
4 vai. p.p. CoUege Teatro sa- 
Bja įvyto oficialioj ir meninė 
senėjimo dalys. Džiugu pami- 
aBO, jog Teatro salė, talpinan
ti daugiau negu 1500 asmenų, 
buvo pllmitSš. Tas rodo, jog 
tatinitečių tautiniai jausmai

. Manoma taip, bet jie bus 
pasikeitę ir pralenks mand- 
riausiuB šių dienų “rytojaus” 
automobilius. Tik vairuotojo 
.vkta bus likusi toj pačioj vie- 
fo, kitų sėdynės sukaliosis lais-

Sios srities didžiausias spe- 
cahstas Edmond Barkely bai
gia gandrui robotą-daktarą 
psichoanalistflcą, kuris ligoniui 
duos klausimus, užregistruos 
atsakymus Ir kiek “pagalvo-

1990 m. žmonių skaičius bus 
padvigabejęs,

įbiflžufšku žingsniu techni
kai žengiant, norim žinoti, 
kaip atrodys gyvenimas uf 
kebų deš'mčių metų. Atsakyti 
j tai imasi mokslininkai ne iŠ 
žvaigždžių, kurios dažnai to
kius spėjikus apgauna, bet iš 
dabartinės pažangos tempo.

Pradžioje minejmo buvo su
giedotas Karalienės himnas 
*<3od save tbe Queens”, po to 
TPv. Gidžiūnas OFM perskaitė 
invokadją. Atidaromąjį žodį 
tart KLB Toronto apylinkės 
valdybos pirm. J. R Simana-

rimtų problemų.
Didžiausias atehusomom kar
tom rūpestis bus namų s£aty-

- Tą dieną visi, kaip niekur 
nieko, ramiai skubėjo į savo 
dfcrtnvietes ir ten triūsė su vo- 
kMni rūpestingumu.

Man tą vakarą reikėjo bu- 
dėti su vienu estu ir keliais vo
kiečiais. Darbovietė buvo pa
dam miesto pakrašty. Apie 10 
vai sukaukė visos miesto sire- 
oos. Tokiais atvejais visi turė
jome subėgti į rūsį, užsidėti 
šaknų, dažą, pasiimti vadovo 
nurodytą įrankį gaisrui gesin
ti Besiruošiant pasigirdo lyg 
sakiųjų kulkosvaidžių šaudy-

Kambariaiz bus didesni,* ir 
80 nuošimčių vidaus baldų 
bus įjungti į sienas, kaip jų 
papildomos dalys. Jau dabar 
juntamas persilaužimas nuga
lint vadinamą žmogaus psi
chologinę tuštumos baimę. 
Dėl tos baimės senasis žmogus 
prigrOzdavo kambarius visokių 
rakandų.

Didžioji mūsų tautos šventė 
Vasario 16 Toronto lietuvių 
vtouocnenėje buvo atšvęsta va
sario 20 d. Tą dieną abiejose 
Beturti parapijose —šv. Jono 
Ir Pritiksimo — buvo, atlai
kytos Mdhningos pamaldos ir 
pasakyti dienai pritaikyt pa-

2000 metais šeimininkėm ne
reiks stovėti virtuvėj prie

puodų,
nebus nei virtuvės. Viena 

dviguba kambario siena atstos 
virtuvę ir valgomąjį. Paspau
dus keliu mygtuką, įsijungs 
spinduliai, ir per sekundę at
sivers siena su apkrautu sta
lu, kėdem ir p. Tam tikros sie
nų dalys tarnaus kaip šaldytu
vai, oro ventiliacija, lovos, kė
dės ir U. Visa judės mechani-

Pelė* išgelbėjo
- > - Keli centai ir sūrisv reg's, 
< nedidelis ' da’ktas. Bet Mrs.

' Kresky, Kalifornijoj, būtų at
sisėdusi viėmikėj, jei ne pelės. 
Ji maisto krautuvėj susigundė 
nukniaukto 65c. .vertės sūrio 
gabalą. Buvo pagaute ir atsl- 
dūrė teisme. Kai nusikaltimui 
įrodyti policija turėjo prista- 
tyti payogtą sūri, policininkas 
tegalėjo konstatuoti, kad kaltę 
jrodųs daiktas dfogąs — sūrį

sakyti, kad viena tokia “pane
lė" jau dirba Richiando ato
minėj laboratorijoj. Ji atliki
nėja sudėtingiausius darbus, 
pataiso sugedimus, įsuka 
sraigtus ten, kur dėl radioak- 

tai bus k^n- tyvumo^ negali žmogus prieiti.
dubai. Spmtfoltato virs, šit Dar gudresnis yra robotas 
dytas, IfoMjrtr,. fotebffl ‘ponaičiukas” Schenectady, N.

‘ -... . Y jte-svsria 5. tonus, savyje
turi 30 skirtingų motorų, pirš
tai paima adatą nuo žemės, 
vaikšto specialiais bėgiais, ku
riuos pasideda po kojom ir 
peržengęs vėl suvynioja į ru
tulį- Londone jau dabar esą 
gatvėje apie 50 robotų, kurie 
greitai atsako įvairiom kal
bom į 5000 klausimų. <

Nevisi robotai "yra taikios 
prigimties. Amerikiečiai - dar 
1944' m. pagamino “artileris
tą", skaičiuojanti šaudymo 
tikslumą. Tasai per kalias se
kundes apskaičiavo apšaudy
mo plotą, ką vokiečiai turėjo 
ištžsortūs dienomis vargti su

vai, langų nebus, nes oro venti
liatoriai keis vidaus orą. Mo
torai įtaisyti užpakalinėj daly 
ir bus varomi atomine ar ki
tokia nauja energija. ‘Padan
gos bus tokios konstrukcijos, 
kad nebijos sprogimo.. Nauji 
keliai leis greitai važiuoti ir 
automobiliuose be telefono, ra
dijo siųstuvo ir priimtuvo, teis 
dar ir radaro aparatas, pade
dąs vairuoti. Tam reikalui 
kelio vidury tęsis elektromag
netinė viela, pagal kurią ra
daro aparatas vairuos automo
bilį ir neleis jam iššokti į sve
timą kelio pusę, užkliūti už 
pravažiuojančio bičiulio ar 
atsitrenkti į medį.

Pagrindiniai keliai bus kloti 
su savotišku skiediniu maišyta 
vata. Toks kelias bus minkš
tas važiuoti ir neleis slysti, 
kad ir lyjant. Sniego ir ledo 
nebus 

visi

M55 m. pradžioje bolševikai 
Mortai gilyn į Vokietiją. Jau 
tavo uMmę Breslavą. Pabėgė
liai lietuviai nerimavo, žvalgėsi 
po žemėlapius, kur būtų geriau 
pasitraukti toliau į vakarus.

IbSlaa ją pIsMs sumaišė

rūsyje. VS tas pats kurtus 
tratėjimas, sieną dTebinimas.

Kai bombos įsntito, matėme

miesto.
Vasario 14 apie 10 ryto vėl 

užskrido keli lėktuvai, bet 
miesto sirenos jau nebeveikė, 
tik garlaiviai Elbėje gūdžiai a-

ROsio sienos suvirpėjo. Vo- 
kiečiai pareigūnai buvo nera
sta. Ir mums ,svetimšaliams, liarmavo. šį ‘kartą tik ’ keliose 
tavo negeriau. Kai bombarda- vietose benumetė bombų.

tris voktoSus, kurie nešėsi 
menkus turto likučius. Kas bu
vo likęs gyvas, tas išbėgo iš 
miesto dar naktį ir dabar iš
drįso grįžti. Pamatėme aikštė-

Gesinti šiuo kartu nieko ne-. ir du italus, kurie nunašė 
teko, nebent savo nerimą. Vo- sužeista moterį 
kiečiai blaškėsi, verkė. Dau
gelio šeimos liko ugnyje. Aptinkni buvo daug sudrasky-

Mano gyvenvietė buvo’kitam 
pakrašty miešto už 11 kilomet
rų, ir aš raminausi, „ gal ano* 
pakraščio nedaužė ir žmona Ii-’ 
ko gyva. Mano bičiulis estas 
gyveno pačiam miesto centre ir 
buvo neramus dėl savo žmonos 
ir motinos likimo.

Rytmetį iš darbo nepaleido, 
liepė būtį, iki 1 v. p.p., iki ateis 
kita pamaina. Tuo metu atbė
go pora vokiečių tarnautojų 
apdegusiais drabužiais, plau
kais. Jie buvo tartum pamišę, 
negalėjo pasakoti, - tik šaukė, 
kad griuvėsiai palaidojo jų 
kaimynus. Atsirado ir vienas 
latvis, užsimetęs šlapią paltą. 
Sakėsi iš degančio lagerio vos 
pro langą išlindęs.

* Gatvėmis eiti buvo neįma
noma, nes buvo toks karštis, 
kad praeivio drabužiai uždeg
davo.

Pasiekė jis Elbės upę, kur 
Tiį buvo bombos. sumirkė savo paltą, ir taip

Jų buvo tirt daug ir visos prisidengęs išbėgo iš degančio 
tisui kartu išmestos, kad ir 
Mtidart įspūdis, jog kažkas

padidėjusiam gyventojų 
skaičiui.

Dabartiniai miestai nusitęs 
į begalinius priemiesčius. Na
mų statyba išimtinai bus* per
imta automobilių gamyb. fir
mų. Jau dabar amerikiečių 
Chrysler turi sukombinavęs 
tokio namo tipą, kuris 16 būdų 
gali būti greitai perstatomas 
skirtingais kambarių išplana
vimais. Pastovi namo dalis bus 

bet ne visur^ygįai. Kinija ir tik griaučiąi ir dalis išorinių 
Indija, pasgekustos aukščiau- senų. Kambariai, -tiaMai per 
šią civilizacijas laipsni, apribos kelias minutes gailės teiti pa- 
gimimų skaičių. Eliropoj prie- grindiniai perstatomi.
augūs • bus padidėjęs, ir jo 
perteklius teis kardinamas Ka
nados ir Australijos derlin-' 
guose plotuose.

Tuo metu iš Europos pa
sieks keleiviai Ameriką pe/ 
pusantros valandos. žmonės 
vilkės sintetiniais dratečiais, 
virtuvėje spinduliais kepsnį iš- 
čirškins per kelias sekundes, o 
šių dienų puodus ir keptuves 
tegalės matyti senovės muzė- 
juose. - .

Mokyklose nereikėsią sukti

Ore
tirštas. Žemieji padangių 
sluoksniai _ knibždėte knibždės 
keleivių. Pavieniais helikopte
riais, šeimyniniais bei artimo
jo susisiekimo oro autobusais 
važinėsis kasdieniniais reika
lais, kaip šiandien kad gatvės 
užgriostos automobiliais.

Atominė energija bus daug 
kur pritaikyta, bet 
labiausiai išsivystys povande

ninis judėjimas.
Dabartinis karingai nusitei

kęs povandeninis laivas pasi
darys taikiu įrankiu visokiom 
gėrybėm iš marių dugno ga
benti. Turistiniai dideli povan
deniniai laivai keliaus marių 
padugniais ir leis grožėtis jū
rų vaizdais.

Anksčiau minėta apie elek
tronines sekretores. Galima

suruošė ALRK Federilcijos 10* 
fdcyrius. Minėjimą atidarė Fe- , 
deradjos 16 skyriusMinėji- 
mą atidarė Federacijos steyr. 
pirm. y. 3.. Kudirka. Klebo
nas kun. F. E. Norbutas atkal
bėjo maldą, viri sugiedojo JAV 
himną, vadovaujant E Nor
kienei ir akomponuojant muz. 
V. Kamantauskui. Toliau m - 
nčjknui pravesti buvo pakvies
tas A. Tumas, kurpristatė 
pagrindinį kalbėtoją Antaną 
Vasaitį - Vasiliauską iš Bosto
no, Mass. Jis nušvietė dabarti
nius Lietuvos vargus po komu
nizmo jungu, ragino visus savo 
darbu bei aukomis Ws prie, 
Lietuvos ttiatarinimo. Gražias. 
kalbas taip pat pasakė kleb. 
kun. F. E. Norbūtas, kun. J. 
Svirskas, parapijos vikaras, ir- 
buvusis ilgametis “Darbininko" 
redaktoriuaA. Kneižys.

Meninę programą sudarė 
deklamacijos (deklamavo R. 
gimėtųdtė, D. Duobaitė, A. Tu- 
maitė), solo dainos (E. T'Jovi- 
kienė ir Al.. Kontrimas), pia
no (L. Vaientinaitė); dekla
macijas paruošė V. Tarnaitė, 
akompanavo, mūg. V. Kaman
tauskas. Programa minėjimo 
dąlyviams patiko ir bdvo šiltai 
primta.

Buvo priimtos rezoliucijos 
JAV prezidentui, valstybės 
sekretoriui, Masš. gubernato
riui ir kitiems aukštiems JAV 
asmenims. Rezoliucijas paskai
tė kun. J. Svirskas.

Minėjimas buvo gausus da
lyvių skaičiumi ir gražios nuo
taikos. Jis baigtas Lietuvos 
himnu.

Aulaa surinkta 135 doleriai, 
kurie padalyti pusiau Altui ir 
Baltui. Aukojo: po $10 —kleb. 
kun. F. E. Neateitas, kun. J. 
Svirskas, Petras Jaras, And. 
Valentinas; po $5 - Z. Vit
kauskiene, P. Jakštys, D. Ra- 
zulevičius, Juozas Sitkauskas, 
Beny A. Dulskis, B. Kriau
čiūnas; po $3 — 0. Piešinaitė, 
E. Martišius; po $2 — M Ba- 
lutiene, A. LiutkeviSene, Juo
zas Tranavitch, B. Kamantau- 
skienė, V. Tumienė, S. Razu- 
levičius, V. J. Kudirka, J. Ses- 
tovickas, K. Šimėnas, A. Venc
kus, Al. Novickas. B. Stonys; 
po $1 — A. Antanaitienė, S. 
Aliukdnis, Juozas Pazniokas, 
M. Minkevičius, P. Preibys, J. 
Versiackas, S.zJasionis, J. Avi
žinis, J. Aidukonis, R. Jačius, 
J. Matiška, J. Ridikas, A. 
Samsonas, J. Duoba, J. Smil
gius, A. Kneižys, F. Zarąnkie- 
nė, U. Pazniokaitė, J. Tvaskie- 
nė, Z. -Vasiliauskienė, Stadal- 
nikienė, M. Mace&nė, E. Duo- 
bienė, P. Kii*rka,J. Vifcišius, 
P. Kinas, Cirontoanė, Gtebaus- 
kienL J. Stašunskas, Simėnie- 
nė, G. Pazniokas, P. Detvidaus-

C7 *•“* DreaAenp nebom- 
tartaro. 1944 m. rugsėjo men. 

f., ttnet* ketetą bombų į vieną 
- tantalą, bet nuostoliai buvo 
. nrtymūs Vėl gyvenimas tekė- 

jo normaliai, o žmonės kafiiė- 
| ją tad Drendene gyvenąs kaž- 

.. tatai Angdijo* karaliaus gįmi- 
taftto, tocS miestan ir nesiun-

Tetabrią dvi pagrindinės kalbos 
ir jas abidvi lygiai visi mokės, 

tai rasų ir augte-
Jaunimas atliks trumpą ka

ro tarnybą pasaulio policijos 
daliniuos. Ligos beveik visos 

1970 metai bosų IsimKgieB n^tŽs;. Ulc vSž^_ ** 
vieną Jotą auką nugriebs. Bet 

Tais metais prasidėsiąs tik- už tai daug daugiau atsiras 
rasis .elektronikos amžius, ir -bepročių, kurių laikymas kels 
visokį darbai būsią tik mecha
nizuoti. Vyrai tedirbs nuo 2f 
ligi 45 metų amžiaus, o paskui 
visi į pensiją. Vis daugiau į- 
sigalės robotai. Įstaigose elekt
roninės sekretorės užims da
bartinių vietas. Nebus tokios 
romantikos,, ir direktorius ne
galės jom pasigrožėti, bet už 
tai rašys ir skaičiuos be nuo
vargio ir klaidų; neprašys su
mažinti darbo laiką ir pakelti 
atlyginimą. ant kelio, nes

keliai bus iš apačios 
šūdonū.

judėjimas bus labai 
Žemieji

ridėjęs lietuvaičių tautiniuose 
rūbuose nuotrauką ir atspaus
dinęs žinią apie minėjimą, ją 
užvardino šitaip: “I am Lith- 
uanian, too” — sako Natham 
Phillips”. . -

Pagrindiniu kabėtoju minė? 
jime buvo svečias prof. dr. 
K. Pakštas. Svečias iš JAV, 
kaip visuomet, pasakė dina
mišką, ugningą ir stipriai mo
tyvuotą kalbą.

Sveikinimų tarpe buvo tete- 
grama ir iš Kanados vyriau
sybės opozicijos lyderio J. 
Drew, kuris, negalėdamas mi

nėjime dalyvauti asmeniškai, 
savo sveikinimus ir linkėji
mus lietuviams, perdavė tele
grama.

Lietuvos konsulo Kanadai 
Vyt. Gyfio paruoštą rezoliud- 
jčs tekstą Kanados vyriausy
bės galvai — premjerui St. 
Į^aurent — 'perskaitė KLB 
Krašto Valdybos p" rm. J. Ma
tulionis.

• Meninę dalį išpldė dvi vieš
nios solistės iš Clevelando — 
Aldona Stempužienė ir Juzė 
KršStteaitytė, o ta’p pat To
ronto įniršus choras, vadovau- 
jamas*muz. St. Gailevičlaus. 
Solistės padainavo eilės lietu
vių ^kompozitorių kūrinius solo 

*tr dnettfose, o taip pbt Toron
to choras Varpas IšpHdė tris 
dalykus pagal programą ir 
vieną ~ “priedo”.

, Minėjimas baigtas Thutos

Didieji pašto rūmai buvo su
degę iki pamatų. Gal ir gerai, 
kad mūsų rytmetį nepaleido. 
Kaip būtume prasimuši pro 
degančias gatves?

Centrinę geležinkdio stoti 
radome irgi sudaužytą ir su
degintą. Karo sanitariniai da
liniai iš grluvėsų tempė žuvu
sius ir guldė juos ant šaligat
vių. Jų buvo kokie 200.

Iš ten- patraukėme Vazos 
aikštės link.. Vienoje vietoje 
buvo patvinusios gatvės— ten 
buvo pramušti vandentiekio 
vamzdžiai. -

Mūsų lageriukas nebuvo su
daužytas nei išdegęs, tik langai 
buvo išbyrėję.’ Netoliese buvo 
kritę keletas bombų.

Visi lietuviai jau buvo išbė
gę, radau tik savo žmoną.

Miesto pakraščiai mažiau 
nukentėjo, bet centrą visai su
naikino. Kiek liko palaidotų po 
griuvėsiais, sunktu pasakyti. 
Vieni laikraščiai rašė, kad 70 
tūkstančių, kiti net 200.000. 
Kiek ten žuvo lietuvių, neži
nia. Nežinia, kiek išsigelbėjo 
mergaičių paštininkių, kurios 
slėpdavosi centriniame pašto 
rūsyje.

Gražusis puošnusis Dresde- 
nas per vieną naktį virto bai
siu ir šiurpiu kapinynu.

Baisu buvo žengti į jo griu
vėsius, baisu gyventi. Todėl 
vasario 16, susirinkęs paneša
mą mantą, iškeliavau į vieną 
geležinkelio stotį-

- Minė ji nu. dalyvavo Toronto 
C- Mtatio majoras Natham Phil- 

m Ontario parlamento ' at- 
stotas John Yaremko ir dar 
tatetas taundtefų svečių, o 
taip pat ir kaimyninių tautų

- atstovai. Mos šventės proga 
ftafiai Mreiiiri savo sveik’ni- 
■MB Beturti visuomenei, o tai- 

' J pogi vtttj ir Bribėjimus kuo 
grtifias atgauti vS Lietuvos 

' ? nsprihlsrtsomybę. Miesto ma-
>trfo Nattam (Phillips, kurto

> yta žydų kflmta, savo fodyjo himnu. Rytojaus dieną apie 
L < pabrtM, kad ir ta tonažai at- minėjimą aprašymus ir nuo- 

■ vytoįKanadątaip pati*Lie- traufcaa jskiėto viti ttya Go

tika bemaž visur, pradedant 
durų rankenom ir baigiant lo
vų užklodais. i

Ar i nitogiuim 1999 gale dar 
automs hBto'a?



■ta

KOMITETAS

Šv. KAZIMIERO ŠVENTĖ NASHUA, NHtuvos'laisvei atgauti.

buvo dovanota JAV vėliava,

Illinois — 11,856.26, Massa- 
chusetts — 5,210.95, Connecti- 
cut — 4,31234,
790.00. Pennsylvania —

jaus.

Šv. Vardo Draugijos vyrų 
choras Vasario'19 savo šven
tės metu atliko J. Gauto nau-

labai mėgiamas, o tatai būtų 
tikriausias kelias lietuvybei 
palaikyti. ,J. M.

Kearby - Harrison lietuviai la-

tautos *
šventę.

Sopulingosioe Dievo Moti* 
nos bažnyčioje 9 vai. ryto bu
vo atlaikytos iškilmingos -mi-

ąfarijona MHynienė; 
r jų sūnų — Valentas

klausomybės šventės proga — Danutė 'MSynytė; _ Rudį, 
.... sveikino Kearny miesto majo- tarną — Antanas Vitkauskas;

JBeti1 dcanAejo hetuviškos Joeeph Healy. f x YHką, tajnraftį —
Jersey valstybės gynė- tas;Ztini bajoraitįBronius 

jo ptemasis padėjėjas Andr. “
Salvest'ssĖvo kaitoje didžiavosi 
lietuvis esąs ir ragino jaunąją

sodahečių choro, vadovaujamo 
. muz. A&' Kačanaudko.

Mommtm pritaikintą. pa
mokslą pasakė kun. D. Pocius, 
primindamas lietuvio pareigas 
ir uždavinius josios laisvei at
gauti.

• * Ifinėjtaas
' Kita dalis, šventės įvyko 
gražioje ir didžiulėje Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės Cent
ro salėje. Jau prieš minėjimo 
atidarymą salė buvo pilnutėlė 
žmonių. Pirmose vietose matė
si Lietuvos vicekonsulas Ani- 
cetas*Simutis su žmona, Kear
ny miesto majoras J. Hea
ly, consiknenai T. Bergen, F. 
Vincent, N. J. valstybės gynė
jo pirmasis padėjėjas ir Lietu
vių Bendr. KeamyHarrison 
vicepirm. adv. A. Salvest, Bal
to direktorius J. Valaitis, So
pulingosios Dievo Motinos pa- 
rap. kleb. kun. L. Voicekaus
kas, kun. D. Pocius, svečiai iš 
Brooklyno — Tėv. Stepaitis, 
Tėv. Ramanauskas, Tėv. Bag-

* donas ir kt '
Minėjimą atidarė LB Kear-

taniosios kilmės, bet visur ir 
visada būti tikru lietuviu. Jis* 
taip pat perskaitė N. J. guber
natoriaus Robert B. Meynęr 
paskelbtą proklemaciją.

Pabaigai dar kalbėjo Balto 
direkt. Jonas Valaitis.

Menine programa
Pasibaigus kalboms ir svei

kinimams, buvo suvaidinta 
“Gims Tautos Genijus”’;
kalą parašė kun. 
kauskas.

Pirmame veiksme 
pasijuto ęsąs gilioje

vei-
L. Voice^

žiūroVas
Lietuvos

Skurvytfcesė; Prutenį, vaidilą

Nijolė Arminaitė; sufleris — 
Skripkiūtė. .

Veikalui pastatyti įdėta 
daug darbo. Ypač raketų pa
minėti Albertą Arminą, kuris 
ne tik puikiai atliko Lietuvos 
bajoro Stangvilos rolę, bet pats 
nupiešė ir pagamino veikalui 
reikalingas dekoracijas, pride
rindamas jas veikalo turiniui.

Prie veikalo pastatymo pri
sidėjo ir kiti būrelio nariai: 

• medžio darbus atliko Povilas 
Šukys, apšvietimą tvarkė Po
vilas Zalubas, puikiai adminis
travo ir visukuo rūpinosi kul
tūros būrelio pirm. K. Barzdu-

HUDSON, MASS.

Kun. * Vmčas Volkavičius, 
pusantrų metų vikariavęs airių 
parapijoj Lynn, Mass., perkel
tas tom pąpom pareigom į 
lietuvių parapiją Brocktone.

Inž. Alfredas Paupius pa
šauktas karinėn tarnybon ir 
dabartiniu metu yra New Jer-

. ny- Harrison' apylinkės pirm. valstybėj.
muz. Alg. Ks^aųauękas. Trum- , Darbininko -
pu, bet jautriu žodžiu apibųdi- skaitytojas ir vietinis prekybi- 
nęs šventės reikšmę ir kiekvie- ninkas, vasario 14 susituokė

. no lietuvio šiandieninį liūdesį mokytoja Mary Kasper. A- 
del pavergtos tėvynės, ragino Hudsohų lietuviai linki 
visus stoti į bendrą frontą Lie- jaunavedžiams saulėto gyveni

mo.
Juozapo vietinė palaipi

nė draugija, įsisteigusi' 1910 
m., seniesiems nariams išmi
rus įr naujų neatsiradus, bu
vo priversta likviduotis. Savo 
laiku draugijai priklausė ir a- 

M. P.

Alg. Kačanauskui baigus 'žo
dį, kun. D. Pocius sukalbėjo 
maldą, o solistė G. Mazur su
giedojo Amerikos te Lietuvos 
himnus.

Pagrindinę kalbą pasakė vi
cekonsulas Anicetas Simutis, pylinkių lietuviai.

Prel. Jurui dovanojo Kapitoliaus vėliavą

§v. Pranciškaus parapijos maldą Kdngreso posėdį prade- 
bažnytinėje svetainėje vasario dant “Evening Tribūne” įsi- 
13 įvyko iškilmir&as Vasario dpo maldos tekstą. Taip pat 
16 minėjimai Minėjimas buvo suminėta, kad prel. Pr. Jurui 
atidarytas Amerikos ir Lietu- buvo dovanota JAV vėliava, 
vos himnais ir giesme “Marija plevėsavusi viršum Kapitoli- 
Marija”. Programą pravedė 
prof. A. Lesinsiąs. Pirmoje 
dalyje paskaitą skaitė EI. Va-

■ syliūmenė tema “Nepriklau
somybės prasmė”, lifinėjimo 
nuotaikai pritaikintą žoĄ ta
rėprel. Pr. Juras, skatindamas 
lietuvius būti vieningais ir su
siburti kunant ALB skyrių 
Lawrence. Pertraukos jnetu ' 
buvo padaryta rinkliava A.L. 
B. reikalams1 ir sudarytas są
rašas įsirašančių į ALB. Užsi
rašę išrinko laikinąją ALB val
dybą, kurią sudaro: J. Val’.u- 
konis — pirmininkas, S. Mali
nauskas — vicepirmininkas, 
EI. Vasyliūnisnė — sekretorė, 
V. Gecevičienė — iždininkė, J. 
Lisauskienė—narė.

Minėjimo užbaigiamąją dali 
sudarė koncertinė dalis. Vyrų 
choras išpildė Gruodžio “Tėve 
Mūsų”, solistas J. Černiauskas 
(baritonas) pagiedojo Budriū- 
no “Marija Motina Malonės”, 
solistė Irena Libbey, (sopra
nas) padainavo Kačanausko 
“Mano gimtinė^ ir mišrus cho
ras padainavo Naujalio “Jau
nimo giesmė” ir Sasnausko 
“Kur bėga Šešupė”.

vasario 15 poaėdį, 
“CongressionaJ Record” 
101, hr. >27. Taip pat 
tos kalbos, pasakytos Se
Vasario 16 proga, 
Paul H. Douglas,
Dirksen, Freder^ck G. Rs 
Patrick^V. McNamara, 
H. Humphrey,' H.
South, Irving M. įves te 
bert H. Lehman.

serų rėmėjai šaukia metinį 
mėlį Brocktone, 
dytoje (261 Thateher: Stiliai 
landtio 24, sekmadienį.

• P. Pakštienė iš

Alg. Kačanauskui, kaip kul
tūros būrelio meno vadovui, 
teko bene didžiausias rūpesnis 
šią dramą atvaizduoti scenoje 
taip, kaip autorius kun. L. 
Voicekauskas, ją yra parašęs.

Šia proga reikėtų sveikinti 
Kearny kultūros būrelį ir para
ginti, kad jis dar su didesniu 
užsimojimu ugdytų scenos me-

NEPAVARGTI IR NESCKLUPTI KOVOJE DEL LAISVES
Vasario 20 d. Lietuvių Pi- PATERSON, N. J, 

liečiu klubo salėje įvyko Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas,; kurį pradėjo J. Sprai
naitis, o vadovavo A Gudonis. 
Parapijos chorui atgiedojus A- 
merikos ir Lietuvos himnus, 
kkb. kun. J. Kintai perskaičius 
jautrią invokaciją ir A. Gudo- 
niui Vasario 16 aktą, taš pats 
choras išpildė dar “Pabuskim 
iš miego”, “Karvelėli...” ir 
“Lietuviais esame mes gimę.” 
Vadovavo varg. V.^Yustas ir 
akompanayo muz. A. Prester- 
nik. Kalbas pasakė kun. Vyt. 
Demikis, vietos majoras Les- 
ter Titus, V. Cižiūnas ir adv. 
Kaz. Paulius. Maj. L. Titus
pernai pirmą kartą, Patersone . ■ Kleb. kun. J. Kinta, Butkai, š 
išleido, o šiemet pakartojo 
proklemaciją Vasario 16 pro
ga. Ir jo kalba tikrai buvo gra
ži. “Gaila, kad mes neturime 
čia Voice of America, kuris 
galėtų užfiksuoti jūsų puikias

vo miela klausytis. Laukiame 
dažniau. ‘

Ir vaikučiai gražiai pasirodė 
su deklamacijomis: B.. Rūgytė, 
D. Masionytė ir K. Cižiūnas.

J. Jasys

Ačiū už aukas
Minint Lietuvos Nepriklau

somybes šventę, kovai dėl 
Lietuvos'laisvės aukojo:

Tremtinių draugija — 100 
dol., Fab. Saranka— 40, Liet. 
Piliečiu Klubas —- 35, Kun. V. 
Demikis, Baltučiai, Stp.Augu-

Kazimiero draugija — po 15, 
M. Šaulienė — 12, Bražinskai, 
Eitmanas, Iškauskas, Jasys, 
Klimai, Masioniai, Mikniai, 
Praleikai, Rubuževičius, Ru
giai, J. Sprainaitis, A. Sprai- 
•taštis, St Stanaitis^.VI. Stanai-

kad jūsų daugelis turite gimi- tis, Urbanavičius, Slapakovai, 
nių ten už geležinės uždangos,* j. Tumavičius — po 10, V. Au- 
apie kurių likimą nežinote .jau ———--------------------- ■,---------------
metų metai. Mes tikime ir mel- . /

gulis —? 8, Žiliai — 7, M. Ra
gauskai, šatkai — po 6, Aba- 
-kanavičius, Adomaičiai, Ad. 
Aidukai, Ant. Aidukai, Balio* 
nienė, Bieliūnas, Cilihcevičius, 
Cižiūnas, Gudonis, P. Juraška, 
Kažūkauskas, Kepeniai, Kerai- 
tienė, Kondratavičiai, J. Kuzi- 
nevičius, K. Kuzinevičius, Lau
žimas, Naruševičienė, Obelevi- 
čius, Prestemikai, Sarpaliai, 
Senulai, Pr. Stanaitis, V. ir A. 
Stanaičiai, Talat-Kelpša, To- 
leikis, J. Trainys, Vaičiūnas, 
Vaitovas, Vilimas, Visockienė, 
Žibai po 5, V. Adomavičius, 
Blinkienė, Bubeliai, Ivanaus
kai, Mereckas —po 3. Kiti au
kojo mažesnėmis sumomis. Vi
so suaukota 751.19. Visiems 
aukojusiem nuoširdžiausiai dė
kojame; o visiems kovojan
tiems dėl Lietuvos laisvės veik
sniams aukbtojų vardu pareiš
kiame: “Kvotą^ kaip ir kasmet, 
išpikieme ir išpiidysime, o Jūs

‘žiburys” pirmininkė, 
vardu Nukryžiuotojo - 
seserims įteikė 100 dolerfajį 
ką koplyčios statybos

• Skautą akademinis 
dis gegužės 28-30 d. 
šaukia savo narių 
Tai antrasis toks ASS. 
dis Amerikoje.

yra aktyvi “Interior Deco- 
rating” sąjūdžio narė. Tuo rei
kalu ji lankėsi Pehnsylvanijos 
miestuose ir krautuvėse de
monstravo vidaus kambarių 
išpuošimą bei sutvarkymą.

Muz. J. Cižauskas 
dešimti metai vargonininkauja 
vokiečių šv. Mykolo bažnyčioj 
Elizabethe. Neseniai jis su
rengė šv. Aleksiejaus broliams 
privatų koncertą, išpildyda- 
mas Bacho bei kitų kompozi
torių kūrinius.

Dr. Juozas Būtėnas, 
x vyriausias mieste mokyklų 
sveikatos inspektorius, prane
šė, kad slogos virus tiek nu
galėtas, jog vėl mokyklos ati
darytos. Slogai siaučiant, 

daugelis mokyklų buvo užda
rytų.

būtų laisvas. Ir jau to ženklai 
matytu Tikėkit manim ir pasi- 
tikėkit Dievu. Lietuva' vėl žy
giuos su kitomis laisvomis tau
tomis, dainuodama savo pui
kias dainas.”

V. Čižiūno ir adv. K. Pau
liaus kalbos buvo tikrai pui
kios. Nieko iš istorijos, o vis
kas į ateitį. “Nepavargti” — 
buvo Cižiūno šūkis. “Nepa
vargti ir nesuklupti kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, nės nėra.tam Stamiorcl, (jOnn.
pageltos, kas pdts savęs ne
gelbsti... Kiekvienai tautai jos 
valstybė yra jos namai, o dėl 
savų namų kovoja kiekvienas.
Tuo tarpu kai kas ,į mūsų pa
vargsta jau ne tik veikti, ne 
tik norėti, bet ir galvoti... Vie
ni keliaklupsčiais neša organi
zacijų veiklą, o kiti sako — be

' manęs apsieis. Ar negalima bū
tų išlyginti, kaip tose svars
tyklėse: vienam tos veiklos nu
imti, o kitam pridėti ?” Pabai
goje pabrėžė, kad ir čia turi 
būti suorganizuota Lietuvių 
Bendruomenė.

Tokia pat mintimi .kalbėjo 
ir New Jersey lietuvių veite-

. jas adv. Kazys Pautus. Pa
brėžęs, kad “ateis diena kai

* pasaulis vėl džiaugsis L:etU- ką”. D, Strimavičiūtė padekla- 
vos Nepriklausomybe”, toliau mavo savo mamytės šiai šven- 
ragino nepavargti dabartinėje - tei sukurtą eilėraštį, .0 mažytis 
kovoje ir vieningai dirbti “dėi^ G. Deikys išbandė savo drąsą. 
Dievo meilės, 1 vienykimės į parodydamas galįs išmokti ].e- 
Uetuvių Bendruomenę drovai * ųivi£ką eilėraštį.
dėl tautos egzistencijos!” — 
baigė kalbėtojas, čia gimęs lie
tuvis. Garbė tiems tėvams, ku
rie išaugino tokį taurų 'tautos

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija šiemet ruošiasi savo 
Globėjo šventę iškilmingai pa- 

* minėti. Iškilmės numatomos 
kovo 6 d. Iš ryto Jbus iškilmin
gos pamaldos, o 4 vai. po piet, 
parapijos salėje, svečias iš 
Lawrence, Maąs. kun. Aloyzas

pagal kun. St. Ylos* žodžius. , lietuvis salezietis, eina vika- 
'Ctorą paruošė ir jam dirigavo ro pareigas italų šv. Antano

S. J. parapijoj. Ž.R.

praeitais metais, minint spar
dos sukaktį, buvo įkurtas 
tuviškas knyginėlis. Jo pradžią 
sudarė pačių stovyklos gyven
tojų suaukotos knygos. VėSašr 
komitetas kreipėsi per . spaudą 
ir laiškais į visus lietuvius, 
pač į tuos, kurie yra gyvenę 
Augsburge. Atsiliepė iš JAV 
bei Kanados ir atsiuntė nema
ža knygų. Kiti net specialias 
rinkliavas padarė. Knygos pri
imamos te toliau. - į ?

• Algimantas Navfkėnas* iš 
Montrealio, vasario 9 Vcrtdeti- 
joj susidūrė su kitu lėktuvu ir 
žūva Jis buvo gimęs 1928 m.

/ Mažeikiuose. Kanadoje baigd 
aviacijos mokyki^. Praeitais 
metais buvo pakeltas į vyr. 
tenanto. laipsnį. Prieš menesį 
buvo pėerkeltas į Kanados a- 
viacijos eskadrilę Europoje* 
Palaidotas vasario 23 Europo
je karių kapuose.

• • Lietuvos laisvinimo reika
lams 1954 m. per Alto vajų 
sdaukota 42,193.60 dolerių; 
Atskirose valstybėse suaukota:

Klimas pasakys pritaikytą 
kalbą, o vėliau parapijos cho
ras duos koncertą' ir bus su
vaidintas trumpas vaidinimė
lis.

Kun. Povilo Vaičiūno 10 metą 
, kunigystės sukaktis

Vasario 20 d. lietuvių būre
lis suruošė kuklias vaišes kun. 
Povilui Vaičiūnui, jo 10 metų 
kunigystės sukakčiai pagerbt. 
Tos kuklios iškilmės praėjo la
bai jaukioje ir nuoširdžioje 
nuotaikoje. S.

— 3,257,00, New Jersey —* 
536.21, Wisconsin — 1,182 
Indiana — 1JJ74B1,
— 988.10, Florida - 
Califorhia—42.00, New 
shire — 132.00, Rhode 
(Providence) — 103.00,
— 100,00, North Dakota 
mestown) — 100.00, MisstKB 
(St.Louis) — 100,00, lošta 
(Sioux City) — 75.00,' 
(Cleburne) — 40.00, CMnB 
(Windsbr) — 96.9a 
dalis visos sumos>gauta 
cagos—10535.00, toliau

- besnes sumas sudėjo: 
tas — 3,337.00, I

Vasario 16 minėjimą suruo
šė A.L. Bendruomenes apylin
kė įspūdingą programą, kurią 
pravedė šventei ruošti komisi
jos pirm. F. Prekeris. Iškilmes 
pradėjo ALB apylinkės pirm. 
V. Vaikutis. Jose dalyvavo di
delė dauguma vietos lietuvių. 
Kalbėtoju buvo pakviestas A 
Benderius iš Brooklyno. Minė
jimo daly, kuri sudarė d'cfiiąją. 
iškilmių dalį, labai gražiai pa
sirodė skautės dainuodamos ir

Į sausio 23 d. susirinkimą 
atsilankė gausus nartų būrys. 
Kun. Adolfas Vainauskas pra
dėjo malda, Mrs.T. Mitchell 
raportavo iš Centro V-bos po
sėdžio Ir apdalino narius <4žo- 
dis darbininkui” knyga. Nu
tarta susirinkimus šaukti kas 
trys mėnesiai. Pirmasis įvyks 
kovo 20. Tą pat dieną-jbus 
mišios .8-^0 vai. už gyvus ir 
mirusius > draugijos narius, 
bendra šv. Komimija ir u^* 
kandžiai. Nutarta suruošti du 
kortavimo vakarus, kurių vie
no pelnas eis kuopai, kito — 
bažnyčios fondui. Parengimus 
sutiko paruošti ponios Mit
chell ir Skirkevičienė.

R-nkimų būdu naująją 1955 
m. valdybą sudaro: pirm. J. 
Tamulionis, vicepirm. Ona Va
lant, fih. raiti. T. MftchcD, 
sekr. ir koresp. Ona Sfc'rkevi- 
čienė, ižd. Kazys Nadzeika. 
Dauguma nartų atsilyg no už 
Darbininką bei sumokėjo na
rio. mokesty

'Kovo 6 iv. Kazimiero par. 
choras rengia koncertą ir vnl- 

- , . _______ __ _ ___ __ 4_____ _ _______ dinimą. Dainų programoje da-
aididžiavimas. Skambus ir ia- taikote,ir savo meninės ptog- lyvaus O. Olšauskienė, muz. 
vusDijanos balsas, Reginai pa- ramos kultūringumu paliko gi- J. Tamulionis, O. Sklricevifita 
lydinti pianinu, keliomis lietu- hj įspūdį. Priimta Čereko pa- nė, Sti Mokaravičius ir k. Bus

net tris kartus buvo įprašytas 
dainuoti, nesjo tikrai gražus 
dainavimas visiems labai pati
ko. Dalyvius nustebino A. Ry- 
geGenė, gražiai padeklamuoda
ma Maironio baladę “Cičins-

500.00, PhiladeipMa -

Renkant aukas Lietuvos lais
vinimo reikalui, gražų pavyz
dį davė p. Urbanavčknė, kuri 

. , ... , per ištisus metus kas savaitę
sanų* šiam kilniam tikslui taupo po

Amerikoj gimusios lietuvai- 25 c. ir čia davė 25 dol. Pabal
tos (iš Brooklyn, N. Y.), sesu- goję buvo šeimininkų surucS- 
tės Dijana ir Regina Mockėliū- tos vaišės su jų iškeptais pyra- 
naites, jau antrą kartą yra gaiš* - ? * >%
mūsų Vasario 16 minėjimo pa- Iškilmės praėjo jauktoje nuo-.

chester — 1,500.00, W
— 13&.00, Brockton 
235.00, Gary — Bart 
—1,07481, Baltimore —■ 
10, New York — 961.75, 
buk*gh — 900.00, 
704.46, Rockford 
Miami — 635.00, 
600.00, Hartford

Baltimorėje jau įsikūrė, 
sarto 6 d. įvyko “ 
apylinkės susirinkimas, 
ryti .apylinkės organai. 3 
dyta išrinkta: adv. N. 
nto — pirmininkas, C J. 
kas — vicepirm., N

ta. J revizijos komisiją /



kataram po $25 — Dėtuvių 
Draugija ir’ ’ Lietuvių z

Mfifeęsų Klubas, po $26—
Vyfių 19 kuopa, po $15

- Lietuvių Vaizbos Butas ir" 
-- Šalkauskų šeima, po $12 —J. 'j 
^f.Ge&minskas, po $10 —- Homė- 
{ stead Lietuvių Klubas, L-R 

Surivtent^mo 35kuo- 
"?‘*>a, SLA 40 kuopa, Lietuvos

l. Sūnų Draugija,' - kleb. kun.' i, 
■ Magnus Kazėnas,- kun* E. Va

siliauskas, kun. A.Sušinskas, 
V.Jucevičius, Mr. Mra. Baka- 
nas, A Sp:ngis, Mr. Mra. Sa- 

gį Viekas, D. Kalėda, V. Mažeika, 
Mrs. Savelkis, M. Astraus-

& Hdenė; po $5 —r kun. P. Luns- 
hm. W. Karaveckas, Mr. - 
Paleckis, J. Grebliūnas, 

fc? J. Virbickas, A Žaliaduonis, A. 
^ Karpavičius, Mr. Mrs. Koli- 
A-ųėiųs, Mr. -Mrs. Kolknus Jr., P.

SaVolskis, K Stravinskas, P. 
£ Baltakis, L. Bugdinas, S. Star- 
g ia, Mr. Mrs. Alex šataukas, 
^-J. Naujokas, D. žąsinas, A.

Vainoras, B. Lapeika, V.Trum- 
M\ĮHjonas su šeima, J. Skemun- 
Įt^dris, Mr. Mrs. Giedris, J. Zi- 

: minskas, J. Yenulis, A. Urbon, 
į. J. Pečiukas, A. Aleliūnas, A 

-P. Slavin, A. Tomkevičiua, Mr.
įį^-.Mrs. Kizik, Ig. Lukš's, Mr.

; : Mrs. DementavičiUs, R. Rydze 
R., Mr. Mrs. Čepaitis, Al.

h Nauduzas, Agota Žukauskas, 
■%- Mrs C. Jučus, J. Jeraminas, 

Cath. Schaffer, Lithuanian 
Council; po $3 — Mrs Paske-

-v vRSus, D. Petaitis, (be vardo), 
i“Ij. Tamulevičius, B. Zokas; po 

į,-. $2 — Mr. K Motus, M. šedui- 
kis, M. Marmokas, Mr. Mrs Ge-^

“ nitas, Mr. Mrs Radziulis, M. 
Batvinskienė, J. Taoras, J.

—Chubis, P. Šatkauskas, John 
Wise, Mr. Mrs Puankevičius, 

' S.. Onaitis, Mr. Mrs Stulg'ns-
į. .- ..kas, Lukšis, Mr. Mrs Pikūnas, 

jRoy Rusteika, Father Joseph, 
__Mr. FuHore, (be vardo), Orid 

>7. Goodman; kiti davė po mažiau.
“Viso surinkta $646.65. Aukas 

dar galima pasiųsti A. L. Ta
rybos Pittsburgho skyriaus 
ižd.. J. Grėbliūnui, 245 E. 16

- Avė., Homestead, Pa., arba 
bet kuriam skyriaus valdybos 
nariui. ‘ A. ž.

Vasiario 16 šv. Kazimiero 
mokykloj

E y*. • *' .
y §v. Kazimiero parapinė mo- 
/įj. kykla Nepriklausomybės su- 

' ' kaktį minėjo vasario 16 d. 3
y vai. popiet. Minėjime įsijungė- 
y . visi vaikučiai, seselės mokyto-

' jos ir ats lankė garbingų sve- 
•> ‘ fių — preL Ig. Valančiūnas su 
g; savo vikarais kun. V. Vėžiu ir 

kun. dr. B. Šimkum.

Lietuvos Nepriklausomybės dieną jinai? Miega jos milži- 
paskettnmo sukaktis šv. Jurgio, 
lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo panrnėta va
sario 13 d. su iškilmingomis 
pamaldomis ir tai dienai pri
taikytais pamcdcslate. Choras 
giedojo minėjimui paruoštas 
giesmes. Prieš sumą varpais 
buvo paskambintas tautos 
himnas.

Vasario 20 d. 3, vai. p. p. šv. 
Jurgio parap. choras, veda
mas muziko J. Mačiulio, Va
sario 16 minėjo per Pottsville 
WPPA radijo stotį. Lietuviš
koje kalboje kun. St. Raila iš
reiškė tvirtą viltį, kad po var
gų ir kančių Lietuva bus lais- 

-va. } Angliškoje kalboje V. 
Witt - Vaitekūnas, išsamiai 
nupasakojęs visas komunizmo 
daromas skriaudas Lietuvai, 
baigė, jog Lietuvos žmonės ko- netrumpinant, 
voja dėl savo laisvės ir gal ne
trukus ateis diena, kad jie vėl 
džiaugsis laisve. Choras padai
navo* keletą minėjimui paruoš
tų dainų. Reikia pasidžiaugti, 
kad tokius minėjimus dar pa
darė Girardville ir St Clair. 
Vietos amerikiečių dienraštis 
“Evening Herald” tų sukaktu
vių proga buvo įdėjęs vedamą
jį ir Shenandoah burmistro 
proklemaciją.

Apgailėtina, kad dėl kai ku
rių priešinimosi ir nepritarimo 
nėra galima padaryti viešų 
iškilmingų minėjimų salėse, 
kaip kad,yra daroma kitos? 
susipratus-ų lietuvių apylinkė
se. Čia galima pritaikyti poeto 
Maironio žodžius: “Kur šian-

Vasario 24 d. sukanka 70 
metų Jonui Aleknai, SLA 136 
kuopos steigėjui, buv_ ilgame
čiu! jos pirmininkui Bet Alek
na nesitenkino tik šio ‘ ' 
susivienijimo darbu: jis^buvo 
gyvas ir bendrajame Ctevelan- 
do lietuvių gyvenime. Todėl ir 
jo pagerbti vasario 20 d. susi- • 
rinko ne tik gražus draugų 

, bei bendradarbių būrys, bet 
atėjo ir kitų visuomenės atsto- 

ąvų. Visų pirma jj pasveikino 
ir apdovanojo kuopos vardu 
valdyba — pirm. M. Katkus, 
sekr. Al. gemeta, Kl. Karosas 
ir kt Jj prisiminė giminės bei 
artimieji. SLA centro vardu 
raštu pasveikino dr. Vinikas.

Programą išpildė patys mo- 
kiniai. Viri sugiedojo abu him- 
nūs, o kitą dalį atliko atskiri

F^?"škyriai. Moksleivių maršą ir 
^ .Jaunimo dainą užtraukė VHI 

Skyrius,. Iš tolimos šalies —
VH, SuĮanriu dainužę !r 

Plaukia Nemunėlis — VI. D»i 
broliukai, Strukum bukiim bei 
k<ta$— V, Virėjai ir kepėjai—
IV ir HL Išėjo tėvelis — HI ir 
II ir užbaigė suAČ'ū Dievuliui

c v* "ir Dėduku — pirmokai. 
■■ 1

gįf' PreL Ig. Valančūnas savo 
hį kalboje pasidžiaugė vaikučių

puoširdumu ir meile Lietuvai. Iš atsilankiusiųjų kalbėjo: St 
į 7 Ragino domėtis ir mokytis Fe- 

tūviškai, nes gal jiem teksią
IBe ' kada aplankyti brangią tėvų

Barzdukas bendruomenės apy
linkės vardu, K. Tallat-Kepša 
karininkų s-gos Ramoves var
du, B. Gaidtiūnas "Dirvos” 
vardu, B. Bacevičienė prisimi
nė bendrą kilmę Tabu juodę

"Darbininko” administracijoj galima gauti

it jOcBtrtoi te
................. ■ " ' ■ " M| tari ęv aaiys 

a*~ fišradnkas,
padėkodamas pretegentaips, 

Detroito skyriaus valdybai, y- 
pač pirmininkei D. Racevičiū- 
tei. Tautos himnu užbaigus iš
kilmingąjį posėdį, dalyviai nu
sifotografavo. ’. ■

Aišku, kad studijų dienos 
neišsprendė lietuviškojo švieti
mo problemos, tačiau sukėlė 
dėmesį ir paskatino < tolimes
niems darbams. Gi akademiiūo 
jaunimo draugystė dar dau
giau sustiprėjo, nes Šiuo kartu 
niekas kartelio širdyje neišsl- 
nešė. Detroitūi gi smagu, kad 
pirmasis lietuvių studentų su
sibūrimas šiame mieste buvo 
gyvas ir jaukus. PzNatas

yąBarią 19>39 pa* mus įvy- Tie bendri pietūs, pradėti mal- 
to SetuMą ateriorią studijų detei pedąrt visus lyg vienos 
dbnn^ OerešBBdo atvyko^ šeimos nariais: Kadangi Det- 
K $ tiriianaB 5, iš Chicagos rolto skyriau* sekretorė tą 

y) dieną šventė gimtadienį, tai ir 
. ..^^lii^iBeiįis.'; vasario 19 rožių puokštė pasirodė ir ik 
jpniŽ^B^Petroitd pir- giauai metai nuskambėjo.

Danutė'Racevičiūtė, Popiety 
pakstesdama sugiedoti “Gau- apie amerikietiškoje ir Uetu- 
deamosr, PnezicKumo rinkimus višteojo gyveafano įtaką asme- 
praredė Mikėnas. Pir- nybės formavime šaekėio r4nd.\ prwedė Kę<. Mikėnas. Pir- 

*'i iųžninlEais Įšrėūcti Pr. Joga ir
Kazhus^as, sekretorė- 

ir 
y. Daga ^rikockytė. ReroMucijų 

jon — Ąr. Barzdukas, 
\ St lUanbutytė ir A šimoliū- 
> nas. *

Pirmąją paskaitą apte l etu- 
yių tautines ir kultūrines ver
tybes skaitė *• <

rakytojra Vyt Alantas. »
Jis ^pareiškė, kad pirmieji 

n^rikiausomo gyvenimo me
tai buvę inokyklų kūrimo, or- 
ganizaivinosi metai Iš nieko 
buvo 3aug sukurta. Kultūri
nėje kūryboje lietuviai buvę 
vieningi. Tačiau ae visur lietu
viams pasisekė savitai reikš
tis. Gal tik poezija mes pasie
kėme aukštumas? Bet, pav., 
teatras buvo rusiškos mokyk
los vaikas. Prelegentas prisi
minė ir St Šalkauskio rytų- 
vakarų kultūros sintezės teo
riją,. kuriai jis nepritariąs. 
Vyt. Alanto nuomone, reiktų 
mūsų tautinei kultūrai šaknų 
ieškoti prieškrikčioniškoj Lie
tuvoj. (Diskusijų metu net ir 
jaunačiai studentai suabejojo, 
ar galima remtis ta kultūra, 
kuri mums jau tolima ir veik* 
nežinoma. Kiti kalbėjo už tai, 
kad gerosios kaimynų savy
bės visada vertos pasisavinti, 
ar būtų jos vakarų ar rytų).

Kalbėdamas apie tremtį ir 
?ntas abejojo 
nes nuoširdu- 

mu Fi tŲpJMyniij reikalams, 
ti.taiį kas jau nieko neturi Knygų maĮ&rbeperkama, laik- 
bendro su korespondencija rašfiai przbri^a. Tokioj Chica- 
(pav. Vasario 16 proga ima 
aiškinti visą Lietuvos praeitį, 
kalbėti apšfafitai apie bolše
vizmą, politiką, nesutarimus 
Vlike ir k.) ; tai yra atskirų 
straipsnių reikalas, o ne ko
respondencijų. Tačiau redak
cija trumpindama minčių neiš
kraipo. Jei Shenandoah kores
pondentas tini priešingų fak
tų iš savo patyrimo, gal teik
sis juos redakcijai nurodyti? 
Tuščias priekaištas dar nieko 
nepasako. <-• - -Red.

nar...
Iškilmingų viešų . minėjimų 

žmonės ^abai laukia ir tini vil
tį, kad sekantais metais šąos 
apylinkės Sėtuvių bus paieš
kota būdų visiems tarpusavy 
susitarti ir taip pat kitų gerą 
valią gerbti, šiai apylinkei lin
kėtina to iš visos širdies.

— Eina gandai, jog norima 
Įsteigti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė; ar tam bus parody
ta pakankamai geros valios ir 
susidomėjimo, parodys ateitis.

Prie šios korespondencijos 
pridėtas redakcijai toks prie
rašas: “Maloniai prašau pas
kelbti Tamstos redaguojama
me laikrašty šią koresponden
ciją, neiškreipiant miritles ir 

Visai supran
tama, 'kad redakcijai kartais 
tenka trumpinti, kai'pristinga 
vietos arba kai korespondentas^ lietuvių

Buvo iškeltas šeimos, mo
kyklos, aplinkos ir organizaci
jų svarba. Kai pirmasis religi
ją laikė neutraliu veiksniu, 
antrasis gi manė, kad religijos 
pastatymas pirmon vieton 
trukdo Lietuvos ' išlaisvinimo 
kovai, kuri dabar turėtų -būti 
aukšfiausia vertybė. Diskutuo
jant paaiškėjo, kad ateitinin
kams religija ne tuk netrukdo 
lietuviškumą išlaikyti, bet dar
gi padeda, nes jie jaučia at
sakomybę už savo gyvenimą 
ne tik tautai bet ir Dievui.

Diskusijos vyko gana gra
žioj formoj, net gi linksmoj.

7:30 v.v. toje pačioje salėjo 
vyko

studentiškųjų meno pajėgų 
vakaras.

Programa buvo gana įvairi, 
įdomi ir gerai išbalansuoja. 
Dainavo solistai: Jina Variako
jytė, Pr. Zaranka, studentų 
trio (P. Zaranka ir J. A Poli- 
kaičiai), savo kūrybos skaitė 
D. Prikockytė ir L. širmulytė, 
baletą šoko G. ir M. Memėnai- 
tės, tautinius šokius —p. Go- 
bienės vedama grupė, melo
deklamaciją Išpildė D. Bulga-

rauskaitč ir J. Variakojytė. A- 
kompanavo' E. Mykolaitienė. 
Programos vedėju buvo Ve. 
Kleiza.

Programa visiems labai pa
tiko. Daugelis buvo kviečiami 
bisuoti. Puiki nuotaika buvo ir 
šokių metu. Senląi Detroitas 
mate tkk daug gražioj ir jau
nos publikos. Iš vakaro gauta 
pelno 240 d., kurių dalis eis 
Liet. Studentų Sąjungos reika
lams, dalis liks skyriui.

Semadlenį, H30, 1 v. p. p. 
Tarptautinio Instituto patalpo
se buvo

užbaigtos studijų dienos.
Garbės prezidiumą sudarė 

dienos prelegentė dr. M. Žilins
kienė, LB Detroito apylinkės 
valdybos atstovas J. Mikaila, 
Detroito organizacijų centro 
atstovas p. Grlvydis ir Cleve- 
lando? Chicagoe, Urbanos bei 
Detroito studentų skyrių at
stovai.

Dr. M. Žilinskienė apsistojo 
daugiau ties amerikiečių tau
tos problemomis, šios tautos 
išsivystymas biznieriška link
me nūdien jau bandomas pa
kreipti idealistine kryptimi. 
Vien materialinės gėrybės 
žmogaus nepatenkina, jis ieško 
amžinųjų vertybių.

Mums išlaikyti lietuviškumą 
padės ryšis su vyresniąja kar
ta bei pareigos jausmas per
duoti tėvynės meilės ugnį jau
niesiems. Reikia tik. entuziaz
mo ir naujų formų.

Sveikintojai J. Mikaila ir 
Gilvydis pasidžiaugė studentų 
organizuotufnu ir. lietuvišku
mu. LB atstovas net kvietė ir

goj negali išsilaikyti teatras. 
Studentai turėtų šiomis kultū
ros apraiškomis domėtis. Dis
kusijų metu smarkokai pašne
kėta apie lietuviškas dainas. 
Vieni ėjo už senosios lietuviš
kos damos išlaikymą, kiti už 
“lietuviškus šlagerius”. Esą, 
nebetinka tarp dangoraižių 
dainuoti apie greblį.

Vienok daina skambėjo per 
pietus, kuriuos toj pačioj salėj 
paruošė skyriaus pirmininkė 
su mama ir p. Laurinavičiene.

Šventė pradėta vakarinėmis 
mišiomis, kurias atnašavo ir 
pamokslą pasakę dek. Juozas 
Tautkus. Giedojo Mečio Lsškio 
vedamas choras ir solo Avė 
Maria — Irena Šarkaite. ;Po 
mišių pasimelsta už Lietuvą, 
žuvusius bei kankinamus, iš
trėmime ir kalėjimuose. Orga
nizacijos ir pavieniai pripildė 
šv. Antano bažnyčią. Vasario 
16 bažnyčia, mokykla ir net 
lietuvių krautuvių langai buvo 
pasipuošę Amerikos ir Lietu
vos vėliavomis. - x

voj tragiškas valandas. Vaidy
ba gera, nevienas braukė aša
ras, prisiminęs ano meto išgy
venimus.

Baigė radijo ir TV kursus
Lietuviai ' Al. Kontvainis, 

Andrius Dubinskas, Algirdas 
Mikulis ir Ed. Petraška baigė 
specialius radijo ir televizijos 
kursus ir atidarė savo namuo
se taisymo dirbtuvėles. .

aukštaičiai kupiškėnai) ir iš- 
kėlė jo šeimos tautinę dvasią, 

vieno toliau sveikino inž. P. j. žiū- 
rys, Flor. SmdševiČius, J. La
zauskas, Alf. Mikulskis įr

Sukaktuvininkas * visiems 
teątsakė labai trumpai: iš krū
tinės veržiasi širdis, ir jis kal
bėti negalįs. Sugiedota Ilgiau
sių metų..

' Kašte Įdribo susįrĮrltime va
sario 19 <L apie i Irejo sam
pratą pa^ii R. I L I tificę kalbė
jo J. -Stempužis. Pranešime bu
vo paliesta visa eilė įdomių 
klausimų: kūrėjo ir kritikos 
santykiai krlf koš kriterijai, 
viešuma ir uždaruma kūrėjo 
gyvenime, jo atsakomybė prieš 
Gėrj ir Grožį ir Lt Susirinki
mui ir (tiškusi joms, kuriose 
dalyvavo vėl dalyviai \ jų buvo 

12) i pirmininkavo prof. Pr. 
Skaidžius. Išrinkta komisija 
V. Krėvės mlnė^mui šurpngti: 
prof. Skardžius, M. SkaratBu- 
vtenė, V. Mariūnas, B. Augi- 

' nas, J. Stempužis. Susirinki
mas įvyko Balašaifių bute. -

ĮJetarių rafija ktabm, įvai
rindamas transliacijas, be į- 

< dainavimų muzticos kuri
nių, be insĮcesdzac^i bei d.kla- 
mądjų, pradėjo dltoti taip pat 
ir svarcesnių, reucs 

'tautinių bei rebgbūų

Minėjimo oficialioji dalis bu
vo atlikta vasario 19, šeštadie
nio vakare. Minėjimą atidarė 
LB pirm. J. Sakalas, paskaitą 
skaitė mokyt. V. Bulkaitis, re
zoliucijas — J. Paukštaitis, ku
rios vienbalsiai Įsiimtos ir pa
siųstos senatoriams ir kongres- 
manams. Rinkliava davė 425 
dol. Antrojoj daly suvaidintas 
Kasparo Veličkos vieno veiks
mo "Lėk mano sakalėli” veika
las, vaizduojąs 1944 m. L'etu-

vairiems gyvenamojo meto at
vejams. šią radijo programos 
vedėjo B. Augino iniciatyvą 
reikia Sveikinti: daina, muzika, 
deklamacija kaft>a širdžiai, pa
teikiamos mintys skatina susi- “ 
m^ytL- Reikėtų žinoti, dar 
vteną žingsnį — duoti trumpų ‘ 
politinio, visuomeninio, kultū
rinio gyvenimo apžvalgėlių, 
kaikurių klausytojų pageidau
jamų ir norimų.

Bradraomtirfu apyiMės 
valdyba vasario 19 d. posėdy 
svarstė 1955 metų vykios pro
gramą. Tradicinę Lietuvių 
dieną, šiemet jau trečią iš eS- 
les, numatyta rengti birželio 
19 ir ją jungti su Joninių šven
tės papročiais. P. Stravinskas . 
Kultūros Fondo vasario 6 d. 
susirinkimo išrinktos komisi
jos vardu supažindino su fon- f 
do perorgmdzavimo . projektu. | 
Apyfihkės susirinkimas darbų | 

programai aptarti numato- z 
mas Sušaukti kovo 13 d. | 

J. Naajoji beadraomoaės apy- j 
linkės valdyba, perimdama pa- I 
re*gftš iš senosios valdybos, | 
vasario 10 d. apylinkės ižde j 
rado $1,727.52 (iš jų $500.00 f 
yra atsk’rąj bendruomenės na- t 
ntų sąskaitoj). |

Dealer”, apie tai pranešdamas 
vasario 9 d. nr. pirmame pus
lapy, radėją skaitytojams pri
stato kaip buvusį Lietuvos po
licininką, 50 metų turintį lie
tuvių tremtinį: pasisakyda
mas prieš 15 metų. tarnavęs 
policininku mažame Lietuvos 
miestely, Rakauskas, — rašo 
dienraštis, — laužyta anglų 
kalba pastebėjęs, kad tas, kas 
tuos pinigus pametęs, esąs jų 
ir reikalingas.

Parapijos parengimuose
vasario mėnesį nuoširdžiai 

darbavosi J. Povilaitis, V. Po
žėla, J. Pultinavičlus ir Juozas 
Paukštaitis, kuris dar mokyk
los skolom mokėti aukojo 25 
dol. Vietinis

Vasario 20 d. St. Clair, Pa., šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
Rožančiaus Draugijos pastan
gomis salėje buvo suruoštas 
Lietuvos. Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas. *

Įžanginius žodžius tarė kleb. 
kun. P. Laumakis ir Rožan
čiaus Draugijos pirmininkė 
Nelė Kližytė. Apie Lietuvos 
Nepriklausomybės nuveiktus 
darbus ir jos dabartinius var
gus nuoširdžią, kalbą pasakė 
kun. St. Raila iš Shenandoah.

Pritaikintų dainų pynę atli
ko kviesti svečiai šv. Jurgio 
parapijos choro dalyviai, veda
mi muziko J. Mačiulio.

St Clair lietuviai džiaugiasi 
minėjimu ir yra dėkingi savo 
klebonui kun. P. Laumakiui, 
parodžiusiam šio minėjimo rei
kalu didelį pritarimą, o taip pat 
Rožančiaus Draugijos valdy
bai ,kuri garsino ir dirbo, kad 
minėjimas geriau pavyktų.

Parapijiečiai gali didžiuotis 
savo mylimu jklebonu fr pasi
aukojančiais veikėjais. Tai 
gražus pavyzdys kitų apylin
kių lietuviams tautiniu atžvil
giu, tokiems, kurtei gėdisi pa
sirodyti esą lietuviai ir viešų 
minėjimų nebesugeba suruošti, 
nors dauguma žmonių nori ir 
laukia tokių viešų švenčių. Tas 
ne lietuvis, kurs tėvynę bailiai 
kaip kūdikis apleis; todėl: pa
bustam iš miego, pabuskim 
linksmai ir — eikim Lietuvos 
keliais! Koresp.

• Lietuviai Hamiltone”—to
kiu vardu Kanados LB Hamil- 
ton ©apylinkės valdyba išleido 
albumą, kuris apima lietuvių 
gyvenimą 1948 iki 1954 m. Al
bumas turi 202 pusi, ir 356 
nuotraukas, jo kaina 3 dol.

TeL APpiepate 7X849

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BBOOKLTN, N. T.M9 BIMHEWOOD AVK.
Garantuotai taisoma tetevirija, kambariniai M auto radto, 

. stiprintuvai (ampbfien), ptokdtelių automatai

šauk Gtea *nya 3M> 

(8 akrai grafam vatao. 
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prMBSra

Tik 38 rota, nao CNcagm
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ŠTAND.ANGLIS

AKORDEONAI PARDUODAM!

DAMEN RE VIEW COURSES

IN NAS8AL

fe

APO8TOLATE (TENJER 
JtfN. h» 8t 
Battimere,.Md.

Nauja' modemiška koplyčia ler- 
matinis dykai. Aptarnauja Cam-' 
bridge ir Bostono kolonijas te-

Altejaus pečių dalys ir kontraktai, kurie aįrizna termostatą, 
akviMtata, trtnsfomert, aliejaus pompa, spaudimo kontrolę, 
motorą, elektros prietaisus ir k.--------------,------$15.00 Informacijom rašykite ar skambinkite:

SiSTKB ĖMANUEL MARLE, R.T, A8XT, Sapervfoar eC the X-9ar B*- 
parfastat, St FMads ITsspitsl, 525 Eaat HM 8t, Btvm 54, New Yavfc.

' TeL CY ž-9m • . A

ŠV.<JUQ5EAPO 
SESERYS 
NEDARBE

EDW. LOCKWOOD 
Gerard E. Lockwood, Dir. 

255-2Ist STREET , 
STerling 8-<06M 

Patarnauja visose apylinkėse

Visa tai ir kiti dalykai prieina
ma kaina. GI 2-9155. Klausk SaL 
Mes taip pat patarnaujam pa- 
rėms, banketams, socialiniams 
pobūviams. Valgyk—

TITE LAKE, 
Pačioje Parko širdyje.

PORT RICHMOND—naujas 3 kam-\ 
bariu namas su prif 
priekis kieto akmens.

fiRHĮAL SHOP 
175-21 Jamaica Avė. 
Jamaiča, L. L, N. Y.

VI 8-3676

STATEN ISLAND — kalvos virtųjy- 
custom statytas, 13 kambarių, 
kiam stovy, tuoj galima' kraustytis," 
Art! kAt. mokyklos ir bažnyčiose. 
$45000. Constarice Stevenš,.'51 Eas£j 
42 St, N. Y. City. MU 2-5089. " >

LABORATORY 
OR LABORATORY AND 

X-RAY TECHNICIAN 
DR. FABMER’S -■ 

PRTVATE HOSPITAL 
ALLENTOWN, NEW JERSEY 

Wire, Call or Apply 
Pitone Altentown, N. J. 9-3761 

Ask for Miss Ritter

8-KAMBARIŲ, vonia, rezidendnėj go
rioj, arti ferry. karštas vandub,alie
jum. Geras stovis. Arti kat. mokyk
los, bažnyčios ir susisiekimas. *

GI 7-8981 prieš 5 P AL,
GI 2-2849 po 5 P.M. r

RAŠMENŲ KRAUTUVfc — Wet $680 
savaitinių pajamų, įsteigta prieš 20 
nv, 3 ta Jšaufltoota, 6H dienok atidi?, 
ryta, pigi nuoma,' arti kat fežnyčfoi- 
ir zpokyfclos, nereikalinga'kotnpetid- 
ja, parduoda. už. $7500 su galintu 4 

^kamb. butu. CE 9-9640. >

Vienas kitas buvo tepaten
kintas, kam klebonas viešai 
citavo Margutį, ir žadėjo nebe
aukoti, bet daugumas galvojo 
kitaip. Sako: jeigu vienas gali 
rašyti kaip panorėjo, kbdėl ki
tas nebegali viešai pasakyti 
savo nuomonės apie tokį raši-

Tiktai Brooklyne 
KAMBARIO IŠDAŽYMAS 

nuo $19. 
Prityięs, darbas švarus, bet 

; kuriuo taiku. Skambink 
' susitarti. 
TE 6-9478

Aukščio lygis 2AM Pėdų. CAMP MABQUETTE . Berniukai 7. fori 16 
Prie Long Lake Adiroadacks širdy. Dvidešimt penkių keleivių valtis—Smė
lėtos maudynės—Nauja beisbolo aikštė —j Labai puikios kabinos su tiltu ir 
šaltu vandeniu ir modernia sanitariTfe priežiūra — Koplyčia ir slaugė 
įvairi programa — Prityrusi vadovybė. Kaina: 2 sevattės $66; visas sezo
nas $200. Rašyk ar skambink: Room 103 47M BergeuHne Aveaue, Untoa 
City, N. J. TriefeaM tNion 3-3846 arba Rev. J. P.tTBrien, Long Lak* N.Y.

įsijunk vienuoDnėn šeimon dar
buotis Kristui mokyklose, ligo
ninėse, prieglaudose, aklųjų in
stitutuose, katechizaci jos cent
ruose .mergaičių bendrabučiuose, 
spaudos leidyklose. Jei nori savo 
gyvenimų Jam pašvęsti, rašyk:

MOTHEB PROVTNCIAL
ST. MICHAEL’S NOV. 

Englevvood, N. J.
ST. MARY'S NOV. 
Bellingham, Wash.

ALB. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalų Vedėjas

J
BMaĮtfyftį fc- Y.

Š NOTĄRY PUBLIC S
56tk$SskJc*kkM3sJM3BO«^^

j TeL EVergreen 7-4335 

j StephenAronr 
(ARMAKAUSKAS)

Gratorius-BabsmuOtojas 
\ MODERNIŠKA KOPLYČIA 
Į ' 423 Metropolitan Av^i > 

,Brooidyn,i<.Y. '

Iškilmingose pamaldose šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje gausiai dalyvavo 
lietuviškoji. visuomene, unifor
muoti ir su vėliavomis vietos 
veteranai - veteranės, vietos ir 
Hartfordo skautai su vyr. sk. 
Putvyte ir sk. Nenortu. Čia 
gražų pamokslą pasakė svečias 
kunigas vienuolis.

. Lietuvių svetainėje iškilmin
gą minėjimą atidarė ir vedė 
draugijos vicepirm- Demikis. 
Vėliavas įnešus, prof. V. Ma- 
rijošiaus vedamas šv. Cicilijos 
choras, sugiedojęs Amerikos ir 
Lietuvos himnus, darniai išpil
dė keliatą liaudies dainų.

Kun. Matutis, = majoras B. 
’Scott, miesto atstovas J. Moč-

WAITKUS 
FUNEBAL HOME 

m Wdbster Averae 
' Cambridge, Maas. ' e 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių nrdrtorius 

ir Balsamuotojas \

Svarbiausioje Jūsų gyvenimo die
noje (Jūsų vedybų dieną) AR- 
LEJTS BRIDAU SHOP gali pa
dėti šiam reikale taip, kad Jūs 
ir Jūsq sužieduotinis niekad ne
galėsite užmiršti...

Jūs būsite apsiausti GRO2IU- 
MEILE - ŽAVESIU IR PUIKIU 
SKONIU. .

Malonėkit tiioj užeiti. — Tuo 
Jūs būsite patenkinti. — Ir kai
nos yra taip prieinamos.

Tel. STagg 2-5043 

'Matthew P. Bal

PAMOKSLŲ TVARKA
Antradienį, kovo 1 — Jėzus, Dieviškasis Optimistas

Rev. Matthėtv J. Cox 
(Užbaigimas 40 vai. atlaidų)

Antradienį, kovo 8

MOŽŽAftfcLLA 
su D vitaminais 

Maten ' kalorijų!

su 100 doL. Dr. Lelevlfius 50 
doL, Pranas - Mocejūnas 20 
(M., daugettš po 20£ po 15, po 
10 tel ?

Tuojpoišk'lmingopoBėdžio 
žehutiĮiej parapijos «06je >- 
vjteo giliai moterų parei
ta Antanui Ofiui pagsrtti va< 
karieftė, kurios metu dar pa
sakyta daug gražių kalbų, nuo
širdžių syeSdmmų ir pareikš
ta gražių finkėpmų. N.

jautrų žs^ W Matdtte.
P. MarijbšienėB šeštadkmi- 

nfe tiKJkyMOš iiibktafe gražiai 
padeklamavo.

Skautai, Vyt. Zdancevičiui 
režisuojant, vykusiai suvaidino 
Putvytes dviejų paveikslų vaiz
delį “Sut&tos vakarėlis”. J. 
Kubiliaus pieštos dekoracijos 
ūkininko sodyba —jbuvo1 įspū- 
dingos.

_ Radijo “Tėvynės garsai” va
landėlės vedėjas V. Plečkaitis 
visą savo laik^ paskyrė Vasa
rio 16 atžymėti. Čia į ameri
kiečių visuomenę žodį tarė 
kun. J. Vilčiauskas.

Alto ir Balfo reikalam suau
kota: $25 — Varpo klubas; po 
$10 — K. Giedraitis, Demikis, 
Liudžius ir Reikenis; po $5 — 
Dlugauskas, M. Gureckas, Bra
zauskas, Krivickas, Raškevi- 
čius, Savonienė ir Tomkus; ki
ti — mažesnėmis aukomis.

Viso surinkta $203. Pasiųs
ta $101.50 Altui ir $101.50 

Balfui.

PER G AVft NIĄ 
Gardžiaokis. 

genauBU sviezni sar.u 
z Pirk

Alelio
rnttMj g81IUM( 
RICOTTA

VYRAMS
Viri kostiumai nupiginti

105į—30%
Kai kurie su 2 kelnėm, 

geroS’ rūšies
EGBEBT MAN SHOP

2»« Bay St.
TsnipkiiteviUe, S. L

EAST WILLISTON, 2 aukštų koto& 
nls 1 metų senumo, didėlių medžių v 
pavėsy, ant 1/4 akro kiemelio, 
rinė halė, sunker gyv. kamb. su židi-: 
niu, virtuvėj naujas pečius ir 1 platb- 
tuvas, dideli miegamieji, valgomasis;. x 
powder kamb., denis ir 2 pilnos 
nios 2 aukšte, paliepė su langu, patio, 
pilnas rūsys ir prijungtas garažas. ■JŠgs 
Arti kat bažnyčios ir mokyklos. 
$29,500. PI 6-4861. , \ '

Bendrųjų ir stojamųjų egzaminų i kat. aukš- 
tesnMs mokykla* kurtai » ttailėihatikos ir 
anglų kalbos. Liepos mėn., 1955, baigusiems 
pftdines mokyklas.

PIRMOJI SEKMA KOVO S.
\ KtJBSO KAINA $3$.

imu - , .y.ui hmie—

Kiekvienas laidotuves apsupti 
nuoširdžiu grožiu ir kįlnia didybe 
yra mūsų pasirinktas tikslas.

Kur tobulumas yni tradicija 
STEPHEN. FUNERAL HOME

2681 Pftldn Avė^ Brooidyn,
AP 7-8340

133-26 Cross Bay Blvd.
Ozone Park, VI 3-9268 -

ST. FRANCIS Hd&hTAL, tarnaujama VtfgMv »v,PrtnrMr—s 
Seserų, kovo 19 d. 1955 m. atidaro autorizuotą kursą paruošti X-Ray tech
nikams. Kurtas užtruks dvyliką (12) mėnesių mokant rentgenologijos 
skyriuj ir vieneri metai vidaus praktikos. įstoti galima kovo ir rugsėjo mč-

DEER PARK, Seimų namas, 5. ir 3j>>.'^! 
kamb. butai, garažas, užbaigtas rū-' 
sys, aliejum, prie susisiekimo Ir krau- 
tuvių. Arti traukinio stotis, kai. ‘baį-,->^ 
nyčia ir'^mokykla. $17,700. '
< ' Deer Park 2-9633.

Josėph Garssva 
GRABORIUS 
BAIfiAMVOTOJAS' 

231 Mm Avw

Kaiser&Koos Ine
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

87 -26 Woodhsv en 
WsnHMnn, N. Y.-^ - J 
* VI 7-2688

- * Visos Mitiou. nubpHnai ir 
ktda yisų vienuolinių 'bendniome- 
nių HiraŽnrių pheš 1847 m. liepos

* Kasdieninės'(saldos visų Pa- 
iotieaų kunigų, brolių ir semina-

HAROLD E. LARSEN
Statėn Islando Juvelyrų dirbtuvė 

46M AMBOY ROAD 

greAtkells

Puikus namas 
Žmonių; Tinka , _ _ ______
<nes ngontaiM, cnrumsinems ir 

riaip sveitatuntiems.

ZALETSKAS 
FUNERAL HOME 

S«4 EAST BROA1>WAY ;

BAY RIDGE—O.L.P.H. parapiją 
tinis, pusiau dalintas, parlor vjeta. .£» 
rūsys, 14 kambarių, visi tušti, alit^amc 
šildytuvai. $15,000. Broker. ESšečn 
Ltadroth, 511 59 S* HYadjrth 2-TBTfcf

SPĖCtAiHfe GAVĖNIOS PAMALDOS
KIttyfimO ANTRADIENIO VAKARAIS

Rožaačiu8bLit^j»-i>m<tesias-Falaiminixhas

- — — — Atpirktasis
Rev. Mtchae) R. Cahir
- — — —. Atpirkėjas
Rev. John J. Kowsky
- Didžiausia žmogaus tragedija
Rev. Paul 4. Belzer
Didaausias žmogaus triumfas

Rev. Thoums F. Kelleher
Antradienį, balandžio 5 — Gimtosios nuodėmės pamoka

Rėv. Charles A. CIancy
Kiekriens penktadienį KrySaūs fcėlfei — 7:8O 

Pavakariais — 3:10 — Vaikams
Vakarais — 7:30 — Suaugusiems

GUARDIAN ANGEL CHURCH 
ŠVENTOVINE JURŲ BAŽNYČIA 

lOth Avenue ties Žįst Street, į^r Torte 11, N. Y.
Tel wAtkfas 9^5966

Right Reverend- Monsignor John X O’Donnsll, P. A. 
Klebonas -ir uosto kapelionas

Antradienį, kovo 15

Antradieinį, kovo 22

eA«brocu#at

EDWIN F. TRINKA
Laidotuvių Patarnavimas

MAYWdOD, N. J.
LITILE FERRY, N. J.

Hubbard 7-3858

DIRBK ROŽANČIUS 
-3 LAIKUI PRALEISTI AR

jttėpi 1* taip lengva!
Atsiųsk 10 .c. (grąžinama pir- 

mii užsakymu) dėl smulkiai iliu- 
štrudto katalogo ir nurodymų.

Rašyti tik angliškai.
prrtSHiRE

385 MerriB Road 
Mttafidd, Mtaa.

.grėite pardavimo. Parduoda <H 
išskaičiavimų. BA 7-5287.

— — ■■ - .....v »' ■..
n^irniu paUemiMit

STOVE OR NUT

PEA ....f.____ .......

< Jei taip, tai y 
CLDVE PARK RESTORANAS

- SėuijrMe, States btaųd 
taip Jums viską parengs, kad 
negal&t niekad užmiršti.

Gardfia yalgiąL Grati muzika. 
AaniMfatii pati&navfarias. , Jauki

BJ^YLON* ittisai plyttoia n 
SLOGO Diaigaia GI naskoia. 3 m 

prtpMgą pakepė, Jte 
žfcldimų kainb., tvoreA aliumini 
H| įsmyli ir tietaL užuotoMc^ 
huoatoUaik avrttdhkKi iiaiįrviia 
kat. mokykloj ir IMŽnjrtįta*,

muzika-1% ' •
jo ‘šiltai prabilo Alto v’cepir- bth'
rnipinkas A Olia, tą dieną Ro- vo kaip ir iteaSabiivęs wras- 
chėųterihati^ęs

ii valandą visos y gtos or
ganizacijos su vėliavomis orga- 
iteuotai nužygiavo badnySon 
iškilmingų m šių, kurias ataa? 
Savo ir pantKiksIą ^pasakė kun. 
Mockevičius.

3 valandą parap'jbs salėje 
įvyko iškilmingas posėdis,, ku
rio centrinis ItaHČtojas buvo 
Antanas OKs. jis tjrumpoj, bet 
labąi turiningoj kalboj pabė
go kai kuriuos svarbesnius mo
mentus iš Lietuvos laisvinimo 
darbo ir kiek apsistojo dėl šiuo 
metu . - ‘ NEW BR1TAIN, UONN.

įte^bavusioš tarpošavio 
kavos. Vasario 13 Lietuvos nepri-

Jis pripažino, kad laisvini- klausomybės . minėjimą suren- 
mo darbe yra daug klausimų, Š®. Lietuvos Mylėtojų Draugi- 
kuriuos reikįa' svarstyti ir 
Raudoje ir susirinkimuose, 
bet svarstyti akademiškai, o 
ne griauti. Griovimas ^niekada 
nieko gera nėra atnešęs.

Po jo kalbos klebohas kun. 
Jonas Bakšys griežtai pasisakė 
prieš bendro darbo griovėjus. 
Norėdamas parodyti kokių 
metodų ir kokio žodyno tie 
griovėjai kartais griebiasi, 

pdtakitS H Ma^hBo kelis

’ BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 1 
FUNERAL H 6 M F] 

254 W. BroachVay j 
South Boston, Mass. į 

: ŠOSEPHBARACEVIčIUSt 
Laidotuvių 'Direktorius 1 

: Ta SOuth Boston 3-2590 į
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MM* A

Padėka

Klausykite

piano studijos mokiniai ren
giami koncertui. Tai bus meti
nis. pasirodymas, antrasis iš ei
lės. Koncertas įvyks balandžio 
23 d. Apreiškimo par. salėje.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje kiekvieną sekma
dienį groja vargonais per 12.- 
15 vai. šv. mišias.

Liet. Moterų Klubas
* dalyvąvo New Yorko esčių 
surengtame jų nepriklausomy
bės šventės minėjime. Pabal
tijo Moterų Tarybą atstovavo 
Salomėja Narkeliūnaitė, N. Y. 
Moterų Klūbą Marija Kregž- 
dienė Jos pasakė atitinkamą 
žodį. . .

Agnės Sniečkutė,
Darbininko skaitytojų Anta

no ir Onos Sniečkų duktė, lėk
tuvu išskrido į Meksiką pra
leisti žiemos šalčių.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 2 
kamb. ir virtuvės, aliejumi ap
šildomas. Tai pat išnuomaja- 
mas ir kambarys su atskiru į- 
ejimu. Teirautis telefonu UL 
8-7821, arba asmeniškai adre
su 103 South St Brooklyn 11ą 
N. Y. ■ - -

> ,Šv. Vardo drMg Jas
metinė iv. Komunija ir ben

dri pusryčiai įvyks per. aalėje 
-kovo 13 po 8:30 vaL mišių. 
Bus gardūs užkandžiai, svečių 
su kalbomis ir rodomos trum
pos fihnos. Rengimo komitetan 
įeina B. ŽSl&nAs, A. Stankū
nas, E. Purinas, F. Kaper, Jo
nas ir Povilas žukaL Vyrai mo
ka po 1 doL, vaikai —25 et x

Boatone, išrinktas nariu Advo. 
katu Sąjunga Tarybos (Bar 
Assodattori for the Oounty of 
Mkjdtasat). Adv. A O. daina 
iš 1Q kandidatų į 5 tarytoje 
vietas laivo ketvirtas. Ui jį 
daugiau balsų gavo tiktai gu
bernatoriaus tarybos narys, 
aukštesniojo teismo' sekreto
rius ir dar vienas teisėjas.

durti voks.
Mes taip pat prityrė imigracijos 

reUthlais.
Kasdien atidaryta:

9.-00 A.M. Ugi SfOO P.M.

pagaminti. brolių Mbtfiąį, 
•bus rsdbad tavo 13 d. Apre$- 
; salėje^ Rengia X’et
vyčhi Al kuopa. Pelnas Skiria
mas

Vilniečių Sąjunga
Bostone ruošiasi paminėti 

Vilniaus universiteto pradžios 
375 metų ' sukaktį, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos Bos
tono skyriui pirmininkauja 
mokytoja N. Kulbokienė.

je_ir direktorių taryboje, dosni 
lietuviškiems reikalams, pat
riotinė. Kas iškrėtė jai tokią 
nevykusią išdaigą, kai savo na
rių tarpe turi gerai lietuviškai 
mokančių, kurie bemoktų "is- 
laidiu5 butų padėję apyskaitą 
pataisyti? Ją gavo tūkstant's 
su kaupu narių — ir visiems 
tėkšta į veidą darkyta kalSęu 
Na, ir dabar žmogus sakyk, 
kad/mes dar branginame savo 
tėvų šalies kalbą! S. S.

D. Žereliūtė,
Jurgio ir Marijonos Žerolių 

duktė, išlaikiusi slaugės egza
minus, baigė St. Johą’s Evan- 
gelical School o/ Nursing ir 
gavo,-diplomą.

rajono.
Bikini bandymas parodė, 

kad bomba apnuodija 7000 
kv. mylių plotą (New Yorko 
plotas 7863 mylios): tas plo
tas buvo pailgos formos —220 
mylių (kaip nuo Nevr Yorko k 
H Waahtogtoix>) ir 40 myfių

Stepben Bffedes Jr.
ADVOKATAS

Kai tremtiniai pradėjo at
važiuoti į Ameriką, viena se
niau atvykusi moteris, nugir-, 
dusi Bostono gatvėje dviejų 
mažų vaikų pašnekesį, pasi
klausė ir pasakė: “Kaip tie 
boisai gražiai lietuviškai kal
ba”. Ta nemokyta ir savo kal
bą apgadinusi moteris gerai 
dar suprato^ jog svetimais žo
džiais atmiešta ir apdarkyta 
lietuvių kalba yra jau nebe

Ryšium su naujais atomi
niais sprogdinimais AEC (ato
mines energijos, kooriajos}

jjfps. Alg. Kačaaauskas,
muz. J. Stankūnui pasitrau

kus, apsiėmė vadovauti “Rū
tos” radijo ansamblio chorui. 
Choras jau ruošiasi “Rūtos” 
pavasario koncertams, kurie į- 
vyks balandžio 24 d. Newarke, 
N. J. ir gegužes 1 d. Apreiški
mo parap. salėje Brooklyne.

r.--.-: vft- <•

”’3n y.v. bus susikaupimo va- 
landa ir išpažintis. Sekmad'.e- 

Kįį- ^ovo 6’ Apreiškimo bažny- 
^,~.;čiąje 11 vaL mišios ir bendra 

komunija, po pamaldų para
ri "' ldjos salėje — šv. Tomo Ak- 

viniečio minėjimas. Paskaitą 
skaitys T. T. Žiūraitis.

Praėjus Lietuvos Nepriklau
somybės 37. metų minėjimui, 
reSkiame nuoširdų padėkos 
žodį: New Yorko"valstybės gu
bernatoriui A. Harriman už 
paskelbtą dekleradją; kongres- 
manui Tho. J. Dodd už pasa
kytą minėjime kalbą; Lietuvos 
atstovui P. Žadeikiui ir konsu
lui J. Budriui už sveikinimą 
raštu; kunigams klebonams už 
atlaikytas pamaldas ir progra
moje dalyvavusiems kalbėto
jams, rengėjams, chorams — 
Operetės, Angelų Karalienės ir 
Maspetho parapijų bei jų vado
vams; solistei Lilijai Mickevi
čiūtei; laikraščiams — Darbi
ninkui, Vienybei, Tėvynei ir 
Garsui, kurie daug prisidėjo 
prie parengimo išgarsinimo.

Ypatinga padėka tenka taip 
gausiai dalyvavusiai publikai 
už’ aukas. _ , *

Nemaža prisidėjo ir tie, ku
rie suadresavo 2000 tarškų, 
prašant aukų. Dar ir dgtoar ne
vėlu aukoti. Aukas siųsti iždi
ninko adresu: S. Briedis, 37 
Sheridon Avė., Brooklyn 8, 
N. Y.

ba dar branginama, mokytis 
taisyklingiau lietuviškai kalbė
ti. Tokia lietuvių kalba, kurio
je kas kelintas žodis yra sveti
mas arba iškreiptas,yra netik
tai negraži, bet marinama, žu
doma kalba.

Bet jeigu dar galima atleis
ti kalbantiems, tai jau jokio 
pasiteisinimo negali būti Tar
šantiems. Rašytą žodį gali kas 
kitas pataisyti. Bet kai ir tuo 
nesirūpinama, tai parodoma, 
jog lietuvių kalbą norima są
moningai žaloti ir dar palikti 
ateičiai liudijimą, kas tai da-

IŠVYK^TANT ilgoms gastrolėms, gotom priversti 
parduoti gerai įrengtą maisto krautuvę ir mūrinę ta 

gausia kfijentūra. Labai pageidautume lietuvio pirkėjo.

WINTER GARDEN TA V
- Kabaretas ■

Atleistina tiems, kurie čia 
gimė-ir neturejū progos gerai 
lietuviškai pramokti. Jų niekas 
ir nesmerkia, nes tai ne jų kal
tė. Daugiau reikalaujama iš 
tų, kuriė ipeV radiją kalba, su- 
sirinkimuoee prakalbas sako, 
visuomeniniam darbui vado
vauja. Jų pareiga, jei tėvų kal-

Bestono ląSorašMal 
pasipuošė tautiniais lietuvių 
rūbais, įsidėdami nuotraukas 
iš lietuvių maldos dienos Bos
tono katedroje. , “Bostono 
Globė” vasario 23 įsidėjo net 
per 5skiltis. nuotrauką-gie
dančių mergaičių, o “Daily 
Record” — visą grupę jaunų
jų ir vyresniųjų lietuvaičių. 
Matyti, tie vaizdai tautiniuose 
drabužiuose, neįprasti t kated
roje, reporterių akį labiausia 
ir traukė.

Aprašymuose daugiausia 
užsimenama apie arkivysk. 
Richardo J. Cushingo kalbą, 
kurioje jis palygino JAV ne
priklausomybės kovas su da
bartinėm lietuvių kančiom. 
“Boston Post” vasario 23 nu
meryje atkreipė dėmesį į ar
kivyskupo iškeltą faktą, kad 
Lietuvoje kunigai kryžiuojami 
(suminėta kun. Petrikas, Dab- 
ryla, Balsys), kas Dievo aky
se tegali būti išperkamoji au
ka už Lietuvos laisvę.

Visais metais į priekį
LB New Yorko Apygardos 

Valdyba sausio 27 d. nutarė 
pasiūlyti apylinkių valdyboms, 
kur yra sąlygos/imtis inicia
tyvos ruošti bendrą Naujų 
Metų sutikimą drauge su kito
mis vietos lietuvių kultūrinė
mis organizacijomis.

Didžięjo New Yorko, L. B- 
nės institucijos, lietuvių visuo
menės patogumui, iš anksto, 
jau dabar, yra padariusios rei
kiamus žygius 1956 metų suti
kimą surengti bendrai su kito
mis kultūrinėmis N. Y. lietu
vių organizacijomis erdvioje, 

gražiausioje Brooklyno salėje.

’. Kiekvienas katalikas tarp 
21 ir 59 metų įpareigotas pas- 
nukauti visouūs gavėnios sa
vaitės dienomis, metų ketvir
čių dienomis, Sekminių, Mari- 

:. \ jos į Dangų ėmimo, Visų švan- 
tiį ir Kalėdų vig*lijose. Pashin- 

G..į>’kų dienomis tele’džiama vieną 
K kartą į dieną sočiai pavalgyti.

Kitus dU kartu galima ^ižkąs- 
ti pinai nepasisotinant, ir ne- 

g vartojant mėsiškų valgių, jui- 
sitaikant savo sveikatos ir dar- 
do aplinkybėm. , Mėsos - gali-

* Šri valgyti |ik kartą dienoje 
> r - pagrindkaam valgy, išskiriant 
r pdktadięniųs,. Pelenų tre<9adi» 
^ 2 nį ir Marijos į. Dai^ų £mimo 
į ‘ bei Kalėdų vigikjose. Valgių 

tarpuose neleidžiama užkan-i 
r- t džiauti, bet leidžiama gerti pie- 
J ną^ vaisių sunkas bei. kitus 
į. ' gėrimus.
C | Jei turėtų nukentėti sveika- 
h7 ta ar darbingumas, pareiga pa- 
įv. fltifakauti atkrinta. Kilus abe- 

jojtorai Jdęboms ar nuodėm- 
Mautis gali suteikti atitinka- 

FB' mų paaiškinimų.

-A ■> '.į- -«>> ■- 2'- ■'irt*'"- ■*'-
^<‘7 , t-

Apygardhtis LB ^yjtok'ų 
' /atstovų suvaMfryimas Išrinko 

Y&to apygardos 
; kiM vasario 22 i pc^

* kpmptektooti kun-; V. Patašiui
J*. kitaBK st^irinkime pate-kti

Sarila&ymas nuo mėsos 
jį. Kiekvienas katalikas, sulau- 

kęs 7 m. amžiaus, yra įparei- 
. gotas kai kuriom e dienomis 
^7^-- nevalgyti mėsos.
? \ - Mėsa draudžiama valgyti vi-

* ąais metų penktadieniais, Pe- 
lenų trečiadienį, Marijos į Dan- 

taimo ir Kalėdų vigilijose 
įj ? bei Didįjį šeštadienį ligi vi-

- durdienio. Tomis dienomis ne- 
galima vartoti mėsos, mėsiškų 

į.- * sriubų* taukų ir riebalų Metų 
L / ketvirčių trečiadieniais ir šdš- 
h-’ ‘ tadieniais, Sekminių ir Visų 

šventų vigilijų dienom’s mėsa, 
/£? mestos sriubos bei riebalai 

. gali būti naudojami tik v'eną 
- / kartą per dieną pagrihdiniame 

. ' Ą valgyje. <

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjai ^

šiemet ruošiasi gausiai da
lyvauti metiniame rėmėjų sei
melyje, kuris šaukiamas 
Brocktone, vienuolyno rūmuo
se ,antrąjį sekmadienį po Ve
lykų — balandžio 24 d. Seime
lyje paskaitas skaityti pakvie
sti: prof. B. Vitkuj ir E. Va-

' yafstikų seiimrite ? BUįftąmMl ir Mitri
; įvyko vasario 22 šv. Petro* įdomiai jgvgramąi.
parajujos adėje. Dalyvavo per a w '
100 atstovų. Paskaitą skaitė ' 
prel. J. Balkūnas iš Maspeth, 
N1Y. iš Jrur jisai buvo atvykęs 
į lietuvių maldos dieną. Seime
lyje priimta visa eilė rezoliu
cijų.

KapttotijMS vėliava,
kuri plevėsavo Washingtone, 

buvo iškelta ‘ Bostone katalikų 
seimelio metu. Vėliavą su ati
tinkamu dokumentu buvo įf 
teikta preLJPr. Jurui kongr. 
John McCormacko vasario . 16 
po invokadjos Kongrese.

' IEŠKOMA 3-4 kamb., 
neįskaitant virtuvės ir vonios. 
Kas . turėtų j| Mtaomoti ar ži
notų kas ištaomoja, prašomas 
skambinti Duriririnko redakci
jai teL GL 5-728L •

(kfetoeys), odos iš
bėrimo, geridis irflrimhno, 
plaučių uždegimo, vidurių 
liuosavimo, puriės Ugų, štrdtea 
supykimo, Šžurpufiaviino, per
šalimo, dieglių, reunatfašno, 
bronchito, rožės, riemem de- 
ginimo, galvos skaudė#mo, w 
harių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų, vidurių- figų. Alos arbatos 
svaras ktimsofa $4j0& * 
- Alezander’s Co.

414BBOADWAY

aiškino apie atoadnių sprogi
mų pavojų žmonėm. Didžiau
sias pavojūs yra'atominės dul
kės, kurios šukyte nuo spro
gimo, pšsiketia į debesius, 
plaukia su vėju ir vėl krinta 
ant žemės. Jfi bomba sprogs
ta ant žemės, tai ji stAefia 
daugiau dulkių nei sprogda
ma ore. Dulkės veikia, 
jei gyventojai pasinaudoja 
bunkeriais riuo bombų po 
sprogimo vemtom, nusiplauda
mi , pakeisdami drabužius, lai-

- Krušinskasd^nfokas, dr. •" £ Vitfcm,
Bl Radzivsmas -- sekretorius. atvykęs i New Yorką iš 

- V. Ateninis — organizacinis Brocktono, kur jisai vadovauja 
į- r^rių vedėjas bč ± VasiĖaus- Nukryžiuotojo Jėzaus
' ; kas—narys- ValdybGS adresas:'• vienuolyno ūkiui, lankė 

LKL 4, Ncw 
Iž^ort TeL į? 6-4658. _. / .

' VHems' ažetthrbAams
kovo 5, šeštadienį, pranciš-

kopų vienuolyje koplyčioje

Štai mano rankose yra vie
nas dokumentas pavyzdžiui. 
Tai *«Atokrite 1954 Mėtom? 
Soutii Bostono Lietuvių Pffie- 
člų Drai^ija.” Taip ir pava
dinta. Toliau viskas atspausta 
be lietuviškų ženklų tartum 
Bostone nebuvo galima rasti 
nė vienos lietuviškos spaustu
vės. Bet ir to dar maža. Mir
gėte mirga tokie sakiniai ir 
žodžiai: “balsavimas ant Di
rektorių rekomendacijos”, “Dė
lei prezasdu pripolanciu toi 
dieno! svečiu”, “Iruokota 375.- 
00 dėl Sočiai Membres”, “Rau
dos”, “Kalediu Veikimas dėl 
Vaiku”, “Pataisymas Stalių” 
(neaišku, ar staliai ką taisė ar 
jie patys buvo taisomi), “Viso 
Rakandiu Pirkimiu”, “Kalbasi”, 
“Pelnas nuo dgarettes”, “A- 
bejotina Atsakomybe 1,781.10” 
(suma nemaža, ar ji paliekama 
kam nors pasisavinti?), “Se- 
sui menesiu — mashinos nu
pirktos leipos menesio”, “1954 
Metais Mirė Narai” (ar drau
gija skelbia tik tuos mirusius, 
kurie po vandeniu nardo ir lie
tuviškai vadinami narais —di- 
vers?), ir Lt.

Draugija, kaip Žinoma, yra 
gausi, turtinga, turi didžiai 
garbingų žmonių savo valdybo-

vaikai, kurie tonko valMy- 
bines moB^&as, bus ruošiami 

savo beturimai ir angliškai Apre'A- 
pažibamus ir buvo užėjęs 1 “mo parapŲoje. Pniom vai- 
Darbininko redakciją. . įį.8*”? *
-T?- .. . .• . dieni po 9 vai mstių parapijos

“liet. Atobniaknų ' mokyklon/ ' ;
radijo programa, kuriai va

dovauja J. Štokas, pam'nėjo 
Vasario 16. Vasario 19 traps- 
liącijoje dalyvavo poetas Jonas 
Aistis ir, T. Tomas žiūraitis, 
OP. Anglų kalba šventės reikš
mę ap^būdim) pats programos 
vedėjas J. Smakas.

SOBOLES BAKING, Ine.
& V. Lutas — vedėjas
Stt Orni 8L, tol Uj a, K. T.

TeL EVergrirtn 4-8802
Lietuvfflca ttooaa ~ geriausia 

duona. Mes Šėtone duonas, py
ragus ir pyragtiHui pagal visu 
skoni. TortaV jįtottngai pyragai


