
Pastebi Sovietuose dvejopus kelius: valdžia stiprina 
tikėjimo persekiojimą, mokslininkai tolsta nuo ateizmo 
ir marksistinio materializmo

XLVH NO. 11. ...N. Y. Times korespondentas 
Harrison Salisbury, ilgesni lai-

Ar bus surastas kompromisas dėl paramos mokyklai
■ -'•'-■i-■■S-”'-'. ' - įKi

KARDINOLAS SPELLMAN: Vy
riausybės įstatymas reiškia galą 
katalikų mokyklom.

Kardinolas Spellmanas pasmerkė diskriminaciją ir katalikų 
mokyklų ardymą. Kongresas sutarė dėl lankstesnio įstatymo

Kardinolas Francis Spellma
nas vasario 6 kalbėjo arkivys- nedy pakartotu siūlymu Kon- 
kupijos mokytojų institute aki- gresui priimti jo pernykštį pla- 
vaizdoje 1500 klausytojų ir iš ną kardinolas kalbėjo:
naujo pasmerkė prezidento "Jei tas vyriausybės įstaty- 
Kennedy mokyklę paramos • mas bus priimtas ir vyriausy- 
progranų kaip diskriminaciją bes siekimai vykdomi, tai bus 
katalikę vaikam bei tėvam ir galas musę mokyklom, nes 
kaip gresiančią sunaikinti ka
talikę mokyklę sistemą.

“Tiesa, kad pereitais metais
— kalbėjo kardinolas — Jung
tinių Valstybių Kongresas ap
saugojo nuo neteisybės vaikus, 
kurie lanko katalikų mokyklas... 
Aš esu dėkingas Senate ir At
stovų Rūmuose tiem, kurie į- 
žvelgė šią diskriminaciją ir pa
darė visa, ką galėjo, jai nuga
lėti”.

Ryšium su prezidento Ken-

... jei federalinė vyriausybė 
favorizuos viešąsias mokyklas 
ir-mums uždės papildomus mo
kesčius, iš kuršę mes neturė
sime jokios naudos, tai bus 
eventualus galas musę parapi-

nėm mokyklom, nes mes vieni 
negalėsimo lenktyniuoti su fe
deralinės valdžios parama vie
šosiom mokyklom ... Dėl to 
mes tęsimo visom turimom ga
limybėm kovą už lygias teises 
visiem vaikam — tiem, kurie 
yra . viešosiose mokyklose, ir 
tiem, kurio yra privatinėse mo
kyklose".

Spaudoje vertinama, kad tai 
buvęs aštriausias kardinolo pa
sisakymas tuo reikalu.

PINIGAI MOKYKLOM ir STUDENTAM
Senatas vasario 6 patvirti

no paramą ir paskolą kolegi
jų statybai ir studentų stipen-

ką buvojęs Maskvoje, dabar 
rašo apie tikėjimo padėtį So- 

’• vietuose. Plačiai rašo apie su
stiprintą partijos ir valdžios 
terorą prieš tikėjimą ir dvasi
ninkus, propagandą už ateiz
mą per mokyklas ir kt- Dėme
sio vertos kelios žymės, kurios

padeda suprasti ir tikinčiųjų, 
kunigų padėtį Lietuvoje.

PREZIDENTAS
SAKE SPAUDAI

MASKVOS KARINIS SPAUDIMAS PRIEŠ VAKARUS VĖL 
PERKELTAS I PIETINĖS AZIJOS POZICIJAS

spaudimą regimai 
pietų Azijos fran
kas naujo paruoš- 
Laose komunistai

tralus. Kokių priemonių imsis 
apsaugoti nuo komunistinės 
agresijos — neaišku.

Karinė akcija sustiprinta tuo 
pačiu metu ir Piety Vietname.

Šiaurės Vietnamo infiltruoti

Maskva 
permetė į 
tą, iki bus 
ta kituose,
ir neutralistai atmetė vyriau
sybės paliaubų siūlymą- Angli
jos ir Sovietų atstovų pastan- partizanai rodo iniciatyvos su- 
gos tarpininkauti — be vai
sių. Tikima, kad Sovietų pa
stangos ir nėra nuoširdžios.

Jie remia karinį puolimą prie 
Nam Tha, kad vyriausybė būtę 
priversta eiti į politines nuo- 
laidas-

Nam Tha reikšmė Laoso li
kimui dabar lyginama su Dien- 
bienphu reikšme Indokinijos 
istorijoje. ....

Amerika laikosi nusistatymo, 
kad Laosas neturi tekti komu
nistam. Laosas turi išlikti neu-

Suomiai tolsta
nuo komunistų

Suomijos rinkimuose va 
rio 4-5 išaiškėjo suomių tr 
kimasis nuo komunistų ir 
cialistų. Komunistai dabar i 
stojo buvę didžiausia parl 
— iš 50 nukrito iki 47. I 
moję vietoje atsistojo agrai 
kuriem priklauso preziden 
Kekkonen — iš 47 pakilo 
54- Trečioje vietoje sočiai 
mokratai. Bendras kairiųjų 
dešiniųjų santykis buvo 1 
99, dabar 88:112.

Maskvos Izvestija jjfu apl 
tino, kad Suomijos rinkimu* 
“provokacijų” būdu buvo

trukdyti Amerikos pagalbą ko
votojam prieš komunistus par
tizanus. Vasario 6 apšaudė 
Amerikos helikopterius. Vienas 
buvo padegtas, kitas sužalotas, 
įgulos buvo išgelbėtos.

Pietę Azijos salose — Indo
nezijoje ir N- Guinejoje — 
Amerika susilaukė nepalankios 
propagandinės ir diplomatinės 
akcijos.

Jakartoje, Indonezijos sosti
nėje, vasario 5 minia daužė 
Amerikos atstovybės langus 
sudraskė vėliavą, sužeidė vie
ną moteiį. Indonezijos vyriau
sybė, atsiprašydama, paaiškino, 
kad tai dėl to, jog vasario 2 
Olandijos lėktuvui su 110 civi-

dijom — viso 2,674,500,000 
dol. Senato priimtą projektą 
reikės suderinti su Atstovų Rū
mų nutarimu, kuris numatė ma
žesnę sumą — tik 1,5 bilijo
no, kuris taip pat nebuvo nu
matęs stipendijų studentam.

Pagal senato priimtą nutari
mą stipendijos bus iki 1,000 
dol. metam, vidutiniškai apie 
700. Ją gavęs studentas galės 
studijuoti mokykloje, kurią jis 
pats pasirinks, taigi ir nevals
tybinėje. i " - - -

Senato nutarimas įsakmiai 
išskiria paramą tai statybai, ku
ri pirmiausia bus vartojama ti-

PREZIDENTAS KENNEDY: Ma
no nusistatymas buvo paremtas 
vyriausiojo "valstybės gynėjo ir 
sveikatos, gerovės švietimo de
partamento patarėjo nurodymais.

Prezidentas Kennedy spau
dos konferencijoje vasario 7:

— Sprendimą, ar atnaujinti 
atominius bandymus ore, pre
zidentas atidėjo mėnesiui. — 
Dėl paramos privatinėm mo
kyklom jo nuomonė ta pati, 
kol vyriausias teismas nepa
keitė aiškinimo, kad religinių 
mokyklų rėmimas esąs prie
šingas konstitucijai. — Pasi
kalbėjimai su Gromyko neda
vė patenkinamų rezultatų, bet 
jie bus tęsiami. — Akcija Pie
tų Vietname paaštrėjus; per 
savaitę žuvusių esą apie 500. 
Amerika duoda ten savo para
mą.

mažintas komunistų

DE GAULLE PAKARTOJO 
ALŽIRUI 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle kalboje vasario 5 dide
lių' naujienų nepaskelbė. Ta
čiau jis pakartojo, kad “labai 
greitai” Alžiras bus nepriklau
somas Prancūzijai padedant. 
Priminė, kad Prancūzijos ūki
nis gyvenimas ir prestižas už
sieniuose seniai nebuvo taip 
pakilęs kaip dabar. Prancūzi
ja jaučiasi apsaugojus ir są
jungininkus nuo įsivėlimo į 
derybas dėl Berlyno. O dėl te
roro, kurį vykdo pogrindinė 
organizacija, bus imtasi griež
tų priemonių. Jei reikės, pre
zidentas vėl pasiims višus į- 
galiojimus veikti (diktatoriniu) 
keliu.

liškai apsirengusių kareivių bu
vo leista sustoti ♦Honolulu ae
rodrome kuro pasipildyti.

Amerika tuojau .uždraudė 
Olandijos lėktuvam su kariais 
sustoti aerodromuose Amerikos 
teritorijoje. Olandija dėl to pa
reiškė protestą-

N. Y. H- Tribūne vedamaja
me atsiliepė, kad “amerikiečiai 
nemažiau nusivylę” tuo uždrau
dimu kaip patys olandai. O 
Journal American uždraudimą 
pavadino “gėdingu veiksmu”. 
Jis esąs “nepateisinamas”, nes _ _____________
Olandija yra Amerikos sąjun- vartojami ne tikėjimo mokymo 
gininkas ir, be to, jos rankos reikalam.
N. Guinejos reikale švarios, o po §j0 Įstatymo prezidentas 
Indonezija, diplomatiškai žiū- Kennedy vasario 6 pradėjo ak- 
rint — mūsų priešininkas ir ciją nž saV0 pernykštį didįjį syklose vasario 7 nuo dujų 
agresorius prieš N. Guineją. pianą — 5.7 bilijonų per 5 
Protesto ženklui prieš Indone
zijos terorą siūlė, kad R. Ken
nedy 
kymo

atsisakytų nuo apsilan- 
Indonezijoje.

KADA GALIMA VALDŽIOS PARAMA 
PRIVATINEI AUKŠT. MOKYKLAI?
David Lawrence (NYHT) ver

tina, kad konflikte dėl para
mos -mokyklom esąs surastas 
kompromisas: ..

"Abeji Kongreso rūmai da
bar jau patvirtino nuostatus, 
kurie leidžia federalinei vy
riausybei skolinti ar dovanoti 
pinigus privatiniu švietimo in
stitucijų statybai mokyklę, bi-

“Tai reiškia, kad norėdama 
federalinė paramą gauti, reli
ginės institucijos išlaikoma mo
kykla turi fiziškai atskirti 
sės, kuriose yra religinės 
mokos, nuo tų, kuriose yra 
komi eiliniai mokykliniai 
lykai”.

“Prezidentas pareiškė, kad 
jis pasirašys visą įstatymą, kai 
jis ateis iš komisijos”.

Norėdamas paryškinti Kon
greso valią, autorius primena, 
kad senatas 72 balsais prieš 
15 atmetė N. Carolinos demo-

kla- 
pa- 

mo- 
da-

kis formulavinsas yra lankstus 
ir duodasi aiškinamas vienaip 
ir kitaip. Spaudoje vieni jau Hiotekę, laboratorijų, bet pa- 
pareiškė griežtai, kad paramą 
bažnytinėm kolegijom įstaty- hūtę vartojamos jokios rūšies 
mas uždraudė, kiti — kad ne, religiniam švietimui", 
jei bažnyčios statyti namai bus ■

žymi, kad tokios lengvatos ne

religiniam švietimui'

— Bažnyčių reikalam parei
gūnas yra Georgi Karpov, bu
vęs ateizmą propagandistas. — 

' Paskutiniu metu uždarytos trys 
dvasininkų seminarijos, liko 
dar 5 seminarijos ir 2 akade
mijos. — Du arkivyskupai nu-' 
teisti kalėti — kaltinti už 
"fondę piktnaudojimą", "mo» 
kesčię nemokėjimą" ir kitas pi
nigines kombinacijas. — E 20- > 
22,000 bažnyčių uždaryta nau
jai 1,500 - 2,000.

Antras ženklas — nei repre
sijos nei propaganda neįsten
gusi sunaikinti tradicinio reli
gingumo tautoje. Iš 215 mil. 
tebesą 50 milijonų tikinčių. 
Tačiau nauji dvasininkai pa
mokymus apie religiją labiau 
stengiasi suderinti su naujais 
technologijos duomenim ir da
bartinio žmogaus nauju galvo
jimu.

Trečias ir įdomiausias ženk
las,, kurį iškelia Salisbury — 
tai inteligentų religinės pažiū
ros. Esą

tarp sovietę mokslininkę su
sti prėj usios nematerialistinės 
pažiūros į visatą.

Kai kurie įžymiausieji So
vietuose mokslininkai pasisaką, 
kad visatoje reiškiasi jėga ar 
galybė, kuri yra aukštesnė už 
žmogų. Stebėdami visatos dės
ningumą ir konstrukciją tie, 
anot autoriaus, didelės įtakos 
mokslininkai atsisakę nuo ate
izmo. I

Kas tie mokslininkai, auto- ’ 
. rius nepasako. Bet iš viso ap

rašymo atrodo, kad tai žmonės, 
susiję su erdvių, dangaus pla
netų tyrinėjimais.

Į tokių žmonių atsiradimą 
galima žiūrėti kaip į natūralų 
reiškinį: gyvo šaltinio negali
ma užtvenkti ilgam akmenų 
krūva; tikėjimo srovės, kuri 
natūraliai plaukia iš ieškan-
čios mokslininko prigimties,

ir ii v -ivr krato SaIn Erwin siūlytą prie- negaiį jjgam užtvenkti dialek- 
Kasyklose ŽUVO 110 <14, kad visokia parama priva- tinis materializmas-

J rinėm ar bažnyčios laikomom .
Vokietijoje Saaro krašto ka-

metus paramą pradžios mokyk
lų statybai ir mokytojų algom. 
Pernai jis nebuvo praleistas, 
šiemet vilties daugiau-

SUOMIJOS prezidentas Kekkonen yra... ūkininkų partijos žmogus.

— Lmm per paskutinius 13 
mėnesių žuvo ir paimti į ko
munistų nelaisvę 28 amerikie
čiai.

Chruščiovo naujausias suma
nymas __
Chruščiovas prieš savaitę pa

siūlė: tegul vakarų Berlynas,
— Maskvoje uždraudė siųsti rytų Vokietija ir vakarų Vo-

iš miesto maisto siuntinius gi- kiėtija bus nauji J. Tautų na
minėm ar pažįstamiem į užmies- riai- Vakarai atmetė.
4

Sovietę ir Amerikos raketos
Nato žvalgybos žiniom, So

vietai turi 30 povandeninių lai
vų su raketom. Taip jų 11 ato
minių. Kiekvienas laivas turi 
po tris raketas, siekiančias 
350 mylių. Amerikos Polaris 
laivai turi po 16 raketų, sie
kiančių 1,200 mylių.

— Maskvoje į aukščiausios 
tarybos (parlamento) kandida
tus įrašytas ir Vorošilovas, ku
ris taip buvo nužemintas per 
partijos suvažiavimą-

— Paryžiuje vasario 7 tero
ristai susprogdino 10 bombų. 
Viena suardė kultūros reikalų 
tninisterio Malrauz butą.

Brazilijos užnugaris
Brazilijos prezidentui Gou- 

art Chruščiovas privačiai pa
rdėjo, kad už Brazilijos atsi- 
akymą imtis priemonių prieš 
tūbą Brazilija gali gauti So
vietų ūkinę ir technikinę pagal
ia. Įspėjo taip pat, kad Kuba- žuvo 1549. 
leturi karinės sutarties su 
daskva, su Varšuvos pakto 
valstybėm ir kad Sovietai im
is visų priemonių, jei Ameri
ca norės Kubą blokuoti. U.S- 
ėews ... mano, kad tokis pa- 
eiškimas paaiškina Brazilijos 
ipoziciją Punte dėl Este kon-

sprogimo žuvo 116, išsigelbėjo 
300, tarp kurių 85 sužeisti. 
Per 60 dar užgriūti 1800 pė
dų gilumoje, ir .dėl jų rriaža 
vilties. Katastrofa yra viena iš 
didžiausių, nors kasyklos buvo 
laikomos saugiausios, nes kiek
vieną dieną būdavo išpumpuo
jamos dujos- Prisimenama, kad 
Saaro krašto kasyklose tik 
1907 buvo didesnė katastrofa, 
kurioje žuvo 148. O didžiau
sia pasauly kasyklų katastrofa 
laikoma Mandžurijoje 1942, kur

kolegijom draudžiama.
Kalbėdamas apie prezidento LietUVlŲ priėmimas 

programą, kuri liečia pradžios -
mokyklas, autorius mano, kad 
bus įnešta priedų, kurie leistų 
federalinius fondus vartoti pa
našiai, kaip ir kolegijom.

Prieš Birch Society
— America, jėzuitų leidžia

mas laikraštis, griežtai pa- . 
smerkė Birch Society progra
mą — ji esanti priešinga po
piežiaus Leono XIII ir kitų po
piežių enciklikom.

pas prezidentę
Lietuvių Bendruomenės išrū

pintas priėmimas Baltuosiuose 
Rūmuose bus vasario 16 d. 12 
vai. Delegacijos sudėtis galuti
nai nėra paaiškėjus, į jos su
dėties reikalą įsikišus Altui-

šantažas diplomatijoje
Amerikos atstovas Jugoslavi

joje pranešė, kad be Ameri
kos paramos Jugoslavija neiš- - 
vengiamai pasuks į Maskvos pu
sę- . j

Politika per žentus
Chruščiovo pėdom eidamas,

ir Laoso princas Souvanna 
Phouma Paryžiuje ' per savo 
žentą užtikrino Amerikos dip
lomatus, kad Phouma nesąs 
Maskvos simpatikas.

— Valstybės departamento 
agentai Belgijoje sėkmingai de
rasi su Union Miniere firma, 
kad ji neremtų Katango je 
Tshombes-

— Maskva numatė turistų 
grupes į Washingtoną, New Yor 
ką. Bostoną organizuoti 450- 
500 žmonių; lig šiol būdavo 
keliolikos žmonių.

— Indonezijos štabo virši
ninkas vasario 7 išvyko į Mask
vą ginklų, kurių ten užpirkta 
už 400 mil- Jie reikalingi inva
zijai į N. Guineją ar bent gra
sinimui.

Chruščiovas tebesąs gyvas -
Maskva vasario 6 oficialiai 

paneigė žinias apie pasikėsini
mą nužudyti Chruščiovą, ži
nia buvo paleista Italijos ko
munistų laikraščio L’Unita. Jis 
skelbė, kad Maskvoje tarp ko
respondentų eina žinios, jog 
sausio viduryje Chruščiovas 
Minske ar prie Lenkijos siė- _____ ____ _
nų buvo* pašautas į plaučius- — Darbo sekretorius Gold- 79 kardinolai. 
Įdomu, kad dar prieš komunis- berg įspėjo plieno pramonę 
tinio laikraščio tokį paskelbi
mą japonų spaudoje tavo, jog darbo sutarties. Dabartinė bai- Vietnamą papildomai 300 in- nių jose 5,288,705; mokytojų 
Chruščiovas esąs negyvas

Senato ir apsaugos sekreto
riaus konfliktas tempiasi MIRĖ
Senato komisijoje, kuri tiria KARDINOLAS CICOGNANI 

karių cenzūrą, aps. sekr. Mc- 
Namara atsisakė minėti cen
zorius. Senato komisija vienin
gai nutarė iškviesti dar sykį 
vieną iš departamento cenzo
rių, kad jis pasakytų, kas ir 
ką yra cenzūravę. Komisija ma
no, kad sekretoriaus draudimas 
pasakyti nėra pakankamas pa
grindas atsisakyti liudyti. Kon
flikte prezidentas griežtai re
mia apsaugos sekretorių.

Romoje vasario 5 mirė kar
dinolas Gaetano Cicognani, su
silaukęs 80 metų, vyresnysis 
brolis Amleto Cicognani, kuris 
dabar yra Vatikano valstybės 
sekretorius. Prieš pakeliamas 
į kardinolus, velionis tavo Va
tikano atstovas įvairiose pietų 
Amerikos valstybėse, Austrijo
je, iki ji įjungta į Vokietiją, 
paskiau dar Ispanijoje. Su kar
dinolo mirtimi kolegijoje liko

— Chruščiovas, kaip vasario 
3 paskelbta, laiške Macmillą- 
nui nepripažino vakarų Berly
no gyventojam apsisprendimo 
teisės.

jau dabar tartis dėl naujos Amerika pasiuntė į P.

Amerikoje katalikų laikomų 
mokyklų — pradžios ir aukš
tesniųjų — yra 13,027; moH-

gias birželio 30. » struktorių. Dabar jų esu 4,000. 143,330.
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VATIKANO SUSIRINKIMAS PRASIDĖJO
Kalbant apie .visuotinį — 

ekumeniškąjį susirinkimą ir no
rint suvokti jo reikšmę; pra-SUBSCRIPTION RATU

Oom**tic y**riy --------- ------- - **fl* AimritoJ* matam* —__ ---  toto
Brooklyn. N. Y. _____ -------- **S0 Brooklyn, N. Y. ______ ---- toto
Half y**r ___________ --------  *3.50 Pu**ii matų __________ __  toto
For«lgn ______________--------- •*» UtetoiyJ* ____________---- toto

vartų nustatyti jo vietą ir ga
lią bažnytinės hierarchijos — 
vyresnybės 'sąrangoje.

Dievo Sūnus, atėjęs atpirkti 
žmonijos, norėjo, kad žmonės

rijos paruošta buU, kuria atidaroma* Ii Vatikano luiirfnkim**. Joną* XXIII |ą Įteikė

skaitė Vatikano bazMUcojo kapitulai Ir susirinkusiems žmonėm*. Viliau tą pačią dkmą bulė
Lailcraitl tvarto REDAKCINI KOMISIJA. Vyr. r*d. S. SU21EDCLIS

Straipsniu* ir kor«*pond*ncijaa redakcija taiao savo nueHOra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir gražinami autoriam* pražant. Pavarde paciražyti straipsniai n*M . , ■
tinai HraHkla redakcijos nuomom*. Už stoibimq tarini Ir kalb« redakcija neatsako., geriau pasinaudotų ■ jo atpirkl- 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: »1O WHIoughby Av*.. Brooklyn 21, N. Y.

ria Magglor*. Tuo būdu visuotini* Bažnyčios susirinkimą* laikoma* atidarytas.

prieš popiežiaus sprendimus į 
visuotinį susirinkimą uždraus
ta, nors viduramžiuose tokių at-

Nepamirškime Tautos Fondo
Fondus turime ir kuriame į- 

vairiopus. Gerai darome, kad 
tuo būdu telkiame pinigus pre
mijom, kultūriniam reikalam, 
šalpai, lietuvybei palaikyti, re
liginiam ir tautiniam darbui 
atkurti, kai Lietuva vėl bus 
laisva- Išmintinga ir naudinga 
iš anksto tam pasiruošti ir pi
nigo patelkti. Bet visus tuos 
reikalus, manome, prašoka šiuo 
metu pats svarbiausias — turė
ti šiek tiek pinigo propagan
dinei kovai už Lietuvos lais
vę. Jei toji kova būtų apleis
ta ar pralaimėta, visa kita ma
žai beturėtų reikšmės. Ar ne
užmirštame kartais vieno fon
do, kuris šiuo metu mums yra 
pats svarbiausias?

liacijų, daugiau galima būtų 
prasiveržti ir pro tuos sovieti
nius trukdytojus. Bet ir tai, kas 
turima, nėra jau taip lengva 
išlaikyti ir patobulinti dėl lė
šų stokos. Kiekviena auka Tau
tos Fondui stiprina mūsų lais
vąjį žodį oro bangomis.

Jie siuntinėjami valdžioje esan
tiem žmonėm, korespondentam 
ir įstaigom. Kiekviena auka 
Tautos Fondui padeda tą in-

Eltos biuleteniai skiriami in
formacijai šiapus geležinės sie
nos- Tie biuleteniai leidžiami 
lietuvių, anglų, vokiečių, ita
lų ir ispanų kalbomis. Biule
teniuose duodama žinių iš oku
puotos Lietuvos ir iš lietuvių 
laisvinimo akcijos. Visą laiką 
primenama Lietuvai padaryta 
ir daroma neteisybė. Ją biri 
visi žinoti. Biuletenių žiniomis 
pasinaudoja įvairių kraštų spau-

Tautos Fondas yra tasai mū- da ir informacijos agentūros, 
sų iždas, kuris remia propa
gandinę akciją už Lietuvos iš
laisvinimą. Šis fondas yra Vli- 
ko žinioje, yra jo padalinys,
jo pagrindinė atrama įvairiem formaciją stiprinti, 
informacijos darbam. Tie dar
bai kitų nėra finansuojami. Jie 
išsilaiko tik mūsų aukomis. Tai 
auka savai tautai tokitf metu, 
kada ji labai reikalinga, pla
čiai paskleistos žinios, kaip 
yra prislėgta, kankinama ir nai
kinama- Pasaulis neturi tai už
miršti nė vienai minutei- Bet 
tiktai mes patys galime pada
ryti, kad tokios užuomaršos 
nebūtų. Ir tai 'galime padaryti 
per Tautos Fondą, kuris apmo
ka laisvas radijo transliacijas, 
Eltos biuletenius - įvairiomis
kalbomis ir kitokią informaci
ją. _

Sekimo tarnyba rūpinasi 
rinkti sovietinio radijo ir spau
dos pranešimus, kad į juos bū
tų galima tuojau reaguoti, ati
tiesti melus ir šmeižtus, pain
formuoti laisvąjį pasaulį apie 
Lietuvos pavergėjų piktus kės
lus, suktybes- Tas darbas rei
kalauja nuolatinio budėjimo ir 
įtempimo- Reikalauja ir išlai
dų. Aukodami Tautos Fondui 
padėsime Vlikui išlaikyti ir iš
plėsti mums taip reikalingą se
kimo tarnybą.

mo vaisiais, tad ne tik skelbė 
savo mokslą,. bet ir įsteigė 
draugiją. Bažnyčia vadinamą, 
paskyrė jai valdžią, kad ji iki 
pasaulio pabaigos skelbtų Jo 
mokslą, pašvęstų žmones, teik
dama sakramentus, ir valdyda
ma tikinčiuosius, juos išganytų.

1. Popiežiaus primatas ir jo 
neklaidingumas
Aukščiausią Bažnyčios val

džią Kristus suteikė šv. Petrui. 
Bažnyčiai valdyti ypatingu bū
du jį paruošė, pavadino uola, 
ant kurios, antgamtinės malo
nės galia, pažadėjo pastatyti 
savo Bažnyčią, kurios pragaro 
vartai nepergalės. Meldė Tėvą, 
kad padidintų Petro tikėjimą, 
šis savo dvasios galia stiprin
tų kitus apaštalus. Ištyręs jo 
meilę, Kristus pavedė jam ga
nyti savo avis ir avinėlius ir 
suteikė dangaus karalystės rak
tus- Visa tai yra aukščiausios 
ir neklaidingos valdžios sutei
kimas valdyti visai Bažnyčiai 
ir apaštalams-

Yra tikėjimo tiesa, kad, kai 
popiežius moko iš katedros, at
seit kaip Bažnyčios galva, tai 
jis tikėjimo ir doros dalykuo
se yra neklaidingas ir jo spren
dimai nepakeičiami, nes jie~ 
nepriklauso nuo Bažnyčios, na

rių pritarimo. Kad popiežiaus

Tėv. Viktorą Gidžiūną, O. F. M., kuris neseniai grįžo iš Romo*, parašyti eilę straipanig. čia

sprendimai būtų neklaidingi, 
reikia: 1. kad juos skelbtų, 
kaip Romos popiežius, visos 
Bažnyčios galva; 2. kad tai bū
tų tikėjimo ir doros dalykai ir 
3. kad visiems būtų įsakoma 
tikėti.

E čia aišku, kad popiežiaus 
valdžia Bažnyčioje yra aukš
čiausia, neriix>ta ir neklaidin
ga. Jo iš katedros padarytų 
sprendimų ar tikėjimo tiesų 
apibrėžimų negali pakeisti nei 
vyskupai nei visuotiniai susi
rinkimai

2. Vyskupę pareigos
Šv. Petrą paskyręs savo vie

tininku ir pavedęs jam Valdyti 
Bažnyčia, Kristus apaštalams 
suteikė trejopą galią, būtent: 
mokyti, pašvęsti ir valdyti. Be 
to, ragino nesibijoti persekio
jimų, pažadėjo su jais pasilik
ti iki pasaulio pabaigai. Iš to 
seka, kad Bažnyčios misija baig
sis tik pasaulio pabaigoje. Tad 
apaštalams suteiktosios galios 
turėjo atitekti jų įpėdiniams 
— vyskupams, kurie apaštalų 
vietoje rūpinasi žmonių sielų 
išganymu.

Vyskupai, kaip ir apaštalai,

Radijo transliacijos duoda
mos iš Vatikano,

Vasario 16 minėjimų proga 
renkamos aukos Altui. Jisai iš 
jų išlaiko savą informaciją, ski- 

Romoš ir ria dalį ir Vlikui. Tačiau tik-
Madrido stočių. Kasdien iš tų tai dalį. Tautos Fondas reika- 
stočių sklysta laisvos tiesos žo- lingas daugiau lėšų. Kaip ga-
dis už geležinės sienos. Lietu- Įima jų patelkti ir atlikti di- 
vos okupantam tai labai ne- dėlę talką Lietuvos laisvinimo 
malonus žodis, bet negali ki- uždaviniam, rodo Kanados lie- 
tokiu būdu jo sulaikyti, kaip tuvių aukos Tautos Fondui. Jie 
tiktai savo duslintuvais. Jei tu- čia pirmauja. Pasekime jų pa
rėtame daugiau laisvų trans- vyzdžiu!

Vatikano susirinkimo atidarymo
bulę.

MATAS UDELIS
m gatvės ir dideli pastatai- Mies

to dydį sunku nustatyti iš ki
no apžvalgos, bet, matyt, ne
visai mažas. Tai grynai kalinių 
pastatytas miestas-

Lageris (V. Ž. D.) buvo pa
statytas kiek aukštesnėje vie
toje. E to lagerio, kiek akimis 
užmatai, visur kaip grybų bu
vo matyti kiti lageriai. Be to, 
dar buvo matyti judą trauki
nukai; tai siaurasis geležinke
lis. Mūsų lageryje taip pat bu
vo garvežiukų mašinistų. Vieni 
dar laisvėje buvo mašinistais, 
kitus skirdavo į specialius la- 

kyla į viršų. Ir taip oras atši- Geležinkelį nutiesus, privežė UK Keuos ^enTOS troueies, vie- gėrio kursus, kuriuose per 3 
lo, kaip pas mus vasarą. Tuo estų, latvių ir lietuvių. Tai bu- nas <^i<*esi“s pastatas, kur buvo mėnesius kaliniai tapdavo ma- 
metu saulė nusileisdavo tik Vo 1940 — 1946 metais. Dėl Vorkutos teatras. J darbą ėjom šmistais. Jie gaudavo tam tik- 
kiek žemiau ir vėl pakildavo, nepakenčiamo klimato ir mais- 
Visą parą galima buvo grožė- to daugiausia žuvo estų, vėliau 
tis saule. Uralo kalnai, atrodė, 
buvo apsupę mūsų Vorkutą. 
Pagal seniau gyvenančių pasa
kojimus, Ledinuotasis vandeny
nas nuo mūsų buvo už 120 ki
lometrų, o Uralo kalnai. — apie 
60-70 kilometrų. Kalnų viršū
nėse buvo amžinas sniegas. 

Nuo birželio saulė nenusi
leisdavo beveik iki rugsėjo pa
baigos. Buvo matyti visą para. 
Rugsėjo pabaigoje pasislėpdavo tokius, kaip palaidojo, 
ir kelis mėnesius visai nesiro
dydavo. Saulėje žemė atšildavo 
iki 30-50 centimetrų. Giliau bu
vo viskas amžinai įšalę, žemei 
prakasti, kai tiesė 1939 gele
žinkelį nuo Siaurinės Pečioros 
iki Vorkutos, buvo atvežta ke-

Keleivis iš Kauno
M

© m

(11) liolika tūkstančiu lenkų belais-
Vidurdienį saulė švietė skais- vių. daugiausia karininkų; vi- 
čiai į pakaušį. Sniegui nutir- si žuvo prie to geležinkelio, 
pus, pradėjo dygti žolė. Dygo Rusai kaliniai pasakojo, kad po 
ir augo beveik pastebimai- Jei- kiekvienu pabėgiu nuo Pečio- 
gu atsidėjęs pradedi žiūrėti, ros iki Vorkutos guli lenko ka- 
tai atrodo, kad matai, kaip ji rininko galva-

bai, kaip griovių kasimas. Bet 
į tai niekas nekreipė dėmesio. 
Kur reikėjo, ten ir dirbom- 
Mane paskyrė prie statybos. J 
darbą ėjom pėsti, kokius 2 ki
lometrus. Tas lageris, kuriame, 
aš buvau, vadinosi V- Ž. D. 
(Vorkutskaja železnaja Doro- 
ga) arba Vorkutos geležinkelis.

Nuo mūsų lagerio iki Vor
kutos miestelio buvo apie 1 ki
lometras- Mes ėjom į darbą per 
patį miestelį, kurio apimti* ir
gi buvo apie vienas kilometras. 
Už miestelio buvo mūsų darbo
vietė. Vorkutoje tuomet buvo 
tik kelios menkos trobelės, vie-

sargybos vedami. Praeidami rus leidimus ir vaikščiodavo 
matėme pradėtus ir įpusėtus be sargybų į darbovietę. Bu- 

sekė latviai, lietuviai. Lietuvių helius pastatus. Vieną kartą, vo ir tokių kalinių, kurie bu- 
žuvo mažiausiai. Estai ir lat- Paeinant pro miestelį tuoj irt vo mašinistais ir plačiame gė
riai visi buvo stambūs vyrai, getežinkelio, pastebėjau atei- težinkelyje- Jie važinėdavo ne
labai darbštūs Stengėsi dau- nant s^^us kūno sudėji- ilgom distancijom, maždaug 
giau uždirbti duonos ir košės. mo’ lazda pašremiantį šlubą 100 kilometrų. į tokias vietas 
Nieko tai nepadėjo- Maistas bu- P™ keUo’ politiniai kaliniai nepatekdavo.
giau uždirbti duonos ir košės.

sitikimų pasitaikydavo.

Visuotiniai susirinkimai nė
ra Bažnyčiai būtinai reikalingi,. 
bet labai naudingi, nes juose 

, susirenka daug mokytų ir paty- - 
rusių švento gyvenimo vyrų, 
kurių sprendimai susirinkime 
tikintiesiem padaro didelį įspū
dį. Susirinkimo išryškinamos . 
apreikštosios tikėjimo tiesos, 
iškeliamos laiko negerovės, pa- 
smerkiamos klaidos, duodamos 
direktyvos pravesti reformoms 
dvasininkijos ir tikinčiųjų gy
venime. Praeityje būdavo na
grinėjami ir valstybių santykiai, 
sutaikomi karaliai ir skelbiami 
kryžiaus karai-

kartu su Romos popiežium sų-;^Wt vyskupai vienbalsiai svars- 
daro moralinį vienetą ir Kris- tomuose dalykuose sutartų. Ne- 
taus mokslą skelbdami yra ne
klaidingi. Tai šv. Raštu, Tra
dicija ir protu paremta tikėji
mo tiesa.

Nuo pirmųjų krikščionybės 
amžių vyskupai, reikalui esant, 
renkasi į susirinkimus ir daro 
bendrus sprendimus Tokie 
vyskupų susirinkimai yra trijų 
rūšių: provinciniai, kai arki
vyskupui metropolitui vado
vaujant, susirenka vienos pro
vincijos vyskupai; plenariniai, 
kai gavę popiežiaus leidimą, jo 
legatui pirmininkaujant, susi
renka daugelio bažnytinių pro
vincijų, pav- visos Amerikos, 
vyskupai; visuotini ar ekuma- 
niški, kai popiežius sušaukia vi
so pasaulio vyskupus ir tuos, 
kuriems yra duota teisė daly
vauti susirinkime.

3. Visuotinio susirinkimo są
ranga
Tik vienas Romos popiežius 

turi teisę sušaukti visuotinį 
Bažnyčios susirinkimą. Si tei
sė išplaukia iš jo valdžios pri
mato ir apima visą Bažnyčią 
ir visus vyskupus. Jei pirmie
ji ekumeniškieji susirinkimai 
buvo šaukiami rytuose impera
torių, tai jie buvo šaukiami po
piežiui pritariant. Tais laikais 
tik vieni imperatoriai galėjo ap
saugoti vyskupų kelionę į su
sirinkimą ir susirinkusius 'ap
rūpinti ir išmaitinti.

Į visuotinį susirinkimą kvie
čiami - kardinolai, patriarkai, 
primatai, arkivyskupai, vysku
pai. abatai, vienuolinių ordinų 
ir kongregacijų generolai- Be 
to, gali būti kviečiami titulia- 
riniai vyskupai pilnomis teisė
mis ir teologai bei bažnytinės 
teisės žinovai patariamuoju bal
su. Nėra reikalo, kad visi pa- rodytų toleranciją katalikam, rijoje ir Chruščiovo Amerikos
šaulio vyskupai kartu dalyvau- Skaičię kalba televizijoje, Daily News atkrei-
tų visuotiniame susirinkime. Atominių bandymų derybos pė dėmesį, kokia tokio pasiro-
Užtenka, kad morališkai visos truko 39 mėnesius, turėjo 353 dymo lygybė: Amerikoje yra
Bažnyčios viškupai dalyvautų, posėdžius. Nutrūko dabar sau- 55 milijonai televizijos apara-
Taip pat nereikalaujama, kad šio 29 ir bus atnaujintos jau tų, Sovietuose 5 mil

sutarimo atveju, ta vyskupų da
lis yra neklaidinga, kurios pu
sėje yra popiežius, nors tos 
dalies vyskupų skaičius būtų

Visuotiniam susirinkimui 
svarstomųjų dalykų tvarką nu
stato ir jam pirmininkauja pats 
Romos popiežius. Jis, reikalui 
esant, gali susirinkimą nutrauk
ti, kitur perkelti arba visai pa
leisti- Negalėdamas susirinkime 
dalyvauti, savo vietoje skiria 
delegatus- Tačiau delegatai 
svarbesniais klausimais, ypač 
tais, kurie nebuvo pramatyti 
instrukcijose, turi atsiklausti 
popiežiaus. Visuotinio susirin
kimo nutarimai, dekretai ir ti
kėjimo tiesų aptarimai tik tuo
met įsigalioja, kai popiežius 
juos patvirtina ir paskelbia, 
įsakydamas visai Bažnyčiai jų 
laikytis.

4. Visuotinio susirinkimo au
toritetas
Popiežiaus primatas ir ne

klaidingumas yra gautas iš Die
vo. Ekumeniškasis susirinkimas 
yra tik bažnytinė institucija. 
Tad jo galia yra mažesnė už 
popiežiaus. Drausmės dalykuo
se popiežius gali susirinkimo 
dekretus atšaukti- Apeliuoti gi

VATIKANO susirinkimo paruošia
mosios komisijos dirba.

Broliškumas tarp kataliky ir nekataliky
Amerikos baptistų konvenci

jos direktorių pirmininkas dr. 
J. H. Jackson, negras, priim
tas pas popiežių Joną XXIII pri
vačioje audiencijoje, skelbia 
dabar, kad popiežius tiki, jog 
ateis diena; kada atsiras drau
giškumas tarp katalikų ir ne- šefas Salinger derėjosi su 
katalikų. Pats Jackson tvirtai Chruščiovo panašiu šefu Char- 
pasisako už popiežiaus siekimą lamovu dėl prezidento Kenne- 
ir skelbia, kad ir nekatalikai pasirodymo Sovietų televi-

nusiginklavimo derybose.
O tos nusiginklavimo dery

bos eina jau 16 metų. Posė
džių turėjo 863. Artimiausias, 
taigi 864-as bus kovo 14.

Propagandinė lygybė
Kai Baltųjų Rūmų spaudos 

šefas Salinger derėjosi

je; tai buvo 600 gramų duonos 
ir 700 gramų sriubos; sriubą 
parsinešdavo į baraką. Trečias 
katilas buvo 700 gramų duo
nos, 700 gramų sriubos ir keli 
šaukštai košės ir jau valgyda
vo valgykloje' prie savo stalų. 
Ketvirtas, penktas ir šeštas ka
tilai gaudavo košės ir būdavo 
vienas kitas iš miltų blynelis 
ir sriuba būdavo kiek riebes
nė. Visi “katilai” būdavo duo
dami pagal išdirbio normą; 

, kiekvienas katilas turėjo savo 
stalus, šeštas katilas turėjo vi
sai atskirą kambarį- Brigadi
ninkas, įėjęs į valgyklą su savo 
brigada, iš anksto paduodavo 
sąrašą savo darbininkų, kur bu
vo užrašyta išdirbio norma ir 
katilo numeris.

Tuo metu man teko dirbti

lima daug padalyti, tai visą lai
ką buvom priskirti 5 ir 6 ka
tilam.

Pirmą kartą brigadininkas 
mus suskirstė kaip stovėjom, 
iš eilės. Mūsų lietuvių buvo 7 
toje brigadoje- Viso buvom 30 
žmonių. Politinių buvom 7 lie
tuviai ir 3 ukrainiečiai; visi ki
ti buvo kriminaliniai nusikal
tėliai-

Pirmą dieną buvo sunku 
dirbti, nes mus suskirstė po 
10 žmonių į grandį -Mes pate
kom po kelis tarp tų krimina
linių. Iškrauti reikėjo miško

vo per silpnas, darbas sunkus. mūsM koloną. MūsM Mašinistais buvo tik krimina-
buvo apie 200 žmonių. Kuomet liniai nusikaltėliai.

tarpu buvo tik pradėję po an
trą vagoną krauti ir tarp savęs 
ginčijosi. Po pusvalandžio įbė- 
go pas mus brigadininkas ir 
ėmė rėkti, kad metėm darbą, 
nedirbam, nepadedam aniem 
iškrauti. ‘Jie padėjo jums iš
krauti didelius rąstus, o jūs pa
bėgot, apsidžiaugę, kad pabai- 
gėt”-

Ne, sakome. Tos dvi gran
dys pasiskirstė sau plonesnius, 
lengvesnius rąstus, o mums pa
liko storus, lentinius. Nors jie 
ir buvo sunkūs, bet visi gerai 
sutarėm ir greitai iškrovėm,

medžiagą įvairaus storio. Buvo paskubėdami, retkarčiais atsisė- 
lentinių medžių įvairaus dydžio, -dę dar parūkydavom. Jie gi vi- 
Buvo.ir plonesnių, 15-20 cen
timetrų storio- Taip mes kan- nesisekė. Brigadininkas paliko 
kinomės, kol iškrovėm tuos va
gonus. Kiekvienai grandžiai te- 

geležinkelio stotyje — rąstus ko po 2 vagonus. Tik išbaigus 
krauti iš vagonų. Mes, gydyto
jo atleistieji nuo sunkaus fizi
nio darbo, užprotestavom dėl 
tokio sunkaus darbo. Mums pa
aiškino, kad tai tik sporai die-

są laiką ginčijosi, darbas jiem

Žmonės pasakoja, kad tie žu- ... _
vusieji, kaip užbalzamuoti, įša- prisiartinau pne to žmogaus, 
lusioje žemėje niekada nesu
pus. Ir po šimto metų atras

Maistas lageryje buvo geres
nis negu Kauno kalėjime. Kas 
eidavo į darbus už vartų, gau
davo 700 gramų duonos die-

krauti, atėjo mums pamaina. 
Darbas buvo suskirstytas į tris 
pamainas. Mes dirbome pirmo
je pamainoje iš ryto. Keitėmės 
kiekvieną savaitę. Antrą savai- 

nų, nes daug vagonų yra už- tę dirbom po pietų, o vėliau 
versta stotyje ir, jeigu nebus ėjom dirbti naktį.
laiku iškrauti, tai lageriui tekspažinau. Tai buvo generolas 

Stencelis. Jis visai nesidomėjo 
praeinančiais. Matyti, taip bu-

šiame lageryje, dar kartą gy- Vaikščiojo po Vor- gpiįjydavo darbo
dytojams patikrinus sveikatą, Ut^ normą, gaudavo daugiau. Mais-
buvom paskirti į darbus. Man Būdamas dar Lietuvoje, ki- tas buvo suskirstytas į “kati- 
buvo pripažinta širdies prie- ne mačiau Vorkutos miestą. lūs”. Buvo taip; antras, tre- Ten mes išdirbom ne porą nių. Per 5 su puse valandos
puolis. Sunkaus fizinio darbo Tikrai Vorkutą dabar galima čias, ketvirtas, penktas ir šeš- dienų, bet porą mėnesių. Ka- iškrovėm 2 vagonus ir nuėjom
neprivalėjau dirbti. Sunkiu pavadinti tikru miestu, ne* m*- tas katilas. Antrą katilą gau- dangi prie vagonų iškrovimo į specialiai pastatytą baraką
darbu buvo laikoma Žemės dar- tyti tramvajų linijos, plačios davo esantieji pačiame lagery- normos buvo mažos ir buvo ga- pailsėti- Dvi kitos grandys tuo

mus ramybėje.

Jam išėjus, išgirdom didžiau
sią riksmą. Išbėgom į lauką. 
Brigadininkas, pasiėmęs sto
riausią Lazdą, tvojo per nuga
ras tiems mūsų draugams. Li
po iš vieno vagono į kitą ir 
vis mušė koliodamas: jie tolaus 
medžius ir taip greitai iškro
vė, o jūs tokių plonų negalite

Vieną rytą, pasitarę, papra- iškrauti, ir meluojate, kad jiem
...... - - žėm brigadininką, kad mus pa- padėjote,
kalimų da nys, nes e pini- cirirtu rta tonine.

tarės lageris su- Brigadininkai sutiko lio- 
mokėta už prastovėjimą, eis ik met Uetoviai ir ukrainiefiai su- 

alinių ąsos ondo. darėm vieną grandį iŠ 10 žmo-

Taip mūsų grandis porą mė
nesių lengvai, per 4-5 valan
das, iškraudavo savo vagonus 
ir eidavo ilsėtis, o tos dvi 
grandys dar po mūsų dirbda
vo, porą valandų.

(Bus daugiau)
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Norite geros—meniškos fotografijos

vilčių, kurias jie dabar vadina grįstos protu, dažnai yra patva-

FYT. MAŽELIS

PER

DARBININKAS

lūs — Friburgo universitete 
Šveicarijoj, kur 1919 gavo dak-

Keturių karo kapelionų iškil
mingą minėjimą surengė Ame
rikos legionierių organizacija 
vasario 4 War Memorial salė-

f

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

VEDYBOS, GRĮSTOS PROTU
(^keltaiS 2 psl.) 

tų partijai katalikų nusistatymą 
atskirais klausimais, o iš kitos 
pusės, pakalbėdami seime, ma
nosi duodą toną katalikų vie
šai opinijai.

1958 atsirado dar trečias 
laikraštis katalikų vardu. Tai 
mėnesinis “Wiez”, leidžiamas 
Varšuvoje. Apie jį yra susitel
kę tie iš “progresyvių katali
kų”, iš vadinamo “Pax”, kai 
1955-56 tos grupės oportuniz
mas jau buvo išaiškėjęs kaip 
besąlyginis pataikavimas komu
nistam- Ir pats “Pax” nustojo 
komunistų pasitikėjimo, kai jie 
pamatė, kad. bažnytinė vyres
nybė jam yra priešinga ir ka
talikų tarpe jis nepopuliarus. 
Atskilėliai su savo žurnalu sto-

' vi nuošaliai nuo “Znako”. Gal 
komunistai buvo suinteresuoti 
iš dešifruotų koliaborantų pa
daryti atskilėlius ir duoti jiem 
laikraštį, kad katalikus ir to
liau paskaidytų?

ZNAKO POLITINĖ LINIJA: _
“Znako” katalikai neturi iliu

zijų, kad galima būtų suderin
ti katalikiškus ir komunistiš
kus principus. Bet jie mėgina 
ieškdti “medus vivendi”, kaip 
šiandien įprasta sakyti. Mėgina 
paremti tai, kas komunistinio 
režimo siekiama Lenkijos ir jos 
gyventojų naudai.

IG. MEDŽIUKAS nu, sutikau velionį, einantį 
Kaune Duonelaičio gatve su 
pulk. B. Giedručiu, buv. vidaus 
reikalų viceministeriū, garsiai 
draugiškai besikalbančius.lų vyskupijų ruošiamuose eu

charistiniuose kongresuose. Bū- Buvo gilus lietuvis patriotas,

je pąštenkžno paminėti tik jo

abiejuose kon*

KUN. 1> ČESATHS baro gi.

kio parapijos, buvo vargom*

daug sykių. Nelaimingas imtas, ir Seinų kunigų seminarijoj, 
kad ‘trečioji jėg^’ imsis inter- 
vena jos, buvo pagrindinė prie
žastis visų Lenkijos nelaimių 
— nuo pat 1939 metų iki Var
šuvos sukilimo katastrofos”, 
kalbėjo seimo atstovas Kisie- 
lewski- Neturi pasitikėjimo nė

“mūsų likimui”. Vienintelė jė
ga, kuria galima ir reikia rem
tis, tai pati lenkų tauta.

Lenkijos ateičiai užtikrinti 
Znakas atsisako nuo karinės 
jėgos, nuo sukilimų, kurie bu
vo herojiški, bet nesėkmingi. 
Tarp dviejų kaimynų gyvenant 
tenka dėtis su tais, kurie ro
dos Lenkijos interesui naudin
gesni. Ir “Znako” politikai ran
da, kad jiem dabar esanti pri
imtiniausia iš praeities tautinės 
demokratinės partijos lyderio 
Roman Dmowskio programa. O 
tai yra — siekimas išlaikyti 
vakaruose Oderio - Neissės 
sienas- Ta siena Lenkijai esąs 
gyvybės reikalas. Tame siekime 
Lenkiją tegali paremti tik Ru
sija. "Tragiški 1939-44 metų 
įvykiai — rašė Stomma — pa
rodė, kad jausminiai nusiteiki
mai (priešintis Rusijai) yra ne
sutaikomi su racionaliu svars
tymu". Ir Kisielewski, tarsi su 
rezignacija teisindamas išeitį, 
kurios pasirinkimas priklauso

Katalikai atsisakė nuo eilės j

Lietuvai atsikeliant, grįžęs į 
savo kraštą, buvo gimnazijas 
ir mokytojų seminarijos kape
lionas Marijampolėj. 1921 m. 
atvykęs į Chicagą, redagavo 
Draugą. Vėliau, pakviestas V. 
D. universitete Teologijos Filo
sofijos Fakulteto Kaune, kaip 
docentas dešimtį metų dėstė 
pastoralinę ir moralinę teolo
giją- Nuo 1936 iki bolševikų 
okupacijos buvo kariuomenės 
kapelionas Šančiuose. Okupaci
jų metu darbavosi Raudondva
rio ir Lapių parapijose.

Kun. I. Cesaitis buvo neeili
nių gabumų žmogus ir reiškė
si daugely sričių. Jis buvo ge
ras kalbėtojas, pamokslininkas. 
Gyvendamas Amerikoj, vedė 
misijas daugely lietuvių kolo
nijų, o grįžęs Lietuvon ir bū-

dalinių kapaftnnąs, gilius re- Auvos prisikėlimo. Gyvendamas 
Ilgimai patrintiniA turinio pa- Amerikoje, vaizdžiai ir įtiki- 
mokslus sakydavo įgulos baž- naščiai mokėjo nupasakoti lais- 
nyčioje Šančiuose. yės ^ kom ir savanorių drąsą

Universitete* .mokėjo gerai pasiaukojimą. Kas jį pažino- 
mokslmę' medžiagą analizuoti j®» tai ir p6 ilgo laiko man 
ir ją suprantamai perteikti stu- atvykus Amerikon gerai prisi- 
dentams- SpaNdoj rašė įvairiais 
klausimais nemažai straipsnių. 
Daug rašė Židiny ir liesos Ke
ly. Keletą metų buvo Pavasa- tą. Lakusią gyvenimo dalį pra- 
rio Sąjungas ir Ateitininkų 
Sendraugių S-gos centro val
dybose- 
Vėlioms save laikė dzūku ir, 
Šalia prof. V. Krėvės - Mic
kevičiaus, prot L. Vailionio ir, 
rodos, dailininko A. Žmuidzi
navičiaus, buvo Vytauto Di
džiojo Universiteto studentų 
dzūkų Dainavos draugijos gar
bės narys. Mėgo bendrauti su 
jaunimu. Vasaros atostogų me
tu lankydamasis pas gimines 
ir kaimyninių parapijų klabo- 
nijose, dalyvaudavo kat. jau
nimo šventėse bei susirinki
muose. Bene 1930 vasarą nuvy
kęs pasveikinti Ūdrijos pavasa- „ 
rininkus, švenčiančius metinę 
švantę, radau - k jn. I. česaitį 
iškilmingo posėdžio prezidiu
me.

jo, tai ir po ilgo laiko man

minė-
Lietuvos okupacija jį sun

kiai prislėgė ir palaužė sveika-

Liurdo švente
. Liurdo šventė kasmet šven

čiama vasario 11. Prieš šimtą 
su viršum metų, 1858 vasario 
11, kairiajame Gavės upės 
krante, stūksančios Massa- 
bielle uolos įdubime neturtin
gai gausios Soubirous šeimos 

ne nuo jo, kalbėjo: "Vedybos, keturiolikametei dukrelei Ber
nadetai apsireiškė Svč- Merge- 

mitais. Vienas mitas — tai, kad resnos nei grįstos susižavėji- lė Marija. Iki tų metų liepos
16 Marija pasirodė šešiolikaVakarai padės Lenkijai laisvės mu”.

IŠTESĖJOME daugiau kaip 100
metu didindami dividendus

NAUJAI
PAKELTI 
IŠMOKĖJIMAI

3%% normalaus

divičfendo plūs %% specialaus priedo tapomo
sioms sąskaitoms pastovioms daugiau kaip 
keturis metų ketvirčius. Dividendai apskaičiuo
jami metų ketvirčiais pradedant sausio 1, 1962, 
paremti nuolatiniu pątenkinamu pelnu.

Dividendai mokami nuo įdėjimo dienos 
Apskaičiuojama pilnais metų ketvirčiais

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK

A Mutual Bank **... kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!" 
Narys — Federal Deposit Insurance Corporation

Eastem Parkway Office: 
539 Eastern Parkway 

■at Nostrand Avė. 
Brooklyn. N. Y. 

PResident 3-7000 STSgg 2-6676

Mavsapegua Office:

Inatinr Office;
135 Breadway ai Bedfdrd Avė

Hickjrvllle Road and Jerusalem Avcnuc 
Priešai* Hoiiday Park Shopping Center

Massapeųua, N. T.
PYranrtd 9-6100

KUN- IG. CESAITIS buvo 
malonaus, linksmo oudo. Turė
jo daug draugų- Su giminėmis, 
ūkininkais, iš jaunystės palai
kė artimus ryšius. Ir išėjęs 
aukštuosius mokslus, jų neven
gė, kiekviena proga apsilan
kydavo. Pas jį apsilankę gimi
nės būdavo labai nuoširdžiai 
priimami ir dar išlydėdamas 
dažnai įsprausdavo kelionpini- 
,gių. Atvažiuodavo ir į mano 
tėviškę. Paskutinį kartą keletą , 
dienų viešėjo 1938 vasarą.

Kun- Igp Cesaitis buvo dide
lės erudicijos žmogus, gilus 
demokratas. Mokėjo su kiek
vienu rasti kalbą, nežiūrint, ar 
tai buvo paprastas eilinis žmo
gus ar aukšto rango kariškis, 
ar valdžios pareigūnas. Rodos
1938 rudens vakarą, prisime- nos.

leido nuošaliam užkampy — 
Lapių bažnytkaimy- Šiek tiek 
atleidus sovietinio režimo varž
tus, susirašinėjo su giminėmis 
ir pažįstamais Amerikoje. Ka
daise rašė, kad labai skaudžiai 
pergyvenęs savo vyresniosios 
sesers Domininkos Vailokaitie- 
nės mirtį.

Šia proga norėčiau atitaisy
ti netikslumus Drauge, apra
šant kun. Ig. česaičio mirtį. Ten 
buvo pasakyta, kad jo sesuo 
buvo ištekėjusi už vieno iš bro
lių Vailokaičių, ūkininko. Iš 
tikrųjų, Domininkos vyras Vik
toras Vailokaitis, kaip ir ji pa
ti, buvo gimnazijos mokytojas- 
Vėliau buvo Ūkio banko Šiau
lių ir Klaipėdos skyr. direkto
rius, Maisto b-vės vyr. direkto
rius, ėjo ir kitas pareigas. Gy
veno Kinderiškių dvare Alek
sote. Tad kai kam galėjo susi
daryti klaidingas įspūdis, kad 
jis yra ūkininkas.

Sodaliečių 76 moterys ir 20 
mergaičių vasario 4 per 8:30 
mišias gavo ištikimybės dova
nas, kurias įteikė prel. L. Men- 
delis. Mišias aukojo sodaliečių 
dvasios vadas kun. A. Drangi
nis- Po mišių parapijos salėje 
buvo bendri pusryčiai, kuriuos 
paruošė šv. Vardo draugijos 
vyrai.

? ■ •• ■' ■
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KUN. DR. I. CESAICIO kū
ną priglaudė amžinajam poil
siui gimtosios Balbieriškio pa
rapijos kapinės srauniojo Ne
muno pakrantėje, kur Dzūki
jos ežerų vandenimis triuškin
dama ledus, įsilieja Persekės 
upė ir kur kitame Nemuno 
krante dailiai nuaugę pušynai, 
darganoms siauč^iafit, traukia 
amžinąją elegiją- Gyvieji, vyk
dydami mirusio valią, jo že
miškuosius palaikus palaidojo 
šalia tėvelių, kur prieš 33 me
tus, susirinkę giminės, užbėrė 
žemėmis jo tėvelio Antano 
karstą, o dar anksčiau — moti-

Liet. Karių S-gos Ramovės 
skyrius minėjo savo veiklos de
šimtmetį vasario 3 lietuvių sve
tainės didžiojoje salėje. Pa
skaitą apie partizanų pokario 
veiklą Lietuvoje skaitė Pr. 
Zunde. New Yorko vyrų okte
tas, vadovaujamas muz. Alek
so MrozinSko, išpildė gražią dai
nų programą, Baltimorės tauti
nių šokių grupė pašoko keletą 
tautinių šokių-

BALTIMORĖS ŽINIOS
je. Minėjime dalyvavo ir lietu
vių postas 154, jų kapelionas 
kun. A. Dranginis buvo garbės 
kalbėtojas.

Suaugusiųjų klubas rengia 
vakarą vasario 25 Max Bob už
eigoje.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą rengia Baltimorės lie
tuvių taryba, kurią sudaro įvai
rių lietuviškų organizacijų at
stovai. Vasario 17, šeštadienį, 
lietuvių svetainės didžiojoje sa
lėje bus iškilminga vakarienė. 
Pradžia 7 v. v. Rengėjai yra 
pakvietę miesto majorą J- Ha- 
rold Grady, Marylando valsty
bės gubernatorių J- Millard 
Tawes ir kitus Marylando vals
tybės pareigūnus; senatorius, 
kongresmanus, kurie užjaučia 
Lietuvos tragediją. Sekmadienį, 
vasario 18, visi kviečiami da
lyvauti 8:30 mišiose ir pasi
melsti už žuvusius dėl tėvynės 
laisvės ir ištremtus į Sibirą.

Jonas Obelinis

— kartų. Vasario 25, regėjimų me
tu, iš uolos ištryško šaltinis.. 
Kovo 25 Bernadeta prašė, kad 
Apsireiškusioji pasakytų savo 
vardą. Ji pasakė: “Aš esu Ne
kaltas Prasidėjimas”. Vietos ~ 
vyskupo sudaryta komisija ap
sireiškimo įvykius tyrė trejus 
metus ir 1862 sausio 18 pa
skelbė tikėtinus.

Pagal Bernadetos pasakoji
mus, skulptorius Fabischo pa
darė Marijos statulą, kurią 1864 
balandžio 4 pastatė pasirody
mo vietoje- Viršum’ uolos pa
statyta gotikinio stiliaus bažny
čia, pašventinta 1876.

Liurdas yra prisiglaudęs Pi- 
rėnėjų kalnų papėdėje. Tai ma
žas Prancūzijos miestelis, šian
dien turįs 14,000 gyventojų,

nys, kad atgautų sveikatą. Ste
buklingi išgijimai ilgai tiriami 
gydytojų ir ■ Bažnyčios. Ligi 
1913 metų stebuklingų išgiji
mų konstatuota 4,445. Ligonys 
pagyja arba šaltinio vandenyje, 
arba melsdamiesi apsireiškimo
vietoje, arba procesijų metu, 

* laiminant šv. Sakramentu. Nak
tinės procesijos daromos nuo 
1872-

Ypač daug žmonių. Liurdą 
lanko po antrojo pasaulinio ka
ro, ieškodami sveikatos ir dva-

'
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422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.
Tel. HYacint 7-4677

Darbininko administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS, čia 
gaunami naujausi lietuviškų knygų leidiniai; lietuviški, kryželiai 
labai pigiomis kainomis; lietuviškos plokštelės, maldaknygės bei 
įvairios devocijonalijos.

Kas nori gerai melstis, įsigyja tik ką išėjusią iš spaudos prel. 
P. M. Juro maldaknygę DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, 3-čiasis 
papildytas naujomis maldomis bei litanijomis leidimas. Maldaknygė 
labai patraukti ir gera dovana visokioms progoms. Kaina $400.

Dvi naujai išleistos knygos už $5.00 — SAULĖ KRYŽIUOSE, 
Leonardo Andriekaus, religinio turinio' eilėraščių knyga virš 200 
psl. ( paskirai kaštuoja $3.00); ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, Alės 
Rūtos romanas, kuris vaizduoja senosios Lietuvos gyvenimą (kai
na $4-00). Užsisakant abidvi kartu tik $5.00.

A. Laito ŽODYNAS už pusę kainos (vietoj $14.00 -— tik $7.25 į, 
su persiuntimu). Lietuviškai - angliškas ir angliškai - lietuviškas. ' 
Virš' 1260 pusi., gražiai įrištas. Yra tik ribotas skaičius. Naudinga 
dovana visiems Ir visada.

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS
910 Willoughby Avė, Brooklyn 21; N. Y.

MALDAKNYGĖ—

DIDYSIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas

Išleido Tėvai Pranciškonai. 640 pusi. Kaina 4 
dol. Labai patraukli, tinka kaip dovana visokio
mis progomis. Gaunama pas knygų platintojus 
ar leidėjus adresu:

Skufpr. J. Dagio paroda' 
surengta Toronte W and W ga-
lerijoje. Išstatyta kelios de
šimtys skulptūros kūrimų me

LIURDO GROTA

FRANCISCAN FATHERS Z 
g

i
910 Wiloughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y. J
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SKAIČIUS AUGA, DARBAS PLATĖJA 
Iš Chicagos L B apygardos suvažiavimo 
------------------------------JONAS VAIČIŪNAS----------------------------------

Sausio 28 Chicagoje įvyko 
Bendruomenės vietos apylin
kių suvažiavimas. Atstovų įsi
registravo 180. Suvažiavimą 
pradėjo apygardos valdybos 
švietimo vedėja B. Miniataitė. 
į prezidiumą pakviesti: K. Dru 
ga, A. Juškevičius ir dr- J. 
Gliaudelis, į sekretoriatą — 
A. Gintneris, V- Žilinskas.

Lietuvos generalinis konsu
las dr. P." Daužvardis sveikin
damas pasidžiaugė, kad visus 
surišo bendras Lietuvos laisvi
nimo ir lietuvybės reikalas, 
šiame darbe negali būti skir
tumų. Buvusiai apygardos val
dybai pareiškė padėką už Lie
tuvos pavilijono įrengimą tarp
tautinėje parodoje. Alto pirm. 
L- šimutis ragino daugiau ju
dinti lietuvių mases Lietuvos 
laisvės kovai. Kun. A. Stašys, 
Chicagos Alto skyriaus pirmi
ninkas, priminė, kad Altas 20 
metų dirba kiek kitokį darbą 
negu Bendruomenė, bet abi 
institucijas riša viena tautos 
dvasia ir vienas siekimas Lie
tuvai laisvės. R- Skipitis pasi
džiaugė, kad apylinkių susirin
kimuose atsilankančių skaičius 
auga, darbas platėja ir gilėja. 
T. Blinstrubas, Dainų šventės 
komiteto vicepirmininkas ir iž
dininkas, perskaičius atitinka
mą aktą, įteikė J. Jasaičiui, L 
B Centro valdybos pirminin
kui, Dainų šventės pinigus. 
Chicagos apygardos valdybai 
paskirta 1300 dolerių-

Apygardos valdybos metinį 
pranešimą padarė valdybos 
sekretorius S. Šiaučiūnas. Pra
ėjusių metų valdybą sudarė J. 
Jasaitis, J. Bertašius, D. Biels- 
kus, S. Šiaučiūnas, I. Petraus
kas, B- Miniataitė. J. Vaičiū
nas, V. Grėbliūnas ir F. Va
linskas- Vienas iš jos darbų
buvo tai, kad sudarė rinkimų 
komisiją ir pravedė JAV LB 
Tarybos rinkimus. Nemaža at
likta organizacinio darbo. Apy
gardoje dabar yra 19 apylinkių 
ir 5 organizacijos, įsijungusios 
į apygardą. .Lankytos ir steig
tos mokyklos, telkta parama, 
sušaukta mokytojų konferen

WORCHESTER, MASS.
Vasario 16 d. 8:15 v. va

kare per radijo stotį WNEB 
kongresmanas Harold Donahue 
ir adv. A. Mileris pasakys kal
bas. šventės minėjimas bus va
sario 18 d- Pamaldos Aušros 
Vartų bažnyčioje 8 v- ir šv. 
Kazimiero bažnyčioje 9:45 vai. 
Minėjimas 3 vai. popiet šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pa
sižadėjo atvykti kongresmanas 
H. Donahue. burmistras Shea, 
Massachusett valstybės kongre
so atstovas Vyt. Pigaga- Pa
skaitininku bus Atholio klebo
nas kun. Jonas Jutkevičius. 
Meninę programą išpildys me
no mėgėjų choras, šv. Kazimie-

K'ausydami trumpomis ban

gomis sužinosite kas dedasi 

jūsų tėvynėj. Mūsų apara

tais girdėsite visą Europą.

MES GARANTUOJAME
Didžiausias New Yorke 

pasirinkimas

VOKIŠKŲ HI-FI

Radijo aparaty

Hi-Fi ir Magnetofon

Parduoda ir patarnauja patyrę 

VOKIEČIŲ SPECIALISTAI

S Y L V E R N STORES

GERMAN HI-FI
MANHATTAN

15’74 3r<t AVĖ. i88fh Sf> AT 9-8^

SMtS AN^SMVKt ON 4H- 

cija, -surengta Dainų šventė, 
pravestas spaudos mėnuo su 
dviem literatūros vakarais ir 
spaudos paroda, dalyvauta tarp
tautinėje parodoįje, suorgani
zuota visa eilė vakarų, parem
ti sportininkai ir k. Valdybos 
posėdžių per metus buvo 12, 
neskaitant kita tiek eilinių pa
sitarimų. Naujon valdybon iš
rinkta: K- Drunga, S. Šiaučiū
nas, J. Vedegys, B. Vitkus, 
K. Kasakaitis, B. Neinys, P. 
Vėlo ra, D. Bielskus ir dr. Ver
bickas- Kontrolės komisijon: 
K. Bružas, A. šantaras ir K- 
Barzdukas.

Švietimo komisijos pirminin
kas J. Vedegys pranešė, kad 
apygardoje veikia 14 lituanis
tinių klasių ir dvi aukštesnio
sios mokyklos. Rengiamasi lie
tuviškų mokyklų, ansamblių, 
sporto, dainų ir tautinių šo
kių šventei.

Finansinį stovį pateikė I. 
Petrauskas. Trumpai kalbėjo 
p- Survilienė iš Argentinos ir 
p. Lugienė, prieš porą dienų 
atvykusi iš Lietuvos. Prel. M. 
Krupavičius pavyzdžiais pa
iliustravo lietuvių parapinių 
mokyklų kelią. Pastebimas di
dėjantis bruzdėjimas lietuviš
kame gyvenime. Marąuette Par
ko apylinkė pakėlė aktyviųjų 
skaičių net 175.

Suvažiavimas priėmė šiuos 
svarbesnius nutarimus:

1- Apylinkių valdybos ragi
namos bendradarbiauti su lie
tuviškomis mokyklomis, joms 
padėti, paskirti vieną valdybos 
narį jaunimo reikalams,

2- Apylinkės remia Vasario 
16 gimnaziją, padeda steigti 
naujus būrelius.

3. Visos apylinkės pasirūpi
na tinkamai paminėti Mairo
nio metus.

4. Kur nėra Alto skyrių. Va
sario 16 minėjimus ruošia LB 
apylinkių valdybos, surinktus 
pinigus persiunčia per Centro 
Valdybą.

5. Suvažiavimas duoda teisę 
apygardos valgybai įstoti į lie
tuvių fondą, įnešūs 1000 dole
rių.

ro mokyklos mokiniai ir ve
teranų būgnų orkestras.

Marianapolio studentų ben
drabučio statybai sausio 21 ir 
28 šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo renkamos aukos. Buvo 
atvykęs Marianapolio namų 
viršininkas su kun. J. Auginu- 
Surinko 1,716 dol.

Maironio parke statoma sa
lė- Statyba rūpinasi komisija, 
kurią sudaro J. Štaras. V. Ma
čys, A. Kauševičius, Lozorai
tis ir A. Zenkus. Sausio 21 
prakasta duobė pamatam- Ar
čiau ežero bus pastatytas dvie
jų aukštų namas, sujungtas 
su senuoju. Viršum bus salė, 
apačioje maudymosi kabinos. 
Darbas bus baigtas gegužės 15. 
Statyba atsieis 50,000 dol.

Lietuvių piliečių klubui už 
62.000 dol. nupirktas žemės 
sklypas ant abiejų lietuvių pa
rapijų ribos. Sklype yra treji 
namai, kuriems nugriauti jau 
gautas leidimas. Vasario pabai
goje ar kovo pradžioje bus skel
biamos varžytinės naujų namų 
statybai- Manoma, kad visa sta
tyba su vidaus Įrengimais ir 
sklypu atsieis apie 400,000 dol. 
Savų pinigų klubas turi 280, 
000 dol. Buš1 pastatytas dviejų 
aukštų namas ir prie jo dide
lė salė, kurioje galės tilpti iki 
500 asmenų. Klubas dabar turi 
1100 narių Valdybą sudaro: 
pirm. A. Šeškevičius, vicepirm. 
Vaitkūnas. prot. sekr. V- Mor
kūnas. ižd. Salavėjus. fin. sekr. 
V. Vieraitis. pavaduotojas V. 
Mačys, knygų tikrintojas Tri- 
baudis ir Krušas, tvarkdarys 
J. Norkaitis; direktoriai — J. 
Zaleskis. Step. Valinskas, J. Ša- 
lavėjus. V. Kriaunelis ir Va
lant. - (P)

LIETUVIAI nauji pranciškonai įžadų dieną San Miguel vienuolyne, Calif. Tėv. Kornelijus Bučmys — an
troje eilėje treCias iš kairės, brolis Karolis Puza, ketvirtas iš kairės. Tčv. Klemensas žalalis, O. F. M., 
dalyvavęs iškilmėse, — pirmoje eilėje antras iš dešinės.

IŠGIRSIME GUBERNATORIAUS SVARŲ ŽODI
Lietuvos nepriklausomybės 

šventę šiemet pasirinkta minė
ti tą pačią dieną, kada ji bu
vo paskelbta, būtent — vasario 
16, penktadienį. Minėjimą ruo
šia New Jersey Lietuvių Tary
ba, talkininkaujant vietinėms 
draugijoms.

Jau kaip ir tradicija, kad 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą eilė metų New Jersey 
Liet. Taryba ruošia Kearny, N. 
J-, ir tam yra rimtų priežas
čių.

Kearny lietuviai turi pačias 
moderniškiausias patalpas (Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės 
Centras), kurios pernai pavasa
rį buvo naujai perstatytos su 
įvairiais moderniškais įrengi
mais, turi gabių ir veiklių vi
suomenės veikėjų iš jaunosios 
jau čia gimusios kartos. Kai 
kurie jų yra įkopę į aukštas 
valdžios vietas arba savistoviai 
įsikūrę, pavyzdžiui Andrius Sal- 

•vest — Hudson County teisė
jas, Ch. Paulis — Warren 
County prokuroras, P. Velevas 
— Kearny miesto tarybininkas, 
Fr. Gelinitis — advokata. P- 
Young (Jankauskas) — gydy
tojas ir kt. Yra dar veiklių ir 
senesnės kartos atstovų, kaip 
J. Paknis — Schuyler Savings 
and Loan Assoc. pirmininkas, 
Ch. Nekrošius, V- Mikionis, J. 
Katilius ir kt. O jei dar pri- 
dėsim J. Belzą, kuris sunkiai 
tempė (ypač 1961 m.) ir tem
pia Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centrą Į šviesesnį 
rytojų. M. Služį — ilgametį

LIETUVIŲ Katalikų Bendruomenės Centras Kearny, N. J., kur šiemet Vasario 16 įvyks iškilmingas visų N. Jersey lietuvių Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas.

KEARNY, N. J.

Lietuvių Politikos Klubo pir
mininką. ir kt., susidarys stip
ri ir vieninga jėga, kuri, rei
kalui esant, sujuda ir kas rei
kia padaro- Taigi, ši jėga atei
na ir šiemet New Jersey Lie
tuvių Tarybai i taiką suruošti 
didingą ir. įspūdingą Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą.

Dar prieš pereitų metų val
džios pareigūnų rinkimus bu
simasis gubernatorius Richard 
Hughes buvo atsilankęs į Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės 
Centrą dalyvauti viename po
būvyje. Jis pažįsta lietuvius 
ir žino mūsų rūpesčius. Priža
dėjo dalyvauti minėjime. Be 
gubernatoriaus, yra pakviesta 
dar ir kitų aukštų pareigūnų. 
Taigi, turėsime progos išgirsti 
gubernatorius svarų žodį, pa-

BALFO VEIKLA HOLLYWOOD, FLA.
Balfo skyriaus susirinkimas 

Įvyko sausio 13. Pranešimą 
apie Balfo veiklą padarė Bal- 
fo pirm. kan. dr- J. Končius.

Metinis Balfo parengimas 
numatomas kovo mėnesį. Pa
rengimu rūpintis buvo išrink
tas komitetas: Petras Satins- 
kas iš Hollywood, inž. N. Ka- 
rasa iš Ft. Lauderdale, dr. T- 
Tamošaitis iš Hallandale. Sky
riaus valdyba 1962 metams 
perrinkta ta pati: V. Skupei- 
ka — pirm-. J. Sveikinas — 
vicepirm., Stella Liulevičius — 

siklausyti Įdomių pranešimų ir 
k.

Visu rimtumu dirba New 
Jersey Lietuvių Taryba, kad 
minėjimas būtų sėkmingas. Ad
vokatas Fr. Gelinitis, Tarybos 
pirmininkas, su inž. V. Diliu. 
Iz. Diliene, E. Trečiokiene. L. 
Norkūnu, A. Vitkum praleido 
daug vakarų Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centre, besvars
tydami ir benarpliodami įvai
rius su šiuo minėjimu susiju
sius reikalus. Darbo įdedama. 
Tatai turime suprasti ir įver
tinti.

Minėjimas bus vasario 16 d-, 
7:30 vai. vak. Lietuvių Katali
kų Bendruomenės Centro di
džiojoje salėje (6 Davis Avė., 
Kearny. N. J). New Jersey 
lietuvių visuomenė turėtų at
kreipti į tai rimtą dėmesį ir 
kuo gausiau dalyvauti.

J. Mėlynis

sekr. Jenie Goodvvill — ižd., 
Juozas Jasauskas ir Veronika 
Petraitienė — iždo globėjai.

Balfo centrui pasiųsta 127 
dol., šią sumą sudaro aukos 
62 dol-, nario mokestis 65 dol.

Kalėdų proga Balfui aukas 
Įteikė po 10 dol.: kan. dr. J. 
Končius, Vincas ir Leokadija 
Matusevičiai, Vincas ir Ona 
Skupeikos, dr- T. Tamošaitis 
8 dol., inž. N.* Karasa 5 dol., 
Jenie Goodwill 5 dol-, Vin
cas Treigys 4 dol.. Juozas ir 
Ona Jasauskai 4 dol., Stella

Nauji pranciškonai
San Miguel, Calif., vasario 

2 sename pranciškonų vienuo
lyne, atlikę noviciatą, padarė 
vienuolių įžadus du lietuviai 
pranciškonai — Tėv. Korne
lijus Bučmys ir brolis Karolis 
Puza. Abu priklauso šv- Ka
zimiero provincijai- Įžadų apei
gose dalyvavo ir Tėv. Klemen
sas Žalalis, O.F.M., kuris lai
kinai gyvena Santa Barbara, 
Calif.. pranciškonų misijoje.

Tėv. Kornelijus Bučmys, O. 
F- M., yra gimęs 1927 balan
džio 13 Kretingoje.' Teologijos 
mokslus išėjo Romoje, studija
vo Gregoriano universitete, La- 
terano universitete gavo baž
nytinės teisės daktaro laipsnį. 
Kunigu įšventintas 1949 spa
lio 30. Dirbo italų parapijose. 
Atvykęs Amerikon, apsigyveno 
Kalifornijoje, dirbo Los Ange
les, Pico Rivera ir šv. Kazi
miero lietuvių parapijose- Į 
pranciškonus įstojo 1961 sau
sio 31.

Brol- Karolis Puza, O.F.M. 
gimė 1942 kovo 4 Shenandoah,
Pa. Baigė ten pat šv. Jurgio 
pradžios mokyklą, šv. Antano 
gimnaziją Kennebunkporte, 
Me. Į pranciškonus įstojo 1957 
m. Dirbo Kennebunkporte, Me., 
ir Brooklyno vienuolyno spaus
tuvėje-

Abu vienuoliai vasario 8 su
grįžo į Brooklyną. Tėv. Kor
nelijus Bučmys skiriamas vi
karu i Prisikėlimo parapiją To
ronte.

Kas padės?
Dešimties asmenų šeima (du 

jauni tėvai ir astuoni vaikai 
nuo 2 iki 17 metų) neseniai iš
trūko iš Lietuvos. Žemaičiai, 
darbštūs, pavyzdingi. 1960 at
sirado Vokietijoj, bet nori iš
likti lietuviais ir atvykti į JAV. 
Atsisakė visų vokiškų privile
gijų. Nei pažįstamų, nei gimi
nių čia, JAV, neturi. Kreipiasi 
į Balfą ir, gavę dokumentus, 
galėtų lengvai ir greit Į JAV 
atvykti- Kelionei per Atlantą 
paskolą teikia tarptautinės or
ganizacijos.

Balfo Centrui būtinai reikia 
surasti butą ir pastovesnį, ge
riau apmokamą darbą. Kas at
eis talkon? Ką panašesnio su
radę. tuoj rašykite: Balfas, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
Mat, tremtiniam į JAV atvyk
ti lengvatos baigiasi 1962 lie
pos 1- ’

Kun. L. Jankus

Liulevičius 2 dol., po 1 dol.: 
Veronika Petraitis. Juozas Svei
kinas. J. M. Bojauskas, Vera 
Gaigel-

Valdyba visiems aukotojams 
dėkoja. V. S.

IŠ VISUR
— DARBININKAS vasario 

12, Linkolno dieną, neišeis. To
je savaitėje bus tik vienas nu
meris, savaitgalyje. Tas nu
meris skiriamas Vasario 16 pa
minėti.

— Putnam, Conn- Jau aš
tunti metai Annhursto kolegi
jos lietuvaičių studenčių klu
bas Dainava organizuoja iškil
mingą Vasario 16 minėjimą. 
Šiemet minėjimas įvyks vasa
rio 20 d.. 7:30 vai. vak. kole
gijos auditorijoje. Trumpą į- 
žanginį pranešimą padarys Pro- 
vidence kolegijos prof. kun- 
Antanas Jurgelaitis, 0- P. Svar
biausią minėjimo dalį sudarys 
muz. Izidoriaus Vasyliūno smui
ko koncertas. Išpildys V. K. 
Banaičio, B. Budriūno ir J. 
Gaidelio kūrinius. Akomponuos 
sūnus Vytenis Vasyliūnas. An
nhursto kolegijoje jau yra su
sidariusi tradicija Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimus ruošti aukšto meninės 
kultūros lygio pasirodymais, 
vienais metais duodant folk
loristinę programą, kitais — 
vokalinį ar instrumentalinį iš
kiliųjų lietuvių muzikų koncer
tą-

— Chicagoje sudaryta komi
sija patelkti lėšų ir nupirkti 
bent 1000 egzempliorių B. Ar- 
monienės pasakojimų iš Sibiro 
‘Ašaras palik Maskvoje”. Si 
propagandinė, antikomunistinė 

• knyga norima išsiuntinėti JAV 
senatoriams, kongresmanams ir 
kultūrinėms įstaigoms. Komisi
ją sudaro: L. Prapuolenis, J. 
Vaičiūnas, J- Bertašius, V. Nau
džius, dr. S- Biežis, dr. Drau
gelis, prel. M. Krupavičius, V. 
Adamkavičius ir R. Skipitis. 
Adresas: Jonas Bertašius, 2642 
West 15th St., Chicago, III-

— Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdyba pra
šo žemiau išvardintus pateikti 
apie save žinių: Marijos kuo
pa Chicago, III., St. Šalkauskio 
kuopa, Worcester, Mass.; Šal
kauskio kuopa Baltimore, Md.; 
Maironio kuopa Boston, Mass.; 
B- Zagarietės kuopa Putnam, 
Conn.; Rochesterio kuopa, Ro- 
chester, N. Y-; Pr. Dovydaičio 
kuopa Philadelphia, Pa.; vysk. 
Reinio kuopa, Paterson, N. J.; 
Marianapolio kuopa Thompson, 
Conn.; Hamiltono kuopa, Ha- 
milton, Ontario, Canada; Los 
Angeles kuopa, Los Angeles, 
Calif. Rašyti adresu: Jonas Rač
kauskas, 5725 South Artesian 
Avė., Chicago 29, 111-

BROCKTON, MASS.
Vasario 11, sekmadienį, 2:30 

vai- popiet Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje po pamal
dų LDS kuopos nariai ir Dar
bininko bei Varpelio skaityto
jai galės sumokėti už tų laik
raščių prenumeratas 1962 me
tam, kas nėra dar atsilyginęs, 
o taip pat ir LDS nario me
tinį mokestį.

VASARIS

Katalikiškos spaudos mėnuo
Ar nepamiršote pratęsti 

DARBININKO prenumeratos 
1962 metam?

Ar esate atsilyginę už pra
ėjusius 1961 metus?

Kas dar nespėjote atsily
ginti už 1961 metus, padary
kite tai tuojau. Siųsdami pi
niginę perlaidą sutaupysite 
mums laiką ir išlaidas.

Paraginkite DARBININKĄ 
užsisakyti kaimynus ir pažįs
tamus.

Naujiem skaitytojam DAR
BININKAS nuo užsakymo 
dienos iki 1962 metų galo 
kainuos tik 5 dol.

Rašykite: DARBININKAS, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, 21, N. Y.
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■ NEKALTO PRASIDĖJIMO bažnyčia Ctiicagoje. Ją štato pnL O. A. Mozeris.

KALBĖS LIETUVOS ATSTOVAS J. RAJECKAS
Cleveland, Ohio

H. W. MALĖ - FEMALE -

16 Lietuvos diena visoje vals
tybėje. Tokią pat proklamaci
ją paskelbė ir Clevelando mies
to majoras Anthony J. Cele-

ROSEDALE—Pope Pious X Parish 
detached 6 year old Ranch. 3 bed- 
rooms. 48x118 comer plot, comp- 
letely fenced. oversized garage. Air 
Conditioned. Wall to wall carpet, 2 
patios, finished. oil heat. basement, 
aluminum storms & screens. Many 
extras. GI mortgage. $21,450. Mušt 
be seen. — Call owner LA 7-7318.

8 p.p.
5 p.p.

inž. 
bus

Pa- 
iš

VVESTCHESTER. Scarsdale vicini- 
ty — Beechhill. Drastically reduced 
for Quick Sale. 9 room house. 4*-- 
baths: walk to Our Lady of Fatima 
and Beechhill Schools and Station. 
Price $30.000. Extra lot available 
with house $36.500. ANN DUNN, 
Ine. .............. ’____ Scarsdale 3-4000

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street . ... . . Tel. LAfayette 8-1088 
. PLENTY OF FREE PARKING

BRONXVILLE — Eastchester vi- 
cinity, Cape Cod. Stone and Clap. 
Center hall. Usual. Eat-in stream- 
lined kitehen. 4 bedrooms. 2 baths, 
playroom. St. Joseph’s school. Ask- 
ing $39.500. Phone Mrs. Nelson — 
SC 3-4000 — ANN DUNN, INC. 15.00 

1.00

BROOKLYN —
2 FAMILY HOUSE. 5 & 5 
ROOMS. BOTH V.ACANT, 
Mušt -SeU. Private 'Owner, 
Excellent Conditibn. Phone

AP 7-2827

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario 1d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
U Al AMDAC PIRMAD. ir KETVIRTAD. ___  9 v. r. iki
VALAnUUj’ ANTRAD. ir PENKTAD. ___  9 v. r. iki

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; TreCiad. uždaryta.

>KO? YOUft AD 
CAHCEL OR CHANGE 

Call LO 3-7291

■ ktrt 19731
•C Sakoma, kad yra tik laiko 
klausimas, kada atominius gink
lus turės ir mažosios valstybės. 
Jlm Bisho^ (Journal Ameri
can), išradingas bendradarbis, 
pašuko laikrodį vienuolika me
tų pirmyn ir satyriškai pavaiz
davo, kaip tada atrodys atomi- 
zuotas valstybių likimas.

Amarikos ptacictontas, pagal 
Bishop fantaziją, 1973 liepos 
2 d. 6 vai. ryto pranešė tau
tai, kad Guatemalos respublika 
paskelbė atominį karą Jungti
nėm Valstybėm, Sovietų Sąjun
gai ir Kinijos liaudies respub
likai. Guatemalos prezidentas 
Jose de Asturias davė tiem 
trim kraštam ultimatumus per 
6 valandas kapituliuoti, jei ne 

-— bus totaliai sunaikinti. Su 
ultimatumo notom • atsiuntė ir 
filmus, kurie vaizdavo Guate
malos atomų sandėlius ir ato
minius sprogdinimus. įvykdytus 
prieš porą dienų. Valstybės sek
retoriaus nebuvo galima pagau
ti spaudos konferencijai 7 vai. 
ryto. Tarp susirinkusių kores
pondentų buvo jaučiama, kad 
visos trys valstybės iki pietų 
kapituliuos. Buvo manoma, kad 
nėra kito pasirinkimo. Kai Gua- 
temala neįstojo į atominį klu
bą, trys valstybės grasino ją 
sunaikinti, bet prezidentas As
turias užbėgo už akių.

Amerikos prezidento paža
dinti mokslininkai pamatė fil
mus ir nusprendė, kad bom
bos 200 megatonų- Oro žvalgy
ba pripažino^ kad vakar rada
rai buvo aptikę ore svetimus 
aparatus. Vakar Rusija, Ameri
ka ir Kinijos liaudies respub
lika buvo ėmusios kaltinti vie
ni kitus- Kaltino, kad sulaužė 
Azorų paktą, sudarytą 1970, 
kuris draudžia paleisti atominį 
ginklą į orą, nepranešus apie 
tai pakto signatarui.

■ Gvatemala paskelbė, kad jos 
aparatai yra erdvėse ir jų įgu-

REALESTATE

SĄVINGSAND 
WAN ASSOCIATKON

Wantagh. UI. Maria Regina parish. 
Ouarrytile Center .hall Ranch.. 3 
large bedrooms. 25“ living room. de- 
lux kitehen, dtshwasher. rėfrigera- 
tor. breakfast nook, hollywood bath, 
basement,. attached garage. patio; 
walk to churches. parochial schools 
and shopping. $18,990. SU 1-9876.

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas bus va
sario 11, sekmadienį- Prasidės tuvos atstovas Amerikoje mi- 

nisteris Juozas Rajeckas ir se
natorius Stephen M. Young. brezze.

Ohio gubernatorius Michael 
V. DiSalle paskelbė Vasario

pamaldomis. Mišios naujoje 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
10 vai. Mišių metu giedos 
Čiurlionio ansamblis. Šv. Jur
gio bažnyčioje mišios bus 10: 
30 vai. Giedos parapijos baž
nytinis choras. >

“ Pamaldų metu ir iškilminga
me minėjime organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis.

Minėjimui susirenkama 4 v- 
popiet naujos parapijos salėje 
(18022 Neff Rd) Kalbės Lie-

tu Guatemalos atstovas Jung
tinėse Tautose pareiškė, jogei 
jo kraštas imasi karo, kad iš
gelbėtų taiką. Neoficialiai ko
respondentam jis pasakė, kad 
ultimatumas buvo rengiamas 
eilę metų ir kad šis kraštas 
priėjo prie bankroto, begamin- 
damas atomus. Jei trys didžio
sios valstybės kapituliuos, jos 
turės mokėti Guatemalai repa
racijas, kad padengtų atomų 
gaminimo išlaidas. Prezidentas 
Asturias — sakė jis — nesi- 
rengia nukariauti pasaulio. Jei 

-nimas ištiks pasaulį dar prieš valstybės kapituliuos,
saulėlydį.

lesi įsakyta paleisti atomus be 
specialaus' prezidento signalo 
pusiaudienio metu pagal Wa- 
šhingtono laiką. Taigi sunaiki-

. Sovietų min. pirmininkas To- paskelbs jom nusiginklavimą, 
pėpovsky, kaip sugavo moni- ir daugiau nebus karo nei ka- 

ro grėsmės.(ėringas, 7 vai. ryto pranešė,
tad socialistinis^ pasaulis visa- Reporteris paklausė, ar to- 
dą jautė draugiškiausius nusi- įįoj pa(jėty Guatemala nebus 
teikimus broliškai Guatemalai galingiausia pasauly valstybė? 
ir bus laimingas susitikti su ,.T. ...• .. & “K tikrųjų, tai taip , atsake.

“Taip, mes būsim vieninteliai 
su atomais, nes mes numatome 
nuginkluoti kitas atomines ša
lis. žinoma, jei didžiosios da
bar kapituliuos”.

'prezidentu Asturias viršūnių 
konferencijoje- Topolovsky ap
kaltino taip pat Jungtines Vals
tybes, kad jos atsisakė 1960 
priimti visuotinio nusiginkla
vimo sutartį, kuri būtų leidusi

; mažajai Guatemalai laimingai 9 vai- ryto pranešta, kad Ki- 
,ir toliau gyventi taikoje ir ga- nijos taikos delegacija skren

da į Guatemala, ir tai reiškia, 
kad Kinijos liaudies respublika 
kapituliuos. Tą valandą jokia

' minti apsiaustus.

Kinija pasiuntė notą prezi
dentai Asturias, bet jos turi
nio nepaskelbė. Tuo pačiu me-

NEBŪK ŽILAS
"Florai Herb” yra nuo
stabi priemonė plaukų 

■ priežiūrai ir natūraliai 
" malvai atstatyti. Be da

žų ir ėhemikaių atstatoma natūrali 
- plaukų spalva, išnyksta galvos odos 

niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
Žibantys. mtakšU, sveiM ir lengvai 
šokuojami. Neatrodo dažyti., At- 
StųskR* $3.00 už didelę 8 oi. bonką. 
Kanadoje $4.00, Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
t>pt. A; P.O. Box 306, Clinton, Ind.

ŠEN. STEPHEN M. YOUNG

Lietuvos laisvinimo reikalam
— Amerikos Lietuvių Tarybai
— bus renkamos aukos. Įei
nant į salę, bus išduoti voke
liai. Aukotojai, Įdėję auką, grą
žina rinkėjams-

Minėjimą Į juostelę įrašys 
Amerikos Balso, atstovas 
K. Labanauskas. Vėliau 
transliuojama į Lietuvą.

Salės 
tartina 
anksto, 
skanių
kad suteiktų galimybę po mi
nėjimo geroje nuotaikoje pa
sidalinti įspūdžiais.

Visus ’ kitus reikalus atidėję, 
visi gausiai dalyvaukime!

, L- Žvirkalnis

vietos numeruotos.
pakvietimus įsigyti

Šeimininkės paruoš
užkandžių ir kavutės, MAINTENANCE MAN

FAMILIAR APARTMENT HOUSE 
UPKEEP for Atlantic City. Salary 
$200 Net Monthlv plūs free modem 
upper floor apartment. Utilities and 
phone. Advancement possibilities.

MU 7-1807

BUSS. OPORTUNITY

Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 lieL dainų ____ _
Dainuojame su Rūta, 17 liaudies dainų; įdainuota “Rūtos” 

ansamblio .      (stereo $6.00)
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
Lietuviškos dainos. Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ............ 
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 lieL patrioL maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6X0). 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet, dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas..... ..... ....
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas ..........................
Ar pameni..'. V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 6.00
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokštelės) ........... 12.0© $
Lietuvių šokių rinkinys, A. šabaniauskas, albumas X ......... 5.00

" ” albumas XI ......... 5.00 ®
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ........................   5.00 S
Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ......... 5.00 ®
Lithuanian, 2-speed record course ....................    3.00 ®

Plokštelių albumai gaunami: $
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE f

910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y. |

BOYS AND GIRLS
with Driver’s licenses. Able to work 
by themselves. Salary guaranteed 
and provisiohs. Good appearance 
& some English need for advance
ment Sales Organization — Write 
Box Fl. Room 824, 11 West 42nd 
St.. N. Y. 36. Give your phone No.

’oZo’oToĮc.o’

5.00

5.00 
8J» 
450 
450 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00 
650

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

DARBININKUI PAREMTI tlJKOJO
A. Šlapelis, Los Angeles. Ca- 

lif.. 10 dol. Po 4 dol.: M. Kur
tinaitis. Cle Elum, Wash. P. 
Machulis, Brooklyn, U. Butkus. 
Naugatuck. Conn., J- šoliūnas, 
Baltimore, A. Mikėnas, Omaha,

Guatemalos vyriausvbė tuojau Pa _^'
Urbikas, Cicero, A. Čekas, Pro- 
vidence. A. Rasmus, Stoughton, 
K. Bačanskas, Boston, J- Jo
naitis, Brooklyn.

Po 3 dol.: K. Ručinskas, P. 
Plaktoms — Brooklyn, A. Mat- 
joška. Dorchester, Mass.

Po 2 dol.: V. Dubauskas, M- 
Saliuškienė — Woodhaven, N. 
Y., J. Liaukus, -Brooklyn, M. 
Butrimas, Rich. Hill. M- Sur-

Vasario 16
minėjimas >

CambHdgo, Mass., lietuviai 
šiemet Lietuvos nepriklauso- 

raketa iš Amerikos ir Rusijos mvbės šventę mini vasario 11, 
nepakilo, ir tai buvo laikoma 3 vai. popiet ne
ženklu. kad tos valstybės ka- tuvju kalalikų Wube. 163 Har. 
pituliuoja taip pat- vard St. Invokaciią sukalbės

Spaudos korespondentai, ku- ir tars žodi naujas klebonas 
rių daugumas rašė pranešimus kun. A- Baltrašiūnas. Paskai- 
atominėje slėptuvėje po spau- ta skaitys Vytenis VasyUūnas. 
dos klubu, buvo labai sujudę Dainuos Nekalto Prasidėjimo 
ieškodami medžiagos apie Gua- parapijos choras ir solistė Sta- 
temalą, į kurią anksčiau pašau- sė Daugėlienė iš Manchesterio, 
Uo spauda nebuvo kreipusi dė- N. H. Stasė Daugėlienė dai- 
mesio. Jiem rodės, kad šitas nuoja kaip solistė Notre Dame 
galingas kraštas augino bana
nus. Rodės, kad bananų neval
gė. tik juos augino . •.

dukevičius, Long Island City, 
A. Nadzeika, Glen Oaks, P- Si- 
manonis. Chester. Pa., P. Plei- 
nis, Philadelphia. M. Venclaus- 
kas, Cleveland- J. Salinis. Det- 
roit. V. Baress, ?Clark, N. J., 
K- Černiauskas, Toronto.

Po 1 dol.: J. Ališauskas, A. 
Andrušis. J. Blaževičius — 
Woodhaven, P. Plaktoms. Broo- 
klyn. M. Stankevičius, Maspeth, 
E- Kraunaitis, Andes, N. Y., 
A. Radzevičius, Amsterdam, V- 
Bieliauskas, V. židžiūnas, Wor- 
cester. J. Banys. Cambridge, 
J. Gudavičiūtė. Brockton, V. 
Minkelis. Westfield. Mass., B. 
Paplauskas. Methuen. B- Ko
vas. Norwood. A. Girnius, Ja
maica Plain, Mass.. J. Levinas, 
Brighton. Mass.. P. Dargelienė, 
Athol, Mass., V. Raižis. Nort- 
hampton. Mass.. V- Skladaitis, 
V- Vaidenas, Waterbury, J. Mer
kienė, Manchester. Conn., . P. 
Kirmonas. A. Vitkus. Hartford.
M. Benevich. New Haven, C. 
Šlažas. D. Karaka.įskas, Cle
veland, J- Kiedis. Eastlake. K. 
Stravinskas, Pittsburgh. T. Ge
čiauskienė, Philadelphia, V. Me- 
Hnis. Newark. F. Saranlp, Pa- 
terson, A. Misiūnas. Kalėdom
N. J., V- Michlell, S. Kudzma, 
J. Tamulonis. A- Rutkauskas 
— Nashua. N. H., M. Kaspe
ravičienė, Hudson. N. H.. O. 
Balzerytė. Detroit. S. Slater, 
Los Angeles, M- Svelnytė, To-

L. I. LUNCHEONETTE. Fountain. 
Stationery. Hempstead. L.L. rent 
$200, 5 year lease. Well estabilshed. 
marvelous location. transient trade. 
50 O food. Lucrative net income as- 
sured. Price $17,000. Wonderful op- 
portunity for familv oneration. —- 
Mušt be seen. Call GE 7-1990 or 
NE 8-5115.

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

Tel. VIrginia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN
ANTIOUE DEALERS

BERNAL ANTIQUAXY
Specialus pokalėdinis išpardavimas 
— PAVEIKSLAI. GINKLAI. ŠAR
VAI. RELIG. DEVOCIONALAI ir 
ANTIKINES BIBLIJOS — perkam 
ir parduodam. 185 E. 79th (orie 3 
Avė.), N. Y. C.; TRafalger 9-3542.

Three Village Art Shop
Sale on Original Paintings

ORIGINAL PAINTINGS. ARTISTS 
SUPPLIES and A CCESSORIES, 
FRAMING — 25A No Countrv Rd. 
Setauket, N. Y. (516) Se 6-1021.

DISPLAY

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNBKOS 
▲IR-CONDITIONED KOPLTOOS

mašinoms vieta

universiteto chore, dalyvauja, 
to universiteto koncertuose 
Ji sutiko išpildyti A. Kačanaus- ront<>- • 
ko "Mano gimtinė”, Juozo Tai- Nuoširdžiai dėkingi 
lat-Kelpšos "Dainą apie sesy- ..
tę", St. Šimkaus “Oi greičiau, T; ^***,**7^*!
greičiau" ir E. Gailevičiaus Darbininko loidė|M
"Aš turėjau brolužėlį”. Solis
tei akomponuos jos duktė Rū
ta Daugėlaitė- Minėjimo metu 
numatoma priimti rezoliucijas, 
kurios bus nusiųstos valdžios 
atstovams. Cambridge ir apy
linkėje gyveną lietuviai yra 
nuoširdžiai prašomi kuo gau
siau susirinkti ir bent minti
mis . susijungti su tėvynėje 
esančiais.

baras • restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tei. VIrginia 6-9519 
/

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

PERMANENT HAIR REMOVAL Į 
from face. arms. legs. bodv. Šapely » 
—- Tnėsnensivelv — Scientifically. { 
Phvsician approv^d. Privs»ey. P”ree > 
Consultation. Gnldie S”»kii:s. Elek- » 
trolvsis Snecialist. 97-52 64th Avė. J 
Rego Park: PrOfessionaT Building. » 

TW 7-2557 »

WEDDING Invitations and An- 
nouncement*. A complete line. Ask 
abont our discount to Darbininkas 
readers. FRANK LEPRE. Printing. 
179 East 87th St. (near 3rd Avė.) 
New York 28. N. Y. Call JSA 2-7379.

UŽPILDOME TAKSŲ BLANKUS 
Federal $3 • State $3 

FRANK DIMAS 
kalba lietuviškai

764 C v ores* A v., Ridgewood 27, N.Y. 
Ml 2-4076 EV 1-4774

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesnioms informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europa
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
<5 W. 45 Str. N«w York S8. N. Y. • Tol. Girele S-T711

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

» Ucensed by Vneshposiltorg
» Paskubina jūsų siuntinį Jūsų draugams ir giminėsms J bet kurią 
J SSSR dali

> SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS —
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl pąpildomų informacijų ir nemo
kamų kainaražčių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

STELLA D'ORO ItaFan Cnis’se — » 
"A Fabulous Roman Palace Sėtina” J 
Cocktail Lonnsre. Dinner & Sunper > 
š la Carte. Party fs^ilities. — 5806 » 
Broadvav near 238th St.. N. Y. C. Į 

Diners Club - American Fxpre.ss > 
Free parkin«r on Our own lot. C’osed J 
Monday. Call ... Kl 8-2245 »

206 East 86tti Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York.’ N. Y.

Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nno 4 vai. popiet 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūą-vakarienė 

Užkandžiai ii nuosavos virtuvės

Tel.: EV 4-4952
Tel.: OI 5-8MS 

TeL: FO 3-8564 
Tel.: MU 4-4619

• NFW YO«K 3. N V, 39 - 2nd Avenue —
• BROOKLYN 11, N. Y., 370 Union Avenue —
• BROOKLYN 7. N. Y. 600 Svtter Avenue —

LAKEWOOO. N. J. 126 - 4th Street — 
PATERSON 1. N.J„ 99 Main Street —
MFW MAVCN Connw 6 Dav Street —
PITTSBURGH 3» Pa^ 1015 E. Caroon Street — Tel.: HU 1-2750 
WO»»CESTER/Mass.. 174 Millbury Street - Tel - «W S-286Š 
HAMTRANCK. Micb^ 11333 Jos. Campau — Tel.: TO 7-1A75 
CLEVELAND 13, OMo. 904 Literary Road — Tel.: TO 1-1068 
CMICAGO 22. III- 2222 W. Chfcaoo Av.nw - Tel - 8R 8-6®66 
CHICAGO 8, HL, 3212 So. HaJsted Street — Te’.: WA 5-2737 
SAN FRANCISCO. Cal- 2076 Sutter Street - -
NFWARK 3. N. J.. 428 SprlnatleM Avenue — Tel • Fl 3-17*7 
PHILADELPHIA 23. Pa. 530 W. Glrard Avė- — Tel. WA 2-4035 
WATERBU«V. Conn.. 6 John Streei - T-l.: FLara 6-«7»6
GRANO RAPIDS, Mleh- 606 Brldge SU N.W. — G*. 8-2256 
PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.s GR 2-6M7 
DETROIT, MMu 7300 Mlchigan Avenue — Tel.: VI 1-5355 
ATHOL, Man- 61 Mt. Pleasont Street — CH 9-6245 
LOS ANGELES 22,. CaHf, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 
BOSTON, 18, Mass.. 271Shawn»ut Avė. — Tet.: Lt 2-1787 
VINELAND, N.J- West Landi* Avė- C re e k Orthodox Club Sldg.
Skyrių* *tld»Jryu*« penktadieniai*. »e*ta<iienJ*ls lt *ekmadteniai»



lys. Nuotr. L. Briedžio.

Vėl vestuvės

DAINUOJAME SU ROTA

MURPHY
RADIJO VALANDĖLĖS

EM 6-5511

Angeles ateitininkų veiklą kal
bės J. Kojelis. Bus praėjusių 
metų veiklos pranešamas, nau
jos valdybos ir kontrolės ko-

AfRttinMcų susirtnkinMS 
Vasario 18 d. 12 vai šv. šinio komandų bus trečiadie

nį, vasario 14 cL, 7:30 vai- vak. 
88-24 Myrtle Avė-, Glendale,

MUSICAL INSTRUCTION

SAXAPHONE & CLARINET, pri
valė lessons by professional teach- 
er. Beginners - Intermediate and 
Advanced Studedts. Brochure on

skirtis, 
gyvena 
(Yucai- 
nuolat

QUIET HEET
OIL BURNER CO-, INC.

Solve Your Oil Bumer Problems. 
Distributors of Cities Service Fuel 
Oil. 24 hour Service. — LA 8-0320 

136-31 Springfield Blvd. 
Springfield Gardens, 13

JOE’S WASHER SERVICE — 24 
Hour Boro Wide Service. Expert 
Repairs on all makes of Washing 
Machines. Special consideration to 
all Lithuanian customers. All work 
guaranteed. Fast service. Call us 
with confidence. Ask for JOE TR 
1-5530 (if no ansvver — UL 4-4792) 
1308 43rd Street, Brooklyn, N. Y.

DRAFTING 
Good Pay - Easy to Leam 
Architectural - Mechanical

DRAKE SCHOOL 
154 Nassau SL, Opp. N.Y. City Hali 

EsL 1884. Guy E. O’Brien, Pres.
BEckman 3-4840

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

AND-

i
£

(kam

t

U komedija "Teta » Amerika***. Aktoriai grimuojasi tt k. 11: Apaikie-

Klausydami trumpomis ban-

futbolo komandos ir vėl Kko

su KoHsmann SC ĮEI!IBĮ?.Rį|lMU

zer FC.

Draugiškos rungtynės tarp

jūsų tėvynėj. Mūsų apara

tais girdėsite.visą Europą.

MES GARANTUOJAME 
Didžiausias New Y orte 

|Mk»rinkimas 

VOKIŠKŲ HI-FI 
Racfijp aparatų

VOKIEČIŲ SPECIALISTAS .

SYLVgUi STORES

Improve Your. 
akylights;

stoną 
Time 

CaU ol

BROWN’S SGUARE DEAL
Body Spertnti<A painting, Insur
ance Work, CoUtston Work at its.

Čia Jūs rasite* didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite vi- 
apkeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių-taksų

—iwwo<i»awoM>

LOS ANGELES, CALIF.
Pagerbta M. Aftuluanė

Sausio 21 lietuvių nanuiose
LB apygardos pastangomis bu- Kazimiero parapijos patalpose
vo surengti pagerbimo pietūs įvyks ateitininkų sendriuigių 
Marijonai Aftukienei, sulauku
siai 65 metų* Dalyvavo dau
giau kaip 100 žmonių. Jubilia
tė, atvykusi j Ameriką- 1913, 
įsijungė į visą eilę organizaci
jų ir ligšiol dar nemano su 
visuomeniniu darbu 
Nors paskutiniu metu 
toli nuo Los Angeles 
poj), bet ir šiuo metu
atvyksta ir dalyvauja Los An
geles lietuvių parengimuose ir 
susirinkimuose. Jubiliatė susi
laukė daug sveikinimų žodžiu 
ir raštu. Taip pat gavo dova
nų* K. Liaudanskas, apygardos 
pirmininkas, įteikė neseniai 
gautą iš Lietuvos vieno daili
ninko paveikslą ir rankų dar
bų audinį. M. Aftukienė ilgus 
metus dirbo Alto, Balto, LB 
ir eilėje kitų organizacijų. Re
tas piknikas ar parengimas ap
siėjo be jos talkininkavimo.
Programai vadovavo A. P- 
Raulinaitis.

Apylinkė* susirinkimas
Vasario 25 d. 12 vai. lietu

vių namuose (4415 Santa Mo
nika Blvd.) bus visuotinis LB 
apylinkės susirinkimas, kuria
me pirm- J. Motiejūnas pada
rys veiklos pranešimą. Bus 
renkama nauja valdyba ir ap
tariami veiklos plartai. Pasku
tiniuoju metu LB apylinkė žy
miai sustiprėjo. Yra ir stam
biausia lietuvių namų dalinin
kė- McL

rapijos bažnyčioje 11 vaL su
situokia krepšininkė Regina Pa- 
dvarietytė su Gediminu Ridi
ku, kurį anksčiau matėme jau
nių futbolo komandos eilėse. 
Naujai šeimai geriausi linkė- 
jimau

Gegužės mėn. prie altoriaus 
eina mūsų krepšininkas Jonas 
Kuryla-

Užgavėnių vakaras
Užgavėnių blynų vakaras su 

šokiais rengiamas Lietuvių At
letų Klube kovo 3, šeštadienį. 
Gros Starolio orkestras.

Atletas

— Naują laikraštį prieš Ka
lėdas išleido Londone šv. Ka
zimiero Sąjunga, pavadindami 
jį “šaltiniu”. Laikraštis dvimė- 
nesinis, žurnalo formato, ilius- 

Tarpzoninėse p-bėse, Stockholme, tTUOtas, spausdinamas rotato-
- rįum Redaguoja kun. S- Ma

tulis, vaikų skyrelį “šaltinėlį” 
redaguoja kun- J. Kuzmickis. 
“šaltinis” Seinuose buvo pra
dėtas leisti 1906 kovo 31 ir 
ėjo iki I didžiojo karo pradžios.

Sale* *nd Service on Ali 
Tmpoęted Brands

Rinka* Readers. Pbone UN 4-8943.
303 W. 119th SL. New York City.

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

GENERAL MOTORS
BOILERS - BURNERS

23 dalyviai, jų skaičiuje keturi So
vietų S-gos (Petrošiau, Korčnoj, 
Geller. Stein). Pirmauja argenti- 
nietis Bolbočan ir čekas Filip, tu
rėdami po 3įj (iš 4 galimų);, tre
čiuoju eina amerikietis Bobby Fi- 
scher iš N. Y. su 3 tš. Seka veng
ras Benko iš N. Y. grupėje su 2^£ 
tš. (jis įveikė kitą amerikietį Bis- 
guierį ir sužaidė lygiom su Fische- 
riu). Cuedar iš Kolumbijos sudorojo

toj. Pr. penktadienį lietuviai laimė
jo prieš Cambridge II, santykiu

Korčnojų! Balbočanas laimėjo prieš 3Vi-Į-,, būdami geriausiam savo
Yanofskį iš Kanados. P-bės pasi- sąstate. Po tašką pelnijo Gediminas

Šveikauskas, Makaitis ir K. Mer
kis, pustaškį pridėjo L. Šveikaus
kas. Pirmauja meisterių komanda

Hi-Fi ilgo grojimo plokštelė, 
įdainuota “Rūtos” lietuvių tau
tinio radio ansamblio su orkes
tru. Diriguoja Alg. Kačanaus- 
kas. Įdainuota 17 liaudies dai
nų: Plaukia Nemunėlis, Subatos 
vakarėlį, Gražių dainelių, Bu
vo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
šalta žiemužė, Per Klausučių 
ūlytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug, 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis, Kai aš turėjau kai
me mergelę- Išleido “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo direktorius 
Jokūbas J. Stukas per Reųuest 
Records, Ine. Plokštelės kaina 
5 doL Gaunama Darbininko ad
ministracijoj^ 910 Willoughby 
Avė., Brooktyn 21, N. Y-

CHIROPRACTOR for a sincere & 
practical approach to health

GEORGE A. POLL, O. C.
Chiropractor

1051 Lexington Avė. (75 St.> N. Y.
TeL: YU 8-8340

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TeL TW 4-8087

R E P U B L I C
Litpior Store, Ine.,

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

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

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

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

' i

LITHUANIAN MELODIES
DETROIT — WJLB

1400 banga 
šeštadieniais 5-5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detrort 27, Mich.

REpublic 9-6100 EDgewood 3-5100 baigs kovo pradžioje,

Ignas Žalys. Montrealio meiste
ris, žaidžia antroj lentoj Quebeco 
rinktinėje, rungtynėse su kitom Ka
nados provincijom. Quebeco ko- turės šiandieną paskutines savo ___ _ _TĖVYNĖS GARSAI

HARTFORD WPOP

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW

PALIKI AŠARAS MASKVOJE

Tai A. Nasvyčio angliškai su
rašyti BARBOROS ARMONIE- 
NES pasakojimai - išgyvenimai 
pavergtoje Lietuvoje ir Sibire. 
Knyga 222 puslapių, gražiai' į- 
rišta j kietus viršelius. Su per-
siuntimu kainuoja 4.00 dol.

Gera dovana bet kuria proga. 
Ypač gera angliškai skaitantiem, 
kurie norėtų pažinti, kas yra 
bolševizmas ir kaip jis žmones 
kankina. v Platindami šią knygą, 
pasitarnausite pavergtajam Lie
tuvai. Daugiau žmonių sužinos, 
kas yra komunistinė vergija.

KnyW išleido žymi J. Lippi- 
cott knygų leidykla New Yorke.

Užsisakyti galima Darbininko 
administracijoje adresu:

910 Willoughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

Cambridge I su kuriais mūsų vyrai

JOSEPH RUTKOSKI

Complete Stock of Choice Wines & 
Liųuors — Domestic and Imported. 
Chilled Wines & Champagnes. We 
Deliver — 2484 Merrick Road,
Bellmore, L. I. For Fast Service:

SUnset 5-2644

fe

mandą sudaro L. Joyner (Kanados rungtynes. Kad pakopti iš paskuti- 
meisteris), Ignas Žalys. A. Siklos nės vietos mūsų komandai reikia 
ir C. Cayford. Ontario komandos I 
lentoj — dr. F. Bohatirchuk, gerai 
pažįstamas lietuviams iš rungtynių
Vokietijoj.

Vincentas žukaitis laimėjo I vie
tą Daytone, Ohio. Dalyvavo 19, iš 
jų 6 pateko į baigmę. Baigmėje 1-2 
vieta pasidalino D. Wolford ir žu
kaitis. sukorę po 4-1 tš. Įvykdytas 
“play off’ dėl pirmos vietos; laimė
toju skelbia Vincentą Žukaitj, kuris 
įveikė Wolfordą, santykiu 2-1. Vie
tos šachmatų • klubo biuletenis, 1961 
gruodžio numery talpina tų p-bių 
aprašymą iki baigmės. Vasario biu
leteny žada būti užbaigos aprašy
mas. Biuletenyje buvo paminėtos 
š. A. lietuvių p-bės Clevelande, ku
riose dalyvavo iš Daytono V; žu
kaitis.

Bostono tarpklubinėse po trijų 
pralaimėjimų antram rate, lietuvių 
komanda atsidūrė paskutinėj vie-

mažiausia lygiųjų iš rungtynių su 
meisteriais. Ar pavyks?

A. Butnorius ir A. Šliažaitė iš 
Lietuvos dalyvavo visasąjunginėse 
moksleivių p-bėse, Maskvoj. Butno
rius baigė 8-9 v. surinkęs 6 tš. iš 
10 galimų. Mergaičių grupėj šlia
žaitė atsistojo ketvirtoj vietoj su

1410 klc.
Sekmadienį

Vedėjas J. Petkaiti* 
eu Lincoln Street, Hartford, Conn.

11-12 vai. diena

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance
GENERAL CONTRACTING

Kitehen, Basement. Attic, Remodel- 
ing, Plumbing, Plastering, Painting, 
Tile, Cement Work — Anywhere.

matės. Rudolph Smith, Contractor. 
Call LO 7-6739

HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

Makaičio laimėta partija iš pr. 
penktadienio rungtynių su Cam
bridge II. Baltais žaidė Eastman, 
juodais — Makaitis. Prancūziška 
partija. — 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Žd2 
dxe 4.Žxe4Vd5 5.Žc3Rb4 6. Vg4 
g6 7. Rd2RxŽ 8. RkRŽcS 9. Rd3e5 
10. Re4RxV ll.RxV2Std4 12.RxZ 
exR 13. Rxb7 Bd8 1< f3 Re6 15. 
Rc6 - Kf8 16.0-0-0 Že7 17. Re4 f5 
18. Rb7 c5 19. Že2 Rc4! -ir balti pa
siduoda nes žirgą, apgynę, praranda" 
Rb7, nes po Bb8, rikis neturi kur

PHILADELPH1A WTEL 
860 ..banga 

šeštadieniai* —-

335 Titan St, Philadelphia 47, Pa. 
HOward 7-4176

SOPHIĘ BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS

r lietuvi? kalba:.
kasdien 1M1 vai. r.; šeŠL - *ekm.
8-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka-

Angl? kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stoti* WOPA, Oak Park, IIL 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

-Vienintelis atstovas Amerikoje šių vokiškų svečių kambario spintų

Turime nuolat mūsų sandėlyje 
įvairaus dydžio bei įvairaus medžio.

Baldas Išardomas — Pristatomas j bet kurią J. A. V-Mg vietą

O’SuIlivan Woodcraft Co., Work 
done in all boros: atties, basements 
finished, cust. cabinets, bars, doors 
& pieture windows installed. Com
plete bathroom & kitehen modemi- 
zation. AB types accoustical ceil- 
ings. Free ėst i matės; work guaran
teed. Call TIM HA 9-0137; 63-04 
Broadway, Woodside, N. Y.

Certified by Queens County

RESTAURANTS

NEOPOLITAN RESTAURANT

146 Mulberry Street. New York 
The finest Italian Cuisine

For Reservations Call CA 6-8527
Closed Monday

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

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

Telefonas: STagg 2-5938

WILLIAM J. DRAKE - 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

Woodhaven 2L N. Y

YUcon8-83IO

1647 SECOND AVENUE (tarp 85 ir 86 g-vių), N. Y. C. TeL RE 7-2850

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI.

TeL: MU 3-2928 
Savininkas VACYS 8TEPONIS

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LięUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo ~ 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFEBTS BLVD. KICHMGND KILI* N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

TAVERN, INC.
VYTAUTA8 BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y, 
(Ridgewood)

TeL EVergreen 2-0440

Bali veetuvim*, Ir kito
kioms pramogoms. Be tob 
duodami polaldotuvlnlal 
pletO*. Pirmos rMle* Ho^ 
tuvHkas maistas prieina
momis kalnoml*



vo Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūriu dalyvauti iškil
mėse State House vasario 22

LAISVĖS VARPAS
Vedėjas

P. V I & C t N l'S 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WK0X, Framingham, Mas*.

#

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA

Vedėjas
STEP. MINKUS 

Boston. Mass.
WLYN —1360 kilocvcles 

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

- Vedėjas
» JONAS J. ROMANAS, Sr.
WHIL - 1430 kil. Medford, Mas*.

Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

4V. ANTANO gimnazijos rūmai K*nnebunkporte,'Tte^ kur mokosi ir ii New Yorko lietuvių berniukai

ŽINIOS ■ bb

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME

Tel. Vlrginia 7-4499

INC.

GRamercy 5-1437

1962 vasario 24 d.
4:30 vaL popiet

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

PROGRAMOJE

kOlOlOlOlOl<^

Visi lietuviai ir lietuvės kvie
čiami atsilankyti.

Prieinamlausiomls kainomis sn 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAŠKIENftS

BAIDŲ KRAUTUVES

ruošia
MAIRONIO” ŠEŠTADIENINE MOKYKLA

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

M. P. BAL.LAS — Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedėjas

jos Pečkauskaitės kuopa vasa-

Brooklyn 21, N. Y.

Juozas Audėnas, ekonomis
tas, .geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7- 9518.

Nauji Darbininko skaitytojai

P. Jočys, Hudson, N- Y., J. 
Kralikauskas, Toronto, Kanada,

ko rengiamam koncerte, kuris 
bus balandžio I. Koncertas ski
riamas Maironio 100 metų gir 
minšo sukakčiai paminėti

Lietuvos vyčiai kovo 4 kon
certiniu būdu stato istorinę 
dramą —. Šventasis Kazimie
ras, Lietuvos karalaitis. Reži
suoja J. Boley - Bolevičįus. Pa
statyme dalyvauja: Tadas Alins- 
kas—karalius Kazimieras, Vik
torija Dėdinienė — karalienė 
Elzbieta, Stasys Dėdinas — ka
ralaitis Kazimieras. Pastatymas 
bus Apreiškimo parapijos salė
je- Pradžia 4 vai. popiet-

Pavasario balius, kurį rengia 
šviesos — Santaros New Yor
ko filisteriai, Įvyks gegužės 12 
Country Club Lake Success.

Motery Sąjungos 29 kuopa 
rengia Užgavėnių blynų balių, 
kovo 3, šeštadienį, Apreiški
mo parapijos salėje. Pradžia 
4 v. popiet.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybos rengiama literatūros 
šventė ir premijų įteikimas bus J. Švilpa, Farmingdale, L. I-, 
Atvelykyje, balandžio 29, Ap
reiškimo par. salėje.

Saulius Navasaitis, Franklin 
K. Lane aukštesnės mokyklos 
mokinys, vienintelis iš tos mo
kyklos laikęs egzaminus, lai
mėjo 4 metams pilną stipendi
ją studijuoti Long Island uni
versitete. Saulius, teisininko 
Juozo Navasaičio ir mokytojos Willow Springs, Ui. 
Juzės Navasaitienės sūnus, yra 
skautas, dalyvauja lietuvių jau
nių krepšinio komandoje ’ ir 
tautinių šokių grupėj. Prieš 
3 metus atsikėlė iš St. Cathe- 
rines, Kanados.

Įėję rengia savo tėvų susipa
žinimo vaišes. Bus ir meninė 
programa- '

Dr. J- Dičpinigaitis Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premijų 
fondui atsiuntė stambiausią au
ką — 100 dol. Pręmijų fondui 
pinigai dar renkami.

Julius Paknis, Keamy, N. 
J., Schuyler Savings and Loan 
Assoc- prezidentas, su žmona 
išvyko trims savaitiėms į Flori
dą atostogų.

K. Dusevičlus, So. Boston, 
Mass., E. Blass, Detroit, Mich., 
M. Jeremskienė, Brooklyn, N. 
Y., G. Marcinkus, Seymour, 
Conn., K- Gečionis, Dieburg, 
Vokietija, A. Marcinkus, So. 
Boston, Mass-, S. Obcarskas, 
Anglija, M- Gofensas, Brock- 
ton, Mass., C. V. Baltramaitis, 

R. Kon- 
drotas, Worcester, Mass., V. 
Žilinskas, Pittsburgh, Pa., M. 
Matusaitis. Brooklyn, N. Y., I- 
Išganaitis, Brooklyn, N. Y.

Ona Kaunienė apmokėjo pre
numeratą Paryžiaus universite
to bibliotekai. A. Gurskis iš 
Elizabeth, N- J- užsakė A. 
Alkevičienei, Detroit, Mich.

Sveikindami naujus skaityto
jus, kviečiame ir kitus užsisa
kyti Darbininką. Naujiem skai
tytojam Darbininkas metam 

East New Yorko sekcijoje, kaįnuojb 5 dol. Rašyti: Dar- 
prie gero susisiekimo už labai birrinkas. 910 Willoughby Avė., 
prieinamą kainą išnuomojamas 
baldais pilnai apstatytas kam-
barys su apšildymu ir visais Pagyvenęs vyras, turįs kelių 
patogumais. Kreiptis: Mrs M. kambarių butą, norėtų gauti 
Kaukaras, 453 Essex Street, dranga kartu gyventi už mažą 
Brooklyn 8, N. Y.

BALFO NARIŲ VAJUS
moję eilėje reikia pašalinti Kliū
tis, kurių ir Balfe yra. Pav., 
New Yorko Balfo šimtasis sky
rius turi tik 51 narį, o visų 
Balfo narių skaičius JAV tik 
1,668. Kai Balfo pareigūnai 
vyksta į Washingtoną gauti gė
rybių, tai valdiškose įstaigose 
dažnai išgirsta: ‘‘Kiek Balfas 
turi narių?”- Nesakyti teisybės 
negalima, o pasakyti teisybę 
nepatogu.

Yra dosnių Balfo rėmėjų, ku
rie aukoja dešimtinę ar dau
giau, bet būti Balfo nariu ar
ba atsisako, arba nesupranta 
motyvų, arba nenori eiti į su
sirinkimus ir būti išrinktas į 
valdybą. , ’ ' '

Nauja Balfo šimtojo skyriaus 
valdyba, visą ''tai apsvarsčiusi, 
pasiryžo dar šiais metais bir
želio mėn skelbti New Yorko 
apylinkėje Balfo naujų narių 
verbavimo vajų. Norima ir ti
kimasi esamą skaičių padidinti 
dešimteriopai. Šiam tikslui bus 
išleisti specialus atsišaukimai.

Liudas Norkus

Brooklyn, N. Y. Sausio 25 
Balfo Centro patalpose, 105 
Grand St-, įvyko New Yorko 
Balfo vajaus komiteto posėdis, 
kuriame paaiškėjo, kad šios žie
mos vajus davė 5,928.25. Va
jaus Komiteto nariai šiltais žo
džiais dėkojo dosniems aukoto
jams — rėmėjams-

Ten pat įvyko ir Balfo šim- 
tojo skyriaus posėdis, kuriame 
buvo išrinkta nauja valdyba: 
Jonas Galminas, Marija Virbic- 
kienė, Liudas Norkus, Antanas 
Diržys ir Elena Kulber. Į revi
zijos komisiją: Vaclovas Alks
ninis, Juozas Zarauskas ir Ka
zys Bačauskas.

Pasitarimo metu buvo plačiai 
pasisakyta dėl šelpiamųjų ir 
sėkmingesnių rinkliavų Balfo 
naudai. Balfas šelpia lietuvius 
į vargą patekusius ne tik Sibi
re, Lietuvoj, Vokietijoj, Lenki
joj, Afrikoj, Azijoj, bet ir čia 
Amerikoj (USA). Anksčiau dė
mesys buvo labiau nukreiptas 
į tremtinius Europoje. Balfo 
įstatai leidžia (ir šio krašto va
dovybė mielai pritaria) šelpti 
ir JAV gyvenančius. Todėl gai
lestingos širdies lietuviai nebū-

Vasario 16 minėjimas ruo
šiamas vasario 18, sekmadienį- 
Pradedamas mišiomis šv. Petro 
parapijos bažnyčioje 10 vai. ry
to. Bostono liet, draugijos ir 
organizacijos prašomos daly
vauti su savo vėliavom. Antro
ji minėjimo dalis, masinis lie
tuvių susirinkimas ir meninė 
programa bus 2 vai. popiet 
Thomas Park mokyklos salėje.
__Vasario 16 minėjime Bosto
no lietuvių tautinių šokių sam
būrio moterys šoks aštuoniany- 
tį, dainuojant moterims, piani
nu palydint kompoz. Jeroni
mui Kačinskui, šokio melodija 
labai graži ir dar čia negirdė
ta, sukurta komp- švedo. Dai
nuos ir solistas Stasys Liepas, 
kalbės kun. Vac. Paulauskas 
iš Putnamo. Bus: prilipta rezo- < 
liucija dėl nesibaigiamų Lietu
voje gyventojų persekiojimų ir 
deportacijų į Sovietų Rusijos

****************nwin ■i>*>**********i*»«*««»«****>-MMni»»MW»iitt» ... j « *sunkiųjų darbų stovyklas, pra-
Kas norėfę skelbtis Darbininke sidėjusių lygiai prieš 20 metų- 
prašomas skambinti:

atlyginimą. Kreiptis laišku: Mr. tinai turi turėti atskirus fon- 
A. Kaupas, 201 York St., dus. Nors Balfas iš esmės nėra

Parduodamas namas su pel- Brooklyn 1, N. Y.
ninga krautuve, dviem šeimom - ----------

priešingas kitų fondų šalpos 
darbui, tik praktiškai mano,

butais ir keturiais garažais. Išnuomojami du kambariai kad sėkmingesnis, pastovesnis
Del smulkesnių informacijų su visais baldais vienam arba ir pajėgesnis yra centralizuo- x
skambinti tel- EV 5-4394. dviem vyram- Kreiptis adresu 

----------- - Mr. C- Simon, 842 Glenmore 
Išnuomojami 6 šviesūs su ap- Avė., Brooklyn 8. N. Y.

šildymu ir šiltu vandeniu kam- ------——
bariai- Pageidaujama šeima se- Išnuomojamas 3 kambarių ir 
nesnio amžiaus. Arti lietuviškų virtuvės butas su apšildymu, 
parapijų, geras susisiekimas. Pageidaujama suaugusių šeima. 
Kreiptis 48 Marcy Avė., Broo- Butas prie gero susisiekimo, 
klvn, N. Y., tel- ST 2-9843. Kreiptis: HY8-8571-

tas bendras šalpos darbas. 
Esant didesnei šalpos apimčiai 
Balfo rėmuose, lengviau ir tiks
liau galima tą patį darbą atlik
ti-

Posėdžio — susirinkimo me
tu paaiškėjo, kad šelpiamųjų 
skaičius daugėja. Tad ir Balfo 
lėšos turėtų didėti. Tam pir-

VASARIO 16-sios MINĖJIMĄ
ruošia

Vasario 18 <L, 4 vai. popiet
WEBSTER HALL

KALBĖS:

ir
Dr. VYTAUTAS P. VYGANTAS

MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS:

solistė LIONĖ JUODYTĖ-M ATHEWS 
OPERETĖS CHORAS, vad. Myk. Cibo

NEW YORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE, vad.
J. Matulaitienės

Akompanuos:

pianistė ALD. KEPALAITĖ
MinS janM prasidės punktualiai

Televizijoje , dukart Vasario 
16 dienos proga pakviesti šoks 
Onos Ivaškienės vadovaujami 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūrio šokėjais vaikai: vasa
rio 16 d.x penktadienį, 12:30 
vai. Big Brothers stotyje ir va
sario 18 d., sekmadienį, 7-9 
vai. ryte Boomtowm stotyje. 
Kanalas 4 WBZ — TV. Apie 
rusų pavergtą Lietuvą abu kar
tu tada kalbės angliškai stud. 
Gediminas Ivaška.

Lietuviai studentai vasario 
9, penktadienį, latvių namuo
se (64 Sigourney St., Jamaica 
PI) ruošia finis semestri va
karą. Pradžia 8*-v. v.

LB apylinkės metinis susi
rinkimas šaukiamas kovo 4 d- 
3 vai. popiet tautininkų na
muose. Bus renkama nauja 
valdyba.

A. Puskepalaitis, Mažosios 
Lietuvos užgrūdintas veikėjas, 
kilęs iš Pilkalnio apskrities, gu
li Carney ligoninėje. Reikia pa
brėžti, kad M. Lietuvos visus 
tūkstančius gražiausių lietuviš
kų vietovardžių dabar Sov. Ru
sija surusino, o ligonio gimti
nės Pilkalnio aps- miestą pava
dino Dobrovolskū, lietuviams 
visiškai nesuprantamu vardu/

šv. Petro parapinės mokyk
los mokinių tėvai ir mokytojai 
vasario 12 d- 7 vai. vak. ruo
šia {įvairybių linksmaVakarį- 
Pelnas skiriamas parapinei mo
kyklai palaikyti.

Tomas ir Petronėlė Jakavo- 
niai vasario 4 d. atšventė 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Sukaktuvininkai buvo šv. 
Petro bažnyčios pirmaisiais sta
tytojais ir parapiečiais. Sv. Pet
ro parapijai 1954 švenčiant 
50 m. sukaktį, buvo išleista dr. 
Antano Kučo parašyta šv. Pet
ro parapijos istorija. Šiai kny
gai daug prisiminimų papasa
kojo Tomas Jakavonis.

Pr. Ramanauskienė, sena at
eivė So- Bostone, dabar ruošia 
savo 4 metų dukraitei Gailiūtei 
lietuvišką vainikėlį su tautiniu 
drabužėliu šokti Vasario 16 die
nos minėjime. Jos duktė Lidi
ja Gailienė, prieš 22 metus mo
tinos atvesta, ėmė šokti Bosto
no lietuvių tautinių šokių sam-

galima gauti butui moderniški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

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

TeL EVergreen 7-4335

STEPO AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOL ITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. - ' ' .

Tel. STagg 2-5043

Matthew;P. Baltas

Pas gubematorię Vasario 16 , . . , ,
proga vyks Bostono lietuvių būryje, o dabar Sa yra Įsųun- 

KAO, VALANDA delegacija ir įteiks atitinkam, * dukrele-

W a

GLenmore 5-7281

86+h CASINO THEATRE
210 Ea»t Mth St. • REgent 4-0257 
New York, N. Y. BU 8-0561

Penktatfien], vasario 9, iki — 
Ketvirtadienio, vasario 15, 1962

Pirmą kartą N. T. spalvota filmą:

“SCHOEN IST DIE LIEBE 
AM KOENIGSSEE"

Lietuvos vadavimo ir jos gel
bėjimo raštą. Bus užsiminta, 
kad prieš 20 metų prasidėjusios 
Lietuvos gyventojų deportaci
jos į Sibirą vis dar nesibai
gia, kad iš tremties negražina- 
mi į Lietuvą žmonės ir kad 
Lietuvoje vėl prasidėjusi nau
ja persekiojimų banga-

šv. Vardo draugija vasario 
10 ruošia vakarienę Dariaus 
Posto legijonierių patalpose. Sa
lė nėra didelė. Draugijos vado
vybė ragina vakarienei bilie
tus įsigyti iš anksto. Pradžia 
7_ vai. vak.

Studentę ateitininkę centro 
valdyba iš Chicagos lankėsi 
Bostone. Ta proga studentai 
ateitininkai turėjo susirinkimą 
Brocktone. Buvo aptariami ir 
diskutuojami studentų ateiti
ninkų veiklos reikalai.

Lietuvię veteranę Bostono 
skyrius vasario 3 susirinkime 
išsirinko naują valdybą: pirm- 
A- Stapulionis, sekr. Pr. Mar
tiniais, ižd. K. Dusevrčius.

Antano Matjoškos 25 metų 
visuomeninės veiklos minėji
mas ir pagerbimas bus vasa
rio 10 tautininkų namuose.

J. B. SHA LINS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

WOODHAVEN, N. Y.

Sutefkiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Marianne HokL Gustavo Rojo, Ha- 
rald Juhnke. Monika Dahiberg ir k.

Priedinė filmą:
*EJn Lied getit um die Wett" 

Ir mujMUia Vokietijos savaft apžvalga

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood. tel. VA 1-2613 
Ksm atldan: Penktadieniai* 6 vai. p.p.

Mtadieniai* iki filmo* pabaigų* 
Trečtedlealat* — 12 vai. dienos
Penktadieni, vasario 9, iki — 
Trečiadienio, vasario 14, 1962 
Intriguojanti spalvota filmą ii 
laimingų laikų —

“HOCH KLINGT DER 
RAOETZKYMARSCH"

Johanna Matz. Walter Reyer, W.
Markus, P. Hdrbiger. S. Nicoletti.

Priedlnė filmą: 
"Johannisnacht"

Ir naojtori* Vokiet'Joa **v*it aptvalg*

KAUKIŲ VAKARĄ 
UŽGAVĖNIŲ VAIŠES

1) Snieguolė ir. nykštukai
2) kaukių paradas
3> Premijos

Suaugusiems $2.50 ■ Vaikams nemokamai $
— Vieta* reikia užcteakyti M anksto telefonu — AP 7-4571

THEODORE WOLINHIH,
E. JOSEPH ZEBROWSKf 

Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y.

FUNERALHOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cnmbridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir n«kt|
Nauja modemiška koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge Ir Bostono kolonijas te- 
miaustomte kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitu* miestus.
Reikale Uuktt*: Tel. TR 8-6434


