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10 CENTŲ

Maskva aiškinosi dėl Europos pavergtu 
'tautu ir prisipažino, kodėl ji 

sutarčių nesilaiko
Amerikos reikalavimas.. kad 

viršūnių konferencijoje būtų
Amerikai kovo 24 jie ilgai aiš
kinasi ir klausimą, žinoma, griež-

TEISMAS privertė vaikus silp
ti i mokyklą kalėjimu, i kuri 
buvo pasodinti tėvai sektantų 
menonitų (Amish), neleidusių 
vaikis mokytas. Mrs. M. <Sla- 
išaugi pasirašo sutikimą Woos- 
ter, Ohio.

Trečiasis satelitas išbus neilgai
Kelione į menulį bus po 10,-20 metų ir atsieis 2 milijardu dol

SATELITŲ 
ŠEIMYNĖLE

bių likimas Sovietam yra pats 
nemaloniausias. Jie nori, kad tas 
klausimas būtų iš viso užmirš
tas. Paskalijame savo rašte

Trečias Amerikos satelitas, raketos paskutinė dalis se- 
pavadintas Explorer III, bu- kundės dalele iššovė satelitą
vo paleistas trečiadienį, ko- anksčiau, ir dėl to satelito
vo 26, 12:38 vai. Paleido ar
mija savo raketa Jupiter-C.

Explorer III yra veik to 
paties dydžio kaip pirmasis 
— 31 svaro, 80 colių ilgio ir 
6 colių skersmens.

JLš visų kitų satelitų išsis
kiria savo orbita —į arčiau
siai prisiartina prie žemes 
per 110 mylių ir toliausiai 
per 1,700. Armija buvo su-

- planavus jam kitą orbitą — 
218:1270 mylių. Aiškina, kad

kelias pakrypo mažu kampu. 
Dėl šios paklaidos savo kely
je Esplorer III labiau už vi
sus kitus satelitus priartėja 
prie žemės. Jos traukos dė
ka Explorcr III tegalės gy
venti ne daugiau kaip porą 
savaičių. Apie žemę apskren- 
da per 116 (121?) minutę.

apie 2 milijardus dol.; ji ga
lės būti paruošta, per 10 — 
20 metų.

Prez. Eisenhoueris

Bulganino vietoj
Maskvoje kovo 27 subrin

ko naujai išrinkta vyriausio
ji taryba (parlamentas). Jo
je atsistatydino Bulganino 
vyriausybė. Jo pareigas perė
mė pats Chruščiovas.

Chruščiovas

Explorer pirmasis iš visų 
satelitų turi dviejų colių di
dumo "tapė recarder", ku
riuo gaudys kosminių spin
dulių veikimą ir per radiją 
perduoda į žemę.

mininko pareigas ar perduos 
kam kitam. 'Buvo, minimas 
Aleksėj Kiričenko, Ukrainos 
kompartijos sekretorius ir 
Chruščiovo draugas.

Prezidentas Eisenhovveris 
leido paskelbti 18 mokslinin
kų jam paruoštą pranešimą 
apie galimą kelionę į mėnu
lį. Pagal ju apskaitymą kelio
nė i mėnulį ir atgal atsieis

Prezidentas Eisenhoweris 
kovo 26 spaudai pareiškė:

_ • Sutinka tartis ir dėl ato
minių bandymų sustabdymo, 
nereikalaudamas sustabdyti 
atominių bombų gaminimo.

• Nesibaido, kad į Ameriką 
atvyktų ‘ Chruščiovas. • Vir
šūnių konferencijai palaiko 
Dulles pareiškimą, kad ji tu
ri būti parengta iš anksto.
D Mano, kad nedarbas jau 
pasiekęs savo viršūnę, bet 
apie mokesčių sumažinimo 
klausimas paaiškės balan
džio vidury’, mėginant 
ma kitas priemones.

pir

Bulganinas buvo susilau
kęs Chruščiovo nemalonės 
nuo to laiko, kai Molotovas, 
Malenkovas ir Kaganovičius 
rengė sąmokslą prieš Chruš
čiovą. Tada Bulganinas bu
vo sąmokslininkų pusėje. 
Chruščiovas laukė tik pato
gaus momento.

Buvo neaišku, ar Chruščio
vas pats pasilaikys mm. pir-

SUBMARINAS Sauna galingą ate minę raketą ppie Pearl Harbor.

Antorę erdvę; pasiekė pen- 
■ki satelitai — du sovietų ir 
trys Amerikos. Sovietų sput- 

, rūkas Nr. 1 jau sudegė, tad 
viso liko tik keturi.

Kada jie paleisti:
Sputnikas I 1957. 10. 4, 

sputnikas II 1957. 11. 3, Ex- 
plorer I 1958. 1. 31, Vangu- 
ard I 1958. 3 17, Explorer III 
1958. 3. 26.^

Jų svoris: _
Sputnikas I 484 . sv., sput

nikas II 1,118 sv., Explorer 
I 30.8 sv., Vanguard I 3.25 
sv., Explorer III 31 sv.

Jų aukštis:
Sputnikas I 145 — 560 

mylių, Sputnikas II 150 — 
1,056 m., Explorer I 219 — 
1,597 m., Vanguard I 404 — 
2,466 m., Explorer III 110 
— 1.700 m.

Jų orbitos laikas:
Sputnikas I 96.2 minutės, 

Sputnikas II 103.7 min. Ex- 
plorer I 114.5 min., Vangu
ard I 134 minf, Explcrer III 
116 min.

Jų amžius:
Sputnikas I pora mėnesių. 

Sputnikas 
Explorer 
Vanguard 
plcrer III
čių ar net dienų.

JOHN FOSTER DULLES: 
“Kaina p;r aukšta“...

II penki mėnesiai.
I
I 5-10 metų, Ex-
— iki poros savai-

keletas metu.

SUMATROJE PIRMYN EINA 
VYRIAUSYBĖS KARIUOMENĖ

SAVO MARŠKINIŲ AMERIKA NEGALI ATIDUOTI
Dulles atmetė Maskvos pareikalautą kainą už konferenciją

seniai žinomi ir kartojami:
Svarstymas tas valstyb*» 

galėtų įžeisti, nes tai būtų ki
šimasis Į jų vidaus reikalaus 
(Bet tom valstybėm nebus Įžei
dimas, jei Sovietai jas ginklu 
užima). ,
• Niekas nedavė teisės Ame i- 

kai būti teisėju, kuris sp esti, 
kokią socialinę, ir valstybinę si ;- 
temą tautos turi pasirinka (Tai 
tik Maskvos privilegija, — pas
tebi NY Times). '

• Tas. kuris priešišku nusis
tatęs socializmo link ir ke’ia 
klausimą dėl jo likimo rytų vals
tybėje. stumia pasaulį į ka : ą 
(Jeigu Sovietai ta "socializmą" 
svetimoj valstybėje puolasi pa- 

•remti tankais, tai bus tik taikos
palaikymas — kapų taikos).

e Sovietų vyriausybė pabrė
žė visada, kad pavojinga taikai 
tarptautiniuose santykiuose pa
brėžti ideologinius skirtumus 
(Kad nebūtų pavojingo ideolo
ginio skirtumo, reikia kitas ide
ologijas uždrausti ir palikti , tik 
komunizmą, o tam reikia pirma 
visą pasauli pavergti, ir tada ne
bus pavojaus taikai.

Sovietų žodžiuose nieko nau
jo. Nieko naujo nuo laikų Mol
jero veidmainio Tartiufo, kuris 
sakėsi, turįs pasisavinti savo 
artimo turtą, kad sudarytų jam 
sąlygas daugiau rūpintis sielos 
išganymu....

Nieko naujo nebus pasakyta, 
priminus, kad Sovietų žodžiai 
sako viena, o darbai kita; kad

PO ROMOS 
LIURDAS

Popiežiaus atstovas kardino
las Angelo Roncalli. Venecijos 
patriarchas, kovo 25 pašven
tino naujų baziliką Liurde. Sa
vo didumu ji yra antroji pasau
lio bažnyčia. Pirmoje yra šv. Pet
ro bazilika Romoje.

Nauja bazilika turi 600 pėdų 
ilgio ir 249 pėdų pločio ir Įtai
syta pogrindžio formos. Joje 
tilps 20,000 žmonių. Liurde dvi 
esančios bazilikos gali sutalpin
ti, drauge tik 15,000. Bazilikoje 
nėra suolų. Yra dvi zokristijos, 
kurios taip įrengtos, kad gali 
būti tinkamos pirmajai pagal
bai ir ambuliatorijai. Pamok
tam rengiasi įtaisyti siraultani- 
nio vertimo tarnybą — taip, kad 
pamokslus žmonės galėtų gir
dėti savom kalbom. Pašventini
mo iškilmėse dalyvavo 35.000 
maldininkų.

APIE SPUTNIKO ŠUNELĮ
Sovietų mokslų akademijos 

sekretorius paskelbė, kad pagal 
žinias iš antro sputniko šunelis 
Laika ėmęs kvėpuoti tris kartūs 
greičiau, kai raketa kilo į viršų; 
paskui, kai jau sputninkas bu
vo antorėje erdvėje, kvėpavi
mas, vėl sunormalėjęs.

Manoma, kad antrasis sputni- 
kas baigs savo dienas kitą mėne
si.

tų žodžių, kurių Sovietai nebū
tų sulaužę.

Tačiau Maskvos pastarajame 
rašte yra vienas dalykas naujes
nis ir labiau dėmesio vertas. Tai 
paaiškinimas, kodėl jie susitari
mų nevykdo, žodžio nesilaiko....

Kai Amerika siūlė pasitari-
Viršūnių konferencijos reika- Sovietų kontroliuojamos vy

tu vėl žodžių gausybė. Sovie- riausybės tūri dalyvauti Jungt. 
** Tautų komisijose lygiu skaičium

su laisvųjų valstybių vyriausy
bėm, svarstant tokius klausi
mus kaip nusiginklavimas — 
tuo norima įvesti veto teisę 
Jungtinių Tautų pilnačiai, kaip 
tai yra saugumo taryboj.

Indonezijos vyriausybės ka
riuomenė spaudžia sukilėlius vi- _ _
dūrinėje Sumatroje. Sukilėlių **¥ noras diktuoti galimybę su- 
vyriausybė kreipėsi į Seato vai s- sėsti prie bendro stalo šią savai

tę tik sumažino. Bet durys dar 
neuštrenkiamos.

Kovo 24 Sovietai parašė raš
tą Amerikos vyriausybei. Kovo 
25 valstybės sekretorius J.F. 
Dulles pareiškė spaudai, kad 
tame Sovietų rašte siūlomas są
lygas primti Amerikai būtų blo
giau nei spektaklis, nes Amerika 
prarastų ir marškinius.

Kodėl? Dulles suminėjo so
vietinius reikalavimus viršūnių 
konferencijos reikalu:

Turi būti sulyginta reikš
mė tokių satelitinių valstybių 
kaip Čekoslovakija ir Rumuni-

tybes, kad jos pripažintų naują 
.vyriausybę. Sukilėlių radijas pa
skelbė, kad Sovietų laivai pri
statė ginklus Indonezijos vy
riausybės kariuomenei.

Afrikos frontas organi
zuojasi

Balandžio 15-21 įvyksta 
Afrikos 8 valstybių konferen
cija — dalyvaus Maroko, Li
berija, Ghama, Tunisas, Li
bija, Syrija — Egiptas 
(Jungtinė Arabų Valstybė), 
Sudanas, Etiopija. Tarsis dėl 
Alžiro ir pagalbos laisvės 
siekiantiem Afrikos kraštam.

Prancuzija už 
neutralizavimą

Prančūztjos užsienių reikalų 
min. Pineau kovo 25 paskelbė 
savo pritarimą, kad būtų vidu
rio Europos dalis neutralizuota. 

__ ____________ _ _ _______ Minėjo Vokietiją ir gal dar Len- 
ja w tokiomlaisyomvalstybėm kiją. Tai palengvintų, mano Pi- 
kaip Anglija, Prancūzija ar Ha- neau. sovietų pasišalinimą iš ki- 
lija.___________________________ tų satelitų.

Turi Vakarai pripažinti Vo- Šia mintiPineau buvo pareiš- 
kietijos padalinimą ir rytų Vo- kęs valst. sekr. Dulles Seato kon- 

. - ■ • - , ferencijos metu. Dulles sutiko
Turi Vakarai atsisakyt* nuo ja šaltai. Ją dabar Pineau nori 

■ - • - - - • • ■ -į. lįcįpijšti Vokietijai. Tai jenas
mo sujungti Vokietiją laisvais Prancūzijos noras, kad Vokietija 

būtų silpna.

Amerika iš vienuolikos so
vietinių siūlymų jau avansu., 
prieš konferencija turi priimt 
devynis. i

Tai jau baisiai brangi kaina 
— sakė Dulles, — tam, kad 
viršūnių konferencija galėtų į- 
vykli. Geriau jau be konfernei- 
jos apsieiti, negu tokią kainą 
mokėti. Geriau, jei visai konfe
rencijos nebūtų, negu tokia kon
ferencija. kuri santykius tik aš
trintų. Tokio paaštrėjimo ženk
lais' Dulles nurodė netik minė
tus reikalavimus, bet ir toną, 
kuriuo Maskva parašė paskuti
nį raštą.

Tačiau Dulles mano, kad So
vietai dar gali apsigalvoti, ir jų 
pasakytas žodis nesąs paskuti
nis. Naujiem žodžiam yra dip
lomatiniai kanalai.

• Prezidentas kreipėsi Į Kon
gresą, kad bedarbio pašalpa būc. 
tų pratęsta 50 proc. ilgiau

Susenėjimo ženklai

Belgijos karalienė motina kietuos vyriausybės iškamšą, 
išvyko į Maskvą vizito Chruš- .
čiovui. Tai pirmas Europos keturių prisiimto Įsipareigoji 
karališkų šeimų atstovo ke
liavimas į Maskvą nuo 1917. 
Belgija šiuo metu labiausiai 
iš visos Europos keliaklups
čiauja prieš Maskvą

rinkimais.

Vokietija pasisakė už
Vokietijos parlamentas po ke

turių dienų ginčų nubalsavo pri-

nes bombas.

DAR TIKTAI. ŽAISLAS: Yorko planetariume rodoma, kai
uulta spinduliai arba tflrbtinS fvlesK aptvfesdema eis matomi* 
)Hrteleu«. gali pagaminti elektros srovę ir sukti nedidelius mo- 
’orthm.

• Prancūzijos reikalavimas 
Tunisui yra tvirtas - kad Tu
nisas butų visiškai neutralus ka
re tarp Prancūzijos ir Alžiro su
kilėlių. Valst. sek. padėjėjas 
Murphy tebeieško kompromiso.

• Floridoje kovo 25 nukri
to į jūrą privatinis lėktuvas, 
skridęs iš Detroito į Ncssau. 
žuvo 5, išsigelbėjo vienas. 
Lėktuvas nukrito 2 mylios 
nuo kranto, išbaigęs benziną.

Afrika juda
Viduriniuose rytuose reikš

mingas Įvykis — Saudi Arabi
jos karalius kovo 24 didžiąją da
li valdžios perdavė savo broliui 
princui Faisal — užsienių rei
kalus. vidaus reikalus ir finan
sus.

Faisal yra žinomas tuo. kad 
buvo priešingas Bagdado pak-' 
tui ir palankus Nąs/erio politi
kai. Buvo žinoma taip pat. kad 
Nasseris darė pastangų išvers
ti Saudi Arabijos karalių ir jo 
vietoje matyti bro’į Faisal.

Valst. sekr. Dulles pareiškė, 
kad ryšium su Faisal sustiprėju
sią valdžia nenumatoma, kad 
santykiai taip Amerikos ir Sau
di Arabijos pasikeistu. Faisal ir 
ank;čiau buvo užsienių reikalų 
minis! eris, tik dėl ligos jis bu
vo pasitraukęs ir gydė i Ameri
koje. .

Anglijoje mirė Ch is VVil- 
liams, 73 metų, buvę' armijos 
karys, visi buvo nustebinti, kad 
po mirties pasirodė, jog tai " 
vo moteris.

ATSTOVŲ ROMUOSE tebeina 
tardymas federalinčs susisieki
mo komisijos (FCC>. kurt kon
cesiją "pasuko“ Mi.imi TV. 
Kom'siją gina Atstovų Rūmų 
pirmininko Sam Rayburno sū
naitis Robcrt T. Bartlcy (k.).

Vagiu lizdas?

bu-

Senato komi.ija griežtai pas
merkė kriminalinį elementą, ku
ris Įsibrovė i atmatų valymo 
kompaniją Senato komisijos 
raporte jie vadinami tie jog nu
sikaltėliais. žmogžudžiais, va
gim. garsiojo Maffia bendrinin
kais. Labiausiai kaltinamas Vin- 
ccnt Sųuillante. kuris valdo 
kompaniją geležine ranka, apsi- 
statęs tokiais, kurie visi jau yra 
bausti už žmogžudystes ar už
puldinėjimus. Jis pats dabar sė
di kalėjime už mokesčių • miau
kimą.

Laukia 350,003 
darbininką

Jungtinės Auto Unijos kovo 
25 pradėjo derybas su General 
Motors dėl naujos darbo sutar
ties. Unijų prezidentas Reuther 
pareiškė, kad jis labai rimtai 
galvojąs apie darbininko daly
vavimą Įmonės pelne. Spėjama, 
kad dabar bus pasitenkinta tik 
diskusijom tuo reikalu, kad at
lyginimas bus pakeltas nežy
miai 2-3 cn. valandai ir kad su
tartis bus sudary ta tik 2 metam. 
Derybos bus ilgos, nes numato
ma keisti sutartyje 154 paragra
fus. o pati sutartis turi 122 pus
lapius ir dar priedų yra 69 pusią, 
piai. Derybos liečia 350.000 dar- 

reikalą z

Kubos sukilimas
Kuboje didelis sujudimas — 

sukilėlių vadas Fidęl Castro pa
skelbė. kad balandžio 5 pradės 
visuotinį sukilimą prieš prezi
dentą Batistą. Amerikiečiai, ku
rie turi ten naftos šaltinius, eva
kuoja-].

• New Yorko valstybė nuta
rė bedarbių mokesti pakelti iš 
36 dol. iki 45.

• Laos valstybė aliarmavo 
kad šiaurės Vietnamo komunis
tinė kariuomenė remia Laos su
kilėlius. kurie yra pasienyje.

• Londono televizijoje Kris
taus kančia buvo vaizduojama 
ne su istoriniais kostiumais, bet 
mūsų laikų drabužiais buvo ap
rengti Kristus. Marija. Pilotas ir 
kiti anų laikų asmenys..

• Braniff linijos lėktuvas su 
24 keleiviais kovo 25 rytą nu
krito prie Miami ir sudegė, žu
vo 9. sunkiai sužeisti 15.

mus tęsti nuo tų dalykų kur jie 
buvo sutarti Ženevos viršūnės; 
kai priekaištavo, kad Maskva 
net atsisako dabar kalbėtis apie 
Vokietijos sujungimą, nors tai 
buvo aiškiai Ženevoje sutarta. 
— tai šiame rašte Maskva at
virai paaiškina: •

Amerika "visiškai ignoravo 
faktą, kad nuo Ženevos konfe
rencijos praėjo daug svarbaus 
laiko ir kad tarptautinė padėtis 
pasikeitė daug ir daugeliu at
žvilgių".

Tai turi .reikšti:
mes per tą laiką apsiginkla- 

vom. o jūs .Opnavot laimingo
jo miegu:

mes išlpėtėm savo Įtaką Azi
joje. viduriniuose rytuose. Af
rikoje ir keliame koją Į pietų 
Ameriką, o jus ignoruoja net 
jūsų sąjungininkai;

anie visi pažadai buvo tak
tinis ėjimas, ko) mes buvom 
silpnesni; jie nėra reikalo vyk
dyti nei dėl jų kalbėti, kai jūs 
esate silpnesni .

Dabar reikalingas naujas su
sitarimas. ant kurio atsistoję 
mes galėtume toliau stiprėti.... 
O jūs galite toliau snausti ir 
naiviai tikėti, kad mes tą su
sitarimą vykdysim.

Sveikintinas yra Dulles. kinis 
išprovokavo. aną Maskvos pasi- 
sakymą; kodėl susitarimų ji 
nevykdo ir nevykdys. Sveikin
tinas ir Dulles nusistatymas. kad 
konferencija, kuri nubraukia 
visus aukštesnius susitarimus, 
yra neįmanoma.'

• Mokosčių sumažinimo klau
simą prezidentas atidėjo. Mano, 
kad nedarbą nukovoti pavyks 
kitom priemonėm AFIzCIO pa
sisakė už mokesčių .sumažinimą.



-■v -DARBININKAS

ŽINIOS U LIETUVOS RAŠO ALMUS

Ankstyvoji koegzistencija (5)

i

ti. Bet rytojaus tą pat valandą 
bus kitas paradas — tų, kurie 
šiandien nedalyvavo. Bus taip 
pat darbininkų organizacijos. 
Po rytojaus parado bus spek
takliai, mitingai armijai pa
gerbti: armijai taip pat įsakyta 
išduoti kiekvienam po du gaba
liuku cukraus iš pagrobtų sandė
lių ir po 20 papirosų iš Durun- 
čo fabriko.

Atėjo rytojaus diena — 
rugpiūčio 16, ir — parado ne
buvo, nes iš fronto atėjo žinia, 
kad pergalinga raudonoji armi
ja stovi prie Varšuvos, bet Var
šuva dar nepaimta.

“Atsarginio Vilniaus pulko 
maitinimo viršininkas veltui 
stengėsi išgauti pažadėtą cukrų 
ir papirosus, kurių iš jo reika
lavo kareiviai pagal vakarykš
ti skelbimą. Bet jam atsakinė
jo, kad sandėliuose" ir fabrike 
tų produktų nėra, nes viskas su
krauta į vagonus. Buvo didelis 
skandalas. Gyventojai su ironi
ja šypsojosi; žydų masė šnibž-

Kaip buvau minėjęs —■ pasa
koja generolas Danilovas — 
raudonajai armijai užėmus Vil
nių, lietdvių kariuomenė pasi
traukė Kauno link ir užėmė po
zicijas.
. Rugpiūčio vidury į komendan

tūrą atėjo žinios, kad lietuvių 
divizijos pajudėjo Vilniaus link 
ir spinduliu per 30 kilometrų 
nuo Vilniaus ėmė veržti tampriu 
žiedu.

Lietuvių kariuomenė nekliudė 
judėti sovietinei kariuomenei 
su maisto produktais. Tuo me
tu viskas, kas tiko kautynių rei
kalam, iš Vilniaus buvo pasiųs
ta į Gardiną, Balstogę ir toliau. 
Vilniaus mieste liko tik papil
domi daliniai atsarginiame pul- 

, ke — atvykę iš Rusijos vidaus 
be genklų ir be apavo, viso apie 
dešimt tūkstančių. Be to, dar 

. buvo trys bątalijonai, kurių pa
skirtis buvo saugoti pastatus, 
kalėjimus, suiminėti, suimtuo
sius lydėti ir juos šaudyti. Ap
saugai nuo lietuvių kariuome
nės artėjimo buvo partraukta 
dar kavalerijos brigada iš trijų 
pulkų. Ji užėmė pozicijas aplink dėjosi. Bet ką reiškia skandalas 
Vilnių per 15 kolometrų.

Taip susidarė 15 kilometrų 
neutrali žemė tarp Lietuvos ir 
Sovietinės kariuomenių. Ji išbu
vo iki bolševikų bėgimo iš Vil
niaus.

“Rugpiūčio 15 Muklevičiaus 
vardu atėjo telegrama apie Var
šuvos paėmimą. Bolševikam 
tai buvo neapsakomas džiaugs
mas. Tupjau buvo įsakyta su
rengti paradą priešais apygar
dos teismo rūmus. Parade turė
jo dalyvauti kariuomenės dali
niai ir darbininkų organizacijos. 
Paradas buvo paskirtas tos pat 
dienos vakarą 7 vai., o visi na
mai kuriuose buvo sovietinės 
įstaigos, pasipuošė raudonom 
vėliavom. Komunistiniai laik
raščiai išspausdino ekstra lai
das su pagarbinimais sovietinei 
kariuomenei, kuri revoliucijos 
Vėliavą iškėlė Varšuvoj ir kuri 
tą vėliavą turi perkelti i visą 
pasaulį. Skirtą valandą buvo ka
riuomenės paradas. Bet darbi
ninkų organizacijos visai nepa
sirodė. Buvo tik grupelės, ko
munistiniai branduoliai, kurie 
buvo įsodinti į tas darbininkų 
organizacijas, ir nedideli būre
liai žydų jaunimo. Publika abe
jingai laikėsi šaligatviuose ir 
klausėsi internacionalo.

"Muklevičius čia pat paskel
bė. kad kariuomenės daliniai 
eina sargybas, dėl to negali vi
sa kariuomenė parade dalyvau-

laidė šūkius

mieste, apsi- 
negirdi. žino*-

zriose «Nįrad« kjnMdip/ ir su
žeistieji IfNRŠė tik kiekvieną, 
kuris pėsirodydavo, kad duotų 
jiem duonos gabalėli *r vandens. 
Bet maža kas jų norų paisė. 
Kiekvienam ąe-tai rūpėjo.

“Traukiniuose tarp vagonų su 
tais sužeistais buvo ir vagonai 
su prisigrobtu turtu iš Gardino. 
Į juos, kaip ir į vagonus su su
žeistaisiais, ar ant vagonų sto
gų brovėsi lipo kažkokį tipai su 
žydiškais veidais, kurie kolojo- 
si. vienas kitą stūmė, kabinosi 
už buferių ar už durų rankenų, 
jeigu jos buvo. Į ridų sargybos 
jų neleido, tai bent prikibę iš 
lauko mėgino keliauti Polocko 
link. Tai buvo “črezvičaikos” 
(ypatingosios komisijos, kuri 
suiminėjo ir šaudė) agentai ir 
vietiniai komunistai.

“Taip prasidėjo Vilniaus “e- * 
vakuacija” (b.d.).

BOB HOPE, Holtywoodo ir televizijos artistas, buvo nuvykęs fil
muotis Maskvon ir oarsivežč dovana: kazoko keoure machorkos 
dūmą ir lėlę katiušą. Kad ir apdovanotas, nesirengia vėl vykti.

RAUDONŲJŲ FARIZIEJŲ BALSAI APIE DARBININKĄ
Darbininką prisiminė Vil

niuje leidžiamas bolševikų 
“Tėvynės Balsas” ir jo rau
donas sėbras Brooklyne 
“Laisvė”. Specialiai Darbi
ninko sausio 14 numerį.

Kas užkliuvo? Rašo apie 
tą Darbininko nr. šiaip: 
“laikraščio puslapiai mirgė
te mirga apie tokius dalykus, 
kurie atrodytų nieko bendro 
neturi su jo paskirtimi Čia 
rašoma ir apie karinę stra
tegiją ir “paslaptingus” ato
minius miestus ir tt.

Spauda

New Yorko “Laisvėje”. A. 
Bimba pastebi: “Kur dingo 
maldos ir poteriai?”

“Jų nė su žiburiu nebesu-

bolševikų vadam? Muklevičius 
ir jo klika varė savo liniją to
liau, tik labiau sustiprindami a- 
gitaciją prieš "buržuazinę'' Lie
tuvos valdžią ir 
ją nuversti.

“Rugpiūčio 18 
dairydami. ar kas
nės pradėjo šnibždėtis, ypačiai 
žydai, kad fronte kažkas nutiko. 
Kas būtent — niekas nežinojo, 
bet nuotaikos buvo sujaudin
tos.”

Rugpiūčio 20 taip pat nieko ne
buvo žinių. Tik jau buvo aišku, 
kad su Gardinu negalima susi
siekti. Paskiau paaiškėjo, kad
telegrafą nukirpo lenkų parti- randu Brooklyno pranciško- 
zanai. Mieste žydų masė neri
mo, nes galimas lenkų sugrįži
mas į Vilnių jiem nieko gero ne
žadėjo. Jie galėjo laukti tik kerš 
to už kai kuriuos žydus, kurie 
buvo komunistų agentai. Susi
jaudinimas apėmė ir revkomą. 
Užsikišo stotis, iš kurios buvo 
skubinami traukiniai su pagrob
tu turtu.

Rugpiūčio 21. atvykęs į stotį, 
mačiau traukinius, vienas po 
kito atvykstančius iš Gardino 
su ketvirtosios armijos štabu ir 
jo padaliniais. SUsigrūdo ir trau
kiniai su sužeistaisiais.

Prekiniuose vagonuose buvo 
sužeisti raudonarmiečiai, kurie 
per 10 dienų išbuvo neperriš
ti ir nesutvarstyti, nes gydyto
jai ir seserys išsibėgiojo. Žai-

Raudonoj armijoj buvo 200,000 lietuvių
Sovietinė spauda anksčiau 

retai kada rašydavo apie kari
nius dalykus. Pastaruoju metu 
jau duoda nemaža nuotraukų iŠ 
gyvenimo okupacinės kariuo
menės, į kurią yra mobilizuoja
mi ir lietuviai. Lietuviam prakal
bas ,sako rusai generolai. Iš Pa
baltijo apygardos komendanto 
gen. maj N. Diomin tokios kal
bos patiriame, kad 1945 metais 
raudonojoj armijijo buvę apie 
200,600 lietuvių karių. Po ke
lių dienų tą ištisai atpasakojo 
gen. Macijauskas.
VALDŽIA NAMŲ PASTATYTI 

NEGALI
‘Tiesa” vasario 7 yedamaja- 

pie 'Jūsų butas” prisipažino, 
kad gyvenamųjų patalpų krizės 
pati viena negalės išspręsti. 
Kviečia gyventojus, kad patys 
organizuotų statybas ir remont- 
tus. Valdžia, girdi, padėsianti. 
Tarp 1951-55 liko nesunaudoti 
90 mil. rublių, kuriebuvo skir
ti gyvenamiesiem namam, bet 
vyriausybė nemokėjo jų tinka
mai sunaudoti. 1957, skundžia
si “Tiesa”, nors kaip partija 
stengėsi, net 34 proc. gyvenamų
patalpų statybos plano liko .neį- lektrines mašinas. Išgelbėję hi- 
vykdyta. Vyriausybė, 1957 lie
pos 31 nutarimu, pasižadėjo ne
nacionalizuoti, nenusavinti to
kių savom jėgom pasistatytų 
namų. Pažadėjo duoti ir ilgalai
kes paskolas kaip Amerikoje. 
(Ta pati vyriausybė 1941 buvo 
pasižadėjusi ir žemės nenacio- 
nalizuoti.... tokios reikšmės tu
ri komunistiniai pažadai).

IR LIETUVOJE LEIS ENCIK- 
. LOPEDIJĄ

Valdžia pavedė visą pastatą Vil
niuje Petro Cvirkos gatvėje 
“Lietuviškos tarybinės ekciklo- 
pedijos redakcijai Jos vyriau
sias redaktorius Juozas Matulis. 
Jis užtikrino “Tiesos” kores
pondentui, kad viskas bus nu
šviesta “marksistiniu-lenininiu 
požiūriu”. Ji bus “lituanisti
nė. Numatoma 10 tomų po 
700-750 puslapių iki 1965. Pir
mas tomas pasirodysiąs ateinan
čių metų bėgyje. Redaktoriaus 
pavaduotojas yra J. Macevičius 
ir vardyno re. pav. Gasparavi- 
čius jau išvyko į Maskvą pasi
mokyti iš “Didžiosios sovietinės 
enciklopedijos” kolektyvo.

Potvyniai Kaune

Vasario 13 Kaune buvo sire
nom paskelbtas potvynio pavo
jus. Bet netrukus buvo atšauk
tas* Vienu metu betgi Petrašiū
nų upeliūkštis Amaliukė, kurį 
‘Vasaros metu ir žvirblis per
brenda”, buvo sulaužęs pylimą 
ir grasino užlieti Petrašiūnų e-

prie sausio 14 nr. specialiai 
sustojo, tai gal kaip tik dėl 
to, kad jame buvo išryškin
ta, kaip bolševikai savo prie
šus žudė tai 1919 — 1920 m. 
Suprantama, bolševikai ne
nori, kad apie tai būtų rašo
ma. Jie dabar kelia triukš
mą ir dėl parodos Washing- 
tone, kur rodomas “Sovietų 
imperijos” augimas per 40 
metų. Jie dėl to taip stengia
si ir pabėgėlius vienus prie
varta išgauti, kitur propa
ganda išvilioti. Kad būtų vi
sur tyla ir kad balsas tepri
klausytų tik bolševikam.

Bolševikai nenori, kad kas 
kitas iš viso kalbėtų ir apie 
kitus gyvenimo klausimhs. 
Tegul visi, .tyli, nes teisė kal
bėti tik jiem vieniem priklau
so. Antai, Italijoje popiežius 
kalbėjo Neapolio dartjnin- 
kam — 30.000. Kalbėjo apie 
reikalą skirti kapitalą ir su
pramoninti pietų Italiją, kad 
tuo keliu būtų išspręstas ne
darbo ir butų trūkumo klau
simas. Komunistam ir jų 
sėbram socialistam tai smar-

namus

kia! nepatiko. Jie kritikavo 
popiežių, kam jis kišasi į 
tuos reikalus; tai, girdi, ki
šimasis į rinkimus...

Nacionalizuodami
ir laukus, bolševikai nacio
nalizuoja ir žmonių laisvę 
savo mintis reikštis. Kur jų 
ranka tiesiogiai pasiekia, 
bumą užčiaupia, nekomu
nistinius laikraščius uždaro, 
kaip tai įvyko Lietuvoje; kur 
nepasiekia, ten bent 
nepasitenkinimą išlieju, kaip 
tai padarė šiuo tarpu 
panto balsas ir Nelaisvės 
piršlys.

savo

oku-

“Tė-

dro elektrinės statytojai

Ir komjaunimas turi globėją

Jei Antano Sniečkaus antri
ninku partijos centro komitete 
yra B. šarkov, tai Lietuvos kom
jaunimo “vado” J. Petkevičiaus 
antrininku yra G. Fedotov, na
riais A. Ferensas ir A Zaksaitė

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

■■■

Raportas svarsto reikalus 
penkių unijų, kurios jau

i

pa-

The B. F. Goodrich (Company

208 E. 8U» AVENt’E HOMESTEAD, PA.
Tol. HO 1-2124

RETAIL DIVISION 
HEADQUARTERS IN HOMESTEAD 

FOR TIRES. TVBES AND BATTERIES

DUELIS vyksta ne tik tarp Prancūzijos ir Tuniso, bet ir tarp 
Paryžiaus baletinmkų. Baleto Šokėjas, atsukęs nugarą. (Maukė 
i ducli kantais markvza de Cueves. kuris yra vedos iisiskvrusia 
M. Rockcfelier Strong.

ALFRED M. LUTHERAN |
ALL KINDS OF BEER A SOFT DRINKS. PROMPT DELIVERIES 

1414 Miffltn Street Homestcad, Pa. f’
HO 1-3133 — Res. HO 1-2253

.nų Darbininke...”
Raudonuosios spaudos at

siliepimas įdomus tuo, kas 
jiem nepatinka. Bet jeigu 
nepatinka, , kad Darbininke 
neranda maldų ir poterių, 
tai Bimba ir jo sėbrai turė
tų pykti ant savęs, kad pa
miršo, jog poterius ir mal
das gali rasti maldaknygėje. 
Jeigu jau atėjo laikas ir 
Bimbai maldas kalbėti, tai 
jis lengvai gali gauti Brook- 
lyne maldaknygių. Sunkiau 
yra jo sėbram Vilniuje. Ten 
per visus 14 metų tebuvo 
leista išspausdinti vos viena 
maldaknygė, tad gali Bimbos 
sėbrai Vilniuje ir negauti. 
Jeigu Bimba ne veidmainiau
damas ir ne farizejiškai su
sirūpino maldom ir pote
riais, tai jis gali ir savo sėb
ram pasiusti maldaknygių. 
Kitiem, sako nenueina, bet 
Bimbos remiamiem ir giria
miem gal nueis.

Iš tikrųjų raudonoji spau
da labiau pyksta ne už tai. 
ko Darbininkas nerašo, bet 
už tai, ką jis rašo. O jeigu

vynės Balsas*’ skirtas yra | 
laisvėje gyvenantiem lietu- i 
viarfi, tai kiek jis blogai pa- | 
žįsta čia esančių lietuvių f 
aktualius reikalus ir nuotai- f 
ka§, rodo ir tekis jo tvirtini- 
mas: “Veiksnių tarpe vis gar- 1 
siau šaukiama apie karą, po S 
kurio, girdi, jie vėl galėtų 
nebaudžiami valdyti Lietu- | 
vą”.

Kas paskaitys šitokį infor- 
mavimą, jau nebetikės ir ki- ® 
tais tokio laikraščio prane
šimais. i

$

E A S T E R GEEETINGS

PRESCRIPTIONS SICK ROOM SUPPUES

COMMUNITY PHARMACY
815 ANN STREET

Phone; HO 1-3442

EASTER* GREETI N GS
To Ali Our Customers and Fricnds

TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

RĘDSHAW MEVS WEAR
137 EAST 8th AVENl E HOMESTEAD, PA

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!
HILK’S FURMTURE

YOUR HOME SHJULD COME FIRST 
320 E. 8th Avė. HO 1-2228 HO 1-2229 Homestcad. Pa

I

1

. i '

Lniju vadai išeikvojo 10 mil. doleriŲ
Senato komisija piktnau- 

dojimam unijose tirti paruo
šė savo darbų raportą. Iki 
jis buvo paruoštas, komisija 
turėjo liudininkus tirti ir ap
klausinėti 104 dienas. Liudi
ninkų buvo 486. Jie buvo at
rinkti iš 16,000, kurie buvo 
apklausinėti. Raporte yra 17, 
485 puslapiai. Prie jo dirbo • gė ar kitu būdu pasisavino 
komisijos štabas su 34 teisi
ninkais ir 45 buhalteriais, 
revizoriais.

šalintos iš AFL-CIO. Jos kal
tinamos, kad unijų viduje 
nebuvo demokratinės tvar
kos, nes nariai buvo grasina
mi, prievartaujami; buvo ig
noruojami visi užsimojimai 
pašalinti korupciją; į vado
vybes buvo peisti gangsteriai. 
Darbininkų pinigų jie išvo

I
(•>t
g g

už 10 mil. dol. Taigi iš kiek
vieno darbininko jie nudžio
vė vidutiniškai po 5 dol.

ŽIRNIAI ŽUDO INDIJĄ
Indijoje siaučia keista ir 

baisi liga — suparalyžuoja ir 
susuka žmogų, dažniausiai ; 
vyrus tarp 20-30 metų. Ilgai ; 
ieškota šios ligos priežasties, ; 
ir dabar gydytojai nustatė: ; 
ligos sukėlėjas yra žirnis. ;

Indijoje plačiai vartojami ; 
savotiški žirniai, kurie Euro- ; 
poje vadinami Indijos žir- ; 
niais. Tai indų tautinis mals- ] 
tas, ypač varguomenei. Tų i 
žirnių užsėjama didžiausi 
plotai. Vyriausybė nebežino, < 
ką daryti: jei gelbėsi žmonių < 
sveikatą ir uždrausi žirnius, ; 
tai kuo maitinsi tuos pačius ; 
žmones? <

Bostono viena 
vo 13 metų komunistų partijo
je kaip FBI agentė. Dabar ji 
nurodė, kas buvo komunistų 
partijoje. Tarp jų nurodė ir

KATILIUS %
FURNITURE. ELECTRICAL APPLIANCES |

AND JEWELRY. A L0W PRICES |

Our New Location:

COR. 8th A VENT E & McCLURE STREET
HOMESTEAD, PA.

Phone: HO 2-7100

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIME LIETUVIAMS KOSTUMERIAMS

| West Homestcad Baking Company
f Cakcs, Pieš, Ali Assortment of Cookies.
i \Vedding & Birthday Cakes a Spccialty

BAKERS OF OUALITY WHITE BREAO 
DELIVERED DAILY FROM OVEN TO HOME

PLANT AND STORE
467 W. 8th AVENUE 

HO 1-1296
W. HOMESTEAD. PA.

5
store r

332 E. 8th AVENVE |
HO 1-0575 5

HOMESTEAD. PA. S

EASTER G R E E T I N G S
To all our Lithuanian Customcrs and Fricnds

Į! First Fedcral Savings & Loan Ass’n,

::
protestantų unitarų dvasininką *' 
kuris su žmona mokėjo jai mo- jį 200 E. 8th A VENTE 
kestį komunistų partijos rcika- X 
lam. Tos buvusios agentės vai- JĮ 
kai tik dabar sužinojo apie sa- 
vo motinos slaptą veikimą.

YOUR SAVINGS PAYS 3% DIVIDEND 
AND INSURED UP TO $10.00

kosti komunistų partijos rcika-
HO 1-8433 HOMESTEAD, PA.

106 RINGOIJ9 ST^ McKEESPORT, PA.
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DARBININKAS
THE WORKER (Title Copyright) By FRANCISCAN FATHER8 

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungė AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Second-class mali privlleges authorlzėd at Brooklyn, N. Y?

PRENUMERATOS KAINASUBSCRIPTION RATES
Domestlc yearly  $6.00 
Brooklyn, N. Y.  96.60 
Half year$3.50 
Forolgn ..................   $6.50
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tinai Išreiškia redakcilo* nuomone. Už skelbimu turini ir kalbą redakcija neatsako. 

REDAKCIJA: 910 Wiiloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y. Tel. GLenmore 5-7281

Palmės ir erškėčiai
Palmėmis mosavo minia ii" 

sveikino džiaugsminguoju 
Osanna, ir ta pati minia grū
mojo kumščiais, šaukdama 
mirties erškėčiais Vainikuo
tam. Minia, kuri buvo mo
komą, guodžiama, valgydi
nama ir gydoma. Minia, ku
rios Pasmerktasis gailėjos, 
bet kurio ji nepasigailėjo.
Palmes klojosi po kojomis, 
erškėčius užspaudė ant gal
vos. Tai įvyko kelių dienų 
laikotarpyje. Niekam iš žmo
nių neteko būti čia pat pa
gerbtam ir čia pat pasmerk
tam. Tai atsitiko tiktai žmo
gaus Sūnui. Dideliu kontras
tu buvo parodyta, kokie žmo
nės yra mainus net tada, 
kai jie tariasi giną Dievo tie
są.

Palmės buvo raškomos 
Atėjusiam vardu Viešpaties; 
bet ir erškėčių vainikas su
pintas Dievo vardan. Paka
ko minioje paleisti šūksnį, 
kad Kristus dedasi Dievu, o 
toks nėra, ir minia pasikei
tė: sujudo ginti Dievo reika
lą, nukryžiuodama Dievo Sū
nų, Minia jautėsi teisi. Mi
nia visada jaučiasi teisi, nes 
tuo metu, kada sujaudrinta 
šėlsta, pamiršta, ką yra da
riusi anksčiau. Kiek yra tei
sūs tie, kurie stovi aukščiau 
minios?

•
Minios Kristus gailėjosi. 

Gailėjosi ir nusidėjėlių, bet 
nepasigailėjo rūsčių žodžių 
Rašto žinovam ir fariziejam: 
“Vargas jums, aklieji vadai... 
kurie iškošiate uodą, o pra
ryjate kupranugarį... kurie 
rodotės žmonėm teisūs, o vi
duje esate pilni veidmainys
tės ir nedorumo”. Tokiais 
aštriais kaltinimais iš bliz
gios taurės ir dubens Kris
tus išvertė dvasios puvėsius, 
it mirusiųjų kaulus, žydų 
tautos mokovam, jos vadam,

Publlshed 8cml-Weekly except holl* 
day weeks, when Issued weekiy

Amerikoj* metama  $6.00
Brooklyn, N. Y.' ___ ;______  $6.50
Pusei metų -------------------------- $3.50
Užsienyje------------------------------ $6.50

kurie tarėsi esą blizgūs ir 
pranešesni už kitus, Tiesos 
kirčiai didžiai įgėlė. Rašto ži
novai netvėrė apmaudu, kol 
Žmogaus Sūnų nutvėrė Ju
do pabučiavimu. Veidmainys
tės indas pasidarė sklidinas, 
kad būtų taip pat parodyta, 
jog net mokytinis gali išduo
ti dieviškąjį Mokytoją. Ar 
dėl to išdavimas h’ veidmai
nystė išnyko iš žmonių tar
po? Ar žmonės daugiau ne
bebado erškėčiais ir nekry
žiuoja Tiesos9

e
Erškėčiai ir kryžius ypač 

prisimenami Didžiąją savai
tę. Tie dygliai ir kančia žei
džia Kristaus Bažnyčią vi
są laiką, kad ji puolama, per
sekiojama ir išduodama. Tai 
daro ir minia, ir jos vadai.

Minia paliko ta pati: ir 
maini, ir negalvojanti. Jį pa
ti nesukylsta prieš Bažnyčią 
— mistinį Kristaus Kūną.

Žmones prieš Dievą įsiūbuo
ja vadai, visuomenės moko
vai, kurie “žmonėm rodosis 
teisūs”, bet kurių teisybė nė
ra didesnė už garstyčios grū
dą. Pakanka tik papurtyti tą 
raštų žinovų indą, nubliz
gintą tariamojo mokslo ar 
kultūros, kaip iš jo pabyra 
mirusiųjų puvenos. Jose vi
sada rasi kokį geidulį ar ap
temusį protą, kuris nesitve
ria apmaudu, kad nutvertų 
žihonėse tikėjimą ir jį sunai
kintų. Tai daroma vardan 
tiesos, iškošiant uodą, bet 
praryjant kupranugarį. 
Mokslinė tiesą randama net 
jūros žolėjse o Dievo neįžiū
rima nė nuostabioje visato
je.

Palmėm mosuoja, o erškė
čiais duria mūsų laikų fari
ziejai. Jie duoda dešimtinę 
“iš krapų ir kmynų”. — 
savo pripažinimą tikėjimo, 
bet gyvenime nevykdo Dievo 
įstatymo.

Sakė, bus vaikam, o dabar jie išblaškyti po visą pasaulį
Vilniškė “Tiesa” pavergtoje 

Lietuvoje įr čiabuviai “Lais
vė” ir “Vilnis”, dažnai rašo apie 
okupuotos Lietuvos ekonominį 
“sužydėjimą” kūlhoznikų ir 
darbininkų “gerą” gyvenimą. 
Nutyliama apie gaunamus atly- 
gynimus, daromus atskaitymus 
iš atlygynimų, prekių kainas, bu
tų nuomas, ir k. /

Čia duodu iš kelių laiškų trum
pas ištraukas, iš kurių skaity
tojas susidarys vaizdą apie mū
sų brolių ir sesių gyvenimą ko
munistų “rojuje”. Laiškų auto
riai. yra mano geri pašįstami, 
gyvena įvairiose okupuotos Lie
tuvos vietovėse.

•
....“Brolis išėjai į pensiją, tai 

tuo gerai, nes mes kolhozninkai 
turime dirbti, kol į duris kojas 
atsuksime. Girdėjai gal, kad ir 
pas mumis yra pensijos, bet tik 
ne mum. kūlhozninikam; ją gau
na. kurie dirba valdžios darbu,. 
Jau sulaukiau 70 metų; laimė, 
kad turiu lengvą darbą — prie 
svėrimų Pieną pamelžtą išlei
džiu į pieninę, pavasaiį atsveria 
grūdus sėjai, rudenį iškūlus glū
dus susvertu: man kaip tik tinka 
toks darbas. Nulygdamas, pade
du žmonai runkelius ravėti, kad 
gautų darbadienio užskaitą. Kad 
užskaitytu darbadienį, reikalin
ga nuravėti 30 arų pašarinių 
runkelių ir 10 arų cukrinių run
kelių—tai bus 1 dienos nor
ma. bet jei nenuravi per dieną, 
ravi dvi ar tris dienas — vis 
viena užskaitą gauni vienos die
nos. Vaikai issiženijo, gyvena 
miestuose, kulhozo gyvenimo 
bijo, kaip velnias kryžiaus, bet 
duonutės, kartais atvyk-ta pas 
tėvus....

•
....“labai man graudu pasida

ro. k..ip apie manę kalbate ir 
taretė: kaip mane sušelpti. Ko
dėl taip man atsiliko. kad apie 
mane įeikia kitiems rūpintis 
ir vargti; rodos, kada dar ki
tiems daviau, kaip gyvenau sa
vame lizde, nieko netrūko. Ir 
šiandieną yra daug, kurie sko
lingi, bet nei susitikti nenori. 
Į teismą nepaduosi; buvai kaltas, 
kad turėjai; geriaus būtume pra- 
baliavoję; vyras užtai ir sveika
tą padėjo .... sakė bus vaikams, 
o dabar ir tie išblaškyti po visą 
pasauli. Nuo vaikų negaliu nu
siskųsti — visi geri ir žentai 
kol-kas geri. Ant Kalėdų duktė 
atsiuntė 250 rubl. (Duktė gyvena 
Karagande. Sibire, K.L.) Sūnus 
turi sugrįžti, dabar laukiu pasku
tinio laiško (Ištrem. į Krasna- 
jarskos srit. K.L.)

....jų pasirodė labai daug. Už 
vieną doliarį gaunama 50 rubl., 

o kaip brolis atsiuntei, paštas, 
išmokėjo tik po 4 rubl.

....“jai sugrįžus iš Irkucko, ne
buvo leista apsigyventi savo tro
boje. Valdžia pareikalavo atsi
pirkti triobas. Ji neturėjo pini
gų, nuvažiavo gyventi pas duk
terį”....

ALEKSOTO TILTAS, po praėjfasio karo atstatytas, su Kauno senamiesčio vaizdu.
Nuotrauka gauta iš Lietuvos.

Pasidarbuokime, kad kongresas butų galinga demonstracija
Prieš Vasario 16 minėjimus 

Ameiikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas išsiuntinėjo 
lietuvių kolonijoms pranešimus 
apie Amerikos Lietuvių Kongre
są. ku-is šaukiamas š. m. biže- 
lio 27 ir 27 dienomis Bostone. 
Mass.. Siatler viešbuty: Laikas 
bėga, todėl dabar mes šaukia
mės i plačiąją lietuvių visuome
nę. kviesdami nedelsiant pradė
ti ruoštis kongresui. Vi os A- 
merikos lietuvių organizacijos 
ir draugijos yra kviečiamos su
krusti, nes nuo dalyvių gausumo 
ir nuo jų pasisakymų priklausys 
kongreso pasisekimas.

Gyvename svarbų politinį lai
kotarpį. Sovietų Sąjunga, dary
dama veidmainingus taikos siū
lymus, siekia vienokiu ar kito
kiu būdu išgauti iš Jungtinių A- 
merikos Valstybių “statu quo” 
(esamosios padėties) Europoje 
pripažinimą. Ji nori “įteisinti” 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
grobimą. o taip pat ir vadinamų
jų satelitinių valstybių pajungi
mą Maskvai. Jeigu šitie Rusijos 
norai būtų įvykdyti, tai ateitų 
galas Lietuvos žmonių troški
mams atgauti laisvę.

Matant tokį pavojų, reikia A-

IŠTRAUKOS IŠ LAIŠKŲ, GAUTŲ IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

....“Kadangi Jūs mums davėt 
amerikoniško gyvenimo vaizdą, 
tas labai malonu. Man buvo la
bai įdomu skaityti. Šiame laiš
ke aš noriu Jums parašyti taip 
pat panašiai. Tada Jūs suprasit, 
kaip mes gyvenam. Man tai įdo

Amerikos Lietuviu Kongreso
Reikalu Pranešimas

merikos lietuviams uėti vi as pa
stangas, kad Sovietų siekimams 
būtu uzkirst?s ke'ia>.

Todėl Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomasis Komitetas 
savo posėdyje vieningai nutarė 
k'eiptis į Amerikos lietuvių 
draugijas, organizacijas, sam
būrius ir sąjūdžius, o taip pat 
ir į visus, mylinčius savo kraš
tą ir gerbiančias teisingumo 
principus lietuvius, kad jau da
bar jie ruoštųsi kongresui: kad 
savo organizacijų susirinkimuo
se tartųsi dėl delegatų parinki
mo ir dėl laiko sutvarkymo taip, 
jog numatyti delegatai galėtų 
būti darbo kongreso dienomis; 
kad svarstytų būdus, kaip kon
gresui suteikti daugiau reikš
mės ir pasisekimo.

Renkant delegatus į kongre
są prisilaikytinos trečjpjo Ameri
kos Lietuvių Kongreso, kuris į- 
vyko 1953 metais Chicagoje. tai
syklės:

Centrinės organizacijos. iŠ ku
rių sudaryta Amerikos Lietu
vių Taryba (Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacija, A

mu, ką aš daryčiau, jei turėčiau 
5-ių kambarių butą. Tokiam bu
te man neteko gyventi. Mes gy
vename 7 žmonės, turim kamba
rį ir virtuvę. Mieste už tokį bu
tą reikėtų mokėti 150-200 rubl. 
Mūsų giminės turi N.N. mieste 
namuką tai už 1 kambarį be 

meriko Lietuvių Socialde
mokratų Sąjunga, Amerikos Lie
tuvių Taurinė Sąjunga, Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sandara, 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje ir Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimas) 
skiria po 4 delegatus;

ALT skyriai ir tolygūs drau
gijų sąryšiai bei komitetai kolo
nijose — po 4 delegatus;

Susivienjimų kuop< ■_ organi
zacijų skyriai, lokalinės draugi
jos, klubai ir t.t. — po 1 delega
tą iki 50 narių ir po 1 papildoma 
delegatą nuo kiekvienų 50 na
rių arba didesnės jų dalies (pav. 
25 narius turinti draugija skiria 
1 delegatą, o 130 narių draugi
ja — 3 delegatus).

Pasidarbuokime, kad šis ket
virtasis Amerikos Lietuvių Kon
gresas būtų galinga demonstra
cija už Lietuvos išlaisvinimą iš 
svetimo jungo!

L. Šimutis, prezidentas 
A.A. Olis, viceprezidentas 

Dr. P. Grigaitis, sekretorius
M. Vaidyla, iždininkas

Chicago, Illinois 
1958 m. kovo mėn. 

virtuvės, be nieko ima 100 rb. 
Fabrikuose, kur atsakingesnis 
ir sunkesnis darbas, uždirba ir 
daugiau. Mes gyvename koliūky- 
je. čia šiais metais žmogui už 
darbadienį davė 700 gr. grūdų. 
Uždirbti vieną darbadienį reikia 
kelių dienų. Moterys 1 darbadie
nį uždirba per 3-4 dienas. Vyrai 
greičiau. Per metus moteris lau
ko darbuose uždirba apie 80 
darbadienių, vyrai apie 200. Be 
to turi kiekviena šeima daržui 60 
arui žemės. Mėsa jautiena pas 
ir kainuoja 18 rubl. kilogra- 
r .s. kiauliena 24-28 rubl-. Svies
tas 22-24 rubl. Vienas kiaušis 
1 rubl. Suknelėms šilkinė me
džiaga kainuoja 80-120 rubl. 
metr., vilnonės brangesnės. Pal
tams moteriškiems medžiaga 
kainuoja 320 rubl. metr. ir 549 
rubl. 1 metr.. o paltui reikia 
2.5 metro; tai paskaičiuokit. 
Vyriškiems kostiumams medž. 
kainuoja 350-460 rubl. metras. 
Vyriškam kostiumui išeiginiam 
įsigyti reikia 1500 rubl. Aš ve
dus gyvenu jau dvylikti metai, 
tai pernai nusiprkau primą va
sarį paltą, nes ji įsigyti reikėjo 
ilgai taupyti. Mokytojai, tarnau
tojai uždirba 400-500 rubl. į 
mėn. Žiemniai batukai su kai’iu 
viduryje taip pat brangūs. Kai
nuoja apie 400-500 rubl.”....

Šie visi laiškai buvo gauti pra
eitų metų pabaigoje, o pasku
tiniai du — prieš kelias dienas.

‘ K. Laužinis.

“Nusiginklavimas”
“Raudonieji siunčia gink

lus Sukamo, Amerika siun
čia simpatijas sukilėliam”, 
taip padėtį Indonezijoje api
būdina U. S. News ir World 
Report”. Informuoja, kad 
trys Sovietų laivai atgabeno 
ginklus Indonezijos vyriausy
bei. Kiti šeši yra pakeliui. In
donezijos 20 lakūnų yra tre
niruojami Egipte skraidyti 
sovietiniais lėktuvais.

Sukilėliam ginklų, kurie 
yra Filipinuose, Amerika ne
pardavė. Sukilėliai, sako laik
raštis^ karčiai pareiškė: 
“Amerika nori būti neutrali 
ir nesikišti į karą. Bet jeigu 
jūs neduodate mum teisės 
pirktis ginklų, tai reiškia, 
kad VVashingtonas' ir Mask
va eina išvien, padėdami ko
munistam karą laimėti”.

• Australijos vyriausybė 
ima aliarmuoti, dėl padėties 
Indonezijoje, jei laimės Su
kamo.

PAMESTIEJI
(24)

— Žinote, ką jis pasakė 
apie mane, kai aš tarnavau Hen- 
ri-Martino nuo vadoje: kad aš nie 
kam netikęs! Kad jį perkūnas! 
Jaučiu, kad man niežti ranka. .. 
Jei nebūčiau turėjęs geru drau
gų sau apginti, jis būtų man pa
kenkęs. Visi žino, ką Barbaux 
yra padaręs, jis gali gyventi; 
Cauvertas — ta gegutė, jis vi
suomet suka savo lizdą kitų liz
duose; kiekvieną žygį gerai pa
stūmėtą jis pabaigti moka... 
Banditas! O, kad aš galėčiau jam 
iškrėsti juoką!

Kunigas Darmont juokiasi. Jis 
draugiškai uždėjo savo ranką 
ant seklio peties:

Seklys suprato.

—- Tikrai! Kodėl gi ne paga
liau9 Ką jūs norite padaryti? 
Jums atvesti iš po jo barzdos 
mažytę pas jus? Gerai, sutinku! 
Tik primenu, kad esu laisvas 
tik sekmadienį.

— Mes kaip tik ir norim sek
madienį šį tą bandyti.

—Na, tai gerai!
— Aš nežinau, kaip jums at

sidėkoti.
— Be istorijų! Duokite man 

visus nurodymus, ką reiks da
ryti.

— Štai, pasižymėkite: Engue- 
rrand, Tauro gatvė, 11. Mergai
tei: ryto 7 valahdą mišios šven
tos Elzbietos bažnyčioje. 
Po pietų gali išeiti nuo 2 ir grįž
ti tik 7 v. štai jos fotografija: 
tamsiaplaukė, drabužiai mėlyni, 
ūgis: maždaug, 1 metras 65 cent. 
Ar reikia kitų nurodymų?

— Pusės duotųjų man užtek
tų. Gerai, ji bus pas jus sekma
dienį prieš 3 valandą. Aš tik 
prašau, kad jos sužadėtinis, ku
rio raštą ji pažįsta, man patikė
tų labai trumpą laišką: “Pasiti
kėk ponu, kuris ištars mano var
dą”. Jūs galėsite tą laiškutį man 
paduoti šeštadienį prieš 6 valan
dą Pavardo gatvės kampe.

— Ačiū, mano drauge; telai
mina tave Dievas.

Sekmadienį , apie pusę sep
tintos, vienas nepažįstamas 
žmogus vaikštinėja prieš nedi
delę 'šventos Elžbietos bažnyčią. 
Žmogus lyg iš priemiesčio, ke
purė ant ausies. Jis pardavinėja 
laukų ramunes, kurias, be abejo, 
buvo pirkęs šį rytą rinkoje.. Jis 
apžiūri tikinčiuosius, kurie įei
na arba išeina iš bažnyčios. Stai
ga jo žvilgsnis sustoja ant vie
nos mėlynai apsirengusios mer
gaitės, kuri eina per aikštę. Ji 
pasuka į kairines duris ir eina 
netoli jo. Gerai, jis galės ją su
tikti prie išėjimo. Tuojau jo vei
das nušvinta ir akys užsidega; 
žmogus tyliai juokiasi; jis pa
žįsta vieną skubantį poną, gar
bės legijono karininko raištelis 
kilpoje, tai Cauvert. Pardavėjas 
švilpauja karišką dainelę, tai— 
neabejotinas pašaipos ženklas, 
trinasi rankas, ir mūsų Barbaux 
nes tai jis, nutaria, kad jis tu
ri dar laiko išgerti truputį ka
vos.

Po pusvalandžio jis vaikštinė
ja prieš Enguerrando namus ir 
siūlo praeiviams ramunes.

Už trijų šimtų žingsnių eina 
mėlynais rūbais mergaitė ir, ži
noma. netoli jos Cauvertas. Rei
kės skubintis. Dėmesio! štai ji.

— štai, panele, kelios ramu
nės, jums tai atneš laimę.

Mergaitė norėjo praeiti, kai 
pusbalsiu ištartas vardas ją su
laikė vietoje:

— Daniel Donadieu!
Ji užgniaužia šauksmą, bet 

pardavėjas jau pradeda girti sa
vo prekę ir tarp savo pagyrimų 
įterpia:

— Panele Terese, imk puokš
tę.... viduryje laiškas .... ir sku
bėk, nes jus seka!

Teresė suprato dėjosi per
kanti ir ramiai nuėjo sau.

Slėpdamas jos pasitraukimą, 
pardavėjas ir toliau siūlo sa
vo ramunes praeiviams. Jis ne
užmiršta ir Cauverto.

— Jūsų poniai, pone!
Bet “turtuolis” sekdamas 

Teresę, išmeta iš rankos puokš
tę.

Ir Cauvertas nenuėjo šimto 
žingsnių, kai apgaulingasis gė
lių pardavėjas labai vikriai su
metė savo gėles į vieną rūsį ir 
pasitraukė. Pirmas veiksnias su
vaidintas.

Greitai Teresė pasiekė savo 
kambarį. Apie ramunės kote
lį buvo apvynioti du popieriaus 
gabalėliai. Greitai ji pažino raš
tą to, kuris parašė tą trumpą 
laiškutį: Paklausyk to pono, ku
ris ištars mano vardą; tai buvo 
jos Danielius; ji pabučiavo tnim 
pą pranešimą. Antrojo raštas 
buvo nežinomas:

“Išeikite lygiai antrą valandą, 
eiktie neskubėdama Iki Mignar- 

do gatvės kampo. Ten stovės 
automobilis, žmogus lauks prie 
atdarų durų. Sėskite prie jo ne
abejodama:

Žymės : gėlių pardavėjas per
sirengęs barzdotu miestiečių.

Vargšei Teresei širdį pagavo 
staigi laimė. Ji nė valandėlės ne
abejojo, kad pamatys savo Da
nielių. Krisdama ant kelių prieš 
savo mažytę švenč. Mergelės 
statulėlę, ji užmiršta savo kan
čias, ir jos širdis dainuoja.

1 valanda 45 minutės. Dailus 
ponas, iškilminga barzda ant 
krūtinės, su akiniais. Lėtai 
vaikštinėja prieš Enguerrando 
namus. Aetina prie Trone kavi
nės, gudrus žvilgsnis sustingsta 
jo veide. Jis pastebėjo terasoje 
šventadieniškai paspuošusį pui
kų darbininką, kuris lėtai sriub- 
čioja savo kavą. Miestietis kal
ba sau vienas’;

—Nebloga stebėjimo stotis, 
šimtą metrų nuo namo. Lėkšte
lė apversta; jis jau užmokėjo. 
Antrą valandą galima keliauti ...

— Viskas gerai, mano maža
sis Cauvert, Barbaux yra čia! 
Tu žiovauji; tu pamatysi, kaip 
sugebama apgauti.
Pasiturįs miestietis pasuka pir

ma gatve į kaire, už dešimt met
rų stoviniuoja taksi, jis ten at
sisėda laikydamas lengvai pra
daras duris ir laukia.

2 valandos! Jis skaičiuoja:

—Penkios minutės, kol ma
žytė mane pasieks. Bet reikia 
atsižvelgti į jos nekantrumą, ji 
galėjo paskubinti savo laikrodį.

Ir sako šoferiui:
— Paleiskite motorą.
Motoras užsidega. Kaip tik 

tą sekundę jauna mergaitė ku
ri daugiau bėga, negu eina, pa
suka gatvės kampe: tai Teresė 
Brunot. Nesvyruodama ji atsi
sėda į taksį, ir šis nuvažiuoja....

Dar nenuvažiavus dviejų šim
tų metrų, malonusis darbinin
kas iš terasos pasirodo gatvės 
kampe. Mergaitės nėra, dingos! 
Bet jis pastebi pravažiuojantį 
taksį. Jis suprato, jis tikrai ap
mautas. Bet jis yra šalto krau
jo ir pripratęs; nebūtų Cauver
tas. Jau jis išsitraukė iš savo 
kišenės žiūronus ir užsirašė tak
sį numerį. Jis žinos gerai tą 
patį vakarą, kur šoferis išlip 
dins savo keleivius.

Taksi važiuoja.
Ant Saint-Cloudo tilto Bar- 

baux ir Teresė išlipa ir eina pės
ti. Už penkių šimtų žingsnių sek
lys pašaukia naują taksį ir, pada
vęs adresą į Auteuilio bažnyčią, 

-jis atsikvepia truputį ir juokia
si ... juokiasi: Cauvertas apsuk
tas.

Teresė tylomis stebi tą dide
lį džiaugsmą: jai atrodo, kad ji 
neturi teisės klausinėti. Bet Bar- 
baux dviem žodžiais viską išpa- 
sakoja:

— Jus esate saugojama, ti
riama. sekama. Tas. kuris rūpi
nasi jumis, sužinojo pirmojo tak
sio numerį, kad atrastų jūsų su
žadėtinį. Gerai, jam teks susto
ti ant Saint-Claudo tilto, štai vis
kas!

Ir visai nusiimdamas savo 
barzdą ir akinius tarė:

— Ak, Cauvert, tu neturi da
lies!

Ir paskui surimtėdamas tarė:
— Ir jūs. mano mažyte, tru

putį kantrybės, jūs vykstate pa
matyti savo sužadėtinio.

— Ak. pone, aš jums neatsi
lyginsiu!

— Man? Man jau atlyginta.
Teresė nesuprato.

(bus daugiau)

Pagrobta?
“Laisvosios Rumunijos“ 

sąjūdžio pirmininkas dr. A. 
Decei. kuris gyveno Turki
joje, išvyko prieš tris mėne
sius į Šveicariją, bet jos ne
pasiekė. Spėjama, pakeliui 
bus pagrobtas.

• Lenkijos jaunimo laik
raštis skelbia, kad iš apklau
sinėto jaunimo atsakymų 
paaiškėjo, jog tik 13'7 pasi
sakė esą socializmo bei ko
munizmo šalininkai.



Pašnekesys su kan. A. Steponaičiu apie praeitį ir ateitį
75

traukti iš fronto zonos į Vo-

tikdavau su Ig. Šeiniu ir ki
tais lietuvių veikėjais.

maža bombų krito ir Kybar
tuose. Pati klebonija buvo

kitaip. 1944 spalio 16 stovė
jęs apie 3 mėn. netoli Ky
bartų frontas pasijudino. 
Eitkūnai, apmėtyti bombo-

mokytis?
— 1913 įstojau į Friburgo

gę seminarijoje, kai teko jojo 
mokytis?

— I seminariją įstojau 
1903. Čia vyravo L——__

ko apsilankius Lietuvoj 1917
sausio 1. Pirmiausia atvykau bombų apgriauta, o kulka iš 
į Marijampolę. Žmonės labai lėktuvo sužeidė man ranką 
buvo prislėgti: trūko maisto, Vokiečių karinės vadovybės 
skundėsi vokiečių savivalia- įsakymu, visi turėjo pasi- 
vimu ir žiaurumu, Kaune te-

mė.
— Kokia Jūsų nuomonė 

dėl tolimesnio mūsų tautos

Los Angeles lietuvių šv Kazimie
ro par.klebonijoje,kur jis yra 
prisiglaudęs. Išsikalbėjome apie 
praeitį. Manome, ir Darbininko 
skaitytojam bus įdomus mūsų 
pašnekesys, kuris papildo šia
me laikraštyje jau liestus klau
simus — spaudos, draudimo ir 
kovą už Lietuvos hęptiklauso- 
mybę dar prieš pirniį* Didįjį 
karą. Gerbiamojo SuMk ^uvi- 
ninko paklausiau: ’

— Jums, Kanaunike, teko 
mokyti* Marijampolėje dar lie
tuviu spaudos draudimo metu. 
Kaip Jums atrodo dabar tie lai
kai?

— Tai buvo lietuvių kovos už 
savo spaudą laikai. Kovojo visi 
sąmoningesni lietuviai — seni 
ir jauni. Ypač ryškiu kovingu
mu pasireiškė Marijampolės tie 
mokiniai, kurie buvo kilę iš kai
mo. Jiem daug įtakos darė jų 
tėvai, parūpindavo ir lietu
viškų knygų. Jas, žinoma, reikė
jo slėpti, o skaityti tekdavo tik 
palėpėse ar krūmuose. Tuo me
tu Marijampolėje gyveno ir dr, 
Kazys Grinius, buvęs vėliau Lie
tuvos prezidentu (1926); jis taip 
pat darė didelės įtakos besimo
kančiai jaunuomenei. Knygų pa
rūpindavo knygnešiai, ypač An
tanėlis ir Baltrušaitis.

gyvenimą, atrodė prieštarau- 
____ prigimčiaL Todėl pate- 

__ ____ ___  lukiška kęs jau užsienin ir prisimin- 
dvasia. Nors tik mažesnėj damas savo kentusią tėvynę, 
vyskupijos daly žmnnės kai- visa energija mečiausi į tau- 
bėjo lenkiškai, tačiau klieri- darbą.
kanas tekdavo mokytis len- _ Kur teko užsienyje 
kų kalbos, nes lenkų klieri
kų buvo ne daug, o lietu
viams kunigams tekdavo nnvęrsitetą Šveicarijoj, o Va- 
darbuotis ir lenkiškai kalbė- sąrą 1914 praleidau Danijo- 
jusiųjų parapijose. Geras je, kur sakydavau pamoks- 
profesorius ir veikius lietu- ą- klausydavau išpažin- 

» žiu-ten buvusių lietuvių irvis kovotojas buvo prel J. 
laukaitis. Lietuviai klierikai 
darydavo slaptus susirinki
mus. Dideliu veiklumu pasi
reiškė klierikas A. Šmulkš
tys. Atgavus spaudą, prel. 
Laukaitis ėmė redaguoti sa
vaitraštį “šaltinį” ir kitus 
lietuviškus laikraščius. Sei
nai tapo lietuvių kultūriniu 
židiniu, visai Suvalkijai. Aps
kritai, Marijampolės, Vilka
viškio, šakių ir Kalvarijos 
apskrityse nebuvo jokių tau
tinių svetimų priemaišų. Ki
tose Suvalkijos dalyse 
buvo šiek tiek įsiveržusi len
kų kalba, bet ir tai tik mies
tuose. Svetimųjų sauvaliavi
mas, draudžiant spaudą ir 
varžant kultūrinį lietuvių

revičium. 1917 rudenį su dr. 
J. Purickiu ir piek "K. Olšaus
ku atvykę iš Šveicarijos, da
lyvavome Vilniaus konferen
cijoje. Netrukus Lietuva jau 
buvo nepriklausoma. Gaila,

Vakarinės Pennsylvanijos L. 
Jungtinių Organizacijų Komite
tas kovo 23 sušaukė visuotiną 
atstovų suvažiavimą Liek Pik 
draugijos' klubo patalpose. At
stovių susirinko daug, vadovybė

Nauja JAV Lietuvię Benduo- 
menės Pittsburgho apylinkės 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: V. Jucevičius — pirminin
kas, J. Skemundris — vicepir
mininkas, P. Baltakis — sekre-

pateikė praėjusių metų veiklos torius, A. Krapas — iždininkas, 
W. Cinikas — Kultūros Fondo 
atstovas. Naujoji valdyba yra 
užsibrėžusi pagyvinti lultūriiį 
lietuvių veikimą Pittsbgh., reng
dama lietuviškus vakarus ir ska-

ir piniginę apyskaitą, visų priim
tą. Išrinkta nauja Vadovybė: adv. 
Eddis Schultz — pirm., Jerry 
Naujokas ir Jurgis Žilinskas — 
vicepirmininkai, Julija Alešū-
naitė — rašt., St. Saulis — fin- tindama kitas lietuviškas orga-

Šveicarijon, radau jau tik du 
lietuvius studentus — Pu- 
rickį ir Daumantą. Įkprėm 
komitetą “Lathuania” — 
šelpti lietuvius karo belais
vius ir internuotuosius Vo
kietijoje, nes jau buvo pra
sidėjęs 1914 karas. Lėšų gau- 
davom iš Anglijos ir Ameri
kos lietuvių, šalpos reikalais 
teko pačiam lankyti belaisvių 
stovyklas Vokietijoje. Rodos 
1915 J. Gabrys perkėlė į švei- 

jau cariją iš Paryžiaus “Lietuvių 
Informacijos Biurą”. Gabrio 
pakviestas, bendradarbiavau 
tame biure. Atvykus į Švei
cariją prel. K. Olšauskui, 
buvo gautas šv. Tėvo leidi
mas surengti Lietuvių die
nai visame pasauly. Sudary
tas vykdomasis komitetas, 
kuriame man teko didžiumą 
darbų 
tinėti 
raštus 
pams.

Šveicarijoj įvyko trys lie
tuvių konferencijos. Iš Lie
tuvos buvo atvykę A. Sme
tona, dr. J. šaulys, inž. St. 
Kairys; iš Rusijos — M. Y- 
čas, ir prel. K. Olšauskas, iš 
Amerikos — dr. J. Bielskis,

buvo užgniaužta naujos karo 
audros. Ji ir mane iš Lietu
vos išbloškė.

■ — Kaip patekote, Kanau
ninke | vakarus?

— Kada užeina karo aud
ra, negali žinoti, ar galėsi 
liktis vietoje ar reikės pasi
traukti. Aš buvau nutaręs 
liktis savo krašte, bet įvyko

— Ateitis Dievo žinioje. 
Žmonės daug ko negali pra
matyti.. Kas gi galėjo many
ti, kad po paskutinio karo 
susidarys tokia neįtikima 
padėtis, kaip dabar. Gal tai 
Dievo rykštė žmonijai? Bet 
tikėkim Dievo gailestingu-

lietuviam iš nelaisvės išsi
vaduoti ir vėl rainiai gyven
ti gražiame Baltijos pajūry, 
— baigė kan. A. Steponaitis.

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ

iždin.
Šiemet Lietuvių Diena bus 

rugpiūčio 10 Lithuanian Coun- 
try Club, Clirton, Pa. Visos or
ganizacijos pašomos tą dieną 
neruošti jokių parengimų ir da
lyvauti šventėje.

Sekantis komiteto ir atstovų 
suvažiavimas — posėdis įvyks 
gegužės 25 d. 3 vaL popiet 
Lithuanian Beneficial Associa- 
tion of America patalpose, 424 
Locust St, McKees Rocks, Pa.

Visos draugijos, parapijos, 
klubai prašomi pasiųsti savo de
legatus.

- nizacijas į gyvesnę veiklą. ..
Lietuvię Bendruomenė talki

nama Lietuvos vyčių, rengia lie
tuviškų tautinių šokių, muzikos 
ir dainų koncertą, balandžio 
27. Programos pagrindinę dalį 
išpildys Clevelando jaunimo 
grupė — Grandinėlė. Kadangi 
pitsburgiečiai lietuviško koncer
to seniai jau nėra turėję, tikima
si, kad į jį atsilankys labai gau
siau

Lietuve vyčiai kovo 16 turė
jo rekolekcijas pas Tėvus Pran
ciškonus, Bridgeville, Pa. Re
kolekcijas pravedė Tėv. Pijus.

Fr. Žilionis

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKI

BEBNETT’S 
(BERNOTAS)

PAINT —GLASS
1923 E. CARSON STREET, PITTSBURGH 3, PA.

HE 1-2812

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ MOŠŲ DRAUGAMS LINKI 

BLUE EAGLE INN 
MIKE WHITE, savininkas 

Užlaikom geriausias gėrimus
2026 FIFTH AVENUE, PITTSBURGH 19, PA.

Tel.: CO 1*8534

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKIME 

VISIEMS MOŠŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

KAUNAS BAKING COMPANY
DUONA IR KEKSAI

WEDDING AND BIRTHDAY CAKES

304 OLIVIA STREET,

PfflLADELPHUOS ŽINIOS

atlikti. Reikėjo išsiun- 
komiteto paruoštus 
viso pasaulio vysku-

Prel. Mykolo Krupavičiaus 
vestos rekolekcijos sutraukė ne
lauktai didelį, tikinčiųjų skai
čių. Besiklausant pamokslų, te
ko pasidžiaugti mūsų bažny
čiose retai begirdima gražia tai
syklinga kalba. Pamokslas apie 
mūsų pareigas tautai ir tėvynei 
daugelio buvo išgirstas gal pir
mą kartą gyvenime, ir negreit 
bus užmirštas.

Kovo 23 rekolekcijas užbai
gus, po bendrų pusryčių buvo 
paminėtas nesenai miręs Liet 
vysk. Kazimiera* Paltarokas. Ži
nių apie garbingąjį velionį su
sirinkusiems patiekė inž. Algis 
Gečauskas, paskalydamas kru
opščiai paruoštą referatą. PreL 
M. Krupavičius, velionį asmeniš
kai pažinęs, patiekė daugiau ži
nių apie velionį kreipdamas dė
mesį į jo asmenybę. Rekolekci-

bės atstatymo sukaktį, Petras 
Babickas susirinkusiems tarė žo
dį ir pasveikino juos Pietų A- 
merikos lietuvių vardu.

Lietuviu Studentę Sąjungos 
pirmininko Algio Luko pakvies
tas prel. M. Krupavičius kovo 
23 kalbėjo studentų susirinki
me lietuvybės išlaikymo tema.

Vytautas Volertas kalboje, pa
sakytoje minint Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo su
kaktį, kėlė mūsų politiniame gy
venime perilgai užsitęsusius ne
sutarimus.

Vasario 16 minėjimo metu 
salėje ir aukų lapais Lietuvos

aukų $1429.01. Surinkti pinigai 
persiųsti Amerikos Lietuvių Ta
rybai Minėjimą ruošė ir aukų !

kas ir k. Jau Danijoje susi- mesĮ 11° asmenyoę. KegoieKci- j-įjjįįjuą organizavo iš organiza- ’ 
jas ir minėjimą suruose Phila- •
delphijos ateitininkai Rekolek- (Nukelta į 5 pus.) 
cijos vyko šv. Andriejaus para
pijos bažnyčioje.

Rašytojas Petras Babickas, 
prieš grįždamas Brazilijon, lan
kėsi Philadelphijoje ir kovo 15 
Ravenhill akademijos patalpose ' 
kalbėjo jaunimui. Rašytojo su
sitikimą su jaunimu organizavo 
studentai ateitininkai. Kovo 16 mes vienas antrą visvien neu- 
minint Lietuvos nepriklausomy-

Stoughtono žinios
, Kovo 20 dienos laidoje vieti
nis “Chronide” laikraštis įsidė
jo dvi nuotraukas ir aprašėAr- 
thur $advilos šeimą, kuri yra 
davusi futbalo žaidėjų.

Norėdamas pasidalinti žinu
te su Darbininko skaitytojais, 
aplankiau Adolfiną Radvilienę, 
dabar Malakauskienę, gyv. 123 
Morton St Iš kur paeinate iš
Lietuvos? — paklausiau. — Ma- < 
no a.a. vyras Antanas Radvila < 
gimęs 1886 lapkričio 12 Žemalės ( 
parapijoj. Pirmą kartą atvyko < 
Amerikon 1905 ir apsigyveno < 
Seattle, Washingtono valstybėj. < 

| Po trijų metų sugrįžo Lietuvon < 
Į ir 1911 antru kartu sugrįžo A- < 
j merikon ir sustojo Stoughtone. < 
f Po metų mudu apsivedėm Su- ( 

. silaukėm sūnų Antano ir Artu- < 
f ro. Artūras gimęs 1917. Lankė ; 
t pradžios mokyklą, Stoughtono j 
į High, Columbijos universitetą, ; 

kuriame baigė istorijos moks- ; 
_ lūs. 1939-43 tarnavo laivyne. Po ;

karo gilino studijas Everet kote- ; 
gijoj,— biznio mokslus, laimiu- ; 
gai baigęs 1946. 1951-53 vėl tar
navo laivyne. Grįžęs buvo Hin- 
gham mokyklos principalu, o 
1953 persikėlė į Pensacola, Fla. 
oro bazę. Ten darbuojasi ir sa
vo mėgiamo futbolo neapleidžia 

— ir net šiemet laimėjo kelis spor-

OTOlOTOIOj

MeKEES ROCKS, PA.

Phone: FEdcral 1-4455

| kuris lankė parapinę Stoughto- j 
| no mokyklą, o dabar gyvena su | 
f tėvais Floridoj, lanko mokyklą j 
| ir pasižymi futbolo žaidime. Jo | 
I brolis Jonas irgi futbolo žvaigž- | 
i dė. Prieš pora metų jis sunkiai j 
I susižeidė koją ir turėjo savo my- 
t limo sporto atsisakyti.
I Ta pačia proga minėtas laik- 
| raštis dar suminėjoi keletą lie- 
| tuviškų stoughtoniškių pavar- 
| džių, kurie pasižymėję futbo- 
t le: L. Mitkewich, Ed. Rafalko, 
f Don. Kimtis, J. Stonkus, B. Pos-

kus, R. Kfim.
Mik** *

MAISTO KRAUTUVE - 
2136 FIFTH AVENUE, PITTSBURGH, PA.

Phone: EX 1-0473
CHARLES SPIRGIS. savininkas

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS SU ' 
1T2LYKŲ ŠVENTĖMIS

., ...... ......... .............................

JOSEPH WENTZ, Jr.
LAIDOJIMO NAMAI

1323 N. FKANKLIN STREET, PITTSBUKGH 12, PA.

Phone: CE 1-2200

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Neutralizacija
Aš balsuosiu už demokra- |

tus. O tu?
— Aš už respublikonus.
— Žinai ką, — pasiūlė drau

gas. — Geriau einam išgerti. 
Kam gaišti laiką? Prie stiklelio

tralizuosim.

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ

TOWERS DISTRIBUTING CO. 
(FORMERLY M. VITARTAS) 

BEER DISTRIBUTOR
937 Washington St. Phone: BR 1-0618 Braddock, Pa.

SVEIKINAME SU VELYKŲ ŠVENTĖMIS

JOSEPH A. PROKOPOVITSH
FUNERAL HOME 

AMBULANCE SERVICE 
Mr. Albert Savubkis, Assistant

431 NINTH AVENUE MUNHALL, PA.

Phone: Homestead 1-2267

EASTER GBEETINGS

MILLER FURNITURE
SOUTH SIDE LARGEST AND FINEST

FURNITURE STORE

CARSON AT 20th STREET.

S. S. PITTSBURGH 3, PA.

599 CHARTIERS AVENUE

MeKEES ROCKS, PA

JOSEPH G. YURASEK
BEER. WINE, LIQUORS and LIGHT LUNCHES

t 1828 CARSON STREET, PITTSBUKGH, PA.

Tek: HE 1-9266

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ YTELYKŲ
J. & F. ABRAMOWICZ CAFE

BEER, WINE & LIQUORS
3359 W. CARSON STREET, PITTSBURGH 4, PA. »
, FE 1-9208

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVTAMS

----- ~---  V .
A. L. WENSLOVAS

LIETUVIS GRABORIUS

f 2128 CARSON STREET,

Tek HEmlock 1-0203

EASTER GBEETINGS

OHRINGER

HOME FURNITURE CO.

BRADDOCK, PA.
McKEESPORT & GREENSBURG 

PENNSYLVANIA

Scrving Homcmakers for 3 Gcnerations'



Remiu visa, kas yra lietuviška
Prie Amerikos Lietuvių Ben- 
rupmenės yra sudaryta spaudos 
komisija. Ji išleido ankietą ku
rioje, be kitų dalykų klausiama, 
ar reikia dalyvauti šio krašto 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos rinkimės. Jonas Puškaitis, 
žemaitis mio Telšių, gyvenąs 
Chicagoje jau 50 m., savo laiš
ke nurodo, kad jis nėra jokios 
mokyklos baigęs, tad jam ir ra- 

' šyti nelengva. Jo pečius slegia ir 
amžiaus našta — neseniai at
šventęs 70 gimtadienį. Kai jis 
dar jaunesnis buvęs, priklausęs 
beveik visom lietuvškom drau
gijoms, kurios tik tarnauja ir 
Dievui ir tėvynei. Jo pareigos 
jausmas buvęs toks stiprus, kad 
didesnius susirinkimus ir vaka
rus visus aplankydavęs. Dabar 
jau akių šviesa sumenko, mažai 
begalis skaityti, silpsta kojos ir 
rankose reumatizmas įsigyveno. 
Jis ir apie tą Lietuvių Bendruo
menę ne viską žinąs. Bet jam 
pakanką to, kad buvo suruošta 
dainų šventė, tautinių šokių fes
tivalis. Jau vienas tas faktas ro
dąs, kad ši organizacija yra gar
binga, verta paramos. Jis tad 
prideda solidarumo mokestį pra
šo įrašyti į N. apylinkės rinki
ku sąrašą. Jei balandžio 27 jaus
tųsi silpnesnis, negalėtų iš lo
vos pakilti, prašytų tada rinki
mo komisijos jį aplankyti, kad

KUN. DR. A. JUŠKA

galėtų savą balsą atiduoti. Laiš
kas baigiamas žodžiais: “Visa 
gyvenimą rėmiau tai, kas yra 
lietuviška, kas sava. Ir savo pa
žadą noriu ištęsėti iki grabo len
tos”.

Graži pradžia
Vyriausias Lietuvių Išlaisvi

nimo Komitetas laiku sumanė į- 
kurti Pasaulio Liet Bendruo
menę. Jo surašytoji lietuvių 
Magna Charta bus laikoma to
kiu dokumentu, kuris dėtinas 
šalia Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo akto. Keleri me
tai yra trumpas laikas paskleis
ti bendruomeninę idėją. Tačiau 
šiame krašte nebėra nė vienos 
lietuvių kolonijos, kur apie aną 
organizaciją niekas nieko neži
notų. Pasėtas grūdas dygsta, au
ga, vaisus neša. Ir apylinkėse 
bei apygardose pasistumta or
ganizacinės drausmės atžvilgiu, 
kas lietuviams, linkusioms į indi
vidualizmą. nėra lengva. Daug 
kalbama apie vienybės reikalin
gumą. pamirštant pridėti, kad 
ji auga ir net sužydi Lietuvių 
Bendruomenėje.

Ateities horizontai
Gali pasitaikyti, kad paskiri ben- 
duomenės veikėjai vienur ir ki
tur nepalankiai išsireiškia apie 
kitus veiksnius, apie kitas or
ganizacijas. Tokie bendruome
nei nepadeda, o jai pakenkia. 
Bendruomenė su niekuo nesi- 
kryžiuoja — kas Alto Altui, kas 
Balfo Balfui. Jei ji norėtų visą 
veiklą sau monopolizuoti, pati 
pražūtų ...Mi savo žodį tarė lie
tuviškai mokyklai. Be jos pa
stangų šeštadienines klasės pra- 
tuštėtų. Jos pasisakymai turėjo

pagerėjo, prasiplėtė, nors dar 
jaučiama tam tikro palaidu
mo. Naujieji bepdruomenės va
dovai turės dar didesnį dėme
sį tai sričiai skirti. -Kultūros Fon
das dar tebėra planavimo stadi
joje. Verkiant reikia bent 100 
pusląpių Lietuvos istorijos bei 
literatūros vadovėlio. Tokie da
lykai negali būti perašomi, ar 
nurašomi. Jie turi būti sukurti, 
įkvėpimo pridengti. Tokie vado
vėliai tūri būti tiek patrauklūs ir 
savo turiniu ir forma, kad jau
nuomenė jais žavėtųsi, jų iš ram 
kų neišleistų. Bendruomenei rū
pi lietuvybės išlaikymas, jos plė
timas, ji turės santykiauti ir su 
lietuviška parapija, šioje srity
je jos vadams reikės atsargumo, 
išmintingumo-tarti žodį ir lai
ku ir vietoje. Visiška tyla prives
tų prie lietuvybės išdavimo: 
: ' . ' i -. - '

Prie balsavimo dėžių

Kai kas balandžio 27 lyg ir 
norėtų susilaikyti. Neaišku, kas 
laimės, kokie Bendruomenės 
Tarybos nariai bus išrinkti? To
kia baimė ir nelaiku ir ne vieto
ję. Balsuotojams pasirinkimas 
didelis. O. kiekvienas balsuos 
pagal savo lietuviška sąžinę, bal
suos už tuos, kurie jam atrodys 
geriausi.

DAKTARAS Už AKIŲ: medicinos institute Bethesda, Md^ rodo
ma, kaip ligonio paciento savijauta gali būti tikrinama iš toli 
radijo aparatais. Tuo būdu radijo bangom galima bus sekti, kaip 
jaučiasi gyvulys ar žmogus raketoje arba mėnulyje.

HAVERHILL, MASS. r
Kovo 19 atsiskyrė su šiuo pa

sauliu Jenė Jeskelevičienė — 
Jąckson, gyv. 35 Revere Avė. 
Velionė turėjo 83 metus, iš Lie
tuvos atvykusi prieš 55 metus. 
A.A. Jeskelevičienė buvo nuo
latinė Darbininko skaitytoją pri
klausė tretininkams palaidota įtakos ir parapinių mokyklų li- 
iš šv. Jurgio bažnyčios. Liūdėti tuanistinei programai. Viskas 
liko sūnus Jasperas, dukterys ------------------------- ---------------
Jenė MuHen iš Bradfordo ir Ma- 
Aja Jiecaughey g Havertai, WATERBURY KONCERTAS - BALIUS 
brolis Dominikas is Cambndge

BALTIMORĖJ LIETUVIAM KALBĖS VYSK. F. SHEEN
Šv. Alfonso parapijos klebo

nui prel dr. Liudvikui J. Men- 
deliui šiais metais sukanka 60 lietuviškoj visuomenėj, bet ir 
m., ir tik ką neseniai jau suka- amerikietiškojoj, o taip pat ir 
ko 30 m. nuo kunigystės šven- 
timų. Be to, visą tą 30 metų, t. 
y. pusę savo gyvenimo, prel. L. 
Mendelis pašventė lietuvių pa
rapijai drauge apaštalaudamas 
ir plačiajai Baltimorės visuome-

nėj. Dėl to prel. Mendelio var
das yra plačiai žinomas ne tik

ir sesuo Lenkijoje. Be to, visa Komitetas, susidedantis iš griebė pilną saują oro ir visi nu- 
eilė vaikaičių. trijų vyrų, planuodamas dideli tilo. Pastebėjo mane. Surado kė-

kituose kontinentuose, šio gar
so jis yra pasiekęs savo pasiau
kojimu ir sugebėjimais remti mi 
sijų darbus, šiuos prel. L. Men
delio nuopelnus pagerbdamas, 
garsusis kalbėtojas ir rašytojas 
— Amerikos misijų direktorius

• vysk. F. Sheen pats atvyks į prel 
L .Mendelio garbei rengiamąjį 
banketą ir jame pasakys pagrin
dinę kalbą.

Lietuvos ministerio pareigas 
Juozas Rajeckas. Tautos Fondo 
rinkliavos reikalu žodi tarė Lie
tuvos savanoris-kūrėjas, pirmo
jo seimo narys Kutla. Abi kal
bos buvo giliai turiningos ir 
su nuoširdžiu įsijautimu pasaky
tos. Nors minėjimas nebuvo pa
kankamai gausus, bet aukų su
rinkta per 360 dol. Meninėje da
lyje šeštadieninės mokyklos mo
kiniai padeklamavo, o tautinių 
šokių grupės sušoko pora tau
tinių šokių.

Kandidatai bendruomenės 
rinkimams

Liet. Enciklopedija 
paskyrė premiįy
Šių metų literatūrinį gyveni

mą pagyvino nelaukta staigme
na — Lietuvių Enciklopedijos 
paskirta 500 dol. premija.

Tam tikslui buvo sudaryta 
jury komisija. į kurią įėjo: L. 
E. leidėjas Juozas Kapočius, re
daktoriai — Pranas Čepėnas, 
dr. Juozas Girnius, prof. Jonas 
Puzinas. L.E. literatūros sky
riaus bendradarbiai: Antanas 
Gustaitis. Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas. Kostas Ostrauskas. Stasys 
Santvaras ir Bostono Lietuvių 
kultūros klubo pinnininikas dr. 
inž. Jurgis Gimbutas.

LE 500 dol. premija paskir
ta Mariui Katiliškiui už jo ro
maną “Miškais ateina ruduo”. 
Skyrimo akte šiais žodžiais nu
sakomi motyvai-

-Mariaus K.timkio veikalas 
— Miškais ateina ruduo — aki
vaizdžiai skiriasi iš kitų ir yra 
didžiai vertingas įnašas į mū
sų grožinės literatūros lobyną, 
nes autorius Marius Katiliškis 
savo kūrybiniu brandumu da
vė Įspūdingai savaimingą, gy
venimiškos ir meninės tiesos ku
piną kūrinį, išpuoselėjo savo 
stilių, neperkrautą, o tačiau pil
ną poetingumo ir vaizdingumo; 
pasireiškė kaip žodžio meisteris; 
pasirodė turtingas žodingumu, 
nauju kūrėjo žvilgsniu Į lietu
vio sodiečio ir darbininko — 
zimagoro sielą, nesistengdamas 
jos dailinti, smerkti ar teisinti 
ir sukūrė meniškai autentiškus, 
gyvybės kupinus charakterius, 
davė nuostabiai spalvingų lietu
viškos gamtos vaizdų”

Premija paskirta kovo 23 va
kare.

1S VISUR Į
• Darbininkas Didžiojoj

Pagerbimas įvyks balandžio 
vakarą Waterbury, Conn., nu- dę.... Bet aš skubu prie reikalo. 20 Emerson viešbutyje. Jį ruo-

Sutinkame, — atsako vienas 1
už visus, — Jei mokėsite $300 
tai dainuosime, — Ir pridurtą 
— Mūsų repertuaras vertas di
desnio honoraro.

Pradėjau derėtis, sakydamas: 
Šiaučia nedarbas, gyventojai 

negalės mokėti po 3 dol. už bi
lietą. Be to. mūsų vakaras turi 

-kilnų ir rimtą tikslą: paremti 
lietuvybės palaikytoją šeštadie
nio mokyklą ir šv. Juozapo pa
rapiją

Ir tikrai nusiderėjau! Bilietus 
parduodame po $1.50 ir mokslei
viams tik po 50 cn. VVaterbury. 
Hartforde, Nevv Britaine, Nevv 
Havene ir kitų miestų lituanis
tinių mokyklų mokiniams bilie
tai išduodami per monkyklas 
nemokamai, bet bus įleidžiami 
tik su tėvais ar vyresniais.

šv. Jurgio parapijos vaiku- Deją nuvažiavęs į Hartfor- O dainuos du chorai: vyrų ir 
čiai kovo 9, šv. Dominiko Savio dą nė vienoje salėje neradau jo- mišrus. Be to, iš to paties choro, 
šventėj, buvo pavėžinti į Pater- kio choro. Bet ausys pagavo gra- solo dainuos Lilija Bastyto Sid- Lietuvos Nepriklausomybės Pasaulyje yra daug lietuvių
šoną, N. J. aplankyti savo globė- žiai dainuojamos lietuviškos 
jo šventovės. Iš visur ten vaikų dainos garsą _:.Iš kur?.... Sekda- 
susirinko apie 3000. Brolis My- mas balsu, nuėjau jo kryptimi ir 
kolas, salezietis, vaikams išda- pravėriau duris. Didelis kam- 
lino konkursų premijas. Mūsiš- barys pilnas vyrų ir moterų. Vi
kiai laimėjo už pavyzdingą ei- sos moterys apsirengusios bai
gėsi. Kovo 15 vaikai buvo nu- tomis palaidinėmis ir mėlynais 
vežti į Union City, kur turėjo sijonėliais, o vyrai — tamsiai 
progos pamatyti Kristaus kan- mėlynais kostiumais. Tai graži 
čios vaidinimą. Vaidinimas vai- choro uniforma. Moterys Bedi
kams padarė didėlį Įspūdį ir la- primose ir vyrai tolimesnėse ei- 
bai patiko. lėse nuo dirigento, bet visi pe- ti ' , '

_ . čiais i mane ir manės nemato. Neužmirškite atsilankyti i ši
ranciMciečiv vadovaujama dedasi tajp pat ne_ jaunimo HnksmąvakarįJ pabū-

1 uams os ase su aupė matąs, ir tik moją tik kerta ran- ti tarp savo draugų bei pažįsta- nv> uigdiuz.uuiuj». nu- ..
ka iš visų jėgų.... Kartais net mų ir užmegsti naujas pažintis, nėjimo dalis buvo atidėta, ši da- 
pasišokėdamas. O kirsti yra kam Iki draugiško pasimatymo kon- lis Įvyko kovo 9. Pagrindinę "* *
jaunas, tvirtas kaip ąžuoląs. certe. Jonas Gaidys kalbą minėjime pasakė einąs

Pagaliau dirigentas, tartum. ----------------------------------------
KELI PAŠTO ŽENKLAI Už .. ..............................  r.... ....................................

Philadelphia. Pa
(Atkelta iš 4 psl.)

cijų atstovų sudarytas komite
tas, kuriam pirmininkavo prof. 
Alfonsas Jurskis.
Ekskursiją i ATEITIES koncer

tą New Yorke organizuoja atei
tininkai. Koncertas įvyks balan
džio 13. Dalyviai kviečiami re
gistruotis pas Vincentą Gruzdį, 
tel. LO 7-4165. -

L. Studentų Sąjunga kviečia 
jaunus ir senus dalyvauti baliu
je, kuris įvyks balandžio 26.

K.Č.

_ tarė, kad publikos labiausiai mė
giamas yra Hartfordo choras. 
Per trumpą laiką choras išaugo 
iš vyrų kvarteto ir su geriausiu 
pasiekimu davė visą eilę koncer
tų VVaterbury, Hartforde, Man- 
chestery. Nevv Britaino ir Nevv 
Haveno lietuvių kolonijoms.

Choro vedėjas Jurgis Petkai- 
tis, pradėjęs studijas Lietuvoje, 
baigė jas JAV. Dabar vargonin- 
kauja svetimtaučių parapijoje, 
duoda pamokas privačiai besi
mokantiems ir atliekamu laiku 
gerai paruošė Hartfordo chorą.

Choras nepriklauso jokiai pa
rapijai. Jo repertuarą sudaro 
mūsų liaudies ir originalių lietu
vių kompozitorių dainų. Choris
tės ir choristai yra surinkti iš 
visų aplinkinių miestų.

centų ir pasiuntė Balfui, kad 
būtu “nušluostyta ašarėlė bent 
vienam lietuviui našlaičiui”.

S.P.

D R M E S I O
Jau išėjo iš spaudos Darbininko dramos konkurse 

premijuota ANTANO ŠKĖMOS

Kaina $2.00

ney ir konservatorijos studentė 
E. Jankauskaitė. Visa publika 
iš anksto sodinama prie stalų, 
nes po koncerto bus balius su 
užgėrimu ir choristų vakarienė. 
Gros Manchcsterio, stiprus, lie
tuvių-latvių orkestras.

Koncertas-balius vyks bal. 
20, sekmadienį. 3 vai. p.p., šv. 
Juozapo par. d. salėje. John St.. 
VVaterbury Pabaiga 12 vai. nak-

20.000 DOL.

šia parapijos 'draugijų komite- _______
tas, kurio garbės pirmininkais kami rimtai ir gyvai. Tai rodo 

narių pasirūpinimas išstatyti sa
vų kondidątų į naująją tarybą 
ir Pasaulio Lietuvių seimą. Kan
didatais į tarybą išstatyti: Al
girdas Leonas ir Cezaris Surdo- 
kas. Į Pasaulio Lietuvių seimo 
atstovus išstatyti: Kazys Bradū- 
nas. Kostas Kanauka, Algirdas 
Leonas ir Cezaris Surdokas. Be 
to. kitur bendram sąraše dar 
yra išstatytas baltimorietis Vy
tautas Volertas.

Apylinkės rinkiminė komisija 
yra sudaryta iš M. Karašos. A. 
Svotelio ir J. šilgalio.

Rinkimai paskirti balandžio 
27. Balsuoti gali kiekvienas lie
tuvis. kuris yra susimokėjęs ar
ba rinkimų dieną susimokės so
lidarumo mokestį.

Balfo akcijos mėnuo

yra kunigai: J. Antoszevvski. 
A. Dranginis, ir K. Pugeviaus. 
Generalinis pirmininkas yra 
Jurgis Galkas. sekretorė Fran- 
ces Weber. iždininkas Joseph 
Mitchell. Atskiroms sritims 
tvarkyti sudarytos specialios ko
misijos. kurioms vadovauja Ro- 
bert DiStefano, K. Dūlys, Th. 
Marcin. Antanas Miceika ir Juo
zas Strazdauskas.

Susidomėjimas šiuo pagerbi
mo banketu tiek lietuviškoj, tiek 
amerikietiškoj visuomenėj yra 
labai didelis. Atrodo, jog ne vi
si norintieji galės patekti: -to
dėl galvoj antie ji dalyvauti tu
rėtų iš anksto apsirūpinti bilie
tais.

Vasario 16 minėjimas

šventė Baltimęrėje. kaip ir ki
tose rytinėse kolonijose, buvo 
kiek išblaškyta dėl sniego aud
ros. tačiau visa programa bu
vo Įvykdyta sėkimgai. Tradici
nis banketas. Įvykęs šventės iš
vakarėse. nežiūrint pūgos. įvy
ko kaip numatyta. Pagrindine 
kalbą pasakė kongr. Gannatz. 
Speciali radijo programa, lietu
vių paruošta, nueidėjo radijo 
bangomis. Buvo perduotos gub. 
T.R. McKeldin. šen. J.M. But- 
ler ir kt. kalbos Tik bendruome
nės apylinkės organizuotoji, mi-

Maino valstybėje, griaunant £ 
seną ūkininko namą, buvo suras- ; 
tas vokas su ušmirštais laiškais * 
ir keliais pašto ženklais, kuriuos x 
pardavė už 2 dol. Ženklai pateko 
į Bostono filatelistų mėgėjų ; 
rankas, ir kiekvienas jų vertas ; 
5000 dol., visi 20.000 dol. šie i 
pašto ženklai yra atspausdinti ; 
1861 m. rugpjūčio 19. tebeturi Z 
originalioms klijus, '

. Liet, vyčiu šventė

Lietuvos vyčių Nevvarko 
kuopos metinė šventė *— ben
dra komunija ir pusryčiai — 
įvyko kovo 23. Iškilmingas mi
šias atnašavo prel. Ig. Kelmelis.

JAV Lietuvių Bendruome- kuopos dvasios vadas, ir vyčius

29

tą, trečiadienį, balandžio 2.
• Perų valstybėje dilba šie ' 

lietuviai misionieriai: kun. 
Inkratą — 20 metų, kun. 
Augustaitis — 40 metų, abu 
šakiečiai;' kun. Kaz. Gir
nius. nuo 1944 m., Marrinol 
Fathers.

• Urbanos studentų atei
tininkų draugovė planuoja 
tradicinį pavasarinį suva
žiavimą gegužės 3-4 d.d. Kaip 
ir ankstyvesni suvažiavimai, 
taip ir šis įvyks Illincis uni
versitete Urbanoje. III. Ti
kimasi gausiai dalyvių iš 
apylinkinių draugovių.

• Pasaulio Lietuvių žiny
nas. paruoštas A. • Simučio. . 
šią savaitę jau atspaudintas 
ir atiduotas rišyklon. žiny
nas turi 464 psl.

• Kultūros Fondui ruošia
mas naujas statutas, kuris 
turės dvi dalis: finansinę ir 
kutūrinę. Jis numatomas 
paruošti iki naujos LB Ta
rybos pirmojo suvažiavimo, 
kuriame jis turi būti patvir
tintas.

• Chicagoje numatoma 
surengti LB mokslęįvių tau
tinių ansamblių jaunimo 
šventė.

• Amerikos Mokytojų Są
junga skiria premiją už ge
riausią jaunimo literatūros 
veikalą. Premijos įteikimo 
proga rengiamas koncertas 
Chicagoje balandžio 12.

• Tėviškės Aidai. Australi
joje išeinąs Laikraštis, vasa
rio mėn. išleido savo šimtą
jį numerį. Jį leidžia Austra
lijos Lietuvių Katalikų Fe
deracija, redaguoja Bronius 
Zumeris.

• Sesuo 31. Kamila, kazi-

nės rinkimai Baltimoreje sutin- pasveikino už j u gražu pasiro
dymą.

Pusry čiai įvyko šv. Jurgio sa
lėje. Juos pradėjo malda prel. 
Ig. Kelmelis, vadovavo John Re
meika. Svečias kalbėtojas bu
vo kun. J. Barkauskas. OSB. iš 
šv. Benedikto mokyklos Netvar
kę. Savo kalboje labai gražiai 
apibudino šv. Kazimierą ir jo 
sukaktį, prisiminė taip pat ir 
Liurdo 100 metų sukaktį ir Ma
rijos apsireiškimą Šiluvoje.

Pusyrčiuose taip pat dalyva
vo miesto valdybos patarėjas 
Philip Gordon. Per pusryčius 
buvo suteikti vyčių laipsniai: 
I laipsnis: George Basei. Vito 
Jadelis. Charles Navickas. Stel- 
la Andrevvs ir Mrs. Joseph Che- 
pulis: II laipsnis suteiktas: He- 
len Balchiunas. Mrs. Agnės Bo- 
rey, Mrs. Eva Ellis ir VVilliam 
Ocealis. šiuos ritualinius laips
nius suteikė pirmininkas Joseph 
Sakcvich. Vera Laukžemis. 
John Remeika. Edvvard Thomp
son ir Frank Vaskas.

mierėtė. Argentinoje buvusi 
nuo 1943 m., vėl grįžo į Ame
riką. į Vilią Joseph Maria 
Akademia. Su ja kartu išvy
ko Juana Nilda Vam aus kai
tė, kuri nori mokytis Ameri
koje.

• Literatūros šventė, Įtei
kiant Liet. Rašytojų Drau
gijos ir Liet. Enciklopedijos 
premijas bus kovo 30 Chica
goje.

• Kun. Aleksandras Bur
ba. lietuviškų parapijų orga
nizatorius Amerikoje, lietu
viškosios kultūros puoselė
tojas. mirė prieš 60 metų. t. 
y. 1898 m. kovo 27 Plymout- 
he. Pa. Jis buvo gimęs 1854 
Kruopių valsčiuje.

• Rymanti Steponaitytė 
pirmąja mokine baigė ko
mercijos mokyklą Sao Paulo. 
Brazilijoje.

Ieškoma Kontrimienė Sta
nislava. duktė Kazio. Gyvenę

kurie neturi nei giminių nei ar
timųjų iš kurių galėtų tikėtis 
kokios nors pagalbos. Jų vargo 
ir skausmo valandas gali pa
lengvinti tik Balfas. Dėl to Bal
timorės Balfo skyrius paskyrė 
mėnesi tarp balandžio 15 ir ge
gužės 15 ir tuo metu kviečia vi
sus baltimoriečius aukoti darbu
žius. avalynę ir pinigus.

Gegužės 3 skyrius rengia va
karą. kurio pelnas skiriamas 
tiems patiems tikslams.

Visi raginami aukoti, o kas 
- pagelbėti rinkliavose ir

Pusryčiai baigti Lietuvos. A- 
merikos' ir vyčių himnais ir 
kun. Barkausko sukalbėta mal
da.

Parengti šią gražią programą 
komitetui padėjo Gladys Dou- 
ches. Man Balchiunas. Ann U- 
ccalis. Elsie Kupris. Christine 
Korbet ir Joan Yankauskąs.

F.V.

1938-9 metais Cambridge. Mass. 
Ieško sesuo Atsiliepti: V. Ged
minienė. Aguonų 11. Klaipėda, 
lietu va.

MERGAIČIŲ STOVYKLOS
Vasaros stovyklos mergai

tėms. vedamos Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserų, šias me
tais vyks šiuo laiku: Stovykla 
Immaculata. Pu t n am. Conn. nuo 
birželio 29 d. iki liepos 27 d., 
o mergaičių stovykla lietuviško 
Jaunimo stovyklavietėje. Man- 
chester. Mkh.. nuo liepos 13 d.
iki liepos 27 d.

ARTĖJA DIDŽIOJI SAVAITĖ.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaiku, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių |>obūvių ir pan. 
, nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

Svarbu suprasti jos gražias ir prasmingas a|x>igas Jsigyk

DIDŽIOJI SAVAITĖ
Visi Didžiosios Savaitės lotyniški 

lietuvišku veniniu.
tekstai su

K a i n a

9IO Uilloughby Avr. Bruokhn N. V
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Aukštaitijos knygnešiai ir liaudies švietėjai

Per švietimą į girtavimą
Ispanijos miestelio Lombay 

galva, kuri šiame krašte žmonės 
vadintų majoru. įsakė nelesiti 
į saliūnus. šokių sales ir kino 
teatrus žmonių, kurie nemoka 
skaityti ir rašyti. Jie turi pri
statyti pažymėjimą, kad lanko 
vakarinius kursus. Taigi, pasau
lis keičiasi. Kitados Lietuvoje 
vysk.* M. Valančius žmones ra
gino šviestis, kad jie būtų blai
vesni. Ispanijoje raginama švies-' 
tis. kad galėtų pasigerti.

Profesija žiedo akutėje
Brazilijoje nereikia rodyti 

diplomo, kokios esi profesijos. 
Pakanka parodyti žiedą su bran
gaus akmens akute Gydytojai tu
ri savo žiedą smaragdų, dantų 
gydytojai — topazų, inžinieriai 
— safirą. teisininkai — .rubiną, 
mokytojai — žalią tumaliną, biz
nieriai — rausvą tumaliną. Ką 
darys tos profesijos, kuriom iš
siskirti pritruks brangakmenių 
rūšies ir spalvos? Vis ras kokią 
nors išeitį, jei netruks proto.

Kai dar nebuvo profesijų
Kai tautos dar nebuvo civili

zuotos. tai brangakmenius skirs
tė tik į "vyriškus” ir “moteriš
kus”. Tamsus buvo vyriškas, 
šviesus — moteriškas. Iš to kai 
kuriose tautose galėjai skirti vy
rą nuo moters, nes visi vilkėjo 
ilgom suknelėm ir gaubėsi ska
rom. Kai dabar moterys mau- 
jasi kelnes, reikėtų vėl tuos žen- 
lus įvesti kad atskirtum moterį 
nuo vyro.

Geriau gatvėj
Thomasburge. Vokietijoj, vy

ras susipyko su žmona. Natūra
lu. Negi pyksies su svetima: Bet 
savoji žmogelį priėdę, kad jis 
bevelijo savo lovą išsinešti į 
skersgatvi, susirangyti ir bent li
gi ryto ramiai nusnausti. Kur 
tau! Ėmė triūbyti automobiliai 
ir prisistatė susisiekimo parei
gūnai. Po ilgų iš abiejų pusių 
darybių. išsisprendė geriau, nei 
kokiu klausimu lietuviuose ki
lę ginčai. Nusileido žmogelis at- 
blokuoti gatvę ir kraustytis į 
pastogę.

Aukštaitijoje veik<irgi nema
žas būrys susipratusių lietuvių 
kunigų, liaudies švietėjų ir 
spaudos platintojų. Smilgiuose 
pasižymėjo kun. M. Opulskis 
ir kun. Domininkas Tuskėnas. 
vėliau buvęs Traupės dekanu. 
Ypač pastarasis buvęs žmonių 
mylimas ir gerbiamas. Jis buvo 

• įsteigęs par. knygyną, pirk- 
davęs knygas ir rašomąją me
džiagą ir dalindavęs jaunimui, 
ragindamas mokytis. Per jį daug 
jaunimo išsimokinę rašyti ir 
skaityti. Taip pat didelis lietu
vių švietėjas buvo kun. Jonas 
Karbauskas, daug pasidarijavęs 
Truskavoje. Rusų valdžia už jo 
lietuvišką veiklą neleidusi vys
kupui jo kelti į aukštesnes pa
reigas. Kun. Kazimieras šleivys. 
vikaravęs Šiauliuose ir Ukmer
gėje ir 1902 m. ištremtas i Rusi
ją. Kunigai Juozas Janulaitis ir 
jo brolis Pranciškus Janulaitis. 
Pastarasis už lietuvišką spaudą 
1902 ištremtas į Rusiją.

Kilnios dvasios ir didelio pa
sišventimo buvo kun. Peliksas 
Sereika, dar vyskupo Valančiaus 
įšventintas i kunigus. Lenkų ne
kenčiamas. ir nišų persekioja
mas ir vyskupo kilnojamas iš 
vienos į kitą parapiją, dvejus 
metus, sėdėjo Kretingos vienuo
lyne. Nepaprastai mylėjęs lie
tuvių kalbą, pats mokė i ir ki
tus mokė taisyklingai lietuviš
kai kalbėti.Daug lietuviškų kny
gų žmonėms išplatino veltui. 
Daug aukų skyrė lietuviškai 
spaudai.

Čia reikia paminėti ir didžiuo
sius šiaurės Lietuvos švietėjus: 
Panemunėlio kleb. Joną Katelę 
ir Kupiškio dekaną Kleofą Koz- 
mianą. Jie. šviesdami savo para- 
piečius. taip pat ir spaudą plati
no.

Šiauliuose lietuvišką spaudą 
platino kunigas Butėinas. 
Radviliškyje — kun. Adomas 
Pranckūnas, Kriukiuose — kun. 
Kazimieras Marma. Anykščiuose 
—kun. M. Petrauskas, Užpaliuo
se — garsus kaimo vakaruškų

name miestelyje turėdamas pa- nių vikaras šarkauskas knygo- 
tikimus savo spaudos platinto- mis aprūpindavo ne tik savo pa
jus. , rapiją, bet ir gretimas. Kai ku-

Vilniaus krašte dar prieš rie knygnešiai, kaip Augustinas ta kelios dešimtys kunigų ir ke- 
“ Aušros” išėjimą lietuvišką su- Janutėnas, imdavo iš jo knygas 

” ”” 4 ’* ' ”• ir gaudavo žemesne kaina, ne
gu iš kitų. Viešintuose kun. 
Bronius Siamas liepdavo jauni
mui eiti pas knygnešį J. Mickū- 
naitį nusiprikti knygų. Pats vel
tui dalino žmonėm knygas.

Didelis lietuvybės gaivintojas 
ir lietuviškos spaudos platinto
jas buvo Onuškio, Žiežmarių ir 
pagaliau Čiobiškio klebonas Sta
sys Siamas, dirbęs lietuvybės 
darbą t drauge su Donatu Mali
nausku. Jiems talkininkavo 
Kernavės klebonas Miškinis. 
Musninkų klebonas 'Šimkūnas.

sipratimą skleidė ir lietuviškų 
knygų platinimo lizdus suko 
kun Silvestras Gimžauskas, ru
sų valdžios persekiotas ir paže
mintas iš Merkinės dekano pa
reigų, paskirtas Giedraičių vi
karu. Jo pėdomis sekė kun. A- 
leksandras Burba, uš lietuvišką 
veiklą uždarytas į Gardino vie
nuolyną, iš čia išvykęs į Ameri
ką ir čia gražiai pasireiškęs sa
vo visuomeniniu darbu. Tvere
čiuje buvo uolus spaudos pla
tintojas klebonas Jonas Burba, 
Aleksandro pusbrolis, švenčio-

VIENAS GOLFININKAS, KITAS MUZIKANTAS ... Buvęs pre
zidentas H. Trumąnas Hansas mieste koncertui dirigavo ir skam
bino pianinu.

ELIZABETH, NEW JERSEY

Žaslių kleboas Kybelis. kun. Sta- 
šys, kun. Stakelė ir k.

Tai tik prabėgomis suminė-

lėtos pasauliečių pavardžių, kū- i 
rias užmiršti ir neįtraukti į drau- I 
ūžiamosios spaudos veikėjų ir į 

j platintojų sąrašą būtų menkinti j 
ryškiausią XIX a. lietuvių tautos j 
kovos laikotarpį. Jei iš-jų daug 
kas patys ant savo pečių ar ve- g 
žimais negabeno iš Prūsų spau- £ 
dos, kaip ir P. Višinskis, dr. 1 
K. Grinius su žmona, žemaitė, 1 
Petkevičaitė ir kiti, tai jie ska- T 
tindami parapiečiūs ir platinti v 
draudžiamąją spaudą slėpda- T 
mi jos gabenimą iš Prūsų, švies- t 
darni jaunimą yra atlikę didelį z 
tautinio lietuvių sąmoninimo T 
bei kultrūos darbą ir stambiu T 
Įnašu prisidėję prie lietuvių ko- T 
vos su rusifikacija. t

Baltimores žinios

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite eavo gimines ir artimuosius

IJETUVO4E, LATVIJOJE. ESTIJOJE, GUDIJOJE. J
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE! F

Pasiuskit jiem vilnonės atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitas už vilnonas atlaikas'yra mažesnis, negu už pastatas sukneles 

Vilnones medžiams iž.- ritiniu ir atlaikas pačiom prieinamiausiom kainom 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvės

ę RFCtfFIKTFIlI Inr 118-125-130 ORCHARD ST^J. ULVnLnJ I Lin, cor. DeUncey, NYC. (Jg
S. Reckensteino krautur^ae kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukralnietiAkai 

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKYRUS 
SESTAOIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

MEDŽIAGOS Į 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.
161 Orchard Street New York 2. N. Y.

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

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

Pasigyrė
Maskvoje pasigavo rusas a- 

merikietį turistą ir ėmė visaip 
girtis ir rodyti miesto įžymybes. 
Pagaliau nusitempė į centrinę 
stotį ir pradėjo aiškinti:

— Va, tai didžiausia ir pati 
gražiausia pasaulyje geležinke
lio stotis. Žiūrėk! Nuo bėgių A 
kas trys minutės išeina trau
kinys Į Varšuvą, nuo B — kas 
dvi minutės į Kijevą, nuo C— 
kas minutę į Leningradą. Bet. 
— pastebėjo amerikietis, —
mes čia jau stovim gerą pusva
landį ir aš dar nemačiau jokio
traukinio išeinant.

Ruselis sumišo ir staigiai su 
sigriebęs pridūrė*—

— E, girdėjau, kad jūs ten 
žiauriai persekiojat negrus.

Šv. Alfonso parapijos choras, * 
kuriam vadovauja p. Capelle, i 

uoliai mokosi naujas mišias, ku- | 
rias giedos Velykose. Mokosi t 
taip pat Didžiosios savaitės ii- t 
turginio giedojimo. Choras no- t 
retų, kad į jo gretas įstotų dau-1 
giau narių ir padėtų garbinti t 
Dievą giesme, kai choras kiek- t 
vieną sekmadienį gieda sumos t 
metu. t

Parapijos mokyklos vaikai, Z 
kai kurie pirmąjį kartą, daly- t 

vaus Didžios savaitės liturginė- 
se apeigose ir Velykų procesijo- 
je. Jie tam ruošiasi ir mokosi 
giedoti. Pirmą kartą dalyvau
siantieji nekantriai laukia šven
čių.

šv. Vardo draugijų vyrai
iš visos Bąltimorės arkivysku

pijos buvo susirinkę kovo 19r šv. 
Juozapo šventėje, Calvert Hali 
mokyklose. Tokie bendri susirin
kimai būna keturis kartas per 
metus. Dideliam būryje dalyva
vo ir mūsų parapijos vyrai, r,

G. Leonienės piano studijos I 
mokinių koncertas įvykd ko- 

vo 23 lietuvių svetainėje. Moki
nių būrelis gerai paskambino 
pasirinktus muzikos dalykėlius. 
Klausiusieji buvo patenkinti mo
kinių gabumais ir pasiekta tech
nika. Koncertas gražiai praėjo. 
Jautėsi G. Leonienės daug įdė
to triūso.

SIUNTINIAMS J LIETUVA!
Tamsta rasi didelį pasirinkimu vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

i, švarkams, moterų eilutėms, suknelėms-bei švarkams
Maigytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(u'holesaie) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.
ERIE CITY SAVINOS BANK TeL EX 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V A L. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pitn^ eilutę

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Workš 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių istiesinimas, pakeitimas

937 GRAND STREET

i

’2> VV-1OL. j ,

> studijos I 
įvyko ko- \

BROOKLYN U, N. Y.

naikintojas kun. Tyrulis Tau
ragnuose — klebonas kun. Fe
liksas Mažulevičius, sėdėjęs Kre
tingos vienuolyne. Nuo 1886 m. 
Kamajuose buvo išgarsėjęs jau
nimo švietėjas kun. Antanas 
Tumėnas. Jis mokė jaunimą 
skaityti ir rašyti ir dalindavo 
knygas.

Kun .J. Tumas, kalbėdamas 
apie Kauno kunigų seminarijo
je veikusią Lietuvių Mylėtojų 
Draugiją, mini veiklesnius tos 
draugijos narius, vėliau Įsišven
tusius į kunigus ir buvusius lie
tuviškos spaudos platintojus: 
Pr. Urbonavičių, Povilą Morkį. 
Domininką Pocių, blaivybės 
skelbėją Juozą Stakauską, Juo
zą Dirginčių, Pr. Bučnį. Kazi
mierą Pronckietį ir k.

Negalima nepaminėti ir uo- kas metai vieną dieną “mies
telis senųjų lietuviškų raštų rin- to valdymą” perduoda i rinkti- 
kėjo, aušrininko ir taip pat dide- nių vidurinės mokyklos moki- 
lio lietuviškos spaudos platinto- nių rankas. Yra tam tikri for- j. Žilevičius ir V. Kvietkauskas. 
jo Griežionėlių dvaro (Viešintų malumai, miesto tarybos posė- po 3 — Kiršienė. H Davis, NN ir mūsų tautiečiai prisidėjo prie 
valsčiuje) savininko Stanislovo džiai ir baigiama iškilmingais d. Andziulis, Petručionis, Jan- mokslinių laimėjimų.
Didžiulio. Jis palaikė ryšius su pietumis. Kaip prieš kelis me- kūnas, Lukoševičienė. T Dūda, 
J. Bieliniu ir Garšyių knygnešių tus, taip ir dabar kun. kleb. M. Puzinas,J. Miežaitis. P. Lanys, 
organizatoriumi K. Ūdra, pats Kemežis b’r *T | kv'j as kaip (j, Džiovakis. J .Levickas, Mikai- 
knykomis aprūpindavo Lietuvos dvasios p te ėj< 
rytus ir šiaurę, beveik kiekvie-

Parapijos choras yra labai su-Didžiosios Savaitės
iškilmėm jau seniai niošia- mažėjęs, nes jaunimas išsikėlė 

masi. Jos bus gražios ir įspū- gyventi už miešto. Likusieji en- 
dingos. Verbų šventinimas pra- argingai ėmėsi kviesti naujus 
sidės sekmadienį 10:45 ryto, narras. Tikimasi, kad choras 
Did. ketvirtadieni mišios 7 v.v., i 
budėjimas iki 12 v.v. Penktadie- tas- 
nį bus giedama pasiją, kryžiaus 
pagerbimas — 1 vai. p.p.. Kry
žiaus keliai 7 v.v. angliškai ir Lietuvos nepriklausomybės 
7:30 v.v. lietuviškai. Šeštadienį 40 m. sukaktį minint vasario 23 
ugnies, vandens šventinimas ir 
mišios 11 v. Velykų prisikėli
mo procesija ir mišios 6 v. ryto. 
Nuo 8 vai. iki 12 vai. mi
šios kas valandą. Visuose pagrin
diniuose giedojimuose dalyvau
ja berniukų, mokyklos mergai- ■ Kun. M. Kemėšis. A. Bražėnas, 
čių ir didysis choras. . c’ ’ ~ „

greit bus papildytas ir atstaty-

Rp.
Jaučiu vaišės,

Miesto valdyba

U
■ LaSest Dividend Declared at the

Increased 
Rateof

i fe

1 /4% a year

regular plūs lf4'r extra)

Compounded 
QUARTERLY

Uore And Profit Vore — Right N«»w!

Tif

I;i«-e:r|r <talcd 1860 
2 CONVENTENT OFFTCES 

l.ifi Bmudu'ay at Berfford Avenue 
538 Eartern Parkway et Nontrand Arenus

Lietuvos laisvinimo reikalams 
surinkta 266.25 doL

Aukojo: Dr. St. Petrauskas— 
20 dol., Albinas Stukas — 15 
dol., po 10 r-Kun V. Karalevi- 
fius, St. Maskevičius. Budrikas,

kurias suruošė legionininkai 
kovo 23 Town Hali, neturėjo 
tiek publikos, kiek tikėjosi ir 
laukė, nes mieste dabar yra ne
darbas. Kas atsilankė, buvo pa- s 
tenkintas ir pavalgydintas ska- į 
nia jautiena. Iš to, reikia many- | 
ti, ir lietuviam legionininkam 
liko kiek pelno.

Vanguardo raketa,
kuri kovo 17 iššovė į erdvę 

satelitą, buvo pagaminta Glan

dr. J. Butėnas kun,. J. Pragulbic- 
kas P. ir K. Kaspariūnai. po 
j— St. Lignugaris. Subačius, 
V. Senkus. J. Bagsčius, J Bud- 
reckis, P. Kudulis, K. Bartys, Martin bendrovės Baltimorėje. 
J. Strimaitis, S. Stagniūnas. prof. J°ie dirba nemažai lietuvių.

Džiaugiamės, kad mūsų miestas

TALARSKI
F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD. CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

JONO m ANGEUNOS ANDRIULIU

MICHIGAN FARM SŪRIS
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mlehigan Farm Sūria. Šis stirta jau per ilgus metus gaminamas

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM ŠORIO
Didžiosios savaitės

liturginės a y eigos šv. Alfon- I 
so bažnyčioje prasideda Verbų | 
sekmadienį. Parapijos kunigai | 
ragina gausiai dalyvauti 9:30 | pati geriausią sūrį, 
vai. mišiose, verbų šventinime | 
ir procesijoje Kristaus Valdovo 
garbei.

tis, Valaitis* Tomkus, K.Berno-
Kun. t.\. Ker nio s .kakH. •* A Kviettaiukienė, Lapsiu- 

.. . . nė, A. Kvietkus. A. Linkienė,/Birželio men. sueina 25 me- Pctolšk|,vičj„s 
tai kaip kun. M. ĮSven- K|o aukojo ar ma.
tintas i kunigr". t,, i sukakčiai 1 ■ ... .. .. ziau. Atskaičius rengimo islai-atžvmeti rengiamas pagerbimas. , ° .T. . K .. , das apie 70 dol.. 196 dol. pa-Is visu parapijos draugijų suda- . . . * m, . ... • siųsti Amerikos Lietuvių Tarv-rytas komitetas. Pirmas jo su- 
sinnkimas įvyko kovo 21, prr- Uietuvaj Gelbėti Komitetas 10 vai. ryto. Mišios aukotos pa-
mminkaujant kun. VI. Karate---------------------------------------- raoiečiu ir novenos maldinin-
vičiui. Išrinkta parengimo vai- roNM intencija. Parapijos mokyk-
dyba ir įvairios sekcijos Pats vv tvaikai gražiai giedojo mi-
pagerbimas ivyks birželio 29. Liet. Tėvų Taryba kovo 30 d. ,.u metu 
Pamaldose daivvaus Ne-.varko ruošia vaikams tradicinę velyki- - 
arkvvvskupas T A. Boiand. Pie- «io margučio programėlę. Bus Vasarvietės
tūs bus Singerio C6 salėje ku- kiau-si,liU marginimai, ieškoji- Chesapeake Bay pamary žmo-

Marijos Apreiškimo šventėje, 
kovo 25. šv. Alfonso bažny

čioje buvo iškilmingos mišios

tūs bus Singerio C6. š
rią parūpino ir paruošė Inkaro 
klubas (jo kapelionu yra kun.
M. Kemežis). Bus dar ir kitokių 13, per atvelykį, ruošta links- šakas ir lapus.sėja žolę sodina
iškilmių, apie kurias bus pra- mavakari. Programoje ddly- gėles; treti dažo. Kai vasaros
nešta vėliau. vaus šv. Kazimir-o parapijos karčiai išvarys iš miesto.- galės

choras, beierina .1 Rastaitė ir išvažiuoti į savo vasarvietes pa-

mai. mušimai. Prašomi visi at- nių jau lankomos savaitgaliais, 
vesti savo vaikus bei vaikaičius. Vieši taiso, kas buvo žiemos 

Liet. Bendruomenė balandžio vėtrų sugriauta; kiti sugrėbia

Jaunimui mitijo* anglų kai- Mi 
ba prasidės balandžio 27

silsėti.
H.K. Jonas Obelinis ( (

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgtaitanuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek tšpopulfartnot Miebigan Farm Sūrį, kurta paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik

MICH1GAN FARM CBEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šio sūrio ramintojai FOUNTAIN, MICB.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
SS-15 53rd Avehue, Maspeth, N. T.

VtCTOR ABECCNAS
351 Park Street. New Britais, Cenm.

JONAS JAKUBAUSKAS
<34 N. Denisea Street. Baltbnere, Md.

Tel. TW 4-MN7

TeL RA 3-1341

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
74 Praaprvt Street. Hyde Park, Mas*. TeL Hyde Park 2-3*75

14M Caniff. Dėt r oi t, Mich.

1804 W 47th SU. Cbieagn, UL

GEORGE GALONAS 
TeL T. O- 3-7M3

STANLEY METRICK 
TeL Y*rū» 7«S3S3

5418 Se Albany. Chicare. UL
JOHN MURMA 

TeL Gravebill 4-7713

AI.LAN $TEWART
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SPORTAS
LAK laimėjo

Praeitą šeštadienį Lietu
vių Atletų Klubo krepšinio \ 
vienetas, dalyvaudamas at
virame YMCA turnyre, lai- / 
mėjo pirmąjį savo susitikiną 

<= ir tuo pasistūmėjo vienu rar 
tu pirmyn. LAK priešininku 
buvo Mc Bumey YMCA eki
pa iš Manhattano, kuri be 
tikslių tolimų metimų nieko 
ypatingo neparodė. Mūsiš
kiai paėmė iniciatyvą į savo 
rankas, vedė vL^ rungtynių 
laiką ir laimėjo užtikrintai 
71:59.
Newark SC : LSK 4:2 (2:X)

Sekmadienio pralaimėjimu 
LSK pirmoji dideliame pur
vyne palaidojo paskutinę vil
tį. išsilaikyti oberlygoje — 
Newarkui nusileista 2:4. Tik
rumoje sunku ir būtų kalbė
ti apie futbolą, nes visai paž
liugusi aikštė nedavė progos 
pagalvoti apie bet kokį žai
dimą. Visi žaidikai po kelių 
minučių buvo panašūs į 
maurus ir sunkiai beatpa
žįstamu Už LSK šią purvo 
vonią priėmė: Kiss; Vaitke
vičius, Mileris; Wells, Arens, 
Stewart; Butrimas, Casey, 
Remėza, Fekete, Gražys. Už 
pralaimėjimą pirmoje vieto
je reikėtų padėkoti šoni
niams saugams Wells ir 
ypač Stewart, galimai nepro
tingai prie tokių sąlygų žai- 
dusiems. Jie dažniausiai vi
sai nepuolami, besivedžioda- 
mi kamuolį palikdavo baloje, 
užuot jį kuo greičiausiai pir
myn siuntę. Gynime pasižy
mėjo pasišventusiai kovojęs 
Vaitkevičius ir Mileris, nors 
pastarasis ir padarė keletą 
klaidų.

šeštadienį krepšinis

Veda K. Merkis
Tautvaišps — Vaitonio se

nai lauktas susitikimas prie 
šachmatų lentos, atrodo, 
įvyks Clevelando žaidynėse, 
balandžio 12-13 d.d. Toron
tas siunčia komanda tokios 
sudėties: Vaitonis, Matuse
vičius, Stepaitis, Fabrickas, 
Paškauskas, Sirutis, Tarvy-

laukiama komanda: Taut
vaiša, Jakštas, Zujus, Jan-

Šį šeštadienį Lietuvių At
letų Klubo krepšininkai žai
džia tolimesnes YMCA tur-
nyro rungtynes. Patekę iš 
karto pusiaubaigmėn, mū-

BALTOJI v» nurungi negrę: 
B. Fleitz iš La Joila, CaL, lai
mėjo prieš negrę Althea Gib- 
son iš New York o. ši buvo 
Micnbledono čempionė, žaidynės 
įvyko San Juan, Puerto Rico.

lipini, ir visoms kitoms stip
riau susiėmus, vaizdas pasi
keitė, LSK krepšininkės pra
dėjo gerinti taškų santykį, 
persverdamos savo naudai ir 
baigė rungtynes 32:30.

LSK žaidė ir taškus pelnė: 
Endriukaitytė — 18, Jocytė 
— 6, Arminaitė — 4, Padva- 
rietė ir Senkutė po 2, Krei- 
caitė, Nutautaitė, Preisaitė 
ir Žukauskienė — 0.

Atletė

JAV “National Chess Ra- 
tings”, paskelbtas Chess Li
fe, kovo 5 d.- laidoje, lietu
vius šitaip rikiuoja: Meiste
rių klasėj — P. Tautvaiša, 
Chicaga -su 2259 tš. eksper
tų kL — K. Škėma, Detroi
tas, 2064, K. Jakštas, Chica
ga — 2063, K. Merkis, So. 
Bostonas, — 2030, dr. A Nas- 
vytis, Clevelandas — 2021, 
A. Zujus — Chicaga 2020. 
A kL: K. Jankauskas su 1996,

nys — 1919, A. Keturakis — 
1870, A. Šukys — 1825. To-

Lietuviu Sporto Klubo Valdyba 
Skelbia.

Savo posėdyje kovo 19 svars
tė kito sezono futbolo ir Lietu
vių sporto žaidynių klausimą ir 
nutarė:

1. Dalyvauti lietuvių sporto 
žaidynėse, liepos 4-6. New Yor- 
ke šiose sporto šakose: futbole, 
plaukyme, lauko tenise ir leng
vojoje atletikoje (trumpų ir ilgų 
distancijų bėgimai, vyrų, mote
rų ir jaunių estafetės, rutulio 
stūmimas, disko ir ieties meti
mai, šuoliai);

2. Visi sportininkai-ės regis-
, . .... truojasi pas klubo sekretoriųg^oodo^kun siais me- j ^ ^350 Pahnett„ St, Bro- 

tais laimėjo lygos pirmeny- <,^7, N.Y. telef. VA 1^247 

iki balandžio 15, nurodydami 
sporto šaką, kurioje jie mano 
klubą atstovauti:

3. Treniruotės prasidės ba
landžio 26.

a. Futbolo — New Farmers 
Ovai — vadovas Vytautas Sa
baliauskas

.Bobelis po 1793, J. Vilpišaus- 
kas 17688, Lisauskas — 1755, 
L. Šveikauskas 1744, D. Po- 
velaitis 1740, S. Vaičaitis, G. 
Kuodis ir R Anskolis po 
1700, V. Karpuška 1691, 
Slapšys 1656, Trojanas 1619, 
Žilius, Ivaška po 1600. že
miau: Repšys, Meižys, Kul- 
pa, Spirauskas, šimukonis ir 
Vitkauskas.

Brooklyno LAK šachmati
ninkai nutarė rinktis į atle
tų klubą pažaisti kiekvieną 
antradienio vakarą. Kviečia 
jaunuosius prisidėti, žada pa
mokinti.

bes. Atletai, sugebėję pasta
tyti pilną komandą, galėtų 
laikytis. Rungtynių pradžia 
8 vai. YMCA patalpose 179
Marcy Avė.

Sekmadienį futbolas
Sekmadienį LSK žaidžia 

oberlygos pirmenybių rung
tynes prieš Giuliana FC. Lai- b. Lauko teniso — High- 
mėjimo tikėtis netenka, ky- land Park aikštėse — vadovas 
la tik įvarčių santykio klau- Vytautas Saldaitis

c. Lengvosios atletikos — 
Victoria Field — vadovai Jonas 
Klivečka ir Vytautas Saldaitis

Treniruočių valanda bus pa

Potvynio apyskaita Waterbury, Conn.
1955 metais rugpiūčio 

mėnesio 19 dieną Waterbury, 
Conn, ir kitas prie upės Nau- 
gatuck vietoves palietė dide
lis potvynis. Nukentėjo daug 
lietuvių. Buvo sudarytas L. 
B. Hartfordo Apygardos ko
mitetas nukentėjusiems šelp
ti.

Komiteto piniginę apyskai
tą (komitetas baigė darbą 
1958 metų vasario 22) ran
du reikalo skelbti spaudoje.

Aukų gauta per p. A. Sau
laitę iš:

-1) Vyr. skaut. O. Zail- 
skienės (aukų la
pas) , 16,00

2) Dr. ir ponios Mau
ručių 20,00

3) Ed įlenda (Skru-
bolytšs ir Stepona
vičiaus 10,00

4) K. Giedraitienės
(aukų lapas) 40,50

Viso 86,50
Šiuos pinigus su dokumen

tais Ą. Saulaitis perdavė ko-

taičių!. Betarpiškai J. že
maitaitis gavo iš:

1) Valiukanio Lawren-
- ce Mass. (čekis) 43,26
2) Z. Strazdo Hartfor

do Conn. (čekis) 250,00

Mass. Schoolboy turnyrus

d. 9:30 ryto, 48 Boylston 
Street, Boston. Iš lietuvių da
lyvaus Ged. Kuodis ir Algis

3) New Britam© lietu
vių šalpos klubas 
(čekis) 25,00

Viso 318,26

Iš viso 404,76
Aukos paskirstytos taip:
1) E. Gensienei
2) Br. Melninkaičio 

šeimai
3) Strungio šeimai
4) Valio šeimai
5) Venclauskienės šei

mai 117,26
6) Uogintienei 12,50
7) Ulevičiaus šeimai 37,50
8) Lušienės šeimai 37,50

RADIJO VAIANDA JAUZtfTUSMB
12,50

100,00
37,50
50,00

i

Viso paskirstyta 404,76

Visiems aukotojams tariu 
nuoširdų lietuvišką ačiū. Ko
mitetui už atliktus darbus 
ir revizijos komisijai už aktą 
tariu nuoširdų bendruome- i

Dėl šios apyskaitos neaiš
kumų, ar netikslumų galima

Bagdonas, 804 Bank St. Wa- 
terbury, Conn.

A.L.B. Hartforde apygardos

N.J. IR. CONN. APYLINKĖJE KUr 
RIS . IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVIŠKAME ŽODYJE IR. PAIKOJE.

DABAR. . #

VjHII

Lietnvių Amerikos Piliečių Klubas
*

Šachmatai didina lietuvių 
draugus. Mass. State Chess 
Ass’n vadovybės narys James 
A. Burgės (jis taipogi veda 
šachmatų skyrių Boston 
Sunday Globė) šitaip apibū
dina lietuvius šachmatinin-
kus: “Kai Bostono viešumon
išėjo Lietuvių šachmatų klu
bas, “spearheaded by Kazys

Montrealo p-bėse * Ignas 
Žalys pelnė dar vieną -tašką 
ir po 8 ratų turėjo 6^-lVž. 
9-tame ratą jis turėjo susi
tikti su J. Williams, kuris 
buvo su 7 taškais.

Maskvoje Botvinnikas ve
da matčą su Smyslovu, san
tykiu 5-2.

• Beligious Artides
• Grėeting Garda
• Stationery

THE
LITTLE SHOPPE 

162 Amsterdana Avė.
, (at 97th St) UN 5-0635

L Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. 
mis.

Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino

5.
Lietuviški maisto gaminiai 

Naujai išpuošta šokių salė

M

Z O D

A N g i e ’ s 
NEW BBIDAL (SALON 

5652 Myrtie Avė.
', Bridal and Bridešmaids Gbwns 

Graduation Dresses 
“If It’s Hats It’s Angies”

N A S
A. LAUO

Nuomavimo reikalų kreipkitės t manegerj V. E. MI

KALAUSKU asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

<
z— ■ J . — ■■

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, federalimy ir vais
tybiniy taksy (Income Tax) užpildy

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-LietuviŲ

ti, pirkimui piniginiy perlaidy (Mo-Merkis”, šachmatai gerokai 
pagyvėjo Bostone. lietuvių 
ŠK pateikė meisterius: Taut- 
vaišą, Škėmą, Merkį, sudarė 
stiprią konkurenciją visose 
Metropolitan lygos klasėse, 
dabar grąsina su ęavo prie
augliu po kelių metų pag
lemžti visus titulus. Lietu
vių ŠK yra kaltininkas, kad 
Massuchusetts valstijos šach
matininkai turėjo malonu
mo pažinti tarptautinį ir Ka
nados meisterį Povilą Vaito- 
nį. Per Lietuvių ŠK So. Bos
tono Lietuvių piliečių drau
gija paskyrė didingą dovaną 
Bostono pirmenybėms, štai 
kodėl aš radau reikalo Bos
ton Sunday Globė eilutėse

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

ney Orders),
Kreiptis —

HAVEN REALTY

mūsiškius supliekė 7:0. Ke
liaudama žemesnėn klasėn, 
LSK galėtų jau ir apie ateitį 
pagalvoti. Rungtynės įvyksta skelbta registracijai pasibaigus. 
Grand Stadiumm, prie Lie
tuvių Atletų Klubo. Pirmo
sios komandos žaidžia 3 vai., 
o rezervinės pradeda 1,15. vauti L.S.K., registruojasi pas 

klubo sekretorių.
5. Kito futbolo DAFB sezone 

I vienuolikę sudaryti vien iš lie
tuvių futbolininkų ir tik neat- apibrėžti Lietuvių šachmatų

4. Lietuviai sportininkai ės, 
nepriklausą jokiam klubui ir no
rį minėtose sporto šakose atsto-

Didelis LAK vakaras
Gegužės 30, Memorial Day, 

Lietuvių Atletų Klubas ren
gia savo tradicinį metinį va
karą, kurio metu bus pas
kelbti pereito sezono mūsų 
geriausi sportininkai. Vaka
ras įvyks atnaujintose Saie- 
va’s salėse, 260 Knickerbo- 
cker Avė. Daugiau apie^ tai Vengrijos sukilimo metu bu- ir būtinas plėtoti ir stiprinti 
kita proga. Atletas v0 nuversta didžiulė Stalino organizuotus šachmatus Bos-

LSK moterys laimėjo bronzinė stovyla. Liko tik batai, 
Praeitą šeštadienį LSK Kadaro valdžia tuoj pat ėmėsi 

krepšininkės žaidė draugiš- naikinti gatvėse likusias suki
kas rungtynes prieš SL limo žymes. Kad Stalinas ne- 
John’s ir laimėjo 32:30 (21: užstotų Chruščiovui šviesos, į- 
10) sakė tuos batus visai pašalinti,

šias rungtynes LSK mote- buv0 nustebimas, kai
rys nepilname savo ryto metą batų nerado. Polici- 
sąstate, t. y. be Arensienės, ia šiandien negah išaiškinti,. 
Grevinšienės ir susižeidusias ^ur batai dingo. Ar juos kas pa- 
Gintautaitės, tad pirmame sisavino dėl metalo, ar koks se- 
puslaiky buvo pasimetusios. nudžiovęs?

siradus norinčių joje žaisti, klubą kaip “strong, active 
griebtis svetimtaučių pagalbos, and prosperous”. Bet prie

L.S.K. Valdyba, šito dar reikia pridėti žodį 
“indispensable”, todėl, kad 
Lietuvių ŠK yra reikalingasDingo Stalino batai

Be to, Endriukaitytė, kuri AmarikonHkas pranašumas 
turi daugiausia patyrimo, Politika Mg Mol skaitoma lyg 
blogai dengė savo žmogų, ir vyrų biznis. Bet apie politinį 
Taip pirmas puslaikis pasi- amerikiečių pranašumą bena 
baigė lietuvių nenaudai. geriausiai bus išsitarus vieno

Antrojo puslaikio pradžio- amerikiečio diplomato žmona, 
je atrodė, kad nebėra vilties Ji pareiškė:
rungtynes laimėti. Pakeitus — Rusai gali leidinėti savo 
keletą naujų žaidikių ir En- sputnikus, amerikiečiai juos 
driukaitytei pradėjus rim- sekti satelitais, bet mūsų Coca 
čiau žaisti, vadovaujant puo- Coios nieks nepralenks.

DR. D. PILKA
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wbolesale) 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. Nuw York 2, N. Y.
Kampas Houston St

Telef. AL 4-8319

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vaL vak., 

sekmadieniais — 1 vaL p.p. ligi 5 vai. vak.

R epu b I i c 
Wine & liųuor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tel EV 7-2089 

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Dabar yra laikas siųsti siuntinius savo giminėms ir draugams Velykoms.
Pralinksmink savo gimines, siuntiniu, kurs juos pasieks prieš šventes. Pasinaudok 

patarnavimu patikimos firmos, kuri atkreips tuoj savo dėmesį.

GENERAL PARCEL AND TRAVĖL C0„ INC.
(LICENSED BY THE IL&S.R.)

135 West 14th Street, CHebea 3-2583 New York 11, N. Y.
Mūsų firma gavo iš Inturtato Maskvoje leidimą siųsti siuntinius J visas Sov. Sąjungos respublikas

Galima siųsti tik naujas prekes
Siuntiniai gali būt mums pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu.

Pristatymas garantuojamas. Kiekvienas siuntinys apdraustas. Turime neribotą pasirinkimą prekių.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v.
116 East 7 Street, 
New York, N. Y. 

Tel. YU 2-8388
900LReraiy Road, 
Ovttead 13, OHb 
TeL TOwer 1 - 1481

135 West 14th Street, 
Nrw York 11, N. Y. 

Tel. CHehea 3-2583
11339 Jos. Campau,
Detrolt 12, Midi.

332 Fillmore Avenue 
Buffalo 6. New York 

Tel. MOhawk 2874
632 W. Girard Ave^

Tel. WAIn«t 5-8878

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

1 WINTER GARDEN TAVERN, Ine, 1
1 s

i
• sI II

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms,
parengimams, susirin

kimams, etc.
1883 MADISON ST.

■ s 
* 
i 
9

. Į * s * į
3 
3 
3

BROOKLYN 27, N. Y. į

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgcvrood j



vysK» y<n^vni«» iMU|fy>
kreipiasi Į Nevy Yorkor—New 

Jersey Kunigų Vienybės provin
cijos sekretorių prašydamas pra-

' Rugpiūčio 28-31 New Yorke rymas Statler viešbutyje New 
įvyksta pirmasis pasaulio lietu
vių šeimas. Seimo rengimo ko
mitetui pirmininkauja prel J. 
Balkūnas,, o gen. sekreteriumi 
yra V. Vaitiekūnas. Veikia ir į-. 
vairios komisijos. Meno komisi
jai vadovauja prof. Juozas

Vanda Augustaftyto,
išbuvo New Yorke apie po

rą metų, kovo 26 vėl išplaukė 
į Europą kur Vokietijoje gyve
na jos tėvai.

Baltę* Studentę klubo, 1
kuris veikia N.Y. City Coll- 

ege. pirmas pobūvis įvyko kovo 
21 Lietuvių Atletų klubo’ patal
pose. Dalyvavo apie 60 studen
tų, kurių daugumą sudarė lat
viai ir estai. Pobūvis praėjo lins- 
moje nuotaikoje. Klubo pirmi
ninkas yra lietuvE junj. J. Ba- 
čauskas.

'Usisakė Darbininką <
Stasys Globys, Sopul. Dievo 

Motinos lietuvių par., vargonin
kas Harrison , N. J., užisakė 
Darbininką. SL Globys yra gi
męs Tauragės aps., Eržvilko par. 
Vargoninkavo Zapyškio parap. 
1933-1937, į JAV atvyko 1939. 
1945-1950 jau buvo vargoninin
ku HarrEon, N. J.; dabar vėl pa
kviestas.

Skautai ir skautės
budės prie Kristaus karsto 

ApreEkimo parapijos bažnyčio
je Didįjį penktadienį, baland
žio 4, nuo 12 vai. iki 1 vai. nak
ties. VEi vyresnio amžiaus skau
tai ir skautės kviečiami dalyvau
ti.

nešti, kad kunigai, kurie buvo 
pasižadėję parašyti pamokslui- Žilevičius ir J. Makauskas; įtei
kus — religines kalbeles trans-

į Lietuvą, savo pamokslus pri
siųstų jam — vyskupui ligi šio 
mėnesio pabaigos. Įkalbėti į 
juostas nereikia.
Kun. P. Totoraitis, sekretorius

N.Y. jūrę skautę
“Audros” laivo sueiga bus ko

vo 29 d. 6 v.v. Piliečių klubo sa
lėje. Iš Hartfordo atvyks Į sktn. 
Ig. Petniūnas; be to, sueigos me
tu kalbės sktn Alf. Samušis ir 
Tauro tunto tuntininkas psktn. 
R. Kezys. Po sueigps bus bend
ras dainų laužas.

Lituanus žurnalo
naujas numeris jau pa*, 

rengtas ir atiduotas spaustu
vei.

lės parodų komisijai — A.Mer- 
ker-Vitkąuskaitė; butų ir kitų 
patalpų komisijai — drA. Skė
rys; finansų — A. Trečiokas; 
informacijos — St Dzikas. Sei
mo rengimo komitetas jau nu
matė tokią darbų tvarką.
-• Rugpiūčio 24,3 v. p.p. dailės 
parodos atidarymas.

Rugpiūčio 27, 8 v.v. Baltų 
Laisvės Namuose priėmimas sei
mo atstovams.

Rugpiūčio 28

Yorke. Seimo posėdžiai vyksta 
tris dienas: ketvirtadienį, penk
tadienį, šeštadieni

Rugpiūčio 29, 7:30 v.v.kame- 
rinės muzikos koncertas dailės 
parodos patalpose.

Rugpiūčio 30,3 v.p.p. masi
nis mitingas Statlerio viešbuty
je, dekleraciju paskelbimas, re
zoliucijų priėjimas. Tą patį va
karą viešbučio didžiojoje salė
je — šokiai.

Rugpiūčio 31, sekmadierjį, 
10:30 v. iškilmingos pamaldos 
šv. Patriko katedroje; 2 v. p.p. 
koncertas Camegie salėje;6 v. 
v. Statler viešbutyje banketas 
ir seimo užbaigimas. __

Tos dienos koncerte yra su- Petro' bažnyčioje bus religi- 
tikę dalyvauti Čiurlionio ansam
blis, vadovaujamas A. Mikulskio 
E Clevelando; Dainavos ansam
blis, vadovaujamas St Sodei
kos, E Chicagos ir Varpo cho
ras, vad muziko St Gailevičiaus 
E Toronto, Kanados.

Religinis koncertas
Kovo 30 . d. 3 vaL p.p. šv.

Metinis Federacijos seimas Bostone
ALR Katalikų Federacijos N. ko nemažas būrelis E Bostono, 

Anglijos apskrities metinis su- Norwoodo, Providence, Wor- 
važiavimas įvyko kovo 16 Bos- cesterio, Cambridge ir Law- 
tone. Nors oras ir nebuvo labai

seimo atida- palankus, tačiau atstovų: susirin-

nis koncertas — Theodor 
Dubois oratorija “Septyni 
Kristaus žodžiai”. Oratoriją 
išpildys šv. Pranciškaus pa
rapijos choras iš Lawrenęe, 
vadovaujamas muz. Iz. Va- 
syliūno. Pamokslą pasakys ir 
palaiminimą švč. Sakramen
tu suteiks prel. Pr. Juras. 
Koncerto metu bažnyčioj bus 
daroma rinkliava seselių vie
nuolyno koplyčios statybai 
Brocktone.

BARASEV1Č1US ir SCNUS
FUNEBAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEYIČH'S
Laidotuvių Direktoriuą
TeL ANdrew 8-2590

Atlanto pakraščio 
skautų-skaučių vadų suvažia

vimas šaukiamas balandžio 26 
— 27 d.d. New Britain, Conn. - 
Ta proga šeštadienį įvyks jau
nimo vakaras, kurio programos 
dalį išpildys NY. skautų vyčių 
oktetas.

Rūtos radijo 
ansamblio šokėjos, vadovauja- ' 

mos Jadvygos Matulaitienės ko
vo 15 šoko Brooklyno muzieju
je specialioje programoje, ku
rią suruošė ‘Mokyklų tėvų ko
mitetas už geresnį Brooklyną”. 
Buvo publikos apie 1000. šoko 
lietuviai, vokiečiai ir ukrainie
čiai. Lietuvių liaudies dainų pa
dainavo Liudas Stukas, akompo- 
navo Alg. Kačanauskas.

Julija Rajauskaitė-šušienė, 
pianistė, gegužės 11 koncer

tuoja Town Hali, Manhattane. 
Prograipoje: Bach-Siloti, Beet- 
hoveno, Čiurlionio, Banaičio, 
Chopin, Debussy, Liszt, Pagani
ni kūriniai. Koncertą rengia Co- * 

to Valaičio foto nuotraukų du lumbia Management, Ine.

z Kovo mėn. Ateitis
Kovo mėn. Ateitis jau išsiun

tinėta skaitytojams. Joje rašo: 
Viktoras Gidžiūnas — Mūsų 
šventasis, J. Navakas — Jauni
mo ideloginis apsisprendimas, 
Narima Narutė — eilėraščiai,* 
Pranas Naujokaitis — Užgavė- 
nė tėviškėje (ištrauka iš romano 
“Upeliai negrįžta į kalnūs”, G. 
Griškėnaitė -— Kristoforų są
jūdis ir ateitininkų idealai, Sla- 
putė — eil., Alfa Sušinskas — 
Žmoguje žmogų matant, Vytam

VACLOVAS VERIKAITIS su savo vadovaujamu kvartetu atvyksta 
į Brooktyną, kur Ateities pavasariniame koncerte, balandžio 13, At
velykio sekmadienį, 5 vai. p. p., dainuos solo K. ,V. Banaičio, j.

Gruodžio ir G. Verdi kūrinius.

puslapiai, Stasys Yla — Ateiti
ninkų veiklos formos — posėd- 
džiai, spaudos puslapiuose, spor-

A. Merker-Vitkauskaitė, 
dailininkė, balandžio 9 meno

INŽINIERIŲ VEIKLA NEW YORKE

rence.
Suvažiavimo pradžioje kalbė

jo Bostono lietuvių parapijos 
klebonas kun. P. Virmaus- 
kis, T. J. Petrauskas M. 4. C. 
ir dvasios vadas kun. J Vaitekū
nas. ’ -k—-

Prel P. Juras papasakojo 
apie ruošiamas dideles iškilmes 
rugsėjo 7 Marianapoly. šie me
tai yra Marijos apsireiškimo 
Liurde jubiliejiniai. Taip pat su
eina 350 metų, kai Marija ap
sireiškė Šiluvoje, bet laisvąja- 
me pasauly beveik nežinoma, 
palyginus su Liurdu arba Fati- 
ma, todėl šventės komitetas jra 
numatęs gražią iškilmių progra
mą, norėdamas tuo būdu mūsų 
krašto šventovę išgarsinti. Pa
lengvinti ir praplėsti organiza
cinio komiteto veiklą buvo nu
tartą sudaryti pagelbinius būre
lius didesnėse N. Anglijos lietu
vių kolonijose.

E skyrių atstovų kalbėjo: V. 
Kudirka. J. Beinoiis, A. Tumas 
P. Valadka ir B. Jakutis, kuris 
taip pat buvo paruošęs refera
tą apie katalikišką spaudą. Su
važiavimo pabaigoje skyriai pa
darė pranešimus E savo veiklos. 
Veiklieji pasiryžo dar daugiau 
dirbti, o visi kiti nuo jų neatsi
likti. Apskrities valdyba, visų 
atstovų vienbalsiai prašoma, su
tiko pasilikti pareigose ir sekan
tiems metams, 
baigtas malda.

Suvažiavimas

Kunigų VienybėS susirin
kimas.
d. šv. Petro pa-Kovo 21 

rapijos klebonijoje įvyko N. 
A. Kunigų Vienybės susirin
kimas. Susirinkimo metu bu
vo aptarti pastoraciniai klau
simai ir Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje sukakties minėji
mas marijonų sodyboje, 
Thompsene. Susirinkimas vėl 
perrinko pirm. prel. Pr. Ju
rą ir sekr. kun. V. Martinkų.

Bostono arkivyskupijos
150 metų sukakties pa

grindinis minėjimas įvyks 
balandžio 21 d. Iš ryto 10. 
vai. bus pontifikalinės mi
šios katedroje laikys šv. Tė
vo delegatas Amerikai arkivysk. 
Giovanni Cicognani, o 
mokslą pasakys arkivys. 
chard J. Cushing.

F V N E R A L H O M E į 

197 Webster Avenue i 
PRANAS WAITKUS i 

Laidotuvių Direktorius { 
ir Balsamuotojas | 
Cambridge, Mass. x i 
NOTARY PUBLIC į 

i '
Patarnavimas dienį ir naktį I 

Nauja moderniška koplyčia Ser- J 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- 1 
bridge ir Bostono kolonijas že- } 
m i austomis kainomis. Kainos tos J 
oačios ir į kitus miestus. J
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 J

NEW YORKAS

Tel. EVergreen 7-4335

Steplicn A romi skis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

pa- 
Ri-

423 Metropolitan Avė.
• Brooklyn, N. Y.

Dail. K. Žoromskio
paroda Bostone Įvyksta kovo 

29 ir 30 d.d; Tautinės Sąjungos 
namuose, 484 E. 4th St., So. 
Bostone. Atidaroma kovo 29, 
4 v. p.p. Parodą ruošia Bostono 
Studentų Santara. •

Dail. K. žoromskis šiuo me
tu gyvena New. Yorke, kur 57 
gatvėje turi savo studiją. Be 
to, jE dėsto meną Jamaicos in
stitute. Paskutiniu metu jis nu
piešė didelį paveikslą Marųuette 
parko bažnyčiai, New Yorke da
lyvavo keliose kolektyvinėse pa-

Tel. STagg 2-5043

Mattliew P. Baltas

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770
S. Šakaliene buvo surengęs kelias savo kū

rinių parodas. Joseph Garszvabaliui Statler viešbutyje New " 
Yorke.

ALIAS skyriaus v-ba, atsiliep
dama į Fasko kvietimą, iš savo 
kasos paskyrė 25 dol. pereina
mai taurei įvykstančioms lietu
vių sporto žaidynėms.. Taurė 
sportininkų vadovybei bus įteik
ta minėto baliaus metu

Skyriaus nariai, atsiliepdami 
į ALIAS Bostono sk. sudarytos t 
komisijos kvietimą, kovo 15 su-

Kovo 15 Amerikos liet inž. 
ir archit. skyr. narių susirinki
me dipL stat. inž. Jonas Vilgalys 
su skyr. nariais pasidalino la
bai įdomiom žiniom apie "Pasta
tę struktūros sprendimus pagal 
się dienų architektūros reikala
vimus" pasaulinio garso Seve- 
rud-Elstad-Kueger inž. įstaigos 
N. Y suprojektuotų ir jau stato
mų didžiulių pastatų braižiniais, 
fotografijom ir formulėm išaiš
kino tų pastatų tikslius, o taip' sirinkime suaukojo 38 dol. a.a. 
pat ir netikslius ir neekonomiš-

tas, atskleEta knyga, kreivas tikslaE Evyksta į Europą. Ap- 
šypsenos ir kit. Numeris ilius- lankys Portugaliją, Ispaniją, I- 
truotas, papuoštas šv. Kazimie- taliją ir Jeruzalę. Kelionėje iš- 
ro gyvenimo vaizdais bus dvi savaites.

Paskubinkite sumokėti taksas
Federalinių ir New Yorko val

stybės pajamų mokesčių mokė
jimo laikas baigiasi balandžio 
15. Pavėlavusiems įstatymai nu
mato pabaudas. Nepatartina 
laukti paskutinės dienos, nesi 
tuomet valdžios įstaigose ir pas 
taksų pildytojus visada būna ii- . 
gos eilės pavėlavusių, taip prisi- kus sprendimus. Tai kabančių 
eina laukti

Taksų blankos yra painios, 
o nurodymai, kaip jas užpildyti 
migloti. Dėl to taksų mokėtojui 
tenka nemaža vargti apskaičiuo
jant ir vistiek jE gerai nežino: 
ar genu « Jo^atveju 
geriausiai taksų užppUdynų pa- 1M(M2 bai Muencheno 
trocti CYiAAinnctomc

Technikos Aukštąją Mokyklą 
1949. Nuo 1950 tebedirba kaip 
pastatų konstruktorius jau minė
toje žymioje įstaigoje. Veiklus 
jaunimo org-jų ir ALIAS New 
Yorko sk. narys.

1 Inž. J. Vilgaliui tarpininkau- 
> jant ir kviečiant, ALIAS skyr.
i valdyba netolimoje ateityje or- 
i ganizuoja išvyką apžiūrėti sta- 
f tomą Yalle un-tui New Havene 

sporto halę.

Balandžio 12 New Yorko inži
nieriai ir architektai su šeimo- 

1 nūs, viešniomis ir svečiaE ren
giasi pirmajam pavasariniam

D. KLINGA
Z

H' 337 Union Avė-
- Brooklyn 11, N.Y.

Tel. EV 4-1232

Taksų Pildytojas
’ ’ J 1

'. V •

Vertėjas

- stogų konstrūkcijos virš sporto 
halių Berlyne ir Caroline, ledo 
rutulio žaidimų halių Yalle ir

Į Indiano universitetams.
InŽ. J. Vilgalys yra jaunas 

klaipėdietis, baigęs Vytauto Di
džiojo gimn. Klaipėdoje ir Pą- 

, studijavęs VDU-te

vesti specialistams, žinovams. 
Už kelis dolerius neapsimoka 
vargti ir dažnai keliasdešimts 
dolerių taksų permokėti

D. Klinga

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.

prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai vak.

archit. A Funko ir a.a. prof. S 
Grinkevičiaus paminkliniam ant
kapiui Vokietijoje pastatyti.

šeštasis New York© estę, lat- 
vję ir lietuvię inžinierię tradi
cinis pobūvis birželio pradžio
je numatomas- išvykos forma. 
Pobūvio vieta numatoma P. La
pienės vasarvietėje, Long Island, 
N.Y.

ALIAS skyrius dalyvaus ko
vo 29 savo garbės nario prof. 
dr. inž. Stepono Kairio “Lietuva 
Budo” atsiminimų knygos auto
riaus pagerbimo pobūvyje,.

Gegužės mėn. narių susinėki
me bus dipl. inž. K. Kruliko pas
kaita "Lietuviai Inžinieriai ir 
architektai kovose už laisvę.. 
1792 — 1958 metų laikotarpy-

37 Velykos
Šis laikotarpis davė galimy

bę pažinti savo pirkėjus ir jų pa
geidavimus. Mūsų prekybinė į- 
monė kiekvienoms šventėms da
ro skirtingus pasiruošimus. Jau 
esame pasirengę šioms 37 Ve

ji lykoms: visa paruošta ir išdėsty
ta sustpažinimui: savos gamybos 
geriausio šokolado, įvairaus dy
džio rinktiniai dovanų krepšiai;

dovanoms skiriamų prekių — 
. kaip vietos gamybos, importuo
tų bei Rūtos saldainių; šių pas
tarųjų yra su vyšnioms, romu ir 
maišytų 2 švarų dėžės. Prekyba

Išnuomuojamas kambarys, 
su baldais, šiluma ir kitais 
patogumais vyrui: 201 Mau- 
jer St., Brooklyn 6, N. Y. Tel 
EV 7-3457.

ABRAMS, 228 BROADWAY (kampas Roebfing Street, 
‘ prieš Bridge Plaza), Brooklyn, N. Y.

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

Parduodami žieminiai ir pavasariniai paltai

Skubėkite: išpardavimas yra ribotas.

Meno mokslus jE baigė Lie
tuvoje, meno studijų tikslais yra 
apkeliavęs Italiją, Ispaniją E 
ten buvo trumpam emigravęs 
į Kolumbiją Prieš keletą metų 
jE atsikėlė gyventi Amerikon.

Kovo 22 šv. Petro bažny
čioje . pakrikštyta William 
Sheehy ir Albinos Bakštytės 
— Sheehy duktė Joanos ir 
Patricijos vardais. Tėvai gy
vena 273 W. 5th St.

atdara kasdien.
Visiems linksmų šv. Velykų 

Juozas, Ona bei sūnus su žmo
na Ginkai
495 Grand St., Brooklyn 11, N.Y

Tel. EV 4-9293

Kiekvieną sekmadienį nuo H iki 12 vai vidurdienio. Jei norite ko

Boston, Maas.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė., Cam-

KK.

8 iki 8:30 vai ryte
YSMJAS — P. VIUINIS

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kHocydes

W0RC, 1310 kHocyktes

G R A B O R I US 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalin s *
Šalinskas

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMA1CA AVĖ.

Koplyčios nemokamai' visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija
’ TeL VTrginia 7-4499

William J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS 
\. . 1 .

Telefonas JAmaica 6-7272

chorvedžiu 
dėmesiui

Išleista II laida

Kalėdų Balsai i
30 kalėdinių giesmių ; ;
Shirfnlm ir ciifvsirlrf < ’Surinko ir sutvarkė

JONAS J. šATTTONAS j! 

nKaina $1.00. 36 pusi

Gaunama:

DARBININKAS.
910 Wi0ooghby Arenoj


