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duotoją Mikojaną piketavo tik 
vengrai. Pats Mikojanas San ■ 
Frąncisco išvadino piketuotojus

- noomums •
v’ Kas iš tikryjy piketavo ir ko* 
' kio masto tie piketai buvo, duo

dam ištraukas iš dviejų bendra
darbiu pranešimu, iš - Detroito 
ir Chicagos.
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Valstybės sekretorius 4-F. NORS AMERIKA UŽTIKRINO POLITIKOS NEKEIS, BET VOKIE- 
JAU SU MIKOJANO VELIA- DuUm nuo 26 nebuvo TUAI DABAR PAVOJUS NUO MIKOJANO^ PAS PREZIDENTĄ
------ -kalbėjęsis-su spauda. Pasikalbė- -------------------- -- šįšESTADIEN| 

jimus atnaujino sausio 13. Klau- 
AHo vykdomasis komitetas— simai sukosi daugiausia apie Mi

tu šimutis, P. Grigaitis, M. Vai- 
dyla ir informacijos biuro ve
dėja M. Kižytė sausio 12-14 lan
kėsi Washingtone. Kaip jie pra
nešė Draugui, jie kalbėjosi 
krašto apsaugos departamente 
su gen. MacLaughlin, generali
nio štabo viršininko. padėjėju. 
Norėjo patikrinti, ką reiškia ka
rinių viršūnių išleista instrukci
ja dėl vadinamų darbo bataljo- 
nų Vokietijoje. Pagal tą instruk
ciją batalionai gali vartoti so- 
vietines Lietuvos, Latvijos, Es
tijos vėliavas. Tuo reikalu vals
tybės departamente pareikšta^ 
jie kas panašaus įvyko, tai be 
departamento žinios.

Valstybės departamente buvo 
kalbėtasi su Edward L. Freers 
rytų Europos reikalų direkto- 

■: rium ir jo padėjėju. Jie pareiš
kė, Lietuvos ir kitų Baltijos val
stybių reikalu padėtis Washing- 
tone nėra pasikeitusi. Anot jų, 
kol valstybės sekretorium bus 
John F. Dulles, ji nepasikeis — 
aneksija nebus pripažinta.

Komiteto nariai lankėsi taip 
pat švento Sosto delegatūroje. 
Priėmė prel. Lupi. Pasikalbėji
me dėl Lietuvos atstovybės li
kimo jis rėmėsi tuo, kas buvo 
pareikšta Oss. Romano sausio 
5.

Komitetas lankė eilę senato
rių ir kongresmanų, kad jie

kojaną ir Vokietiją.

DĖL MIKOJANO
Dulles užtikrino, kad Ameri

ka nesutiks su dviejų (Ameri
kos ir Sovietų) konferencija, be 
susitarimo pirma su savo sąjun
gininkais; Mikojano atvykimas

esąs naudingas, nes padeda vie
nas kitą suprasti; Chruščiovo ttu 
atvykimas vargiai dabar galimas

DĖL VOKIETIJOS

Maskvos “taikos su Vokieti
ja’ sąlygas pavadino kvailom, 
ne tik brutaliom, nes pavojin
ga tokią didelę Jautą izoliuoti ir

Vokietijos klausimą išpręsti 
kliudo visiškai skirtingas priė
jimas prie paties klausimo: So-

ną klausimą —Berlyno, Ameri
ka ir jos nori
klausimą spręsti 
lyno, Vokietijos sujungimo 
Europos saugumo.

nąperduotę rytę Vokietijos pa
reigūnam, tai Anferika, juos lai
kyty tik soviety agentais. Tą 
pareiškimą teko Dulles atsiimti 
paskiau Nato konferencijoje, ku
ri nutarė reikalų neturėti su 
rytų Vokietijos pareigūnais nė 
kaip su sovietiniais agentais.

— Vokietijos socialdemokra
tai paskelbė, kad valst. sekr. 
Dulles pareiškimas numato A- 
merikos nusistatymo dėl Vokie
tijos pakeitimą.

Maskvos spauda panašiai pa
skelbė.’

Detroite piketavo 
10 tautybių

Vytautas Kutkus iš Detroito 
praneša:

Pirmadieni sausio 8 mus 
pasiekė žinia, kad ketvirtadieni 
mus aplanko Mikojanas. Antra
dieni kiekvienos tautybės žmo
nės tarėsi atskirai. O trečiadie
nio vakarą . ukrainiečių salėje 
susirinko visi kartu.

čia buvo atstovaujamos šios 
tautybės: albanai, armėnai, če-Dalies politikai pritarė

VALSTYBES SEKR. J. F. DULLES sausio 14 aiškinosi su senato 
politinio kom. pirmininku šen. Theodore Francis Green politika 
dėl Berlyno. Senatorius reikalavo iš vyriausybės judrumo ir 
lankstumo, nes jis pats jau yra 90 metų.

VOKIETIJA 
SUSIRŪPINO

Vienas Dulles pareiškimas 
spaudos labiausiai buvo išpūs
tas ir sukėlė nerimą Vokietijo
je. Tai pareiškimas, kad balsa
vimas nėra vienintelė priemo
nė Vokietijai sujungti. Dulles 
pasisako už balsavimą, kadan
gi ta priemonė buvo sutarta Že
nevoje 1955. Bet jis nelaiko, 
kad klausimui spręsti tegali bū
ti tik vienas metodas.

truks dar ilgus metus ir Ameri
kai reikia aukos bei susidraus- 
minimo.

EUROPA PASIPIKTINUS 
AMERIKOS BIZNIERIAIS IR

POLITIKAIS
Austru spaudoje pasirodė pa

sipiktinimo Amerikos biznie-
I Chicagą šiom dienom atvj- tart ir kai? > Pri’

ko iš Marijampolės miesto pas reitoJu. Komitete Dulles pakar- eme J.“k0’aną;^. .. .

piktinasi Kalifornijos guberna
torium Bro\vn, kuris atsipraši
nėjo Mikojaną už piketus.

VARŽYBOS DĖL NASSERIO
Ispanijos užsienių reikalu 

koje nuo 1930. Motinos atsiė- Prancūzija sausio 13 paskel- ministeris sausio 14 išvyko ri
miniu pradėjo rūpintis prieš bė amnestiją Alžiro suimtiem 
ketveris metus. sukilėliam: 200 mirties spren-

"Dar niekada žmonės taip ne- dimų pakeitė kalėjimu iki gy-
garbė Amerikos kaip dabar. Y- vos galvos. 7000 paleido iš kon- j__________________
pač laukiami siuntiniai", sakė centracijos stovyklos; sukilimo Vakarų ministeriai nori pasi- 
Poškiehė. keturis vadus, kuriuos buvo pa-

Ji gavusi Lietuvoje pensijos gavę su Maroko lėktuvu, per- 
80 rublių. Lygiai tiek kaštuoja kėlę į lengvesnį kalėjimą, 
vienas kilogramas džiovintų ba-

- Prezidentas Eisenho\veris sau
sio 14 spaudos klube pasmer
kė Maskvos planą “taikos su
tarčiai ”su Vokietija panašiais 
žodžiais kaip ir Dalies. Į pasi
kalbėjimą su Mikojanu žiūrėjo 

MariinmnnlM kaip 1 progą patirti’ M viena ir 
kita pusė iš tikrųjų galvoja.

__  ' Senato politinis komitetas pri

Tą pareiškimą galima aiškin
tis kaip Amerikos atsisakymą 
nuo to, ko ji be jokių kompro
misų reikalavo — balsavimo. 
Aiškinantis dar toliau, galima 
pareiškimą laikyti kompromi
su Maskvos siūlomai dviejų Vo
kietijų valstybių konfederacijai.

Atvykusi iš

savo sūnų 74 metų Joana Poš- tojo tuos pačius žodžius, kad 
kienė. Iš Marijampolės ji išvy
ko gruodžio 22. Iš Maskvos iš
skrido gruodžio 31 į Kopenhagą 
iš ten jau į New Yorką.

Juozas Poška gyvena Ameri-

Prancūzija ir

Spėjama, kad tarp vyriausy- 
ravykų. Žmonių pagrindinis bes ir sukilimo vadovybės eina 
maistas ir toliau — silkė ir slapti pasitarimai. Numatoma 
bulvė. Žmonės daug geria. Deg- viena galimybė — sudaryti šiau

rės Afrikos konfederaciją, ku
rioje dalyvautų Marokas. Alži- 
ras ir Tunisas; konfederacija 
būtų susijus su Prancūzija.
Vokietijai sujungti balsavimas 
nėra vienintelė priemonė. Bet 
kokia kita priemonė galima, jis 
nežinąs. Įspėjo, kad pavojai

kos Balso klausosi, nors ir truk
do. Marijampolėje stovi rusų 
kariuomenę. Lietuvius jaunuo
lius išveža kitur.

Kunigų labai trūksta. Į Mari
jampolę neseniai atkėlę du jau
nus, tik ką įšventintus.

grindo tokiai išvadai neduoda, 
tačiau spaudos mėginimas ta 
linkme aiškinti sukėlė Vokieti- - 
joje didelį nustebimą ir susi
rūpinimą. Vokietijos kancleris 
Adenaueris atsiunčia savo pati
kėtinį užsienių reikalų ministe- 
rio pavaduotoją Dittmanną in- 

Nepriklauso formuotis ? ir infųrmuoti.

Vokietijos reikalu šis Dulles 
pareiškimas laikomas antru pa
sakymu “perdaug”. Pirmas bu
vo — jei Sovietai rytu Berly-

&•

NEW YORKE taip sutiko Mikojaną sausio 14.

MIKOJANAS IR PIKETAI
Didžioji spauda sudarinėja koslovakai, estai, latviai, lin

kai, lietuviai, rumunai, ukrai
niečiai ir vengrai.

Visos jos kartu priėmė rezo
liucijas, kurios buvo pasiųstos 
prez. Eisenhoweriui, valst. sekr. 
Dulles, Michigano gubernato
riui Williams ir Detroito mies
to burmistrui Miriani. Rezoliu
cijose buvo prašoma

tuojau nutraukti vizą Anės- 
tazijui Mikojanui ir daugiau 
neįsileisi nė vieno rusu val
džios atstovo i ii kraštą tol, 
kol Kremliaus valdovai ne žo
džiais, bet savo, darbais įrodys, 
kad jie gerbia kitų tautų lais
vę.

Tame pat susirinkime buvo 
sutarta piketavimo tvarka. Vi
są ši vakarą ir naktį lietuviai g a 
mino plakatus.

Ketvirtadienio rytą 10:05 vai 
Anastazas Mikojanas atskrido 
į \Villow Run aerodromą. Čia jo 
jau laukė piketuotojai, kaiie iš 
Detroito išvažiavo 7 vai. ryto.

Didžiumą piketuotojų aerodro 
me sudarė lietuviai, bet taip 
pat buvo ukrainiečių, vengrų 
ir kitų.

Tačiau čia piketuotojus Anas
tazas Mikojanas. apstatė, išva
žiuodamas pro užpakalinius var
tus. Bet jie savo uždavinį vis- 
vien atliko, nes jau tos pačios 
dienos spaudoje ir per televi
ziją mirgėjo plakatai su gana 
prasmingais piešiniais ir šūkiais

6 vai. vak. visų tautybių pike 
tuotojai rinkosi prie Veterans 
Memorial Bldg., nuo kurio tvar
kinga eisena su plakatais nu 
žygiavo per Detroito miesto 
centrą prie Detroit Club, kur 
turėjo įvykti Edisono kompani
jos prezidento Cisler, oficialaus 
Anastazo Mikojano globėjo De
troite, pietūs, į kuriuos buvo 
pakviesti ir dalyvavo su virš 
60 didžiųjų Detroito biznierių 
ir Detroito katalikų unfyeršite- 
to rektorius. Detroito spaudos 
apskaičiavimu.

rito pas Nasseri. Tik ką lankė
si ten Italijos min. pirmininkas 
Fanfani. lankėsi rytų Vokieti
jos Grdtewohlis. Eina varžybos.

DE GAULLE Krioktas 195S metų žmogum

naudoti Nasserio atšalimu Mas
kvai.

— Belgija sausio 13 paskel
bė duosianti nepriklausomybę 
savo kolonijai Kongo.

— Ispanija ir Amerika sau
sio 13 pasirašė sutarti dėl nau
jos paramos — Amerika duos 
Ispanijai maisto už 96,400.000 
dol.

— Suomijos vyriausybę su
darė agraras Vienno Johannes 
Sukselainen. 52 metų, parlamen
to pirmininkas. Vyriausybė vie
nos partijos, kuri turi 47 atsto
vus iš 200 parlamente.

— Sovietuose šią savaitę nu
rašomi gyventojai. Pirmu kar
tu po 20 metų.

— Atlas raketa sausio 13 jau 
neatsiliepė. Buvo paleista gruo
džio 18. Numatoma, kad kris 
į žemės atmosferą sausio 21.

— Tunisas sausio 13 jau ga
vo ginklų iš Amerikos.

— Jordanija gavo vėl 5 mil. 
iš Amerikos iŠ šiem metam pa
žadėtų 39 mil.

Chicagos gaiva Mikojano nesutiko
VL. Ramojus iš Chicagos pra

nešė:
Chicagiečiai su pasididžiavi

mu mini, kaip Chicagos miesto 
galva burmistras Daley sudavė 
Mikojanui antausį, visai jo ne
pasitikdamas ir oficialiai nepri- j San Francisco jį palydėjo 
imdamas. lietuviai Don Varnas posto le-

__________________________ •_ gionieriai su ryškiais plakatais, 
skelbiančiais, kaip tas taikos a- 
paštalas suėdė Lietuvos ir ki
tų tautų laisvę.

Smagu buvo matyti televizi
joje uniformuotus veteranus, 
kurie už Amerikos ir laisvojo 
pasaulio interesus Korėjoje sa
vo kraują liejo, dabar su plaka
tų šūkiais užgulusius aukštąjį 
Maskvos preigūną. O tuos vaiz
dus matė šimtai tūkstančių a- 
merikiečių.

Senatoriau, jau palieki Vakarus

DĖMESIO! Jūs dabar paliekate vakarų Berlyną. Toks užrašas 
yra už šen. H.H. Humphrey ir burmistro Brandt Bet tas para
šas gali reikšti ir tai: senatoriau, saugokis, su savo dabartine 
politika palieki Vakarus ir keliauji pas Mikojaną.

Naujas vaistas nuo skausmo
Sveikatos sekretorius Flem- ar leidžiamas adata. Labiausiai 

ming sausio 13 paskelbė, kad juo galėsią naudotis sergantieji
Maskva Maroka jau išmėgintas vaistas NIH vėžiu.

Ispanija aliarmavo, kad Mask- 7519, kuris numalšina skausmus 
vos įtaka labai sustiprėjusi Ma- 10 kartų geriau nei morfijus ir 
roke.

— Ouemey sausio 13 komu
nistai vėl apšaudė po savaitės 
pertraukos. Atsigabeno dides
nius pabūklus.

50 kartų geriau nei kodeinas. 
Jis taip pat esąs mažiau pavo
jingas kaip morfijus, nes ma
žiau kenkia kvėpavimui, nepa
lieka nemigos. Vaistas ryjamas

GALVOS UŽ GALVAS
Kubos karo teismai šaudo Ba- 

tistos pareigūnus. Fidel Castro 
pareiškė, kad ir toliau nusikaltę 
bus šaudomi, nes Batistą nu
žudęs 20,000.

piketuotoju susirinko -tarp
Turtuoliai Mikojaną vežiojo ,00° ir 2000

si ir visaip gerbė. O. pavergtųjų Visų aukščiau minėtų 10 
tautų atstovai, eiliniam ameri- tautybių asmenys sustojo prieš 
kiečiam šypsantis, su piketo Detroit Club pastatą, demons- 
plakatais pasitiko kapitalistų truodami savo plakatus ir. da- 
svečią iš Maskvos. iindmai spaudos atstovams, ku

rių buvo gana daug, ir visiem, 
amerikiečiam propagandinius 
lapelius. Stipri policijos apsau
ga (apie 150 uniformuotų) lai
kė piketuotojus maždaug 25 pė
dų atstumu nuo pastato. Laik
raščių ir televizijos bei radio re
porterių kameros žaibavo be 
perstojo, patys reporteriai klau
sinėjo bevėik kiekvieną jiems 
atsakinėjantį piketuotoją.

Biznieriai jau buvo klubo pa
talpose ir kada jie priartėda
vo prie langų pro užuolaidas 
pažiūrėti į piketuotojus, pasigirs 
davo didžiulis triukšmas tiek
prieš Mikojaną, tiek prieš jo 
globėjus Cislerį ir milionierių 
Batoną. Paties Mikojano dar ne
buvo. Piketuotojai jo laukė ne-

New Yorkas saugojo 
užpuoliką nuo 

užpultųjų 1
Sausio 14 Mikojaną vaišino 

\Vall Streeto kapitalistai. Jam 
saugoti miestas sumobilizavo vertė biznierius jo laukti su 
500 policininkų. Jo automobilį viršum dvi valandas. Pagaliau, 
lydėjo su sirenom 23 motocik- stipriai policijos saugomas, at- / 
lininkai. Macy’s, didžiausioje pa- _
šaulio parduotuvėje, nebuvo į- klubo durų, prieš pat piketuoto- 
leisti nė korespondentai. Vie-° jų eiles. Pasipylė kaip iš rago 
nam, kuris buvo Įsibrovęs, po- _ 
licininkas sudaužė ir foto apa- Atrodė, jog nuo šauksmo visas 
ratą. Nuo piketų, kuriuose daly
vavo keli šimtai žmonių. Miko
janas stengėsi išsisukti pro ki
tas duris.

New Yorke žydų darbininkų apsuptas stiprių ir augalotų sau 
komitetas pristatė telegramą gurno vyru. Dar ilgai triukšmas 
Mikojapui su protestu prieš žy- nenurimo ir Mikojanui pradin- 
dų naikinimą Sovietuose. gus klubo patalpose. Pasirodė 

Ix>s Angeles policijai pike-«. vengrų nešamas karstas tautinė 
tų rengėjai kebą bylą su civili- Vengrų vėliava su išplautu 
niu ieškiniu Policija buvo su- viduriu. Tai simbolizavo Nikėja 
konfiskavusi plakatus ir spau- no darbus, malšinant vengrų 
dinius. sukilimą 1956 metais.

kantriai ir triukšmingai, ir jis. 
mayt kiek prisibijojo jo 
laukiančios minios, nes buvo 
sustojęs tik už vieno bloko e- 
sančiame viešbutyje, tačiau pri-

vyko mašina ir sustojo prie

garsiai šaukiami įvairūs šūkiai.

klubo pastatas subyrės, o prie
do pasipylė kiaušinių serija, ta
čiau į. Mikojaną nebuvo patai
kyta, nes jis iš visų pusių buvo



sijai atsikratę, Lietuvos žem-

;! Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
<* ' Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocyeles

i:
— maža Ameri-KOMUNISTIN6S Kinijos traktorius

KAS YRA MICHEL DEBRE?

kraštu Lietuva 
rūsy okupacijos

IKI 2:00 VAK. 
kreipkitės adresu

WLOA

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.O.Box 32, So. J 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bzddge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOatk Boston 8-4418 ar 
8-1*49; Kirkta** 7-8538.

Laisves varpas 
Nftujaaioa AagBjea Beturiu

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis,

KN1GHTS OF UTHUANIA
BRADDOCK, PA

WK0X, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 

47 Banks St

BKOCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

WHIL — 1430 kitocydes — Medfort, Mass. i
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ka > 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite J 
vedėjai ANTANUI F. KNE3ŽIUI — Utbuaniaa KmUo Hoer. 54 Got- C

DARBININKAS 1959 nu sausio M <L nr. 4
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Be susiskaldymo odos spalva, 
tikyba, kalba ir tautom, žmo
nija aiškiai suskilusi dar j du 
nelygiu sparnu; -“prasisieku
sių ir “atsilikusių”. Šitokios da
lybos pagrindan dedami ekono
miniai dalykai—pramonė, arba ’■ 
su ja susieta kultūra ir mokslas. 
Vietoje “prasisiekė” ir“atsilikę" 
gaT tiksliau būtų sakyti ir “mie- 
stelėniški” ir kaimietiški”,
arba.. “Vakarai —Rylai”

Civilizuotą miestelėnų gyve
nimą šiandien gyvena tik ne
didelis žmonijos nuošimtis. 
Milžiniškoji dauguma tebegy- 
vana kaimietiškai — valstietiš
ką žemės ūkio laipsnį. Jei ir 
Sovietų Sąjungą prie Europos. 
Amerikos ir Australijos pridė
sime. statistika pasakys, kad 

tik 33čias žmonijos nuošim
tis gyvena “prasisiekusį" gyve
nimą, o 67-tas atsilikę.

2. AR LIETUVA TARP 
ATSILIKUSIŲ?

JTO daviniais, Amerikoje. 
Kanadoje, Australijoje, naujo
je Zelandijoje ir Europoje 1950 
metais gyveno 487 milijonai 
žmonių, o likusiuose kraštuose 
— 1,910 milijonų. (Prie šių 
"United Nations Demographic 

' Yęar Book, 1950" priskaito Lie
tuvą ir SS).

Augščiau cituotas JTO lei
dinys Lietuvą priskiria žem
dirbiškai žmonijos daugumai

kitę vakarietiškų. kraštą ženv* 
dirbiy kaliai*, dar sykį įrody
dami, kad dvasia esą vakarie
čiai. Jie specializavosi — Kruš- 
čiovas vienoje kalbų pripažino 
lietuvius žemdirbius ~ “suma- 
maniausiais bekono gaminto
jais”, tik, deja, jų sumanumą 
neleidžia vartoti.

Kai 1940 Lietuvą okupavo 
bolševikai, jie palygino lietu- 
vos gyvenimą su stipriai pra
moninga Amerika, virtusia ū- 
kinės gerovės idealu, ir vadi
no: “Lietuva

(“The VVorld Almanac. 1958” 
sako, pirm rusų okupacijos veik 
77-tas Lietuvos gyventojų nuo
šimtis gyveno iš žemės ūkio).

Gyvenimo iš. žemės betgi ne
reikia laikyti atsilikimu. Iš že
mės gyvenantį Lietuvos kaimie
tį prieš sovietų okupaciją ly
ginti. sakysim, su indu ar ki
nu kaimiečiu būtų gretinti dvar
ponį su kumečiu. Tuo atžvil
giu įdomu palyginti Lietuvos

kaimieti su Rusijos kaimiečiu 
caro ir bolševikų laikais.

Maskvos “visuomenės inži
nieriais” vėliau visa*siela susi
žavėjęs Kapsukas. 1905 metais 
Vilniuje ėjusioje Lietuvos so
cialdemokratų “Žarijoj“ pripa
žino. kad

"lietuviškos gubernijos" gy
veno augštesniu kultūriniu — 
ekonominiu gyveniniu, negu 
rusiškos rėdytos.

, Atsilikusiu 
pasidarė tik 
dėka.
Lietuvos kolūkininkąs laiške, 
pavyzdžiui, rašo:

“Dirbame su žmona lauko 
darbus. Uždirbame tik paval
gyti ir kasdieniam drabužiui. 
Geresnio ko pasitasyti nėra iš 
ko.” Tokių žemų uždarbių. Lie
tuvos istorijoj net “bernai” ir 
“mergos” (ūkininkų samdiniai) 
niekad nėra turėję. Net' bau-

PIRMOJI KOVA KONGRESE

Kongrese pirmiausia kilo lo
va dėl filibusterio — ilgų kal
bų klausimui užvilkinti ir nu- 
gaišinti. Preiš jį išėjo su griež
tu siūlymu vadinami liberalai. 
Jie siūlė, kad senatas daugu
mos balsavimu gali ginčius 
traukti. Ligšiolinė praktika 
vo — nutraukti gali tik 
trečdaliai visų senatorių, 
mokratų lyderis Johnsonas

Prancūzijos penktos respub- 
kokos pirmasis ministeris pirmi
ninkas. Michel Dedrė yra 46 
metų amžiaus, praktikuojąs ka
talikas, 
kilimo.

Prie 
antrojo

iš vienos pusės žydiško

de Gaulle pritapo, kai 
karo metu pabėgu iš

Jau pirm pirmojo pasaulinio 
karo lietuviai sėkmingai spren
dė 4 žemės dirbimo klausimą. 
Straipsnyje “Mūsų kaimo būk
lė prieš 1914 m. karą’, istori
kas A. Šapoka pasakoja:

“Panaikinus baudžiavą, vai- . 
stiečiai palengva iškopė iš 
skurdo. 1905 metais buvo pa
naikinta žemės išperkamieji 
mokesčiai (caro Aleksandro II 
palikimas). Sekančiais metais 
buvo palengvintas skirstymasis žiauninkąi bene sočiau valgė ir 
į vienkiemius {premjero Stoly- šilčiau rėdėsi.
pino žygis). Tatai dar labiau Komunizmo leidiniu ‘‘TSRS 
pagerino valstiečių būklę: ūkis liaudies ūkis 1956 metais’ at- 
pakilo. buvo pradėta vartoti sirėmusi. Elta (vas. 1958) pa- 
geresni darbo įrankiai (medi
nius arklus pakeitė geležiniai, 
atsirado spyruoklinių akėčių, 
kuliamų mašinų ) Visa tai sten
gdavosi parūpinti savo vartoto
jų draugijos. Keliantis į vien
kiemius ėmė nykti trilaukė 
(kaimų, karaliaus Zigmanto 
Augusto, po liublininės unijos 
palikimas) sistema, greta grū
dų ūkio ėmė plėtotis gyvulių 
ūkis. Taip buvo visoje Lietuvon

RADIO PROGRAMA 
r - ■ ■

Lietuvių Eadio programa iš stoties WLYN, 1360 bau- $ 
ges, vetida sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 1 

; Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai- | 
■ nos> muzika, ir “Magdutes pasaka”. g

* Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do- f 
į vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. g
: TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”. f

STEPONAS SUNKUS f

nacių belaisvių stovyklos. Jis 
labai elegantiškas, bet švelnu
mas nepriklauso prie jo būdo 
ypatybių. Ketvirtosios respubli
kos metu jis kritikavo parla
mento sistemą spaudoje taip 
piktai, rūsčiai, kad jį praminė 
pasiutėliu seniu.

O kritikuoti jis gali. Jis tei
sininkas. Jis intelektualistas — 
net ir jo tėvas yra Prancūzijos 
medikų akademijos pirminin
kas. Jis turi savo griežtas pa
žiūras į Europos politinį gyve
nimą.

Tose pažiūrose yra daug ne- Lštikimidusiu. Jis aiškina, kad . x............. . ,. _ , _
pasitikėjimo Amerikos nusista* de Gaulle nėra atėjęs į valdžią valstieciai seJ? 140 nuos* dau* 
tymu Prancūzijos atžvilgiu.

pildė Šapokos vaizdą: 1913 m. 
Lietuvoje apdirbta 1,890,000 ha. 
žemės, 1939 m. — 2,539,000, 
1956 m. (rusų okupacijoj) — 
2,249,000 ha. Galvijų 1939 m. 
turėta 1,311,000 (1956 m. —
l, 052,000); avių 1,300,00 (798, 
000); kiaulių 1939 m. būta 12- 
ka nuošimčių mažiau negu 
1956 m.; bulvių pasodinta tiek 
pat, bet kviečių plotas 1956 m. 
buvęs 33 nuoš. mažesnis. Caro 
okupacijos. metą (1913)-su Ne
priklausomybes Lietuvos 1939
m. lyginant, komunistų leidinys 
sako, kviečių laisvi Lietuvos

(Bus daugiau)

Pavergtoj Lietuvoj
SPAUDA

Vilniaus universiteto isto-

BANGA TELEVISIONKą pasakoja atvykę iš Lietuvos?

De Gaulle jis ištikimas. Lai
komas pačiu ištikimiausiu iš

jais nėra lengvas, o pas- w
A * * didžiuma specialistu turės pro- 600-700 litrų. Kaltina, kad ga-

Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

Sav. V. ZELENIS
TELEFONAS: 
APplegate 7-0349

venantieji lietuviai mokslinin
kai, menininkai, rašytojai tu
rely palaikyti sdtias savo pro
fesijos pažintis su savo pažįs
tamais Lietuvoje.. . Jy many
mu, tinkamiausias būdas būtų 
slysti savo kūrinius per sovietu 
tvarkomas įstaigas, tiesiai i u-

giau. turėjo 28 nuoš. daugiau

nu
bu
do

De- 
isė-

jo su kompromisiniu siūlymu — 
nutraukti gali du trečdaliai po
sėdyje dalyvaujančių senato
rių. Johnsonas laimėjo. Tai 
gi pirmas liberalų žygis atme
stas.

— Maskvos taikos sutarties * 
su V’okietiją planą atmetė ir Vo
kietijos socialdemokratai.

— Prancūzija sausio 1 turė
jo 44.780.000 gyventojų. Per

> metus priaugo pusė milijono.
— Vokietijos Lufthansa lėk

tuvas AŪršum Brazilijos užside
gė sausio 11. Žuvo 36. liko gy
vi tik 3 įgulos nariai.

— Piety Vietnamas sausio
,2 panaikino daugpatystę.

— Argentina patvirtino su
tarti su Sovietais, pagal kurią 
Sovietai duoda Argentinai 10 
mil. dol. paskolos.

— Ispanijoje sausio 9 nuo 
lietų pratrūko ežero užtvanka 
Iš 500 gyventojų 131 dingo.

Maskvos apaštalai Bagdade
Irako sostinėje Bagdade ko

munistai ėmė trukdyti musul
monų maldas jų šventovėje. Sa
vo dalinamose brošiūrose jie pa
sisako prieš Mahometą lygiai 
kaip ir prieš Nasserį. Sustiprin
dami propagandą prieš religiją,
stiprina ir propagandą prieš a- michel debrc: elegantiškas 
rabų nacionalizmą. ir lojalus.

3'/»% metams
reguliaraus ir extra)

SKAIČIUOJAMAS

mpyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:
Vi.» Eroa«iw.iy prie Rcdi'ord Aveniic 

So!* Eartfirn Parkivay prie Nostrand Are.
Member Federal Insurance Corporation

vienų dešiniųjų sparno dėka. ... ,. .
Daug nepasitikėjimo Europos Aiškina, kad de Gaulle esąs se- melžiamųį karvių, nuos. au-
saugumo sistema. Daug hepasi- nosius Romos stiliaus prezidėn- Siau S >r nuos.
tikėjimo ir priešinimosi Euro- tas — su -tokiom teisėm, kaip o311?1311 kiau M- 
pos {šlitinei unijai ir jos rin- Romos išrinktasis diktatorius 
kų unijai. apribotarrt laikui.

rijos — filologijos daugiau kaip 
šimtas studentų turi vykti į 
Vievį pradžios mokyklos staty
ti Darbą jie atliksią vasaros 
atostogų metu.

— Operos ir baleto teatras 
lapkr. mėn. atšventė režisie- 
riue Ant. Zaukos 60 metų su
kaktį. Tą dieną buvo atlikta jo 
režisuota Čaikovskio “Pikų da
ma".

Raseinių rajonas skun
džias. kad iš karvės vidutiniš
kai primelžė iki lapkričio 1 tik 
1400 litrų, nors tikisi, kad per 
metus Įvykdys planą iki 1700 
litrų. Kai kurie kolchozai tepri- 
melžė per 9 mėnesius tik po

Drauge sausio 8 S. Narkeliū- plačiu mastu, jie patarie glau- 
naitė* atpasakoja pareiškimus dėsnius asmeniškus kontaktus. 
J. Stonio, buvusio Amerikos Jy manymu, Vakaruose ir ben- 
Balso Miunchene komentato- . drai laisvajame pasaulyje gy
riaus. kuriam tekdavo susitik
ti su vienu kitu lietuviu, at
vykstančiu su ekskursijom iš 
Lietuvos Į vakarus.

Kas ;toki tie atvykstantieji?
“Į Vakarus bolševikų paren

kami vykti lietuviai yra gerai 
atsijoti, patikrinti ir jiems pa
lankiai nusiteikę.... Susitikimas 
su 
matymo iniciatyva visada bu
vusi iš Vakaruose gyvenančių- sMsipežinti su tais veikalais" niavos neorganizuojamos, 
jų puses ... Dažniausiai jie po
kalbiuose dalyvauja keliese. Ir 
tada jie puola ir gėdina, kad

■ negriūtame į Lietuvą. Kitaip 
kalba pakrypsta, kai atsiranda 
progos pasikalbėti vienu du.... 
Ir taip pavyzdžiui tenka išgirs
ti- jog ‘gerai padarėte, kad ne- 
grįžtate ir dirbate Lietuvai 
naudingą darbą“.

Kuo jie patys domisi?
“Jie domisi lietuviu gyveni

mu užsieniuose, jų orgąnizaci-
jomis. asmenimis nuveiktais 
darbais Lietuvos laisvinimo
veikla. nors kai girdi apie vi
sa tai. ne visada yra palinkę 
tikėti, manydami, kad ir čia 
gali būti propagandos*.

Kaip jie atsiliepia apie san
tykius su laisvuoju pasauliu?

"krašte gyvenantieji lietu
viai nori glaudaus ryšio su už
sieniuose gyvenančiais lietu-
vais Ligi negalima savo kul- * 
tūrinėmis vertybėmis keistis

PARDUODAMA su NUOLAIDA r _ •
■ TELEVIZIJOS APARATAI,

i ■ HI - FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders',
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

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

už savo automobilio apdraudą?
Virš 21,000.000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.

Jūs esate kvalifikuotas:

apsaugai ir greftesaiam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS
APDRAUDOS SPECIALISTAS

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

NAMŲ ADRESAS 
106-53 95th Street Ozono Perk 17, N. Y.

Fortai HUb 73, N. Y
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SOLISTĖ STELLA VOLANI KONČIENĖ

SOLISTE

STELLA VOLANI KONČIENE
IR

ONOS IVAŠKIENES
Tautinių šokių GRUPE

Dalyvauja

DARBININKO
KONCERTE

SAUSIO-JANUARY 24
STELLA KONČIENE

dainuos lietuvių kompozitorių liaudies 
dainas,, ištraukas iš operų.

Akompanuoja A. MROZINSKAS

BOSTONO JAUNIMAS išpildys plas
tinių ir tautinių šokių pynę

SUK, SUK RATELI
Kviečiame visus praleisti vakarą 

jaukioje nuotaikoje

Šokiams groja R. BUTRIMO orkestras
Pradžia 6 vai. vakare

Įeinant aukojama 2 dol.

ŠV. JUOZAPO AUDITORIJOJE
1080 Willoughby Avė., prie Wilson Avė.

Brooklyn, N. Y.

BOSTONO JAUNIMAS ŠOKA HARVARDO UNIVERSITETE
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Praeitų metų gruodžio 15 lėk
tuvo katastrofoje tragiškai žu
vo lakūnas Edvardas LiudvinaL

LINDĖK NJ.

tis, žinomų Lindeno lietuvių vi
suomenės veikėjų Jono ir Ągo- 
ws Liudvinaičių sūnus.

Edvardas Liudvinaitis, 35 
metų, antrojo pasaulinio karo 
metu tarnavęs kariuomenėje ir 
buvęs lėktuvų mechanikų in-

lietuvių, bet ir kitų tautybių 
žmonių. Buvo darbštus, sugy
venamas ir be galo gero, jaut* 
raus būdo, su dideliais techni-

minimus prieš 40 metų stei
giant šią kuopą.

Vakarai ir programai vado
vavo dainininkė muzikė Mari
jona čižauskienė. kuri taip pat 
padainavo keletą dainelių. Mu
zikas Jonas Cižauskas paskam-

atstovai. Oras pneš Bostoną 
pradėjo blogėti, siautė sniego 
pūgą. Apie 25 mylias nuo Bos
tono jiems sugedo vienas iš 
dviejų motorų. Apie tai prane
šė per radiją ir po to dingo 
audoroje. Sugedęs lėktuvas nu- tais žmonių ir ypač daug prisė- 

ir

kiniais gabumais, kurių, deja, 
įvykdyti nesuspėjo.

Jo tėvai yra žymūs Lindeno ir 
New Jersey veikėjai —viso- 
meninkat Jie yra sušelpę šim-

00$^:

bu-

zolino stotį Lindene vėliau 
pats nusipirko privatų lėktuvą, 
prieš pusantrų metų jis pradėjo 
tarnauti Johnson and Johnson 
bendrovėje. Kompanija turi 
tris savo lėktuvus Lindeno ae- 
rodorome. Edvardas visą laiką 
ir skraidė tais lėktuvais, eida
mas piloto padėjėjo pareigas. 
Greit būtų laikęs egzaminus ko
mercinio piloto laipsniui įsigy-

Gruodžio 5 vienas iš trijų 
bendrovei lėktuvų skrido su 
reikalais iš Lindeno į Bostoną. 
Be Liudvinaičio dar buvo pi-

krito į miškų pelkes prie No. 
Smithfield, RL žuvo visi, skri
dę lėktuvu.

Edvardas buvo labai iškil
mingai palaidotas Lindene gruo
džio 20 iš šv. Juozapo parapi
jos šv. Gertrūdos kapinėse. Lai
dotuvių procesiją lydėjo apie 
100 automobilių ir nusitęsė 
per 10 blokų.

Edvartas su šeima gyveno 
Roselle, NJ. Nuliųdime paliko 
žmoną Elzbietą, tris vaikus — 
Edvardą, Dovydą Janetę, sese
rį Violetą Butvydienę ir savo 
tėvus Joną ir Agotą Liudvinai- 
čius. Buvo mėgstamas ne tik

dėjo prie tremtinių šalpos 
jų atvežimo į Ameriką.

ELIZABETH, NEW JERSEY
Parapijos mokykla Kalėdų tiniuose klubose New Yorke. 

proga turėjo didelį parengimą, Prieš pat revoliucijos įvykius 
j kurį susirinko tiek žiūrovų, Šoko Kuboje, dabartiniu metu

- kad netilpo i salę. Vaikučiai, Miami. Flo. ■ . ;
seselių vadovaujami, tikrai pa
sižymėjo, atlikdami programą, 
ir tuo suteikė tėvams džiaugs
mo. Klęb. kun. M. Kemežis vi
sus pasveikino su šventėmis ir 
pasidžiaugė seserų darbu ir vai
kų laimėjimais. Kita dieną mo
kyklon buvo atvykęs Kalėdų se
nelis ir vaikus apdovanojo, 
kun. V. Karalevičius parodė ke
letą kalėdinių filmų, o vaikai 
pagiedojo kalėdinių giesmių.

Kaip visuomet, taip ir šiais 
metais, prie bažnyčios buvo Į- 
rengta didelė prakartėlė. Va
karais buvo apšviesta, tai dau- 
"gelis pravažiuojančių sustoda
vo nufotografdbfi. * *

Pranas Kudulis, žinomas ver
slininkas, savo namuose, 314 
Second St., trečiame aukšte a- 
tidarė seniai organizuotą skai
tyklą. Sekmadieniais 1-3 v. kny
gos išduodamos į namus. Kny
gų yra keletą šimtų. Skaityklą 
globoja vietinės LB skyrius.

Parapijos choras uoliai ruo
šiasi pavasariniam koncertui, 
į chorą kviečiami nauji nariai.

Kunigai pradėjo kalėdoti, 
šventindami namus ir teikda
mi kanoniškus palaiminimus.

Rep.

Motoru Sąjungos 53 kuopoje
Prieš 40 metų mūsų kuopos 

įsteigėja ir apskričio pirminin
kė Agota Liudvinaitienė pra
eitų metų gruodžio 20. skau
džiausiu savo gyvenimo metu, 
palaidojo brangų savo sūnų la
kūną Edvardą Liudvinaitj, žu
vusį gruodžio 15 lėktuvo katas
trofoje prie Bostono. Mass.

Mes, visos sąjungietės, .reiš
kiame jai, jos vyrui Jonui Liud- 
vinaičiui, žuvusiojo žmonai su 
mažamečiais vaikučiais ir sese- 
rei gilią užuojautą ir kartu liū
dime.

Praeitų metų gruodžio 7 va
kare Lietuvių svetainės patal
pose buvo džiaugsmingai at
švęsta Moterų Sąjungos 53-čios 
kuopos 40 metu Įsisteigimo su
kaktis. Iškilmes atidarė, ilgame
tė kuopos pirmininkė Kotrina 
Šukienė, kuri, pasidžiaugusi 
dideliu skaičiumi iš toli ir ar
ti atsilankiusių viešnių ir svečių 
pakvietė kun. J. Pragulbicką 
sukalbėti maldą.

Po to ji pakvietė tarti žodi 
kuopos Įsteigėjas Anelę Tvas- 
kienę ir Agotą Liudvinaitienę. 
kurios papasakojo savo prisi-

Dino pianu ir keletą damų pa
dainavo. Pačios • Sąjungietės 
taip pat gražiai dainavo, o ypač 
jųjų pačių suorganizuotas or
kestras* visus gražiai palinks
mino. Gražiai ir linksmai
vo atvaizuotas rugiapiūtės pa
baigtuvės, atsiminimuose 
iš Lietuvos atsivežtos.

Dėka muzikės Marijonos či- 
čauskienės sumaniam vadova
vimui ir Z. Zupienės su A. Kru- 
tulienė talkininkavimui, progra
ma buvo Įdomi ir linksma.

Po iškilnių ir vaidinimų mū
sų Sąjungiečių buvo suruošta 
skani vakarienė, kurios metu 
dar buvo susilaukta visos eilės 
gausių dalyvių, gražių sveikini
mų ir pasidžiaugimų gražia mū
sų kuopos veikla.

Sveikino Tėvas P. Baniūnas. 
O.F.M.. iš Brooklypo. kun. J. 
Pragulbickas iš Elizabetho. Rū
tos radijo direktorius J. Stu- 
kas. Lindeno vyčių kuopos pir
mininkas Juozas Sabol. Linde
no lietuvių bendruomenės var
du St. Vaičiūnas. Amerikos Lie
tuvių Bendruom. New Jersey 
apygarodos vardu J. Prapuole
nis, tarnybiniais reikalais at- 
.vykęs iŠ- Chicagos svetys .dr. 
Pr. Jucaitis ir kiti. '

Užbaigai kuopos pirmininkė 
K. Šukienė pasidžiaugė Sąjun
giečių pasišventimu ir rūpes
tingumu paruošiant šias iškil
mes. b ypač nuoširždiai dėko
jo už gražius linkėjimus ir gau
sų atsilankymą. Linkėjo vi
siems geros gyvenime sėkmės 
ir kvietė visus gausiai atsilan
kyti kuopos auksiniame jubilie
juje. k.k.

dar

EDVARDAS LIUDVINAfTIS

vus ir gimines. Jisai dirba Pitts- 
burghe atominės energijos žiny-

ŽINIOS IŠ BROCKTON, MASS
Faustas ir Bronė Stundžios 

sausio 5 susilaukė pirmojo sū
nelio. Faustas Stundžia dirba boję. 
Bostone vienoje inžinerijos "ben
drovėje.

Loreta ir Vytautas Tamošai
čiai praėjusių metų gruodžio 
28 minėjo 25 metų sutuoktu
vių jubiliejų. Pamaldos buvo 
šv. Kazimiero bažnyčioje; lai
mino klebonas prel. Pr. Stra- 
kauskas. Vaišės Įvyko Sandaros 
klube.

Julius KOnstantinavičius su 
šeima Kalėdų švenčių proga 
lankėsi Brocktone pas savo tė-

šv. Kazimiero lietuvių para
pijos mokykloje Įtaisyti VIII 
skyriui gražūs ir patogūs nauji 
suolai.

Parapijos mokyklos mokiniai 
vasario 1 rengia darbų parodą. 
Ji veiks nuo 3:30 iki 7 vai vak. 
įėjimas 1 dol. Pelnas skiriamas 
mokyklos naujiem suolam įgyti. 
Bus. galima šio to nusipirkti ir 
užkąsti.

G.D.

_ šiųj apylinkėj gyveną lietu
viai dar nesumokėję Liet. Ben- 

Berneliy mišios praėjo iškil- droumenei nustatyta Tautinio 
mingai. Pusvalandį prieš mi- solidarumo mokesti už 1958 m.. 
šias parapijos choras su solis- prašomi ji sumokėti iki vasario 
tais giedojo visą eilę giesmių. 2 d. Mokestis bus priimamas 
iškilmingoje eisenoje prieš mi- sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. 
Šias altoriaus berniukų choras po pietų Lithuanian Liberty 
giedojo atitinkamas giesmes. Hali 262 Second St.. Elizabetli. 
Mišias giedojo parapijos cho-
ras. žmonių buvo pilnutėlė
bažnyčia.

švenčiu metu lankėsi Tėv. T.

kas, SDR bažnyčioje padėjo Benediktą ir Marcelę Jaku- 
Tėv . B. Ramanauskas. O.F.M.. ^įus Kalėdų proga aplankė žen- 

Uzsidarė. Praėjusieji metai tas Robertas Kirk — Kerdėjus 
musų kolonijoje liūdnai užsi- su savo žmona Genovaite ir šei- 
Daigė, nes likvidavosi dvi vy- ma g Rochesterio. N.Y. Antras 
rų pašalpinės draugijos: šv. žentas Juozas Kerriganas su sa- 
Petro ir Povilo, isikurusi 1903 vo žmona Ona ir šeima iš Fich-
m., ir šv. Jurgio, isikurusi 1894. burg. Mass.. ir žentas Vilemas 
Pastaroji draugija daug prisi- Sabas su savo žmona Emilija, 
dėjo prie 1895 pradėtos orga- gyveną vietoje. Taip pat sve- 
nizuoti šv. Petro ir Povilo pa- čiavosi kun. Jonas Kerdėjus. 
rapijos. Bendrai imant abi jėzuitas iš Weston. Mass. 
draugijos daug prisidėjo prie — ‘ ’ -----*Svečiai pagiedojo kalėdinių

P. Lanys
apylinkės iždininkas

MEDFORD, MASS.

AT

ST. PATRICK’5 CATHEDRAL

SOLEMN MASS
FOR THE INTENflONS OF THE

CHAIR OF UNITY OCTAVE

SUNDAY, JANUARY 18, 
10:00 A. M.

Celebrant

THE GRAYMOOR HRIARi

THE VERY REVEREND 
ANGELUS DELAHUNT, S.A

Francis Cardinal Speflman
Archbishop of New York

Sermon

THE REVEREND 
LAURENCE J. McGINLEY, SJ.

Presiding

His Eminence

—Darbininko atkarpoje spau
sdinamas Lietuvos kaimo vaiz- 
delis iŠ praėjusių dienų yra pa
rašytas prieš 15 metų tragiškai J 
žuvusio, jauno lietuvių rašyto
jo ir žurnaliso Petro Rimkūno. 
Jisai žuvo 1944 metais Austri
joje. Vienoje, miestą bombar
duojant. Buvo gimęs 1913 me
tais Ušviiinės km* Saločių valsč. 
Mokslus ėjo Linkuvos gimnazi
joje. Kauno universitete ir 
Paryžiuje. Rašė eiles, beletristi
ką. redagavo studentų žurnalą, 
dirbo šv. Kazimiero ir Sakalo 
bendrovių knygynuose ir Mai
ronio muziejuje Kaune. Perio
dinėje spaudoje daug išspaus
dino raportažų. straipsnių liete- 
ratūros ir kultūros temomis, a- 
pysakų. novelių.

— Venezuelos lietuviai lei
džia metrašti. Bus aprašytas ten 
Įsikūrusių lietuvių gyvenimas 
redaguoja J. Bieliūnas. A. Dir
žys. A. Vabalas ir J. Zavadskas.

—Giedrė Miglinaitė, žurnalis
to Simo Miglino duktė. Vokie
tijoje baigė Miuncheno meno 
akademiją, kurioje studijavo 
trejus metus. Giriami jos suge
bėjimai teatro dekoracijoms ir 
kostiumams eskizus paruošiant. 
Jaunoji lietuve menininke 
Miuncheno jaunimo teatro pak
viesta paruošti dekoracijas vie
nam statomam veikalui.

:— Balfo Chicagos Apskirties 
Valdyba po sėkmingo koncer
to gruodžio 6 centrui pasiuntė 
2,000 dol. Valdyba yra dėkin
ga Varpo chorui iš Kanados, 
spaudai ir visiems koncerto rė
mėjam bei dalyviam. Pagal Ral
fo iždininko pateiktas žinias. 
Balfo seimui per praeitus dvejus 
metus iš Illinois atsiusta 35. 
352.81 dol. Po Illinois seka Nėw 
Yorkas su 14,154.70 dol. suma. 
Michigan —11.236.80. Ohio — 
6.024. New Jersey — 5.763.55.

: Massacbusetts — 5.351.25

— Vasario 16 gimnazijai per 
pastaruosius dvejus metus viso
je .Amerikoje surinkta 48.027.02 
dol. Iš tos sumos Illinois lietu
viai sudėjo didesne puse, bū
tent. 24,838.29 dol.

—"šviesa ir Tiesa" katalik- 
kiškų knygų leidyklos komisija, 
saudaryta Romoje. I ją Įeina, 
kun. dr. V. Balčiūnas, kun. dr. 
Pr. Brazys. M.I.C.. kun. dr. P. 
Jatulis, kun. dr. P. Rabikauskas. 
S.J.. kun. dr. J. Zeliauskas, SDB 
visi Romoje ir tėvas Bern. Grau- 
slys. OFM. Kennebunkport. Me. 
Komisijos sekretoriaus adresas: 
Rev. P. Rabikauskas. S.J.. Piaz- 
za della Pilotta 4, Roma. Italy. 
Komisija yra numačiusi išleisti 
eilę teologinio turinio knygų.

— Arvydas Barzdukas, šiuo 
metu tarnauja JAV armijoje 
Camp A.P. Hill. Virginijoj.

parapijos augimo, rėmė gausio- giesmių ir dainelių, pritariant 
mis aukomis. Užsidarė todėl, 'pianu jonui Jakučiui. Apsilan- 
kad senieji nariai baigė išmir- fcė ir Kalėdų senelis su dovano
ti. o naujų neistojo.

ST. PATRICK’S CATHEDRAL HARTFORD, CONN.

mis.
Danutė Baksytė, 1949 m. at- Baigiant 1958 m. Benediktas 

vykusi iš Vokietijos į Elizabetą. Jakutis buvo paguldytas ligoni- 
per eilę metų dalyvavusi para- nėję ir padaryta kojų operaci- 
pijos chore, išsimokė sceninių ją. Po devynių dienų grįžo na- 
Šokių. kuriuos prieš porą metų mo ir baigia sveikti.
pradėjo šokti didžiuosiuose nak- Medfordietis

Mūsų specialybe yra visi namų pataisy 
mo darbai nuo rūsio iki stogo

Alum, apvadai
Alum, durys 
Alum, langai K i tarimas
Antlangės J laiptai
Apmušalai Langai
Atnaujinimai Mūrijimas
Atsarginiai laiptai Namo apmušimai
Atspara vandeniui N i tarimas 
A tspara vėjui Pagražinimas
Cemento darbai Pakopos
Ceiotex lubos Palėpės
Dažymas Pamatai
Dekoravimas Pastogės
Elektros laidai .Perkeitimai
Gaisro apsauga Plytelių darbai
Garažas Prakasimai
Grindys Prieangiai
Jakmenijimns Priestatai

Insuliacija 
Izoliacija

Stosro dengimas 
Stogo langai 
Stucco darbai 
Šaligatviai 
Saldymas 
Šildymas 
Takai 
Turėklai 
Tvoros 
Vaizdiniai langai 
Vamzdžiai 
Valymas garu 
Verandos 
Virtuvės ---
Vonios 
Venec. užuolaidos 
Žibalo krosnis

Teiraukites nemokamo darbų įvertinimo

sąlygom • Ligi 84 menesių

SUNDAY, JANUARY 18,at t P. M.

HMi Avenue at 50th St^ New York

FoW of St. Patar, the One Shepherd” 
PreadMH REV. MSGR. JOHN J. DOUGHERTY

Ftoddtogr MOST REV. WALTER P. KELLENBERG, D.D.

**The Ratam of Orientol Disddenti to

ftųodMh MEV. EUGENE M. BURKE, GS.P., S.T J>.

„THta Sabtabdoa af Anglicanj to the authority

MHagt MOST REV. EDWARD V. DARGIN, D.D., V.G.
AonRory to tf»e Cardinal Archbishop of New York 

MMMSDAY, JANUARY 21, at 8 P. M.
*TI»at letherans and other Profestonfj of Europe

may ratam to Kaly Church"
Preocheti REV. MATTHEVV MILLER, O.F.M.

National Diroctor, Aposfolate of fhe Way 
of the Cross, Brookline, Mass.

PresMng: MOST REV. JOHN K. MUS5IO, D.D 
Bhhop of Staobenville, Ohio

THURSDAY, JANUARY 22, et S P. M.
‘Thof Christians in America may beeomo One

in union with the Chair of St. Peter” 
Preocher: REV. CHARLES F. X. DOLAN, S.J.

Jesuit Mission Band, BofFoto, New York
Presiding: MOST REV. JOSEPH M. PERNICONE, D.D.

Auxiliary to the Cardinal Archbishop of New York

FRIDAY, JANUARY 23, at 8 F. M.
"Thof Lapsed CathoKcs may return to the Sacroments'

Preocher: REV. FRANCIS J. CONNELL, C.SS.R., S.T.D.; LL.D. 
Dean for Religious Communitiet 
Catholic University of America

Preriding: MOST REV. MARTIN W. STANTON, D.D. 
Auxiliary Bishop of Nework, New Jersey

SATURDAY, JANUARY 24, at 1 P. M.
*'The Conversion of th« Jews” 

Preocher: REV. JAMES F. RIGNEY, S.T.D 
Profesior of Dogmatic Theology
St. Josephs Seminary, Dunwoodie, New York

Presidtng: MOST REV. WIUIAM R. ARNOLD, D.D.
Militory Delegate of the Armed Forcei

SUNDAY, JANUARY 25, at 8 P. M.
"The Missionory conouest of the wodd for Chri?t”

Preocher: VERY REVJANGELUS F. DELAHUNT. $.A.
Supe'ior Generol, The Graymoor Priori

Preiiding. MOST REV. CUTH3ERT O’GARA, C.P., D 0
Bishcp of Yuonling. Hunan, Chtne

Sponsored by the GRAYMOOR FRIARS
GARRTSON. N. V.

L.D.S. 6-tos kuopos susirin
kimas, šaukiamas sausio 18. 
sekmadienį. 1 vai. p..p. Įprasto
je vietoje. Visus kuopos narius 
prašome dalyvauti. Susirinki
me bus galima atnaujinti Dar
bininko prenumetata 1959 me
tams ir atsilyginti už kalendo-

švč. Trejybės parap. meti
nė apyskaita parapicčiams bu
vo patiekta pereilą sekmadic-
nį. sausio 11. Pajamų būta 
52.000 dol.. iždo likutis per • 
3.000

Prel. Jonas Ambotas, švč. 
'Trejybės lietuvių parap. klebo
nas. sausio 22 švenčia kavo 
90 metų amžiaus sukakti.

T A I S O
televiziją, radiją, patefoną

J rangia Hi-Fi

RAKZDUKAS ir 7.1 BRIS

2*3 ('hcMnnt Street,
Kearny. N. J. Tcl. WY 14390

1*4 Ntitlry Avmne
N utie y. N. J. Tel. NU 2-W8O



DARBININKAS

[ ■ nori matyti, tada tenka sutri
kimo ieškoti kur kitur: proto, 
širdies ar panašiai. Norite pa-

[ • vyzdžių? Jų be galo, tik apsi
dairykime, įsižiūrėkime. Imki
me kad ir žymius žmonės, tarp
tautinio masto pirklius, veikė
jus, net garsius profesoriaus, 
jie daug daugiau prvalėtų ma
tyti už eilinį žmogelį. Bet jie 
susirūpinę arabų grėsmė.... Jie 
nori prekiauti ir “kultūriškai” 
bendrauti su idėjiniais žmo
gžudžiais, tautų bei valstybių 
naikinotojais.

Yra ir kitokių trūkumų. Akys Kaip tą apgailėtiną ligą gy- 
- regėjimas gali rbūti tvarkoje, dyti nesiimu čia spręstu A 
tačiau spalvų neskiria. Sakysi- pie tai teks kitą kartą pasisaky
me, neskiria raudonos spalvos., ti. Apmąstymus reikia baigti. 
Jie vadinami nes ir taip jie užsitęsė.

. ddtonistais C
Tokį trukumą turintieji ne- i 

gali vairuoti net automobilio. jį 
Nė leidimo tokiems neduoda, i 
O ką jau bekalbėti apie politi- 1 į 
nius deltonistus? Kuriems rau- , 
donos kraujuotos komuniz- 
mas yrą tik filosofija, tik at- i, 
straktinė teoriją tokius labiau i, 
jaudina šviesus, lyg vanduo, ' 
arabų tyruose žibalas, negu rau
donas žmonių kraujas, liejamas 
mūsų tėvynėje, bolševikų im
perijoje, Europoje ir kitur. w

gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125.130 ORCHABD ST« GR 5^525 

COR. DELANCEY, N. Y. C. 1. i
S. Beckepsteino krautuvėse kalbama' rusiškai, lenkiškai ir ukrauniškai | 
KRAUTUVES ATVIROJ KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. ISSKVRUS !

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO ' -
1 I

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 1;

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR UZKARPACIO RUSIJOJE! I

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam į
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles ’

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 1
Atsineškite. *J skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas l *

štai, imkime tokį reiškinį. Ne
maža žmonių šiandien žiūri, bet 
nemato. Kiti, tiesa, tik dedasi, 
kad nemato. Taigi, čia jau nė
ra akių ar regėjimo yda. čia 
gali būti ir regėjimo centrai 
smegenyse sutrikę. Tai būtų

šau tik redaktoriaus paskaitin- 
tas. O gal jis mane įvertinino. 
lyg kolą specialistų, O gal jis 
žino, kad esu pas a.a. prof P. 
Avižom, akių specialistą, iš
klausęs atitinkamą kursą?

Taip, tai tiesa: šiuo klausi-- ir yra. Istorikai, dennologai ir suprantama ir pateisinama. Bet 
mu nemažai turiu žinių, štai, 
jau prieš 40 metų sugebėjau 
stiklo nuolauža trachomą gydy
ti. Nemanykite, kad tai pasi
gyrimui ar juokams rašau. Tik
roji teisybė: anuomet nežino
jom nei penicilino, nei trako- 
micino.

Tačiau šį kartą ne apie tai 
noriu rašyti. Man visai nerūpi 
konkuruoti su kolega dr. Al. 
Račkum. šį kartą noriu į akis 
pažiūrėti iš kito šono. — kitų 
netyrinėto. Tai žymiai sunkes
nė problema negu, sakysime, 
trachomos gydymas.

AKIŲ SPALVA
- Visi žinome, kad akių esa
ma įvairių įvairiausų. Tačiau 
mūsų gentyje vyrauja mėlynos 
akys, lyg jos būtų tėviškės dan
gaus spalvą {gavusios ar į lino

žiedą nusižiūrėjusios. Tačiau ta 
mūsoji pagrindinė spalva turė
jo ir turi išimčių: esama ruda
kių, juodakių, net žaliaakių ir 
dar kitokių. Nedaug, bet buvo

LAWRENCE, MASS.

Jokimas Mikštas staiga mirė, 
palaidotas sausio 9 iš šv. Pran
ciškaus parapijos. lako du sū
nūs ir duktė. Į Ameriką buvo 
atvykęs prieš 50 m. Buvo kilęs 
iš Dūkšto parapijos Begunavo 
viensėdžio. Aukštaitijoje.

B.J.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

. visokie folkloristai įrodinėja, 
kad tai pėdsakai svetimų gen
čių, su kuriomis mūsų tautie- . 
iai maišėsi. Sako, tai slavų, či
gonų, žydų, net totorių įtaka bu
vusi. Nesiginčysime, tik paklau
sime; o kaip toliau bus? Kokio
mis akimis žiūrėsime į išlaisvin
tą tėvynę, ir kokiomis akimis 
ten likę į mus pažiūrės? /

Tai labai svarbūs klausimai, 
if visų mūsų veiksnių, su šefu 
pagrindiniai, turėtų būti išstu
dijuoti. Į tą studijų sąjūdį bū
tinai turėtų būti pakviesti ir 
įjungti: L. Aktyvistų Frontas 
Laisvės Kovotjų S-ga. L. Fron
tas. L. Rezistencinė Santarvė, 
L. Atgimimo Sąjūdis, net dik
tatoriškai nusiteikę tautininkai, 
arba niekam nepriklausantieji 
tautiečiai.

Kad akių spalva ir apskritai 
akys pasidarė dar Įvairesnės, ge
rai suprantame iš tokių posa
kių:

— Jis pažiūrėjo į mane sker
som (mongolo ar kiniečio aki
mis?)

— Štai šito jau dryžos akys, 
(katės ar lūšio?)

— Ano akys jau pabalo, o 
veidas pažaliavo, (gal chamelio- 
no?)

Ir taip toliau.

ŽIŪRI, BET NEMATO
Bet ne apie tai šiandie no

rėčiau kalbėt? Yra dar svarbes-

jeigu tie centrai tvarkoje, o in
dividai vistiek nemato ir ne-

L Valiukas nominuotas respub. partijoje aukštom pareigom
“Žiburių” laikraštyje kaip vie
nas iš redaktorių. Gyvendamas 
Los Angeles mieste, trejetą 
metų buvo vienas iš “Lietuvių 
Dienų” redaktorių (1952- 
1955). Yra buvęs ALT ir LB 
Los Angeles skyrių valdybose; 
vadovavęs Lietuvos Vyčių kuo
pai; surengęs Lietuvos Vyčių 

, orgainizacijos visuotinį suva- 
t žiavimą 1957 Los Angeles mies- 
į tė. Priklauso šiuo metu ateiti

ninkams, Lietuvių Fronto Bi
čiulių Los Angeles skyriui, va
dovauja Lietuvos Vyčių Los 
Angeles 133 kuopai; yra ALRK 
Federacijos Los Angeles sky
riaus valdybos narys; priklau
so LRKSA Los Angeles kuo
pai. L. Valiukas yra vienas iš 
organizatorių 20-ties tautybių 
respublikonų organizacijos Los 
Angeles rajone. Yra buvęs tos 
organizacijos sekretoriumi, gi 
dabar — vienas iš vicepirmi
ninkų.

L. Valiukas, dirbdamas poli
tinėse organizacijose bei vie
netuose, turi bičiuliškus ryšius 
su visais respublikonų partijos 
šulais Kalifornijoje ir respub
likonų žmonėmis esančiais val
džioje (Kalifornijoje ir Washing- 
tone).

LOS ANGELES, CAL.Leonardas Valiukas, šiuo me
tu vadovaująs abiems Kalifor-. 
nijos lietuvių respublikonų vie
netams, nominuotas Los Ange
les apskrities respublikonų par
tijos asamblėjos vicepirminin
ko vietai. Kalifornijos respub
likonų ansamblėja yra įtakin- ____t___
giausia ir žymiausia Kalifomi- piliečiu tapo 1954 metais. Trem- 
jos respublikonų ' organizaci
ja, turinti šimtus skyrių viso
je Kalifornijoje. Kalifornijoje 
šiuo metu yra arti 15 milijo
nų gyventojų, iš kurių virš 6 
milijonų gyvena Los Angeles 
rajone. Tuo būdu Los Angeles 
respublikonų asamblėja turi la
bai svaru balsą visos Kalifor
nijos republikonų veikloje. Jos 
vadovybę sudaro: pirmininkas, 
7 vicepirmininkai, 2 sekreto
riai. 2 kasininkai ir organizaci
jos laikraščio redaktorius. Vie
nu iš 
metais 
ninko 
metu 
Mydland iš Whittier, Calif. No- 
minavimas paprastai reiškia iš
rinkimą, nes nominącinio ko
miteto sprendimui beveik nie
kad niekas nepasipriešina. Nau- 

nių. dar aktualesnių problemų.' joji valdyba oficialiai bus iš-

vicepirmininkų 1959 
bus L. Valiukas. Pirmi- 
vietai nominuotas šiuo 
esąs pirm. G. Harvęy

*< SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTĖJAMS

DOVANŲ PAKETŲ Į
U. S. S. R

Mums malonų pranešti, kad nuo sausio I, 1959, jūs turėsite galimybės siųsti

įęė dovanų siuntinius į. U.S.S.R.

SUMAŽINTA PATARNAVIMO
KAINA

Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos buvo nustatyti, kad palengvintų ir 

suprastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip pat page- 

:< rinti ber.dią patarnavimą.

Kad pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir siun

timo tvarka, siųskite siunūnius per vieną iš žemiau išvardintų firmų, kurios yra

VIENINTELES FIRMOS OFICTAUAI PRIPAŽINTOS

siuntiniams siųsti

Įkainavimai ir patarnavimas visur tas pats

Kreipkitės į kiekvieną šių firmų s.nu'kesniai informacijai, gausite ją;'a.'4

kitų padalinių.

•? PACKAGE ENPRESS CO. & TRAVEL
AGENCY/INC.

1530 Bedford Ave„ Brooklyn 16. N. Y.
Tel. INgcrsol 7-7272

UNION TOURS, INC.

1 Ea-rt 36 Street, New York 16, N
MUrray HH1 6-1155

rinkta 1959 metu sausio 27.
L. Valiukas į JĄV-bes atvy

ko 1949 metais. Trejetą me
tų gyveno Dayton, Ohio, mies
te, 1952 metais persikėlė gy
venti į Los Angeles, Calif. JAV

tyje mokytojavęs Kempteno 
lietuvių gimnazijoje, kurį laika 
prieš išvykdamas į JAV dirbęs

l_ VALIUKAS Llb.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 1.00 dol. kis, A. .Žitkus, A. Skrupskelis,

Iš Mass. Valstyb.; A. Lengvi- Hartford, Ė. Labutis, U. Uut- 
nas, J. Marcėlonis, U. Saduikas, kevičius, V. Gudzunas, S. Sta- 
Z .Martinonytė, A. •_ Savickas, siūnas, S. Alubauskas, Water- 
P. Pliksnys, J. Kudarausįdenė, būry. E. Lenk, M. Valiukevičie- 
E. Vitkauskas, O. Bačinskienė, nė, New Britain, M. Voketaitis, 
So. Boston, M. Pajaujis, E. Ta- New Haven, M. Bazevich, Brid- 

geport.
Mišrūs: F. Oberaitis, Wilkes- 

Barre, Pa.; J. Gribas, Pittsbur- 
gh, Pa.
Pa.; M. Jesaitis, Minersville, 
Pa.; S. Šiaučiūnas, A. Pa- 
keltis, V. Urbonas, V. Naudžius 
I. Serapinas. Chicago, DL; E. Wa 
cekauskas, G. Juškėnas, J. Kriš
tolaitis, K. Balaišis, Cleveland, 

S LowelL B. .Paplauskas, Methuen O.; H. Brazaitis, Wickliffe, O.; 
•2 E. Kaunelis, Roxbury, B. Mat- J. Kiedis, Eastlake, 0.; R. Kon- 
S tos, Peabody, A. čeikienė, Nor- 
'Si wood. A. Bununas. Orange.
>: Iš NJ. Valstyb.; V. Kirvele-
>: viČienė, I. Jasukaitis, B. Kirs- 

lis, A. Andziulis. R.N. Polovin-
»: skas, Elizabeth, P. Maleckas,
3K K. Barzdukas, Kearny. F. Sa- A. Casserly, Los Angelės, Calif., 

ranko, Paterson, A. Žitkus, Har- J. Kuprionis, Ruston. La.; J. 
rison. K. Kubaitis. Rahway, K. Oscila, Montreal, P.Q. Canada. 
Marcinka. Jersey City, P. Biek-

. '9f. ša. Arlington.
Iš Conn. Valstvb.: J. Berno- 

tas. A.K. Mazolas. A. Patec-

malavage, A. Adomaitis, J. Gai- 
dis, Worcester, J. Skersys, M. 
Gumauskas, Lawrence, A. Sin
kevičius, J. Liutkonis, A San
dą, W. Balutis, J. Grigas, Dor- 
chesfer, A. Brotulevičius, Broc- 
kton, A. Rasmus, Stoughton, M. 
Lukis, N. Weymouth, A Gir
nius, Jamaica Plain. J Bakū- 
nas, Randolph, T. Versiackas.

J. Barkauskas, Phila.

drotienė, Lewiston, Me.; A. Kal
vaitis., Hallowell, Me.; A. Gru- 
chunas, M. Kurelaitis. Baltimo- 
re, Md.; kun. V. Memenąs, West 
mont, UI.; E. Blass, Detroit, 
Mich.; E. York,. Kansas City,

Nuoširdžiai dėkingi

Tėvai Pranciškonai 
Darbininko Leidėjai

’AS GIRDŽIU tE1™
...tokius rezultatus praneša mums tūkstančiai! SIŲS-

__________ _______ »: KITĘ ŠIANDIEN ir įsitikinsite kiek daug žmonių at-
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

161 Orchard Street New York Z N. Y.
TeleL GB 54166

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

o

SIŲJMTINIAM S J LIETUVĄ! j „
r.nutlA nM dideli peslrtnklm, TUnonhl medžiagų vyrų kostiumam. Į

ii švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. t
Mat*yt<>a tr rayonfnės medžiagos parduodamos griežtai urmo ♦ 

(wholesale) kainomla ♦

K and K FABRICS Į
Elizabeth. N. J. Į1158 Rast Jersey Street

Tel. EL 4-171JPRIE CITY SAVTNGS BANK 
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyry drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilna eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BESITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street,

EVergreen 8-9794

New York 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant * parduodant namus, ar iš<
nnomojant iniltis, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, fcderaliniŲ ir vals- 
tybiniŲ taksy (Incomc Tax) užpildy*
ti. pirkimui piniginiy perlaidų (Mo-
nev Orciersh Mutual Funds.7 . '

'Kreiptis —gavo gerą girdėjimą ir. atsipalaidavo nuo ’ nemalonią b _ UI 
Sįj garsų ausyse, kurie gaunam; nuo galvos kataro.

Daugelis vyresni kaip 70 metų džiaugiasi pagiję, kai JSSLAP 
pavartoja mūsų paprastą Elmo Paliiative namų kurą- 
ciją. Gali būt, kad tam padėjo ir jūsų maldos. NE-

GENERAL PARCEL & TRA\*EL CO., NAUDOJAMA JOKIO APARATO; Su galvos kataro ilga 
ir garsais ausvse simptomai būna tokie: užkimusi gerklė — pilna 
gleivių, apsunkusi galva, nuolatinis nosies ir gerklės užsikimšimas. 
Jūs girdite, bet nesuprantate žodžių. Geriau girdite grafomis die- 
nomis. blogiau lietingomis ir šaltomis. Ausyse girdisi (vairūs garsai:

£ svirplių, varpų, nuolatinio ūžimo, Uiksėjtmb, garų prasiveržimo ir 
pan. Jeigu totą jūsų sveikatos padėtis yra dėl gaivos kataro, jūs, 

A kaip ir daugelis kitų, kurie mūsų pagalba naudojasi jau per 20 me- 
m tų. galėsite džiaugtis atsipalaidavę nuo ligos.
ĮOi RAŠYKITE TUOJAU PAT — ŠIANDIEN IR >ER 30 DIENŲ PA- 
>> SVEIKSITE. Rašykite tik angliškai. Please write in English only.

220 So. State St., Chicago 4, III.
Tel.WAbash 2-9354

INC.

135 West. 14 SL, New York 11, N. Y 
Tel. CHelsea 3-2583

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

1991 Broadiray, New Yorh 23, N. Y. 
TeL LYceum 5-0900

’ W TH® EL*® COMPANY.

J«»seph Audrusis Insurance

K7-R9 JA.MAICA AVĖ.. WOODHAVEN 21. N Y.

TEI. 41 7-4477

Alokfodimiah — 9 v»I ryto Ilgi ^val. vak, 

srknMdimfaK — I vai. p p. H«l 5 v»L vak



rodfiurią oberiygog ekipą Btau- 
Weįss Gottschee, mūsiškiai bai
gė lygiontis, nors pradžioje ve
dė 2^. L® žaidė: Remtas 
(Naruševičius); Vaitkevifius, Mi 
leris (Stanaitis); Birutis (MeGee) 
Finn, Jokūbaitis (Krušinskas); 
Butrimas, Budreckas, KJive&a, 
Remėza, Dklžhalfe Antrame kė
linyje vartuose žaidęs Naruševi
čius turėjo keletą neblogų mo
mentų, nors įvarčio galėjo ir 
neįsileisti. Gynime jaunis Sta
naitis neblogas. Stipriausiai at
rodė saugai. Puolime Remėza 
ir Butrimas — blankūs. Pirmą 
įvartį patys priešininkai susi
kombinavo. Antrą po klasiško 
Didžbalio padavimo Butrimas 
su galva pasiunčia į vartus. Bet 
tai ir viskas....

Rezervinė iš aštuonių, narsiai 
kovojo ir pralaimėjo 2:3, o 
jaunių rungtynės buvo atšauk
tos.

Sporto savaitgali*-

šeštadienį 4 vai. pradedamas 
LAK stalo teniso turnyras 
vyrų ir moterų klasėje. Turny- 
ras vyksta Lietuvių Atletų klu
be. Dalyvauti gali visi, užsire
gistruodami varžybų būstinė
je prieš turnyrą.

LAK krepšinio vienetas žai
džia su latviais. Rungtynių pra
džia 8 vaL vakare Moterų 
ekipa draugiškom rungtynėm 
susitinka su St. Jbhns vienetu 
7:30 vaL priešininko salė-je.

Sekmadienį LSK futbolo abi 
vienuolikės Manhattane žaidžia 
pirmenybių rungtynes su Bo
ta SC. Pirmosios pradeda 2:30 

o rezervinės 12:45 vaL Pir
mame rate prieš Hota pralai
mėjom 1:4. Jauniai 11:30 vai. 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
su Giuliana FC, Grand Stadium 
prie Lietuvių Atletų Klubo.

Ketvirtadienį, sausio 28 d., 
8 vaL vak. LAK žaidžia YMCA 
lygos pirmenybių rungtynes su 
estų ekipą, o šeštadienį išvyks
ta į Worcester, Mass. dalyvauti 
apygardinėse pirmenybėse.

Atletas.

MARINAI Artimuose Rytuose

BRIDAL SHOP.

GESUELE BRIDAL SHOP
Paruošiame pagal mūsų stilių 

IŠTAIGINGUS RUBUS 
jaunajai, pamergėms,, vakarinius 
moterų rūbus, taip pat nuolati
niam dėvėjimui.
Atsineškite šią iškarpą ir gausite 
dovanų.
563 — 86th (off Ft. Hamilton 
Pkwy. •

SHore Road 8-5577

ANGIE*S
NAUJAS VESTUVINIS SALONAS 

5652 Myrtle Avė,
Jaunosios ir pamergių aprėdalai 
Mokslo baigimui suknelės.
Atsineškite šią iškarpą, gausite 
dovanų. ,

Jeigu dėvite skrybėlę, dėvėkite 
tik ĄNGIE'S

EV. 2-8977

SEWING SERVICE 
ATNAUJINAME, sukneles, užuolai
das, draperijas, lovos užtiesalus 
ir kt

Rogers Sewing Ceuter 
Susitąrimui skambinti PO 7-6634, 
po 1 vai. p.p.

Taigi nuostabus jaunuolis, 15 
— metų Bobby Firter, pirmas 
gavęs tokiame anyžiuje tarptau
tinį didmeisterio titulą, antru? 
kart laimėjo JAV šachmatų p- 
bes ir stambųjį 81060 prizą. Šie
met ji* draug su vengru Benka 
vyksta vėl į Jugoslaviją, į aš- 
Vtaonerių pasaulio kandidatų 
turnyrą, kurių laimėtojas ki
tais metais susitiks su pasaulio 
meisteriu. Botvinniku.

Hashngso kalėdinis turnyras Į 
Anglijoje:

1. Uhlman R. Vok. 8-1, 2. 
Portisch, Vengr. 7, 3. šveicaras 
Gereben 6, 4. Darga, V. Vok. 
5Į£, Toliau, Duckstein, Wade 
Clarke, Gezą Fuster (iš Kana
dos), Rodoicic ir Barden.

JAV tarpkoleginė* p-bės Cle- 
velande:

1. Chicagos univ., 2. Harvar
do univ., 3. Clevelandas, 4. Pit- 
tsburgas. Viso buvo 10 koman
dų. Harvardo komandoje run
gėsi Gediminas Šveikauskas^ jis 
surinko 4 tš. iš 6 rungtynių. 
Tarp kitų jis įveikė Kęstutį 
Skrupskelį iš N. Yorko, kuris 
lošė Fordhamo universiteto ko
mandoj.

Bostono tarpklubinėse sausio 
9 d. Lietuvių' B laimėjo prieš 
Quincy 3-2. čia lemiamą tašką 
komandai laimėjo 14 metų Ged. 
Kuodis. Prie padėties 2-2 Kuo
dis nusvėrė laimėjimą. Po taš
ką buvo uždirbę Rimas ir Albi
nas Karosai. Lietuvių A šiuo
kart lengvai pelnijo 5 taškus, 
nes Brandeis universitetas ne
pasirodė.

Hartfordas ir Waterbvri$ pgl 
A. Giedraičio ir A. Igaunio pra
nešimus išstato savo komandas 
į Rytų apygardos šachmatų pir
menybes. Bostonas negalės da-

DISPLAY

WAVE OLD GLORY CORRECTLY
The following Flag Dealers are able to supply the new 
Flag at Reasonable prices. We highly recommend them 
to you for dependable Service.

BROOKLYN FLAG AND

Įstaigų išvalymas 
Grindų išvalymas 

Kiti patarnavimai
Naktį ar dieną — pilnas ar da
linis talkas
161 Uvingston St. *

15 Nowport St.
Brooklyn, N. Y.

Dl 6 —8300 — Days 
FL 7-9031 — Eventngs

BANNER CO.
356 Gold Street

Brooklyn, N.Y.
MA 50025

šv. Jono Ligoninėje Long Island City ' 
GAILESTINGŲ SESERŲ MOKYKLA 
23-18 44 th Drive, Long Island City

Po trijy mokslo metų duodamas gailestingos sesers diplomas
Mokyklai vadovauja Šv. Juozapo seserys
Pripažinta JAV Gailoctingę Sesaru Lygos

Mokslas prasideda rugsėjo mėnesį
Dėl informacijų rašyti: To The Director of Adtnissions

TOM SMITH'S BEEFEATER RESTAURANT
Visokiu patiokalę pietus už S1.75 

įskaitant užkandį, sriubą, desertą, vaisių gėrimus 
Pristatome valgius komunijos pusryčiam 

Mūšy specialybė — visokio tipo patarnavimai
religinėms bendruomenėms, priėmimams namuose, dirbtuvėse,

• Informacijų gauti: WE 1-6765
259 Old Country Rd. 

HICKSVILLE, L L, N. Y.
Atdara sekmadieniais pusryčiams, pietums, vakarienei

menduoja jums

NIAGARA CYCLO-MASSAGE
Naują metodą pasveikti be vaistą ir ligoninės tyrimo nuo skaus
mų suristų su sąnarių ir liaukų uždegimu, reumatizmu. Taip pat 

o padeda atpalaiduoti nervus ir fizinį įtempimą 
o padeda gerai išmiegoti, pasilsėti 
o. padeda pilnai kraujo cirkuliacijai

TAIP, TAI KELIAS LADHNGESN1AM GYVENIMUI 
Nemokamai informacijos knyftiei gauti skambinkite, / 

rašykite ar užeikite
NIAGARA CYCL0-MAS8AGE CO.

Brooklyn—857 Fbrtbash Are., IN 9-8168 
Hempsted—«6 N. FrankBn St„ IV 3-M58 
Manhattan—138 E. 66th St, EL 5-7268

■ t;

motikinndons — Conversians — 
Bztenston built — Roofing — 
Palnting — CeiUmlc Tile — Ce- 
ment Work — Celoter Ceilings — 
WaQpapering — Stonu Doors and

Baras, sale vestuvėm

Pastovį tarnyba $30 iki $60. 
Mlrgnti galima vietoje ar kitur. 

BEtfT MAIDB, Ine.
8 Uncoln Aveų Beslyn Hta.

58 Pert trasa stattsn-------
MA 1-7878 ir 1-7879

FURNITURE REFAIRING

ROMA ART FURNITURE 
DECORATORS

—Pakeičiame stilių
— Pertraukiame apmušalus

— Nupoliruojame
Darbas atliekamas specijalistų at
kviestų iš užsienio — Puikus ita
liškas rankų darbas baldų atnau
jinime.
1211 Flatbesh Avė., (Nr. Ditmas) 

BUkmnstr 7-1314

ARMA
Baldų atnaujinimo' bendrovė 

Visoks darbas garantuotas
Jūs pastebėjote, ARMA auga kas
met Brooklyne, 
dėl jos pulkaus darbo atnaujinant 
pertvarkant baldus

—Baldų perdažymas
— Senų pataisymas
— Pertvarkymas
—Pianinų perdažymas ir pertvar
kymas <
— Kainos tiksliai sutariamos iš 
anksto ’

2226 Avenue U 
Skambinkite — NIghtingale 8- 
3285 '

taisau baldus
Kėdes, yiriįfrės ir valgmnojo, ap
traukiu ir nudažau. Plastika ar 
oda. Patyrusių darbininkų dar
bas. Įpatingos kėdės apipurškia
mos gelžiml ar chromu.

DUOKITE. UNTONUIATNAUJIN- 
TI JŪSŲ 8ENUS BALDUS 
LANGU UŽUOLAIDAS (Shades). 
Gyvenamų namų ir įstaigų bal
dus pertvarkome, pataisome, nu- 
paliruojame. Puikus darbas že
mom kainom. Priimame neperdi- 
delius ir nepermažus darbus, Nu- 
paliruojame ir oda aptraukiame 
Susitarimas dėl kainos nemoka
mas šventadien. NEvins 8-0411

BKUOKLYN 27. N. Y.

Tel. E V 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood

Dištrtators, Ine.
Parduodame ir pataisome

Garsiakalbius, Magnetofonus, Ly
gintuvus Mikrofonus ir kitus prie
dus čia pat

FLushing 8-8414
42-02 41st Avė., Flushing, LL^I.Y. 

KAMPAS Union ir Ist Av.,
Taip pat . 

41-15 162nd St 
IN 3-9716

ir jo Miani Bearti orkestras
Įvairi šokių muzika ir kitos pra
mogos nuo 3 iki 18 asmenų or
kestro.

KONTRAKTORIAUS DARBAI

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

Brooklyn, N.Y. TAylosr 7-7088

Lintorfs Cabinet Makers and 
Refinishers Buvusi
H and L Cabinet Making and

EXTERMINATING SERVICE

GAILESTINGA SESUO 
GLOBOM VAIKUS

—— nuo gimimo dienos iki 6 
metų —- lakai gražiame name 
205 Dongan Si., Staten Island, 
N.Y. GI 2-2428

RELIG1U0S GOODS

kiekviena katalikiška šeima bei 
parapinė mokykla norėtų Įsigyti 
įrėmintą, alėjiniais dažais pieštą 
POP. PIJAUS XII PAVEIKSLĄ 

14” X 18”------- $27.50
Gaila, bet C.OJD. siųsti negalime 
Užsakant prašome pridėti ir mo-- 
ney order

GAMBA STUDIO 
92 Hillcrest Road 

MAPLEWOOD, NJ. SO 2-8043

Išbarstykite! Vartokite pudrą! 
Apsiginti nuo tarakonų ir blakių 
Užtikrinta joms mirtis 
Nauji metodai ir naujausi chemi
jos išradimai daro vaistus nepa
vojingus kitiems 
54S Broadway—EVergreen 7-5668

Žiurkes, peles, tarakonus, skru
zdėles, blusas, trandis, kandis, 
insectus —silverfish, blakes.

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES - ,

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

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

Wine & Liųuor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

TeL EV 7-2089
SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

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

kitoms progoms

T y RADIJO' kV PATEFONAI
HI-FI 

Visoks patarnavimas ir pataisy
mai. 
Manhattan — WA 8-1228 
Bronx — LU 7-1529 | 
Rockland Co.—ELmwood 6-4646 
ARMOR TELEVIEW, Ine. 
1300 St. Nicholas Avė., N.Y. 33,_

nemoka
mai — Patikrinimai ir prane
šimai veltai — 515 6th Avė., 
SOuth 8-2800 — 66 WiHoughby 
St, ULster &6262 — 7617 3rd 
Avė., Shore Road — 8-1600 — 
1430 Ocean Avė., DEwey 8-
3700 — 2731 86th St, ESplena- 
de 3-8000 — 2224 Albemarie 
Rd., ULrter 66600.
Skyriai: New Jersey, Long Is- 
land, Wtestchester ir Conn. 
Centrinė įstaiga: 500 Fifth Avė., 
N.Y.C. LOngarce 5-6600

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RAYS LięUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFEKTS BLVD. KICHMOND HILL, N. Y.

.Telefonas: VIrginia 3-3544

ŠV. MARTYNO TOORS PARAP. 
BETHPAGE — $17,200

8 kamb. split, 4 mieg. pusan
tros vonios, prijungtas garažas, 
kampinis, graži aplinka. Įmo
kėti $4,800, kiti GI morgičiais. 
Savininkas : WElls 8-0430.

DIEVO KONO PAR. MINEOLA 
5 kamb. mūrinis, Veneer Bun- 
gelow tipo su alyviniu garo 
Sldymu 40 x 100. Tvarkinga 
aplinka, visi namui reikalingi 
priedai. Puikioj vietoj. Skam
binti: PI 7-7131 išskyrus šešta
dienius ir sekmadienius.

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

KATALIKIŠKOJ APYLINKOJ
NO. PELNAM 5 kamb., vonia, 
šiltas vanduo, šildymas, skly
pas 50 x 100. Prieinama kai
na; privatus CLoverdale 3-7417 
(Brooklyn); neatsakius 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 miegui, ir 2 vonios,
3 a. 1 mieg. ir vonia. Du maši
noms garažai. Arti katalikų 
bažnyčios, Rami aplinka. Savin. 
WH 64305.

ARTI ŠV. BARNABO IR ŠV. 
PRANCIŠKOS DE CHANTALL 
BAŽNYČIŲ, WANTAGH, N.Y.

lypas 60 x 120 — Cyclone Fen- 
ce — sietai, aps. nuo audrų.

$16,800 SU 5-1556

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ KDIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon Street Philadelphia 23, Pai

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street

Tel. B A. 9-1181

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, {vairių progų, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan St, RWgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tel. HYachit 7-4677



atkūrėją sveikino įvairių politi-

EV 2-6814; Miss Ph. Strolia — 
1Ž7 Thames SL, HY 7-2225, 
j; o. Ginkų krautuvėje, 495 
Grąnd SL, EV 4-9293 ir Dartn-

SeeontfSL,KV4-2476; O Sije-

loughby Avę.. GL 5-7281. Bilie
tų kainą 2 doL Vakaras bos sau
sio 24 šv. Juozapo parapijos sa
lėje. .1080 Willoughby Avė. 
brooklyn, N.Y. Pradžia 6 vai 
vakare.

Parengimae Baltę ndsijoms 
paremti

Tarpkoleginis alumnų klubas 
sekmadienį, sausio 18 d., 5 v. 

.vak., Alliance Club, 78th St 
Marks PL, New York, N.Y., 
rengia pabūvį. Programoje 
tautiniai šokiai, dainos. Kalbą 
pasakys dr. A. Trimakas. Tau
tinių patiekalų vakarienė. Įdomu 
tai, kad šį pobūvį rengia ame
rikiečiai katalikai, baigę kolegi
jas ir jo pelną skiria Lietuvos 
reikalams. Tikslesnių ^ų ra-^ N^ažą,.inatėsi ir jaunimo. < -

New Yorko skautę vyčię ok
teto koncertas ruošiamas šeš
tadienį, vasario 7, Apreiškimo 
parap. salėje Brooklyne. Vaka
ro programoje dalyvaus Audro
nė Gaigalaitė iš Philadelphijos. 
Ji dainuos solo ir kartu su ok
tetu. Programą praves feljeto
nistas V. Bražėnas iš Stam- 
ford, Conn. Po programos šo
kiai

mų atstovai Buvo graži valst 
vieningumo demonstracija. 
Be reikalo ją tik pats sukaktu- 
vinkas savo žodyje kiek atmie- 
šė kai kuriais su tuo vieningu
mu nevisai derinusiais epitetais, 
kaip “klerikalinė”, “totalistinė”. 
Tatai- truputį disonaniškai 
skambėjo, ypač po kai kurių 
sveikintojų priminimo apie so
cialistų ir krikščionių vieningu
mą kovoje su bolševikine ver
gija.

žodžiu, raštu, ir telegramomis 
sveikinimų iš Amerikos, Euro
pos ir Australijos buvo per 
100. Min. K. Balutis pasveiki
no linksmomis eilėmis. Dalyvių 
buvo pilnas Free Baltic House.

ŽINIOS

M. Devenis, prof. J. Kaminskas,

Nuotr. Vyt Maželio

NURSING HOME

WOODMARE NURSING HOME

Seneliams — begyjantiems ligo-

—Invalidams — Gailestingų se
serų priežiūra
139 Irying PL, Woodmere, LXN..Y.

WINKLER*S NURSING HOME
Namai gamtoje — Specijali vieta 

Kviečiame pamatyti ' 
41S Edward Ave^Woodaiere 

CEdarfaarst 9-9697

GLENWOOD NURSING HOME 
Puikiausia priežiūra chroniškiems 
ligoniams, seneliams — begyjan- - 
tiems. Naktį ar dinų R.N. Inspek
tuojama.. N sektantiška. 
3915 Av M. (nr. Nestrand) 

ESplnad 7-9322

kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnaują 
visiem lietuviam

BALDŲ 
mtfrove 

kurioje galimi gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai. įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, yirtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

Katalikę latviai
Bostone neturi savos bažny

čios, tai jiems šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje pa
maldas laiko ir pamokslą lat
vių kalba sako kuris iš toliau 
atvykęs kunigas latvis arba jų 
vyskupas. Dabar buvo atvykęs 
kun. Pudans. Reikia primin
ti, kad Latvijos valstybės di- 
,džioji rytinė dalis nuo Daugu
vos upės į rytus, vadinamoji 

. Latgala, jnrą kraštas ištisai ląt- 
galių, kurie visi nuo seno ka
talikai. Ir pačioje Latvijos Kur
žemėje (Kurše) bei Vidžemėje 
(Vidžemė), kaip ir miestuose, 
taip pat yra nemaža katalikų. 
Latgalos kraštas savo gajnta ir 
latgalių papročiais labai pana
šus į Lietuvos rytų aukštaičių 
kraštą — Anykščius, Dusetas, 
Uteną, Vidžius ir taip pat į Vil
niaus kraštą. Rusijos carų lai
kotarpyje Latgaloje ir Latvijo
je daug kunigų lietuvių ilgai 
yra kunigavusių. Nepriklauso
mybės laikais Latvijos ir Latga
los katalikai daug savų kunigų 
yra susilaukę, kurių nemaža da
lis dabar ir tremtyje yra atsi
dūrusių, Latviją ir Latgalą S. 
Rusijai okupavus.

kiai ivyks sausio 16 d. liet. A. Martišauskas; L Eitas ir bro- Immigraci jos įstaiga
-nimėli”. Vaidino VL Vasikaus- dėkoju daktarui piliečių klubo salėje. Pradžia liai Tamošaičiai. Kas norėtų dar J^aneŠa, kad visi nepiliečiai
kas T. Kašubaitė B Merezin- ^>aProck,d už mano sėkmingą g vaj vaį galėtų prisidėti prie šios gru- Gausio mėnesy privalo registruo-

J. ... . gydymą. Būdamas ligoninėje _a<. tis. Registracijos blankai gau-KeZ?i’ Patyriau daktaro dideli, rūpės- Sv. Petro parapijos sodalietės P65' nami ^te immigracijos
A. Dguhs,, P. Nekrošius ir J. atidž^ priežiūrą į. ne. sausio 17 parapijos salėje Montrealio miesto pbės, ku- užpildai ir į-
Dųrorira. Operetes choras, vad. po bažnyčia rengia Whist Par- riose dalyvauja 104 žaidėjai, J no^įsas ir
M. Cibo, sudainavo keletą dai- pagreitino mano pasvei- V- K įvairių parengimų gauna- susidūrė su patalpų sunkumais, 
nų. Vakarą rengė “Rūtos” an- w * mu pelnu parapijos sodalietės Jos pertrauktos prie padėties:
sąmblis. Kartu tariu didelį ačių prel ū* Vardo draugija nori į- Siklos ir Gersho po 50, Witt V,en"n!0 °k*ev°s pamaldos

“ ' r U L J. Balkūnui, kan. J. Končiui, rengti salėje po bažnyčia nau- 4yž, Joyner, Williams, Ignas pradedamos sausio 18 d 2
Išnuomuojamas 5 kamb. bu- Jcun j čekavičiui. kun. V. Da- 14 virtuvę, kuri būtų tinkama Žalys, Baikovičius ir dar keli va^. popiet. Pamaldų tvarka.

tas dviejų šeimų privačiam na- i.un t jankuL kun naudoti įvairių parengimų me- po 4-1. Judzentavičius turėjo 2 rytais 9 vai. mišios ir pamoks-

±

sitė skelbime, šiame puslapyje..

Vyt. Abraitis su žmona daly
vavo New Yorko valstybės se
natorių Javits ir Keating pa
gerbimo pobūvyje Washington 
Club. Washington, D.C. Pobū
vyje dalyvavo apie 120 svečių 
jų tarpe viceprezidentas R. 
Nixon, apsaugos, prekybos ir 
kiti sekretoriai. V. Abraitis tu
rėjo progos ilgesnį laiką pasi
kalbėti su šen. Javits ir Kea
ting New Yorko respublikonu

Operetės choro pasirodymas 
Elizabethe, N.J., sausio 11 d., 
buvo šiltai publikos priimtas. 
Tautinių šokių grupė, vad. J. 
Matulaitienės, ir Brooklyno vai
dintojų trupė, vad. V. Žukaus
ko, suvaidino A. Merkelio “Jau-

nis susirinkimas
Saukiamas trečiadienį, sausio 

21 d., 7 vai. vak. Apreiškimo pa- 
rap. Salėje. Visos narės ir vieš
nios prašomos dalyvauti.

Kun. Juozas Venckus, 
kuris jau keli metai profeso

riauja jėzuitų kolegijoje Urag- 
vajuje, šiuo laiku lankosi Bosto
ne ir yra apsistojęs šv. Petro 
parapijos klebonijoj. Kun. J. 
Venckus sausio 18-25 šv.^Pet
ro parapijoje praves Bažnyčios 
vienumo oktavą ir rekolekcijas 
inteligentams.

Skautę tėvai
sausio 25 d. 5 vai. popiet 

liet, piliečių klubo salėje ren
gia jaukų pobūvį. Programą iš
pildys skautai. Veiks baras, 
gros populiarus orkestras ir 
bus galima maloniai pasilinks
minti, pasikalbėti ir pasišokti.

Liet. Katalikę Federacijos
Bostono skyriaus susirinki

mas sausio 16 d. 8 vai. vak. 
parapijos salėje po bažnyčia.

Jaunimo šokiai

Jadvyga M Tumavičienė, il
gametė Bostono lietuvių visuo
menės veikėja, sunkiai susirgo 
ir guli Robert Brigham ligo
ninėje, 125 Parker Hill Avė., 
Roxbury, Mass. J.M. Tumavi- 
čienė yra didelės energijos mo
teris ir uoliai reiškėsi visuose 
lietuvių visuomenės darbuose.

Kaukių balius
Vasario 7 Strand Cafe patal

pose, 374 W. Broadway South 
Bostone, įvyks liet. Bendruo-- 
menės Bostono skyriaus rengia^ 
mas kaukių balius. Paskirtos 
net trys premijos už origina
lius kostiumus. Daug kas jau 
siuvasi šiam baliui kostiumus. 
Pelnas skiriamas kultūriniams, 
reikalams. .

' CLINTON NURSING HOME 
NON-SECTARIAN 

-Puikus aprūpinimas invalidų, se
nelių, chroniškų sunkių ligonių.

24 valandų priežiūra 
Patvirtinta ligoninių departamen. 
415 Clinton Avė., Brooklyn, N.Y.

MAin 2-4119

EARLE NURSING HOME 
Savininkė Genevieve G. Earie 
Mediciniškas ir slaugių patarna
vimas’— širdies ligonių, chroniš
kų ir po operacijos
1801 Broadway, Lynbrook, LJN.Y.

LYnbrook 9-1038

ROSEWOOD NURSING HOME
Leista. Nassau apskrt. ligoninių' 
departamento 24 valandų prie-f 

žiūra
Du akrai gražaus parko seneliam 
ir begyjantiems Ilginiams 
75 Main St., Roslyn,

Mayfair 1-1641

PADĖKA

GLenmore 56542.

Reikalingas spaustuvei lino- 
typo darbininkas. Kreiptis — 
Franciscan Fathers. 910 Willou- 
ghby Avė., Brooklyn 21, N.Y. 
Tel.: GL 2-6916

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

i

Šachmatai
(Atkelta iš 7 psl.) 

lyvauti dėl vykstančių dabar 
Bostono tarpklubinių p-bių.

Jaunučię grupė, Kazio Merkio 
priežiūroje pradėjo rinktis pa
žaisti Tamošaičių bute, So.Bos- 
tone, 597 East 7th Street, nuo

DU PUIKŪS PRIEGLAUDOS 
NAMAI — “THE MAPLES" 

311 Rockavvay Avė., Oceanside, 
L.I. — RO 6-3660

THE MASSAPIOUA MAPLES 
prie

1199 Marrick Road, 
Massapiųua L.L 

PY 8-3434
Pilnas aptarnavimas ir
žiūra chroniškų invalidų ir se
nelių daktaro priežiūroj.So. Bostono parapijų kata- 6-8 v.v. Tai 9-12 metų bemiu- 

likiško jaunimo (Chi-Rho) šo- kai: J. Vileniškis, L. Ausiejus,

Petrui, tautinių ir kitų organi- ‘
zacijų atstovams, jų valdyboms, 
draugams ir pažįstamiems, ku- Lietuviu EnciklopedilOS talka 
rie visi mane lankė ligoninėje, 7 1J
atnešė gėles ir linkėjo greičiau 1 . ______ _ . .

būtų nepasikeitęs.

ramentu.
Tretininkę brolijos 

pamaldos įvyks sausio 18 d.
Lietuvių Enckilopedijos Leidyk- ma nuraminti okupuotą Lietuvą vai popiet parapijos bažny- 

. skelbia paskutinę Lietuvių En-—suteikė jai teisę išsileisti susovie- Čioje.
didelę paguodą ir prisidėjo prie ciklopedios Talką nuo 1958 m. spa- tintą enciklopediją lietuviškai. Tą 
mano sveikatos žymaus pagerė
jimo.

Visus prašau priimti mano 
širdingą ir didelę padėką.

Krikštai
lio 15 d. iki 1959 m. balandžio 15 pažadą davė vien tik lietuviams, Sausio 11 šv. Petro par. baž- 
d. Talkos metu naujai LK. už- bet, kaip įprasta, pažadas liko nyčioje pakrikštyti- 
sisakiusieji gaus dovanų knygo- pažadu ir Lietuvoj turėjusi pa- ' .
mis.

I. u. užJuozas Gintus

K 1i Ii* - i

FLUSHING, L.I., N.Y.
Sveikstantiems, vyresnio am
žiaus ar seneliams visokia prie
žiūra privačiam gailestingos se
sers name.

Hlckory 5-6152

REGISTERED NURSES

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

Walter Lincoln ir Ritos Ša- 
taitės-Lincoln sūnus Mykolo ir 
Fabijono vardais. Tėvai gyve
na 933 E. Broadway.

Stasio Micknevičiaus ir Rū
tos — Karmela Mickevičienės 

užsisakys nuo 1959 m. vasario 15 darbą šiandien mes išeiviai atlie- duktė Patricijos ir Janinos var- 
iki 1959 metų balandžio 15 * '
d. gaus Lietuvos žemėlapį ir Jo
no Balio Lietuvių Dainos Ameri
koj.

sirodyti sovietiška enciklopedija 
jau numarinta Maskvos okupaci
nėje cenzūroje. Sis Maskvos rū- 

d. gaus pilną V. Krėvės Raštų pestis ir nuolatinis LK. puolimas 
rinkinį (6 tt.). Ir visi tie, kurie rodo, kokį milžiniškai Uetoišką

kame. Ir tikrai mes ja galime di- jais Tėvai gyvena 111 G. St. 
džiuotis, nes tik vieni lietuviai, Mirusieji
l&lblaškę po VU, lata, puault, p<) gedlllingų šv petr0 baž. 
leidžia bendri enelilopell), su pamaldų sausio 15 pa

rėjusius LE. 15 tomų naujieji gausia lituanistika. Kito tokio at- laidota Morta PurceU-Budrytė 
prenumeratoriai gaus išsimokėjl- sitikimo dar nėra pasaulyje. Mes m Velionė gyveno 269 Šil
iniai jų pageidautomis sąlygomis, darbą daugiau kaip įpusėjome, ti- ver st Nuiiūdime paliko vyrą 
o už naujai Išeinančius tomus, kime ir iki galo ištesėti. sūnų^ dyi dukteris ir
kurių bus dar 12-13 tt, moka už Mielas Lietuvi, mes kviečiame Palaidota šv. Mykolo kapinėse, 
kiekvieną išeinantį tomą. Vieno Tave įsijungti į L.E. prenumera- 
tomo kaina JAV $7.75, visur ki- tortų eiles ir tuo pačiu būti mū- ■ 
tur — $8. sų pradėtojo darbo dalininku. L. į

Lietuvių Enciklopedijos leidimas E. leidžiame visi sutelktinėmis 
nėra kieno nors asmeninis reika- pastangomis, ją leidžiame visi 
las, bet visų lietuvių sutelktinių bendra talka. Todėl ir Ją baigus, 
pastangų vaisius, nws, deja, tik visas mūsų pasididžiavimas ir bū- *

tuvių pastangos už savo kultūrą visiems: leidėjams, redakto- ► 
ir lietuviškumo išlaikymą šiandien riams, talkininkams ir prtnume- » 
tapęs ir besąlyginė laisvinimo ko- ratoriams.
voe dalimi Šiandien jau jokia Lauklame aWlleplant 
paslaptis, kad pradėjus leisti iš-
sibarsčiusiems pasaulyje lletu- Lftuvig Enciklopedija 

265 C Street

Phone
Grant Hospital 

(Personnel Dept) 
Dlversey 8-6400 

or come to 
551 Grant PL

NURSES — LP.
R.N/S — L.P.N.S

Convienient Location —Man
hattan Nursing Home has im- 
mediate openings. Ali Shifts 
— Salary Open. — Excellent 
Personnel Policies — Congenial 
Co-Workers —Pleasant Sur- 
roundings — Hospital and Life 
Insurance

Towers Nursing Home 
2 West 106 St.

N.Y. City 
UN 5-8800

PAREGIMAS BALTŲ MISIJOMS PAREMTI
Būkite rakštį 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

ALLIANCE CLUB, 78 St Marks Place, New York, N. Y.
Pasiekiama IRT Lexlngton traukiniu iš Astor PI. stoties 

ir BMT Canarsie traukiniu iš Ist Avė. stoties.
SEKMADIENĮ, SAUSIO 18, 1959

5 vai. p. p. CoktailTs. Vakarienė 6:15 vai. vak.
r Bilietus užsisakyti iš anksto pas rengėjų pirmininke
» Stena Willworth, 338-91st St., Brooklyn 9, N. Y. Tel. BE 8-3443

1 * Globoja: Baltas Kaina 3.00 dol.
t Rengia: ASSOCIATED NEWMAN CLUB ALUMNI
b (IntercoUeglate Alumnl Club)

prie-

OF

BrooMyn, N. Y.

Priimami taip pat skel
bimai.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAfil- 
NftLftS, kurios pilnai atstoja 
raktinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos.

William J. Drake- 
Dragunas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Tetefouas JAmaica 6-7272

EVergreen. 8-9770 ?
Joseph Garszva

J. B. Shalins
Š a 1 i ns k a s

Laidotuvių Direktoriai 
84-62 JAMAICA AVĖ.

G R A B O R T U S 
BALSAMUOTOJAS

tis visais DARBININKO

brtdge ir Btotono kotooljaa ta-

pačio* Ir | kttM mMetna 
Reikale Mhk: TU. TO M*

ONA IVASKIENE 
UTBUANIAN 

FURNITURE CO.

366 West Broadvray, 
So. Boston 27, Mass.

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

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba

(gausite veltui)

J. L GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn^ 

patarnaus sąžiningai.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TėL EVergreen‘T-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS)

NOTARY PUBLIC

WoodhavM, N. V.

FUNĖRAL BONE

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorių*

NVTAOV PUBLIC


