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Pirmieji lanksčiusios politikos band
Kennedy nuolaidas Kinijos komunistai atmetė,lMaskva tebėra dėl jų dviveidė. 

DEAN RUSK, Kennedy lanksčios 
politikos vykdytojas.

Kennedy užsienio politika ža
dėjo būti lanksti. Lankstumo 
dėliai vyriausybė ėmėsi inicia
tyvos atleisti įtampą su Sovie
tais ir komunistine Kinija, .da
rydama kai kurių nuoladų. 
NUOLAIDOS KOM KINIJAI

Amerika neoficialiai derasi 
su kom. Kinija nuo 1954 Var
šuvoje per Amerikos ir kom. 
Kinijos atstovus. Derasi dau
giausia dėl amerikiečių, kurie 
yra Kinijos kalėjimuose. Jau 
buvo 103 pasikalbėjimai. Nuo 
1957 valstybės departamentas 
davė 32 korespondentam suti
kimą. kad jie vyktų į kom. Ki
niją. Bet Kinija ju neįsileido, 
kol Amerika nesutinka įsileis
ti Kinijos korespondentę. Ken
nedy vyriausybė užsimojo žings
nį padaryti toliau už Eisenho- 
werio vyriausybę. Atstovas

Beam Varšuvoje pasiūlė Kini
jai keistis korespondentais. Tai 
jau buvo Amerikos pirmoji nuo
laida siekiant santykius su Ki
nija atleisti.

Kinijos atsakymas
Kom. Kinijos atstovas Ame

rikos siūlymą dėl koresponden
tų atmetė. Pirmiem santykiam 
sąlygas padidino —r Amerika 
turi perduoti Kinijai Formozą.

BUS GALIMAS KOMPROMISAS?
Mokyklų paramos klausimas 

tebėra labiausiai gyvas tarp 
Kongreso narių. Eilė senatorių 
ir kongresmanų pasisakė už 
atskirą įstatymą, kuris leistų 
duoti paskolą privatinėm mo
kyklom. Šen. Mansfield mano, 
kad tai galėtų būti kompromi
sas. Prezidentas pareiškęs to
kiam įstatymui nesipriešinsiąs, 
jei tai bus rasta ne prieš kon-

Valstybėj sekr. Rusk matė, 
kad kom. linija atmestų ir ant
rą galimą®'Amerikos nuolaidą, 
kurią labiausiai perša valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Bod
ies — p |> anti dvi Kinijas. 
Rusk spaudos konferencijoje 
pareiškė, kfcd kom. Kinijos pri
ėmimas į jungtines Tautas da
bar neįmanimas, nes kom. 
Kinija nesutiktų priimti to dvie
jų Kinijų Įprendimo. Taigi A- 
merikos nuolaidos kom. Kini
jai nepakankamos.

NUOLAIDOS 
MASKVAI 
DEL LAOS

pačiu metu daro žygius, kurie 
sustiprintu jo poziciją. Šitokia 
taktika aiškėja dabar ir iš is- 
toiijos su Laos: kovo 9 tarėsi 
Chruščiovas su Thompsonu, ko
vo 10 paskelbta, kad Laos vy
riausybė susitarė su buv. min. 
pirmininku Souvanna Phouma 
baigti Laos civilinį karą, pa
skelbti neutralumą, pakviesti 
Burmą, Malajus ir Cambodia 
neutralumui prižiūrėti, pritarti 
14 konferencijai, kuri tartųsi 
dėl Laos, skelbti rinkimus.

Tokis susitarimas sukėlė 
karuose džiaugsmo ir buvo 
komas Kennedy politikos
mėjimu. Bet kovo 11 kita žinia: 
komunistu sustiprintos jėgos su
mušė Laos vyriausybės kariuo
menę; žuvo vyriausybės kariuo
menės 300. nušauti 3 iš labai

Va- 
lai- 
lai-

OFICIALUSIS. Prezidentas Kennedy atrinko šį savo vaizdą, žiū
rintį “tiesiai j jus”. Jis bus 'vartojamas kaip oficialus prezidento 
paveikslas.

KUR BUS ATSITRAUKIMO RIBA?

misijos pirmininkas, kalbėjo, 
kad jis nematąs kliūčių tokiai 
paskolai, jei tai suderinama su 
konstitucija. Kongresmanas 
Thompson kreipęsis Į teisingu
mo departamentą, kad pasakytų 
savo nuomonę dėl konstitucin- 
gumo Tuo tarpu “Protestan
tų ir kitų amerikiečių sąjungos 
už valstybės ir bažnyčios atsky
rimą” direktorius Archer pa- 

stituciją. Kongresmanas Powell - reiškė solidarumą su preziden- 
iš N. Y., švietimo ir darbo ko- tu ir priešinimąsi paskolos pri

vatinėm mokyklom reikalui.
_ . MAO TSETUNGAS, tiesus Ame-
Priešinosi taip pat liuteronai. rikes priešininkas.

Amerikos atstovas JT Steven-
sonas kovo'6 derėjosi su Gro- išgarsintų 4 lėktuvų, kuriuos 

Amerika dovanojo Laos; už
imtos svarbios strateginės po
zicijos. Esą tokio laimėjimo ko
munistai partizanai neturėję 
nuo sausio. Po šios žinios spau
da jau pranešė: princas Souvan
na Phouma, su kuriuo Laos su
sitarė ir kuris turėjęs paveikti 
partizanus, išvykęs į kelionę 
aplink pasaulį ...

Susitarimas dėl neutralumo 
galėjo būti taktikos reikalas. 
Komunistai nori būti neutralūs 
tik tada, kai negali būti komu-

myko. Stevensonas atėjo su 
Amerikos galimų nuolaidų poli
tika — nekelti šaltojo karo 
klausimų, nekelti Vengrijos, Ti
beto. Bet už tokias nuolaidas 
Gromyko tesutiko mokėti labai 
menką kainą — nekelti kaltini
mų Amerikai dėl U-2 lėktuvo. 
Nesutiko atsisakyti nuo reika
lavimo šalinti Hammarskjoldą 
iš gen. sekretorių, nuo reikala
vimo svarstyti nusiginklavimo 
klausimą

Viltys buvo dedamos į Ame- 
rikos atsjp^ ^mpąono pasi- .^^7’ir'"roi+-to^"k7^. 
kalbejmų su Chrusaovu kovo kad tokiais virstų (NYHT).

Daugiau at- 
(NYHT) infor-

vyriausybė.

NAM

Gulf of Šiam

TARP AMERIKOS IR 
MASKVOS

tarp kitę su viena nuolaida 
Maskvai — dėl Laos: Kennedy

lš Amerikos pusės:
Amerika rengiasi greitai 

šaukti draudimą Įvežti iš
at- 
So- 

vietų vėžieną. Draudimas buvo 
paskelbtas 1951 argumentu, 
kad tai vergų darbo produktas. 
Tai labai rūstino Sovietus. A- 
merika nori atleisti aną Įtam
pa-

Prezidentas Kennedy palan
kus pasisakymas apie Laisvo
sios Europos radiją ir jo rėmi
mą sukėlė Gromyko nepasiten
kinimą. Davė suprasti, kad tai 
padaryta tuo pačiu metu, kada 
Thompsonas turėjo kalbėtis su 
Chruščiovu.

— Prezidentas Kennedy pa
kvietė Italijos min. pirm. Fan-
fani į Ameriką.

— Tibeto Dalai Lama kovo 
9 kreipėsi Į Jungtines Tautas, 
kad atstatytų Tibeto nepriklau
somybę.

— Tuniso prezidentas Bour- 
guiba atvyks į Ameriką gegu
žės 3.

— Newsweek žurnalas par
duotas Washington Post savi
ninkui. Žurnalo tiražas šiuo me
tu 1,442,836. Tai didžiausias 
po Time žurnalas. Pernai jo 
pajamos buvo 27 milijonai, me
tinis pelnas 1 milijonas.

Lenkijoje stiprėja artėjimas į Maskvą, 
nors Amerika tebelaukia priešingos eigos

Lenkijoje kom. valdžia su
griežtino spaudimą vyskupų lai
komam katalikų universitetui 
Liubline. Universiteto anglų ir 
vokiečių kalbų skyriai buvo pa
sididžiavimas dėl aukšto lygio. 
Dabar valdžia užsimojo panai
kinti vokiečių kalbos skyrių ir 
ji perkelti Į Varšuvą. į valdžios 
laikomą universitetą. Kai ku
riem profe^orbm atšaukė leidi
mą profesoriauti. Labiausiai mu
ša per kišenę. Universitetas tu
ri .mokėti valdžiai mokesčius. 
Kai nesumokėjo, areštavo ban
ke universiteto sąskaitą 1.200, 
000 zlotų (apie 300.000 dol.). 
Metinis universiteto biudžetas 
6.5 mil. dol. Valdžia studentam 
duoda stipendijas po 300 zlotų 
mėnesiui. Katalikų universiteto 
studentai jų negauna. Univer
sitetą baigusiem sunkiau gauti 
ir tarnybas.

Šitokis spaudimas mažina 
studentų skaičių. Universitetas 
buvo įsteigtas 1918. Studentų 
turėjo 3,000. Stalino laikais 
krito iki 1,200, dabar 1,800, 
tarp jų 500 teologų.

Vyskupai žiūri su dideliu su
sirūpinimu į ateitį.

tas visai neutralus, ir užtikri
no, kad Amerika neturi intere
so turėti ten savo bazę.

Maskvos atsakymas
Maskvos atsakymą jau svars

tė šeštadienį prezidentas su sa
vo patarėjais. Jis laikomas pa
slaptyje. Spėjama betgi, kad 
Chruščiovo taktika kitokia nei 
Mao Tsetungo. Chruščiovas iš
tikimas savo dvioję veidę poli
tikai: nori sudaryti įspūdi, kad 
santykius su Kennedy vyriau
sybe nori švelninti, tačiau tuo

Kongas sutarė, Maskva nepritarė
Kongo lyderiai Malagasy kon- tarp lygiųjų.

ferencijoje kovo 10-11 sutarė. Konferencija pareiškė protes- 
kad Kongas turi būti atskirų tą prieš Indijos kariuomenės 
valstybių konfederacija. Jei bel
gų laikais Kongas buvo suskirs
tytas i 6 provincijas, tai lyde
riai numatė tokių provincijų, 
kurios virstų nepriklausomom 
val.-ltbėm. 9. Jų visų bendra 
sostinė Leopoldville, ir prezi
dentas Kasavubu yra pirmasis

— Kubos egzilai, Washingto- 
ne susirinkę, sudarė laikinąją 
vyriausybę, kuri, turi būti įkur
dinta Kubos kalnuose per po-

atsiuntimą. Tai laiko noru Kon
gą okupuoti. Hammarskjoldas. 
atsakė, kad jis siųs kariuome
nę, nors Kongas ir atšaukia sa
vo prašymą, nes Kongas dabar 
virtęs pavojum taikai.

Konferencijoje Maskvos re
miamas Gizenga nedalyvavo.

MASKVA IR GIZENGA — NE

Gizenga ir jo bosas Maskva 
pasisakė prieš Kongo lyderių 
konferenciją kaip prieš “kolo
nizatorių” padarą. Maskva te
pripažįsta Gizengos valdžią. 
Hammarskjoldas dėl tos 
ferencijos lig šiol tylėjo.

AMERIKA IR AFRIKA

Valstybės sekretoriaus pava
duotojas G. W. Williams kelio
nėje po Afriką padarė išvadas:

— Afrikoje auga nuotaikos 
prieš Ameriką ir už Ameriką. 
Prieš 5 mėnesius gavusi nepri
klausomybę, Nigerija buvo lai
koma tvirtove prieš komuniz
mo infiltraciją. Dabar atmosfe-

nikita Chruščiovas suktas: 
kalba apie taikingą koezistencįją. 
o galvoja apie užkariavimus gin
kluota sųbversija.

bimo. kad Laos vyriausybė su 
Souvanna Phouma susitarė dėl 
neutralumo.

Tačau tokis neutralumas, sa
ko J. Alsop, Amerikos eksper
tų vertinimu praktiškai reiškia 
Laos perdavimą komunistų kon
trolei. Norint padėtį sustabdy
ti. veikti reiktų labai greit, nes 
per vieną mėnesį laiko, mano 
Alsop, 
griežtos 
baigti, 
dvasios 
tik Amerikoje, Filipinuose ir 
Thailande. Anglija ir Prancūzi
ja seniai čia yra kapituliavu
sios.

kon-

— Kennedy paskyrė Ameri
kos atstovu į Daniją William 
McCormack, ir vėl Stevensono 
biznio partnerį ir jo rinkimi
nės kampanijos organizatorių.

— Austrijai Amerika sudavė 
ūkinės paramos 1.3 milijardus
dol. nuo 1945. Austrijos' gyven
tojų yra 7 rnil. Taigi vienam jUNGT|N(ų tautų gen. sekretorių* įspėjo Konge, katf pavarto* JMa . , . ♦...
austrui teko po 186 dol. tvarkai padaryti. varto jų automobilius.

r

Jei pasipriešinimo nebus 
dėl Laos, tai įsitempimas 
galimas metų pabaigoje 

dėl vakarų Berlyno
Prezidentas ir valstybės se

kretorius kalbėjo santūriai ir 
miglotais žodžiais apie Ameri
kos politiką Laos srity. Tebuvo 
aišku, kad Sovietai ten gabena 
didelę pagalbą ir kad Amerika 
tenori Laos neutralumo. Ko
kiom priemonėm to neutralu
mo siekia, atsakymai dingo už 
neaiškių žodžių, 
skleidė J. Alsop 
macijos.

Eisenhowerio
sausio 19 perduodama Kenne
dy pareigas, įspėjo, kad Ame
rikos ginkluota intervencija ga
li būti greitai reikalinga Laos. 
Vyriausybei teko atsiklausti 
jungtinį štabą, kokias jėgas ga
li Amerika turėti, jei reiktų i- 
sikišti. kokias jėgas gali turėti 
priešininkas. Atsakymas buvo 
juodas. Tada vyriausybė norus 
susiaurino — tesiekė Laos ‘neu
tralizuoti’: kad būtų išvengta 
komunistų kontrolės. įvesti La
os kaimynų kontrolę — Mala
jų, Burmos, Cambodia. Ken
nedy parašė ir asmeninius laiš
kus, kviesdamas prisiimti parei
gą, jei ji bus reikalinga. Mask
vai ir Peipingui paspaudus, 
Cambodia ir Burma atsisakė. 
Čia asmeninė prezidento inter
vencija liko nepasisekus. Pla
nas sugriuvo.

Imtis karinės intervencijos 
prieš komunistų agresiją — to
kiam planui priešinosi Anglija 
ir Prancūzija. Tai pavojus su
kelti pasaulinį karą. Abidvi 
stipriai spaudė Ameriką, kad įiamj tapti “neutralūs”, 
pasirinktų “garbingą” kapitu
liaciją. priimtų “neutralią” vy
riausybę, vadovaujamą princo 
Souvanna Phouma, kuris buvo 
min. pirmininkas ir kurį Sovie
tai bei Kinija laiko “teisėta vy
riausybe”. Šia kryptim ir buvo 
atvairuota iki kovo 10 paskel-

komunistai gali imtis 
ofenzyvos ir reikalą 

Tačiau pasipriešinimo 
tegalima būtų ieškoti

toliau po Laos perdavi-Kas 
mo?
Komunistų kontrolė Laos 

atidaro kelius į pietų rytų Azi
ją. Tada sustiprės komunistų 
spaudimas pietų Vietname, 
Thailande. Sukils tada jau ir 
kitas klausimas — Japonija ir 
šiaurinės Azijos likučiai, kurie 
tebėra Vakarų įtakoje, bus ver-

Pavergtųjų atstovai lankėsi pas Adlai Stevensonų
§. m. kovo 3 Amerikos at- kėje ir svarstyti, kaip buvo nu- 

stovas Jungt. Tautose priėmė matyta, šioje sesijoje. Telegra- 
PET delegaciją, kuriai vadova- moję sakoma, kad Vengrijos 
vo V. Sidzikauskas. Stevenso- klausimos yra flagrantiškas 
nui buvo išdėstytos pavergtųjų chartos, tarptautinės taisės ir 
sugestijos ir siekimai.

Vėliau išryškėjus tendencijai 
sutrumpinti šios sesijos darbo
tvarkę, išleidžiant vadinamus 
“šaltojo karo” klausimus, ku
rių vienu laikomas ir Vengri
jos klausimas, kovo 10 PET 
gen. komitetas kreipėsi telegra
mom į JT asamblėjos gen. ko
miteto laisvuosius marius, ku
riose reiškė protestą prieš Ven- 
grijos klausimo sujungimą su 
šaltuoju karu, ir vardan teisin-

morelės sulaužymo pavyzdys ir 
kad tas klausimas išplaukia iš 
Soviety karinės agresijos prieš 
Vengriją, kurios pasėkoje buvo 
nužudyta tos valstybės laisvė 
ir politinė nepriklausomybė. 
Telegramoj nurodoma taip pat, 
kad debatų Vengrijos klausimo 
atidėjimas reikštų premiją agre
sijai, turint galvoje, kad ta pati 
JT organizacija taip neseniai 
priėmė dvylika politinių rezo
liucijų, smerkiančių Sovietų

Jei Laos pirma, o paskiau ir 
visa ryty piety Azija bus sėk
mingai atiduota, sunku prama
tyti, kaip Vakarai galės susto
ti — beliks tik toliau riedėti 
pakalniui.

Kelyje nuo kalno tada ateis 
Berlyno klausimas — mano Al
sop. Chruščiovo laiškas kanc. 
Adenaueriui mandagiu tonu, 
bet aiškiai pasako: jei Berly
nas neims perduotas anksčiau, 
tai iki metų galo jis bus pa
imtas. ,

Dėl to autorius ir kelia klau
simą: ar yra kur traukimuisi 
riba? Atsižvelgiant į tokį Chruš
čiovo pareiškimą, o iš kitos pu
sės į prezidento ir valstybės 
sekretoriaus, užtikrinimus, kad 
Berlyno gyventojų laisvės rei
kalu jie ir toliau bus tvirti, 
kad ankstesnės vyriausybės pa
reiškimai jų nesaisto, ir tenka 
su autorium daryti išvadą: me
tę pabaigoje santykiai su Mask-

ma, tuo atveju, jeigu lanksčio-
r gurno ir JT Chartos prašo pa- agresiją prieš Vengriją, ir nie- je politikoje yra tokia riba, 

likti tą klausimą JT darbotvar- ko nepadarė joms Įvykdyti. kurios peržengti jau negalima.



Krikščionių vienybės reikšte
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Visuotinis Vatikaną II susi r rinkimas

Visuotinio — Vatikano n — 
susirinkimo žinia kelia vis gy- 
vesnio žmonijos susidomėjimo. 
Beveik į visas kalbas išversta, 

-pop. Jono XXIII malda už su
sirinkimo pasisekimą, kai kur 
kalbama ir krikščionių nekata- 
likų (Tėvai Marijonai Chicago- 
je ją išspausdino lįetuviškai). 
Daug kur atskiros diecezijos, 
katalikų organizacijos pačios 

t. . . ... nusitarė melstis ir veikti susi-TEL&IŲ vaizdas it katedros baktto j vakarus, matosi vyskupo rūmai ir . • ...
tolumoje kareivinės. rinkimo pasisekimo intencija.

VYSK. V. BMŽBYS berną krikščionių Vienybės no- 
venoje, ir ją išdalino visiems j 
susirinkusiems dalyviams.' ’

Liuteronų Pasaulio Federaci- ]

VILTIS DĖJO Į KONFERENCIJAS IR ( BARTAS
Paskutiniai su partizanais 

susitikimai, kuriuos vyskupas 
V. Borisevičius mini tardymo 
protokole, yra toki:

“Po kurio laiko Kubilius vėl 
užėjo pas mane, ir mes kalbė
jomės tais klausimais jau smul
kiau (dėl maisto paramos esan
tiem miškuose ir nukentėju- 
siem nuo bolševikinio režimo. 
Red.). Jis vėl pakartojo savo 
prašymą. Aš jam pažadėjau tą 
pagalbą, kiek tai neprieštaraus 
teisei ir mano sąžinei, tačiau 
kokių nors konkrečių pažadų 
aš Kubiliui nedaviau. Kiek pri
simenu, Kubilių pakviečiau pie
tų. ir jis*man pasakojo pasku
tines naujienas apie karo veiks
mų eigą, išreikšdamas savo 
nuomonę, kad.

pasibaigus karui su Vokieti
ja, prasidės naujas karas tarp 
Tarybų Sąjungos iš vienos pu
sės ir Anglijos bei Amerikos 
— iš kitos.

Po apsilankymo pas mane 
Kubilius kartu su Misevičiumi 
tuojau išvyko į Pašilius, pas 
kunigą Gustaitį, kaip ir buvo 
susitarta jau anksčiau. Iš ten 
Misevičius atsiuntė man per 
kažkokį valstietį, atvežusį j. se
minariją bulves, laišką, adre
suotą Kubiliui, ir prašė per
duoti jam. Koks tai buvo laiš
kas, aš nežinau, nes jojo ne
skaičiau. ir Kubilius man apie 
jo turinį nepasakojo. Kada Ku
bilius pas mane atvyko, aš per
daviau šitą laišką ir po to su
sitikimo jokių ryšių su Kubi
liumi ir Misevičiumi nebeturė-

IŠ PARTIZANŲ KOVOS 
LIETUVOJE (7)

vičiaus likimą nutylėjo nuo to 
momento, kai jis buvo suimtas 
1946. Apie kitus7 šioje knyge
lėje minimus kunigus pasako, 
kur kuris dabar yra. Apie vys
kupą Borisevičių nutylėjo, kad 
jis buvo nukankintas Vilniaus 
kalėjime; nutylėjo, kada jis 
buvo nukankintas. Tačiau iš ži
nių. prasiveržusių pro tardyto
jo kontrolę, vyskupas V. Bori- 
sevičius iškyla aname rezisten
cijos fone kaip tiesus ir rūpes
tingas ganytojas. Jam rūpėjo 
tikėjimo tiesas skelbti ir ginti. 
Jam rūpėjo tikinčiuosius glo
boti.

ti. nes tai, jo manymu, neat
neš didelės naudos, o tik be 
reikalo žus kadrai”. Tačiau V. 
Borisevičius visą savo gyveni
mą buvo jautrus žmogus — 
kenčiančiam, alkstančiam, per
sekiojamam. Tai ganytojas sa
marietis. Jis davė maisto pats 
ir paskatino kitus duoti maisto 
tiem, kurie yra miškuose ir ka
lėjimuose. Jis globojo partiza
nus ir persekiojamus tokiu pat 
būdu, kaip jis buvo globojęs 
varginguosius dar būdamas Ma- 
riampolėje.

Ta globa turėjo laimėti žmo
nėm laiką. Vyskupas tikėjo, 
kaip ir visi to meto Lietuvo
je, kad laikas turi būti trum
pas. iki praeis pavojus. Anot

ALKOS m užėjus Telšiuose, dabar pavadintas kraštotyros muzėjumi".

Lygiagrečiai su susirinkimo 
žinia stiprėja ir krikščionių 
vienybės mintis. Šia proga pa- ja į savo programą įvedė "p*- I 

grimfinį studijavimą šio laiko I 
katalikę teorinių pagrindų ir I 
praktikų". Danų evangelikų te- I 
ologijos profesorius D, Skyds- I 
gaard sako, kad nuo Reformaci- I 
jos pradžios lig dabar yra įvy- I 
kusi tokia didelė evoliucija, | 
kad tokios studijos yra būtinos I 
ir liuteronams ir katalikams.

E svarbesniųjų mūsų laiko I 
klausimų vis labiau žmonių dė- | 
mesį patraukia du klausimai: I 
busimasis visuotinis susirinki- I 
mas ir krikščionių vienybė. į 

Kaip esu neseniai rašęs, su- | 
sirinkimas svarstys eilę kitų I 
klausimų, tiesiogiai liečiančių | 
tik katalikus, o tik tolesnėje 
perspektyvoje ir kitus. Krikš- ' 
čionių vienybė bus tik vienas ’ 
iš susirinkimo klausimų. Kitų I 
klausimų sprendimo sėkmingu
mas padarys artesnių mūsų šir
dims katalikų gyvenimą, naujo
je šviesoje tą gyvenimą paro
dys kitiems. Jeigu pavyktų su
kurti visų krikščionių vienybės 
nors paskatinimą, ir tuo atve
ju mūsų laiko krikščionys pra
dėtų naują šviesesnę erą daug 
žadančią žmonijos ateičiai. Dar 
daugiau būtų galima laukti ge
ro, jeigu krikščionių vienybei 
būtų duota nors gera pradžia. 
Anot Mare Boegner, Dievo ga
lia yra didesnė už žmonių. Jei
gu visi ugdysime savyje gerą 
valią, vieni kitiems deramą 
krikščionišką meilę ir pagarbą, 
kodėl nedrįsti tikėtis mūsų lai
kais krikščionių vienybės, ko
dėl nemanyti, kad Dievo gai
lestingumas pasirinko šį kelia niško pasaulio dvasią. Ir atski- 
išvesti žmoniją iš tamsybės, su- rai sambūriais — šeimose,, 
irutės ir vergijso, kuri mūsų bažnyčiose, sueigose daug mels- 
dienomis taip plačiai siautėja? kimės už visuotinio susirinkimo

minėsiu kelis nadjausfus fak
tus. Kardinolo Augustino Bea, 
S. J., vadovaujamas Krikščio
nių Vienybės Sekretoriatas yra 
nuolatiniame ryšy su Europos 
evangelikų ir reformatų vado
vaujančiais asmenimis, nors o- 
ficialiai viešų konferencijų ne
skelbia. Į

Ortodoksų patriarkas Athe- 
nagoras Konstantinopolyje sa
vo laiške sausio mėnesį tikin
tiesiems sako, kad taip ilgai už
trukęs krikščionių suskilimas 
yra prieštaravimas Kristaus va
liai ir Jo maldai paskutinės va
karienės metu, kai Jis prašė 
savo dangiškąjį Tėvą išlaikyti 
vienybėje ir mokinius ir visus, 
kurie įtikės Jo žodžiams. Tas 
laiškas yra netiesioginis atsa
kymas Maskvos patriarko pa- 
gelbininko arl^v. Mikalojaus 
pareiškimui, kad nesą jokios 
vilties laukti krikščionių vie
nybės.

Prancūzijos Protestantų Fe
deracijos pirmininkas Mare 
Boegner pareiškė, kad protes
tantai nori būsimam visuoti
niam susirinkimui geriausios 
sėkmės, kad' jame susirinkę 
rinktiniausi asmens, Dievo pa
dedami. galėtų realizuoti tai. 
kas žmonėms atrodo neįmano
ma — krikščionių vienybę. Vie
nybė nesanti utopija, kaip kai- 
kas manąs. Esą verta tuo rei
kalu pasidarbuoti. Dievo galia 
yra didesnė už žmonių.

Kaire. Egipte, sausio mėne
sį įvyko visų krikščionių ben
dras pasitarimas vienybės rei
kalu. Ta proga Aleksandrijos 
patriarkas Chrisipforas II iš
spausdino maldą, katalikų kal-

A

ARKI VYSK. EGIDIO VAGNOZI, apaštališkasis delegatas JAV.

Jeigu galėtų šiandien į savo 
žmones prabilti Lietuvos vys
kupai dabar bolševikų nelais
vėje, ar jeigu laisvame pasau
lyje nebūčiau pasilikęs aš vie
nas, nėra abejonės, kad jie vi
si bendru laišku paragintų vi
so pasaulio lietuvius maldai ir 
veiklai šiomis dviem intencijo
mis.

Dabar nors aš vienas kvie
čiu viso pasaulio lietuvius nuo
širdžiai jungtis į viso krikščio-

C.

RAŠYTOJAI APIE LTTERATOROS KONKURSUS

sėkmingumą ir krikščionių vie
nybę.

Chicagos lietuvių naktinės 
adoracijos būrelis bene primas 
iš lietuvių padarė gražų mos
tą — pasiuntė piniginę auką 
Šventajam Tėvui susirinkimo 
reikalam. Šiuo pavyzdžiu pase
kime visi katalikai. Susirinkimo 
paruošimas ir sėkminga eiga 
pareikalaus nemaža išteklių. 
Aišku, kad viso pasaulio kata
likai prisidės savo pagalba. 
Mes, lietuviai, ir čia savo var
dą deramai įamžinkime. Patar- 
čiau tai daryti organizacijų 
vardu, tačiau gali tai daryti ir 
atskiri, asmens, ypatingai no- 
ęintie|į. sk^ti žymesnę . auką. 
Kas norėtų savo auką siųsti 
tiesiai Romon, patariu tai dary-

... ti šiuo adresu: S. .E. Alberto 
Vienas - vyresniųjų mėgsta- di Jorio. yla
mas “mspiracims, propagandi- Concilja2iooe 10, Roma, lta, 
nis arkliukas , t. y. vyresnių
jų samprotavimai, interpretaci
jos, vizijos vietoj sausų griež
tų faktų, sakytum, pamoksli- 
ninkavimas. Antras — “aka- 
demiškumo išdavimas”, t. * y. 
intelektualinis lėkštumas, giles
nės minties stoka tose kalbo
se, kuriom jie kreipiask į jau
nuosius.

Tos. pastabos labai įsidėmė
tinos.

Tikėjimo tiesas skelbdamas 
ir gindamas, jis nepažino ir ne
pripažino diplomatinių vingių 
ir nutylėjimų.

Kun. Jono Janausko parody
mu. “Borisevičius nepalankiai

jau”.
Ir toliau eina įprastinė tardy

mo formulė: prisipažįstu. Pri
sipažįstu kaltas sakęs pamoks
lus ir rašęs tikintiesiem laiš
ką. Kaltas suteikęs partizanam atsiliepė apie Kauno vyskupi- 
“paramą maisto produktais”. 
Kaltas perdavęs gautą Misevi
čiui laišką. Kaltas, kad teikiau 
pagalbą besislapstantiem Jaz- 
dauskui ir Misevičiui ...

Tie vyskupo V. Borisevičiaus 
pareiškimai atsirado tada, kai 
A. Kubilius ir Ed. Misevičius 
1945 - 46 buvo suimti ir iš
pasakojo apie savo apsilanky
mus pas vysk. Borisevičių.

Bolševikinių “dokumentų” 
autoriai apie vyskupo Borise-

jos valdytojo Jakubausko krei
pimąsi. kuriuo banditai (parti
zanai. Red.) buvo kviečiami le
galizuotis. Vyskupas Borisevi
čius tolų kreipimąsi pavadino 
neprotingu ir neapgalvotu. Tai 
sakydamas, su panieka jis nu
mojo ranka”.

Vyskupas Borisevičus buvo 
priešingas ginkluotiem veiks
mam. Anot Kubiliaus parody
mų tardytojui, Borisevičius 
“patarė kol kas aktyviai gink
luotais veiksmais nepasireikš-

SIŲSKTTE I LIETU VĄ IR SSSR

VELYKINĮ SIUNTINĮ — DOVANI
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei ! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po 1’ -j — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3 - jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
' IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO » RYTO IKI 8:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainitkai 
Važiuoti BMT išlipant E s s ex Street, keltis elevatorium J virtų, 

arba 1ND traukiniu D-« Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite Šf skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

A. Kubiliaus, “Borisevičius vi
sas viltis dėjo į San Francis- 
co konferenciją (kurioj buvo 
sukurtos Jungt. Tautos 1945. 

' Red ).
“Aš ir Borisevičius manėme, 

kad pasaulį valdys Anglija ir 
Amerika, kurios padarys spau
dimą Tarybų Sąjungai ir parei
kalaus sugrąžinti buržuazinę 
santvarką (taip enkavedistas 
tardytojas suformuluoja tardo
mųjų pareiškimą; sugrąžins lais
vę. Red.) Pabaltijyje. Ukraino
je ir Baltrusijoje”.

Tai buvo visuotinis tikėjimas. 
Jam pagrindą buvo davusi la
bai išgarsinta Atlanto Charta 
(1941 rugpiūčio 14), kurioje 
prezidentas Rooseveltas ir min. 
pirmininkas Churchillis buvo 
dekliaravę pasisakymus už ne
priklausomybės grąžinimą tom 
tautom, kurios dėl karo jos bu
vo netekę. Atlanto Chartos pa
žadą dar vokiečių okupacijos 
metu lietuvių pogrindinė spau
da buvo plačiai išgarsinusi.

Lietuvių Dienos paskelbė 
Draugo romanų premijos laimė
jusių rašytojų pasisakymus: ar’ 
konkursus reikia tęsti, ar juose 
reikia ką nors naujo atrasti. 
Atsakymuose visi pritaria, kad 
konkursai būtų tęsiami, tačiau 
kai kurie yra susirūpinę, kad 
konkursais būtų skatinamas ne 
tik romanas, bet ir kiti žan
rai. Duoda ir kitokiu sugesti
jų literatūrinei kūrybai skatin
ti.

ne- 
(J.

pa-

— Galima būtų konkursą 
skelbti kas dveji metai; premi
jos neskirti, jei komisija 
randa tinkamo veikalo 
Gliaudą).

— Konkurso taisyklėse
likti tik meninius standartus 
ir į komisiją skirti tik kvalifi
kuotus žmones. Romano kon
kursus skelbti kas dveji metai, 
o tarpais novelių ir dramų kon
kursus (A. Landsbergis).

— Neradus tinkamo veikalo, 
neskirti; premijos pinigus pri
dėti prie kitų metų premijos; 
tada būtų 2,000 premija; kon
kurse varžytis reiktų leisti ir 
kitiem žanram, ne tik romanui 
(Alė Rūta).
— Praplėsti į kitus žanrus
— apysaką — nebūtų prasmės, 
nes dienraščiui reikia literatū
rinės atkarpos. Tačiau Draugo

SPAUDA

dienraštis galėtų dar užsakyti 
specialiai vienam autoriui kitą 
romaną ir iš anksto paskelbti, 
kas jį rašo (P. Jurkus).

— Dramom, apysakom ir po
emom reiktų steigti lygiagre
čiai kitą konkursą (J. Švais
tas).

Monologas apie 'nudžiūvu
sios šakos generaciją
Mūsų Vyty buvo Edvardo 

Kaminsko “Monologas apie ‘nu
džiūvusios šakos’ generaciją”. 
Joje pasisakė dėl tų akademi
nės kartos žmonių, kurie per
nai kalbėjosi su komunistu iš 
Lietuvos. (Jų pasikalbėjimas 
buvo paskelbtas Studentų Gai
rėse. apie jį atsiliepta Darbi
ninke p. m. spalio 4). Autorius 
labiausiai kreipia dėmesį ne į 
komunistą, bet į tuos, kurie su 
juo kalbėjosi. Jis randa, kad 
jie pasirodę naivūs. Subjekty
vūs, intelektualiai paviršutiniš
ki. Pastebi, kad ir kiti jaunuo
liai dalyvavę panašiose disku
sijoje, tačiau jie “paėmę kito
kią poziciją” nei anie du jau
nosios kartos vyrai, kitaip sa
kant, anų dviejų galvojimas nė
ra būdingas jų kartos daugu
mai

Kitas autoriaus dėmesio ver
tas klausimas — santykiai tarp

Būtina pažymėti siuntėjo vardą 
ir aukos tikslą. Kas norėtų pa- 
sigelbėti mano patarnavimu, aš 
mielai tai padarysiu, persiųs- 
damas Romon ir auką ir auko
jančių vardus.

Kaip kas išgalime, — malda, 
veikimu, auka, — junkimės į 
iniciatyvą suteikti krikščiony
bei naujos jėgos, atnaujinti jos 
pirmykštę vienybę ir dvasią.

Vyskupas V. Borisevičius 
bolševikų norėta pristatyti kaip 
banditų rėmėjas. Bet jų pateik- AMERIKA IR BRAZILIJA jaunesniųjų ir vyresniųjų. Apie 
ta medžiaga duoda pagrindo jį Amerikos 10tymi Amerikos juos kalba: “Tada, kada aš re“ polXU de'moS įgavau apie Ui. kas įvyko.

— kaip taurų ganytoją re- Adolf A Berle lankėsi pas Bra- » klausydavau jų. aš pėrgyve- 
zilijos prezidentą Ouadros. Pa- nau JU viltis, jų darbus, jų ne- 
tyrė. kad Brazilija neprisidės pasisekimus, jų laimėjimus, ta- 
prie politikos Kubai izoliuoti. da jausdavaus jų dalis ir 
Tiria klausimą nutraukti santy- gailėdavaus. kad negyvenau jų 
kius su nacionaline Kinija, rem- laikais. Jų laikai baigiasi; mū- 
ti JT debatus dėl kom. Kini- SU tautos istorijos dalis pamaži 

tampa nebylė; ji teturi vienus 
klausytojus — mus”.

Tačiau tuos “mus”, jaunuo
sius. stumte nuo “jų", vyres
niųjų. labiausiai du dalykai.

zistencinių laikų fone.
— kaip auką sovietinio 

smurto prieš žmogų.' prieš jo 
religinius, tautinius Įsitiki ni-i 
mus.

— o taip pat kaip simbolį, 
kurte rodo tragišką likimą as
menų ir tautų, nuoširdžiai pa-

jos. Quadros taip pat pasikvie
tė Titą. Nasserį, Nehru.

Tuo pačiu metu Quadros pa
tikėjusių tarptautinių dekliara- teikė Amerikai sąrašą, ko nori 

iš Amerikos.rijų tuščiais žodžiais.

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 visų talkos. Prašo jai padėti dvejopu būdu: laiku 
atsilyginti už laikraštį ir patelkti naujų skaitytojų. 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 
metam, moka tik 5 dol. Km užsisako ligi 1961 metų pabai
gos, moka 4 dol. Kas užsisakytų ligi 1962 metų pabaigos, 

- temokėtų 8 dol.
Kviečiame 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:

DARBININKO Administracija 
910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, New York
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tūkstančiu prenumeratorių, o

Darbininko skaitytojų' dėmesiui
Darbininko skaitytojų yra to- kiečių laikraščių, o dabar be- 

kia apsti šeima, jog būtų ste-. paliko keli. Kitados lietuviškie- 
buklas, jei metų laikotarpyje ji laikraščiai turėjo dešimtim 
visi išliktų gyvi. Bet ir nėra
tokia didelė, kad gaila būtų tik dabar tik po kelis ar keliolika 
velionies ir jo artimųjų. Nu- -tūkstančių. Kai kurių mūsų di- 
liūstama ir dėl skaitytojo, ku
rio adresą tenka iš plokštelių 
išimti. Kas laikraštį ilgiau ad
ministruoja ir ekspedijuoja, su 
tais adresais apsipranta, tartum 
susigyvena. Skaitytojas, tur būt, 
niekada nepagalvoja, kiek daug 
kartų jis prisimenamas. Ir štai 
ateina laiškelis : nėra ... La
bai gaila. Gaila ir tada, kai dėl 
kurių kitų priežasčių tenka iš
siskirti.

Darbininko skaitytojų šiema 
natūraliai mažėja kasmet, kaip 
ir kiekviena gyva žinomų ben
druomenė. Bet žmonių bendruo
menėje kasmet priauga naujų 
nairų. Tuo būdu ji laikosi ir 
didėja. Ąr ne taip turėtų būti 
ir su laikraščio skaitytojų šei
ma?

desnių laikraščių administrato
riai'nurodo nebe premimerato-' 
rių, o skaitytojų skaičių: vienas 
laikraštis į šeimą ateina, o pen
ki perskaito — tai tiek ir skai
tytojų. Padidina skaitytojų skai
čių, bet nepadaugina lėšų.

Lėšom patelkti reikia naujų 
skaitytojų arba kitokių paja
mų: skelbimų, vakarų, piknikų, 
aukų. Iš vienos tik prenume
ratos vargu kuris lietuviškas 
laikraštis išsilaiko. Jo kaina bū
tų didelė. Pav. Darbinin
ko prenumeratą tektų pakelt 
bent iki 9 dol., o dabar tėra 
metam 6, gi naujai užsisakan- 
tiem — tik 5. Administracija 
visaip stengiasi, kad nereikėtų 
kainos kelti, kai kainos viskam 

' tebokyla. Bet vis tiek vienas 
reikalas pasidaro visiem laik
raščiam degantis: iš šalies su
telktam lėšom skaitytojų skai
čiaus nepakelsi, tik palengvinsi 
skaitantiems. O jeigu mažėja 
skaitytojų, tai siaurėja ir laik
raščio įtaka. Su laiku jis gali 
nebetekti savo prasmės. Kam 
leisti, jei mažai kas skaito? Tai 
jau mirties aidas.

DARBININKAS

Netekome Lietuvos praeities žymaus tyrinėtojo
Adolfo. Šapokos vardą girdė-' 

jo ir tarė didelė dauguma ir 
tų, kurie jo visai nepažino ir 

•nematė. Per ištisus 25 metus 
labai dažnai galima buvo iš
girsti sakant: “Ar skaitei Šapo
ką’", “Gal turi Šapokos isto
riją’”, “Pažiūrėk, rasi narašv- 
tapas Šapoką” ir t.t 
istorija ir Šapoka pasidarė si
nonimai, kai 1936 metais sure
dagavo pirmąjį stambų Lietuvos 
ktorijoM vadovėlį. Nei anksčiau 
nei vėliau kito tokio neturė
jome ir neturime. Rašė, tiesa, 
penkiese (a. a. P. Šležas, Z. 
Ivinskis, J. Jakštas, P. Klimas 
ir velionis), bet A. Šapoka pa
grindinai perredagavo, pertvar
kė, padarė “didesnių ar mažes
nių pakeitimų, papildymų ar iš
leidimų, visuose bendradarbių 
rašytuose skyriuose”, kaip pa
žymėjo įžangoje. Tuo būdu Lie
tuvos istorijos besimokantiem 
padarė didelę paslaugą, o sau 
pasistatydino neužmirštamą pa
minklą. A Šapokos Lietuvos 
istorijos vadovėlio išėjo net 
trys laidos. Paskutinioji taip 
pat jau išsemta. Prieš tai su
redagavo dar jaunų mūsų isto
rikų bendrai parašytą veikalą 
“Jogaila” (1935).

Antrasis stambus jo darbas 
buvo "“Lietuva ir -Lenkija po. 
1569 metę Liublino unijos“, 
parašytas beveik tuo pačiu lai
ku (1938). Tai jo disertacinis 
darbas, už kurį Vytauto Didžio
jo universitete, Humanitarinių 
mokslų fakultete, gavo daktaro 
laipsnį. Veikalas stambus—ke
lelių metų kruopštaus darbo 
vaisius. Tos studijos apėmė uni
jinį Lietuvos ir Lenkijos isto
rijos laikotarpį, kurį labai ge
rai pažino. Iš to laikotarpio yra 
parašęs ir daugiau darbų.

. Nemažai įvairių straipsnių 
spausdino Nepriklausomos Lie
tuvos mokslo žurnaluose, kaip
“Židinyje”, N. Romuvoje”, popietėje. Iš Prisikėlimo para- 
“Praeityje”, Humanitarinių 
mokslų fakulteto darbuose ir 
k. Buvo baigęs aną fakultetą 
ir paliktas prie Lietuvos isto
rijos katedros asistentu, o vė- gatvėje prie savo namę. Nuvež- 
liau docentu. Istorines studijas tas į ligoninę daugiau namę 
dar gilino Pragoję, .Čekoslova
kijoje. Ligi 1939 metų profeso
riavo Kaune, o vėliau Vilniu
je. Iš čia karo audros ir bol
ševikų invazijos nublokštas į 
Vokietiją.

Vokietijoje ilgiausiai gyveno 
Augsburgo stovykloje, kur dir
bo gimnazijoje ir “Žiburių” re
dakcijoje. Augsburge parašė

Lietuvos istorikui dr. Adolfui Šapokai mirus

angliškai išleistą Lietuvos isto
rijos ’ apžvalgą "Lfthuania

200 iliustracijų. Rašė taip pat

lietuvių žurnalam bei laikraš- 
' čiam, kartais pasirašinėdamas 

dr. A. Staniu.
Kanadon, Montrealin, atvyko 

1948. bet jau po metu nusikė-

A. A. DR. ADOLFAS ŠAPOKA

Skaudžiai sopi žinia pasiekė
Darbininko redakciją kovo 9

lė į Torontą, kur buvo vienas 
iš steigėjų ir redaktorius "Tė- 
yilkės Žiburiai" savaitraš&o 
(nuo 1949). čia ištisus 12 me
tų diena dienon dirbo tą ne
lengvą mūsų sąlygom darbą, 
turėdamas daug ką pats parašy
ti. Kai paskutinį kartą kalbė
jausi Toronte prieš ketvertą 
mėnesių, skundėsi, kad laikraš
čio redagavimo darbas vis sun
kėjus, nes vis mažiau kas be
parašo iš šalies.

Laikraščio redagavimas dr. 
A. Šapokai atėmė labai daug 
laiko, kurio jau nebeužteko 
Lietuvos praeities studijom. 
Vis dėlto parašė dar stambų 
Vilniaus istorijos veikalą, už ku
rį gavo “Aidų” premiją. Dar 
ištaisė ir teiravosi leidėjo. Bet 
leidėjo nerado nė mažesnės ap
imties Vilniaus istorijos apžval
gai, paruoštai specialiai nelie
tuviui skaitytojui. Išleido savo 
lėšomis lietuviškąjį tekstą var
du “Vilnius Lietuvos gyveni
me” (1954).

Vliko sudarytąja! Lietuvos 
Rytų Komisijai buvo pažadė
jęs paruošti rytiniu Lietuvos 
sienp studiją; darbas buvo pra
dėtas, bet liko nebaigtas. Pas
kutinio pasimatymo metu kal
bėjo apie to veikalo apimtį ir 
idėias. Norėdamas tam daibui 
atsidėti ir ji užbaigti, buvo at
silakęs kitų darbų, kaip antai, 
enciklopedinių straipsnių. Anks
čiau labai daug talkino Lietu
voje dar leistajai “Lietuviška
jai Enciklopedijai” ir dabar
tinei. Rašęs “Aidam”, “Lietu
vių Dienom”, bet daugiausia 
savo redaguojamiem “Tėviškės 
Žiburiam”.

fakultete ir bene dvejais me
tais anksčiau, tai auditorijose 
rečiau susitikdavome. Artimes
nė pažintis užsimezgė jau moks
lus baigus, beruošiant kolekty
vinius veikalus “Vytautas Di
dysis” (1930) ir “Jogaila” 
(1935). Užsukdamas rasdavau 
jį apsikrovusį knygomis ir rank
raščiais.

Savo studijose mažiau už ki
tus istorikus pateikdavo vardų 
ir datų. Iš pagrindinių faktų 
darydavo gilesnes ir nuosekles
nes išvadas. Buvo daugiau sin
tetikas negu analitikas. Jo stu
dijos duoda platesnį epochos 
vaizdą su vyraujančiom ano 
meto idėjom. Ties smulkmenom 
rečiau kada sustoja.

Tiesiog neatgailima, kad su
stojo plakusi širdis, kuri mūsų 
praeities pažinimui buvo dar 
taip reikalinga. Sakyčiau, liko 
neįvertintas, nepabrangintas ir 
nepanaudotas tam darbui, ku
riam labiausiai buvo pasiruošęs.

Laikraštį norint išlaikyti gy
vą, Darbininko administracijai 
kasmet tenka surasti mažių ma
žiausiai bent 300 naujų skaity
tojų. Nebūtų sunku tai padary
ti savoje tautos žemėje, kurio
je ji natūraliai auga, kai yra 
laisva. Emigracijoje; kad ir di
delėje laisvėje, labai retai kuri 
tauta auga. Ji kasmet mažėja, 
nes žymi dalis jauno prieaug
lio atitenka gyvenamajam kraš- Mirti, tur būt, dar nesiren- 
tui ir kitai tautai Darosi vis giam. Kai prieš 30 metų Ame- 
sunkiau papildyti senesniųjų rikoje lankėsi vienas Lietuvos 
veikėjų ir laikraščių skaitytojų profesorius, tai pranašavo, kad 
gretas. Tėvas ir motina dar da- po 25 metų lietuviški teliks pa- 
lyvavo draugijoje, dar skaitė rašai šv.' Kazimiero kapinėse 
lietuvišką laikraštį. Vaikai jau Chicagoje. Ačiū Dievui, jau pen- 
nebe visi dalyvauja ir nevisi ki metai, kai esame dar gyvi 
skaito arba visai jau nepaskai- 
to.. Kas galėtų tą nuostolį at
sverti?

Ilgainiui visai nebeatsveria- 
mas, nes tauta emigracijoje pa-

pijos Toronte paskambino kun. 
M. Sfepaitis, O. F. M., kad tik 
ką staigiai mirė PROF. DR. 
ADOLFAS ŠAPOKA. Sukritęs

nebe kapinėse. Ir būsime.gyvi, 
kol skaitysime lietuvišką spau
dą.

Labai prašom atkreipti dėme
sį Darbininko admmistradjoš 

mažu miršta. Antai, kitados skelbimui 2 puslapyje. Kitą kar- 
Amerikoje buvo keliolika vo- tą dar pratęsime šį pašnekesį.

nebpasiekė. Jie apsigau. 
bė graudžiu gedulu ir neišsako
mu skausmu velionies mylima
jai žmonai Adelei ir dukrai Al
donai. Nelaukta žinia sukrėtė 
"Tėviškės Žiburių" redakciją ir 
leidėjus, gausius Šapokų šeimos 
draugus ir pažįstamus. Toliau 
sklisdama, ta liūdna žinia su
jaudino visą iietuvię bendruo-

menę, nes lietuvię tauta nete
ko didelės mokslo pajėgos, pa
lūžusios tragiškame tremties 
likime.

Velionis buvo gimęs 1906 va
sario 13 Grybelię kaime prie 
Utenos. Aukštuosius moks
lus ėjo Kaune ir Pragoję. Bu
vo vedęs Adelę Stanionytę iš 
Skapiškio, baigusią Kaune o- 
dontologijos mokslus, bet trem- . 
tyje savo profesijos įteisinti ne
turėjusią galimybės. Augino 
dukrą Aldoną, veiklią mergai
čių sporte ir jaunimo organiza
cijose, tebestudijuojančią odon
tologiją. Abiem reiškiame gilią 
užuojautą.

Žmogus buvo nepaprastai 
mielas, draugiškas, paprastas. 
Kaip profesorių, studentai la
bai mėgo, kad buvo jiem leng
vai prieinamas, savas, kuklus. 
Patiko jo rami, paprasta laiky
sena, natūralus pasakosimas, 
be jokio savęs pabrėžimo, pa
sididžiavimo, demonstravimo sa
vo “išminties”. Studentai žino
jo, kad “profesorius savo daly
ką gerai žino”, ir to pakako.

Visuomeniniame darbe, kurio 
nemažai gulė ant a. a. Adolfo 
pečių, buvo taikus, sukalba
mas, sugyvenamas. Jei pasaky
davo kuriuo atveju griežtesnį 
žodį, vistiek likdavo atlaidus 
kitokiam nusistatymui. Jautė, 
kaip nelengva buvo “Tėviškės 
Žiburiuose” išlaviruoti tarp 
priešingų pareiškimų. Šypsojo
si ramiu nusiskundimu, kai jam 
buvo prikišama dėl vieno ar 
kito bendradarbio ar straips
nio, sakydamas, jog tai tegali 
padėti išryškinti, kieno yra tie-

Lietuvos istorijos mokslui 
netekome žymios pajėgos. Vi
sa savo galia neturėjo nė ka
da pasireikšti. Per anksti už
klupo karas ir sunki tremtis 
— vos prasiskleidus jo kury- sa. Tačiau peikė, jei rašydavo, 
binės dvasios polėkiam. Ryškūs jo žodžiais tariant, “mandriai” 
gabumai, blaivus logiškas gal- — tuščiažodžiaudami. Reiškėsi 
vojimas, gilus įžvalgumas, kas jame tikro istoriko būdas: kal- 
slypi už likusių mums praeities bėti apie konkrečius faktus ir 
nuotrupų, reiškėsi dar studen
tavimo laikais. Pamenu, kaip . 
prof. kan. A. Alekna vieno se
minaro metu pastebėjo, kad 
Humanitarinis fakultetas turįs 
Lietuvos istorijai daug žadan
čią pajėgą. Man teko tada stu
dijuoti Teologijos - filosofijbs

taip, kokie jie yra.
Nepaprastai liūdna ir gaila, 

kad mūsų tarpe jau nėra to 
dar jauno savo amžiumi, pajė
gaus, daug dar žadėjusio ir taip 
mielo mums asmens. Gretos 
mūsų retėja, o darbai nemažė
ja. S, Suž.

:ifu>na:tai>w

PAPUOŠALAS
GUY DE MAUPASSANT

— Taip, aš juos čiupinėjau 
ministerijos vestibiulyje.

— Bet jei juos būtum pame
tusi gatvėj, būtume girdėję 
juos krentant Jie turi būti ka- 
rietoj-

— Taip. Visai galima. Tu at
simeni numerį?

— Ne! O tu, tu nepažiūrėjai?

Savaitei baigiantis žuvo jiem 
bet kokia viltis.

— Reikia išdrįsti šitą brange
nybę pakeisti.

Ir Loisel, penkeriais metais 
pasenėjęs, pareiškė:

Kitą dieną jie paėmė dėžu
tę, kuri buvo uždaryta, ir krei
pėsi į auksakalį, kurio pavar-

Jis skolinosi, ir dėjo vieną 
tūkstantį frankų prie kito, pen
kis šimtus šalia antro, penkis 
luidorus čia, tris luidorus ten. 
Jis davė vekselius, ėmė men
kus užstatus, turėjo reikalų su 
išnaudotojais palūkininkais, su 
visais skolintojais. Jis davė vek
selius, ėmė menkus užstatus, ri

ji pažino sunkų ruošos darbą, 
biaurius virtuvės reikalus. Ji 
plovė indus nusitrindama rau
doną savo nagus į šiurkščius 
molinius indus ir puodų dug
ną. Ji muilavo nešvarius skal
binius, baltinius ir rankšluoš- 
čius, kuriuos ji džiovė ant vir
vės, ji nunešdavo į gatvę kiek-

(2)
Ji grįžo ketvirtą valandą ry

to. Jos vyras po vidurnakčio 
miegojo mažam tuščiam salo
nėlyje su trim kitais ponais, 
kurių žmonos drauge linksmino
si.

Jis užmetė jai ant pečių ap
siaustą, kurį buvo grįžti atsine
šus, paprastą, kasdienišką ap
siaustą, kinio paprastumas ne
siderino su baliaus rublį ele
gantiškumu. Jį šitą jautė ir no
rėjo pabėgti, kad nebūtų paste
bėta kitų moterų, kurios supo
si į brangius kailinius.

Loisel ją stabdė:
— Palauk gi. Lauke gali per

sišaldyti. Aš einu pašaukti ve
žėjo.

Bet ji visiškai jo neklausė 
ir greitai nusileido laiptais. Kol 
jie buvo gatvėje, jis nerado ka
rietos; ir jie pradėjo ieškoti, 
šaukdami iŠ paskos vežėjus, ku
riuos matė iš tolo skubantis.

Jie nusileido Sena žemyn, nu
sivylę, drebėdami. Pagaliau pa
krašty jiedu surado vieną dvi
vietę naktinę karietą, kurių Pa
ryžiuje nematyti, išskiriant

atėjus nakčiai, nes būtų gėda 
parodyti savo skurdumą dienos 
metu.

Ji juos privežė ligi vartų, 
Kankinių gatvėje, ir jie išlipo 
liūdni prie namų. Dėl jos, baig
ta buvo! O ji svajojo, kad de
šimtą valandą ji turi nueiti į 
ministeriją.

Ji numetė apsiaustą, į kurį 
buvo įsupus pečius, priešais 
veidrodį, kad dar kartą pasižiū
rėtų į savo puikumą. Bet stai
ga ji sukliko. Ji nebeturėjo ant 
kaklo savo karolių.

Jos vyras, jau pusiau nusi
rengęs, paklausė:

— Kas tau yra?

— Aš ... Aš ... aš nebe
turiu ponios Forestier karolių.

Jis atsisuko, sumišęs:
— Kaip? Ką! Negalimas daik

tas!
Ir jie ieškojo jų suknelės 

klostėse, apsiausto raukšlėse 
kešeniuose, visur. Jie jų nebe
rado.

Jis paklausė:
— Tu tikra, kad juos turė

jai, palikdama balių?

- Ne.
Nusiminę jie vienas į kitą 

žvilgčiojo. Pagaliau Loisel vėl 
apsirengė.

— Aš einu, — tarė jis, — 
praeiti visą tą kelią, kurį mes 
pėsti padarėme, ir pažiūrėti ar 
nerasiu.

Ir jis išėjo. Ji pasiliko ba
liaus rūbuose, neturėdama jė
gų užmigti, sudribusi į kėdę, 
Jalta ir nieko negalvojanti.
Jos vyras grįžo prieš septin

tą valandą. Jis nieko nerado.
Jis buvo užėjęs į policijos 

prefektūrą, pas žurnalus paža
dėti atlyginimo mažųjų vežėjų 
draugijai, kur dar pagaliau bu
vo šiek tiek vilties.

A laukė visą dieną, taip pat 
išsigandusi dėl šitos baisios ne
laimės.

Loisel grįžo vakare, išvargu
siu veidu, išbalęs, jis nieko ne
buvo sužinojęs.

—Reikia, — kalbėjo jis, — 
rašyti tavo draugei, kad tu su
laužei jos karolių užraktą ir 
kad tu .juos davei pataisyti, 
šitai duos mums laiko grieb
tis priemonių.

Ji rašė, kaip jis diktavo.

dė dėžutės išlaukinėje pusėje 
buvo užrašyta. Jis pasižiurėjo 
į savo knygas.

— Tai ne aš, ponia, kuris bū
tų turėjęs tokius karolius par
duoti. Aš tik pristačiau brange
nybei dėžutę.

Taigi, jie ėjo nuo auksaka
lio pas auksakalį vis ieškoda
mi kito papuošalo, panašaus į 
aną, teiraudamiesi savo suveni- 
ro, nesveiki dėl rūpesčio ir bai
mės.

Jie surado vienoje Palais— 
Royal krautuvėje deimantinius 
karolius, kurie jiems atrodė vi
sikai panašūs į tuos, kurių jie 
ieškojo. Jie kaštavo keturiasde- 
imtis tūkstančių frankų. Juos 
jiems atidavė už trisdešimt še
šis tūkstančius...

Taigi, jie paprašė auksakalį, 
kad jis neparduotų juos anks
čiau, kaip po trijų dienų. Ir 
jie sudarė sutartį, kad jie jam 
duos tris keturis tūkstančius 
frankų, jeigu pirmieji karoliai 
atsirastų ligi vasario pabaigos. 
Loisel turėjo aštuoniolika tūks
tančių frankų, kuriuos jam bu
vo palikęs tėvas. Jis pasisko
lins likučius.

zikavo savo parašu pats nesu
prasdamas dėl ko, jei reikėdavo 
ištęsėti savo pažadėjimą. Bau
ginamas nerimo dėl ateities, dėl 
juodo vargo, kuris taikėsi už
gulti jį, dėl reikalingų pirkti 
dalykų, kurių jam truks, ir dėl 
visų moralinių kentėjimų, jis 
ėjo ieškoti naujų karolių, dė
damas ant stalo trisdešimt še
šis tūkstančius frankų.

Kada ponia Loisel nunešė po
niai Forestier papuošalą, šitoji 
jai nepatenkintu balsu tarė:

— Tu turėjai man juos anks
čiau grąžinti, nes galėjo man 
jų prireikti.

Ji neatidarė dėžutės, ko taip 
jos draugė bijojo. Jei ji būtų 
pastebėjusi sukeitimą, ką ji bū
tų galvojusi? Ką ji būtų pasa
kiusi? Ar ji nebūtų palaikiusi 
tai už vagystę?

Ir ponia Loisel gavo patinti 
baisų vargšų gyvenimą. Tarp 
ko kito, ji kantriai nešė savo 
dalį, tiesiog didvyriškai. Reikė
jo išmokti šią gąsdinančią 
skolą. Ji mokėjo. Ji atleido tar
naitę, pakeitė butą, gyveno po 
stogu, mansardoje.

vieną rytą sąšlavas ir vilkdavo 
aukštyn vandenį sustodama 
kiekviename aukšte atsikvėpti. 
Ir apsirengusi, kaip liaudies mo
terėlė, ji eidavo pas vaisių ar 
smulkmenų pardavėjus, pas mė- 
siniką su krepšeliu ant rankų, 
derėdamas!, žiūrinėdama, gin
čydama vieną šou po kito sa
vo menko turto.

Kiekvieną mėnesį reikėdavo 
mokėti vekselius, atnaujinti ki
tus, pratęsti mokėjimo termi
ną.

Vyras naktimis perrašinėda
vo vieno komersanto sąskaitas 
ir naktis dažnai praleisdavo ko
pijuodamas už 5 šou.

Ir tas gyvenimas tęsėsi de
šimtį metų.

Baigiantis dešimčiai metų jie 
viską jau buvo grąžinę, viską, 
su palūkanų procentais ir su
dėtinių nuošimčių santaupom.

Dabar ponia Loisel atrodė se
nyva. Ji pasidarė tvirta mote
ris smarki ir šiurkšti nuo bjau
rios ruošos. Blogai susišukavus, 
kreivai susegtais sijonais ir 
raudonomis rankomis ji kalbėjo 
aukštu balsu, plovė šaltu van
deniu grindis. Bet kartais, kai

jos vyras būdavo biure, ji atsi
sėsdavo priešais langą ir mąs
tydavo apie tą kadaise įvykusį 
balių, apie tą balių, kuriame ji 
buvo tokia graži ir verta dė
mesio.

Kas būtų buvę, jei ji nebūtų 
pametusi to papuošalo? Kas 
žino? Kas žino? Koks gyveni
mas paprastas, besikaitaliojan
tis. Kaip tereikia mažų dalykė
lių mums ar pražudyti ar iš
gelbėti.

Vieną kartą, sekmadienį, ka
da ji buvo išėjusi į Elizėjaus 
laukus pailsėti po savaitės rū
pesčių, staiga ji pastebėjo mo
teriškę, kuri vedžiojo vaikutį. 
Tai buvo ponia Forestier, vi
suomet jauna, visuomet graži, 
visuomet viliojanti.

Ponia Loisel jautėsi sujau
dinta. Ar ją prakalbinti? Taip, 
aišku. Ir dabar, kada viskas iš
mokėta, ji jai viską pasakys. 
Kodėl nepasakyt?

Ji prisiartino.
— Laba diena, Joana.
Anoji jos jau nebepažino ir 

nustebo taip šeimyniškai pava
dinta šios miestietės. Ji sumur
mėjo:

— Tačiau ... Ponia ... Aš 
nepažįstu... Jūs apsirikę esate.

— Ne, aš esu Matilda Loisel.
Jos draugė šūktelėjo.
— O! Mano vargšė Matilda, 

kokia tu pasikeitusi ...
— Taip, esu turėjusi biaurių 

sunkių dienų per tą laiką, kada 
(Nukelta į 4 psl.)
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KŪRYBOSWRIEDAS
Vaikai laukia elementoriaus
Darbininko puslapiuose jau 

ne kartą buvo prisimintas ele
mentorius, kurį parengė peda
gogas Ignas Maiėnas. Keita min
tis kuo greičiau jį išleisti. Jo 
būtinumas visiem suprantamas.

Su elementoriumi man teko 
gerai susipažinti, kai ieškota 
leidėjo New Yorke. Elemento
riaus metodika yra visai nau
ja. Apie tai Darbininke (vasa
rio 10) ir prieš keletą metų 
Aidų zurnaie rašė pats auto
rius, nurodė, kaip jis prie tos 
metodikos priėjo.

Nauja yra tai, kad mokymas 
pagristas dvi raidžiu skiemeniu; 
pradedama priebalse, baigiama 
baise.

Tik antroje elementoriaus 
dalyje įveuami triraiaziai skie
menys, mažosios raidės ir no
sinės.

Autorius ilgai stebėjo lietu
vių vaikus, kas jiem lengviau
siai ištarti ir atsiminti. Sura
do, jog tai yra raide E. Vaikai 
ją suaeaa iš kaladėlių, para
šo smėlyje, lipdo iš mono. Prie 
jos jungiamas priebalsis T ir 
gaunamas jau žodis TĖTĖ, vė
liau M — gaunamas žodis ME
TE. Taip Įvedamos -vis naujos 
raides ir sudaromi nauji žo
džiai. Visa tai pavaizuuoia dar 
piešimais, iš kurių vaikas leng
vai pagauna prasmę. Iš karto

ŠILTI ŽODŽIAI
Handbook of Teachers vasa

rio mėn. aprašoma Lietuva, 
Vengrija, Afrikos ir Pietų Ame
rikos kraštai. Pradžioje (7 ir 
8 psl.) Įdėtas straipsnis apie 
Lietuvą su Lietuvos žemėla
piu.

Straipsnis ne informacinis. 
Pradeda tokiu sakiniu: “Yra di
desnis nei mylių nuotolis tarp 
senosios žemės Lietuvos ir J. 
Valstybių sostinės; tai yra nuo
tolis tarp vergijos ir laisvės". 
Toliau prisimenama Pavergtųjų 
Tautų savaitė Washingtone, 
kaip dvi lietuvaitės šv. Domi-

pradeda skaityti nesudėtingus 
žodžius, kas sudaro jam dide
lio džiaugsmo ir paskatina to
limesniam darbui.

Mokymo būdas yra lengvas 
ir trauklus. Kaip autorius tei
gia, tie mokytojai, kurie pasi
naudojo jo rankraščiu, mokė
labai sėkmingai. Elementorius 
gali būti lengvai pritaikintas ir 
kitom tautom, kurios turi fo
netinę rašybą.

Kodėl niekas neleidžia?
Lengva išleisti paprastą kny-. 

gą. Tai įveikia kiekviena spaus
tuvė. Čia gi yra specifinė kny
ga su spalvotais piešiniais per 
visus 80 psl., raidės keičiasi, 
Įvedamos įvairaus dydžio. Rai
des dar nebūtų kliūtis, bet 
l-įuūva iliustracijos. Spalvotų 
klišių gaminimas JAV labai 
brangus.

Reikia griebtis ofseto, bet ir 
čia nemaža sunkumų. Ofseto 
spaustuvės tuoj paklausia, ar 
spalvos išskirtos. Originale jos 
nėra išskirtos. Piešimai dail. 
Simankevičiaus piešti grakščia, 
lengva tušo linija ir pasplavin- 
ti vandeniniais dažais. Ameri
koje ir ofsetui spalvų išskyri
mas yra gana brangus. Taip ir 
susidaro didelės išlaidos. Jei
gu outų piešimų spalvos išskir
tos, ofsetu atspausti būtų leng
va.

APIE LIETUVĄ
ninko bažnyčioje skaitė maldas 
iš Sibiro maldaknygės. Rašan
čiojo visas dėmesys skiriamas 
tai maldaknygei ir pačiom mal
dom, prisimenami ištrėmimai Į 
Sibirą, vergiją, cituojamos mal
dos. Taip pat primenamos lie
tuviškos šventės. Kai kur palik
ti lietuviški žodžiai, pvz., ad
ventas, duonos mūsų visų die
nų duok mum šiandien.

Straipsnis baigiamas: “Kur 
tik bebūtų tremtinių iš šios 
narsios žemės, parodykime 
jiem amerikoniška dosnumą".

M. K.

Dail. Simankevičius, vilnietis, 
Varšuvos mokyklos, yra dau
giau palinkęs į humoristinį 
vaizdavimą. Jo piešiniai šypso
si. Bet jis moka piešti dailiai, 
Įtikinančiai, taikliai pagauti gy
vulius, kurių elementoriuje pil
na, moka sukurti nuotaiką.

Mūsų sąlygom Amerikoje at
spausti elementorių paprastam 
leidėjui yra nemaža našta ir 
savotiška rizika. Gali mėginti 
spausti viena spalva, bet tai ne
būtų gera.

Elementorių reikia leisti tik 
spalvotą, nes aplinkui pilna 
vaikiškų spalvotų knygelių,

MAŽO SPINDULIO DIDELĖ ŠVIESA
T. Angelaitis (kun. dr. Ti

tas Narbutas) lietuviškajai vi
suomenei yra gerai pažįstamas 
iš savo gausių straipsnių ir at
skirų leidinių. Ir anglų kalba 
jis yra išleidęs keletą leidinių. 
O dabar jis vėl iškilo nauja 
knyga “Išlikom gyvi”.

Šis jo kūrinys beletristine 
forma vaizdingai nupiešia vie
no Lietuvos miesto katalikų 
pergyvenimus pirmajame bol- 
ševikmetyje.

Ši veikalą galima pavadinti 
istoriniais atsiminimais. Tik tie

Papuošalas
(Atkelta iš 3 psl.) 

tavęs nemačiau, ir daug vargo. 
Ir to priežastis esi tu! ...

Aš? Kaip tai?
— Prisimink tuos deimanti

nius karolius, kuriuos tu man 
buvai paskolinusi nueiti i mi
nisterijos balių.

— Taip. Ir kas?
— Kas? Aš juos pamečiau.
— Kaip? Paskui tu man juos 

sugrąžinai.
— Aš tau atnešiau kitus, vi

sai panašius. Ir už tai jau de
šimt metų, kaip mes už juos 
išmokame. Tu supranti, kad tai 
nebuvo lengva mums, kurie nie
ko neturėjome. Pagaliau užbaig
ta ir aš esu labai patenkinta.

Ponia Forestier buvo susto
jusi.

— Tu sakai, kad tu nupir
kai deimantinius karolius, kad 
pakeistum manuosius?

— Taip. Tu nesi pastebėju
si, ar netiesa? Jie buvo labai 
panašūs.

Ir ji susijuokė išdidžiai ir na- 
yviai.

Ponia Forestier, labai susi
jaudinusi. jai ištiesė abi rankas

— O! Mano varge, Matilda! 
Bet manieji buvo netikri, jie 
daugiausiai kaštavo penkis šim
tus frankų! . . .

(Vertė V. M.) 

ypač amerikoniškų. Tad ir lie
tuviška neturi būti skurdesnė.

Jei ateitų į talką kokia or
ganizacija ar. Lietuvių Bendruo
menė, tada susidarytų užnuga
ris, ir būtų galima drąsiau im
tis darbo.

Kai New Yorke buvo susira
dęs leidėjas, jį labiausiai atbai
dė Įvairūs gandai. ‘'Žvirbliai 
čirškę”, kad Lietuvių Bendruo
menė jau esanti elementorių 
parengusi, kad jau pradėsian
ti spausdinti, ar net jau spaus
dinanti. Tos žinios, atėjusios 
iš LB veikėjų, kaip tik ir at
grasė leidėją. Jeigu leidžiamas 
kitas elementorius, ar verta 
keltis į naujį žygį?

Gandai lieka gandais, kad ir 
gadina reikalą. To kito irgi ne
pasirodo. O mūsų vaikam jo 
reikia. Tad jeigu sugebame iš
leisti knygas dideliem, nenu- 
skriauskime mažųjų. Kuo jie 
blogesni? Ir jie nori skaityti 
iš savų knygų.

P. Jurkus

ALFA SUŠINSKAS

atsiminimai nėra sausi Įvykių 
nupasakojimai, o gilūs, psicho
loginiai tautinės tragedijos per
gyvenimai, būdingi ne vien lie
čiamojo miesto katalikams, bet 
ir visiems tikriesiems lietu
viams tuo metu Lietuvoje.

Tipingas ūkininkas Povilai
tis, kunigo tėvas, išgirdęs ži
nią apie raudojųjų tankų artė
jimą, pilnai suvokia baisiąją 
Lietuvos nelaimę. Giliai su
krėstas, jis “atsisėdo prie lan
go ir žiūri Į žaruojantį čia pat 
palangėj užsodintą sodelį. Vis
kas buvo taip gražu. Prisimi
nė sodybos kūrimą. Širdį kaž
kas suspaudė" ... (11 pusi.).

Ir ne jam vienam taip atsi
tiko: visos tautos širdį perskro
dė užkritusi didžioji nelaimė, 
atūžianti vergija.

Nuo ūkininko Povilaičio, nuo 
jo žmonos pergyvenimų pas 
aplankytą sūnų kunigą auto
rius T. Angelaitis prisiartina 
prie Vėlinių. Joms kapinėse 
minėti ruošiasi ir moksleiviai, 
ir miesto katalikai. Ypatingą 
vaidmenį čia vaidina aukštes
niųjų mokyklų mokiniai. Ne
laisvėje laisvės didvyrių minė
jimas ypač sustiprinamas ne
paprastai drąsiu kun. Vaclovo 
pamokslu prie karių paminklo.

Šis brangus vakaras — kal
bėjo pamokslininkas — mums 
primena visus Į amžiną poilsį 
nuėjusius. Prieš mus stoja mū
sų karžygiai, savanoriai. Tėvy
nės gynėjai, kurie už savo tė
vų žemę, už J<rašto laisvę pa
aukojo savo gyvybę. Jų kelias
— tai mūsų kelias. Jų auka
— mums pavyzdys. Jų dvasia 
turi būti gyva mumyse ... (29 
pusi.).

Visai suprantama, kad po ši
tokio pamokslo “žmonės jaudi
nosi. Retas nešluostė ašaros. 
Bet drauge tai buvo ir atsigai
vinimo valandėlė. Nevienas pa

PASITIKDAVO SU DUONA IR DRUSKA
Pasikalbėjimas su soliste Vlada Sabaliene

New Yorko Rochesteryje lie
tuvių kolonijoje gyvena Vlada 
Sabaliene, kuri savo gabumais, 
gražiu balsu, inteligencija ir 
gyva lietuviška kultūrine veik
la atkreipė dėmesį tiek lietu
vių tiek amerikiečių. Vieną 
sekmadienio popietę aplankiau 
šią malonią lietuvaitę ir už
klausiau, ar sutiktų pasidalin
ti mintimis su lietuviškos spau
dos skaitytojais, ar galėtų dau
giau šį tą papasakoti apie sa
ve. Mielai sutiko.

Papasakojo, kad yra gimusi 
Vilniuje. Tėvelis Ignas Pilipa
vičius buvęs vilnietis darbinin
kas, motina nuo Maišiogalos. 
Tėvai buvę dideli patriotai ir 
vaikus auklėję griežtai lietuviš
koje dvasioje. Tėvas net ir 
prieš mirtį prašęs, kad jo 

galvojo, kad šie kunigo žodžiai 
yra per drąsūs. Už tokius 
žodžius tik kalėjimas ir Sibi
ras gresia. Juk tai tikras lais
vės žodis. O toks dabar buvo 
persekiojamas, tremiamas” (30 
psl.).

Ir staiga pasigirsta Lietuvos 
himnas . ..

Ši religinė ir tautinė dvasia, 
visus Vėlinių minėjimo daly
vius surakinusi Į viena drau
gę, ypač paliečia moksleivius, 
kurie iš kapinių ne palaidai 
vyksta namo, bet rikiuotai 
drausmingomis gretomis.

Patriotinė moksleivių dvasia 
ir laikysena taip pat puikiai 
vaizduojama ir per lapkritinės 
revoliucijos minėjimą.

Komunistinis režimas vis aš
trėja. Gausėja areštai.

Suimamas ir kun. Vaclovas 
(jis pagrobiamas). Miesto žmo
nės sujuda ir susijaudinę eina 
jo vaduoti iš NKVD būstinės. 
Slaptoji policija dėl to apkalti
na miesto dvasininkus. Tardo 
vyskupą, kunigus ir vis liepia 
sudrausti tikinčiuosius, kad ne
maištautų.
. Įdomiai pateikiamas netikin
čiojo (komunisto) atsivertimas, 
kūdikio krikštas slaptosios po
licijos būstinėje ir kovojimas 
dėl lietuviškojo kryžiaus mies
to ligoninės sode. Jautriai nu
piešiamos grumtynės dėl Die
vo ir vaikučių prieglaudoje.

Pagaliau paskutiniu skyriu
mi "Išlikom gyvi“ baigiama 
knyga. Čia parodomi žmonių 
pergyvenimai, prasidėjus karui 
tarp vokiečių ir rusų.

Šioje knygoje įspūdingai‘iš
keliamas tuometinio lietuvio 
moksleivio herojinis idealizmas, 
kunigų tarpusavio sugyvenimas 
ir jų šviesi, pasiaukojanti lai
kysena, katalikų meilė Bažny
čiai ir Tėvynei, ir isiveržusių- 
jų pavergėjų žiaurumas bei de
magogija.

Savo žodyje skaitytojui au- 

laidotuvėse dalyvautų tik lietu
viai.

Vidurinį mokslą išėjo Vilniu
je, Vytauto Didžiojo gimnazi
joje. Gimnaziją baigė labai ge
rais pažymiais, pasižymėjo gra
žiu balsu, gavo pasiūlymą sti
pendijai stoti į konservatoriją. 
Taip pat pasižymėjo lietuviška 
veikla. Lietuvos tautinių šven
čių progomis su keliais moki- 
nais dėdavo vainikus ant Ba
sanavičiaus kapo, mokė kitus 
lietuvių kalbos, visą laiką dė
vėjo gimnazijos lietuvišką ke
puraitę ir dėl to lenkai šovi
nistai ne kartą Vilniaus gat
vėse tyčiodavosi ir net kolio- 
davo. VI. Sabaliene yra tris 
kartus lenkų bausta už lietu
vių kalbos mokymą ir dabar 
dar prisimena atminimui turin
ti pakvitavimus už sumokėtas 
pabaudas.
Atsisakiusi pasiūlymo ir sti
pendijos stoti į lenkišką kon
servatoriją, baigusi gimnaziją, 
Vlada įstojo Į Stepono Batoros 
Vilniaus universitetą ir studi
joms pasirinko baltologiją, kad 
galėtų toliau studijuoti lietuvių 
kalbą. Įpusėjusi universiteto 
studijas, tuo pačiu laiku Įstojo 
ir i konservatoriją ir baigė ją 
savo lėšomis, mokytojaudama 
toje pačioje Vytauto Didžiojo 
lietuvių gimnazijoje Vilniuje. 
Pabaigusi konservatorijoje stu
dijas, iš gimnazijos personalo 
buvo perkelta į Vilniaus ope
rą ir nors dėl karo neilgai te
ko dirbti (tik apie metus), 
bet čia gražiai užsirekomenda
vo.

Siame jos gyvenimo laiko
tarpyje įvyko dramatiškas įvy
kis. Kviečiant seserį mokytoją 
iš provincijos telefonu į operą, 
kurioje Vlada turėjo debiutuo
ti, tuo pat laiku lenkų parti
zanų buvo išsprogdintas paš
tas ir sesuo, kalbėjusi su Vla
da telefonu, buvo užmušta. 
Vietoj operos debiuto Vlada 
laidotuvių eisenoje lydėjo se
serį į kapus.

1942 ištekėjo už teisininko 
Antano Sabalio. Karo audrai at- 
siaučiant į Lietuvą, teko, kaip 
ir daugeliui, pasitraukti į Va
karus. Vokietijoje gyvendama 
VI. Sabaliene dirbo, veikė, dai
navo. Miuncheno konservato
rijoje gilino studijas dainos ir 
muzikos srityje, tuo pačiu lai
ku duodama koncertus lietuvių 
pabėgėlių stovyklose lietuviam, 
kariuomenės daliniam, ameri
kiečiam. Susilaukė gražių recen
zijų spaudoje. Taip pat moky
tojavo lietuvių mokykloje.

Antanas, Vlada ir Aldona 
Sabaliai 1949 atvyko į Roches- 
terį, kur VI. Sabaliene tuojau 
gavo mokytojos — profesorės 

torius prasitaria: “Čia surašy
tieji vaizdai tegu bus mažu 
spindulėliu, padedančiu nu
šviesti katalikiškos Lietuvos 
tragediją”. Ir šis jo spindulė
lis tikrai didele bei skaidria 
šviesa nušviečia lietuvio kata
liko didvyriškumą kovoje dėl 
Dievo ir Tėvynės.

T. Angelaitis savo kūriniuo
se pasižymi sklandžiu stiliumi, 
dideliu vaizdingumu, praktiš
kumu ir gyvenimiškumu. Jis 
nemėgsta lakioti idėjų padebe
siais ir neverčia skaitytojo 
spėlioti, ką jis nori pasakyti. 
Jis yra realistiškas ir praktiš
kas rašytojas.

Ir ši naujoji jo knyga “Iš
likom gyvi" yra parašyta sklan
džiai, gyvai ir patraukliai. Ji 
dailiai atrodo, tvarkingai vidu
je suskirstyta ir gražiai at
spausdinta.

T. Angelaitis (kun. dr. Ti
tas Narbutas) atliko naudingą 
darbą, šią knygą parašydamas. 
Ji pravers visiems, o ypač jau
nimui.

T. Angelaitis, IŠLIKOM GY
VI (Vaizdai iš bolševikų oku
pacijos), 188 psl., 1960 m. 
Spausdino Immaculata Press, 
Putnam, Conn. 

darbą Nazareth kolegijoje. Tai 
mergaičių aukštoji mokykla, 
teikianti bakalauro ir magis
tro laipsnius. Profesorė V. Sa- 
balienė čia dėsto vokiečių ir 
rusų kalbas ir solo dainavimą. 
Džiugu, kad praeitų mokslo me
tų pabaigoje studentai, rinkda
mi kolegijos dešimtį geriausių 
mokytojų, jų tarpe išrinko ir 
VI. Sabalienę. Be to, VI. Sa- 
balienė dar dėsto rusų kalbą 
Rochesterio technologijos ins
titute.

Savo paskaitų metu papasa
koja apie Lietuvą, bolševikų 
okupaciją, parodo kalinių ir 
kankinių fotografijas. Studen
tai labai domisi Sibiro lietu
vaičių maldaknyge. Dalį jų nu
pirkusi ir išdalinus. Kolegijo
je įvairių parengimų ir šven
čių progomis tenka dainuoti. 
Dainuodama visuomet dėvi tau
tinius lietuviškus rūbus, ginta
ro karolius ir savo repertuaran 
įtraukia keletą lietuviškų dai
nų.

Užklausus, kas jos gyvenime 
buvę smagiausio, pasakė, kad 
studijų dienos Vilniuje. Kiek
vieną vasarą susidarydavo gru
pė lietuvių studentų — “kraš
to pažinimo būrelis”, kurio tiks
las buvo palaikyti lietuvybę 
Vilniaus krašte. Žygiuodavo 
pėsti su daina iš kaimo į kai
mą. Žmonės laukdavo ir di
džiuodavosi, nes jie žavėdavo
si lietuviškom dainom ir savo 
tėvynę mylinčiu jaunimu. Kar
tais pastatydavo gale kaimo 
vartus ir juos apipindavo vai
nikais. Kai kur pasitikdavo su 
duona ir druska.

Pamilusi Lietuvą ir jos dai
nas, įsitikinusi, kad lietuvis su 
savo aukšta, įdomia jam savi
ta kultūra yra nė kiek neže- 
mesnis kitų tarpe, VI. Sabalie- 
nė ir eina drąsiai per gyveni
mą, skleisdama Lietuvos mei
lės žiedus savo aplinkoje. B. K.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Alė Rūta — Į SAULETEKĮ, 
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psl. Kaina nepažymėta. (Ro
manas ėjo 1959 Darbininko at
karpoje).

Knygų lentyna, lapkričio — 
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Į IŠ VISUR

Tik ką praėjus tautos šven-

K4 VEIKIA VERONIKA ZLOTKIENĖ
ROCHESTER, N. Y.

lemai suruošė gražų šv. Kazi
miero minėjimą. Malda už tė
vynę “O Dieve geriausias” cho-

Dialogas apie šv. Kazimierą
Kentiebunkporto jaunimas minėjo Šv; Kazimierą

■ . t i..,* r ■ f T .. ‘ : . ,■ . .. ......
ras atidarė minėjimą. Refera- - moro “Sv.'Antano pabiras” at- * 
tą “šv. Kazimiera mūsų kovo* liko mokyklos kvintetas: A. Bi- 
se” skaitė ketvirtosįos ^kląsės, litavičius, G. Margaitis, A. Sta- 
mokinys .Giedrius Mitkūs iš šaltis, A Spakauskas ir A šuo- 
Los Angeles. Dialogąapie šven- pys. ' ■
tąjį išpildė j. Kanapka ir JŽ- ■ Choras, vadovaujamas T. Ber- 
Meškuotis. A.. Kalinauskas de-^nardino, išpildė šv. Kazimiero

giesmę “Omni Die — ausk Ma
rijai rožių giją”, liaudies dai
ną “Trijų seselių”,K. Griauz
dės “Sutems tamsi naktužėlė” 
ir J.Naujalio “Lietuva brangi”. 
Minėjimas baigtas tautos him- 

pa. nu. Jį ruošė Prano Dovydaičio

Prancūzijos 
lietuviai

PHILADELPHIA, PA
Rekolekcijos — Kovo 24, 25 

ir 26 šv. Andriejaus bažnyčioje 
bus ateitininkų organizuojami 
susikaupimo vakarai — reko
lekcijos. Šv. Andriejaus para
pijos klebonas kun. J. čepukai- 
tis šias rekolekcijas pravesti 
pakvietė kun. L. Jankų iš New 
Yorko, plačiai žinomą patrauk
lų pamokslininką ir rekolekci
jų vedėją. Pirmoji atidaromoji 
konferencija bus kovo 24, 8 vai. 
vak. Visa Philadelphijos visuo
menė maloniai kviečiama gau
siai dalyvauti šiose dvasinio su
sikaupimo valandose.

A. a. prof. K. Pakšto minė
jimas bus kovo 26, Verbų sek
madienį. Iš ryto 10 vai. 30 min. 
šv. Andriejaus bažnyčioje bus 
aukojamos mišios (Suma) už 
velionies sielą. Tuojau po pa
maldų šv. Andriejaus parapijos 
salėje įvyks viešas minėjimas. 
Paskaitą apie velionį skaitys 
jo artimas bičiulis A. Bende
rius iš New Yorko. Lietuviško
ji visuomenė^ kviečiama gausiai 
dalyvauti. Rengėjai

klamavo K. Inčiūros “Baltasis 
raitelis”. ' .

Meninėje dalyje pasirodė J, 
Petraitis, akordeonu pagroda
mas J. Strausso “Pasakos iš 
Vienos miškų”. S. Rastenis pa
skambino W. Labinskio 
ganini kūrybos variacijas”. I a- moksleivių ateitininkų kuopa, 
bai nuotaikingas ir pilnas hu- M. Prišmontas

gaištanti laiko atsakydama į 
“Laisvėje” spausdinamus netei
singus užpuolimus; be to. kur 
pagaudama laiko, rašanti savo 
kelionės Įspūdžius Lietuvoje. 
Kas jau buvo spausdinta, tai 
buvusios jos patirtų Įspūdžių

JUOZAS PETRAITIS, pranciškonų gimnazijos I klasės mokinys groja 
akordeonu Sv. Kazimiero minėjime.

Balfo susirinkimas dėl aud
ros negalėjęs Įvykti vasario 5. 
bus kovo 19, sekmadienį. Sv. 
Andriejaus parapijos salėje. Su
sirinkimo pradžio 1:30 vai. po
piet. Darbotvarkėje — veiklos 
pranešimai, valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai ir kiti 
reikalai. Visi nariai ir Balfo bi
čiuliai kviečiam dalyvaut. Na
riu laikomas kiekvienas Balfo 
aukotojas.

52-jo Philadelphijos sk.
valdyba

Veronika Zlotkienė. kuri pra
eitą vasarą dalyvavo vadinamų 
JAV “progresiųjų” lietuvių 
ekskursijoje Lietuvoje ir. kai 
grįžusi, Darbininke ir kituose 
lietuvių laikraščiuose atvirai ir 
drąsiai papasakojo, ką paverg
toje tėvų žemėje matė ir gir- ’ nuotrupos, 
dėjo, tai “Laisvės” raudoname 
širšyne sukėlė negirdėtą suju
dimą. Bandė Zlotkienės “klai
das” atitaisyti net pats R. Mi- 
zara, bijodamas, kad kartais 
Maskva neužsirūstintų už tylų 
pritarimą. Rašė ir kiti keli pri
sidengę įvairiausiais slapyvar
džiais, stengdamiesi ne faktų 
šviesoje pažiūrėti i dabartinę 
Lietuvos liūdną ir skurdžią pa
dėtį, bet įvairiais būdais sunie
kinti V. Zlotkienės asmenį, kas 
komunistų * laikraščiam labai 
būdinga. O ir čia, Rochestery, 
buvo tokių, kurie bandė pūsti 
į “Laisvės” triūbą, manydami, 
kad kur du stos, visados dau
giau padarys. O Zlotkienė dėl 
viso to tik šypsos ir sako, kad 
besinaudodama laimingomis 
pensininkės dienomis, daug su-

V. Zlotkienė yra gavusi la
bai daug laiškų iš įvairių Ame
rikos vietų, kuriuose giriamas 
jos atvirumas ir didelis pasi- 
tarnavimas tiesai apie dabarti
nę skurdo, vargo ir ruso pri
spaustą Lietuvą.

Jos vyras Kazys Zlotkus bu
vo žadėjęs šią vasarą lankytis 
Lietuvoje, bet dabar griežtai 
atsisako, sakydamas, tai, ką iš
girdęs iš savo žmonos (o jai 
netikėti neturįs jokio mažiau
sio pagrindo) ir kitų savo arti
mų ir patikimų pažįstamų, ku
rie jau lankėsi Lietuvoje, esą, 
visiškai neapsimoka ten lanky
tis. nes vistiek ekskursantai ne
turi jokios judėjimo laisvės. Jis 
važiuosiąs tik Į laisvą ir 
priklausomą Lietuvą.

ANTROJI DAINŲ ŠVENTĖ CHICAGOJE
PRANEŠIMAS NR. 4

2 d.. sekmadienĮ. galėtumėme 
dalyvauti Dainų šventėje Chi- 
cagoje. Nuo mūsų visų dalyva
vimo priklausys ir šventės pa
sisekimas.

4. Dalyvaujantiems chorams 
Dainų šventėje yra išsiųstos 
anketos, prašant atsakyti Į 
klausimus apie 25 met. ar dau
giau išdainavusius chore vete
ranus choristus. Daugelis cho
rų valdybų grąžino anketas su

šventė Paryžiuje buvo paminė
ta vasario 19. Minėjime kalbė
jo min. St. Lozoraitis. '

Prancūzijos radijas Vasario 
16 proga davė lietuvišką 15 mi
nučių programą, skirtą Lietu
vai.

Min. St. Lozoraitis tarnybos 
reikalais lankėsi Paryžiuje, kur 
buvo priimtas Prancūzijos už
sienių reikalų ministerijoje. 
Taip pat susitiko su Prancū
zijos • Baltijos draugijos valdy
ba ir lietuvių bendruomenės 
darbuotojais.

Apie Lietuvos totorius para
šė straipsnį pulk. Jean Chaba- 
nier ir išspausdino kariuomenės 
istorijos žurnale. Straipsnis tu
ri dvi dalis: totorių įsikūrimą 
Lietuvoje. Lietuvos totorių sa
vanorių pulko žygiai imperato
riaus Napoleono gvardijoje.

Vysk. J. Steponavičiaus su
ėmimas rado atgarsio Prancū
zijos spaudoje, plačiai aprašė 
La Croix dienraštis.

Antanas Mončys, skulptorius, 
atlieka Prancūzijos didžiausios 
šampano firmos “Mercier” už
sakymą — kuria skulptūrą Ba
chą ir keletą dekoratyvinių dar
bų.

Dail. J. Račkus, kuris sausio 
m. turėjo savo kūrinių parodą 
Londone, prieš išvykdamas i 
Kanadą, lankėsi Paryžiuje.

Prof. Jurgio Baltrušaičio kny
gą apie gotikos meną, išleis
tą pernai. Įtraukė Į 50 geriau
sių knygų sąrašą. Iki šiol apie 
J. Baltrušaičio knygą jau buvo 
atspausdinti 37 straipsniai pran
cūzų spaudoje.

J. Zaranka, profesoriaująs 
Bogotoje. Kolumbijoje, prieš 
Kalėdų šventes lankėsi Pary
žiuje.

Birutė Kapočiūtė, prieš porą 
mėtų studijavusi Paryžiuje, sau
sio mėn. pabaigoje buvo atvy
kusi iš Chicagos atostogų į Pa
ryžių. Ji dirba United Airlines 
kompanijoje Chicagoje.

Adv. J. Damauskas, Pr L. 
B. Krašto Tarybos narys tikisi 
greitu laiku išvykti Į JAV. kur 
gyvena jo šeima, kurios jis dėl 
karo įvykių nematė jau kelioli
ka metų.

Šv. Kazimiero šventė Paryžiu
je buvo paminėta kovo 5.

(Iš “Prancūzijos Lietuvių ži
nių”)

— Juozas Bičiūnas Chicago
je staiga mirė kovo 5, palai
dotas kovo 8 iš šv. Kryžiaus 
lietuvių bažnyčios. Buvo gimęs 
1906 Kvetkų par., Lietuvoje. 
Aukštuosius ekonomijos moks
lus baigė Lietuvos universitete 
Kaune. Savo specialybėje dirbo 
Kaune ir Vilniuje, aktyviai da
lyvavo visuomeniniame gyveni
me Nepriklausomoje Lietuvo
je. Vokietijoje ir Amerikoje. 
Buvo ilgametis LKD Sąjungos 
Chicagos skyriaus pirmininkas. 
Ateitininkų Vytauto klubo na
rys. Chicagos at-kų sendraugių 
skyriaus revizijos komisijos pir
mininkas. talkinęs finansiniuo
se reikaluose jubilėjinio at-kų ’ 
kongreso komitetui. Paliko nu
liūdime žmoną Bronę, sūnų A- 
ristidą ir dukterį Vidą. Reikš
dama velionies šeimai užuojau
tą Ateitininkų Federacijos Val
dyba užprašė mišias ir prašo 
visų ateitininkų pasimelti.

— Prof. dr. Adolfas Šapoka, 
“Tėviškės Žiburių” redaktorius 
Toronte, Ateitininkų Federaci
jos Tarybos narys, staiga mirė 
kovo 9. palaidotas kovo 13 iš 
Prisikėlimo lietuvių parapijos 
bažnyčios. Paliko nuliūdime 
žmoną Adelę ir dukterį Aldo
ną. Ateitininkų Federacijos 
Valdyba, reikšdama šeimai už
uojautą. užprašė mišias ir pra
šo visų ateitininkų pasimelsti. 
(Plačiau žiūr. 3 pusi.).

— Viktoras Biržiška, gyve
nęs Chicagoje. vasario 23 su
laukė 75 metų. Aukštuosius 
technologijos mokslus yra bai
gęs Petrapilyje. Rusijoje, pro
fesoriavęs Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. Yra brolis My
kolo Biržiškos, Vasario 16 sig
nataro. gimęs Viekšniuose 1886 
vasario 23.

— Kolumbijoje Vasario 16 
paminėta spaudoje ir per ra
diją ispanų ir lietuvių kalbom. 
Duota lietuviškos muzikos ir ži
nių. Iškilmingas mišias už Lie
tuvą Medelline aukojo Msgr. B. 
Cardona.

atsakiusių, tad prašoma valdy
bas pasirūpinti tuoj pat surink
ti reikalingas žinias ir grąžin
ti komitetui. Tie choristai, ku
rie išdainavo ar išgiedojo cho
ruose ne mažiau kaip 25 me-

nurodytas

už laisvą

Komitetas

100-21 89 Avė

skautų 
draugo- 
skautų 

Ta pra

išsiųs pakvitavi- 
kurios bus ne ma- 
5 dol.. bus Įrašo- 
šventės leidinyje.

choristų pavardėmis, b. 
dirigento fotografiją su 
bei pavarde, c. trumpą 
veiklos apžvalgą.

VYTAUTAS VEBELIŪNAS
Tax Counseior & Public Accountant 

praneša naują savo telefoną:

6 vak. — 9 vak.
4 vnk.

HI — 1-6799 
Richmond Hili, N. Y. 

Priėmimo valandos

— Putnam, Conn. Studenčių 
ir moksleivių at-kų šventė 
bus gegužės 7 su Įžodžiu, me
nine programa ir pasilinksmi
nimu.

ne

Treč. Ket. Penk. 
šest.

GIEDRIUS MITKUS, iv. Antano gimuazijos Kennebunkport mokiny*, 
skaito referatų apie iv. Kazimierą.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
(Long Play Hi-R Lithuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru: 16 dainų ...
Mano Lietuvos Prisiminimai. L. Juodis: 14 liet, dainų ............
Christmas Carols Sol. L Juodis, angliškai mažo formato PI. ... 
Pavergtos Tėvynes dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1

S Pavergtos Tšvynšs dainos ir liet, operos. J. Stukas, N r. 2......
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok. ... 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų ...............
S. Barkus radijo vak. dainuoja. 10 dainų ir *10 kaHd. giesm. ...
Rožšs ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ...............
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patrijotinių maršų 7.00 / 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po .......  5.00
Dainos Iš Lietuvon, so). L. Juodis su Rūtos choru — stereo 1.50 
Alice St^phens liet, kompozitorii) 8 kūriniai *.... 
AUce Stephens liet kompozitorių 8 kūriniai stereo

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

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

.’ $3 50 |
5 00 f 1.00 f

4.00
400 I
4.50 f
4.50 | 
5.00 g 
6.00 ®

(V oo

Šv.^ Kazimiero šventė
Kovo 5 šv. Kazimiero, Lietu

vos globėjo, šventė praėjo pa
kiliai. Iš ryto lietuviškos radi
jo programos metu dr. A. Kli
mas savo jautriame žodyje į 

-lietuvišką jaunimą, prisiminęs 
šv. Kazimiero sektiną jaunimui 
asmenybę, ragino jaunimą siek
ti aukštųjų mokyklų diplomų, 
kurių pagalba bus galima grei
čiau pasiekti Lietuvos išlaisvi
nimo. Popiet 5 vai. šv. Jurgio 
liet.- parapijos salėje, gausiai 
susirinkus skautų tėvams ir jų 
artimiesiems, lietuvių 
mergaičių ir berniukų 
vės gražiai paminėjo 
globėją šv. Kazimierą.
ga gražus būrys mergaičių ir 
berniukų buvo pakelti į aukš
tesnius laipsnius, o pora dešim
čių pačių jauniausių skautų da
vė priesaikas ir gavo geltonus 
kaklaraiščius, kuriuos užrišo 
1918 metų Vilniuje buvęs vie
nas iš pirmųjų skautų Jonas 
Miškinis, kuris vėliau savo pa
skaitoje prisiminęs šv Kazimie
ro gyvenimą, labai gražiai jį 
sugretino su liet, skautų veik
la, ragindamas jaunuosius skau
tus ir skautes siekti šv. Kazi
miero gražiųjų idealų. Kun. kle
bonas Pr. Valiukevičius apie 
pusvalandi rodė filmą iš savo 
kelionių po Palestiną ir arti
muosius Rytus.

Po oficialios dalies toje pat 
salėje Įvyko “Kaziuko mugė" ir 
kavutė svečiams ir skautų tė
vams. Minėjimui vadovavo 
skaut. Stasys Ilgūnas ir skaut.

f Dalė Podelytė.-

Vytautas Bendoraitis nese
niai atidaro moderniškai įreng
tą vyrų ir moterų kirpyklą 
(1026 Hudson Avė.) Kirpyklo
je galima gauti pasiskaityti ir 
lietuviškų laikraščių.

Lituanistinių kursų tėvų ko
mitetą šiais metais sudaro: Juo
zas Jonušas, Jadvyga Reginie- 
nė ir Sofija Obalienė.

šiuo matu labiausiai perka
mos knygos: R. Spalio Alma

II Dainų Šventės Komitetas, 
norėdamas padaryti viską, kad 
šventė pasisektų; prašo visus 
lietuvius prisidėti prie Dainų 
šventės pasisekimo, nes Dainų 
šventę reikia laikyti visų lietu
vių švente. Prisidėti prie lietu
viškos dainos galima aukomis, 
darbu , ir dalyvavimu. Tad:

T. Kadangi Dainų šventė yra 
rengiama JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenių vardu, tai
jų apygardoms ir apylinkėms atsakymais, bet dar yra ir ne- 
Komitetas ^siuntinėjo aukų la
pus. Juos panaudojant, yra pra
šoma rinkti aukas, nes tokią 
šventę rengiant yra labai daug 
išlaidų. Notš ir mažiausia pi
niginė auka, bet bendroje su
moje bus vertingas įnašas lietu- tus, bus specialiai pagerbti Dai- 
viškos dainos palaikymui. Aukų nų šventės metu, 
lapus gavo ir chorai, kurie da
lyvauja šventėje. Visi aukų-la
pai. nežiūrint kas juos beturė
tų, su pinigais ar čekiais turi 
būti grąžinti Komiteto iždinin
kui šiuo adresu: JAV ir Kana
dos lietuvių ; ' * ~ '
šventės komitetas, arba angliš
kai — Lithuanian Song Festi
val, Mr. Teodoras Blinstrubas. 
7243 So. Albany Avė.. Chica
go 29. III. Čekius išrašyti ko
miteto vardu. Komitetas, gavęs 
aukas, tuoj 
mus. Aukos, 
žesnės kaip 
mos Dainų

2. Kiekvienas choras, kuris 
dalyvauja Dainų šventėje, turi 
apsčiai darbo. Vietos lietuviai, 
iš kurių chorai vyksta Į Dainų 
Šventę, prašomi padėti sureng
ti pobūvius ar koncertus, ku
rių pelnas būtų skiriamas to 
choro kelionės išlaidoms pa
dengti. Chorai savo kasoje ne
turi jokių pinigų. Komitetas yra 
pasižadėjęs chorams atlyginti 
pusę kelionės išlaidų.

3. Dainų šventė yra lietuvių 
tautos šventė, šitoje tautinėje 
demonstracijoje turėtų rengtis 
visi dalyvauti. Chicagos Amfi
teatras. kuriame Įvyks šventė, 
talpina iki 20 tūkstančių žmo
nių ir vietų visiems pakaks. 
Ten veiks ir šaldomo oro sis
tema. Todėl komitetas ragina 
visas ir visus savo atostogas 
taip suplanuoti, kad liepos mėn.

5. Dainų šventės komitetas, 
norėdamas, kad šventė būtų 
plačiai išgirsta ir amerikiečių 
tarpe, kreipėsi Į JAV kabineto 
narį teisingumo sekretorių Ro- 
bert F. Kennedy ir pakvietė 

antrosios Dainų atvykti į Dainų šventę. Sutiki-
mo raštas yra gautas ir vy
riausias, prokuroras pažadėjo 
šventėje dalyvauti ir pasakyti 
kalbą.

6.. Nakvynės atvykstantiem 
choram Chicagos lietuvių tarpe 
bus parūpintos, jei jų chorai 
pageidaus. Viešbučiuose apsi- 
stojantieji turės patys apsimo
kėti už kambarius, bet komisi
ja galės tarpininkauti užsakant 
patalpas.

7. Visos choristės moterys 
prašomos stengtis turėti tauti
nius rūbus ir jais vilkėti Dai
nų šventės metu. Jei kas tauti
nių rūbų neįstengtų.Įsigyti, tai 
nebūtų kliūtis dainuoti šventė
je. Taip pat ir ne choristės mo
terys prašomos būti tą dieną 
tautiniais rūbais salėje ir visur 
ten. kur tik galima juos panau
doti. Vyrai choristai prašomi 
vilkėti baltais marškiniais su 
tautine juostele po kaklu.

8. Dainų šventės komitetas 
sveikina tuos chorus, kurie 
rengia koncertus dabar ir dai
nuoja Dainų šventės repertua
ro dainas. Tai sektinas pavyz
dys ir kitiems.

9. Dainų šventėje pakviestie
ji dirigentai diriguoti yra pra
šyti su savo chorais Įdainuoti Į

Ieškomi Juozas Stulga, mokę
sis Šilalės gimnazijoje, o vėliau 
gyvenęs Tauragėje, ir Vir Vin
cas Minkštimas, dirbęs Rokiškio 
miesto valdyboje. Teiraujasi 
Zigmas Barčiauskas iš Pavainiš- 
kio. Užvenčiu rajono. Šaukėnų 
pašto. Lietuvos.

Mater (Gatvės Berniuko ir Ant 
ribos knygų tąsa), A. Rūtos — 
Motinos rankos. J. Gliaudos 
šikšnosparnių sostas ir k. Iš 
lietuviškų ilgo grojimo plokš
telių labiausiai perkamos: J. 
Stuko išleistos “Muzika iš pa
vergtos tėvynės". Juodytės — 
“Mano prisiminimai iš Lietuvos 
ir Panavaitės šokių Įdainavimai 
“Rožės ir tylūs vakarai".

juostas tas dainas, kurias jie 
diriguos Dainų šventėje. Tos 
juostos bus siunčiamos kitiems 
chorams, kad iš anksto chorų 
dirigentai susipažintų su nori
ma dainų interpretacija, tem
pu ir kitais dalykais.

10; Visos chorų valdybos pra
šomos komitetui atsiųsti a. sa
vo choro dabartinę fotografi
ją su 
choro 
vardu 
choro

ši medžiaga yra reikalinga 
spausdinti Dainų šventės lei
dinyje. Tuo reikalu chorams 
dar pridedama atskira anketa 
su nurodytu redaktoriaus ad
resu, kuris redaguos leidinį.

Visais šventės reikalais pra
šoma kreiptis: JAV ir Kanados 
lietuvių antrosios Dainų šven
tės komitetas, arba angliškai— 
Lithuanian Song Festival, 7224 
So. Rockwell St.. Chicago 29. 
III., išskyrus finansinius reika
lus. kur komiteto iždininko.ad
resas yra specialiai 
aukščiau.

Teskamba dainos 
Lietuvą!

II Dainy šventos

• j

Sol. UONĖ JUODYTR-Mathres 
yra įdainavusi nauja lietuviškų 
dainų plokštelę —

Long Play Hi-Fi Records

"MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI"
(My Lithuanian Mtmoru'S) 

Kaina $I.J»S 
Antrųjų'mažų (angliškai)

"Christmas Ca^ois'
Shcphcni Buy and Sleeping Child 

Kaina 9S. -
Išleistos Mill Marlbom Co.
Ict.'ktaiš — «l>,««!:»>»« nuolaida

Alex Mathew«—256 l'nion Avc„ 
Brooklvn II. N Y . Jack J.Stukas 

1264 Whitc St.. HilMdc. N’>
Juozas Ginkus 19.'» Granu St,.
Brooklynw11. N.Y.; Darbininkas 
- 916 tVilhnųrhby A ve . Kriok
lyj) 21. N.Y.; Spaudos Kioskas
2»> l'nion Avė. Bmoklvn.il.

Bmoklvn.il
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BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

LOS ANGELES lietuvių parapijos salėje kovo 5 Įvyko puikus šv. Kazimiero minėjimas su turtinga pro
grama. kurią išpildė parapijos choras ir solistė D Stankaitytė. Nuotraukoje; parapijos klebonas kun. J. Ku- 
C;ng s dėkoja p: ograrr.os išpildytojams ir gausiai atsilankiusiai publikai. Matomas muzikas Br. Budriūnas, 
solistė D. Stankaitytė .r choras.

Parapija ir draugijos Waterbury, Conn.
Išmokėta 60,871 skolos
Šv. Juozapo lietuvių parapi-

Studijų klubai laisvinimo darbe
Naujojo Brazilijos preziden

to Janio Ouadros laikysena 
tarptautinio komunizmo atžvil-

me laiške užakcentuojamas 
vietų Sąjungos suktumas, 
ris jau ne kartą pastatė 
kąru valstybes prieš įvykusius 
faktus,' kurių pastarosios jau 
nesugebėjo ar nenorėjo pakeis
ti. Laiške pabrėžiama, jog mi
nėtų klausimų išjungimas gali 
būti apgavimas. Studijų Klubai 
dar bando pagelbėti kitų kraš-

giau neraminanti yra jo laiky
sena pavergtosios Lietuvos at
žvilgiu. Vliko kvietimą rašyti 
specialius laiškus tiek preziden
tui tiek užs. reik, min. Alfon-

■ so Arinos de Mėlio Franco, įsi
jungė ir Studijų Klubai. Užsie- tų savo bendradarbiams iši
mų skyrius pasiuntė abiem pa- jungti į laisvinimo darbą. Ne- 
reigūnam plačius, motyvuotus seniai užsienių skyrius pasiun- 
laiškus, kuriuose išdėstė Brazi
lijos, kaip Jungtinių Tautų 
nario. įsipareigojimus tos orga
nizacijos principam, taip gražiai 
formuluotiems JT Chartos įžan
goje. Pabrėžė Sovietų Sąjun
gos ir tarptautinio komuniz
mo grėsmę apskritai ir jų veiks
mų sankcionavimo nemoralu
mą. Prašė nesiimti jokių žy
gių, kurie būtų nukreipti prieš 
Lietuvą. Atskiru aplinkraščiu 
užsienių skyrius paragino visus 
LKDSK vienetus ir atskirus na
rius rašyti panašius laiškus 
Brazilijos vyriausybei.

Graži prošvaistė Lietuvos 
laisvės kovos bare yra Kalifor
nijos šen. Thomas E. Kuchel 
rezoliucija, pateikta JAV sena
tuos. Con. Res. 12), kurioje 
reikalaujama Lietuvai laisvės, jos klebono kun. A. E. Gra- 
jai priklausomų teisių ir vy
riausybės pagalbos. Reikia pa
stebėti, jog tai pirmas kartas, 
kai tokia rezoliucija Senatui pa
teikiama. Tokią pačią rezoliu
ciją (H. Con. Res. 153) Atsto
vų Rūmuose pateikė taip pat 
Kalifornijos atstovas Glenard 
P. Lipscomb. Studijų Klubų už
sienių skyrius specialiais laiš- klebonas, kun. A. E. Gradec- 
kais padėkojo abiem politikam 
už šį gražų mostą ir simpati
ją Lietuvos laisvės bylai. Iš ats
kirų Kongreso narių prašė pa
ramos toms rezoliucijoms pra
vesti. Aplinkraščiu visi viene
tai ir nariai buvo paraginti pa
našiais laiškais ieškoti para
mos, kad rezoliucijos būtų Kon
greso priimtos.

Ryšium su JAV ir kitų di
džiųjų Vakarų valstybių pąstan-

tė savo bendradarbiams Pran
cūzijoje, Kolumbijoje, Urug
vajuje ir Australijoje medžia
gos anglų kalba apie Lietuvą 
ir patvarkė, kad jiems per 
juos būtų nuolat siuntinėjamas 
Lituanus, Baltic Revięw ir A- 
CEN News mums artimiems 
valstybininkams. Visi trys lei
diniai duoda vertingos medžia
gos apie Lietuvą. Jie turėtų pa
siekti kiekvieną žymesni sve
timtauti. Studijų Klubai nors 
labai kuklia talka i šį darbą 
jungiasi (SKI)

decko apyskaitoje nurodoma, 
kad 1960 metais turėta 160,443, 
35 dol. pajamų, būta 3037 pa
upiečių, vaikų mokykloje 592. 
prie pirmos komunijos priėjo 
38, krikštų 75. mirimų 82 ir 
vedybų 18. Skolų praeitais me
tais išmokėta 42,329 dol. Bet 
labiausia visus nustebino, kad

kad šia proga ver
tas draugijas, ku- 
klebonui ir para- 
pnekin.

apie 1961 metę įvykius nu
simanysi, jeigu D A R B I - 
N I N K Ą skaitysi.

Ready to eat in it* own deli- 
cious, tangy sauce. Sold in 
Kandy reusable glass tumb- 
lers. Available at your 
neighborhood grocery or 
Supermarket.

kas per penkiolika mėnesių sa
vo buvimo parapijoje išmokėjo 
net 60,871 dol. iš seniau užsi
likusius skolos; liko dar 37,100 
dol. Manau, 
ta suminėti 
rios padeda 
pijai žengti

Gyvojo Rožančiaus Draugija 
i'teigta 1906. Remia ligonis 

malda ir visapusiška pagalba, 
gomis iš neseniai prasidėjusios gelbsti bažnyčios ir tautos rei- 
Jungtinių Tautų Generalinės kalam. 1961 metų valdybą su

daro: Magdalena Karinauskie
nė, Marijona Šambarienė. Ste
fanija Dumčienė ir Jonas Gir
dzijauskas. Draugijos mišios 
ir susirinkimai būna pirmą mė
nesio sekmadienį.

Tretininku Kongregacija
įsteigta 1889, turi 139 

rius. Valdybą dabar sudaro: 
Marijona Stankevičienė. Mariu
tė Kašėtaitė, Angelė Radiomie- 
nė. Kazimiera Petrauskienė, Ur-

Asamblėjos sesijos išjungti va
dinamuosius šaltojo karo klau
simus. tad Vengrijos ir Tibe
to žudynes, užsienio skyrius pa
rašė ilgą ir motyvuotą raštą 
ambasadoriui Stevensonui. Ta-

START LENTEN MENUS WITH TASTEE

SOMFTHINC
SHRIMP 

COCKTAIL

na-

šulė ži'inskienė ir Ona Gir- 
džijauskienė. Si draugija remia 
visus lietuvių vienuolynus ir 
tikrai tarnauja Dievo garbei ir 
tautos gerovei. Narių šv. mi
šios ir susirinkimai būna taip 
pat pirmą mėnesio sekmadie
nį.

Kristaus Kančios Brolija
įsteigta 1944. Remia vienuo

lynus ir kitas lietuvių katalikų 
įstaigas. Valdyba — Magdale
na Karinauskienė. Marijona 
Šambarienė, Stefanija Dumšie- 
nė ir Ona šmotienė. Mišios ir 
susirinkimai būna trečiąjį mė
nesio sekmadienį.

Moterų Sąjungos 43 kuopa 
įsteigta 1930. Teikia ligoje 

pašalpą, išmoka pomirtinę ir 
prenumeruoja 
“Moterų Dirvą’, 
nares su kitų miestų bei pa
saulio moterų veikia. Pasižymi 
gražiais parengimais, o ypatin
gai “Kalėdų dieduku” —- lihks- 
mu pobūviu. Valdyba — Mar
celė Digimienė, Marijona Kaz
lauskienė, Stefanija Dumšienė, 
Stefanija Sapranienė. Marijona 
Šambarienė ir Ona Šmotienė. 
Metinės narių mišios ir bendri 
pusryčiai būna gegužės mėne
sį, susirinkimai esti pirmą mė
nesio penktadieni. Kuopa dar 
turi nuo 1941 me^ų chorą, su
organizuotą St. Supranienės rū
pesčiu. Choras sekmadienių ry
tais 10 vai. gieda mišias. Cho
ro valdyba: Caiheune Roman.

(Nukelta į 7 psl.)

savo žurnalą 
supažindina

StUNTINIAI 1 LIETUVĄ
, per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 

kurios atstovybėje yra didžiausias įvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas. .

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

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovų
'< JONĄ DAUGIRDĄ

337 Union Avė. Rrooklyn 11, N. Y.
Tel. EV 7-4940 ir EV 4-1232

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

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

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

Rešid. Illinois 8-71 18

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS Sav. V. ZELENI3

A

į

Tel. TW 4-8087

Tel. BA 3-1342

3-3975Tel. Hyde Park

8-7062Tel. TO1400

Tel. Yards 7-83931804

Tel. Grovehill 6-77835418

VICTOR ABECUNAS
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltimore, Md.

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

i

EVerareen 7-2155

ROTA KIMONYT6. filmų aktorė, buvo puiki programos pranešėja Los 
Angeles lietuvių pa a pijąs sa'ėje, m n nt šv. Kazimierą. Abi nuotraukos L. 
Kančausko.

DĖMESICH $
Kas neturi kur ramiai leis- $ 

ti gyvenimo dienų, kreipkitės $ 
į Old Town Farm — poilsio $ 
namų — šeimininkę. Čia lietu- $ 
viskas 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 Waterburv, 
Conn. Išlaikymas tik apie 1O0 
dol. mėnesiui. Adresas: Bemice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113 iA

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Andrusi* - 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. VI7-4477

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėja* 
Papigintomis kaincsnis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

SIUNTINIAI Į 
RUSIJĄ IR 
RUMUNIJĄ

Siųskite maistą, medžiagą ir 
ką tik jūs norite į Rusiją ir Ru
muniją per mūšų 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 
104 West

CORPORATION 
29th., New York l, 

N. Y.
■ Te!.: Chickering 4-7898

Fountain, Michigan
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRĮ, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain, Mich.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:
PETER LISAUSKAS

69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.

Tel. Longwood 6-262.
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS .

24 Prospect Street, Hyde Park, Mas*.
GFORGE GALCNAS 

Caniff, Detroit. Mich.
STANLEY METRICK

W. 47th Street, Chicago. IK
JOHN SHURNA 

Soį Albany. Chicago, m.
ALLAN STEWART

4319 No. Broad St„ Philadelphia, Pa. Tef. Glazstone 5-1310

I t

Tel.: APplegate 7-0349

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

NAUDOKITĖS PROGA! •
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kalno*
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admlral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI* bei vokiškų aparatų taisymas ■atliekama* RCA 

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

WINTER GARDEN TAVERN, INC

Salė vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvlnlal 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviška* maistas prieina
momis kainom**.



WEISS & KATZ,INC.
187 OBCHABD 8T, N. Y . C. ® 7-lU» ■

DIDMENŲ IK MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINĘ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, sukne&n ir kt

Audimai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvifaės
Specialiai žemos kainos tians, 

- karte stunčte audinius j užsieni.
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

šv. Vardift Draugija
įsteigta 1935, narių turi apie 

250. Draugija tarp kitko remia 
jaunimo sportą, vienuolynus ir 
kitas lietuviškas įstaigas. Kiek
vienam vyrui patartina į drau
giją įsirašyti. Valdyba: Jonas 
Slick, Teodoras Tata, Jonas O- 
rintas, Robertas Určinas, Ka
zys Matusevich, Juozas žemai
tis, Vincas Gervickas, Juozas 
Stasonis, Al Kuzmich, Ed Rice, 
Juozas Samoška, Pranas Graz- 
dauskas, Andrius Bomba, Jo-

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyne. 
103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMGND HJLL, N. Y.

Telefonas: VTrginia 3-3544

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

Skyrių veda JONYNĄ SIŠIENA

RIMAS VAIČAITIS, atvykęs neseniai iš Lietuvos, yra laimėjęs taures ir 
medalius ėjimo lenktynėse. Jis yra* Chicagos Neries klubo valdyboje. 
Nuotr. Z. Degučio.

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai.} —

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom 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 vai vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vaL popiet

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

shausky. Narių mišios ir susi
rinkimai būna antrą mėnesio 
sekmadienį.

Darbininkų Sąjungos 5-ta 
kuopa įsteigta 1915. Remia 
spaudą, ypač Darbininką ir 
visus Lietuvos laisvinimo 
šalpos sąjūdžius. Valdyba: P.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

(Atkelta iš 6 psl.)
Anna Klimašauskas ir Mary 
Stangus. Repeticijos būna ant
radienių vakarais.

Maldos Apaštalavimo Drau
gija įsteigta 1903, narių turi 
apie 300. Iškilmingos mišios ir 
bendri pusryčiai būna Kristaus 
Karaliaus šventėje, šelpia ligo
nis, už mirusius užprašo dve
jas mišias, remia parapijos ir 
tautos reikalus. Valdyba: Ona 
Girdzijauskienė, Ona Jakštienė, 
Stefanija Dumšienė ir Veroni
ka Žukauskienė. Susirinkimai . 
esti ketvirą mėnesio sekmadie-

ant- Paliulis ir V. Urbonas. Susi
rinkimai būna ketvirtą mėne
sio sekmadienį.

Ateitininkų Sąjunga
įsteigta dr. Vinco Šmulkščio 

rūpesčiu, berods 1949 metais. 
Praeityje ateitininkai yra pra- 
vedę daug kultūrinių pobūvių, > 
paskaitų, koncertų ir scenos > 
vaidinimų. Dabartiniu laiku pir- ► 
mimnkauja Juozas Gelumbaus- * 
kas. šiais metais metinio susi- j 
rinkimo dar nebuvo. <

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN

SIUNTINIAMS i LIETUVA!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

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

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnų eilutę

Parapija ir draugijos Waterbury, Conn.
Šmotas. Susirinkimai esti 
rą mėnesio sekmadienį.

šv. Onos Draugija
įsteigta 1913 metais, narių 

turi apie 250, turto — arti 
10,000. Išmoka ligoje pašalpą 
ir pomirtinę. Valdyba — Morta 
ZaŪskienė, Marė Fortier, Marė 
Stankevičienė, Uršulė Liaudins
kienė, Olga Gečionis, Margaret 
Jacobs, Paulina Naujavičienė ir 
Ona Stašaitis. Draugija kasmet 
surengia jaunų talentų vakarą.
Susirinkimai būna sekmadie
niais po 15-tos mėnesio dienos.

šv. Juozapo parapijos choras
Tikslas — mylėti, studijuo

ti ir skleisti — garsinti lietu
viškąją giesmę — dainą. Pra
eityje choras yra surengęs daug 
koncertų, suvaidinęs operečių 
ir scenos kūrinių, dalyvavęs 
1939 pasaulinės parodos ir 1956 
Chicagoje dainų šventėse. Šie
met du sykiu savaitėje repe
tuoja ir ruošiasi dalyvauti šio 
miesto visų chorų “taikos” pa
maldose šv. Margaritos baž
nyčioje ir antroje dainų šven
tėje, kuri įvyks liepos 2 Chi
cagoje. Be to, ruošiasi parapi
jos koncertui lapkričio 26. Vai

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

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 informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 43 Str. New York 86, N. Y. • Tel CIrde 3-7111

Moterų Apšvietos Klubas ..
įsteigtas 1914. Susirinkimai 

pravedami lietuviškai, nors val
dybos visos narės yra JAV gi
musios. Valdyba — Elena Lau- 
ryn, Amy Bensleben, Stefanija 
Sapranas, Mary Stangus, Mary 
Bakutis, Agnės Trušinskas ir 
Pauline Grinčiūnas. Susirinki
mai būna tretį mėnesio ketvir
tadienį.

Lietuvos vyčių 7-ta kuopa
įsteigta 1916 metais, narių 

turi apie 100. Kasmet iškilmin
gai mini šv. Kazimierą, suren
gia b^pt kelis pobūvius, iš ku
rių gaunama nemažai parapijai 
bei organizacijai pelno. Dabar
tiniu laiku, dėka Al Grebliū- 
no, iš narių bei bičiulių surink
ta virš 400 dol vyčių organi
zacijos istorijai. Valdyba — Izi
dorius Valaitis, Teodoras Tata, 
Petronė Richards, Marcelė An- 
drikis, Eleonora Barkauskas, Al
fredas Greblūnas, Edvardas Di 
Napoli, Lelija Paulauskas, Pra
nas Shaknaitis ir Robert Que- 
lette. Susirinkimai būna tretį 
mėnesio penktadienį parapijos 
vyčių klube.

ALRK Susivienijimo 11-ta ir 
Į 91-ma kuopos Su šia organizaci- 
[ ja privalėtų susipažinti ir į ją

Įstoti kiekvienas susipratęs lie
tuvis katalikas, nes Susivieni
jimo kapitalas siekia trijų mili
jonų, galima apsidrausti nuo 
penkių šimtų iki dešimt tūks
tančių pomirtinės ir gauti nuo Gradecko 1960. Draugija rūpi- 
3 dol. iki 18 doL į savaitę Ii- naši bažn. švara ir tvarka; ji 
goję pašalpos. Savaitraštį “Gar- yra pavyzdinga. Valdyba: Ma
są” nariai gauna veltui. Susi- ry Fortier, Julija Bulevich, Isa- 
vienijimas šiais metais minės 
75 metų savo veiklos sukakti.
Abi kuopos tam minėjimui' uo
liai ruošiasi. Valdyba — Jonas nie ir Pauline Grinčiūnas. Su- 
Burneckas, Ona Barkauskas, :.................... , " " ’
Elzbieta Veturis, Marė Kazlaus- nėšio antradienį.
kas, Elzbieta Puzemis ir Ona

Rūtos Draugija
įsteigta 1906. Išmoka ligoje 

pašalpą ir pomirtinę. Remia pa
gal reikalą tautiškus ir parapi
nius reikalus. 1961 metų valdy
ba: Ona Girdzijauskienė, He- 
len Miller, Phyllis Maton, Ur
šulė Liaudinskienė, Veronika 
Žukauskienė, Marg. Mekenis, 
Mary Kazlauskas, Gertrūda Le- 
ranavičienė ir Rožė Pocienė. 
Susirinkimai esti pirmą mėne
sio sekmadienį.

(bus daugiau)

baras - restoranas

PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel Vlrginia 6-9519 '

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

VELYKOS ABT8JA
Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms 

į visas USSR dalis yra lengva ir patikima per

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų 

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas 
Gavėjas nieko nemoka

J Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius mūsų skyrius:
► Licensed by Intourist
L • NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenue — TeL: AL4-545B
► •, BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: DI 58808
J • BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wil*on Avė. — Tel. HY 1-5290
» • ROCHESTER, N. Y^ 563 Hudson Avenue — Tel. LO 2-5941
► • LAKEWOOD, N. J. 128 - 4th Street — Tel.; FO 34589
I • PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MUM619
► • NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — TeL: LO2-1448
► • PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Canon Street — Tel.: HU1-2750
► • WORCESTER, Man, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
► • HAMTRAMCK, Mich, 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1668
t o CLEVELAND 13, Ohlo, 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-1068
a • CHICAGO 22, IIU 2222 W. Chtoago Avenue — Tel.: BR 8-6066
► • CHICAGO 29, III, 2439 W. 89th Street — Tel.: WA 5-2737
» • SAN FRANCISCO, Cal, 2Q76 Sutter Street — Tel.: FI8-1571
t • NEVVARK 3, N. J., 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
» • PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Ave^ — Tel. WA 2-4035
► • WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel,: PLaza 8-6766
i o GRAND RAPIDS, Mlch, 414 Scribner Avė, N.W. — GL8-2256 
8 o PASSAIC, N J, 176 Market SL —---------- "Ttp SR 2-6387
| o DETROIT, Mich, 8440 Mtehlgan Avenue — T«.: TA 5-8060
► o VINELAND, N. J, West Landi* Avemn, Greek Orthodoz 8Mq.

• JER8EV CITY, N. J, 75 Bright SL ir kampas Jer*ey Avenue

Vladas Vaškelis ir Ed Stulgius 
kas — vicepinn., Valerija Ge- 
lumbauskienė ir Locadia Su- 
lauskas rašt./Kazimiera čam- 
pienė ižd., Stefanija Mikline- 
vich, P. Marūnas, J. Kazlaus
kas ir J. Karmūza — valdybos 
nariai. Norime dar pasididžiuo
ti vyrų kvartetu (J. Brazaus
kas. J. Muraška, K Seliokas, 
E. Stulginskas), kuris pasižymi 
ne tik vietoje, bet ir kituose 
miestuose. Solo dažnai pasiro
do Marcelė Andrikytė, Nelė 
Meškūnienė, Bronė Ortlieb ir 
Jadvyga Stulginskaitė. Repeti
cijos būna trečiadienių ir penk
tadienių vakarais. Kviečiame į 
chorą visus, nes kol lietuviai 
dainuos, tol Lietuva gyvuos!

Altoriaus Draugija
įsteigta klebono kun. A. E.

KREPŠIO rungtynės Marijos 
aukštesnės mokykloje Chicagoje.belle Orintas, Stephanie Mikli- 

nevich, Adele Bart, Mary Kar
velis, Beatriče Stasonis, Stepha-

sirinkimai būna paškutinį mė-
C. A. Vokei - Vokietaitis

ADVOKATAS

41 — 40 74th SL

IEŠKOMAS LIUDININKAS

Automobilio nelaimėje 1960
balandžio 9 d., apie 2 vai. ry
te, Meeker Avė. ir Noble St 
sankryžoje. Nevari, N. J., Ni- 
cholas Ledkowsky buvo sunkiai 
sužeistas. Nelaimės liudininku 
buvo jaunas, apie 21 jnetu, lie
tuvis vyrukas, blondinas, kuris 
pašaukė policiją ir greitosios 
pagalbos automobilį; globojęs 
sužeistąjį, iki atvyko policija. 
Policija jo pavardės nei adre
so neužsirašė. Advokatas Rod- 
man C. Herman, 744 Broad St., 
Newark, N. J. (tek Mitchell 2- 
1593) labai prašo minimą liu- 
dininka pranešti jam savo pa-_ : _ * , . . VKS. SALS8 PARENGIMAMS IR

tasis už tai bus labai dėkin-

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr<

LAIKRODININKAS

Auksas. Sidabras, Deimantai
Laikrodžiai 

485 GRAND STREET 
Brvoklyn 11, N.Y. EV 4-2318

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J Mortotaičio lietuviškas orkestrą*
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

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

322 Union Avė. Brooklyn 11, N Y.

TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas 

įvairių vynų, degtinių, konjaką, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHART.ES j. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon St. Philaddphia 23, Pa.
POplar 5-4110

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New BrHain, Conn.
Tel BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJ AS

74 Providence Street 
WORCESTER, MASS

PL 4-1165PL 4-6757

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dina

51 PROVIDENCE STREET

PLeasaat 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

CHART.ES


I
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BARBI

Pranciškonų
vizitatorius I

Lietuvių pranciškonų šv. Ka-
RomI ŽINIOS—

tMUKBMiMBMCO' KONC^StTAS • NĮjil^rtk provinciją kas treji me-: 
. *.> k.i t*1 oficialiai-aplanko Ordino;
du» v wwmwr «■«■ generalinio viršininko atstovas
!•- Bilietus jau dabar galima — vmtatoriiis .Tom pareigoms
įsigyti: Ginty krautuvėje, Liet.

Columbijcs universiteto po
litinių studijų klubas kovo 17 
4 v. ruošia paskaitą ir diskusi
jas Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštų klausimu. Paskaitai pa
kviestas Pavergtų Jungtinių T. 
pirm. Sidzikauskas. To klu
bo vicepirmininke yra Jūratė 
Jasėnaitė, kurios pastangomis 
šios diskusijos ir organizuoja
mos.

Kun. V. Dabušis, Ateitininkų 
Federacijos gen. sekretorius ir 
Darbininko redaktorius, kovo 
12-13 buvo išvykęs į Torontą, 
km* Darbininko redakciją ir 
Ateitininkų Federacijos Valdy
bą atstovavo dr. Adolfo Šapo
kos laidotuvėse.

riu krautuvėje, Ltsauaty krau
tuvėj^ j. Andriulio įstaigoje, 
pas Jalinskus, J. Pašukcnį, J. 
Gerdvilienę, Sandanavičienę, E. 
Kašatienę, O. Sijevičienė, O. 
Panetauskienę, Darbininko ad
ministracijoje. Biliety kainos 
3 dol., 2,50 dol. Balkono — 
2 dol., studontapis ir atėjusiam 
tik į, šokius — 2 dol.

Lietuvos atsiminimų radijo 
valanda švenčia 20 metų su
kaktį. Ta proga koncertą ir ba
lių ruošia balandžio 30 Webs- 
ter salėje. Programą išpildys 
Alice Stephens merginų ansam
blis iš Chicagos, Rūtos radijo 
dainų ir tautinių šokių ansam
blis. Banketas bus balandžio 
29 Robert Treat viešbutyje Ne- 
wark, N. J.

Dr. Pr. Bagdas iš Brookly- 
no persikėlė į savo namą — 
47-21 243rd St., Douglaston, 
N. Y., Tel. BA 4-7491.

generalinio viršininko atstovas-] 
— vizitatorius. Tom pareigom ! 
šiemet paskirtas Tėv. Bertran- 
das Campbellis, buvęs New - 
Yorko amerikiečių pranciškonų | 
provincijolas ir dabartinis stu- ■ 
dijų prefektas. Vizitatorius į 
vienuolyną atvyko kovo 6. čia 
pabuvo porą dienų, susipažin
damas su vienuolyno veikla. 
Palinkėjęs Dievo globos tesėti 
lietuviškos kultūros darbe, ko
vo 7 vakare svečias išvyko lan
kyti kitų vienuolynų.

Alina Grinienė kovo 14 “Uni- 
ted States” laivu išplaukė atgal 
į Europą. Amerikon buvo atvy
kusi gruodžio 9, aplankė savo 
bičiulius bei draugus, ilgiau sve
čiavosi Chicagoje.

vai. ryte, 
susirinki-

Pranciška

Jūsų komentaras apie 
Yorko Lietuvių namus 
išreikštas su pašaipa: 
Yorko lietuvių namai

NEPAPRASTA NAUJIENA

KIEK IR KĄ SUŠELPĖ NEW 
YORKO KATALIKAI

New Yorko arkivyskupas 
kard. Spellmanas paskelbė ka
talikų šalpos rinkliavą savo vys
kupijoje balandžio 23 — gegu
žės 3. Nori surinkti 3,325,740. 
Eis per katalikų namus. Laiko, 
kad dienos uždarbis bus aukos 
norma. Pernai surinko 3,197, 
108 dol. E surinktų pinigų ad
ministracijai išleido iš vieno do
lerio 5 centus, 44 centai iš 
kiekvieno dolerio teko šeimom 
šelpti, 23 cn. kūdikiam, 22 jau
nimo veiklai, likę 6 cn. sveika
tos reikalam.

Viso buvo sušelpta 565,296. 
Tai kiekvienas aštuntas šios 
bendruomenės narys. Daugiau 
kaip trečdalis visų sušelptųjų 
šeimų ir kūdikių buvo kalban
tieji ispaniškai.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiamas Pone Re

daktoriau,
Eiliniam skaitytojui neliko 

abejonės, kad pereitam Darbi
ninke 
New 
buvo 
“New
(Lithuanian Center, Ine.) dar tik 
popieriuje”.

Kaip gi kitaip namai gali bū
ti pradėti statyti? Bet kokio 
didesnio darbo planavimas pra
sideda popieriuje. Nejaugi, sta
tydamas namą, pirma lipdysi 
plytas, d paskiau darysi brėži
nius? Todėl ir New Yorko Lie
tuvių Namai yra kol kas pla
nuojami popieriuje. Jie gal ir 
pasiliks popieriuje, jei mūsų 
spauda, kuri yra pagrindinis 
visuomenės nuomonės forma
vimo veiksnys, 
svarbiam darbui 
ba, jei spaudos 
konstruktyvi.

Su pagarba
Romas Kezys

pasiliks šiam 
bešališka, ar- 
kritika nebus

“Ar girdėjai naujieną?” — 
klausiu sutiktą seniai pažįsta
mą. “Ne, ar kas mirė?” — nu
stemba. “Ne, — ir aš atsa
kau, — tai ne naujiena, jeigu ir 
aš išsitiesčiau negyvai. Nugąs
dinčiau, ar ne? Bet nebūtų 
naujiena, nes visi esame ma
rūs. Žinoma, graudu, kai mirš
ta koks artimas asmuo. Dar 
graudžiau, kai miršta iš bado, 
vargo, priespaudos”. “Tai ką 
nori pasakyti? — vėl klausia: 
— Gal jau Lietuvai laisvus rin
kimus leido?”. “Gaila, tokios 
žinios dar negaliu pranešti. Bet 
kas būtų iš laisvės, jei varge 
brolius prarastame? Jiem turi
me padėti. Štai, naujiena: at
vyksta Nežinomoji”. “Kokia Ne
žinomoji?” — pastato akis. 
“Argi dar negirdėjai? Detroito 
dramos sambūris atsiveža dra
mą — Nežinomąją. Vaidina 
Brooklyne kovo 18. Pasiskai
tyk, kas rašoma skelbime (apa
čioje) ir būtinai ateik!”. O ko
dėl tūriu ateiti?” — numykia. 
“Ar patrakai! — šūkterėjau.— 
Tik ką kalbėjome, kad reikia 
padėti savo broliam ir seserim, 

‘o jis: kodėl turiu ateiti? Žiū

TčV. BERTRANO CAMPBELL. O. F. M.

Aukos Lietuvos laisvės reikalam
KEARNY, N. J.

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

Teirautis EV 7-3452.

Ieškoma 3 kambarių viengun
giui su maudyne ir virtuve. Ra
šyti: A. Kaupas, 201 York St 
Brooklyn, 1, N. Y.

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

Šeštadieniais iki filrnos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 

Penktadienį, kovo 17, iki
Trečiadienio, kovo 22, 1961, 
Pilna jumoro spalvota filmą 

“DIE ZWILLINGE VOM 
ZILLERTAL”

Vaidina: įsa ir Jutta Guenter — 
Joachim Fuchsberger - Hans Moser 

"Die Mage von Heiligenbhrt” 
Priedinė filmą:

Wemer Fink - Albert Rueprecht 
ir naujausia Vokietijos savait apivalga

Red. pastaba. Tasai pirmasis 
įvadinis sakinys negalėjo skai
tytojui pašaipos sukelti, kaip 
p? R. Kezys mano, nes toliau 
duota tiksli ir bešališka infor
macija apie visus projektus. Ar 
jie nėra dar popieriuje? Kad 
virstų tikrove, priklausys ir nuo
to, kiek organizatoriai bus kon- rėk man, kad būtam, o tai lik- 
struktyvūs ir nešoks jau iš sime nepažįstami iki gyvos gal- 
pradžių su priekaištais, kuriem .vos”. Ir jis savo gyva dar gal- 
nėra dar pagrindo: Daugiau va prisiekė, kad kovo 18 bus 
vėsos, mielas p. Kezy! Balfo vakare (b.)

Kearny kad ir maža lietu
vių kolonija, bet savo 1960 me
tų duoklę Balfo centrui atida
vė: nusiuntė iš viso 600 dol. 
ir 3705 svarų drabužių ir ava
lynės.

Norėjosi daugiau surinkti ir 
tiems vargstantiems mūsų tau
tiečiams labiau padėti. Tačiau 
reikalas nėra taip paprastas. 
Doleris sunku išspausti šalpos 
reikalams. Reikia kalbėti, įti
kinti ligi gerklė apkarsta. O 
lengva ir smagu būtų dirbti, 
jei, paskelbus vajų, be dides
nio raginimo bei maldavimo vi
si savo auką atneštų ir įteik
tų.

Tie geraširdžiai, kurie supra-

ką paskyrė, yra šie:
50 dol. — Lietuvių Katalikų 

Bendruomenės centras, Kearny, 
N. J., Lietuvių Politikos Klu
bas, Kearny, N. J.; 25 dol. — 
Sopulingosios Dievo Motinos 
Moterų Sodaliečių Draugija; 12

Kas norėfy skalbtis Darbininko 
prašomas skambinti:

GLanmore 5-7281

J. Mėlynis 
Kearny — Harrison Balfo 
skyriaus pirmininkas

. ------- . . . ■ ===== ' = ----
1961 m. kovo 18 d. 7 vai. vak. įvyksta BALFO vakaras

DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS VAIDINA

NEŽINOMOJI
* , .

Aleks. BisBon 4 veiksmų šeimos dramą

\ N. A. Kunigy Vienybės susi
rinkimas bus kovo 17 parapijos 

t klebonijoje. Pradedamas šv. Va- 
blanda bažnyčioje 11 

■’ Po to bus pietūs ir 
mas klebonijoje.

Aukos parapijai:
Zaletskienė savo mirusio vyro 
Domininko ir Ona Kulpinienė 
bei Ona Vyšniauskienė savo mi
rusiųjų artimųjų atminimui pa
aukojo po arnotą. Joana Gri
gienė savo tėvelio Domininko 
Lipsko atminimui paaukojo mi
šiolą. Ona Vaičiūnienė savo vy- 

; ro Juozo ir sūnaus Boleslovo 
atminimui paaukojo 20 dol. žva
kėms parapijos 40 valandų at
laidam.

Laisvės Varpo banketas ruo
šiamas balandžio 16, sekmadie- 

i nyje P° Atvelyko, piliečių klu
bo salėje. Laisvės Varpo radi
jas dabar girdimas M 1190 ki
lociklų ir FM 105,7 megaciklų 
bangom.

Pabaltieji u draugijos koncer
tų serija šiemet užbaigiama lie
tuviška programa. Koncertui 
pakviesta iš Chicagos solistė 
Prudencija Bičkienė. Koncertas 
bus balandžio 21, penktadie
nio vakare, Jordan Hali salėje. 
Bilietus į koncertą galima gau
ti iš anksto O. Ivaškienės bal
dų krautuvėje ir pas draugijos 
valdybos narius.

LB Tarybos rinkimam suda
ryta N. Anglijos apygarda ir 
komisija. Rinkimai bus gegužės 
13-14. Į komisiją įeina K. Moc
kus, E. Cibas, J. Kapočius, prof. 
Ig. Končius ir J. Sonda.

ftfesnamlauBiouda kainotnl* m 
tatai mrom Utaįmokijbno sąly
gom fr prtatatymu j vietą ii 

ONOS IVAAKUaUS

BALDy KRAUIUYES
galima gauti butui moderaiiki 
baltai, tvalrioa lempos, vaikam 
lovutte, virtuvas reikmenys ir k. 

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 Weet Broadway, 
80. Boston 27, Mass. 
Off. Tel.: AN 8-4618

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

VAITKUS
FUNERAL HOME

I97 WEBSTER Avė. 
PRANAS WATTKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

NEW YORK N. Y.

V/ILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS
dol. — Keamy Trečiojo Ordi
no šv. Pranciškaus kuopa; 10 
dol. — Sopulingosios Dievo 
Motinos Draugija, šv. Onos 
Draugija, R, K. Moterų Sąjun
gos Kearny kuopa, Lietuvių 
Bendruomenės Keamy — Har
rison apylinkė, Shaw Home for 
Services, A Geruliai, P. Gib- 
bai. T. Koreiva, J. Mėlynis, A. 
Mockus, šalnienė, J. Vaičkus; 
8 dol. — A. Gražulis; 7 dol. 
— T .Grinevičiai; 5 dol. — 
Apaštalystės Draugija, Ch. A- 
lickis. J. Bilaičiai, J. Bujaus- 
kas, P. Biekša, J. Balazas, J. 
Bačėnas, A. Dargiai, S. Daugė
lai, F. Gelinaičiai, Elz. Jankaus
kienė, V. Kašėta, J. Katiliai, 
J. Kariūnas, J. Kacprowiecz, O. 
Mašinauskienė, V. Malinauskie
nė, K. Nugaris,V. Pietariai, J. 
Pakniai, V. Ramanauskai, J. 
Svirnelis, S. Skripkai, O. Skur- 
vydienė, J. Smiegelskiai, O. Stu- 
pinkevičienė, J. Šlekaitis, V.
Šukiai, P. Šukys, J. Šnakis, J. 10.57^ I^eg^klli
Tumai, A. Vitkauskas, J. Wil- 
kie, P. Velevas, T. Vancevičiai, 
L. Yesalayage, P. Zalubas, F. 
Zylinskai; 3 dol. — A. Armi
nas, J. Alicks, B. Cassidy, Ele
na Jankauskienė; 2 dol. — A.
Ambručiai, J. Glėbus, L. Gude
lienė, M. Goraitė, E. Juškuvie- 
nė, J. Katiliai, jr., Millin, P. 
Maleckas, A Paliukaitis, L. Ro
kas, S. Rimgail, A. Skripstū- 
nas, E. Stodolskiai, Tamulevi- 
čienė, P. Tidikis, V. Ward, V. 
Yesavage, R. Vopšas.

Kiti aukojo po 1 dol ir jų 
dėl vietos stokos neįmanoma

Radijo programos 
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADUO VALANDA

ved. Jonas J. Romanes, sr.
WHIL — 1430 klL Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS 

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

AM bangomis 1190 kilociklų

iš WK0X, Framingham, Mass.

ADVOKATAS

84-14 Jamica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.'

TeL: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME

Visiems aukotojams reiškiu 
nuoširdų lietuvišką ačiū! Sudė
tos Baltai aukos bus didelis į- 
našas vargstantiems ir laukian
tiems pagalbos mūsų tautie
čiams.

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.
#

VYČIŲ PROGRAMA 
WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Peniu..
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LITHUANIAN MELOOIES 
ved. Ratph J. Valatka

WJLB — 1400 kil., Detroit, 
Mich.
šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet 

#
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADIJO VALANDA 
Direktorius 

Jokūbas J. Stukas 
WEVD - 1330 kil 97,9 mg. FM 

New York, N. Y.
šeštad. nuo 5 iki 6 vai. popiet

M. P. BALLAS — Directorlus 
ALE BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedėjas
660 ORAND STREET 

BROOKLYN. N. Y.
NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFOBD AVĖ.

Brooklyii, N. Y.

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkiray Stetioa) 

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

AR JŪS NEPERMOKATE 
už savo automobilio apdraudę?

Vaidinimas įvyks

FRANKLIN K. LANE HIGH 8CHOOL 
AUDITORIUM,

Jamaica Avė. ir Dexter Court kampas. Važiuoti: 
BMT Jamaica Line traukiniu iki ELDERTS Lane 
stoties (nuo stoties 1 blokas). Automobiliams 
vietos yra.

BILIETAI: $3.00, $2.50 ir vaikams $1.00. Gauna
mi: pas platintojus, Balfo Centre ir prie įėjimo.

Viri 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

DideRam apdraados sotaapysraL geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimai, 

rrifratsujant raostoRg atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRKAS
M6-C3 — NU 8teeet Omo* Paris 17, N. T.

Režisuoja: Z. ARLAUSKAITR - MlBMENft


