
užrėkti. Tai jau neįdomios kai*

* tuos pačius argumentus. • Jos . 
nori ne oponentą arba ir savo

HMSS99

Blogiausia mėsa- liežuvis

lankstumu, sugebėjimu savo 
oponento argumentus lanksčiai

daL Ta pati logika gali viską 
atmesti ir viską įrodyti. Pagal 
seną liaudies pasakymą: esą 
blogiausia mėsa liežuvis — nes 
jis apkaltina ir pasmerkia, bet 
liežuvis esąs ir geriausia mė
sa — nes jis ir kaltą gali iš
teisinti. Diskusijose yra dar ir 
trečios. rūšies kalbų. Iš jų aiš-

Argumentai ir faktai 
diskusijose dėl paramos mokyklom

kėja ne tik argumentai, viešai 
tariami, bet ir nesakomi argu* 
mentai, kurie padiktuoja laiky
tis ir kartoti anuos -viešuosius 
argumentus. Pastarosios rūšies 
kalba yra Miliam J- Whabn 
straipsnis Our Sunday Visitor 
laikraštyje. Jis dėmesio vertas, 
nes nurodomais faktais pade
da suprasti, kodėl mokyklinis 
klausimas sukasi tarp dabarti
nių argumentų-

W. J. Whaton sustoja prie 
viešai tariamo argumento: pa
rapinės mokyklos yra religinėj 
institucijos, skirtos religinei in-

doktrinacijai ir 
būti remiamos

dėl to negali 
valstybės, pini*

Whalen, tegul

į .

LIETUVOJE

NETIKĖK TUO, KAS ČIA PARAŠYTA
vojome statybos klubo agit- 
punkte. Erdvus kambarys- Ant 
stalo keletas laikraščių. Ir vis
kas. Nė vieno lankytojo.

“Ir ką jie čia veiks”, paaiš
kino klubo direktorius Paške
vičius. “Juk kiekvienas išsira
šo laikraštį ir gali namie pa
siskaityti”.

Pereitais metais rinkimų į 
vietines respublikos tarybas 
agitpunktuose dežūruodavo gy
dytojai, advokatai, kurie duo
davo patarimus lankytojam. Tai 
buvo geras darbas- O dabar to 
jau nėra, — nusiskundžia au
torius.

Bet ne visur taip. Pvz. Tra
kų rajone paleisti 400 agitato
rių- _ .
‘ Ką sako rinkimę komisijų 

sudėtis
Sausio 24 buvo paskelbtos 

apylinkių komisijos. Kiekvieno
je po 11 narių. Sprendžiant iš

Propaganda rengia gyvento
jus Sąjungos sovieto rinkimam. 
Kaip tai daroma ir kaip seka
si, rodo vaizdas, kurį davė L. 
Masliakov Sovetskaja Litva

; laikraštyje iš Klaipėdos. —
Sekmadienio vakarą Klaipė- 

dos gyventojai — rašė Maslia- 
" kov — skubėjo į teatrus, ki

nus, klubus. Kai kurie norėjo
- pabuvoti agitpunktuose, pasi-
: klausyti paskaitų ir pasikalbėti 

su agigatorium. Grupė jūrinin
kų ir žvejų uosto darbininkų

- pasuko į viešbutį, kurio durų 
viršuje buvo įrašas “Agitpunk-

- tas”. Viešbučio prieangyje juos
2 sulaikė dežuruojanti moteris: 
7’‘Nėra vietų, draugai”.
Z “Mes ne į viešbutį; mes į 
agitpunktą”.

“Kokį agitpunktą?” nustebo 
'dežuruojanti.

“Viršum durų gi įrašyta”.
v w a JPV A A ilUAAM. MyA VIM«UWI1V

Maža, kad įrašyta. Čia Bėra pavydžiu, Kauno apylinkės Nr. 
jokio agitpunkvO”- - - -----

“Netikėk tuo, kas da para
šyta”, kažkas nelinksmai nusi-

Gerai, sako 
jau jos bus religinės instituci
jos. Tokiu atveju pinigai, ku
riuos tėvai sumoka už savo vai
kę mokslą aukštesniojoj mokyk
loj, turi būti atskaitomi iš mo- 
kestinię pajamę- Nuskaičius iš 
mokestinių pajamų apie 300 do
lerių metam už mokinį jau vis 
šiokia tokia lengvata tėvam.

Tačiau mokesčių inspektoriai 
— toliau sako autorius — su 
tuo nesutinka. Jie neatskaito. 
Jie aiškina, kad tai išlaidos la
biau švietimo reikalam negu re
liginiam. Katrie tada galvoja 
neteisingai ir tokiu būdu skriau
džia pilietį?

Valdžios pareigūnai, sakyda
mi, kad privatinėm mokyklom 
parama nesuderinama su kons
titucija, duoda pinigus privati
niam universitetam ir 
jom. “Taip, valstybės 
negali eiti religinėm 
lom”, kartoja religinių
sitetų bei kolegijų atstovai ir 
ima iš valstybės pinigines pa
ramas savo mokyklom.

Autorius nurodo konkrečiais 
pavyzdžiais, kaip valstybinės 
paramos gauna studentai, ku
rie mokosi, sakysim, Valparaiso ra atjungtos nuo 
(liuteronų), Wheatono (funda
mentalistų), Pietų metodistų, 
Earlham (kvakerių), Otterbein 
(Nazarėnų bažnyčios), Kenyon 
(episkopatų), Brigham Young 
(mormonų) aukštosiose mokyk
lose. Tos mokyklos tikrai yra

kotegi- 
pinigai 
mokyk- 
univer-

rėtiginės — su Biblijos, pro
testantų teologijos kursais, ka
pelionais, pamaldom. Jos gauna

oĮkbinInkas

APREIŠKIMO parapijos mokykla Brooklyne.

nyčtą.
Bet siūlymas tokią pat pa

ramą duoti pradinės mokyklos

konstitucine, priešamerikine 
veikla. Tai loginė nesąmonė. 
Arba žmonės nemoka logiškai 
galvoti, arba viena kalba vie
šai, o kita galvoja slaptai- Ka
tra galimybė tikresnė, galima 
spręsti iš kito fakto, kurį nu
rodo Whalen.
Yra, sako, faktas, kad skai
čius studentų lankančių priva
tines kolegijas bei universite
tus, yra apie 40 procentų vi
sų studentų- Skaičius mokinių, 
lankančių pradines privatines 
mokyklas, tesiekia 15 procen
tų visų mokinių.

Faktas taip pat, kad protos 
fantai dėmesį labiau kreipia į 
aukštąsias mokyklas, pradinėm 
nesirūpindami. Pradines mo
kyklas turi daugiausia katalikai. 
O protestantų jų turi kiek tik 
sekmadienio adventistai, refor
muotieji krikščionys ir kai kur 
liuteronai.

Taigi paramos nedavimas pra 
dinėm mokyklom labiausiai lie
čia tik katalikus-

Kodėl protestantai mažiau 
dėmesio skiria pradinei mokyk
lai? Autorius atsako: daugelis 
protestantę esą patenkinti vie
šosiom mokyklom, nes jos nė- 

'sektantiz- 
mo". Ypačiai pietuose ir kai
muose viešosios mokyklos turi 
aiškų protestantišką charakte
rį. Tokios mokyklos ten gali 
turėti maldas, Biblijos skaity
mą, bakalauro proga pamaldas 
bažnyčiose^ susirinkimus su re--

ligine programa, pusiau viešas 
organizacijas kaip YMCA ir 
UWCA.

Kurioj vietoj pasirodo karin
gieji agnostikai, ar žydai, ar 
unitarai ir ima prieš tą religi
nį charakterį protestuoti, teis
mas tas religines liekanas tai 
vienoj tai kitoj vietoj panai
kina.

Bet tada atsiranda ir pro
testantų aliarmo balsų, kad mo
kykla verčiama ateistų fabri
ku.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y.

TeL AL 4-8319

i

Jei patikėsi Įrašu, tai ir Klai
pėdos pačiame centre, Manto 
gatvėje, prekybos valdybos pa
talpose yra agitpunktas.

Bet iš tikrųjų ir da niekas 
nieko nedaro.

Pereitą sekmadienį mes bu-

728 komisijoje yra 9 lietuviai ir 
2 rusai, Kapsuko (Marijampo
lės) apylinkės Nr. 729 komisi
joje yra 10 lietuviškų pavardžių 
ir 1 rusiška; Klaipėdos apylin
kės Nr. 731 komisijoje — 10 
lietuvių, 1 rusas, Panevėžio, 
Šiaulių po 9 lietuvius ir po 2 
rusus. Tuo tarpu Vilniaus apy
linkės Nr- 727 komisijoje 4 lie
tuviškos pavardės ir 7 rusiškos.

NETEISUS ŽMOGUS LABIAUSIAI GRIAUJA
simanymas. Nesakome, kad da kų ir liaudies'-piie^ų  ̂ii' Nau- 
Naujienos “šmeižia” ir “meluo
ja”- Tuos žodžius paliekame 
Naujienų išimtinei praktikai.

2. Naujienos tame pat nr. 
skelbė Darbininko vedamojo žo
džius, tarp jų ir apie Alto sek
retoriaus “destruktyvią veiklą” 
ir, su jais polemizuodamas, ra-

KLAIPĖDOS miestas.

Naujtoho* kov(K,^-iš aaajo 
pademonstravo, kaip jos infor
muoja, nesiskaitydamos su fak
tais. Du pavyzdžiai:

1. Naujienos rašė, kad esą 
Darbininkas “Vileišio užsimoji
mą suniekinti Altą reklamavo 
diena iš dienos ... Reklamavo 
kone iki pat šių metų vasario _
l&os. Skelbė vardus asmenę, šė: “Mes norėtume, kad p. Bra- netiesą skelbdamas. Jo vardą 
kurie būsią priimti Baltajame 
Name; įtikinėjo visuomenę, kad 
Vileišio pakviesti ‘delegatai’ tik
rai dalyvausią audiendjoje pas

. JAV prezidentą”
Kad skaitytojas matytų, kiek 

yra tiesos Naujienų žodžiuose, 
pakartojame, kas Darbininke 
buvo pranešta apie tą 
ciją iki jos priėmimo:

Darbininkas vasario 
“Prezidentas Kennedy 
lietuvių delegaciją vasario 16 
d. — Telefoniniu dr. Petro Vi
leišio pranešimu iš Waterbury, 
prezident. Kennedy sutiko pri
imti lietuvių delegaciją š. m- 
vasario 16 dieną 12 vai. Lietu
vių Bendruomenė jau yra tam 
paruošus memorandumą ir sku
biai tariasi dėl delegacijos Su
dėties”.

Vasario 9 rašė: “Lietuvių pri
ėmimas pas prezidentą. — Lie
tuvių Bendruomenės išrūpintas 
priėmimas Baltuosiuose Rūmuo
se bus vasario 16 d. 12 vai. 
Delegacijos sudėtis nėra galu
tinai paaiškėjus, į jos sudėties 
reikalą įsikišus Altui”.

Kur čia vardai tų, “kurių bū
sią priimti?” Kur “įtikinėjimas”, 
kad jie “tikrai dalyvausią de
legacijoje”? Tai Naujienų pra-

jienos ieško kaltininkų, kuriuos 
vadina “Alto griovikais”. Gali 
Naujienos ieškoti tų griovikų 
Darbininke ar kur kitur. Bet 
kiti turi pagrindo manyti, kad 
niekas kitas Altui nėra tiek pa
kenkęs, kaip Alto sekretorius 
ir Naujienų redaktorius, viešai

audien-

2 rašė: 
priima

zaitis ir jo bendradarbiai 'Darb/ 
redakcijoje kalbėtų faktais.. -”

Darbininko metrikoje pažy
mėta, kas yra Darbininko vyr. 
redaktorius, kuriam visi kiti 
redakcijoje yra bendradarbiai, 
ir Naujienos, • sąmoningai iš- 
kreipdamos faktinę padėti, pa
demonstruoja savo taktiką — 
atsakomybę versti asmenim, ne
sirūpinant, ar jie už tai atsa
kingi. Jei Naujienos kalba apie 
“Kremliaus mokinių taktiką”, 
tai toje taktikoje populiarus 
metodas — ieškoti sabotažnin-

tie prasimanymai gal “populia
rina”, bet nuo to pasitikėjimas 
Altu nedidėja.

WEISS & KATZ, INC
187 OECHARD ST^ N. Y. C. TeL GK 7-1130

DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

PAREIŠKIMAS
Naujienose kovo 6 buvau pei

kiamas, kad Los Angeles “be 
jokių rezervų titulą priėmęs”... 

’v Kad Naujienos mano tylėjimo 
ir vėl nelaikytų be jokių rezer
vų titulo priėmimu, pranešu, 
kad Naujienų kovo 8 cituoja
mo ir man priskiriamo Darbi
ninko vedamojo žodžių negaliu 
prisiimti, nors būti jų autorium 
ir laikydau sau garbe- Negaliu 
prisiimti ir kitos Naujienų man 
sugestionuojamos garbes — 
Darbininko vyr. redaktoriaus, 
kuriam aš esu tik bendradar
bis.

J. Brazaitis

KOKIUS RESPUBLIKONUS REMIA
Gallupo institutas tikrino, 

kurį respublikonų kandidatą į 
prezidentus .1964 paremtų ne
priklausomieji ir demokratai- 
Ligšioliniai rinkimai rodė, kad 
respublikonai savais balsais ne
galėjo išrinkti Eisenhowerio 
Jam turėjo pagelbėti daugiau-

šia partijom nepriklausantieji. 
Kadangi Nixonas nedalyvauja 
tarp 1964 kandidatų, tai ne
priklausomieji balsuotojai šiuo 
metu pasisako už respubliko
nus tokia eile: 28 proc. už 
Rockefellerį, 16 už Goldwate- 
rį. 10 už Romney. 8 už Milton 
Eisenhoweri

RUSIJA IR AMERIKA
Po Chruščiovo aliarmo, kad 

L pavojuje yra septynerių metų 
žemės ūkio planas, Amerikos 
spaudoje lyginami Amerikos ir 
Rusijos žkinės galybos skai
dai.

— Rusijoje yra 15 mil. kar
vių daugiau nei-Amerikoje, bet 
pieno jos duoda tik trečdalį to 
kaip Amerikoje.

— Rusijoje žemės ūkyje dir
ba 48 mil., beveik pusė visos 
darbo jėgos- Amerikoje tik sep
tinta dalis tiek darbininkų že
mės ūkyje, bet pagamina 60 
proc. daugiau.

— Rusijoje privadai leista 
naudotis mažiau kaip 4 proc. vi
sos dirbamos žemės, bet joje 
išlaiko 50 proc. visų karvių, 
25 proc. kiaulių, priaugina 65 
proc. bulvių ir daržovių.

Byla dėl rinkimo
Chicagoje buvo byla dėl bal

sų sukdavimo prezidento rinki
mų metu. Trijų apylinkių de
mokratai pareigūnai buvo nu
bausti po vieną, du, šešis mė
nesius. Dėl kitų 677 kaltini
mai atsiimti.

Goldwatoris populiarėja
Gallupo institutas rado, kad 

Goldwateris tarp respublikonų 
populiarėja- Už Rockefellerį 
kaip kandidatą į prezidentus 
pasisakė 45 proc. respubliko
nų. už Goldwaterį 44.. Pernai 
spalio mėn. Goldwateri rėmė 
33 proc.. Rockefellerį 51-

— Vokietijoj* kovo 9 nau
jame sprogime kasyklose žuvo 
30.

DABAR JŪS 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. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią
SSSR dalį...................................................Lacensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS

------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį 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 papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• ATHOL, Mass..— 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ..... —...... Ll 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ......  TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue „........... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ............... OI 5-8808
• CHICAGO 22, 10. — 2222 W. Chicago Avenue ........  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street .........  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ............... VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St.. N.W......... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...........   TO 7-1575
• HARTFORD. Conn. — 132 Franklin Avenue CH 6-4724
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street ....................FO 3-8569
• NEW YORK. 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue AL 4-5456 I i
• NEWARK 3. N. J. — 428 Springfield Avenue ... .61 3-1797 į Į
• NEW HAVEN, Conn. — 6 Day Street .......  LO 2-1446 i į
• PATERSON 1, N. J. — 99 M ai n Street MU 4-4619 I
• PASSAIC. N. J. — 176 Market Street GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ... WA 2-4035
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1015 E. Carson Street HU 1-2750 !'
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street Fl 6-1571 '
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street PL 6-6766 ’
• WORCESTER, Mase. — 174 Millbury Street SW 8-2868
• VINELAND. N.J. — W. Landi* Avė.. Grė|k Orthodox Club Bldg. 

Skvrius-atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais
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Staiga atsirado gausa plytų ir vielų tinklas
WORKER mtte CopyrioM) By FRANCISCAN FATHERS 

Eina "uo 1S15 mėty. 1951 sujungi AMERIKĄ. LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS

nsfonrf ~*»ti poctaga pald at Brooklyn Poot Office

BSCRIPTION RATES 
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at Brooklyn Post Office

* PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame —r
Brooklyn, N. Y. ___
Pueei mel 
Užsienyje

$3.50
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$6.50
$3.50
$6.50

IkraMl tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rod. S. SU2IEDELIS 
iiu< Ir korespondencijas redakcija taiso savo nootiSra. Nenaudoti straipe- 
gomi Ir pratinami autoriams praiant. Pavarde pasiradyti straipsniai nebO- 
elikia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini Ir kalbą redakcija neatsako. 
CIJA Ir ADMINISTRACIJA: HO WiUouphby Avė.. Brooklyn «, N. Y.

Tei.: GLenmoro 5-7SB1

Dr. Vytautas Vygantas apie Berlyno sieną

žiaurus kalėjimo įspūdis tiesiog 
pribloškia toje vietoje, kur sie
na eina Ęemauerio gatve (Ber- 
nauer Strasse).

KRYŽIAI IR VAINIKAI 
PASIENYJE

neprisiartintų. Ant vieno namo 
sienos nupieštos didelės, raudo
nos rankos. Jos turi vaizduoti, 
kaip rusai saugo žmones nuo 
“imperialistų”. Bet sudaro vi
sai kitą. įspūdį. Tai baisios,.

Ekspertai ir 
artu vadinamas dalyko 
, specialistas. Teisme, 
iiui, ekspertas kviečia- 
istatyti parašo autentiš- 
mirties priežastį, pavar- 
nklo rūšį ir t.t- J eks- 
dalyko žinovus, krei- 
ir daugeliu kitų atve- 

savo sritį gerai pažįsta, 
kiamą išsilavinimą ir au-

Vakariečiai įsileidžia iš rytų vi- : 
sus, kurie tiktai gauna komu- ] 
nistų leidimą. Neįsileidžiama i 
tiktai rusų komendanto, radijo 
propagandisto ir dar vieno ko
munistų partijos asmens. Užsie- .
piečiai rytų Berlyną gali ap- Bemauer Strasse priklauso šiurpios rankos, kurios laiko 
lankyti grupėmis — ekskursijo- anglų sektoriui, bet vienos pu- 
mis. Gauna leidimus ir atskiri sės namų laiptais eina riba.

Bolševikai šituos visus na-

nis. Audros įsiūbuota jūra už
liejo ir nušlavė ištisą miesto 
rajoną. Apie 40,000 žmonių.iš 
vieno milijono gyventojų liko 
be pastogės. Nespėta pabėgti 
ir žuvo virš 300 žmonių- Pri
daryta daug nuostolių. Nuken
tėjo ir lietuvių Kilnių šeimą.

ną čia užsiminėm tik dėl 
šalia ekspertų yra dar 

ikai. Prieš liudininkus, 
lusikaltimą savo akimis 
jį išgyveno, neatsispiria 
dusių advokatų gražby- 
Lkivaizdžiai įrodytas fak- 
a faktu, nusikaltimas — 
timu- Nusikaltėlis atsisė- 
ktros kėdėn.

tu Rusijos vadovaujan- 
įmenys, nuo kurių pri- 

nežmoniškas režimas, 
jau turėjo sėdėti kalti- 
suole ir nebūtų išėję 
ti. Jei tokio teismo ligi 
buvo, tai ne dėl to, kad 
itinio teismo negalima 
įdaryti bolševikam nusi- 
im teisti. Kada nors to
mas gali būti. Antai, bu- 
>tautinis teismas nacinės 
jos karo nusikaltėliam, 
me teisme hitlerininkų 
darbiai, bolševikai, sėdė- 
intojų ir teisėjų kėdėse, 
teismo išniekinimas bu- 

imas tiktai dėl to, kad 
tinius- santykius tuo tar
do grubus galingųjų in- 

ir fizinė jėga. Tikram 
imui dar nėra vietos.

ras. žmonių aukų yra milijo
nai, o kančios — neišsemiamas 
tvanas. Bet advokatai yra ap- . 
sukrūs, ir tam jie yra advoka
tai — savo srities žinovai, spe
cialistai. Suranda už ko užsika
binti, kad nusikaltimą paneig
tų ar bent sušvelnintų.

Komunizmo naudai jie eks
pertais laiko tik tokius asmenis, 
kurie komunizmą yra išstudija
vę iš knygų arba važinėję So
vietų Rusijoje, jos satelitų kraš
tuose, ' komunistinėje Kinijoje. 
Neneigiame, kad yra žmonių, 
kurie komunizmo doktriną ir 
praktiką gerai pažįsta. Vis dėl
to jie negali prilygti liudinin
kam — tiem žmonėm, kurie 
komunistinę tvarką išbandė sa
vo kailiu, sėdėjo kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose, 
kentėjo Sibire, savo akimis ma
tė ir išgyveno bolševikinę žiau
rybę. Bet šie liudininkai atme
tami Kodėl?

Liudininkam, kurie išgyveno 
komunistinę prievartą, prikiša
mas neobjektyvumas, šališku
mas. Tokiame priekaište nesun
ku įžiūrėti norą iškišti savo ša
lišką pažiūrą į kovą su bolše
vizmu. Tokiu keliu yra pasukęs 
ir T. John F. Cronin, S. S., pa
garsėjęs brošiūra prieš vadina
muosius dešiniuosius, susitelku
sius kovai su komunizmu. No
rėdamas atimti jiem pagrindą, 
taip pat nurodo, kad jų eilėse 
yra nukentėjusių nuo komuniz- 
o. O kas nukentėjęs, negalįs 
būti komunistų žiaurumų liūdi- . 
ninku nei komunizmo ekspertu.

Dr.. Vytautas Vygantas, Pax
Romana pirmininkas, vasario 
pabaigoje ir kovo pradžioje 
lankėsi Europoje. Praėjusiam 
Darbininko numeryje spausdi
nome io pasakojimus iš audien
cijos Vatikane ir Pax Romana 
centro valdybos posėdžių Ro
moje- Iš Romos dr. Vyt. Vygan
tas vasario 28 išskrido į Vie
ną, o iš ten | Berlyną, ■ Ham
burgą ir Londoną.

Vienoje tarėsi su austrų Pax asmenys. Neseniai lankėsi JAV 
prezidento brolis Ted Kennedy. mus, kurie nusidriekia daugiau 
Kai jis rytų Berlyne užtruko 
ilgiau, negu buvo žadėjęs, ame
rikiečiai kalbėjo, kad reiksią 
siųsti tankus jį vaduoti. Rytų 
Berlyne žmonės užsieniečių 
vengia, nuo jų bėga, nesilei
džia į kalbas, ko anksčiau ma
žiau buvo.
STAIGA ATSIRADO 

IR ŠVIESOS
Rytų Berlynas, kaip 

po karo vis dar nėra 
tas- Namai apgriauti, apšiurę, 
gatvės apleistos, neapšviestos. 
Sudaro didelį kontrastą atsista- 
čiusiam ir šviesiam vakarų Ber
lynui. Taip ir matai, kur eina 
riba: ten. kur prasideda tamsūs 
rajonai-

Dabar liniją nurodo dar stip
rios akinančios šviesos, lyg ug
ninė gyvatė, kuri raitosi sker
sai visą Berlyną. Mat. rusai ne 
tik pastatė aukštą siena, bet 
ja prožektoriais ir apšvietė. 
Staiga iš kaž kur atsirado gau
sa plvtų ir elektros šviesos, ku
rios seniau stigo ir dabar stin
ga tolimesniem nuo sienos ra
jonam. čia ryškiausiai pasirodė, 
kam rusai ištenka medžiagos ir 
pinigų: statydinti kalėjimo sie
nom su spygliuotom vielom ir 
akinančiom šviesom. Niūrus ir

Romana sąjungos atstovais ir 
Vienos universiteto kapelionu. 
Buvo painformuota apie Pax 
Romana centro valdybos Romo
je nutarimus if šaukiamąjį 
Urugvajuje, Montevideo, Pax 
Romana kongresą liepos 25-31- 
Su universiteto kapelionu turė
jo progos išsikalbėti apie bolše
vikinę vergiją Lietuvoje ir ka
taliku persekiojimą. Smulkiau 
painformuota apie Klaipėdos 
kunigų bylą ir nuteisimą Vil
niuje.

PERSKELTAME BERLYNE
Dr. Vytautas Vygantas yra 

buvęs Berlyne jau nebe vie
ną kartą, bet dabar pirmąjį 
kartą išvydo pasaulini bolševi
kų “stebuklą” — garsiąją sie
ną. kuri vakarų Berlyną dalija 
nuo rytinio, komunistų valo
mo. Nors Berlyne užtruko tik 
devynias valandas, bet apžiūrė
jo tą sieną nuo pradžios iki 
galo. Ji raitosi gatvėmis, eina 
pro aikštes, parkus, namus ir 
kanalus. Tik keliose vietose 
yra įrengti perėjimo punktai, 
atskiri užsieniečiam, vakarų vo
kiečiam ir rytų vokiečiam.

Visi praeinantieji arba pra
važiuojantieji registruojami Ko
munistai iš vakarų Berlyno įsi
leidžia tiktai artistus, daktarus

PLYTŲ

žinoma, 
atstaty-

kaip kilometrą, pavertė kalėji
mo siena. Visi langai, kurie iš
eina į gatvę, įėjimai ir rūsiai 
užmūryti. Paliktos tik nedide
lės skylės komunistų sargybi
niam žiūrėti. Jie pro visus na
mus padarė išilginį koridorių 
antrame aukšte, vienus namus 
sujungę su kitais ir išgriovę 
sienas. Tai tikro kalėjimo ko
ridorius- Viršum namų išve- 
vedžiotos vielų užtvaros. Mat, 
žmonės, kol nebuvo iškrausty
ti iš tų namų, ir vėliau, kopė 
ant stogo ir šoko į gatvę. Apa
čioje vakąriečiai policininkai 
juos gaudė gaisrininkų tink
lais. Keletas, bolševikų perse
kiojami, dėl skubotumo, nepa
taikė į tinklą ir užsimušė. To
se vietose dabar yra pastatyti 
kryžiai, padedami vainikai Vai
niką padėjo ir Robert Kenne- 
dy. JAV teisingumo sekreto
rius. kai lankėsi Berlyne.
BAISI RAUDONA RANKA

Potsdamo aikštė (Potsdamer- 
platz). kuri kitados buvo pati 
gyviausia, dabar yra mirtinos 
tylos apgaubta. Ir čia raitosi 
siena, skirdama du vakariečių 
sektorius nuo rytų Rusų pusė * 
vakarais ir naktimis apšviečia
ma. kad niekas . nepastebėtas

juos vergijoje.
Vokiečiai tebepyksta, kad Va

karų sąjungininkai leido tą sie
ną statyti. Tai buvo priešinga 
sutartim. Šiom dienom tai pri
pažino ir tarptautinė juristų 
komisija Ženevoje- Tai tarp
tautinei juristų sąjungai pri
klauso 40,000 teisininkų. Bet 
ką reiškia bolševikam teisė? 
Jie skaitosi tiktai su jėga. Ga
lima buvo jėga sieną nugriauti, 
kai buvo pradėta statyti, ir ka
ro dėl to dar nebūtų buvę, 
šiandien toji siena liudija ne 
tiktai sovietų kalėjimą, bet ir 
vakariečių neryžtingumą, dėl 
ko vakarų Berlyno vokiečiai ir 
pyksta.
KAI UŽSIRŪSTINA MARIOS

Hamburge teko būti tuoj po 
to, kai jį apsėmė didelis potvy-

Tos šeimos likimas tragiškas- 
Ji viso savo turto neteko Klai
pėdos krašte, paskui buvo iš
vežta Sibiran, iš ten’per dide
lius vargus ir kančią pasiękė 
vakarų Vokietiją, o čia, Ham
burge. vėl ją ištiko nelaimė. 
Vienas vokiečių kariuomenės 
pulkas apsiėmė tą 6 asmenų šei
mą globoti, kol ji galės vėl pra- 
sikurti.

Suminėjęs dar save keliones 
į Bremeną ir Londoną, dr. Vy
tautas Vygantas tuo ir baigė 
savo pasakojimus iš kelionės 
po Europą. Grįždamas dAr da
lyvavo Šiaurės Amerikos katali
kų studentų sąjungų vadovybių 
seminare Montrealyje, Kanado
je, kovo 3-4. Studentus ateiti
ninkus atstovavo SAS užsienio 
skyriaus vedėjas Kęst. Skrups- 
kelis. Toronto universitete ruo
šias filosofijos doktoratą.

ykatų taip pat nestinga 
istam nusikaltėliam tei- 
r bent kovai su ta pik- 
stabdyti. Tie advokatai 
žino, kad negalima pa- 
nusikaltimo faktų, ku- 
perdajg akivaizdžiai ir 

liudija bolševikų tero-

Keista pažiūra. Tokios pažiū
ros laikantis tektų atmesti liu
dijimus tų kaceto kankinių, ku
rie liudijo prieš Eichmanną ir 
kitus nacius. Ji taip pat reika
lautų nelaikyti liudininku nu
skriaustos moters, kuri teisme 
gina savo garbę. Nemanome, 
kad tai yra garbinga pažiūra- POTSDAMO AIKŠTE (Potsdamer Platz) Berlyne bol ševikų pastatyta siena. RYTŲ IR VAKARŲ: Vokietiją skiria spygliuotų vielų siena.
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DR. PETRAS MAČIULIS

IS ULTIMATUMAI

zo kreiptasi per T. Sąjungos tam tikrus biu- 
calaujant iš lenkų kompensacijos nužudytų- 
oms išlaikyti. Kad lenkai atsisakė mokėti 
sacijas. tai kitas reikalas, bet tie faktai T. 
s analuose užfiksuoti ir kiekvienas juos ga
rinti.

Trasninkii incidentas
r nuo 1937 metų pavasario palei administra- 
niją prasidėjo iš lenku pusės provokaciniai 
ai. Žiūrėk, tai Merkinės — Seirijų ruože, tai 
šio ežero saloje, tai Ukmergės — Širvintų ra- 
ai, pagaliau, Alytaus bare lenkai iš nakties 
[avo po kelias ar keliolika gairių, išmesdami 
tusų pusę arba nusinešdami savo pusėn, kaip 
savo akimis Galadusio ežero saloje. Lenkai 

agai provokavo .mūsų pareigūnus, matyti, kam 
anksto ruošdamiesi. Mums tai buvo aišku.
taip išaušo 1938 kovo 7 apniukęs rytas, at- 

5 mums Trasninkų pereinamojo punkto inci- 
Tą rytą, apie penktą valandą, ties Trasninkų 
muoju punktu mūsų sargybiniai atkreipė dė- 
lenkų pusėje sukeltą aliarmą. Lenkų buvo pa- 
eli šūviai, bėgiota palei plynai iškirstą ir su- 
iniją, ginčytasi tarpusavy, esą gaudomieji, 
ilsia, būsią perbėgę liniją lietuvių pusėn ir 
;ko pakrašty pasislėpę.'
iniš lietuvių policininkas šlaitu nusileido į 
ikų kaimelį painformuoti savo viršininką apie 
ausėje sukeltą sargybinių triukšmą. Rajono 
įkas su tuo pačiu policininku išvyko apsidai- 
argybiniui paliepė eiti pačia pabare; pats

ėjo apie dvidešimts metrų atstu nuo pakraščio, pa
prastu sargybinių taku. Toje vietoje kaip tik baigė
si mūsų pusėje nedideliu trikampio iškišuliu miš
kas. Nieko nepastebėjęs, viršininkas sugrįžo šlaitu į 
savo būstinę.

Tuo tarpu ėjęs palei pačią liniją policininkas, 
pastebėjo už vieno aukšto eglių krūmo judant kaž
kokį šešėlį. Spėdamas, kad už to krūmo slepiasi ta
riamas perbėgėlis, policininkas paleidęs aukštyn įspė
jamą šūvį — stok! Tan balsan iš anapus ėglio krū
mo buvo paleistas šūvis į mūsų policininką. Tuomet 
mūsiškis, jau taikydamas į ėglio krūmą, iššovęs dar 
triskart. Buvę lenkų pusėje sargybiniai pradėję sa
vo draugą vardu kviesti, kad grįžtų savo pusėn. Iš 
užu krūmo pasigirdęs balsas: “kad negaliu, mane su
žeidė”. Supratęs, kas atsitiko, lietuvis policininkas 
greitai priėjęs prie to krūmo ir pradėjęs lenką sargy
binį barti, kodėl jis po įspėjamo šūvio nepasisakė, 
kas esąs. Kodėl jis šovęs? Juk pasieniečiai sargybi
niai tarpusavy nesišaudo ...

Lietuvių policininko dar tą pačią dieną duotame 
valstybės gynėjui parodyme randame tokį lenkų sar
gybinio atsakymą: “Kad kvailas buvau, neatsilie
piau” __

Paaiškėjo, kad vienas iš lenkų sargybinių, gau
džiusių spėjamus linijos perbėgėlius, sumanęs pats 
pereiti mūsų pusėn ir pasidairyti bene pamatys ta
riamą kontrabandininką. Čia jis ne kontrabandinin
ką, bet lietuvis policininkas jį pastebėjo ir norėjo 
sulaikyti. Tuo laiku miške buvo gana tamsu ir jis 
negalėjęs žinoti, kas už to krūmo slapstosi. Prieš pus
valandį girdėto šaudymo lenkų pusėje paveiktas, 'po
licininkas ir negalėjęs kitaip duoti įsakymo sustoti, 
nepaleidęs įspėjamojo šūvio.

Štai ir turime Trasninkų pereinamojo punkto 
incidento istoriją, kaip ji buvo oficialių teismo įstai
gų surašyta.

Nei prieš tai. nei seniau tame administracijos 
linijos ruože tarp lietuvių ir lenkų sargybinių jokių 
nesusipratimų nebuvo buvę, todėl negalėjo būti ir 
kalbos apie kokius kerštavimus ar asmenines sąskai
tas. Nei viena pusė neturėjo intereso priekabių ieš
koti; priešingai, vieni kitiems dažnai padėdavo kon
trabandininkus sulaikyti. Incidentas įvyko tik dėl 
jauno lenkų kareivio neapdairumo ir nesusivokimo.

kaip tokiu atveju elgtis. Sužeistasis lenkų kareivis 
tik spalio mėnesį buvo pradėjęs atlikti savo karinę 
prievolę.

Lietuviai policininkai sužeistąjį parnešė j savo 
sargybos punktą, kur buvo suteikta pirmoji pagalba. 
Bet kol iš Merkinės (už 10 km) atvyko gydytojas, 
praėjo daugiau nei dvi valandos. Suteikta medicinos 
pagalba sužeistojo gyvybės nebeišgelbėjo: 10 vai. ry
te lenkų kareivis Stanislaw Serafim mirė.

Gražinamas lavonas ir ... karstas

Dvylikai valandų praėjus, ties ta pačia gaire, 
kur lenkų karys perėjo į mūsų pusę, susitiko lietu
vių baro viršininkas ir lenkų bataliono vadas išsi
aiškinti incidento ir susitarti dėl lenkų mirusio ka
rio lavono perdavimo. Kadangi visas reikalas buvo 
perimtas Lietuvos prokuratūros žinion, tai su len
kų bataliono vadu buvo sutarta, kad rytojaus die
ną po lavono abdukcijos, jis bus perduotas lenkų 
pasienio batalionui 17 vai. Trasninkų pereinamame 
punkte.

Kvota dėl šio incidento mūsų prokuratūros tuo 
metu buvo dar nebaigta. Painformuoti apie įvykio 
smulkmenas mūsų baro viršininkas susitarė susitik
ti su lenkų bataliono vadu artimiausią sekmadienį 
Varėnoje, 14 vai. Manau, pravartu pastebėti, kad vi
są tą pokalbį tarp mūsų baro viršininko ir lenkų 
bataliono vado sekiau kaip liudininkas, specialiai 
komandiruotas iš mūsų užsienio reikalų . ministeri
jos.

Kovo 8 sutartą valandą lietuvių punkto sar
gyba su kariška palyda ir pagarba savo sunkveži
miu pervežė lenkų mirusio kario karstą kiton pusėn 
administracijos linijos. Lenkai iškėlė lavoną iš kars
to ir perkėlė į savo atsivežtąjį, lietuviams grąžinda
mi tuščią karstą. Toks lenkų elgesys eilinio inciden
to nemalonų įspūdį tik labiau paaitrino, nes vargu 
kur kitur tokiais atvejais panašiai elgiamasi. Gi ko
vo 8, sekmadienį, sutartą dieną ir valandą, užuot 
pasirodęs lenkų bataliono vadas. Varėnon atvyko 
lenkų seržantas ir pareiškė, kad jo vadas nerandąs 
reikalo kalbėtis, nes “klausimą spręsianti Lenki
jos respublika”. Incidentas pakvipo nauja lenkų pro
vokacija.

Lenkų prasimanytos priekabės

Tuo pačiu metu visame administracijos linijos 
bare lenkai pradėjo šaukti protesto mitingus dėl ta
riamo Lietuvos kriminalo. Akiplėšiškai buvo teigia
ma. kad lenkų kareivis buvęs lietuvių policininko 
pašautas lenkų pusėje ir t. t.

Tokie ir panašūs lenkų “argumentai” nebuvo 
keliami lenkų pasienio bataliono vado incidento die
ną, nes jam buvo visai aišku, kur ir dėl ko įvyko 
susišaudymas ir kurioje vietoje St. Serafimas buvo 
sužeistas.- Man teko iš Kauno palydėti į incidento 
vietą kelioliką žurnalistų ir žinių agentūrų atstovų, 
kurie savo akimis įsitikino vietoje, kodėl ir kur Įvy
ko susišaudymas. Dauguma žurnalistų buvo užsie
nio spaudos atstovai — korespondentai.

Kelioms dienoms praslinkus, p. Martin, Estijos 
atstovas Varšuvoje, painformavo savo vyriausybę, 
o pastaroji — mūsų atstovą Talline, kad lenkai Tres- 
ninkų incidento nemano laikyti atsitiktiniu, bet tei
kia jam daug didesnės reikšmės. Duota suprasti, 
kad lenkai ruošią Lietuvai ultimatumą.

Dirbtinė lenkų propaganda, nukreipta prieš 
Lietuvą, buvo pademonstruota eisenomis Varšuvoje 
ir Vilniuje šūkaujant: “Do Kowna. do Kovvna". Ne
bebuvo jokios abejonės, kad lenkai ruošia Lietuvai 
naują smūgį, nors jo niekas neišprovokavo.

Paskutinio lenkų užsienio reikalų ministerio J. 
Becko pasakyti Varšuvoje, seime, pilni potoso žo
džiai St. Serafimo adresu nesudaro jokio pateisinimo. 
Tai buvo tik priedanga naujo smurto, kurio p. Be- 
ckas ir savo atsiminimuose nesugebėjo nuslėpti.

Ultimatumas

Kovo 17, 20:15 vai., lenkų ultimatumas buvo 
per jų atstovą Przesmickį Talline Įteiktas Lietuvos 
atstovui Br Dailidei. Tekstas telefonu perduotas tą 
patį vakarą Į Kauną. Atsakyti Į ultimatumą buvo 
palikta 48 valandų terminas. Taip didesnis kaimynas 
be kaltės pakaltino Lietuvą ir privertė užmegzti 
diplomatinius ir konsuliarinius santykius.

(Bus daugiau)



[inejimams praėjus
stovas nepriklauso- 
ės minėjimai- Laik- 
šė, tebededa auko- 
. Norisi ir su savo 
luti į laikraštį, už- 
gias skiltis ir į mi- 
iūrėti iš kitos-pu- 

dnėjimų rengia vie- 
skyriai. Iš seno šią 
ilaikė. Alto skyrių 
kasmet keičiasi- At- 
į įvairias grupes, 

tada nori pasirody
tu. Tai Jau gerai, 
ra, kad visi minėji- 
oi sena, nuobodžia 
jškoma nieko nau- 
neseniai pasikvies

ti kelis kalbėtojus, 
a grupė nebūtų nu
lio būdu “lygybę”

klausomybės šventėje nėra 
lengva kalbėti Bet jei pasiryžai 
išeiti į sceną, tai ir pasistenk, 
kad savo kalboje ką nors nau
jo pasakytum, kad neverstom 
klausytojų laukti pabaigos.

New Yorke šiais metais bu
vo ir toks nuotykis. Atėjo New 
Yorko miesto burmistro atsto
vas, atsinešė proklamaciją. Iš
kvietė jį į sceną kad pasakytų 
žodį ir perskaitytų proklamaci
ją- Tuo metu salėje buvo didis 
subruzdimas. Altas, bijodamas, 
kad žmonės per pertrauką at
sikels h* mažiau duos pinigų, 
išsiuntė choristus rinkti aukų. 
Choristai grūdosi tarp eilių, kė
lę sąmyšį, miesto atstovas sku
bėdamas kalbėjo ir šaukė. Ren
gėjam gal tai nekrito į akis, 
bet tiem, kurie sėdėjo žiūrovų

Svarbiausia: turi mokėti gerai 
lietuviškai ir angliškai. Abiem 
kalbom turi kalbėti gražiai, be 
jokių klaidų. Kitaip publika 
juoksis. Jei tokių žmonių neat
siranda Alto skyriaus vadovy
bėje, tai reikia jų paieškoti iš 
šalies. Kiek dabar jaunimo, stu
dentų, kurie abiem kalbom kal
ba gražiai ir laisvai- Kodėl jiem 
neleisti pravesti minėjimų? Al
to garbė ir galybė dėl to nesu
mažės. _

Gyvename televizijos laikus. 
Kiekvienas savo kambaryje ma
to gerai paruoštas programas. 
Tas veikia žiūrovą, lavina jo 
skonį- Atėjęs į lietuvišką mi
nėjimą, taip pat nori matyti 
kultūringą, meniškai sutvarkytą 
ir pravestą programą. O ją pa
rengti gali tik menininkai pro-

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite vi
są Europą. MES GARANTUO
JAME. Didžiausias New Yorke 
pasirinkimas VOKIŠKŲ HI-FI.

Radijo aparatų
TELĖFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMENDE 
GRUNDIG 

LOEWE 
SABA

Hi-Fi ir Magnetofon
Parduoda ir patarnauja patyrę 

vokiečių specialistai.
SYLVERNSTORES

GERMAN Hl-F!
Tel. AT 9-6677

Tik neseniai atvežtas naujas 
BRAUN AM. FM. SW ir su 
plokštelių perdavimu $189.00

skriaudžia tuos, ku- 
į minėjimą. Jie tu- 

i ilgų kalbų, ku- 
viena į kitą pana- 

iu padaryta ir pa- 
psieinama su dviem 
vienas lietuvis ir 

rikietis, dažniausiai 
as-
y valdžios pareigū- 
ho burmistru reikia 
»j imam, nes tai at- 

dėmesį, duoda di- 
Bet rengėjai turi 

sitarti su tokiu kal- 
ikiečia, kad jis ne-

suoluose, buvo tiesiog pikta- 
New Yorko miestas juk yra šis 
tas. “šiek tiek” didesnis už Tel
šius. Kai atvykdavo į minėji
mą Telšių miesto burmistras, 
viršaitis ar apskrities viršinin
kas, niekas salėje nesimuistė. 
Buvo tradicinė pagarba žmogui, 
svečiui Ir šiuo atveju, jei atė
jo New Yorko miesto -atstovas, 
tai ir reikėjo jį pagerbti, o ne 
triukšmą kelti.

Labai prastai kartais išeina 
minėjimo vadovui. Žinoma, no
ri pirmininkauti ir pavadovau- 
ti, bet užmiršta, kad žiūrovai

fesionalai- Altas turėtų į tai 
kreipti dėmesį ir prieš Vasario 
16 minėjimą pirma pasitarti su 
kompetetingu asmeniu, kuris 
padėtų programą taip sutvar
kyti, kad ji nebūtų nuobodi ir 
banali.

Antroji dalis skiriama kon
certui. Kviečiami įvairūs solis
tai. Įjungiami tautiniai šokiai. 
Bet kodėl ir šiai antrai daliai 
nepaieškoti naujų sprendimų? 
Trumpi patriotiniai scenos vai
dinimai kur kas labiau patrauk
tų žmones, negu kuris atsitik
tinis solistas.

RADIJO PROGRAMOS

Lietuvos istorijos- 
i tai gal nauja, ne- 
; klausytojam labai 
uobodu. Geriau bū- 
erikietis papasakoja 
, padaro tam tikrus 

ir pažada lietuvių

riau kartais sekasi 
i kalbėtojam. Ir jie 
apasakoja visiem ži- 
us, dar kartą pa
lšiem girdėtais žo- 
a, Lietuvos nepri-

• jo nenori. Ir nenori dėl to, kad 
nesugeba. Žiūrovui visai ne
svarbu, kokios grupės yra pir
mininkaujantis. Yra sena tai
syklė: kas užkopia į sceną, tu
ri vaidinti. Nesvarbu, ar tai mi
nėjimas, ar spektaklis. Ir pir
mininkas tam tikra prasme yra 
vaidila. Žiūrovai jį vertina pa
gal jo sugebėjimus, ne pagal 
priklausymą grupei.

Pirmininkaujantis turi mo
kėti laikytis scenoje, turi tu
rėti tinkamą išvaizdą ir baisą.

Maža kreipiama dėmesio į 
scenos ir salės papuošimą. 
Pakabinama vytis scenoje ir to 
jau užtenka. Vytį rasi dauge
lyje lietuvių namų, klubų. Iš
kilminga šventė prašosi ir iš
kilmingesnio papuošimo.

Praėjus minėjimų laikui, vi
sada lieka nemažai to laiko pa
galvoti, kaip bus kitą kartą. Iš
mintingai daro tik tas, kas ne- 
numoja ranka: et, kitą kartą 
matysime, kai ateis laikas!

A. K.

LEIDIMAS IŠVYKTI IŠ LIETUVOS
KUN. L- JANKUS

Turintiems artimų giminių 
Lietuvoje ir norintiems juos at
sikviesti į JAV, rūpi, kaip gau
namas sovietų leidimas, be ku
rio JAV konsulas neduoda vi
zos įvažiuoti į JAV.

Prašymą leidimui iš sovietų 
okupacijos išvykti gali paduoti

*O parapijos choras su dirigentu V. Baltrušaičiu. Choras dalyvauja Darbininko koncerte ba- 
uotr. V. Maželio.

AKBIMNKO METINIS
KONCERTAS

skiriamas MAIRONIO SUKAKČIAI PAMINĖTI

BALANDŽIO 1, SEKMADIENĮ
ŠV. TOMO PARAPIJOS NAUJOJE SALEJE,

JAMAICA AVĖ. ir 88 STREET kamp«. VVOODHAVEN, N. Y.

3GRAMOJE DALYVAUJA

Apreiškimo parap. choras, vad. VL. BALTRUŠAIČIO 
Solistai: STASYS LIEPAS ir DAIVA MONGIRDAITĖ
Aktorius LEONAS KARMAZINAS
Akompanuoja kompoz. JERONIMAS KAČINSKAS

lėtai nuo 13* fld 34*

Lietuvos vyčiai paminėjo šv. Kazimierą
Šv. Kazimiero šventę kovo 4 
New Yorke Lietuvos vyčiai at
žymėjo dviem momentais: pa
maldomis, bendra komunija bei 
komunijos pusryčiais ir apskri
ties atstovų suvažiavimu Apreiš
kimo par. bažnyčioje ir salėje 
Brooklyne. Mišias 11 vai. au
kojo parapijos klebonas kun. 
Norbertas Pakalnis, pamokslą 
sakė kun. J. Pakalniškis. Komu
nijos bendrai ėjo vyčiai, atei
tininkai ir skautai.

dalyvavo Lietuvos vyčių apskri
ties pirm. Larry Janonis, aps
krities dvasios vadas kun. P. 
Žemeikis, kun. V. Karalevičius, 
Great Necko 109 ,kp. dvasios va
das kun. Pr. Bulovas, kun. J- 
Pakalniškis, kun. S. Raila, daug 
kuopų atstovų ir svečių.

Suvažiavime buvo svarstyti 
Lietuvos vyčių seimo reikalai- 
Seimas bus rugpiūčio 15-19 Ne- 
warke. Suvažiavimo metu nori
ma pastatyti lietuvišką kryžių

tik pats “soCeLų pilietis”. Jį 
priima vietos milicija (OVIR1 
Prašymo svarstymas trunka il
gai. Jis keliauja iš vienos vie
tos į kitą ir dažnai atsakymas 
būna neigiamas. Tačiau norįs 
išvažiuoti gali savo prašymą vėl 
pakartoti. Prašąs išvykti papras
tai turi pateikti iš JAV gau
tas notorizuotas pragyvenimo 
garantijas (formų galima gauti 
Balfo Centre). Tos garantijos 
sovietų vadinamos “vyzov” ir 
turi didelės reikšmės.

Atrodo, kad sovietai nedaro 
skirtumo, ar norįs išvykti va
žiuoja pasisvečiuoti ar visai iš
važiuoja. Specialūs ekskursam žvelkime į gerąją pusę ' Darbininke Altui liko tik nei
tai, menininkai ir propagandis- Darbininkas savo raštais da- giamoji pusė. Pamiršti (be gin
tai lengvai išvyksta, nes juos ro gerą įtaką viešajai opinijai, čų) praeities atsilankymai pas 
siunčia pati sovietų vyriausybė. Keldamas Lietuvos okupantų prezidentą. Dėl paskutinio at- 

atsikviesti artimuosius daromas mūsų tėvynei skriau- silankymo keleto asmenų gin- 
das ir visais būdais siekdamas čai drumsčia svarbaus įvykio

.Komunijos pusryčiuose drau
ge su vyčių 41 kuopos nariais 
dalyvavo nemaža svečių. Iš jų 
nuoširdų žodį tarė prel. J. Bal
konas, klebonas kun. N- Pakal
nis, kun. S. Raila, Juozas Bru
žinskas, skautų atstovas ir Vyt- 
Radzivanas, ateitininkų vardu. 
Pusryčiuose taip pat dalyvavo 
apskrities pirmin- Larry Jano
nis, skautų atstovai ir daug atei
tininkų.

Po pusryčių žemutinėje salė
je įvyko Lietuvos vyčių New 
Yorko - New Jersey apskrities 
atstovų suvažiavimas. Programą 
parengė ir suvažiavimą globojo 
vyčių 41 kuopa. Suvažiavime

prie Sopulingosios Dievo Moti
nos par- bažnyčios Keamy, N. 
J.

Po suvažiavimo buvo koncer
tiniu būdu suvaidinta keturių 
veiksmų drama Šv. Kazimieras. 
Vaidinimą paruošė Juozas Bo- 
ley - Bolevičius. Vaidinimo pa
matyti susirinko daugiau kaip 
200 žmonių. Vaidinime dalyva
vo ir veikalo autorius kun. B. 
Zdanavičius ir keletas Nukryž. 
Jėzaus seserų iš Elmhurs, Pa. 
Vaidinimas praėjo labai gražiai, 
ypač šventojo Kazimiero vaid
menį gražia lietuviška tarsena 
ir reikiamu rimtumu atskaitė 
Stasys Dėdinas.

Jean Mažeikaitė

Laiškai redakcijai

gimines iš Lietuvos į JAV, turi 
dar sudaryti specialų dokumen
tą (Form 1-130) vietos (JAV) 
imigracijos įstaigoje. Tas for
mas irgi galima gauti Balfe- šis 
dokumentas siunčiamas Ameri
kos ambasadai Maskvoj, o am
basada apie tokio dokumento 
gavimą ir įvažiavimo į JAV 
tvarką praneša užinteresuota- 
jam asmeniui. Tas JAV ambasa
dos pranešimas kartais paleng
vina' išgauti iš Sovietų leidimą 
išvykti. Tą pačią procedūrą pa
tartina vykdyti ir tada, kai iš 
sovietų teritorijos kviečiami bu- 
vę-JAV piliečiai.

Jei sovietai leidžia kam iš
vykti į JAV, jie paprastai vi
sus dokumentus ir pasą pasiun
čia tiesiog JAV ambasadai Mas
kvoje. Ši pakviečia užinteresuo- 
tąjį atvykti pirmą kartą į am
basadą, tikrina jo sveikatą, ke
lionpinigius ir kitus dokumen
tus- Jei viskas yra tvarkoje, 
uždeda ant sovietinio paso vi
zą, ir emigrantas keliauja- (Pa
prastai skrenda lėktuvu iš Mas 
kvos. Kelionė vienam asmeniui 
kainuoja apie 350 dol.).

Į talką atvežti gimines iš 
SSSR dažnai peršasi įvairūs ad
vokatai, raštininkai, neva “ky
šių davėjai” ir panašiai Juos 
samdant, reikia būti labai at
sargiem, nes galima labai len
gva’ prarasti daug pinigo ir nie
ko nelaimėti.

laisvės atgavimo, Darbininkas 
varo plačią vagą Į tautos lais
vę.

Per eilę metų skaitant Dar
bininką, 
se raštų 
Tikimės 
bininkas

ir naudingų organizacijų pres
tižą. Nesutikimai ir smulkmeniš
ki kivirčų aprašymai slopina 
nuotaiką, naikina ir, be to, silp
ną entuziazmą aukoti Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Kivirčai 
ir jų gvildenimai nenaudingi 
ir jiems nėra vietos garbingam 
Lietuvos darbe.

A- Paleckis
St. Petersburg 3, Fla.

teko gėrėtis jo skilty- 
mintimis ir išvadomis, 
ir ateityje, kad Dar- 
laikysis pozityvios li

nijos mūsų krašto ir visuome
nės organizacijų atžvilgiu.

Altas, subūręs svarbesnes lie
tuvių sroves, turėdamas sky
rius po įvairias kolonijas, yra 
vienintelė organizacija plačiau 
besirūpinanti šioje šalyje poli
tiškais Lietuvos reikalais- Nors r _r -=
neturime genijų nei herojų, ta- SESJADIERI 
ciau Alto veiklos nuopelnai zi- 
nomi ir nepakeičiami- Amerikos

tuvos užgrobimo, gausėjančios 
eilės prielankių Lietuvai par- žsokZ-
lamento narių, skelbiamos pro
klamacijos gubernatorių bei 
miestų viršininkų vasario 16 
proga yra tik dalis Alto nuo
pelnų.

Stiprinant L. Bendruomenę,

■ ■ ■ K W
■ A

Pati sunkiausia dalis — lei
dimas išvykti 4r jį išgauti — 
yra pirmoji pareiga tam asme
niui, kuris nori išvykti. Iš ša
lies jam padėti sunku, nebent 
kas turi progos prieiti ir asme
niškai maldauti aukštuosius so- išvadas.

vietų pareigūnus, tačiau tokie 
Amerikos piliečių maldavimai 
nepatinka JAV valdžiai.

Faktas, kad kai kurie lietu
viai, pabuvę JAV metus kitus, 
dėl įvairių priežasčių grįžta Lie
tuvon, mums nėra džiugus. Ga
lima pastebėti, kad atvykusiųjų 
antisovietinė propaganda žo-
džiu. ypač raštu, yra labai ap
sunkinanti gauti kitiem leidimą 
išvykti iš SSSR. Mat. sovietai 
naujai atvykusiųjų į šį kraštą 
žmonių žingsnius ir žodžius la
bai seka ir daro atitinkamas

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WMIL - 1430 kil. Medrord, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

. Vedėjas
LAISVĖS^V ARPAS 

P. VIŠČINIS 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociKlų 
FM bang. 105.7 megacikių 

iš
WKOX, Framingham, Mass.

SENIAUSIA N* ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA

Vedėjas
STEP. MINKUS 

Boston, Mass.
WLYN —1360 kilocycles 

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

RADIJO VALANDĖLES
LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIJO VALANDA 

McKtEsPOKT, Pa. — WtuO st.
810 banga

Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p. 
Vad. kun..Alt. Sušinskas 

706 Talbot Avė., Bradock, Pa.

lithuaniaFTMELODIES 
DETROIT •— WJLB 

1400 banga 
šeštadieniais 5-5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesu re, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

tėvynEsgarsai 
HARTFORD W PO P 

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną 

Vedėjas J. Petkaitis
60 Lincoln Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS 

PHILADELPHIA WTEL 
860 ..banga 

šeštadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SL, Philadelphia 47, Pa.

HOvvard 7-4176

lietuvosTrišiminimai
321 Robinvvood Rd.

VVATERBURY, CONN.
sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p. 

ved. Ant. P a I i u I i s 
pran. Edv. Melninkas

WWC0 — banga 1240-1000 kil.

sophieFbarcus
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOJ 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; šei.. - sekm. 
8-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi 

GRUNDIG o BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN 
Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidarą nuo 9:30 ryto 
iki 7 vai. vak. • Mūsų įstai
goje nemokamai gausit trum
pų bangų radio programas.
German Hi-Fi Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

. Brooklyn II, N. Y.

Resid. Illinois 8-7118
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...

...
...

.



ta bažnyčia
dr. Mato čyvo paskaita apie šv. 
Kazimierą. Vyčiai yra nepapras
tai dėkingi kun. dr. Cyvui, kad 
jis surado galimybės suteikti 
taip daug žinių apie mūsų tau
tos šventąjį- Programą atidarė 
pirmininkas Donaldas Nikštė-. 
nas, o pobūvio vedėju buvo ad
vokatas Antanas Stokna. Trys 
nariai buvo priimti į pirmąjį 
vyčių laipsnį, o penki gavo jau 
antrąjį laipsnį. Labai džiugu, 
jog čia stipriai reiškiasi ir lie

sa eilė asmenų, 
u gražiai paben- 
biai padainuota, 
ai džiaugėsi šia 
, jog ir mažytėse 
uviais vietovėse 
>ks toks kultūri-

vyčiaį priėmė 
ovo 4 sumos me- 
lauguma jų yra 
o mišių galingai 
<čių himnas. Po tuvybės komisija, kuriai vado- 
igtuose pietuose vauja Genovaitė Gobytė.
i labai įdomi kun. Kęst. B.

nepriklausomybės minėjimas 
NORWOOD, MASS.

■acijos 10-tas sky- 
yrius bendrai su- 
s nepriklausomy- 
vasario 25.

parapijos bažny- 
> kun. A. Klimas 
už kenčiančius ir 
dus ir pasakė tai 
intą pamokslą, 
įvyko 4 vai. po
piečių salėje. Mi
lo rengimo komi
kas B. Kovas, mal- 
kuri. A. Klimas-

Po 25 dol. aukojo: šv. Jurgio 
lietuvių parapija ir dr. Balys 
Matulionis iš Willum, R I. B. 
Denisovas — 20 dol., A. Ko
vas 12 dol. Po 10 dol.: B. Ma- 
kaitis. J. ir P. Sitkauskai, J ir 
S. Duobai. A. ir V. Tumai, Ed. 
Martišius, J. Martišius ir Lietu
vių Amerikos piliečių bendro
vė.

A. Valentinas ir A. ir U. No- 
vickai — po 6 dol. Po 5 dol-: 
kun- F. E. Norbutas, kun. A. 
Klimas, K- Šimėnas. P. Tyla. J.

itės, akomponuo- 
tamantąuskui, su- 
ikos himną. To
li vadovavo V. J. 
pradžioje pasakė 
Kalbas pasakė vie- 
opos pirmininkas 
kun- A. Klimas, 

iriningą ir gražią 
dr. Balys Matu- 

um, R. I. Jis pa- 
tuvos vargas ’ ir 
ėti prie Lietuvos 
rbų.
perskaitė rezoliuci- 
įsiuntė Amerikos 
valstybės sekreto- 
iems valdžios pa-

ogramos dalį atli- 
utų Nemuno tun- 
o Gintaras Čepas 
ono. Skautai pa
lvo keletą lietuviš- 
ip pat tautinių šo- 
ietos berniukai ir

Strašunskas, J. Ridikas, Iz. Va
siliauskienė, Z. Zarankaitė, A. 
Venckus, P. Jaras. D. Razulevi- 
čius. I. Tvaskienė, P. Blažys ir 
N. N- ir Bostono.

O. Piešinaitė ir W. K. po 3 
dol. Po 2 dol: F. Vizgirda. J. 
Svidras, V Brazauskas, J. ir A. 
Pečiulis, V. J. Kudirka ir K. 
Kved. Po 1 dol.: S. Survilienė, 
K. Perednienė. V- Grinkevičius, 
S. Alukonis, P. Repšienė. M. 
Bobelienė, J. Avižinis, E. Bau- 
žienė, A. Smilgienė, C- Vitar- 
tis. E. Adreliūnienė, P- Akine- 
vičienė, P. Kudirka, J- Versiac- 
kas, F. Ramanauskas, J. Vizgir
dienė, A. Jakštienė ir P. Vėtie- 
nė.

Žvalgas

IŠ ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ VEIKLOS
Los Angeles, Calif. Vasario 

18 ateitininkų sendr- skyriaus 
metiniame susirinkime J. Koje- 

kima pravedė J. lis savo paskaitoje “Ateitinin- 
B. Kamantauskie- ku problemos” iškėlė eilę nei- 
ios ir P. Martišie- giamų reiškinių, kliudančių or- 
rinkta 283.25 dol- ganizacinei veiklai. E svarbes-

Amerikos Liętu- 

baigtas Lietuvos 

nepriklausomybės 
jirne aukų surink-

nių paminėtini: nepakankamas 
drausmingumas, stoka entuziaz
mo bei dinamikos ir kt. Tai su
kėlė ilgas karštas diskusijas, 
į kurias įsijungė dauguma da
lyvavusių.

Praėjusiais veiklos metais

BALTIMORES ŽINIOS
usryčius turėjo šv. 
įjos vyrai ir jau- 

11- Pusryčius pa- 
’onso parapijos so- 
Ibą pasakė Fred

niero parapijos vi- 
terniuku, kuris pa- 
» L. Briedžio.

Iškilminga novena į šv. Pran
ciškų Ksaverietį šv.Alfonso baž
nyčioje vyko nuo kovo 4 iki 
12. Nors oras pasitaikė negra
žus. bet žmonių dalyvavo daug. 
Novena pravedė parapijos ku
nigai.

Kryžiaus Keliai šv. Alfonso 
bažnyčioje kiekvieną sekmadie
ni 4 vai- popiet einami lietu
vių kalba. Tai geriausias būdas 
apmąstyti Kristaus kančią. Po 
Kryžiaus Kelių palaiminimas 
švč. Sąkramentii. Parapiečiai 
kviečiami kuo gausiau dalyvau
ti šiose pamaldose.

Sodalietės rengia bingo žaidi
mus Viktoro ir Albertas Šal
kauskų namuose kovo 118. sek
madienį. Pradžia 6 vai. vak- Vi
sos sodalietės prašomos daly
vauti. Pelnas skiriamas dova
noms. kurias sodalietės įteiks 
prieglaudos seneliams Velykų 
švenčių metu.

Lietuviu postas 154 rengia 
jautienos kepsnio vakarienę ko
vo 18 Town Hali (Eastern Avė.). 
Prasidės 1 vai, baigsis 6 vai. 
vak.

Teatro mėgėju grupė baigia 
paruošti “Pinigėlių” komediją 
Režisuoja aktorius J. Kazlaus
kas. Vaidinimas įvyks kovo 31.

Jonas Obelinis

KUN. J. KUČINGIS kalba Sv. Kazimiero parapijos koncerte kovo 4.

SV. KAZIMIERO parapijos koncerto programos dalyviai ir svečiai. Visos 
nuotraukos L. Briedžio.

skyrius turėjo 4 susirinkimus, 
kuriuose buvo nagrinėjamos 
kultūrinio bei ideologinio po- 

vijos kūrybinis ir kultūrinis pa
jėgumas” kovo 11 skaitė rašyt. 
Jurgis Gliaudą. Kitos paskaitos

būdžio temos. Suruoštos dvi 
šventės. Paminėta prel- M. Kru
pavičiaus 75 m. sukaktis. Susi
rinkimuose paskaitininkais bu
vo sendraugiai: Alė Rūta.; Ar- 
bienė, J. Gobis, J- Jodelė, F. 
Kudirka ir J. Raulinaitis. Vie
šai nagrinėta enciklika Mater 
et Magistrą. Diskusijų modera
torius buvo prof. dr. P- V. Rau
linaitis. Su paskiromis encik
likos dalimis supažindino: D. 
Karaliūtė, F. Palubinskas, J. Po- 
likaitis ir J. Raulinaitis- Sky-
rius buvo delegavęs savo at
stovą J. Jodelę į sendraugių su
važiavimą Chicagoje. Parinko 
aukų žurnalai Ateitis paremti. 
Skyriaus atstovas J. Jodelė da
lyvauja Alto veikloje, yra sky
riaus pirmininkas- Trys sky
riaus nariai (L. Valiukas, J. Jo- 
dęlė ir J. Kojelis) yra išstaty
ti kandidatais į Federacijos kon
trolės komisiją. Buvo platina
mas Ateitininkų vadovas, iš vi
sų aktyvių narių išrinktas na
rio mokestis.

šiems veiklos metams išrink
ti į valdybą pareigomis pasi
skirstė: pirm I. Medžiukas, sek
retorius I. Bandziulis, iždin. P. 
Raulinaitienė, valdybos kandi
datais liko V. Prižgintas ir F. 
Palubinskas Susirinkime nutar
ta sudaryti finansinę komisiją, 
kuri rūpintųsi remti jaunųjų 
ateitininkų veiklą. Čia pat su
sirinkime surinkta 26 dol. žur
nalui Ateičiai paremti. Susirin
kimui pirmininkavo L. Valiu
kas. sekretoriavo S. Palubins- 
kienė.

Gavėnos metu pradėtas vie
šas seminaras lietuvių išeivijos 
problemom svarstyti. Paskaitos 
būna ,šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Pirmąją paskaitą “Gei

Į IŠ VISUR Į
— A. Ramonas, Darbininko 

skaitytojas iš Jackson Heights, 
N- Y., labai nuoširdžiai dėkoja 
J- šoliūnui už'straipsnius Dar
bininke socialinės apdjraudos 
bei senatvės pensijos klausi
mais. Senesnės kartos ateiviam 
nemokant gerai anglų kalbos, 
tų reikalų išaiškinimas lietu
viškam laikraštyje yra didelis 
patarnavimas.

— Lietuvių milijoniniam fon
dui per JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro Valdybą au
kojo: LB Clevelando II-ji apy
linkė 200 dol., dr. Antanas 
Razina 100 dol., LB Rocheste- 
rio apylinkė 400 dol.,

— Lietuvių Katalikų Religi
nė šalpa (Lithuanian Catholic 
Rėligious Aid), kurtos centras 
yra Brooklyne, organizuoja in
formacinę komisiją, kurt teiks 
žinių apie tikėjimo persekioji
mą bolševikų pavergtoje Lietu
voje. LRKŠ vedėju yra kun- St. 
Raila, globėju — vysk. V. Briz- 
gys. Pereitais metais šalpai ir 
religinėms radijo transliacijom 
išleista 29,800.74 doL, adminis
tracijos išlaidom — 6,083-28. 
Pinigai gaunami iš rinkliavų pa
rapijose ir asmeninių aukų.

— Australijoje, Sydnėjuje, 
vasario 19 mirė E. Žalinkevi- 
čiūtė - Jonušienė, gimusi 1905 
metais- Palaidota lietuvių ka
puose vasario 23. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais velionė 
apie 20 metų dirbo Lietuvos 
valstybiniame teatre kaip bale
to artistė.

— Šveicarijoje leidžiamas sa
vaitraštis “Zuėricher Woche” 
(vasario 23) pirmame puslapy 
paskelbė išsamų Alg. Landsber
gio straipsnį apie Amerikos lie
tuvius. Įžangos žodyje laikraš
čio redakcija priminė Pabaltijo 
kraštų laisvės atstatymo šven
tes ir pabrėžė, kad Pabaltijo 
tautų gyventojų pasireiškimas 
laisvame Amerikos kontinente 
sudaro vieną labiausiai jaudi
nančių ir nuostabių mūsų lai
kų reiškinių. Redakcija nuro
dė, kad europiečiai Pabaltijo 
tautų nieku būdu neturi pa
miršti.

— Persekiojamos Bažnyčios 
paroda praėjusį pavasarį Ra- 
vennoje, Italijoje, kur Lietuvos 
skyrius su savo virš 200 foto
grafijų ir dokumentų patraukė 
visų dėmesį, buvo pakartota 
spalio - lapkričio mėnesiais 
Faenza mieste. Italų susidomė
jimas buvo toks didelis, kad 
rengėjai susilaukė eilės prašy
mų perkelti parodą į kitus mies
tus

— Iš Londono j Australiją 
atvyksta du marijonai kunigai: 
kun. Pr. Dauknys iš kun. Le
onas Kazlauskas. Jiedu gyvens 
Adelaidės mieste ir dirbs pa
storacijos darbą tarp lietuvių.

Dail- J. Bakis daro vitražus 
Toronto šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčiai.

— Vokietijoje kovo 2 seniau
sioji sargybų kuopa iškilmin
gai paminėjo savo 15 metų su
kaktį. Atsilankė daug aukštų 
amerikiečių karininkų, lietuviš
kų organizacijų atstovų, vokie-. 
čių ir lenkų. Kuopos vadas yra 
kpt. J. Matulaitis- Kuopa Įsteig
ta 1946 gruodžio 15 Mannhei- 
me - Kaefertal. Kelis kartus 
perkelta. Pagaliau Įsikūrė Uhle 
borne, netoli Mainzo. Kuopai 
vadovavo devyni buvę Lietu
vos kariuomenės karininkai. 
Iš buvusių pradžioje 276 vy
rų šiandien beliko du Kuopo
je ligi šiol tarnavo 1.360 vy
rų. Keturi vyrai yra dalyvavę 
1949 Berlyno oro tilte, šven
tėje sveikino Vliko vykd- tary
bos pirm. J. Glemža ir Vokie
tijos pirm. kun. Br Liubinas.

bus rašyt. Alės Rūtos ir litua
nisto F- Kudirkos. Balandžio 17 
d. 12 vai. parapijos salėje Įvyks 
susirinkimas, kuriame bus Tė
vo Klemenso žalalio, O. F. M-, 
paskaita.

LV veikla ir užsimojimai
Vasario 25 d. lietuvių na

muose įvyko LB apylinkės me
tinis susirinkimas, kuriam pir
mininkavo dr. J. Jusionis, sek
retoriavo L. Žilevičiūtė- Veik
los pranešimus padarė apyl. 
pirmininkas J. Motiejūnas ir 
ižd. A. Skirtus. Apylinkės val
dyba praėjusiais metais daug 
nuveikė, reprezentuodama lie
tuvių koloniją amerikiečių tar
pe. Surengė Lietuvių dieną su
J. Vaznelio koncertu ir gausų 
svečiais Naujųjų Metų sutiki
mą. Apie 100 asmenų sumokė
jo nario mokestį. Apylinkės val
dyba turėjo apie 1500 dol. pa
jamų, iš kurių 10 dol. pasky
rė lituanistinei šeštad. mokyk
lai ir po 50 dol. Vasario 16 
ir Saleziečių gimnazijoms. Įsi
gijo papildomai už 200 dol. lie
tuvių namų akcijų, šiuo metu 
ižde yra daugiau kaip 600 dol.

Be tradicinių parengimų bei 
eilinės veiklos, šiais metais nu- 

•matyta suruošti Maironio minė
jimą ir pagerbimą Nepriklau
somybės signataro prof M. Bir
žiškos, kuriam šią vasarą suka
ko 80 metų.

Į naują valdybą slaptu bal
savimu išrinkti: J- Ąžuolaitis, 
dr. J. Jurkūnas, D Karaliūtė.
K. Lukšys. O. Razulietė. A
Skirtus ir B. Stančikas. Parei
gomis ligšiol dar nepasiskirstė. 
Į kontrolės komisiją išrinkti: V. 
Kazlauskas, 1- Medžiukas ir L. 
Žilevičiūtė. M.

Teresės Blauzdžiūnaitės
Liutkevičienės ieško jos bro
lio duktė iš Lietuvos Ji pati 
ar žinantieji apie ją prašomi 
atsiliepti adresu: Domininkas 
Gecevičius. 61 Lafayettc St., 
Paterson. N. J.



DARBININKAS

WSPORTA$j

Sav. V. Z E L E N I Sof zeal

itesniosios mokyklos chicagoje mergaitės katalikiškos

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION

Pagaliau nušvito oras ir nu
sišypsojo mūsų futbolininkam. 
Sekmadienį žaidė net trys mū
sų vienuolikės, ir nė viena ne- j 
pralaimėjo. c į

Pirmoji komanda taurės var
žybose įveikė Shamrock, tačiau 
tiktai pratęsus laiką 5:3 (2.% j 
0:2)* LAK šį kartą žaidė tokios j 
sudėties: Jankauskas; Margai-1 
tis, Henshaw I; Henshaw H, Be- j 
meza H, Mizara; Budraitis, Re- j 
mėza I, Klivečka, O’Hara, Ke- į 
rękes. J

Pradžioje atrodė, kad prie- j

B.^R. PIETKIEVVICZ. Prez.

2555 West 4 ~th Street .... Tel. LAfayette 3-1038 *
' PLENTY OF FREE PARKING

ROCKESTER FLOOR WAXINC
Serapinų Service 

IN 7-3365
i Porter Service >

Speeial consideration -riven to 
Religious Institųtions.

CRANE
SAVINGS AND —-----------------—  

LOAN ASSOC1ATION

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS
Mokami rtūo vasario 1 d., 1960

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

\/AI AklDAC PIRMAD. ir KETVIRTAD.......... 9 v. r: iki 8 p.p.VALANI/UjI ANTRAD. ir PENKTAD........ =. 9 v. r. iki 5 p.p.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

DISPLAY

EARN MONEY
for your Parish, School or Club. 
Sėli highest ųuality flavorings. 

Air sariitizers & Furniture nolish. 
Ali on eonsignement. Highest 
ca.sh profits offered anvu'here. 
C. DEL PRETE, 32 Cooper St., 
Bergenfield, N. J.; DU 5-7935

RAIŠE FUNDS
for Scbools - Scouts - Oroanrzations 
- At>xiliar>es - Mothers C!*;bs. . Etę. 
No Risk—No Investment. VVrite for 
Free Information Sal Pinciotto 
105^28 - 133rd St.. Richmond Hill

Tel.: JAmaica 9-33S6.

CLEVELAND, ORIO
rbė šv. Kazimierą 
šv. Jurgio para- 
je Lietuvos vyčių 
ižiai pagerbė sa
us globėją — šv. 
įjorai ir jaunučiai 
ion Įžygiavo su 
yčių vėliavom ir 
usiuose suoluose.
o pilna bažnyčia- 
intencija aukojo 
kun- B. Ivanaus- 
lainavos ansamb- 
.kęs iš Chicagos, 
rtavo Clevelande. 
o St. Sodeika.
giedojo Algirdas 
i pritaikintą pa- 
kun. B- Ivanaus- 

jo bendrai prie

į parapijos salė- 
ri pusryčiai, ku- 
uasveikinimu pra
us pirmininkė N. 
Maldą angliškai 
įsios vadas kun. 
, lietuviškai kun.

irgh, Pa.

kuopos narys ko- 
et pusantros skil- 
mas SLA narius 
LA vicepreziden- 
anadietį S. Joku- 
ti savo balsus už 
eti Stasį Gegužį, 
respondentas vie- 
ubaitį glosto, nes 
ganizacijos nariui 
ledera elgtis, bet 
ikaudžiai žnaibo, 

kad nieko neži-

CARMELITE PRIEST
Man of prayer
Man
Man of Mary

VVrite to:

Rev. Vocational Director

55 Demarest Avė.

Englewood. N. J.

B. Sugintas Abu vėliau pasa
kė sveikinimo kalbas.

Parapinės mokyklos jaunučių 
choras, vadovaujamas sesers 
Valerijos, sudainavo keturias 
lietuviškas daineles — Naujie
nos, Lietuvi, ar tau negaila. 
Žydelį, Daug dainelių- Jaunu
tės vytės: R. A. Bagjžinskaitė 
pagrojo akordeonu, Ch. Juozu- 
paitė deklamavo lietuvišką ei
lėraštį. Jaunučiams vyčiams va
dovauja seselė Francida. Visa 
jaunųjų programėlė baigta Lie
tuvos himnu. Už tai tariame 
nuoširdų ačiū seselėms pranciš- 
kietėms-

Po dainų pusryčių vedėja N. 
Arunskienė pristatė J. Sadaus
ką, Lietuvos vyčių gerbės na
rį, kuris pasidžiaugė klebono 
kun. B. Ivanausko ir seselių 
pranciškiečių darbais, įkuriant 
jaunųjų vyčių skyrių. Jis pri
statė vieną vytę senjore — Ja
dvygą Pikturtienę, kuri šiuose 
pusryčiuose buvo pagerbta tre
čiuoju laipsniu. Pats klebonas 
prisegė trečiojo laipsnio ženk
lelį. Nebuvo paminėta senjore 
vytė A. Mackevičienė, kuri šv- _____
Kazimiero šventės proga taip tės rengimo ir vyčiams bei sve- 
pat buvo pakelta į antrą laips
nį.

HIGH SCHOOL 
GRADUATES
TRAIN FOR 

SECRETARIAL POSITIONS 
AT

BR0WNE’S

SCHOOLS
Dav & Evening Sessions 

Individual Instruction 
Enter Any Monday

Jamaica . RE 9-4046
149-18 Jamaica Avenue

Hempstead IV 3-9230
Lynbrook LY 9-6805'
Bay Shore M O 6-7180

34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8» N. Y.

Švenčių- proga dovanos su kiekvienu pirkiniu

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS 

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio - Stereo aparatams.

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.: penktad. iki 9 vai. vak.

The Apothecary i

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus i, 
ir turime visus gatavus vaistus, — Jei reik vaistų — i 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broaduay, i 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020. /

•s pilietis gali bū- 
į SLA Pildomąją 
Valdybą.

to 175 kuopos 
ai daug rašo ma- 
5- Dar pereitais 
gruodžio mėnesį 
topos gavo oficia 
js, kur buvo aiš- - 
kad JAV ir Ka-
SLA nariai, ga- 

muojami į Pildo- 
narius. Vėliau S- 
kartotinai tuo pa- 
ormavo visas kuo-

Fgeria .i, kad tas 
espondentas sta- 
ikęs, jog dabarti- 
umoji Taryba su 
nistracija nežino, 
le tik kuopas oli
avo. jog Kanados 
teisę kandidatuo- 
i renkami, bet ir 

vardą įtraukė į ■
įrašą.
sleivio leidėjų tar- 
pastovių komisijų 
jų pareiga buvo 

dtytojus teisingo* 
informuoti.

ašome visų SLA 
už jauną ir ener- 

larį kanadietį S.
SLA N*yB

kys labai lengvai. Mūsų gyny- į 
bai nesusigaudant, airiai gi i* l 
tai pasiekė dviejų įvarčių* Tik | 
gerai gaudžiusio Jankausko dė- j 
ka kiti kirčiai neprasmuko. 3|

Antrame kėlinyje * :
vyresnis priešininkas ėj 
išsikvėpti, o mūsiškiai — aist i 
gauti. O’Hara iš pusės aikštės ] 
vienas prasiveržęs, įmušė gerą j 
smūgį, o Klivečka pridėjo dar 1 
antrą. Buvome lygiom (2:2), ] 
kai laikas pasibaigė.

žaidžiant toliau, pridėtinio 
laiko pradžioje mūsiškiai pasie
kė dar dviejų įvarčių- Margai
čių tolimą padavimą praleido 
Shamrock vidurio saugas Mc 
Gee (prieš keleris metus jis žai
dė mūsų eilėse), o Klivečka pa
vertė įvarčiu. Neužilgo vėl ge
ras (šį kartą aktyvaus O’Haros) 
šūvis, ir jau 4:2.

Antroje dalyje puikiai pavy
kusį vidurio trejukės derinį 
Budraitis užbaigė dar vienu į- 
varčiu. Rungtynių pabaigoje ai
riai išnaudoja priteistą 11 m 
baudinį. LAK laimėjo rungtynes 
5:3, pažengdamas Knickerbo- 
ckerio taurės varžybose vieną 
ratą toliau.

Gynyboje šį kartą išskirti
nas dešinysis gynikas Margai- 
tis ir jau minėtas Jankauskas, 
o nuo antro kėlinio ir Remė- 
za H. Iš puolikų, kiek atkritus 
kraštams, ypač antrame kėliny
je, galėjo patikti vidurio treje
tas — Remėza L Klivečka, O’

BOBY FISHEF

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

Senelis

JOHN ORMAN AGENCY

?•

Varpelis, Franciscan Fathers, 
Kennebunkport, Maine

J Namų pardavimo, bei apdraudimo reikalais kreipkitės 
»

Sav. Emanuel L. Rosengard, B.S., Reg. Pharm. '
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

■r-

Hara. Silpniausias žaidikas aikš
tėje buvo Mizara.

liau pretenduoja į pirmąją vie
tą savo grupėje, baigę su stip
riu Kollsmann SC 1:1-

šį šeštadienį mūsų jaunes
nieji futbolininkai pradeda an

Rezervinė priešžaismyje su
pliekė DSC Brooklyn B. koman
dą 8:0 (6:0). Jauniai svarbiose

WHITk<: HORSE TAVERN

4

--'•V'.

1617 Serond Avenue, X.Y.(
Savininkas VACYS STEPONIS

B StSURAH
84-tZJAMA1CAAVf. 

YENJ^^/Y 
3-1477

[ Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių nąrnų, sklypų,
i apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi

sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi

Tarp 85 ir 86 gatvės • Tel. RE 7-2850
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RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALAS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 26th 8^, N.Y.C, N.Y.

Tel.: MU 3-2928

Pusryčiai baigti svečių pri
statymu. Buvo pristatyta Vin
cas ir Stasė Paviai iš Yoangs- 
town, Ohio (jiedu priklauso Cle- 
velando vyčiams senjorams) jų
draugai Markevičiai- Taip pat , 
buvo pristatyti vidurinių vals- į 
tybių apskrities pirmininkė ir 
centro valdybos protokolų raš
tininkė Uršulė Jankauskaitė, 
kuri prisidėjo prie šios šven-

Užsisakykite T. T. Pranciškonę 
leidžiamus laikraščius - žurnalus

DARBININKAS išeina du kartus savaitėje. Prenume
rata metams $6.00. Naujiems skaitytojams tik 
$5-00.

Rašykit:
Darbininkas, 910 VVilloughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

VARPELIS — religines patrijotines minties mėnesinis 
žurnalas. Prenumerata metams $2.00. Naujiems 
skaitytojams tik SI 00.

Rašykit:

AIDAI — mėnesinis literatūros žurnalas. Prenumerata 
naujiems skaitvtojams $5.00

Rašykit:
Aidai, 680 Bu$hwick Avė.
Brooklyn 21, N* Y.

1

110-04 Jamaica Avenue

f 
1

Richmond Hill 18. N. Y J

Tel. VTrginia 6-1800

NAUJAI IŠLEISTOS 3 KNYGOS UŽ 5.00 DOL.
DIDYSIS NERIMAS — Dr. P. Gaidamavičiaus ------ $2:50
SILPNAME KŪNE — Dr. J. Pninskio _____ $1.50
IŠLIKOME GYVI — T. Angelaičio S1.5O

IMMACULATA, R. F. D. 2. Pvtnam, Connecticut, ir 
DARBININKO administ.. 910 VViiloughby Avė.. Brooklyn 21. N. Y.

Adolfo SCHRAGERIO
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D
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rungtynėm. Mažučiai 2 vai. žai
džia su Stade Breton, o jaunu
mai 3 vai- su DSC Brooklyn. 
Abejos rungtynės bus šešta
dienį Brennan Field, Middle 
Village, L. L

Sekmadieni jauniai 11 vai. 
’ dėl taurės rungsis su Blue 

Star, Jefferson Park, 111 St- 
ir Ist Avė., Manhattan. Abejo
se seniorų komandos žaidžia 
Pelton Ovai. McLean Avė. ir 
Van Cortlandt Avė., Yonkers, 
N. Y. Mūsų priešininku yra 
Yonkers SC, su kuriuo pirma
me rate baigta 1:1.

Rezervinės pradeda 12:45, o 
pirmosios 2:30 vai.

Ryty apyg.
Praėjusį š 

ry, Conn., si 
nio pakraščit 
klubų atstov 
nę ateities 
naują apygai 
atstovaujami 
Waterburio ( 
do Grandis, 
išrinktas šia 
ir tas parei 
A. Vakselis- 
šinio pir-bėi 
Yorke, o st 
linio — Kart 
dalyvavo ir 
J. Nasvytis ii 
tina apygard 
pagyvėjimo.
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ŽINIOS

NMUlENOS^į
Prof. dr. Domas Krivickas < 

bus New Yorko krikščionių de
mokratų svečias ir pagrindinis j 
kalbėtojas jų rengiamajame stu
dijiniame seminare kovo 31 d-, 
6:30 vai. vak. Apreiškimo par. 
viršutinėje salėje. Seminaro te
ma: Pavergti kraštai ir Jungti- < 
nių Tautų organizacija- Po pa
skaitos bus paklausimai ir se
minaro dalyvių pasisakymai- 
Kviečiami atsilankyti visi, ku
riem šios temos svarstymas įdo
mus.

Antanas Abromaitis, 77 me
tą, gyv. Brooklyne, mirė ko
vo 9 aprūpintas šv. sakramen
tais. Palaidotas iš Apreiškimo 
par. bažnyčios kovo 13 šv. Ka
rolio kapinėse- Patarnavo Aro- 
miskio laidotuvių įstaiga. Pali
ko liūdinčias dvi seseris, kurių 
viena yra seselė Nikodemą, 
kuri daug metų mokytojauja 
Apreiškimo parapijos mokyk
loje.

Motery Sąj-ungos 29 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus ko
vo 21, trečiadienį, 8 vai. vak. 
tuoj po pamaldų Apreiškimo 
par. salėje.

Šv. Jurgio parapijoje Brook-
- lyne misijos prasideda šį sek

madienį. kovo 18 d.. 7:30 vai. 
vakare- Misijoms vadovaus T. 
Benvenutas Ramanauskas. O.F. 
M- Visi parapiečiai kviečiami 
dalyvauti.

"Milžino paunksmė", Balio 
Sruogos istorinis vaidinimas, 
paruoštas Montrealio dramos 
mėgėjų grupės, vadovaujant Bi
rutei Pūkelevičiūtei, Balfo 100- 
-jo skyriaus kviečiamas į Broo- 
klyną gegužės mėnesį.

Aidu žurnalo kovo mėn. nu
meris išeina kita savaitę.

New Yorko skyriaus sueiga bus | 
kovo 24, šeštadienį 3:30 vai- po- | 
piet, Lietuvių Atletų klube, 13 g 
32 Halsey St., Brooklyne. Pas- jj 
kaitą skaitys iš Chicagos atvy- j

skautų judėjimas, jo problemos 
ir mūsų paskirtis. Prelegentas, 
yra Liet. Skautų Brolijos užsie
nio skyriaus vedėjas, aktyviai 
reiškiasi akademinės skautijos 
judėjime. Po paskaitos — stu
dijų dienų pranešimai.

Atviras žvilgsnis į pavergtą 
Lietuvą — tokia tema skautai 
rengia studijų dienas gegužės 
5-6 New Yorke. Prelegentai į- 
vairiais atžvilgiais palies dabar
tinį gyvenimą Lietuvoje.

Algis Rimas New Yorko City 
kolegijoje išrinktas baltų klubo 
pirmininku- Be lietuvių, latvių 
ir estų klubui dar priklauso ir 
amerikiečių studentų.

Kun. L. Jankus, Balfo reika
lų vedėjas, kovo 15 atšventęs 
savo vardines, išvyko į Bay 
Shore Southside ligoninę, kur 
dr. Vytautas Avižonis padarys 
jam gerklės operaciją-

Sol. Janina Liustikaitė, atvy
kusi į Vienybės koncertą iš To
ronto, buvo sustojusi pas VI- 
Baltrušaičius ir apsilankė Dar
bininko redakcijoje, apžiūrėjo 
spaustuvę ir vienuolyno koply
čią.

Vytautas Strolia Clinton Hill 
simfoninio orkestro koncerte 
balandžio 1. 3 vai. popiet, 203 
Ryerson Walk, Brooklyne, Mo- 
zarto Simfonia Concertante in 
E.-flat Major, groja solo fogo- 
tu.

PROF. J. BRAZAITIS skaito paskaitą apie Maironį katalikų seimelyje. Nuotr. V. Maželio.

KATALIKU
Katalikų Federacijos New 

Yorko - New Jersey apskrities 
metinis suvažiavimas, kuris į- 
prastai vadinamas katalikų sei
meliu, pereitą sekmadienį į Ap
reiškimo parapijos salę sutrau
kė apie 120 katalikiškų organi
zacijų atstovų bei svečių iš še
šių parapijų; buvo atstovauja 
Ina 31 draugija.'

Apskrities valdyba seimeliui 
ruošėsi labai kruopščiai ir rū
pestingai. Pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje buvo 11 
vai , o posėdis prasidėjo 2:30 
vai. popiet parapijos salėje. 
Suvažiavimą pradėjo pirmin. St. 
Lukas pirmiausia pasveikinęs 
gausiai susirinkusius atstovus, 
maldą sukalbėti pakvietė aps
krities dvasios vadą kun. A- 
Račkauską. Seimeliui pirminin
kauti pakvietė St. Lūšį ir P. 
Ąžuolą, sekretoriais — J. Gerd- 
vilienę ir Vyt. Radzivaną. Man
datų komisiją sudarė P- Mont-

SEIMELIS MINĖJO MAIRONĮ
tų eilėraščių originalų, jo pa
ties ranka rašytų, kurie laimin
gu būdu pateko šiapus geleži
nės uždangos ir dabar yra tė
vų pranciškonų žinioje-

Metinės veiklos pranešimus 
padarė apskrities valdybos pir
mininkas St. Lukas, iždininkas 
K. Krušinskas ir dvasios va
das kun. A. Račkauskas. Po to

vila, Br. Bobelis ir A- Spaičys, 
rezoliucijų ir sveikinimų — St. 
Dzikas. P. Minkūnas ir kun. V. 
Dabušis.

Seimelį sveikino M. Galdikie
nė LK Moterų organizacijų są
jungos vardu ir E. Terebeizienė 
Apreiškimo par. organizacijų 
vardu-

Prof. J. Brazaitis skaitė pa
skaitą apie Lietuvos atgimimo vyko pranešimai iŠ parap. or- 
dainių Maironį. Prelegentas da
vė labai puikų vaizdą ano me
to sąlygų ir nuotaikų, kuriose 
Maironis augo, mokėsi, brendo 
ir kokią gilią tautinio atgimi
mo vagą yra išvaręs kaip poe
tas, rašytojas, profesorius ir ku
nigų seminarijos rektorius. Pa
skaitą užbaigė pakviesdamas vi
sus susirinkusius sugiedoti Mai
ronio giesmę Marija, Marija.

Paskaitą pratęsė tėvas Vik
toras Gidžiūnas, 0.F.M-, parody
damas visą eilę Maironio kur-

Bostono kardinolas Richard 
J. Cushing paskelbė vartoto po
pieriaus rinkimo vajų kovo 18. 
Už parduotą popierių gautieji 

i pinigai skiriami arkivyskupijos 
labdaros reikalams- Visoje ar- 

Į kivyskupijoje vajų praves CYO.
§v. Petro parapijoje popierių 
reikia sunešti į klebonijos kie- 

į mą arba prie parapijos salės 
E- 7th St.

šv. Patriko šventojo kovo 17 
Bostono arkivyskupas kardino
las R. Cushing visus arkivys
kupijos gyventojus ir jų sve- 

' čius atleidžia nuo gavėnios 
pasninko ir kartu tą dieną lei
džia ruošti privačius draugijų 
Šokius, šv. Petro parapijos 
CYO organizacija tą dieną pa
rapijos salėje po-bažnyčia ruo
šia šokius savo organizacijos 
nariams.

Tretininku brolijos pamaldos 
ir susirinkimas bus kovo 18, 
2:30 vai. popiet salėje po baž
nyčia.

Balto metinis susirinkimas 
bus kovo 18, sekmadienį, 2:30 
vai. lietuvių piliečių draugijos 
salėje.

Nekalto Prasidėjimo seselių 
.rėmėjų Bostono skyrius kovo 
25 šv. Petro parapijos salėje 
po bažnyčia ruošia parengimą. 
Pradžia 3:30 vai. popiet.

Izidoriaus Vasyliūno 
koncertas 
vai. vak.

Tomas
niai vasario 4 šventė 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktuves 
Ta proga šv. Petro parapijai 
paaukojo 100 dol. naujiem baž
nytiniam drabužiam įgyti-,

Sutvirtinimo sakramentas šv.

maldaknYgr

DIDYSIS
RAMYBĖS
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO
Pataisytas III leidimas

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli. tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: -

FRANCISCAN F ATKERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Delkatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

Sol. Bernardas Povilavičius 
atvyksta į Brooklyną kartu su 
Bostono choru. Dainuos skau
tų Tauro tunto
24 d. 7 vai- vak. Franklin K. 
Lane salėje.

Dr. L. Giedraitienė, dirbanti 
Veteranų ligoninėje E- North- 
port. L. I., N. Y., veteranų ad
ministracijos buvo išsiųsta spe
cialiems post graduate kursams 
Į University of Miėhigan. Ann 
Harbor, Mich.

PRIE REGISTRACIJOS STALO katalikų seimelyje; iš k. j d. P. J.Montvila, Br. Bobelis, A. Spaičys, K. 
Krušinskas Nuotr. V. Maželio.

ganizacijų veiklos. K. Krušins
kas dar pranešė apie Federaci
jos Dainavos jauniino stovyklos 
globos komiteto darbus ir fi
nansinę apyskaitą, o kun. V. 
Dabušis paaiškino, kokie arti
miausi uždaviniai stovyklos 
dovybės laukia šį pavasarį 
simota pastatyti koplyčią, 
selėm gyventi patalpas ir 
ministracijos namą. Tam tiks
lui reikės sukelti apie 40,000 
dol.

Naujon valdybon išrinkti J.
Gerdvilienė, St. Lukas, P. Mont- Petro parapijos bažnyčioje bus 
vila. K- Krušinskas, P. Ąžuolas 
ir inž. Ant- Mažeika, kandida
tais liko Andrius Povilaitis, P. 
Minkūnas ir Br. Bobelis. Kata
likų Federacijai atstovauti Al
te patvirtinti dr. A. Skėrys, St. 
Dzikas, P. Montvila ir Ant- Vai
nius.

Suvažiavimas užbaigtas Lietu
vos himnu salėje ir palaimini
mu Švč. Sakramentu bažnyčio
je.

Vakarienę prie jaukiai su
tvarkytų ir gražiai papuoštų sta
lų viršutinėje Apreiškimo par. 
salėje pradėjo pirmin. St. Lu
kas- Maldą sukalbėjo prel- J. 
Balkūnas. Vakarienės progra-

va-
Už-

ad-

bus kovo 17 
Jordan Hali 
ir Petronėlė

smuiko 
d. 8:30 
salėje.
Jakavo-

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HLckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Prof. Kaži Kepalą 70 metų 
amž- sukakties proga pagerb
ti žurnalas “Karys” rengia va
karienę kovo 31, šeštadienį, 7 
vai. 30 nūn- Lietuvių Atletų 
Klube Brooklyne. Visi K- Ke
palo bičiuliai kviečiami dalyvau
ti. Pranešama iki kovo 27 “Ka
riui”, 916 Willoughby Avė'., 
Brooklyn 21, N. Y.

Pianisto A. Kuprevičiaus koncertas balandžio 8
Pianisto Andriaus Kuprevi

čiaus rečitali ruošia Columbia 
Artists Management, Ine. Apie 
patį pianistą jų kritikai atsilie
pia:

“Po gerai pavykusių kon
certų Europoje ir Pietų Ame
rikos valstybėse (Argentihoje, 
Urugvajuje ir Paragvajuje), A. 
Kuprevičius JAV debiutavo 
1953 su Chicagos simfoniniu 
orkestru ir Town Hali New 

terdam, N. Y., ir dr. Onos La- Yorke. Po to turėjo daug kon- , 
banauskaitės naujai atidarytoje certų įvairiuose JAV miestuo- 
siuntinių įstaigoje, 370 Union se ir dabar dirba Clevelande

Darbininką galima gauti ir 
užsisakyti J- A. Shunskio kir
pykloje. 199 E- Main St., Ams-

Avė.. Brooklyn 11. N. Y. Musiė Settlement, Cleveland,

Ohio. Po koncerto su Clevelan- 
do simfoniniu orkestru, A. Kup
revičius buvo pripažintas kaip 
pianistas, nusipelnęs dėmesio ir 
pagarbos”.

Po neseniai įvykusio jo reči
talio Clevelande, muzikos kriti
kas Herbert Elwell rašė: “And
rius Kuprevičius vėl įrodė sa
vo aukštos klasės muzikinį ar
tistiškumą”.

Nenuostabu, kad lietuvių vi
suomenėje koncertas kelia ne- binti EV 8-9383. 
mažo susidomėjimo. Koncertas 
bus balandžio 8, sekmadieni, 
8:30 vai. vak. Town Hali, 165
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| Norite geros—meniškos fotografijos |
| PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ
j įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir I

! j pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums g
I geromis sąlygomis padarys j

W. 57th St., New York City- 
Į koncertą tnlietų iš anksto ga-

Į FYT. MAŽELIS
• f

| 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. |
! Tel. HYacint 7-4677 t

TeL EVergreen 74335

STEPHEN AR0M1SKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

teikiamas kovo 31 d. 2 vai- po
piet. Sakramentą priima apie 
160 parapijos vaikų. Priėmimo 
tvarka bus paaiškinta kovo 25 
d. 3 vai. popiet parapijos baž
nyčioje. Reikia visiems susirink
ti.

Salomėja Narkeliūnaitė ko
vo 25 šv. Petro parapijos salė
je demonstruos filmą iš savo 
kelionės po Vilnių ir Vilniaus 
kraštą.

Lietuviu piliečiu draugija, 
sekmadienį, kovo 25, rengia va
karienę atžymėti uoliam drau
gijos šachmatininkų vadovui 
Kaziui Merkiui. Jis jau 12 me
tų vadovauja vietos lietuvių 

maT'vadovavo" Vitalis žūkZi ^chmatų klubui auklėja jau- 
nuolius, “gamina is jų čem
pionus, rašo spaudoj ir pats 
dalyvauja įvairiose varžybose. 
Itin pasižymėjo atstovaudamas 
Amerikos komandą pasaulio 
korespondentinėse pirmenybė
se. šachmatininkų laimėjimai 
randa atgarsio amerikiečių 
spaudoje, garsindami lietuvių 
vardą. Todėl lietuvių piliečių 
draugija, kaip rašo to paren
gimo tvarkytojas dr. A. Kapo
čius, tikisi, kad Bostono visuo
menė reikiamai įvertins tą įvy-

kas. Savo kalboje prel. J. Bal- 
kūnas priminė, kam tokie ka
talikų seimeliai reikalingi ir ko
kie aktualiausi šios dienos rū
pesčiai lietuvių katalikų ir ku
nigu Amerikoje — dėti visas 
pastangas pagelbėti išlaikyti 
brolių tikėjimą tėvynėje, padė
ti jiems moraliai ir materia
liai. Tėvas Petras Baniūnas, O. 
F. M., Darbininko administra
torius, pabrėžė lietuvių katali
kų spaudos uždavinius ir visų 
kataliku pareigą spaudą parem- ............ - -
Titf ja išlaikyti. Vitalis Zukaui- *?• v*»~. Prog^moje bus 
kas paskaitė Maironio Čičins
ką ir porą satyrų, o Ir. Sanda- 
navičiūtė — Jūratę ir Kastytį. 
Be to, V. Žukauskas dar pa
skaitė savos kūrybos

tas. geriausiai patarnauja Mu- vykusio humoro iš šių diedų

495 Grand St., pas J. Pašuko- 
nį, 280 Union Avel, Brooklyn 
11, N. Y., M- Šalinskienę, 84- 
02 Jamaica Avė., J. Andriušio 
įstaigoje, 87-09 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N. Y. ir pas pla
tintojus-

Williamsburgo sekcijoj išnuo
mojami 3 moderniški kambariai 
apartmente- Mėnesiui mokama 
59 dol. Kreiptis į super inten- 
dentą, 154 So. 3rd St. Skam-

Juozas Audėnas, ekonomis-

tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St, Brooklyn 8, N.

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERALHOME
M. P. BALTJtS — Dlrectorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalu Vedfjaa

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Onos Ivaškienės sambūrio šo
kėjai, o svečių tarpe — Massa- 
chusetto State Chess Ass’n. at
stovai. Pradžia 5 vai. vak.

N91i9f:Bii9f:B’'Bn®«!<>«B4<ei;BiieHB:ittiB;,e,iBi»BHfiHiiB>!BtiB,;B!rBti|
- labai

WAGNER THEATER
aktualijų. Vakarienę malda bai
gė parapijos klebonas kun. N.

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

Tel. VIrginia 7-4499

INC.

Pakalnis.Įima gauti Ginkų krautuvėje. Y. Tel. TA 7- 9518. A-4tadieniais iki filmos pabaidos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos
Penktadienj, kovo 16, iki — 
TreCiadienio, kovo 21, 1962 

Aukžtos įtampos dramatiška gra
žiausiuos vaizduos spalvota filmą:

“A N HEILIGEN WASSERN" 
Vaidina :

Hansjoerg Felmy. Cordula Tran- 
tow. Gustav Knuth. Fritz Schultz.

Priedinė filmą:
“Liebe i»t ja nur ein M^rchen” 

į Ir naujausia VoEie'. jos savait apžvalga

86th CASINO THEATRE
210 Ea«t 86th St. • REgent 4-0257
New York, N.Y. BU 8-0561 

Penktadieni, kovo 16, iki — 
Ketvirtadienio, kovo 22, 1962

Amerikoniška premjera muzikinėje 
spalvotoje filmoje

“LA PALOMA” 
Vaidina :

Ruth Stephan. Danv Mann. Ljuba 
VVelitsch, Alice ir Eilėn Kesslcr.

Priedinė filmą:
"Dle Heilige und ihr Narr*’ 

Ir naujausia Vokletljoa savalt. aptvara

E. JOSEPH ZEBR0WSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition 

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

G Rąmercy 5-1437

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WATIKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas ie- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale kaukite: Tai. TR B-64M


