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pagal Sovietų gyventojų sura
šymo davinius

Sovietai vasario 4 paskelbė

surašymo davinius 1959 sausio 
15.

Tą dieną priskaitė viso gy
ventojų 208,826,650. Iš jų 55 
proc. moterų, 52 proc. gyvena 
žemės ūkyje.
. Rusų yra viso 114.5 mil., 
ukrainiečių 36.9 mil., gudų 7.8 
mil., lietuvių 2,326,000, žydų 
2,268,000.

Lietuvoje žydų yra 25,000, 
Latvijoje 35,000, Estijoje 5,000.

RAMYBĖS TRUKDYTOJAI, 
AR MIGDYTOJAI TEISUS?

Bendrame džiūgavime apie 
dešimtmečio gerovę kyla įspė
jimo balsai: slystame į antraei
les valstybes, nes duodamės už-

Amerikoje tebeina aštrus ginčas dčl lenktynių su Sovietais
Prezidentas atmetė generolų aliarmą ir ramina, kad pavojaus Amerikai nebus

_ Lietuvoje
susirgo kan., J. Stankevičius

Elta pranešė, kad per švėdi- 
ją gautom žiniom šių metų pra
džioje susirgęs sunkiai Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos valdytojas kan. dr. 
J. Stankevičius. Iš sausio 2 į 3 
ištiko smarkus kraujoplūdis. Li
gonis išvežtas į Kauno klinikas. 
Ligos priežastis nenustatyta, nes 
dėl kraujoplūdžio nebuvo įma
noma peršviesti ar operuoti.

Amerikos saugumas tebe- 
svarstomas visu aštrumu sena
te. _ Pasireiškė dvejopos viena 
kitai priešingos nuomonės. Pre
zidentas ir apsaugos sekretorius 
Gatės iš vienos pusės. Strate
ginės oro komandos viršininkas 
gen. Thomas S. Power. kaip 
specialistas, labiausiai griežtas 
antroje pusėje.

Gen. Power senato komisijo
je vasario 2 pareiškė:

— Sovietai per 30 minučių 
su savo 300 raketų gali sunai
kinti visą Vakarų smogiamąją 
įėgą. Dar nėra priemonių apie 
sovietinių raketų užpuolimą pa
tirti anksčiau kaip per pusva
landį ar net 15 minučių. 
Amerikos lėktuvai pakils į 
jie bus sunaikinti.

— Labiausiai pavojingi
artimiausi 4 - 5 metai. Tik apie 
dešimtmečio vidurį Amerika tu
rės tiek raketų, kad jokis prie
šas nedrįs jos tada užpulti.

— Dabartiniu metu galimam 
priešui atgrasinti Amerikos 
bombonešiai turėtų dežuruoti 
ore dieną ir naktį. Jei priešas 
užpultų, jie liktų nesunaikinti 
ir galėtų atsiteisti priešui.

Apsaugos sekretorius Gatės 
mano, kad Power apskaitymas

— Sovietai paskelbė, kad jų nesąs realus. Prezidentas Ei- 
raketų bandymai Pacifike jau senhoweris negalėjo paremti. 
baigti. Raketosgerai veikian- Power projekto taupumo sume
stos. timais. _ aliarinavo.

Iki 
orą,

yra

— Amerikos katalikai turi 
580 laikraščių ir žurnalų. Jų 
savaitinis bendras tiražas 25
mil. -egzempliorių.

Gen. Powerio nuomonę 
parėmė aviacijos štabo šefas 
gen. Thomas White; iš princi
po su ja sutiko ir aviacijos se
kretorius Dudley C. Sharp.

TAIP, SOVIETAI YRA PRA
LENKĘ — patvirtino dr. W. 
Braun

Atstovų Rūmų astronautikos 
komisijoje dr. W. Braun, kuris 
paleido pirmą Amerikos sateli
tą, patvirtino, kad Sovietai ke
leliais metais yra Ameriką pra
lenkę raketų srityje. Sovietam 
dar šiais metais pasiseksią pa-

leisti raketą su žmogum ir nu
leisti instrumentus į mėnulį.

baigtas 1964. Tai bus pati ga
lingiausia raketa, penkis kartus 

Amerikos raketa Saturnas, galingesnė nei bet kuri lig šiol, 
kurį dirba dabar Braun, bus Jos svoris bus 1.5 miL svarų.

<--------------““---------------------- Ji pakels 25,000 svarų krovinį.

PREZIDENTAS ^£1“ “ir ai>
DAPI7IČVŪ Civilinė aviacija1 fuujlolVISZ aliarmuoja taip pat
- „ . Civilinės aviacijos vadyba va

sario 1 įspėjo kongresą, -kad 
Sovietai ir Anglai gali pralenk
ti Ameriką ir civilinėje aviaci
joje. Abeji rengia lėktuvą 2 
tūkstančių mylių greičio.

O elektra?
Consolidated Edison kompa

nijos prezidentas, pabuvojęs 
Sovietuose, vasario 1 paskelbė, 
kad Sovietai grasina lenktyniau
ti su Amerika elektros gamy
boje.

Tačiau
Titanas pasisekė

Aviacija vasario 2 paleido ra
ketą Titaną. Po 9 mėnesių ne
sėkmingų mėginimų pirmusyk 
pasisekė uždegti antrą raketos 
aukštą. Tai didžiausia lig šiol 
Amerikos raketa. Ji pajėgia nu- 
skirsti iki 9,000 mylių.

Kas bus iki 1965
Amerika 'planuoja, kad 

1965 ji turės 14 Titano ir
Atlas raketų dalinių. Kiekvie
name dalftiyje bus po 10 ra
ketų. Atlas pajėgus nuskirsti 
6,300 mylių, Titanas 9,000.
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PREZIDENTAS EISENHOWERIS 
bart aliarmininkus.

Prezidentas Eisenhoweris va
sario 3 spaudos konferencijo-

_____ lykus nei jų šefas. Eisenhovve-

KANCOZy PARLAMENTAS SUTEIKĖ VYRIAUSYBEI VI- ■Sjįūjpįos; sekretoriaus' Gatės nuo- 
*.* Clvl luUu VTdLs^D llLIv^

SUS IGAUOJIMUS VALDYTI KRAŠTU POTVARKIAIS “ “
Prancūzų partijom susidarė i®9» atsimokėti už galimą ag- 

patogi proga išvengti atsako- *°s agresijos pavojaus
mybės už Alžirą, kurio klausi- nėra' P«r treji*; metus raketų 
mą spręsti būtina, bet kurio sritY Amerika bus tokioj padė- 
spręsti jos nedrįso. Būtina, nes kaiP Sovietai, 
karas eina jau 6 metai. Kasmet 
jis atsieina po 2 milijardus do
lerių. Galo nematyti. Bet spręs
ti nedrįsta — nes jeigu parti
jos būtų išdrįsusios padaryti 
tokį sprendimą, kokį padarė de 
Gaulle, jos galėjo būti apkal- ginklų paslaptis, 
tintos prieš rinkikus krašto iš- A 
davimu. Dabar ta būtina operą- i 
cija bus atlikta be -jų. Ypačiai, i 
kad nuo de Gaulle yra atsitrau- I 
kę formaliai socialistai, su Pi- I 
nay pasitraukimu atsitraukė ne- I 
priklausomieji, taip pat radika- i 
lai. De Gaulle rankom ir klau- j 
simas bus išspręstas, ir parti- | 
jos išliks “švarios”.

Prancūzijoje Alžiro sukilėliai socialiniam ir ūkiniam gyveni- 
išsuįklaičįė, keletas vadų suim- mui, o tik krašto saugumui, la- 
ti, barikados nuimtos, ir gyve- blausiai Alžiro reikalui, 
nimas įeina į ramesnę vagą. 
Tačiau nėra garantijos, kad ne
ramumai nesikartos vykdant 
de Gaulle pažadus Alžirui.

Kad apsisaugotų nuo naujo 
perversmo galimybės, min. pir
mininkas Debrė vasario 3 pa-

Padėtis keista tuo, kad
de Gaulle gauna diktatoriaus 

teises, ir niekas prieš tai ne
šaukia.

1$ DIPLOMATŲ KALBŲ
Sovietų ministeris Gromyko 

svarstė prekybos galimybes su 
Amerika. Amerikos pareigūnas 
teiravos:

— Tai ką jūs norėtumėt 
pirkti iš Amerikos?

— Mieliausiai tai jūsų “su- 
perhighways' 
myko.

nistai ir kraštutiniai dešiAie- ; 
ji. (galiojimM suteikti 14 mė
nesiu.

Min. pirm .Debrė užtikrino, 
kad jie nebus vartojami keisti

valdyti šalį vyriausybės potvar
kiais. Juos tetvirtintų tik pre
zidentas.

Parlamentas tokius įgalioji
mus nubalsavo 449 balsais

Ginče dėl raketų abidvi pu- .
sės sutiko, kad Sovietai Amen- . J|||| 
ką yra pralenkę. Gal būt, pro-.
porcija 3:1. ' s

Tačiau kokios iš to prakti- Jįįg® 
nės išvados? Gen. Power labiau 
šiai ėmėsi aliarmo: Sovietai ga- 
Ii mus pulti; reikia dieną nak- 
tį budėti ore. Gen. Power aliar-' įjygf 
mą 'labiausiai spaudoje parėmė
J. Alsop. • >,

^ vyriausybės pusės atsako
ma: tai būtų perbrangu. Vietoj 
skiriamų tam reikalui strategi
nei komandai 90 milijonų reik
tų vieno milijardo. Tai nepake
liama. O be to ir nereikalinga, 
nes sovietinės agresijos pavo
jus nerealus.

Vyriausybė laikosi teorijos, 
kad dvi galybės, turėdamos ato-' 
minius ginklus, viena kitos ne
puls. Tam nebūtina, kad abid
vi pusės turėtų po lygiai rake
tų. Agresorius žino, kad užpul
toji pusė atsilygindama savo 
turimu mažęsniu raketų kiekiu 
muš pačius didžiuosius miestus. 
O tam dabartinis Amerikos pa
jėgumas" pakankamas; ~~

Tokis vyriausybės žmonių, 
labiausiai apsaugos; sekr. Gatės, 
aiškinimas sudaro įspūdį vy
riausybėje ir Kongrese, pastebi 
W. Lippmann (NYHT). jog vis
kas yra tvarkoje ir jog 1962 
mes jau pradėsim lenkti Sovie
tus raketom.

KONKRĘČIAU APIE 
RAKETAS

Tik apie 1963 Amerika 
įvykdžius būtiniausią raketų 
planą:
, — Polaris raketa laimingai 
pritaikyta šauti iš povandeni
nio laivo. Tačiau tos rūšies lai
vai ir raketos bus paruoštos 
vartoti tik 1961.

— Atlas raketa gaminama . . r .. . su tautos pajėgumu. O Sovie-tempu — septynios per mene- . . ..- G- TT • « r i tai *vg«na savo pajėgumą di-
2tempu ~su m«.

mmuto hjUH B a yra viršūnių
10 raketų; taigi vieno dalinio a
luina 15 mil. Prie jo reiki. kin‘mas- kad So™^ prasinešė
dar paruošti šovimo' bazę. Ji 

mo ir kovos židinys *^na » mit Laiko jai pa-
T . . * , XT , . . ruošti reikia L metų.Jungtine Arabų Valstybe ir . T

Izraelis abudu atėjo į Jungtines 
Tautas su skundais. Ir abejų 
skundai rimti.

Izraelis kaltina, kad arabai 
nesilaiko paliaubų sutarties, de
militarizuotoj zonoj laikydami j 
kariuomenę.

Arabai kaltina, kad Izraelis ! 
užpuolė ir sunaikino pasieny 
arabų sodybas.

Skundai atsidūrė Jungtinėse j 
Tautose po to, kai konfliktas j 
truko visą savaitę kulkosvy- į 
džiais, patrankom, lėktuvais, ka- ’ 
riuomenių sutraukimu pasieny; i 
kai Izraelio sargybiniai pastebė- ; 
jo arabų pusėje demilitarizuoto
je zonoj prie Galilėjos ežero 
dirbant ne arabus ūkininkus, 
bet Syrijos kareivius.

Jungt. Tautos, žinoma, nieko w- i-ippmann, vienas i« tų ra- 
neišspręs, ir Ben Gurion, Izrae- iruMyt.),, a^bar.-------------

Panama, Kuba
Argentinos ' atstovas Kuboje 

draugiškai įspėjęs Castro. kad 
jo propaganda prieš Ameriką

bus .
Vyriausybės žmonių tokiame 

optimizme W. Lippmann ran
da kelias klaidas. Pirmiausia, 
tokio nusiraminimo šalininkai 
neįvertina tikrojo pavojaus.

Pavojus yra ne tik lenkty
nės ginklais, bet lenktynės vi-

figN P°werio samprotaViaaus: vadi- ’’r‘ apsatt9°*
teginčs oro komlnčloc virSinihkas, n0 inos parapihfcfis; apgailės- --- ,

tavo, kad yra generolų, kurie ~ 
manosi išmaną daugiau apie da- KaStOVUS IteFamU- *?_•*_r®ik?- su raketom tik dėl ti>; kad jie 

anksčiau pradėjo ir kad per ke
letą metų mes su jais susily
ginsim. Tikroji padėtis — kuri 
ir yra viso pavojaus šaltinis, — 
yra ta, kad Sovietai savo ty
rinėjimus varo organizuotai ir 
pateikia visus tam reikalingus 
resursus. Dėl to nuotolis tarp 
jų ir mūsų ne mažėja, bet di
dėja.jeigu dirbs 

taip, kaip dabar dirba.
Prezidentas taip pat pasakė, 

kad siūlys pakeisti įstatymą dėl 
atominių ginklų. Prezidentas įsi
tikinęs, kad reikia kai kuriem 
sąjungininkas duoti atominių

Trečia, gal bLt, sumos biu
džete ir yra pakankamos apsau
gai. Tačiau filosofija, kuria 
pagrįstas tas biudžetas, yra mir
tinga Amerikai ir stumia mūsų 
kraštą į antraeiles galybes. Sau
gumas nėra pakankamas susi
taikymu su mintim, kad mes pa
sirinksime antros vertės pozi
ciją.

Ar Amerika ją priims? Au
torius atsako:

Gal būt, mes galime būti pa
tenkinti. Gal būt, mes galime

ALŽIRO KARE

— Karas kilo formaliai 1954 
lapkričio 1.

— Karas metam kaštuoja ' 
Prancūzijai po 2 milijardus do- 1 
lerių.

— Kiek kaštuoja sukilėliam, 1 
atsakė Gro- nežinia. Bet žinia, kad jie gau- |

— Prancūzų saugumas turi na pinigus pirmiausia iš savo 
žinių, kad kraštutiniai dešinie- tautiečių, kurie gyvena pačioj 

Amerikos pareigūnas Alžiro ji buvo sugalvoję rengti de- Prancūzijoje. Jų čia yra 300,OOCL 
krizės metu teiravos, ar Ame- monstracijas ryšium su Chruš- surenka mėnesiui po 1.4 
rika ką galėtų Prancūzijai pa- čiovo atvykimu į Paryžių. milijonų dol., kaip praneša ; 
daryti Alžiro klausimu. Prancū- prancūzų saugumas.
zų diplomatas pfspkė- “ Alžiro sukilėliai labiausiai — žmonių žuvo: 157,000 mu- '

_  q Pabalnokite už .kaltina kariuomenę. Ji pažadė- sulmonų ir 14,000 prancūzų.
mus kitą kartą, kai Jungtinė- jusi Paremti, o paskiau nėrė- —1955 prancūzų kariuome- 
se Tautose iškils Alžiro klausi- musi' nės Alžire buvo 114,000 dabar

MICCHEL DEBRE, ministeris pir- 
miniilkas, savo įgaliojimus

mas. B - .. . • ’* •»- 500,000.— Prancuzi|O|« suimta eile 
kraštutinių dešiniųjų veikėjų, 
kurie rengė sukilimą. Susektas 
ir "karinis sukilimo komitetas”, 
kuriame buvęs ir vienas gene-

| lio min. pirm., paragino Izraelį 
į rengti dar ilgų metų kovai.

Kas bus su Spears.
g Dr? Robert Vernon Spears, 
I kuris buvo įtariamas, kad vie- 
| toj savęs pakišęs į lėktuvą sa- 
| vo .draugą Taylor su bomba ir 

susprogdinęs lėktuvą su 42 ke- 
x leiviais lapkričio 16, bus teisia* 
% mas. Bet teisiamas už Taylor 
I automobilio pavogimą. Už tai 
I jis galįs gauti 5 metus.

— Amerikos biznierius Ro- 
| bert Castle iš Syrakuzų padarė 

sutartį su Maskva parduoti 
| Amerikoje 10,000 sovietinių 

automobilių “Moskvič”. Sovie
tuose jis kaštuoja 25,000 rublių.

visai nesunku, — kad prileis- 
dami, jog Sovietai mūsų nė- 
bombarduos. mes galėsime im
tis galvoti apie save pačius, 
apie asmeninius reikalus, bet 

atbaidys nu jo pietų Ame- ne apie tautą ir jos ateiti. Di- 
rikos draugus. Pastebėta, kad dėlės tautos gali būti užmig- 
po .to Kubos spaudos tonas su- dytos. Tai gali nutikti, jei tau- 
švelnėjęs. tos vadai jom kalba, kad už-

— Atstovų Rūmai vasario 2 migtų ir neklausytų jų ramybės 
nubalsavo, kad Panamos vėlia- trukdytojų, kurie ragina juos
va negali būti vartojama kana- nusigręžti nuo mažų dalykų ir 
lo zonoje be naujos sutarties, susirūpinti didžiausiais.
O vėliavos buvo reikalavę Tais gūdžiais žodžiais auto- 
Panamos triukšmadariai kana- nūs nebepirmu kartu atsiliepia 
lo zonoje lapkričio mėn. Ir de- apie miniai mestą šūki “peace 
partamentas buvo jau beveik and prosperity”. bet minią pa
sitikęs- liktą be jokio tautos idealo, ku-

Teip pat rekordas ns ragintų aukotis.

Komunistų darbas
Newsweek skelbia žinią 

sovietinių šaltinių, kad komu- ‘
nistinių partijų lyderiai, susi- RERRE UAGAillaroe, ai*»h,
važiavę gruodyje Romoje, SU- sukilėliu vadas 28 metų, buvęs pa-

— Ačiū, dar ne. Amerika mente duotais įgaliojimais ka- galvojo antisemitinius triukš- ra*»utininkas, teisių daktaras, da-
maoo, kad dar bus geriau tie- riuomenei ir subversyviniam mus vakarų Vokietijoje ir ki-
**—*** * elementui pravalyti. - tur.

Brazilijos prezidentas Kubi- 
tscbek teiravosi, ar jis negalė
tų patarpininkauti tarp Ameri
kos. ir Kubos. H Washingtono rotas. Vyriausybė numato te
atsakė: blausiai ir pasinaudoti parla-

iš

sislnpsto.

. l Pro Panamos kanalą sausy-
. Australija po karo įsileido
L - 1.5 milijono imigrantų. iš jų
/ , 170,000 bėglių. Dabar gali imi

gruoti viengungiai 18 - 35 me
tų, vedę su vaikais 18 - 45. be 
vaikų 18 - 50.

Amerikon gali imigruoti tik 
pagal tautines kvotas. Lietuvos tomobiliam. 
kvota -yra 380 per metus. Leng
vatos daromos specialistams ir pernai buvo atimti 3.251 leidi- Keista ir tai, kad tas pats 
tiems, kurių tėvai ar vaikai yra ^pnas automobiliu vairuoti dėl autorius ankstesniais rašiniais 
jau JAV piliečiai. nusigėrimo. * rėmė appeasementą Sovietam.

ję praplaukė 902 okeaniniai
prekybiniai laivai. Tai didžiau- Keista padėtis: dėl rinkimų 

draiftnc reikia miniai pataikauti ir ža
dėti, kas jai duotų daugiau pa
togumų. o dėl tokio pataikavimo 
rezultatų tenka paskui ir pre
zidentui su kartumu kalbėti: 
visuomenė per mažai domisi

— New Yorke ir eilėje kitų 
valstybių draudimo suma su
mažinama 10 proc. mažiem au-

— Now York© Rūstybėje valstybės reikalais ...

nusigėrimo.
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Lietuvos nėra, yra Gruzija
Gubernatorių kelionių į Sovietų Sąjungą padariniai
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Praėjusią vasarą devyni šio 
krašto gubernatoriai lankėsi 

. Sovietų Sąjungoje. E to, kas
daryti iš mūsų gubernatorių sa-
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KOMISIJA Vyr- r**- S. SUŽIEDĖLIS 
•avo nuožiūra. Nenaudoti stralpa- 

pasiraiyti atraipanlai nebū-

slso
*50 apie tą atsilankymą buvo skelb

ta spaudoje, susidarė įspūdis, 
kad ta gubernatorių ekskursi-

tai kviečiami sovietų pareigū
nai? Juk jeigu jie nori Amėri-

5-7281

alti 800. Seniau būta daugiau. 
Pirmasis išėjo daugiau kaip 
prieš 200 metų vokiečių kalba. 
Jis išleistas 1732 gegužės 6 
Philadelphijoje. Tai buvo “Die 
Philadelphische Zeitung”. Leidė 
jas nebuvo šiaip jau paprastas 
žmogus, o Benjaminas Frank
linas. Jo vardas Amerikos is
torijoje yra gerai žinomas.

Šiuo metu vienas iš seniau
sių neanglų kalba laikraščių yra 
taip pat vokiškas. Tai Nėw Yor-

tautininkų Dirva pradėta leisti 
tris kartus į savaitę. Kaip ir 
Darbininkas,*ji šiemet yra su
laukusi 45 metų.

Lietuvių laikraščių skaitytojų 
statistikos tikros nėra. Skaičiuo
jama, kad visų laikraščių ir žur
nalų gali būti prenumeratorių 
tarp 80 ir 90 tūkstančių, o skai
tytojų arti trečdalio milijono. 
Prenumeratoriai ir skaitytojai 
pasikartoja, nes nemažai kas 
skaito po kelis laikraščius. Tat 
iš tariamojo lietuvių “milijono” 
Amerikoje savąją spaudą te
skaito maža dalis. Nutautėjimas 
ir skaitytojų mažėjimas eina 
pagrečiui.

Stąątsjįt Zeitung und Herald”. 
Praėjusių Kalėdų šventėse ji
sai minėjo 125 metų sukaktu
ves. Šavo kalba dienraščius tu
ri dar lietuviai, lenkai, rusai, 
italai, ispanai, graikai, žydai. 
Daug leidžiama savaitraščių ir 
žurnalų — viso 50 įvairiom kal
bom.

Kitom kalbom leidžiami laik
raščiai pernai turėjo per 5 mi
lijonus skaitytojų, kurie laik
raštį užsisako ir gauna į namus. 
Perskaito beveik trigubai ir ke
turgubai daugiau. Galima sakyti
kad apie 15 - 20 milijonų Ame- laikraštis gausiai iliustruojamas 
rikos gyventojų dar skaito laik- vaizdais, kurie yra pačios spaus

Darbininkas eina nuo 1915 
rugsėjo 19. Buvo pradėtas leis
ti Bostone Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos ir penkeris metus E- 
eidavo tris kartus į savaitę po 
4 puslapius. Nuo 1925 gruodžio 

.4 puslapių skaičius padidintas 
ligi 16, bet laikraštis pradėtas 
leisti tiktai du kartus į savai
tę. Nuo 1951 balandžio 16 lei
džiamas Brooklyne lietuvių 
pranciškonų. Jau antri metai

Sunku būtų nusverti, kiek 
tas gubernatorių — ekskursan
tų advokatavimas prisidėjo 

ja buvo visai asmeniško pobū-* prie dabartinio posūkio šio 
džio. Buvo aiškinama, kad ke- krašto santykiuose su Sovietų 
lionė įvyko pasiremiant sudary- Sąjunga. Tačiau yra faktas, kad 
ta su Sovietų Sąjunga kultūri- netrukus po gubernatorių eks- 
nio bendradarbiavimo sutarti- kursi jos prezidentas Rsenhowe- 2kų yra bolševikų pavergti kraš- 
mi ir prezidento Eisenhowerio ris pasikvietė ChYuščiovą į A- tai, kurie anksčiau sudarė ne- 
pasisakymais, kad artimesnis meriką ir palinko į santykių su priklausomas valstybes ir tik 
tarpusavio susipažinimas per Maskva Elyginimą. Tuo būdu smurtu buvo įjungti į raudoną- 
panašias valstybės vyrų ir aukš
tų pareigūnų keliones yra nau
dingas taikai.

žinant, kokios yra Sovietų 
Sąjungoje “susipažinimo” sąly
gos atvykstantiem į tą kraštą 
svetimšaliam, tokios pasisvečia
vimo reikšmės bolševikų roju
je galima ir neįžiūrėti. Kai grį
žę iš Svietų Sąjungos guber
natoriai pasipasakojo, ką jie ten 
patyrė, platesnioji šio krašto 
visuomenė mažai ką naujo E jų 
išgirdo. Bet jau tuomet ta vi
suomenė atkreipė dėmesį į tai, 
kad Sovietų Sąjungoje lankęsi 

. gubernatoriai vienu balsu siū
lė prezidentui Eisenhoweriui 
kviesti į Ameriką Chruščiovą. 
Kai raudonasis bosas, jau se
niai tokio pakvietimo buvo sie
kęs, platesnei visuomenei toks 
jų siūlymas sudarė įspūdžio;

ryti taip pat privačiai
O kad šiam-kraštui ir nede

ra atskirų sovietų respublikų 
pareigūnus kviesti, aišku E to, 
kad visa eilė sakytų respubli-

tariamai asmeninio pobūdžio , ją imperiją. Užtenka čia pa- 
aukštų šio krašto pareigūnų ke
lionė pasirodė turinti svarbių 
politinių padarinių.

Šiuo metu gubematorię eks
kursiją vėl tenka prisiminti.

Grižus gubernatoriam, spau
doje buvo pasirodę neaiškių už
siminimų, kad būtų ne pro ša
lį pakviesti į Ameriką atskirų 
sovietų, respublikų ministerius 
pirmininkus. Girdi, tai būtų gu
bernatoriam revizitas. O tie mi- 
nisteriai galėtų daug ką Ame
rikoje pamatyti, na, ir pasimo
kyti.

Tokie užsiminimai platesnio 
atgarsio visuorhenėje nerado. 
Jie buvo sutikti gana kritiškai. 
Ir tikrai, jeigu mūsų guberna
toriai vyko. į Sovietų Sąjungą 
privačiai, be oficialaus sovietų

minėti Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Amerikos vyriausybė yra 
pasmerkusi bolševikų agresiją 
prieš tokias valstybes ir jų už
grobimo nepripažįsta. Tad kaip 
Washingtonas gali kviesti Mask
vos paskirtus tom respublikom 
ministerius? Juk tai duotų 
Maskvai pagrindo, kad JAV at
sisako nuo ligšiolinio savo nu
sistatymo. Panaši padėtis yra ' 
ir su eile kitų sovietų respub
likų.

Neseniai pasirodė spaudoje 
žinios, kad šiemet Ameriką ap
lankys penkių sovietų respub
likų ministeriai pirmininkai. O 
jeigu aplankys, tai yra kviesti, 
nes tokie aukšti sovietų parei
gūnai be pagrindo po užsienius 

(Nukelta į 4 psl.)

KAI AMERIKOS laikraštininkai gauna progą kalbėti su kochozininkais

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto atsišaukimas Vasar. 16 šventės proga 
Broliai ir sesės lietuviai!

buvo daugiau skaitoma: ^Nevisi specialia elektronine mašina. 
imigrantai mokėjo angliškai ~~ Darbininko redakcija mielai 
Mažiau laikraščius atstojo radi- laukia prisiunčiant vaizdų iš lie
jas ir televizija tuvių gyvenimo ir veiklos Ą-

• merikoje.

&
ii $

katalikų Draugas, socialistų puslapis metiniam prenumera- 
Naujienos ir komunistų Vilnis, toriui New Yorke atsieina apie 
Seniausias iš dienraščių yra ^0 centų; kitiem dar pigiau. 
Naujienos, pradėjusios eiti 1914 
Prieš porą metų dar ėjęs ant
rasis komunistų dienraštis Lais
vė, netekęs skaitytojų ir lėšų, 
dabar tebeišeina du kartus į
savaitę.

Kataliku spaudos vajaus pro
ga atkreipkime dėmesį į savą
ją spaudą. Neturėtų būti nė vie
no lietuvio kataliko, kurio šei
mos nelankytų lietuviškas ka-

Vienas iš seniausių lietuvių talikiškas laikraštis. Tai nėra 
laikraščių Amerikoje yra Vie- sunku padaryti. Susilaikę bent 
nybė, leidžiama New Yorke; vieną savaitę nuo to, kas nėra 
T .ietuvninkų Vienybės vardu degamai būtina, laikraštį turė- 
buvo pradėta leisti 1886. Per- siipe visus metus. Tegu jisai bū- 
nai sustojo eiti savaitraštis Sau- na Darbininkas. MUZIKOS pamoka Rusijos vaikam. Tokiu būdu jie atitraukiami nuo religinio auklėjimo.

Keturiasdešimt antrąsias Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo metines minime apkar
tinta širdim, šiemet sukanka 

. dvidešimt metų nuo Lietuvos 
okupavimo, įvykdyto 1940 m. 
pasėkoje komunistinės Sovietų 
Rusijos susitarimo su nacine 
Vokietija dėl įtakų sferų pasi
dalinimo Pabaltijo erdvėje.

Po dvidešimt metų svetimos 
okupacijos ir pavergimo, kovos 
ir kančių, mižiniškų aukų kraš
te ir nenuilstamų pastangų iš
eivijoje Lietuvą Elaisvinti ir jos 
valstybinę nepriklausomybę at
statyti, Lietuvos Elaisvinimo 
horizontai šiandien yra aptem
dyti.

Agresyvusis Rusijos komu
nizmas, užgrobęs Pabaltijį ir 
rytų ir centrinę Europą, neke
tina daryti jokių nuolaidų savo 
viešpatavim uii rten nutraukti. 
Priešingai, Chruščiovas klastin- 
giai perša Vakarams besąlygi
nį visuotiną nusiginklavimą, pa
silaikydamas pavergtąsias tau
tas Sovietų Sąjungos malonei 
ir per būsimas viršūnių konfe- ,. , . . _. . ,.. .. . . J*.. , kiekvieno lietuvio ryžtą aukotisrencijas su Vakarais siekia dar , .. ,. \ .... ir aukoti didžiajam tautos tiks- kitų nuolaidų naujiems komu- J
nizmo laimėjimams pasaulyje 
patikrinti.

Mes, pavergtieji, siekdami sa
vo tautų išlaisvinimo, esame gi
liai įsitikinę, kad besąlyginis 
visuotinas nusiginklavimas be 
visuotinio teisingumo ir teisės 
neatneš tautoms laisvės ir ne
pašalins busimųjų konfliktų 
priežasčių. Mes esame įsitikinę, 
kad tik kolektyviniai vykdomas kuriniai stambesni aukotojai: 
teisingumas ir teisė tarptauti
niuose santykiuose įgalins už
tikrinti visoms tautoms laisvę, 
pašalins karų priežastis ir sa
vaime prives prie visuotinio nu
siginklavimo.

Mūsų pagrindinis šūkis lie
tuvių ir visoms kitoms nelais- vilionis, Ant. Giniptis ir V. Kiz- 
vėje esančioms tautoms yra: lairis — po 10 dol.

visuotinis tautę 
kaip pagrindinė 
viai ir teisingai 
lyje.

Lietuvių tauta
eivijoje mini šiemet Vasario 
šešioliktąją visa rimtim, pasi
ryžimu ir tvirta valia tęsti ko
vą už nepriklausomą Lietuvą ir 
už savo prigimtinę ir žmonEką 
teisę' būti laisva bet kuriose, „ 
pakitėjusiose sąlygose. Jei Va-

- karai, -Maskvos viliojami- ir ti- « 
kėdamiesi išsaugoti taiką nuo
laidų Sovietams keliu, pradeda 
nutylėti pavergtųjų tautų iš
laisvinimą, mūsų pavergtųjų 
pareiga yra savo teisėtą ir gy
vybinį reikalą vis ryžtingiau 
ir garsiau kelti ir nuolat pri
minti visam pasauliui, kad tei
sybės ir teisės tarptautiniuose 
santykiuose vengimas stato tau
tas ir žmoniją į nuolatinį pa
vojų.

Tegu tvirtas pasiryžimas ir 
valia Lietuvą išlaisvinti lydi 
kiekvieno lietuvio pastangas ir 
darbus per šį sunkų tautai laik- 

•s.meti-
Tegu meilė Lietuvai didina

krašte

išlaisvinimas, 
sąlyga 
taikai

ir iš-

pasto- 
pasau-

Visi kaip vienas siekim —
laisvės Lietuvai!

VSiko Prezidiumas
Vasario 16, 1960

Vasario 16 gimnazijos
trečdalis skolų jau išmokėtos. 
Per 15 vajaus savaičių vien 
per Chicagą gauta 1558.61. Pas

dr. L. Kriaučeliūnas ir Liet. 
Veterinarijos gyd. S-ga po 25 
dol.; dr. J. M. Zubrickas 20; 
Alf. Pimpė, dr. Jaras, dr. Rui- 
bių šeima, dr. A. čiurinskas, 
dr. O. Nakas, J. Gužaitis, J. 
Liaukus (Brooklyn), dr. J. Pa-

J. GIRMANTAS ; [
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[KANDYS
BBBBBBBeBS Krturię v^ksmę pjesė '

(10)
KETVIRTASIS VEIKSMAS

Didelė salė barake. Pasieniais suolai. Kairėje pu
sėje stalas ir trys kėdės.

i iioiii ir oVDDvvnv/

Gabrient (įeidama su švobiene): še, ar tu ma
tei? Jau teismui Italas paruoštas. Tik trūksta dar 
žalios gelumbės! (Abi juokias ir sėdasi šone Snt 
suolo). .

tvobisnl: O kas jau čia tie teisėjai, ar nežinai?
Gabrionė: Ogi komitetas!
ivobisnė. O kas tas komitetas?
Gabrienė; Taigi, ar nežinai? Baragožius, Ciūdra 

ir Linkus. Taip, taip.
OvobtaNtfc A, tai tas pats! 0 aš maniau, kad

švobiene, čia bus juokų. Taip, taip. Aš jau šnekė
jau su Baragožium. O jis pirmininkas. Kaip jis pa
sakys, taip bus.

švobiene: Ar jis tau pažadėjo?
Gabrienė: Ką pažadėjo? Jis žino, kad mano pu

sėje teisybė, ir šabas! (Iš kairės ateina dar trys mo
terys, o iš dešinės 1, 2 ir 3 vyrai).

2 scena (Gabrienė, švobiene, trys moterys, 1, 2 
ir 3 vyrai).

Gabrienė (pamačius ateinant tris moteris, kum
štelėja švobienei): štai jau ir tos trys ... Prie jų 
jau visko nešnekėk.

1 vyras (į Gabrienę su švobiene): Sveikos, mo
terėlės! Ar bylą jau svarstote?

Gabrienė: Taip, taip, svarstome. Ir tamstelė bene 
padėtum.

1 vyras: O kodėl ne! Bet ir sukedensime kaltąją!
Gabrienė (į švobienę): žinoma, sukedensime.
(Ateina Baragožius, Ciūdra, Linkus ir dar keli 

vyrai ir keli vaikai).
3 scena (Tie patys, Baragožius, Ciūdra, Linkus, 

dar kali vyrai ir keli vaikai).
Gabrienė: Na, dabar, moterėle, tai prasidės!
švobienė: Nagi pažiūrėsim. Aš dar niekad tokio 

teisino nesu mačiusi.

1 vyras (atsistodamas, į kunigą): Prašom, klebo
ne, šen. Yra vietos.

Kunigas: Dėkui, dėkui Aš galiu ir pastovėti. 
Budresnis būsiu,

1 vyras: Budrumo užteks,-ir vietos užteks. Pra
šom, pone Bakūnai.. .

Kunigas (sėsdamasis): Kai tenkinsimės, tai ir vis
ko užteks. (Visi penki susėda. Trūkis atsisėda neto
li Gabrienės).

Baragožius (į susirinkusius): Aš manau, pradėsim. 
(Apsidairęs) Kaltininkė yra ...

Gabrienė: Nė, nėra.
Ciūdra: Laikas, laikas pradėti.
Baragažius! Ar nereikėtų ir panelę Pociūtę iš

kviesti? ’ i
Ciūdra: Aš manau, kad ne. A, jauna mergaitė, 

nenorės ...
Linkus: Kai. būtinai reikės, pasikviesim.
Baragožius: Gerai (Į susirinkusius, gana Ekil- 

mingai): Brangūs lietuviai! Prieš kelias dienas, per 
šventą Petrą, prie bažnyčios įvyko nemalonus daly
kas: viena moteris viešai nutraukė nuo galvos jau
nai mergaitei papuošalą ...

Gabrienė: Karūną! (Susirinkusiuose nepasitenki
nimo banga).

«a bus kitas.
Gabrienė: Tas pats, tas pats.
grobiant: Na, pasakyk, Gabriene, ar tu nebijai?
Gobrionė: O ko aš turiu bijoti? Tfiu! Toks Čia 

man teismas! Ar mane į kalėjimą uždarys, ar ką! 
(Nusijuokia). *

tvoblsnš; Žinoma, anot tavęs. Tiktai gal bus ne-
malonu, kai prasidės visokios šnekos.

Gabrienė: Taigi ir aš ne. (Baragožius, Ciūdra ir 
Linkus prie stalo. Linkus tuojau išsiima popieriaus 
ir pasideda rašyklę).

Baragožius (irgi dėdamasis ant stalo popierius): 
Gal reikės ką ir parašyti.

Linkus: Manau, kad gali reikėti. (Ateina Keraitis 
ir dar du jauni vyrai, paskui tuojau kunigas ir Ba-
kūnas, dar kiek vėliau Trūkis).

Baragožius (J Gabrienės pusę): Prašau ramybės 
Gerbiamajam klebonui prašant, komitetas šiandien 
čia susirinko viešai to įvykio apsvarstyti, ir kas bus 
Erastas kaltas, papeikti ar pasmerkti. Komitetas ne
sideda čia esąs koks teismas, bet jis jūsų pačių 
rinktas, tai nori jums kiek išmanydamas ir pasitar
nauti. Taip pat prašom ir jus pačius aktingai šioje
byloje daly vauti. Mūsų pačių reikalai "mums patiems

4 scena (Tie patys, Kuraitis, dor du jauni vy- turi rūpėti. Dabar demokratija ... (J Ciūdrą ir Lin- 
rai, kunigas, Bokūnn, Trūkte, vėliau Pocius). kų l Aš manau, kad aiškiai reikia eiti prie reikalo.

Linkus: Ir aš "manau.
Baragožius: Taigi nukentėjus yra panelė Lyda 

Pociūtė, o kaltinama ponia Kunigunda Gabrienė.
Gabrienė: Kokia aš čia ponia!
Baragožius: Maždaug tvarka reikalauja, kad pir

ma būtų Eklausyti liudininkai. Kas liudija prieš Gab
rienę? (Tyla). Niekas. Vadinas, Gabrienė nekalta?

1 vyras: Atsiprašau, pone pirmininke. Kokio čia 
liudijimo prieš Gabrienę? Daugumas E mūsų žino, 
kad ji nutraukė panelei Pociūtei papuošalą ir dar 
žodžiu apšmeižė jauną mergaitę.

Gabrionė: Taip, taip, pasakok. O neapšmeižiau, 
pamatysi.

Baragožius (į Gabrienę): Prašau ramybės. Tams
ta galėsi paskiau kalbėti.

Gabrienė: Jau mano tokia natūra, kad negaliu 
Ekęsti, kai neteisybę šneka. (Keli balsai susijuokia).

Baragažius (į Gabrienę): O vis dėlto prašau iš
kęsti. (Į visus). Čia vienas tautietis pasakė, kad 
daugumas matė ir žino. Ar taip?

Daugumas susirinkusięję: Taip, taip!
Baragožius: Gerai. Bet, manau, atsiklausim bal

savimo būdu. Kas liudija prieš Gabrienę, prašau pa
kelti rankas (į Ciūdrą ir Linkų) Skaitytam. (Skai
to). Gerai. (Patyliau). O kiek iš viso susirinkusių? 
Aha. Gerai. (J visus). Didžioji dauguma prieš Gab
rienę). (Kunigas ir Bakūnas tame balsavime nedaly* 
vavo).

Gabrienė (pašiepiamai): Tai tu žiūrėk! Ve, kiek 
baimės man įvarysi!

Baragožius: Prašau ramybės ... Dabar, norint pa
smerkti ponią Gabrienę, reikia išteisinti panelę Po
ciūtę, vadinas, kad ją ponia Gabrienė nekaltai ap- 
šmeišė.

(Bus daugiau)
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suniro. Prima die.

8. Voke šv. Kazimieras vaiz-

Primo Giorno di Emissio-

2. Vcįkas turi tą patį dail. 
V. K. Jonyno piešinį iš 1932 
m., atspaustą originalinėm spal-

6. Voke grafinis šv. Kazimiero 
piešinys, sujungtas su Vilniaus 
katedra, Gedimino pilim ir šv. 
Petro bažnyčia, kur dabar yra 
šventojo karstas. Piešinys at
spaustas tamsiai ruda spalvą, 
tik šv. Petro bažnyčia melsva.

Šių mokslo metų antrasis se
mestras institute pradedamas 
vasario 6. Naujai įstojantieji 
klausytojai registruojasi tą die
ną-Jaunimo Centre nuo 9 vai.

11. Vokas atspaustas bronzine 
spalva. Jame senas šv. Kazimie
ro senelio Jogailos antspaudas. 
Aplinkui įrašas: Quinto Cente
nario Della Nascita Di S. Ca-

— Kun. dr. Ig. Boreisio, per
nai mirusio Detroito lietuvių 
klebono, biblioteką apie 40,000 
knygų velionies sesuo paaukojp 
lietuviam jėzuitam Chicagoje.

plačiu frontu. Tolygiai visuoti
nai turime reaguoti, kur begy
ventume, prieš Kremliaus ap
gaulę, klaidinančias žinias ir 
melą. Eito* Informacijos

— Dr. P. kisielius, Cicero, UI 
vienam aukštesniųjų lituanisti
kos kursų studentui Chicagoje 
paremti paskyrė 25 dol.

dą žurnalistus ir žinių agentū
ras pagrindinėmis žiniomis apie 
Lietuvą. Retiria taip pat pakvies
ti asmeniškai žurnalistus atsi
lankyti į vasario 16 minėjimus 
fa- gauti su jais pasikalbėjimų, 
kuriuos jie vėliau paskelbtų 
savo spaudoje.

Trečia — svarbų gauti iš ga
limai didesnio radijo stočių skai
čiaus sutikimą tarti jų bango
mis vietine kalba žodį į jų klau
sytojus apie-Lietuvą ir-jps ko
vas už laisvę. Radijo kalbas ge
riausiai galėtų pasakyti žymūs 
vietiniai valstybės vyrai politi
kai kultūrininkai ar šiaip vi
suomenės veikėjai. Į juos reik
tų kreiptis prašant talkos.

Tautos priešas veikia visur

Įrašai raudoni, viršuje įrašyta: 
Busta primo gfėrno, apačioje: 
5-o Centenario Della Nascita di 
S. Casimiro Patrono Primano 
Della Lituania.

adresu: 7838 So. Green St., Chi- 
cago 20, DI. Tel. VI 6-7624.

Chicaga, III. Aukštieji pe
dagoginiai lituanistikos kursai, 
kurie nuo 1958 rugsėjo 27 vei
kia prie Chicagos aukštesniosios 
lituanistikos mokyklos, ketvir
tąjį darbą semestrą pradeda 30 min. Kitu metu kreiptis šiuo 
kaip savarankiška lituanistinio 
švietimo įstaiga, pavadinta pe
dagoginiu lituanistikos instjtu-

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

3. Vokas turi tą patį šv. Ka
zimiero piešinį, kaip ir pašto 
ženkle. Ovale šv. Kazimieras su 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
kepure, su šermuonėlių apsiaus
tu. Atspausta spalvotą!: kepurė 
tamsiai ruda, kryžius gelsvas, 
šermuonėlis pilkas, ' drabužis 
raudonas, ovalas geltonas. Įra
šai: Prima die MCCCLVID — 
MCMLVIII, Sanctus Casimirus, 
Pomarius Lithuaniae Patronus.

į ||||||

9. Vokui panaudoti įvairūs 
šv. Kazimiero simboliai. Kara
liškas vainikas ir skeptras at
spausti violetiškai, kryžius ir 
lelija — melsva. Įrašai apačio
je violetinės spalvos: * Santo 
Patrono Della Lituania, šone: 
V-o Centenario DeDa Nascita, 
viršuje: primo giorne di emis- 
sione.

Jaunieji kompozitoriai Jonas 
Švedas (baigęs Chicagos kon
servatoriją) ir Darius Lapins- 
kas (Bostono konservatoriją) 
raiškūs modernia nuotaika ir 
forma. Švedas yra parašęs Bra- 
dūno Maro ištraukoms muziką, 
o Lapinskas — Baltrušaičio ei
lėraščiui Serenada, šiuos abu 
kūrinius sol. Aldona Stempužie- 
nė pirmą kartą atliko savo re
čitalyje Hartforde, ir jie susi
laukė stipraus dėmesio.

Dainavos klubas šį rečitalį 
rengia Lietuvos Nepriklausomy
bės dieną ir su nemažu džiaugs
mu širdyje pačios laukia gra
žios meno šventės, kuri pri
mins amerikiečių akademiniam 
jaunimui Lietuvos pavergimą

Putnam, Conn. Drąsi mintis 
aplankė Annhursto kolegijos 
lietuvaites studentes.* Darbus 
ryžosi padėti atlikti jų profe
sorius kun. dr. V. Cukuras. Tad 
vasario 16 studenčių klubas Dai
nava rengia Annhursto kolegi
jos personalui ir studentams 
mezzo soprano Aid. Stempužie- 
nės ir prof. Vyt. Marijošiaus 
rečitalį. Dainininkė atliks 
Glucko, Monteverdi, Caccini, 
Paisfello, Durante,’Schuberto ir 
Brahmso dainas iš tradicinio 
koncertinio repertuaro. Lietu
viškąją muziką atstovaus kom
pozitoriai Jakubėnas, Gruodis, 
Račiūnas, švedas ir Lapins-

1. Vokas trijų spalvų (gelto
na, žalia ir raudona) su dail. 
V. K. Jonyno piešiniu buvo jau 
aprašytas Darbininke sausio 8. 
Jis turi* apačioje įrašą: šventa
sis Kazimieras Lietuvos globė
jas, V šimtmetis nuo gimimo. 
Įrašas atspaustas geltona, žalia 
ir raudona spalva lietuviškai ir

Šie metai ryšium su sovietų 
minima Lietuvos okupacija su
kaktimi yra Maskvos/sustiprin
tos propagandos metai. Orga
nizuodami tod^ vasario 16 mi
nėjimus įvairiuose kraštuose 
turėtume kreipti ypatingą dė
mesį į šiuos dalykus.

Pirma — turime sustiprinti 
savo žmonių ryžtą kovoti už tau
tos laisvę ligi pergalės ir gau- 
aau tam tikslui aukoti laisvi
nimo darbams remtiT ~—

Antra — reikia panaudoti 
tautos šventę kaip galima pla
tesnei svetimųjų informacijai 
apie Lietuvos bylą ir jos kovą 
už nepriklausomybę. Savaime 
aišku kad šid tikslo siekdami 
turime aprūpinti vietinę spau-

Išleistas taip pat ir aplankas 
(folderis) ženklam susidėti. Jo 
pirmame lape atspausta raus
va spalva V. K. Jonyno pieš
tas šv. Kazimiero paveikslas, vi
duje — Carlo Dolce paveikslas, 
pervestas į piešinį, apačioje į- 
rašas: San Casimiro Re e Patro
no Primarip Della Lituania. 
Trečiam puslapyje yra išpjovos 
susidėti ženklam, ketvirtam 
leidėjo ženklai. H

4. Vokas su Carlo Dolce pie
šiniu, perpieštu grafiškai, at
spaustas rusva spalva, apačioje 
mėlyna spalva įrašas: V Centa- 
rio Della Nascita di S. Casimi
ro. Kleista draugijos F. D. C. 
Capitolium.

5. Voke panaudota toninė duojamas karalium su šermuo- 
Carlo Dolce paveikslo klišė, tik nėlio apsiaustu, prie kojų — 
apversta į priešingą pusę, šv. karaliaus vainikas, skeptras, 
Kazimieras žiūri į dešinę. At- rankoje lelija. Piešinys atspaus- 
spausta skaisčiai raudona spal- tas tamsiai rudos spalvos, o fo- 

vom — geltona ir ruda. Išim- va, jo drabužis tūri aksominio nas su Trijų Kryžių kalnu mels
tas tik antrojo plano piešinys, popieriaus apklijavimą. Apačio- vai pilkas. Apačioje įrašas: V 
šone įrašas raudonos spalvos: je tos pačios spalvos įrašai: Cent. Della Nascita di S. Casimi- 
SCC Casimirus, apačioje — ru- 5-o Centenario Della Nascita di ro Patrono della Lituania. So
dos spalvos: Dal Dipinto di V. San Casimiro, šone — primo 
K. Jonynas. giorno di emissione.

— Trubadūro opera lietuviš
kai statoma Chicagoje kovo 19 
20 ir 27. Dainuoja Stasys Ba
ras, Prudencija Bičkienė, Algis 
Brazis, Danutė Stankaitytė, Al
dona Stempužienė, J. Vaznelis 
ir k. Spektakliai bus Marijos ir lietuviškos išeivijos tautinį

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
Transliuoja W stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

RTFTKVHCNĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitAs adresu

ruomenės Chicagos apygardos 
valdybos pirm. Jonas Jasaitis, 
LB švietimo tarybos pirm. Juo
zas Tamulis ir instituto lektorių 
tarybos atstovas. Instituto glo
bos organo pirmininku išrink
tas T- Br. Krištanavičius, S. J.

Kad pedagoginis lituanistikos 
institutas galėtų atlikti. plates
nius gyvenamojo meto jam sta
tomus uždavinius, prie institu
to yra planuojamas ir neaki
vaizdinis einamųjų dalykų dės
tymas, o į šį darbą, be jau įsi
jungusio aukštojo mokslo per
sonalo, pasiryžta sutelkti visos 
tremtyje esančios aukštojo li- 
tuanistiks mokslo pajėgos. Ne
akivaizdinį dėstymą organizuo
ti jau nuo anksčiau skatina to
limesnėse vietovės gyvenantie
ji lietuviai. Tuo reikalu laiškų 
gauta net iš Australijos.

Pedagoginio lituanistikos in-
■$tihitn išlaikymĮi, jo ~ moraline aukštesnėje mokykloje. Dinguo- ir .kūrybiną gajumą kultūriniu 
ir medtia^ne parama rūpints Ja A. Kučiūnas. įvykiu. ’ (P.)

yra sudarytas specialus globos 
organas, į kurį įeina Lietuvos 
konsulas dr. Petras Daužvardis, 
lietuvių jėzuitų provindolas T.
Bronius Krištanavičius, profe
sorių draugios pirmin. Matas

C Krikščiūnas, JAV lietuvių bend-

pašta programos vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI, 50 Čottage St., 
Norvood. Maas. Skyriai: LITHUANIAN FURNITURE CO. — 
Ona IvašMenė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 
P. O.Bcoc 132. So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė., Cambridge, Mass. — Telefonai: 
NOrwood 7-1449; ANdrevr 8-7635; ANdrew 8-4618; Kirkiami 7-8533

WK0X, 1190 kilocykles 
Framingbam, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo 8 ligi 9 vai. ryte

Lietuvių Radio programa iš stoties TOLYN, 1360 ban
gos, veikia flcknudirshiis aeo 2:30 9d 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vBfamsios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka*.

Biteo reftaHa kreiptis! Baitie Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
Tei. AN 84488. Bea gaunamas ir “DarbUnkas”.

(atkelta iš 3 psl.) 
nevažinėja. Atvykstančių tarpe, 
tiesa, nemina Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos maskvimai valdy
tojai. Bet minimas sov. Grū- 
zijos ministeris pirmininkas. O 
nepriklausoma Gruzija buvo jau 
1918 gegužės mėn. sušaukusi 
demokratiškai išrinktą steigia
mąjį seimą ir gyvenusi nepri
klausomu gyvenimu iki 1921 
vasario mėn., kuomet ją užplū
do maršalo Budenyj kavalerija. 
Tai, kad nuo Gruzijos pavergi
mo yra praėję jau 39 m,, nie
ko nepakeičia. Vadinasi, tie, ku
rie pasikvietė Maskvos pasta
tytą Gruzijos ministerį pirmi
ninką į Ameriką, turėjo supras
ti, ką jie daro. Juk jeigu šian
dien gali būti kviečiamas so
vietų Gruzijos, ministeris, tai 
ryt Maskva gali iškelti klausimą 
apie tokį pat pagerbimą sovie
tinių lėlių iš Baltijos kraštų ir 
siekti Amerikos nusigręžimo 
nuo Baltijos valstybių.

Darbininką buvo rašyta, kad 
pašto ženklų, su šv. Kazimieru 
pasirodymo dieną buvo išleista 
specialus vokas. Tokį voką buvo 
gavusi redakcija ir jį aprašė. 
Pasirodo, kad tokių vokų Romo
je buvo išleista ne vienas, o 
vienuolika. Kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC, atvykdamas vasario 1, at
sivežė visus vokus: — -------

Vokus išleido įvairios italų 
filatelistų draugijos ir juos par
davinėjo. Išleidimo dieną jų 
kaina buvo 150 lirų — tiek, 
kiek abu pašto ženklai su šv. 
Kazimieru. Vėliau ir ženklų ir 
vokų kainos kilo, nes juos gau
dė pašto ženklų rinkėjai.

Visi vokai yra normalaus paš
to atviruko dydžio (4X7 colių). 
Jų kairėje užklijuoti abu ženk
lai su šv. Kazimieru, antspau
duoti, taip pat antspaudas pa
kartotas šalia, kur aiškiai įžiūri
ma išleidimo data: 14.12.59. 
Kairėje įdėti piešiniai, skirtingi 
kiekvienam voke.

10. Vokui piešinys imtas iš 
pirmosios šv. Kazimiero biogra
fijos, kur. šventasis vaizduoja
mas karaliaus drabužy su leli
ja rankoje, šonuose — vytis ir

7 Vokas labai panašus i šeš- erelis: atspaustas rau-
♦ donai, tekstai juodai. Viršuje:
tą voką. Tun tą patj piesuų, Vaticano apačioje-
skiriasi tik spalvos. Kur šešta- *’ - vaucano> aPaaoje,
me voke ruda spalva (šv. Ka
zimieras, katedra, Gedimino pi
lis), čia — tamsiai žalia, o šv.
Petro bažnyčia — auksinė. Įra
šai tie patys, kaip ir šeštam 
voke, atspausti raudonai, tik 
raidžių charakteriai kitokį.

39 Raymond PbsaW. 
Ncwarfc, N. J. 

Tel. MAHcet 2-2677

Netenka stebėtis, jeigu kilę 
iš Baltijos kraštų Amerikos pi
liečiai ieško šiandien atsakymo 
į kas tokį neapgal
votą kvietimą galėjo daytt 
Greičiausiai, tai bus tos paftoe 
JAV gubernatorių ekskursijos 
į Sovietų Sąjungą pasekmė.

Iš to seka, kad jie ndatitė 
save paprastais ekskursanttis. 
Nelaikė jų tokiais nė sovietų 
pareigūnai, išnaudoję jų apsi
lankymą naujiem vėjam sukel
ti. O jeigu taip, Ui ūr a eterį- 

— IrpM AdomavMttti Sao tų bųti teigiau kontrolės tiem 
Paulo, Brazilijoje, baigė muzi- dalykam, kurie formuoja šio. 
kos konservatoriją. krašto ufcitnių politiką. ♦

900 Llterary Bd. 
Cleveland 13, OMo 
Tek TOwsr 1-1461

332 FOnane Avė.
Buffalo 6, N. Y. 

Tai. MOhawk 2674

3Q8W.fterth St 
Boston 27, Maaa.

132 FnmMfa Avė.
Hartford, Cann.

Tel. ANdrew 6-6040 Tel. CHapel 6-4734



1960 m., viario 5 d., nr. 10. DARBININKAS

Akcijos Centras
(atkelta Ji 2 p.)

nėję... Ką tik imigravusių trem
tinių fabrikuose uždirbtieji pir
mieji doleriai pradėjo plaukti

IŠ VISUR

Philodolphia, Pa. Lietuvių R. sižadėjimai ir pritarimai. Rink- 
K. Kunigų Vienybės Ameriko- liava prašoma padaryti, kur ga- 
je Centro Valdybos posėdisįvy-lin^gavęnios^ 
ko šv. Andriejaus klebonijoje, po Velytų.
Philadelphia, Pa., sausio mėn. Numatoma išleisti “Bažny- 

Posėdyje dalyvavo kun. J. t tinių Pamaldų Vadovėlio” ant-
J.Cepukaitis, preL J. Balkūnas, 
T. J. Jakaitis, M.I.C., kun. J. 
Aleksiūnas, kun. dr. 'J. Starkus,

> kun. dr. T. Narbutas, kun. St. 
Raila ir kun. dr. K. širvaitis, 
čia pat savo posėdį turėjo ir 
Kunigų šalpos Draugijos Val
dyba.

Posėdyje svarstyta daug ir 
svarbių dalykų. Bene svarbiau
sias tai organizavimas Ameri
kos lietuvių misijų ir katalikų 
akcijos centro. Pati mintis ir 
projektas buvo patvirtintas 
Philadelphijos kardinolo, kuris

■ pradžiai atsiuntė 300 dol. auką. 
Artimoje ateityje bus siunčia
mas atsišaukimas šio centro 
reikalu visiems Amerikos ir Ka-

Iliados* vyskupijų vaidytojams.

. .. Centro vadovu yra nūmato- 
ma pakviesti vienas lietuvis ku
nigas vienuolis, kuris per Fe
deraciją plės savo veikimą vi
soje Amerikoje, kur tik bus ga
lima rasti lietuvių. Šiam cent
rui yra reikalingas fondas, ir 
visi lietuviai klebonai prašomi 
padaryti savo bažnyčiose vieną 
rinkliavą metuose. Lietuviams 

•klebonams buvo išsiuntinėti
laiškai tuo reikalu, gaunami pa-

roji laida su reikiamais pertvar
kymais ir pataisymais.

Paskirti dvasios vadai: tėvas 
J. Kidykas, S. J. — Ateitininkų 
Federacijai, prel. Pr. Juras — 
L. K. Mot. Sąjungai, kun. A. 
Kantautas (Cantons)—Liet. Vy
čiams, prel. L Albavičius — L.' 
Vargonininkų Sąjungai. Suda
rytos komisijos: Amerikos lie
tuvių nukatalikėjimo priežastim 
tirti, Lietuvių kolegiją Romoje 
šelpti, veiklai planuoti, ir pa
pildyta a. a. kun. Staniukyno 
fondo senoji komisija.

Kunigų Vienybės Centro Val
dyba pageidauja, kad Vasario 
16 būtų kiek galima iškilmin
giau švenčiama bendrai vieno
je kurioje bažnyčioje, jei esama 
kelių lietuvių parapijų tame pa
čiame mieste. Šiuo laiku ypač 
malda turi būti mūsų ginklas, 
kurio visais amžiais tironai bi
jojo. . į -

Pranešta, kad paskutiniu lai
ku yra mirę keturi Kunigų Vie
nybės nariai: kun. dr. M. Ra
žaitis, buvęs Centro Valdybos 
sekretorius, kun. J. Stašaitis, 
S. D. B., kun. dr. J. Mockus 
ir kun. J. Gerulis.

spar&ai pradėjo augti prenu
meratoriai. Didesniuose mies
tuose susidarė platintojų būre
liai ... šv. Juozapo Darbinin
kų Sąjunga, stebėdama pran- 
ciškpnų posūkį į spaudos sritį, 
vadovaujant prel. Pranciškui 
Jurui, palankiomis
.perdavė jiems savo spaustuvę 
-Bostone „ir sykiu

sąlygomis

Kun. K. S.

MIRĖ IŠGYVENUSI DVI TREMTIS

AIDŲ REDAKCIJOS kolektyvas. U k. j d.: TBv. Leonardas Andrtekus. O.F.M., Antanas Vaičiulaitis — 
daktorius, Alfonsas Nyka Miliūnas, dr. Juozas Girnius. Nuotr. V. Maželio.

— Pranciškonu gimnazijoje 
Kennėbunkport, Maine, pasi- J;į
baigė semestriniai egzaminai. - *
Septyni moksleiviai semestrą 
Užbaigė garbės studento vardu. 
Jie gavo tokį bendrą pažymį: 
Raimundas Sprindžiūnas 96,8; <
Stasys Dėdinas 95,1; Vinc. Gry
bauskas ir Algis Mūreika po 
94,5; Eugenijus Grėbliūnas 94; 
Remigijus Sužiedėlis 92 ir Artu
ras Lubus 91,4. Išskyrus Eug. 
Grėbliūna, visi, gimnaziją „bai- , 
gia šių metų pavasarį.

— Kun. Jonas Kidykas, S.J., 
Ateitininkų Federacijos Valdy
bai prašant. Kunigų Vienybės 
entro Valdybos sausio 28 pa
tvirtintas Ateitininkų Federa
cijos vyriausiuoju dvasios vadu.

— Omahoje nustojo veikęs 
Punsko lietuviam šelpti komi
tetas, kuriam vadovavo J. Ci
cėnas, J. Novakas ir A. Toti- 
las. Tas pats darbas dabar at
liekamas Balto.

— Kun. Juozas A. Karalius, 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 

. klebonas. Shenandoah, Pa., yrą... 
sulaukęs 40 metų kunigystės ir 
30 metų kaip toje parapijoje 
klebonauja. Taip pat šiemet su
eina 25 metai, kai parapijoje 
veikia jo įkurta, ir išlaikoma 
lietuviška mokykla.

— Scranton, Pa., Lietuvos 
nepriklausomybės šventė mini
ma vasario 14 šv. Juozapo pa
rapijos salėje. Pradžia 2:30 vai. 
popiet. .Meninę programą išpil
do parapinės mokyklos mokiniai 

, — Leonę vaikai — Regina ir 
Tomas — gavo pažadų stipen
dijoms mokslui tęsti. Reginai 
stipendiją pažadėjo P. Stevens

i laikraščio 
“Darbininko” tolimesnį leidimą. 
1951 m. pavasarį minėta spaus
tuvė perkelta į Brooklyną. Čia 
pradėta spausdinti ir Aidai”.

Su laiku atėję reikalavimai 
žurnalui

Tremties tolimesnis išseki
mas atsidaužė ir į “Aidus”. “Per 
visą šį dešimtmetį reikėjo at
laikyti spaudimą, gundantį keis
ti “Aidų” pobūdį. Vieni, atsi
minę senus laikus, ragino mū
sų žurnalą padaryti panašų į 
“Židinį”, kiti — į “Naująją Ro
muvą”, dar kiti įtaigojo “Ai-

Rochestery kalbės Darbininko redaktorius J. Brazaitis
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimas įvyks va
sario 21. Iš ryto: 11 vai. šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje mi
šios už gyvus ir mirusius Lie
tuvos laisvės kovotojus. Visos 
organizacijos maloniai kviecia- 
mos dalyvauti organizuotai su veiklus lietuvis. Nuliūdime pa- parengė, vyskupas V. Brizgys; Jraįj^nemaža?tokių?kurie\ie- 
-•-’1------ liko brolį Vincą. - . . a.

Muz. Z. Nomeika vasario 7 
Miami, Floridoje, duos vargonų 
koncertą. 

Ina Vidmantaitė ir Vaide
vutis Draugelis, kurie studijuo
ja Technologijos Institute, pa
skelbti dekano garbės sąraše. 
Abu yra veiklūs skautai.

Vis dar serga Matas Urbo
nas ir Kazys Povilaitis. Matas

Urbonas praėjusią savaitę nu
silaužė koją ir dabar gydosi li
goninėje.

Kazys Račkaitis jau pasveiko

vėliavomis.
Popiet 3 vai. prof. Juozas 

Brazaitis, Darbininko redakto
rius, Lietuvos laisvės kovotojas, 
padarys pranešimą Lietuvos lais
vinimo klausimu. Meninę pro
gramos dalį išpildys muz. Juo
zo Strolios vadovaujamas cho
ras. Minėjimo įėjimas nemoka
mas. Maloniai kviečiami apy
linkės lietuviai kuo gausiau da
lyvauti.

Jonas Morkūnas lietuvių ra
dijo valandos programos metu 
organizuoja specialų Lietuvos

kad mašinoms pastatyti būtų 
daugiau vietos. Parapijos staty
bos fonde liko virš 5,000 dol.

Antanas Domeika, buvęs vais
tininkas, mirė prieš porą savai- ir vėl grįžo darban.

. d.uose”. derinį. afeįęjų^šių^ųr-,
semtos kartos susipratęs ir dėmesio: Negėsinkime aukurų, nalų siekimuš. Per tą laiką at-

Selected Lithuanian short sto- siog reikalavo, atsižvelgiant į 
ries, parinko ir angių kalba iš- tremties aplinkybes,; “nuleisti 
leido Stepas Zobarskas. Vis dar žurnalo lygį”. Šitoks spaudimas 
mielai perkamas šv. Rašto Šen. 
Testamentas, kurio yra du to
mai- Lietuvių spaudos kioske 
galima užsisakyti: Draugą Dar
bininką, Aidus, Ateitį, L. Dienas 
ir kt. lietuviškus laikraščius, o 
taip pat pratęsti prenumeratas.

Sb.

buvo ir tebėra itin įkyrus, ne
mažai atsiliepiąs net į prenume
ratą. Per tą dešimtmetį pasi
taikė stačiai neįtikėtinų dalykų 
— buvo reikalaujama, kad “Ai
dai” neskelbtų lietuvių daili
ninkų kūrybinių laimėjimų, bet 
apsiribotų įprastinio pobūdžio 
iliustracijomis, kurios paprastai 
patinka masėms. Pagaliau ne
trūko priekaištų ir dėl “Aidų” 

Vasario 16 minėjimą ruošia vadu kun. J. Antoszewskiu taip formato, patariant eiti prie yi- 
Baltimorės Lietuvių Taryba va- pat dalyvaus tame vakare. dutinės knygos formato .. Vie-

» j .. . .. , sario 13 lietuvių svetainėje. Pra- Graudulinės Mariios ivesdi- nok nebuv0 leistasi i jokius
Jurgio fiotunę parapija _ __ „ iškilmingas J o kompromisus, pažeidžiančius

1959 metais"" turėjo pajamų 6.30 ,v. y, Bus įsamungas šventė, buvo vasano 2. £ kultūra žurnalo Arinei
38,442.78 dol. ir išlaidų - Y’*"“?' Daug žmonių dalyvavo pamal- ™"to.
43,273,44 doL Tokiu Mdu ba- T. Grajauskas. Kaip dose ypai vidurdienio mišio- p P '•l ■

ir kiekvienais metais, taip ir

BALTIMORES ŽINIOS
Norwood, Mass. Po trumpos, savo šeimos reikalais, bet kar- 

bet sunkios ligos praėjusių me- tu slaugė savo sergančią motiną 
tų gruodžio 8 mirė Felicija Pie- Palikusi Vokietijoje savo moti- 
šinaitė - Zarankiėhė/ "palikda- nos kapą,1!949 atvažiavo į Ame- 
ma dideliame skausme sūnų- riką. Ir čia gyvenimas nepa- 
Justiną, dukterį Zitą, dvi sese- lengvėjo, nes po kelių mėne- 
riš Ortą Piešinaitę ir Elena šių susirgo paralyžium jos vy- , , _ OOA e„ , ,’ - -v jr • o u- • j • lansas suvestas su 5,830.66 dol.Navikemenę Kanadoje. ras. Sunkiai dirbdama ir savo ... .. . .. j ..... . , J... . - nuostoliu. Nuostolis padengtasVelione buvo gimusi 1897 Vi- dideliu pasiaukojimu sunaus *
deniškyje, Utenos apskrityje. Justino padedama, sugebėjo * s 9f^d™e Nu^lE^susidar^ė 
Pradžios ir vidurinį mokslą bai- dukteriai Zitai duoti aukštąjį . . " , . vių diena. Puotoje dalyvaus žy-
gė Lietuvoje. Dar ankstyvoje mokslą. Bet kančios dar nesi- nupir 115 u _____ o__namą, sve^ai; Marylando guber- toranų ligoninę sausio 31 ir susidarė Dlvšiai užkai

natorius J. Millard Tawes, mies- praleido kelias valandas .su Ii- ® P
Wafprbnrv Cnnn to-majoras Brady, invokad- goniais. .Ten jie turėjo bingo d Pt gnaiernury, uonn. ^oniečių kapeli(> .....

jąunystėje suprato ir žinojo, baigė. Praslinkus keleriems mė
kas yra tremtis, nes didžiojo tams, žuvo jos sesers sūnus. Po 
karo metu pradėjo sunkų trem- kelių mėnesių staiga mirė bro-

- ties kelią. Didysis karas nubloš- lis ir už penkių mėnesių pa
ke ją į Rusiją, kur Voroneže, laidojo savo vyrą, kuris šeše- 
globodama dvi mažametes se- ris metus išgulėjo paralyžuotas, 
seris, tęsė mokslą toliau, lanky- Vos praėjus dvejiems metams, 
dama Saulės mokytojų kursus palaidojo švogerį ir pati pavar-
ir taip pat domėdamasi buhal
terija. Grįžimas atgal į Lietuvą 
buvo sunkus, nes karas ją toli 
atskyrė nuo tėvų. Sugrįžus tuo
jau įsijungė į Lietuvos atstaty
mo darbą ir darbavosi be at
lyginimo įvairiose įstaigose.

gusi atsigulė amžinam poilsiui.
Velionė buvo ramaus būdo, 

taikinga ir nuolaidi. Visa širdi
mi atjautė žmonių vargus ir rū
pinosi jiems padėti. Ypatingai 
buvo" jautri Lietuvoje pasiliku
siųjų skurdui. Pati asmeniškai

anglų kalba.

se. Buvo procesija ir žvakių Kas atėjo su pagalba 
šiemet jis kreipėsi i Marylando šventinlmas. ..Antras sunkunias Hame
gubernatorių u- miesto majorą, . i,rtoni( krašte kultūros žurnalui yra £i-
kad vasano 16 paskelbtų betų- Lietuvių posto 154 legiome-

riai aplankė Fort Howard ve- nansal • • • žurnalas visą laiką 
spausdinamas savikaina ... me-

LDS 5-tos kuopos susirinki- nas kun. A. Dranginis, 
mai visada būna kiekvieno mė
nesio ketvirtą sekmadienį pir
mą valandą šv. Juozapo para
pijos senojoje mokykloje.

Šv. Vardo draugijos valdybą 
šiais metais sudaro: pirm. Juo
zas Stasionis, vicepirm. Jonas 
Slik, nutarimų raštininkas Ka
zimieras Matusevičius, finansų 
raštininkas Jonas Orentas, iždi
ninkas Jonas Orentas, maršal-

ros širdies kunigų, kurie savo 
lėšomis išleido net po atskirą 

Antanas Pucęta, vienas iš se- numerį. Tai padarė prel. J. Am-
Sekmadienį, vasario 14, 10 niausiu mūsų kolonijos lietu- botas iš Hartfordo ir kun. B. 

vai. šv. Alfonso bažnyčioje bus ilgai gyvenęs Baltimorėje, Gauronskas iš Ansonijos. Tokią 
iškilmingos pamaldos. Mišios mirė sausio 24. Penki kunigai auką yra pažadėjęs dar kun. J. 
bus aukojamos už žuvusius dėl aukojo mišias už jo vėlę šv. Al- Matutis iš New Haveno. Be to, 
tėvynės laisvės, už kenčiančius ^onso bažnyčioje sausio 28. Pa- pirmasis žurnalo numeris, tar- 
Lietuvoje ir ištremtus Sibire, laidotas Holy Redeemer kapi- pininkaujant kun. J. Valantie- 
Mišiose dalyvaus įvairios orga- Rėse Liko nuliūdusi žmona Ma- juį buvo išleistas Waterburio 
nizacijos. Visi lietuviai kviečia- dukra Emilija ir sūnus Juo- lietuvių parapijos aukomis”.
mi dalyvauti minėjime ir pa
maldose.

zas.

“Finishing School”, o Tomui 
—- kelionių biuro vedėjas Wal- 
ter Rask.

— Vytis mėnesinis Lietuvos 
vyčių žurnalas leidžiamas lie
tuvių ir anglų kalbomis Bosto
ne 1960 pirmąjį numerį papuo
šė nauju aplanku. Tautinių ir 
religinių motyvų viršelį piešė 
Stan Kuncewick, žurnalo me
ninis vadovas.

— Hartfordo Conn. šv. Jo
no Evangelisto draugijos susi
rinkimas šaukiamas vasario 7 
d. 1:00 vai. popiet šv. Trejy
bės parapijos mokyklos patal
pose.

— Dr. J. Čeginskas, Europos 
Lietuvių Fronto Bičiulių pirmi
ninkas, nusikėlęs iš Vokietijos 
į Švediją dirba Upsalos univer
sitete ir ruošiasi naujam dak
taro laipsniui.

— John A Aelkus (Eikevi- 
črus), gyvenęs arba gyvenąs 
Hartford, Conn., ieškomas gi
minių iš Lietuvos. Iš Lietuvos 
yra atvykęs prieš pirmąjį Di
dįjį karą. Prašoma atsiliepti ar
ba pranešti kas žino adresu: 
F. Armon 2381 Langen Dr. 
Seaford L.I. N. Y.

"Aidų" premijos
“Aidai” kas metai skiria pre-Povilas Grajauskas, senos

kartos lietuvis, mirė sausio 24.
Kurma; dvasios vadas kun. P. morės arkivvskuniios iauiiimas Velionis kadaise buvo vdrgoni- _ ______ _______ _ „
Sabulis. šv. Vardo draugijos šeštadieni, vasario 6, didžiojo- SS" mi^i° b^yčio>- dalyta jau 5,000 dol. “Iki šiol 
mišios būna kiekvieno mėnesio je Regiment Armory Da- Jo - “Z4ml™spi »uvo sausio duotų premijų mecenatai daž-

kos Juozas Žemaitis ir Petras "Mardi Gras" ruošia Balti-Ramiai gyvenusi nepriklauso- siuntinėjo siuntinius ir darba- 
mybės laikais ir auginusi šei- vosi Norwoodo Balfo skyriu- 
mą, vėl turėjo 1944 apleisti je, eidama iždininkės ir finansų 
gimtąjį kraštą, žinodama, kas sekretorės pareigas.
jos laukia tremtyje, vis dėlto Gruodžio 11 didelis būrys gi- antrą sekmadienį 8 vai. Po mi- lyvaus žymūs svečiai, jaunimas 

su savo dvasios vadais. Šokiam 
gros du orkestrai. Mūsų parapi- das jp dukra Emilija.

mijas po 500 dol. už kūrybos 
ar mokslo veikalus. Premijų iš-

ryžosi antrą kartą palikti tė- minių, draugų ir pažįstamų su- šių būna užkandžiai, po to — 
viškę, kad gelbėtų vaikus. Ant- sirihko palydėti į paskutinę po- posėdis. Prieš pamaldas visi su- 
roji tremtis buvo daug .baisės- ilsio vietą tremtinę, kuri užbai- sirenka naujojoje mokykloje 
nė ir sunkesnė. Ne tik rūpinosi gė savo tremties kelią. Ei. ir su vėliava žygiuoja į bažny-

čią. Susirinkime gi svarstomi

28 šv. Petro bažnyčioje. Palai
dotas šv. Petro kapinėse. Liko 
nuliūdę sūnūs Ričardas, Edvar-

niausiai yra lietuviai kunigai, 
tarp kurių yra minėtinas prel. 
Pr. Juras, atskubėjęs “Aidams” 
į talką net su dviem premijom. 
Iš pasauliečių tarpo dar neat
sirado, kas į premijų fondą bū-

HURSIMG SCHOOLS

YOU ARE NEEDED 
AS A NURSE!

’ SPECIALUS BIULETENIS ’
LAUKIAMA ANKSTYBA , 

! VELYK I NE SKUBA! ’/

11 Savo velykinius siuntini^ giminėms ir draugams 11 
l( į Lietuvą ir SSSR siųskite dabar. 11

11 Siuntinys Ve’ykoms kaip šeimos susitikimas per šventes. '

COSMOS PARCELS Express Corporatioii
i (Licensed by INTOURIST) i,
I į persiunčia jūsų siuntinį į bet kurią S.S.S.R. dalį greičiau. 11
II Apdraustas, garantuotas pristatymas. Gavėjas nieko ne-
I į moka. Didelis ir įvairus specialiai parinktų prekių rinki- 1 
H nys žemomis kainomis yra visose skyrių įstaigose. 1
II Ateikite ir patys pasižiūrėkite. Nelaukite iki paskutinės 1
i, minutės skubos. SIŲSKITE SAVO VELYKINI SIUNTINI
i i DABAR per mūsų skyrių įstaigas, kurios labiausiai pato- 1
i gios jums. Prašome rašyti, telefonuoti arba aplankyti: j

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.

visokie reikalai. Paskirta ir Lie
tuvos reikalams (vietos Altui) 
10 dol. auka. Taip pat davė au
ką ir Juozas" Samoka, kuris tu
ri mašinų padangų, televizijos 
ir radijo krautuvę North Main 
gatvėje.

Klebonas sausio 21 sukvietė 
visų draugijų pirmininkus ir 
paaiškino, kad šiais metais tu
rime suruošti 4 parengimus. 
Nutarta pirmą banketą suruošti 
tuoj po Velykų, vėliau geguži
nę. Kiti du parengimai palikti 
rudeniui.

Draugo 19 nr. buvo netei
singa žinutė, kad šv. Vardo 
draugija paskyrė 25 dol. auką 
vietos Altui. Bet taip nėra. 
Nors prašiau 25 dol., bet te-

1 I TO SECOND AVENUE. NEW YORK 3. N. ]T. — AL 4-M5B - 7 
| 2222 W. CHICAGO AVENUE. CHICAGO 22. IUL. - BR 8-S9M

2SS3 WEST llth STREET. CLEVELAND 13. OHIO - TO 1-10M
MAIN STREET. PATERSON 1, NEW JERSEY — MU 4-4S19

1015 KAST CARSON ST.. PTTTSBUROH 3. PA. HU 1-2750
2076 SUTTER 3T., SAN PRANCISCO 15, CsUfomia - H 6-1571 
W. LANDIS AVĖ.. (Greek Ortodox Club BMng.) VINELAND. N J.

, (VI n e lando skyrius atidarytu penktad., Mtad. ir sekmtdleniais.)

i paskyrė JO dol.
Dėl trilypės gegužinės, kurią 

r rengia LDS, ALRK Moterų Są
junga ir LRKSA apskritis, sau
sio 31 Waterbury buvo posėdis 

i ir sudarytas komitetas. Gegu
žinė įvyks rugpiūčio 28 Lake 

i Eobd Road, Belleview Grove 
J u ■< Raffcaž-.-.. n, >. t. -A. A

Jonas Obelinisjos jaunimas su savo dvasios

tų įnešęs 500 dol., bet tikimasi, 
jog atsiras”.

Redakcija labiausiai kreipia
si į skaitytojus ir pasitiki jais,

The St. Mary's School of Nursing, 
eondueted bv the Franciscan Sisters 
of St. Joseph at 1298 ST. MARKS 
AVĖ.. Brooklyn. N. Y.. wi!l teach 
you. For Information write or phone 
Sistėr SILVERINE. R N. Directress.

kad jie savo prenumeratom at- Teiephone pr 4.3600
silieps ir kad patalkins surasti 
naujų skaitytojų. “ ... labiau
siai gi drąsina Apvaizda, iki 
šiol nuostabiai laiminusi mūsų 
žurnalo leidimą tremtyje”.

I UŽSIPRENUMERUOKI! |
| KULTŪROS ŽURNALĄ 1

Papigintos knygos
Papigintomis kainomis Dar

bininko administracijoje gauna
mos Šios, knygos: Zenono I- 
vinskio — šv. Kazimieras — 
2 dol.. J. Gailiaus — 
Susitikimas 1 dol., dr. P. 
Gaidamavičiaus — Milžinas, 
didvyris, šventasis, — 1 dol.. 
A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. Šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol.. pridedama 
dar viena knyga dovanai ^u 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
kmgHby Avė.,. Brooklyn- 21, N.

AIDUS
g "AIDAI”, MĖNESINIS 48 į 
| PUSL. DIDELIO FORMA- į 
| TO ŽURNALAS. EINA |

JAU TRYLIKTUS
METUS. J

GAIVINDAMI į
I IR UGDYDAMI
f MŪSŲ KULTŪRINĮ |
f GYVENIMĄ f

Prenumerata:
VISUR 6 DOL

METAMS " 
ADRESAS:

i 680 BUSHWICK AVĖ.
BROOKtm 21, N. Y.

__ ____________
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" HTTŠBURGH, PĄ.
Pittsbvrgh, Pa. —Sausio 28 

d. 8 vat, vak. lietuvių Įūliečių 
gilėje įvyko naujai išrinktos 
Amerikos Lietuvių Tarybos, ' 
Pittsburgho skyriaus, valdybos r j 
ir direktorių susirinkimas. Va- 
sario 16 minėjimas nutarta, su-^ 
ruošti vasario 21. Minėjimas' 
bus 3 vai. popiet lietuvių pilie
čių salėje. Pagrindiniu kalbėto
ju ^bus Lietuvos atstovas iš 
Washingtnoo J. Rajeckas. Taip 
pat pakviesti kalbėti miesto 
majoras ir šioje apylinkėje gy
veną kongreso nariai. Meninę 
programą išpildys švento Pran
ciškaus akademijos mokinės. 
Programos vedėju išrinktas Po
vilas Dargis, SLA pirmininkas, 
kuriam"'taip"pat pavesta pasi
rūpinti gubernatoriaus prokla
macija ir amerikiečių spaudos

* informacija. Nutarta Lietuvos 
atstovui suruošti specialų pri
ėmimą su amerikiečių spaudos 

' atstovais. Dar šiame susirinki
me, pasiūlius Povilui Dargini, 
direktoriai aukojo mūsų tautos 
reikalam .Povilas Dargis įteikė 
25 dol. čekį savo ir žmonos 
vardu. Tikimės, kad ne tik tu
rėsime gerus kalbėtojus ir ge
rą programą, bet manome šukei 
ti ir didoką pinigų sumą Lie
tuvos vadavimo reikalams. Tad 
vasario 21 d. 3 vai. popiet vi
si kviečiami rinktis į lietuvių 
piliečių salę, Jane Street, South 
Side, Pittsburgh, Pa. Žemaitis

*
Amerikos Lietuviu Tarybos 

Pittsburgho skyriaus susirinki
me kilo klausimas, kodėl P. 
Dargis per savo vedamą radijo 
valandą pagarsino komunistų iš 
Lietuvos parvežtus propagandi
nius filmus. Pov. Dargis pasi
aiškino, kaip tai įvyko. Pasiaiš
kinimas buvo patenkinamas, ir 
visi buvo prašomi apie tai pa
miršti. P. Dargis yra gerai ži-

DARBININKAS

WOMEN BOARDED '

SERVICE

OIL BURNER

V-WELL ROOFING C0. 
ypes of Roof ing & Repairs 
Sidfc Wąll SMngling 
terš. Letfders, Skyligh’.s -■ - 
mable. Guaranteed Worlt.

VI 8*3800

3OF LEAK?
UARANTEE TO STOP IT 
29 Tears Experience 
lai consideration given to 
Religious Institutions 
2N & BAIER — JA 9-2795

_______ Triii.iiii.il

RETIRED and ELDERLY WOMEN.
BOARDED IN PRIVATE HOME 4

with Catholic Supervision, excellent 
food. Priest availaSIe, auto trips, 
Lovtng home tikę care. $35.00 per 
week. Inapection invited. TW 9-7035

Per 25 metus Dainos draugi
ja yra surengusi visą eilę dai
nų švenčių, lietuvių dienų, dau
gybę išvažiavimų, ekskursijų. 
Viena iš didžiausių iškylų bu- 
T0 1939 į Nėw Yorką — į pa
saulinę parodą. Važiavo net 11 

Draugija prisidėjo 
prie “Muzikos žinių” leidimo. 
Per 25 metus išleido ir pluoštą 
dainų: Kalėdų balsai — 30 ka
lėdinių giesmių mišriam chorui, 
Karvelėli mėlynasis — solo ir 
mišriam chorui, Mano karukas 
— komiška daina mišriam cho
rui, Pirmyn į kovą — mišriam 
chorui, Vesperae ir J. Sanctissi- 
mi Sacramenti — keturiems 
mišriems balsams. Dar rengia
ma spaudai Juozo Žilevičiaus 
mišios, sukomponuotos iš lie- 

  pa tuviškų kalėdinių giesmių, Va- 
\ e------------------------------------x nagaičio Mano gimtinė — miš-
ViSŲ laukiame Minėtų chorų-vadov®' ir de- riam choruiz

v . legatai tų pačių metų lapkričio Draugija yra- sušelpusi “Mu- 
JLietllVOS SVenteje mėn. nutarė toliau tęsti savo zikos žinias”, Jėzaus Nukryžiuo-
Detroit Mich. Didžioji mūsų Pradėtoji darba Savo chorų tojo seserų vienuolynų tėvų

’ : Darbininko sausio 26 d nr tautos laisvės diena bus minima J«nm pava*no Wyoming Klo- marijonų kongregaciją, Balių ir
udrwmnKo bauMo to u. nr. mo Lietuvlu r k. Dainos draų- parapijas, kūnų chorai yra

s korespondentas “Homesteado vasano 14 d. Iškilmingos pa-
lietuvis” visai vietoje įspėjo ne- maldos bus visose trijose Det- 
lankyti propagandinio filmo iš roito lietuvių parapijose: Dievo 
Lietuvos. Tik gaila, kad be jo- Apvaizdos bažnyčioje 10 vai. 
kio reikalo įtarė mūsų veikėją, šv. Petro — 10:30 vai. ir šv.
SLA pirmininką Povilą Dargi. Antano — 11 vai. Šv. Antano 
Skaudus priekaištas mūsų vei- bažnyčioje su vėliavomis daly- 
kėjui. daug metų dirbančiam vaus jaunimo organizacijos bus 
lietuvišką darbą ir labai akty- laikomos skaitytinės mišios. Pa- 
viai įsijungusiam Į bolševikų rapijos choras giedos lietuviš- 
pavergtosios Lietuvos išlaisvi- kas giesmes, 
nimo darbą ir per savo radijo Iškilmingas minėjimas bus tą 
valandą garsinančiam visus mū- pačią dieną Westem Highschool 
sų patriotinius, parapinius ir patalpose 1500 Scotten Avė. 

prie Clark Parko. Pradžia 3 vai. 
Minėjimo programą praves Ra
polas Valatka. Invokaciją kal
bės Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. Mykolas Kundro
tas. Pagrindiniais kalbėtojais 

nekaltu, vardu. Būkime tikri, bus JAV senatorius Patrick V. 
kad Povilas Dargis, žinodamas Namara ir dr.. Juozas Pajaujis, 
tikrąjį rengėjų tikslą, nė puse Meninėje dalyje regėsime tau- 
lūpų nebūtų apie jį užsiminęs tinių šokių grupę šilainę ir

Pennsylvanijoje, kur kadai
se kūrėsi pirmieji ateiviai, iš- 
siliko daug lietuviškų židinių, 
nors lietuviškas gyvenimas ir 
apsilpo. Praeitais metais gruo
džio 27 kingston, Pa.,?buvo pa
minėta Lietuvių R. K. parapi
jų chorų Dairios draugijos 25 
metų sukaktis.

Kai 1930, Vytauto Didžiojo 
metais, Wyomingo klonio lietu
viai surengė didelę dainų šven
tę Wilkes - Barrę, Pa., joje da
lyvavo 400 dainininkų, diriga
vo komp. J. Žilevičius. To mi
nėjimo programa davė minti 
Scrantono provincijos muzi
kams, kad galima sujungti pa
rapijų chorus i vieną didelį 
jungtini chorą. 1934 metais ba
landžio 4 Įvyko pirmasis chorųnomas, nes per 30 metų dirbo 

lietuvišką darbą ir nesykį smar
kiai kovojo su raudonaisiais.. 
Nėra mums gerą be pagrindo 

7 ' nesusipratimus gilinti ir savo 
vienybę ardyti. Dalyvis

kultūrinius parengimus. Jei bu
vo užsiminta apie vieną parengi
mą. kuris pasirodė esąs “drau
gų”, tai padaryta nežinant, kas 
jį rengia, nes žinią padavusie- 
ji buvo prisidengę kitu, visai

per savo radijo valandą.
Pittsburgho lietuvis

JŪS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ

Mes organizuojame grupines 
ir pavienes keliones į Vilnių. 
Kelionės suorganizuojamos 
GREITAI ir NEBRANGIAI

MES IŠRŪPINAME VIZAS

roito lietuvių organizacijų cent
ras.

Dalyvavimas mūsų tautos 
šventės minėjimuose ir didesnė 
ar mažesnė auka yra kiekvie- - 
no lietuvio pareiga. Norėtųsi 

lietuvis tai 
P. Natas

tikėti kad Detroito 
supras.PIRMUTINIS PO KARINIO 

' LAIKO KELIONIŲ BIURAS 
ORGANIZUOJĄS KELIONĘS 

Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 
TURJS DAUG PATYRIMO.

Taip pat keliones 
J kitus kraštus

COSMOS
B U R E A U, 

Ine.

f Maldos iš Sibiro 
MARUA, GattKI MUS 
SIBIRO TREMTINIŲ RANKA 

RA6YTA MALDAKNYGE
Maldos originalios, jų pačių 

kurtos, žavios minties gilumu 
ir grožiu, auka 1r kančia. Per
sunktos didcle_Dievo, tčvynčs 
ir žmogaus meile.

IŽIeido ATEITIS spaudė Im- 
maculata Press, Putnam, Conn.

Kaina 1.00 doK
I> WEST 45 STREET 

NEW YORK CITY, N. Y.
TeL C! 5-7711

Gaunam* pas platintojus ir 
Ateiti*** administracijoj 

91$ WHIoughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

>

Pennsylvanijoje yra lietuviškos dainos klonis 
susirinkimas Pittston, Pa. Buvo 
nutarta tų pačių metų liepos 
4 surengti dainų šventę. Tą 
dieną į Valley View parką su
važiavo 10 tūkstančių lietuvių, 
dairiųšventėjedalyvavoMpa
rapijų chorų su 450 dainininkų. 
Programa buvo nufilmuota ir autobusų, 
vėliau rodoma kino teatruose.

FREDRICKS 
FU E L. SERVICE, INC.

GULF SOLAR HEATING OIL 
Alyva šildomos krosnys aptarnau
jamos ir naujos krosnys įstatomos.

56-69 58th St., Maspeth 
pienomis Vaka-ais

TW 4-0222 TW 4-0224

REAL ESTAT3

In Catholic Area of
ROSLYN

LUXURIOUS 3 BEDROOMS,
3 BATHS

UnusUal home/every'jcomfort.
Mušt be seen; 2-ėar garage.

MA 1-4172

DAINOS draugijos organizatoriai: muzikai: J. Varai ris, J.' Stulgaitia, J. Kudirka, P. J. Kara&ąuskas, J. J. 
šaučiūnas. *■

Po šventės visi chorai išsi
skirstė, bet šeši užmezgė toli
mesnius ryšius. Tai buvo šv. 
Marijos Apreiškimo parapijos 
choras iš Kingstono, šv. Onos 
parapijos choras iš Luzeme, šv 

. Pranciškaus parapijos choras iš 
Miners Mills, šv. Kazimiero pa
rapijos choras iš Pittstono, šv. 
Kazimiero parapijos choras iš 
Plymoutho, švč. Trejybės para
pijos choras iš Wilkes - Barre,

draugijoje.

In ST. MARY’S PARISH 
in ROSLYN HTGS, L.l. N.Y.

NORGATE RANCH — 3 bedrooms. 
2 baths. enclosed kitchen. basement; 
4% Mtg. $179 pays all. Asking 
$30,800. Mušt be seen. Owner, tel. 
MA 1-3864.

In Catholic Area of
HANTINGTON STATION, L.l. N.Y.
SPLIT. 3 bedrooms, 1% baths, liv
ing room, fireplace, dining room. 
playroom. storms & screens. patio, 
vvalking distance station. stores and 
schools. $21,900. HA 3-3920.

In ST. JOSEPH’S PARISH. in
VALLĘy STREAM, L.L N.Y.

(Gibsen) School District 14, all 
brick. 3 bedrooms, 2% baths, porch, 
finished basement, many extras, 
$19,500. Phone PY 1-9587, principais 
only.

Kad mūsų šauksmą visi išgirstų
Cleveiand Ohk>. — Jau dvi- Shore Blvd. Pagrindiniu kalbė

toju pakviestas Pasaulio Liet. 
Bendr. pirmininkas Jonas Matu
lionis. Meninę programą išpil
dys Toronto “Varpo” choras 
vadov. muz. St. Gailėvičiaus.

Visos organizacijos su vėlia
vomis prašomos dalyvauti pa
maldose šv. Jurgio lietuvių baž
nyčioje ir salėje iškilmingam 
minėjime.

Minėjimo metu bus priima
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Aukotojų pavardės 
bus garsinamos ten pat.

Bilietus įeiti į iškilmingą mi
nėjimą galima gauti pas Alto 
valdybos narius Dirvos redak-

jimas bus vasario 21 sekma- cijoje Spaudos kioske šv. Jur- 
dieni' Minėjimą pradėsime 10 gio bažnyčios salėje tuoj po pa- 
val. pamaldomis Nepaliaujamos maldų ir minėjimo dieną įei-

dešimti metai kai mūsų tauta 
velka komunistinio režimo pan
čius. Prislėgta laisvųjų pasau
lio valstybių apleista ji savo vil
tis deda į brolius ir seseris 
esančius laisvajam pasauly, kad 
jos kančių valandos būtų su
trumpintos. Būdami laisvame 
pasaulyje dėl to Vasario 16 
minėjimui turime skirti ypatin
gą dėmesį ir tą dieną palikti 
visus kitus reikalus ir pramo
gas nuošalėje. Turim šaukti ir 
reikalauti laisvės ir nepriklau
somybės komunistų pavergtom 
tautom.

Clevelando Vasario 16 minė-

Windsoro lietuvių chorą.
Minėjfcne bus renkamos au- _ _ _

kos Lietuvos laisvinimo kovai. Pagalbos lietuvių bažnyčioje ir nant- į salę nuo 2 vai. Mokslei- 
kurią vykdo Amerikos Lietuvių 10:30 vai. šv. Jurgio lietuvių viai bus įleidžiami nemokamai. 
Taryba. Minėjimą rengia Dėt- bažnyčioje. Iškilmingas minėji

mas bus 4 vai. popiet St. Jo- Atlikime savo pareigą!
seph High School 13491 Lake Alto Skyriaus Valdyba

Visi dalyvaukime minėjime!

PASKUTINES TRYS DIENOS 
SEZONINIO IŠPARDAVIMO!

DAILŪS KAILIAI 
ŽEMOMIS KAINOMIS

Kailini juodo persiško karakulio, 
mažai dtvtti ............. .$ 99X10

Kailiai mušk rato ............................. 50j00
Kailiai pervilko juodo ir pilkavo 

karakulio, nauji ....................... 225X10
Kailiai, vadinami ‘Maimot’, nauji 75X10 
Kailiai minky, mažai vaitoti, ilgi

nuo ........................      450X10
Pelerinos iš minkų kailiu, nuo .... 100.00 
Kailiai patikti saugoti ir neatsi

imti, nuo ...................   25X10
Didelis pasirinkimas skraMiv ir 

švarkų, nuo ........... ..................
Apikaklts apsiaustam ir megzti

niam, nuo ........... ....................

5OX»

2X10
GAILOS APSIAUSTAI VYRAMS, 

PAMUŠTI KAILIAIS
Kalbame lenkiškai

327 West 57 Street* N.Y. C. -

1960

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
K A voie' Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe>o, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
ITITI) galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

čiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. DELANCY, N.Y.C,

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas. . 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k..

KRAŪTLrVfiS ATVIROS KASDMĮ. IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI-6*30 VAK-._ .

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delančey StreeL
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

- Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE ' 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms 1 ' ;

SUPERIOR PIĘCE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

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

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

(vvholesale) kainomis.

K & K FABRICS

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnų eilutę

In Catholic Area of JAMAICA, L.l. 
N.Y. Fine Location 1 Block from 
Subway 2-family Brick r- 1-6 Apt. 
with open terrace — 1-6 room Apt. 
with 2 rooms for professional ūse. 
Excellent for profit. Opnosite Court 
House, near shopping area, $27,900. 
Owner - EN 2-9996 — 10 AM to 
1 PM and 5 PM to 7 PM.

O L* 7-1Ū24

WEISS & KATZ, INC 
GE MIS# :

In ST. THOMAS Parish, in FLAT- 
BUSH Section of Brooklyn, N. Y. 
1 fam.. 3 będrooms, 23’ living room, 
large kitchen, Imotty pine finished 
basement with lav. & shower, 2-car 
garage; private drive. Immed. oc- 
cupancy. $20.500. Owner CL 2-5913.

187 ORCHARD ST., N. Y . C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

In Catholic Area of SCARSDALE, 
N. Y. — Edgewood School District. 
New 3-bedroom Colonial. spacious 
rooms, 2*4 baths, 2-car garage, full 
basement — suitable finishing. C.on- 
venient to everything. — $32,500. 

Owner, RO 1-0694

Between St. Thomas & Our Lady of 
Lourdes Parishes in Westhempstead 
L.I. N.Y. — $19,990. Charming 3 
bedroom ranch sėt back on % acre. 
beautiful section, large shady trees 
k shrubs. enclosed porch. full base
ment and garage. GI mortgage 
available. Owner RO 6-8787

Siuntiniai į Lietuvą per
LONDONO LIETUVIŲ 

PREKYBOS B-Yf
(LITHUANIAN TRADING COMPANY) <

In ST. HUGHES' Parish. in KUNT1NG- 
TON, L.I. WOODED ACRE. 3 bedmi. 
Ranch. breakfast rm. playroom. 2 full 
baths. w.-to-w. carpet. fully equippe<j 
riectric ' kitchen. sunken living rm w:th 
firepl.. full baserr-nt. storms. screens: 
School district N r. 3. 5 minutes from 
station or village. Transferrėd owner 
offers this beautiful home f»r or.ly 
$27.000. Key at MA 3-6129.

šiam tikslui Jums sąžiningai ir 
daug pigiau, negu kur kitur, pa- 

■ tarnaus bendrovės atstovas

JONAS DAUGIRDAS
337 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

EV 4-1232 EV 7-4940
-------  REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE --------  

Esant reikalui aplankys, ir namuose

In ST. PATRICK'S PARISH. in HUNT- 
INGTON. L.I. N.Y. Flower Hill sectoin. 
AVOTD SPRING RUSH — BUY NOW! 
New ex«cutive's 80 ft. Colonial. 4 b<-d- 
rooms. 30 ft. living room. fireplace, for
mai dining room, kitchen. d:shwasher, 
2’% baths. 30 ft. family room. 2-car ga
raže. fnll cellar. wood»d acre. F*lower 
Hill School. Asking 39.000. Call owner 
ANdrew 1-1553.

Near Catholic Church In Ceiarhurst

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y APptegate 7*0349

L. u N. Y^ 361 Westminster Road. 
Detached 8 rooma, attic, full 

basement A garage. Price $14,500. 
Excellent terma above $9,600 mtge.

Or will rent on lease. Sundays and 
svengs. Nl 5-6660. Wkday»- RE 2-6672.

In Catholc Area In West Islip, L. I., 
N, Y. 5 rm Cape, full shed dormer, 
bsmt, gar. 20.000 sq ft. new roof, ex- 

tras. $15,250. MO1-2559.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, HI-FI 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

TeL JU 2-3478

In ST. MARTHA'S PARISH. 
in UNIONDALE, L.l. N.Y.

3 bedroom Ranch; near St. Martha'ą 
achool. transits, shopping; oil hot 
water; mirrored waU living room; 
metras; $17,500; IVanhoe 6-2364.

DARBO VALANDOS

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa* 
tinto RCA.

Kasdien iki 7 vai. vak.

I



LFK LITUANICOS pirmoji komanda Chicagoje.

LSK: Stanford United 3:5 (2:2)

Futbolo fronte nieko naujo 
— purvinos aikštės ir mūsiškių 
pralaimėjimai. Pereitą sekma
dienį teko pasiduoti, palyginti, 
visai silpnam vienetui iš Stan
ford, Conn. LSK žaidė tokiu 
sąstatu: Naruševičius; Saldaitis, 
Mileris; Remėza n, Stanaitis, 
Nemickas (Starolis); Butrimas, 
Hardy, McGee, Klivečka, Staro
lis (Nemickas). Iš kai kurių žai- 
dikų, žaidžiusių po ilgesnės per
traukos, nebuvo galima ko ypa
tingo laukti. Pusiau patenkina- 
mą pažymį galima būtų duoti 
tiktai Mileriui, Hardy, McGee
ir Klivečkai. Po šio pralaimė
jimo reikia susigyventi su min-
timi, kad iš priešpaskutinės

mąsias rungtynes.
Rezervinė šį kartą nesurinko 

nė devynių žmonių, tad nega
lėjo stoti pirmenybių kovon ir 
taškus atidavė be kovos. Pasi
telkę jaunius, mūsiškiai žaidė 
draugiškas rungtynes su Stan- 
fordo rezervine ir gavo 1:9. 
Jauniai, tuo tarpu, pirmenybėse

WOULD YOU LIKĘ . 
A PRIEST

IN YOUR FAMILY?
The Missionary Servants of 
the Most Hdy Tfinity offer - 

’ you the opportunity to 
“adopt” a seminarian and 
thus enjoy the blessings and 
priveleges of giving a priest 
to God. f -
Your adopted seminarian will 
pray for you each day and 
remember you in each Mass 
he offers when a priest. You 
will write to him and re- 
ceive his pieture. In a way, 
he becomes a member of 
your family and you become 
a member of ours, sharing in 
the Masses and prayers of 
all Missionary Servants. Likę 
those who have already ad
opted seminarians, you will 
find peace and happiness in 
this plan.
As a Foster-Parent you 
would pray for your semi
narian and help us provide 
for his support during the 
finai six years of his semi- 
nary training. * This support 
is small compared to the re- 
wards of hfelong prayer and 
sacrifice for you.
If you would likę to make 
this your “special charity,“ 
write us today. We will > be 
happy to send further Infor
mation. Of course, there is 
never any obligation what- 
ever.
Won’t you take a seminar
ian into your heart and let 
him become the priest in’ 
your fainily? Write to:

Fatber Gilbert, M.S.S.S.T. 
Trinity Missions Motherhouse

Silver Springs, Maryland

CHILDREN BOARDED

Loving Motherly Care 
FOR PRESCHOOV CHILDREN 
In Private Home in Ridgewood 
.. Vicinity in Brooklyn.

Reasonable Rates 
GL 2-2376

CathoBe Licensed Practteal tfurse 
will daily care for Child or Children 

of vroridng parents. 
Excellent meals - Laigė play yard. 
Home atmosphere. Reasonable rates. 

FO 7-7604

IN ST. A LB ANY, L.I.
Licensed Mother will give 

DAY CARE TO CHILDREN 
Ages 3 yrs to Pre-SchooL 

Reasonable Rates. Inspection invited 
Phone SP 6-3392

CATHOLIC MOTHER WILL DAY 
CARE CHILDREN ANY AGE

PRIVATE HOME. 
REASONABLE RATES

Phone LA 5-6804.

IN

ever.

WILL BOARD CHILDREN
Infante To 5 Yrs.

In Own Home -• Reasonable Rates.
Inspection Invited 
Phone VI 8-2158

dar vis be pralaimėjimo — 
sekmadienį baigė su vKolping
SC 2:2.

SALES MAN WANTED
Men & Women

Sekmadienį su Hota SC

. Šį sekmadienį abi LSK senjo
rų vienuolikės žaidžia su Ho
ta SC savo aikštėje New Far- 
mers Ovai. Hota gana pajėgi 
ekipa, pereitą vasarą sėkmin
gai gastroliavusi Vokietijoje. 
Mūsiškiai pernai su jais baigė 
1:4 ir 5:3. Rezervinės pradeda 
12:45, o pirmosios 2:30 vai. 
Jauniai žaidžia 11:15 vai.

Reikalingi VYRAI ir MOTERYS 
PARDAVĖJAI - AGENTAI

Nuolatinis atlyginimas ar komisija

PILNAS LAIKAS ar DALINIS

Naujai atidaryta prekyba (religinių 
dalykų) šioje apylinkėje. Proga pra
simušti j sėkmingų biznį! Transpor- 
tacija ir apmokymas. Kreiptis ištisą 
savaitę CO 2-3211 ar rašyti: 260 W. 
Marrick Rd., Valley Stream, L.I.N.Y.

ROOM ■ BOARD
Kropšinyje šeštadienį 

LAK — Tramps

Šį šeštadienį 8 vai. vak. Lie
tuvių Atletų Klubo krepšinio 
vienetas YMCA pirmenybėse su
sitinka su lyderiu Tramps, neg
rų komanda. Pirmosiose rung
tynėse mūsiškiai prieš juos po 
gero lygio ir kietos kovos pra
laimėjo 52:56.

BROOKLYN CATHOLIC HOME 

FOR RETIRED OR MATURED 

FOLKS

GOOD MEALS — $45.00 UP

Hl 4-7693

Apygardinės pirmenybės
Waterburyįe

Šių metų krepšinio ir stalo 
teniso rytų apygardos pirmeny 
bes bus vasario 20-21 Water- 
bury>\ Visos S. Amerikos ir 
Kanados Žaidynės bus balandžio. 
30 — gegužės 1 New Yorke.

Atletas

prašomas skambinti

» 
*

DaSfant «a*v suėjo Kazio 
Merkio vedamam mūsų Šach
matų skyriai Pradėtas 1950 m. 
sausio pabaigoj. Pasirodo kas 
savaitę, penktadieniais.
... TautvaHo* simultanas Chica- 
goįe. Ulinos valstybės miste
ris Povilas Tautvaišas sausio 
21 davė simultaną Cincagos žai
dėjams Anstin klube. Tautvai
šas Jaunėje 12 ir 5 sužaidė ly
giomis.'Pasekmė gera.

Ąlįb MaltaiHs, 14 metų, So. 
Bostono lietuvių šachmatų Įdu
bo žaidėjas, laimėjo pirmą vie
tą Massachusetts moksleivių

nepralaimėdamas nė vienos par
tijos. Jis sukorė eliminavimo

5%-% taškų. Antruoju ir tre- 
| ju baigė septyniolikmečiai: Sa- 

vage iš Sharon, Mass., su 5 taš
kais ir vengras su lenkiška pa
varde — Lossovsky su 4>/2 tš. 
Viso dalyvavo per 50 mokslei
vių. { baigmines varžybas pa
teko dar 3 lietuviai, kurie bai
gė šitaip: Juozas Venckus sn 

•- 2*£ tš., Gintaras Karosas ir Al
girdas Leonavičius po 2 tš. Pir
menybes įvykdė Mass. šachma-

CATHOLIC MOTHER WILL 
DAY BOARD CHILDREN 

4 YEARS AND UP 
in her own home in Astoria, LJJ5.Y. 
Excellent Care. Reasonable Prices. 

Inspection invited. 
RA 9-2521

Catholic Mother will Day Care 
Children 3 Years Up 

in own home in JAMAICA, L.I. N.Y. 
Licensed for many years. Enclosed 
yard - Indoor play-room - Excellent 
Meals. Inspection invited. — Phone:

RE 9-0949

Catholic Mother will board — 
Children — any age — Day or 
VVeek — In Good Shepherd Parish 
— Reasonable Rate — Call any- 
time.

GOLDEN AGE HOME
LAKE RONKONKOMA, L.I. N.Y.

EXCELLENT CARE 
FOR RETIRED MEN

Near lake - home privileges - home 
cooked meals. — Near St. Joseph’s 
Catholic church. Inspection invited.

Ronkonkoma 9-8314

ELSIE’S
PILNA 

apranga 

NUOTAKOMS

T R 6-3663

ANNOUNCING THE OPENING OF THE SMART NEW <

(Foot of Goethals Bridge)--------EL 5-0152

8andwlcho « Se* Food • Fried Chicken - Waffles - Beef Burgers
We Serve U.S. Grsded Prtme and Chotco Beef only •

Try Our Special Bridge Home CLUB STEAK — only >135
Our Fmmtaln Featureto AIDCRNEY ICE CREAM A MILK

. <

SH 3-5467

CHILDREN BOARDED IN 
CATHOLIC HOME 
EKCELLENT CARE 
PRIVATE HOME

Licensed — Reasonable Ra.es
HU 8-2951

RESTAURANTS

J I M* S Restaur<«nt and Pizzeria 
65-01 Grand Avė., Maspeth 

PIZZA - to - go, BEER and vVINE 
Pieš, Food and Sandwich Orders to 
take ouL Give us a call and your 
Meal or Pie will be prepared.

DAvenpprt 6-7327 We Deliver

tų vadovybės nariai: George 
Nute ir Kazys Merkis.

Toronto Aušra B L gos var
žybose įveikė West End klubą 
4)VH- Taškus ptinijo V. Pet
rauskas, M. Abromaitis, V. Gen
aus, B-Gen&ns ir pustaškį — 
P. Mafiulaftis.

Now York Tintos, sausio 31, 
va suminėjo tarpt šachmatų 
turnyro Rygoje pasekmes, ku
riose Vladas Mikėnas laimėjo 
antrą vietą. Pabrėžta, kad pre
tendentas į pasaulio meisterius 
didmeisteris M. Tai, kuris ko- 
/o mėn. susitinka 24 partijų 
matče su pasaulio meisteriu M. 
BotvmžkU, Rygos tumyre pra
laimėjo Spasskiui ir Mikėnui 
ir 4 partijas baigė lygiom. Tai
gi, M. Tai baigė 2 taškais že
miau Vlado 'Mikėno.

INCOME TAX

INCOME TAX
Retums Prepared

By Appointment Only

AX 7-8429
WILLIAM KEEGAN 

Jamaica a*»d Garden City

DEMOLITION & . . 
EXCAVATKDN

No job too small - No job too blg 
Special Rates to Religious Insti- 
tutions. For Information phone:

GI 2-9170 — Days 
GI 8-3098 — Evenings

' T —

B R I D E S
AND FORMAL GOWNS

The Most Exdusive • Largest 
Sdection in N.Y. • DON LEE 
155-16 Jamaica Avė. VA 3-4343 
Open daily to lOpm; SaL to 6pm.

LAND’S END — 80 Brown’s Road, Sayville, L.I. — Outstanding Sea Foo^ 
A American Cuisine. Cozy fireside warmth. Commission Breakfasto - 
VVeddmgs - Religious Functions. Open all ye%r. Closed Tuesdav. Mem
ber American Express A Dmeris Club. For reservations Sayville 4-1888

GRIPSHOLM RESTAURANT — 58th STREET A 2nd Avenue, PL 9-6260 
324 E. 57th STREET, N.Y.C. — Authentic Swedish Smorgasbord 
Diners’ Club A American Express
Pranei - Cene - Cocktails — Parcheggio pubtdico gratuito

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY .OUT OF TOWN 
CATHOLIC GROUPS HWO WILL BE SPENDING SOME 
TIME IN tHE NEW YORK CITY AREA DURING THE 
LENTAL SEASON—THE FOLLOWING HOTELS HAVE

PLĖTĖ SERVICES AND FRIENDLY HOME-LIKE AT
MOSPHERE. WE HIGHLY RECOMMEND THEM FOR 
THE VERY BEST IN HOTEL ACCOMMODATIONS.

HOTEL IRVING ARMS — 222 RIVERSIDE DRIVE, New York City. 
SINGLES - DOUBLES aH with Kitchenettes; with or without private 
bath. $13.50 Up; Transients Daily $3.50 Up. Special Rates to Religious 
Groupes. Rl 9-6320.

HOTEL BRIERFIELD — 215 WEST 83rd STREET, N. Y. CITY.
Nicely fumished — one- two- and three rooms. Suites with kitchenettes. 
$20.00 Up. Daily - Weekly -Monthly. Special Rates to Religious Groupes. 
TR 4-6400.

HOTEL LIDO — 59 WEST 65th STREET, N. Y. CITY
DAILY SINGLES $3.00; DAILY DOUBLES $4 00. Spotlessly Clean. 
Cheerful Outside Rooms. —- Special Consideration Given to Religious 
Groupes.-TR 7-1626.

HOTEL MAYFAIR — 242 WEST 49th STREET (Near Madison Sąuare 
Garden), Opposite St. Maišelius Church (The Actors’ Church). N.Y.C. 
SINGLES - DOUBLES. Very reasonable rates. Special consideration 
given to religious groupes. Cl 7-1150.

BARATT HOTEL — 342 WEST 23rd STREET, N. Y. C. — & 
VVESTSIDE HOTEL — 503 WEST 27th STREET, N. Y. C.

Šame Management and Ownership.
TRANSITS ACCOMODATED AT REASONABLE PRICES.

LEWISBURGER HOTEL

AR JŪS ŽINOTE,
' kad iš jūsų atlyginimo yra išskaityti pajamų 

mokesčiai — valstybiniai ir federaliniai?

Jūs turite teisę dalį įmokėty 
valstybiniu ir federaliniy 

mokesčių gauti atgal
Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 

turįs

ALBERT F. PETERS
(PETRAUSKAS) 

DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS 

jums padės

atstovausime visur veltui, jeigu jūs savo taksų reikalus 
tvarkysite pas mus.

84-14 JAMAICA AVĖ., VI 3-1477
WOODHAVEN 21, N. Y. APDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance 

87-09 JAMAICA AVĖ. *' " WOODHAVEN 21, N.Y, 
TeL: VI 7-4477

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon St Philadelphia 23, Pa.

POpIar 5-4110

51 PRO VIDENCE STREET 

WORCESTER 4, MASS. 
PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ.

' CATHOUC MOTHER

in Sheapshead Bay, Brooklyn, N.Y. 
WILL DAY CARE CHILDREN

1 YR. UP 
Hot Meals - Play Yard 

Reasonable Rates 
Nl 6-2670

Catholic Mother Will Care for 
1 Child Weekly or 2 Daily 

in own home. <
Loving Care - Excellent Meals 

Reasonable Prices 
Inspection invited

Phone for appointment PR 5-4222

CATHOLIC MOTHER 
WILL DAY CARE CHILDREN 

ANY AGE. 
Best of Care - Private Home

Reasonable Prices 
Inspection invited. 

OL 9-8471

CATHOLIC MOTHER 
WILL DAY CARE CHILDRESf 

‘ In Midtown, N. Y.
Good Food - Ejccellent Care 

Reasonable Prices 
Also Room for Working Mother 

CH 4-5585 — Kl 6-4108

CATHOUC MOTHER 
WTLL CARE FOR CHILDREN

ANY AGE 
In Lovely Home - Reasonable Prices 

Inspection Invited
SU 1-2716

CATHOLIC MOTHER 
WILL CARE FOR CHTLDEEN

1 yr. up

Reasonable prices

136 MARKET STREET, LEWISBURG, PA.
41 Rooms — $2.75 Up — Special Rates to Religious Groupes 
JA 3-1216

THE RAMBLER INN
US. HIGHWAY #30, THOMASVILLE, PA.
15 Rooms — $3.00 Up — Near Spring Grove School
Special Rates to Religious Groupes — Spring Grove 5281

ROOSEVELT HOTEL — VALNUT A 23rd STREBT, PHILA., PA.
100 Rooms - $8.00 up - Coffee Shop.
Special Rates to Religious Groupes
LOcust 7-1571

PAHK HOTEL — 123 WEST 7th STREET, PLAINTIELD, N. J.
Radio and Television in every Room - Klegant Dining Room - Function 
Rooms and Lounges — Ample Free ParHng. Special Rates to religious 
grotuos. PLainfield 6-3400

BERKSHIRE HOTEL
5th * VVASHINGTON STREETS, RKADING, PA.
248 Rooms — $5.25 Up. — Special Rates to Religious Groupes

GOVERNOR HOTEL — 4th * MARKET STREETS, HARRISBURG, Pa. 
Harriaburg*s Newest and moet Modern HoteL 106 Rooms. >6.50 Up. 
T.V. in every room. Special Rates to Religious Groupes. D. Jaoobe, 
Managing Director. Telephone CEdar 4-4041.

JAMES WILSON HOTEL — HIGH A PTTT STREEH*S, CARLISLE, PA.
• 55 Rotens - $3j00 Up. Free T.V. - Dinning Room - Cocktail Lounge.

Special Ratea to Religious Groupes. Theodore C. Hyseong, Prtq>.
TUepbone CH 3-5313________________________________________________ __________

CRESHEIM ARM8 HOTEL — ALLEN LANE A BRYAN CHEBTNUT 
TTTTJ^ PHILA. PENN. — 75 Rooms — $4.50 Up — Free Partdng 
Special Rates to Religious Groupes

. CH 7-4400____________ ■
CASEY HOTEL — LACRA. ’A' ADAMS AVES„ SCRANTON, PA.

315 Rooms • $4.00 Up - Children Under 12 FREE 
Special Ratae to ReMgtous Groupes 
OI $-1231 *

PHOTO STUDIOS

AG ART * PHOTO STUDlO, 18 MomlngsUir Road. Staten Island 3, N. V.

mS!!x T—^'ch’uL,'. Fh—« Prlr*. .r.

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East SL, New Britam, Conn. 

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY.ir HARTFORD, Conn.

PAUL’S RESTAI RANT
UQUORS — BEER —- WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais 

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VISNIAUSKAS 

TeL BA 3-977131 Spring St, New Britata, Corni.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausioB rūšies amerikiečių ir importuo-

. 168455 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL^ N. Y. 
Telefonas: VTrgmia 3-3544

Wine & liiĮuor Store
REPUBLIC
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Mirė šviesus lietuvis—Juozas Raškauskas
Sausio 10 namuose, So. Bos- tė 'sesuo Benigna. Rėmė vie- 

• tone, po sunkios ligos mirė nublyną aukomis ir darbu-, lan- 
Juozas Raškauskas, palikdamas kydamas net ir paskutiniais. 
giliai nuliūdusią žmoną Mari- sunkios ligos metais. Vienuoly- 
ją, dukreles vienuolę Benigną, nas ir So. Bostonas ilgai minės 
Magdaleną Masionienę, Marija šį taurų lietuvį. V. K.

Brangus Tautieti!

Gml konsulas* J. Budrys Lįe- 
tavos nepriklausomybės šven- 
tės proga vasario 16, 5:30 v. 
v. Baltų Laisvės Namuose, 131 

S' E. 70 St, New Yorke, ruošia 
priėmimą diplomatam, spaudos 
ir visuomeninių organizacijų 

B- atstovam.
Genė Nutautaitė, pirmą šių 

p mokslo metų semestrą stadija- 
vusi Community kolegijoje 

į^TZ' JŠrooKyne^.stu^ų tęsti išvyko 
į; į Annhursto kolegiją Putname, 

Conn.
Inž. Algirdas Šalkauskis, gy

venąs Toronte ir dirbąs elekt
ros bendrovėje, praėjusį savait
galį lankėsi New Yorke pas sa
vo brolį Julijoną. Inž. A. Šal
kauskis šiuo metu užsiėmęs pro
jektu lietuviškų kapinių Toron
te. Pirmąsias atskiras lietuviam 
kapines Įsigijo šv. Jono Krikš- 

——tykojo parapija.
Audrą Antanaitytė, praeitais 

< - metais spalio mėn.. atvykusi iš 
Sao Paulo, Brazilijos, priimta' 
į Annhursto kolegijos, Putnam, 
Conn., antrąjį semestrą. Studi
juos chemiją.

Ramutė Senkutė, gimusi Lie
tuvoje, susituokia su Algirdu 
Kraujeliu, gimusiu Amerikoje, 
vasario 13 Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Vestuvių vaišės 
bus tos pačios parapijos salė
je. Draugės jai surengė merg
vakarį sausio 30 Arlingtono 
svetainėje.

Petronėlė Gagienė, Darbinin
ko skaitytoja bei rėmėja su sa
vo drauge J. Sinkevičienė iš
vyko visam mėnesiui į Floridą, 
pas P. Gagienės žentą, kuris 

x Floridoje turi darbą.

ir išnaudojama. Mūsų broliai 
ir sesės, Bkę pavergtame kraš
te, daro visa, kas jų sąlygose 
Įmanoma, kad atsipalaiduotų 
nuo Maskvos ir išsikovotų lais
vę ir nepriklausomą gyvenimą.

nė tautos laisvės kova turi'bū
tį visuotinė, kaip visuotinė yra 
komunistų ofenzyva lietuvių

ti ir naujiems kraštams paverg
ti.
' Į sovietų užmačias suklaidin
ti pasaulį apie tariamą lietuvių 
tautos laimę Maskvos vergijo
je turime tinkamai reaguoti. 
Laisvųjų kraštų viešajai opini
jai paveikti yra reguliariai lei
džiami Eltos biuleteniai italų, 
vokiečių, anglų ir lietuvių kal
boms. Ryšiui su kraštu palai
kyti turime Madrido, Vatikano 
ir Romos lietuviškąsias radijo 
programas. Šios vienintelės lais
vame pasaulyje, stočių politikos 
nevaržomos, radijo programos 
taria tiesos žodį pavergtajai .. 
tautai ir stiprina jos laisvės vil
tį, nes vergija amžius netvers. 
Vien šiems darbams, kuriuos 
vykdo Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, sėkmin
gai atlikti per metus reikia dvi
dešimties tūkstančių dolerių 
Be mūsų visų pagalbos šie ir 
kiti šių metų svarbus tėvynės 
laisvinimo darbai nebus įma
noma atlikti. Amerikos Lietuvių 
Taryba, dirbdama Lietuvos lais
vinimo darbą Jungt. Amerikos 
Valstybėse, lėšomis efektingai 
remia Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto darbus. 
Tad remkime ją savo aukomis.

ir Eleną, seserį, gyvenančią Lie
tuvoje, žentą Juozą Masionį ir 
vaikaičius — Juozą, Juditą ir 
Magdaleną. Buvo gimęs 1894 
gegužės 25 Lietuvoje, Punsko 
par., Paliūnų « km. Į Ameriką 
atvyko 1913. Ilgai dirbo Do
mino cukraus fabrike. Priklau
sė šv. Petro ir šv. Kazimiero 
savišalpos draugijoms. Velionis 
buvo uolus lietuviškos spaudos 
skaitytojas. Darbininką skaitęs 
nuo pat pradžios. Mėgo ir šiaip' 
jau lietuviškas knygąs, kurių 
dažnai iš manęs ėmė net ir 
sunkiai sirgdamas. Lankė lie
tuviškus vakarus, šventes, susi
rinkimus. Su veiklia ir gerašir
de savo žmona Marija nemaža 
rūpinosi tremtiniais. Atsikvie
tė patys bent 3 šeimas, rūpes
tingai globojo, ieškojo jiems 
darbo ir visokeriopai šelpė. Už
tat ir tremtiniai jį mylėjo. Daug 
gero yra padaręs Putnamo se
serim, kurių tarpe gražiu čia 
gimusios lietuvaitės vienuolės 
pavyzdžiu šviečia velionies duk-

Vm. 1frake (DngaasI
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ 
WOODHAVEN 21. N. Y. ‘ 
(Forest Parkvay stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220 

Rez. JAmaica 6-7272

Prieinamiauaiomis kainomis su 
labai gerom iėsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu I vietą iš - 
- ONOSTV^KHO^ ^

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tų arba užsisakyti naujai.

ŽIEMA Highland parke Brooklyne Nuotr. V. Maželio.

Bostonas ruošiasi Vasario 16 šventei

- ELEKIROSMOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS KUMPIK AS 
119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mišinių Ir saliūnų 
Saldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papūdamas gazas.

. Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 
Šeštadieniais — visų dienų.

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

— Studentai, kurie nori " at
švęsti egzaminų ir pusės moks
lo metų pabaigą, pasilinksmin
ti ir pagerinti nuotaika, kvie
čiami į semestro užbaigtuves, 
kurios bus latvių Baltam salė
je, 64 Sigourney St. (kampas 
Peter Parley Rd., priešais White 
Stadium), Jamaica Plain, Mass., 
vasario 6, šeštadienį. Atvykite 
laiku, 8 vai. vak. Jūsų ten lauks 
Bostono studentų ateitininkų 
draugovė ir draugai su draugė
mis Finis Semestri proga.agi 

ase
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės minėjimas Įvyks sek
madienį, vasario 14. Iš ryto 10 
vai. bus iškilmingos pamaldos 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
su specialiu pamokslu. Pamal
dose dalyvaus Stp. Dariaus pos
to ir kitų organizacijų vėliavos. 
Popiet 2 vai. iškilmingas susi- ------------ -------- ----------- -
rinkimas So. Bostono aukštes- sų organizacijų adresų, todėl

AmerikiečiŲ __ lietuviu ka- nėie mokykloje. Invokaciją at- prašo per spaudą visas Bostono
merinės muzikos koncertas per- kalbės Prel Pb Virmauskis. lietuvių organizacijas laiku pa- nikniko Po programos 
keliamas į kovo 20 d. 3 vai. Pasakys Uetu- skirti auk^ Lietuvos laisvinimo
popiet. Koncertas bus Tbomas vos garbės konsulas adv. A. šal- reikalams. Meninę programą at-
Park mokvklos salėip Koncerto ----------------------------------------- > J. Gaidelio vedamas choras u ? "7 J • •

kinai ciictnin nranriSknnn vie. aliM minėjime, arba įdė- Droeramoįe dalyvaus ir šv Pet Petro ParaP'ioS bažnyti- ir O. Ivaškienės tautinių šokių £r0Jant ^nito
kinai sustojo pranciškonų vie- .. . , .. . . programoje dalyvaus ir sv. ret- r ‘ . . . ... . praves Rita Mickevičiūte išnuolvne Brooklyne. Pastoviau 'a«*£,_’’asn^? ro parapijos bažnytinis choras. n,s choras vasano 22 d 7:30 trupe. Via Bostono ir apylm- P Mass. įvertinti ta-
mivono adresu: American Councū 233 v.v. rengia sakius lietuvių pi- kių lietuviai yra kviečiami tą , . „ ...

’ Broadway, N« York 7, N.Y. Harvardo universiteto radijo liečiu klubo salėie. Choristai dieną gausiai susirinkti į minė- c P
stotis vasario 2 popietę paskyrė kviečia visą Bostono jaunimą. jimą. Po minėjimo Alto sky- keIso^ie°ė> A- Gustaitiene, Sta- 
Bostone gimusių arba gyvenau-. riaus pobūvis Tautinės Sąjun- sys Santvaras. Ka^rs Mockus,
aųjų didžiųjų kompozitorių kū- Mald<>s A?si,alav‘’"° draugi- _ s. „„ Justinas Vaičaitis. Maloniai
rinių transliacijai. Tarp ju įskai- į“ ^"kimas įvyks vasario 
tė komp. Jeronimą Kačinską 5 d' 8 v '- Parapuos saleje. 
ir transliavo jo keturias minia- Tėvu ir mokytoju draugijos 
taras fleitai, klarinetui ir vio- 
lenčelei.

ŽINIOS__

Kun. Albertas Kontautas 
Bostono kardinolo Richard 
Cushingo sausio 29 paskirtas 
Jėzaus Nurkyžiuotojo seserų rė
mėjų pirmininku- Ligi šiol tas 

Lietuvių tauta už tai bus am- ėjo preL p. Juras.
Liucija Tomkutė, gyvenanti dėkinga.

Great Necke, visą sausio mėn. Viši dalyvaukime iškilminga
me Lietuvos Nepriklausomybės

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 5^^
vasario 1 atvyko iš Italijos. Lai- HaD- Manha«“«- Atiduotume

atostogavo Meksikoje.

Julijonas ir Nina šalkauskiai YorU A^Hkos Lle-
gyveną 444 53rd St. Brooklyn tuviu Taryba
N. Y. sausio 30 minėjo 25 me
tų sutuoktuvių sukaktį. Sukak
tuvininkai iškėlė vaišes savo 
bute. Buvo susirinkę jų pasvei
kinti draugai ir seni pažįstami 
iš Lietuvos. Inž. Julijonas Šal
kauskis yra brolis žinomojo lie
tuvių filosofo ir ateitininkų ideo 
logo Stasio Šalkauskio, mirusio 
Lietuvoje 1941. Brolis Algirdas 
dabar gyvena Toronte, o Ka
zys — Vilniuje. Lietuvoje te
bėra gyvos dar trys seserys. 
Inž. J. Šalkauskis dirba Man- 
hattane savo profesijoje.

Romo Viesulo litografijų pa
roda, kuri visą sausio mėn. bu
vo išstatyta Almaus ^galerijoje, 
pratęsiama dar dviem savaitėm 
ir uždaroma vasario 12. Paro
da turi didelį pasisekimą.

Vykstantieji šį šeštadienį į 
akademikų skautų vyčių šven
tę Hartforde prašomi susirinkti
10 vai. ryte į Arlington svetai- Bačiūnai lankė pietų Amerikos 
nę Hale Avė. ir Fulton St lietuvių kolinijas ir papasakos, 
Brooklyn N. Y. kaip ten žmonės gyvena. Bus

rodomi lietuviški filmai.

Am. Liet. Tautinės Sąjungos 
Rytų Apygarda ruošia Bačiūnų 
sutikimo pavakarį vasario 6, 7 
vai. vak. V. Steponio svetainė
je, 40 East 26 St New Yorke.

FESTIVAL RESTORANAS R RARAS
VACYS STEPONIS, savininkas 

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

na. Laukiama ir aukštų valdžios 
atstovų. Minėjimo pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Mykolas 
Vaidila, Alto iždininkas iš Chi- 
cagos. Bus rinkliava Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Visos or
ganizacijos ir atskiri asmenys 
yra prašomi atnešti į minėjimą 
savo auką. Rengėjai netari vi-

Stepono ir Valentinos Min
kę radijo programa rengia me
tinę talentų popietį lietuvių pi
liečių klube vasario 7. Pradžia 
4:30 v. popiet Programoje dai
nuos solistas Benediktas Povi- 
lavičius, dalyvaus įdomus ma- 
gikas ir bus parodytas spalvo
tas filmas iŠ sidabrinių sukak-

laidojimo direktoriai

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

gos namuose ir Stp. Dariaus , . .
posto banketas to posto namuo- k™*““ ™ atsilankyt. Jei- 
ge nant mokama vienas doleris,
____________________________ vaikam — 50 c.

vakaras įvyks vasario 4 Retu- Išnuomojamas butas 2 kam- „a*,™,™
vių piliečių klube. To “blitz bariq su virtuve trečiame aukš- CAMBRIDGE, MASS.
party” gautas pelnas paskirtas g,j centraliniu apšildymu. Tėvas Venckus, S. J., misi- 
seserų vienuolyno remontui už- Nuoma mėnesiui 60 doL Kreip- joniferius, sakė pamokslus ry-
baigti. tis iki 2 vai. prieš pietus: S. tais aštuonių dienų laikotarpy-

CYO orkestro dalyviu tėvai • Balsys,’ 670 Belmont Avė., jė Bažnytinės oktavos proga,
sausio 31 surengė Color Guard Brooklyn 7, N. Y. Tel. MI 7- Oktava buvo baigta sekmadienį,
varžybas, kuriose dalyvavo 24 6258. Parapijos vakarienė bus va-
parapijų panašios grupės iš vi
sos arkivyskupijos. Atsilankė ___ ___ _
virš dviejų .tūkstančių žmonių, butas su apšildymu, šilta van- tus galima gauti pas platinto-

----------------- sario 28 parapijos mokyklos
Išnuomojamas šešių kambarių svetainėje 5 vai. popiet. Bilie-

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Baltas

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Directoriua 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON ✓

— Reikalų Vedėjau

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC
BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 8-9770

Marijonu rėmėjai vasario 7 
d. 3 vai. popiet parapijos sa
lėje prie E. 7-tos gatvės kvie
čia atsilankyti Į arbatėlę, kurios 
pelnas eis Marianapolio vienuo
lyno reikalam. .

Christopher Columbus aukš
tesnės mokyklos vadovybė pra
neša, kad berniukai, kurie no
rėtų'rudenį lankyti šią pranciš
konų vedamą mokyklą, egza
minus laiko balandžio 2 arba 

ba žinantieji apie juos prašo- 9. Egzaminams registruojamą
jį mi atsiliepti: Alb. Repšys, 21 si vasario 23. Registracijos mo- 
| Thorne St, Worcester 4, Mass. kestis 2 dol.

Ieškomi: Martynas Pileckais, 
jo seserys: Elzbieta Mikelionie- 
nė, Agota Babarskienė ir jos 
sūnūs: Julius ir Albertas Ba- 
barskai. Ieško Kazys Pileckas, 
sūnus Kazio, iš Lietuvos. Mi
nėti asmenys į Ameriką atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Dd antrojo pasaulinio karo bu
vo susirašinėjamą. Jie patys ar-

deniu 3 ar 4 suaugusiom as- jus 
menim. Kreiptis: R. Janulienė, 
507 Ridgewoos Avė., Brooklyn, 
N. Y., tel.: TA 7-0449.

Mirė Marijona Ananienė, Ig
nas Šidlauskas ir Ona Raulinai- 
tienė. Visi palaidoti iš mūsų 
parapijos bažnyčios.

Klebonas kun. Fr. Južkaitis 
davė metinę pajamų ir išlaidų 
apyskaitą. Apyskaita buvo pa
daryta labai kruopščiai ir smul
kiai.

Išnuomojamas šešių kamba
rių butas su aliejiniu apšildy
mu, šiltu vandeniu šeimai su 
didesniais vaikais. Mėnesinė 
nuomos kaina'75 dol. Kreiptis:

’ MI 7-7394.

Išnuomojamas dviejų kamba-
i rių su vonia ir pilnu apstaty- su centraliniu šildymu Ridge- 
- mu butas Woodhavene, prie Ja- wood apylinkėje vidutinio am- 
• maica linijos. Kreiptis: tel. VI- žiaus žmonėms. Kreiptis: 307 

7-5834. - - - _ .

S. J.

Išnuomojami du kambariai

Grand St., Brooklyn, N.Y.

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest P«rkway Stutioa) 

WOODMAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

TeL Vlrgtota 7-4489

Brangų draugą VITĄ GERULAITĮ su šeima bei kleboną 

kun. JURGĮ GURINSKĄ, brangiajai sesutei ir motinai

ONAI GERULAITIENEI
minus, nuoširdžiai užjaučia

A t A

GENUTE ir KAZYS TREČIOKAI

JUOZUI RAŠKAUSKUI mirus, 
jo žmonai MARIJAI dukterims — Seselei BENIGNAI, 
MAGDALENAI MASI0N1ENEI, MARIJAI ir ELENAI, 
žentui JUOZUI MASIONIUI ir vaikaičiams — JUOZUI, 
JUDITAI ir MAGDALENAI giliausią užuojautą reiškia

VAITKUS
FUNEBALHOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir OALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir nakty* 
Nauja modemĄka koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cun- 
brtdgv ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TR 8-8434


