zanais tardymo protokole vys
kupas taip kalba:

“1944 metų birželio -ar lie
pos mėnesį, kada raudonoji

reiškė tuo. kad aš 1943 metų ' armija artėjo prie Telšių, aš 
liepos 8 dieną kreipiausi į Tel
šių vyskupijos dvasininkus ir 
tikinčiuosius su griežtai prie
šišku Tarybų Sąjungai ganyto
jišku laišku, kuriame aš griež
tai kritikavau Tarybų valdžios 
organų veiklą ... aš tvirtinau, 
kad Tarybų valdžia vertė žmo
nes elgtis priešingai jų sąžinei, 
skleidžiau gandus apie tai. jog 
bolševikai masiškai naikino lie
tuvius, niekino tikybą ir mal-

to žmonių, nukentėjusių nuo 
jos, pavardes. Tuo metu man

VYSK. V. BORISEVIČIUS

pasitraukiau į žemaičių Kalva
riją ir gyvenau pas tos para
pijos kleboną Polonskį apie 3 
savaites”. Toliau enkavedisto 
tardytojo terminais taip užra
šytas vyskupo pasakojimas:

“Iš kunigo Polonskio suži
nojau. kad Kalvarijoje ‘Vana
gų’ gauja terorizuoja vietos gy
ventojus. nusiteikusius prieš 
ją asmenis, vokiečių okupaci
jos laikotarpiu slėpusius pas

šyti jų liautis savavaliauti vie
tos gyventojų atžvilgiu.

“1944 metų liepos mėnesį, 
atvykęs pas Alsėdžių kleboną 
Butkų, aš jam papasakojau sa
vo atvykimo tikslą ir prašiau 
jo padėti man susitikti su ‘Va
nagų’ gaujos vadais, bet pa
starasis nenorėjo su jais turė
ti reikalų, bijojo susikompromi
tuoti, nes buvo aišku, kad Ta
rybų valdžia atsikurs. Tačiau, 
matydamas mano tvirtą nusi
statymą susitikti su jais, jis 
pasiuntė kažkurį bažnyčios tar
ną ar vietos gyventoją pas gau
jos vadus pranešti jiems, kad 
aš noriu su jais pasikalbėti. 
Po kurio laiko į namus pas 
Butkų atvyko ‘Vanagų’ gaujos ' 
vadas, kuris užsirekomendavo 
kaip buvęs Lietuvos kariuome
nės pulkininkas. Jo pavardės 
aš nežinau, nes nei prieš tai 
nei po to įvykio aš su juo ne
buvau susitikęs. Su juo atvy
ko ir Kaupas, kuris anksčiau 
mokytojavo Telšių mieste ar jo 
apylinkėse, o kur gyveno — 
nežinau. Aš juos supažindinau 
su savo atvažiavimo tikslais ir 
prašiau imtis priemonių jų gau
jos savavaliavimui sustabdyti. 
Pulkininkas į tai man atsakė, 
kad Kalvarijoje ‘Vanagai’ yra 
savistovi organizacija, ir jis 
nieko negalįs padaryti. Kaupas 
pasikalbėjimo metu apsiribojo 
tik atskiromis pastabomis”.

(bus daugiau)

TELŠIŲ katedra Velykę metu. Kairėje — Kristaus Karstas, dešinėje — Prisikėlimas. Nuotraukos gautos 
iš Lietuvos.

DVIEJŲ TURISČIŲ PASIKALBĖJIMU PASKAIČIUS
LAIŠKAI REDAKCIJAI

KRAITI RENGIA - PIRŠLIAI LANKĖSI
Amerikai pasirašius kultūri

nių mainų sutarti su Sovietais 
1958. pradėjo siunčioti žmo
nes ir iš Lietuvos. Vieni bu
vo tik pirmieji žvalgai, kiti jau 
ir piršliai. Tarp pirmųjų buvo 
Laurynas Kapočius, atkoman- 
diruotas į VVashingtoną sovie
tų atstovybės antrojo sekreto
riaus titulu. Atkomandiruotas 
paskui buvo ir “Komjaunimo 
Tiesos" redaktorius Laurinčiu
kas į New Yorką koresponden
to prie Jungtinių Tautų titulu. 
Žvalgų rolėje buvo ir “Tiesos" 
redaktorius Zimanas. Bet jis

kaip turistas jau susitiko su 
komunistinės "Laisvės" žmo
nėm. Savo Įspūdžių aprašyme 
suminėjo ir naujos ateivijos 
žmones, pas jį apsilankius. Pa
vardžių jis nesuminėjo, bet jos 
žinomos iš vietinės lietuviškos 
spaudos.

Jau ne tik žvalgas, bet ir
piršlys buvo M. Sluckis su Bie- tenka priimti tuo tarpu bent 

kaip Chicagoje kalbamus daly
kus.

kę jam taip pat kalbėtis tele
fonu su rašytojais A. Lansber- 
giu ir A. Baronu.

Jie išvyko, o Chicagoje nuo
trupom perduodami M. Sluc- 
kio pasikalbėjimai ir sykiu 
piršlybos. Pasakojami nuotru
pom jo pareiškimai gali būti 
perduodami ir netiksliai. Juos

liausku ir kitais, kurie 
kaip turistai lietuviai 
jai. Didesnių ryšių M. 
turėjo Chicagoje su J.
nu. muziku ir vargonininku, 
su Ed. šulaičiu. žurnalistu. Te

atvyko 
rašyto- 
Sluckis 
Kreivė- pasikalbėjime su 

Šulaičiu teiravę- 
valstybės depar-

M. Sluckis 
Kreivėnu ir 
sis. ar gerai 
tamentas apmokąs lietuvius
veikėjus ir kultūrininkus. M. 
Sluckis nėra tolūs naivus, kad 
nežinotų į tą klausimą atsaky
mo. Jei vis dėlto klausia, tai 
tokis klausimas gali reikšti su
gestiją. kad toki kultūrininkai 
galėtų būti apmokami ... iš 
kitokios kišenės.

Teiravos, ar'naujieji ateiviai 
lankytųsi koncertuose, jei fil- 

ansamblį atsikvies
tų iš Lietuvos komunistinis 
laikraštis

muzikam patraukti jie galėtų 
pakviesti kai kuriuos jų pro
fesoriauti konservatorijoje, me
no akademijoje — suminėjo 
Galdiką. Jonyną, Jakubėną. Ga
lėtų išleisti kai kurių rašytojų 
veikalus. Suminėjo, kad Sonios 
Pipiraitės veikalas jau spausdi
namas. Katiliškio “Miškais at
eina ruduo” galėtų būti skel
biamas taip pat su mažais pra
leidimais ar pataisymais.

Chicagoje piršliai lankėsi iš 
New Yorko. Kursavo per kai 
kuriuos žmones A. š. laiškai 
iš New Yorko, kuriuose buvo 
kalbinami bendradarbiai būsi
mam laikraščiui. Tas laikraštis, 
kaip laiške buvo rašoma, skleis 
bendradarbiavimą su kraštu. 
Bendradarbiai būsią iš šiapus 
ir iš anapus. Jei per dvi sa
vaites kviečiamasis neatsilieps, 
jis bus laikomas nepritarian
čiu. Laiške taip pat sakoma, 

-kad apie laikraščio sumanymą 
jau du kartus minėjusi ir “Tie
sa”. šalininkai aiškina, kad žur
nalas išsilaikys iš pajamų už 
atsiųstus iš Lietuvos filmus.

Kiek piršlybos buš sėkmin
gos. tik ateitis parodys. Tačiau 
tokios žinios nuotaikas patem
pė. Kai buvo norima rodyti fil
mus iš Lietuvos, salės savinin
kas buvo priverstas salę at
šaukti — taip- kaip ir New Yor- 
ke Baltijos Laisvės namai at
šaukė patalpas to laikraščio or
ganizatorių rengiamai paskai
tai.

Naujas šių organizatorių žy
gis — tai paskaitos rengėjų 
vardu Jurgis Mačiūnas patrau
kė L. Laisvės Komitetą į teis
mą. Girdi, atsakydamas paskai-

Vilnis”. Gavę nei- tai patalpas, komitetas prida-
giamą atsakymą, pasakę, kad ręs jam nuostolių. Sąskaitas pa-
“Vilnis” tai senių laikraštis, ir teikė 83 dol. Teismas jo preten-
jie būtų nereikalingi ir net nu
tildyti. jei bendradarbiavimą 
galima būtų tęsti per kitus.

“Draugą” — ne. tai reak
cionierių laikraštis. “Naujie-
nas” norėję aplankyti, bet ne
turėję laiko. Naujosios ateivi-
jos intelektualam, menininkam.

rim šerti, kolchoze nėra pašaro, 
tai atidavė arklius kolchozinin- 
kam ir liepė šert, kuo išmanai, 
o jeigu nešersi, tai pavasarį 
nedirbsi savo 60 arę, kuriuos 
gauna kiekvienas, t. y., kiek-

Gerbiama redakcija.
Aš skaičiau jūsų laikraštyje 

laišką iš Maskvos kolonijos, ir 
man pažiūrėjo į akis baisi pra
eitis, kuri kitiem tebėra dabar
tis. Sovietiniai laisvės nešėjai 
neprisipažįsta 
mui, kad jie 
1940 birželio 
esą Lietuvos 
valdžią, nuvertusi seną kapita
listinį režimą 1940 liepos 21. 
Taip, 

tie, kurie tada buvo maži ar
ba kurię tada dar visai nebu
vo, turi dabar tikėti iškreip
tais faktais, o tie, kurie patys 
buvo matę, nieko sakyt negali, 
nes greit jiem bus pritaikytas 
fašisto vardas ir bus pasmerk
ti likviduoti.

Aš skaičiau kitame numeryje 
apie dviejų turisčių kelionę po 
Lietuvą ir man kilo noras at
sakyti į vienos iš tų dviejų 
turisčių, L. B., klausimus. At
sakyti galiu, nes.gyvenimą Lie
tuvoje pažinau geriau nei tu
ristės. Esu lietuvė ir dzūkė. 
Pernai pasinaudojau vokiečių nos uždarbis, tai atlyginimas 
teise repatrijuoti su šeima. už kolchozo arklį, kurį mes tu- na tjek ka(Į ga]ėtų bent pra

gyventi, o jau nekalbam apie 
keliones po užsienius. Žinoma, 
aš negaliu sakyti, kad Lietuvo
je nėra geriančių. Taip yra, bet 
jų yra ir kitur.

Lietuvos jauni- 
Lietuvą okupavo 
15. Jie sako, kad 
liaudis išsirinko

Kaip ir daugelis, palikau sa
vo tėvynę, nors ji man labai 
brangi kaip ir kitiems, bet jos 
dabartiniai šeimininkai yra sve
timi — ir tai verčia palikti viena šeima iš kolchozo, 
gimtąjį kampeli.

Aš gerai pažįstu tą puikų gy
venimą. anot L. B., ir žinau, 
kur ir kam yra statomi mūri
niai namai ir kaip gyvena kol- 
chozininkai. Išvažiuodama aš 
buvau atsisveikinti saviškių ir 
sutikau vieną seną pažįstamą. 
Jis mane gerai pažino ir. dėl to 
nebijojo pasakyti teisybės. Jis 
kalbėjo:

"Kai nuvažiuosi į vakarus, 
pasveikink kiekvieną lietuvį ir 
pasakyk, kad mes esam prapuo
lę "

Kitame kaime mus išsivedė 
žmogus pavakare ant kiemo ir 
parodė pirštu: “Žiūrėk, parei
na mano sūnus iš darbo ir par
neša ant savo pečių maišą su 
lubinų pelais — tai visos die-

Jie giriasi mokyklom, kad jų 
netrūksta Lietuvoje. Bet ar 
daug jie pastatė tų palaimos 
namų? Tūkstančiai lietuvių šal
čiu ir badu mirė Sibire, o tie, 
kurie išliko gyvi ir grįžo, ne
gavo teisės apsigyventi savo 
namuose, nors juos buvo pa
sistatę ne gerdami, bet sunkiai 
dirbdami. Jie dabar gyvena kur 
nors prisiglaudę pas kaimynus, 
— tai jų namuose veikia mo
kyklos, raudoni kampeliai ir 
bibliotekos.

Minėtoji turistė L. B. gau
nanti pensiją, pragyvena ir dar 
gali nuvažiuoti į užsienį. Bet 
tegul ji paklausia lietuvių kol- 
chozininką, kuris turėjo atiduo
ti savo žemę, savo gyvulius ir 
namus ir pats padėjo sveika
tą bedirbdamas, — ar jis gaų-

SPAUDA

P. Augiaus raštas apie liet religinį meną
La Survivance, Kanados ka

talikų laikraštis prancūzų kal
ba š. m. vasario 22 įsidėjo 
straipsnį Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties proga. Straips
nis rašytas a. a. Pauliaus Au
giaus, kuris, kaip laikraštis pa
žymi, 1937 Paryžiaus tarptauti
nėje parodoje buvo gavęs gar
bės diplomą už medžio raiži
nius. Jo straipsnis pavadintas: 
“Krikščioniškasis menas. Kul
tūrinės ir dvasinės vertybės vi
durinių amžių lietuvių dailėje".
Pagrindinės mintys:

Krikščionybės priėmimas 14 
amžiuje turėjo milžiniškos įta
kos lietuvių meno 'istorijai. 
Krikščionybė išvadavo Lietuvą 
nuo izoliacijos, kurioje ji bu
vo įsisupus, gindamosi nuo 
dviejų galingų kaimynų — sla
vų ir germanų — įtakos. Šita i- 
zoliacija ir atėjusi krikščionybė 
formavo svarbiausias lietuvių 
dvasines žymes, pasireiškusias 
mene: padarė juos pacifistinių 
idėjų išpažintojais, geresnio gy
venimo, meile ir žmoniškumu 
grįsto, šalininkais. Religiniai ir 
moraliniai principai virto for
muojančia jėga. Jie formavo lie
tuviuose ne kolektyvistinę ar 
individualistinę dvasią, bet tik
rai personalistinę.

Dailėje tai pasireiškė labiau
siai statyba kryžių, kurie buvo 
statomi darželiuose, pakelėse, 
medžiuose, miškuose ir davė 
Lietuvai vardą — “kryžių ša
lis”. Kryžiai buvo puošiami dar 
skulptūrom — Kristaus. Mari
jos. šv. Jurgio ir kitų šventų-

sas sutapo tam tikru atžvilgiu 
su prancūzų didžiosios civiliza
cijos renesansu šiaurės Ameri
koje.

Stabtelėjome ties šiuo Lietu-
vos prisiminimu, su malonumu 
sutikdami laikraščio dėmesį P. 
Augiaus rašiniui, kuris techniš
kai gražiai Įmontuotas laikraš
čio puslapyje, kad kristų kiek
vienam į akį; taip pat su malo
numu tenka pažymėti, kiek gali 
padaryti Lietuvos vardui indi
viduali lietuvių iniciatyva savo 
gyvenamoje aplinkoje, pateik
dama žmonėm ar spaudai jai 
tinkamos medžiagos tinkama 
proga.

Man dar Minant Lietuvoje, 
viešėjo viena lietuvių iš Ame
rikos delegacija netoli mūsų 
vadinamam Stalino kolchoze. 
Tai buvo iš viso rajono vienas 
geresnių kolchozų. Svečiai ten 
buvo puikiai priimti, ir

kolchozui tas priėmimas kaš
tavo 6,000 rublių. O svečius 
ten visus lydėjo ‘.'laisvės ber
nai", ir nė vienas žmogus ne
galėjo čia patekti, kuris galė
tu pasakyti teisybę. Čia buvo 
tik partiniai visokį pirmininkai 
ir direktoriai.

(nukelta į 3 psl.)

zijas atmetė. Nepatikrintom ži
niom tas pats kolektyvas norė
jo Surengti diskusijas, kuriose 
turėjęs būti pakviestas ir anks- jų. Primityvia menine forma 
čiau minėtas Laurinčiukas. Ta
čiau kviečiamieji atsisakę jose 
dalyvauti, kaip ir aname žur
nale bendradarbiauti.

juose visur buvo reiškiamas 
Lietuvos žmonių sielvartas ir 
viltys.

Tas lietuvių dailės renesan-

FESHVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS STEPONIS, savininkas

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

GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

SaHje gali tilpti 200 tmonlg
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Antrasis lazdos galas
Lazdomis žmonės dažniau va

nojosi tada, kai mažiau kalbė
jo. Dabar baslius atstoja pro- . 
paganda. Antai, seniau koks ne
dorėlis tvojo kitą, pats būda
mas kaltas, žmonės sakydavo: 
palauk, atsisuks prieš jį antras 
lazdos galas. Dabar tokie pat 
nedorėliai griebiasi propagan
dos ir kaltinimų, kurie tetinka 
jiem patiem. Dabar reikėtų sa
kyti: nelauk, o nukreipk jo žo
džius ir veiksmus prieš jį pa
tį-

I *
Chruščiovo žodžių, pasakytų 

Jungtinėse Tautose praėjusį ru
denį, dar niekas nepamiršo ir 
vargu bepamirš. Jie buvo Įkalti 
batu ir su juo pateko istori
jon. Visai būtų teisinga Chruš
čiovą vadinti Nikita Batu, kaip 
vienas jo tautietis yra vadina
mas Koriku. Bolševikų batai 
yra sutrypę žmonių daugiau, 
negu jų mirė viso pasaulio kar
tuvėse. Mums gi įsidėmėtina 
tai, kad Chruščiovas pasikabi
no ant savo paties žodžių.

"Kolonistinė sistema ir ad
ministracija su visom savo for
mom turi būti visiškai panai
kinta. Tautom turi būti duota 
galimybė spręsti savo likimą ir 
valdymosi būdą” — tokią rezo
liuciją Jungtinėse Tautose pa
rėmė Chruščiovas savo rėkavi
mu. Jis tarėsi atsukęs baslį 
prieš kitus, bet pasirodė, kad 
būta bumerango. Tai tokia pus
laukinių žmonių lazda, kuri, pa
leista į kitą, atšoka ir gali tvo
ti pačiam, jei nepasisaugosi. 
Chruščiovas saugojosi gindama
sis batu, bet iš to išėjo niekai. 
Tik paaiškėjo, kad sovietinis 
kolonializmas yra pasiekęs to
kios apimties ir žiaurumo, ko
kio istorijoje-dar nebuvo.

Lietuvos pavergimo, jos ko
lonizavimo klausimas turi būti 
iškeltas Jungtinėse Tautose, pa
siremiant Sovietų Sąjungos pa
reiškimu: “kolonialinė sistema 
ir administracija turi būti vi
suotinai panaikinta”. Panaikin
ta ir Sovietų Sąjungoje, ne tik
tai pusiau laukinių ar pusiau 
civilizuotų tautų kraštuose. Jei 
kalbama apie civilizaciją ir žmo
niškumą, tai visų pirma neturi 
būti leista nežmoniškai ji griau
ti ir naikinti kultūringuose 
kraštuose, kaip Pabalty. čia bol
ševikiškas batas privalo būti 
suvaldytas. Pabaltijo tautom tu
ri būti grąžinta “galimybė 
spręsti savo likimą ir savo val
dymosi būdą”. To reikalavo 
Chruščiovas Jungtinių Tautų 
sesijoje. Jei reikalavo, tai turi 
vykdyti.

Darbininko praėjusiuose nu
meriuose jau keliais atvejais 
buvo, rašyta, kad Lietuvos pa
vergimo ir kolonialinės admi
nistracijos klausimas norima 
kelti Jungtinėse Tautose. Šia
me numeryje duodame dar dau
giau ■ informacijos, kaip to* sie
kiama per JAV Senatą ir At
stovų Rūmus. Visi Darbininko 
skaitytojai prašomi Į tą akci
ją kuo gausiau įsijungti ir pa
raginti kitus, kad rašytų laiš
kus senatoriam ir kongresma- 
nam. Nelaukime, nedelsiame, 
kada Lietuva yra slegiama so
vietinio kolonializmo, gi tuo pa
čiu metu Chruščiovas rėkia 4
prieš kolonializmą. Senas pa
tarimas buvo ir liks teisingas: 
atsuk antrąjį lazdos galą!

Tenelieka nė vieno lietuvio, 
savo tautą mylinčio, kuris su
silaikytu neparašęs laiško, pra
šydamas, kad rezoliucijos Lie
tuvos reikalu praeity JAV Kon
grese ir patektų i Jungtines 
Tautas!

Frankfurte prie Maino, Vo
kietijoje, po Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo, dalinosi 
savo įspūdžiais dekanas kun. 
Nigles, perdavęs Limburgo 
vysk. W. Kempf sveikinimus. 
Dekanas pareiškė:

"Eidamas galvojau, kad da
rau asmenišką auką. Išeidamas 
turiu pasakyti, kad Ilsi nešu di
delę dovaną. Anksčiau lietuviu 
tautos nepažinojau, o dabar ją 
pamilau".

Pagrindinę paskaitą skaitė 
R. Hackenberg, Hesseno pro
vincijos seimo narys. Jis kalbė
jo" apie tautų teisę laisvai ap
sispręsti, priminęs ir Jungtines 
Tautas, kurios savo chartoje 
įsirašė siekti, kad visos tautos 
turėtų lygias teises ir laisvę. 
Jungtinėm Tautom priklauso ir 
Sovietų Rusija, kurios vadai 
daugelį kartų yra pabrėžę tau
tų apsisprendimo laisvę. Bet jie 
veidmainiauja. Kalbėtojas iš-

Vasario

skaičiavo 27 tautas, Sovietų Ru
sijos pavergtas. Apgailestavo, 
kad laisvos vakarų valstybės 
tylL R. Hackenbergas kalbėjo:

"Nepaprastai branginama as
meniškoji laisvė, labai jautriai 
ginamos savo teisės, bet abe
jingai žiūrima, kai laisvė ki
tiem atimama, teisės pažeidžia
mos, daroma kitiem skriauda, 
Verta čia prisiminti Vokietijos 
prez. H. Luebke žodžius: 'Kas 
nekreipia dėmesio Į vieną tei
sės pažeidimą, tasai paskatina 
į tolimesnį nusikaltimą".

Kalbėtojas siūlė pasekti JAV 
pavyzdžiu ir Vakarų Vokietijo
je taip pat Įvesti Pavergtųjų 
tautų savaitę. Priminė suimtą
jį vysk. Julijoną Steponavi
čių, kaip dar vieną sovietinio 
teroro auką. Priimta protesto 
rezoliucija, kuri paskelbta vo-

16 minėjimai Vokietijoje

kiečių spaudoje ir informacijai 
vyrausybės nariam.

Minėjimas įvyko vasario 19 
šv. Juozapo namų salėje. Da
lyvavo apie 500 žmonių. Buvo 
vokiečių (5 Hesseno krašto sei
mo nariai), amerikiečių karinin
kai su žmonom, latviai, bulga
rai, ukrainiečiai, lenkai (gene
ralinis vikaras prel. E. Lubo- 
\viecki) ir k. Buvo iš Lietuvos 
atvykusių, kurie pirmąjį kartą 
dalyvavo tokioje šventėje, ma
tė tautiškas vėliavas ir klausė
si su ašaromis Tautos himno.
Iš lietuvių dar dalyvavo Vliko 
tarybos pirm. J. Glemža, dr. P. 
Karvelis, sielovados tvarkyto
jas kun. A. Bernatonis, Raudo
nojo Kryžiaus pirm. J. Norkai-* 
tis, Vasario 16 gimnazijos di
rektorius kun. dr. Gronis su 
mokytojais. Meninę programą

iš 14 a. Lankoma dėl
Madonos statulos (iš 15 a.).

išpildė Vasario 16 gimnazijos 
choras ir tautinių šokių grupė.

Vokiečių spaudoje buvo pla
čiai minėjimas aprašytas, o re
portažas perduotas iš Hesseno 
rad. stoties. Minėjimą pradėjo 
ir užbaigė kun. Br. Lubinas, 
Vokietijos LB krašto valdybos 
pirmininkas, kalbėjęs lietuviš
kai ir vokiškai; angliškai žodį 
tarė dr. G. Valančius, prieš me
tus atvykęs iš Los Angeles, 
Calif. Minėjimą ruošė LB kraš
to valdyba, Vliko vykdomoji ta
ryba ir lietuvių karių kuopos.

MIUNCHENE, Bavarijos sos
tinėje, Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas sutraukė apie 
200 dalyvių. Nemažas būrelis 
buvo vokiečių. Minėjimą atida
rė LB apylinkės pirm. kun. J. 
Tautkevičius, pagrindinį žodį 
tarė V. Banaitis. Jisai pabrėžė, 
kad ^nepaprastos techninės pa
žangos laikais, matome didelę 
atžangą tautų laisvės suprati
me.

"Pasaulis nesirūpina tiesa ir 
žmogaus laisve. Politiniai de
magogai tyčiojasi iš laisvės. 
Kai kurios didžiosios valstybės 
pasireiškia brutalumu, smurtu, 
prievarta. Laisvę galėtų išsau-

goti tik mažos valstybės, bet 
jos yra bejėgės, kol jy nejun
gia didesnė stipri federacija. 
Pasaulyje kažkodėl vyrauja mi
tas, kad didelėje tautoje ir gy
venti gera. Nepriklausomos Lie
tuvos pavyzdys rodė, kad ir ma
ža, bet laisva tauta gali tvar
kytis net geriau, negu didelė".

Toliau kalbėtojas ragino bu
dėti ir veikti, nes ateina dide
li sprendimai, nuo . kurių pri
klausys ir Lietuvos likimas.

Meninei programai buvo su
vaidintas scenos vaizdelis iš 
dabartinio gyvenimo koloni
zuotoje Lietuvoje. Parodytas 
bolševikų išgirtasis kolchozas. 
Vaizdelį paruošė neseniai iš Lie
tuvos atvykę Armonienė ir Bor- 
chertas. Vaidino jaunimas — 
čia augęs ir iš Lietuvos atvy
kęs. Vaidinimas dar buvo pa
pildytas melodeklamacijomis. 
“Darnos” choras, vadovauja
mas muz. M. Budriūno, atvy
kęs iš Memmingeno, padaina
vo liaudies ir lietuvių kompo
zitorių dainų.

Minėjimas Įvyko vasario 19 
gimnazijos salėje prie šv. Jo
kūbo bažnyčios. Iš ryto bažny
čioje buvo pamaldos už Lietu
vą. Mišias aukojo kun. J. Taut- 
kevičius, pamokslą pasakė kun. 
dr. J. Petraitis. Per mišias gie
dojo “Darnos” choras. (Iš Eli 
inf.).

Dviejų turisčių pasikalbėjimas...
(atkelta iš 2 psl.)

Niekas negali sakyti, kad 
mieste nestatoma. Taip, stato
ma daug. Bet ar L. B. galėjo 
paklausti, kiek uždirba tie, kur 
stato, ir kiek jie moka už pra
gyvenimą — ar ji galėjo pa
klausti šito?

Prieš išvažiuodami į Vokieti
ją, atsitiktinai susitikom vieną 
moterį. Patyrus, kad mes išva
žiuojam į vakarus, ,

ji prašė, kad mes parašytu
me teisybę jos broliui į Broo- 
klyną apie jos gyvenimą, nes 
ji negali parašyti teisybės dėl 
cenzūros.

B. bara turistę

Kaune, Perkūno alėjoj, sta- — Kad, ponas, kai daug mo- 
tydinausi namus. Kada jau vi- kėsite, tai greit atleisite.
sa buvo paruošta, atėjo me- — Tai ne bėda. Aš bijau, 
tas kasti pamatus. Nuspren- kad pats taip man nepadary- 
džiau pasisamdyti darbininką, 
kuris saugotų sodelį nuo lin
kusių pašeimininkauti sveti
muose soduose ir prižiūrėtų 
pristatomas medžiagas.

Pasiteiravau jau statydinu
sius namus. Pataikiau rasti to
kį, kurs tos rūšies darbininką 
jau turėjęs. Sako, žmogus ne- 
brangininkas ir sąžiningas. 
Draugas pažadėjo jį man at
siųsti.

Rytojaus dieną pasirodė maž
daug 35 metų amžiaus vyras, jų dienų išgirdau Vinco ir ke- 
smulkios išvaizdos, truputį žvai- tvėrių metų dukters piktus bal- 
ras, labai suvargęs, dar ne ve- sus. Pasirodo, abu baisiai susi
dės. Iš pat pradžių išdėsčiau ginčijo dėl Vinco atsigabento 

šuns. Duktė kaltino Vincą, kad 
duodąs šuniui kaulus: jis už- 
springsiąs. O Vincas šaukė, 
kad mergiotė kvaila: šunes ėda 
dar didesnius kaulus ir neuž- 
springstą. Turėjau įsikišti aš ir

tum. Porą savaičių padirbėsi ir 
eisi ieškoti kitos tarnybos. Aš 
neriu pastovaus ir sąžiningo 
darbininko.
’ — Aš, ponas, tai jau nepa

mesiu, — ištarė su įsitikinimo 
tonu.

— O kuo pats vardu?
— Vincas.
Toks buvo mūsų susipažini-

mas.
Nurodžiau artimiausią darbą 

ir nuėjau į kambarį. Po dvie-

darbo sąlygas. Jam teks pri
iminėti plytas, vežimus smėlio, 
cementą ir vakare pranešti, 
kiek bus. Pagaliau, sode turė
siąs pasistatyti palapinę ir prie 
statybos gyventi. Už tai gau
siąs dienai 5 litus.

— Sutinki? — pridūriau už
baigiamąjį klausimą.

— Ne, pone!
— Kodėl?

paaiškinti, kad dviejų metų šuo 
pakankamai senas ir kaulu ne- 
užspringsiąs. Iš to pasidariau 
išvadą, kad Vincas yra imbeci- 
likas arba jam labai artimas.

darbo, tai dviem bus lengviau”. 
Aš sakau, bus sunkiau: ponas 
visą laiką nelaikys mūsų, o aš 
tokią algą kur gausiu? Bet, ži
nai, ponas — ji moteris, bene 
ji supranta.

Aš įsitikinau, kad bet koks 
aiškinimas čia būtų bergždžias 
darbas. Todėl paklausiau:

— Tai ką, ar dabar jau ma- 
kurie 'įvažiuoja pro vartus. J išėjo truputį platesnė negu rei- nai, kad tikrai paskutinis? 
stovinčius už vartų — nekreip- kia. Tokia buvo medžiaga. O 
ti dėmesio. aš nenorėjau jos pjaustyti.

Praėjo pora mėnesių. Vin- * — Na, tai žiūrėk, kad tai
cas paprašė leidimo vesti. būtų paskutinis- kartas. O tai

— Tegu Dievas tave laimi- tu mane vaikais apleisi, kad aš 
na! O žmona jauna? . pats vėliau neturėsiu vietos.

Dirbo kaip geras darbinin
kas. Kai darbo buvo pakanka
mai, dirbo drauge su visais. 
Kai mažiau, dirbo vienas. Be 
darbo nebuvo niekada.

Viduvasary pastebėjau keis
tą dalyką. Kai atveža keturis 
vežimus ar daugiau plytų ar 
smėlio, Vincas susipainioja. Nu- 
stačiau; kad turi žymėti tuos,

dar vieną vaiką Į palapinę!
— Kokį dar?
— Kitą, mano žmonos!
— Ar pasiutai? Prieš savai

tę vedė, o jau antrą vaiką!
— Ponas, kad ji labai gėdi

nasi ir iš karto nesakė.
— Aš nežinau, bet kur jūs 

visi sutilpsite?
— Toj pačioj lovoj. Mat, ji

— Šitas yra tik metų, o ma
žesnių tikrai nėra.

Vincas buvo iki savaitės prieš 
Visus šventus. Paskui aš jį į- 
piršau į mokyklą sargu. Už sa
vaitės jis dirbo mokykloj. Nuo

— Apie 30 metų. Sako, la- — Ponas, mes talpinsimės to laiko mudviejų keliai nesu- 
bai mylinti vaikus.

Po 3 savaičių buvo jau ve
dę. Pirmadienį Vincas kreipėsi finis 
pas mane, kad leisčiau apsį- 
gyventi palapinėse su žmona.

Aš manau, kad abi turistės 
buvo Vilniaus katedroje ir ma
tė, ar yra dar ten bažnyčia, ar 
stovi ant viršaus tos puikios 
šventųjų statulos, kurias dir
bo meno meistrai, o mūsų “lais
vės nešėjai” per dieną nuver
tė, užkabinę traktorių ...

Turistė L.
Zlotkienę už lietuviškų menkų 
namelių nuotraukas, betgi toki 
nameliai yra faktas, ir kodėl 
tie raudonieji taip bijo pažiūrė
ti faktam į akis. O faktai kal
ba. Kalba, kad kolchozininkų 
uždarbis nuo 200 gramų per 
dieną iki kai kur 3 kg.;

namas, medinis, be jokių pa-
Ji sakė: “Rašykit trumpai: togumų, kaštuoja vidutiniškai 

mes gyvenam kaip pelė ant iš- nuo 12 iki 15,000 rublių — 
rūgų — numirt yra perdaug, o tad ar čia galima turėti puikius 
gyvent per mažai”. Ši moteris namus, nors ir negirtuokliau- 
išbuvo 10 metų Sibire visai ne
kaltai.

Taip, yra gražu pasižiūrėti 
parodoje išdėtus daiktus, ku
rie liudija apie plane numaty
tus pasiekimus. Bet ar jie yra 
pasiekti? '

Ar L. B. matė parodoje, kaip 
atrodo sunykę kolchozo gyvu
liai iš tikrųjų, o ne plakate nu
piešti, ar yra ten, parodoje, už
leisti ir nualinti kolchozo lau
kai; ar matė parodoje kaip va
ro ginkluoti enkavedistai žmo
nes į vagoną Sibiro deportaci
jų metu; ar matė, kaip kaunasi
lietuviai partizanai dėl laisvės nūs turi galvoje dabar žinoma 
ir kaip guli nukautų partizanų daina: *•
kūnai miestelių aikštėse, o stri
bukai laidojami šventoriuje; ar 
ji matė, kaip uždarė bažnyčias 
ir iš jų padarė įvairius sandė
lius?

si? ... Kai kolchozai neįvykdo 
jiem skirtų planų, tai jie iš
nuomoja- žemę buvusiem jos 
savininkam, prakaitu ir krauju 
ją laistę, kai buvo jų nuosava, 
dabar dar kartą turi už ją mo
kėti, jei nori ką iš jos gauti.

Už 30 arų geresnės žemės 
— bekonas 100 kg.; fokis pat 
bekonas už 40 arų menkesnės

Turistė L. B. rašė: kas ne
dirba, mielas vaike, tam ir duo
nos duot nereikia '.. Bet ar 
kolchozo pirmininkas ne tas 
pats dvaro ponas? Naujus po-

Tėviškėlę skriaudė ir kankino
„ mus.

Sakė, myli liaudį, piešdami
namus.

Duoklėmis apkrovė, varė iš
palapinėje. riejo.

— Na, tai tegu būna pasku- Vokiečių okupacijos metu, Be to, žmogus žmogui turi pa- 
-----  kai buvau ištremtas iš namų ir

— Ačiū, ponas. Aš manau, gyvenau Baranausko gatvėje, 
Po trijų dienų Vincas vėl lū- kartą einu per ąžuolyną ir vi- 

Liepiau pasididinti palapinę kuriuoja manęs.
ir leidau. Po trijų dienų vėl 
Vincas prašo:

siškai netyčia sutinku Vincą.
— Kas po šimts pypkių, ar Visiškai sudžiūvusį, suvargusį, 

vėl kas netvarkoj? —- pagal- _ Tai kodėl toks sudžiūvęs,

dėti, o ne atvirkščiai.
— Mudu su žmona jus dažnai 

peršnekame ir sakome, kad ma-. 
žai Dievas tokių sutvėrė. Ačiū, 
ponas, labai ačiū. Nežinau, kaip 
aš jums atsilyginsiu.

— Apie atsilyginimą nekal-

namų ...
Sakė, kad gerovė, kad gyvent

ramu ...

Mano vyras yra anksčiau tu
rėjęs Vokietijos pilietybę, ir 
mes tokiu būdu išlindom pro 
siauras geležines duris. Aš ma
niau, kad važiuoja tik vokie-— Ponas, leiskite palapinė- vojau. O Vincas man žemai gaj žmona nemaitina? 

lenkiasi ir sako: _ Kad nėra kuo maitinti, bėk, nes aš kartoti savo žo-
džių nemėgstu. Nemėgstu di- »*•*••*« fVokiotiją, aš rt- 

*• • u-i • • j ■ radau čia Lietuva.__Ar šeima sveika? džiuotis n* kilniais darbais.
_ Visi sveiki, tik sublogę, — Nu, tai, ponas, nors ne- čia kiekviename žingsnyje 

nes nėra ko valgyti. palikit manęs, kai reikės vyti sutikom lietuvių, netgi kai ka-
Portfely turėjau pusantro vokiečius. O kad nebūtų taip, da ir rusų taip pat maišytas šei- 

svaro lašinių. Rėmiau ir sakau: kaip buvo su bolševikais. Nie- mąs. Tai buvo lageryje. Vėliau
— Parnešk namo ir pasivai- kas nieko nepraneša, o paskui pakrikom po visą šalį, 

šinkit viri. Jau pamatai, kada viskas baigta. Prašau, jei galima paskelbti

je apsigyventi ir vaikui.
— Kokiam?
— Mano žmonos vaikui.
— Tai kodėl tu anksčiau ne- Priimkite dar šį paskutinį.

— Nu, žinai, jau pereitos 
bet kokios ribos. Tik dabar ve
dė, o jau trečias vaikas.

— Kad aš jum sakau, ponas, 
ji labai gėdinasi ir iš karto ne-

sakei?
— Kad ir žmona man nesakė.
— Ot, man vyras’ Na, bet 

jeigu jau šitaip, tai atsivesk! 
Ką gi padarysi, jeigu jau taip
išėjo.

— Ačiū, ponas.
Po savaitės Vincas vėl krei

piasi į mane:
— Ponas, leiskite atsivesti

— Tai, ponas, jau tikrai bai- labai menkas maistas 
si bėda. Yra dar trečias vaikas.

pasako. Dabar jau aš net pats 
bariausi. Sakau, kas juos išmai
tins, kam tiekos reikia? Tai ji 
sako: “Vis išrisime kaip nors, 
gal aš pati kur nors gausiu

— Kad aš, ponas, visiškai 
neturiu pinigų.

— Aš už pinigus neparduo
du. Už gerą širdį. O už tai — 
tu man jau statyboj atsilyginai.

— Vincai, tokius dalykus 
reikia pačiam sužinoti, o ne
laukti. kol kitas praneš.

Vincą atsisveikinau, ir kiek
vienas patraukėme savo keliu.

mano laišką. Prašau betgi ne
skelbti mano pavardės dėl sau
gumo. (Tikslus adresas yra re
dakcijai duotas Red.).

Dzūkaftė



Atrodo veik tikra, kad mokyklos neteksim gimams ir šeštadieninei mo-

Lietuviu mokykla Hartforde, Conn. (2) Čia gimusiam kun. B. Benese- 
ridi, aišku, šis kraštas yra ar
čiau širdies, kaip tolima tėvų 
žemė. Todėl jis reikalų būti Se

MOKYKLOS VĖDUOS 
SVAJOMIS

Praeitais metais mokyklai va* 
dovauti buvo paskirta sesuo dr. 
Gabrielė. Gimusi ir augusi Chi
cagos Lietuvoje, nemoka galvo
ti siaurai nė lietuviškumo rei
kalais. Ji ir čia atvyko su drą
siomis svajonėmis.

Mokykla turi būti lietuvišku
mo židinys ir lietuvių kultūros 
centras. Lietuvių kalbą reikia 
įvesti ne tik lietuviškoje mo
kykloje dėstomuoju dalyku, bet 
reikia padaryti vieną iš dėsto
mųjų svetimų kalbų visose Con- 
necticut mokyklose. Seselei Ga- 
oneiei tai paaisese paaaiy u 
Pnilaaeipnijoje, kur net kole
gijose galima gauti kreditus už 
lietuvių kalbą.

Iš turimų lietuviškų knygų 
seselė Gabrielė svajojo suda
ryti biblioteką, kuria galėtų 
naudotis moką skaityti lietuviai 
pensininkai, kurie nežino ką 
daryti su turimu laiku.

Dr. Gabrielės svajonės su
dužo, atsimušusios į lietuvių 
visuomenės nepralaužiamą apa
tijos sieną. Ji nerado jokio pri
tarimo tremtinių tarpe.

“Leiskite vaikus į parapijos 
mokyklą. Mes ją padarysime 
lietuvišką, kai bus dauguma 
vaikų lietuviai. Dabar lietuviu
kai nesudaro nei dviejų pro
centų visų mokinių”, — mal
dauja mokyklos vedėja.

“Kam mes gabensime iš ka
žin kur vaiktis į parapijos mo
kyklą, turėdami po nosim pui- 

. kias, moderniškas amerikiečių 
mokyklas, kai parapijos mokyk
la yra lygiai tokia pat ameriko
niška, kaip ir visos. Kai bus 
lietuviška, tada leisime” — at
sako tėvai. Taip ir sukasi už-

si įtraukti ir viešosiose mokyk- relio dvasios vadas, leidžia ži
lose bemokančius lietuviškos kėtis, kad būrelyje lietuviška 
kilmės amerikoniukus. Jaunie- 
ji vyčiai, tikisi mokyklos vedė
ja, “mėgins išlaikyti lietuvių 
kalbą ir įvairiais būdais steng
sis palaikyti meilę lietuvių tau
tai”. Jau vien tas faktas, kad 
kun. B. Benesevich yra to bū-

jfel MOKYKLĄ UŽDARYTŲ...
Jei kada nors bus rašoma 

Hartfordo lietuvių kolonijos is
torija, nėra jokios abejonės, 
kad mokykla užims joje pirmą

kibirkštėlė rusens. I savo vaikų 
klausimą, kodėl jie turi kalbė
ti namie lietuviškai ir būti lie
tuviais, jo amžinos atminties 
imigrantas tėvas duodavo nesu
griaunamą argumentą: “Todėl, 
kad Dievas yra lietuvis”. ...

mas geru lietuviu, nebūsi ge
ru amerikonu”. Į sūnaus filo
sofiją telpa ir jo tėvo įsitikini
mas, nes reikia manyti, kad 
Dievas yra tiek pat ameriko
nas, kiek Jis yra lietuvis ...

Vyčių kuopelė mokykloje yra 
svarbus indėlis lietuviškumui 
palaikyti (jos tariu dauguma 
yra trečios kartos Amerikos lie
tuviukai), bet labai mažas, pa
lyginus su tuo, ką mokykla yra 
toje srityje padariusi.

Dauguma Hartfordo ir apy
linkių lietuviškos kilmės ame
rikiečių moka ne tik lietuviškai 
kalbėti, bet taip pat skaityti ir 
rašyti. Jei nustebsi, kiekvienas 
duos tą patį paaiškinimą: “Aš 
mokiausi lietuviškoje mokyklo
je”. Tais laikais, kai jie mokė
si, parapija turėjo tik pradžios 
mokyklą, bet mokykla buvo ne
paprastai populiari lietuvių tar
pe. Dabar mokykla išaugusi į 
pilną gimnaziją, bet lietuvių vi
suomenei ji bemaž tik tiek tu
ri reikšmės, kiek ji pasinaudo-

JAUNŲJŲ VYČIŲ skyriaus valdyba, iš k. j d.: Marijona šerkšnas, Patri- ja mokyklos patalpomis minė- 
sija Krivicky, sesuo dr. Gabrielle, kun. Bronis Benesevich, stovi Elvyra . .
Kainauskas, sėdi Elaine Mozotas ir Jonas Chase. Jimams, susirinkimams, paren-

Jau baigia prabėgti penkeri 
metai, kai Chicagos kolizėjų bu
vo užtvinusi 11,000 lietuvių mi
nia ir kai 1,000 lietuvių dai
nininkų iš plačios Amerikos ir 
Kanados, sulėkę į Chicagą, dai
navo tai didžiulei tautiečių mi
niai. •

Per tuos penkeris metus jau 
baigiama pasiruošti antrajai 
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daro savo jėgomis, ką gali. Ne- dainę šventei taip pat Chica- • 
seniai ji įkūrė mokykloje jau- g°Je liepos 2. Jau išnuomotas

burtas ratas.
Nesulaukus pagalbos * iš vi

suomenės, sesuo dr. uabrielė

nųjų vyčių skyrių, į kuri tiki- didžiulis vėsinamas amfiteat-

JAV LB TARYBOS RINKIMAI
Vyriausioji rinkimy komisija

LB Centro Valdyba Vyriau
siąją Rinkimų Komisiją sudarė 
Chicagoje. Jos sudėtis: pirm. 
R. Skipitis, nariai K. Drauge
lis, M. Mackevičius, J. Našliū- 
nas, J. Talalas ir B. Vitkus. 
Pirmininko adresas: 5613 S. 
Emerald Avė., Chicago 21, III. 
Apygardy Rinkimu Komisijos

Los Angeles: pirm. A. Pet
rauskas (3442 Madera Avė.,

Sol. UON® JUODYTe-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

Long Play Hi-Fi Racort*

"MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI
(My Lithuanian Memories) 

Kaina 54.98
Antrąją mažą (angliškai) —

"Christmas Carais"
Shepherd Boy and Sleeping Child 

Kaina 98e
Hleistoa MiD Marlboro Co. 

Platintojam^ užaaklua dideaniaia 
kiekiai* — duodama nuolaida

Alex Matheoa—258 Union Ave„ 
Brooklyn 11, N.T.; J»ck J.Stukaa 
— 1284 WMte SL, HlDaide, NJ.; 
Juozo* Glnku*— 495 Grand SL,

Inž. V. Dilis—lietuvybės puoselėtojas
tuvybės išlaikymu. Jo raginti 
ar prašyti nereikia. Jis pirmas 
atskuba padėti, patarti, sušelp
ti.

VI. Dilis 1914 metais, dar 
pačioje jaunystėje, apleido gim
tąjį kampelį — Kapininės kai
mą (Panevėžio apskr., Nauja
miesčio valsč.). Iš tėvynės ne- 
išsivežė nei mokslo žinių nei 
profesinio pasiruošimo. Vargo 
ir dirbo kaip ir visi kiti ano 
meto mūsų emigrantai. Bet ša
lia sunkaus darbo griebėsi 
mokslo. 1918 m. Nęw Yorke 
baigė elektros mokyklą. Siek 
tiek susitaupęs iš naujo darbo 
1922 m. grįžo tėviškėn; bandė 
įsikurti ir pasilikti. Apie kėt- 
veris metus dėstė anglų kalbą 
Panevėžio gimnazijoje, bet pa
sitaikiusi proga vėl nubloškė į 
užjūrį, tik šį kartą į Kanadą, 
kur išbuvo ligi 1932 m. Nuo 
tų metų VI. Dilį matome Ne- 
warke ir jo apylinkėse.

Nuo 1940 inž. VI. Dilis ver
čiasi savarankiškai, kaip barnų 
apšildymo įrengimų inžinierius. . 
Darbo jam netrūksta, nes sa
vo darbą sąžiningai atlieka. 
Daugelis šiose apylinkėse gy
venančių lietuvių bei klubų yra 
pasinaudoję jo patarnavimu ir 
visi yra patenkinti. Darbą at
lieka daug pigiau ir sąžinin
giau, nei kitataučiai. Bedirb
damas dar siekė mokslo, ir jau 
vyresnio amžiaus žmogus išlai
kė profesinius egzaminus ir 
gavo “professional Engineer 
State of New Jersey” laipsnį.

VI. Dilis yra Lietuvių B-nės 
N.J. apygardos pirmininkas nuo 
pat įkūrimo dienos. Trejus me
tus vadovavo N. J. Lietuvių 
Tarybai, dabar josios sekre
torius. Daug dirba šalpos sri
tyje: buvo Balfo direktorius, 
Balfo seimo Newarke iždinin
kas, daug metų vadovauja Ne
tvarko Balfo skyriui.

Abu Diliai yra pavyzdingi 
Netvarko švč. Trejybės para- 
piečiai. ši lietuvių parapija sa
vo daug reikalų buvo nukrei
pusi ir susilaukusi Dilių tal-

Visada skuba, niekad nesi
skundžia esąs pavargęs ar blo
gai nusiteikęs. Visada pirmon 
eilėn užmezga kalbą apie lie
tuvybę. Tai inž. Vladas Dilis, 
Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey apygardos pirmininkas.

Tai didelio ryžto ir energi
jos žmogus. Jau nebe taip ir 
jaunas, bebaigiąs 62 metus, o 
žiūrėk, jo visur pilna. Jį ir jo 
žmoną Izabelę matysi visuose 
lietuviškuose vakaruose bei su
sirinkimuose Newarke, Kearny, 
Ęlizabethe bei kitur. Vienur 
dalyvauja kaip apygardos pir
mininkas, kitur kaip svečias

Su visais kartu sielojasi lie

ji dabar jau yra virtusi mažėji
mu objektu. Bent kiek liečia 
jos įkūrėją prel. J. Ambotą, 
mokyklos šiandieninė svarba 
tebėra gyvybinė. Nepakalbėjęs 
su prelatu ir dviejų minučių, 
jau išgirsi apie mokyklą. Jis 
nepraleidžia jokio parengimo, 
vykstančio mokyklos patalpose. 
Daugelis 60 ar 70 metų turin
čių lietuvių, prieš pradėdami 
ilgą kelionę stačiais laiptais į 
trečiąjį mokyklos aukštą, kur 
yra salė, persimeta tyliu alpi
nistų žvilgsniu, kuriame gali 
išskaityti baukštų klausimą: ‘Ar 
pasiseks pasiekti viršūnę?”. 
Kaip prelatas tais pačiais laip
tais užneša savo 92 metus, bu
vo visiems nesuprantama mįs
lė, kuriai išaiškinti sesuo Ga
brielė netyčiomis davė raktą.

— Jei mokyklą uždarytų, 
monsignoras mirtų, — pareiškė 
ji savo tvirtą įsitikinimą, kal
bėdama apie mokyklos ateitį. 
Atseit, kaip Krėvės apsakymė
lyje skerdžiaus Lapino likimas 
buvo susijęs su sena liepa, 
taip prelato gyvybė suriška su 
mokyklos egzistencija. Mokyk
la yra jo gyvenimo prasmė ir 
energijos šaltinis. Nenuostabu, 
kad jo kojos darosi lengvos, 
kopiant girgždančiais laiptais. 
Ne kojos, o širdis, kuri mylė
dama niekados nesensta, nešio
ja prelatą po jo mylimą mo
kyklą.

Tragiškas buvo skerdžiaus 
likimas. Tragiškesnis — prela
to. Jis pats turi prisidėti prie' 
mokyklos pamatų suardymo... 
Hartfordo diecezija baigia sta
tyti Hartforde tris milijonines 
gimnazijas. Jų statybai mūsų 
parapija privalo sumokėti 65, 
000 dol. To negana. Prelatas 
turėjo pasižadėti atiduoti mūsų 
mokyklos mokomąjį personalą, 
jeigu gimnazijoms trūks moky
tojų.

Nuo kitų mokslo metų mūsų
gimnazijoje kasmet bus nuker- Sv. Vardo draugija vasario tuvių studentų draugija, kuri 
tama iš apačios po vieną kla
sę, kol gimnazija bus palaips
niui sulikviduota. Už tuos 65, 
000 dol., sumokėtus diecezijos 
mokyklų statybai, ir už savo 
gimnazijos priverstiną sulikvi- 
davimą mūsų parapija turės 
teisę leisti ... šešis vaikus į 
vieną iš tų gimnazijų, kur vien 
už mokslą reikės mokėti 100 
dol. metams.

Mūsų gimnazijoje galėjo mo
kytis 200 parapijos vaikų, už 
kuriuos lietuviai tėvai nieko 
nemokėjo ir parapija nejautė, 
kaip mokykla išsilaikė.

Jau netoli tas laikas, kai pa
rapija įvertins klebono nuopel
nus. Yra taip žmogiška pasiges
ti to. ko netenki. O Atrodo be
veik tikra, kad mokyklos jau 

VI. Ramojus neteksime.

INŽ. VLADAS DILIS

Waterbury, Conn.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė paminėta vasario 12. 
Bažnyčioje 11 vai. buvo mi
šios, o 3 vai. popiet parapijos 
salėje — minėjimas. Kalbos 
pasakytos lietuviškai ir angliš
kai. Meninę programą išpildė 
parapijos švilpukų benas, vad. 
John Stokes, parapijos mokyk
los choras, vadovaujamas se
selės mokytojos, parapijos cho
ro grupė, vadovaujama A. Alek
sio, gi lituanistinė mokykla pa
šoko lietuviškų šokių. Kun. L. 
Vichas perskaitė rezoliucijas. 
Aukų surinkta salėje 931 dol., kos ir paramos 
kitą dieną dar pridėta kitų au- Inž Vl. Dilis ypač sielojasi 
kų. Iš viso Waterbury surink- jaunąja lietuvių karta. Jo pa
tą per 1,000 dol. stangų dėka yra susikūrusi lie-

Apie tuos pačius įvykius iš 
pavergtos tėvynės. Man papa
sakojo viena lietuvė inteligen
tė, neseniai atvykusi iš Lietu
vos, kad kolonizuota Lietuva 
skendo iškilmėse, kai buvo va
dinamosios “Kauno jūros” ati
darymas, o už savaitės Vilniu
je —: masinė dainų šventė. 
“Kauno jūros” atidaryti buvo 
pakviestas Suslovas, dainų 
šventės — pats Chruščiovas. 
Atidarius tą “jūrą”, Kaune įvy
ko bokso rungtynės tarp lietu
vių ir rusų. Teisėjas rusas bu
vo labai vienašališkas. Lietu
viškoji publika pagaliau nebe
išlaikė, įsiveržė į ringą ir ėmė 
mušti abu rusus. Bet tas įvy
kis įsiliepsnojo dar į didesnį. 
Jaunimas bėgo per Kauno gat
ves, ir, kur tik pamatė rusų 
mašinas, jas vertė aukštyn ra
tais. Visuotinis jaunimo pyktis 
prieš rusus sukaustė Kauną. 
Tai pamatė ir Kaune buvęs 
Suslovas. Jis skambino Chruš
čiovui į Kremlių ir perspėjo, 
kad nevyktų į Lietuvą, nes 
Lietuvoje esą neramumų. Tad 
ir Chruščiovas į dainų šventę 
Vilniuje taip ir nebeatvažiavo. 
Atbaidė patriotiškasis Lietuvos 
jaunimas.

Antrosios dainų šventės iš
eivijoje visuotinis pasisekimas 
bus taip pat skaudus Maskvai, 
o mums — naujų gyvybės žie
žirbų įžiebimas ateities dainos

sinės gyvybės demonstracijos keliams 
diena.

REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

ras, kur 1952 m. į preziden
tus buvo nominuotas gen. D. 
Eisenhoweris ir kur praėjusiais 
metais respublikonai buvo no
minavę Nixoną, bet, kaip juo
kaujama, prezidento postą pra
laimėjęs Chicagos lietuvių bal
sais, nes Kennedy Illinois vals
tybę ir drauge visą Ameriką 
nunešęs tik Illinois 8,000 bal
sų persvara. 

X
Antrosios dainų šventės ko

mitetas išnaudojo šią padėtį ir 
per demokratų partijos veikė
jus kreipėsi į Washingtonąt, 
prašydamas kurio nors naujo
sios vyriausybės atstovo žodžiu 
dainų šventę atidaryti. Nese
niai atėjo laiškas iš preziden
to brolio, vyresnio prokuroro 
Robert Kennedy, kad jis su
tinka atvykti į dainų šventę 
ir prašo su juo tuo reikalu pa
laikyti ryšį.

ši žinia tikrai linksma. R. 
Kennedy dalyvavimas šventei 
suteiks daug iškilmingumo ir 
plataus atgarsio didžiojoje a- 
merikiečių spaudoje ir televi
zijoje. Tai savo ruožtu turėtų 
būti paskatinimas visiems cho
rams, kurie rengiasi šventėje 
dalyvauti, kaip galint geriua. 
Antroji dainų šventė bus mūsų 

rių yra 5; Los Angeles, Chica- tautinės kultūros ir mūsų dva- 
gos. Vidurio, Naujosios Angli
jos ir Rytų. Tad ir LB Tary
bos kandidatai taip pat siūlomi 
rinkiminėm apygardom. Kan
didatu gali būti kiekvienas lie
tuvis, įtrauktas į LB apylinkės 
rinkikų sąrašą. Atskirą kandi
datų sąrašą rinkiminės apygar
dos rinkimų komisijai gali siū
lyti ne mažiau kaip 10 rinki
kų ir atskiru sąrašu gali, būti 
pasiūlyti ne daugiau kaip 7 kan
didatai. Kandidatų sąrašų skai
čius neribojamas.

Sąraše įrašoma kandidato pa
vardė, vardas, amžius, profesi-

Los Angeles, Calif., tel. N02- 
3017), nariai K. Prišmantas, V. 
Glažė, Algis Raulinaitis, Fr. 2u-

Rytų: pirm. Kostas Norvilą 
(19 Chesnut St., Brooklyn 8, 
N. Y.; teL TA 7-2629), nariai 
Fr. Alexis, Pr. Dulevičius, J. 
Mėlynis jr., L. Šimkus, N. Var- 
neckas.
Centr. Apylinkės Rinkimy Ko
misija

Pirm. Pranas Karalius (484 
E. 123 St., Cleveland 8, Ohio; 
tel. PO 1-2308), nariai A. Gar
mus, Vyt. Braziulis.

Tarybos kandidatai
JAV LB m Taryba renkama 

rinkiminėmis apygardomis, ku-

12 per 8 vai. mišias turėjo sa- priklauso N. Jersey Bendruo- 
vo komuniją, po mišių užkan- menės apygardai, jam rūpi šeš-
džius ir posėdį. Lietuvos lais- -tadieninės mokyklos reikalai, 
vinimo reikalam paskirta 10 minėjimai, lietuvių dienos.
10 dol., Juozas Samoška davė
10 dol., Zigmas Karalius — 20
dol., LDS 5 kuopa — 10 dol.

Visos katalikiškos draugijos 
vasario 19 surengė kortų va
karą parapijos reikalam. Žmo
nių dalyvavo daug. P. J.

Inž. VI. Dilis duoda pavyz
dį, kaip reikia dirbti, kad sa
vo asmeninio tikslo atsiektume, 
o kartu kaip „reikia lietuvybę 
palaikyti, kad svetimoje jūro
je ilgiau išsilaikytų.

J. Mėlynis

ja ir adresas, nurodoma apy
linkė, į kurios rinkikų sąrašą 
kandidatas įtrauktas, duodamas 
kandidato sutikimas ir kita 
(smulkiau žr. LB biuleteny 
30).

Kandidatų sąrašai rinkiminių 
apygardų rinkimų komisijoms 
įteikiami ne vėliau kaip iki ko
vo 31 d. Tas pats asmuo kan
didatu tegali būti siūlomas tik 
viename sąraše ir savo gyvena-

VISUS KVIEČIAME TALKON

Nėra jokia paslaptis, kad lietuvių laikraščiai sunkiai 
besiverčia ir kiekvienais metais netenka senų skaitytojų. 
Naujų nedaug beatsiranda, nes mūsų jaunimas vis daugiau 
nupranta nuo lietuviško žodžio. Galima jį' išlaikyti tik ben
drom pastangom. Ir reikia išlaikyti, nes kitaip nebūtume 
verti savo tautos.

Spauda turi didelės reikšmės lietuviškumui palaikyti, 
tai reikia, kad ir ji būtų palaikoma. Kai senųjų skaitytojų 
gretos retėja, turėtų jas papildyti naujos. Kitaip laikraščiai 
nebeišlaikys, o drauge susilpnės ir visas mūsų lietuviškas 
darbas.

DARBININKO administracija, kuri visaip stengiasi, kad 
laikraštį išlaikytų ir jo nebrangitų. negali to padaryti viena. 
Ji prašo visy talkos. Prašo jai padėti dvejopu būdu: laiku 
atsilyginti už laikraštį ir patelkti naujy skaitytoj y. Atsily
ginimas sumažina nereikalingas paraginimų išlaidas. Nauji 
skaitytojai atsveria senus mirusius skaitytojus. Pernai to 
išlyginimo buvo pasiekta. Turime vilties, kad bendra mūsų 
talka padės tai padaryti ir šiemet.

Nuo kovo 9 iki balandžio 9 — ligi DARBININKO vaka
ro New Yorke — labai prašytume įsijungti į DARBININKO 
platinimą. Tuo metu DARBININKO administracija daro di
delę nuolaidą naujiem skaitytojam. Kas užsisako visiem 
motam, moka tik 5 dol. Kas užsisako ligi 1961 metę pabai
gos, moka 4 dol. Kas užsisakyty ligi 1962 metu pabaigos.

K riečia m e ta nuolaida pasinaudoti: užsisakyti, pasiūly
ti kitam arba užsakyti dovanų. Būtų labai malonu, jei 
DARBININKO vakare, kai bus minima dešimties metų jo 
leidimo Brooklyne sukaktis, galėtume pranešti, jog DAR
BININKAS tebeauga skaičiumi. Prašome ir laukiame visų 
talkos!

mojo] rinkiminėje apygardoje 
(jų ribos taip pat paskelbtos 
biuleteny).

DARBININKO Administracija 
910 VViltoughby Avanua 
Brooklyn 21, Naw York
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Nepaprastos svarbos įvykis. 
JAV Kongreso nariai ryžtasi 
Lietuvos bylą atiduoti spręsti 
Jungtinėms Tautoms. Neseniai 
Kalifornijos senatorius Tom 
Kuchol įnešė į JAV Senatą re
zoliuciją (S. Con. Res. 12), ku
ria norima Lietuvos bylą iškel
ti Jungtinėse Tautose, pareika-

Jauti sovietus pasitraukti iš tų 
kraštų, sugrąžinti visus tremti
nius iš Silūro ir vergų stovyk
lų Rusijoje ir pravesti laisvus 
rinkimus Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje Jungtinių Tautų prie
žiūroje. Kalifornijos kongres-

rezoliuciją Įnešė į Atstovų Rū-

ROCHESTER, N. Y.
šinio tema “Aš ir Lietuva”. Tu
rinys gali apimti santykius su 
Lietuva, lietuviais, tėvų kilmę, 
tėvų kilmės vietovę, Lietuvos 
istoriją, geografiją, mokslą, li
teratūrą.

Konkurso dalyviai yra visi 
lituanistin. mokyklos mokiniai. 
Už geriausius rašinius skiria
mos keturios premijos: pirma 
— 15 dol., antra — 10, trečia 
ir ketvirta — po 5 dol. Pirmos 
ir ketvirtos premijos mecena
tas yra Bendruomenės valdy
ba, antros ir trečios — Vlada

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga per radiją anglų 
kalba gražiai kalbėjo Jonas 
Morkūnas. Bažnyčioje per iš
kilmingas pamaldas su vėlia
vom dalyvavo ramovėnai, atei
tininkai, skautai vyčiai. Pritai
kytą pamokslą pasakė kun. An
tanas Račaitis, Avė Maria pa
grojo p. Malaveckiepė.

Minėjimas Įvyko šv. Jurgio 
salėje. Himnus sugiedojo L. 
Bendruomenės chorasį veda
mas J. Adomaičio. Atidarymo 
žodį tarė dr. Lelis. Kalbėjo 
kongresm. Julija Weis, senato- Sabalienė ir Bronius Krokys. 
rius K. Keating atsiuntė svei
kinimo telegramą, kurią per
skaitė Raimundas Kiršteinas. 
Ukrainiečių vardu kalbėjo adv. 
Andriušin.

Paskaitą skaitė L. B. pirmi
ninkas St. Barzdukas iš Cleve- 
lando. Petraukos metu aukų 
surinkta 700 dol., Kazimieras 
Saulevičius paaukojo 50 dol. 
Meninę programą išpildė Ben
druomenės choras, vadovauja
mas J. Adomaičio, padainavęs 
6 dainas, bissui B. Markaičio 
“Partizanų* dainą”.

Vakare svečiui paskaitinin
kui buvo surengtos vaišės. Da
lyvavo 50.

duota svarstyti Senato ir At-J 
stovų Rūmų užsienio reikalų! 
komisijoms. Kai tik, tos komise ! 
jos šią rezoliuciją priims, ji I 
bus atiduota svarstyti visam ■ 
Senatui ir Atstovų Rūmams. ■ 
KUO GALIME MES PRISIDĖTI I

Iš savo pusės turime pada-I 
ryti visą galimą spaudimą Į ■ 
minėtų komisijų narius, prašy-a 
darni juos pasisakyti teigiamai I 
už senatoriaus Tom Kuchel ir I 
kongresmano Glen Lipscomb a 
rezoliuciją. Jei tie senatoriai 
ir kongresmanai (minėtų komi
sijų nariai) gaus iš mūsų tūks
tančius laiškų, tai nėra abejo
nės, kad jie duos tai rezoliu
cijai greitą ir teigiamą eigą. Į 
šią laiškų rašymo akciją turi 
įsijungti visi lietuviai, visos lie- 
tuvų organizacijos visame kraš
te. Veikti reikia skubiai ir efek
tingai. Ilgų laiškų rašyti nerei
kia: poros ar trejetos sakinių 
laiškučio pilnai pakanka. Kiek
vienam senatoriui ir kongres- 
manui reikia rašyti atskirai;

GUB. ROBERT B. MEYNER pasirašo lietuvių dienos proklamaciją. Nuotr. iš k. į d. Vytautas Tadelis, 
Ch risti ne Korbert. Mrs. Eva Eliis, Mrs. Kazinauskas, Mrs. Eva Trečiokas. Mrs. Frank Gelenitis ir Frank 
P. Gelenitis —- tarybos pirmininkas.

FORDHAMAS LAUKIA LIETUVIŠKOS STUDENTIJOS
Fordhamas ir šiais metais or

ganizuoja lituanistikos semes
trą. Lietuviškas jaunimas pri
valėtų pilnai išnaudoti šią pui
kią ir dabartinėmis sąlygomis

tikrai sunkiai prieinamą progą. 
Gilesnis lietuvių kalbos, lite
ratūros ir istorijos pažinimas 
padarys jaunosios kartos lietu
viškumą sąmoningesni, o tuo

Ateitininkai šiems metams iš
sirinko naują valdybą: B. Kro
kys — pirm., J. Valiukas — 
vicepirm., A. Krygerytė — sek., laiškų multiplikuoti vienokiu ar

- A. Miškinytė — jaunučių ir kitokiu būdu negalima. Tuo at- 
moksleivių vadovė, A. Ragelis* veju jie neatsieks savo tiks- 
— ižd. Metiniame, kuopos susi
rinkime pasidžiaugta vaisingais 
praėjusių metų darbais. Roches- 
terio ateitininkai gausiai daly
vavo jubilėjiniame kongrese 
Chicagoje, Įsigijo naują vėlia
vą, suruošė Įspūdingą Kristaus 
Karaliaus minėjimą, kartu švęs
dami savo veiklos dešimtmeti. 
Buvo suorganizuoti moksleivių 
ir jaunųjų būreliai. Kuopos na
riai susirinkimus lankė pavyz-

Šv. Jurgio parapinės mokyk- dingai (P)
los mokiniai Lietuvos nepri
klausomybės šventę minėjo va
sario 16, dalyvaujant mokinių 
tėvams, parapijos kunigams ir 
seselėms mokytojoms. Mokinių Lietuvos vyčių jaunučiai, da- 
programa tęsėsi visą valandą b™**? pernai vyčių jaunimo 
ir susidėjo iš lietuviškos poezi- stovykloje, buvo susirinkę i 
jos, dainų ir tautinių šokių. Dievo Apvaizdos par. salę pa- 
Prie šventės iškilmingumo ir žiūrėti savo stovyklos filmų, 
rimtumo daug prisidėjo kun. P. kuriuos parodė O. Valatkienė. 

Po tų vaizdų buvo kavutė, už
kandžiai ir pašnekesiai. Jaunu
čiai nekantriai laukia antros visų trijų, 
vyčių ’ stovyklos, kuri šiemet 
bus rugpiūčio mėn. ALRK Fe
deracijos jaunimo stovykloje 
Manchester, Mich.

Lietuvių veteranų paminkli
nis namas (16003 West War- 
ren) iškilmingai atidarytas va
sario 19. Namą šventino kun. 
VI. Stanevičius ir kun. M. Kun
drotas, veteranų kapelionai. Su
silaukta daug svečių, kurie gė
rėjosi nauja lietuviška sale.

lo.
Atlik šią nepaprastai svarbią 

pareigą kaip galima greičiau— 
savaitės laikotarpyje. Kviesk j 
talką visus savo šeimos narius.

(Sąrašą senatorių ir kon- 
gresmanų, kuriem yra rašyti
ni laiškai, žiūr. 6 pusi.).

DETRO1T, MICH.

WORCESTEK, MASS
Balto skyrius nutarė praves

ti vajų aukų lapais kovo mėn. 
Aukų lapai jau išdalinti rinkė
jams. kurie aplankys savo rajo
ne gyvenančius lietuvius. Visi 
tautiečiai prašomi suprasti ir at
jausti reikalą padėti vargstan- 
tiem savo broliam Europoje ir 
kitur. Balfo skyriaus valdyba 
pasirinko tą vajų šiemet at-

Valiukevičiaus ir kun. A. Ra- 
čaičio kalbos. Visi mokiniai bu
vo pasipuošę tautiniais simbo
liais. Puikus buvo simbolinis 
scenos papuošimas, kurį pada
rė patys mokiniai, mokytojams 
vadovaujant. Šventės programa 
baigta visiems sudedant Lietu
vos himną.

LB Valdyba nupirko penkias 
lietuvių autorių beletristikos an
tologijas ir paskolino naudotis 
lituanistikos mokyklos moki
niams.

Lituanistinė mokykla skelbia 
lietuviško rašinio konkursą. Ra-

M
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— DARBININKO administra
cija maloniai prašo paskubinti 
atsilyginti senas skolas, sumo
kėti už 1961 metų prenumera
tą ir įsijungti į vajų naujiem 
skaitytojam surasti. Vajus skel
biamas nuo kovo 9 iki balan
džio 9 — Darbininko vakaro 
New Yorke ir dešimtmečio mi
nėjimo, kai Darbininkas išeina 
Brooklyne. Vajaus metu nau
jiem skaitytojam daroma nuo
laida: Darbininką galima užsi
sakyti už 5 dol. visiem metam 
— dvylikai mėnesių. Prašome 
ta proga pasinaudoti!

— Albinas ir Janina Kriščiū
nai. gyv. Philadelphijojc. ne
seniai sulaukė iš Lietuvos savo 
dukros Laimos, 17 metų. Lietu
voje ji buvo likusi pusantrų 
metų. Kaune lankė Jono Jab
lonskio vardo gimnaziją Aušros 
ir Žemaičių g. kampe. Šiais me
tais būtų ją baigusi. Dabar 
mokslą tęsia Amerikoje. Lai-. 
mingi tėvai yra dėkingi buv. 
JAV viceprezidentui Richasd 
Nixonui. kuris prašymą įteikė 
Maskvoje, kai ten lankėsi JAV 
parodos atidarymo metu.

— M. Burnakis, gyv. Beach 
St.. Kennebunkport. Me„ ieško 
Alekso Beržio. sūnaus Petro, 
kilusio iš Telšių apylinkės, apie 
60-70 metų. Ligi 1938 gyveno 
\Vashington. D. C. Ieškomas jo 
brolio sūnaus Stepono Beržio 
Lietuvoje. Kas žinotų, prašomas 
pranešti aukščiau nurodytu ad
resu.

— Lietuvių skautės dalyva
vo tarptautinėje skaučių sto
vykloje Scarsdale. N. Y., vasa
rio 22. Buvo 40 skaučių iš 11 
tautų. Lietuvių buvo Audėnaitė. 
čečetienė. Noakaitė. Putvytė ir 
Šileikytė. Jos uždegė žvakeles 
garsiai kartodamos dedikaciją: 
uždegu šią žvakelę už skaučių 
judėjimą Lietuvos žemėje.

— Clevėiande yra sudarytas 
komitetas patelkti lėšų Vasa
rio 16 signatarui prof. St. Kai
riui - Kaminskui, kuris yra at
sidūręs varge po sunkios ope
racijos Komitetą sudaro pirmi
ninkas K. žiedonis ir nariai 
— A. Gargasas, P. Kliorys. A. 
Kasulaitis ir L. Leknickas. Cle- 
velando lietuvių visuomenė pra
šoma savo aukas įteikti komite
to iždininkui Petrui Klioriui, 
1235 E. 84 St.. tel. RA 1-8397.

pačiu sustiprins ir pačią lietu
vių visuomenę. Kelių metų pa
tyrimas rodo, kad lietuviai stu
dentai ne tik naudingai, bet 
ir labai jaukiai praleidžia tas 
kelias studijų savaites gražioje 
akademinėje aplinkoje ir sma
giame lietuviškos nuotaikos jau
nimo ratelyje, studijų laiką pa
įvairindami bendromis iškylo
mis ir pramogomis.

Vasaros semestro metu dės
toma lietuvių kalba, lietuvių 
tautos ir kultūros istorija, li
teratūra ir tautosaka. Dėsty
tojais kviečiami tų sričių spe
cialistai. Už lituanistikos daly
kus studentams duodami kre
ditai. Nejaugi studentijos tar
pe neatsiras nei 25 idealistai! 
Norintieji ateinančią vasarą stu
dijuoti turi užsiregistruoti (pir
moji registracija) iki kovo 30d. 
(Laikas pratęsiamas 15 dienų). 
Pirmajai registracijai užtenka 
parašyti direktoriui laišką ir 
prisiųsti 36 dolerių čekį regis
tracijos mokesčio. Dėl kurių 
nors priežasčių semestrui ne
įvykus. pinigai bus gražinti. Tik 

Pr. Sturgis, šv. Kazimiero pa- užsiregistravus pakankamam

sisakydama nuo kitokių paren
gimų bei gegužinių.

Labdarybės vajų VVorcesterio 
vyskupija nutarė pravesti ba
landžio mėn. Rinkėjai aplan
kys kiekvieną šeimą ir prašys 
paaukoti vienos dienos uždar
bį. Šv. Kazimiero parapijoje 
yra jau paskirti 39 kapitonai, 
kurių kiekvienas turės suorga
nizuoti po aštuonis rinkėjus. 
Vienas rinkėjas turės aplanky
ti po 10 šeimų.

Joana Švedaitė, aukštesnės 
North mokyklos senjore, veik 
pirmoji klasėje mokslo srity
je, buvo išrinkta į redakcijos 

Vasario 11. Marytei Saulaity- kolektyvą suredaguoti klasės 
tei buvo nepaprasta diena. Ne- knygą, 
kalto Prasidėjimo koplyčioje ji 
pareiškė prašymą Įstoti i Ne
kaltai Pradėtosios Kongregaci
ją. Draugių žvilgsnių lydima, 
ji žengė drąsiai atsiliepti Bal
sui. kuris ją šaukė. A.N.K.

DŽIAUGSMAS
Paprastai bendrabučiuose ga- sikeitė ryšys. Ji supras mūsų 

Įima pajusti tam tikrą nuotai
ką. , Bendras gyvenimas suarti
na. Tie patys darbai, sieki
mai suriša žmones.

Vasario 11 Putnamo mergai
čių bendrabutyje buvo ypatin
ga nuotaika.. Tą dieną viena iš 
bendrabutiečių įstojo į vienuo
lyną, sukeldama draugėse Įvai
riausių reakcijų — nustebimo, 
džiaugsmo, liūdesio. Tur būt. 
daugumas išgyveno sankaupą

pasaulį, bet mes negalėsime į- 
eiti ar dalytis savo Įspūdžiais.

rapijos zakrastijonas. po snie
go audros susilaužė koją, tebe- 
sigydo šv. Vincento ligoninėje.

(Pr.)

Buvo nustebimas, kad viena 
iš mūsų žengė toki svarbų ir 
kilnų žingsnį. Džiaugsmas, kad 
viena siela atrado savo kelią ir 
apsisprendė juo eiti, džiaugs
mas dėl kito laimės. O liūde
sys? Jam čia neturėtų būti vie
tos. tačiąu, sunku, kai kas nors, 
atrodo, prarandama ... Neten
kama vienos draugės savo tar
pe. kai ji pasirinko tarnauti 
Dievui. Ar dėl to reikia liūdė- 

R.JV Liūdna tik dėl to. kad pa-

VYTAUTAS VEBELIŪNAS

Tax Counselor & Public Accountant 
praneša naują savo telefoną:

HI — 1-6799
100-21 89 Avė Richmond Hill, N. Y.

Priėmimo valandos
Treč. Ket. Penk. 6 vak. — 9 vak.
šešt. 9 ryt. — 4 vak.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
(Long Play Hi-Fi Li+huanian Records)

Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru: 16 dainų $3.50 
Mano Lietuvos Prisiminimai. L. Juodis; 14 liet, dainų ___
Christmas Carais Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI.
Pavergtos T6vyn6s darnos ir Šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; 
Pavergtos Tėvynes dainos ir liet, operas. J. Stukas, N r. 2......
Lietuviškos dainos ir Šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir Šok.......
Lietuviškos dainos. Bostono liet. miSr. choro 17 dainų................
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 damų h- 10 kated. giesm......
Rožės ir tylūs vakarai,-V. Stankus, 11 Šokių muzikos .............. .
LietuviSki mariai, Br. JonuSas, įgrota 12 liet, patrijotinių marių 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokitelių po .......
Dainos (S Lietuvon, sol. L. Juodis su Rūtou choru -- stereo 
Alice Stcphens liet, kompozitorių 8 kūriniai ..............
AUcc Stcphens liet, kompozitorių 8 kūriniai stereo ..............

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO administracijoje, 910 Willoughby Ate.
Brooklyn 21, N. Y.

5.00 
1.00

LOS ANGELES, CALIF

Inž. Jonas Puškorius su šei
ma iš Čleveland. Ohio. atvy
ko į Los Angeles ir Įsikūrė 
Canoga Park, kur gavo savo 
specialybėje gerą darbą. Puš- 
koriai augina du vaikus, 3 ir 
1 metų.

Dr. J. Gudauskas iš Chica- 
gos. III., lankėsi Los Angeles, 
tirdamas sąlygas įsikurti ir lai
kyti egzaminus gydytojo teisėm 
gauti.

Parapijos bazaras bus lap- 
| kričio 19, o ne lapkričio 5, 
i kaip seniau buvo skelbta.

Juozu Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, su žmo
na buvo atvykęs keliom dienom4JM

4.00 | atostogų į Los Angeles. Calif. 
| Svečiai aplankė parapiją ir da- 
| lyvavo Vasario 16 minėjime. 
| Kotryna Nadvaraitė, buvusi 
| lietuvių par. ilgametė šeiminin- 
| kė. Los Angeles arkivyskupi- 
x jos statomai kunigų seminari- 
| jai paaukojo 1,000 dol.
| Lietuvių Dieno* parapijos sa
li įėję atvelyky, balandžio 9. ren- 
| gia plataus masto koncertą.

4.50
4.50 
5.00 
6.00
7.00 
5.00 
4.50
5.00 
6.00

VIEŠA PADĖKA

(L. 2.) FORDHAMO universiteto rūmai.

Kun. Prof. VI. Jaskevičius, 
Instituto direktorius

studentų skaičiui (minimum 25) 
galėsime pradėti paruošiamuo
sius darbus. Todėl, nedelskite, 
užsiregistruokite. Studentams 
už mokslą sumokėti stengsimės 
surasti stipendijų. Pragyveni
mui jokių stipendijų nenuma- 
tom. Mokslas prasidės liepos 
3 ir tęsis iki rugpiūčio 14. Vi
sais reikalais rašyti: Lithuanian 
Program, Fordham. University. 
New York 58. N. Y.

Ne\v Jersey Lietuvių Tary
bos suruoštame Lietuvos nepri
klausomybės minėjime vasario 
12 Kearny. N. J. surinkta au
kų 335 dol. Stambesnes aukas
Įteikė: po 25 dol. — Vladas ir 
Izabelė Diliai. Fr. Gelinitis. N. 
N. (prašė pavardės neskelbti). 
P. Velevas. A. Vitkauskas: dr* 
,St. Skripkus — 20 dol.. L. Mor
kūnas — 15 doL. po 10 dol.— 
P. Krupinskas. A. Arminas. A. 
Gerulaitis, dr. P Young. P. Ma
cijauskas. V. Pietaris. J. \Vil- 
kie: po 5 dol. — J. Bacėnas. J. 
Belza. J. Bilaitis. Dargis. dr.

Daugėla. L. Gaubas. J. Glė
bus. ’S. Guodis. J. Katilius. 
Kralikauskas. J. Mėlynis. 
Mockus. V. Ramanauskas, 

kun. R. Thompson.

DĖMESIO*
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bemice 
Blekis. Old Town Farm. Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LL'd- 
low 2-5113.

A.
P.
J.

Tumas. Vasiliauskas. T. Van
cevičius. F. Žilinskas. P. Zalu-
bas. Po 2 dol. — A. Bilevi- 
čius. A. Joselienė. A. VVhite, P. 
Žiugžda, ir N. N. - nežinomas. 
Visi kiti po 1 dol.

New Jersey Lietuvių Tary
bos vardu visiems aukotojams 
ir minėjimo dalyviams reiškiu 
nuoširdžią padėką.

Inž. VI. Dilis

Ncw Jersey Lietuviu Tary
bos sekretorius

SAULĖ
KRYŽIUOSE
LEONARDO

■5 ANDRIEKAUS. O.F.M.. > 
religinių patriotinių eilė- • 
rdSčių knyga, 208 ps!., 
iliustruota, dail. T.Valiau?. 
Graži |>oezija. gražiai iš-

• leista, verta įsigyti vi- v 
siems. Kaina 3.00 dol.

GARBE DIEVUI
Kun. Kaz. Senkaus, senos 

£ ir naujos giesmės su mal- fr 
domis. Išleido Tėvai Sale
ziečiai Itali joje. Visos gies
mės su gaidomis, mažo 
formato. 350 puslapių.

$ Vienintelis lietuviškas 
giesmynas tinkąs bažny
čioje ir namuose.
Kaina 3.00 dol.
Gaunamo* Dailuninko 
administracijoje. fr
010 IVilloughby Avcnue
B mok ly n 21. N. Y.
Tel.: Gljcnmore 5-72X1.
v -• — ~



. . .

AMERIKOS VYSKUPŲ FONDO vajus vyksta kovo 5-12. Fondas 
šelpia pasaulio 60 kraštų. Čia matome vienuolę, mokančią Korėjos 
mergaitę. Mokykla ir vaikai gauna daug paramos iš Amerikos.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Kalendoriaus išlaidoms pa

dengti ir spaudai paremti au
kojo po 1 dol.:

Brooklyn, N. Y.: V. Slikas, 
S. Barauskas. S. Vielis. E. Pū
relis. B. Raseuich. S. Slivins- 
kas. E. Čiurlys. U. Sarkus,- M. 
Grušnienė, J. Navickas. J. Mas- 
lauskas. S. Sližięnė. J. Skobei- 
ka. A. L. Jasaitis. M. Sabis. S. 
K. Lukas. J. Snieška.

Richmond Hill., N.Y.: J. Brie
dis, V. Vaičiulis, J. Maurukas. 
M. Simonaitis. J. Matyckas. M. 
Milukas. P. Aleksandravičius.

VVoodhaven, N. Y.: Kun. J. 
Maknys, O. Brucas. O. Luko
ševičius, M. Balčiūnas.

Įvairiu New Yorko vietovių:
V. Gamžiukas. Buffalo. J. 

Petrauskas. S. Jesaitis. Flushi 
M. Stelmok. Franklin S.. J. Ce-

Žilionis. A. Alkaitis. A. Meli- 
nienė, Balčiūnas, Strassburg, 
Ohio.

įvairios vietos Pa. valstybėje:
J. Spakauskas. Allisson Park, 

A. Griška, Donorą. D. Petrai
tis, Homestead. J. Vaitkus, Phi- 
ladelphia. E. Belskytė. Philadel- 
phia, J. Globis. L. Budginas. 
Pittsbuegh.

Kun. M. Vaitkus. Peace Dale, 
R. I.. V. Rastonis, Providence. 
R. L

Nuoširdžiai dėkinga
Darbininko Administracija

Ar žinai!
Ko reikia amerikiečiam
Tai pasakė dr. P. D.'White, 

grįžęs iš Baltųjų Rūmų, kur

LIETUVOS BYLA PERDUODAMA SPRĘSTI J. TAUTOM
Kiekvieno lietuvio šventa pareiga 

prisidėti prie šio žygio įgyvendinimo!
Šen. Thomas H. Kuchel (R. via. Please give an immediate

— Calif.) rezoliucija (S. Con. action to it and vote in favor
Res. 12) yra perduota Senato of it. Thank you. 
užsienio reikalų komisijai (Cotn- 
mittee on Foreign Relations). 
ši rezoliucija, kaip ir visos ki
tos panašios rezoliucijos, pir
moj eilėj turi būti apsvarstyta 
ir patvirtinta minimos komisi
jos. Kai ši komisija tą rezoliu
ciją patvirtins, tik tada ji bus 
perduota svarstyti visam Sena
tui. šiuo metu labai svarbu ra
šyti laiškus komisijos (Com- 
mittee on Foreign Relations) 
nariam: -

Šen. J. William Fulbright
(J). — Ark.)

. Šen. John J. Sparkman (D.
— Alabama)

Šen. Hubert H. Humphrey 
(D— Minnesota)

Šen. Mike Mansfield (D. — 
Montana)

Šen. Wayne L. Morse (D. — 
Oregon)

Šen. Russel B. Long (D. — 
Louisiana)

Šen. Albert Gore (D. — Ten- 
nessee)

Šen. Frank J. Lausche (D.
— Ohio)

Šen. Frank Church (D. — 
Idaho) ,

Šen. Stuart Symington (D.— 
Missouri) 
Šen. Thomas J. Dood (D. — 
Connecticut)

Šen. Alexander Wiley (R. — 
Wisconsin)

Šen. Bourke 
(R. — Iowa)

Šen. George 
Vermont)

Šen. Homer
— Indiana)

Šen/ Frank 
Kansas)

Šen. John J. Williams (R.
— Delaware)

With kindest regards, 
Very sincerely yours, \ 
Parašas (vardas ir pavardė) 
Adresas
Tokio pat turinio rezoliuciją 

kongresmanas Glenard P. Lips- 
comb Įnešė ir į Atstovų Rū
mus. Rezoliucija perduota At
stovų Rūmų užsienių reik, ko
misijai (Committee on Foreign 
Affairs). šios komisijos nariai:

Rep. Thomas E. Morgan (D.
— Pennsylvania)

Rep. Clement J. Zablocki (D.
— Wisconsin)

Rep. Omar Burleson 
Texas)

Rep. Edna F. Kelly 
New York)

Rep. Wayne L. Hays 
Ohio)

Rep. Armistead J. Selden Jr. 
(D. — Alabama)

Rep. John L. Pilcher (D. — 
Georgia)

Rep. Barrett O’Hara (D. — 
Illinois)

Rep. L. H. Fountain (D. — 
North Cafolina)

Rep. Dante B. Fascell (D.
— Florida)

Rep. Leonard Farbstein
— New York)

Rep. D. S. Saund (D. — 
lifornia) .

Rep. Charles C. Diggs 
(D. — Michigan)

Rep. Lindley Beckworth
— Texas)

Rep. Harris B.' McDowell 
(D. — Delavvare)

Rep. William T. Murphy (D.
— Illinois)

Rep. Comelius E. Gallagher 
(D. — New York)

Rep. Robert N. C. Nix (D.

Bū'inai prašyk Mekvietam Johnson (D.
is jų. Laiškai galėtų būti maz- _

(D. —

(D. —

(D. —

D.

E.

Alken (R.—

Capehart (R.

Carlson (R.

, buvo Kennedv susaukes pasi-pukas. Glen Cove. M. Thomp- . . ... _• : r. , , .. , . .r tarimą dėl Amerikos jaunimo daug tokio turinio: 
pažangos. White kaip širdies 
specialistas kalbėjo:

— Amerikiečių sveikata ne
pakankama; daugumas ameri
kiečių nuo 18 iki 30 metų am
žiaus atsisveikina su sportu ir 
už tai apmoka savo sveikata. 
Leiskite savo vaikam daugiau 
vaikščioti. Per.kerių šešerių me
tų vaikui nieko nepakenks, jei 
jis nužygiuos porą mylių. O 
septyniolikos metų vaikinas tu
rėtų kasdien suvaikščioti pen
kias mylias ir dar daugiau.

Ko reikia Anglijos merginom
Londono krautuvėse paskuti

niu laiku padidėjo ... dirbti
nių barzdų ir ūsų pareikalavi
mas. Jauni vyrai, apie 20 me
tų. nori atrodyti kaip Van Dy- 
ke ar Clark Gable. Dieną dir
ba Įstaigose kaip žmonės. O’ 
barzdas ar barzdeles prisitaiso 
vakare eidami su merginom Į bėję telefonu nuklausytos iš 
pramogas. Vienas išreiškė dau
gelio nuomonę: “Aš pats tai 
esu priešingas tokiai dirbtinei 
barzdai, bet mano mergina 
tvirtina, kad mano veidas ne
pakankamai vyriškas. Ji prikal
bino mane, kad aš įsitaisyčiau.
kai mes einam paulioti". Tačiau atsisakė komisijoje priešameri- 
sakoma. kad greitai ir mergi- kinei veiklai tirti pasakyti ne 
nom nusibos dirbtinės barzdos, tik. ar jis priklauso komunistų

son. East Hampton, A. Marsin 
- Marčiulionis. Island Park, O. 
Zabarauskas. Jamaica. A. Simu
tis. Laurelton. M. Stankevičius. 
Maspeth. V. Slavinskas. J. Gruo
dis, Monticello. P. Shulski. A. 
Ligmont. Ozone Park. A. J. Ma
žeika, So. Ozone Park. A. Ra
dzevičius. E. Rogers. A. Kisie- 
lis — Amsferdam. A. Pažerec- 
kas. Bethpage, J. Andrijauskas. 
Bronx

Cleveland, Ohio: J. Inčiūra, 
J. Karalius. D. Krakauskas. J.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Roman??, $r.

AVHIL — 1*30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS 

ved. P. VIIEnis
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš \VKOX. Framingham, Mass.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Step. Minkus, Boston,
Mass. «

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

#

R^>. Laurence Curtis (R. — ► 
Massachusetts)

šiems kongresm.anams reikia > 
rašyti maždaug tokio turinio ► 
laiškutį:

The Honorable (kongresmaj 
no vardas ir pavardė)

House Office Building 
Washington 25, D. C.
My dear Representative:
I know that you are a great 

Champion of freedom. I kindly 
ask you to support the resolu- 
tion (H. Con. Res. 153) intro- 
duced in the House by Rep. 
Glenard P. Lipsconib concer- 
ning the suffering peoples of 
Lithuania, Estonia and Latvia. 
I am certain that you will 
support this resolution, will 
give an immediate action to it 
and will vote in favor of it, 
Thank you.

With all good wishes,
Very sincerely yours, 
Parašas (vardas ir pavardė) 
Adresas

TO PLACE,

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE

Call LO 3-7291

(D.

Ca-

JR.

(D.

The Honorable (Senatoriaus 
vardas ir pavardė)

Rep. John S. Monagan (D. —
Connecticut)

Rep. Robert B. Chiperfield

Senate Office Building 
VVashingtcn 25, D. C.

My dear Senator:
I know that you are a great 

fighter for freedom of the en- 
slaved peoples by the Com- 
munists. I kindly ask you to 
support the resolution (S. Con. Pennsylvania) 
Res. 12) introduced by Senator 
Kuchel on February 6, 1961, 
concerning the captive peoples 
of Lithuania. Estonia and Lat-

(R. — Illinois)
Rep. Frances P. Bolton (R. 

-r- Ohio)
Rep. Chester E. Merrow (R.

— New Hampshire)
Rep. Walter H. Judd (R. — 

Minnesota)
Rep. James G. Fulton (R. —

Rep. Marguerite Stitt Church 
(R. — Illinois)

Rep. E. Ross Adair (R. — 
Indiana)

Teismas, kriminalistai ir komunistai
Ar telefoninės žinios yra 

Įrodymai?
Vyr. teismas vasario 27 iš

aiškino, kad New Yorko valsty-

šalies žinios gali būti vartoja
mos kaip Įrodymas kriminali
nėse bylose.

Ar privalai pasisakyti, kad 
esi komunistas?
Vyr. teismas aiškino bylą, 

kurioje tokis Frank Wilkinson

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 kil. Braddock,

LITHUANIAN 
ved. Ralph J,

WJLB — 1400
Mich.
šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA 

Direktorius 
Jokūbas J. Štokas 

VVEVD - 1330 kil. 97,7 mg. FM

partijai, bet net ir kur jis gy
vena. Rėmėsi pirmu konstitu
cijos priedu. Vyr. teismas 5 
balsais prieš 4 išaiškino, kad 
už atsisakymą pasakyti jis gali 
būti baudžiamas. Su tuo nesu
tiko toki teisėjau kaip Warren, 
Black, Douglas ir Brennan, už 
pasisakė Stewart. Clark. Frank
furter. Harlan, Whittaker. Prieš 
pasisakė ir N. Y. Times, ta 
pačia proga išsiduodamas esąs 
ir prieš kongresinę komisiją 
priešamerikinei veiklai tirti. D. 
Laurence (H. Tribūne) pasisa
kė už teismo daugumos spren
dimą. kuris sustiprina komisi
jos kovą su komunizmu Ame
rikos įstaigose.

Sekmadien. nuo — Nusižudžiusių daugiau nei 
nužudytų. Per metus Ameriko
je savižudžių esą apie 18,000. 
Tai yra bent dvigubai daugiau 
•iei nužudytų, apie dvylika 
kartų daugiau nei žuvusių lėk
tuvų nelaimėse. Amerikoje sa
vižudžių procentas didesnis nei 
Kanadoje — 100,000 gyventojų 
Amerikoje tenka 10.7, Kanado
je 7.5, Tačiau tik pusė tiek 
kaip Austrijoje, ypačiai balan
dyje, mažiausia gruodyje. Vy
rai daugiau kaip pusė — nusi-

MM.M.SMSvAmM ’ ĮMja. moterys daugiau kaip pu-
_ — — n-j—su PAVASARIU prasideda namų dažymas ir nesusipratimai. Sė vartoja nuodus.

CHILDREN BOARDED

Day Care Children
2-4 Years — Private 

Catholic Home — Reasonable
VTCINITY of AVĖ U &

West llth St. Bklyn 
ES 3-6921

CHILDREN CARE,

Daily or Weekly
Hot meals. Lange Play Area. 

Indoor and Out. Reasonable rate
LA 5-7469 Springfieid Gardens L. I.

CATHOLIC MOTHER
Will Care Children 

Daily or Weekly in Private
t Home

Reasonable Priees
Hl 5-13S4

CATHOLIC MOTHER
Will Care, For

CHILDREN IN PRIVATE HOME 
(Astoria L. S. N. Y.)

Reasonable Priees 
Excellent Care 

AS 8-4119

REAL ESTATE

HOUSES WANTED

All Boros
GOOD PRICES PAID

PR 1-9160

ROOM ■ BOARD

NEWARK, N. J.

ROOM & BOARD for 
Elderly & Retired People —

Cathdics Welcome —
REASONABLE PRICES

HUmbolt 5-2393

BALDWIN. L. I. BAZ.
Ezcpllent Car<- For 
ELDERLY LADIES

Fine Meals
Laundry - T. V. Reasonable Priees 

Catcholics Welcome

SIUNTINIAI Į
RUSIJĄ IR
RUMUNIJĄ

Siųskite maistą, medžiagą ir 
ką tik jūs norite į Rusiją ir Ru
muniją per mūsų seną, patiki
mą ir patyrusią organizaciją. 
Greitas ir mandagus patarna
vimas. Mes galime atvykti į 
na mus. Visos išlaidos apmo
kamos čia. Jūsų artimieji nie
ko nemoka. Prašykite kainoraš
čio (specialiai Rusijai ar Ru
munijai).

ŪSAM CORPORATION 
104 West New York I,

JONĄ DAUGIRDĄ
337 Union Avė. Brooklyn 11. N. Y.

Tel. EV 7-4940 EV 4-1232

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą

per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias įvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.

Už atstovybės sąžiningą ir pigų patarna
vimą yra gauta daug padėkos laiškų.

Norite geros—meniškos fotografijos *
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ j

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir •* 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys ;

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677 <

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

. RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street . . I . . . Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-71 18
i

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

g

Joseph Andrusts - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

— HAVEN REALTY —
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 

. užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo
,9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 
Home-Made Bologną, 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Wedaings and Parties 
346 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4329

Te!.: APplegate 7-0349 Sav. V. Z E LĖNI S

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 40<£ nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams 1
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET 

feROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood» 

Tel ĖVergreen 2-6440

Salė vestuvėma, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.



<

MIKALINAI ALINSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

priežiūra, gydymu ir aplinka. 
Užtikriname, namai yra moder
niški, apsaugoti nuo gaisro 
(Fireproof), malonaus provinci
jos stiliaus. (Skelb.)

e ..

Skyrių veda JONYNĄ SIŠIENA

Phone: ELizabeth 4-7608

►

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!

Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo 1930 už pilnų eilutę

IMPORTUOTOS ir VIETINES

s*e*$
PATENKINTI

►

COSMOS PARCELS EKPRESS
CORPORATION►

PL 4-6757

<

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos
51 PROVIDENCE STREET

a PLeassnt 4-3501 PLeasant 4-3865

sans

MIKALINAI ALINSKIENEI

Edward A. Žigas FUNERAL HOMEmirus, nuoširdžiai užjaučiame

• JER8EY CITY, N. J, 75 Bright SL Ir kampa* Jersey Avenue Aptarnauja NIW BRITAIN, WATRRBURY Ir HARTFORD, Conn.

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAI

74 Providence Street 
VVORCESTER, MASS

ESanB

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

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

K& K FABRICS

BrooWyi8,N.T.
TeL APplegate 7-7083

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškam bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

VELYKOS ABTSJA
Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems intormacijoms rašy
ki te/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame Jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45Str. New York 36, N.Y. • TA Ode 5-T711 ;

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų 

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas 
Gavėjas nieko nemoka

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius mūsų skyrius: 
Licensed by Intourist

Mielam bičiuliui Tadui su šeima ir Gediminui AHnskams, 
jų brangiai mamytei ir uošvei bei senelei

Afinskaius, jų brangiai mamytei
MIKALINAI ALINSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kaltu liūdime

| VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

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

TeL: AL 4-8319

MERCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N.

< 
< 
<
<

Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINA. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

*
► '
►

Lietuvių Fronto BHfafin 
New Yorfco Skyrius

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

LsUcrodti*! 
485 GRANO 6TRCCT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose —

WEISS & KATZ, INC.
&RD ST^ N. Y . C. GR 7-1139

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir Jrt.

kurie siunčia audinius į užsienį.
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

APIE KREPslN| išleidžiama knyga “Cavalcade of Basket- 
bąli”. Knygą parengė pulkininkas Alexander M. Weyland, 
apima krepšinio istoriją nuo 1895 iki 1960, 271 psl. 25 iliu
stracijos. čia matome knygos viršelį (Bob Cousy).

1158 East Jersey Street. Eliza
Telefonas: ELizabeth 4-1711

Vyskupijos krepšinio 
meisteris

Worcester, Mass. — Praeitą 
savaitę šv. Kazimiero par. CYC 
krepšinio komanda atkakliai 
rungėsi dėl visos Worcesterio 
vyskupijos krepšinio meisterio 
vardo. Vasario 19 su Auburno 
šv. Juozapo par. komanda lai
mėjo 37:28, vasario 22 su šv. 
Patricko parapijos komanda — 
38:17 ir vasario 24 su šv. Jo
anos par. komanda 58:53.

Paskutinės rungtynės buvo 
itin įtemptos. Abi komandos pa
rodė gana didelį miklumą ir 
sugebėjimą valdyti kamuolį. 
Normaliu laiku rungtynės baig
tos lygiomis 49:49. Trim minu
tėm pratęsus, visų dėmesys bu-

LILI POND

Seneliu, ligonię ir besveiks
tančiu priežiūros namai 
150 Lily Pond, Staten Island, 

N. Y., skelbia, kad visi čia 
gyvenę asmenys labai patenkin
ti namų priežiūra, gydymu ir 
rūpestingu gydymo atbaigimu 
namuose. Visas tas patarnavi
mas atliekamas labai žemomis 
kainomis.

Namų direktorė Mrs. Grace 
Romano mielai pakviečia ofi
cialių įstaigų prižiūrėtojus bei 
inspektorius. Ji taip pat mielai 
gali atsiųsti kiekvienam suin
teresuotam reikalingos literatū-

C. A. Voket * Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St. 
Jackaon Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

• NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenuo — Tel.: AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue —* Tel.: OI 5-6808
• BROOKLYN 21. N. Y. 506 Wi1aon Avė. — Tel. HY 1-5290
• ROCHESTER, N. Y, 583 Hudson Avenue — Tel. LO 2-5941 
e LAKEVVOOD, N. J. 126 - 4tb Street — Tel.; FO 3-8569 
e PATERSON 1, N. 99 Main Street — TeL: MU 4-4619 
e NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — TeL: LO2-1446
• PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750
• VVORCESTER, Maas, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Mteh., 9350 Jo*. Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND 13, Otiio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHlCAGO 22, HU 2222 W. Chfcago Avenue — Tel.: BR 8-6966 
e CHlCAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — TeL: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J, 42B Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Ave^ — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn„ 8 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
o GRANO RAPIOS, Mich„ 414 Scribner Avė, N.W. — GL8-2254 
e PASSAIC, NJ., 176 Market SL — Tel.: SR 2-6387
• DETROIT, Mlch, 6440 Mlchlgan Avenue — Tel.: TA 5-8050 
e VINELAND, N. J, We«t Landi* Av*mm, Greek Orthodox Bldg.

Stephen Bredes, Jr<
ADVOKATAS

M Yorke ieškosi assems
Balčiulis, Domininkas, kilęs 

iš Panevėžio, mirė 1960 Cana- 
stota, N. Y., buvo gyvenęs Chi- 
cagoje, Prašomi atsiliepti jo 
giminės ar pažįstami, jo palik
to turto reikalu

Banionis, Jonas, Juozas ir 
Jurgis, ir Banionytė, Marija, 
Prano vaikai, gyveno Bostone

Biekša, Petras, Jurgio sūnus, 
iš Urkionių km., Valkininkų 
vai.

Jakelevičienė - Keršytė, Ele
na, Grigo duktė, iš Giraitės 
km., Varėnos vai., vyras Jake- 
levičius, Jonas

Matuizienė - Tarailaitė, Te
resė, Jono duktė

Matulis, Antanas, Stepšienės 
brolis, gyveno gal Broomyn, 
N. Y.

Navickas, Mikas ir jo sesuo 
Žideiienė (Židelis), Emilija, Juo
zo vaikai, iš Palkabalio km., 
Varėnos vai.

Norgilas, Antanas, Juozo sū
nus, iš Kivylių 
vai.
Ragickas, Jonas 
jų sesuo Jieva,
vos vaikai, iš Barzdų km.

Šleivis, Povilas, Jono sūnus 
iš Viktariškių km.

Stepšys, Antanas ir Kazys
Varinauskas, Juozas ir Pra

nas, iš Kulių vai.
Vilkas, Kazimieras, Andriaus 

ir Magdės sūnus, iš Taurakie— 
mio km., Pakuonio vai., Kauno * 
apskr. *

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

km., Vainuto

ir Vincas, ir 
Jurgio ir Jie-

vo ypatingai įtemptas: kas iš
eis laimėtoju? Worcest. vysk. 
Bernard Flanagan taip pat da 
lyvavo rungtynėse. Trys minu
tės nulėmė laimėjimą lietuvių 
komandai, šv. Kazimiero para
pijos jaunimo krepšinio koman
da pripažinta geriausiai pasiro
džiusi turnyro metu. Vysk. B. 
Flanagan įteikė lietuviam gar
bės ženklą, kurį dar gavo ge
riausias žaidėjas Jurgis Ridi
kas. Komandą sudaro: Jurgis 
Ridikas (kapitonas), Juozas Za- 
leckas, Richardas Dessautell, 
Tomas Žemaitis, Rimvydas Dė
dinas ir Juozas White. Koman
dos vadovu yra Daniel Let- 
tic, treneris — Juozas Drums-

Sėkmingai reiškiasi sporte
Rochester, N. Y. — Kostas 

Mačiulis vasario 12 Monroe ap
skrities centrinės YMCA galu
tinėse stalo teniso rungtynėse 
laimėjo net tris pirmas vietas, 
— mišriam ir vyrų dvejetuose 
ir individualinėse rungtynėse. 
Mišriam dvejete Mačiulis žaidė 
su Laima Jonušaite, šias rung
tynes su dėmesiu aprašė Ro- 
chesterio “Democrat and Chro- 
nicle” ir “Times Union” laik
raščiai. Aprašyme suminėta ir 
daugiau lietuviškų pavardžių — 
M. Krygerytė, L Staskevičiūtė 
ir D. Janušaitė. Kostas Mačiu
lis sėkmingai vadovauja Sakalo vaidina ir dainuoja

NAUJIENA mažųjų automobilių 
gamyboje.

sporto klubui, treniruodamas 
jaunąją sportininkų kartą stalo 
tenise, krepšinyje ir tinkliny
je. Vokietijoje K. Mačiulis 1946 
baigė Nuertingeno lietuvių gim
naziją ir Mainzo universitete 
studijavo mediciną, šiuo metu 
dirba E. Kodako Co., augina 
šeimą — du sūnus ir tris duk
teris, aktyviai reiškiasi sporte, 
veikia su vietos ateitininkais,

Mūsų mielam choristui Tadui Alinsimi, jo šeimai ir broliui, 
jų brangiai mamytei

Ateitininkų Federacijos Valdybos narei Renatai 
Alinsldenei ir jos vyrui Tadui bei svainiui Gediminui, bran
gios uošvės ir motinos

MIKALINOS ALINSKIEN6S 
netekus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-88-40 STAGG ST BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

r 
t

Lietuviškų produktų.

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

64-09 Clinion Avenue, Muspein o, 1\. X. lei. i vv -t-bUOi 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perka nt didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven 21, N. Y. TeL Vlrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠN1AUSKAS

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQLOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMCND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Brooklyn 11, N.

Wine & Liųuor Store
322 Union Avė.

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

jvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 ML Vernon SL Philadelphia 23, Pa.
' POpIar 5-4110

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

280 Chesfnut Street New Britam, Conn.
Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa



DARBININKAS

Lietuvių 
namai

' New Yorico lietuvių namai 
(Lithuanian Center, Ine.) pradė
ti statyti dar tik popieriuje. 
Namams statyti komitetas sa
vo tikslą taip nusako: įkurti

ŽINIOS
ALR KaMNcp SeimeHf perei

tą sekmadienį Angelų Karalie
nės parap. salėje praėjo labai 
gyvoje ir darbingoje nuotaikoje. 
Pirmininkavo Pr. Vainauskas, 
sekretoriavo J. Gerdvilienė ir 
T. Dzikienė. Paskaitą apie ALR 
Katalikų Federacijos uždavinius 
skaitė dr. O. Labanauskaitė. Pa
skaita sukėlė, gyvų diskusijų. 
Seimelis užbaigtas palaiminimu 
švč. Sakramentu bažnyčioje Po 
to buvo vaišės. Plačiau kitame 
numeryje.

Už a. a. kun. W. Rinkaus 
vėlę, jo 13 metų mirties me
tinėse, kovo 11 d., 10 vai. ryte 
bus aukojamos šv. mišios šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. 
Kviečiami draugai bei pažįsta
mi pamaldose dalyvauti.

Už a. a. Česlovo Mikulskio 
vėlę, minint jo mirties meti
nes, mišios su egzekvijomis bus 
Tėvų Pranciškonų koplyčioje 
kovo 11, šeštadienį, 9 vai. ryte.

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light bažnytinių žvakių firmos 
savininkas, pereitą savaitę grį
žo iš Europos, biznio reikalais 
išbuvęs du su puse mėnesio 
Prancūzijoje ir Italijoje. Jo šei
ma tuo tarpu liko Prancūzijo
je pas žmonos tėvus.

Literatūros vakaras, rengia- 
giamas Liet. Rašytojų Draugi
jos Valdybos, bus kovo 12, sek
madienį, 5 v. p.p. Apreiškimo 
parapijos salėje. Atvyksta poe
tas Faustas Kirša, kuris bus .pa
gerbtas jo 70 metų sukakties 
proga. Visi kviečiami praleisti 
vakarą su rašytojais.

Dr. Vyt- Vygantas, Pax Ro
maną studentų sąjungos pir
mininkas, pereitą savaitgalį da
lyvavo Pax Romana centro val
dybos posėdžiuose Paryžiuje, 
Prancūzijoje ir Genevoje, Švei
carijoje.

LB Cypress Hills apylinkės Mikšienė. Sambūris vaidina A 
metinis susirinkimas bus kovo Bisson 4 veiksmų dramą “Neži
li d, 6:30 vai. vak. Bručo sve- nomąją”, kur nagrinėjami mo-

lietuvių tvarkomą biznio įstai
gą, kurioje koncentruotųsi lie- 
tuvių kultūrinis - visuomeninis 
judėjimas. Taip pat jie nori tą 
judėjimą remti.

Vieta numatoma tirščiausiai 
lietuvių gyvenamas kvartalas, 
pvz., Richmond Hill. Woodha- 
ven, Ozone Park ar Cypres 
Hills apylinkėse.

Patalpos bus pritaikytos vi
suomeniniam reikalam. Numa
toma salė su 600 sėdimų vietų, 
tinkama parengimams, koncer
tams, šokiams ir sportui; skai
tykla, kur būtų gaunami visi 
lietuviški laikraščiai, žurnalai, 
knygos, kur būtų galima žaisti 
šachmatus ir panašaus pobū- 

. džio žaidimus; dvi mažesnės sa
lės pobūviams (50 - 100 žmo
nių); keturi kambariai organi
zacijų reikalams, lietuviškų 
reikmenų ir knygų krautuvė ir 
“candy store”, baras, užkandi
nė. kegliavimo salė apatinėje 
dalyje, patalpos sandėliams, vie
nas butas prižiūrėtojui, dušai. 
Jei būtų pakankamai didelis 
sklypas, numatyta įrengti ir vie
ta piknikams.

Lėšas statybai numatoma su
kelti parduodant Šerų New 
Yorko lietuvių visuomenei už 
200,000 dol., SLA — parama 
— 200,000 dol., trijų klubų su
jungtas kapitalas — 100,000 
dol., viso 500,000 dol.

Studentų ateitininkų New 
Yorko draugovės susirinkime 
pereitą penktadienį, kovo 3, ko
legės V. Tallat - Kelpšaitės 
tėvelių namuose, Paterson, N. 
J., *Kęst. Kudžma skaitė įvadi
nę paskaitą į metinę temą — 
Ideologijų kova šių dienų pa
saulyje. Prelegentas trumpai 
palietė svarbesniąsias ideologi
nes kryptis ir ilgiau apsistojo 
prie egzistencializmo, pateikda
mas svarbesnius šios naujos fi
losofinės krypties momentus. 
Susirinkime dalyvavo 18 stu
dentų ateitininkų. Buvo dar ap
tarti eiliniai organizaciniai rei
kalai Susirinkimui pirmininka
vo E. Adomaitis, sekretoriavo 
L. Skobeikaitė. ‘ Po su
sirinkimo draugiškai pasikalbė
ta prie kavos ir užkandžių.

Kun. dr. Jonas Maknys prieš 
trejetą savaičių paskirtas vika
ru į Our Lady of Perpetual 
Help parapiją Ozone Park, N.Y.

V. Dilis iš E. Orange, N.J., 
prisiuntė Darbininko prenume
ratą 1961 m. ir spaudos reika
lams dar pridėjo auką 20 dol. 
Darbininko administracija nuo
širdžiai dėkoja.

Išvyka į Torontą
Balandžio 15-16 Toronte į- 

vyksta tradicinės Šiaurės Ame
rikos lietuvių sportinės žaidy
nės. Lietuvių Atletų Klubas sa
vo sportininkų pasiuntimui į 
žaidynes organizuoja ekskursi
ją. Išnuomotas moderniškas, pa
togus, vėsinamas autobusas. 
Dar yra laisvų vietų. Kelionės 
kaina ten ir atgal vienam asme
niui 20 dol. Išvykstama balan
džio 14 d. 7:30 vai. vak. nuo 
Lietuvių Atletų Klubo. Norin
tieji prisijungti prie ekskursi
jos informuojasi bei registruo- 
jasi pas J. Kepenį, telef. VA tainėje, 86-16 Jamaica Avė., tinos ir sūnaus santykiai. Vei- 
1-3247 vakarais nuo 7 vai. Woodhavene. Jokūbas J. Stu- kalas parašytas 1908 ir su pa

kas parodys filmą iš okupuo- sisekimu vaidintas Europoje ir 
tos Lietuvos. Valdyba kviečia Amerikoje Buvo statomas ir 
visos apylinkės lietuvius kuo Kauno valstybiniame teatre.

PADĖKA
šeštadieninei Maironio mo

kyklai Brooklvne auku atsiun- . .
te: dr. T. Savickas 30 dol., V. J
Kidolis ir J. Milukas — po 20 Nijolė Mekytė, veikli ateiti

ninkė, gyv. Brooklme, susi
žiedavo su inž. Romu Kašuba, 
kuris šiuo metu ruošia iš me
chaninės inžinerijos doktoratą 
Urbanoje. Sutuoktuvės numaty
tos birželio 24 Apreiškimo par. 
bažnyčioje Brooklyne.

dol., V. Beleckas 10 dol., J. Pa- 
kalka 9 dol., K. Bielinis, dr. S. 
Dimienė, O. ir A. Kaunai, P. 
Kupinskas, Pr. Lapienė, V. Sta
šinskas, V. Steponis, V. Zele- 
nis — po 5 dol., G. ir A. Dau
niai 4 dol. J. Galminas 3 dol., 
P. Pagojus, VI. Lisauskas. D. 
Penikas — po 2 dol., R. ir T. 
Alinskai, Alb. Ošlapas. P. Ute
nas, N. N., N. N. — po 1 dol. 
Iš viso gauta 147 dol. Visiems, 
parėmusiems lituanistikos židi
nį, nuoširdžiai dėkojame.

Tėvu komitetas

Parduodamas gražus 8 šei
mų mūrinis namas su naujai į- 
vestu apšildymu ir šiltu vande
niu Williamsburgo sekcijoj. Pir
kėjui yra laisvas butas. Išsimo- 
kėjimo sąlygos labai patogios.

Teirautis EV 7-3452.

Išnuomojamas su pilnu ap
statymu kambarys, jei reikalin
gu, ir su garažu, Maspetho apy- 

* linkėję. Skambinti telef. HY 7- 
6812.

Z. ARLAUSKAITĖ-MIKSIENĖ, režisorė, repeticijų metu.

Bostono lietuvių piliečių draugija
Bostono lietuvių piliečių 

draugija yra sena ir tvirta or
ganizacija. Ji buvo inkorporuo
ta .1899 spalio 3. Tikslas — rū
pintis kultūros ir sporto reika
lais, skleisti lietuvių tarpe švie
timą. rūpintis labdarybe, padė
ti lietuviams įsigyti Amerikos 
pilietybę. Draugija išaugo ir 
įsigijo tvirtą turtą. Ji turi di
delius keturių aukštų namus 
370 W. Broadway.

Prieš vasario 16 draugijos

turi 28,292.60 
turtu — 327,

Ralfas pasikviečia “Nežinomąją”

universi-

mirė va- 
kovo 2.

Onos IvašJcienės tautinių šo
kių grupė pakviesta į lietuvių 
šventę Kanadoje (St. Catheri- 
nes, Ont.), rugpiūčio 5. Ligi 
šiol daugiausia važinėjo po šio 
krašto lietuvių parengimus ir 
didžiuosius miestus, rodydama 
lietuvių šokius amerikiečiams. 
Kovo 4 dalyvavo liaudies šo
kių festivalyje Tufts 
tete.

Juozas Arlauskas 
sario 17, palaidotas
Buvo vienas iš veiklių Bosto
no lietuvių, dirbo Alte, Sanda
roje, Susivienijime (SLA), lietu
vių piliečių klube, kur dabar
tinėje valdyboje ėjo iždininko 
pareigas.

In^. Aleksandras Čaplikas, 
vienas iš lietuvių piliečių klu
bo direktorių, organizuoja eks
kursiją į Lietuvą. Ligi šiol to
kių organizacijų vadovai ir da
lyviai buvo atrenkami iš tam 
tikros grupės asmenų. Bus įdo
mu patirti; ką šioji ekskursi
ja išaiškins. Rizika pačiam va
dovui ir lietuvių piliečių klu
bui nemaža.

valdybą suda-

Pr1einarolawriomia kainomis sa 
labai gerom ižsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu J vietą U 

ONOS IVA6KIENBS

BAIDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniflki 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 Weat Broadway, 
So. Boston 27, Masa. 
Off. Tel.: AN B-4618

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

VAITKUS
FUNEBALHOME

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

NEW YORK N. Y.

I WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamica Avė. 
i

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: HIckory 1-5220 į

Divine Word seminarijoje 
(Duxbury, Lsland Creek, Mass.) 
kovo 5, 12 ir 19 klierikai vai
dins Kristaus kančią. Pradžia 
3 vai. po piet. įėjimas suaugu- 
siem 1 dol., vaikams 50 c.

Mirusieji. Po gedulingu šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų palai
doti:

Vladas Adomavičius (vasario 
20) 54 m. Velionis gyveno 191 
L St. Nuliūdime paliko žmoną 
ir tėvus. Palaidotas N. Kalva
rijos kapinėse.

Agota Leikienė (vasario 21) 
70 m. Velionė gyveno S. Brain- 
tree, Mass. Nuliūdime paliko 

,sūnų. Palaidota šv. Pranciškaus 
kapinėse, Braintree, Mass.

Valentinas Andriulis (kovo 1) 
52 m. Velionis gyveno 182 D 
St. Nuliūdime paliko seserį ir

valdyba išsiuntinėjo nariams 
praeitų metų apyskaitą. Iš jos 
matome, kad praeitais metais 
pelno turėjo 12,254.31 dol. Pi
nigais draugija 
dol., o visokiu 
994.38 dol.

Dabartinę jos
ro pirm. adv. Jonas J. Griga
lius, vicepirm. adv. Antanas 
Juknevičius, protokolo sekret. 
Albinas Neviera, finansų sekret. 
Jonas J. Ramonas, iždininkas 
Juozas A. Arlauskas, maršalka 
— tvarkytojas Kazimieras Juš
ka. Direktorių tarybą sudaro: 
inž. Aleksandras Čaplikas, Sta
sys Griganavičius, dr. Antanas 
Kapočius, Edmundas Ketvirtis, 
Bronius Kontrimas, Juozapas 
Lekys, Laurynas švelnis; kon
trolės komisiją — dr. Juozas 
F. Antanėps, Adombs Druz- 
dis, Stasys Jakutis.

Paskutiniais metais mirė 33

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Vaidinimas įvyksta kovo 18 
d., šeštadienį, 7 v. v. Franklin 
K. Lane High School salėje, Ja
maica ir Dexter Court St. san
kryžoje. (Traukiniu BMT Ja
maica linija iki Elderts Lane 
stoties).

Apmokėjus artistų kelionės --------------- --------- ------- --- ... „ . ., . su.
• j • i i • • norisi Tai k^lbi rū- broli. PnlHidotSS S V. Nlykolo ka—išlaidas, visas pelnas skinamas draugijos nariai, lai Kena ru- <

Balfo reikalams.
Bilietai: garbės kėdė — 5 

dol. auka Balfui, I vieta — 3 
doL, II — 2.50,- vaikam 1 dol. 
Bilietai gaunami Balfo centre 
(tel. EV 7-1422), pas Balfo na- 

bariai lietuvių parapijų rajone, rius, apylinkių skyrių valdybas 
Geras susisiekimas su visa apy- ir Brooklyne — pas J. Ginkų, 
linkę. Kambariai turi visus į- Liet, piliečių klube, J. Andriu- 
rengimus. Nuomos kaina priei- šio įstaigoje, 87-09 Jamaica 
narna. Adresas: 48 Marcy Avė., Avė., Darbininko administraei- 
Brooklyn 11, N. Y., tel. ST 2- joje, pas J. Pašukonį ir prie 
9843. įėjimo.

Balfo šimtasis skyrius, vado
vaujamas akt. Vitalio Žukaus
ko, pakvietė Detroito dramos 
mėgėjų sambūrį, kuriam vado
vauja aktorė Z. Arlauskaitė -

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(AKMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Išnuomojami 5 šviesūs kam-

pėsčio, kad draugija nesuma- pmese.
Juozas Arlauskas (kovo 2) 

51 m. Velionis gyveno 127 W_ 
7th St. Nuliūdime'paliko žmo
ną, sūnų ir brolį. Palaidotas šv. 
Marijos kapinėse, Needham, 
Mass.

James Ambrose (kovo 3) 67 
m. Velionis gyveno 87 Savin 
Hill Avė., Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, sūnų ir 
4 dukteris. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

žėtų Ir nesunyktų. Reikia pri
traukti daugiau jaunimo.

Norėtųsi atkreipti dėmesį į 
namų dekoravimą. Salėse reikė
tų pakabinti lietuviškų paveiks
lų, pavaizduoti Lietuvos istori
ją, Amerikos lietuvių gyveni
mą, priminti tuos momentus, 
kurie labiau patraukia jauni
mą. Tai ne tik pagražintų na
mus, bet ir padėtų skleisti lie
tuvišką dvasią. M. Kas

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalbAve. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kau atidara: Penktadieniais 6 vii. p.p. 

SeMadieniais iki filmos pabaisos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos

Penktadienį, kovo 10 iki - 
Trečiadienio, kovo 15, 1961 

šventiška spalvota filmą akims, 
širdžiai ausims

"IM PRATER BLUEHN 
WIEDER DIE BAEUME”

Vaidina: Johanna Matz - Gerhard 
Riedmann - Nina Standt • Theo
Lingen - Mante Hanell - Albert

Rueprecht
Briedinė filmą: 

“Rosen im Herbst"
ir naujatMla Vokietijos sayait. apžrilpa

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U NER A L HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALE. BALTRŪNAS - BALTO N

•— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770-

Joseph Carszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooktyn, N. ¥.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkvay Station)

VVOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

TeL VĮrginis 7-4499

AR JOS NEPERMOKATE 
už savo automobilio apdraudę?

BALFO 100 skyriaus valdyba: iš k. j d.: VI. KulpavKius, M. Virbickienė, V. Žukauskas — pirm., K. Vaitaitienš ir K. Bačans- 
kas. Nuotr. V. Maželio.

Virš 21,000,000 automobilių savininkų ! !
moka daugiau, negu reikalinga. ; ;

Jei tik Jūsų nimtzno rekordas yra geras. 
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraodos Mtapynrai, geresnei savo apsaugai ' 
ir gretteadan patarnavimui, 

reftalaujMt luostoBę atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas) :
APDRAUD0S SPECIALISTAS

•4-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. V.

Tel. VI 3-1477
NAMŲ ADRESAS

— 9Sth Street Oaeae Purk 17, N. T.


