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mėti, kad tie, Buriuos Mikoja
nas pavadino “hoodlums", bu
vo vengrai ~ vengrai, kurię 
artimieji ir draugai buvo žudo
mi tūkstančię ųniformuotę so-

MASKVOJE TK KALBOS, KAD 
ŠALTASIS KARAS BAIGIASI
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keturis naujus 
vyskupus

2t paskyrė 4 naujus vyskupus 
Lanki jai —du augziliarus 
Gniazno arkivyskupijai, vianą 
augziliarą Varšuvos ir vianą

ii Romos pranešė, kad tai bu
vo padaryto kardinolui Wyszyn-

metiL. ‘ /
Įšventintas į kunigus 1911 

pareigas ėjo įvairiose parapijo
se. Paskui buvo Telšių gimna
zijos direktorius, kunigų semi
narijos profesorius; ėjo Įvairias 
pareigas kurijos Įstaigose, pa
keltas i prelatus. Paskutiniu 
metu buvo Salantų klebonas.

s komunizmą
Viceprez. Nixonas apie piketus, biznierius ir amerikiečių naivumą

Vicęprezidentui Nixonui sau- VIEHA PAMOKA:
šio 27 Fordhąmo universitetas "Mes nepakeisime komunis^ 
suteikė teisių garbės daktaro tu politikos šypsniu nei ran- 
laipsni. Ta proga jis kalbėjo 
studentam apie Mikojano at
silankymą Amerikoje: kokios 
to atsilankymo' pamokos 
tiem amerikiečiam, tokius 
zitus priimant ateityje.

sieja su diplomatinio pripaži
nimo atšaukimu agzilinės vy
riausybės atstovui Vatikane Pa-

LIETUVOJE MIRĖ 
PREL. A. SIMAITIS

Iš Lietuvos pranešė, kad Sa
lantuose sausio 15 mirė kun.

bijos komunistę partija. Parti-

tuos mus tada, jai mos laiky
simės tvirtai savo principu ir 
savo idealu. Mas visada tu
rime būti mandagūs,' bet mes 
niekada neturime būti minkš
ti. Mes niekada neturime būti 
pataikūnai".

Nixonas nurodė tokio patai
kavimo pavyzdi. Tai spaudos 
konferencijos dalyvių plojimas, 
kada Mikojanas išvadino pike
tus “hoodlums” ir dar paaiški
no: Rusijoje esanti laisvė ne 
“hoodlums”, bet nuo ‘•hood
lums’.

“Aš nemanau. — kalbėjo dėl 
to viceprezidentas, — kad en- 
uziastingas plojimas buvo tei

singas atsakymas Į ta. paaiški
nimą. Jo šeimininkai turėjo 
mandagiai, bet tvirtai pasakyti 
tikrą amerikiečių nusistatymą 
dėl tokių incidentų. Mes turėtu
me paaiškinti, kad mes apgai
lestaujame prievartą ar neman
dagumą bet mes leidžiame tai
kingą piketavimą.

VICEPREZIDENTAS R. NIX- 
ONAS išpijo Ameriką, kaip 
rerkia priimti tokius svečius 
kaip Mikojanas.

-— Valstybės departamente 
sustiprėjusi valstybės - sekreto
riaus pavaduotojo Herterio į- 
taka Vokietijos klausimu. Jam 
priskiriama idėja, kad Ameri
ka' turi Imti judri derybose.

NEBUS MOKESČIŲ UŽ 1958 METUS?
Gub.

išdėstė moki __ r—
ną. Numato’pajamų mokesčio 
už 1958 'bus per
tvarkytas mokesčių mokėjimas 
taip, kaip ir fedgrąliniai mokes
čiai. Gubernatorius numato, 
kad mokesčiai iš tarnautojo už
darbio turi būti atskaitomi kas no mokesčiu 60 mil. Viso bus

sausio 27 
taępla-

Gubernatorius numato, kad 
iš pajamų mokesčių pagal nau
ją tvarką bus gauta papildo
mai- 150 mil. Už padidinamą 
mokesti cigaretėm (vietoj 3 cn. 
5) bus gauta papildomai 50 mil. 
Išieškant nedeklaruotus mokes
čius 35 mil. Iš pakeltų gazoli-

minia, kuri daužė jo automobi
lį pietų Amerikoje, gal būt 
nebuvo “hoodlums”, bet jie tik
rai nebuvo praktikuoją, taikin
gą koegzistenciją atstovai. Pri
minė čia ir biznierius:

"Aš nepritariu tiem, kurie 
kritikavo musę biznierus ir ban
kininkus už surengtą vakarienę 
ar pietus Mikojanui. Bet aš no
rėčiau pastebėti, kad kai kurie 
ju galėtu pasimokyti iš musę 
darbo lyderię, kuri turi kovoti 
komunistam iš savo uniję pa- 

gus. ar komunistų sukurstyta šalinti ir toje kovoje išmoko, 
kaip, reikia su jais elgtis.

“Jie žino, kad minkštumu 
ir naivumu rezultatų nepasiek
si. Komunistai respektuoja 
tuos, kurie jiem priešinasi iš 
principo”.

ANTRA PAMOKA:
Apie ją kalbėjo, prisiminda

mas savo keliones po užsienius: 
"Man kėlė gilaus rūpesčio 

naivumas ir komunizmo nesu
prasimas tarplcai kurię ameri
kiečiu, kurie, atstovauja JAV 
užsieniuose, valdžios įstaigose 
ar šalia ję.

“Nelaimi-yra. kad per ma
ža yra amerikiečių, kurie pa
jėgia apžvelgti pilną kovos su 
komunizmu vaizdą’. Po antro
jo karo esą daugelis, kurie ma
tė komunizmo pavojų kitur, 
bet jie ignoravo komunizmo pa-

Maskvoje sausio 27 prasidė
jo partijos 21 kongresas. Pir
mu kartu buvo' Įsileisti užsie
nio korespondentai. Prieš kon
gresą buvo daug kalbama apie 
didelius jame paaiškėsiančius 
įvykius. Tuo tarpu nieko ypa
tingo jame ir neįvyko ir nebu
vo pasakyta. Chruščiovas kal
bėjo net septynias valandas, 
tačiau kartojo senus dalykus:

— Sovietai pralenkė Vaka-_ 
rus tarpkontinentinėm rake
tom, kurios dabar gaminamos 
masiškai. Per septynmeti pra
lenks ir ūkine gamyba.

— Šaltasis karas silpsfhs.

Miko j ano kelionė po Ameriką 
prisidėjusi prie santykių page
rinimo su Amerika. Labiausiai 
kaltas Vokietijos kancleris A- 
denaueris. , j

. ‘— Maskva siekia viršūnių 
konferencijos, siekia taikos su
tarties su Vokietija, siekią neu
tralios zonos tarp rytų ir vaka
rų Europoje, pritaria Rapackia 
planui ir tt.

— Pagyrė Staliną, papeikė
5Ialeiik6vą"Kaganovičiih Molo? 
tovą. Papeikė Jugoslavijos At
skalūnus. Su komi Kinija sąą- 
tykiai esą geri.

Nixonas čia pasisakė, kad 
priėmime Mikbjąnui pas vals
tybės sekretorių jis, Nixonas, 
priminęs, jog tūkstančiai; kurie 
Maskvoje akmenim daužė Jung
tinių Valstybių"atstovybės lan-

SIEGFRIED DOMBROWSKI 
atsiduri Vakaruose su sovieti
nių šnipų

Šaltis ateina 
tik iš šiaurės

Valst. sekr. Dulles spaudus
konferencijoje sausio 27 pasi
sakė už keturių konferenciją 
pavasarį Vokietijos reikalu. Ta
čiau tokia konferencija bus ga
lima, jei Soviete! atsisakys nuo 
savo reikalavimų Berlyno reika
lu. Prekybos santykiai su So
vietais tuo tarpu esą naudingi 
tik Soyietam, kitiem — ne. 
Dėl šaltojo karo atolydžio, a- 
pie kuri kalbėjo Chruščiovas, 
tai Dulles pasakė: apie tai ge
riau gali pasakyti Chruščiovas, 
nes jis gyvena;-šiaurėje, iš? ku
rios ir eina visas šaltis.

Konfercncijai

Prezidentas Eisenhovveris sau 
šio 28 spaudos konferencijoje 
pritarė konferencijai su Sovie
tais.

Dalies žodžiai, kad rinkimai 
nėra vienintele priemonė Vo
kietijai sujungti.

— Valstybės departamentui
spaudžiant, nacionalinė Kinija _____ ____ ____  __________ __ __________ __ ___ _________
esanti pasiryžusi sumažinti ka- mėnuo ir darbdavio Įnešami, daugiau 275, mil., ar viso biu- 
riuomenę Quemoy salose: iš šitokia sistema šiemet valstybė džeto ketvirtadaliu.
ten esančio 100,000 atitrauks turėtų pajamų daugiau nei pa- *

imdama senąja sistema mokes-
— Komunistinė Kinija, sve- čius už 1958.

tunų žvalgybų žiniom, atnau- Dar nenuspręsta, ar labda-
jins spaudimą dėl Quemoy po rai. bažnyčiai, sveikatos reika

lam bus palikta senoji nuo mo
kesčių atleidžiama suma 10 
proc.

, £5,000.

balandžio mėnesio, kada bus 
išrinktas Mao Tsetungui Įpėdi
nis.

— Chruščiovas Įspėjo Jungt 
Arabų valstybės pareigūnus, 
kad nepersekiotų komunistų. 
Tai buvo taikoma Nasseriui

kalus!)
— Armija naują raketą į mė

nulį žada leisti vasario pabai
goje, po 26. Galutinė data bus 
nustatyta tik kokia savaitė 
prieš leidimą.

•— Apsaugos departamentas 
žada paleisti šiemet 15 sateli
tų.

— Vokietijos apsaugos mi
nisteris Straussas iškėlė bylą 
evangelikų populiariam dvasi
ninkui Niemoelleriui už viešą

kymas esąs nusikaltimų moky
kla.

JUOK>AS*r>yallkditnls. ChruS- 
Ziovas yra paskutinis iš Stalino 

- benOgą^afbiĄh.-. ^kuris -ątyistąjr^ 
rie imasi kovoti prieš komuniz- Stahno vietoj «r M kongrese.

— Anglijoje bedarbių gruo- mą viduje, nemato, kad su juo 
dyje buvo 2.4 proc. Metais ank
sčiau buvo tik 1.5 proc.

-r- Kubos Fidel Castro brolis
Povilas revoliucijos taktikos 
mokęsis^, Maskvoje.

Be miego išlaikė 201 valandą

Bet Dulles įspėjo
Valst. sekr. Dulles Atstovų 

Rūmų užsienio komisijoje Įspė
jo: "Dar niekad Sovietai nieko 
nepasiūlė šaltajam karui baig
ti, išskyrus tai, kas, ję many
mu, yra naudinga jiem šaltąjį

Kas menuo po do
lerį daugiau

Gub. Rockefelleris sausio 28 
paaiškino dėl savo plano mo
kesčių reformai:

Kiekvienas New Yorko vals
tybės mokesčių mokėtojas tu
rės kas mėnuo mokėti po vie
ną doleri daugiau. Lig šiol New 
Yorko valstybėje yra 80 proc. 
mokesčių mokėtojų, kurie už
dirba metam iki 6,000 dol. Jie 
moka kiekvienas metam po 
maždaug 40 dol. Taigi jiem teks 
mokėti 25 proc. daugiau.

SOV1ETŲ PAVOJUS YRA
Kongreso jungtinėje komisi

joje sausio 27 liudijo oro jėgų 
viršininkas gen. White ir oro 
jėgų sekretorius Douglas, kad 
Sovietų oro pajėgos ir tarpkon- 
tinentinės raketos yra didelis 
pavojus Amerikos saugumui.

Armijos štabo viršininkas 
jama, kad Maskva šiuo metu gen. Taylor, oro jėgų viršinin- 
norėjusi pademonstruoti savo ■ ko pavaduotojas Le May, mari- 
paramą Egiptui prieš Iraką, ku- nų korpo komendantas Pate dėmesFi “d“imų rinktiavą’ 
ris komunistų valdomą “Hau- pasisakė prieš kariuomenei nu- 
dies miliciją” atidavė kariuo- matytą mažinimą. Laivyno at- 
menės priežiūraL

— Vokietijos socialdemokra-
tai nutarė dusti delegaciją į 
Maskvą ieškoti susitarimo dėl 
Berlyno.
— Maskva davė sausio 25 Egip
tui tris povandeninius laivus. 
Anksčiau buvo davusi 6. Spė-

— Senato šen. Kennedy ren
gia įstatymo projektą pasiūly-

irimam iš -1 doL valandai bū
tų pakeltas iki 1.25 dol.

— Kinijos komunistai, pade
dami Maskvos, rengiasi šiemet 
špilyje paleisti satelitą.

stovai pareiškė, kad ketvertų 
metų plane buvo atominis lėk
tuvas, tačiau vyriausybė ji at
metė.

—Popiežių* Jonas XXIII pa
reiškė, kad jo pirmatakas Pi
jus . XU tikriausiai bus pripa
žintas šventuoju

reikia kovoti ir kitur.
“Mūsų išlikimas reikalauja, 

kad amerikiečiai visose gyve
nimo šakose žinotų ne tiktai 
komunizmo blogybes ir jo silp
nybes, bet ir jo stiprybę”.

TREČIA PAMOKA:
Pažymėjęs, kad neužtenka 

tik kritikuoti komunizmo filoso
fiją, bet reikia paremti pasau
lio kovą prieš komunizmą, Ni- 
xonas Įspėjo iš savo patirties 
kelionėse po Azijos tautas:

"Kovoje tarp dvieju galybių 
tautos nenori būti šachmatų fi
gūrom. Jos nori musę pagalbos. 
Bet jos nori, kad mes būtu
me suinteresuoti jais kaip žmo
nėm, o ne tik kaip galimu ka
riniu sąjungininku.

Kaip tai turime daryti? Tu
rime pristatyti savo programą 
žodžiais, kurie išreiškia labiau 
ju siekimus ir Aspiracijas, ne 
musę. Ir mes tai galime pada
ryti. nes mes- priešingai nei ko
munistai nesiekiame dominuo
ti jokiais tautai pasaulyje....

Mes turime visada atsimin
ti, kad iš visu jėgę pasaulyje 
tautinė nepriklausomybė 
labiausiai nesuderinama su 
munistę siekimu pasaulyje 
minuoti".

yra 
ko

PETER TRIPP gavo ptrmį pasveikinimą ii žmonos po laimėto ' KETVIRTA PAMOKA: 
budėjimo.

Peter Tripp visą savaitę N. 
Yorke buvo visuotinio dėmesio 
centras. Times'Sųuare jis užsi
darė būdelėje, pasižadėdamas 
išbudėti nemiegojęs 200 vai. 
kad tuo atkreiptų visuomenės

“Mdrch of Dimes”.
Budėjimą pradėjo sausio 20 

-ir baigė sausio 28 7:14 vai. va
karo. išbudėjęs tokiu būdu 201 
vai. ir 10 minučių. Paskui jį 
nugabeno Į Astor viešbutį, kur 
apklausinėjamas gydytojų, jis 
ir užmigo. JePper 15 valandų 
nepabus, gydytojai Žada jį pa
budinti, pajnaitinti, padaryti 
bandymus ir vėl leisti jam

Dabar jis miega su į- 
prietaisais, kurie ma- 
alsavimą, kraujo spau- 
tt

Prezidentas prieš unijų netvarką
Prezidentas Eisenhovveris 

sausio 28 pateikė Kongresui Į- 
statymą, kuriuo reikalaujama 
piniginės atskaitomybės iš uni
jų fondų, piketų suvaržymo ir 
kt. priemonių, kurios labiau pa
žabotų unijų bosų nesiskaity
mą su unijų nariais ar unijoj 
nepriklausiančiais darbininkais.

Tokio pat turinio projektas

buvo pateiktas šen. Kennedy. 
Prezidentas pareiškė, kad pas
tarais . nepakankamas. Faktiš
kai prezidento siūlymas skiria
si nuo Kenhedy tik savo griež
tesne forma.

— AFL-C1O pareiškė, kad 
dėl piketavimo teisės kovos vi
su greižtumu.

3į£

BELGIJOS KONGO (Afrikoje) demonstrantus turi vaikyti polici 
ja ir kariuomenė.

Žiūrėdamas, kas komuniz
mo yra didžioji jėga. Nixonas 
sako, kad tai jų tikėjimas.

"Ir tai yra didesnis šaltinis 
jėgę pasauliui užvaldyti negu 
komunistinės imperijos karinė

Italijoje padėtis yra slidi
miegoti, 
vairiais 
tuoja jo 
dimą ir

Tvirtinama, kad Ui pirmas jėį".
tokis bandymas, gydytojų nuo
latos kontroliuojamas. Žmona 
pasakoja, kad su ta idėja jos 
vyras nešiojosi jau per de
šimtį metų. Jam dabar yra 32 
metai.

“Aš girdėjau daug kalbant 
apie reikalą Amerikai moksli
ninkų h* inžinierių, ir aš to ne
nuvertinu. Bet aš tikiu, kad 
Amerika dabar labiausiai rei
kalinga drąsiu žmonių, pasi-

Normaliai jis miegodavo nuo aukojimo žmonių ir moraliai
3 vai. ryto iki 11 vai. ryto. Gi- tyirtę; Žmoni?, kurio tiki Dua
liausias jo miegas būdavo 4-6 vą, supranta drausmės raika- 
Ir dabartinio budėjimo metu lą, tiki Amerikos idealais ir 
sunkiausias jam buvo tas laiko yra pasiryžę aukotis jos teisln-

Italijos min. pirm. Fanfani pastovumo laikotarpį kaip ank- 
sausio 26 pasitraukė. Tiesiogi- sčiau Prancūzija. Po karo Fin- 
nė priežastis yra kairiųjų Nen- fani buvo jau 19 miništeris 
ni socialistų nutarimas pasi- pirmininkas. Išbuvo jis tik 7 . 
traukti nuo komunistų. Tas mėnesius, 
nutarimas suskaldė Saragato' 
socialistus, kurie yra koalicijo
je su krikščionim demokratais. 
Dalis Saragato patikėjo Nenni 
ir perėjo Į jo partiją. Tarp jų 
ir ministeris Vigorelli. Jis pasi- triukšmą prieš Saharos naftos 
traukė iš vyriausybės ir perėjo 
į opoziciją. Fanfani neteko par
lamente daugumos

Fanfani turėjo sunkumų ir 
savo partijoje, nes ne visi par
tijos draugai jį palaikė.

Italija gyvena panašaus ne- mom.

— Molotovas pasiūlytas į So
vietų atstovus Olandijoje. O- 
landija dar nenusprendė, ar 
duoti sutikimą.

— Prancūzę spauda pakėlė

atidavimą užsienio koncernam, 
konkrečiai Standard 011 Com- 
pany (New Jersey). Min. pirm, 
pavaduotojas paaiškino, kad 
tai firmai pavesta eksploatuo
ti puriau su kitom (iriem fir-



DARBININKAS

Nuo 2 ligi 3 vai. popiet

Mercader laukia

BADIO PROGRAMA

BANGA TELEVISION

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
TROCKIO* ŽUDIKAS

IŠ LIETUVOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotasį&atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST.

Telefonas: VIrginia 6-6895

KLAIFtOOS UOSTAS

Jis pasisakė esąs belgas ir 
vadinusis Mornard Van Den- 
dreshed. Esąs gimęs Persijoje, 
Teherane, kur jo tėvas buvęs 
konsulas. Jis mokęsis Belgijoje, 
Briuselio universitete, ir lankęs

Mornardo paslaptis šiek tiek 
prasiskleidė tik apie 1950. Ga
na atsitiktinai. Tais metais Pa-

švdearų laikraščio korespon
dentė turėjo progą aplankyti 
Meksiką ir pamatyti tą, kuris 
sėdi kalėjime už Trockio nu
žudymą. Korespondentė ‘ paty
rė virtoje žinių, kurios atitaiso 
kažkeno tyčia paleistus gandus 
apie tą Trockio žudiką.

BROCKTON 18, MASS. 
. TeL JUniper 6-7209

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

ŽVEJŲ GYVENIMAS 
KLAIPĖDOJE

Prieš kalėjimo vartus, kurių 
nesaugojo jokia sargyba, ant 
kopėčių stovėjo tvirtas vyras 
ir taisė elektros laidus. Gydy
toja, kuri korespondentę lydė
jo, stuktelėjo ją alkūne. Kores
pondentė suprato, kad tas vy
ras tai “jis’, kurį ji norėjo pa
matyti. Pastebėjo tai ir jis, ir 
užraudęs nusuko veidą į šalį.

Tai buvo Mornard Van Den- 
dreshed, kuris 1936 nužudė Tro

motai. uVtsą laiką jis plepia savo tikrą# vardą ir pra-ofij 
• Jis vis "nežinomas* • Žinąs'apie įį ■frieiiffis Ir jam pa
lengvinimus parūpina ta^p pat kažkas nežinomas • Kalinys, 
kuris mėnesiui uždirba 20G-300 dolerių ir turi pačią • Kas 
jis K tikrųjų yra?

TELEFONAS: 
APplegate 7-0349

Ispanijoje jis buvo suimtas 
po slaptos komjaunimo konfe
rencijos Barcelonoje 1935 bir
želio 12.

Nuo ten buvo pačiuptas siū
lo galas, kuris padėjo išvynio
ti Mornard paslaptį.

laiko jį didvyrišku žygiu ir sa- karo mokyklą. Tada gyvenęs 
ve herojum. O mes jį laikom Le Havre gatvėje. Patikrinus, 
nusikaltėliu. Jis yra ne tik gal- pasirodė. kad tokios gatvės iš 
važudys, bet ir apgavikas. Jis viso nėra^ nei tokio konsulo Te
pasinaudojo šiaip nepaprastai herane nebuvo,* o karo akade- 
atsargaus Trockio pasitikėjimu 
ir jį klastingai nužudė — iš 
užpakalio, kirka, kurią buvo į- 
sinešęs po savo lietpalčiu.

Oficialiai net nežinia, kas jis

Mornard, kurio tikroji pavar
dė pasirodė, kaip sakyta, Mer
cader, buvo kilęs iš šeimos, ku
rioje veik visi buvo revoliucio
nieriai ir Maskvos tarnyboje, 
labiausiai motina.

Motina (Caridad Mercader)

yra išvystę stiprią akęiją, kad 
būtų pakeista Vatikano politi
ka Maskvos atžvilgiu.

Tokį įspūdį sukelia gausūs 
Italijos spaudos balsai, kuri 
gauna informacijų, iš vyriausy
bės sluoksnių, o taip pat tas 
faktas, kad autoritetinga Romos 
spaudos agentūra "Italia" tą 
Vatikano politikos pakeitimą vi
sai aiškiai propaguoja ir užta
ria. "Dalia" .yra kairiųjų Fanfa- 
ni artimų krikščionių demokra
tę agentūra ir šiuo laiku vy
riausybės. ruporas.

Šis svarbus šaltinis Lietuvos

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gelių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Dapbminkas”.

' ■ . STEPONAS MENKUS

Guatemalos sienos. Izraelis 
kreipėsi taip pat, kad Syrfja 
atnaujino užpuldinėjimus.

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St

Adresas Ateitis, 916 Wil- 
ughby Avė., Brooklyn 21, 
. Y. TeL: GLenmore 2-2923

keisti Vatikano politiką”; kad 
tokio politikos pakeitimo “pa
gedauja taip pat tų kraštų ko
munistiniai vadovai” ir kad 
“niekam nesudaro paslapties, 
kad modus vivendi nustatymo 
su Rytų Europos kraštais gali
mybė yra atidžiai bei rimtai Va
tikano svarstoma.

“Šią agentūros “Italia” žinią, 
turinčią visas iš aukščiau inspi
ruotos nuomonės ypatybes, pa
dėjo žymioj vietoj kaip svar
bų politinį pareiškimą, visi vy
riausybės nusistatymą reiškian- 
tieji laikraščiai, kaip "Giornale 
dTtalia", "H Tempo" ir t.t., ir 
komunistiniai bei kairiųjų socia-

KAI LIETUVIUS PALEIDŽIA IŠ AMERIKOJE NEPASIEKĖ

Maskvoj* 1941 už veiklą > 
buvo apdovanota pati pirmoji 
iš uždontečių Lenino ordinu.

Ji paskui ilgai dirbo Maskvo
je užsieno komisariate. Gyveno 
ten įtakingiausių partiečių ra
jone drauge su savo marčia, ko
muniste mokytoja iš Barcelo- 
nos. Ji buvo žmona vyriausiojo 
sūnaus;kuriskaiptik^ėdėjb” 
kalėjime už Trockio nužudymą, jp 
Maskvoje ta žudiko, žmona ir ;! 
mirė džiova, o žudikaš, kalėji- j! 
me būdamas, vedė kitą. Tokia ]! 
Meksikos kalėjime tvarka, kad ]! 
kaliniai gali ir vesti ir kas dvi ;! 
savaitės su savo žmonom susi-;! 
tikti.

Mornard 
paleidimo. O tuo tarpu jis dir
ba radijo aparatus, kurie jam 
duodą pajamų po 200-300 dol. 
mėnesiui. Jis nenešioja nė kalė
jimo drabužių. Dėvi, civiliškai 
ir gyvena su kitu kaliniu, vie
nu du kambaryje. Kas jam tą 
išimtį iš visų kalinių parūpino 
— taip pat nežinia.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa 
Transliuoja t* stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

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

“Jis nemėgsta mūsų psichiat
rų”, kalbėjo gydytoja. “Jis žino, 
kad jam paleisti iš kalėjimo 
nėra palankūs mūsų raportai’.

“Kai tai?” — nustebo kores
pondentė. "Šimtu* sykių skai
tom spaudoje, kad jis gali iš
eiti iš kalėjimo, tik nenorįs. Jis 
bijąs, kad laisvėje jam neat
keršytų."

“Nieko panašaus. Jo advoka
tas ' pakartotinai vis kreipias, 
kad butų išleistas? Bet prašy
mai nepatenkinami”.

Kodėl taip yra, — korespon
dentė smulkiau patyrė iš dr. 
Quiroz, kuris yra sykiu ir žino
mas Meksikos kriminalogas, 
žudiką pažįsta nuo pat jo atsi
dūrimo kalėjime.

“Tiesa, ’—kalbėjo daktaras,
—Meksikoje nuteistasis gali 

būti paleistas iš kalėjimo, atsė
dėjęs du trečdalius bausmės. 
O Mornard atsėdėjo jau 18 me
tų iš jam skirtų 20. Bet paleidi
mas yra apstatytas eile sąlygų. 
Jis turi, pirmiausia, įrodyti, kad 
turės kur gyventi. Kad už jį 
kas imasi atsakomybės. Kad jis 
nebus pavojingas. .. . — •' -

Milini į kongresas. Meksikos 
•totovas,-tortai gydytojas 
Ouiroz, kreipėsi į dalyvius, ar 
jie neturį kokių davinių apie 
Mornard. Po kurio laiko atsilie
pė kriminologijos laboratorijos 

ido. Jis pateikė 
foto,pirštųnuo- 
rodė, kad

Meksikas Į kalėjime sėdintis

Bet kaip Momardui pritaiky
si paleidimo paragrafą, kada 
jis savo nusikaltimo neapgaili

kas: trūksta pašarų. Iš vieno 
ha galima gauti būtų po 20 cn 
šieno, o gaunama tik po 10. O 
pašarų gauna mažiau dėl to. 
kad žemei trūksta trąšų.

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mas*.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite M 
ncn pasveikinti ar pranefti, tai asmeniškai iduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANO F. KNEUIO UtkmafaMi Badto Hoor. M 04- 
toge St, Nonrood, Mase Skyriai: I itb—Ftanftare <X —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.O-Box 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė, Cam- 
bridge. Man. Telefonai: NOrveod 7-144»; SOetb Beetoe S-4S18 ar 
>1SM; KlrkMad 7-S5SS.

Soveskaja Litva korespon
dentas DruŽinin pasakoja apie 
žvejų gyvenimą, kai jie grįžta 
iš jūros. Esą tarp jų daug jau- 

(Pažymėtina, kad Tiesoje bu- niĮ vyi’’l šeimų. Jie gyvena 
vo paskelbti daviniai, kurie ne- laivuose- Jie neturi kur dėtis, 
sutampa su Sovetskaja Litva “ ,aisvas dKnas- Galėtu- 
skelbiamais. Tiesoje buvo: 
jono atstovas Kateiva pranešė, 
kad nuo 100 ha per 10 mėnesių skaityklos. Klube tėra vienas baigiasi tarnybos terminai
primelžta 129.1 cn. pieno). bilijardo stalas ir du staliukai “prie krašto statybos”. T;

Sovetskaja Litva žiniom^ Va- šachmatam, tai ir viskas, o rei- kia: Juozas šideSds iŠ Vilniaus mas Artukovičiui yra neįrody-
riakojis nurodė, kad kiti kol- ketH 1045* t Karagandos metahirgl- tas, kad Artukovičius nėra už
chozai kaip Tarybinis balsas, rajone Klaipėdoje jos kambinatą; Juozas Masals- tai atsakingas ir negali būti lai-
Artojas. Raudonoji žviagždė’ Prieš dvejus metus pradėtas kis iš Žiežmarių ir kiti paseks komas karo nusikaltėliu, 
primelžė iš karvės tik po 1400 statinys, kuriame galėtų prisi- jo pėdom. Petras Rozamenskas toks teismo sprendimas 
Ik glausti grįžę iš jūros ir neturį

Vladivostoko getežinke- mai, kurie gyvena Los Angeles, dimas nėra sustabdytas ir be 
Jiem į talką stojo Columbijos abejojimo bus toliau nė kiek 
vyčiau organizuodami peticijas nemažesne energija vykdomas’ 
prezidentui prieš išdavimą. Jie 
išaiškino taip pat, kodėl Titas 
taip nori išgauti Artukovičių. Užsisakyti; ATEITIS: 916 
nes jis siekia laisvos Kroatijos. Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
Jo draugus Tito pačiupo, bet N. Y. Kaina tik $5.00 
jfe tebėra laisvas Amerikoje Skaitykite ir platinkite

Kairiųjų ir krikščionių demokratų spaudimas į Vatikaną
* Tuo vardu trečias šveicarų Ii šveicarų spaudos. Tąsa atstovybes prie šv. Sosto ir pa- 
laikraščio straipsnis skelbia Oss. ii praėjusio Darbininko numero 
Romano patikslinimą, kad kre-.
dencialų peržiūrėjimas yra tik 
technikinis — juridinis dalykas 
ir kad abiejų kraštų atstovai 
savo atstovybių reikalus ves ki
ta forma.
šitą pareiškimą laikraštis taip 

vertina:
“Šis . Vatikano- laikraščio pa

reiškimas šį ta paaiškina. Vis 
dėlto lietuvių ir lenkų atstovų 
padėtis yra pasikeitusi ir pa
blogėjusi ir kyla klausimas, ar 
nebuvo teisinių ir techniškų 
galimybių išvengti to pablogė
jimo ir su juo rištų neigiamų 
išvadų”.

Tačiau laikraštis kreipia ir ir Lenkijos dipl. atstovybių rei- listų organą*. Užgaulingi paverg 
vėl dėmesį į faktą, kad “tam tik- kalu dėsto samprotavimus, ku- tiems lietuviams ir lenkams 
ri Romos katalikiški sluoksniai rie jokiu būdu nesiderina su tvirtinimai — būtent, kad jie 

“Osservatorę Romano’ užtikri- neva mažiau norį laisvės, kaip 
rūmais. “Italia” skelbia, tarp ko jų tautiečiai tremty, ir kad jie 
kita, kad tarp kenčiančių so- neva patys prašę Vatikaną pa
vietų priespaudoj lenkų ir lie- keisti politiką jų laisvės ir ne

moja nuo universiteto yra per 
150 kilometrų...^

Į Meksiką jis atvyko svetimu 
pasu. Pirmąsyk Tony Rabich. 
Tikrinimai rodė, kad tokios pa
vardės buvo Jugoslavijos ko
munistas, žuvęs Ispanijoje pi
lietiniame kare. Kitąsyk jo pa
sas buvo Fnank Jackson. Bet 
to paso savininkas, atlikęs baus
mę, turėtų būti tuojau ištrem-

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Sėtuvių 
KuttftrinB radijo programa

WKOX, 1190 kflocykles 
' Framingham, Mass.

Sekmadieniais

KARIUOMENĖS Vyriausias Amerikos teismas
Šiaulių. Jonas Stepanavičius, išaiškino, kad Jugoslavijos Tl- 

dirbęs vietos fabrike kaip te- to reikalavimas išduoti jam bu- 
kintojas, buvo paimtas į k a- vusj Kroatijos vidaus reikalų griežtai paneigia tokių proso- 
riuomenę. Jį šiemet paleidžia, ministerį Andrija Artukovič, vietišku svovhį Vatikane buvi- 
kaip rašo Sovetskaja Litva ko- yra nepagrįstas. Tokį reikalą- mą ir tam užtikrinimui nega- 
respondentas, ir jis nori vykti vimą Titas pristatė Amerikos Įima neskirti to svorio, kurio 
į darbus prie Kauno hidroelek- vyriausybei jau 1951. Jis kalti- reikalauja Vatikano spaudos or- 
trinės stoties. Bet ne visiem iš ®o, kad Artukovičius, kaip vi- gano autoritetas. Tačiau agentū- 
kariuomenės paleidžiamiem taip daus reikalų ministeris, esąs ros "Italia" išvedžiojimai aiš- 

ra. nueiti į žvejų klubą ir pasiskai- lemta. Daugelis lietuvių karių, atsakingas už nužudymus Kro- kiai parodo, kad mažiausiai vie- 
tytilaikraščių, žurnalų. Bet nėra sako laikraštis, kuriem šiemet atįjoje antrojo karo metu vokie- na Romos kataffldškųjų sluoks

nių dalis, būtent, krikščionių 
dešnoknfp kairysis sparnas, 
šiuo metu dero didelį spaudimą 
į Vatikiną, kad ..jo politika 
Maskvos atžvilgio būtų pakeis-

Joniškio rajono partijos kon
ferencijoje iškilo labiausiai du 
dalykai, kurie yra aktualūs ir 
kituose rajonuose. Vienas tai 
pieno gamyba.

Paaiškėjo, kaip rašo Soviets- pino, Paryžiaus komunos ir kt. ros grįžusių žvejų poilsiui, bet 
kaja Litva, Joniškio rajonas artelėse per metus nepadarė nė jos visada esančios užimtos ko 
pieno gamyba pirmauja. Jis iš- po vieną susirinkimą. Iš 40 par- nors kito, tik ne žvejų.,. TITO TERORISTINĖ RANKA
laikė savo rankose Lietuvos vai- tinių organizacijų rajone 15 ne- 
džios skirtą “raudonąjį ženklą”, priėmė nė po vieną narį. 
Sovetskaja Litva iš naujo skel
bia davinius, kiek pieno rajo
nas davė: per 10 mėnesių pe
reitais metais nuo 100 ha gau
ta 170.5 centnerių pieno, iš 
kiekvienos karvės primelžta po 
1,919 litrų.

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

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

, Sav. V. ZELENIS
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

bat Bet kai rugpjūtyje darbai ‘uvių » i>Į. Vakaruose gyvenan- priklausomybės budelių atžril-
buvo sustabdyti, tai lig šiol ir g’ tautiečių “ęaim gilaus pn- giu- tie tvirtinimai yra tiek

. T . .. . singumo, kad Lenkijos ir Lie- juokingi, kad vargiai bėra rei-Nuo pieno perejo pne par- neatnaujinti. * tikintieii vra kalo iuos naneieti Didžiausio
tinių organizacijų kritikos. Kri- Tiesa, sako laikraštis, Palan- , . ,. . , . . . ■ Į J?... s „-?:- pakartotinai kreipęsi į Vatika- dėmesio tačiau yra vertas, agen-tikavo apsileidimą Esą Mičiu- goję yra trys mažos vilos iš ju- r J ,aFo civiu ą. iiuuu j _ _ _ . . / . ną su prašymais panaikinti abi turos “Italia” tvirtinimas, kad

“Vatikano, Įstaigos atidžiai ir 
rimtai svarstančios ligšiolinio 
Bažnyčios kurso santykiuose su 
kraštais anapus geležinės už
dangos pakeitimą.

“Aukščiau cituotame pareiški 
me “Ossųrvatore Romano”

— AHEire kovos paaštrėjo.
Per vieną savaitę nuo sausio vienintelį katalikiškojo jauni- 
19 iki 26 sukilėlių žuvo 436. rao žurnalą.
paimta į nelaisvę 300, prancū- Išeina dešimt kartų per me
tu Žuvo 54 ' his. Prenumerata JAV ir Ka

nadoj metams $5.00 dol.. pu-
— Saugumo taryboje pasi- sei metą 3.00 dol. Kitur užsie* 

skundė Guatemala, kad Meksi- nyje metams 3.00 dol.
kos kariuomenė telkiama prie

Argentinoje kova tarp 
vakffiM ir unijų

Prezidento Frondizi ūkinis 
planas nepriimtinas buvo ga
lingom unijom. Jos paskelbė 
streiką. Streiką sulaužė kariuo
menė, užimdama 7 unijų svar
biausias buveines ir mobili
zuodama 300,000 dhrbininkų. 
Bet pasėta kovos sėkla tarp vy
riausybės ir unijų, kurios valdo 
2,400,000 darbininkų ir kurios 
padėjo pačiam Frondizi iškilti 
į prezidentus.



OAfcBlĮĮlMKAS

Tnuątifcaji Uvą* Vilniuje ra
sų kalba leidžiamas beHevftu 
organas, išspausdino A. ftyba- 
ko prisžminimųsiš pogifedfeės 
jO ypiHflit nopnHatttnmftjo Life-'
tavoje. Rašinys įdomus: 1. ro

moji Lietuva atlaidžiai elgėsi su 
komunistais ir kaip žiauriai jie 
elgiasi, Lietuvą pavergę; 3. iš-

kato, Kaimo universiteto pro
fesoriaus, kuris komunistas gy<-.

v w * vi** 1 v* *v 1 *i nes to rašinio vietas.
Paleckis - valstybinių paslapčių išdavikas

Madcva skelbia priėmusi 
naujus nuostatus liaudžiama- 
jam kodeksui Jame sugriež
tintos bausmės už “tėvynės iš
davimą”. Tokiu išdavimu, už 
kurį graso mirties bausmė, lai
komas valstybinių bei karinių 
paslapčių išdavimas, šnipinėji
mas, bėgimas į užsienius, atsi
sakymas grįžti. Du paskutiniai 
“nusikaltimai” visai nauji.

*

KAŪNE. “Pradžioje 1927 me
tų, po fašistinio perversmo Ile- ] 
tavoje, man buvo pavesta sau
goti ir platinti nele^Mi litera
tūra. Darbas buvo pavojin
gas, tad reikėjo dažnai kaitalio
ti imtą.

Tačiau jam praėjus, daugumas 
grįžta; palieka tik nedaugelis. 
Tuo tarpu pabėgusių iš Sovie
tų Sąjungos ir iš pavergtųjų 
kraštų tebėra minios; dar at
bėga būriai naujų. Sovietų Są
junga griebėsi visokiausių prie
monių, suorganizavo generolo Ypač liko atmintina 1927 
Michailovo komitetą propagan
dai už grįžimą, skelbė “amnes
tijas’, bet bėglių masės nepa
judėjo. Argi jie visi nusikaltė
liai: fašistai, hitlerininkai, liau
dies priešai, tėvynės išdavikai?

visur, o Sovietų Sąjungoje — Kas patikės, kai seniai nebėra 
labiausiai. Ten už nekalčiausi 
pokalbį ar susirašinėjimą, ypač 
su svetimšaliu, gali būti įtartas 
ir nubaustas kaip “tėvynėsxiš- 
davikas”. Čia bolševikam visai 
nereikėjo baudžiamojo kodekso 
taisinėti ar griežtinti.

★

Bėgimas iš krašto nenusi
kaltus, o juo labiau atsisakymas 
grįžti—niekur nelaikomas nusi
kalstamu veiksmu. Bėglys turi 
būti jau padaręs kokį nusikal
timą, policijos ieškomas arba 
nuo teismo pasprukęs, kad ga
lima būtų jį bausti. Tai dau
giausia kriminaliniai nusikaltė
liai. Pagal tarptautinius įstaty
mus jie kitų valstybių išduo
dami, tačiau politiniam bėgliam 
teikiama apsauga. Žmonėm'yra ,___ ~______ __________ ______
laisvė gyventi ten, kur jie ran- lieka arba kabiau sukrusti, kad 
da saugiau ir ramiau. įrodytų, jog Sovietų Sąjungai Pra.!

Vatsybinię paslapčių išdavi
mas, kaip žinoma, baudžiamas

lapkričio 1. Dėl bažnytinės šv. 
fabrikas tą dieną neveikė. Lais
vą laiką skyriau susirasti nau
ją butą. Jonavos gatvėje suti
kau pažįstamą komsomolę, ku
ri man pranešė baugią žinią: 
naktį buvę masiniai areštai Aš 
pats dėl to nebūkštavau, nes 
Kaune dar nebuvo man tekę pa
kliūti į žvalgybos rankas. Sku
bėjau namo. Mane sulaikė kai
mynas, pavedėjo į šalį pakuž
dėjo ausin: “Naktį tavo kamba
ry buvo krata, rado pogrindinės 
literatūros, žvalgyba tavęs ieš
ko”.

Apie padėtį reikėjo skubiai nizmo. Komunistų kolektyvas, 
gen. Michailovą tai turėtų iš- pranešti komsomolų centrui įkirtas nuo pasaulio, nemato-

(CK), draugui Meskupui. (Vė- mais keliais buvo tvirtai sdsi- 
liau jis buvo kompartijos CK 
sekretorius, žuvęs 1942 kovos 
bare 'hitlerininkų okupacijos 
Lietuvoje metu). Bandžiau su 
juo susisiekti, bet sužinojau, 
kad ir jį suėm.ė Ką daryti?
Reikėjo įspėti draugą Areną, 
su kuriuo gyvenau vienam kam
bary.... Bet dar nepasiekus man 
dirbtuvės, pasitiko brolis, ku-

nei hitlerizmo nei fašizmo, o 
tėra likęs bolševizmas.

- Lietuviai daugiau patiki Jus- , 
tai Paleckiui, kuris pernai Bra
zilijoje kalbėjo: “kam jūms 
grįžti, jei ir čia gerai”. Ar da
bar ja m pritaikys naują bau
džiamąjį kodeksą “už valstybi
nių paslapčių išdavimą”? O

tremti Mongolijon, nes jisai la
bai prastai vykdė savo uždavi
nį. Tai tikras “didžiosios tėvy
nės” išdavikas, nusikaltęs kom
partijai kaip Bulganinas. Lauk
sime viešos jo išpažinties teis
me.

LIETUVA, komunistų vadinama “fašistine”, su fašistinėm valstybėm jokių slaptų sutarčių nedarė. Sovietų 
Sąjunga padarė slaptą užpuolimo sutarti su hitlerine Vokietija. Atvaizde matorpe Molotovą Berlyne tarp nacių 
generolų.

★ vilinį. Byla buvo sudaryta “13 ;
KALĖJIME. “Kauno katorgos žmonių: draugam Meskupui, Ka ,

kalėjime atradau daug pažįsta- basui, šarmaičiui, seserim Na
mų draugu, tarp jų Lietuvos tančiukaitėm, Aronui, šių eilu- 
kompartijos CK vieną iš vado- autoriui ir dar kitiem”^ .
vų K. Didžiulį (Grosmaną, Red.) 
komsomolų CK sekretorių Mes- 
kupą ir k. Man didelį įspūdį 
padarė, kad kameroje.... visi uo 
liai mokėsi marksizmo — leni-

sienų veda akciją teismo salėn 
atvesti būrius darbininkų jau- 

1 nimo ir moksleivių. Tai riškė, 
jog teismo tribūna privalu iš- 

; naudoti fašistiniam režimui 
pasmerkti ir patelkti jaunuome- 
nę kovai su buržuaziniu jungu. 
Leidimą sakyti teisme politines 
kalbas gavo Meskupas, dar ke
li asmens ir aš”.

Kai teismo “pirmininkas da
vė paskutinį žodį, penki kalti- 

’ namieji pavirto į kaltintojus....
į Jų kalbos paskui buvo išspaus

dintos pogrindinėje komunisti
nėje spaudoje ir kiekvienas žo- 

L—jis išnešiotas po fabrikus ir 
žmones”.

“Pirmas gavo žodį Meskupas 
.... Jis kalbėjo, kaip faišistai 
sužlugdė darbo klasės organi
zacijas, kaip vargsta darbinin
kai ir iš dalies darbo jaunimas; 
koks kruvinas teroras smaugia 
mases, kokios nežmoniškos są
lygos kalėjime politiniam kali
niam — antifašistam. Bet joks 
viešpataujančios klasės teroras, 

| pareiškė jis, negalės sulaikyt 
drbininkų judėjimo. Jis nesu
laikomai augs ir skleis”.

(Nukelta j 4 psl.)

kai teisia be jokios kaltės ir už

NEkrtinLAUoUMOJt Lietuvoje komunistų pogrindinis darbas ir šūkavi
mas teisme, Jcad “darbininkų judėjimas” nušluos “viešpataujančią klasę” 
buvo muilo burbulas. Nepriklausomą Lietuvą užėmė Sovietų Sąjungos 
tankai. Juos čia matome Kaune.

“Mūsų byla buvo paskirta 
svarstyti 1929 vasario 7. Kelio
lika dienų prieš tai kaltinamuo
sius aplankė jų gynėjas — prof. 
Stankevičius (Vladas Stanka, 
Red.). Jisai patarė teisme laiky
tis “kukliai”, o svarbiausia — 
neišsišokti prieš valdžią. Tokiu 
atveju, jis pareiškė, galima bus 
pasiekti švelnesnio sprendimo 
arba dalį kaltinamųjų visai iš
teisinti, nes daug kas buvo ne
pilnamečiai”.

(A. Rybakas galėty žinoti: 1. 
Kauno sunkięję darbę kalėji
mas, kurį jis vadina "katorga', 
statytas seniau pačiu rusę, ne
buvo tokia katorga, kaip Sibi-

jęs su revoliuciniu judėjimu, 
gyveno jo interesais ir žinojo 
visa, kas dėjęsi Lietuvoje ir 
už jos sienų.”.

Toliau pasakoja, kaip prisi
pažino prie nelegalios literatū
ros, kad nebūtų pakaltintas kar
tu gyvenęs Aoonas; tasai paleis
tas policijos priežiūroje. Aiški- 

,. t na taip pat, kaip Ukmergės
- " J^01135 arestuo- gimnazistas R. šarmaitis išsisu- ras ;2. kalėjime turėjo daug

, * nedaro žalos, arba mesti orga- “*7”^ tavęs laukia gįncĮamasis kacĮ ne jis ra- laisvės ir slaptus ryšius už ka-
Atsakymas grįžti, kaip nizavus tą sąjūdį. Ką pasirinks, žvalgybininkai .

Kultūrinių ryšių su paverg- j 
tuoju kraštu mezgėjam dabar J

šęs nelegaliam laikraščiui įėjimo, kas pas bolševikus ne- 
Maskva pabrėžia, “daro valsty- priklausys nuo to, ar jie save Dvi dieni slapčiaus.. Lapkri- straipsnį, rastą pas Meskupą. įmanoma; 3. instrukcijos tebe- 
bės interesam žalą’. Su tuo ga- tebelaiko kovotojais už laisvą čio 3 suėmė, bet kratos metu Giria ir perdaug daro išmintin- ėjo iš pogrindžio, o jas davė
Įima sutikti Masės bėglių yra Lietuvą ir priešui' tikrai daro pabėgau. Komsomolų centro į- gą 14 metų mergiotę Mirą Na- Sovietu atstovybs Kaune; 4.
gyvi liudininkai Sovietų Sąjun- žalą, ar ims įrodinėtą kad nau- sakymu gavau vykti Klaipėdon. tančiukaitę, kuri gelbėjusi vy- tardymo metu buvo paisoma
gos teroro. Tai labai prastas jas baudžiamasis kodeksas yra Ten neteko ilgai dirbti. 1928 resnę savo seserį ir prisiėmu- teisminės procedūros ir
ir žalingas Maskvai reikalas, Sovietų Sąjungos “kultūringu- sausio 11 mane suėmė ir eta- si sau kaltę. įrodomos medžiagos;
bet dėl to ji pati kalta, o ne mo” dar viena vertinga apraiš- pu pristatė Kaunah”. Be to, visi spyrėsi, kad ne- 

(lš fb pasakojimo aišku: 1.. legali literatūra dar neirodan-bėgliai. Grasant jiem mirties ka?
bausme, tik parodoma, jog po Būdinga dar tai, kad mirties Lietuvos saugumo policija, ku- ti jų priklausymo komunistų *
40 metų revoliucijos ir po 15 • bausmei skelbti parinkta Kris- ria A. Rybakas vedina žvalgy- partijai; ir tą literatūrą gale- PROPAGANDA TEISME, 
metų intensyvios propagandos taus gimimo šventė, gruodžio ba, gerai* sekė komunistę pė- ję pašaliniai asmens turėti. Už “Visi mes, be abejo, norėjom
“už grįžimą j tėvynę , Maskva 25, kada visas pasaulis nusitei- oas; 2. A .Rybakas veikė ne ją tegrėsę 3 metai kalėjimo. Jie greičiau išeiti laisvėn, kad vėl
pasijuto pralaimėjusi ramybei ir taikai Maskva laisva savo valia, bet pagal CK padarę išvadą, kad daugiau kaip įsijungtume į pogrindinę kovą,

* parodė savo šėtonišką. neapy- įsakymus; X Meskupas vokia- 3-4 metams nenuteis. Kai kurie tačiau mūsų elgsena teisme pri-
Revoliuciję ir karų metais kantą ir tuo būdu sugretino sa- &ę užnugaryje vadovavo šabo buvo paleisti už užstatą. Tar- klausė nuo įvairių aplinkybių,

bėglių visada būna. Žmonėm ve su kruvinu Erodu, kuris žu- tažo vieksmam ir buvo nukau- dymą pavykę nudelsti ir bylą Greitai gavome instrukcijas,
yra įgimta saugotis pavojaus, dė nekaltuosius. tas). iš karinio teismo pakreipti į ei- kad mūsų draugai už kalėjimotas).

PETRAS RIMKONAS

Ant prakaituotos žemes

išsijuosę plūkė. Ji, paraičiusi si- ant akmens”, — baigė jis. Žmo- pramynė naujais padargais, 
joną, o jis, aukščiau užmetęs nės ašarojo, linko prie žemės, žmonės priprato prie šalčio ir 
kelnes, mynė varganą bei pate- Nejauku ir man darėsi. Rinko- išblėsusios saulės. Ir Mykolas 
žusią žemę ir iš jos traukė gė- je visi, sakytum, žemes parda- šiuo metu, ištiesęs nugarą nuo 
lybes, tą ūkinį auksą, kurs te- vę. Eina, žiūri į grindinį. Tik kurio žiemos darbo, dažniau per 
suspinksi tik po dusinančių dar- pusberniai neima į galvą. simesdavo vienu kitu žodžiu

mintyse mezgėsi gražus ateities darbo vėžes. Dienomis sunkiai 
gyvenimas. Morta, anksčiau jam dirbo, vakarais juokėsi ir apta- 
atrodžius tik vidutinė, dabar rė savus reikalus. Šiaip Mykolas, 
buvo lyg išgražėjusi. Ne, jis kur buvęs, kur nebuvęs, vis 
gražesnės moters nėra matęs, šast prie Mortos — ir žiūri, kad 
Morta būsianti gera žmona ir ji nepersikeltų, kad rūpestis jos

* , i Prtkfaro fe- pirmą kartą atsakymo nerandąs rios’ įkalbėjo ir tuo
(5) Mykolas apsisprendęs: sulauks mė. IŠsileidęs paviršius Hunais klausimas. 1..................................

— Nieko iš to neišeis, — vos pirmos — ir tiesiai į UŠvilų ūkį. telkšnojo ten, kur vasarą liū- __ v • pildęs.
bešvepleno sunkiai kojas kerpąs — Tau dirbome, tėve, kaip, liavo išsikelmavęs javas, žėlė Juos ^eraa “nauti. — pasakytum, raganėle,
Mykolas, paėmęs jaunilio UŠvi- sau, — griaudeno Mykolas ūki- sultinga žolė ar savo kietumu Nor? tiksliai nežinojo nei jei gemą mes • abu atkištame 
los petį. — Tu gi, pienburni pa- ninko širdį. —Jei kuo buvai ratus aukštyn mėtė žvyruotas <kas’ ?ei ^ur» ^P; ^aras kunigui rankas? “Surakink*”— 
teptasis, laikyk tvirčiau nusmtr- nepatenkintas — nemokėk nė vieškelis. . 7“ karas — mirtis. To s
kimią ranką, juk matai, kad e- smulkiaisiais. O dabar, matai, ViAną sekmadienį, grįžęs iš u^ko pati iti šiam iš- 
same supančioti! Nė netikėta, nors auksu apipiltum — nega- bažnyčios Mykolas kalbėjo- mintingam klausimui.
tiek nusibizinau iš niekų. Pus- lėtame bepalikti. Balanda Uš-' __ _ . . kalba Protarpiais šurpiau nuklabė-
bernis būdamas, galėdavau vi- viloms parsidavė. Ten jis mins . kaina a- j|av0 apįe ^ar^ 0 savaitėmis jis
są bosą išgerti, ir tada dar nie- molį, kol neišsipūs kešenė, kol Pie artejanų karą. nebūdavo nė užsimenamas. Y-
kas taip ripkos nepaleisdavo, jis nedėkingam žemės savinin* _ —a .^eIe’ pa^ tuo metu, kai purvynai pra-

Tau dirbome, tėve, kaip, liavo išsikelmavęs javas, žėlė

’— baisybė, karas — mirtis. To

su Morta. Kartą eidami iš gi- gera motina. nevargintų. O užkaltą pinigą
rios, giliau išsikalbėjo ir tuo — Ko užsispoksojai? — juo- dabar grūdo į vieną terbelę ir 
klausimu, kuris juos buvo pri- kėši Morta, kai šis į ją be per- dairėsi parapijoje, klausinėjo, ar 

kas nesiruošia išeiti iš savos Žetraukūs žiūrėjo.
— Sakau, kad tu tikra šiau- mes-

dų kupetaitė, daugiau nieko. Tuo pat metu, kai Ušviluose 
•Buvo ką čia vesti. Geriau šen- glaudėsi vienos rankpelnėlių 
bernystę nešiosiu ir be šeimos šeimos laimė ir keturios meilios 
gyveųsiu, o Mortai neduosiu akys dažnai susidurdavo pnakai- 

. - ” tuotame darbe, sniegu nuklotu
Morta juokėsi. Joje noras iš

tekėti, ir dar už ilgojo Mykoliu- savęs vyru vadinti.
ko, buvo senokai širdy įaugęs.

— Ką? Nieko. Jeigu nori — 
pabandyk....

kaip Mykolo Balandos ranka, kui nepašers į delną daug daug nuo tekios baisios rykštės! Su-dėjo slėptis po pirmuoju žie- “ Mūsų pinigai tada plauks 
O dabar kirminėliai, tikri slie- aukso ir nepasakys: tau reikalin- biuro svietas — kraujo įsigei- mos grindiniu, kai į žemę lei- * vieną kišenę, dr mūsų pirkta 
kai.... Vos rapojame. Matai aną gi pinigai, o man šis rėžis! — leido senis Ušvila yir- dosi stingstąs šaltis, prie pašto- žemė bus abiejų užplukta. Taip jie užsirašė, ir tris sa-
rėžį, kur pūdymai juoduoja, — Ir užmetęs ant peties maiše- paplūs pirštus į baltutėlaičius, gįų mikabinęs didžiulius ledo Morta žiūrėjo į surimtėjsį My vaites iš sakyklos buvo mėtomos 
ten bus mano žemė, tu tėvelio lio kampe užrauktą savo kūno- smegas^ plaukus. varveklius, it durtuvus. Veikiai kolo veidą ir pasakė tai, ką ank- jų pavardės, dar su pastaba:
skverno gerbėjau. jamąjį turtą, kalbindamas Mor- — Sako, karas ne toks bū- išbiro ir pirmasis sniegas, atgai- s&au tik pati viena apmesdavo: ar kas neturi ko prieš. Niekam rimas baimė jaukėsi kartu.

Artėjo vėsus rudens vaka- tą, nudrožė per Pleišaties girią siąs, kaip seniau. Vienas rinko- vinęs savo baltumu šviesos iš- — Ir mūsų vaikai, Mykoliuk, neprieštaraujant, kai Ušvilos Darb° įkarštis slūgo. Būdavo, 
ras. Jie, kaip vėtros išlankstyti gelsvuojančiu vieškeliu į Ušvūų je kalbėjo, kad bombos galin- troškusią akį. Dabar laukai bu- bus abiejų. Jie paūgėję vadin- prisunkė keletą statinaičių alaus kaPos febus, kažkur horizonte
girios medžiai, plakėsi siūbuo- gyvenimą, kur darbas virė, kur čios išrausti žemėje ištisus eže- vo be skirsnių ir ežių, kur tik sis ūkininkaičiai, ir nereikės ir prigamino šventadieniškų vai- subaubė, sugriaudė nejaukus
darni namo. žemė sugėrė daug varvančio rus, o išmestas dulkes sumai- sMs užmatė — tiesėsi šventa- jiems svetimųjų kiemus minti, gių, — Morta ir Mykolas stojo dūžis —- visi klausosi, kirvis į-

Morta suprato, kad jis juokia- plačiuoju vieškeliu, per Pleiša- 
si. Ir vieną dieną, įkinkę Uš- ties girią, atbėgdavo žviegiančios 
vilų Sartį į lengvutį važelį, abu žinios: karas visu siaubumu ar- 
atsirado klebonijos laukiama- tėja ir į jų parapijos žemes. 0 
jame. vieną pavasarėjantį rytą visi 

ūkininkai sukilę klausėsi, kaip 
kažkur toli dusliai vaitoja sprog
stančios granatos. Siaubas, ne

Už Pleišaties ūkininkas ne- prakaito, kur liepsnojo jo su- šyti su debesimis. Karą ir ku- dieniškos sniego marškos, to- nepažįstamiem 
norom tesuprato Mykolo ir brendusi meilė Mortai ir rez- nigas pamoksle minėjo, vadin- kios pūkinės ir purios. duoną valgyti. 
Mortos naująjį sumanymą. Jis gėsi aiškesnės svajonės apie damas jį pragaru žemėje. "Iš- žiema lindo gilyn. Pleišatis

myna sudarė svotus ir pamer-
Mykolaš Balanda ilgai žiūrė- ges> piršlį ir svočią. Tris dienas 

algą didino, švelnesniu žodžiu savo prakaitu pirktosžemės rė- žudys tūkstančius nekaltų šei- retėjo. Po bruktuvėmis augo di- jo į kiek pirmiau einančią Mor- gėrė, valgė, šoko....

ras trenksmas nuskardens pa
rapiją.
rankų.

Instrumentas slydo iš 
Valgis nelindo.

(Bub diuglau)



BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

Mūsų laiky Robinzonas

(3% reguliaraus ir extra)

Kreipkitės

Imkime dabartį.• Pavergėjas 
tas pats. Lietuvos kaimas vėl 
įvilktas į sermėgas ir apautas 
vyžomis. Miestuose pamažu jau 
čiasi rusų įtaka. O kaimas vėl

Viri 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Išsipasakojo anam korespon
dentui, kai jisai tą “Laukinį” 
prisišnekino, ir išpasakojo to 
senio draugas, kurį tas pelkių 
žmogus lanko.' Jam parduoda 
pintines- —sjx> vieną pfenigą 
jau 40 metų. Kainos visada “pa
stovios’

SPRENDIMAS IR PASLAUGA. 
“Teisme sakiusius politines kal
bas —draugus Meskupą, Ka- 
basą, brolius Aizenus ir mane 

—nuteisė 8 metam kalėjimo. 
Tai buvo didžiausia bausmė to

Ar galėtumėte patikėti, kad 
nuo 1911 metę žmogus gyven
tų pelkėje, visai atsiskyrus nuo 
peršulio, nieko nežinodamas

Dabar ipatome, kad koloni
jose, kur yra keli šimtai inte- 
tigęntų ateivių, visuomeninėje 
veikloje aktyviai dalyvauja jau

EVergreen 7-2155 
Resid. Illinois 8-7118

t&s antpeti*. «e bifcjo,kad 
mnjiaji alėtai juos išstums 
B jų įsteigtų organizacijų val
dybų, kad utims jų sunkiai su- 
kutus kulitaiidus ir tautinius 
židinius./ _

šimtą metų maskolius laikė 
pavergęs lietuvių tautą. Stengė
si ją nutautinti, surusinti. Bet 
vyžotas, sermėgėtas Lietuvos 
kaimas, kuris buvo tamsus ir 
beraštis, išsaugojo lietuvių kal
bą, lietuviškus papročius, reli
giją ir lietuvišką kultūrą. Lietu
vybės kibirkštėlė Lietuvos liau
dyje visados ruseno. Reikėjo

televiziją, radiją, patefoną 
įrengia HI-FI

Teiraukitės nemokamo darbų įvertinimo! 
darbininkai 

I • Lengvos išsimokėjimo

174 Nutiey Avenne 
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1880

namų 
Bemhard zum Walde 1895-

1897 tarnavo viename Prūsijos 
tik pūstelėti nauju vėju, kad pulke pėstininku. Tėvai gyveno 
įsiliepsnotų į tautinę ugnį. A- Oldenburge prie pelkių ir ver
tėjus laikui, atsirado ir pūtė- tėsi nelengvai. Vokiečiam tada 
jai gausiai emigruojant į Ameriką,

ir tas atsitarnavęs kareivis iš
vyko į Naująjį Pasauli, kuris 
jam nelabai patiko. Tėvui mi
ras, grįžo. ir norėjo vesti, bet 
motina nesutiko, nes mergaitės

NAMŲ ADRESAS 
10M3 95th Street Ozono Perk 17, N. Y.

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

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

dėl Castro) stebi ir vertina jų 
raidą. Mums rūpi panagrinėti, 
kaip vystosi lietuviškas' reika
las. Žiūrime ’ faktų.

atsižvelgė į nesubrendimą, 1928 
amnestiją ir 15 mėnesių, atsė
dėtų iki teismo.

Sprendimą paskelbus, prie 
mūsų priėjo Stankevičius ir su
sijaudinęs paklausė: “Kam ma
nęs reikėjo, jeigu patys save 
kaltihotę”. Didžiai gerbiamas 
(vysokočtimyj) profesorius ne
suprato, kad mum, anaiptol, ne
buvo reikalinga jo gynyba. Pro
kuroras iš pat pradžių pareika
lavo teismo prie uždarų durų. 
Advokato pagalba mums buvo 
reikalinga tam, kad teismo sa
lėje būtų publikos (auditorija), 
kuriai mes ruošėmės kalbėti”.

čia'komentarai nebereikalin-

(atkeitaiŠ 8 psl.)
“Su paneštom kalbom išėjo 

ir kiti keturi kaltinamieji. Pub
lika salėje godžiai gaudė kiek
vieną jų žodį, dažnai reikšda
ma viešai savo pasipiktinimą 
fašistų žvėriškumu. Mūsų tiks
las buvo pasiektas”.

(Ar ir dabar pasieks savo 
tikslo A. Rybakas, — jo raši
nys skirtas konkursui, — neži
nia. Norėdamas stipriai išsireik
šti ir pasigirti, jisai, matyti, 
vaizdavo na tai, kas buvo Lietu
voje prieš 30 metų, bet kas yra 
dabar: kruvinas teroras, ne
žmoniškos sąlygos darbininkam 
ir politiniam kaliniam; bot joks 
viešpataujančios komunistų kla
sės teroras negalės sulaikyti 
bekylančio nepasitenkinimo: 
jis augs ir plėsis)...

Elzbietos Kramer kraitis buvo 
per menkas. Bernhardas vėl iš
vyko Amerikon. Grįžo 1911, kai 
motina mirė. Ūkį rado kitiem 
užrašytą. “Jei tokia motina, ge- 

O taip yra. Sakysite, tai be- riau į pelkes” — pagalvojo ir 
protis. Bet pamišęs žmogus jau pelkėje įsikūrė, čia jam susto

jo žmonijos istorija, nes iš pel
kės kojos daugiau nebekėlė. 
Kaip jis išliko gyvas?

tikos pepagausL O jeigu per 
apsirikimą ir susirinktų, tai do
lerio aukai neišgausi, jeigu kal
bėtojas neįstengs nuteikti dos-. 
numul

Yra net viešoji nuomonė, 
kokia turėtų būti programa pa

tintą enciklopediją lietuviškai. Tą 
pažadą davė vien tik lietuviams, 
bet, kaip įprasta, pažadas liko

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

gyv. 422 Menahan SL, Ridgėwood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel HYacfat 7-4677

Išėjusius L.E. 15 tomų naujieji 
prenumeratoriai gaus išsimokėji- 
mui jų pageidautomis sąlygomis, 
o už naujai išeinančius tomus, 
kurią bus dar 12-13 tt., moka už 
kiekvieną išeinantį tomą. Vieno 
tomo kaina JAV $7.75, visur ki- torių eiles ir tuo pačiu būti mū- 
tur — $8. sų pradėtojo darbo dalininku. L.

Lietuvių Enciklopedijos laidimas E- leidžiame visi sutelktinėmis

kapą. Nepavyko tos žinios pasi
tikrinti. St. Žv. Hartford, Conn.

sirodyti sovietiška enciklopedija 
jau numarinta Maskvos okupaci
nėje cenzūroje, šis Maskvos rū
pestis ir nuolatinis L.E. puolimas

Alum, apvadai 
Alum, durys 
Alum, langai 
Ąntlangės 
Apmušalai 
Atnaujinimai 
Atsarginiai laiptai 
Atspara vandeniui 
Atspara vėjui 
Cemento darbai 
Celotex lubos 
Dažymas 
Dekoravimas 
Elektros laidai 
Gaisro apsauga 
Garažas 
Grindys 
lakmenijimas

BABZDUKAS ir ZUBBIS
273 Chestnut Street, 

Kearny, N. J. Tel. WY 1-8390

Insuliacija Stogo dengimas
Izoliacija Stogo langai
Kitavimas Stucco darbai
Laiptai šaligatviai
Langai šaldymas
Mūrijimas šildymas
Namo apmušimai Takai
N i tarimas Turėklai
Pagražinimas Tvoros
Pakopos Vaizdiniai langai
Palėpės Vamzdžiai
Pamatai 
Pastogės 
Perkeitimai 
Plytelių darbai 
Prakasimai 
Prieangiai 
Priestatai

Valymas garu 
Verandos 
Virtuvės 
Vonios 
Venec. užuolaidos 
Žibalo krosnis

nėra Meno nors asmeninis reika- pastangomis, ją leidžiame viri 
las, bet visų lietuvių sutelktinių bendra talka. Todėl Ir ją baigus, 
pastangų vaisius, nors, deja, tik visas mūsų pasididžiavimas ir bū- 
Ndsvame pasaulyj gyvenančių lie- simų kaitų įvertinimas prfklau- 
tavių pastangos už savo kultūrą sys visiems: leidėjams, redakto-

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

Užsisakę LE. nuo 1958 m. gruo
džio 15 d., iki 1959 m. vasario 15 
d. gaus pilną V. Krėvės Raštų 
rinkinį (6 tt.). Ir visi tie, kurie rodo, kokį milžiniškai Uetuišką 
užsisakys nuo 1959 m. vasario 15 darbą šiandien mes išeiviai atlie-

Lietuvių Enckilopedijos Leidyk- ma nuraminti okupuotą Lietuvą 
la skelbia paskutinę Lietuvių En- suteikė jai teisę išsileisti susovie- 
ciklopedios Talką nuo 1958 m. spa
lio 15 d. iki 1959 m. balandžio 15 
d. Talkos metu naujai UE. už
sisakiusieji gaus dovanų knygo- pažadu ir Lietuvoj turėjusį pa-

rištus papročius -ir tautines 
tradicijas močiutės perduos iš 
kaitąs į. kartą.

ir Lietuva vėl kelsis iš griu
vėsių iaisva ir nepriklausoma. 
Gedimino kalne suplevėsuos tri
spalvė. Karo Muziejaus sodely
je atstatys išgriautą Nežinomo
jo Kareivio paminklą. Ir šalia 
jo pastatys paminklą Nežino
mam Beraščiui... '

Mes, brangūs lietuviai inte
ligentai, buvę laisvos Lietuvos 
akademikai, aišku, to baisaus 
pažeminimo nesulauksime. Už
tat mums priklauso dabartis. 
Ir, atrodo, dabartinę situaciją 
mes Mbai gerai suprantame.

MIKOJANO MEDALIS

Kaip žinome, šiame krašte 
ką tik lankėsi Mikojanas. Jis 
giedojo seną galimos taikos ir 
sugyvenimo giesmę. Telieka vis
kas dabartinėje padėtyje ir lai
mingai visi gyvensite. Dėl to straipsnio, pagal kurį mus tei- 
ir pasisekimo turėjo namažo. sė. Kitus kaltinamuosius paįei- 
Mikojano vizitan gal kįek dis- do. Vienus išteisino, kitiem 
harmonijos įnešė tiktai kelio- priteisė po 3 metus, bet teismas 
likos, kaip jis išsireiškė, įsišo- 
kėlių pikietavimas. Bet tai tik 
saujelė dar šūkauja. Ir tas jau 
nepajėgia sudrumsti tylos, ku- 
rivis člaugiairir daugtauįa- 
viešpatauja mūsų kolonijose. 
Maskva nieko daugiau ir ne
trokšta —tik tos migdančios, 
viliojančios tylos. Mes akade
mikai traukdamiesi iš visuome
ninės veiklos sparčiai tą tylą 
plečiame. Argi galėtų Maskva 
mus už tai užmiršti? Geresnės 
koegzistencijos Maskva ir ne
sitikėjo!

. Taigi, kai kitą kartą atvyks 
Mikojanas, pikietuotojai (jeigu 
dar tokių atsirastų) pasisaugo
kite su išsišokimais. Bus nepa
togu, kai Mikojanas kreipsis 
į jus: “Tovarisč, duokite ke
lią — aš nešu jūsų tautiečiams 

nekeičia jų nei in- pasižymėjimo medalį’.
fliadja nei streikai.... Iš savo

iki 1959 metų balandžio
d. gaus Lietuvos Žemėlapį ir Jo- džtuotis, nes tik vieni lietuviai, 
no Balio Lietuvių Dainos Ameri- išsiblaškę po visą laisvą pasauli, 

leidžia bendrąją enciklopediją su 
gausia lituanistika. Kito tokio at
sitikimo dar nėra pasaulyje. Mes 
darbą daugiau kaip įpusėjome, ti
kime ir iki galo ištesėti.

Mielas Lietuvi, mes kviečiame

būti tiktai gera* tatina*. IH metų
Ftfiyfl|karnas.*Aišku, visais balsais iš- kitų pavargs ir tie. Lietuviškos 

rinktas, padėkojo už pasitikė- kultūros saugojimas vėl pama- 
■ *t?'5' jūaą ir pastūmė šalia sėdin- žu pereis j beraščio lietuvio

Senieji lietuviai kartais šypte- čiam dienotvarkę: “Aš esu be- rankas. Tautinė kfibftStėlė ru- 
II „y? - - , - M*. ■■ VIa*..

tapęs ir besąlyginė laisvinimo ko- 
™ d«ūnil. Šiandien jau jokia 
paslaptis, kad pradėjus leisti iš- 
sibarsčlusiema pasaulyje lietu- 

i | viams. LJL, , Maskva* susirūpino,
BERNHARO ZUM WAL0E J* P®01* likoneveikė, o norėda-

APDRAUDOS SPBCIAUSTAS
116-53 Qneeus Bh d.

Tel VI. 3-1477

Įb>Mbį4»>- ■ i-'.' “»
MBf Metrai* P>Wri-

tnMkt fadttaV fįi W kotoat-
MaW pradeda nftMia ir SH- Ma Ir ateidArė viena M pape- 
rijoje. Badausiu ir, *akyčiau, reftalin-

_______________ Venoje mūsų kolonijoje dėl gtaus^ organizacijų kritiškoje 
sisekusio minėjimo. Meninė da- paHįjuflio* sveikatas paMtreukė padėtjjė- Nėra iš kur pefadi 
lis, žinoma, tik aukštos koky- M panigų vienos ocSMŪzac^os naujo pinakūnkOk ir daryk ką 
bės. O kalba turi būti trumpa,- pinnminkn*. Koloiųja nemaža nori. Pagaliau vienas senorios 
ugninga ir optimistiška. Istori
jos nelieskite! Nepriklausomos 
Lietuvos laikus dar daugelis iš 
mūsų prisimena. O prieškari
niai laikai perdaug panašūs į 
dabartinius, kad būtų verta apie 
juos kalbėti.

LIETUVA IR AMERIKA
Ko klausytojas šiandien no

ri iš kalbėtojo? Žinoma, ne is
torijos pamokos apie Lietuvos 
didingą praeitį. Ir ne pamoks
lo apie mūsų pareigas paverg
tai Tėvynei ir tautai Perdaug 
jau kiekvienas turi savų rūpes
čių ir neįgyvendintų svajonių. 
Klausytojas laukia iš kalbėtojo 
tik vieno dalyko ~ tai ugnin
go, įtikinančio ■ nžtikrinrnui, kad 
Lietuva vėl bus laisva.

Ot, tokie šūketelėjimai, kad 
“Lietuvos ir Amerikos likimas 
tas pats”, kad “jeigu Amerika 
nežus, nežus ir Lietuva” (drą
sesnieji tvirtina, kad “jeigu 
Lietuva žus, tai žus ir Ameri
ka”), publikos labai tiltai su
tinkami ir palydimi ilgais plo
jimais.

Na, bet iš dviejų šūktelėji
mų kalbos nepadarysi Be to, 
publikos tarpe gali atsirasti 
klausytojų su konservatyviškes- 
niu galvojimu. Jie paabejotų m apfe praėjusius du didžiuo- 
Amerikos laisvės betarpišku * luurus, ravoliuciias, nei a- 
priklausomumu nuo Lietuves pie didelę technikos pažangą? 
egzistencijos. Todėl protingiau 
eiti vidurio keliu išmėginti į- 
rodyti, kad Lietuva bus laisva, baloje numarmėjęs
„ ne >š Vakarų ar Amerikos „ gaU Bernhann 
mak)OeS Į’, zum Walde, tokia yra to vokie-

čio pavardė, tebegyvena jau de- ....
Minta iš gamtos ir krepšiu Staliną nei apie Hitlerį. Kai pro egzistenciją'

negyvena? Prieš dvejus metus 
Kaip vystoa pasauliniai įvy- buvo ir galėjo švęsti to vie- 

kiai, nenagrinekiine. Tegul Dul- nišo savo gyvenimo 45 metų 
tos, De GauDe (dabar ir ... Fi- sukaktį, kai vokiečių žurnalo 

“Qtrick” korespondentas Sieg- 
fried Kurre jį lankė. Mažai 
trūko, kad būtų kirviu nukirs
tas to “Laukinio”, kaip apylin
kės žmonės vadina. Jis galė
jo tik dėl to išlikti vienišas, kad 
žmonės paliko ramybėje. Pali
ko ramybėje ir policija, nes nie
kam nieko pikto nedarė savo 
“pelkių karalystėje”. Kaip jis 
ten atsirado?

Bernhardas pasidarė sau lūš- j° praskrenda lėktuvas, Kaip matote, kolegos akade- 
nelę, susirado kiek sausesnės tesusiraukia, kad tylą sudrums- y. tautiečiai inteligentai, 
vietos bulvėm pasisodinti, iška- mėgsta klausytis tiktai mums Maskvos suteiktas meda-
sė tvenkinėlį laukinėm antim, paukščių čiulbesio ir “varlių įjs gana kukius, palyginus 
kurias šnekina ir maitina. Pats koncerto”. Jis ir tiki. Prie savo paminklu, kurį būsimo-
minta paukščių kiaušiniais, gry- lūšnelės tun prisikalęs baltą Nepriklausoma Lietuva pasta- 
bais, uogomis, žolėmis, žuvimis, kryžių-, tys beraščiui tautiečiui, bet jis
kurias verdasi tik Žiemai. Šiaip O gal turėjo? Gal praėjusiais „st-mantac
jau visą valgo nevirtą. Užtat metais buvo įbestas kryžių į jo bus PUnal musų 

turi visai sveikus dantis, žilą 
barzdą ir gerą sveikatą. Nieka
da jokios negalios nebuvo už
kluptas. Iš kur tai žinoma?

J



DAftSINlNKAS

6. Stengtis įtaigoti, kad tėvai stažavęs jaunimo nutautino pa- 
padėtų savo vaikams tvarkyti 
jų laisvalaikį. Vaikai privalėtų 
turėti pakankamai laiko Htna-

—Darbininkui prisiuntė au
kų Lietuvių Moterų Atstovybės 
Klubas New Yorke 15 dol ir 
Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 29 kuopa prie Apreiški
mo parapijos Brooklyne 10 doL 
Klubo vardu V. Jonuškaitė pa
reiškė, kad toji auka yra už 
Darbininko palankumą jų dar
bui, o kuopos vardų iž(LG. Ka-.„L; 
tilienė parašė: “Esame dėkingos 
kad reikalui esant mums pade
dat per savo laikraštį”. Redakci
ja ir administracija savo ruož
tu yra dėkingos aukotojoms už 
paramą. Nedaug yra nuošir-' 
džių mūsų visuomenės veikėjų, 
kurie supranta, kad laikraštis 
jiem padeda, užtat ir jie sten- . 
giasi laikraščiui padėti.

— Marianapolio aukštesnioji 
mokykla (Preparatory School) 
išleido pirmąjį numerį savojo 
laikraščio “Golden Knight”. 
Laikraštį redaguoja patys mo
kyklos auklėtiniai; vyr. redak
torius — Frank Beisler; pata
rėjas — kolegijos prof. A.P. 
Mitkus. Laikraštis leidžiamas 
4 kartus į metus. Jame gausu 
žinių iš mokyklos gyvenimo.

— Aušrelės, elementoriaus,

vojus, kreipiasi į visus tietavius, 
kart stengtųsi visomis jėgomis 
išlaikyti gyvąją lietuvybės dva£ 
šią: Sėtuvių šeimose, lietuvių 
įstaigose ir administruojamose 
mokyklose, lietuvių vardu vei-

lapkričio 2%30 įvyko Amerikos 
tietuvių mokytojų ir švietimo 
darbuotojų rajoninis suvažiavi
mas, kuriame buvo svarstyti 
mūsų jaunimo lietuviškojo auk
lėjimo ir lituanistinių mokyk
lų bei vadovėlių reikalai. Mano
me, jie visiem mums labai rū
pi. Suvažiavimas visais tais 
klausimais yra priėmęs rezoliu
cijas. Jose reiškiam! tokie siū- visai višuomeneį kurie nųošir^ nės ir materiaiinės paramos rau

džiai remia lftuanistinį švietimą, sų lituanistiniam švietimui, vyk
it Rimtai susirūpinti lituanis- domam lietuvių mokytojų su 

tinių mokyklų mokytojų prie- dideliu, reikalo supratimu ir pa
augliu ir sveikina Chicagos * siaukojimu. 
aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą (direktorę ir mokytojų ta
rybą), Fordham ir Columbijos 
universitetus, kad jie ta linkme 
padare rimtą pradžią.

9. Rūpintis, kad visa tikybi
nė praktika lietuvių jaunimui 
būtų atliekama lietuvių kalba.

10. Rūpintis lietuvių prieš
mokyklinio amžiaus vaikų jėgų 
ugdymu lietuviškoje dvasioje.

11. Lietuvių Bendruomenės 
esminis tikslas išlaikyti svetur 
esančius lietuvius gyva tautos 
dalimi švietimo ir kultūros prie
monėmis, todėl Amerikos lietu-

mai: . .
1. ' Lituanistinio švietimo tvar

kymas turi būti centralizuotas 
prie Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos įsteigtoje švie
timo Taryboje, kuri turėtų rū
pintis visų lituanistinių mo
kyklų programomis, vadovėliais, 
mokslo priemonėmis, vaikų ir 
jaunimo literatūra ir k. Esant

. reikalui ir galimybei, rūpinasi 
mokytojų atlyginimu, tvarko 
tarnybos lupus.

2. Suvažiavimas siūlo pirmo
je eilėje pakoreguoti esamas 
programas ir pagal jas rūpintis 
vadovėlių paruošimu ir jų 
spausdinimu.

3. Švietimo Taryba rūpinasi,
kad plunksnos žmonės daugiau vių mokytojų ir švietimo dar- 
parašytų vaikams ir jaunimui buotojų suvažiavimas skatina 
scenos veikalų, montažų ir t.L remti Lietuvių Bendruomenės

paruošimui, lietuviškų, knygų 
skaitymui ir bendravimui su ki-
tais lietuviais vaidais.

7, Suvažiavimas reiškia padė- 
ką seselėms vienuolėms, parapi-
jų klebonanps, vaikų tėvams ir

kiančiose bažnyčiose ir kitose 
lietuvių -institucijose.

Taip pat prašo visos lietuvių 
visuomenės efektyvios morali-

Rezoliucijv Komisija: 
Ignas Serapinas, 
Aleksandra Eivienė ir 
Mykolas Lunockas

NEWARK, N. J.

Rūtos ansamblio pirmininkė 
0. Klimašauskaitė dėkoja'labai

ROTOS ąnsaftblto valdyba; I eilėje i* kairės j detinę: J. Jurkienė — marialka, O. Skurvydienė — spaudos 
reikalams, B. Venckienė — t vieepirm., O. Klimašauskaitė — pirm., D. Slepakovaitė — sekret, O Gutaus- 
kaitė — II vieepirm.; II eilėje L. Stukas — administra-torius, Alg Kačanauskas — ansamblio dirigentas, J. J. 
Stukas — Lietuvos atsiminimų radijo valandėlės direktorius.

čiau rengti bendrus rajoninius 
parengimus, kad vaikai turėtų 
galimybės dažniau pabūti savo
je lietuviškoje bendruomenėje.

4. Skatinti lietuvišką visuo
menę, kad kiekvienoje lietuviš
koje šeimoje būtų lietuviškos 
spaudos, o šeimose, kuriose yra 
vaikų, būtinai turi būti ir vai
kų »literatūros.

5. Kreiptis į tėvus, kurie ne
leidžia savo vaikų į lituanistinę 
mokyklą, kad .jie pagalvotų, 
kok^ žalą daro savo vaikams, 
lietuviškai bendruomenei ir mū
sų Tėvynei

aktyviu įsijungimu į Lietuvių 
Bendruomenę.

12. Vadovėlių, skaitymo kny
gų ir kitų mokomų priemonių 
leidimą, talkinant ir privačioms 
iniciatyvoms, telkti JAV Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
Fonde, kuris šiam tikslui turė
tų sudaryti specialią lėšų pozi- 
ciją.

13. Ateityje daryti rajoninius 
mokytojų ir švietimo darbuoto
jų suvažiavimus.

14. JAV lietuvių mokytojų ir 
švietimo darbuotojų rajoninis 
suvažiavimas, įvykęs 1958 m. 
lapkričio 29 ir 30 dienomis, kon-

išvardintiems choristams, ren
giant koncertą š. m. sausio 2 d. 
Elizabeth, N.J.: A. Andriuškie- 
nei V. Laukžemytei, R. ir E. 
Mickevičiūtėms, Br. Venckienei, 
J. Jurkienei, J. Vaičiūnaitei, D. 
Slepakovaitei, J. Stanaitytei, M. 
Melinytei,!?D.Laukžemitri.

Taip pat operetės chorui už 
išpildymą programos, tautinių

ŠV. KAZIMIERO SESERIM SURINKO 30.000 DOLERIŲ
Veikia šv. Kazimiero 

sesery rėmėjos

Mūsų ( parapijoje gražiai vei-

SHENANDOAH, PA.

kelti pinigų. Kas antrą savaitę

Artimai ateičiai numatyti šie 
darbai: pritraukti daugiau jau
nų narių, suorganizuoti lietu-

Waterbury, Conn.
Lituanistinės mokyklos tėvų 

komitetas maloniai kviečia vie-

jos. Jos jau per eilę metų rū
pinasi padėti seserims, šiuo 

šokių mokyt. J. Matulaitienei metu, kai vyksta Vilią Joseph 
....................................... * - — - didelės statybos, tai rėmėjų 

skyrius deda daug pastangų su-
ir jos trupei; rezisoriui V. Žu
kauskui ir kitiems.

Padėka

3ALTIMORES ŽINIOS
Altoriaus ir rožančiaus mo

terų draugija sausio 25, sekma
dienį, turėjo sayo metinę šven
tę šv. Alfonso parap. salėje. Vi
sos bendrai ėjo šv. komunijos 
per 8:30 vai. mišias, e po mi
šių buvo bendri pusryčiai ir 
posėdis, kuriame buvo aptarti 
ateity numatomi darbo planai. 
Posėdį. įdomiai pravedė jų dva
sios vadas kun. K. Pugevičius.

Tokia šalta žiema, kaip šie-
Nuoširdžiai dėkoju visiems, met, retai kada būna Baltimo- 

tos ir apylinkių lietuvius daly- kurie padėjo sėkmingai praves- rėje. Tiesa, sniego beveik ne- 
vauti Užgavėnių vakare, kuris ti Newman klubo alumnų po- buvo, bet šalčiai keletą dienų 
įvyksta vasario 7 d., 7 vai vak., būvį sausio 18 Alliance klubo buvo labai stiprūs. Chesapeake 
šv. Juozapo par didžiojoje sa- patalpose, New Yorke. Ypatin- įlanka retai kada užšąla taip, 

kaip šiemet Prekiniai laivai ke
letą dienų visiškai negalėjo į- 
plaukti į uostą. Jeigu kurie mė
gino uostą pasiekti, tai galėjo 
padaryti tik ledlaužiams prakir
tus ledą, kuris buvo daugiau 
kaip pėdos storumo.

Įėję.
Erdvioje parapijos salėje, kienei už supažindinimą mūsų 

šokių mėgėjai galės linksmin- komiteto su lietuviška' veiklą 
tis iki pirmos tai. nakties, gro- M. Kižytei, K. Buivydui Allian- 
jant puikiam lietuvių —latvių ce Klubo savininkui, R. Keziui, 
orkestrui vakaro vedėjui, Operetės cho-

Baleto artistė Jonė Rastaitė rui, J. Matulaitienei ir jos ve- 
pašoks keletą įdomių numerių, damai tautinių šokių grupei, B. 
Magikas C. Karkutis taip pat pa Kučinskui už žvakes papuoši- 
rodys neįtikėtinų dalykų, o va- maras, V. Maželiui už nuotrau
kai) dalyvius nuoširdžiai pra- kas parodai, E. Mickeliūnienei 
juokins dramos studentas Al- į- s. Haefner už paruošima ska-

Po tiek įdomių ir įvairių nu
merių, aišku, vakaro dalyviai 
bus ištroškę ir išalkę. Todėl, 
alkiui ir troškuliui nuraminti, 
visą laiką veiks bufetas.

Atrodo, kad vakaras bus tik
rai smagus, linksmas ir įvairus 
seniems ir jauniems, todėl va
sario 7 d;, 7 vai. vak. visi ko 
gausiausiai dalyvaukime Užga
vėnių vakare, šv. Juozapo par.

nios vakarienės, J. Stukui už 
skelbimus per radiją, “Darbi
ninkui” ir “Vienybei” už palan
kius aprašymus, ir pagaliau pa
tiems klubo nariams už atsi
lankymą ir rūpestingą darbą.

Dėkojame Lietuvos gener. * 
konsului J. Budriui, Vliko pirm. 
A Trimakui ir kun. L. Jankui 
už kalbas.

Pelno liko 170.11 dol. Ral
fui paskirta 50.00 dol. Likusie-

Ken, pinigų. Kas antį, savaitę ’ įalbos.kuraį pareiti Vii- ..?i"g2st0> « 
pardavėja p^ų keptus py- kiek, yra gav
ragaičius, rengia loterijas, me
tines rinkliavas: Tuo būdu yra 
surinkusios jau per 30,000 doL 
Aukos įteikiamos per metinius 
suvažiavimus, šiemet toks su
važiavimas numatomas gegužės 

. mėn. Rėmėjos jau uoliai jam 
ruošiasi.

Kunigy Vienybės susirinkimas
Sausio 15 apylinkės kunigai 

buvo susirinkę šv. Liudviko pa
rapijos naujoje klebonijoje. Da
lyvavo tos parapijos klebonas 
— pirmininkas kun. Juozas Ne- 
verauskas ir kunigai: V. Kups
tas, S. Norbutas, K. Rakauskas, 
J. Čeponis ir S. Raila; Svars
tyta 1959 metų/ veiklos planas.

la Joseph Senelių prieglaudą 
savo rankdarbiais, dalyvauti 
pirmųjų šeštadienių pamaldu
me už Lietuvą.

Į naują valdybą įeina: O.Ma- 
tunienė — pirmininkė, V.Jurai- 
tienė — vieepirm., A.Schutz — 
iždininkė, M.Murąuskas — se
kretorė.

Maldos už Lietuvą
Gruodžio 28 buvo šventoji 

valanda už tylinčią bažnyčią, 
ypač už Lietuvą. Buvo mišios, 
atitinkamas pamokslas, pritai
kintos maldos buvo kalbamos 
po kiekvienų mišių. Sausio 21 
vėl visi meldėsi už pavergtuo
sius. Bendrose pamaldose da
lyvavo mokykla ir suaugę, pri
ėmė ta intencija komuniją.

Maldos iš Lietuvą Vasario
16 šventės proga visose, para- ūv. Vardo draugija 
pijose; kur galima, suorgani- dabar verbuoja naujus narius, 
zuoti ir minėjimus; * stengiasi pritraukti daugiau

Radijo bangomis bus duota jaunimo- Draugija kas mėnesį 
programa, paruošta KV Valdy- turi savo komuniją, kas antras 
bos; programą duos iš Potts- mėnuo —susirinkimus. Ji su 
ville radijo stoties, kurioje dir
ba lietuvis Romanauskas;

Kitais metais Lietuvos minė
jimą suruošti naujoje ir gražio
je lietuvių salėje Frockville, 
Pa.; kun. S. Norbutas mielai

remkime lietuvybės ugdymo ži
dinį. Stati* Vilavičiūtė-Wilfworth

jos, aplankė savo tėvą pulk. Pa- 
žemėną ir brolį Balthnorėje. 
Prieš kurį laiką gyveno Baltimo- 
rėje ir buvo uoliai įsijungęs į 
visuomeninę veiklą. Dabar gy
vena Santa Monica, netoli Los 
Angeles, Calif. ir ten gyvai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje.

Mardi Gras. Arkivyskupijos 
jaunimo organizacija C.Y.O. 
savo metinį parengimą turės 
šeštadienį, vasario 7 didžiojoj 
Fifth Regiment Armory salėje. 
Šiemet, kaip ir kitais metais, 
jaunimas turės paruošęs labai 

. linksmą ir turiningą programą.
Prie šio parengimo paruošimo 
daug prisideda ir šv. Alfonso 
parap. vikaras kun. J. Anto- 
szewskis, tos parapijos jaunimo 
dvasios vadas. Nemaža ir, mū-

žinomos “Fontane Sisters”. šo
kiams gros du dideli orkestrai. 
Kas pereitais metais dalyvavo 
Mardi Gras parengime visi bu
vo patenkinti. Tikime, taip bus 
ir šiemet.

Parapijos vakarienė ruošiama 
vasario 8 šv. Alfonso parap. 
salėje. Bilietai į vakarienę pa- 
rapiečiams buvo išsiuntinėti iš 
anksto ir kunigai iš sakyklos 
kvietė visus dalyvauti, šios pa
rapijos parapiečiai, išsiskirstę

- po platų miestą, retai turi pro
gos susitikti. Parapijos vakarie
nė kaip tik yra ta proga, kur 
galima senus pažįstamus pama
tyti, skaniai pavalgyti ir links
mai laiką praleisti. Visi kvie
čiami, dalyvauti. Vakarienei bi
lietas tik 2 doleriai.

Sodalietės vasario 1, sekma
dienį, per mišias, 8:30 vai., už sutiko duoti salę ir talkinti pro- 
uolų atlikimą pareigų, lankant 
kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį bažnyčią ir priėmimą Kunigų Vienybės . 50 metų 
šv. komunijos, preL L. Mende- sukakties minėjimą suruošti šį 
lio bus apdovanotos ištikimybės 
atžymėjimais. Po mišių šv. Al
fonso parap. salėje bus komu
nijos pusryčiai ir susirinkimas.
Bus renkama nauja valdyba, 'paremti surengti ką nors dides- 
Jų dvasios vadas kun. A.Dran- aio, kad galima būtų sutelkti 
ginis daug rūpinasi, kad ši 
šventė gražiai praeitų ir visos 
sodalietės joje dalyvautų.

Ramovė — Baltimorės lietu
vių karo veteranų skyrius, sau
sio. 31 d. 7 val.vak., Lietuvių 
svetainės didžiojoj salėj ru^ia 
linksmą vakarą. Programą iš- kilmėms vadovavo vieepirm. Ie- 
pildys pianistė Šidlauskaitė ir va Jurkevičienė. Ilgametė drau- 
Rygos mažojo teatro aktorius gijos sekretorė P. Poškienė, 
Antanas Gedvilą. Gros Lekevi- dirbusi draugijai 21 metus, bu
čiaus orkestras. Visi kviečiami vo apdovanota. Taip pat atžy-

gramai; šiemet nebuvo galima 
spėti tai atlikti;

pavasarį; šioj apylinkėj ta drau
gija įsikūrė ir tebėra gyva lig 
šiol;

Vilią Joseph Marie statybai

nio, kad galima būtų sutelkti 
daugiau pinigų;

Katalikiškos spaudos vajus 
bus tęsiamas kaip ir lig šiol.

Sąjungiečię veikla
Sausio 18 L.K. Moterų Sąjun

gos 52 kuopa turėjo savo nau
jų valdybos narių priesaiką. Iš-

savo dvasios vado kun. S. Lu
košiaus ir klebono kun. J. Ka
raliaus parama išvystė gražią 
veiklą.

Pagerbė kardinolą
Sausio 14 Philadelphijos kar

dinolas pirmą kartą dalyvavo 
kunigų susirinkime Tamaqua, 
Pa. Jam įžengus į salę, susirin
kusieji sugiedojo sveikinimo 
giesmę ir paplojo. Kardinolas 
padėkojo už sveikinimus ir už 
maldas, ir toliau prašė atsimin
ti jį maldose, kurių reikia sens
tančiam žmogui.

Pažymėtina, kad jokių iškil
mių ir pagerbimų nebuvo Phi- 
ladelphijoje. Jis buvo tik aero
drome iškilmingai sutiktas. Be 
to, atlaikė padėkos mišias ka
tedroje.

. . Javusi New Yorko 
apygardos valdyba. Lituanisti
nės mokyklos, kurios dirba be 
jokio vadovėlio, gali kreiptis į 
J. Šlepetį, 4712 39 Place, Sun 
nyside, N.Y.

—Chicagos Balfo apskrities 
valdybon išrinkti: pirm. kun. 
S. Šantaras, vieepirm. adminis
traciniams reik./— A. Lekečin- 
skas, vieepirm. informacijos 
reik. —K. Bružas, iždin. —
I. Daukus, sekr. — P. Bičiūnas, 
valdybos nariai: O. Krikščiū
nienė, L Petrauskas, J. Kerulis, 
F. Sireičikas, ir S. Semienienė. 
Spaudos komisijom A Baronas, 
A. Antanaitis, V. Butėnas, A 
Gintneris, S. Daunys, V. Kasiū- 
nas ir E. šulaitis. Parengimų — 
P. Mažrimas, J. Arštikys, E. 
Markūnienė ir A. Stankus. Rū
bų — J. Kerulis, J. Bernotas ir
J. Bernotas. Revizijos — D. Sa
balis, K. Repšys ir J. Grauži
nis.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba (Altas) išleido savo suvažia
vimo Chicagoje 1958 gruodžio 
6-7 protokolus. Jie apima suva
žiavimo eigą, apyskaitinius pra
nešimus, nutarimus, rezoliuci
jas ir k. Pabaigoje pridėtas Al
to 34 narių sąrašas. Spausdinta 
rotatorium, viso 30 pusi.

— M. Žiaugrienė iš Jamaica 
Plain, Mass., Povilas Karosas iŠ 
New Britain, Conn., ir Apolina
ras Treinys iš Dorchester, 
Mass., laimėjo po 29 knygų bib
lioteką kiekvienas, apie 150 doL 
vertės, šias knygas, skelbdama 
prieškalėdinį išpardavimą, pa
skyrė Gabijos leidykla.

K. Rasa

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

SAULĖTA, MALONU, PATOGU
Hollywoo3o Apartamentuose

UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS

su parapijos jaunimo ruošiasi 
dalyvauti. Meninę dalį išpildys

Gros šaunus orkestras, bus 
staigmenų, veiks bufetas.

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

Mr. & Mrs. Jos Yasanskls
1720-24 Buchanaa Street,

Įėjimas — 1 dol.



DARBININKAS

DSC Braokf/n: LSK 4:2 (1:1)

Po geros kovos mūsų pirmo
ji vienuolikė turėjo nusileisti 
pirmenybių lyderiui “ DSC 
Brooklyn 2:4. Purvinoje aikš
tėje LSK teisėjui prisistatė : 
Reventas, Vaitkevičius, Mileris; 
Birutis, Finn, Jokūbaitis; But
rimas, Budreckas, Klivečka, Re- 
mėza, Kligys (Krušinskas).

Geriausiu aikštėje buvo Finn, 
tą dieną ypač gerai žaidęs.* Bi
rutis pirmą kėlinį buvo geras, 
vėliau pritrūko ištvermės. Ge
riausiai puolė darbštusis Bud
reckas, taip pat Remėza.

Išlyginę Budrecko ir Kliveč- 
koš įvarčiais, mūsiškiai per pas
kutines 15 . minučių gavę dar 

. 2 įvarčius.' turėjo pralaimėti.
Jauniai National Cup varžybo

se įveikę čekoslovakus 3:2, pa
sistūmėjo vienu ratu pirmyn.

Ateinantis savaitgalis
šeštadienį krepšininkai turi 

sunkias rungtynes su Ridge- 
woodu, einančiu be pralaimėji
mo. Atletai (su vienu pralaimė
jimu), surinkę pilną sąstatą, 
galėtų tapti lygos lyderiu. Rung
tynių pradžia 7 vai. vak.

Sekmadienį futbolininkų pir
moji vienuolikė žaidžia su pran
cūzais New Farmers Ovai 2:30

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
A 'Po $5.00: J. Raudys, Chica- V. Minkelis, Westfield; F. Ža

go, ŪL ranka, Norsrood; K. Supranavi-
Po $4.00: P.Doda, St Louis, JSuš, Hy£e Park; P. Svirskas, 

Mo.; E. Seskauskas, Cambridge, HaverhilL 
Mass.; A. Masilionis," Cleveland, 
Ohio.

Po $3.00: M.Kurtinaitis, Cle 
Ehun, Wash.; M.Stanionis, Mid
land, Pa.; V. Arnastauskaitė,

N. Y.: A. Kisielius, Amster- 
dam; P. Bakunas, Rochester, M. 
Vaskas, N.Y. City; G. Zaniaus
kas, Glendale; M. Shaulis, Cox- 
sackie, J. PDauskas, Bayside; J.

Cleveland, O.; O. Ivaškienė, So. KHveckas, BrooHyn; E. Letet- 
Boston, Mass. va* Kichm. HilL

« r - Mišrūs: A. Kikulis, J. Olko-Po $21)0; L.B.Volmerytė, J.
Walentukievicz, So. Boston, 
Mass.; L Kasinskienė, Ansonia. 
Conn.; M. Kvekshas, Būrus, 
Ore.; J.Ramanauskas. Elizabeth, 
NJ.

Po $1.50: A.Daidynas, B. 
Giržadas. S.Roman. Brooklyn, 
N.Y.

Po $1.00: Mass.; A.Tilenis, K. 
Arlauskas, M.Petravičienė, E. 
Plekavičienė, F.Shatas, E.Gruo- 
dis, So. Boston; V.Bonalis A. 
Sedlevičius, J.Petkus, K.Staniu- 
nas, P.Stanis, Hudson; V.Be- 
liauskene, K. Atkocius, Worces- 
ter; R. Gedgaudas, Ch. Jozak. 
Methuen; T. Banys, Cambridge;

vikas, Manchester Hetuv. sodai, 
klubas, Manchester, N. H.;* S. 
Kudzma, J. Tamolonis, A. Rut
kauskas, V. Mitchell, Nashua, 
N JI.; D. Petraitis, Homestead, 
Pa.; C. Vaivada, Mt Carmel, Pa.

Nuoširdžiai dėkingi
Tėvai Pranciškonai . 
Darbininko Laidojai

MENS CLOTHES

WASTE KATERI AL

Highest Prices Paid For Waste 
Paper — Rags — Old Office 
Records and Metai Scrap 
TULIKO WASTE MATERIAL 

COMPANY 
1541 DaM Straat 
Brooklyn, H. Y. 

Mt 06301

MMBB8BBBBM4BB3BBBBBBB9B4
VVOODMABE NURSING HOME

Ne Sektantiška p
Seneliams — begyjantiems ligo
niams __ Chroniškiems ligonis m s I

—Invalidams — Gailestingų se- 
serų priežiūra i
139* Irving PL, Woodxnere, JLLN..Y. 
FRanklte 4-3169, FRanklin 4-9768

tylėjo. Jei tamsta bei visuome
nė manim netiki manau, A- 
merikos ir Kanados futbolo są
jungomis patikėsit Patikrini
mui faktų patariu kreiptis į 
Toronto ir Districto Futbolo są
jungos pirmininką p. W. Simp- 
soel 344 Leslie Avė., Toronto, 
Ont. (Amerikos futbolo * šąjuri- 
gos antrašo nežinau). Atrodo, 
kai lietuviai turi žaidynes, nie
kas apie jas nežino, tačiau taip 
nėra, ypatingai 1956 m., dėl 
kurių “atletas” mane puola. Po
nas W. Simpson, iššaukęs ma
ne posėdin pasiaiškinti, parodė 
kokių poros svarų susirašinėji
mą tarp Amerikos ir Kanados 
futbolo sąjungų tų žaidynių ir 
N.Y. futbolo dalyvavimo klau- 

nuomonės apie mane, turiu kai, simu, ir pagrasino, kad jokia 
komanda, kuri neturi good sfan- 
ding su tos šakos mėgėjų spor
to sąjungomis, neturi teisės da
lyvauti jokiose turnyruose su

- mėgėjų teisę turinčiais. Gal “at
letas” šį faktą norės paneigti 

giri. Gali peikti kitus ir mane, ar mandresnio pasakyti? Jei 
tik ne melagingais bei netei- tamsta to įvykio pagrindu ne- 
singais užmetimais. Nežinau, anojai, ar nežinai. geriau tylė- 
kas tas “atletas būsi, gal vie- įum; manęs nešmeižtom, o tuo 
nas iŠ N.Y. sąrašo kandidatų? pačiu padarytum geresnę pro- 
Pasirodo, tikrai — yla iš mai- pagandą N.Y. sąrašo kai ku- 
šo išlenda. Aš tamstos bei N.Y. rioms “už save kalbančioms pa- 
sąrašo kandidatų (kai kurių) ne- yardėms”.

Iš dvieiliu sag^ švarko 
rom vieneilį už $12.00. Ui 
tas naujas kostiumas ki 
$45.00

C. MORAN
720 Lexington Avė., 

N. Y. C.
PL 1-0392

DISPLAY

pat 11:30 vai.

Atsakymas ir patarimas 
"Atletui"

“Darbininko” Nr. 3 (sausio 
13 d.) kažkoks “atletas”, išlin
dęs kaip yla iš maišo, rašo apie 
F.AJ>.K-to rinkimus ir puola ma
ne. Kad sportinė visuomenė, - 
melagingai “atleto” informuota, 
nesusidarytų nepagrįstai blogos

ką pasakyti ir patarti “atletui”.

Malonu, kad FASK-to rinki
mais esi susidomėjęs ir varai 
priešrinkiminę propaganda. Ge
rai, kad savo kandidatus (N.Y.)

puoliau dėl tų nusikaltimų, bet Ateityje šio klausimo su 
tamstai knietėjo tas klausimas, tamsta nebediskutuosiu, nebent 
Kadangi pats užkabinai, esu labai Įkyriai reikšiesi: tada pa- 
priverstas paaiškinti, tik bijau, prašysiu Toronto futbolo sąjun- 
kad savo išsišokimu nepadary- gos tuo reikalu pareiškimo ir 
tum meškos patarnavimo savo paskelbsiu kartu tas N.Y. kan- 
proteguojamam kandidatų sąra- didatų sąrašo pavardes, kurios 
šui, nes tame (N.Y.) sąraše tik- turėjo ryšį su 1956 m. žaidy- 
rai yra keletas “pavardžių, kai- nių nepageidautinu įvykiu. Ki
bančių už save”, kurios žino- tą kartą, kai rašysi panašius 
jo arba turėjo žinoti, kokioje šmeižtus, pasirašyk savo pavar- 
padėtyje N.Y. futbolo koman- dę, kad visi žinotų, kad ji kal- 
da sąryšyje su Amerikos mėgė- ba už save, 
jų sąjunga, bet jie visa tai nu- K. Lukošius

VALENTINE McDERMOTT 
NURSING HOME

Convalescent — Chronic Invalida 
Eldėrly Reople.

’ ' Home likę atmospherė 
Licensed Nurse on 24 hours dt

10 Clayton St 
Central Islip, L. I. 

CE 4-6994

SPECIAL THIS WEEK ONLY!
Kitchen Floors only $1.50 

Dry cleaned and waxed 
Ali Rūgs sharapooed

5 cents Sq. Foot 
TA 3-3464

SEWING SERVICE 
ATNAUJINAME, sukneles, užuolai
das, draperijas, lovos užtiesalu 
ir kt.

Rogers Sewing Center 
Susitarimui skambinti PO 7-6634 
po 1 vai. p.pl '

FLOOR WAX — grindims v. 
sas, baldy nuopoli ravimui, s 
nu. plovimui. Žemos kaim 
Sam Warren, Ine., 1023 Six 
Avė., BR 90087. Naktimis 
OLmville 32059..

HORSES For HIRE and
at

PINE ACRES 
West Street 

Harrison, N. J.
Closed week day during 
months

• For Information
Phone 

OW 8-9663

Importo ir eksporto prekių 
vežimas sunkvežimiais. Pristat 
kasdien j visus uostus. Cargo 
drausta.

374 Broadway, New York, N. 
WOrth 2-4189

f ATSIŠAUKIMAS |

Mažosios neturtingosios seserys (The Little Sisters of the Poor) (J 
X labai trokšta ir kartu yra susirūpinusios bendradarbiavimu su vys- 

kūpi jos ir miesto ugniagesiu įstaigomis norėdamos apsaugoti jų iš- v* 
X laikomuose dvejuose senelių prieglaudos namuose šimtus senelių nuo 
v galimos gaisro nelaimė.-.
5 Namų pertvarkymas •na—’’ naujas ugniagesitj taisykles reikalau- '* 
£ ja daug lėšų, todėl jos kreipiasi į jų rėmėjus ir prietebus prašyda- v* 

mos šiam .reikalui aukų. Reikalas labai skubus ir neatidėliotinas. X 
šios seserys Brooklyno diecezijoj^ tarnauja nuo 1868 m. patar- 

naudamos seniesiems Amerikos piliečiams užtikrindamos jiems savo X

EXTERMINATING

Tuojau pat surenkame vartotą po- 
pierį, skudurus, įstaigų pop. reik
menis. Mokamos aukščiausios kai
nos.

R & J TEDESCO
1135 - 61 St, Brooklyn, N.Y.

GE 6-1410

W*ste Paper — Office Records 
Files — Destructūm Guaren 
ted Highest Prices1
ACTIVE WASTE PAPER CORP. 

690 3rd Ava 
Brooidyn, N. Y.

SO 87111

DONNOLO BROTHERS moka 
auHžbusias kainas už suvarto* 
tų popierį — skudurus, attiska- 
mą metalą. 15-29 — 60th St., 
BYlyn. N.Y. UL 1-9000

VOS. A peSIMONE 
Suvartotą popierf, metalą, sku
duras surenka kasdien aukšto
mis kainomis, (steigta 1907. 
297 Nevins St., BTdyn, N.Y... 

ULster 2-6594

SUPERKAME VARTOTĄ PO- - 
PIĖRĮ Aukštos kainos. Pasitei
raukite.

DESTRUCTION GUAR, Ine.
Crosby Paper Stock Co. 

419-21 W. B’way ' CA 6-7772

For the Highest prices for Waste 
; Paper -^ Tabulating Cards call or 
write: ' - '

CARLO PELLEGRINO 
186 • 8th Street 
Brooklyn. N. Y.

SO 8-5503

OZONE PARK WASTE MATERI
ALS Co. Ine. 

97-37 Ozone Park 
Long Island N. Y.

Highest prices paid for waste 
paper — rags — Special considera- 
tiem given to Religious Institutions.

VI 5T001 - 2

5 Highest prices paid for — prin-
terš — Binders — Lithographič 
waste — Special consideration gi
ven to Religious Institutions.

’ DUNMORE WAŠTE PAPER Co. 
210 Stuyvasent Avė. 

Brooklyn. N. Y.
K GL 3-2258
B _______________________________________ '

Highest Prices paid for — Rags — 
1 and Paper — Special consideration 
- given to Religious Institutions.

FENNIMORE RAG Co.
_ 653 Parkside Avė.

Brooklyn, N. Y.
3 IM 2-1556

J. TUOZZO .
6714 11th Avė.

** Brooklyn. N. Y.
We remove Waste Paper — Rags— 
Old Office Records — and pay 
Highest prices.

Call
- DE 1-5068

For complete Information

e Waste Paper — Rags — Old Of- 
H flee Records Removed — Highest 

Prices paid — For Dependable 
Service

Contact
UNITY PAPER STOCK Co.

» 44 Congress St.
Brooklyn. N. Y. 

MA 5-2997

WINK£EE’S NURSING HOME 
amai gamtoje — Specijali vieta 

Kviečiame pamatyti
Lt Edvaril Avė, Wedmere 

CEdarharst 9-9697 *

GLENWOOD NURSING HOME
Puikiausia priežiūra chroniškiems 
ligoniams, seneliams — beryjan
tiems. Naktį ar diną R.N. Inspek
tuojama. N sektantiška.
3915 Av M. (nr. Nostrand)

ESplnad 7-9322

CLINTON NURSING HOME 
NON-SECTARIAN

Puikus aprūpinimas invalidų, se
nelių. chroniškų sunkių ligonių.

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

MAin 2-4119

EARLE NURSING HOME 
Savininkė Genevieve G. Earle 
Mediciniškas ir slaugių patarna
vimas — širdies ligonių, chroniš
kų ir po operacijos
1861 Broadway, Lynbrook, LJN.Y.

LYnbrook 9-1638

bu PUIKŪS PRIEGLAUDOS 
NAMAI — ‘THE MAPLES"

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

THE MASSAPIOUA MAPLES 
prie

1199 Marrick ,Road, 
Massapiųua L.I.

PY 8-3434
Pilnas aptarnavimas ir prie
žiūra chroniškų invalidų ir se
nelių daktaro priežiūroj.

iJ naiKiamvs seniesiems a 
meilę ir rūpestingumą.Iv Padėkite mums kiek kas išgalite šiuos darbus įvykdyti. 

Atsakymus i šj atsišaukimą prašome siųsti:

THE LITTLE SISTERS OF THE POOR
Eushwick & DeKalb Avės.. Brooklyn 21. N. Y.

Maldingas dėkingumas seselių ir senelių bus gausus visiems mū
sų geradariams.

OF Williamsburg
Išbarstykite! Vartokite pudrą!

Apsiginti nuo tarakonų ir blakšų 
Užtikrinta, joms mirtis
Nauji metodai ir naujausi chetni- 
jos išradimai daro vaistus nepa
vojingus įeitiems
546 Broaduay—EVergreen 7-5669

GUARANTEE 
EXTERMINATING CO.

Išnaikiname

HILL FORO Of HEMSTE/AD
Long Island Fordo Centru

turi daugiau kaip 100 naujų 1959 metų Fordų savo krautuvėse 
visuomet, visų spalvų — visų modelių — visokio stiliaus.

DABAR PARDUODAMI VARTOTI AUTOMOBILIAI
...$195 

$395 
$1695

/10> '51 to '53 Fordai — Chevtes — Plym. Ir kt nuo .. 
'.M to '56 Bilfckai - Dodge — Olds ir kt nuo ........

(11) '57 to '58 Chevics Fords — Pont, ir kt nuo

Šeiminiai automobiliai
(8> 'M1 to '58 Fordai & Chevfes pilnai Įrengti nuo ..................... $495
X-1 Vartoti automobiliai — atnaujinti — Garantuoti — valdžios 
patikrinti.

15 metų savarankus patarnavimas Įgaliotas pardavėjas 
. 257 Msln 8L, Hsmpstead, L. U N. Y., IVsnboe 1-7200

Adara ir vakarais

žiurkes, peles, tarakonus, skru
zdėles, blusas, trandis, kandis, 
insectus —silverfish, blakės, 
kilimų vabalus.
Parazity ižnykhnas garantuotas 

penkioms. metams
Literatūra teikiama nemoka
mai — Patikrinimai ir prane
šimai veltui — 515 6th Avė., 
SOuth 8-2800 — 66 WiDoughby 
St, ULster 5-6262 — 7617 3rd 
Avė.. Sbore Road — 8-1600 — 
1430 Ocean Avė.. DEwey 8- 
3700 — 2731 86th St., ESplena- 
de 34000 — 2224 Albemarie 
Rd., ULster 64600.
Skyriai: New Jersey, Long Is- 
land, Westchester ir Conn. 
Centrinė įstaiga: 500 Fifth Avė., 
N.Y.C. LOngaree 54600

118-125-1M ORCHARD ST, GB 5-4525
COR. DELANCEY, N. Y. C.

S. Beckeogteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškąi 

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 
•ESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

- LIETUVOJE. LATVIJOJE. ESTIJOJE. GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR U2KARPAC1O RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
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 
Atsinežktte tį skelbimų, kuris bus ypatingai Įvertintas

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

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

L CIGMAN, INC.
ĮSI Orchard Street __________ ______

TeleL GB 5411(0
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.
BBBBBBB<9e9BBB9l

N, INC. :•
New York 2. N. Y.

ŠI U H T INI A M S I X I ETŲ V Ą!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

<wbole8ale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 Easl Jersey Street Elizabeth, N. J.

TeL EL 4-1711PRIE CITY SAVTNGS BANK 
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9A0 už pilnų eilutę

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

Hldcory 5-6152

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

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

Mayfair 1-1641

BAYSHORE, URBER MANOR
Nursing Home of distinetion.

betics, & Infirm & Retired Guests 
— 345 weekly 24 Hr. Nurses & 
Me<Ucal supervision.

MO 5-0334

BROOKSIDE NURSING HOME

Care of Convalescents 
Chronic and Aged 

320 Montauk Highvvay
West Islip, L. I., N. Y. 

MO 1-7240

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE

CALL LO 3-7291

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.

EICH OF BEDFORD

4 Mt. Etna Place 

New Rochelle, N.Y.

NE 6-6173

FIVE BORO FLAG 
DECORATING SERVICE

Brooklyn 34, N.Y. 
CL 2-1883

KRISTA FLAG DECORATIONS

FL 74031 — Everinp 
Manufacturos A Dbtributors cf

$.1. THEATR1CAL RENTAL Co.
4 Hawthore Avė. 

Staten Island, N. Y.
GI 2-7475 

If no answer

THEEMBLEM MART

Brooklyn, N.Y. 
HY 14353

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ 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 BUSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

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

TeL: AL 4-8319

Labai svarbus pranešimas visiems tau
tiečiams, kurie siunčia siuntinius į 

Lietuvą arba į kitus kraštus.

Prašome įsitikrinti, kad mūsų standartiniai medžiagų 
? siuntiniai yra pati geriausia ir praktiškiausia dovana, kokią 
f galite padaryti savo artimiesiems. Mūsų pastangų dėka gau- 
f nate aukščiausios kokybės medžiagas už iki šiol negirdėtą

kainą.
L 3 angliškos medžiagos 100% vilnoniams kostiumams 

arba paltams su priedais ................................ $60.00 I
2. 3 vietinės gamybos vilnonės medžiagos taip pat prie-

Į šias kainas Įeina visos išlaidos ir pristatymas, o taip t 
pat mes imame pilną atsakomybę, kad adresatas gaus lygiai | 
tas pačias medžiagas kokias užsako. *

Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje, f 
Visi užsakymai išpildomi tiksliai ir greitai. Už pačius vaistus f 
mokate urmo kainą. I

Pas mus galite taip pat užsisakyti visų rūšų maisto suin- z 
tinius. siuvamas mašinas, akordeonus ir bet kokius kitus f 
daiktus, kurie yra reikalingi siuntinių sudarymui.

Visi siuntiniai yra apdrausti ir- jų pristatymas yra pilnai | 
garantuotas.

Prašome reikalauti pavyzdžių ir katalogų, kuriuos tuo- ’ 
jaus išsiųsime. 1

We also carry a complete line 
of Religious Artfeles.

Rašykite lietuviškai ir gausite nuoširdų lietuvišką atsa- j 
kymą.

BROOKLYN FLAG AND 
BANNER CO.

Brooklyn, N.Y.

American A Foroign Book Co. 
22 Chapin Placo, Hartford, Conn. 
Tolef. CHapel 64773.

Antanas Ustjanauskas 
Vedėjas.



x

Ctanvtontent T/w»atfcwt —Man- 
hattąn Nursing Home has im- 
sMate openings. Ali Shifts 
—— Salary Open. — Byvipent 
Pąraonnel Bobeles —i Congenial

B -f-- *•- >6—------------8- CzvLiinWil pnOS rvMnFV(Sf» »O.
Bostono Uetuvių Piliečių drau
gijos pirmoji šachmatų, koman
da paeitą šeštadienį Bostono' 
tarpkiubinėse įveikė Harvardo 
universitetą, santykiu 4-1. Ge
diminas Šveikauskas ir K. Mer
kis uždirbo po pustaškį, J. Sta- 
rinskas, Leopoldas Šveikauskas 
ir talkininkas latvis G. Knofs—

&.VM6UI * unetuo — nms 
Uškas ranką darbas haMų atna w— 
jtaime.
IMI llaftum Avė, (Nr. Dttmas) 

OfįlĮSili 7-1314

Co-Workers . Plearint Sur- 
mnndingv — Hoapital and T.ifp 
Insurance

Baras, sale vestuvėms,

T1 JŪSŲ SENUS BALDUS 
LANGU UŽUOLAIDAS (Skaitau). 
Gyvenanui namų ir ištaigų bal
duspertvertame, pataisome, nu-

Towers Nursing Home 
2 West 106 SL 

N.¥. City 
UN 5-6600'

APLANKYKITE ELIZABETH 
SETON’S GYVENIMO

parengimams, susino 
kiniams, etc.

188S MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgevood

Boybtoho klubas ir lietuviai 
dabar Bostono pirmenybių pir
mūnai, turėdami po 5-2 taškų 
iš 7 rungtynių. Bostono meiste
ris — Cambridge “Y” ir Har
vardo universitetas, kuris A- 
merikos tarpkoleginėse p-bėse 
Clevelande iškovojo antrą vie
tą, turi po 4-2 taškų iš 6 rung
tynių. Toliau seka Quincy, 
Brandeis univ. ir Sylvania. Sau
sio 23 d. lietuvių B pralaimėjo 
prieš Arlingtoną 1-4. Taškų pel- 
nijo tik vienas Algis Makaitis.

Boston Sunday Globė sausio 
25 d. skelbė Lietuvių A koman
dos laimėjimą prieš Boylstoną 
ir B. Komandos — prieš Win- 
throp. "

P. Vaitonis, Kanados meiste
ris, praeitą sekmadienį davė si
multaną Toronto Vyties šach-

42-02 41st Avė, nuriring, L.LJT.Y.

Wiaįl5ttio

Lietuvos komandines pirme
nybes laimėjo Kaunas su 20 taš
kų, Vilnius 18, Klaipėda 13, Pa
nevėžys 13 ir Šiauliai 2 tš.

Vladas Mikėnas 1930 metais 
būdamas Estijos čempionu Tal- 
linno turnyre įveikė tuo laiko 
įžymybę Bogoliubovą ir laimė
jo pirmą vietą su 5ti-l^G, 2. 
Bogoliubovas 5, turn, German, 
Lavrencius po Sepp 3, Ned- 
svedskij 2^4 ir Lorop VA. čia 
toji partija. Balti Mikėnas, juo
di — Bogoliubov. čekiška par
tija. I.d4 d5 2.c4 c6 3.Žf3 Žf6 
4.2c3 d:c4 5a4 Rf5 6.Že5 e6 
7.Rg5 Rb4 8.f3 c5 9.d:c5 Va5 
10.Vd4! Žc6 ll.Ž^ b:c6 12e4 
R:c5 13.V:c4 Rg6 14.Rd2 Vb6 
15.a5! Rf2+ 16.Ke2! Vc5 1L 
V:V R:V 18.Re3 Žfd7 19.Badl! 
Rb4 20.a6 f5 21.e:f5 R:f5 22. 
Kf2 Ždb6 23.Ža2! Re7 24.Bdcl 

3 Kd7 25.b4 Žd5 26.b5! c5 27.R: 
c5 Rg5 28.Bc4 Bhc8, 29.Rd4 
Rf6 3O.R:f6 g:f6 31.Re2 Ždb6 
32.Bhdl-{-! Ke7 33.B:c8 B:c8 
34.Žb4 Bc7 35.2bc6+! Kf7 36. 
g4 Rg6 37.Bd8 Rc2 38.Bb8! Rb3 
39.Bb7 Bd7 40.2:a7 Rd5 41.B: 
b6 B:a7 42.Bb8 ir juodi pasi-

Taip pat 
41-15 l«2nd St 

IN 3-9718

MASON RECORDING CO.
Mūsų specialybė užrašyti į juo
stas. ir nufotografuoti jūsų ves
tuves. Nedūštamos. įamžinki
te brangų atminimą į juosteles 
ir nuotraukas. -
1630 Amsterdam Ava., N.Y. 
Tompkins 2-7656.

DEwey 9-6349 — 6278 
Jūsų maloniam pasiklausymui ir 
linksmam šokiui

ED CASO 
ir jo Miami Beaeh orkestras 
įvairi šokių muzika ir kitos pra
mogos nuo 3 iki 18 asmenų or
kestro.

deltas ir nėpermažus darbus, Nu-
poliruojame ir oda aptraukiame 
Susitarimas dėl kainos nemoka
mas šventadlen. NErins 8-0411

Refinlshers Buvusi
H and L Cabinet Making and

721 Franklin Avė.

TAISAU BALDUS
Kėdes, virtuvės ir valgomojo, ap
traukiu ir nudažau. Plastika ar 
oda. Patyrusių darbininkų dar
bas. Įpatingos kėdės apipurškia
mos gelžimi ar . chromu.

, Walter LUTKIEVFICZ
MA 1-3128 1934-7-18-59T-R-63

CONTRACTORS

VIETOVES
Emmltsburg, Baltimore, Gettys- 
burg, Battlefield, - SL Joeeph and
St Mary’8 kolegijas ir katalikų 
bažnyčias kur Sisters of Charity 
slaugo sužeistuosius.

Automobilis (station wagon) jus 
paims iš namų kiekvienų penkta
dieni vakare ir parveš sekmadieni.

Rašykite — Mark H. Callahan

35 Roe Court, Islip, N. Y.

REAL ĖSTATE

'bronxville vic. yonkers 
šv. Juozapo parapijoj

Puikus priėjimas iki krautuvių, 
mokyklos ir stoties. White Coloni- 
al stiliaus 7 kambarių namAs, gra.^ 
žus sodas, patogus jaunai šeimai. 
Smulkesnių informacijų kreiptis | 
Ada Stoothoff, 4 Cedar SL, Eronx- 
vHle, N. Y.

DE 7-3141.

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - W!NES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. .P. Višniauskas

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

R epublic 
Wine & Liųuor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

Rytę apygardos tinklinio ir 
i šachmatų p-bės bus Hartforde, 
sausio 31 ir vasario 1. P-bes 
rengia Hartfordo Grandis. Re
gistruotis reikia iki sausio 30 
d. Bostono šachmatininkai p- 
bėse negalės dalyvauti dėl da
bar vykstančių tarpklubinių p- 
bių Bostone.

Chess Life (Amerikos šach
matų federacijos organas), sau
sio nr_ atžymiu Bcetpno.šaęhmą- duoda! 
tų darbuotojus: G. Nute, R. Tir- Diagramoj padėtis po juodų

BROOKLYN CONSERVATORY 
of MUSIC

58 Sėventh Avė., Brooklyn, N. Y. 
MAin 2-3300

Chartered by Board of Regente 
OUEENSBORO BRANCH ....

140-26 Franklin Av.. Flushing, N.Y.
IN 1-8910

Children, Adults, Beginners, 
Professionals

ALL MUSICAL INSTRUMENTS
Piano-Voice

DANCING: Ballet • Tap * Modern
Day, Evening & Summer Classes 

ENROLL ANY TIME

KONTRAKTORIAUS DARBAI
Bažnyčioms, privatiems 
mams ir institucijoms.

Tarantino Floors
3051 Atlantic Ava.,

Brooklyn, N.Y., TAylof 7-7088

na-

CABNEY GONSTRUCTION CO. 
General Contractors

JOE CARNEVALE, Pres.
Hollywood, JKitchens — Finished

rd ir Kazį Merkį, iš South Bos- 26..c5 ėjimo. H. W. FEMALE ment Wlndotvs — Conversions —*
tono, kuris lietuvius su šachma- Extension built — Roofing
tais išvedęs į didelę šviesą. Jo

paskirtas USC Federation na- \ 
rių verbavimo vadovu Bostono 5

REIKALINGA moteris. Gy-’ 
ventų kartu ir prisidėtų prie 
namų ruošos. Mėnesinis atlygi
nimas $12.00 mėnesiui. Būtina 
anglų kalba.

Fainting — Geramic Tile — Ge
ment Work — Celotex Ceilings — 
Wallpaperix« — Stonu Doors and 
Windows

Alterations of Ali Kinds
miestui.

Lietuva - Ukraina 9164%. i! 
Lapkričio m. Kijeve Lietuvos i 
rinktinė (Cholmov, Mikėnas, | 
Vistaneckis čiukajev, Maslov, i 
Česnauskas, Krimeris, Karta- ;

FLoral Park 2-5596 . VIOLA TIONS REMOVED

Žaista buvo prie 9 lentų po 
2 partijas. Kartanaitė pelnijo 2 
taškus, Mikėnas ir Steponavi
čiūtė po 1^6.

Bogoliubov

GIRLS — GIRLS — GIRL8
Tuojau pat reikalingos mergaites 
bendrai namų ruošai —■ Motinoms 
pagelbėti Slauges ligoniams. Gy
venti galima šeimoje ir privačiai. 
Aukštas atlyginimas, pastovus dar
bas. Reikia truputi kalbėti angliš
kai.
KOACH EMPLOYMENT AGENCY 
279-Huguenot St, off Mechanic SL, 
New Rochelle, N. Y„ BE 5-1650

0504 20th Avė, Brooklyn, N.Y.

FARMACISTS

GEORGE EISELE 
PHARMACISTS

Phone FRanklin 2*8934

ney order

dovanų.
663 — Mth tott FL HandUon

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

Po triję mokslo moty duodamas gailestingos sesers diplomas 
Mokyklai vadovauja šv. Juozapo seserys 
Pripažinta JAV Gailestingę Sesery Lygos

JOHN C. McGILL, savininku

IN OUR LADY OF MERCY 
PARISH IN RYE TOTO, N. Y. 
3 bedroom brick Cape Cod — ga- 
rage Air Condition — immediate 
occupanęy. Owner t ransfered — 
Patio and play area—Near shopping 
— schools & 38 minute commute — 
asking $22500.

Mušt be seen
WE 9-7909

ŠVČ. M. MARIJOS PARAPIJOJ
Manhasset, L.L, N.Y., 7 kamb. 
1 vonios ir prausyklos namas.

Marijos bažnyčia, krautuvės ir 
stotis. Prašo $23,500 —

MA 70406

WESTERLEIGH, Staten Island, 
švč. Sakramento parapijoj, 6 
kamb. Naujas. Vanduo, alyva;

Garažas.

tuoj a tik $17,000. GIbraltar 2- 
7592.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 ML Venos Street PkRadeh
POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

New Britam, Corm.

Tel. BA. 9-1181

DIRSA FUNERAL HOME 
Joaeph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET

JUOZO IR IZABELĖS MISICNŲ
RAYS UQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų! Didžiausias pasirinkimas degtines ir 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICIIMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS

JULIUS KUMPIKAS
119 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

: ELEKTROS MOTORAI
■ VANDENS POMPOS

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptar-
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Atidarą pirmadieniais ir penktadieniais nuo 5 iki
visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STagg 9-6534
(po 8 vai. vak.)

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

naujomis, dažymas ir poliravimas
937 GRAND STREET 

BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar is-^ 
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals- 
tybiniy taksy (Income Tax) užpildy*
ti, pirkimui piniginių perlaidu (Mo- 
ney Orders), Mutual Funds.

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVK, WOODHAVEN Žl, N. Y.

TEL VI 7-4477



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

BALSAMUOTOJAS

VASARIO 7, ŠEŠTADIENĮ, PROGRAMOJE Veiks bufetas

KONCERTAS

OARtlHlMKAS

ALR BALTRASA&-EUOJTON 
ReOąjų Vešiai 
tROnsi^M

Vokietijoj likusios lietuvių bilietus prašome rezervuoti iš 
bendruomenės veikėjo ir Šie- anksto pas L.B. apygardos pir- 
lovados vadovo lankymosi JAV mininką p. J. Šlepetį (Tel.: ST-

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dau Įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės,. virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

kas, dr. A. Petriką, dr. V. Ter- 
cijonas; iždininkė dr. Elena Me- 
kienė ir du sekretoriai: dr. A- 
nastazija Geldnerienė-Žilytė ir 
dr. P. Legeckis.

Revizijos komisiją sudaro 
prof. V. Kanauka, dr. Edvardas 
Mekys, df.' Gediminas čekas.

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

Of f. Tetyk. AN 8-4618 
ReS. AN 8-5961

Iš New Yorko lietuvių Gydytojų Draugijos veiklos

Ltyt. Spaudos Klubo
nw»tim-5 susirinkimas įvyko, 

sausio 25 d. Arlingtono ręsto-I 
rano patalpose. Pirmininkavo-į 
Juozas Tysliava, sekretoriavo ' 
Kazys Vasiliauskas. Apie lietu
vių spaudą ir jos istoriją daug 
papasakojo Juozas Bačiūnas iš 
Sodus, Mich. Paskaitą skaitė 
Jonas Valaitis. Naujon valdy- 
bon išrinkta: pirm. Jonas Va
laitis, vicepinn. A.S. Trečio
kas ir adv. Steponas Bredes, 
sekret Juozas Audėnas, ižd. 
Ant Sodaitis.

TeL STagg 2-504$ .

Matthew P. Baltas

Po einamų reįkalų, valdybos 
ir revizijos komisijos praneši
mo buvo svarstomas Balto rė
mimas. Buvo keliamas sumany
mas Ohio gydytojų pavyzdžiu 
įsteigti premijos fondą ir pa
remti pasireiškusius rašytojus, 
dailininkus.

TėL EVergreen 7-4336
Stephen Aromiskis

Liet. Menininkę S-gos 
valdyba per savo sekretorę 

Rašę Mainelytę buvo suėjus į 
kontaktą su žymiuoju lietuvių 
kilmės aktoriumi Lawrence 
Harvey, kuris pažadėjo, kai ki
tą kartą gastroliuos New Yor- 
ke, susitikti su sąjungos na
riais. :

Valdyba svarstė eilę svarbių 
reikalų, jų tarpe —pavasari
nio baliaus rengimą. Taip pat 
sudaryta statutui ruošti komi
sija, kuriai vadovauja Sąjungos 
pirmininkas Alg. Kačanauskas. 
Nutarta įsteigti studiją, kuria 
galėtų naudotis jaunimas, stu
dijuojąs meną, šiam darbui va-

L OKTETAS su naujų dainų repertuaru; lietuvių ir kita
taučių kompozitorių kūriniai.

2. Solistė AUDRONE GAIGALAITE iš Philadelphijoe.
3. Solistai AUDRONE GAIGALAITE ir LEONAS BALYS

dybinio gyvenimo sukaktuves. 
Ta proga jų intencija mišios 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
buvo 8 vai. ryto.

A. ir V. Ivanauskai
— Amerikos sprausminis ke- atšventė 30 m. savo vedybinio 

leivinis lėktuvas sausio 25 iŠ gyvenimo sukaktį sausio 25. Jų 
Los Angeles atskrido į New intencija mišios tą dieną buvo 
Yorką per 4 vai. 3 minutes. 9 vai. ryto.

Pridnasdanrioinis kąino- 
mis su labai gerom išsimo- 
kėjuųo sąlygom ir priata- 
lytui į vietą patarnauja 
visiem lietuviam -

William J.Drake- 
Dragunas

lEngVO* ir 1H3ŽOS. *v'•■r 
Katalogų, ir kt. reikalaukite 

(gausite veltui): ~
J. L GIEDRAITIS, 
1632 Braad Street 
Hartford, Cono^ 

patarnaus sąžiningai.

N. Y. Lietuvių Gydytojų Drau žuvęs japonų nelaisvėje po ru- 
gijos nariai dirba išsijuosę sa
vo profesijoje. Dalis draugijos 
narių gyvena N. J.,. Conn., 
Md., net R. L valstybėse. Ta
čiau dar randa laiko susirinkti 
ir aptarti lietuviškus reikalus.

Gruodžio 14 buvo susirinkę 
devyni gydytojai į eilinį meti
nį susirinkimą. Be to, trys gy
dytojai,. negalėdami atvykti, bu
vo davę savo sutikimą įeiti į 
naują valdybą. Buvo ir keletas 
svečių. Draugijoje neseniai bu
vo 50 registruotų narių, dabar 
beliko apie 30. Daugelis gydy
tojų, išlaikę egzaminus Ohio ir 
Illinois valstybėse, ten išsikėlė; 
4 draugijos nariai mirė: dr. A. 
Dumbrys, prof. P. Gudas-Guda- 
vičius, prof. J. Žilinskas, dr. A. 
Elsbergas.

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

Liet. Stud. S-gos nariams 
skautams $1.00

Dantų gydytojas Antanas 
Petriką padarė pranešimą apie 
Vincą Kudirką. (A Petriką yra 
lankęs Paežerių pradžios me

dienos baigiasi. Vasario pabai- 6-4658), arba Balfo Centre ^7^3, tą pačią, kurioje anks
čiau mokėsi V. Kudirka). Pla
čiai jis pavaizdavo visokeriopą 
Kudirkos veiklą. Dr. V. Terci- 
jonas papildė pranešimą savo

Nsw Yerfco ABo Taryba Va
sario 16 ndnė^mą ruošia va
sario 15 d., 4 vai p.p., Web- 
srter salėje, Neu Yorke.

New Yorko įmesto majoras 
Vagneris paskelbė, kad sausio 
30, penktadienis, visame mies
te yra “šv. Jono Universiteto 
diena." Tuo pagerbiamas vie
nuolių vincentiečių švietimo 
darbas, reikšmingas pačiam 
miestui. Šie vienuoliai 1870 tu
rėjo tik vieną mokyklą su vie
nu kambariu, šiandien Bropk- 
lyne ir Queens turi septynias 
aukštojo mokslo įstaigas — ko
legijas. šv. Jono Universitetą 
yra belgę arba jame mokęsi 
nemaža- lietuvių, o tėvų vincen
tiečių išlaikoma šv. Jono Krikš
tytojo parapija ir vienuolynas 
yra netoli Darbininko, Willough- 
by Avė.
Mažosios neturtingos seserys

The LH+ie Sisters of tho Poor 
Brooklyne išlaiko dvejus sene
lių namus. Tiems namams rei
kalingi dideli remontai, kurių 
reikalauja apsauga nuo gaisro. 
Vienos seserys to nepajėgia pa
daryti. Kad toliau galėtų pri
žiūrėti ir globoti senelius bei 
ligonis, jos būtinai reikalingos 
visuomenės paramos. Vienas jų 
išlaikomas senelių prieglaudos 
namas yra Bushwick ir De- 
Kalb Avės, kampe. Jei kas ga
lėtų savo auka jų darbus pa
remti, prašoma rašyti: Tho Lit
tle Sisters of tho Poor, Bush- 
wick and Dekalb avės., Brook- dovaujū sąjungos reikalų vedė- 
lyn 21, N. Y. (sk.) jas Kazys Vasiliauskas.

JAU PASIRODĖ RINKOJE
iiuijcg konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAAI- 
N£L£S, kurios pilnai atstoja

ir kitų giminių.
Numatomi parengimai

Vasario 1 d. Liet Piliečių 
Klubo salėje rengiamas Surum- 
Bunųn- Šį parengimą ruošia 
Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
vienuolyno koplyčios statybai. 
Parengimo pradžia 5 vai. po
piet

Vasario 8 d. šv. Petro para
pijos Lietuvos Dukterų Drau
gija rengia Užgavėnių blynų ba
lių parapijos salėje prie E. 7- 
tos gatvės. Parengimo pradžia 
5 vaL popiet.

Šys. Glaudesnių ryšių ieškoma Vasario 22 (L salėje prie E. 
ir su dantų gydytojų korpora- 7-tos gatvės Jieva Norkūnienė 
cija. Numatoma surengti bend- su savo draugėm rengia Whist 
rus Užgavėnių blynus. Party Jėzaus Nukryžiuotojo se-

Planų ir sumanymų yra ga- sėlių vienuolyno naudai. Parei
na daug. Reikia tikėtis, kad gy- gimo pradžia 3 vai. popiet . 
dytojai, sutartinai dirbdami, nu- Balandžio 26 d. 6 vaL popiet 

.e a. MOTin veiks nemaža. Linkime sėkmės, rengiamas metinis parapijosdirKai paminklas, is a. rem- posėdį ir pareigomis pasiskirs- 
rio 22 d. 5 vaL popiet ruošia lyn 11, New York — pažymė- kos pranešimo paaiškėjo, kad pirmininkas dr. Ibsenas 
atsisveikinimo vakarienę Brook- danu: Sielovadai. ^r- V. Tercijono dėdė, caro ka- Skeivys, (Tel. VIrginia 9-9666),
lyne, Lietuvių Piliečių Klube. Rengimo Komitetas ro laivyno gydytojas Tėrcijonas, trys vicepirmininkai: dr. V. Ce-

Tėvas A. Bernatonis, be tie- _____________ ' ._________ , ____________________________ . __________
sioginio Sielovados darbo, rūpi- ■ ■ |
naši Vokietijoje daugeliu daly- ■ * - '' '
ku: Tautos švenčių minėjimais, ~
vaikučių stovyklomis kursais, Į 
ligonių lankymu, Balfo gėrybių 
išvežiojimu. Vasario 16 gimna- 
zijos bėdomis, Vargo mokyklo- ‘ 4
mis ir tt. Jis buvo pagerbtas ‘
daugelyje lietuvių kolonijų |
JAV. Newjoritiečiai, negalėda- 
mi kitaip pagelbėti, rengia bent 
išleistuves.

U prie Jungtinių Tautų, šešta- atšventė 20 metų vė-
dieių išskrenda į Chicagą daly- • -
vauti “Draugo” premijos įtei
kimo iškilmėse. Ją iškvietė 
“Draugo” romano premijos me
cenatas K. Laurinavičius.

Atsisveikinimo vakarienėje 
pasižadėjo dalyvauti daug sve
čių. Tikimės, kad Tėvas Berna
tonis gyvu žodžiu nušvies Vo
kietijoje likusių nedalią.

Atsisveikinimo vakarienėje, 
kuri kaštuos tik $2.50, pasiža
dėjo daugelis dalyvauti, todėl

Solistei akomponuoja muz. ALEKSAS MBOZDiSKAS.
Programą veda feljetonistas VILIUS BRAŽĖNAS iš 

Stamfordo, čoim.

Priaš 55 metus t
So. Bostono šv. Petro lietu

vių bažnyčios atidaiymas ir pir
mosios pamaldos buvo 1904 
metų sausio 31 dieną. Bažny
čią pašventino kun. Jonas Ži
linskas. Tada vargonai čia pir
mą kartą sugaudė garsiąją po
eto kun. Antane Strazdo gies
mę “Pulkim and kebų”. Bosto- 
niškiams lietuviams kiek tada 
būta džiaugsmo! Nuo to karto 
ta reta ir brangi giesmė vis 
būdavo čia giedama. Daugybę 
įdomių dalykų prirašo šv. Pet
ro lietuvių parapijos So Bosto
ne 1956 metais išspausdinta 
300 puslapių paveiksluota isto-. 
rija, gaunama įsigyti tos baž
nyčios klebonijoje.

Papildymas
Neseniai “Daibininke” buvo 

bostoniškių geriausių šeimi- 
> ninkių pobūviuose sąrašas. Čia 
sužinoję tą sąrašą papildome: 
Barūnienė, Morta Benzavičienė, 
Ona Neverienė ir Anelė Vakau- 
zienė.
Mirė kun. Povilas Venckus

E Lietuvos gautomis žinio
mis šį rudenį po ilgos ligos 
Vaškų miestelyje mirė kun. 
Povilas Venckus. Velionies vie
nas brolis Juozas Venckus su 
šeima gyvena South Bostone.

Kun- Kazimieras Vengras
Naujoji valdyba jau padarė marijonas, sausio 20-25 bu- 

tris posėdžius. Buvo svarstyta vo atvykęs į South Bostoną ap- 
įsijungti į bendrą JAV Lietuvių lankyti savo mamytės, sesers 
Gydytojų Sąjungą, kurios cent
ras yra Chicagoje. Buvo svars*. 
tomi šalpos reikalai pabėgu
siems gydytojams, ypatingais 
atvejais net gydytojų našlėms. 
Buvo pasisakyta už lituanisti
nių kursų ir tietuviškų mokyk
lų rėmimą, Uetuviškoje perio
dikoje rašyti medicinos klausi
mais. Buvo pasiūlyta gydyto
jams dažniau lankytis įvairiuo
se viešuose parengimuose, tuo 
būdu prisidėti prie lietuviškų 
organizacijų palaikymo, patin
tas ir tarpusavio glaudęsis ry-

Ąntoig faistgdfcs definftori<^ 
pęaMfipORR. . „ JI

Kataincv settneiie šaukbunas | 
kovo 8 d., ? p.p., Apre^- j
kimo parapijos salėje. Po šei- J 
mėlio darbų, 6 vaL vak., 
pat salėje ruošiama iškilminga 
vakarienė. ' |

sų japonų karo, daug padėjo 
Kudirkai, jam besigydant nuo 
džiovos Sevastopolyje.

Tame pačiame posėdyje prof. 
dr. V. Kanauka padarė prane
šimą apie dvi jo sėkmingai at
liktas operacijas. Viena iš jų 
buvo veido' operacija, kurioje, 
pašaunant pavojingą naviką ar
ti ausies, pavyko išsaugoti be
veik visas veido nervo šakeles 
ir tuo būdu apsaugoti veidą 
nuo sužalojimo. Jo pacientas 
buvo susirinkimo svečiu:

Dr. V. Paprockas pademon
stravo spalvotas filmas iš Fra- 
ternitas Lithuanica gydytojų su
važiavimo Chicagoje praeitą va
sarą, minint 50 metų sukaktį. 
Kitas filmas buvo is N. Y. Liet. 
Gydytojų Draugijos narių gy
venimo.

goj jis išplaukia atgal Į Vokie- (Tel.: EV 7-1422) ar pas kitų 
tiją pas ten Ūkusius lietuvius organizacijų Valdybos narius, 
tremtinius, kurių dar yra per Norintieji paaukoti specifiniam 
-1000. sielovados reikalam, galės tai

Lietuvių Bendruomenės New. padaryti išleistuvių proga arba pasakojimais, kaip 1934 metais Naujon valdybon išrinktieji 
Yorko Apygardos Valdyba, Bal- pasiųsdami aukas Balfo Cent- nariai tą pačią dieną padarė
fas ir kitos organizacijos vasa- rui — 105 Grand St, Brook-

Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina
momis kainom ta. Lietuviškų organizacijų susirinkimam? pa
talpos nemokamai Visais reikalais kreipiamasi Į klubo rei

kalų vedėją K. Valtaitį.
BROOKLYN 11, N. T.

ONA IVAŠKIENE 
UTHUANIAN 

FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Ma®,

Oktetui vadovauja bei akomponuoja muz. MYKOLAS 
LIUBERSK1S.

MODEBNiyKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn,N.Y.


