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PRAGYVENIMAS 
VIS BRANGSTA

Amerikoje pragyvenimo 
kainos vėl pakilo. Ypačiai 
New Yorke. Palyginti su 1947 
— 49, sausio kainos buvo 
122.3. Per 16 paskutinių mė
nesių kainos buvo pakeltos 
14 kartų. Labiausiai brangs
ta maistas. Tendencija tebė
ra kilti.

Tuo tarpu žmonių perka
moji galia yra nukritusi per 
metus 4.5%.

BRANGS IR TRAUKINIAI 
.. New Yorko traukimus nuo 
1959 žada pabranginti, šie
met traukiniai duoda daug 
mažiau pajamų nei pernai. 
Mažiau keleivių. Jei nepadi
dės, tai šiemet bus 8 mil. ma
žiau pajamų. 0 trūkumų 
traukiniuose vis dažniau pa
sitaiko.

• Prezidento Eisenhowerio 
populiarumas per paskutini 
mėnesį sumažėjo 2%. Sausy 
buvo 60%, dabąr 58%. Buvo 
tokių nepasitenkinimo pareiš
kimų: “Jis veda mus į depre
siją”, “Aš nemėgstu jo pata
rėjų; atrodo, kad jis galvoja 
ne savo galva”.

• Senatas patvirtino, kad 
pašto rinkliava iš 3 cn. laiš
kui būtų pakelta iki 5 cn. 
tarpmiestiniam laiškui ir 4 
cn. vietiniam.

• New Yorko mokyklos at
leido viso 945 triukšmadarius.v voLeista grįžti į normalias kla
ses 87. Atidaromos dvi mo
kyklos, kurios priiminės at-

Amerikos vienybe dėl pagelbos užsieniui
■ VISUOMENES VEIKĖJAI SPAUDŽLĄ KONGRESĄ, KAD SKIRTŲ DAR 4 MILIJARDUS DOLERIŲ

AVashingtone staiga -pasi
keitė atmosfera tarp demok
ratų ir respublikonų. Po pra
sidėjusios aštrios kovos dėl 
rinkimų vasario 25 buvo pa
demonstruota respublikonų 
ir demokratų vienybė dėl 
programos užsieniam remti. 
Kalbose. Į kurias buvo su
kviesta daugiau kaip 1000 
visokių veikėjų, pasisakė už 
vyriausybės programą Tru
manas, Achesonas, Steven- 
sonas. Prezidentas Eisenlic- 
weris sujaudintas kalbėjo, 
kad tai buvo didžiausia vie
nybės demonstracija, kokio
se jis vra kada dalyvavęs.

Pasikalbėjimam vadovavo 
viceprezidentas Nixonas.

Užsienio pagalbai prezi
dentas reikalauja iš Kongre
so 3,900 milijonų-dol.

• Amerikos karinėm pajė
gom išlaikyti per ateinančius 
penkeris metus reikės išleisti 
200 milijardų dolerių, — kal
bėjo prezidentas.

• Skinama užsieniam pa
galba duos darbo ir 600,000 a- 
merikiečių, — priminė valst. 
sekr. Dulles.

• Sovietai skiria užsieniam 
1958 m. 1952 milijonus dol. 
Jų 95'r eina Afganistanui, 
Egiptui, Syrijai, Indijai, In
donezijai, Jugoslavijai, —

' informavo ČIA direktorius 
Allen Dulles.

• Gavėjas ir davėjas turi 
kiekvienas savo rūpesčių. 
Neprivilegijuoti kraštai rei
kalingi mūsų mašinų savo 
laukam, mūšų drabužių savo 
nugarom, mūsų avalynės sa
vo kojom, mūsų maisto savo 
pilvui. Bet mes rūpesčių tu
rime taip pat: mes esam

skurdžiai kitoj srity. Mes rei
kalingi pateisinimo savo ge
rovei — pasidalinti ja su ki
tais, — kalbėjo vyskupas F. 
Sheen.

Lietuvių i tą susirinkimą 
buvo pakviestas Baltas. Nu
vyko jo reikalų vedėjas kun. 
Lionginas Jankus.

David Lawrence (NYKT) 
atkreipia dėmesį į keistą reiš
kinį Vakarų spaudoje — su
stiprėjusią kritiką savo kraš
to viršūnėse stovintiem žmo
nėm. Anglijoje, sako, kriti
kuoja karalienę ir min. pir
mininką Macmillaną, Ameri
koje — prezidentą. Kritikuo
ja, kad jis golfą muša; kriti
kuoja. kad jis vyksta savait
galio pas žmoną. Lyg jam 
nevalia turėti savaitgalio a-* 
tos togų.

Anksčiau taip nebuvo; Nie
kas nekritikavo prez. Wilsc- 
nb, kad jis po du kartu per 
savaitę golfą žaidė, ar prezi
dento Roosevelto už jo daž
nas išvykas į Hyde Parką. 
Spauda taip pat neklausė- ’ 
prezidento Trumano, kodėl 
jis skraidė su svečiais į Flo
ridą valstybės lėktuvu atos
togauti. Paprasto mandagu
mo. kurio buvo 
anksčiau, šiandien 
dc na.

Tačiau tie patys

paisoma
nebero-

Prezidentas Maskvos veikėjų nelaukia
Prezidentas Eisenhoweris 

vasario 26 spaudos konferen
cijoje paskelbė, kad jis susi
taręs su viceprezidentu Nixo- 
nu. ką pastarasis turi daryti, 
jeigu Eisenhoweris negalėtų 
pareigų eiti. Tačiau, kokios 
tada Nisono pareigos, neskel
bė.

• Dėl depresijos preziden
tas aiškino nesakęs, jog per- 
sisvers į gerąją pusę nuo ko- 

mėnesio. Tai pareikalaus

daugiau laiko.
Akivaizdžiau ūkis 

atsigauti nuo pusės
prasidės 
metų.

politinių• Dėl įtakingųjų 
veikėjų kvietimo iš Sovietų 
prezidentas davė suprasti, 
kad tuo tarpu jie nelaukia
mi. Prezidento pareiškimas 
buvo staigmena po jo laiško 
Bulganinui. kuriame buvo 
siūlęs įtakingiesiem veikėjam 
lankytis.

GUATEMALOS naujai išrinktas prezidentas Miguel Fuentes pas 
JAV prez. D. E;senhoweri.

AFRIKOJ PAŽANGOS DAR NEMATYT
Viltis mažina kritika netaiku

leistuosius.
. • New Yorko valstybės ko

misija tiria Uticos policijos 
veiklą. Vienas policininkas 
kaltinamas laikąs prostitu
cijos namus; kitas policijos 
kapitonas ėmęs kyšius ir va
giliavęs.

• Atominės energijos ko
misija rengia atomine ener
gija varomą lėktuvą.- Lėktu
vas bus išmėgintas 1960.

Šiemet Į menuli
Aviacijos štabo viršininko 

pavaduotojas gen .D. L. Putt 
Atstovų Rūmų komisijai 
kino, kad šiais metais 
lį. Taip pat‘įspėjo, kad 
artimiausius 6 mėnesius
vietai gali paleisti raketą į 
erdvę su gyvuliu ar žmogum, 
kad jie grįžtų atgal; gali taip 
pat paleisti raketą j mėnulį.

aiš- 
gali 
per

Washingtone konferencijoje, kuri svarstė pagalbą kitiem kraštam.

Korupcija tarp didelių žmonių
Atstovų Rūmų komisiją, 

kuriai pirmininkauja dem. 
Oren Harris ir kuri tyrinėja 
Miami televizijos koncesijų 
reikalą priėjo dalį netikėtų 
išvadų. Būtent, prezidento 
paskirtos -federalinių ryšių 
komisijos narys L--------
Mack esąs nusikaltęs įstaty-

EUROPĄ KANKINA ORAI
Europos šiaurę ištiko šal

čiai ir sniegai. Vasario 25 
Anglijoje buvo 12 colių snie
go. Norvegijos sostinėje buvo 
temperatūra nukritus — iki
minus 13 Fahrenheito (25C).. mam, paremdamas vienos . 
Lėktuvų susisiekimas sukliu- firmos interesus koncesijai 
vo. Sparnai bematant apie- gauti už pinigus, šita išvadavo. Sparnai bematant aple
dėja. Automobiliai sunkiai 
pajuda. ,

Tuo pačiu metu pietų Eu
ropoje atšilo. Vakarinėje Vo
kietijoje, Prancūzijoje upės 
pakilo, ir gresia potvyniai.

PERONISTAI JAU REI
KALAUJA

DVIEJŲ PREZIDENTŲ 
PASIKALBĖJIMAS

.__ iBuvęs prezidentas Truma
nas aštriai kaltino Eisenho- 
werio vyriausybę, kad ji pri- 
vedusi prie depresijos, sugrio
vusi Amerikos prestižą.

Spauda klausė prezidentą

priminti yra perdaug pavo
jinga ir kad status quo — 
dalykai, kaip jie dabar yra 
— turi būti Vakarų priimti...

Lawrence žodžiai aštrūs, 
deja, teisingi. Net kai Ameri
ka savo satelitą paleido, po 
kelių.dienų apie jį nieko ne-’ 
berašė, o apie sovietinį rašyti 
nesiliovė. .

Ar tie didieji laikraštinin
kai yra kapitalo įtakoje, ar 
oportunizmo, ai- komunizn o 
ar ignorac'.jos. kad pačios A- 
merikos interesų nemato — 
sunku pasakyti. Tokių, kuri? 
tarptautinių problemų svars
tyme kreiptų dėmesį į pa
vergtų kraštų interesą, yra, 
nedaug. Viename Vasario 16 
minėjime New Yorke buvo 
konstatuota, kad per 1957 
metus pavergtiem kraša u 
nepalankiausią.’ principą 
spaudoje piršo C. L. Sulzber- 
ger (NYT); labiausiai ir pa
lankiausiai pavergtų kraštą 
reikalą kėlė D. Larcrence (N 
YHT), čia minimas autorių <kritikai.

sako Lav'rence. nerodo kriti
kos priešui, kai reikia Sovie
tų Sąjungos darbus demas
kuoji. Pvz šiom dienom bu
vo paskelbta apie Sovietų 
naują galingą vandenilio 
bombos sprogdinimą. Jokis 
mokslininkas, nei Anglijos 
nei Amerikos, nepareiškė sa
vo pasibaisėjimo ir nekalbėjo 
apie atomines dulkes. Dr. 
Linus. Pauling iš Califomijos 
technologijos instituto nei 
kiti, kurie ilgoj peticijoj 
smerkė Amerikos atominius 
sprogdinimus, nepasiuntė to
kios peticijos į Maskvą.

Pasakęs čia r. kad 
spaudi per maža 
atkreipė į Syrijos ir 
susiliejimą į vieną 
ir kiek ton reiškėsi Maskvos 
intfc. esąs. Lawrance meta dar - 
vieną priekaištą.

Iš kitos pusės, labai maža 
Vakarų spauda padėjo l.at- 
vijoš. Lietuvos. Estijos. Len-

Kaimynu žodžiai

Vakarų 
dėmesio

Egipto 
valstybę

Prancūzijos — Tuniso gin- vdįe prieš komunizmą. Klai
da buvo, kad Amerika su
trukdė Prancūzijai ir Angli
jai užbaigti Sueso žygį. Klai
da buvo Amerikos ginklų 
pristatymas Tųnisui. nes iš 
ten ginklai eina i Alžirą. O kijos, Čekoslovakijos. Kumi:- 
išlaikyti Alžiros šiaurę 
ne tik Prancūzijos, bet visų 
Vakarų interesas

ėas sunkiai duodasi spren
džiamas. Tarpininkas Ameri
kos valst. sekr. padėjėjas 
Murphy. vasario 25 jau tarėsi 
su Tuniso prezidentu Bour- 
guiba. Tunisas tebėra kietas: 
reikalauja, kad būtų derama
si ir dėl Alžiro. Prancūzai su 
tuo nesutinka, nes tai jų vi
daus reikalas. Prancūzai su
tinka tuojau atitraukti ka
riuomenę iš viso Tuniso, iš- 

- skyus Bizertos uostą, kuri 
nori sau pasilaikyti. Nesutin
ka su tuo Tunisas, reikalau
damas sau ir Bizertos. Tuni
sas siūlo Bizertą pavesti Na- 
tui. Prancūzai aiškina, kad 
tokis siūlymas būtų panašus 
į siūlymą pavesti Nato žiniai 
Malta ii. Gibraltarą.

Amerika nepatenkinta 
Prancūzijos politika

Amerika paskelbė vasario 
25. kad 6 Amerikos duoti 
Prancūzijai lėktuvai b .»m bar
davo Tunisą. Tai nesiderina 
su davimo sąlygom. Prancū
zai aiškina, kad tai derinasi, 
nes jų bombardavimas buvo 
skirtas apsigynimo reikalam.

yra nijos. Bulgarijos ir rytų Vo
kietijos žmonėm jų kovoje 
nusikratyti tironų — paver
gėjų jungu. Kai kurie vadi
nami “liberaliniai’’ kritikai 
čia ir užsieniuose kartoja, kad 
rytų Europos “Išlaisvinimą"

Prieš minLsterius

PRANCŪZIJA NEPA
TENKINTA AMERIKOS 

POLITIKA

• Alžiro sukilėliai atnau
jino kovas. Per keturių dienų 
kautynes žuvo prancūzų 82. 
sužeista 79. 11
nios. Sukilėlių žuvo 157.

dingo ve ži-

neaiš- 
ko- 
dr. 
rei- 
Rū-

sukėlė audrą Kongrese. Kilo 
reikale “imas, kad preziden
tas Ma<.< tleistų.

Kitos išvados dar
kios. Bet Atstovų Rūmų 
misijos buvęs patarėjas 

Richard Schwarz tvirtino, kad j 
kalą įpainioti ir Baltųjų 
mų pareigūnai. Minėjo A- 
dams pavardę. Kai SchwArz 
tai iškėlė, jis buvo pašalintas 
iš komisijos patarėjų. Spauda 
jį apšaukė naiviu politikoje 
ir triukšmadariu. Kai jis pa
teikė betgi dokumentus, apie 
Mack, spauda apie Schwarzą 
nutilo.

Prancūzijoje stiprėja kri
tika Amerikos politikai. Va
sario 25 užsienių reikalų 
min’ Pineau parlamente kal
bėjo apie Amerikos klaidas. 
Klaida buvo Eisenhowerio 
vidurinių rytų programa *ko-

• Sovietų atstovas Pary
žiuje Vinogradovas pareiškė 
Prancūzijos vyriausybei. kad! 
Bizertos uosto perdavimas 
Natai būtų laikomas nedrau-

Argentlnoje Perono šąli-
Kad Eisenhowerj, kaip jis vertinaninkai jau reikalauja, . -

jie būtų priimti j vyriausybę kritiką. Jis atsakė;
ir kad būtų leista veikti jų 
partijai. Jie padėjo išrinkti no ir
prezidentą Frondizi. sios-

; neklau
sau žmonių, kurie yra silp- 

menkos dva-
sios.

Trumanas.
spaudos dėl

klausiamas 
EIsenhowerio 

paaiškino: vi-

KĄ KARO VADAI GALVOJA
Amerikos jungtinio štabo 

viršininkas gen. N. F. Twi- 
ning pareiškė? “AŠ netikiu, 
kad kas nors sprogdinančio 
ištiktų Ameriką ir pasaulį 
per artimuosius penkeris me
tus. Tikrasis mėginimas a- 
teis po 15-20 metų".• Sovietai per 1957 parda- spaudos dėl 

vė laisvajam pasauliui aukso atsakymo, vėl 
už 300 mil. dol. Dolerius var- si' silpno tikėjimo žmonės • New Yorke per 
loja savo užsienio pagalbos yra jau respublikonų partijo- nuo metilo alkoholio tdaro- 
programai. je. mo iš medžio) mirė 6 žmonės

vaišes

prasidėjo dabar 
užsieniu reikalų 
Labiausiai kri- 
Vokietijos užsie- 
ministčris Bren-

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 40 metų sukakties 
proga Vasario 16 Lietuves 
Laisvės Komitetą sveikino Al
banijos Komitetas. Bulgari
jos Taryba. Estijos ir. Latvijos 
Laisvės Komitetai, Latvijos 
atstovas IVashingtone. Ru
munijos Komitetas. Lenkijos 
Tautinės Vienybės Taryba, 
PJT pirmininkas. Laisvosios 
Europos pirmininkas ir vice
pirmininkas.

Lenkijos Tautinės Vieny
bės -Taryba, “lenkdama savo 
galvą prieš lietuvių tautos 
rezistencines aukas ir nepa
laužiamą ryžtą kovoje su so
vietine agresija, reiškia viltį, 
kad 'bendra kova su sovieti
ne vergija nuties kelią į Lie
tuvos — Lenkijos draugin
gus santykius’*.

PJT pirmininkas dr. Ma- 
sens savo syeikinime pabrė
žia. kad laisvės kovoje mūsų 
tauta nėra viena ir kad ben
dros visų Sovietų pavergtų
jų valstybių pastangos dėl 
savo nepriklausomybės at
statymo tūri ir turės labai 
žymaus poveikio ateities tarp
tautinei raidai.' Latvijos at
stovas Washingtone prof. A. 
Spekke savo sveikinime pa
linkėjo, kad Lietuvos ateitis 
būtų lygiai tokia didinga, 
kaip kad buvo Lietuvos pra
eitis.

Europoje 
akcija prieš 
ministerius. 
Ūkuojamas 
nių reikalų
tano. Kritikuojamas pačioje 
CDU partijoje. Jį kaltina, kad 
jis esąs “nelankstus", "užsi
spyręs"; kad į ministeriją 
aukštom paivigom priėmęs 
buvusį nacį ir pan. Nelanks
tumo pavyzdžiu nurodė Nato 
atsilikimą — kai Adenaueris 
ten pasisakė už derybas 
Sovietais, tai Brentano 
nuomonės neparėmes.

KETURI UITHNINKAI RMmhI Mirko byloje; T. A. Whi»r«Mr, kmrH vrw> reikalą •r<anl»M 
vęa; baręs Miaml majoras F. Fahner; apylinkės teisėjas Kobt. Andėrson. teisininkas Faul Xeott

su 
jo

Anglijoje paskutiniu laiku 
sukilo taip pat patys konser
vatoriai prieš Lloydą. Reika
lavo pakeisti jį kitu. Tik min. 
pirm. Macmillanas jį tvirtai 
parėmė — panašiai kaip Ei- 
senhovvcris Dulles.

<• I^nkija nutarė švęsti 
1966 Lenkijos valstybės 1000 
metų sukaktį. Tai buvo sy
kiu ir 1000 metų nuo lenkų 
krikštijimo.

• Prancūzijoje nuo rugsė
jo alžiriečiai ėmėsi 2000 Kar
tų teroro. Nuo jo žuvo 750, 
Tarp jų tik 10 prancūzų.

• Indonezijos vyriausybei 
ištikima kariuomenės dalis 
paėmė Sumatroje sukilusios 
kariuomenės centrą.

• Inuonezijos sukilėliai 
kreipėsi į Amerikos vyriau
sybę, kad ji užblokuotu siun
timą Indonezijos vyriausyliei 
lėktuvų, kuriuos Amerikos 
jNTivačios firmos pardavė ir 
kurie vartojami sukilėliam 
bomearduoti.

• Sovietai įtaise slapta ra
ketų bazę prie Karaliaučiaus

• Vokietijoje 23 metų an
gliakasio žmona |Wgimdė ' 
ketveruką — visos keturios 
mergytes
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'RAŠO ALMUS

Lygiai po dvejų metų nuo

nebuvo pa-

Lietuvių Radijo Valandos Programa

aiškina Maskvos tar- 
kurie gyvena Brooklyne 
lietuviškai. Patys jų po-

namų 
namų

HERBERT HOOVER, buvęs prezidentas, apdovanotas George 
VVashington medaliu. Medalį ir 5000 doi, čekį įteikė Taikos Fon
das už pasitarnavimą Amerikos demokratijai.

WHIL — 1430 kilocydes — Medford, Mass.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12'vai. vidurdienio. Jei norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai (duokite ar siųskite 
vedėjai ANTANU F. KNEIŽHT — I JUramdan RmKo Roar, 50 Cet- 
tage St, Nonrood, Mam. Skyriai: Lithaanian Furniturc Co. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadvvay, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvay. So. 
Boston, Mass.: Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė., Carn- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvrnod 7-1449; SOuth Ro»t*»n 9-4CI9 ar 
9-1949: Kirkiami 7-8M3.

PAMIRŠK. KAS TAU BUVO MALONU! Romoj* sumuštas par
lamento atstovas Gtovanni Oetotto. kuria iškilmėse prie Netino- 
mojo Kareivio paminkle atidavė pagarba fašistiškai.

16,196 
su- 
ap-

ima iš dėžučių 10 kartų per die
ną. Laiškas, įmestas prieš 6 vai.
v., pristatomas į bet kurį Anglį pochos idėjomis."

Toliau Mątuzevičius pasisakė

tų ir peronistų balsais.
Km pirmieji?

Kuo Amerika yra atsilikus nuo Europos
Kongresmanas Robert J. Cor- 

bett iš Pennsylvanijos grižo iš 
kelionės po Europą. Jis ten ty
rinėjo paštg tvarką..

"Man didžiausio įspūdžio pa
darė — pareiškė kongresmanas
— jų darbas. Manau, galima pa
simokyt* kai ko iš europiečių,

Europos paštas greitesnis, pa
lankesnis.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties Wl_0A. 1550 kilocydes

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šieje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LITHL AN1A AVLOA
BRADDOCK. PA.

Sapnavo: raketa nepasieks Anglijos
• y , —• ' ■

raketos V-2 gamybą. Jei V-2 
būtų anksčiau pavartota — 
mano Eisenhovveris. —- tai 
ji būtų sųkliudžius invazija 
į Europą ir pasukus karą ki
ta vaga. ’ \

Peenęinuende raketa V-2 
buvo sėkmingai išmėginta 
1942 spalio 3. Anglų žvalgy
bai uoliai sekant, kas Peene- 

‘ muende daroma, vokiečių ka
ro vadovybė tik 1943 rimtai 
susirūpino naujais ginklais 
prieš Angliją.

1943 balandžio 15 Hitleriu, 
būstinėje Rytprūsiuose buvo 
karo vadovybės posėdis. Bu
vo svarstomas

naujas ginklas, kuris vadi- 
' uosi Me 163, bet kurį Goeb- 

belsf pavadino V-L.
Dvylika mėginimų — pra-. 

nešinėjo posėdyje aviacijos 
generolas Jeschoneck — davę 
gerus rezultatus. Raketa nuo 
taikinio kritusi tik per 180 
metrų, o daugiausia per 1000 
metrų. Mėnesiui galima esą 
tokių ginklų pagaminti po 
5000, jeigu bus padidintas

DARBININKAS

ŽINIOS IS LIETUVOS

Raketos pradžia (4)

V-2. __ _
Rungtynių didha tarp dve- anų rungtynių, 1944 biržely, 

jbpu raketų, tarp V-l ir V-2, 
buvo 1943 gegužės 26. Atvy
ko į Peenemuendę karinė ko
misija. Buvo iššauta po dvi 
raketas abiejų tipų. Atsitiko 
taip, kad abudu V-2 šūviai 
pavyko. Raketos pakilo ir 
nuskrido 250 kl. Abudu V-l 
šūviai pakilo ir tuojau sukri
to į vandenį.

Generplas Mileli paplojo 
per petį' pulk. Domberger, 
kuris buvo V-2 grupės virši-

< ninkas, t tardamas: “Sveiki
nu; jūsiškė laimėjo 2:0”..

Komisija išsprendė salia
moniškai, nelyginant dabar
tinės Jungtinės Tautos:

abudu ginklai yra lygiai 
geri ir juos reikia gaminti 
masiškai ko greičiausiai

pirmoji V-l buvo paleista į 
Angliją.

Tūkstančiai jų buvo atsar
goje. Anglai z net nelaukė, 
kad jų gaminimo tempas bus 
tokis didelis.

Kiek tų V-l buvo pasiųsta 
į Londoną, nepavyko infor
macijos aptikti, tačiau ang
lų oficiali .statistika praneša 
to bombardavimo vaisius; 
5649 buvo užmuštų, 
sužeistų, 23,000 
griauta, 750,000 
griauta.

Tačiau Anglija 
laužta.1

(b. d.) ‘

Hitleris buvo patenkintas. 
Turi būti atsargoje bent 5000 
tokių ginklų — pareiškė jis 
ir paklausė ginklavimo minis- 
terį Speer, kiek darbo jėgos 
reikia. Reikia atgabenti iš 
Prancūzijos 50.000 darbinin
kų, — atsakė tas./

Vokiečių vadovybė matė, 
kad karas nesiseka. Tik pats 
Hitleris padėti vaizdavosi ge
resnę, nei ji buvo. Vadovybės 
buvo galvojama:

naujasis ginklas turi prite- 
rorizuoti Angliją, kad ji pa
siūlytų taikos derybas.

Po vienos tik dienos nuo 
to posėdžio Švedijos jūrinin
kas prisibeldė į Anglijos at
stovybę Stockholmė jau po 
darbo valandų ir perdavė gu
mulėlį popierio, kurį jis turė
jo- savo -tabako krepšelyje. 
“Būčiau jokiu būdu neėmęs, 
jei būčiau žinojęs, kad vokie
čiai tikrins iki išrengdami", 
kalbėjo jis, atiduodamas po- 
pierį. Iš jo anglai patyrė nau
ją vokiečių planą dėl V-l.

Dr. Wemher votį Braun sie
kė daugiau nei V-l. Jam rū
pėjo raketa, kurią išmėgino 
1942 spalio 3, kuri tiko stra- 
tosferinei kelionei ir kuri pas
kiau buvo pavadinta V-2. 
Braunas lankėsi pas Hitlerį 
ir jį įtikinėjo, kad toji rake
ta gali būti vartojama ir kaip 
ginklas prieš Angliją, ko taip 
labai norėjo Hitleris. Jam Hit
leris buvo atvėsęs.

Hitleris sapnavęs, kad V-2 
niekados nepasieks Londono. 
Sapną jis palaikęs pranašin
gu ir nedėjęs Vilčių į tą gink
lą.

Skeptiškai žiūrėjo ir karo 
vadovybė. Tačiau buvo suda
ryta “tolimojo šaudymo ko
misija”, kuri turėjo patikrin
ti ir nuspręsti katrą' ginklą 
gaminti masiškai: ar V-1 ar

V-l -iš tikrųjų nebuvo ra
keta. Tai buvo lėktuvas, su 
sparnais, su uodega, bet jam 
buvo sugalvotas automatinis 
vairavimas. V-l buvo patogi 
tuo, kad ji buvo pigiai paga
minama.- Užteko 280 darbo 
valandų, taigi 3500 markių, 
neskaitant medžiagos. Tai 
buvo tik dešimta dalis to. 
kiek darbo reikalavo V-2.

V-l taip pat reikalavo ma
žai benzino, o tai buvo labai 
svarbu ano meto Vokietijai. 
V-l ir psichologiškai priešą 
gerai gąsdino . savo dideliu 
triukšmu.

Jos trūkumas buvo tas. 
kad ji skrido lėtai, 700 kl. va
landai, ir ją galėjo priešo nai
kintuvai nušauti ar pagauti.

V-l idėja, lėktuvas, auto
matiškai vairuojamas, buvo 
•kilusi 1939, bet ja susidomėjo, 
kariuomenė tik 1942.

V-2 buvo nesugaunama ir 
neriušaunama raketa. Ji skri
do be garso, dideliame aukš
tyje ir greitai. Jos sprogina
moji jėga buvo didesnė, nors 
turėjo taip pat vieną sprogs
tamosios medžiagos toną. Ji 
lindo pirma į žemę ir iš ten 
ardė. z

V-2 trūkumas bus' tas. kad 
ji reikalavo labai daug kuro.

PONAI MASKVOJE IR JŲ TARNIUKAI BROOKLYNE
S >'A U D A^Lietuvos nepriklausomybės 

40 metų atgavimo sukaktį pa
minėjo komunistai Maskvoje ir 
jų tamiukai Brooklyne. Jų pa
reikštos mintys ta proga betgi 
skirtingos.

Laisvė, komunistinis laikraš
tis Rrooklyne, vasario 14 aiški
no, kad nepriklausoma Lietuva 
tesanti tik “taip vadinamoji ne
priklausoma Lietuva”, o tikroji 
nepriklausoma Lietuva tai bu
vusi bolševiko Kapsuko Lietu
va. -Aiškina, kad Vasario 16 pa
skelbta nepriklausoma Lietuva 
tebuvusi “grynai vokiečių po
litikos padaras”, ne lietuvių tau- 
tos.-

Taip 
niuksi, 
ir rašo
nai Maskvoje kalba kitaip. Tai 
matyti iš Maskvos pasisakymo 
dėl valstybės sekretoriaus J. F. 
Dulles pareiškimo apie Baltijos 
valstybes Vasario 16 proga. Dul
les buvo priminęs, kad Baltijos 
tautos paskelbė savo nepriklau
somybę; kad jas buvo pripažinu
si Sovietų Sąjunga, o 1940 ta 
pati Sov. Sąjunga smurtu Balti
jos valstybes pavertė Sovietų Są
jungos dalim. Vasario 18 dienos 
12 valandos nakties transliacijo
je angliškai Maskvos radi
jas nesigynė, kad Baltijos vals-

buvo sudėtinga, ėmė- daug tybės buvo nepriklausomos; jis 
laiko ir pinigo. Ji buvo pir- pažymėjo, kad Sovietų Sąjunga

radiją.
Maskvos pareiškimas rodo, 

kaip Maskva yra jautri Ameri
kos balsui Baltijos valstybių rei
kalu. Maskva šiuo tarpu sukilo 
prieš Dulles balsą panašiai kaip 
1956 pradžioje pats Bulganinds 
prabilo dėl Eisenhowerio kalė
dinių ir naujų metų linkėjimų 

. pavergtom tautom:
Maskvos ir Brooklyno komu

nistų palyginimas rodo, kad 
komunistai ponai Maskvoje yra 
lietuviškesni už ju tamiukus 
komunistus Brooklyne, nors ir

jas pripažino nepriklausomas 
kaip Lenkiją ar Suomiją. Nebe
vartojo Maskvds radijas nei pi
gios pasakos apie tai, kad Balti
jos valstybės —. tai Vokietijos 
politikos padaras. Maskva gy
niojosi tik dėl. vieno dalyko: 
aiškino, kad 1940 Baltijos tau
tos pačios sava valia įsijungusios 
į Sovietų Sąjungą ir kad to 
sprendimo niekas pasauly nega
lėsiąs pakeisti

Tas pats Maskvos aiškinimas 
buvo kartojamas ir per Vilniaus lietuviškai kalbančius.

VUnitije sausio pabaigoje bu
vo “literatūros ir meno darbuo
tojų” mitingas. Dalyvavo ne tik 

■ Lietuvos komunistų partijos at
stovai, bet ir iš Maskvos atvyko 
partijos lietuviškojo skyriaus at
stovas Riurikovas.

PRIEŠ "REVIZIONIZMĄ"
Rašytojų sąjungos valdybos 

sekretorius M. Sluckis nedelsda
mas ėmė įtikinėti, kad rašytojų 
sąjunga, “partijos įkvepiama, su
gebėjo duoti atkirtį visoms re
vizionistinėms nuotaikoms”. 
Pasisakydamas už “socialistinę 
lietuvių literatūrą” (kokia bu
vo Stalino laikais,) aiškino, kad 
“mūsų rašytojai savo pasieki
mais neturi sau lygių istorijoje”.

Tokiais žodžiais norėjo pri
dengti ir paslėpti faktą, kad li
teratūros pagal partijos įsakymą 
nepavyko sukurti.

Dailininkų sąjungos pirmi
ninkas V. Mackevičius kartojo' 
priekaištus kaip seniau, kad dai
lėje per pilpnai atsispindi tary
binė tikrovė.

UŽ KŪRYBINĘ LAISVĘ
Kompozitorius E. Balsys po 

’ anų pareigūnų kalbų pareiškė:
“Kiekvienai kompozitorius, 

’ jei jis nori būti tikru kūrėju, tu
ri be perstojo ieškoti, formuoti 
savo individualų ir naują žodį”.

Poeto E. Matuzevičiaus žo
džiai derinosi prie Balsio:

"Kokios pagrindinės mūsų 
1 jaunųjų poetų kūrybos tenden

cijos? Pirmiausia — tai siekimas 
išsilaisvinti nuo sustingimo ir 
štampų, naujo žodžio skambėji
mo, savito braižo ieškojimas .... 
kiekvieną žodį patikrinant šir
dim ir sąžine, šiuos ieškojimus 
reikia sveikint, nes be jų negali 
būti mylinčio poeziją kūrėjo, 
žmogaus, kuris gyventų savo e-

iai dėl kūrybos
prieš smulkią, pilką lyriką, sa
vęs pačio kartojimą.”.

TILVYČIO LIUDIJIMAS
T. Tilvytis nepatenkintas aiš

kino esamą padėtį:
“Paskutiniu laiku pasigirdo 

balsai nors ir nedrąsūs balsai, 
kurie ėmė šaukti rašytojus*; re- 
vizionizmą, kvietė atsisakyti nuo 
savo idėjinių pozicijų. Nukrypi
mo į beidėjiškumą, apolitišku- 
mą, miesčioniškumą puoselėto
jai savo kūrybos sumenkėjimą 
bando teisinti ieškojimais, sti
liaus tobulinimais, individua
laus braižo vystymu”.

KALTINIMAI RAŠYTOJAMS
Poetas V. Reimeris pasakojo, 

kas ką rašo: J. Grušas rašo pjesę 
apie Ęauno užtvanką, A. Venc
lova ir A. Bieliauskas rašo nau
jus romanus, Matuzevičius poe
mą. Mykolaitis Putinas antrą ir 
trečią Sukilėlių tomus.

Toliau Reimeris apkaltino, ra
šytojų sąjungą, kad “pasirodė 
toks idėjiškai ydingas” operos 
Sukilėlių libretas (pagal Myko
laičio Putino romaną).

MUŠASI Į KRŪTINĘ
Operos ir baleto teatro direk

torius Z. Paulauskas dėl tos “Su
kilėlių” operos prisipažino kal
tas. “Ruošiant šį sceninį kūrinį- 
kalbėjo jis - teatras neparodė 
reikiamo idėjinio principiškumo 
per daug pasikliovė operos li
breto ir muzikos autoriais”.

VENCLOVOS GĄSDINIMAS
“Būtų neteisinga teigti, kad 

buržuazinė ideologija visiškai iš
nyko iš žmonių sąmonės. Jauni
mo dalis, kuri nežino kapitalis
tinės tikrovės, kartais patiki bur
žuaziniams nacionalistiniams e- 
lementams, idealizuojantiem 
buržuazinę praeiti. Labai svar
bu tokiem žmonėm parodyti ti
krąjį buržuazinės demokratijos 
veidą’

ninu paskambino lietuviškų lietuvių. Nemažą dalį sudarė 
liaudies dainų pynę. Programos vokiečiai. Pastarųjų tarpe vėl 
pasikeitimus lietuvių ir vokie- surasta naujų draugų, iš jų so
čių kalba pranešinėjo Rugie- silaukta simpatijų ir užuojautos 
niūtė. Uetuvai. (Eli)

Tas krinta i aki visiem ame
rikiečiam... Londone paštas pri
statomas 3 kartus šiokiadieniais, 
2 kartus šeštadieniais ir 1 kartą 
sekmadieniais. Kituose miestuo
se po du kartu ir kaimuose kas
dien po kartą. Londone paštą iš-

VASARIO 16 BAVARIJOS SOSTINĖJE MIUNCHENE
Sukaktie^ minėjimas, pradė

tas šv. Jokūbo bažnyčioje pa
maldomis už Lietuvą. Mišias au
kojo kun. dr. J. Aviža. Tėv. A. 
Bernatonio. Sielovados vadovo 
specialiai paruoštą laišką per
skaitė kun. J. Tautkus. Maldin
gą nuotaiką sužadino iš Mem- 
mingeno atvykęs muziko M. 
Budriūno vadovaujamas choras 
"Darna", giedojęs lietuviškas 
giesmes.

Po pamaldų vienuolyno gim
nazijos salėje minėjimą pradėjo 
kun. J. Tautkus. Skoningai iš
puoštoje scenoje išsirikiavę de
šimt jaunų mergaičių ir berniu
kų tautiniuose rūbuose — per

M. Budriūno vad. choras pa
dainavo Lietuvos grožybes— J. 
Naujalio. Kur girios žaliuoja— 
J. Gudavičiaus O, pasakyki — 
St. Šimkaus (vokiškai). Viena li
nelius pasėjau. Ant tėvelio dvaro 
—St. Šimkaus Karvelėli — C. 
Sasnausko. Jaunimo giesmė— J.

skaitė Vasario 16 aktą ir jį pa
sirašiusiųjų pavardas. Po to su
sikaupimo minute pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę. Toli
mesnėje prof. S. Žymantas sa
vo paskaitoje iškėlė Vasario 16 
prasmę. Po paskaitos žodį tarė 
p. Stanaitis Vokietijos Krašto
Valdybos vardu ir telegrama Naujalio ir Miškų gėlė — Pau- 
sveikino Miuncheno latvių ko- l'ausko. “Darnos choras, M. Bu- 
mitetas. driūno nuolatinėmis pastango-

Meninė programa pradėta tau mis ir choro dalyvių pasišventi- 
tūriais šokiais. A. Grinienės ge- mu, pasiekė tokio lygio, kad nė
ra i paruoštos šešios jaunimo ra jokios baimės su juo pasiro- 
poros pasipuošusios tautiniais dyti svetimtaučiams, 
rūbais, pašoko Kalvelį, plastinį 
šokį “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka”. Kubilą ir Malūną, šokių 
tarpais mažylė šešiametė Jūra
tė .lakstytė nuotaikingai pasikal
bėjo su debesėliais, prašyda
ma juos nuplaukti į Lietuvą 
(eilėraštis), o p. A. Stonienė pia

Minėjimo uždaromąjį žodį 
tarė kun. Tautkus, muz. M. Bud- 
riūnui Įteikdamas tautinę juos
tą.

Minėjime dalyvavo apie 250 
žmonių — dvigubai daugiau, 
negu Miuncheno apylinkėje yra

'Komunistai ir peronistai eina kartu
Argentinoje vasario 23 į pre- perduoti Frondizi valdžios, ka- 

zidentus išrinktas Artūro Fron- dangi esą jis išrinktas komunis- 
dizi. Jis yra kairiosios partijos 
atstovas. Balsuoti už ji ragino 
komunistai. ir buvęs diktatorius 
Peronas buvo pataręs savo ša
lininkam balsuoti už Frondizi. 
Manoma, kad naujas preziden
tas paskelbs amnestiją ir leis 
pabėgusiem peronistam grįžti.
Tik gal ne pačiam Peronui. Ka- kom. Kinija*. Jau paskesnė bū- bortinius 
riuomenėje kyla reikalavimo ne- vo Turkija, Amerika ir kt.

jos miestą rytojau^ dįeną. Lon
done, įmestas iŠ ryto, pristato
mas tą pačią dieną.

Anglijos paštas veikia su pel
nu. Buvo nustebimas tik 1956, 
kada davė nuostolio. Skaičiuo
jant amerikiečių pinigais, vie
nos-uncijos laiškas atsieina 3.5 
cn. vidaus tarifu. Dienraščiai tu
ri pirmenybę prieš kitus spaudi
nius ir pristatomi kaip laiškai.

Paryžiuje paštas veikia pana
šiai Rytojaus dieną laiškas pa
siekia iš Paryžiaus bet kuri pran
cūzuos miestą. Pastebima dar, 
kad Paryžiuje gausiai praktikuo
jamos telefonogramps — tele
fonu padiktuojamas laiškas Į 
paštą, kurie telefonų neturi. Te* 
lefonogramą pristato jiem į na
mus iš artimiausio pašto. (Pran
cūzijoj telefonų mažiatukaip A- 
merikoje; Amerikoje šimtui gy
ventojų yra 33 telefonai. Pran
cūzijoje 7). Per pašto išnešioto
jus atliekamos ir nesudėtingos 
piniginės operacijos.

Vokietija nesiskiria nuo kitų 
Europos kraštų. Paštas tris kar
tus per dieną,mažiausia.... du. 
Laiškus pristato ne prie namų 
durų, bet tiesiog prie buto durų. 
Vietinio laiško kaina 2.4 cn.. 
tarpmiestinio 4.8 cn.. užsieni
nio 9.6 cn.

Kitas dalykas, kuris krinta 
amerikiečiui į aki, tai

didesnis nei Amerikoje auto
matizavimas ir mechanizavimas 
pašto operacijose^—

mašinos paskirsto laiškus; 
vartojami, ypačiai Paryžiuje 
vamzdžiai kuriais suspaustu oru 
persiunčiami laiškai į artimes
nes adresatui to paties miesto 
pašto vietas.

Prieš metus Amerikos paš
tų viršininko buvęs paVaduoto- 

' jas M. H. Stans kalbėjo apie rei
kalą pasiekti Amerikoje to pa
ties. kas jau yra Europoje: "Mū
šy siekimas yra pristatyti laišką 
iš vieno j kitą JAV miestą ryto
jaus dieną".

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių

■ Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kilocydes .

Bedford, Mass.
WORC, 1310 kilocyktes 

Worcester, Mass.
Sekmadieniais

8 iki 8:30 vaL ryte
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks St.
BROCKTON 18, MASS.

Tel. JUniper 6-7209

Naują Arabų Sąjungą, kuri • Vasario 16 proga Shen- 
susidarė iš buvusių Egipto ir andoah, Pa., leidžiamas dien- 
Syrijos, pirmieji pripažino ir sa- raštis Evening Herald įsidė- 
vo diplomatus atsiuntė Jugosla- jo vedamąjį, kuriame prisl 
vija, Afganistanias. Italija, Va;- men* Lietuvos praeitį, jos 
tikanas. Ispanija, Indonezija, nepriklausomą gyvenimą, da- 

i vargus ir reiškia 
vilti, kad Lietuva išsivaduos



•V DARBININKAS

Teikiu apaštališkąjį palaiminimą, nešantį paguodą
Romoje Vasario 16 minėji

mas buvo suorganizuotas Itali
jos Krašto Valdybos, kuries pir- ; 
mininku yra kun. V. Mincevi
čius. Minėjimas rado didelį at- 

 ___ _______ ____________ ____ garsį Italijos visuomenėje ir 
Pereiga , , ........ — 8840 ŪMenyje' 2_____________8840 spaudoje.

LąlkraRj tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rao. & 8UZIEDCLI8 PAMALDOS
^.'pcnhM Ir korespondencijai redakcija taleo savo naotMra. Nenaudoti trelpe ŠV. Mišias UŽ Lietuvą aukojo

FRANCIBGAN FATHERSTHE WORKIR ________ ._____ . ,
Eina ana IMS mat* 1B51 av|nag* AMERIKĄ, LDE 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS. Šv. Sosto telegrama Vasario 16 minėjime Romoje

. ujo 

. 8840

JAUDINA IR STEBINA
Pagrindinis iš kalbėtojų bu

vo dr. Henrikas Vinci, Italijos 
Katalikų Akcijos Jaunimo Cent-

REDAKCIJA: »K> Willoughby Avė.. Brooklyn 21, N. V. TeL Gl^enmore 5-7281 Clja kardinnlas fjhjlfppo PlZZOF-
■ ‘ do. Savo pamoksle priminęs

Lietuvos praeitį, jos laisvės die
nas ir dabartines kančias, jas už
jausdamas ir girdamas lietuvių 
ištvermę ir ryžtumą atgauti lais
vę, išreiškė gilų savo įstitikini- 
mą, kad lietuvių tautą “tikrai 
atgaus laisvę bei nepriklausomy
bę* ir lietuviai iš visų šalių ga
lės grįžti į savo tėvynę tęsti 
nutraukto kūrybos darbo”.

Pamaldų metu giedojo šv. 
Kazimiero kolegijos auklėtiniai 
ir lotyniškai — S. Angelą Merici 
Instituto choras.
TIES TRIMIS VĖLIAVOMIS

Po pamaldų minėjimas tyko 
S. Angelą Merici Instituto salė
je. Salę puošė Lietuvos, Italijos 
ir Vatikano vėliavos, Liet, vy
tis ir didelis žemėlapis, pasko
lintas iš Šveicarijos ponios šau- 
lienės-Salvatini. Dalyvių’ buvo 
apie 400. Minėjimą atidarė kun. 
V. Mincevičius ilgesniu žodžiu, 
kuriame pastebėjo, kad žmoniš
kumui yra priešinga toji pasau
linė politika, kuri tebepakenčia 
pavergtųjų tautų nelaimę, dar 
ieško sugyvenimo su didžiuoju 
tautų laisvės priešu. Priminė po
piežiaus Pijaus XII 1956 metų 
kalėdinę kalbą, kurioje šv. Tė
vas pabrėžė, kad negali būti ten 
koegzistencijos, “kur keliai ski
riasi”.

ŠV. TĖVO SVEIKINIMAS
Vysk. V. Padolskis perskaitė 

Šv. Sosto telegramą tokio turi
nio:

"Jo šventenybė, priėmęs tė
višku jautrumu Italijos lietuviu 
bendruomenės pagarbos ir pri
sirišimo jausmus, meldžia my
limiesiem sūnums naujos Die
viškos pagalbos, ragindamas 
juos vesti dar darbingesnį.krikš
čioniška gyvenimą, suteikia 
jiems Apaštališkąjį palaimini
mą, nešantį prašytą paguoda."

Pasirašė: Dell’Acųųa. Sostitu- 
to.

Po ovacijų šv. Tėvui, žodį ta
rė ministeris St. Lozoraitis, iš
reikšdamas padėką šv, Sos-

kad
“Lietuviai katalikai išlaiko 

bandymus su tokia drąsa, kuri 
jaudina ir stebina, šią jiems tra-

2000 metų yra sutikusi. Bet Ty
los Bažnyčios istorija tap pat 
įrodė, jog komunizmas niekuo
met neįstengs palaužti mūsų ti
kėjimą”

SVEČIAI

šios lietuvių šventęs ir po jos

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimai, su
trikdyti žiemos viesulo, daug 
kur paslinko arčiau šv. Kazi
miero dienos ir kryžiuojasi 
su to šventojo Lietuvos Glo
bėjo minėjimais. Vienur ki
tur taip pasitaikydavo ir ki
tais metais, nes Vasario 16 ir

sukaktis mums primena lie
tuvių tautos kovas už savo 
laisvę ir gyvybę, tai šv. Ka
zimiero gimimo sukaktis 
mums turi priminti tos lais-

antro. Arti ne tiktai kalen
doriuje.

Vasario 16 dekliaracija 
buvo paskelbta, Vilniuje ne
toli šv. Kazimiero grabo. Ji 
skelbė atstatanti nepriklau
somą Lietuvos valstybę, ku-

minimą, kurį šventasis Lie
tuvos Globėjas yra suteikęs 
savo gyvenimui. Jo tauraus 
gyvenimo prisiminimas tau
tos būtį stato tikėjimo švie
son. Tauta privalo laikytis 
Dievo, kad Dievas galėtų gy
venti tautoje. Kai to nėra, 
ateina barbarai, kurie užgo
žia ir laisvę ir šventumą.

šventumas yra vidinio 
žmogaus apsisprendimo iš-

iš dvasiškių buvo: Msgr. Bafile, 
atstovavęs Vatikano valstybė 
sekretoriatą, lenkų arkivysk. 
GwaHna, arkivysk. Bucko, daug 
prelatų ir aukštų dvasiškių. Iš 
pasauliečių pažymėtini: amba
sadorius Sola ir dr. Scaduto, at
stovavę Italijos Užsienių Reika
lų Ministeriją, Ispanijos amba
sadorius pomez de Llano; Kini
jos ambasadorius prie Šv Sosto 
Šie ChOu Kang; Lenkijos am
basadorius prie Šv. Sosto Pappe; 
min. baronas Di Giura; pirmasis 
JAV ambasados sekretorius G. 
Lister; komendatoriai Belardo 
ir Ricci, atstovavę Vatikano vals
tybės gubernatorių, 1 Italijos 
Maršalas Bastico, senatorius 
Schivone, deputatas Insabato, 
gen. Gilardone, gen. Guida, 
pulk. Jannone, atstovavęs Itali
jos maršalą senatorių Messe;

landą, katakombų valandą, ,jie 
gyvena atgaivindami pirmųjų 
krikščionių dvasią. Jie teikia 
mums pamoką, mums, kurie ser
game apgaulinga liga, kuri va
dinasi ištiesta ranka.
— Kenčiančios Tylos Bažnyčios 
akivaizdoje laikysen katalikus, 
gyvenančių laisvame 
pasaulyje, turi Įgauti pobūdi ab
soliutaus moralinio tvirtumo, ku
ris smerktų bet kokiais sume
timais daromas nuolaidas. Todėl 
nesuprantamas yra elgesys tų, 
kurie daugiau ar mažiau sąmo
ningai. apsilenkdami su etiniais 
bei religiniais dėsniais, kompro
misų pagalba eina į bičiulystę su 
krikščioniškosios divilizacijos 
priešais.”

Pasmerkęs Vakarų pasaulio 
bejėgiškumą akivaizdoje įvykių,
kurie reikalauja ne žodžių ir ne- Italijos laisvės kovų didvyrio 
išlaikytų pažadų, bęt konkrečių 
darbų, dr. Vinci baigė savo kal
bą “Lietuvos Bažnyčios istorija, 
kaip ir visos Tylos Bažnyčios 
istorija, mums'Įrodo, jog komu
nizmas yra didžiausias priešas, 
kokį Katalikų Bažnyčia per

sienių Reikalų ministerio Pella 
spaudos skyriaus vedėjas dr. 
Morino; Italijos Trispalvės Fe
deracijos sekretorius dr. Crepas; 
Aviacijos ministerijos atstovas 
pulk. Ercolani; Vidaus Reikalų 
Ministerijos atstovas dr. Della 
Penna ir Dr. Gusmano; žymus 
rašytojas ir kelių Italijos univer
sitetų profesorius Giovanni Nec- 
co ir daug kitų.

kais, kai Lietuvos valstybė 
buvo ir nepriklausoma ir 
plati, bet jau susidūrusi su 
didėjančia Maskvos ofenzy
va. Kovojant su tuo Lietuvos 
priešų, šv. Kazimieras ste-

kariam ant balto žirgo, it 
Lietuvos Vytis. Nuo to laiko 
lietuvių liaudies pasakoji
muose paliko simboliu kovos 
su rusais maskoliais. Caro 
laikų maskoliai visą laiką to 
mūsų šventojo nemėgo. Da
bartiniai raudonieji masko-

jai laisvei. Mums tik iš pa- 
viršiaus gali pasirodyti, kad 
šventumas kliudo laisvei, 
nes stato reikalavimus. Bet 
tie reikalavimai yra morali
niai, visuotini žmonėm. Jų 
negalima, nei paneigti, nei 
pakeisti: galima tiktai nesilai 
kyti. Kas nesilaiko, nepasi
daro laisvas, būtų jis atskiras 
žmogus, tauta ar valstybė. 
Vergija ateina iš vidaus — 
prasiveržia kaip moralinis 
blogis ir išplinta į paviršių.

Nązario Sauro sūnus Libero 
Sauro; italų pabėgėlių iš Jugo
slavijos užimtų sričių pirminin
kas; Italijos ministerių Kabineto 
Spaudos ir Informacijos tarny
bos šefas Dr. Bernabei.; vice- 
ministerio pirmininko ir Už-

LIETUVIUS SVEIKINO
Sveikinimo telegramas ar raš

tus atsiuntė Vatikano valstybės 
Msgr. Dell’Acųųa, Kongregadjos 
Ypatingiems Bažnyčios Reikar 
lams sekretorius arkiv. Samorė 
arkivysk. Van Lierde, Sv. Tėvo 
gen. vikaras Vatikano teritorijai. 
Seminarijų-Universitetų Kon
gregacijos sekr. arkiv. Con- 
falonieri, Popiežiškosios Šiau
rinės Aemerikos Kolegijos rek
torius Vysk. O’Connor, Tivoli 
vysk. Faveri; Konsistorijalinės 
Kongregacijos pavaduotojas 
Msgr. Civardi, Rytų Bažnyčios 
Kongregacijos asesorius Coussa, 
buvęs Vengrijos apaštališkasis 
vizitatorius Msgr. Zagon.

Gražius svekinimus atsiuntė 
Italijos ministeris pirmininkas 
Zoli, Užsienių Reikalų min. 
Pella, Teisingumo mn. Gonella, 
Darbo min .Gui, Finansų min. 
Andreotti, Viešųjų Darbų min. 
Togni. švietimo min. Aldo Moro, 
Švietimo vicemin. Jervolino, 
Valstybės Iždo min. Mediči,

priklausomybę, atkurtą Va
sario 16 aktu, nepaliko rainy- , 
bfe> nė šv. Kazimiero palai- P^nklinta
kam. Desakravo Vilniaus religmio n-patnotn?io veUo-
katedrą ir šv. Kazimiero kop- m°?'aga“USU J?utoJe' Jo
lyčią. šventojo sidabrinis vardu *** šaukiamės Ne
karštas iškeltas. Raudonųjų vo patarties kad musų tau-
barbarų šėlsmas vienu metu sunkl,us

bandymus, kovodama su pik
tu dėl savo laisvės ir gyvybės.

Kai tas piktas giliausiose 
savo šaknyse yra atsiradęs 
išskiriant laisvę ir šventumą, 
tikėjimą ir tautybę, Dievą ir 

kaktis, 500 metų, šiemet yra valstybę, mūsų pareiga yra 
sutapusi su Vasario 16' su visa tai jungti ir derinti,

užgauna ir Lietuvos neprik
lausomybę ir šv. Kazimiero
kultą.

Šv. Kazimiero gimimo su-

kaktimi, 40 metų. Sutapi
mas yra kalendorinis, atsitik
tinis, kaip ir sniego viesulas, 
pasiautėjęs šiemet apie Vasa
rio 16. Bet jeigu Vasario 16

Lietuvių tautos gyvenime 
amžinąjį gėrį yra ryškiai

kovoje išeitume laimėtojais, 
šv. Kazimiero jubiliejiniai 
metai, sutapę su Vasario 16 
sukaktimi, mums duoda pro
gos apie tai giliau pamąstyti

turi jungtis visos sveikos pasau
lio jėgos prieš komunistinę vals
tybę—Sovietų Rusiją, dėl ku
rios vienos tėra pasaulyje ra
mybės.

VICEPREZ. RICHARD N1X0N su 
ponia vasario 15-19 lankosi Los An
geles, kur tur€:o pasitarimus su res
publikonų partijos pareigūnais ir vei
kėjais, taip pat ir lietuvių. Nuotrau
koje ii k. { d.: Kalifornijos lietuvių 
respublikonų pirm. Leonardas Valiu
kas, ponia Patricia Nixon, vicep^cz. 
Richard M. Nixon ir Rita Medziu- 
kaitė. Nuotrauka P. .Jasiukonio.

PIERRE M AURICE

(16) — Ne, ponas Enguerrandas

PAMESTIEJI

Valstybės pasekretorius Scalfa- 
ro, Ąustralijos ambasadorius 
McGuire, Anglijos miniteris 
prie šv. Sosto Sir Marcus Cheke 
Senatoriai Don Sturzo, Corang- 
gas Merici, Restagno, Ponti, 
Angelilli, Ciasca, Lino Moro, 
Turchi, Azara; Deputatai .Caro- 
nia ,Ermini, Penazzato, Marco- 
ni, Vedovato, Benvenuti; Romos 
burmistras adv. Urbano Ciocet- 
ti Italijos Katalikų Akcijos gęn. 
pirm. prof. Gedda, Italijos Kr. 
Dem. partijos Romos Komiteto 
pirm. dr. Pahnitessa, NEI sek
retorius Dr. Nobili, Žaliojo In- 
temacijonalo atstovas Romoje 
Meniku, Valstybės patarėjas 
adv. Andrioli, Romos provinci
jos patarėjas adv. Pinto, Romos 
miesto susisiekimo valdybos 
pirm. adv. Sales, Amerikos am
basados paterėjas Colby ir daug 
kitų.

Italijos Respublikos prezi
dentas atsiuntė padėkos telegra
mą už jam pasiustus Lietuvos 
Nepriklausomybės 40 metę pas
kelbimo proga sveikinimus, pa
dėką ir prašymą remti Lietuvos 
laisvės bylą.

SPAUDOS BALSAI
Lietuvos Nepriklausomybės 

40 m. sukaktį plačiai paminėjo 
Italijos ir Vatikano radiofonai 
bei spauda, šventės aprašymus 
davė didieji dienraščiai “R Po- 
polo”. “II Quotidiano’, “D Tem
pė’, “U Giornale d’Italia’, ‘D 
Secolo”, “D Corriere della Na- 
zione, “D’ Giornale dėl Mezzo- 
giorno” ir k. Vatikano organas 
“L’Osservatore Romano” davė 
ypatingai ilgą minėjimo aprašy
mą. Anglų kalba išeinąs dien
raštis “Daily American” įsidėjo 
Lietuvos vytį ir min. Lozoraičio 
laštą J. T. sekretoriui, žurnalas 
“Ovest-Documenti” Įdėjo straip
snį “Badas Pabaltijo kraštuose”.

Šveicarijoj išeinąs dienraštis 
italų kalba “D. Giornale dėl 
Popolo” atspaudino Nelės Maza- 
laitės novelę “Nežinomas Ka
reivis” ir V. Mincevčiaus porą 
straipsnių apie Lietuvą.

Minėjimo išvakarėse “L’Os
servatore Romano” įsidėjo iš
samią a.a. Vysk .Paltaroko bio
grafiją. Žinių apie Lietuvą ir 
apie minėjimą davė daugelis 
Italijos ir užsienio žinių agentū
rų. (E-)

— Vagis, taip, taip! žiūrėkite, — Kam to reikia? bėjo krūvelę popierių. Staiga — Ką jūs manote?
mano drauge, jei jūs norite — Eikime, nebūkit naivus, jis ten ėmė ieškoti. Pinigų ne
laimėti kiek pasigailėjimo, reikia Jei būtumėt norėję sugrąžinti buvo, bet viršininkas tarp dvie- riuos jūs laikote savo rankose, 
aiškiai viską pasakyti ir grąžinti pavogtus pinigus, nebūtum da- jų laikraščių rado laišką, kuris yra tiek svarbūs, jog kvaila bū- rand, lipančią laiptais

Dieve, kokie bjaurūs yra žmo- 
—Pone viršininke, raštai, ku- nės!

Ir, pamačiusi ponią Enguer-
kilus

pinigus. Taigi, ryžkitės!
— Aš negaliu prisipažinti nu

sikaltimo, kurio nesu paaręs', 
ir grąžinti pinigų, kurių nesu pa
vogęs.

— Tegu, pamatysime: išvers- 
kite kišenes!

— Jūs įsakote?

rę tų mažų trukdymų. jį sudomino. Enguerrandas, kur tų manyti, • kad aš užsimiršęs triukšmui, šaukė:
Nuleidęs galvą, sekamas virši- jį buvo gavęs vakar, veltui va- juos ten įkišęs. — Ak, ponia, pasakysite virši

ninko ir Enguerrando, auginti- kare jo ieškojo. Jis buvo labai Danielius išsitiesė, ir jo veidas ninkui, kad jis klysta!.... 
nis išėjo ant laiptų. Ponia, nepa- svarbus ir galėjo laikraščio ad- 
prastai sujaudinta, atsisėdo g ministraciją pastatyti į keblią 
vieną fotelį. Maksas, labai at- padėtį.
sargus, bejausmiu veidu, viską Enguerrandas išbalo.
sekė iš tolo. Laiptų viršuje Te* — Pone viršininke, ieškokite 
resė. ši šypsosi savo sužadėti- mūsų laikraščiuose, išėjusiuose

: jau prieš mėnesį.
— Ar pasisieks surasti vagį? Po kelių minučių viršininkas širdimi prieš panašų apkaltini- nieko pas jį neradote, ar ne tie
ji norėjo kalbėti toliau, bet, padėjo ranką ant originalo raš- mą!

— Garbės žodis, jie visi yra — Mes neradome išvogtų pi-

Bet jis jau pagriebė Danielių 
ir vedėsi

Ponia Enguerrand sumišusį 
sulaikė viršininką:

—Aš jus prašau...., pone...., 
argi jūs tą jaunuolį paimsite su 

Juk jūs

— Jūs, tur būt, norite pasa
kyti, kad aš juos pasiėmęs, par
duoti, be abejo?

— Mažiausia vienas yra jau 
parduotas!

— Aš protestuoju visa savo savim?.... Klausykit!.— Mano drauge, aš tariaus vakare pats jas uždaro. — Išverskite kišenes! Ar su- jjjuj.
girdėjusi... Tikriausiai sapna- — Tuomet labai galima, kad Pratoį®? . „ .

jūs savo sagą pametėt šį rytą ^Jauru- ne. ne. .... , - - ________
Ar tu esi tikra? prieš 2 valandą. Imkit, štai ji, — J“s norite, Jcad aš tai pa- pamačius perkreiptą Danieliaus to, kuris buvo Nauję įdėję pa-

— Taip, taip.... aš ją radau prie lango. Jums daryčiau jėga? veidą, kada jis nesakydamas nė skelbtas ir kuris sukėlė tiek tokie pat: jie visi yra šventi Jo- nigų, iš tikrųjų, be abejo, jau
Viršininkas trumnai nertrau- trūksta gudrumo. Kada norima šaukdamas seklį, palikusį ant žodžio, ėjo į ją, staiga pajutcu-triukšmo. Jis atsisuko į Danie- neliai! Kada aš padedu ranką jie yra išmesti per mūrą! Bet

atplėšti langinę, reikia daryti laiptiT
-Ponia, tikėkit manim, jūs ats^ k neskubinti, kad ne

nesapnavote, nes jūsų vagis nu^e^u1JP drabužių.... 
prieš 2 valandą ryto ėjo per 
prieškambarį plėšti į Enguer
rando kabinetą.

Paskui, atsisukdamas į Danie
lių ir rodydamas jo drabužius, 
tarė:

vau. sa?.

arba kokios sagos!

— Baroise, dkše!
— Tik nelieslat manęs! Tegu,

širdyj baimę. lių:
— Mano Danieliau, kas yra?
Danielius atidarė savo kam- atsirado?

jūs norite pažiūrėti mano kiše- bario duris. Ak, viršininkas ga- — Aš nežinau, pone!

ant vagies peties, aš klausiu sa- mes atradome labai svarbius re- 
Kaip tas dokumentas Čia ve patį, ar kartais ne aš pats ap- dakcijai dokumentus, kurių jis 

sivogiau! Tiesa, mes negalėjome vieną jau pardavė. Apkaltintasis

Danielius sumišo.... Kaip?.... nes? Gerai, žiūrėkite! Peržiūrė- Ii krėsti jo kambarį. Jis turės pa- — Labai patogu atsakyti "aš gus, bet to, ką mes radome, jį areštuoju!
Ką jis girdėjo? Žaibas, trenkda- kitę mano drabužių pamušalą, sišalinti gavęs gėdos. nežinau”. Bet policijos viršinin- mums užtenka. Taigi, mano Ponia Enguerrand sustingo ir,

Gal norite, kad nusiaučiau savo O tas pradėjo kratą. Jis buvo kas reikalauja kitokių pareiški- drauge, pasiimk savo skrybėlę, apleidus jėgoms, neteko šamo-
batus? Ieškokite po mano pa- pratęs. Danielius sekė visus jo mų. Ar galite man atsakyti, ko- palikime tas vietas. Pone En- nės.
dais! judesius, ir jam buvo skaudu, dėl tas dokumentas yra pas jus? guerrandai, ar jūs paduodate ★

matant tą policininką kuisantis 
be atodairos atsiminimų dėžu- aš nieko nežinau. Aš atsinešu 
tėj. Jo sesutės laiškai*buvo iš- laikraščius pasiskaityti į savo 
versti ant parkieto. Jis pasilenkė savo kambarį ir niekados nety- 
jų pakelti, ten buvo dar mažy- rinėjau, ar tarp jų nėra kartais 
tės ramunėlės galvelė, ant ku- slaptų popierių. Tikriausiai, jie 
rios dar buvo vienas išdžiūvęs čion galėjo patekti per neapsi- 
skvetelis: toks švelnus prisipa- žiūrėjimą.

Danielius gynėsi: ko nėra drabužiuose. Dabar, gal žinimas ant Bievro kranto.... — Iš tikrųjų, jūs juokaujate!
— Aš junis tikrai sakau, pone, galite tnane nuvesti j savo kam* Krata truko ilgokai ir nedavė Paskui, atsisukdamas j En-

kad aš nesą.... barį? jokių vaisių. Viršininkas pašto- grerrandą, tarė:

mas po jo kojų, nebūtų padaręs 
didesnio įspūdžio. Vagis.... va
dinas, tai taikoma jam!... Virši
ninko kalba buvo pakankamai

— Ar jau seniai jūs pametėt aigy
sagą, kurios trūksta jūsų drabu- Nustebimo laikas praėjo. Jis 
žiuose? bandė priešintis, bet viršininkas

Augintinis išbalo; ką policijos nutraukė jo žodžius.
viršininkas norėjo pasiekti? Ra
miai jis atsakė:

dais!
— Matyt mano drauge, kad 

jūs esate bendravę su žmonė
mis, vaišinamais Centraliniame.

Užsidegė pyktis Danieliaus 
veiduose:

:— Saugokis, pone!
—Oo! grasinimai! BūHt ra-

—Gerai, baikime tai; pasa- 
, kykite, kelintą valandą nakties _. „ __ _____________

—Pone, aš esu tikras, kad jus čia atėjote ir kaip dirbote? mesnis, aš jus prašau! Tegu, nie
ko nėra drabužiuose. Dabar, gal žinimas ant Bievro kranto.vakar vakare ji dar buvo.

nes?

— Aš jums kartoju, pone, kad skundą? Kada Enguerrandas pamatė
— Taip, taip, žinoma! Mane savo žmoną ant žemės, jį paėmė 

bjauriai apgavo! pyktis, ir kada ji atmerkė akis.
Pro durų skylutę Teresė vis- jis paleido jai dar šiurkštesnius 

ką girdėjo. Kada Danielius pa- žodžius.
skrodė ant laiptų, ji puolė jam 
ant kaklo verkdama:

— Ne, ne. tu nesi vagis! Pone 
viršininke, tai — netiesa. .. tai
—netiesa!.... Ne, Danieliau, tu tų pasitikėjimą! 

neišeisi! O, mano Dieve, mano

Kaip! ji tiesiog skandalingai 
buvo susidomėjusi šituo niekšu! 
Aišku, jis gražiai laikėsi kurį 
laiką, bet kad tik geriau apgau-

(Bus daugiau)



Tolsta ntis klausės senatoriaus tie kojų
DETROIT, M1CH.

vėhavomis šv. Antano bažny
čioj dalyvavo sakutai, a-kai, 
Lietuvos vyčiai, veteranai, sava-

• Agnė Jasaitytė, aktyvi 
visuomenės veikėja, vasario 
15 ištekėjo už dr. J. Kižio.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį detroitie- 
čiai pradėjo minėti, klausydami 
vasario 15 radijo pusvalandžio^ 
skirto Lietuvai per Windsoro ra- > noriai Kun. K. Simanavičius pa- 
dijo CBE stotį.'Pranešėjas Jan- 
nette davė labai gražią istorinę 
apžvalgą angliškai, įpindamas 
lietuviškų dainų. Tas mielas lie
tusių draugas yra tikrai vertas 
didžios mūsų pagarbos ir padė
kos!

Gera buvo ir lietuviškoji šeš
tadienio valandėlė, nors neiš
vengta komercinių garsinimų, 
tik gerai, kad jie buvo sudėti 
pradžioje. Vėliau dainų parinki
mas ir pranešėjo kun. K Sima
navičiaus žodis buvo labai vykę.

Vasario 16-tos rytą 9 vai. gir
dėjome Detroito lietuvių radijo

- * klubo pusvalandį iš Inkster sto
ties. Pranešėjas J. Kriščiūnas 
pradėjo B. Brazdžionio eilėraš
čiu “Mano protėvių žemė”. Kal
bėjo keli visuomenės atstovai, 
buvo duota muzikos, Detroito 
lietuviai studentai davė 10 min. 
eilių ir dainų montažą "Lietu- . 7 * ?•miršo, kad okupacijos nepnpa-

Dar vienas radijo pusvalandis, 
girdimas iš Ann Arboro 1 vai., 
pradžiugino skelbimu, kad biz
nieriai užleido savo skelbimų 
laiką Vasario 16 minėjimui, ir 
nustebino, kad tas laikas buvo 
sunaudotas mirties sukaktuvių 
minėjimui ir kitokiems skelbi
mams. Su dienos proga buvo su
rištas tik antrojo pranešėjo ei
lėraštis ir tikrai gražus senesnės 
kartos atstovės Bandzienės žo
dis.

Bažnyčioje ir salėje
Mišios už Lietuvą buvo visose 

lietuviškose bažnyčiose —šv. 
Petro, šv. Antano ir Dievo Ap
vaizdos. Gražiai organizuotai su

sakė pamokslą, choras pagiedo
jo giesmių. k z

Po pietų 3:40 vai. Western 
aukštesnėje mokykloje susirin
ko žmonių daugiau nei keliais 
paskutiniais metais, nors diena 
buvo šalta.

Scenai prasivėrus, pamatėme 
susėdusi garbės prezididiumą ir 
išsirikiavusias organizacijų vė
liavas. Po kun. Br. Dagilio -in- 
vokacijos dr. K. Karvelis, De
troito Lietuvių Organizacijų 
Centro pirmininkas, pristatė 
garbės prezidiumo narius ir kal
bėti pakvietė JAV senatorių 
Potter, kuris pasirodė esąs tik
ras laisvės gynėjo simbolis — 
per antrąjį pasaulinį karą nete1 
kęs abiejų kojų ir dabar gana 
sunkiai einąs lazdų pagalba. Jis 
priminė, „

kad JAV Lietuvos dar neuž-

Pagrindinis. kalbėtojas ’adv.. 
A. Lapinskas iš Chicagos kalbė
jo daugiausia lietuvybės išlaiky
mo tema. Kalba buvo nuoširdi, 
nenuobodi, uždeganti, bet kai 
kas pasigedo bent mažo prane
šimo apie Alto darbus, kai kas 
net piktinosi, kam kalbėtojas sa
kė, kad nebūtinai Vasario- 16 
turim aukoti, nes yra dar 365 
dienos metuose. Sunku-pasaky
ti, kas buvo kaltas, kad šiemet 
sūrinkta 200 dolerių mažiau nei 
pernai (kažkas apie 2,200 dol.). 
Ne darbas aišku, atsiliepė, tačiau 
reikia atminti, kad žmonės vis 
daugiau uždirbą į profesijas iš
simuša.

Studentė Dalia Bulgarauskai- 
tė perskaitė rezoliucijas, kurios 
buvo vienbalsiai priimtos.

’lnvokacija" į meną v
Iškilmingas posėdis užsitęsė 

neperilgiausiat Jo rimtį kiek 
apardė pirmininkaujančio “in- 
vokacija”, keliant iš numirusių 
19 šimtmečio klebonėlius, ir A. 
Lapinsko aiškinimai, kokiomis 
kalbomis Dievas maldas supran
ta....

Meninėje dalyje matėme 
vengrų tautinį šokį, kurį vietoje 
sveikinimo kalbos pateikė veng
rai. Detroito tautinių šokių gru
pė, vadovaujama G. Gobienės, 
pašoko kubilą blezdingėlę ir 
sukčių. A. Derys deklamavo 
B. Brazdžionio “Paskutinis pas
merkto miriop žodis” (Ar tinka 
tas eilėraštis Vasario 16-tai?). 
Šv. Antano parapijos choras,

žįsta ir kad mes^ būdami geri 
Amerikos piliečiai, galime pa
dėti laisvę laimėti.

Maža pastaba 1000-čiui lietu
vių: pas amerikiečius įprasta po 
kalbos prelegentą pagerbti atsi
stojimu.

Sveikino daugiau, aukojo 
mažiau

Sveikino estų, latvių, ukrai
niečių, armėnų atstovai, buvo . - -
perskaitytos sveikinimo telegra- vad. A Mateikos, padainavo 
mos miesto burmistro ir Lie- 
vių dienos proklamacijos skel
bėjo gubernatoriaus G. M. Wll- 
liams.

Kritusioms kariams, Pabuskim 
iš miego. Anoj pusėj ežero ir 
Lietuviais esame mes gimę.

P. Natas

.' * -

LINDENO miesto majoras pasirašė Vasario 16 dekliaraciją, o miesto namai pasipuošė čia matomu šu- 
kicr, prie kurio stovi pirmoje eilėje iš k. j d.: S. Cerienė, E. Cemaškiene, Majoras Wiiliam J. Hurst, J. 
Liudvinaitis, A. Liudvinaitienė, B. Ašmontiene; ant roję eilėje: M. Klimas, J. Kasauskas. V. Tursa, J.
Prapuolenis, S. Varneckienė, S. Vaičiūnas, B. Baubiys ir V. Pltingienė.

Pittsburgh, Pa
Lietuvos 40 metų sukakties 

minėjimas įvyko vasario 16 Lie
tuvių Piliečių svetainėje. Dėl 
blogo oro publikos atsilankė ma
žiau, bet matėsi žmonių ir per 80 
metų, toks pvz. iš W. Homstead 
atsilankė P. Savolskis, kurio ne- 

sena-sulaikė nei šaltas oras, nei 
tvė.

Kalbėjo kongresmanas 
land, Pittsburgho meras

Hol-
Law-

rence, Alto iždininkas Vaidyla 
ir Liet. Bendruomenės iždinin
kas Staniškis.

o Vytautas Vardys Wisccn- 
sino universitete aukščiausiu 
laipsniu ' apgynė mokslini 
darbą 'iš politinės srities ir 
gavo politinių mokslų dakta
ro laipsnį. Dr. Vytautas Var
dys gimnaziją baigė Palan
goje, Vokietijoje, Tuebingenc. 
studijavo humanitarinius 
mokslus, o atvykęs į Ameriką 
— politinius. Dabar moko 
Wisconsino universitete.

• Petras Babickas, išbu
vęs Amerikoje apie metus, ko
vo pradžioje išvažiuoja į Bra
ziliją, km- yra Lietuvos pa
siuntinybės sekretorius. Ame
rikoje būdamas išleido tris 
knygas.

• Kun. B. Liubauskas JAV 
patentų įstaigoje užpatenta
vo savo sukonstruotą "šei
mos altorių”. Jo išradimą ap
žiūrėjo ir aprobavo Erie ar
kivyskupas ir keletas aukš
tųjų dvasiškių. Kun. B. Liu
bauskas yra lietuvių parapi
jos DuBois, vikaras. Atlieka
mą laiką skiria mechanikai 
ir braižybai. Į Ameriką atvy
ko 1939 m. Jo nuotrauką ir 
platų aprašymą Įsidėjo "Du
Bois Courier Express” dien
raštis.

Siautusi sniego pūga musu neatbaidė 
spalvos. Jokio ginčo negalį 
būti — lietuvių kalbą tu
rime išlaikyti. Kvietė visus lietu
vius susiburti į tampresnę ben
druomenę. kuri būsianti tikres- 
Ais pagrindas lietuvybei išlaiky
ti ir pagreitins Tėvynės vadavi
mą! Nuoširdžiai pasidžiaugė A- 
merikos Lietuvių Tarybos dar
nia veikla.

Rochesterio lietuvių ištvermę 
ir ištikimumą savo krašto didie
siems idealams mėginti pati 
gamta buvo pasiuntus negirdė
tus ir neregėtus šalčius ir sniego 
pūgas, kurios. prasidėjusios 
prieš porą savaičių, su maža per
trauka tęsėsi dar kelias dienas 
ir po Vasario 16-sios minėjimo. 
Ypač žiauri sniego pūga siautė 
visą sekmadieni ir pirmadieni, 
be jokios pertraukos, sustabdy- 
dama bet kokį susisiekimą Bet 
šis žiaurus gamtos mėginimas, 
Rochesterio lietuviu neišgąsdi-

ROCHESTER, N. Y.

Kazimiero minėjimas BALTIMORĖS ŽINIOS

daugumos lyderiu John MacCormick.. Kun. J. Jutkevičius At
stovu Rūmuose skaitė invokaciją. Kliše Alto.

Šv. Mišias 11 vai. už gyvus ir 
mirusius Lietuvos laisvės kovo
tojus aukojo kun. A. Račaitis.

‘Bažnyčion JAV ir Lietuvos vė
liavas atnešė liet, veteranų Gu- 
dyno posto nariai. Pamaldos 
baigtos JAV ir Lietuvos him
nais, giedant chorui ir visai baž
nyčiai.

Po pietų 3 vai. parapijos sa
lėje įvyko iškilmjngas susirinki
mas. kurį savo atsilankymu pa- 
gerbė JAV Kongreso narys K.B. Ta| v.|ia)j įrodė

gyvu pavyzdžiu. Pertraukos me
tu Lietuvos laisvinimo reika-

Prof. Pakštas savo įdomia 
kalbą baigė kvietimu nesigailė
ti auku Lietuvos laisvės reika
lui. Aukoti reikią su meilė ir pa
sididžiavimu, bent dvieju dienu

•- Vincas Jokubinas, buvęs 
Kataliko, Tėvynės. Dirvos.

■ Amerikos Lietuvių’ redakto
rius mirė Chicagoje, sulau
kęs 85 metų. Palaidotas va
sario 15. Jam Lietuvos vy
riausybė buvo paskyrus pen
siją, bet. kraštą okupavus, 
jos nebegavo. Gyveno skur
džiai ir mirė dideliame varg?.
Buvo gimęs 1873 m. Mari-

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
akademikės ir kitų mokyklų 
mokiniai išpildė meninę progra
mą. Aukų surinkta 620 dol.

Dėl šalto oro ir kitų priežas
čių nesimatė biznierių ir kitų 
asmenų, kurie praeityje gausiai 
aukojo. Todėl visi, kurie nebu
vo minėjime ir neturėjo progos 
paaukoti. Aukas prašom siųsti
paaukoti. Aukas prašo msiusti mokslą pasakys kun. K. Pu- 
Alto skyriaus iždininkui J. Grė- gevičius. Po pietų 5 vai. šv. perrinkti tie patys: J. Jamė-

Sv.
ruošiamas kovo 2, sekina- -----------------------------

dienį. Minėjimu rūpinasi, salėje. Pranešimus padarė 
Baltimorės ateitininkai. Pa- skyriaus pirm. -J. Jakubaus- 
maldos bus šv. Alfonso baž- kas, ižd. M. Šimkus ir kont- 
nyčioje 8:30 vai. iš ryto. Pa- roI^s komisijos pirm. K. Pa- 

žemėnas. Į naują valdybą

bliūnui. 245 E. 16 Avė., Hom- 
stead. Pa. Tegu nelieka nė vie
no lietuvio, kuris nebūtų prisi
dėjęs savo auka prie Lietuvos 
laisvinimo darbų!

• Chicagoje suorganizuo
tos lietuvių studentų pamal
dos Jaunimo Centre. Jos

Alfonso parapijos salėje pa- nas C. Surdokas. Be to, 
skaitą apie šventąjį skaitys skyrius savo atstovu tary- 
kun. V. Dabušis iš New Yor
ko. Meninėje dąlyje savos kū
rybos paskaitys Jonas Ais-

Atto skyrius tis, Antanas Vaičiulaitis, kimui pirmininkavo C. Šur
mulius Jurkus ir Kazys Bra- dokas, sekretoriavo E. Sližys, 
dūnas, o taip pat neseniai 
paruošęs eilėraščių rinkinį 
Aleksandras Radžius ir jau- 
noji_ rašytoja Genutė Bura- Sekmadienį, vasario 16, buvo 
čaitč- iš anksto paskelbta, kad balti-

Visi maloniai kviečiami Į moriečiai minės Lietuvos ne- 
pamaldas ir minėjimą.

no ir jie gausiai atsilankė i visas „
Lietuvos Nepriklausomybės iš- keating. prof. K. Pakštas, lat- 
kilmes.
Lietuvos Nepriklausomybės mi

nėjimas buvo pradėtas Vasario 
16 d. 9:30 vai. iš ryto Lietuvių 
radijo valandėlės metu. Anglų 
kalba Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą įspūdingai prave
dė J. Morkūnas, trumpai nupa
sakodamas Lietuvos laisvės ko
vų ir kultūros istoriją. Jo kalba 
buvo paįvairinta lietuvių liau
dies dainomis ir JAV himnu.

Ją pašventino prel. L. Mendelis 
prieš sumą vasario 23.

Baltimorės arkivyskupijos
kunigų konferencija buvo su

šaukta katearos mokykloje va
sario' 25. Ją šaukė arkivysk. P. 
P. Keough. Dalyvavo visi mūsų 
parapijos kunigai.

Ateitininkai

vių. estų, vengrų, ukrainiečių, 
vokiečių ir vietos spaudos atsto
vai.

Minėjimą atidarė ALT sky
riaus vicepirm. dr. VI. LeleVi- 
čius. pakviesdamas minėjimui 
vadovauti Joną Morkūną. Alto 
skyriaus valdybos narį. Po JAV 
ir Lietuvos himnų, kuriuos su
giedojo choras ir susirinkusieji. 
JAV Kongreso atstovas K. B. 
Keating pą^akė 20 min. trukusią 
kalbą.

kurioje užtikrino, kad Lietu
vos Nepriklausomybės kovoje, 
JAV neliko ir neliks abejinga.

K.B. Keating gausiai susirin
kusių buvo sutiktas ilgais ploji
mais. Jis Rochesterio lietuviam 
gerai pažįstamas, kaip veiklus 
Kongreso narys pavergtų tautų 
reikalų, gerai pažįstas komuniz
mą ir jo užmačias. Pastaruoju Kaili teks premija? 
metu K. Keating respublikonų

lams buvo sudėta apie 1.000 dol. 
K. šaulevičius. senosios lietuvių 
kartos lietuvis pensininkas, at
siuntė 100 dol. Stambesnes au
kas dar suteikė dr. Vi. Lelevi- 
čius 50 dol. VI. Ragelis — 30 
dol! Pr. Mocejūnas —25 doL, 
Jonas Morkūnas — 25 dol.. P. 
Norkeliūnas — 20 dol.. prof. K. 
Pakštas — 20 dol. V. Vismanas 
— 20 dol. ir kiti mažiau.

Minėjimas buvo baigtas kon
certu. kuri parengė ir išpildė 
sol. VI. Sabaliasukienė ir muz. 
Pr Armono vadovaujamas cho
ras. Akompanavo muz. Zenonas 
Nomeika. Dainos buvo parink
tos šventiškos.

Sb.

jampolės apskrity. .

• Iš Brazilijos išvyko ke-* 
lios lietuvaitės į Kanadą, kur 
ištekėjo už lietuvių. Pirmom 
pasisekus, dabar rengiasi iš
vykti dar kelios lietuvaitės.

• Fausto opera lietuvių 
menininkų jėgomis statoma
Chicagoje kovo 15. 16 ir ko
vo 22. Marijos mokyklos sa
lėje.

• De Paul universitete 
Chicagoje vasario 21 buvo 
suruošta tautų festivalis, ku
riame dalyvavo ir lietuviai 
studentai.

• Prof. Baliui Vitkui kovo 1 
sueina 60 metu Sukaktuvinin
kas agronomijos mokslus yra 
baigęs Vokietijoje ir ilgai profe
soriavęs žemės Ūkios Akademi-
joje Dotnuvoje, šiuo metu yra 
Broektono seserų ūkio agrono
mu Prieš tai tokias pat pareigas 
ėjo Chicagoje labdarių ūkyje! 
Amerikon yra atvykęs 1948 me
tų pabaigoje.

Liet. Rašytojų Draugija 
savo narių tarpe slaptu bal
savimu rinko praeitų metų 
geriausią knygą. Balsų tikri
nimo komisija (J. Vaičiūnie
nė. St. Tamulaitis ir Alb. Va
lentinas) vasario 23 posėdy
je patikrino rašytojų atsiųs
tus balsavimo vokus, kurių 
buvo 56. M. Katiliškio — 
Miškais ateina ruduo gavo 
22 balsus. Gr. Tulauskaitės 
— Rugsėjo žvaigždės 10 bal
sų. M. Vaitkaus — Mistinia-

partijoj numatytas kandidatu 
New Yorko valstybės guberna- 

vasario 23 susirinko į šv. Al- toriaus vietai.
knygynan — M. Šimkų ir fonso mokyklą diskusijom “Pro- Prof. K. Pakštas savo pusan- 
Balfan — Markaitį. Susirin- testantų bažnyčios Amerikoje", tros valandos kalboje, pirmiau- 

buvo peržvelgta jų istorinė ir šia pareiškė gilią pagarbą senie- 
dogmatiškai mokslinė pusė bei siems lietuviams, kurie lietuvy- 
Įtaka JAV gyvenimui. bės išlaikymui yra sudėję daug .

pinigo ir darbo: jauniesiems - 
pasekti senosios kartos pavyzdį 
ir pagaliau ateiviams, kurie iš 
Lietuvos išrūkyti rytų smarvės, 
nenuskęsti materializmo purvy
ne. Esą.’nustojo tautybės, tai tik
pašaras svetimai karvei, tai sku- nię sode 7 baisus. A. Barono 
duras svetimoms dulkėms pa- — Mėnesiena 4 balsus. K.

bon išrinko J. Pranckonį.

leškomas Stasys Ambro- 
zaitis. Ieško sesuo Filomena 
iš Lietuvos. Atsiliepti: Edvar
das Vitkus 449 Graliam Avė.. 
Brooklyn. N Y.

Buvo ir nebuvo
vyksta kas sekmadienį 10 
vai. ryto. Leidimą pamaldom 
davė Chicagos kardinolas.
• Kun, Jonas Kardauskas

Santo Andre katedroje, Bra- ..... ......... ............................. Uetuviu apypilnd
zilijoje. pakeltas | kanaunin- saiė. Laukė laukė, bet nieko ne- lietuviu Vasario 16 minėjimą.
J“8_________________ vaeyio 23 įvyko lietuvių suIankė Mat garbfc kaIwt0Jas

■ 1 ... - ■■ buvo jau išvykęs i savo namu
čius. Blogo.oro paveikti, rengi-

ARTĖJA DIDŽIOJI SAVAITĖ.

JAU GALIMA GAUTI
Ramovėnų metinis susi

rinkimas

Baltimorė, 
kaip ir kitos vietovės 

paliesta sniego pūgų. Susisieki
mas, mokyklo ir darbas susto
jo arba labai sulėtėjo. Sniego

priklausomybės 40 metų sukak- pusnys kai kur siekė 15 pėdų, 
ti. Nors siautėjo sniego pūgos. Tarp nukentėjusių viešojo gy

venimo Įvykių reikia laikyti ir

Musu mirusioji

Draugo” premijuotą

Svarbu suprasti jos grlžias ir prasmingas apeigas. Įsigyk

DIDŽIOJI SAVAITĖ
Visi Didžiosios Savaitės lotyniški tekstai su 

lietuvišku vertimu.

Pranas Stoškus, senos kartas 
mo komiteto keli nariai nuspren- li<i,uvis-. »'vcn'!s no,“ns 
dė t, diena minėjimo nedaryti mirė vasario to. Po gedu- 
Butų viskas gerai, jei tik butų 
susiprasta apie tai paskelbti vi
suomenei. Nevienas truputėli 
pyktelėjo. Žinoma, reikia kaltin
ti orą. o ne rengėjų blogą valią.

Kaina $100

910 Wffloughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Nauja statula

lingu pamaldų šv. Petro bažny
čioj. palaidotas vasario 20 šv. 
Stanislovo kapinėse. Liko bro
lis Antanas ir keli sūnaičiai.

Matas Kurelaitis,ilgus metus 
gyvenęs Hollins SI. mirė na
mie vasario 19. Seniai atvykęs

šluostyti Tai gėlės be kvapo ir Barono — Karališka diena 
----------------------------------------- 4. J. Aisčio — Kristaliniame 
ketos šv. Petro bažnyčioj, palai- karste 3. I. Joerg.— Taika 
dotas vasario 22 Holy Rcdeemer ateina i slėnį 1. B. Pavabalio. 
kapinėse. Paliko nuliūdusi broli Vizijos prie televizijos — 1. 
Antaną ir eile sūnaičių.

Jonas Kudzma, sulaukęs gra
žios senatvės ir trumpai pasir
gęs, mirė vasario 19. Velionis 
ilgai gyveno Baltimorėj. Vasario 
24 už jo vėlę šv Alfonso baž-
nyčioj penki kunigai aukojo šv. 
mišias, po kurių palaidotas Moly 
Rcdeemer kapinėse. Nuliūdę li-

J Tininkio Sužadėtinė — 1; 
3 balsai buvo tušti. Kadangi 
nė viena knyga negavo reikia
mos absoliutinės balsų dau
gumos. tai dvi daugiausia 
balsų gavusias knygos skiria
mos perbalsuoti; M. Katiliš
kio — Miškais ateina ruduo
ir Gr. TulaustaūteŠ — Rug-Graži šv. Alfonso gotiko baž- iš Uetuvos aktyviai reiškėsi lic-

nyčia šiomis dienomis pasipuo- tuviškam veikime, ypač nusipel- ko žmona Elzbieta, sūnus Simas sėjo žvaigždės. Antrojo bal
sė nauja šv. Liucijos statula, nęs Atletų klubui ir Lietuvių ir duktė Salomėja. savimo tcrniinaszbaigiasi ko
šventoji laikoma akių globėja, svetainei Gedulingos mišios au- Jonas Obelinis vo 21 d.

PAl'LIAl'S H'RKAIS

s

KAINA $5.00 
;--------------------------

Krviptis į Darbininko 
administraciją

910 UILIjOIGHBY AVĖ. t

• RKOOKI .VN 21, N. Y

•fe.



i Ponas Toks, rimtai nusiteikęs 
pasninkauti, susidomėjo augaU- 

O ' nhi maistu. Bandė perkrimsti 
pomidorą, perkando slyvą ir su- 

,7? > stojo prie bulvės, čia giliai SU

?. —E, apvali išpampusi, pa
senusių linijų! — nupeikė. — 
Matyti, dėl to ir bulvienė trau
kia į sėslumą. O čia tiek visuo- 
meninimb triūso: tik bėk ir ne
sėdėk! Tegu *ji kur prasmenga, 
ta bulvė! Ji žlugdo visą mūsų 
lietuvišką krutėjimą.

Ponas Toks, stipriai susierzi
nęs dėl tos kenkėjos, sugrūdo 
ją į vamzdį, kurį buvo pasitem
pęs vandentekiui taisyti Paskui 
tą dūdą pasispraudė po pažastim 
ir nukūrė pas kaimyną Kitokį. 
Tas turėjo sūrių, dešrų ir pelėm 
gaudyti spąstų kultūringą įmo
nėlę.

— Se tau! — trenkė vamz
džiu į stalą.

— Kas gi tau? — krūptelėjo 
ponas Kitoks.

—Atsuk čiaupą! — pirštu pa
rodė i vamzdžio galą.

Ponas Kitoks pėmė, pasukalio- 
jo čiaupa ir kišdamas atgal tarė:

— Atsukta, viskas tvarkoje. 
Nebuvo nė užrūdijęs, — pridū
rė.

— žinau tai ir aš. — link
telėjo ponas Toks. — Bet kas 
iš to? Vandens nė lašelio

— Natūralu. — aiškino žinovo 
autoritetu Kitoks. — E tuščio 
nieko neprisunksi.

—Suprantama. — pritarė po
nas Toks. — Bet ar esi visai tik
ras, kad iš pilno vanduo čiurkš
le eitų?

—Nėra abejonės. Turi eiti.
— Leiskite man suabejoti,— 

nusijuokė ponas Toks. — Esmi 
E tu, kursai katino neperka už
rištam maiše. Jei jau ką noriu 
tikrai žinoti, tai pirma Emėginu. 
Kaip dabar pats mėginai, man 
beveizdint ir atsukus čiaupą— 
vandens nė šnypšt’

— Aišku, kad negali šnyšpti 
nei tekėti, — paaiškino ponas 
Kitoks.—Negi nori, kad vanduo 
lašėtų be vandens? Vamzdis tu
ri būti netuščias.

Kada .riš Amerikos lietuviai 
raošėši švęsti Vasario 16, pri
simindami Lietuvos išlaisvini
mą iš svetimos okupacijos 
— žinoma, prieš.40 mėtų, — aš 
turėjau progos stebėti, kaip bu
vo prisimenamas Tampos, Flo- 
ridjoje, išlaisvinimas prieš 100 
su viršum metų. Gi ją buvo pa
vergę ne kokie maskoliai, ger
manai ar raudono plauko ko
munistai, o piratai — jūros plė
šikai. Be abejo, ne'kuo ten ski
riasi visokie laisvės priešai nuo 
piratų, bet kada pastarųjų tia- 
bar mažai beliko, tai Tampa, pri
simindama tuos buvusius prie- 
vartminkus, dabar juos “pager
bia’. Sakysiu, neblogas išmistas 
taip savo išsilaisvinimą prisi
minti: visi akivąizdžiai mato, 
kas buvo. Rasi, kada ir Lietuva, 
po 100 metų leis save “okupuo
ti” Stalino ir Chruščiovo pira
tam, kad vieną dieną visi maty
tų, kas darėsi Lietuvoje mūsų 
laikais, kai mūsų pačių seniai 
jau nebebus. .

Miestą okupuoja piratai
Manęs irgi nebuvo nei Tam

poje, nei apskritai pasaulyje, 
kai piratai siautėjo pietiniame 
Amerikos apendicite. Aš ten at
siradau tik šiemet. Gi Vasario 
10 kiekvienais metais į Tampos 
uostą įplaukia “piratu” laivas ir 
“okupuoja” miestą. Seną pirati
nį laivą lydi kiti laivai ir virš 
400 mažesnių laivukščiių. Po to 
seka keturių valandų paradas, 
atidaroma mugė, o piratais per
sirengusiųjų pasklysto po visą 
miestą, nes visi barai “piratam” 
už dyką duoda nutraukti.... Ga
na įdomus festivalis. Tik gaila, 
jog turėjau dirbti, nesgi ne'žie
miniam poilsiui — vasarojimui 
čia esu atsiradęs, šiemet ir apie 
tai verta šį tą pasakyti.

Gerai, kad nevažiavote
Gamta šiemet taiso išdaigas. 

Kai sausio pradžioje važiavau 
ton saulėton Florįdon, tai trauk
damas per Naująją Angliją ti
kėjausi, kad su kiekvienų šimtu 
myliu temperatūra kils ir saulė

TAMPA, FLA.

—: niekas nesimaudo, nes mažai dien po tą purviną mylią, lau- 
sauiės, i daug lietaus, žmonės 
teliuškavosi privačiuose apšildo
muose- baseinuose, kurie pri
klauso viešbučiam .0 kas vis 
dėlto grįžo | šiaurę nudegęs, tai 
bus gulėjęs ant viešbučio stogo, 

v apsaugoto nuo vėjo. Gražiausias 
laikas čia prasideda nuo kovo ir

žau mašiną, kaip niekada. Dar
be gi tenka iŠ ryto prie staty
bos padrebėti. Mat, čia niekas 
šiltų rūbų nesideda ir pamėlę 
laukia, kol saulė pakyla ii* tem 
peratūra pasiekia apie vidurdie
nį iki 55-60 laipsnių. Pamažu 
darysis vis šilčiau. Gal tada no- 

trunka ligi gegužio galo, kada rėsite atvykti? 
viskas užželia ir vanduo sušyla, 
nors tuo metu daug turistų jau 
grįžta į šiaurę.

■ ■ 1

Per tą gilę purvynėlį... i 
Yra čia gražių vietų, bet ir i 

nemažai pelkynų. Mano darbo- < 
-rietė tokioje žemoje vietoje, kad 
po lietaus būna pora pėdų dum
blo, nes kelias negrįstas. Su lai
ku, žinomą, bus ir geras kelias, savo konsulatų. Bet tas ispaniš- 
bet dabar, važinėdamas kas- kas elementas laikomas nevi-

Balta ir juoda
Kraštas čia žymiai kitoks, ne

gu šiaurėje. Daug ispaniško ele
mento, o kai kur tik ispaniški 
užrašai ir kalba. Apskritai, jau
čiama P. Amerikos įtaka. Lai
vai atplaukia iš pietinių valsty
bių, radijo stotis lengvai galima 
pagauti, P. Amerika turi daug

NORĖČIAU | ŠILTESNIU S VANDENIS. Nuotrauka iš Bronxo 
zoologijos sodo New Yorke. Sis padaras sveria 1200 svarų.

sai lygus baltiesiem žmonėm, o , 
nęgrai visai atskirti ir jų nepa
matysi nei baltųjų kinuose nei 
restoranuose. Taip pat ir baltie
ji nesimaišo juodukų rajone, ne 
taip, kaip apie New Yorką ar 
Bostoną.
Gal norite ispaniškos duonos?

Skirtumas tarp šiaurės ir pie
tų yra ir valgiuose. Pavyzdžiui, 
visada bus ryžiai vietoje bulvių, 
arba Epamška duona vietoje 
žmoniškos. Galima duoti recep- f 
tą tos EpanEkos, ar tikriau, į 
—meksiškos duonos. Jie pamai- J 
šo miltų su vandeniu, padaro pa- ‘ 
ploteli ir padeda ant karšto ak- J 
mens saulėje. Kiek padžiūsta, < 
ir jau galima valgyti. Pabandy- < 
kitę! Bet turėsite užsigerti ka- < 
vos. Čia kavą geria dideli ir < 
maži. Restorane prieš valgį vi- j 
sada atneša kavos ir papildo, ! 
kad tik nepristigtų, Niekada už < 
kavą neima pinigo, jei valgai J 
pietus ar pusryčius. Nesvarbu ir 1 
kiek gersi: vieną puoduką as ' 
penkis. Nuo to tamsesnE nepa
sidarysi ir į negrų rajoną nepa
teksi.

Amerikoniškam Petrapily
Mano širdE trauktų Į lietu

vius, bet jų čia nedaug. Tampoje 
prie vienos ligoninės gyvena dr. 
D. Jasaitis su ponia. Daugiau 
E naujai atvykusių lietuvių nei 
Tampoje nei prie jos prisiglau- 
dusiame St. Petersburge nėra. ; 
Yra keliolika senųjų lietuvių, ; 
susEpietusių daugiau St. Peters
burge iš Chicagos, kur saliu ; 
nuošė pasidarė keletą dolerių ir 
dabar leidžia senas dienas Flo
ridoje. St. Petersburge pamini
ma ir Vasario 16. Bet ar apie tai 
iš manęs išgirsite, netikras rei
kalas. Pagaliau, dabar vEi E vi
sur tik ir rašo, kaip Vasario 16 
minėjo ar neminėjo vE dėl 
to šalčio, kuris šiemet ir Flori
dai pridarė neapskaičiuojamų . 
nuotolių. \ A. V.

T

St. Baranauskas žavėjo Philadelphijos lietuvius

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UtKARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
• Muitas ui vilnone atlaikas yni mažesnis, nejru ijž (MMAtas >aikn«*les 
Vilnonas n>wiž:a|ris iš ritinių ir atlaikas prvūmuuiauaiuiii kainom

> visam mieste jums arinio 3 stambios krautuvas

S. BKKEHSTEIH, Ine.. 118-125-130 ORCHARD ST..
1 cor. Oeiancey. NVC. GR 5-4325

S. Bwck<w»etn« krantini k.-ill»i»» nisi#k!»i ir ‘ukrainfc-ttelcui
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Atsneškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

MEDŽIAGOS J LIETUVĄ |
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei • 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. • 
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: *

I. CIGMAN, INC.
ĮSI Orchard Street New York 2. N. Y.

TeleL GR 5-8168
Kalbame rusiškai, lenkiškai, .vokiškai ir lietuviškai. 

Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų, kostiumams 

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

(u-holesaie) kainomis.

K and K FABĘICS
1158 Ėast Jersey Street Elizabeth, N. J.
PRIE CITY SAVINOS BANK TeL EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

— Ir aš taip galvoju, — dėstė 
ponas Toks. — bet, matote, ki
taip išeina. Na. pabandykite dar 
jungti prie vandentekio.

Prijungus prie kito čiaupo, 
vanduo vis tiek nebėgo.

— Ar aš nesakiau: nevEada 
ir iš pilno bėga. — nusikvatojo 
ponas Toks.

— Aš čia nieko nesuprantu, 
skėstelėjo rankom Emanus kai
mynas. kuris taEė pelėm spąs
tus. — Turėtų bent varvėti

— O vis dėlto nevarva, nes 
viduje yra bulvė.

— Kas. kas? — išsižiojo Ki-
toks.

Fronto Bičiulių suvažiavi- bos. Daug nuopelnų turi kleb. nijos unversiteto profesorius
ritinėsE žeme. Jos pakankamai mo proga surengtame dainos kun. V. Martusevičius, kuris per- Antanas Salys ir kun. dr.
buvo ligi Wilmingtono, Delawa- ir žodžio koncerte Philadel- nai aukojo stambią sumą Ford-
re, o kitą dieną per sniegus vos 
nusikasiau 300 mylių iki North 
Carolina, ir kuo toliau važiavau 
į pietus, tuo darėsi šalčiau. Bet 
judėjimas keliuose buvo nepap
rastas: virtinės mašinų iš šiau
rinių valstybių traukė į palai
mintąją Floridą. Moteliuose tu
ristų knibždėte knibždėjo ir 
drebėjo nuo šalčio. Gerai, kad 
su manimi nevažiavote, nes kai 
pasiekiau Tampa, buvo tik 29 
laipsniai. Ir pastogę susirasti 
neouvo jau taip paprasta. Lai
kinai sustojau motelyje, tokio
je skylėje, kur kitu atveju tu
rėtų man primokėti, kad gy
venčiau. Mat, žiemos metu žmo
nės čia gyvena vienas ant kito, 
kaip tik beišmano, nors vieti
niai gyventojai išsilaiko pigiau 
negu šiaurėje ir namus gali pa

937 G R AND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

—Rodos aiškiai sakiau: vamzdis 
nėra tuščias, nes bulviene už
kištas. Juk tamsta sakei, kad iš 
tuščio nieko neišsunkri.

Ponas Kitoks klestelėjo kėdėn 
o ponas Toks nusitempė vamz
dį namo bambėdamas po nosim: 
“Yra apvalių bulvių, bet yra ir 
bulvinių gaivu. Kaip jas besu- 

. kinėsi. nieko neišspausi. Kaž
kuo yra užkištos“.

kartą išgirsti žymųjį mūsų 
solistą Stasį Baranauską. Jo 
puikus dainuojamų kūrinių 
išpildymas ne tik džiugino, 
bet ir stebino klausytojus. 
Nuo audringų plojimų kaito 
delnai. Solistas nebuvo šykš
tus. Jis padainavo daugiau 
nei dešimtį dainų bei operų 
arijų. Daugiausiai entuziaz
mo sukėlė arija iš operos 
“žydė”. Solistui akomponavo 
Jūra, šlepetytė.

Koncerte su savo kūryba 
taip pat dalyvavo Antanas 
Vaičiulaitis, Jonas Aistis, 
Kostas Ostrauskas, Kazys 
Bradūnas ir Paulius Jurkus. 
Dalyvavo taip pat aktorius 
Henrikas Kačinskas. Jo dek- 

sistatydinti 30 procentų piges- lamuojamas Anykščių šilelis 
nius. Visą reikalą gadina turis- eilėraštis iš partizanų ku
tai. “Gadina”, žinoma, tiem .ku
rie iš to biznio nevaro. Reikia 
žinoti, kad žiemą Floridos vals
tybėje iš normalių 4 milijonų 
priauga iki 7-8 mil. Kas šiemet

piliečiai turėjo progą pirmą hamo universitetui lituanisti
kos reikalms. Daug triūso Įdeda 
seserų vyresnioji S.M. Evelina, 
kuri remia šį gražų darba. Pa
gyrimo verti ir tėvai, leidžian- 
tieji savo vaikus Į lietuvišką ka
talikišką mokyklą.

Nors Philaūelphija buvo už
pustyta, bet vasario 16, sekma
dieni, gana gražus būrelis žmo
nių buvo susirinkusių sumai pa
simelsti už Lietuvą. Kun. A. 
Belsis aukojo šv. Mišias ir gra
žiais žodžiais paskatino melstis 
už Lietuvą. Vargonininkas Sta
sys Petraitis savo švelniu malo
niu balsu pagiedojo Pulkim ant 
kelių. Marija Marija ir k. gies
mes. Gi vasario 15, šeštadieni, 
E radijo stotie^WTEL buvo ma
lonu klausytis p. Petraičio turi
ningos programos, skirtos Lie- 
tusvos nepriklausomybė paskel
bimui prieš 40 metu priminti.

...,(š.j.)
rybos žavėjo visus. Progra
mos pranešėju buvo Algis 
Lukas.

Tai buvo puikus koncertas. 
Prof. Juozas Brazai'is, tar-

iš tų priaugusių ar paaugusių damas žodį ko w; ą prade- 
ieškojo Šilimos, turėjo nusivil- dant, sky.ė jį 4 ) reti} lietu-
ti.

Kur, sveikas, nudegei?
Pajūriai ligi šiol buvo tušti

PRANCIŠKONŲ MISIJOS
Providence, R. I.» šv. Kazimiero parap. kovo 1 — 4 d.

vių laisvosios kūrybos pami
nėjimui. Gal pirmą kartą i 
Philadelphiją buvo suplau
kęs taip gaus.is ir pajėgus 
menininkų būrys.

Bronius C.

Norin-
tieji pusryčiuose dalyvauti 
kviečiami nedeEiant .užsira
šyti pas Eleną šaulytę, tele
fonas HO 2-0273.

ris dėl blogo oro buvo atidė
tas, įvyks kovo 16 d., 3 vai. 
L. Muzikinio Klubo salėje. 
2715 E. Allegheny Avė.

Fronto Bičiulių atstovų su
važiavimas, įvykęs vasario 22 
ir 23, dalyvaujant kad ir ne
gausiam atstovų skaičiui, bu
vo gana darbingas. Būta gy
vų diskusijų ir padaryta nu
tarimų, reikšmingų 
niai organizacijos 
Nuvažiavimas vyko 
Banko patalpose.

Bendruomenės Valdyba iš
siuntinėjo laikraščių kores
pondentams informacinį biu
letenį, iš kurio patiriame, 
kad sekmingesnei veiklai 
Philadelphijos apylinkė 
kirstyta į 8 seniūnijas, 
matyti ir seniūnai.

Bendruomenės Balso

Šv. Kazimiero — Lietuvos 
Globėjo sukakties minėjimas 
pradedamas kovo 2 d. pamal
domis, kurios įvyks šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje 
10:30 vai. rytą. Vyčiai ta pro
ga kviečia Philadelphijos lie
tuvius katalikus dalyvauti 
bendroje komunijoje ir ben
druose pusryčiuose. Pusry- jo 100 metų ^mimo proga nu- 
čių metu kalbės Pennsylva- matoma surengti rudenį. (K.C)

Paterson,N. J., šv. Kazimiero parap. kovo 9 — 18 d.
— Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.FM.

Nevy Britain, Conn., šv. Andriejaus parap. kovo 9 — 16 
d. - Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M.

Bridgeville, Pa., šv. Antano parapija kovo 9 — 16 d.
— Tėv Pijus Sarpnickas, O.F.M.

Eiizabetir N. J., šv. Petro ir Povilo parap. kovo 16 — 
23 d. — Tėv. Benediktas Bagdonas, O.F.M.

Brooklyn, N. Y., iv. Jurgio parap. kovo 16— 23 d. —
Tėv. Modestas Stepaitis, O.FK.

Waterbury, C<mn„ šv. Juoeapo parap. kovo 17 — 23 d.
— Tėv. Leonardas Andriekus, OJF.M.

Detroit, Midų, Dievo Apvaizdos parap. kovo 23 — 30 d.
— Tėv. Pijus Barpuictas, OJ*M

barny, N. J.* Dievo Mottaoa Sopulingos parap. kovo
23 — 30 d. — TH. Viktoras Ofattiūnas, O.PM

Iškilmingai paminėjo Vasario 16
Šv, Jurgio mokykla dalyvavo 

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjime vasario 18 
mokyklos salėje. Lituanistikos 
klasė atliko dainų, šokių ir dek
lamacijų programą. Buvo atsi
vijus, kun A. Bielskis ir moki- 

^iių tėvai.
šv. Jurgio molykloje po pa

mokų seserys prandškietės kas
dien moko lietuvių kalbos, isto
rijos ir literatūros. Pamokos pra
dėtos su 12 mokinių, o dabar 
yra per 50. Seserys patenkintos, 
kad mokyklą lanlrantieji vaikai

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, hartforo. conn.
Maloniai patarnauja Peteriams naujai įruoštose patalpose 

prieinama kainą

TeL CHapel 6-1377

tolimes- 
veiklai. 

Lietuvių

Nu-

pen-
kerių metų veiklos sukaktį 
minint, pavasarį numatoma 
suruošti gegužinę. Metams 
baigiantis numatoma sureng
ti.

Dr Vinco Kudirkos minėjimą

SUPERIOR PIECE GOODS ČORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retai!) importuotos

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.

■ Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS *' 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y. 
Kampas Houston St. 
Tetef. AL 4-8319

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SŪRIS
Foturtain. Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite I 
Miebigan Farm Sūrio. &s sūris jau per Ilgus metus gaminamas | 
Jono ir AngeUaos Andriulių ir jų šeimos, Fountaln, Mleh-

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginknuL Jūsų skonis jums | 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes | 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, Į 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko |K&u ^us UCfc jaūmahaj ;
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir x toliau jums gaminti tik | 
pat) geriausią sūrį-

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai iio sūrio gamintojai FOVNTAIN, MICH.

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS 
Tel. TW 4-868769-15 53rd Avenae, Maspeth, N. Y.

351 Park Street, New Britate, Conn. TeL BA 3-1943 

fiONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denben Street, BalttaMre, Md. TeL Leejnroed 6-36ZŽ'

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
94 Prospect Street. Hyūe Park, Mana. TeL Hyde Park 3-3975

GEORGE GALONAS
TeL T. O. 8-7661

STANLEY METRICK
1894 W. 47th SU Chleage, UL TeL Yards 7-8393

MM Cauilf. Detroit, Mleh.

5418 S« Alhany. CMeag*, UL
JOHN MURMA

TeL GrevehiR 6-7783

ALLAN STEWART



1883 MADISON ST.

Kreiptis

Joseph Audrusis Insurance
WOODHAVEN 21, N. Y.87-09 JAMAICA AVĖ.,

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Agentūros Vedėjas JONAS JUODIS.

skyriuje. BANGATELEVISION

• TELEVIZIJOS APARATAI,
2.50

• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

Motery krepšinis

2.00

POEZIJA

DRAMA

gMku
MUZIKA

3. Geriausi ir įvairiai gėrimai pigiausiomis kaino*

BELETRISTIKA

Atlaidų šaltinis ........... ............. ..................
Būk mums malonus, kan. F. Bartkus,

413 p............................................. .............

2.00
4.50

3.00
2.00
1.20

Te!. E V 7 2039

parapijos bažnyfioje kun. K. 
Grigas aukojo šv. Mišias už Lie
tuvą, giedant parapijos chorui 
ir vargonais grojant B. Nekro
šiui, kuriStir solo giedojo. Pabai
goje visa bažnyčia sugiedojo 
Lietuvos himną. Parapijos kuni
gai sakė pamokslus per visas pa
maldas it ragino melstis už ken
čiančią lietuvių tautą.

Parapijos mokyklos kiekvie
na klasė savaip minėjo brangią 
lietuviam dieną. Vienose skam-

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU

VASARIO 16 TAMAOUĄ, PA. 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokykla su savo mokytojomis 
ir dvasios vadovu minėjo Lietu
vos šventę malda ir programa 
mokyklos salėj. Išpuoštoj kalėj, 
lietuviškoms vėliavoms plevė
suojant, lietuviškiems šūkiams 
skambant, susirinko visa moky
kla. Pradžioj pasimelsta ir iš
klausyta kun. kleb. K. Batučio 
žodžio, o vėliau patys mokiniai 
turėjo savo lietuvišką progra
mą: dainas, žaidimus, sutartines. 
Visi 4 skyriai gražiai ir praleido 
tą mielą valandėlę. Jaunimui 
taip patiko, kad ir vėl klausia, 
ką dabar minėsime, kad ir vėl 
galėtumėm lietuviškai dainuoti.

• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl * Fl RADIJAI,

ROM DELANEY eitynių rung
tynėse Madison Sguare Garden 
devynioliktų kartą laimėjo re
kordą. Jo laikas dabar — 
4:04.6.

Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p...............
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p...............
Laukų liepsnos, A. TyruoHs, 44 p...................
Atviros marios. L. Andrtckus, 136 p..............
Anapus teisybes, humoristiškki eilėraščiai, 

A. Gustaitis, 144 p...........-......................
Daiktai Ir nuorūkos, L. Žitkevičius .......
Karaliai ir šventieji,-E. Tumienė ................

šlavime buvo išstatyta- So. 
Bcstono L. P. D. pereinamo
ji dovana paskirta Bostono 
miesto p-bems. Kazys Mer
kis išrinktas į MSCA direk
torius. Sunday Globė, vasa
rio 23 d. paskyrė daug gra
žių eilučių lietuviams, itin 
Povilui Vaitoniui.

Menuo vadinamas medaus, Nelė Mazalaitė, 
220 p___ ___________________________

Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M.
Vaitkus, 207 psl. ..................... ...

Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis ....
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p...........
Tipelis, humoristinis romanas, Pulgis

Andriušis, 240 p. ..................... ...................

Didelis pasirinkimas Įvairiu vynų, deg
tinių. konjakų, midų šventėms bei

150
1.50

Kaip jis mokėsi?
New Yorko teisėjas, teisda

mas 19 metų G. Goldsteiną, 
kuris buvo užpuolęs policinin
ką, rado, kad tas vyras nemo
ka parašyti žodžio “citizen- 
ship”, nei “character”, o iš 
savo vidurinės mokyklos bai
gimo. pažymėjimo negalėjo 
paskaityti nė vieno sakinio.

Sbenendoah, Pa. — Vasario 16, bėjo lietuviškos dainos, kitose 
Sekmadienį, šv._'Jurgk> liet buvo lyriški žaidimai, prakal

bos. Klasės buvo dekoruotos lie
tuviškom juostom ir kryžiais. 
Mokiniai taip pat meldėsi už sa
vo tėvų ir senelių pavergtąją

OVERSEAS PARCELŠ AGENCY
664 Jamaica Avė., Brooklyn 8, N. ’ 

Tel.: AP 7-9454

UŽDAVINYS 1.
Laimėjęs 1 prizą 

H. Achues, Vokietija

Mes taip pat siunčiame: visokią geriausią, angl'šką odą bate
liams ir'auliniams batams, medžiagas kostiumams ir paltams, 
akordeonus, siuvamas mašinas, maistą, vaistus, laikrodžius ir Lt. 
iš Londono arba iš Švedijos.

1.00
3.00

Sekmadienį Lietuvių šach
matų klubas, So. Bostono L. 
P. D. auditorijoje surengė po
kylį Kanados meisteriui pa
gerbti. .Programos vedėju L 

šeštadienį Lietuvių Sporto <§k pirm. dr. A. Kapochy bu- 
Klubo moterų krepšino viene- Vo pakviestas dr. B. Kalvai- 
tas naujai iškeptas apygardos įjg Kanados meisterį sveiki- 
meisteris, žaidžia draugiškas 
rungtynes su St. Johns koman
da. Mūsiškės, atrodo, šį kartą 
pasirodys pilno sąstato: Aren- 
sienė, Grevinšienė, Endriukai- 
tytė, Gintautaitė ir k. Rungtynės 
bus St Johns salėje, 88-24 Myr- 
tle Avė. Pradžia 7:30 v.v.

Wine & Liqaor Store
Bronklyn 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, fędcnzHnjy ir vals-

PASINAUDOKITE RETA PROGA
Giminės ir artimieji Lietuvoje reikalingi stiprios avalynės. Pa

darysite jiems didelį dž augsmą. nusiųsdami jiems juodus aulinius 
batus iŠ geros ir stiprios angliškos odos (viršai ir apačios tvirtos 
odos) nepraleidžiančios vandenį (VVATERPROOF).

DVI POROS AULINIŲ BATŲ UŽ $39.50, 
įskaitant mirtą, licenciją, ir kitas išlaidas Siunčiamos dvi poros 
viename. siuntiny Gaunami šie dydžiai: Nr 6 iki 11.

sugriaunama tvirtovė, šlubavo 
mėtymai, o dengimas buvo že
miau kritikos. Po lentomis bu
vo griaudi nuotaika. Pirmo kė
linio gale LAK buvo rimtai su
siėmęs ir net vedė, bet vėliau 
pakriko. Taip žaidžiant Cleve- 
landė, laukia nekokie pyragai. 
Iš LAK žaidė ir taškus laimėjo: 
BaČanskas I — 10; Vyšnios - 
9; Keskonis — 8; Gilčius — 7; 
Šlepetys — 3; BaČanskas H ir 
Daukša po 2.

Missa ln honorem Imm. Cordis —.........— 1.50
Lietuviška muzika, C. Sasnauskai. 133 p. 3450 
Kalėdų balsai, 30 giesmių Kalėdom ............ 1.00

VAIKŲ LITERAT0RA
Vaikų knygelė, vysk. M. Valančius, 155 p. 1.80 
Pasakos, Haufas. 93 p. ..............................  1.25
Baltasis vilkas, K. Binkis. 36 p.........
Lapės pasaka, V. Pietaris, 96 p.........
Po raganos kirviu. J. Jankus, 101 p.

Praeitą šeštadienį pralaimėję akis, P. Kontautas, J. Sta- W
Killeens Tavern pusiaubaigmi- rinskas, St. Kazlauskas, S. |||| ||||
nėję kovoje, Atletų Klubo krep- Vaičaitis, E. Spirauskas ir —'----- ------ ' '
šininkai savo pirmenybių rung- Alg. Ma.kait.is Kiek didokas Matas 2 ėjimais. Balti pra- 
tynes YMCA ir baigė. Dar nu- Vaitonio pralaimėjimų skai- deda, 
matomas atviras turnyras Kovo čius, jų būtų išvengta, jei 
8, kuriame dalyvaus ir LAK. Sa- Vaitonis nebūtų leidęs opo- 
vo paskutinėse pirmenybių nentams daryti ėjimų pralei- 
rung. LAK vis tik apvylė. Pra- dimų, kas užtęsė simultaną 
laimėta net 20 taškų skirtumu. jj. didino V. nuovargį. Simul- 
Atletai šiais metais nebėra ne- 7 vaL Suva-

žvakidė. Darbininko premijuota drama, 
A. Škėma ...........  —---- ---------- -------- 2.00

Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas,
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA 80 p. ™...=......... —............

kovose dėl Lietuvos, II d.. SL Raštikis .._ 7.00 žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p.
Kryžiuočiai I, H ir m t, H. Stankevičius—po 3.50
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas

n i........... ........ ............ ............   6.oo

Dainava (odinis albumas) ir 
L. šachmatų klubo (čekis). 
L. P. Draugija atžymėjo me
daliais mūsų šachmatinin
kus, iškovojusius Bostone 
antrą vietą (gavo K. Merkis, 
A. Keturakis, P. Kontautas, 
J. Starinskas, G. Šveikaus
kas, jis geriausias komandos 
taškų rinkėjas), Bostono B 
kl. co — championą Ged. 
Kuodį, ir kt. žymesnius jau
nuolius: S. Vaičaitį, E. Spi- 
rauską, Alg. Ivašką.

AT*A I Kazys Škėma ir R. Juoza- 
paltis uždirbo po tašką Det- 

""roite lietuvių k^piandai rung
tynėse su vietos ukrainiečiais, 
kiti pralaimėjo.

2.20
1.00
2.00

MALDAKNYGES
Sveika Marija kun. SL Yla ....................... $2.50
Viešpaties Angelas, kun. A. Sabaliauskas, 

raud.
' de luxe

Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P.
Aleksa _____’.......................... —..................

Jaunuolių maldos, kun. A. Kirvelaitis, auks. 
balt

1.00
6.00
1.50
1.50

tybiuiy taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiy perlaidy (Mo- 
ney Ordcrs),

Po. ilgokos pertraukos lietu
vių Sporto Klubo futbolo ėripos 
vėl išeina į sunkų darbą, šį sek
madienį savo aikštėje, New Far- 
mers O4al Nr 2, priešininku tu
rime į pirmaujančias oberlygos 
vietas prasimušusią Eintracht 
SC komandą. Pirmame rate mū
siškiai Eintrachtui gerai pasi
priešino, tepralaimėdami vos 
2:3. Dabar ir Eintrachtas kovon 
stoja po ilgesnės pertraukos, tai 
LSK viltys didėja. Rezervinės* 
šį kartą savo rungtynių neturi. 
Pirmosios pradeda 2:30 valanda 
Jauniai, žaidžia National 
Junior Cup su Great Neck U 
priešininko aikštėje 1:15 vi Ti
kėsimės,-šį kartą jie turės ir var
tininką.

Šachmatininku pirmenybės
šeštadienį Liet. Atletų Klubo 

patalpose 4 v. prasideda šach
matų varžybos 1958 metų rytų 
Amerikos lietuvių meisterio var
dui gauti. Susitinka Bostono Dė
tuvių Piliečių Klubo garsioji e- ’ 
kipa su šeimininkais Brooklyno 
LAK. žaidžia penkiose lentose. 
Svečiai iš Bostono, turėdami sa
vo eilėse iškilųjį Merkį, vienin
telį šuo , metu JAV “postai 
maste?’, bei eilę kitų stiprių žai- 
dikų, turėtų būti rungtynių fa
voritais. LAK pereitose rungty
nėse prieš juos dar gana pado
riai atsilaikė baigdami lygiomis. 
LAK žais greičiausiai tokio sąs
tato: Staknys, Šukys, Galminas, 
Kulpavičius ir t.t Visiems šach
matų mėgėjams gera proga pa
sigėrėti aukštos klasės žaidimu. 
Bostonas šiuo metu atrodo ypač 
geros formos — paskutinėse sa
vo rungtynėse sutvarkė net Bos
tono meisterį Boylstono šach
matų klubą 3:2.

Veda K. Merkis
Massachusetts valstijos ša

chmatininkų metinis suva
žiavimas, įvykęs Caanbridge, 
Mass., vasario 22 d. praėjo 
lietuvių ženkle. Povilas Vai
tonis, Kanados meisteris, 
anot Sunday Globė — suva
žiavimo žvaigždė, davė simul
taną 41 dalyviui. Vaitonis 
laimėjo 30, pralaimėjo 8 ir 3 I £ 
baigė lygiomis. Vaitonis įvei- 
kė N. Anglijos ir Mass. meis- O 
terį John Gurdo, buv. Bosto- I 
no meisterį Aleksą Klinovą 
ir . eile kitų. Iš lietuvių nieks 

LAK: Killeens Tavern 41:61 neatsilaikė. Lošė: A. Ketur- I

Smilgaičių akvarSM, Draugo premijos
romanas, P. Jurkus „—--------- 5.00

Anoj pusėj ežero, P. Andriulis. 101 p. .... 1-50 910 .Willoughby Ave^

Evening Herald, vietos lai
kraštis, įdėjo labai stipriai pa
rašyta vedamąjį. Jame išdėstė 
Lietuvos praeitį, priminė da
bartinę vergiją, palinkėjo lietu
vių tautai vėl sulaukti laisvės ir 
šviesesnių dienų. Laikraštis pla
čiai skaitomas visoje apylinkėje. 
Lietuvą ir lietuvius^ dažnai su
mini. Vedamuosius rašo jo re
daktorius Mr. Hass. Jis pastebė
jo, kad skaitytojai pareiškė lai
kraščio leidėjam nuoširdžią pa
dėką. Vedamasis jau tilpo US 
Čongressional Record>

Rengiasi 40 vai. atlaidams.
Šv. Jurgio parapijos 40 valan

dų atlaidai bus kovo 16-18. Par 
mokslus sakys misijonierius ma
rijonas kun. J. Dambrauskas. 
Choras mokosi giesmių. Visi pa- 
rapįečiai rengiasi tai brangiai 
metinei šventei. Atlaidai baigia
mi iškilminga švenčiausio Sakra
mento procesija, kurioj daly
vauja mokykla, sodalietės ir vi
sa parapija. Paprastai šia proga

RAUDO VAIANDfc JMLrtHUSMB 
TUS SKRJEJĄPAS KIEKVIENA 
UBTOVI DIDŽIOJO NEU£YORK0 
N.J. IRCONN. APYLINKĖJE KU
RIS .IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVJSIŲMEŽODYJE RlBIliDJE.

UMAR.

Lietuvos garbės konsulas A. 
Shallna, L. P. D. pirm. A. 
Chaplikas, 
pirm. V.

Kristaliniam karste, J. Aistis .................... 2.00
Konradas Valenrodas, A. Mickevičius, 97 p. 1.50

1.50 
3.00
1.00 
2.00

1.00
1.10
1.50

LSK Dainava 
Vakauza, MSCA 

pirm. Joseph Hurvitz ir S. 
Globė šachmatų red. James 
Burgess. Vaitoniui buvo į- 

AthtM teiktos dovanos nuo LSK

Audra žemaičiuose, VI. Andriukaitis, 218 p. 2.20 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė .. 
Gabija, metraštis ...............—.............
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p.
Susitikimas. J. Gailius, 155 p. ----
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. .......   3.00
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 1.80 
Valentina, A. VaiiSulaitis, 142 p. ------- ----- 2.00
Siela už sielą, D. Pffla, 304 p.  .............  2.00
Algimantas, V. Pietaris, 267 p................... 2.00
Gyvačių lizdas, Fr. Mauriac ................  2.60
Pabučiavimas, J. Grušas.............. .........  1.50

1.00
1.75
2.50
4.00

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Naujasis Testamentas ...........-..................... 2.00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.........—.. 5.00
Didysis inkvizitorius. A. Maceina, 222 p. 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca,

264 p. _______ _________ _____ ___ ____  2.00
Pranašystės apie pasaulio galą, prel. P.

Juras, 111 p..........................     1-00
Džiaukis gyvenimu, O. Sweet Marden, 72 p. 0.70 
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian,

145 p---------------------------------------------—
Ateitininkų ideologija, SL Šalkauskis ... 
Prie vilties kryžiaus, kun. J. Prunskis,

139 p. .....................     1.50
Laisvė ir būtis, J. Girnius, 151 p. ..........  2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Pr.

Gaidamavičius, 246 p. —............................ 2.00
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 3.00 
Aušros žvaigždė, Marijos poezijos |

antologija, A. Tyruolis....... ..................  2.00
Amfinoji auka, kun. V. Pikturna ............... 1.00
Jaunystės maršas, jaunimui skirta knyga,

Alfa Sušinskas, 260 psL___ ___ _____ _ 2.00

Reikalaukite mūsų kainoraščių.
Rašykite, skambinkite lietuviškai.

Lietuvos archyvas j bolševizmo metai), 
43«p. . ...____ £___ ________ __ ______ 150

Vyskupo Valančiau* biografijos bruožai,
V«c. Blrflika, 100 p. ............................... 1.00

LegendartSkle* O. F. M. kankintai, 45 p. 0.50 
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius, 127 p...... 2.00
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys 5.00

Pamėginkite išspręsti. 
Sprendimus- siųskite iki ko
vo 13 d. K. Merkiui, 431 E. 
7th. St., So. Boston 27, Mass. 
Teisingai išsprendusių pa
vardes skelbsime šachmatų



MODERNIŠKA KOPLYČIA

Cu-

ALB. BALTRCNAS-BALTON

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszvasitarta dėl šių metų jubiliejų: parapijai palaikyti įteikė

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Paritway Statioa)

binti TA 7-8160. William J. Drake-
jninas

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaicą 6-7272

— po 15. Visos aukos bus iš
siųstos Altui.

Atvanga dainoje ir muzikoje
“Rūtos” antsamblio solistas

K. Laurinaitis- padainavo “Oi

sv.
Su- 
su-

Išnuomojamas 4 kambarių bu
tas su centriniu šildymu. Kaina 
54 dol. mėnesiui. Prie Jamaicos 
linijos. Skambinti VIrginia 8-52 
18.

GREAT NECK
Vasario 22 Great Necke

Išnuomojamas gražus butas 
(2 kamb., virtuve, šaldytuvu, vo
nios kamb.) suaugusiom, 135 
Milford St, Brooklyn 8 East N.

šv Kazimiero gimimo 500 metų 
ir Marijos apreiškimo Liurdę 
100 metų sukakčių. Bus taip pat 

Federacijos skyriai ir kitos ka- renkama nauja N. Anglijos ap- Parapinės mokyklos
tėvų organizacija (PTA) 

klebonui kun. Pr. Virmaus- 
kiui mokyklai palaikyti įtei
kė 210 dol.

Išnuomojami kambariai dviem 
vyrams, ar vienam, arba vedu- 
siems bevaikiams; Graži vieta, 
žiemių pusėje Woodhavene, 
Skambinti VI 7-8936.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas su šildymu ir garažu, 342 
Henry St., Brooklyn, Tel. HY 8- 
0085.

200 doL auką ir Lietuvos 
Dukterų draugija 50 doL

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street

lor Guard Competition), ku
riose laimėjo 3-čią vietą ir 
tai vietai skirtą taurę.

NEW YORKAS -

,1 .*■

■
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t
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Klubo salėje, 280 UnkMTAve.,

1958 m. A

BOSTON. MASS.

Bronius Kulys,
liet Bendruomenės I-sios 

apylinkės valdybos pirminin
kas, praneša visuomenės žiniai, 
kad šios apylinkės parengimų 
gautas pelnas 205.17 dol pa
skirstytas Maironio šeštadieni
nei mokyklai, Lituanistinei 
grupei prie Apreiškimo parapi
jos mokyklos, Lituanus redakci
jai ir J. Stuko televizijai

Savi apie' savus
Buvusiem Maironio šeštadie

ninės mokyklos 9 klasės auklė
tiniam pagerbti aštuntoji kla
sė, mokytojos A Zubkienės va
dovaujama, per J. Stuko radijo 
valandėlę atliko 15 minučių kul
tūrinę programą. Savo rašinius 
skaitė R. Vilkutaitytė ir D. Nau- 
jokaitytė, eilėraščius deklama
vo R Kulytė ir I. Sandavičiūtė.

N.Y. stud. ateitininkai
rengia koncertą šeštadienį, 

balandžio 26 d., Programoje da
lyvaus solistai: Nijolė Ambro- 
zaitė iš New Yorko, Alvydas Ka- 
raša iš Baltimorės, pianistė Di
ana Papievytė iš Hartfordo, ak
torius Juozas Daubėnas iš New 
Yorko, balerina Lina Skučaitė 
iš Plainfieldo.

ja eilė lietuvių rašytojų.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2590

Vyties Korp. Nęw Yorko sky
riaus sueiga įvyks kovo 4- d. 7 
v.v. Sirusų bute,, 86-17 76 SL 
Woodhavene. Sueigos metu pa
šnekesį ir diskusijas lietuviškos 
literatūros tema praves rašyto- 
jas A. Landsbergis. .

MAIRONIO lituanistinės mokyklos abiturientų išleistuvės. Kalba Apreiškimo parapijos klebonas kun. Norbertas Pakalnk .
Nuotrauka Vyt. Maželio

paveikslą nupirko Chicagos 
Sun Times laikraštis naujos re- . 
dakcijos patalpom papuošti. Pa
veikslą nupirko iš Chicagos Me
no Instituto, kuriam paveikslus, . 
skirtus parduoti, atrenka jury * 
komisija.

Arnoldas Vokietaitis, Paterson, N. J. Lietuvos ne-
dainininkžs, keletą kartų dai- P^klausomybės paskelbimas pa-

navo Artinu Godfrey televizijos mrnėtas vasario 23. Dalyvių bu- 
programoje. Programos vedėjas 
pristatė kaip čia gimusį lietuvį, 
pasiteiravo apie Lietuvą. Pirma
dienį, vasario 24, padainavo vie
ną dainelę ir lietuviškai Dainelė 
susilaukė didelio publikos prita
rimo. Programos vedėjas ją iš
vertė angliškai.

New Yorko Alto
nesutarimas, prasidėjęs dėl 

adv. Michelsono dalyvavimo Al
te, tebesitęsia. A.L. Tautinės 
S-gos vardu J. Ginkus ir V. Ab- 
raitis pakartotinai pranešė At- 
tui. kad jo prisiimtas į pirminin
kus J. Tysliava ir narys V. Ged
gaudas nėra Tautinės S-gos at
stovai. Jie pareiškė protestą, kad 
Tautinės S-gos atstovui kuriam 
tenka šiemet eilė pirmininkauti, 
nebuvo perduotos pareigos. Ka
dangi, jau praėjo keturi mėnesai, 
tai dabar jie nuo pirmininkavi
mo teisės visai atsisako, palaiky
dami savo protestą prieš jų at
stovo neįsileidimą į Alto valdy
bą, bet tą teisę rezervuoja ki
tiem pilnos kadencijos metam.

MASPETH . „ _________ __________ ____
Viešpaties Atsimainimo pa- atstovaujančių laisvų diplomą- tone salėje, 5th SL, šaukiamas kas ir nebūtų skiriamas atstovu.

Savo anką vėl atidavėm su kaupu
ŽINIOS.PATERSON, N. J. N N

tikus. “Kovos nenutrauksime jo
kiomis sąlygomis. Būkime tikri, 
kad kovą laimėsime” — užbaigė 
minist. Vac. Sidzikauskas.

Auky kvota išpildyta
A. Gudoniui paraginus auko- nės), “Patekėk, rytų aušrinė” ir 

mis paremti Lietuvos laisvini-

greičiau, greičiau’ ’— muz. S. 
Šimkaus ir “Ne margi sakalė
liai”—muz. J. Tallat-Kelpšos, o 
Liudas Stukas (Julliard School of 
Music, N. Y., absolventas) jau
triai nuteikė, padainuodamas 
“Lietuvos laikai” (muz. S. Čerie-

HOME

197 Webster Avenue
PRANAS VVAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktj
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir t kitus miestus. ~ . i 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

aukojo ir gražų pamokslą pasakė 
kun. Vyt Demikis šv. Kazimie
ro ‘bažnyčioje. Iškilmingą po
sėdį Lietuvių klubo salėje jau
triu žodžiu pradėjo komiteto 
pirm. A. Rugys. Amerikos ir. mo žygius, aukų rinkėjai, pasli- 
Lietuvos himnus sugrojo J. Pra
puolenio suorganizuotas ir muz. 
Bagdonavičiaus parengtas orkes
tras iš Netfarko. Minint žuvusius 
už laisvę, kompoz. Alg. Kača
nauskas paskambino Beethove- 
no gedulingą marša. Invokaciją 
atkalbėjo kleb. J. Kinta.
A. Gudoms, minėjimo vadovas, namų pardavimo ir draudimo į-

perskaitė kongresmano Gordon staiga) — 25, J. Tumavičius, .. tersoniečių veikla ir ragino ypač 
Canfield ir miesto majoro O7- kun. Vyt. Demikis — po 20, 
Byme laišką ir telegramą. Mies- 1 Ant Sprainaičiai, Klimų šeima 
te buvo paskelbta Lietuvių die
na.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas minist. V. Sidzikaus
kas, atvykęs su žmona. Ilgoka 
kalba buvo išklausyta su ypatin- 
gu dėmesiu joje buvo pabrėž- Katalikų Fed. suvažiavimas N. Anglijoj 
ta, kad padidėjęs bolš. spau. ‘ o J J
dimas rinktis į viršūnių konfe-

dę į salę, netrukus pranešė, kad 
Alto paskirtoji Patersonui kvota 
išpildyta—surinkta per 700 dol. 
Stambesnes sumas aukojo: Lie
tuvių klubas — 50 dpi., Fab. 
Saranka — 31, kleb. kun. J. 
Kinta, Liet. Bendruomenė ir 
Henry Schell (naujai atidaręs

“Viso pasaulio žalčių karalius” 
—ariją iš-operos “Eglė žalčių ka
ralienė” (abiejų muzika Aleks. 
Kačanausko){ Pianinu lydėjo 
kompoz. Alg. Kačanauskas. Mi
nėtas svečių orkestras sugrojo 
keletą muzikos dalykų.

Baigiant žodi tarė New Jersey 
Lietuvių Tarybos pirm. inž. Di- 
lis, kuris minėjimą atlankė su 
ponia Diliene. Jis džiaugėsi pa-

kreipti dėmesio į jaunimą.
Po minėjimo susirinkta į pa

rapijos salę, kur gražiai pasi
vaišinta,. čia dar kartą išklausy
ta min. V. Sidzikausko padrąsi
nančio žodžio, ir kitų kalbų.

Jurg. Ežer.

nepriklausomybės paskelbi
mo 40 metų sukakties minė
jimas.

Minėjimas pradėtas Ame
rikos ir Littuvos himnais ir 
už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės operetės choras giedo
jo maldą “žuvusiems šau
liams”. Dipl. teisininkas Jo
nas Jakučionis įdomiai api
būdino šios šventės istoriją 
ir jos reikšmę. Po šios kalbos 
sekė aukų rinkimas Lietuvos 
^isvinimo re.k^ams ir dėka rapija pradės savo 50 metų su- tų dar didesni budrumą ir akty- A.L.R. Katalikų Federacijos Suvažiavime bus svarstomi ka- 

osnių^ le uvių uvo surin „a kakties jubiJejų kovo 9. Mišios vnma. Pats minist. Vac. Sidzi- Naujosios Anglijos apskrities su- talikiškos akcijos reikalai ir pa- 
grazi šiam reikalui suma. — —> ---------r J

Meninėje dalyje mūsų .ma
žieji Violeta ^Alilionytė ir An- 

. tanas Miklas pasakė šiai die
nai pritaikytus eilėraščius, 
o operetės choras, vadovau
jamas muz. Mykolo Cibo, įs
pūdingai išpildė keletą lie
tuvių kompozitorių dainų.

Po to sekė bendras pobū
vis, kuriame labai linksmai 
buvo praleistas laikas, pasi
šnekėta, padainuota.

Minėjimą surengė Great 
Necko lietuvių bendruomenės 
valdybą, kurią sudaro: pir
mininkas Henrikas Miklas, 
iždininkas Petras Povilaitis 
dr sekretorius Juozas šavinis.

Vasario 16 minėjimas
Bostoniečiai Vasario 16 mi

nėjimą rengia šį sekmadienį, 
kovo 2, 2 vai. p.p. aukštesnės 
mokyklos salėje, Thomas 
Park. Kalbės prel. Mykolas 
Krupavičius ir Mass. guber
natoriaus pavaduotojas.

Pamaldos už preL Urboną-. ! 
čių,

mirusį 1952, bus šv. Petro 
bažnyčioje kovo 5, jo laidoja
mo dienoje.

Arkivysk. Rlchard J.

kovo 9 d. 2 vai. p.p. 
Kryžiaus katedroje teiks 
tvirtinimo sakramentą 
augusiems.

Povilai Vaitonis,
Kanados šachmatų meis

teris, vasario 23 lankėsi Bos
tone; jam buvo surengtas 
pagerbimo banketas Liet. 
Piliečių Klubo salėje.

Šv. Petro parapijos CYO
vėliavų nešėjos vasario 23TCiiatų vaoaiiu

Kovo 16 sekmadienį, šv. Pet- atstovus. Maloniai prąšoma taip j dalyvavo varžybose (Co- 
rerfeiją iššaukė paverg. tautas ro lietuvių parapijos So. Bos- pat atvykti lietuvius katalikus,

su asista bus 11 vai., pamosklą kauskas su dešimčia pavergtųjų važiavimas
pasakys tėv. V. Gidžiūnas, O.F. tautų atstovų visą savaitę pra- .
M. Tuo pačiu parapija pradės ir leido \Vashingtone, kur buvo Suvažiavimas prasiueda po pa
šv. Kazimiero 500 metų sukaktį, priimti Valst. Departamente ir 1-30 \al. p.p.

matėsi su daugeliu poetikų. Ne
trukus didelė delegacija vyks į talikiškos organizącijos prašo- skrities valdyba.

mirus, jo žmonai ir giminėms giliausią užuojautą reiškia

New Yorko lietuvių Gydytojų Draugija

A. a. Dr. Anatolijui Elshergui

I S P AR DAVIMAS

ABRAMS, 228 BROADWAY (kampas RoeHing Strvet, 
prieš Bridge Plaza), Brooklyn, N. Y.

NUOTAKA Irene ArzecH M 
•avo sužaditlniu. Joseph Pinto. 
Dingusi Brodklyne prie* pat

Europą ir lankys Europos poli- mos parinkti ir prisiųsti savo Tikimės, kad mūsų šis krei
pimasis bus visų lietuvių katali
kų N. Anglijoje maloniai priim
tas, tad laukame visų gausiai 
į suvažiavimą susirenkant.

Ligi pasimatymo kovo 16 So. 
Bostone!
Kun. J. Vaitekūnas, dvasios va
das.
Vincas J. Kudirka, pirmininkas 
Jonas Beinoris, sekretorius

Mirusieji
Vasario 26 d. po gedulin

gų pamaldų iš šv. Petro baž
nyčios palaidotas Vladas Ta- 
mulynas 87 m. Velionis gy
veno 535 E 4 St. Nuliūdime 
paliko žmoną, sūnų ir brolį. 
Palaidotas N. Kalvarijos ka
pinėse.

Krikštai
Vasario 23 d. šv. Petro baž- 

_________________ nyčioje pakrištytas Jono Ta- 
Y. Geras susisieKmas. Skam- mošiūno ir Florencijos Pet

raitytės — Tamošiūnienės 
sūnus Jono ir Danieliaus var
dais. Tėvai gyvena 263 Bol- 
ton St.

Tel. EVergreen <-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan t Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5643

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME

231 Bedford Avė.

J. B. S h a 1 i n s

Suteikiam garbingas laidotuves, t 
Koplyčios nemokamai visose ‘ 
miesto dalyse; veikla ventiliacija ♦

TeL VIrginia 7-4499

Latest Dividend Declared at the

(3% regular plūs extra)

QUABTEBLY
Save Here — And Profit More —- Right Now!

2 CONVENIENT OFFICE8:

!K» Eaatern Parinvay at Nootrand Arame

Po 35 metų biznio, vyro mirties priežastis verčia parduoti 
visas turimas prekes.

Parduodama už žymiai mažesnę kainą, nei jų vertė siekia; 
pav. paltas, kurio kaina $50, parduodamas už $18.00; 

topperis—$25.00, parduodamas už $10.00; 
suknelės* vertos $15.00—už $5.00.

Kristaliniam Karste
Kaina $2.00. 44 pual.

Taip pat galima gauti naują leidinį Juozo Vaičelifino

ŽYMIEJI KARO VADAI
Kaina $3.00 215 pusi.

Gaunama DARBININKO administracijoje

Brooklya 21, N. Y.•10 WIDoaghl*y Avė

Išnuomojami 2 kambariai 
1-2 žmonėm. Galima naudo
tis virtuve. 80-69 87th Rd. 
N. Y. — (arti 85th St.), 
Woodhaven, VI 9-4078

Stephen B rėdės J r. j
ADVOKATAS t

i 
4 37 Sheridan Avė.

Brooklyn 8, N. N. |
Tel. APplegnte 7-7083

j

SIUNČIAMI DVIRAČIAI
j Sovietų Rusiją, Ukrainą ir Baltijos kraštus 

VYRIŠKI IĘ MOTERIŠKI 
Pristatymas vietoje garantuojamas be muito

;; c h o r ved ž i ų 
! dėmesiui

Išleista II laida 2

Siunčiama tik

NAUJIENA

Maisto siuntiniai iki 44 sv.

Taip pat siuvamos mašinos, 

akordionai ir vaistai

Kalėdų Balsai ■

j30 kalėdinių giesmių

Surinko ir sutvarkė
JONAS J. AAFČICNAS

; ; Kaina $1.00, 36 pusi

Gaunama:

DARBININKAS
910 WI9oughby Aveaue,


