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Daina-

Dar agi* atatovybių tikimą 
pri* tvmitajo Stata. įvykis to- 
kis, kad jis Sujudina spaudos 
aišrinimus, kuriuose yra tiesos, 
yra ir gausios klaidos. Tuose 
aiškūrimuoselnvo minima tarp 
kitko ir tokia Lietuvos miništę- 
rio . Vatikane padėties keitimo 
priežastis:^

“ Bet popiežius Pijus XII, ku
ris ignoravo Varšuvos vyriausy
bę, nes Varšuvos vyriausybė 
jį ignoravo, ir kuris turėjo di
delės pagarbos Papėe, jam ne
atitraukė pripažinimo, ambasa
doriaus privilegijos.

Papė* padėtis buvo labai y-

Bostono, Brocktono,

"Ji (atstovybė) voiks ir to
liau. Tiesa, jos titulas šiek

R.NIXONAS, vicepr. ir senato 
pirmininkas.

L.B. JOHNSON, daugumos lyderis senate ir SAM RAYBURN, 
Atstovi/ Rūmų pirmininkas.

Maskva vidaus sunkumus pri
dengti mėgins ir toliau naujais 
atpirkimo ožiais. Jau dabar mi
nimas artimiausiam laikui Su
siuvąs. Mėgins laimėti prestižą

landa bolcb tightly to ber doll buggy to steady her 
veakened legs, crippted by a malfonnation of tbe spine 
that w«a present at birth. The March of Dimes can beip 
Linda and other childrvn bandicapped not only by 
birth dafecta, būt abo by polio and arthntis. They 
aU nead your hdp.

Mas, o- 
ficialiose pareigos* jis nėjo dip
lomatinio korpuso dekano pa-

— Vilniuje valdžios kontrolė 
nubaudė papeikimais ir pini
gais plytų, faneros, popierio 
dirbtuvių, o taip pat opto pre
kybos bazės vedėjus ar jų pa- 
vaduųtojųs. už nėpasirūpinimą 
iškrauti iš vagonų jiem skir
tas plytas ar kitas prekes ir 
sutrukdžius judėjimą.

E. M. DIRKSEN, mažumos ly
deris senate.

DMM* katalikiškų tautų da- 
hs yra kalėjime. Kardinolai fak
tiškai yra kaliniai Kiek arkivy
skupų, vyskupų, kiek kunigų, 
kiek tikinčiųjų yra įkalinta už 
savo 
konsistoriją gruodžio 17, popie
žius vienai akimirkai pakėlė 
uždangą, už kurios dedas skaus
mingi įvykiai krikščioniškoje 
bendruomenėje Kinijoje. Jis ta
rė skausmo balsą. Bet tai buvo 
sykiu ir aliarmo balsas.
i Mas nepakankamai pagalvo
jame api* mūsų nelaiminguo
sius brokus krikščioms, kuriuos

Jis nesireiškė diplomatinio 
korpuso vardu Vyriausiojo Ga
nytojo akyse. Oficialiuose priė
mimuose. kurie esti per Kalė
das, popiežius jį priimdavo sky
rium.

Draugas sausio 7 vedamaja
me, tikėdamas Oss. Romano 
tvirtinimu, jog pakeitimai dėl 
Lietuvos atstovybės esą tik te
chnikinio — juridinio pobū
džio; pasitikėdamas taip pat 
Vhko atstovo iš Romos telegra
ma, kad Vatikane veiks atsto
vybė tuo pat titulu kaip Wash- 
ingtone — daro tokias išvadas:

tei, Aid. Stempužienei, .
Braziui, V. Šalnai, J. Žukui

kanas, M jį išimant B diplo
matinės misijos šefų, dekano 
pareigos talrtųtati it eilės se
niausiai paskirtam Lietuvos at
stovui; Vatikanas, nenorėda
mas žios komplikacijos, prijun
gęs ir Lietuvos atstovo tikimą 
prie Lenkijos

Ar ta priežastis turi kokio 
pagrindo ir kiek, galima spręs
ti iš prancūzų dienraščio Le Fi
garo sausio 3 straipsnio apie 
Lenkijos atstovo likimą.

Tą straipsnį minėjo ir NCWC‘ 
James J. Tucek savo komen
taruose, kurie buvo paskelbti 
Darbininko pereitame nr. Strai
psnis patraukia dėmesį juo la
biau. kad jo autorius yra 
Wladimir d'Ormesson, Prancū
zijos akademijos narys, du kar
tu buvęs Prancūzijos atstovas 
prie šventojo Sosto.

W. cFOrmessono straipsnis 
pavadintas "Pagalvokime apie 
Tylos Bažnyčią ir informuoja 
tiesiogiai apie Lenkijos atsto
vo K. Papėe prie Šventojo Sos
to likimą. Pąrduodame jo tei
gimus, negalėdami imtis atsa
komybės už jų tikrumą. •

Padėtis buvo spaudos ir gan- pačiu titulu ir tom, pačiom 
du siejama — sako autorius sąlygom kaip kiti ambasadoriri, 
— su kardinolo Wyszynskio ap- skirti prie Šventojo Sosto. Jis

atotaiORB tikimas yra užda
ros dMVutiam* Iromuniimo k*- 
lė|lmėt Katanti ji* Mpakdfea; 
kadarų* ji* ntaėUukia, mes ap- 
i ipratema su ii* tyla. Ji užtik* 
rind mum* ramybę. Ji patenki
na mūsų ego imu. vžlenka
naiviam protam išdrįsti ją lai
kyti tam tikru pritarimu.
"""Kokias apyskaitas mes turė- 

tikėjimą. Atidarydamas .rime atiduoti, mes, laisvės fari- 
zėjai, tą dieną, kai šita laisvė 
bus visur sugrąžinta krikščio
nim ir žmonėm! Nes visi ją at
gaus. Tuo aš esi| tikras, kaip 
aš regiu. Ir jie mus paklaus ta
da, kaip mes galėjome gyven
ti šalia jų, per tiek metų, kas
dien neįsijungdami visom min
ties ir maldos galiom į jų pasi
baisėtiną bandymą.

Papėe vykdė savo rolę, ne
paprastai sunkią, jam aplinky
bių skirtą, labai tauriai, tak
tingai, didžiadvasiškai...

Ir autorius, buvęs jo kolega, 
diplomatas nesigaili šilčiausių 
jo veiklai žodžių.

(E to aprašymo atrodo, kad 
ji nebuvo tolygi Lietuvos atsto
vo padėčiai!). Tiek Figaro ben
dradarbis pasisako dėl faktinės 
Lenkijos atstovo padėties. To
liau autorius pareEkia savo sen
timentą su prancūziška elegan
cija ir diplomatija, atsiliepda
mas apie Tylos Bažnyčią ir kel
damas klausimą:
AR LAISVOSIOS BAŽNYČIOS

NARIAI ATLIEKA SAVO : 
PAREIGĄ TYLOS BAŽNYČIAI?

Atsitiktinis sutapimas — ra
šo ambasadorius — kad tuo pa
čiu metu, kada E Romos Eėjo 
naujienos — iškraipytos — ap- 
pie K. Papėe. spauda su tikra 
šiluma atsiliepė apie popie
žiaus Jono XXIII atsilankymą 
Kalėdų proga Romos dideliame 
kalėjime. Šitas gestas Aukščiau
siojo Ganytojo, kuris atnauji
na senovinę tradiciją, yra giliai 
jaudinantis.

Jis kreipiasi i asmenis, ku
rie kenčia, bet kurie yra pada
rę nusikaltimu. Jis kreipiasi 
taip pat į tautas, kurios ken
čia, bet kurios nėra padariusios

A. PINAY, Prancūzijos finansų 
ministeris

KOKIOJE PADĖTYJE 
ATSIDŪRĖ PAPĖE PO KARO

K. ' Papėe, kuris buvo pasi
likęs savo vietoje, nebuvo 
jau savo krašto oficialus am
basadorius prie Vatikano tuo

Savaime suprantama, kad 
gruodžio 26 jis susilaikė nuo 
dalyvavimo naujo popiežiaus 
diplomatų priėmime.

Bet yra didelė kląida šitą ne
dalyvavimą aiškinti kaip naują 
faktą ir jam priskirti politinę

— Vilniaus pedagoginio in
stituto per 300 studentų buvo 
išsiųsti “savo noru” į Trakų ra
jono kolchozus bulvių kasti. 
Tokiu būdu yra vykdomas 
Chrusčiovos įsakymas studen
tus įjungti į ūkio darbus.

Necko, Hartfordo, Jersey City, 
Kėamy, Kenosha. Lawrence, 
Los. Angeles, Manhattano. Mas- 
petho, Milwaukee. New Haveno. 
Omahos, Patersono, Philadel- 
phijos. Ridgewoodo, Rocheste- 
rio, Stamfordo. St. Cathe-

12. Dailininkui V.K. Jonynui 
už dovanai sukurtą PLB Seimo 
ženklelio projektą;

13. Komiteto ryšininkams su

Taip kalba Prancūzijos Akademijos narys WlMiinir d’Or- 
mersson, aiškindamas Lenkijos atstovo prie Vatikano klau
simu* Jo aiškinimas duoda šviiesos ir dėl Lietuvos, atstovy- 

bes likimo

optimizmo rodoma 
politinėje srityje. Vidaus politi
koje laukiama didesnio tryni
mos! pačiame Kongrese tarp va
dinamų liberalų ir konservato
rių. Liberalų skaičius su naujais 
rinkimais sustiprėjo.. Sustiprėjo 
demokratuose ir respublikonuo
se. Jie nori padidinti savo įta
ką ir atsakinguose Kon. postuo
se ir Kon. politikos linijoje. 
Su jų sustiprėjimu sustiprėjo 
liniją reviduoti Amerikos užsie
nių politiką ir santykius su ko 
monistiniais kraštais, imtis pa
tiem iniciatyvos remiantis esa
ma padėtim, status quo.

Jei tokia Kongrese linija stip
rės. ji paraližuos ligšiolinę vy
riausybės liniją laikytis griež
tai prieš komunistinį imperia
lizmą. Ji vers vis daugiau Į kom
promisus ir koegzistenciją.

Iš kitos pusės dabartinės vy
riausybės noras taupyti, lėšas 
atskirom žinybom marinti, var
žys Amerikos pažangą ir lenk-

silankymu ir komplikuojama su buvo agzilinės Lenkijos atsto- 
dar Dievas žino kuo. O ji buvo 
visai paprasta.... Ir autorius Tą 
padėtį taip vaizduoja:

Prieš prasidedapt karui, 1939 
Lenkija buvo paskyrusi savo 
ambasadorių prie šventojo Sos
to Kazimierą Papėe. Jis atvyko 
1939 liepos mėn. ir pakeitė 
priešjį buvusį grafą Skrzynskį.

1940 — sako d’Onnesson — 
mes su Papėe buvom pabėgėr šio paskyrimo 
liai Vatikano mieste drauge su 
kolegom anglu ir belgu. Per 
visą karo laiką K. Papėe su 
žmona buvo užsidarę Vatikano 
mieste. Jų sūnus buvo Anglijo
je ir paskui iš ten dalyvavo 
su tais, kurie Elaisvino Romą. 
Kai po karo Sovietai Lenkiją 
pavertė viena iš savo europi
nių kolonijų, visi oficialūs ry
šiai tarp Varšuvos ir Vatikano 
nutrūko. E Varšuvos nebuvo 
jokių žygių-šantykiam atnaujin

damas, organizacinis komite
tas su gilia pagarba ir tautiniu 
pasididžiavimu atžymi šią mū
sų tautinio solidarumo- bend
ruomeninę talką ir jos gražius vos” ansamblių ir “Pirmyn” bei 
rezultatus. “Varpo’ chorų dalyviams ir va-

Už visokeriopą paramą ir ben- dovams;
dradarbiavimą organizacinis ko- 8. Dirigentams St. Gailevi- 
mitetas reiškia savo viešą pa- čiųi. Alf. Mikulskui, Step. So- 
dėką: deikai. Kz. Steponavičiui;

1. Lietuvos atstovui Washing- 9. Kamerinio koncerto vyk-
tone min. J. Kajeckui; dytojams: Andriui Kuprevičiui

2. Amerikos. Argentinos. Aus jp Izidoriui bei Vyteniui Vasy- 
tralijos, Austrijos, Belgijos, liūnams;
Brazilijos. Britanijos. Danijos. 10. Muzikams — kompozito- 
Italijos. Kanados, Kolumbijos, nams: V..K Banaičiui. B. Bud- 
Prancūzijos. Švedijos, šveicari- riūnui. J. Gaideliui, VI. Jakubė- 

Z737 nui. B. Markaičiui. J. Žilevičiui;
Solistams: J. Krištolaity-

Toliau rašo: “Tokį titulą — 
su pridėčku ‘ad ihterim’ — ne
šioja Juozas Rajeckas, Lietuvos 
pasiuntinybės reikalų vedėjas 
tam tikromis (gal kiek siaure
snėmis negu ministerio) diplo
matinėmis privilegijomis. Bet 
apie Stasį Gidvainį buvo 
pranešta, ... kad jam diplomati
nės privilegijos buvo atimtos.... 
iŠ to nieku būdu neiŠplaukia, 
kad ministerio Girdvainio sto
vis pasidarė 'toks pat' kaip Ra
jecko, nes reikštų Girdvainio 
degredavimą į žemesni dip
lomatinį ranga, — ko diploma
tijos praktikoje dar, tu r būt, 
nėra buvę."

Laikraštis dar primena kitus 
skirtumus tarp Vatikano ir 
Washingtono ir padaro išvadą 
kad Lietuvos atstovybės prie 
Vatikano padėties gretinimas su 
padėtim atstovybės Washingto- 
ne butų “Washingtono įstaigos 
su menkinimas”.

Pasaulio Lietuvių Bendruo- jos, Urugvajaus, Venezuelos, JV aukštosiomis įstaigomE ir jos talkininkams ir parodos da- 
menės Seimo pirmoji sesija ir Vokietijos. Zelandijos LB vai- pareigūnais: M. Kižytei, V. Bar- lyviams — menininkams;
jos metu vykę mūsų tautinės dyboms ir jų bendradarbiams; čiauskui, A Varnui, dr. P. Vilei- 15. Riverside muzėjaus vado- 
kultūros bei religinės manifes- 3. Chicagos, Connęcticut, New vybei;
tacijos — koncertai, parodos. Jersey, New Yorko LB apygardų 14- Meno parodos komEijai, (Nukelta j 5 pusi.)
Ekilmingos pamaldos ir kt. — valdyboms ir Aftisterdamo, Bal- ' _ . - ■ _ — -------------------------------- -
jau yra praeitis. Kaip kas tuo timorės,
ar kitu atžvilgiu visa tai bever- Brooklyno, Buffalo. Cypress 
tintų, niekas negali tačiau pa- bus, Detroito, Elizabetho Great 
neigti, kad tai buvo didelis in
dėlis mūsų tautinės sąmonės 
budrumui palaikyti ir mūsų tau
tinės dvasios polėkiams sustip
rinti.

Visa tai galėjo įvykti tik dė
ka laisvųjų lietuvių tautinio so
lidarumo ir meilės Lietuvai. Or
ganizacinis komitetas būtų bu
vęs bejėgis, jei jo sumanymų ir 
pastangų nebūtų rėmusi visa 
bendruomenė, pradedant Ame
rikos ir Kanados LB Centrais 
ir baigiant visų kraštų — pir
miausia Amerikos ir Kanados— 
lietuviais. BendromE visų jė- 
gonus buvo pademonstruotas 
tautinės bendruomenės pajėgu
mas bei svoris.

Kongreso nauja 
■ yaldeia

Lietuvių spaudai lig šiol rū
pėjo klausimas — ar Lietuvos 
atstovybė prie Vatikano bus 
priversta užsidaryti ar ne. Pa- 
aEkėjus, kad ne, parūpo kitas 
klausimas: kokioje teisinėje pa
dėtyje dabar atsidurs Lietuvos 
atstovybė prie Vatikano. Nuo
monės spaudoje skirtingos.

DRAUGO AIŠKINIMAS: 
VATIKANE — KAIP WASH.

INGTONE

tyje.
Bedarbių skaičius dabar pas

tovus. Lapkrityje laikės 3.B33. 
000. Tai skaičius mažiausias per 
paskutinius dešimtį mėnesių.

Asmeninės pajamos iki metų 
galo pakilo iki 353 milijardų 
arba 1.5 procentu. Betgi kainos 
pakilo 2.5 proc.. tad perkamoji 
gyventojo galia yra mažesnė nei 
prieš metus.

Mažiau

Laikraštis imasi aEkinti titu
lą Chargė d’Affaires. Esą tarp
tautinių santykių srity j tai že
miausio rango ‘diplomatims a- 

t**k p*k*ičiamas Lietuvos ats- gentas’.
tovas oficialiai bus tituluojamas 
n* ministeriu, bet einančiu jo 
pareigas Visai panašiai kaip 
VVashingtone veikianti Lietuvos 
pasiuntinybė....

"Vatikanas galėjo Lietuvos 
diplomatinės misijos gaivą St. 
Girdvainį pripažinti tik Chargė 
d'Affaires titulu. Bet atstovybė 
pasilieka visai teisėtai veikianti 
ir turinti visas teisės, jos vado
vai bus kviečiami į visas diplo
matines funkcijas Vatikane. Sta
sio Girdvainio padėtis Vatikane 
bus lygiai tokia, kaip Juozo 
Kajecko Washingtone".

NAUJIENŲ AIŠKINIMAS: 
VATIKANE — MAŽIAU KAIP

WASHINGTONE
Naujienos sausio 8, pasirem

damos faktų analize, rašo:
"Naujienos mano, jog gali 

būti labai stambi klaida, jei ne
kritiškai priimtume vakarykštį 
Vliko atstovo pranešimą, kad 
Lietuvos pasiuntinybė pasilie
ka tokių pat titulu kaip VVashing- 
tone.'

Metų pradžioje daugiausia op- sustiprinta ekspansijos inicia- 
timizmo dėl ūkinio pagerėjimo, tyva. Pirmiausia dėl Berlyno; 
mėžiau optimizmo dėl politinė* Paskui Irako kausimą gali pa

versti kurdų sukilimu ir nauja 
“liaudies respublika", kuri būtų 
tiltas iš Sovietų į Iraką.

Šių metų pradžios nuotaika, Kinija laukia momento at- 
kitokia nei prieš metus dėl ū- naujinti Quemoy ir Korėjos 
kinės padėties. Tada gamyba frontus, tik jau daug didesniu 
buvo kritusi ir nedarbas paki- mastu.
lęs. Dabar ūkiniai ekspertai Netikima, kad būtų surastas 
skelbia, kad gamyba grįžusi į Berlynui ir Vokietijai sprendi- 
1957 lygį. Laukiama, kad padi- mas bet Sovietai tikisi, kad Va
dės gamyba ir pirkimas automo- karai labiau apsipras su padė- 
bilių. Padidės statyba padidės timi ir nustos kėlę rytų Euro- 
plieno pareikalavimas ir gąmy- pos klausimą.
ba. Labiausiai antrame pusme- jgį Europos erdvė gali palik

ti be permainų, tai Afrikoje ir 
Azijoje Sovietai turi palankes
nę dirvą ekspansijai. Jų sulai
kymas priklausys, anot NYT 
apžvalgininko, nuo to. ar Va
karuose bus užtenkamai inicia
tyvos. fantazijos ir valios.

rine, St LouE, Waterburio, 
Waukegano, White Plains, Win- 
nipego, Worcesterio LB apylin
kių valdyboms ir jų bendradar
biams;

4. Lietuvos LaEvės Komite
tui. jo pirmininkui ir reikalų 
vedėjai;

5. J.E. vysk. V. Podokkiui, 
kleb. J. Gurinskui, kleb. P. 
Ragažinskui, kleb. A. Kazlaus
kui. kun. K. Balčiui, msgr. P.

Savo darbą ir buvimą baig- Jurui, šv. Patricko katedros šei
mininkams;

6. Garb. senatoriui Prescott 
Bus h;

7. “Čiurlionio’

tynęs su Sovietais, nors tam 
yra priešinga Kongreso daugu-

C. A. HALLECK. mažumos ly
deris Atstovi/ Rūmuose.



AUSTRALUOS LIETUVIU KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Graodžta27 Melbourne, tie- ' BU. ZUMERIS 

tuvių katatikųparapijos namuo-* - - / ! • *
įvyko trečiasis Australijos lie- P. Vasaris, Bakaitis ir J. Gylys, 
tariu kpftmkų visuotinas šuva- Federacijos Valdyba palikta 
garimas. Suvažiavimas prade- ta pati. Tafiau dėl emigracijos 
tas šv. Ję**o bažnyčioje pamal- į užjūrius išvykstančių narių rie
dantis, karips atlaikė Australuos toms užimti išrinkti kandidatai: 
liet kunigų~sekretnriatn vario- Bakaitis, Šeštakauskas. Vai. Ci- 
vas>un. P. Butkus ir pasakė tai ' šališkas, Ė. PankeviSus, J. A- 
dipnai pritaikintą pamokslą- Pa* ranauskaš, V. Samulis, J. Ara- 
maldų metu beveik visiatsto- nauskas. Revizijos komisijon iš- 
vaT priėmė Komuniją. - ~ rinkta Pagurskis, Sadauskas 

, .ir SeSriaenė. Kandidatais tiko
Suvažiavimą atidarė Federaci- valonis.

jos Valdybos pirmininkas J. Gy- Antarta “Tėviškės Aidu” rė-

riitiEte Pagurskis, Zadauskas 
ir Setiokienė. Kandidatais tiko 
Samulienė ir Valonis.

Aptarta “Tėviškės Aidų” rė
mimo bei platinimo reikalai, pa
kviestos Sydnejaus ir Adelaidės 
liet. kat. organizacijos suruošti 
“Tėv. Aidų” rėmimui kartą me
tuose po vieną balių; pasisaky-

Kun. <fr. P. Bučinskas sutiko 
vesti * “Tėviškės Aiduose” reli- 
£nį skyrių. ,

Kataliką suvažiavime dalyva
vo 53 atstovai iš įvairių Austra
lijos vietovių, atstovaudami liet 
parapijas bei organizacijas.

SayHiariaio metu atstovai 
buvo skaniai pavaišinti Melb. 
liet Kat 1ML JD-gos^ paruoš
tais pietomis bei užkandžiais;

lys, kuris pakvietė- Federacijos 
dvasios vadą kun. P. Vaaerį sa- 
kalbėti maldą. Po to buvo suda
rytas prezidiumas, į kurį pak
viestas kun. P. Butkus (pirmi-___  ___ * __ .
mninkas), dr. A Mauragis ir A. ‘“Tėviškės Aidų” tūrinio. 
Bakaitis. Į sekretoriatą pakvies
ta: J. Kantvila, J. Petraitis ir 
P. Mažylis. Į mandatų komisi
ją: V. čižauskas, D. Grigaitytė 
ir J. Krutulis. Į rezoliucijų ko
misiją: kun. J. Kungys, Br. Zu
meris ir A. Vaitiekūnas.

Federacijos pirm. J. Gylys 
plačiai nušvietė atliktus darbus, 
ir rūpesčius. Iždininkas J. Mo
tiejūnas pranešė pajamas bei iš
laidas, o revizijos komisijos na
rys E. Pankevičius perskaitė re
vizijos aktą. Po pranešimų se- paskutinėmis dienomis atsitiko 
kė diskusijos. Apyskaitiniai pra- Vatikano dar per anksti". Ta- 

čiau reikia budėti ir dėl to, kas 
dar gali atsitikti tiek Vatikane, 
tiek ir kitur. O tam reikia ne
užmerkti akių prieš faktus, ar 
jie patinka ar ne, kritiškai pri
imti iš šalies pakišamus aiškini
mus bei palyginimus. Kritikos 
verti trys šiuo tarpu toki pa
kišami palyginimai:

Suvažiavimas praėjo darbin
goje nuotaikoje, gyvai ir jau
triai susirinkusiems atstovams 
besirūpinant ir besisielojant ka
talikų reikalais bei ateities vei
ktam planais. Iš visų buvusių 
Australijos liet katalikų suva
žiavimų šitas buvo gausiausias 
ir darbingiausias.

nęšimąį priimti ir patvirtinti.

Kiek ilgiau užtruko Federaci
jos Valdybos statuto projekto 
svarstymas. Po ilgokų diskusijų 
buvo nutarta, kad pateiktasis 
Federacijos Valdybos statuto 
projektas priimamas be pataisų 
kaip laikinas statutas sekančių 
dviejų metų kadencijai. Naujam 
statutui paruošti išrinkta ko
misija, į kurią įeina kun. dr. P. 
Bačinskas, dr. 4. Mauragis, kun.

Ar padėtis Vatikane kaip Washingtone
titulas reikškia santykių tarp 
dviejų kraštų artimumą. Diplo
matinės misijos šefo atšauki
mas ir palikimas tik žemesnio 
pareigūno Charge d’ affaires 
teisėm reiškia santykių susilpi- 
mą vos ne iki nutrūkimo.

kas Antras—Vatikane kaip ir Wa$-
hingtone... Yra faktas kad Wa- 
shingtone J. Kajeckas, pasiunti
nybės patarėjas, perėmė Cbargė 
d? Affaires pareigas mirus mi- 
nisteriui; tad jo funkcijos padi
dėjo; kas kita St. Girdvainiui, 
kuris iš ministerio funkcijų tu
rėtų nusileisti į reikalų vedėjo 
funkcijos. Dėl to mes ir pasisa
kėm, kad tokia “nuolaida” jam 
neturėtų būti priimtina”, ir te
gul tas pareigas eina jau kas 
kitas, bet’ne ministeris.

Trečias — Lietuvos ir Len-

(Atkelta iš 2 psL)

MOŠŲ PASTABA: BUDĖTI DĖL 
TOLIMESNĖS ATEITIES

Rcikty pritarti paskutinio 
laikraščio teigimui, kad “daryti 
galutinas išvadas, optimistines 
ar pesimistines šito.

ONOS IVAŠKIENĖS tautinių Šokių grupė, kuri atvykusi ii Bostono, Darbininko vakare sausio 24 išpildys tautinių ir plastinių šo
kių pynę “Suk, suk ratelį”. Vakaras įvyksta 1080 Willoughby Avė. Plačiau žiūrėk pranešimą 8 psl.

da.... Bet jis mums neatrodo 
priimtinas. Yra faktas, kad Len
kija turi .egzilinę vyriausybę, 
Papėe buvo laikomas jos at
stovu. Varšuva turi kitą vyriau
sybę. Kitaip yra su Lietuvos at
stovu. Jis nėra jokios egzilinės 
vyriausybės atstovas ( Lietuva 
tokios ir neturi),, bet jis yra 
Lietuvos atstovas.

Mums rodos, kad visuomenės 
parodytas jautrumas dėl Lietu
vos atstovybės likimo turėtų pa-

VINCAS KUDIRKA APIE SAVO LAIKŲ NUOSMUKĮ
“Pakanka žvilgterti į mūsų 

leidimo darbus, atliekamus 
Prūsuose, ir langva pastebėti, 
kad tie darbai paremti vien tik 
spekuliacija ir kad jie, prikimš- 
dami kišenes leidėjų, lietuvių 
literatūros nepastumia pirmyn 
nė per sprindį.

Jeigu kartais ir čia išeina 
koks “daiktelis”, neva turįs li
teratūrinę vertę, tai rodos ma-

kriausti ir. medžiagiškai ir dva
siškai: pradingo pinigų siunti
nio išlaidos ir sumindžota pa
žadėtos knygos išvydimo viltis.

Minėtam reikalui lengvai bū
tų galima panaudoti “Lauryno 
banką”, skirtą lietuviškų raštų 
leidimui.

Tačiau svarbiausias klausi

mas šiuose atsitikimuose, tai 
praradimas pasitikėjimo, o vie
toj to atsiradimas baimės prieš 
kiekvieną sumanymą pinigiškai 
paremti išleidimą kokio nors 
rašto, nors tas kvietimas nebū
tų pagrįstas noru vien tik iš
kaulyti pinigus.”

Vincas Kudirka 
1892 metų “Varpe”

kijos ’ atstovybių likimas Vati
kane panašus, nes jos abidvi 
egzilinės. Tokį palyginimą 
skelbė labiausiai užsienio spau-

silikti ir toliau budrus, nes po
litikoje maža pastovumo: kas 
šiandien aprimę, rytoj gali kel
ti nerimą.

tai, kaip tas daiktelis, eida
mas į žmones, mirkteli savo lei
dėjui, tardamas: nebijok, jeigu 
už mane nepelnysi tai be
veik nieko nė neprakiši.

Gi sumanymas svarbesnių da
lykų visados baigias fiasco ir 
tai biauriausios rūšies fiasco: 
užmanytojas renka pinigus iš
leidimui arba visus juos gauna pasišokti. Nauji Metai vis dar spalio 12, palaidotas 15; Vikto- 
is vl®no U* SU ' nesirodė. Svečiai buvo apdo- rija Vasiliūnienė lapkričio 25,
manyto dalvko neišleidžia ir pa- ». . . , , x t. vanoti gražiais šalmais. — ke- palaidota 28, Petronėle Kimtie-imtus pinigus visai negrąžina. . .° , . . r. ... . ,,_ . 5 . . . 6 .. purėmis. Kai kas buvo visai ne gruodžio 9, palaidota 11.
Pagaliau tegu ir visi tam reika- r v 4. „ v.... panašus į kryžiuotį. Vėliau

mūsų enciklopedija jau persi- kits kito.. Visi įsitikinome, kad jU1 r“* . P1”1^ . us * buv0 apdovanoti įvairiais skam- —
“Tėviškes AIDŲ" redaktorius Br. Zumeris, kun. Pr. vaseris ir j. Ba- ^to į antrąją pueę. Koks dide- darbas rimtas, gerai dirbamas, ~ V1S z™”65 us nus’ bučiais _ tarškalėliais — nu- BALeO DEVINTOJO SEIMO

lis kėlias jau nueitas! Prieš ke- apsidžiaugėm, ėmėm didžiuotis , baidyti senus metus ir sutikti
• _____  prieš kitus ir ilgainiui ėmėm vių Diena, Lietuvių Katalikų naujuosius. Dalyviai buvo pa- proga atsiųsta į Balfo Cen-

galvoti, kad tai savaime pasi- Mokslo Akademija, Lietuvių tenkinti. Kas nedalyvavo, vė- trą. ar seime įteikta Balfo šal- 
— Turėsi eiga omželio, Al- darąs dalykas, nėra ko čia jau- Mokslo D-ja, Lietuvių Tautos liau gailėjose.

binėl ėlga svėtė katidžiosi, — dintis, nuoširdžiai vertinti ir Taryba, Lietuvos Bankas, Lie-
remti. Yra juk dar laukiančių tuvos Katalikų Universitetas, 

Lietuvos Laisvės Paskola, Lie
tuvos Metrika, Lietuvos Mokslų 
Akademija, Lietuvos Statutas, 
Lietuvos Taryba^ Litas, Lituani- 
ca, Lituanistikos Institutas, Liu
blino Unija ir k. Kaip matyt, 
labai apstu įdomių lituanistinių 

,XVI tomo svarbesnieji straip- straipsnių, 
sniai: Lietuvos Himnas, Lietu-

Vienas — titulas nesvarbu, 
svarbu atstovavimas ....Yra fak

tas, diplomatinėje praktikoje

Lietuviy Enciklopedijos XIV tomas
Sukvietęs į pirmąją Bostono lėtą metų sumanymas daugelio 

lietuvių spaudos atstovų popie- sutiktas abejingai, skeptiškai, 
tę 1958 gruodžio 27 d., Lietu- net priešiškai, nežlugo. Kietas 
vių Enciklopedijos leidėjas Juo- leidėjo nusistatymas, redakcijos 
zas Kapočius, įteikė XVI Lietu- ir bendradarbių parėigingumas 
vių Enciklopedijos tomą. Taigi nugalėjo viską. Tomai eina po

STOUGHTONO ŽINIOS
Lietuvių salė surengė Naujų- mirė balandžio 18, palaidotas 

jų Metų sutikimą — vakarienę. 21; Kleofas Česnulevičius, mir- 
Dalyvavo apie 250 žmonių. Bu- rė gegužes 4; palaidotas 7; Ma- 
vo pavaišinti lietuviška dešra rija E. Rafalkaitė, gegužes 16, 
ir kitais skaniais patiekalais, palaidota 19, 5 metų; Vladas 
Buvo kuo ir gomurį pavilgyti. Valontas, mirė liepos 8, palaido- 
Užkandę turėjo gražios progos tas 11. Kazimieras Kimtis —

Mik...

chunas, kuris lankė Australijos lietuvius.

(Atkelta iš 3 psl.)

— Vo, a nežėna ku anėi sa-

Bet m tokius, kaip šiandieną, saMs papunėlis. 
anot Albino, “alerginius”, bet

ka, dėdei? — baisiai nori iš- tl^rus šokius: kertini, Jonkelį, žėnatėlsalis... 
kirsti easnadinės iauniausioii. Blezdingėlę, Kadrilių.

— A, nevalna niekam pasa
kot Kas to nepėlda, tou koro- 
nė ištink!

Ach, kaip jie šokdavę dobili
nį melninką! Albinas nusitveria 
už galvos, ir krūtinėje pasida-
ro per ankšta, kai atsiminimai

Židikuose kita kartą gyvenęs atplaukia iš aštuoniolikinio am- 
toks švilpė. Tai jisai vieną Ka- dienelių.
ledų naktį pasiklausęs ir ant Dobilinis melninkas ištempia 
rytojaus pradėjęs plepėti ki- seng Altaną į aslos vidurį. Pa
tiems. Tai tuoj šmakšt ir ne- sitėięs abu kailinių skvernus, 
tekes žado. bąndo smarkiai pasviesdamas

— Vajetau. — pasigirsta iš į šalis kojas keletą kartų šok- 
užstalės. teiti aukštyn dainuodąmas: “Ta-

—Tasgatės ė nemelava om- 
... Nu šv. Mą^ola 

aštonta dešimte penktus jau 
užkabėnau, vo rodos vėinas 
joukas atšavau, — didžiojasi 
Albinas daug dieneliu pro šalį 
praleidęs.

Gaspadorius atsimena Albi
ną, kai šis pas juos labai, la 
bai senai tarnavęs. Tikrai gy
vas ir nepatižęs buvęs Albinas. 
Už tai juodu dabar turį susi
gerti.

— Dabar, Aibinei nu monės

užsisakyti, kai išeis visi tomai. 
Taip pat pasitaiko- nustojau
čių prenumeruoti, nuo to tomo, 
kuriame įdėta jo biografija. To
kiam inteligentui jau viskas pa
sakyta ,nes apie jį jau parašyta!

Kai dėdė Albinas prisimena ta poikoš, tata poikos dobilinis yėina, spiria senuką kad lėi-
• • - žuvelis būtom lankstesnis, kadKalėdų pirmą, antra, ak, dar melninks

net ir trečioji diena būdavusi — Dėde, dėdei, pašok vėsa *els trumP®snis....
švenčiama, reikia didelio mai- dobilini, —prašo šeimininkė Vaikis taip pat norėtų dėdei 
šo tų dienų visam linksmumui ir šeimininkas kažkaip nebenu- palinkėti laimingo kelio, bet šis 

' jau trūsia kertėje, negalėdamassusemti. laiko kojų po stalu.
Ir ko tik jie neišsigalvodavę, Ak, nemona metelems, pataikyti į klumpes ir graibo- 

kdkių žaidynių neprasimanyda- mona senėms kaulelems, —• si zuikinės.
pasirodymą baigia dar patrep- šeimininkė prišoka padėti

Demoną

vę! k _
Prūdo vidury per storiausią sendamas Albinas. — Per daug senam žmogui susirasti. Išlydi 

ledą iškirsdavę skylę, ten į pat Albinėlis jaunystėj buvęs “šum- į priemenę, kad durų neužriš-
dumblą įvarydavę ilgą kuolą. nas’» P®* prisišokta, pri- tų, dienos neišneštų.
Užmaudavę ant to kuolo vežimo sdralyta. Gal tėl to dabar ne- — Prašom, Aibinei, ant Nau-

ju Metu pri mūsa, — kviečia
prie kurtas galo pririšdavę ro- Matos pasigendąs. j,
ges. Dideles arkliais važiuoja- Tai teisybė; Kai tą metą Nežinąs, kaip būsią su Nau- 
mas roges, Vieni atistoję prie prie paptmėtio buvęs už vaiki, Metais. Jei sveikata leisian-

o kiti suvirtę į roges, kaip vė- pats kipšas nagus prikišęs, an- birkavo švino. Naujųjų
jas lėkdavę aplink prūdą. Net trąją Kalėdų dieną grįždamas Metų išvakarėse tiesiąs laimes 
baisu pagalvoti kokiu smarku- iš vakaruškų paklydęs. Einąs, pasidėjęs laikrodį, veizėsiąs į 
mu išsisukdavę, kad mergos ein^ ir priėjęs tolaus puoš- veidrodį.
klykdmuąo., ne savo balsais nius rtaaus, palocius nonMy- Mydus | Uen>,.
cypdavusios, kaip kates pagau- tas, kad baugu » pro laįįk. p^girsia dėdės sena dainelė: 
tos. Nežinąs nė ka bedaryti. Tiktai

Vakare kur nors būtinai bū- kai užgirdęs gaidį, brūkšt kaip 
davęs sulėkimas. Po salyklinio kokia migla ūmai nuo akių nu- 
pasidarydavusios baisiai lengvos kritusi.* Atsižinęs kaimyno Ana- 
kojos šokimui. Na, ir šokdavę! patio kiemą.

Vo žvaigždelių spindėjimas 
Vo kojėliu lingvėjėmas 
Spindėkėt žvaigždelėėėėėės 
Lingvėkė kojelėėėės...

Vitalis Žukauskas

TYTUVĖNAI

Kelleher; Donna, duktė Alfred 
Alesio ir Onos Railaitės; Ven- 
nessa, d. Jono Klim ir Anna M. 
Aeelan; Richard, sūnus Russell 
J. La France ir Elzbietos Mas-

pos darbams $22,026.50 pinigų
• j- • 1 tt iš žemiau išvardintų skyrių ir 1958 metais vede: Kamei H. n J

Kelly ir Helena E. Belkutė; A- ^me.nų; v v . 
j j • M r, Amsterdam, New York —
Mas ^nda .r Mary Bnjneau; Baltlmore, Md _ii000i 
Vladas Stase.™ ir Adele Da- Mass _ )fl|0 B
dak — De Chane (našle); Ed- .. .

• u - ti- tn ne, N.J. — oO, Chicagos Bal-
SJk L f0APStoife -2.550, Chieagos 
laikate, keliksas L. Laforta _
(Pocevicius )ir Mary M. Savim;
Tnnaę T? Czvras ir Albina A Ohio 2,20a, Detroit,

. Czyras lr Alblna A- Mieli. — 4.100. Elizabeth, NJ.
BlaŽyte' - 237, Great Neck, N.Y. —

Gimimai: Martha, duktė John 234.50, Hollywood, Fla. —100, 
Miceli ir Mortos Žukaitės; Car- M. Kasevičienė — 5, Kearny— 
la-Ann, d. Norman Ambrose Harrison, N.J. — 500, J. Kra- 
(Ambrozaičio) ir Edith Del Sor- likauskas
do; Daniel Edw., sūnus D. Kelly — 25, Los Angeles, Calif. — 
ir Elenos Belkutės; Mary-Patri- 1,000, Liet. Darbininkų S—ga.

- 5, Lawrence, Mass.

ce, d. Antano Klim ir Rita A. Conn.i. — 15, Lįnden, N.J. — 
180, Newark. N.J. — 1.000, 
N.Y. —5,025— Norwood. Mass 
— 5,025, Nonvood. Mass. — 
350. Paterson, N.J. 
Philadelphia, Pa. - 
Pittsburgh, Pa. —50, Provi-

240,
1,000,

cickaitės; Daniel, sūnus Eduardo dence, R.I. — 15, Rochester, N.
Banio ir Virginia Moriarti. Y ~ 100’ Rockford, Dl. —

Mirusieji: Silvestras šipalau- Yonkers, N.Y. — 176.
skas, kūdikis; Steponas Lukas. Finansų komisiją sudarė: pir

mininkas J. Dilis ir nariai — 
K. Bartys. J. GoodUill, ir M. 
Klimas

251. Washington, D.C. — 200,

sausio 17 vyksta į Hartfordą
lietuvių radijo valandėlės va- Skaitykite ir platinkite 

kare praves programą. Sausio \ TEITI 
24 dalyvaus Tautinės Sąjungos

vienintelį katalikiškojo jauni
mo žurnalą.

Išeina dešimt kartų jver me
tus. Prenumerata JAV’ ir Ka
nadoj metams $5.00 dol., pu
sei metų 3.00 dol. Kitur užsie
nyje metams 3.00 dol.

Adresas Ateitis, 916 Wil- 
loughby’ Avė., Brooklyn 21, 
N. Y Tol: Glvonmore 2-2923

ruošiamam vakare Philadelphi- 
joj, šv. Andriejaus parap. sa
lėje, ir kartu su akordeonistu 
Ch. Daubaru praves vakaro pro
gramą. O vasario 1 dalyvaus 
“Draugo’ romano premijos įtei
kimo vakaro programoje Chi- 
cagoje.
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kas peiktina. Visa parapija, su- tą nuotaiką. ‘ 
surinkusi pamaldų, to skaitymo Didysis vysk. M. Valančius 
arba lekcijos klausydavo. Tai spaudos žodžiu mūsų tėvų tė- pačią Ameiifrą. Bet šio krašto 
sudarydavo krikščionišką nuo- vus išgelbėjo nuo rusiško tvano. vyskupai ir jų sukurta spauda 
taiką Seinų-Vilkąviško vysk. A Karo* niekuomet nesusvyravo kovoje

su šia tamsybių galybe. Lietuvių 
katalikiška spauda dirba ranka 
į ranką su Amerikos bažnyčia.

Rusų carai draudė lietuvišką 
spaudą. Pirmieji katalikiški laik 
raščiai buvo svetur spausdina-

Ir taip krikščionis anuomet 
raškė apšviestą žmogų. Visus 
kitus vadindavo pagonimis,' tai 
yra — laukų, nekultivuojamų 
plotų gyventojais.

Apaštalų įpėdiniai ir parapi-

laikraštį. Ir poetas vysk. A. Ba
ranauskas yrą prisidėjęs prie 
katalikiškos spaudos. Lietuvių 
didieji vyskupai anuomet kovo
jo prieš rusiškumo tamsią, gro-

21EMA Albuquerque, N. M. Prisnigo 15 inčių. Buvo nutraukti elektros laidas ir sulaikytas visoks 
judėjimas.

PAS PRANCŪZUOS LIETUVIUS
—Baltijos draugija, kuri šiais 

metais numato suruošti paskai
tas apie Baltijos valstybes. Pir
moji paskaita bus pavasarį vie
name universitete.

Lietuviai dailininkai
Skulptorius Antanas Mončys 

per Kalėdas suruošė savo kūri
nių parodą Monte-Cario. Paro
dą globojo Monako princas.

Pranas Gailius su kitais ke
liais menininkais suruošė savo 
kūrinių parodą Paryžiuje lap
kričio mėn.

Vytautas Kasiulis surengė sa
vo kūrinių parodą Ženevoje. 
Connaitre galerijoje spalio 10- 
-25 d.d. Šveicarų meno kritai- 
kai 
lūs.

. mi ir slapta įvežami. Jie drau
džiami ir dabar Lietuvoje. Čia, * 
Amerikoje, man ir tau, mums

Nauja Krašto Valdyba*
Prancūzijos Lietuvių Bend

ruomenės Tarybos posėdyje iš
rinkta nauja krašto valdybą: 
Kun. J. Petrošius — pirminin
kas, 'Petras Klimas, jr., — vice
pirmininkas, iždininkas, Ričar
das Bačkis — sekretorius. Į re
vizijos komisiją išrinkti: min. 
Ed. Turauskas, B. Venskuvienė, 
O. Peruche-Gecaitė.
Paskaitos apie Baltijos valst.

Paryžiuje veikia Prancūzijos

tį. Gėda jo neturėti! Laukiniai 
žmonės ir bedieviai katalikų 
spaudos neskaito!

Kun. Dr. M. Ražaitis 
K.V. Centro Valdau Sekrt.

LIETUVOS GILIĄJĄ ŽIEMĮ PRISIMENANT
Vakaras. Saulutė nusileido, 

ima greitai temti. Sniego, žvaig
ždės išlėto krenta ir kloja že
mę. Nuotaika tokia prislėgta. 
Tik ką buvo šventės. Gražiai 
skambėjo kalėdinės giesmės.

KEARNY, NJ.

gražiai įvertino jo paveiks-

Iš Amerikos Liet.
Bendruom. veiklos

Pagarba savai kalbai
Centro Valdyba viename po

sėdyje svarstė lietuvių kalbos 
klausimą ir iškėlė negerovę, 
kad daugelis rašo be lietuviškų 
ženklų. Centro Valdyba prašo 
visų, kurie rašo mašinėle, bū
ti tiek apdairiems ir sudėti lie
tuviškus ženklus. “Būkime 
drausmingi savo šnekamosios ir 
rašto kalbos vartojimu, elkimės 
pagal mūsų kalbos dėsnius ir 
reikalavimus” —sako Centro 

_ Valdyba..

Tautiniai šokiai
Atvykus gražiam jaunimo bū

reliui į Paryžių,' susiorganizavo 
tautinių šokių grupė. Minint va
sario 16. žada pasirodyti pirmą 
kartą viešai.

Romas Viesulas,
iš New Yorko nuvykęs į Eu

ropą, šiuo metu gyvena Pary
žiuje ir sausio 2 atidaro savo 
la Tėte galerijoj Paryžiuje 
kūrinių parodą Le Soleil dans 
jis žada pabūti dar 3 mėnesiusKultūros Fondas

rūpinasi išleisti kuo daugiau *r Pasl^i keliaus į Ispaniją.
Nauji studentaireikalingų vadovėlių, taip pat

parengti saviveiklinės medžią- Šiais metais pagausėjo lietu- 
gos jaunimui, paruošti tinkamų ‘yjU studentų, kurie suvažiavo 
scenos ir muzikos veikalų. įvairių kraštų. Iš JAV atvyko

Birutė Kapočiūtė ir Elona Ma-Dainų šventė
Centro Valdyba pritaria ren- rijošiūtė. Iš Toronto atvyko jau

giamai JAV ir Kanados lietuvių na tapytoja Pranė Dvilaitytė. 
Bendruomenių antrajai dainų Ji Yra gimusi Kanadoje iš se- 
šventei. šventei ruošti Chicago- nos emigrantų šeimos ir žada 
je sudarytas komitetas.

Informacijos žinyba
Europoje išbūti visus metus. 
Į Paryžiaus lietuvių gyvenimą.

Vykdydama savo nutarimą. Įsijungė ir jaunas klierikas Le- 
Centro Valdyba priėmė statu-, onardas Kvedas iš New Britain, 
to metmenis JAV LB informa- Conn., Prancūzijon studijuo- 
cijos žinybai organizuoti Cen- M nusiuntė jo vyskupas. Mok- 
tro Valdyba atsižvelgė į realias sius užbaigs 1961 metais. Ada 
galimybes, turimas lėšas ir pa- Martinkaitė, kuri buvo išvyku- 
tyrimą. LB Spaudos ir Informa- si ? Braziliją, grįžo į Paryžių 
cijos komisija paprašyta pareik- tęsti savo studijų.
šti savo pastabas.

atlieka dekoravimo darbus.

SOPUOLINGOSIOS Dievo Motinos bažnyčioje.
Kearny, N J., dail Jonas Subačius iš Richmond H i II,

pūstlapių keptos ruginės duo
nos riekę su kelių metų trapi
ais rūkytais lašiniais, o žemai
tis negalėdavo apseiti be bliūdo 
ruginių miltų ar pusmarškonės, 
košės su keptų lašinių ir rūgš
čios grietinės padažu.

Daug kartų esame keliavę per 
Lietuvos miškus — eglynus ir 
pušynus — ir stebėję žiemos 
grožį miške. Ne vienas esame 
mindžioję sniego pusnis ir kirtę 
lieknąsias egles ir kvepiančias 
pušis; ištisas valandas prisiglau
dę prie apšarmojusio medžio, 
sekę pasirodant miško žvėrelį 
ir atėmę jam gyvybę, šūvio ai
das, tarytum paskutinis atsisvei
kinimas, nuaidėdavo toli toli.

Ir šiandien Lietuvos žiemu
žė yra išsiskleidusi visu savo 
grožiu. Tos pačios ten šviesios 
ir žvaigždėtos naktys, tie patys 
šalčio sukaustyti ežerai, upės, tie 
patys prisnigę ir apšarmoję miš
kai. Bet lietuvis to žiemos gro
žio nebemato. Jis žengia lėtu 
žingsnių nuleidęs galvą. Buvu
sių sodybų iškrypusiuose Įan- 

Lauke šeldavo vėjas, nešioda- guose speigas išraižęs liūdesio 
mas sniegą, pusnys būdavo Ii- ženklus. Liūdi Lietuvos laukai, 
gi palangių. Tos anų laikų žie- miškai, ežerai, netekę savo bu
rnos. palyginus su dabartiniu vusio grožio, liūdi ir lietuvis, 
modernišku gyvenimu, atrodo žiūrėdamas į savo išdraskytas 
skurdžios, bet jos duodavo dau- gimtąsias sodybas.
giau dvasinio pasitenkinimo ir Žviegterėjęs į bažnyčios šal

liejosi taurės Naujų Metų išva
karėse. o jau dabar visa praei
tyje. Šventiniai Įspūdžiai vis dar 
neišnyksta iš atminties. Karts 
nuo karto perbėga per žmo
gaus vaizduotės ekraną.

Nauji metai vos žengia pir
muosius žingsnius, o jau ir sau
lutė, rodos, šviesesnė ir dienos 
rieda ilgyn, šaltis suspaudė vi
sus: Juk, Trys Karaliai — žie
mos galybė! Lietuvoje šiuo me
tu šaltis sukausto upes ir eže
rus. laukia pasipuošia baltu bliz
gančiu sniegu, medžiai apšar- 
moja, pirkių dūmai stulpais ky
la į padangę.

Dar daug kas pamenate savo 
tėviškėse išbūtas žiemas. Ilgais 
žiemos vakarais, kai gyvulėliai 
jau būdavo pašerti; pirkioje vir
davo darbas: vyrai sukdavo vir
ves. moterys verpdavo ir aus
davo, o vaikai ant pečiaus su
lipę klausydavosi vyresniųjų pa
šnekesių, arba gražiųjų pasakų.

— Amerikos L.R.K. Federa- 
cijos. kongresas numatomas 
šaukti liepos 4-5 Philadelphijo- 4 
je. Paskutinis kongresas, jubi- 
liejinis. buvo Bostone 1957.

— Lietuvių pirmoji parapija 
Amerikoje buvo įsteigta kun. |g 
Antano Burbos Pennsylvanijo- .JT 
je, Plymouthe, 1889 metais, šie
met tam įvykiui sukanka 70 me- " 
tų. Tačiau pirmoji lietuvių baž
nyčia buvo pastatyta Shenan- 
doah. Pa., žymiai anksčiau — 
1874. Bet tą šv. Kazimiero baž
nyčią pasisavino lenkai.

— KOn. J. Vaišnora, M.LC.. 
gyvenąs Romoje, parašė -stam
bų veikalą “Marijos garbinimas 
Lietuvoje”. Veikalas gausiai . 
iliustruotas lietuvos bažnyčių 
ir Marijos stebuklingųjų pa
veikslų vaizdais; taip pat pir
mas toks lietuvių literatūroje. 
Išleista prel. Pr. Juro lėšomis 
kaip Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos leidinys nr. 5. Kny
ga turi 444 pusi, ir teiktina vi
siem perskaityti.

— Dail. Telesforas Valius, 
kuris rūpinasi “Aidų” žurnalo 
iliustravimu, išrinktas Kanados 
grafikų sąjungos nariu. Dail. 
T. Valius gyvena Toronte. 

-—. -rr-A. _____ ________  -arr-.--.. r—•
— Vysk. K. Paltaroko, mirų-. 

šio pernai Lietuvoje, minėji
mas surengtas Detroite sau
sio 11. Paskaitą skaitė iš Toron
to atvykęs dr. J. Gutauskas.

— Dr. K. Girtautas, profeso
riaująs Pennsylvanijoje (Mise- 
ricordia College), susituokė su 
dr. ūse Laude, kilusia iš Ma
žosios Lietuvos, Karaliaučiaus 
apylinkės. Dr. K. Girtautas ank
sčiau profesoriavo Vokietijoje 
ir paskui Amerikoje. Harvardo 
universitete, Cambridge, Mass. 
Jis yra parašęs eilę mokslinių 
veikalų, o jo disertacija buvo 
apie St Šalkauskio pedagogikos. 
sistemą. Jo žmona yra studijas
baigusi Turkijoje.

stiprybės. tus bokštus, atsidūsta ir slapta 
pasimeldžia už šviesesne ateitį.

JALČia bijomės žingsnį per gat
vę peržengti. Stvertame tuoj au- . 
tomobilį. O ten keliaudavom 
dešimtimis kilometrų (viena a- 
merikoniška mylia — 1.6 km) 
apsnigtais keliais rogėmis ar Kalėdų eglutė buvo surengta 
vežimu, bėri pasikinkę. Aštrus prieš Kalėdas parapijos vaiku- 
šiaurys vėjas dilgydavo veidus, čiams, o Naujų Metų sutikimus 
o šaltis mėgindavo pralysti pro turėjo Šv. Kazimiero vyrų klu- 
visus plyšius. Būdavo, grįžti į bas į- lietuvių bendrovės na- 
namus —veidai raudoni lyg mai savose patalpose.,
nudažyti, plaučiai išvėdinti, nuo
taika gera. Su dideliu noru ta
da suriesdavai naminės, ant a-

— Dail. Adomas Varnas sau
sio 2 sulaukė 80 metų;. Jis yra 
kilęs nuo Joniškio, mokėsi Min
taujoje, Petrapilyje, Varšuvo
je ir Vakarų Europoje. Kai bu
vo rūpinamasi Lietuvos valsty
bės atkūrimu, pagarsėjo savo 
šaržais iš lietuvių politikų veik
los. Lietuvoje ir Amerikoje yra 
nutapęs daug paveikslų. Jo 
piešti yra portretai prel. M. 
Krupavičiaus, prel. Pr. Juro, 
kun. J. švagždžio ir k.

Mirė. Po gedulingų pamaldų 
iš Šv. Kazimiero parap. bažny
čios palaidoti lietuviai:. Barbo
ra Raižiūtė. gyv. 866 Winches-

Centro Valdyba patvirtino PASAULIO LB SEIMO ORGANIZACBNIO KOMITETO BAIGIAMASIS ŽODIS (Johnson), gim. New Britain.

— Draugo romano konkursui 
gauti 8 veikalai. Juos skaito ju- 
ry komisija Detroite. Premijos 
įteikimas numatomas Chicagoje
vasario 1.

komisijos (P. Bagdonas, Ig. Se
rapinas, Aid. Šimaitienė) reko
menduotą pataisytą J. Masilio- __. „ - r____ _
nio lietuvių literatūros vadovė- jai ir jos talkininkams: 
Ii VII klasei.

, .... ... . . . Apolonija Šidlauskaitė — Ste-
Atkelta iš 2 pusi.) 23. Seimo Vadovo redakto- tuvisku solidarumu lengvinu- keto pajamų —o,687.9o. uz ponavičienė gvv 13 Castle St

16. Knygos parodos komisi- riui P. Jurkui ir Vadovo svei- sienas' komiteto veikimą ir pri- PLB seimo ženklelį pajamų 2. Qna valenčiūs ' Kromer gvv
; kinimų rinkėjui V. Žukauskui; sėdėjusiems prie komiteto su- 504.55. gg Chapel St

17. Sporto šventės organiza- 24. Seimo registracijos vado- manymų vykdymo bei jo pas- Viso pajamų 24.624.56
Naujiems metams toriams ir vykdytojams; vui A Maceikai ir jo talkinin- tangų pasisekimo. — taigi VI- _ . . . .

Centro Valdyba linki visiems ig. Koncertų komisijoms, jų kėms; • SIEMS lietuviškas ACIū. Ur9an,zac,nis komitetas
dar labiau susiburti į Lietuvių bendradarbiams ir talkininkams 25. Kun. Draugeliui, “įrekor- KOMITETAS drauge skelbia 
Bendruomenę. Tebūnie naujie- 19. Banketo komisijai, jos davusiam” seimo posėdžius, kon savo pajamų — išlaidų apyvar- 
ji metai planingo, kantraus ir bendradarbiams ir talkinin- certus. banketą, parodų atida- tos Iždo Priežiūros Komisijos
ištvermingo darbo metai. O vi- tams; rymą; 1958 gruodžio 27 tikrinimo :
siems LB vienetams linki pa- 20. Koncerto ir banketo bi- 26. Finansų komisijai, jos protokolą: 
laikyti glaudesnius ryšius su lietų platintojams; bendradarbiams bei talkinin- __ plb Se' Or ’ •
Centro Valdyba. 21. Informacijų komisijai, jos kams pirmiausia šimtininkams: nirimam unrort,,; in
(E ALB Centro Valdybos biu- bendradarbiams, laikraščių bei Ig. Budreckiui, C.S. Cheledenui, Kom,tefo ” temimo 00. didžiajam koncertui 10.
letento NR. 15) žurnalų redaktoriams, lietuvių Detroito LB Valdybai, kuri. J.
------------------------------------------ radijo valandėlių vadovams;
Stenhen BredeK Ir 22 “Lietuva okupacijoje" Jiepnen orraebjr. bendradarbiams: J. Aisflui. J.

turėjo išlaidų: į
Seimo vadovo spaudai — 1. ’ 

180.84, Seimo ženkleliams — Į 
2.106.52, Skolai grąžinti — 2. < 
200.00. Knygos parodai —247. | 
06. Meno parodai — 1.043.15, | 
kameriniam koncertui — 250. g

N.H.

ADVOKATAS

Brooklyn 8, N. N.

— Algis Zolpis, lietuvis iš 
Chicagos, aktyviai dalyvavo Ku
bos sukilime, dėjęsis su Fidel 
Castro prieš Batistą. Yra vedęs 
kubietę ir Kubon nuvyko žie
mos laikui. Praėjusią vasarą 
dar dirbo Chicagoje. Jo tėvas
turi medžio apdirbimo dirbtu
vę.

SAULĖTA, MALONU, PATOGU
Hollywoodo Apartamentuose

421.50 banketui — 5.168.10.
. „ .. . . __ . — 1958 gruodžio 27 Newark. New Yorko LB Apygardos vai-

A kearny Liet Kata- NJ pLB Mm() dybai _ 300.00. PLB Seimo or-
o 2 ■ * piemenes en na, . jęomįįet0 jjjjo priežiūros Komi- ganizaicinių išlaidu — 1.449.18 

. i.Stuku'- Uo sijos pirmininkas Vladas Dilis Viso išlaidu - 24.368.35.
Audėnui. dr. S. Ba«kiui. A. Run- Vos.ekaiiskui: visiems kitiems JoBus paknjs jr
vydm. dr. A. Tjmakui: seimo aukotojams ypač monsigno- ^0^ periiūrėje-P- išlaidu dokumentai atitinka
referentams: S. Bandukių ir V. rams. klebonams ir kumgams, LB jy Organizacinio Komi- išlaidų sumas.
Me,lm: r gausiai paremusems finalų or- jamas _ jkj v K|is kun p

ganuavinią; taip pat ALUS Hos rado; ras Totorallis Julius Paknis
-------------------------------------------J Centro VaMyba!1. Bostono Ch>- . Organizacinis komitetą, savo 

cagos, Philadelphijos ALIAS I. Organizacinis komitetas . ... .. . . ..uuįv, > ,, “ y J. ... . pajamų likuti nutarė pavesti
skyrių valdyboms ir visiems turėjo pajamp: Valdvbai

C ■ "_  u Lietuviais esame mes gimė,aukomis sudariusiems pagrindą menų bei organizacijų aukų — nnrimp ir bl-.r *
komiteto darbams: 1,932.00; Seimo vadovo paja- L,eluv,aIS nonnle ,r oul

27. Komiteto Iždo Priežiūros mų — 1.176.00. Amerikos LB
Komisijai, skatinusiai komiteto Centro Valdybos paskolos — 
taupumą; 2,200.00. Meno parodos pajamų

28. Visiems tiems, tūkstan- — 240.80. Kamerinio koncerto

—258.21

;• I U * ;
V 'e- T H-

y-.’L.'z t“*- 

į|: ■

BALI US
(BOtfUNG BALI.)

ruošiamas Ncw Yorko — New Jersey apskrities
Lietuvos Vyčių Kėglių Lygos

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 17, 1959 
SV. JURGIO PARAPIJOS SALfiJE

180-2 New York Avė.
Gros karališka Vyčių muzika. Įeinant aukojamą $1.25

Newark, N. J.

mieliesiems tautiečiams, savo Aukų lapais — 1,029.76, as-

Prel. Jonas Balkonas, 

PLB Seimo Organizacinio Ko* 
mitalo Pirmininkas

čiams čia neįmanomų suminėti pajamų — 397.00, didžiojo kon- New Yorkas. 1958 gruodžio 27 
jaunų ir .senų lietuvių, savo lie- certo pajamų — 9.456.50. ban- ’ d.

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies mi visais pato
gumais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabejo
jame, kad būsite patenkinti.

1720-24 Buchanan Street, HoHy wood, Florida



BIRTH 
DEFECTS

Darbininkui 
paremti aukojo

L. Shushys, Highland 
N.J. — 10 dol.

Park,

Kun. S.J. Draugelis, 
York, N.Y.: V. 
win, N.Y. —po

Po $4. — J.
Harbor, N.Y.:

_ VVoodhaven, N.Y 
čius, ~ Brooklyn.

Balalis, 
5 dol.

New 
Bald-

Butkus, Belle 
A Montvida, 
.; J. Mackęvi- 

B. Gurėnas. 
Čhicago, Htf Fįjžička? So. Bos
ton, Mass.; S. Markevičius, Eli- 
zabeth, N.J.

Po $3.50 — K. Bačauskas, 
V. česnavičius, Brooklyn, N.Y.

Po $3— Dr. A. Gylys, Kings- 
= park, N.Y.; A. Šikšnius, Hillside 
N.J.; M.J. štarka, Brooklyn,

Po $2. — S. Grybauskas, 
Rochester. N.Y.; L. Rinkevi
čius, M. Damarodas, Brook
lyn, N.Y.; M. Mulevičienė, Am- 
sterdam. N.Y.; L. Ladžius, Rich- 
mond HiU, N.Y.; J. Tamasaus- 
kas, Mt. Vernon, N.Y.; S. Na
vickas, P. Pupius, V. Ramonas, 
Chicago, I1L; M. Benevičius,

Visi viduriu organai yra tamp
riai surišti vienas su kitu ir su 
visu organizmu. Vieno organo su
sirgimas gali iššaukti kito orga
no susirgimą. Taip pat ir skaus
mai nervų sistema gali persiduo
ti į kitas organizmo vietas ir iš
šaukti kitų organų susirgimą.

Čia paminėsiu keletą švarbes-

apačioje, daugiau užpakalinėj da
lyje. Joje gaminamos svarbisusios 
virškinimo sunkos. Kasos syvai re 
guliuoja ir cukraus virškinimą.

Šio organo svarbiausia susirgi
mo priežastim būna netinkamas 
maistais persj valgymas, žinom*. 
ir infekcijos.
Simptomai: stiprūs skausmai po 

krūtine dažnai aplink visą skran 
dį, vėmimas, pakyla karutis. Ligą

nių vidurių susirgimų, kurie duo
da staigios ligos reiškinius ir ku
rie reikalingi gydytojo pagalbos, 
o kartais net operacijos. Laiku ne 
sikreipiant pas gydytoją gali bū- dažnai u
ti per vėlu. rurginiu būdu.

Skrandžio žaizda
Viršuje į skrandį įeina stemplė, 

o apačioje išeina dvylikapirštė 
žarna. Skrandis gali išsitempti ir 
sutalpinti keletą kvortų skystimo. 
Skrandžio žaizda atsiranda vidu

je ant sienelės. Laiku neatpažin
ta ir nepradėta gydyti, žaizda ga
li plėstis ir eiti gilyn. Vėliau ga
li būti įvairios komplikacijos, pa
vojingas kraujavimas. 
Žaizda gali pasiekti kepenis, ka

są, žarnas, pagaliau gali prasiver
žti į pilvo plėvę ir sukelti aplin
kinių organų įdegimą, pavojingą 
žmogaus gyvybei. 

Žaizda gali 
skrandyje, bet 
žarnoje, žaizdų 
karnas maistas,

žarnų traktas prasideda skran
du ir baigiasi išeinamosios žar
nos anga, viso — 5-6 metrai il
gio, įvairaus storio, žarnų siene
lės išraizgytos kraujo indų, ner
vų šakelių, žarnose visą laiką ei
na judėjimas — peristaltika, ku
ri neša maistą žemyn.

žarnų veikla tampriai sujung
ta su viso organizmo funkcijomis.

Jei įvyksta žarnų užsisukimas ar 
užsikimšimas, tuoj pajunta visas 
organizmas. Tai labai sunkus su
sirgimas. Priežastys gali būti įvai
rios: maistas, kirmėlės, buvę žar
nų susirgimai, sulipintai. Žarnų už 
sikimšimas duoda didelius skaus
mus visuos viduriuose, sukelia 
vėmimą Ligonis atrodo išblyškęs, 
nusilpęs. Dėl kraujotakos sustoji
mo gali įvykti žarnų gangrena, 
pilvo plėvės įdegimas. Ligonis, rei
kalingas skubios operacijos.

Čia dar reikia pridėti, jog yra 
moterų ligų, kurios gan duoti štai 
gius susirgimus, aštrius skaus
mus ir pareikalauti skubios chi
rurginės pagalbos.

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125.138 OBCHABD ST- GR 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiškai ir ukraniškai

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIENIS SEKMADIENIAIS. I4SKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo .gimines ir artimuosius

Kirkšnų nž^tsmanry; trūkis
Per kirkšnų trūkį išėjusios žar

nos dažniausiai lengvai grąžina
mos atgal į vidurius. Bet kartais 
žarnos užsmaugiamos trūkio angoj 
ir sunkiai atstumiamos atgal. Bū
na atsitikimų, kada žarnos visiš
kai užsismaugia trūky. Toje vietoj 
matosi išsipūtę žarnos, ir jų ne
galima ranka įstumti atgal. Atsi
randa stiprūs skausmai, viduriai 
nesivalo. Jei nebus suteikta pagal
ba, užsmaugtose žarnose gali į-
vykti nekrozė — gangrena.

Tokiuos atvejuose reikalinga 
skubi operacija.atsirasti ne tik 

ir dvylikpirštėje 
priežastis—netin-

_ __  alkoholis, sunkus , dažnas susirgimas. Apendicitas yra
darbas, ypač sunkūs pakėlimai.

Vienu - iš svarbiausių skrandžio 
žaizdos reiškinių yra po sunkesnio 
valgio — smarkūs skausmai po 
krūtine

Ūminis apendicitas 
ūminis apendicitas yra gana

pilvo srityje.

;w
LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE. 

UKRAINOJE IR U2KARPAC1O RUSIJOJE!
Pasiųsk j'em vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 

Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 
Vilnones medžiagas $ ritinių ir atlaikas pačiom prfeinamiausiom 

kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei j; 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. ;;

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: į;

I. CIGNA N, I NC.
161 Orchard Street New York 2. N. Y. y 

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

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

aklosios žarnos priedelio, apendik
so. susirgimas, šios žarnos priede
lio paskirtis nežinoma. Yra tik
ra, jog jis kūnui yra bereikšmis, 
nes, jį išpiovus, organizmo darbas 
nenukenčia.

Manoma, kad apendicitą suke
lia, papuolę į aklosios žarnos prie 
delį pašaliniai kūnai — vaisių kau 
liukai ir kit.

Pastebėta — kurie žmones min
ta daugiau augalų maistu, apen
dicitu serga rečiau. Po didelių 
švenčių tos ligos susirgimų pasi
taiko dažniau.

Apendicito reiškiniai: dažnai 
skausmai prasideda visuose vidu
riuose, vėliau lokalizuojasi vienoje 
vietoje, dažniausiai apatinėj daly,

SIUNTINIAMS j LIETUVĄ! j
AMERIKON atvyksta Londono čiuožikės — "Ledinė gvardija'

Kurkime savas įstaigas ir įmones 
šioje šalyje gyvenimas eina 

smarkiu tempu. Turėdami nors 
ir trumpas laisvas valandas, jas 
dažnai praleidžiame netinkamai. 
Dažnas grįždamas po sunkaus dar
bo užsuka “atsigaivinti”, atseit, 
atgauti savo jėgų. Namie dar ir
gi atsiranda skystimėlių. Kai tu
rime laisvą dieną ar pasitaiko 
šventės, tai jau gerai atsigaivi
name. Tas pats ir parengimuo
se, klubuose, galiūnuose.

New Haven. Conn.: K. Merkis. Toje pūslėje atsiranda akmenys, dešinėje. Pradžioje pasireiškia vė- _ . . . , dirbti ligoninėse, našlaičių, sene-Taip visada ir visur ‘Dcsicai-’M. Simanavičius, J. Verbyla. kūnų dydjs įvairus — nuo smėlio mimas, pakyla temperatūra, lie-

Tulžies pūslės įdegimas ir 
akmenys

ir bado metu tulžies pūs-

jos

Karo 
lės ir apendicito susirgimai su
mažėja. Šios ligos yra taikos li
gos, kada žmogus valgo sočiai ar
ba net persivalgo.

Tulžies pūslė yra vidurių deši
nėje pusėje, kiek žemiau šonkau
lių, žemiau kepenų, su kuriom ji 
glaudžiai surišta. Tulžies virškini
mo syvai pagaminami kepenyse, 
sandėliuojami tulžies pūslėj, iš 
ten išsilieja į dvylikapirštę žarną.

daryti ir paaukoti geriems reika
lams.

Amerikoje lietuvių esama tiek, 
kad galėtume turėti ne tik sa
vus klubus, kur paliekama dau
giausia pinigų ir kurių pelnas ne
žinia kur sutirpsta. Mes neturi
me savų ligoninių, prieglaudų, kur 
prisiglaustų senatvėje ir vienat
vėje atsidūrę žmonės, neturime 
našlaičių namų. Savų profesiona
lų turime užtektinai. Jie galėtų

♦

Tamsta raū didelį pasirinkimu vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
b Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams. 

Maldyto* ir rayomnės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(wbo lesale) kainomis.

K and K EABRICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth* N. I.
PRIE CITY SAVTNGS BANK Tet EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kaino* vyrų drabužiam, prasideda nuo 9-50 už pilna eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. ! 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, '

.... ... ..... ... vindami” visai npbėat.si gaunamSo. Boston, Mass.; P. Yuskevi- grūdelio iki graikiško nesuto. Kie- žuvis apsivėlęs. Kartais, tai būna , ... . ,
cus, Kearny, N J.; D. Razulevi- kis jų taip pat įvairus — kar- labai retai, skausmai atsiranda r nusisvaigmame. mogus ne 
čius, Norwood, Mass.; J. Vaite- tais vienas, du. d kartais net ke- kairėje vidurių pusėje arba jų a- btogtbes^ ° &
kūnas. Canton. Mass.; A Be- Bos dešimtys. Akmenims užkim- pačioje. Ir prityrusiam gydytojui ir nesa ’
piršti!, Baltimore, Md.; J. ŠUO- šus tulžies takus, pasireiškia gel- kartais sunku nustatyti diagnozę. Kiek išleidžiama pinigų nepro- 
pys, Detroit. Mich.. K. Matulio- tonlige. tulžies syvai papuola į Tuomet ligonis reikalingas ilges- duktingai ir žalingai. Kiek už tuos 
nis, Racine. Wis_, kun. M. Dau- kraują, kuris išnešioja po visąkū- nio tyrimo, kraujo analizinės. Gy- pinigus būtų, galima gero pasi- 
kantas. Dearboro. Mich.; L. Ro- ną. Tada įvyksta apsinodijimas. 
man. Allentown. Pą; A Akelai- Kartais į tulžies pūslę ir į ke- 
tis, B. Walkauskas, Pittsburgh. Penis papuola mikrobai ir suke
pa. ;A. Driznius. Scranton, Pa.; tulžies pūslės įdegimą taip

mokykloms. Reikia susiprasti ir
kurti savas įstaigas.

kas, tada jie taip neskurs ir ne-

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMBGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE

M. Bartasius. Mt. Carinei. Pa. vadinamą cholecistitą.
Aštrus tulžies pūslės įdegimas Ipolito sūnūs

vedami geriau, galės paremti ir 
lietuviškuosius reikalus. Lietuviš
ki reikalai yra bendri, tad ne
žiūrėkime į juos skirtingomis aki- 

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens mis- •
C Neleiskime tuščiai laiko, pra-

Dečkauskis. Adolfas ir Izidorius, Sadukaitė-žemaltienė. Magdė, ir dėkime tuoj pat realizuoti, o lė-
—--------- ,------ - ------------------ -------------------- o-----------x~^x^, šų atsirąs. Juk ne retas atsiti-

Po $1.50 S. Šilkas, . pasireiškia aštriais skausmais po Dėdinas, Pijus ir žmona Emilija Petro Šaduko dukterys klmas, kad miršta lietuvis, pa-
Stankevicus, E. Pūrelis, Broošonkauliais dešinėje krūtinės pusė Dedinienė, gyvenę Kaune Strungaitytė-Paliukaitienė, Mari- likdamas visas savo santaupas
lyn. NA.. D.S. Nutautas. Wo°d- je skausmai atsiliepia į Dūda, Jonas ir Juozas, Martyno joną valdžiai, nes neturi čia giminių,
haven. N..Y. J. Steponeviaus. dešįnį petį mentę. dešinę ranką, sūnūs, kilę iš Ukmergės, ar Ute- Sturytė-Ivanauskienė. Kazė, iš Ra- o lietuvių kultūrinių įstaigų čia
Dorchester, Mass. Kartais pasireiškia vėmimas, kre- nos apylinkių nėra.

po ^1. __ N.Y. Valstyb.: čia šaltis, pakyla temperatūra. Iš Jonaitytė-Jagminienė, Antanina, lių km., jos vyras Juozas Ivanaus- Meskime įprotį kurti kiekvie-
“ “ tulžies pūslės įdegimas gali persi- Vinco duktė, kil. iš Pupiškių kai- kas, iš Kelmės v., Svimių k., jų noj lietuvių kolonijoje po kelias-

dukterys Anne, Johahna Valerie dešimt organizacijų, kurios tik
kus. F. Zubiskas, K. Remen- degimą gali trūkti pati pūslė. Jurebičius. Bronislovas Adolfo Tarvainytė - Bedaukienė, Sofija, piknikus bei metinius balius mo
čius. Sės. M. Nikodemą, kun. Kartais įdegimas gali aprimti ir sūn., gimęs 1909 m., Rygos mieste Kazio dukt.

P. Jenčius. B. Chigas. K. Ka
zickas. P. Vasiliauskas. E. Šen- mesti į kepenis. į pilvo plėvės į- mo, Linkuvos vai.

šia, o šiaip daugiau nieko neduo-
pereiti į chroninį. Kardauskas, Jurgis, Jono sūn., Urmehs- Pranas ir Vladas, kilę i

Panašūs skausmai bei reiškiniai ki] Suvalki]oSi Pu^ko parapi- Gedvydžių km, Gruzdžių valse.
būna prie tulžies pūslės akmenų Jog Agurkių km. 
atakos, tik tuo metu nėra tempe- . — ir sumanymus realizuoti kuoKakaras. Stasys, Domininko sun. Ieškomieji arba apie juos žinan ..

.. __ ... . . « « , . - - x ... x« greičiau, šiame reikale turėtų pa-iš Kariadonų tieji maloniai prašomi atsiliepti: „dėti ar net vadovauti čia esantie- 
chester. K. Tumonis. Albany, Dažniausiai tulžies pūslės susir- Consulate General of Lithuania ji mūsų konsulatai, juk dabar

J. Maknys. R. Plėnys. Brooklyn 
S. Ziupka. M. Budenas, Maspeth 
A Arūnas, M. Yanason, Wood-
haven, A. Ramanauskas. Rich- ratūros. Kartais tie akmenys ne- 
mond Hill.; Dr. V. Lelis.* Ro- duoda jokių reiškimą

kun. C. Skrypka. Binghamton, 
S Kraunaitis, Andes, P Witkus 
Spring Valley, M. Karaktynas. 
Elmont

, ,__ . , . z Kubilius, Antanas, g. 1917 m. Vi-gunus, ypač akmenis, gydoma chi
rurginiu* būdu.

Kasos įdegimas
Kurtinaityt'-M'isf k’. nė, Veroni

PATENKINTI
Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

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

TeL: AL 4-8319

EVergreen 8-9794

M. and Z. Gllision Works
JULIUS MALDUTIS

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesmimas, pakeitimas
naujomis, dažyąas ir poliravimas

987 GRANO STREET
darbuotojai kviečiami diskutuoti

Vyrukai tytė-Kavaliauskienė, Ona šį reikalą — savų įstaigų kūrimą BROOKLTN 11, N. Y.

41 West 82nd Street 
Nw York 24, N.Y.

nėra perkrauti darbais. Perkanį • parduodant namus, ar iš-

(pankreatitis) būna retesnė, bet salskis. sūnus Albinas, turi tris

BANGA TELEVISION
Lileikis, Eduard-s, Z.dono sūn.

^... . n ■» . sunkesnė liga nei tulžies pūslės dukteris.Dėkingi TT. Pranciškonai9 susirgipiai
DARBININKO leidėjai. Si didelė liauka yra skrandžio T.tpslraitė, Bronislavą Johana ir 

Petronėlė, vienos ištekėjusios pa- 
į varde Juškevičienė, Mtų nežino- 
' mos, kil. iš Akmenės>-X&žeikių 
į ap^ gyveno Čikagoje, UI.
j Lukošius, Viktoras ir Lukošait, 
, Juzefą, Viktoro vaikai, gimę Ci- 

'■:< kagoje

• ■ : '■ r*' z

Lukoševlčlus, Kazys, Simono sūn., 
kil. iš Vekonių k., Kruonio valsč., 
Trakų apskr.
Meškėnas. Stanley, gimęs Girukiš- 
kių k. Dūkšto vai
Račkauskas, Jurgis ir Steponas, 
Kazio sūnūs
Remenčius, Antenas, Jurgio iš 
BarU klų k., Veliuonos par., Ra
seinių »p., gyvtoę* Wat«rtary,

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8. N Y

TELEFONAS:
APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGFLAFAI,
■ (GROJIMO APARATAI (Tapė Recordersi.
• VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI.
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond ) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.

nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais,fedcraliniy ir vals-
tybiniŲ taksy (Incorne Tax) užpildy
ii. pirkimui piniginiu perlaidy (Mo-
ney Orders), Mutual Funds.

Kreiptis -

Joseph Andrusiy* Insurance

37-09 4AMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N Y.

TEL. n 7-4477

«rkmadWni*H — 1 nl p.p. Kr! 5 vai. vak



Apygardinės pirmenybės 
Woreast«ryj«.

Apygardinės krepšinio ir sta
lo teniso pirmenybės įvyksta 
sausio 24-25 Worcester Mass. 
Newyoridečiai šią datą gali pri
imti tik Bu padėka ir džiaugs
mu, nes visi studentai tuomet 
bus jau atlikę savo egzaminus.

Vyrų grupėje dcl apygar
dos meisterio vardo i? vėl ko
vos- Woreesterio Vytis. Water- 
burio Gintaras, Bostono Daina
va. Kažin ar sugebės senasis 
meisteris Brooklyno LAK iš
laikyt titulą, nės Worcesterio. 
Vytis daro žymią pažangą, o su 
Waterburiu jau nuo seno turė
ta vargo. Tačiau mūsų Atletai, 
rimtose kovose neapvildavo, 
tad lauktina jų pergalės. 
Galima kartais • susilaukti ir 
staigmenos, nes Brooklyno LAK 
per eilę metų savo apygardoje 
dar neįveiktas. Vadovai Bagdžiū- 
nas ir Birutis Į Worcesterį ve
žasi toki sąstatą. Bačanskas I 
ir H, Daukša, Gintautas, Ku- 
ryla, Lepikas, Sirusas, Tulaba ir 
Vyšnius.

Motery grupėje newyorkie- 
tės pirmą kartą startuos Brook
lyno LAK vardu. Ir čia, atrodo, 
meisterio vardas nukeliaus į 
New Yorką. Mūsiškės i Worces- 
terį vyks greičiausiai tokio są
stato: Arminaitė, Endriukaity- 
tė, Gihtautaitė, Padvarietytė, 
Preisaitė, Senkutė, Nutautaitė, 
Žymantaitė — ir Žukauskienė.

Stalo teniso, deja, New Yor- 
kas kaip ir neatstovauja. Mo
terų vienete V. Žukauskienė 
bandys ginti savo titulą, tuo 
tarpu vyrų grupėje pirmenybė 
atiduotina Hartfordo atsto
vams.

HAM RiCHAROSON (kairėje) ir Alex Oltnedo iaim&jo teniso 
Oavis taurę.

organą. įsileidę. Šiaip jautį
aiškiai matyti, kad Torontas 
tikrai galėjo stipresnį sąrašą iš
statyti. Dabar jo nebeišgeibsti 
ir tauri Suprono asmenybė. Sa
vo laiku esame pareiškę, kad 
naujoje valdžioje norėtume ma
tyti Toronto atstovus. Deja, pa
žiūrėję į šiuos sąrašus, turime 
atiduoti New Yorkui pirmeny
bę.

be jo- 
be jo-

patirti 
Algir-

Dienos temomis
LSK ir FASK rengtas Nau

jųjų Metų sutikimas, bendrau
jant su kitomis vietos lietuvių 

r organizacijomis; šį kartą pra
ėjo vidutiniškumo ženkle, Or
kestras —viso vakaro silp
niausias taškas. Atrodo, kad 
ateityje bent į panašaus po- 
mą sporto vienetai eis 
ma sporto vienetai eis 
kių kitų talkininkų.

Švenčių metu teko- 
apie mūsų krepšininko
do Vyšniaus sužadėtuves su 
Vincenta Kapočiūnaite, kurią 
prieš kiek laiko matėme taip 
pat mūsų krepšinio ekipos sąs
tate. Būsimai lietuviškai krep
šininkų šeimai linkime sėkmin
go rytojaus.

Faskas išleido paskutinį sa
vo pranešimą. Žinia apie šiau- 

19. Kandidatų sąrašai žinomi rėš Amerikos lietuvių krepši- 
jau iš anksčiau jie pateikti nio rinktinės siuntimą į Pietų 
New Yorko ir Toronto. Per- Ameriką daugiau negu įdomi, 
žvelgus tuos kandidatų sąrašus, Tokios komandos nusiuntimas 

, galima pasidžiaugti, kad 'abeji būtų tikrai didelis mūsų trem- 
tikrai stiprūs, New Yorko pa- ties sporte- laimėjimas, todėl 
teikto sąrašo pavardės, kaip linkėtina, kad tai pavyktų. Bet 
Vakselis, Vilpišauskas, Biru- iš kur gauti pinigų tokiam žy- 
tis. Brazauskas ir kt,, pačios giui, kai mūsų klubų dalis krap- 
kalba už save. Pačios už save što pakauši, kaip išsiversti.

Atletas

Valdžią renkant.
Centrinė rinkiminė komisija 

praneša, kad Pasko-vadovybės 
. rinkimus yra nukėlusi į sausio

kalba ir Toronto kandidatų są
rašo pavardės. Bet tame sąra
še randame ir Lukošiaus pa
vardę. Kaip šiame laikraštyje 
jau buvo rašyta, jis norėjęs lie- 
tuvišką vienetą, tuo metu New 
Yorką, iš lietuviškos sporto vei
klos išskirti dėl kaž kokių futbo 
lo lygų nesutikimų Galime į- 
sivaizduoti, ko sulauktume, to
kį asmenį į savo vadovaujan-

FARMACISTS

GEORGE EISELE 
PHARMACISTS

Phone FRanklin 2-8934 
176 West Adams Street 

Chicago, III.

H. W. MALE FEMALE

virėjos. Namų ruošos darbininkės 
— slaugės. Savaitinis atlyginimas. 
Pastovi tarnyba-— $30 iki $60. 
Miegoti galima vietoje ar kitur. 

BEST MAIDS, Ine.
6 Lincoln Avė., Roslyn Hts. 

50 Feet from station_____
MA 1-7878 ir 1-7879

VIRĖJA Suffolk Co. klebonijoj.

patyrimas ir rekomendacijos. 40 
metų ar jaunesnė. JUniper 5-8760

REGISTERED NURSES

Work Close to Home
Grant Hospital on the North 
Side has openings on all shifts 
for full or part timę registered 
nurses.
PREMIUM PAY FOR SATUR- 
DAY, SUNDAY AND HOLI- 
DAYS. NO ROTATION

Phone
Grant Hospital 

(Personnel Dept) 
Dlversay 04400 

or come to 
551 Grant PL

NURSES — L.P.
R.N/S — L.P.N/S

OF

Bobby Flseher, 15 metų brook- 
lynietis, antarakart laimėjo JAV 
šachmatų pirmenybės ir stambų
jį $1500 prizą. P-bės buvo baig
tos pirmadienį, sausio 5 d. Fischer
laimėjo 6 partijas ir 5 baigė ly
gioms, taigi, Amerikos čempiono 
vardą laimėjo be pralaimėjimo. 
Tašku žemiąp liko didmeisteris 
S. Reshevsky, pralaimėjo vienin
telę partiją Fisheriul. Kitų eilė 
dar nėra tvžla, dėl neužbaigų 
partijų. Jie stovėjo šitaip: L. E- 
vans, D. Byme po 6 tš., Bisguier, 
Lombardy ir Sherwin po 5 tšk. 
Toliau, vengras Benko, R. Byrne, 
Latvis Kaime, Weinstein ir latvis

P-bse dalyvavo 12 atrinktųjų 
Amerikos meisterių, jų tarpe du 
latviai. Penki iš jų su didmeiste- 
rio titulb: Reshevsky, Bisguier, 
Evans, Benko ir Fischer.

Harvardo universitetas grįžo 
iš Clevelando, laimjęs antrą vie
tą tarpkoleginėse JAV pirmenybė
se. (Iv. Chicagos univ.) Už Har
vardą lošė S. Lyman, A. Freeman,

Šveikauskas pelnijo 4 tš. iš 6 
rungtynių. -

REAL ESTATE

KATALIKIŠKOJ APYLINKOJ
NO. PELNAM 5 kamb., vonia, 
šiltas vanduo, šildymas, skly
pas 50 x 100. Prieinama kai
na; privatus CLoverdale 3-7417 
(Brooklyn); neatsakids skambin
ti PE 8-4943 po 10 vai pr piet.

WHITE PLAINS, N.Y.
LO W30/S

Colonial stiliaus mūrinis namas 
su centrine sale. Pirmas aukš
tas su persirėdymo kambariu,
2 a. — 4 miegm’. ir 2 vonios,
3 a. 1 mieg. ir vonia. Du maši
noms garažai. Arti katalikų 
bažnyčios, Rami aplinka. Savin. 
WH 6-3305.

Vista Pool

tV. BERNADETOS PARAPIJOJ 
BROOKLYNE DYKER HGTS, 
vienos" šeimos mūrinis namas, 
7; kamb. įrengtas rūsys, mo
derniškas. Geras pirkinys.

Privat. TE 7*1033

ARTI SV. BARNABO IR tV. 
PRANCIŠKOS DE CHANTALL 
BAŽNYČIŲ, WANTAGH, N.Y. 
3 miegamiji, garažas, rūsys, sk
lypas 60 x 120 — Cyęlone Fen- 
ce — sietai; aps. nuo audrų. 
Sumažinta iki 
$16,800.

Baras, sale vestuvėm*.

1X83 MADISON ST

SU 5-1556

LOCUST VALLEY, Ll.
$18,000 — Colonial Ranch —
3 Bedrooms —Near Catholic 
Institutions — Mušt Be Seen 
GL 4-3247

ŠV. EDMUNDO PAIL, SYOSSET 
$18,000, 6 kamb. su centrine sale 
namas, valgoma puikioje puši
nių lentų klotoje virtuvėje, pil
nai įrengtas salonas 16’, valgoma
sis — 20’, manteled firpl. w blt. 
in TV. 3 miegamieji, Hollywood 
lovos, įrengtas rūsys, garažas, w- 
w kilimai, 3 did. applcs. strms ir 
seras ir daug kitų patogumų. WA 
1-2883

R4VRERRV RESALE T**.g*t
Vėdinamas, 6 kamb. namas, tera
sa, gražus, medžiais apsodintas 
sklypas. Bendros maudyklės, iš- 
kylavimas. NE 2-3820

ŠV. ANTANO PARAPIJOJ, 
YONKERS, N.Y.

Nepera Park — 4 kambarių pir
mam aukšte ir 4 kmb. antram, 
plūs rūsys. Arti mokyklos ir baž
nyčios. $29,000. I ir pusės metų 
senumo.

YO 3-7688

ST. WILLIAM THE ABBOT PARA
FUOS, SEAFORD, LJ-, N.Y.
3 miegamieji, vonia, pilnai įreng- 
tas valgomasis, "valgyti galima ir 
virtuvėj, su salkomis, pilnai įreng
tas rūsys, dviem automobiliam

BROOKLYN 27, N. Y..
- _ rel-EV_2-95R6' APrū- Foresu. A ve R>dgewiHXt «__

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES J.

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI T
• šeštadieniais, sekmadieniais 

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St, New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

R c p u b 1 i c
Wine & Liquor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degi, 
tintų, leonjakų, midų šventėms bei 

kitoinš progoms ' - •’

JUOZŲ IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RAY'S UQU0R STORE

Galima gauti įvairiausios 
.portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir im- , 
pasirinkimas degtinės ir

R1CHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL

Convienient Location —Man
hattan Nursing Home has im- 
mediate openings. All Shifts 
— Salary Open. — Excellent 

-Personnel Policies — Congenial 
Co-Workers —Pleasant Sur- 
roundings — Hospital and Life 
Insurance

Great Neck
8 metų Colonial stiliaus $32,900. 
26 pėdų salionas, atskiras valgo
masis, vyrams ir moterims atski
ri kambariai, gonkos su sietais, 
3 miegamieji, vonia, tarnaitei

sklypas 70 x 100 pėdų žemos tak
sos, 4 proc. morgičią. HU 7-2464.

garažas. G.E. šaldytuvas ir pečius, 
apsaugoti langai nuo audrų. NI- 
ghtingale 9-5437, po 6 vai. vak.

Šv. Patricko Parapijoj
Glen Cove, Pine Ridge, 7 kamba-

akro že-

dimui kamb. daug kitų priedų.
Prašo $38,000. GL 4-2836.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 ML Vernon Street Pliiladeiphia 23, Pa.
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

Towers Nursing Home
2 West 106 St.

N.Y. City
UN 5-8800

CHIIDREN BOARDED
Virš 21,000,000 automobilių savininkų

280 Chesnut Street • New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-II8I

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
GAILESTINGA SESUO 

GLOBOJA VAIKUS
— nuo gimimo dienos iki 6
metų — labai gražiame name
205 Dongan St., Staten Island,

mos gelžūni ar chromu.

RELIGIUOS GOODS

14” z 18’

MA 1-3128 1934-7-18-59T-R-63

kiekviena katalikiška šeima bei 
parapinė mokykla norėtų įsigyti 
įrėmintą, alėjiniais dažais pieštą 
POP. PUAUS Xn PAVEIKSLĄ

AMERIKIECIŲ teniso komanda iŠ Australijos parsivett Davis 
taurę. "

PAREGIMAS BAU9 MISIJOMS PAREMTI
Būkite rakštis komunizmui. Ateikite į Baltų misijoms pa

remti vakarą. Pelnas skiriamas Lietuvos reikalams.
Programoje tautiniai šokiai, dainos, tautinių patiekalų 

vakarienė, šokiai geram orkestrui grojant.
Pagrindinis kalbėtojas Dr. ANT. TRIMAKAS

> ALUANCE CLUB, 78 St Marks Place, New York, N.Y.
► Pasiekiama IRT Lexington traukiniu iš Astor PL stoties 
; ir BMT Canarsic traukiniu iš Ist Avc. stoties.
* SEKMADIENJ, SAUSIO 18, 1959
I 5 vai. p. p. Coktail’is. Vakarienė 6:15 vai. vak.
* Bilietus užsisakyti iš anksto pas rengėjų pirmininkę
> Stella Wilhrorth, 338-91st St., Brooklyn 9, N. Y. Tel. BE 8-3443
1 Globoja: Baitas

Rengia: ASSOCIATED NEWMAN CLUB ALUMNI
Kaina 3.00 doL

(IntercoUegiatc Alumni Club)

Gaila, bet C.OD. siųsti negalime

ney order
GAMBA STUDIO

92 Hillcrest Road
MAPLEWOOD, N J. SO 3-8043

KONTRAKTORIAUS DARBAI
Bažnyčioms, privatiems na
mams ir institucijoms.
Brooklyn, N.Y., TAylor 7-7088

3051 Atlantic Avė., 
Brooklyn, N.Y. TAylosr 7-7088

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,
Jūs esate kvalifikuotas:

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas

Dideliam apdraudos sutaupymui, gereaei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS
APDRAUDOS SPECIALISTAS

116-55 Queeiis Blvd.
TeL VI. 3-1477 

NAMŲ ADRESAS 
106-53 95th Street

Forest HiHs 75, N. Y.

Ozone Park 17, N. Y.

Alum, apvadai
Alum, durys
Alum, langai
Antlangės

Atnaujinimai 
Atsarginiai laiptai 
Atspara vandeniui 
Atspara vėjui
Cemento darbai

Insuliaeija Stogo dengima*
Izoliacija Stogo langai
Kitavimas Stucco darbai
Laiptai Šaligatviai •
Langai šaldymas
Mūrijimas šildymas
Namo apmnžimai . Takai 
Nitavimas Turėklai
Pagražinimas " Tvoros
' Pakopos. Vaizdiniai langai

Celotex lubos PaRpės Vamzdžiai
. Dažymas , Pamatai Valymas garu

Dekoravimas Pastogės Verandos
Elektros laidą! Perkeitimai Virtuvės

' Gaisro apsauga: • Plytelių darbai Vonios
Garažas * Prakasimai , Venec. užuolaidos
Grindys Prieangiai žibalo krosnis
]akmenijimss Priestatai }

THrsddtes nemokamo darbų įvertinimo!

sąlygos • Ligi 84 mėnesių J
Ki*ipHtė< | JUNTAMĄ EVerjreen W»1 J

74 Providence Street
Worcester, Mass.

PL 4-6757 “ PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAUL P. NORKUS
Mandagus patarnavimas įnirusiems

1400 North 29th Street,
POplar 9-3231

Noritč geros—meniškos fotografijos
portretu, šeimos, vaikų. IvBirių progų.

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir jmn. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Mcnahan St. Rfdgevood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti tel. IIYacint 7-4677 ' Į



IRENE J.OOSBERG

mi-

Vincas Kudirka Bostono scenoje
LAIDOJIMO DIREKTORIAI

lienės psrap. bažnyčioje.

lų Karalienės parap. bažnyčio- AMERICAN AIRLINES 1,500 pilotų baigS streikuoti.

TeL: GL 2-6916

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

kauskui, Juditai Audenaitei, Ro
mui Kisieliui, A. Lansbergiui,

ANGLIJOS naujas helikopteris pakelia 5 keleiviu* Ir 1.708 Švar
cų važmos. Gali nusileisti sausumoje, vandenyje ir ant ledo.

į Kanadą, baigė Karališkąją Mu
zikos Konservatoriją Toronte. 
1954 Toronto Kiwani$ muzikos 
festivalyje laimėjo aukščiausią 
dainavimo premiją. Dažnai dai
nuoja kaip solistė su Toronto 
simfoniniu orkestru, su Toronto 
Mendelsono choru, Toronto ope
roj, radijo ir CBC televizijoje.

Bilietai gaunami po 2.27 dol. 
ir 1.80 dol. prie įėjimo Jordan 
Hali kasoje.

A1& ttatHE#

J. L. GIEDRAITIS, 
163? Broad Street 
Hartford, Conu., 

patarnaus sąžiningai.

kurioje galima gauti visam 
butui modemiškiąusi bal
dai. įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuves 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

sausio 17 d., 5 vai. p.p. Ange-

Peter R. Riccardi ir Do’ores 
A. Burokaitės sutuoktuvės Įvyks

Juozapas Kudrevičius (sausio
5) 73 m. Velionis gyveno 179 
F. St. Nuliūdime paliko sūnų 
ir keturias dukteris. Palaidotas 
Senosios Kalvarijos kapinėse.

EVergreen 7-2155 
Res'd. ILlinois 8-7118

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO 
reikalais.

Genovaitė Ambrozienė (sau- 
2) 43 m. Velionė gyveno 108 
Beaumont St. Dorchestery. 
Nuliūdime paliko vyrą, 16 mėn. 
dukrelę, tėvus ir du brolius. Pa
laidota N. Kalvarijos kapinėse.

Off. Telph. AN 8-4618 
Res. AN 8-5961

Juozapas Aukštikalnis (saus.
2) 67 m. Velionis gyveno 688 
E. 6th St. Nuliūdime paliko 
žmoną, sūnų ir dukterį- Palai
dotas N. Kalvarijos kapinėse.

Leonas Karmazino* susižie
davo su Alvitą Ruokyte. Vestu- 

numatytos liepos mėnesy-

Mi rūšie j i
Po gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti:

Antrame šių metų pabaltie- 
čių koncerte sausio 16, penkta
dienį, 8:30 v.v. Jordan Hali 
dainuos estų mezzo-sopranos 
Irene Loosberg. Tai jauna, bet 
jau pasižymėjusi dainininkė. 
Dainavimo studijas karo metu

Išnuomuojamas kambarys vie 
nam asmeniui. Atskiras įėjimas. 
Prie gero susiekimo Jamaicos 
linija. Skambinti MI 7-2658.

vyra, F. Karosienė — Baluc- 
kienė, G. Karosas — Andriu
kas, J. Zaranka — Kunigėlis, 
A. Vakauzienėr — Kražių Mo
terėlė, V.Vakauzaitė— Jonieš- 
ka, A. Daukantienė' —Leonavi
čienėj y.’Strolia—Leskauski^. 
Minėnnart) rengėjai, teatro re- 
žisieriai ’ff '^rfistai padėjo daug 
triūso, 'padarytos didelės išlai-

Bostono Tarptautinis Institutas 
kurio skyriai yra visuose J 

AV miestuose, kaip kasmet, 
taip ir šiemet sausio 16 d. 8 
vaL vak. Hotel Statler viešbu
tyje ruošia tradicinę puotą, kur 
paprastai dalyvauja inteligenti- 
nės publikos lig 2000 žmonių. 
Kviečiamos įvairios tautos pa
sirodyti. šiemet jau aštunti me
tai pakviesta ten dalyvauti Bos
tono lietuvių tautinių šokių 
grupė su lietuviškais drabu
žiais. Kitoje salėje bus tauti
niai valgių stalai. Dalyvaus ki
tų valstybių konsulai, taip pat 
ir Lietuvos konsulas adv. A. 
šalna.

35 So. 8th Street 
Brooklyn 11. N. Y.

Už tai Jai labai dėkoju!
Taip pat mano padėka solis

tui Vladui Baltrušaičiui už iš- 
mokymą giesmės ir dainelių.

Sunku išskaičiuoti visus ge
ros valios ir palankumo paro
džiusius asmenis, bet jiems ne
padėkojus negalėčiau likti.

BALDŲ 
KRAUTUVE

Krikštai -
Gruodžio 28 šv. Petro parapi

jos bažnyčioje pakrikštyta Teo
doro Lukosi ir Albinos Wassel 
— Lukosi duktė Karolinos ir 
Onos vardais; Tėvai gyvena 31 
Dovvner St, Dorchestei? Mass.

Bostoniškis Juozas Trinka 
katedroje kunigu bus įšventin
tas gegužes 7, o gegužės 10 pradėjo Švedijoj. Išemigravusi 
lietuvių bažnyčioje bus jo prie 
micija. *3o tėvas dabar ligoni
nėje, ir sielojasi sulaukti sū
naus kunigo.

Sausio 18 d. 3 v. po pietų So. 
Bostono gimnazijos (High Sc- 
hool) salėje Bostono Liet. Ben
druomenės komiteto pirm- 
mininkaujamo-J. Kapočius; ren
giamas iškilmingas V. Kudir
kos minėjimas. Jis rengiamas 
Bostono, Brocktono, CambričŲ 
ge, Lawrence, Lowellio, Nor- 
woodo; Providehce, Putnamo, 
Stoughtono, Worcesterio ir ki
tų artimų vietovių lietuviams. 
Prof. J; Puzįnas kalbės apie 
V. Kudirką. Bostono Lietuvių 
Dramos Sambūris vaidins K- 
Inčiūros parašytą, A. Gustaičio 
atkurtą 6 v. pjesę “V. Kudirką^ 
Svarbiausius vaidmenis atliks 
Lietuvos dramos aktoriai — 
Henrikas Kačinskas ir Antanas 
Škėma. Ražisuoja lietuvos teat
rų režisierius Ipolitas Tvirbu- 
tas, padedamas Aleksandros 
Gustaitienės. Muzikinės dalies 
vedėjas Vytautas Strolia. Nau
jos dekoracijos rengiamos Lie
tuvių Enciklopedijos leidėjui 
Juozui Kapočiui organizuojant. 
Pastatyme dalyvauja daug nau
jų artistų: A. Škėma — Be
vardis, A. Mongirdienė — El-

Vytautui Kidoliui, Mikitų, Volo- 
dkevičiui, VU kL mokiniams — 
scenos puošėjams: Kazimierui 
Snieškai, Pranui Ąžuolui, Vis
valdui Gerdviliui, Edmundui 
Vaičiuliui ir kitiems. Mamytėms 
ir tėveliams už ištvermę važi
nėjant vaikučius į repeticijas ir 
už rūbus. Visiems artistams už 
suteiktą malonumą ir atsilan
kiusiems svečiams už gausių da- 
lyvavima.

Noriu priminti, kad mūsų 
mokykloje galima gauti pirkti 
elementorių "Aušrelė”, Ta kny
ga patartina įsigyti vaikučiams, 
kurie dar nelanko mokyklos, 
nes laidai išsekus, knygos pro
blema vėl gali stoti prieš akis, 

Dėkoju visiems išvardintiems buvo pradžioje mokslo me- 
už darbą ir pasiaukojimą: kun.
J. Pakalniškiui ir visiems mo- Šlepetys dovanojo lietu-
kytojams, Tėvų Komitetui: L. viškų knygelių, kurios bus iš- 
2itkevičįui, E. Baltrušaitienei, dalintos mokslo metų pabaigo- 
Kybartienei, A. Samušiui ir A. ie pasižymėjusiems mokiniams. 
Gražiūnui. Aktoriui Vitaliui 2u- Už knygeles dėkoju.

Sadutė,_______
~jau antri metai suspėjęs A- 
merikoje išgarsėti gražios mu
zikos komplikuotas lietuvių bu
simųjų jaunamarčių ilgas 
šokis, ir svetimtaučių yra mė
giamas ir laukiamas. Bostono 
lietuvių tautinių šokių sambū
rio nekartą jis šoktas Bostone 
ir kitur, dabar yra ir nauja mu
zika sutvirtintas. Kompozito
rius chorvedys Jeronimas Ka
činskas pianinu, pritariant Her
kuliu Stroliai smuiku, į komo- 
grafo juostelę įskambino 
dutę, šokant trunkančią 6 
nutes.

Pabaltiečių draugijos
metiniame susirinkime sausio 

18, sekmadienį, 3 v. p.p. lat
vių advokatas ir politikas Val- 
dimar Lambergs vadovaus dis
kusijoms apie Pabaltijo valsty
bių federaciją. Valdyba malo
niai kviečia visus atsilankyti.

Jeronimas Kačinskas,
iš žymiausių mūsų kompozi

torių, vėl Bostone apsigyenęs, 
be kitų savo specialybės dar
bų, yra pasinėręs į naujų muzi
kinių kompozicijų kūrimą.

nem^ėnrJpŽRmąjį pastatymą, 
įvertialdnse^' ir pūreittkirne atsi 
lankydami., -Teatro ’ sambūris 
dirba iš meilės liet, scenai 
ir pasitikėdamas mūsų supra
timu. Tad visi dalyvaukime Di
džiojo Vyro' pagerbime!:

William J. Drake 
Dragūnas

Visur Haininkė laimi muzikos 
kritikų aukštą įvertinimą.

Irene Loosberg Bostono de
biute atliks Bacho, Randelio, 
Bramso, Marcelio, Sain-Saens 
veikalus. Atliks kelis dalykus 
ir estų kompozitorių: Mart Sa- 
ar, Eduard Tubin ir EduardOja. 
Akomponuos žymi estų pianistė 
Dagmar Kokker iš Montrealio, 
ir išpildant Bramso dainas, prie, 
jų prisidės estų violistas En- 
del Kalam iš Bostono.

ročių, vyresniajai kartai prisi
mena Kūčių stalas savoje tėvy
nėje, savoje pastogėje; prisime
na žvaigždėtas dangus ir girgž
dantis sniegas, Kalėdų nakties 
varpai; pagaliau ir žalia eglutė, 
papuošta spalvoto vaško — 
tikrai degančiomis žvakutėmis! 
Tais keliais trumpučiais saki
niais galima sukelti lietuvio sie
loje jautriausius prisiminimus.

Ką pasako mūsų mažiesiems 
tos paskiros mintys!? Jas reikia 
beveik pažodžiui jieins išaiškin
ti. Todėl mūsų mokyklos , užda
vinys ir yra padėti tėveliams iš
mokyti jaunimą savos kalbos, 
rašto ir papročių.

Meninę programos dalį pa
ruošė mūsų mokyklos tautinių 
šokių mokytoja Jadvyga Matu
laitienė. Programą labai verti
nu dėl to, kad joje dalyvavo be
veik visi mokiniai. Programos 
išpildymas teikė malonumo ir 
patiems artistams. P. Matulai
tienė turi didelius kantrybės 
išteklius ir dirbo nenuilsdama

Angeių'K^raBenė* parapijos 
1958 metų piniginė apyskaitą 
atspausdinta ir pereitą sekma
dienį, suasio 11, bažnyčioje iš
dalinta 'parapiečiams. Taip pat 
apyskaita dalijama parapie- 
fiams kalėdojant Parapijos pa
jamos riekia 50,000 dol.

Broctdyno Betuvi? parapijo
se prasidėjuštalėdojunas. Kuni
gai lanko parapiečius, juos pa
lydėdami vargoninkai platina 
katalikšką spaudą. Angelų Ka
ralienės parap. kunigus palydi 
varg. M- Luberskis, o Apreiš
kimo parap, vienam kunigui 
palydovu yra varg. VL Baltru
šaitis, antram J. Pašukoms.

Kun. A. Sabaliauskas, SDB 
salezietis vienuolis, Šiuo me
tu pavaduoja kan. J.B. Končių 
Marydale Convent Nyack, N.- 
Y., seselių vienuolių kapeliono 
pareigose. Kan. J.B. Končius 
trim savaitėm išvyko atostogų 
į Daytona Beach, Fla.

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaics 6-7272

Praeitų metų gruodžio 28 
Maironio mokyklos mokiniai 

Liukrecijos buvo suruošę. Kalėdų eglutės 
Galinytės sutuoktuvės įvyks va- vakarėlį Apreiškimo parapijos 
sario 7 d., 5 vai. p.p., Apreiš- salėje. Tam pasirodymui.moki

niai ruošėsi labai uoliai, nugalė
dami ligų ir nepalankaus oro 
kliūtis.

EVergreen 8-9770
JosepH Garszva
G R AB ORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
BrooMyn, N. T.

šia Angelų Karalienės parapi
jos salėje Amžino Rožančiaus 
draugija.

Richard Mark

Septynios nuotako*

Septyniems broliams, — šito
kio vardo komiško turinio fil
mas, prieš 3 metus pagamintas, 
pirmą kartą tris dienas buvo 
rodomas So. Bostono kine. Fil
me viena iš nuotakų yra kino- 
filmų artistė lietuvaitė Rūta 
Kilmonytė, su savo tėvais dabar 
Kalifornijoje gyvenanti. Beveik 
prieš 10 metų, 1946, lapkričio 
24 d., Ona Ivaškienė tą dar ma
žytę Rūtelę buvo atsikvietųsi 
net iš Kanados Montrealio, kur 
šokėja su savo tėvais tada gyve
no, į Bostoną Lietuvių liaudies 
meno vakare Municipal Build- 
ing salėje šokti. Rūtelei tada 
pianinu akomponavo McGill u- 
niversiteto studentė Adelė Jo- 
kūbauskaitė taip pat iš Monrtė- 
alio. Kiek anksčiau, 1945 m. pa
vasari Kanadoj tokiame pat va
kare Rūtelė visus nustebino sa
vo klasiškais šokiais, akrobati
ka, lietuviškomis dainelėmis, 
deklamacijomis, o savo vaidyba 
ir išdaigomis žiūrėtojus iki aša
rų juokino. Tad suprantama, 
kad ir komiškuose filmuose ji 
yra reikalinga, įdomi ir žavi.

ONA IVA&KIENB 
UTHUANIAN 

FURNITURE CO.

366 West Broadway. 
So. Boston 27, Mass.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI- 
NfiLftS, kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite yeltui): , .

Laimėjimų vakarą (bingo) 
sausio 18 d., 5 vai. p.p., ruo-

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-B^samuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Pranas hlorkaitis (sausio
73 m. Velionis gyveno 2 Tages 
Cort. Nuliūdime paliko sūnų ir 
dukterį. Palaidotas N. Kalvari
jos kapinėse.

Kazimiera Vaitkienė (sausio
5) 71 m. Velionė gyveno 16 
Woodlawn "St., Dorchestery. 
Palaidota šv. Benedikto kapinė-

Morta Sangailienė (sausio 7) 
78' m. Velionė gyveno 401 E. 
7th St. Nuliūdime paliko vy
rą. Palaidota N. Kalvarijos ka
pinėse.

Adomas Norbutas (sausio 7) 
64 m. Velionis gydėsi dr. Pil
kos poilsio namuose. Palaidotas 
N. Kalvarijos kapinėse.. Gedu
lingas mišias atlaikė ir kitas a- 
peigas atliko velionįes * brolis 
kun. F. Norbutas, Norivood liet 
parapijos klebonas.

* ĮTONTgĮITOl
bu* sausio 24, Mtedenį, šv. 

Juozapo audttorijojo, 1060 WU> 
faighby Aw. (prie W6ran Avo.) 
BrooldyM, kur ir pomai buvo. 
Vakaro pradžia 6 vaL

Programoj* dalyvauja solto- 
H STELLA VOLANt KONČIE
NĘ kuri padainuo* Hotuvtyi 
komporitorty ir liaudies dainų, 
akompanuojant ALEKSUI 
MROZINSKUI, ir Bostono jauni
mas, vadovaujamas ONOS IVA- 
ŠKIENĖS, išpildys tautini? šo
ki? pyns "Suk, suk ratelį" 
Bus naujų šoki? ir muzikos.

Solistė PRUDENCIJA BIČ- 
KIENĖ iš Chicagos, pažadėjusi 
koncerte dalyvauti, vyšium su 
gastrolėm Pietų Amerikoje, ap
gaili, kad negalės ctvykti.

Vakaro šokiai prasidės 9 v. 
šokiam gros B. Butrimo orkes
tras.

Visų maloniai kviečia ir lau
kia Tėvai Pranciškonai — Dar
bininko Leidėjai.

Liet. Rašytojų Draugijos Val
dyba, skirdama premiją už pra
eitų metų geriausią grožinės li
teratūros kurinį, jury- komisi
ją sudarys iš New Yorko apy-’ 
linkėję gyvenančių rašytojų.

Vaidoto Jako ir Danutės Kou- 
naitės sutuoktuvės bus sausio 
31 d., 5 vai. p.p., Angelų Kara
lienės parap. bažnyčioje. Vestu
vių vaišės Maspetho piliečių klu 
bo svetainėje. „

Pranas ir Sofija Granaus
kai sausio 18 .sekmadienį šven
čia 40 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Jų intenciją mi
šios bus 11 vai. Angelų Kara
lienės parap. bažnyzioje.

Povilas ir Antanina Kuliavai 
sausio 17, šeštadienį, mini 50 
metu vedybinio gyvenimo su
kakti. Jų intencija iškilmingos

Reikalingas spaustuvei lino- 
typo darbininkas. Kreiptis — 
Franciscan Fathers, 910 Willou- 
ghby Ave.j Brooklyn 21, N.Y.

Už mūsų mokyklos tradicinio 
vakaro įgyvendinimą nuošir
džiai dėkoju Apreiškimo para
pijos klebonui kun. Norbertui 
Pakalniui.

Pergyvenant švenčių laikotar
pį. pripildytą sveikinimų, lin
kėjimų, dovanų ir naujų pap-

J. B. S h a I i n 8 

Jalinskas 
Laidotuvių Dirėktorina 
84-62 JAMA1ČA AVfc 

(prie Pnost Parke 
WoodtevtR,

Sutelktam carttngaa laldMuva*. 
Koplyčia* nemokamai v1*w* 
miesto dalyse: veikta ventOieelįa 

TeL VbKfaria 7-44BB

mis su labai gerom ūkimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į MfeU patarnauja 
visiem liflMfen

PRANAS WAITKU8 
Laidotuvių Dfnktovtoa 

ir BbImsnmCo Jm 
CMriiRĘ ttMNL 
NUTARY PUBLIC


