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Nikita Chruščiovas kovo 1 
Indonezijoje pareiškė, kad Ber
lynui tegali būti vienas spren-

WILLOUGH8Y AVĖ..
BROOKLYN 21, N. V.

Visų akys dabar yra nukreiptos į prezidentą Eisenhowerj
Kai Sovietai ėmė grasinti dėl skraidymo Berlyno koridoriuje. Vakarai sustojo

va: vakarų Berlynas turi bū
ti “laisvas miestas” ir taikos 
sutartys turi būti pasirašytos 
skyrium su rytų ir vakarų Vo
kietija. Jei Vakarai su tuo ne
sutiks, Sovietai pasirašys sky
rium taikos sutartį su rytų Vo
kietija.

Chruščiovas taip pat atmetė 
valst. sekr. Herterio siūlymą — 
daryti abiejose Vokietijose ple
biscitą, kad gyventojai pasisa-

kytų, ar jie pritaria Maskvos ar į 
Vakarų siūlymui.” -
AR TAI ATSISAKYMAS NUO 
"CAMP DAVID DVASIOS?" „

Toki Chruščiovo pereiškimą 
J. Alsop (NYHT) įvertino kaip 
atsisakymą nuo “Camp David 
dvasios”. Camp David Chruš
čiovas pasižadėjo, kad dėl Ber
lyno nebestato ultimatumo nei 
jam įvykdyti termino. Prezi
dentas Eisenhovveris ten pa-

SUŽADĖTINIAI: Armstrong-Jones ir princesė Margarita.

reiškė, kad nesutiks eiti į vir
šūnių konferenciją, jei bus 
“spaudžiamas bet kokio gra
sinimo”.

Po Chruščiovo pareiškimo 
Jakartoje dabar aišku, kad 
prezidentas eis į viršūnių kon
ferenciją. jei iš viso eis, — 
jau “spaudžiamas grasinimo”. 
Dėl to dabar labiausiai akys ir 
nukrypsta į prezidentą Eisen- 
howerį, kaip jis darys.

PREZIDENTO 
NUSISTATYMAS NEAIŠKUS

Prezidentas Eisenhoweris, sa
ko Alsop, Paryžiaus konferen
cijoje gruodyje, pareiškė, kad 
Berlynas turi būti ginamas;

bet pridėjo, kad Berlynas ne
gali būti ginamas be atominio 
karo rizikos, o atominis karas 
esąs neįmanomas.

Tokis neaiškus pareiškimas 
tada sukėlė de- Gaūlle nepasi
tenkinimą. O net ir Anglijos 
Macmillanas ėmė labiau ramin
ti sunerimusį Vokietijos kanc
lerį Adenauerį. Tačiau Aden
auerio susirūpinimas paliko 
iki šiol neišblaškytas, jei at
skrenda į Washingtoną, keliau
damas į Japoniją. Atskrenda 
vėl taip pat ir Berlyno bur
mistras Brandt. Jie abudu su
sirūpinę, kad prezidentas laiky
tųsi tvirtos linijos. -

Neaiškumus kiek mėgina iš
blaškyti valst. sekr. Herterio 
įsakymas atnaujinti aukštosios 
zonos skraidymus Berlyno ko
ridoriuje. Bet ir tai dar tik 
principinis įsakymas. Jam vyk
dyti terminas dar nepaskirtas.

Tad dėmesys dabartabiausiai 
** sutelkiamas į prezidento elgesį 

Berlyno klausimu.

Aziįojo Chruščiovas dau
giausia dėmesio skyrė Indone
zijai. Ten jautėsi ne kaip sve
čias, bet kaip kontrolierius ir 
instruktorius.

Kai Indonezijos prezidentas 
Sukamo rodė sidabrinių dirbi
nių parodą. Chruščiovas su į- 
žūlumu atkirto: tokių daiktų 
nemėgstąs; tai esą praeities da
lykai; mašinos, mašinos — jų 
mums reikia labiausiai. — kal
bėjo Chruščiovas.

Kai Sukamo parodė kaime
lį, kur 1962 bus Azijos olimpia-'

ŽEMES DREBĖJIMAS MAROKE

Skristi ame 
viršum ribos

Prezidentas ašarinėse dujose Urugvajuje
Prez. Eisenhoweris kovo 2 

buvo Montevideo, Urugvajuje. 
Kai važiavo pro universitetą, 
400 studentų plakatais ir šauks
mais skelbė šūkius prieš Ame
riką ir už Kubą. Policija pa
leido ašarines bombas, gaisri- 
nlnių siurblių vandenį, šūvius. 
Ašarinių dujų teko ir prezi
dentui.

Urugvajuje kairieji studen
tai buvo panašiai sutikę ir vi
ceprezidentą Nixoną.

— Valstsekr. Herteris ne
buvo informuotas apie jo pa
reigūno Rubottom pasiųstą te
legramą gub. Brown dėl Shess- 
man galimo' nubaudimo. Her
teris pareiškęs nepasitenkini
mą.

Kada amerikietis gali 
nuamerikonėti

Amerikos aviacijos gen. W. 
F. Hefley spaudoje paskelbė, 
kad Amerikos piliečiai, kurie 
ilgesnį laiką pasilieka užsie
niuose. daros blogi Amerikos 
piliečiai. “Ilgas buvimas ken
kia patriotizmui ir ištikimybei”. 
Dėl to generolas siūlo, kad ka
riniai ir civiliniai pareigūnai 
nebūtų laikomi užsieniuose il
giau kaip ketveris metus.

NORI 
KANADA IR JAPONIJA

Kanada ir Japonija norinčios 
kultūrinių santykių su Sovie
tais. Jos informavosi Washing- 
tone. kaip tie santykiai reiškia
si praktiškai. Amerika savo 
programą vertina teigiamai, ta- 

hma "būtų'mesti ten, kur yra «au nuogąstauja, kad kiti, ypa- 
didžiausias pavojus. Brigadoje 
būtų Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos batalijonai. Viso 2,500- 
3,000 vyrų.

— Wa$hingtone kovo 3 bai
gėsi penkių pasitarimai dėl nu
siginklavimo. Nieko nesutarta. 
Rengiasi dar tartis prieš kovo 
15, kada prasidės derybos Že
nevoje su Maskva bei jos sa
telitais. Iš Amerikos, Angli
jos, Kanados, Italijos plano la
biausiai išsiskyrė Prancūzija.

— Vokietijos • Ispanijos ba
zių triukšmas Europos spaudo
je paliko Vokietijoje kartų į- 

' spūdį, kad ji tebelaikoma 
ros rūšies sąjungininku, 
įspūdį stengėsi sušvelninti ; 
Norstad, labai palankiai 
liepdamas apie Vokietijos 
dėiį Nato jėgoms.

Naujy politiniy 
idęjy beieškant

Už Berlyną
Pentagone esanti svarstoma 

idėja atitraukti iš Vokietijos 
vieną iš Amerikos penkių di
vizijų už Sovietų galimas nuo
laidas Berlyno klausimu.

Nato
atominiai "gaisrininkai"

Nato Štabas kovo 2 paskelbė 
planą sudaryti bendrą atomi
nių ginklų brigadą, kurią ga-

čiai japonai, gali pasiduoti so
vietų propagandos veikiami.

—De Gaulie kovo 3 
ko į Alžirą sustiprinti 
kontrolės kariuomenėje.

— Chruščiovas kovo 2 
ko Į Afganistaną.

— Kom. Kinijos min. pirm. 
Chou En-lai, Indijos min. pirm.' 
Nehru pakviestas, atvyks į In
diją tartis dėl sienų balandžio 
mėn.

išvy- 
savo

Maroke Agadir, pajūrio mies
tą, kovo 1 ištiko žemės drebė
jimas. Pirmas smūgis ištiko 
vakare 11:39 vai., antras po 
pusantros valandos. Miesto su
griauta 80 proc. Žmonių aukų 
vieni priskaito iki 3,000, 
be pastogės liko ir yra evakuo
ti 40,000.

Agadir miestas buvo turisti-. 
nis, kaip Prancūzijos Riviera.

Aiškinama, kad žemės dre
bėjimo priežastis galėjo būti 
žemės klodų pasikeitimas At- 
las kalnuose. Pats drebėjimas 
nelaikomas stiprus. Tokio stip
rumo pasitaiko žemėje po 200

Šiaurės

kasmet. Agadir drebėjimas bu
vo 100 kartų silpnesnis nei per
nai vasarą Amerikoje Yellow- 
stone National Park.
Afrikoje žiauriausias drebėji
mas buvo 1954 Orleansville 
Alžire — žuvo 1400. Paskuti
nis drebėjimas Alžire buvo Me- 
louza šiemet vasario 21 — žu
vo 40.

Vienas iš didžiausių žemės 
drebėjimų prie Viduržemio jū
ros buvo. 1908 Messinoje — žu
vo 75,000. Didžiausi drebėji
mai pažįstami tolimuosiuose 
rytuose — Kinijoj 1556 žuvo 
830,000. Tokio'-1923 žuvo 143 
tūkstančiai.

SOVIETAI DĖL SKRAIDYMO
Sovietai kovo 1 paskelbė, 

kad Vakarų atnaujintą skrai
dymą Berlyno koridoriuje aukš
čiau kaip 10.000 pėdų laikys 
“Vienas/dišku rytų Vokietijos 
suverenumo laužymu”. Mask
vos radijas pavadina tai “pro
vokacija” ir “viršūnių konfe
rencijai atmosferos drumstimu”

NAUJAS SUSVYRAVIMAS
Amerika, Anglija, .Prancūzi

ja nutarė neribotam laikui ati
dėti skraidymą Berlyno kori
doriuje aukščiau kaip 10,000 
pėdų. Tuo reikalu dar tarsis
Washingtone. INDONEZIJOJE. Sukamo aprengia

Kodėl atidėjo, priežastys ne- Chruščiovą indoneziškai. 
skelbtos. Tačiau atidėjimas pa
liko įspūdį, kad Vakarai negali 
apsispręsti: pasiskardena, pa
tys savo projekto išsigąsta ir 
vėl traukiasi. Tokios kompro
mitacijos Maskvai ir reikia.

dos žaidimai, Chruščiovas nu
kirto: tai senos mados ir men
ki dalykai; jei jis būtų tvar
kęs, tai jis būtų pastatęs dide
lį viešbutį su visais patogu
mais.

Chruščiovui rūpėjo ne pra- 
‘ mogos, d noras įpiršti savo ko

munizmą. Studentam priekaiš
tingai kalbėjo: esą kiekvienas 
galvojantis žmogus turėtų do
mėtis, kaip per 42 metus so
vietai pavirto antrąją galin
giausio ūkio valstybe.

Sukamo priėmė tai kaip 
priekaištą ir kitur jis mėgino 
savo poziciją atlaikyti kalbė
damas miniai, kad Indonezija 
turi turėti savo veidą, ji turin
ti turėti socializmą a la Indo
nezija.

Sukamo mėgino savo ruožtu
įpiršti ir Azijos valstybes į 
viršūnių“"konfėreHciją;— Chruš-i 
čiovas atsakė, 
atėjęs laikas, 
šiai priešinasi

Chruščiovas
apie komunistinę Kiniją. Prasi
taręs tik, kad ji savo pažangos 
siekianti per didelėm aukom. 
Kinija savo ruožtu apie Chruš
čiovo atsilankymą Indonezijoje 
taip pat vengė kalbėti. Tik prie
kaištavo Indonezijai už kinų 
persekiojimą.

Katras daugiau laimėjo, 
sunku pasakyti. Tačiau mano
ma, kad Sukamo padidino sa
vo prestižą ir išsiderėjo iš 
Chruščiovo prie, pažadėtos pa
skolos 118 milijonų dol. pridė
ti dar 250 milijonų. Chruščio
vas išsiderėjo iš Sukamo, kad 
Indonezija bus neutrali. Tiki
si laimėjęs ir tai, kad Indone
zija būtų priklausoma nuo 
Chruščiovo, o ne nuo Mao Tse- 
tungo.

kad gal dar ne
neš tam labiau- 
Vakarai.
vengęs ka'bėti

AGADIRE didžiojo viešbučio Saada sienos išvirto n :o žemės drebėjimo.

Universitetas Azijai, Afrikai, Amerikai
^Amerikos spaudoje keliat su- Amerikos universitetuose 

sirūpinimo Maskvos paskelbi- paskutiniais metais buvo 6,600 
mas prieš porą savaičių, kad 
Sovietai steigia universitetą 
užsieniečiam, labiausiai iš Azi
jos, Afrikos ir lotynų Ameri
kos. Tas universitetas bus va
dinamas “tautų draugiškumo 
universitetu”. Jame būsią pra
džioje 500 studentų, paskiau 
iki 3,000 - 4,000. Visiem duos 
stipendijas ir pragyvenimą So
vietai. Apmokės net ir kelio
nes.

studentų iš artimų ir viduri
nių rytų, 15,000 iš Azijos, 
10,000 iš lotynų Amerikos ir 
1,700 iš Afrikos.

Ryšium su Sovietų ir tuo 
pačiu metu kom. Kinijos užsi
mojimais pritraukti užsieniečių 
studentų Newsweek mano, kad 
Amerika per keletą metų tu
rėtų savo krašte užsieniečių 
studentų skaičių pakelti 10-12 
kartų.

atvy-

TITANAS
Cape Canaveral vasario 29 

sėkmingai buvo iššauta raketa 
Titanas. Ji skrido daugiau kaip 
5000 mylių ir pietų Pacifike 
grįžo į atmosferą, išmetė su pa-'

Soviety rake
tos susprogo?

Skandinavijos žvalgybos 
tyrė, kad Sovietuose prie Suo
mijos sienos vasario 2 buvo du 
sprogimai. Girdėjo baisų 
trenksmą ir matė šviesas pa
sienio sargybiniai. Žinia, kad 
Sovietai prie Alanurtti, Sala, 
turi savo aviacijos ir raketų 
bazes.

pa-

— Kom. Kinijos 7 motorinės 
valtys kovo 1 puolė vieną For- 
mozos valtį prie Matsu salos ir 
nuskandino.

— Maskvoje gegužės pradžio
je prieš viršūnių konferenciją 
Paryžiuje bus sukviesti Mao 
Tsetungas ir kiti raudonieji sa
telitai.

— Jugoslavijos Titas tyrinė
jęs galimybę, kad Chruščiovas 
atvyktų į Jugoslaviją ar Ti
tas vyktų į Maskvą. Chruščio
vas abidbi galimybes rado da
bar neįmanomas.

Iš ryty j vakarus ir atgal

Rytų Vokietija paskelbė, kad 
šiais metais iš vakarų Vokie- 
Tijos atbėgo į rytų Vokietiją 
7,500 vokiečių, iš rytų Vokie
tijos į vakarus nubėgo 20,000. 
Iš tų. kurie atbėgo Į rytus, 
apie 50 proc. yra jauni, tarp 
15 ir 25 metų!

Min. Stasys Lozoraitis prieš 
keletą dienų atvyko iš Romos 
j Jungtines Amerikos Valsty-AR TAI KOVA UŽ TEISYBĘ, AR 

PRIEŠ NEMALONIĄ TEISYBĘ?
Spauda teberašo apie kariuo

menės vadovėlius. Šimtai to
kių vadovėlių prirašyta; jie tu
ri duoti patarimus jauniem 
kareiviam. Tarp tų vadovėlių 
yra ir tokių: “Kaip sodinti ir 
auginti medžius, krūmus, vyn
uogynus”, “Laisvalaikis ir so
cialinė programa aviacijos šei
mų vaikam”; kituose vadovė
liuose patariama, kaip reikia 
pirkti gėralus, (sakoma: “Di
desnėse grupėse geriant vienam

Mirė profesorius 
dr. Kazys Oželis
Iš Chicagos pranešė, kad ten 

kovo 3 dieną 3 vai. ryto mi
rė prof. dr. Kazys Oželis. Lai
dojamas kovo 5.

Velionis buvo gimęs Švėkš
nos valsčiuje. Tauragės ap. 
1886 birželio 10. Baigė medi
cinos akademiją Petrapily 1913. 
Vienas iš steigėjų 1908 Petra
pily gydytojų draugijos “Fra- 
ternitas Lithuanica”. Grįžęs į 
nepriklausomą Lietuvą buvo 
medicinos profesorius Lietuvos 
universitete.

Ameriką pasiekė 1949 n

reikia rašyti vadovėlius, 
vadovėlis, kaip vadovėlius rei
kia išplatinti.

Vadovėliai skirti kareiviam. 
Bet vienas tokis vadovėlis pa
kliuvo į rankas protestantų 
dvasininkui. Tas vadovėis bu
vo vardu “Individualinė ir 
grupinė apsauga”. Buvo mo
koma, kaip reikia saugotis 
avies kailiu prisidengusių vil
kų — komunistų. Buvo įspė
jama:

asmeniui išeina mažiau nei "Komunistai ir komunistu 
mažesnėse”); kaip reikia sūdė- sekėjai sugebėjo įsifiltruoti ir 
ti pirkinius, pirktus mėsinėje 
į krepšį “sunkesnius reikia 
dėti į dugną, o dūžtančius ar 
lengvai sugendančius ant vir
šaus"). Yra net vadovėlis, kaip

Kitas iv
su — Anglijos daktarė Barbora 

Moore, 56 metų, pagarsėjusi 
Anglijoje savo ėjimo žygiais, 
atvyks į Ameriką ir žada pės
čia iš San Francisco atkeliau
ti į New Yorką.

Kristaus bažnyčių tautinės 
tarybos Amerikoje sudarytoje 
biblijai reviduoti komisijoje iš 
95 narių yra 30, kurie turi ar
timo ryšio su komunistais, 
leidiniais.

Buvo varstomos durys
triukšmu pas apsaugos sekre
torių Gatės. Tas nebuvo skai
tęs. Įsakė knygą išimti, kitus 
vadovėlius tikrinti. Kongreso 
komisija, vadovaujama Fr. 
Walfer, pradėjo taip pat tikrin
ti: surado ir autorių.

“Tai mano darbas”, atsilie
pė Homer H. Hyde. kilęs iš 
pietų ir kartu mokykloje sė
dėjęs su kitu pietiečiu Lyndon 
B. Johnson. Jis ir paaiškino, 
kad tokius dalykus ne pats pra
simanė: paėmė iš protestantų 
dvasininkų parašytų leidinių.

Ir dabar tie dvasininkai ne
sutaria. Tautinė bažnyčių ta-

ant-
Tą 

gen. 
atsi- 

i in- rašiutu iš smaigalio. krovinį, o 
pats smaigalys nunėrė į vande
nį. Po 2 vai. 12 minučių nuo 
iššovimo laivai išgriebė krovinį.

Titanas yra didžiausia Ame
rikos raketa, dviejų aukštų, 
aukštesnė už dešimties aukš
tų namą.

pa-
Da-

— Popiežius Jonas XXIII 
skyrė 7 naujus kardinolus.
bar viso yra 85. Pirmu kar
iu kardinolą gavo juodoji Af
rika.

j mūšy bažnyčias ... Žinia, 
kad not kai kuriy bažnyčią 
pastoriai turi komunistę par
tijos bilietus". Nukalbėjo dar 
konkrečiau:

ryba reiškia protestus, tuo tar
pu fundamentalistų bažnyčios 
lyderiai pasiuntė kongr. Wal- 
ter telegramą sveikindami, kad 
imasi tikrinti komunistų infil
traciją per bažnyčias.

Visame skandale taip liko ir 
neaišku, ar jaudinamas! dėl to, 
kad vadovėlis paskelbė netei
sybę. ar dėl to. kad paskelbė dirbo valstybinėje ligoninėj! 
nemalonią teisybę. kaip patalogas.
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Neturime nei valios, nei jėgos juos ižlaisvinti
X Amerika ir pavergtieji rytų 

Europos kraštai — ką ji gali 
padaryti pavergtųjų likimo rei-

iiturijom paremta

kelionės ryty Europoje.

teigi ir išlaisvinimą* — hinlrrotęua. Amerikos reali dabar politika

stoja St. Alsop, baigdamas sa- 
vo kelionės po rytų Europos 
kraštus išvadas 

Autorįifs pasmerkia ligšioli- 
nius Amerikos politikos žygius 
pavergtųjų reikalu. B^t nuro-

• dymų teisingai politikai teturi 
'J. tokių:

"Nei JV nei jos sąįunginin-
• - kai neturi Valios nei galios mė

ginti išlaisvinti ryty' Europos 
tautas iš Rusijos viešpatavimo.

• Tai buvo gerai įrodyta, kada 
po visų mūsų narsių žodžių 
apie “išlaisvinimą” mes tik iš tikslai būtų pyneki^mi Mini 
-šalies žiūrėjome, kaip -• Rusai tam dvi jiem pasiekti priemo

nes. ' Viena, lankymasis, kuris 
pašalins izoliaciją, patenkins 
Vakarų pasiilgimą. Antra, apsi- 
svarstymas, kurią kainą galima 
sumokėti už Sovietų kariuome-

“ nės atitraukimą iš Europos. Ta

kraujuje nuskandino Vengrijos 
sukilimą .Jei matys, kad tai 
jiem naudinga, Sovietų valdo
vai ir vėl pavartos raudonąją 
armiją rytų Europai suvaldyti 
nuo virtimo antikomunistiška 
ir,^antirusiška, kaip jie padai*- 
Vengrijoje. Užmatomai ateičk 

K ryty Europa pasiliks Soviet
Sąjungos įtakos sferoje. Bet ti 
nereiškia, kad visi ryty Eun 
pos kraštai pasiliks amžin* 
vergiška Sovietų Sąjungos. k<

.. pija. .. f
Mūsif politika turi daryti, k 

mes galime ..., kad paveikti 
me Sovietus, idant jie atsis; 
kytų nuo pastangų visiškai si 
sovietinti pusę Europos. T< 
nėra didinga. ir skambi polit 
ka. Bet visos mūsų praeitie 

’ didingos ir skambios politike 
buvo nuolatos pagrįstos iliuz 
jomis ir dėl to jos bankrot; 
vo. Viena iš tokių iliuzijų bi 
vo, kad mūsų karas su Vokiet 
ja tesiekė ją kariškai nugalė 
ir daugiau nieko. Vardan šie 
iliuzijos mes apmaudingai a 
metėm Winston Churchillio sii 
lymą dėl “smūgio žemiau juo 
tos” ir tuo būdu rytų Europ 
buvo perduota Stąlinui. Kil 
iliuzija buvo mintis, išreikš) 
lemtinga “išlaisvinimo pelil 
ka”, kad mums reikia tik p 
kankamai garsiai sušukti, ir v 
sa sovietinio režimo struktūi 
sugrius kaip Jerichono mūn

Mes turim liautis skelbę iii 
zijas, kurios liečia kitų tani 
laisvę ir gyvybę. Mes turin 
išmokti priimti geriausią iš t 
ką mes galim pasiekti ... G«-

nas. Tik Alsopąs vaizdžiau ir 
įspūdingiau išreiškė tą taikin-

Kviečiame talkon DARBININKUI

čiau ir pats pastebi, kad rau
donosios armijos pąsitraukimas 
iš Europos nereiškia “išlaisvi
nimo”, nes pasilieka grėsmė 
tai armijai sugrįžti, kaip tai bu
vo su Vengrija. Pasilikdama pu

riausi*, ką mes galim pasiekti 
ryty Europoje, tai tam tikra 
ribota asmeninė ir intelektuali
nė laisvė, kokia yra Lenkijoje; 
ribota ūkinė laisvė, kokia yra 
Jugoslavijoje; tam tikras tau
tinės nepriklausomybės laips
nis, kaip yra Lenkijoje ir Ju- • roję, ji betgi turėtų savo gy- 
goslavijoje". ventojam duoti pakenčiamas-

Taip Alsopas nusakė Amen- B“ 9y~ni—
kos politiką pavergtųjų kraštų Autorius pagaliau stengiasi 
atžvilgiu. Jis tikisi, kad toki įkalbėti Maskvai, kad tokis pa- 

. lejjgyįjjjmas Maskvai geriau ap
simokėtų, turint galvoje atei
ties galimus konfliktus su kom. 
Kinija. O Vakarus stengias į- 
tikinti, kad konkurencija tarp 
Rytų ir Vakarų išeis Vakarų 
naudai. Argumentai už tai: 
nors komunizmas ir pasiektų

mą, apie kurį kalba Chruščio
vas. Pagaliau ir Amerikos poli
tika vis labiau ta kryptimi yra 
vairuojama, nors aiškiai atospy- 
riais ir’ delsimu. O respubliko
nai, ieškodami šūkio rinkimam, 
sustojo prie emancipacijos, kū

to paties gyvenimo standarto, 
bot nei kaloriją kiekis, nei šal
dytuvai negali atstotito, ko So
vietai neduoda — laisvės. __

Vakarai ją turi, nors jos ne- ri turi pakeisti išlaisvinimo šū- 
supranta; bet reikia tik pagy-

■ venti kelias savaites rytų Eu
ropoje, kad pajustum, ką tas 
žodis iŠ tikrųjų ten reiškia ir 
kaip-jis traukia. - -

Alšopo pastebėjimai paverg- 
. - tų tautų gyvenime buvo įspū

dingi ir vaizdžiai papasakoti. 
Jo išvados jau nebuvo naujos. 
Tokias jau buvo piršęs Kenna- 
nas, buvo piršęs ir W. Lippman-

KIEK SUMAŽĖJO LIETUVIŲ IR PADAUGĖJO RUSU?
Laisvė, maskvinė. vasario 

19 pranešė tokius Lietuvos gy
ventojų skaičius pagal 1959 
sausio 15 surašymus:

Gyventojų Lietuvoje iš viso 
yra 2,711.000. Į tautybes jie 
skirstosi sekamai:

lietuvių 2.151.000
rusų 231.000
lenkų 230,000
baltarusių 30,000
žydų 25,000
ukrainiečių 18.000

SPAUDA

kad nereikėtų laikraščio kaanoe kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 45 metus, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtą būti triguba—apie 9 doL Tuo tarpu DARBI
NINKO skaitytojai gauna laikraštį už 6 doL Tai pigiausias 
mūsų laikraštis. /

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ iš’ai-

kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasifi-

u
Kiltų klausimas, ar šiandien 

pasmerkęs iliuzijas, kurias tu
rėjo Rooseveltas ir Eisenhowe- 
ris, talentingasis laikraštininkas 
nepasijus priverstas rytojaus 
dieną vadinti iliuzijom k tai, 
ką jis šiandien siūlo kaip gy
venimo diktuojamas tiesas? O 
jose yra didelių iliuzijų, kurias 
tektų skyrium svarstyti. M.

Pittsburgh, Pa. — Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktuvių proga į Pittsburghą 
buvo atsilankęs J. Rajeckas, 
Lietuvos atstovas Washingtone. 
Į Pittsburghą J. Kajeckas at
vyko vasario 19, penktadienį, 
apie 8 valandą vakaro.

Traukinys, kuriuo jis važia
vo, vėlavo net keturiom valan
dom, nes buvo stipri sniego 
pūga. Tą patį vakarą Roosevelt 
viešbutyje buvo surengta pri
ėmimo vakarienė Lietuvos mi- 
nistėrio garbei. Ministeris J. Ka
jeckas turėjo progos susipažin
ti su Alto vietinio skyriaus val
dyba ir su dauguma veikliųj iš
vietes organizacijų atstovų.
. Šeštadienio rytą vasario 20, 
su lietuvių delegacija J. Kajec
kas atsilankė miesto rotušėje. 
Priėmė miesto mayoras Joseph 
Barr, kuris pasveikino ministe- 
ri miesto vardu ir įteikė jam 
Pittsburgho miesto oficialų rak
tą. Maybfff įstaigoje užtrukta 
visą valandą, nes spaudos kam
baryje įvyko pasikalbėjimas su jų mieste. 
Hearst, Scripp Howard, Paul 
Blovk Mkrašfių silikatų at- 
f0?15 ? spa“’ J Kajeckas padarė dideli įspū-
da tns diė&as plačiai rašė apie j r 
įvykstantį Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą, o ypatingai 
puikiai buvo aprašytas pasikal
bėjimas Lietuvos reikalais.

mi-

Pittsburghe lankėsi ir kalbėjo 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas

Iškilmingas Vasario 16
nėjimas, kaip jau buvo praeitą 
kartą Darbininke rašyta, įvyko 
vasario 21 d., 3 vai. popiet lie
tuvių piliečių salėje. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo Lietuvos at
stovas Juozas Kajeckas, kurio 
kalba padarė didelį įspūdį? su
sirinkusiems. Taip pat puikią 
kalbą pasakė kongreso atstovas 
Hon. James Fultori. Meninę pro
gramą puikiai atliko šv. Pran
ciškaus akademijos studentės, 
vadovaujamos seselės Pranciš
kos. Gražiai padainavo W. Ci
niko oktetas. Aukų rinkimą 
pravedė V. Jūcevičius. Aukų 
surinkta daugiau kaip 500 dol. 
Aukų būtų, buvę žymiai dau
giau, bet tos dienos sniego pū
ga nemažą skaičių lietuvių su
laikė namie. Minėjimui pasi
baigus, žemutinėje svetainėje i 
įvyko vakarienė, kurią rūpino
si V. Količienė.

Dar ilgai Pittsburgho lietu- i 
viai minės garbingo svečio, Lie
tuvos ministerio, apsilankymą

Mums ypatingai smagu pa-

dį amerikiečių spaudos atsto
vam, kurie labai palankiai ap- ; 
rašinėjo šio žymaus svečio at- ;

Tam tikslui kovo mėnuo skelbiamas DARBININKO 
vajaus mėnesiu ir naujiem skaitytojam daroma nemaža

Kas prisius 3 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 8 dol., gaus 1960 ir 1961 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų'už 15 dol.

. Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para-

pigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų skai
tytojų padės administracijai ilgiau išsilaikyti nekeliant 
DARBININKO prenumeratos. Jei kiekvienas pasiryš pri
sidėti prie vajaus ir paieškoti naujų skaitytojų, nebus 
sunku to pasiekti. ,

Palengvinti išsiųsti prenumerata, dedama ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
Darbininkas, 910. Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Prašau siųsti DARBININKĄ .

Vardas ir pavardė ----------------------

Adresas ................. .......... ................

Laikraštį užsakė ..

Siunčiu už: 
prenumeratą $ aukų $..... Viso $.

(Data) (Paradas)

metam .

D A RBI NINKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:
Saulės Giesmė, dr. A. Maceina i 
Šv. Kazhniems, dr. Z. Ivinskis 
MiESmus Didvyris, šventasis, dr. P. Gaida L00 
Laisvė ir Būtis, dr. J. Girnius--------------- 1.00
Vysk. M. Valančiaus biografijos bruožai,

V. Biržiška 1.00

43.00
. 2.00

Čia taip pat. gaunamos visos naujai išleistos lietuviškos 
knygos: “Draugo”, “Nidos”, “Terros”, Saleziečių knygos ; 
jaunimui, Vokietijoje išleistos “Mūsų Tėvų pasakos” ir •< 
kitos vaikams knygutės, maldaknygės, plokštelės (ilgo 
grojimo), devocijonalijos bei kalėdiniai atvirukai

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WiIIoughby Ave^ Brooklyn 21, N. Y.laikraščiuose daug vietos skirta

Po piet tą patį šeštadienį mi- Lietuvos reikalam, nurodant 
HLstėris J. Rajeckas buvo Pitts- jos dabartinę sinkią padėtį ir 
burgho universiteto svečias, ap- pastangas iškovoti laisvę — pa- it Muiguv uiurcionciu <*p- pastangas iskovou laisvę— pa-

Lietuvių Kambarį. Pirmi- šalinti komunistinę okupaciją, 
ffemizes z z ninkė Bronė Pivaronienė apro- ~ -----

dė kambarį ir supažindino su 
kitų tautų įrengtais kambariais.

Tos dienos vakare šv. Pran
ciškaus vienuolyno seselės, a- 
kademijoje, surengė vakarienę 
minsteriui pagerbti. Vakarie
nėje dar buvo B. Pivaronienė, 
Dargis su žmona, S. Bakanas,

viku okupacijos įtakoje. Tie v- KoUčius, A. Naujalytė, 0. *<l pavergimas prieš 20 metų 
skalaus Skalsai toki: Gutauskienė, V. Jurevmus. A. ir raunama susirūpinti tam pa-

Krapas, V. Količienė ir kun. V. baltiečiais, kunem nepavyko iš 
Gutauskas. Priėmimo mėtų mi- Europos emigruoti.
nisteris J. Kajeckas turėjo pro- Paskelbta, kad vasario antro- 
gos apžiūrėti visas vienuolyno Je pusėje šveicarų draugija pa- 
patalpas ir įrengimus. 1.-^--* -----

Sekmadienį 10 valandą ryte

2.326,000
1.900.000

969,000

skaičių lietu-

Tarp jų minėjo 
lietuvių 
latvių 
estų

Kai palygini
vių Sovietų Sąjungoje ir Lie
tuvoje, tai skirtumas 
ro 169,000. Jie turi 
blaškyti po Rusiją.

. ____ Kai palygini šiuos
Vasario 23 tas pats laikraš- su ankstesniais, matyti, kaip

susida-
būti lė

Pasaulio 1 
yra duoti 1942 gegužės 27 
surašymo daviniai. Tai jau da
viniai po pirmų didžiųjų su
krėtimų, kurie gyventojų skai
čių keitė — po Vilniaus sri
ties prijungimo, po repatriaci
jos į Vokietiją, po pirmųjų de
portacijų. Palyginimas duoda 
pajusti, kaip gyventojų skai
čius keitėsi jau antros bolše-

Tautietis

šveicaru rinklava pabaltieji y 
naudai

Zuericho kantono skautų są
junga spaudoje paskelbė atsi
šaukimą, kuriame primenamas 
Lietuvos ir kitų Baltijos kraš-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, 

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

Bendras Lietuvos gyventojų 
tis rašė apie gyventojų skai- kito Lietuvos gyventojų skai
čių visoje Sovietų Sąjungoje, čius.

HIGHER DIVIDEND AHEAD!

AtmcrPATED 3 / 4%
blVIDENO d/ /o A YEAR

FOR THE PERIOD STA^TTNG JAN. 1. 1960 
with the continuance of s. i factory eamings. 
* 3’/į% regular divid-nd PLŪS USr special 
dividend on balances maintained for two or 
more years.

L.ATEST 
DIViOENO

3 1/2% a ycar

paid Q u a r t e r I y f rom Day o f O e p o s i t

The
K INGS

C 0 U N T Y
SAVINGS

BANK
1360 19S0

"A Ontury Of Service 
to Savers"

Telefonas: STagg 2-5938

Open an account at either Office 
Come in — wrtte-^-or telephone

Eastern Parkway Office 
539 Eastern Parkway 

at Nostrand Avė.
Mon. to Fri. 9 A.M. — 3 P.M.
Monday evening 5 P.M.—8 P.M.

PResident 3-7000
Broadway Office

135 Broadway at Bedford Avė.
Tues. to Fri. 9 A.M. ~

Monday 9 A.M. — 7 P.M.
STagg 2-6676

Brooklyn, New York

3 P.M.

Mcmber Fcdcral Drnosit Insurance Corporation

skaičius —
1942 2,789,587
1959 , 2,711,000

Taigi, per 17 metų Lietuvos 
gyventojų skaičius sumažėjo 
78,000.

baltiečiam remti renka aukas, 
iv vaiaiIUą rytu Zuericho skautai rinks, eidami 

šv. Kazimiero bažnyčioje buvo Per ^u^us'_. T«šos numatomos 
pamaldos už žuvusius Lietuvos Pirm°j eilėj pabaltiečių vaikų 
laisvės kovose. Pamaldas aplan- Prieglaudom (darželiam) ir mo- 

«didelis skaičius Pittsburgho ^y^om remti.

Nasserio politika

Lietuvių skaičius —
1942

2,151,000 lietuvių. Į pamaldas atsilankė
Taigi per 17 fnetų lietuvių ir ministeris J. Kajeckas. Pasi

skaičius Lietuvoje sumažėjo baigus pamaldom, jis buvo pa- Apie 100 arabų studentų, ku-
112,997. kviestas vaišėm pas šv. Vincento rie studijavo ar buvo paskirti

Lenkų skaičius Lietuvoje__ parapijos kleboną kun. J. Gir- studijuoti Sovietuose, dabar nu-
1942 336,939 <U- kreipti į Ameriką.
1959 230,000  • . *  '

Taigi ir lenkų. skaičius su- ; 
mažėjo 106,939. Jie' greičiau- ; 
šiai repatriavo į Lenkiją ar ; 
buvo taip pat deportuoti kaip ; 
ir lietuviai.

Rusų skaičius — tik tas vie
nas skaičius gausiai padidėjo— 

1942 --------
1959

85.303
231,000

Taigi padidėjo rusų skaičius 
Lietuvoje 145,697. Buvo 3.1 
procentas, dabar 8.5 procentai. 
Jie pakeitė lietuvius, išgaben
tus į Rusiją.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
STANKCNAS & MASIULIS

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
> Praneša visuomenės žibiai, kad gauta daug naujų {vairių medžiagų
1 iŠ ko galima pasirinkti sudarant siuntinius savo artimiesiems:
I 100 jvairių medžiagų vyriškiems kostiumams
> 200 ” ” moterifk. kostiumams Ir suknelėms
Į 100 ” ” moterižklems ir vyriškiems paltams
k Visos vilnonės medžiagos—angliškos su {audimu MMade in England”
I Medžiagų pavyzdžius galima matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovą
: JONĄ DAUGIRDA / 237 Union Avė. Brooklyn 11, N.Y?

Tol. EV 4-1232 ir EV 7-4940

WHITE HORSE TAVERN
baras * restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

84-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. Vlrginia 6-9519 

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN Tt, N. T.

S;.



Miunchenas laukia kongreso
J. MEDAITIS

ATSKIRI POSĖDŽIAI

Tokiem uždaviniam atlikti

kalnelio. Už jos nusidrie-

Kongrese bus kalbama še
šiom kalbom: anglų, ispanų, i- 
talų, portugalų, prancūzų ir 
vokiečių. Paskaitos bus verčia
mos į kitas penkias kalbas. Pir
mą kartą Europoje bus panau
dotas naujas vertimo būdas. Ne
ribotas žmonių skaičius galės 
suprasti viena iš tų kalbų, ku
rių tekstai pasirodys didžiulia
me ekrane.

Miuncheno, Bavarijos sostinėje, Vokietijoje, šią vasarą liepos 31 — rugpiūčio 7 įvyksta 37*taste 
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Apie fio kongreso paruošiamuosius darbus Darbininko 
skaitytojus sutiko paintodmuoti mūsų specialus k't'-espondentas Jonas Medušauskas-Medaitis.
čia dedame pirmąjį jo pranešimą. Toliau seks I M. x . .

be abejo, daugiau, n' g’i čia 
sužymėta.

džioji bėglių emigracija j Jung
tines Amerikos Valstybes ir ki
tus kraštus apretino lietuvių 
stovyklas ir privertė užsidary
ti jose veikusias mokyklas. Vo
kietijoje palikusių lietuvių vai
kai galėjo likti visai be sa
vos aukštesnės mokyklos. 
Aukštesnioji lietuvių mokykla, 
gimnazija, suorganizuota Diep- 
holze, kur vargo apie ketveris 
metus. Tiktai 1953 vasarą bu
vo nupirkta Rennhofo pilaitė 
ir pritaikyta mokyklai bei 
bendrabučiui. , Gimnazija čia 
atsikėlė 1954 sausio mėnesį.

Gimnazijos mokinių skaičius 
dabar svyruoja tarp 120 - 130. 
Per pastaruosius šešerius me
tus išleisti 32 abiturientai, šie
met gimnaziją baigia 6 moki
niai. Gal tik vienas kitas būtų 
galėjęs gimnaziją baigti, jei ne 
Vasario 16 gimnazija. Ji daug 
padėjo neturtingų šeimų vai
kam.

kia 360.000 kv metrų parkas su 
12 pastatų, čia būva tarptauti
nės parodos ir mugės. Visi tie 
pastatai paskirti kongreso rei
kalam.

Teresės aikštės viduryje į- 
rengiamas altorius. Iš visų pu
sių kils laiptai. Jie skirti Bažny
čios aukštiesiem hierarcham. 
Aplink altorių galės dar tilpti 
pusė milijcmo žmonių. Kita tiek 
sutilps tribūnose: jų statoma— dol.). 
104. žurnalistai, filmų ir tele
vizijų ' atstovai turės atskiras 
tribūnas.

ro Stravinskio, A. Brucknerio 
ir k.

Lotynų kalba bus giedama 
Kyrie, Gloria ir Credo. Kad bū
tų giedama darniai, Beurono 
benediktinų choras įgiedojo į 
plokštelę gregorinę? mišias 
“Missa brevis cum laetamini 
unanimi”. Plokštelę galima gau
ti generaliniame kongreso se
kretoriate už 4 markes (apie 1

Miunchenas, Bavarijos sosti
nė, nekantriai laukia vasaros. 
Rugpiūčio pradžioje Čia bus 
Tarptautinis Eucharistinis Kon
gresas, kurio šis miestas dar 
nėra matęs. Iš anksto ruošiasi 
gerai priimti. Jau veikia 24 ko
misijos. Bavarijos vyriausybė 
jų darbui užleido didžiulį pa
statą miesto centre, o miestas 
paskyrė" du milijonus markių 
(apie pusę milijono dol.). Mies
to burmistras T. Wimmer pa
sakė: ‘‘Kad gerai pavyktų ... 
Kas žino, ar mūsų karta besu
lauks kito tokio kongreso Vo
kietijos žemėje’. < PAMALDOS

ATSKIROM TAUTOM
Teresės aikštėje kiekvienos 

pamaldos bus pradedamos svei-
IŠKILMIŲ AIKŠTĖ 

. Kongreso milžiniškai miniai 
sutalpinti parinkta miesto aikš- kinamąją orkestro muzika (fan? 

fara). Paskelbtame konkurse 
pirmąją premiją laimėjo komp. 
Paul Winter. Dalyvavo 48 kom
pozitoriai iš Vokietijos, Austri
jos ir Šveicarijos.

Pirmomis kongreso dienomis 
pontifikalinės mišios bus ats
kirom tautinėm grupėm. Kon
greso dalyviai turės progą ma
tyti ir išgirsti mišias įvairių lai
kų ir formos: Guillaume de 
Machaut (14 amž.), vainikavi
mo mišias, Vienos klasiku, Igo-

Pagalba Vasario 16 gimnazi
jai ir toliau labai reikalinga. 
Reikalinga net trejopu atžvil
giu. Viena, yra nemažas būrys 
jaunimo, kuris nori lietuvių 
mokykloje mokytis ir lietuviais 
išlikti. Antra, lietuvių tautos 
nelaisvės ir naikinimo metu 
kiekvieną lietuvį išsaugoti są
moningą, susipratusį ir išsila
vinusį mums yra būtina parei
ga. Trečia, kovoje už Lietuvos 
laisvę kiekvienas lietuviškas ži
dinys, kur jisai bebūtų, yra, 
mūsų tvirtovė. Priešas labai 
norėtų tokius židinius sunaikin
ti, bet jo ranka nevisada pa
siekia.

Kitas klausimas, kiek mūsų 
pačių ranka savuosius kultū
ros židinius palaiko, kad jie 
laikytųsi ir dar tvirtėtų. Kai 
kada pagalbos ranka apsilpsta, 
entuziazmas atvėsta, kaip ir 
Vasario 16 gimnazijos atžvilgiu. 
Pardoykime daugiau ištvermės 
ištesėti savo pažadus ir įsipa
reigojimus. Galutinė pergalė la
bai dažnai priklauso ne nuo 
pirmojo entuziazmo, o nuo iš-

"Visiems, kurie dalyvaus 
Tarptautiniame Eucharistinia
me Kongrese Miunchene, iš 
širdies meldžiame gausiausios 
Viešpaties malonės. Vienybės 
ir Taikos sakramentas, kuriame* 
Kristus aukojasi už pasaulio gy
vybę, tebūnie įy gyvenimui ir 
veikimui šviečiančiu centru ir 
neišsenkančiu antgamtinės jė
gos šaltiniu" 4

ir atlieka auką už visus — už 
pasaulio gyvybę”. Kongresui ir 
parinktas šūkis: “Pro mundi 
vita” (Už pasaulio gyvybę).
Popiežius Jonas XXIII kongre

so sekretoriatui yra atsiuntęs 
savo nuotrauką, dar niekur ne
matytą, su sveikinimais, šven
tasis Tėvas rašo: —

Alt. PASAULIO GYVYBĘ
Vokietijos vyskupų laiške pa

sakyta, kad Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas, kuris 1960 
liepos 31 — rugpiūčio 7 įvyks 
Miunchene, “nėra nukreiptas 
prieš nieką: nei prieš politinį 
priešą, nei prieš kito tikėjimo 
žmones; jisai tiktai meldžiasi

tė, vadinama Teresės pieva 
(Theresienwiese). Miunchenas 
yra vienas iš Vokietijos did
miesčių, išsaugojusių savo vidu
ryje didžiulę erdvę — pailgo 
pavidalo aikštę: 1000 metrų il
gumo ir 500 platumo. Aikštė 
yra pakilusi. Nuo jos matosi 
visas miestas ir tolumoje dūlo- 
jančios Alpės. Viena maikštės 
pakraštyje stovi bronzinė mo- 
kers statula — Bavaria, stovi 
ant

kinių yra pėr ankštas ,— kal
bėjo dr. J. Grinius, — salė per 
maža ir be scenos, klasių pa
talpos nevisai tinkamos savo 
uždaviniam, fizikos ir chemijos 
kabinetai neturi tinkamų pa
talpų, mums, dar stinga baldų 
ir kai kurių knygų. Todėl šio 
dešimtmečio proga labai prašy
čiau visus padėti mums paša
linti bent dalį šių trūkumų, kad 
gimnazijai būtų lengviau atlik-

Dr. Jonas Grinius, gimnazi
jos direktorius, savo žodyje 
priminė, kad “šis židinys yra 
skirtas pirmiausiai vaikam tų 
lietuvių šeimų, kurios dėl karo 
ir sovietinės priespaudos Eu
ropoje buvo priverstos palikti 
Lietuvą”. Rūpinamasi, kad ta
sai “lietuviškos kilmės jauni-

Vasario 16 gimnazijos dešimtmetis
Vasario 16 gimnazija atšven- Gimnazija buvo pradėta or- 

tė savo dešimtmetį. Iškilmės ganizuoti 1950 ~ metais, kai di- 
įvyko gimnazijos rūmuose, bu
vusioje Rennhofo pilaitėje, va
sario 13. Toji mokyklos šventė 
buvo sujungta kartu su Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mu. Dalyvavo keletas aukštų 
Vokietijos valdininkų ir nema
žai amerikiečių karininkų. Vie
tos spauda plačiai aprašė iškil
mes, primindama Lietuvos oku
paciją.

Tik dėl tos okupacijos yra 
taip atsitikę, kad Huettenfelde 
lietuviai turėjo kurti savo 
kultūros židinį, savo . žibu
rį, kad tamsa neapimtų. Jisai 
šviečia ženklui ir liudijimui, 
kad anapus geležinės sienos, 
prie Nemuno, didelėje tamsoje 
ir vergijoje slopinama tauri 
lietuvių tauta. Gimnacija yra 
lietuvių bėglių sukurta ir jų 
pačių pastangomis išlaikoma.

DARBININKAS

mas šiame židinyje gerai iš
moktų tėvų kalbą, pasisavintų 
lietuvių krikščionišką kultūrą 
ir—subręstų gerais žmonėmis, 
mylinčiais laisvę ir sugeban
čiais kultūringai bendradar
biauti su kitomis tautomis”.
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TŪKSTANTIS ALTORIŲ
Užsienio svečių — dvasiškių 
ir pasauliečių — laukiama at
vykstant labai gausiai. Visus 
rūpinamasi tinkamai priimti. 
Miuncheno bažnyčiose kunigai 
ras 732 altorius mišiom auko
ti. Manoma, kad jų gali nepa
kakti, tad įrengiami dar 268 
altoriai. Kasdien mišias aukos 
apie 8,000 kunigų.

Kongreso metu įvyks visa ei
lė tarptautinių suvažiavimų. 
Bus religinių meno parodų, 
koncertų, vaidinimų. (Visą pro
gramą plačiau duosime kitame 
Darbininko numeryje).

Kongresą globoja Miuncheno 
kardinolas Joseph Wendel. Pa-

sąlygos nėra dar visai patenki
namos. “Bendrabutis 130 mo
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mis rankomis ir balta lelija? tyčioje, kai Vilniuje mokiausi miausiais mūsų Tėvynės lai- ka Dievo akivaizdoje. Šoka iš veikslą, gerai supranta, kur 
Vilniaus trirankį paveikslą ar gyvenau. Kartais užeidavau kais. džiaugsmo lubos ir atbrailos, reikia kreipti maldavimus, kadSIMAS SUŽIEDĖLIS

- -r kelios PARALELĖS

ir sidabrinį šventojo grabą pir
mąjį kartą išvydau aną pava
sarį, kai ilgėjimas maudė šir
dį, tolokai palikus namus ir
graudų motinos žvilgsnį prie 
vartų. Gal tasai graudumas ar

patį vidurdienį. Pravėrus sun
kias geležines duris, pasitikda
vo rami dienos tykumą. Galė
jai girdėti savo alsavimą, iki
prieidavai ligi šv. Kazimiero 
grabo. Jis tvyska sidabru ir žė-

Tik šiandien jo neberastam 
po Vilniaus katedros kupolu.

Nuo katedros tektų eiti pa
neriu Antakalnio linkui. Kai

ANAIS METAIS, kai buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklau
somybė, pirmąjį kartą atsira
dau Vilniuje. E smiltėtos Dzū
kijos keletas ėjome lietuvių 
gimnazijon. Nauji mokslo me
tai, vokiečiam tebeesant Lie
tuvoje, prasidėdavo pavasarį.

Dangaus mėlynėje jau čire
no vieversiai, bet keliuose dar 
gulėjo įvažinėtas pašalas. Rūd
ninkų didžioje girioje, kur sau
lė neužėjo, bolavo suskydęs 
sniegas. Jis tirpo ir bėgo, u- 
pokšniais Merkin. Po žiemos 
speigų budo gamta, ir budo 
Lietuva po ilgų nelaisvės me
tų-

Ėjome, sakytume, šventu 
Lietuvos keliu. Juo eidavo dzū
kų maldininkų procesijos į Vil
niaus Kalvarijas ir Aušros 
Vartus; praeidavo pro šv. Ka
zimiero grabą. Dar N tų mal-

vaus šventu miestu. Kalesnin
kų klebonas kun. Mykolas Ru
das, anam žygiui į mokslą 
mus įskatinęs ir išrengęs, kad 
prisikelianti Lietuva nestigtų 
pamokytų žmonių, vieno . da
lyko teprašė: “Dideliame mies
te neužmirškite, kad jame di
džiausia yra tai, 'kas šventa”.

Kaimo berniukam dar buvo 
daug kas šventa. Jie nebuvo 
dar patyrę, kaip miesto žmo
nės nudangsto daug dalykų, 
kuriuos kaimas gerbia. Nuima 
nuo sienų šventųjų paveikslus, 
palikdami tik nežymioje vie
toje kryžių. Ne kiekvienoje 
pirkioje ir jį rasi. O mūsų pir
kioje šventųjų paveikslai už
ėmė garbingą užstalės kerčią. 

.Ten buvo šv. Rokas su šune
liu, šv. Teklė su liūtu, šv. Izi
dorius su jaučiais ... šv. Ka
zimiero su lelija nebuvo. Kaip

kuris rūpestis nuvedė į Auš
ros Vartus ir Vilniaus kated
rą. Mokinių pamaldom sekma
dieniais eidavome kitur. Vil
niaus katedron papratau užei
ti šiokiomis dienomis. Pro ka
tedrą kelias vedė į Gedimino 
kalną, o toliau — į Tris Kry
žius. Žvelgus į miestą į baž
nyčių bokštus, galima sutik
ti su kun. Mykolu Rudžiu: 
“Vilniaus mieste didžiausia yra 
tai, kas yra šventa”.

Tą Šventąjį Lietuvos miestą 
ir žemę paskutinį kartą regė
jau nerimo dienom, kai iŠ ry
tų grūmojo nauja maskolių 
grėsmė. Arkivysk. Mečislovas 
Reinys šv. Kazimiero koplyčio
je laikė pamaldas. Žmonių rin
kosi nemaži būriai. Žmonės to
kie jau yra: keliai klumpa 
maldai, kai rūpesčiai lenkia 
galvą.

Ir aš daug savų rūpesčių

ri saulę., Saulės sruogos visu 
pluoštu leidžiasi iš aukšto ap
valaus kupolo, atsimuša sidab
rinėse puošmenose, nusidriekia 
balsvai juosvom grindim, nu- 
klūpotom ir nuašarotom. Ir ta
vo akys sužvilga, kai pakeli 
viršum altoriaus. Saulės ir si
dabro žaisme regi Šventojo 
grabą, iškeltą, angelų nešamą 
į Dievo Motiną. Nuo altoriaus 
žiburio kiek parusvę Jos 
skruostai ir meilus nusišypso
jimas. Įsiklausai, ar neišgirsi 
gyvo žodžio... Nugirsti, kaip 
ateina aidūs ir sunkūs žings
niai. Visai priartėja ir susto
ja, lyg laikas prie kapo. Ne
besi dabar vienui vienas, ir ta
vo skendėjimas minties gijose 
kiek sutrinka. Tylutėliai trau
kies ir* galvoji: tiek daug nu
tekėjo to laiko ir labai audro
tų prabėgo metų, o Šventojo 
šlovė vis tokia pat nematai ir

tasai kelias šakotųsi, rastum šv. 
Petro ir šv. Povilo bažnyčią su
aptvertu šventorium. Bažny
čios durų aukštumoje išvystum 
dar nenugramdytus žodžius: 
REGINA PACE FUNDA NOS 
IN PACE. “Taikos Karaliene, 
stiprink mus taikoje!”, žodžiai 
tie ne mūsų laikų, nors ir la
bai reikšmingi mūsų dienom. 
Savo skambėjimu jie primena 
Lietuvos didikus Pacus. Bažny
čią statydino Mikalojus Pacas, 
Vilniaus gynėjas nuo pirmojo 
maskolių įsiveržimo, dėkoda
mas Dievui už pergalę ir pra
šydamas Dangaus Karalienės 
taikos tvirtumo. Tai buvo prieš 
kokius 300 metų. f

Toji bažnyčia, dabar Vil
niaus pro-katedra, priglaudė šv. 
Kazimiero grabą. B katedros jį 
iškėlė nuožmiai netaiki raudo
nųjų maskolių ranka, o priglau
dė bažnyčia, savo vidumi pa
ti gražiausia Lietuvoje.

Įeini į vidų ir nustembi: vi-

pilioriai ir altoriai, gipsinės į- 
vijos ir lelijos. Nieko gražesnio 
negalima buvo rasti šv. Kazi
mierui — tam dangiškajam
lelijos žiedui, ir nieko prasmin- 
gesnio tremtiniui iš Vilniaus
katedros.

Šv. Kazimierą perkėlė į baž
nyčią kur vaizduojamas ste
buklingas jo pasirodymas Lie
tuvos kariam, šventųjų Karių 
koplyčios freskoje užrašas 
skelbia: “VICIT MUSCOS “Į- 
veikė maskolius”. Vilniaus ka
tedroje tokio įrašo nebuvo: ne
priminė, kad priešo jėga nėra 
nepalaužiama.

Yni Antakalnio bažnyčioje 
dar stebuklingas Dievo Moti
nos paveiksiąs, gynęs miestą 
nuo maro! Marija stovi ant mė
nulio, žvaigždžių vainiko ap
gaubta. E po apsiausto išties
tos rankos laužo ir barsto že
mėn strėles. Tai primena psal
mės žodžius: “Dievas leidžia 
balsą, ir dreba žemė ... Trupi
na šaudykles, laužo ginklus ir 
skydus degina ugnimi”.

Kas dabar lanko šv. Kazi
miero grabą ir regi tą Malo-

veikiau būtų sutrupintos prie
do šaudyklės ir sustabdytas 
raudonasis maras, kad ateitų 
tikroji taika ir ramybė. Anta-
kalnio bažnyčioje dabar žmo
nės klupo giliam susimąstyme
ir karštoje maldoje prieš Tai
kos Karalienę ir jos ištikimąjį 
tarną — šv. Kazimierą.

šventojo 'palaikai dabar il
sisi bažnyčioje, statytoje apaš
talų šv. Petro ir šv. Povilo 
garbei. Tie du apaštalai — tai 
Kristaus uolos. Niekas jų dar 
neįveikė ir niekas neįveiks. 
“Kas kenkia, tegul dar kenkia; 
kas yra suteptas, tesusitepa 
dar daugiau" — sakoma šv. 
Jono Apreiškime. Kodėl rusiš
kajam ateizmui prireikė dar 
labiau susitepti: išniekinti 
šventąją vietą, iškeldinti šv. 
Kazimiero grabą ir Vilniaus 
katedrą paversti muzėjum?

(bus daugiau)

— Gvb. Brown stengiasi pra
vesti savo valstybėje įstatymą, 
kad mirties bausmė būtų pa
naikinta. Ji esą jau atgyvenu-

> dininkų Iraku Vilnių vaizda- atrodo tasai Šventasis su tri- esu palikęs šv. Kazimiero kop- nemari. Jo grabas išliko rara- sa bažnyčia, rodos, gieda ir šo- ningosios Dievo Motinos pa- si savo amžių.
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Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Chkago, III. — Šv. Kryžiaus 

parapijoje Vasario 16 minėji-

— pastebėjo Br. Budrumas, 
Juos kunigas palydi iki vartų.:

Mes jau buvome išvažiavę 
pro vartus. Prie jų akmeninė
je lentoje kreipiamas dėmesys, 
kad žmonės nekrikščioniškai so£

j LIETUVĄ, Ukrainą, Baltfludiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas. — (Leista Sovietų Kurijoje)

BROCKTON 18, MASS.
Tek JUniper 6-7209

ką buvo duodama lietuviška pa
triotinė muzika, o akt. V. Vait
kaus vadovaujami scenos my
lėtojai, kaip Ritonė Tonkūnai- 
tė, Sigutė Vaitkutė ir Julija 
Puodžiukaitienė, klausytojams 
perdavė iki ašarų jaudinantį 
montažą “Tėviškės takais”.

— Laimingos kelionės į Sa- 
cramento, — palinkėjau rašy
tojai Alei Rūtai. — Dangus ap
siniaukęs. Kad nenuskraidintų 
į Las Vegas, kaip mane aną 
kartą. Ir ačiū Br. Budriūnui už 
pavėžinimą.

gyvenimu. Viena didelė skulp- žiiii pridėtą? žmogaus kūno dai- 
tūrinė grupė “Gyvenimo pa- luinas. Sakoma, “skaisčiam vis- 
slaptis” (The Mystery of Life) ' — —
vaizduoja, kaip kas į gyvenimą 
žiūri: nuo mažo Vaiko iki sene
lio, nuo ciniko iki vienuolio. Tų 
įvairių skulptūrų, įskaitant ir 
reprodukciją Michelangelo “Do
vydo”, sakoma, yra per 1,000. 
Jos boluoja tarp žalumos ir fon
tanų.

Iš W H I L — 1430 kilocycles, Medford 55, Mase, stoties

grupėje dalyvauja: Zita Juraš
kaitė, Marytė Juraškaitė, Auk
sė Matulaitytė, Gražina Melnin- 
kaitė. Gražina Seliokaitė, Regi
na Vaitkutė, Sigutė Vaitkutė

nam, didelę — visam grabui 
įdėti. Viena apšviestą rekla
muojama: “Sausa ir vėdina
ma”. .. Patogumas ir po mir
ties!
, Mirtis tose kapinėse prideng
ta linksmumo, giedrios nuotai
kos, gyvybės, džiaugsmo. Tam 
ir parinktas “Spingis tarp me
džių’’ (Forest Lawn). Kapinės 
užima didelį ir gražų parką su 
palmėm, oleandram, gėlėm, ža
liom vejom, skulptūrom, kop
lytėlėm. -Anas mauzolėjus tėra 
tiktai vienas iš didesnių pasta
tų: “kaulų biblioteka”. Kitų kau 
lai ilsisi po žeme, po medžiais, 
po gėlėm, tarp kurių gausu į- 
vairiausių skulptūrų. Jos blaš
ko liūdesį ir šalin veja mir
ties šmėklą. Matai bežaidžian-

. čius mažus kūdikius, juos be- toliau Burbankas. žiūri nuo ta
rnas pradėtas inga suma ^lu^a^as jaunas motinas, ko ir tvoros, apstatytos antiki-

tos vėliavos. Patriotinį pamoks
lą pasakė kun. A. Karalius. 
Įspūdingai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas prof. A. 
Aleksio. Jaudinančiai skambėjo 
maldos už Tėvynę. Pamaldos 
buvo baigtos Lietuvos ir Ame
rikos himnais.

Los Angolos dangus tebesi- 
niaukstė, kai grįžome iš Rūtos 
Kilmonytės. Protarpiais šlaks
tė. Gaivino palmes ir plovė vaiz
dines reklamas. Viena traukė 
pavasarišku žalumu. Traukė ir 
gundė: “Gražiausiose kapinėse 
jūs galite pasilaidoti už 90 do
lerių”. Net ir apskrito šimto ne-z 
reikia. Dešimtinė dar lieka pa
likimui __
~ — Ar nepasuktum^ tas .ka-. 
pine£? —; pasiūlė mus vėžinęs 
kompozitorius Bronius Budriū- 
nas. Rašytoja Alė Rūta nesiprie
šino . tokiu būdu “laidojama”. 
Aš dar bandžiau atsikalbinėti:

— Mano globėja, vaišingoji 
p. B. Medziukienė, laukia su 
pietumis. Antra vertus, ir mir
tininkam pirma pasiūlo pasiso
tinti.

— Tos kapinės įsteigtos dau
giau gyviem, negu mirusiem, — 
įtikinėjo mūsų vadovas, — Nė 
Kristus dar neprikaltas prie 
kryžiaus. Verta pamatyti tą di-

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrine radijo programa

WKOX, 1190 kilocyklės 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuo 8 ligi 9 vaL ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

Popiet žmonių prisirinko pil- Nepriklausomybės atgavimo 
mitelė didžiulė parapijos salė, šventę vasario 16 atskiru po- 
Programą pradėjo ir jai vado- būviu paminėjo pabaltiečių mo- 
vavo Alto pirm. J. Trečiokas, terų komitetas. Buvo susirinkę 
Programa buvo pradėta iškfl- apie 120 asmenų. Vakaro ne
mirtais ir skambiais vadina- mažas pelnas paskirtas Vasario 
mųjų “švilpukų” orkestro mar- 1® gimnazijai Vokietijoje, 
šų garsais. Orkestras iškilmių- Lituanistinės mokyklos šokė- 
gai įžygiavo ir išsirikiavo prie- jų grupė, kuriai vadovauja pri
šals susirinkusius. Invokadją tyrusi šokių mokytoja Gražvy- 
atliko kun. W. Vičas lietuviš- da Maurutienė, vasario 20 bu
kai ir angliškai, paaiškindamas, vo išvykusi į kaimyninę Tor- 
kad tai yra paimta iš lietuvai- rlngtono koloniją, kur vasario 
čių kalinių parašytos maldakny- 16 Šventėje pašoko tautinių 
gės Sibire. Po invokacijos, mar- šokių bei padainavo. Šokėjų 
šarns aidint, buvo įneštos ir pa
gerbtos vėliavos. Parapijos cho
ras pagiedojo himnus ir padai
navo keletą patriotinių dainų. 
Parapijos mokinių choras, va
dovaujamas seselės prancūzės ir Aldona Žemaitaitytė.
Lucillė, padainavo Lietuva bran- G. Kur.,

Transliuoja H stiprio* radijo stotie* WLOA. 1550 kilocycle* 
KTEKVTFNĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.

Jei norite Šioje radijo programoje 'skelbtis, kreipkitės adresu

prastą kapines. Jose gyvenimas 
nesibaigia, o tiktai prasideda. 
Tikinčiam, kitas gyvenimas, tu
rįs būti dar gražesnis, tai ir ka
pinės turinčios būti gražios, 
džiaugsmingos.

Tokios yra Forest Lawn. Bet 
kiek jos padeda žmogų nuteik
ti, kad savo gyvenimu siektų 
to amžinojo džiaugsmo, yra jau 
asmeniškas reikalas Kai kam, 
rasi, labiau reikia priminti mir
tį, katT susimąstytų džiaugsmin
gose gyvenimo pinklėse. Man 
sudarė įspūdį, kad amerikoniš
kas “happy end” rado savo iš
raišką ir šiose Los Angeles ka
pinėse.

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

Biznio reikalas kreiptis į Baitic Florists gelių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadroay, South Bostone.
TeL AN 8-0480. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

ą K' siekia kryžiuočiam nedovanoti,
B atsirado mano Istoriškas apeti-

■ x~\ ir pradingo kasffiemškas.
z z K Prašysiu dovanoti pietum už-

M trukęs, o dabar — į gyviem
1 K skirtas kapines. Jos vadinamos 

Forest Lawn.

■ Mus pasitiko švelni meliodi- 
H ją kai kopėme didžiulio mau-
■ zolėjaus laiptais. Grojo “Avė

/ Maria”. Kas nors vis dėlto bu- 
| vo laidojamas. Laidojamas po

br. budrio nas (d.) ir tto stogu, ne po žeme.
straipsio autorių*. . _ ilgais mauzolėjaus ko

ridoriais su atsišakojimais. Sie
nose eilėmis įmūryti karstai, 
kitur tiktai pelenų urnos. Prie 
jų gėlės — apvytosios ir gai
dos. Įdubose ir ant pastovų — 
statulos. Jų yra įvairiausių: ma
žų ir didelių, apvilktų ir nu
rėdytų, kaip mirtis nurėdo žmo
gų. Yra ir madonos ir šventie
ji, ir veneros ir amūrai su psi
chėmis. Gali pirkti ir išsinešti.

Gali nusipirkt ir vietą pasi- 
laidot mažą dėžutę "tik pele- lyg uraganas^ artėtų Plūstan

čias minias žmonių Dviejų gal
važudžių jau įbestus žemėn kry
žius. Kristus stovi tarp jų bal
tam drabužy. Jo kryžius guli 
ant žemės. Viskas paruoštą Dar 
valandėlė — ir matysite Mane 
pakeltą ...

Pakilau sukauptas ir susimąs
tęs. Ir visi žiūrėję tylutėliai 
skirstėsi. Galima sukaupti ir ne- 
judomu paveikslu: muziką aiš
kinimu, šviesos siektais. Pus
valandis praeina nepastebimai.

Dar galvoji apie Kalvarijos 
dieviškąją utristenją, kai į tave 
siūbtelia banga naujų jausmų. 
Už pastato atsiveria gilus vaiz
das į Los Angeles apylinkes ir 
kalnus. San fernando klonyje 
dunkso Glendale, Pasadena; dar

— Gal eisime dar paveikslo 
pažiūrėti? — pasiūlė Br. Bud
rumas. — Dabar kaip tik pra
džia. ;

Buvo pradėję sodriau lyno 
ti. Atsiradome vėl po pastoge, 
ant .kalnelio. Suėjome kaip į 
teatrą. Sceną dengė milžiniška 
rusva uždanga. Grojo religinės 
nuotaikos uvertiūrą, kol atsi
skleidė Jono Stykos paveikslas 
“Nukryžiavimas”: 195 pėdų il
gumo ir 45 pėdų platumos. Gar
sintuvai aiškino, ką matome. 
Jeruzalės miestą ir kalvotas 
apylinkes su Golgota, Paniuru
sį, debesuotą ir dumsų dangų,

vos nepriklausomybės šventės pijos mokiniai ne visi kąlba 
iškilmės pcąėjo plačiu masto, lietuviškai, bet buvo sudainuo- 
nepaprasto iškilmingumu, toli ta tik su menkučiu akcentu, 
prašoko anksčiau buvusius mi- Lituanistinės mokyklos moki- 
nėjimus. niai pašoko keletą tautinių šo-

Vasario 13 per J. Adomaičio kių, kuriuos paruošė G. Mau- 
vedamą radijo programą J. Ge- rutienė. Paskutinę iškilmingo- 
lumbauskas patiekė klausyto- sios programos dalį sudarė skau 
jam gražiai apdirbtų minčių čių būrelio montažas., 
pluoštą iš Lietuvos istorijos, Kalbėjo miesto burmistras E. 
prieidamas ikt dabarties. Kitą Bergin, šen. J. Monagan, buvęs 
dieną per “Lietuvos prisimini- senatorius J. Peterson, prof. 
mų” radijo programą visą lai- A Aleksis. Visų kalbos bendrai 

užėmė ne daugiau pusę valan
dos. Burmistras E. Bergin pa
stebėjo, kad Lietuva turi būti 
laisva ir nepriklausoma, nes jos 
vaikų meilė savai tautai yra gy
va ir didelė. “Jėga ir smurtas 
niekuomet nepalenks širdžių”. 
Kiti du kalbėtojai, Connecticut

Pagrindinis minėjimas įvyko seimo atstovas J. Adomaitis ir 
vasario 14. Pradėtas 11 vai. pa- Alto sekretorius dr. Pijus Gri
masomis šv. Juozapo bažnyčio- gaitis, svečias iš Chicagos, sa- 
je. Sumos meta buvo išrikiuo- v0 kalbas užtęsė. Dr. P. Gri

gaitis kalbėjo virš valandos. 
Publika praretėjo. Aukų dau
giausiai buvo surinkta per or
ganizacijas. Salėje palikusi kant
riausioji publikos dalis taip pat 
buvo dosni. Iš viso surinkta 
1568 dol.

kas skaistu”. Vis dėlto “Nu
kryžiavimo” pastatas galėjo bū
ti apgaubtas ir kitokia nuotai
ką Gal norėta pasakyti, į kokį 
pasaulį atėjo krikščionybė, kad 
jis būtų skaistus.

Yra dar ir antras paveikslas, 
panašiai rodomas: Leonardo da 
Vind ‘Taskutinės vakarienės” 
reprodukdją vitražas.

— O da tai Gėlių bažnytė
lė, — pastebėjo mūsų paslau
gus vadovas. — Labai mėgs
tama filmo žvaigždžių.

— Maldai? — paklausiau.
— Ne, vedybom.
Vedybos kapinėse, tur būt, 

niekur neįprastas dalykas, bet 
egzotiškas. Pasakojama, kad/ 
Forest Lawn kapinėse sutuokta 
jau 21.000 porų Gi tas kapines 
per metus aplanko apie pusant
ro milijono žmonių. Neišeina 
iš jų tik tie, kurie čia atveža
mi.

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedžjui ANTANUI F. KNEižIUI, 50 Cottage St., 
Norwood, Mass. Skyriai: LITHUANIAN vURN11URE CO. — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 
P. O. Box 132, So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė.. Cambridge, Mass. — Telefonai: 
NOrwood 7-1449; ANdrevv 8-7635; ANdrew 8-4618; KIrkland 7-8533

Spurgas, MIC.
Šv. Kryžiaus parapijos mo

kykla turėjo savo atskirą pro
gramą. šią mokyklą lanko apie 
400 vaikų. Mokytojauja šv. Ka
zimiero seserys. Vedėja yra vy
resnioji. sesuo M. Emanuelė. 
Mokyklos mokiniai turėjo pri
sisegę trispalvę vėliavėlę. Vie
ną berniuką paklausus, šis at
sakė, kad yra Lietuvos “Fourth 
of July”. Berniukas dar pasi
gyrė, kad mokykloje turėjo 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. Kiekvienas skyrius ką 
nors dainavo, šoko ir deklama
vo. Viskas buvo lietuviškai ir 
tą dieną seserys mokytojos 
stengėsi kalbėti tik lietuviškai. 
Reikia pasidžiaugti, kad taip 
kurstoma lietuvybės ugnelė, bet 
tenka ir nuliūsti, kad ne visose
lietuvių parapijose lietuvybė 
gyvuoja. Skaudu, mums se
niem lietuviam, kurie savo cen
tais rėmė lietuviškas parapijas 
ir vienuolynus. Pagarba ir pa
dėka priklauso šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonui kun. Anicetui 
Linkui, kad globoja savo mo
kykloje lietuvybę. Duok, Dieve, 
jam daug metų darbuotis. J. 6.

VAIZDAS U Forest Lawn j San Fernando slėnį. Matosi Glendale, to
liau Pasadena. /
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Išreiškė didelę 
pagarbą lietuvių 
tautai ir kalbžfi

Kazys Inčtūra

Vasario Švento Kazimiero kariuomene
1616 minėjimas šiemet suruoštas 
šv. Kazimiero parapijos salė
je. Rūpinosi Alto skyrius, čia 
vadinama Brocktono .Lietuvių

ryto vasario 14, sek- 
buvo pamaldos šv. 

Kazimiero bažnyčioje; mišias 
aukojo vikaras kuo. J. Dauriis, 
pamokslą pasakė klebonas preL 
Pr. Strakauskas. Popiet para
pijos salėje minėjimą pradė
jo Kostas .Jurgeliunas. Kalbė-

madienį

Burke, demokratas, iš Milton, 
Mass. Jis, tur būt, pirmąjį 

ir vienintelis visuose Va- 
16 minėjimuose savo 
buvo gražiai, taisyklin-

sario 
kalbą 
gai lietuviškai išvertęs ir iš
dalinęs žmonėm; kalbėjo ang
liškai Toks lietuvių kalbos į- 
vertinimas ir atsižvelgimas, 
kad kai kas galįs angliškai ne
suprasti, padarė visiem nepa
prastai malonų įspūdį. Žodį 
tarė taip pat prel. Pr. Stra
kauskas ir miesto atstovas. 
Meninę programą atliko visai 

“-naujas choras, kuriam vadoya- 
x vo Mrš. Brėlvaitė - Falkon,

Brocktono lietuvių radijo va
landėlės ~ pranešėja. Naujas 
choras, suorganizuotas Lietu
vių Bendruomenės veikėjų 
(Sofijos Stašaitienės ir Jono 
Mankaus) pastangomis. Tau
tinius šokius šoko ateitininkų 
moksleivių grupė; pašoko šus- 
tą ir Grandinėlę. Vasario 16 
aktą perskaitė Jonas činčys. 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
salėje surinkta virš 500 dol. 
Toji suma, sakoma, dar padi
dėsianti aukomis, surinktomis 
ne minėjimo metu.

— Vasario 16 taip pat pa
minėjo Brocktono radijas lie
tuviškai ir angliškai .Minėji
mu rūpinosi Lietuvių Bend-

Kas ten bilda, kas ten dunda, net žemelė dreba? 
Tai Kazimiero kareiviai keliasi iš grabo.

- Šventi vyrai iš po Kauno, iš urvų slaptingų 
keliasi Velykų naktį, kelias stebuklingai.

Sarvai blizga nenešioti, nevartoti skydai 
gyvomis sidabro aukso lelijomis žydi.

Greitai lekia plieno kulkos, greitai — mintys blaivios, 
dar greičiau — ugniniai vyčiai, užburta. kareivos!

’ Tiltus jiems išgrindžia žvaigždės Nemune sukritę — 
kaip iš karstų nesikelti tėviškės lankyti?!

Šaukia jie balsais gyvųjų ir verpetais narstos, 
lyg norėdami čia likti — nebegrįžti karstuos...

Tik per šimtą metų kartą, tiktai naktį šventą 
tau valia nors trumpą mirksnį draug su jais gyventi.

Lietuvos visų bažnyčių jiems varpai tad gaudžia, 
užburbėję užpelėję jiems vargonai siaudžia!..

Kai ta iškilmė aptilsta, raiteliai sujoja 
Nemuno ir Neries upių santakon erdviojon.

Jųjų tarpe pasirodo jaunas karaliūnes — 
kieta ašutinė dengia baltąjį jo kūną. $V. KAZIMIERAS, dail Adomo Varno paveikslas.

Lelija jo rankoj žėri, aureolė tviska.
Kupinas šventos ramybės jis apžvelgia viską.

Lyg nematomieji kryžiai pakelėj sustoję — 
budim tėviškės sargyboj, budim amžinojoj.

Kaip balandžiai ten apstoja raiteliai jo šaunūs. 
Taria jis žodžius slaptuosius, peržegnojęs Kauną:

Mano ginklas nepraliejo mano brolio kraujo, 
tat man lemta vadovaut jums, laukti žygio naujo.

— Vilniuj guli kaulai mano. Vilniuj karstas mano, 
mano mintys kaip paukšteliai vis čionai plevena.

Daug vargų gyvieji kenčia, daug vaidų patyrė, 
dar ne metas stot pagalbon, šviesūs Dievo vyrai.

Po Kaunu urvų slaptųjų pasirinkom rimtį — 
nors per šimtą metų kartą mirksniui čia atgimti.

Kai užklups didžiausias vargas, kai aptems jiems saulė, 
mės pakilsim — nugalėsim visą jiems pasaulį! -—

IŠ VISURHsrinjnr, naujo Baltimorės 
lietuvių sporto klubo, susirin
kimas buvo vasario 21 lietuvių 
svetainėje. Dalyvavo sportinin
kai ir sporto mėgėjai. Aptartos 
varžybos New Yorke ir stalo 
teniso turnyras, kuris bus ko
vo 12-13. Klubui pirmininkauja 
Juozas Gailevičius.

šv. Vardo draugijos yyrų me
tiniai bendri pusryčiai bus ko
vo 13 tuoj po 8:30 v. mišių 
parapijos salėję.. žymus svečias 
pasakys kalbą. Po pusryčių bus 
renkama nauja valdyba.

Klebonas nuoširdžiai dėkoja 
parapijos vakarienės rengėjam 
ir kun. K. Pugevičiui, kuris jai 
vadovavo. Vakarienės pelnas 
skiriamas mokyklos reikalam.

Inž. Jono ir Marytės Bučins
ku dukrelė pakrikštyta vasario 
21 šv. Alfonso bažnyčioje. 
Krikšto tėvais buvo V. Volertas 
iš Baltimorės ir I. Trečiokienė 
iš New Jersey. Vaišės įvyko 
Bučinskų namuose.

Ateitininkai šv. Kazimiero 
minėjimą ruošia kovo 6 . para
pijos- salėje. Bus agapė tuojau 
po 8:30 vai. mišių. Minėjime 
bus įdomi programa.

Ramovės nariai su savo šei
momis buvo susirinkę vasario 
27 į lietuvių svetainę. Mūsų 
kolonijoje yra apie 30 buvusių 
Lietuvos kariuomenės narių. 
Dabar Ramovei pirmininkauja 
buvęs pulkininkas Pranckonis.

Lietuvię veteranę postas 154 
kovo 20 Town Hali, 8036 Eas- 
tern Avė., ruošia keptos jautie
nos vakarienę. Bus duodamos 
ir austrės ir Įvairūs žuvies pa
tiekalai. Pradžia 1 vai., tęsis iki 
6 vai. vak. Bilietas 3.75.

Bernardas ir Pranė Karpers 
Karpavičiai vasario 28 minėjo 
sidabrinį vedybų jubilėjų. šv. 
Alfonso bažnyčioje 10 vai. buvo 
iškilmingos mišios. Sukaktuvi
ninkai užaugino gražią šeimą, 
išleido į mokslus. Bernardas tu
ri siuvyklą, kurioje ir dabar te
bedirba. Po pamaldų buvo su
rengti pietūs, kuriuose įdalyva-

Lietuvos pavilijonas tarptautinėje parodoje
ruomenės apylinkė. Chicago, III. — šią vasarą - J. ŽILVYTIS

— Brocktono katalikų aukš- rengiama didelė tarptautinė * 
tesnėje mokykloje (mokykla prekybos ir pramonės paroda, informacinius leidinius, ir pre- no įrengmas turi didelės po- ciniūš leidinius. Vienas turėtų vo giminės ir artimieji.’ 
veikia jau antrus metus ir tu- Parodoje įsiregistravo daly- kybinį paviljoną, kuriame lei- itinės reikšmės. Susidarė pa- būti mažas ir parodos lanky- ' Jennie Sakevičienė ‘ (Sakie), 

jog niekas nebeparode tojam dalinamas veltui. Kitas paskutinius metus sirgusi, mi- 
i. j-j z z. . u_. secours ligoninėje va-

pigiai pardavinėjamas, sario 20. Velionė su savo vy-

Paviljono organizatoriai ran-; 
da būtina išleisti du informa-

Uituanus kovo 1 pradėjo žur- 
nalui remti vajų. Pravėdūnu J 
rūpinasi Clevelande veikiąs > 
centrinis žurnalui remti komi- || i 
tetas, talkinamas įvairiuose S 
miestuose veikiančių komitetų. 
Vajaus metu komitetas kreip- 
sis į irisus lietuvius, prašyda-B. 
mas paramos šiam informaci- 
niam - kultūriniam leidiniui.

— Vasario 16 gimnazijos sko- į 
loms mažinti vieno dolerio va- 
jus tik per Chicagą atnešė jau r- 
1,812.15 dol. Paskutiniai stam- 
besni aukotojai: dr. A. Valiuš- 
kis — 25 dol., Justas Liaukus 
iš Brooklyno pakartotinai 10 
dol.; dr. H. Nągys ir St. Dau
nys — po 5 dol. Aukas siųs- 4 
ti adresu: A. Gulbinskas, 6324 
So. Bishop Avė., Chicago 29, 
III.

— Simas Velbasis, nepriklau
somos Lietuvos laikų gabus 
baletininkas, turįs savo studi
ją Chicagoje, gegužės 15 stato 
baletą “Užburtoji fleita”.

— Laiškai Lietuviam, leidžia
mi lietuvių jėzuitų Chicagoje, 
savo dešimtmečio proga išlei- ’ 
do sukaktuvinį vasario mėn. 
numerį. Sudėta daug sveikini
mų ir -sukakčiai ; pritaikytų^ 
straipsnių. Žurnalą redaguoją 
kun. J. Vaišnys, S/j.

— "Eglutė" auga. Dešimtme
tis prasidėjo tikrai gražiai. Ypač 
kai kurios lietuviu kolonijos pa
rodė labai didelį'susidomėjimą 
ir paramą. Montrealio lituanis
tikos mokytojų dėka to miesto 
prenumeratos išaugo iš 6 į 60. 
Detroite, J. Damušienės pastan
gomis, laikraštėlį gauna 25 nau
ji skaitytojai. “Eglutės” dešimt
metį taip gražiai pradėjus, rei- < 
kia tikrai nuoširdžiai pasidžiugti 
ir palinkėti kitų miestų gyvento
jams parodyyti panašios inicia
tyvos.

NURSING SERVICE
ri labai gražius pastatus) me- vauti visa eilė Pietų Amen- džiama pardavinėti savo kraš- dėtis, 
tiniame vakare vasario 14 - kos, Europos, Azijos ir Afri- 
17 buvo įvairių tautų progra- kos kraštų. Laukiama, jog šių- 
mos, kurios truko keturias metinėje parodoje pirmą kar- 
dienas. Lietuvių mokinių su- pasirodys ir sovietai.
-organizuota trupė gražiai pa- Parodoje kviestos dalyvauti 
sirodo su tautiniais šokiais, tos valstybės, kurios turi JAV

— Kun. Juozas Šeškevičius, 
tik šiom dienom atvykęs į A- 
meriką iš Brazilijos, pakvies
tas pravesti šv. Kazimiero pa
rapijos gavėnios rekolekcijas. 
Moterim rekolekcijos bus ko
vo 6 - 13, vyram — kovo 13- 
20.

— LDS susirinkimas šv. Ka
zimiero parapijos įvyko vasa
rio 21. Keliolika narių ta pro
ga užsimokėjo už Darbininką 
1960 metam.

— Parapijos choras ruošias 
koncertui, kuris įvyks balan
džio 24. Chorui vadovauja šv. 
Kazimiero parapijos vargo- 
ninkė Mrs. S. Ventre.

— Parapijos mokykloje atlie
kamas remontas kai kurių 
kambarių. Vakarais ir šešta
dieniais savanoriškai dirba pa
rapijos vyrai, kad išlaidos bū
tų mažesnės.

to gaminius. Lietuvos pavil- noro atstovauti Lietuvą dau- didesnis (apie 6 lankų dydžio)
jonas bus valstybinis — repre- gybės tautę ir milijono lanky- butų . _ ’ _ ' ‘ 'J    _
zeiftacinis, kad kitom tautom toję parodoje, į kurią Lietuva Tokių leidinių būtų galima pa- ru Antanu aktyviai dalyvavo
ir parodos lankytojam primin- palesta. -1-’
tų Lietuvos vardą, parodytų 
nepriklausomos Lietuvos vei- 

pripažinimą. Per Lietuvos kon- dą ir okupanto smurtą. Paro- 
sulatą dr. P. Daužvardį paro
doje pakviesta dalyvauti ir 
Lietuva. Parodoje dalyvaujan
ti valstybė gali turėti valsty
binį — reprezentacinį pavil
joną, kuriame varžoma pre
kyba, išskyrus suvenyrus ir

FRIENDLY NIGHTINGALES 
NURSES, INC.

BABY TECHNICIANS

dą 
jų, 
ga

lankys milijonas lankyto- 
tad susidaro dėkinga pro- 
paskleisti dešimtis tūkstan

čių informacinių leidinių 
Lietuvą, kurių, ,.. deja, 
rų neturime.

Tarptautinė prekybos ir 
monės ,paroda Chicagoje reng
ta ir praėjusiais metais. Ją 
aplankė arti milijono lanky
tojų. Lietuvos paviljoną per
nykštėje parodoje organizavo 
Chicagos Lietuvių Prekybos 
Rūmai ir sudarytas specialus

apie 
ge-

pra-

LAVVRENCE, MASS.
Vasario 16 gimnazijos reika

lams surinkta ir per Balfą pa
siųsta 25 dol.

Sausio 31 šv. Pranciškaus pa
rapijos vaidintojų trupė, vado- organizacinis komitetas. Kon- 
vaujama kun. A. Klimo, pa
linksmino publiką keletu nuo
taikingų scenos vaizdelių, pa
vadintų šunim Būram. Progra
mą dar papildė mergaičių cho
ras, paruoštas vargonininko 'J.
Naikaus. Trupė buvo užkvies-

sulas dr. P. Daužvardis vėl 
kreipėsi į Lietuvbš Prekybos 
Rūmus ir buvusį komitetą, 
bet atsakyta neigiamai. Lietu
vos paviljono reikalu neparo
dė susidomėjimo ir lietuviškie
ji politiniai veiksniai, nors 

G. L. ta į Lowell, Mass., vasario 28. Lietuvos valstybinio paviljo-

skleisti 30 - < 
lis padengtų paviljono įrengi
mo išlaidas.

Deja, paruoštų informacinių 
leidinių anglų kalba apie Lie
tuvą neturime. Daromi žygiai 
rasti vyrą, kuris dar pajėgtų 
tokį informacinį leidinėlį apie 
Lietuvą paruošti.

Po eilės nesėkmingų susira
šinėjimų konsulas kreipėsi į 
Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos apygardos valdybą, kad 
ji ateitų Lietuvės valstybinio 
paviljono organizuoti. Bend
ruomenė sustojo ties klausi
mu: Lietuvos valstybinio pa
viljono įrengimas tarptautinėj 
parodoj yra politinės reikšmės 
gestas, tad ar nebus Lietuvių 
Bendruomenė apšaukta besi- 
veržiati į ne savo sritį. Su
šauktas Chicagos lietuvių or
ganizacijų atstovų pasitarimas 
įgalino Lietuvių Bendruomenę 
imtis šio žygio, kai niekur ki
tur nerasta pritarimo. Sudel- 
simo žala dar nedidelė — beli
ko tik nedidelė vietelė Lietu
vos paviljonui įrengti, bet ge
roje vietoje, šalia Filipinų pa
viljono.

Propagandinė Lietuvos -pa* 
viljono reikšmė ęlidelė. Bet 
reikia ir didelių pastangų, kad 

.Lietuvos vardas būtų tinkamo
je aukštumoje. Sunki finansi
nė našta — paviljono įrengi
mas pareikalaus kelių tūks
tančių dolerių. LB Chicagos 
apygardos pirmininkas J. Ja
saitis tikisi nelengvas kliūtis 
nugalėti ir laukia lietuviškų 
organizacijų ir lietuviškosios 
visuomenės* finansinės para
mos. Tariamasi su dailininkais, 
kaip geriau išnaudoti visas ga
limybes, kad Lietuvos paviljo
nas atkreiptų lankytojų dėme
sį. Parodoje, be Lietuvos, iš 
kitų egzilų gal dar dalyvaus

Lietuvos paviljoną organi
zuojant darosi dramatiškai ak
tualus informacinių leidinių dalį išpildys Lietui Jų Bend-
apie Lietuvą anglų kalba klau- ruomenės choras, 
simas, kadangi sovietai sveti- muz. Petro Annono. Minėji-
momis kalbomis jau išleido ir 
platina melagingus informa- mas. Minėjimą
cinius leidinius apie Uetuvą. skyrius.

40,000. Leidįnė- parapijos parengimuose ir le
gionierių veikloje; ji buvo Įe- 
gienierių pagelbininkių 154 pos- 
po narė. Penki kunigai aukojo 
mišias už jos sielą šv. Alfonso 
bažnyčioje vasario 24. Palaido
ta Baltimorės National kapinė
se. Liko liūdintis vyras Anta
nas, dukros ir eilė anūkų.

Specialize in care for pre-mature or 
any home Service.

Courteous and efficient attendants.
DE 5-3151 or TI 2-8595

NURSING SCHOOL

KUN. JONO JAKAIČIO SUKAKTIS
Worcester, Mass. — Kun. 

Jono Jakaičio ruošiamas pa
gerbimas kovo 20, sekmadienį, 
šv. Kazimiero parapijoje. Jis 
čia buvo ilgametinis klebonas, 
šiemet sulaukęs 50 metų kuni
gystės. Iškilmingas mišias au-

Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas

Rochester, N.Y. — Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
dėl sniego audros buvo atidė
tas į kovo 6, sekmadienį. E 
ryto 9:30 per radijo stotį W 
HEC (1460 banga) anglų kal
ba valandėlę praves Jonas 
Morkūnas. Suma 11 vai. šv. 
Jurgio bažnyčioje už gyvus ir 
mirusius Lietuvos laisvės ko
votojus. Visos organizacijos 
maloniai kviečiamos mišiose 
dalyvauti organizuotai su vė
liavomis. Eisenai vadovaus Gu- 
dyno posto lietuviai legionie
riai. Popiet 3 vai. iškilmingas 
minėjimas parapijos salėje. 
Pagrindinę kalbą pasakys sve
čias iš New Yorko, prof. Juo
zas Brazaitis. Darbininko re
daktorius. Meninę programos

meisterio vietą 
Vasario 26 ivy- 
rungtynės tarp 
parapijos krep-

vedamas

Antanas Kli- 
ruošia Alto

kos jubilijatas, pamokslą pa
sakys prel. Pr. strakauskas. 
Popiet parapijos salėje bus po
būvis.

Misijos šv. Kazimiero para
pijoje prasideda Pelenų dienos 
vakare anglų k., o sekmadie
nį (kovo 6) vakare lietuvių 
k. Misijų vedėjas kun. J. 
Mačiulionis, MIC. Tuo pačiu 
laiku ir ta pačia tvarka vyks
ta rekolekcijos ir Aušros Var
tų parapijoje.

Pralaimėjo 
trimis taškais, 
ko lemiamos 
šv. Kazimiero
šinio komandos su šv. Bernar
do parapijos komanda vysku
pijos meisterio vardui gauti. 
Trąmis taškais (32:35) lietu
viai pralaimėjo, šv. Kazimie
ro parapijos krepšinio koman
dą sudaro: kapitonas Juozas 
Zaparauskas, Jurgis Ridikas. 
Ričardas Desauttel. Danielius 
Lettic'as jr., Povilas Stepačins- 
kas, Juozas Zaleskąs, Tomas 
žemaitis. Ričardas Beikša ir 
Juozas Godekas. Komandos 
treneris yra Danielius Lettic.

Sibiro lietuvaičių maldakny
gė kun. Jono Jutkevičiaus rū
pesčiu paminėta vietos vyskupi
jos savaitraščio “The Catho- 
lic Free Press” ilgoku straips
niu. Iliustracijai pacituota va
karinė malda. Pr.

Would you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE 

Positions will be available in Hospi- 
tais, Institutions. Ooctors' Offices 4 
all Health Agencies. For complete 

Information phone or write to: 
Sister BEATA MARIA. St. Vincente 
School of Practical Nursing, 45 Elm 
Street, Montclair, N. J. — PI 6-4000.

NURSiNG HOME

CATHOLICS WELCOME it SHELTER 
COVE NURSING HOME. 83 Watcb Hill 
P.d . W*-sterly. R I. Tel. Lyrlc 6-2664. 
Long <-stab. nirsing hom* in West<rly. 
R. I. b»-autiful lozation n»-ar Watch Hill. 

modern wing opzn with modcm 
conve.niences. Int*rested in ai! types of 
CHRONICALLY ILL po<»ple and PROB- 
LEM CASES. Admini.«trator Registered

CATHOLIC OPERATED
Modern licensed NURSING HOME, 
country surroundings - Rėasonable 
ra tęs - Red patients preferred. -
LYNNWOOD NURSING HOME,

20 Munsori St.. StisseJc, N.J. * 
Sus$ex 2-5441

FBTW IKSTMIMNT

h<M *11 į

RUOŠTAME LIETUVIŠKAS VESTty- 
V£S. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACYS STE PONIS
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Šachmatai jke’ti Liet. spx t) 
■ žaidynių programon, New Yor- 

>' ke. Jei nesusidarytų reikiamas 
skaičius komandų, šachmatų 

f < varžybos bus individualinės.

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. Mt-Hahan SL. Kidgew<M»d. Bmokl'-n. N. ) 
Kinti fp| tlVncint 7-4CT7

Alg’s Makalt’s už laimėtas 
Bostono moksleivių p-bes buvo 
apdovanotas per Massachuset- 
to valst. šachmat ninkų met nį 
suvažiavimą, vasario 22 d. Jis 
gavo šachmatų laikrodį ir k tą 
dovaną (plaųue) su įrašu “Al
gis Makaitis, Greater Boston 
Schoolboy Chess Champion — 
1960“.

W. Lombardy gana stipriai 
įveikė simultane Massachusetto 
šachmatininkus. Jis laimėjo 41, 
3 pralaimėjo ir su 3 sužaidė 
lygiom.

Bostono Net lygos rezulta
tai : Cambridge 4 lA-l ’ į (1812 - 
11’2 h. Sylvan a4I/2, Northc'st- 
era 4-2, Lithuanian 3* 2 (17- 
13), Boylston 21?, Harverd 
univ. 1’4,'Harvard Grad. ’/j. 
Lietuvių klubas pralaimėjo t k 
vienas rungtynes (pr eš North- 
eastem), su . me:steriu Cam
bridge ir Sylvania sužaidė ly-

DOVANOS* GIMINĖM <
4 

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRCPINTI JAU DABAR! |

mūsiį giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, lietu- -1 
Ą v9)e- Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje, labiausiai < 

vertina^gautam siuntiny ?? ? e 3
Be a be ’o. ATRAIŽAS GEROS. IMPČRTUOTOS VILNO- 1 
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, ’PALTUI 4 
IZITI) galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 1 
"vUll ėiom žemiausiom kainom mieste? 1

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS «

giom, lygiom dar su Boylstonu, 
ir laimėjo prieš abi Harvardo 
komandas.

P. Keres, Sovietų didmeiste- 
ris, dalyvauja Havanos tarpt, 
turnyre, Cuboje<PagaL/N^ Y.? 
Times žinias jis pralaimėjo . 
trim ir su vienu sužaidė lygiom. < Vasario 21 ispanu salėje Įvy

ko dailioję skaitymo ir dekla
mavimo varžybų užbaigimas. 
Savaitę prieš tai varžybų komi
sija atrinko 12 iš 36 dalyvavu
sių, tad užbaigtuvėse girdėjo
me tik geresniuosius. Varžybos 
dėl to nebuvo nuobodžios. Jos 
buvo džiuginančios ir įvairios 
tiek skaityba, tiek deklamacija.

Varžybų vertinimo kbmisiją 
sudarė rašyt. V. Alantas, litua
nistinės mokytojos St. Bublie
nė ir V. Kundrotienė, tėvų at
stovas J. Mikaila, L. B. Švie-

LIETUVOS VYČIŲ 29 kuopos'(Newarko) ir 90 kuopos (Harrison Kearny)'atstovai lankėsi pas gubernatorių R o bert B. Meyner, 
pasirašant Lietuvos nepriklausomybes dienos proklamaciją. Iš k-j <*4 — Frank Vaškas,gub. Robert B. Meyner, John Re
meika; stovi — Eva Ellis, Kazys Nakrošis, Eva Trečiokas, Eva Sharan, Kristina Korbert, įsa be I Dilis, dr. Peter C.. Yong ir An
dre* Sa įvest.

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDItJN 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 Delancey Street.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

DAILIOJO SKAITYME IR DEKLAMAVIMO JAtMMO VARŽYBOS DETROITE |
Skandinavijos jub. turnyrą 

laimėjo švedas Johansson ir 
Sovietų didmeisteris Kotov. 
Abu po 7-2 tšk. P. Keres 6*X«, 
norvegas Johannessen 6, šve
das Stahlberg 4*2 ir kiti ma
žiau.

Sovietų p-bėse, Leningrade, 
tebepirmauja Petrosian. Jis tu- 

v ri 10-3, Korchnoj 9*X», Geller ir 
Krogius po 8* 2, Taimanov 7’2, 
Bronštein, Averbach, Spassky 
po 7 tšk.r.....

timo skyriaus vedėjas A. Mi
siūnas, lituanistas VI. Pauža ir 
aktorius J. Pusdešris, Komisija 
ir varžovai sėdėjo scenoje, pa
puoštoje rūtų šakele ir Gedi
mino stulpais.

Varžybų pasekmės
Jaunesniųjų grupėje 

me I vieta teko Austei 
raitei (skaitė ištrauką
Sruogos — Giesmė apie. Gedi
miną); II — Algiui Kauneliui 
(K. Kablinsko — Gaidžiukas ir 
vištytė), III — Linui Mikulio- 
niui (pasaka — Liūtas ir lapė).

skąity- 
Pečiū- 
iš B.

Montrealk) p-bes laimėjo En- 
galicev, Suchorski, Williams po 
8-2 tšk. Baikovičius baigė gru-

Deklamavimo Įvertinimas toks; 
I — Kristina Milmantaitė (K. 
Binkio — Baltasis vilkas); H 
— Vytas Kaimelis (V. Nemunė-
110 — Meškiukas Rudnosiukas);
111 — Vilija Baukytė (eil. De
besėliui).

Vyresniųjų grupės vietos pa
skirstytos taip: Skaitymas: I vie
ta — Violeta Cižauskaitė (A. 
Vaičiulaičio pasaka apie žiežir- 
binės raganą); II — Mindau-

Geroji Onelė); III vieta — Vyt 
JPolteraitis (Krėvės — Milžinka
pis). Deklamavimas: I vieta — 
Virginija Griciūtė (V. Girdaus- 
ko — Kūčių vakarą); II — Dai
va Bajorūnaitė (Maironio — Va
saros naktys); III — Vyt. Bau- 
kys — (Maironio — Čičinskas, 
kurį Baukys mokėjo visą min
tinai!).

Varžybas organizavo LB Det
roito apylinkės valdyba. Nors

gas Kutkus (1£ Valančiaus — klausytojų buvo ir nedaug, bet j

DISPLAY

pėje su 6 tšk. ŽINIOS IŠ FLORIDOS* . Pasaulio čempiono vardui į-,
gyti, 24 partijų matčas tarp>M. Miami. — Kun. Pr. Garmus priežasčių išėjo lenkų tautinė
eosl prasideda Maskvoj kovo kun dr J Razate suruose bazn>cla Ta* buv0 katalikybes 
15 dieną rekolekcijas lietuviams. Įdo- atžvilgiu liūdnas įvykis. Da

rnu tai, kad šv. Mykolo par. bar yra pamaldos ir lenkams 
klebonas Philbin savo vardu ir ispaniškai kalbantiems ka-

Nashua, N. H.
_ kios rekolekcijos būtu suruoš- Vasario 16 minėjimas įvyko tw lietuviams Bav0 ki!es 

sv. Kazimiero parapijos saleje Įam tjteB riefcaiJtas kodėI 
vasario 21. Minėjimas buvo pra- ... . . . ., .........,.x o , J. x . lietuviai ieško įsimeni ir neįdėtas 3 vai. popiet bažnyčioje 
specialiomis pamaldomis už 
kenčiančią Lietuvą, o 4 vai. sa
lėje po bažnyčia įvyko minėji
mas. Minėjimo atidarymo kal
bą pasakė kun. Adolfas Vai
nauskas. trumpai apibudinda
mas šio minėjimo reikšmę ir 
ragindamas lietuvius nepamirš
ti ir kiek galint remti aukomis M°ntsvideo 
Lietuvos vadavimo reikalą. Pa- amerikiečiai
grindinę trumpą, bet gražią ir 
turiningą kalbą pasakė Kazimie
ras Grauslys. Meninę dalį at
liko iš Lawrence atvykusi vai
dintojų grupė, vadovaujama *r. Pave*^®- Lietuviai ga-
kun. A. Klimo. Minėjimo daly- turėti savo pamaldas ir
viai vaidintojams ir ju vadovui Miami mieste ir kitose vieto-

1 ‘ se. jeigu norės. Laikas nuo lai-

prašė vietos vyskupo, kad to- talikams. Lietuviams rekolek
cijos buvo gera pradžia. Tas 
rekolekcijas vedė T. Venckus, 
S. J., kuris buvo sustojęs sa
vo kelionėje jį Montevideo 
miestą. ' '*na bendrai su visais Į arti

miausią parapiją. Buvo atsa
kyta: “Ką pasakytų amerikie
čiai. kurie kalba angliškai, 
Montevideo mieste, jeigu vie
tos vyskupas neleistų jiems 
tokių pamaldų?”. Į tai buvo 
atsakyta, kad tai būtų negera, 

mieste angliškai 
ir britai 

turi savo pamaldas angliškai, 
turi savo koplyčią ir turi tris 
savo kunigus, atvažiavusius iš 
kitur.”. Tas palyginimas pa-

(N.NJ

Hoilywoodo lietuviai įsijun
gė Į politinę veiklą ryšium su 
Floridos gubernatoriaus nomi
nacijomis. Gubernatoriaus vie
tai kandidatuoja senas Holly- 
woodo gyventojas, gerai žino
mas ir pažįstamas vietos lie
tuviams, adv. Ted David. Jis 
yra geras lietuvių draugas. 
Ruošiant jam banketą, buvo 
pakviesti ir lietuyių organiza
cijų atstovai. Dalyvavo Miami 
lietuvių klubo pirm. P. Sa- 
tinskas. Moterų 'klubo pirm. 
Nevis, Alto skyriaus pirm. A. 
Zdanis, Balto 141 skyriaus 
pirm. V. Skupeika. Be to, ban- 

tuvišką vienetą, kaip ir para- ^e. datyvavo ^ar Pna Sky- 
pija. Atrodo, kad tokia gali- pe’Kienė, J. Goodwill, Nevis, 

Mickeliūnas ir E. Sjtinskienė. 
Ted Davis iš s vo pusės lie- 

P. S. kai kūrė, bet dėl tam tikrų tuviams baiankjma parodė

nuėširdžiai dėkoja. Lietuvos va
davimo reikalams buvo surink- mintis kurti koki lie
ta aukų 43 dol. ir 85 cn.. kurie, 
atskaičius išlaidas, bus pasiųsti 
Amerikos Lietuvių Tarybai.' mybė yra kol kas tolima. Len-

NUGAROS SKAUS.MAI PRANYKO’
Kertėjau labai didelius skausmus nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankese. i'aunyse. 
kojose ir keliuose: jaučiau dideli nervingu- 
nia ir kankino nemiga. Meldžiau Dievą pa- 

į galbos ir mano maldos buvo itk’aucytos.
Gydytojai chironraktikai — "Times Stiuare. 

y ar B*onx ir Brooklyho klinikose — paiilino
visus mano skausmus ir visas problemas. 
Dabar aš jaučiuosi kaip rietu mergaitė. 
Dėkotu Dievui ir c.hiropraktikų kirikoms 
Times Sg-.iare. B.-onxe ir Brooklynr.

,;k'in;b n- int 
v. kr,«nių informa* ijų tai. kaij> nian ji?

|>ai;. j *. — «ėf i a Fr.::;r-v r.-.nrinzzo.
- •IZ’i Mir.id i St . h'rw Y .ik City. TV 7-2171.

CHIROFRACTIC CENTER OF 
TIMES SOt'ARG. 1*«2 '*/. 42nd St.

(C"r. B'way—Suite 5?8A)

ln Catholič Area of
EASTCHESTER Vic. Cols & Splits
New development. Dead-end Street.

3 & 4 bedrooms; 2 baths, 2 lavs. 
Near schools, churches, buses, shops.

IN THE 30'S.

tokios varžybos ne vieną vai
ką ir jaunuolį patraukia prie 
dailaus lietuviško žodžio.

V PL Natas

REAL ĖST ATE

Woodbine 1-4241 SCARSDALE

SUMMER PLACES

IN CATHOLIC AREA OF 
ROCKY POINT, L.l. N.Y.

ROCKY POINT—4 room bungalow. 
porch, fireplace. expansion attic, 
fumished, private beactf. Sacrifice. 
$6,900. A. ANTHONY

SHoreham 4-2822

First floor —. Living-room. sunroom br 
ai! purpose room. dining-room. powder- " 
room. streamline kitchen. 2nd-floor — 
4 bedrooms and bath. 3 minute walk to 
I.H.M. Parochial School; convenient to 
Edewo«d School. Price. $29.000. — Sole 
Agent ROBERT M. IRISH. 8 Harw -od 
Court. Scarsdale. N. Y. TeL: SC 3-0348, 
SC 3-0516.

2nd • floor —

-5 : -
• CHIROPRACTIC CENTER OF 

BROOKLVN, 147 Mon*ag e St. 
(Near Borough Hali) 

CHIROPRACTIC CENTER Cc 
w THE BRONX, 1015 Sovthem Blvd.

(Bet. E. 163td St. & Westchesfer Avė.f
Gdhmn KVIESTIS | b*AM’’S hrt k'»r Ir M 
k .irim* l-’iktt Pi •kmib’nki’*- pyr išykife mba

M Kpalvimu knyg ’lę klirtnjc nurodyta k lp 
CHIROPRACTIC CENTERS sali jum* pad'M. 
L'ftnhutkytl vizitą nkamblnkitc tel.: DA S-2M0.

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. ' GR 7-1130

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!

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street. EEzabeth. N. J.

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

tuviams pa^ank^mą 
dalyvaudamas Vasario 16 mi 
nėjime Miami ir St. Petersbur- 
ge, Fla., o tuo p:t paskirda
mas savo auką Lietuvos lais
vinimo reikalams. Ted David 
pasidarė gerai pažįstamas flo- 
ridiečiams, eidamas Floridos
atstovų rūmų pirmininko pa
reigas (Speaker of the House 
or Representatives) ir daug 
rūpindamasis visuomenės ge
rove. V. Skupeika

Now New Low Prices on Unpaintcd 
Furnitore. Desks - Bookcascs - Cab- 
inets - Chrst of Drawers - Chiffe- 
robes. Special consideratfon given to 
religkMis institutlons.— 8TEINWAY 
Unpainted Furnitūra- 32-40 Steiir^ay 
St.. L. I. City. At the Indenendent 
Siibway En»r. RA 8 4585. Bra ch 
store st 47 W Main St., Smithtoem, 
L.l. N.Y.

CAMP ST. JOHN
Dept. ‘•L”

Gladstone, N. J. 
THE IDEAL CAMP

Conducted by the
Sisters of St. John The Baptist 

for BOYS—6-10 yrs. 
GIRLS—6-15 yrs..

Season: July 3 to’ August 20 
Send for brochure:

GUEŠT HOUSE FOR V/OMEN! 
for July and August vacationers 
Private or S«mi-Private Rooms 
Call or Write for further data 

Peapack 8 0340

In Catholic Area of Mahwah, N. J. 
TREES, TREES, TREES

One of Cragmere Park's showplace.» It 
you are looking for a h</n<- that is dif- 
fercnt. tftis is. for you. Cathedral style 
living room with mnssive p-cture win- 
dovz and impress’ve fieldstone fireplace. 
Murai wali highlight.ą seperate dining 
room. Three bedrooms and two baths on 
first floor. Balcony overlooking room 
features a cozy den or bedroom and 
door to sundeck. Eeautiful view of sur- 
rounding countryside. P.as-m^-r.t w;’b 
re.ar yard leve! “ntranee to garage. Kr
atery. laundry room and large cypress 
panelled piayroor-, . . . und-’r $30.000.

THE OATOR AGENCY
Open Fridays Evrn-ngs ’Til 8:30 
On the .',!ahw.h Village Sąuare 

LA 9 3000

Musų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pMną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

REAL ĖSTAT

In SAINT MARY’S PARISH 
in DUMONT, N. J.

Owner transferred. 2 yr. split le •ei; 
8*į rooms. 3 bedrooms. bąths. 
recreation room. garage. f-nced 
yard; $23.500. DUmont 5-0042.

In CATHOLIC AREAS near 
ATLANTIC CITY, N. J.

FARMS. MOTELS. * 
country places'and acreage. VVrite 
to J. Camesale, 1206 Broad. Ples»s- 
antville. New Jersey, Mllton 1-1657, 
alo MT 1-1155.

In SAINT.PETER S PARISH 
In PORT VVASHINGTON, L.l. N.Y. 
Stone, brick. shingle slate ro 'f. 4 
bedrooms, 2 baths, fireplace. $35,000. 
Walking distance to RR. churches 
and shopping. — Reasonable offer 
considered. PO 7-6600.

f n Sacred Hurt Parish. Cutchogue, L.l. 
N.Y. Čutchoęu*. Watet‘fror.t. Eulk’-.- a ’rd. 
r»vr:i.x.kinR Prconic Bsy. 9 rms. & bath: 
2-car Įęarage. ■ otl bot vrater. screei s. 
stnrm wind >w». many rxtrae. Ali knotty 
pine Interlor. Iarx>- fireplace. land.scaped 
įdeki fishing. boatinjt. h-.mtiny .4 inrim- 
ming *37.500. Phone PEconiC 4-0815.

ln Salnt RiphMi's Parish, in EAST 
MEAOOW, L I. N. Y. *19.54)0 80 x 100 
landscaped plot. 4 bedroom firld-Monc 
f mot. Cnpė Cod: attached trnraRc. pMlo. 
30 R. livinp rm.. 15 ft. dlning rm., rrt- 
ln kitchen, 2! f! paneled irtudy. sen.l- 
flniahed bapomcat; Inar taxe». Many ex- 
trap Im luded. Pnroehlal pchonl imdor 
cnturtnirtion. Ovner. SU 1-SM4.

In ST. FRANCIS PARISH 
in V/ANTAUGH, L.l. N.Y. 

WANTAGH — St. Frances Parish; 
attractive Cape Cod: lovely r.eigh- 
borhood. 3 minute walk to station. 
Stores. 3 bedrooms; 2 baths; TV 
rm; fui! basement; garage. Asking 
$18,500. S Ūme t 5-6S58.

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūš:es pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 

PATENKINTI

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

Tel.: AL 4-8319
ln Holy Innocents Parish, in FLAT- 
BUSH, Bklyn, N.Y. FLATBUSH— 
317 E, 17 St.. Holy Innocents Church 
& School. Sultable for large fartiily 
or professisnal u e. 8 bedrooms, 6 

-others; modernized. Occupancy in 
spring or late summer. For details 
phone IN 2-1502.

In Immaculate Conception Parish in 
Cloister, N. J. area—Unusual brick 
ranch, f/p. 3 bedrmš. jalousied patio, 
landscaped 75x150, radiar.t gas heat, 
huge' fully eąuipped kitchen. conve- 
nient sęhooh, churches. buses and 
trains. Čompl. privacy.- Bargain at 
$21.900. Princ. only. MUrrav Hill 
4-0940. N.Y C. CI^>ster 5-4934. N.J.

; TRAVEL to LITHUANIA
: NOW you can VISIT RELATIVES in LITHUANIA
> WE ALSO ARRANGE TOURIST and BUSINESS TRIPS 

TO ALE PARTS OF THE SOVIET UNION
; We help you with your visas, reservations, etc.
! For atl Information vvrite or call the most experienced travel agent on
• EAST EUROPEAN TRAVEL

In ST. ANNE'S PARISH, in STEW- 
ART MANOR Vicinity — 6 rooms; 
English Tudor, brick &■ stucco: l^s 
bathe. firep’.ace; deteched garage: 
40x100; cor.venient transportUion: 
escellent conditions; 4'v G.I m te e. 
Asking $20.950. FLorai Park. 2-1988

IN SAINT BARNABAS PARISH 
ln BELLF1ORE, L.L N.Y. ■ 

ALL BRICK. SPTJT EEVEL 
30 year G. I, Mortgage. 4 r?-. 

3 blocks from school and church. 
$19.000. April occupancy.

CAstle 1-5889

IN CATHOLIC AREA OF LAKE 
MOHAWK, N. J. — 5-bedroom Cape 
Cod home - living room with fire
place - 1H bath - dining room - oil 
heat Asking $19.900. Mušt be seen. 
Harriette Luster - Realtor. Mohawk 
Avė. Sparta.N.J. Tel f NJ»PA 9-6405

; COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL CIrele 5-7711 .

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
AND TO OTHER PARTS OF THE SOVIET UNION

GUARANTEED DELIVERY
Dut’es and all charges paid here—Recipient pays nothing

VVRITE OR GO TO BRANCH NEAREST YOU

: COŠMOS PARCELS EXPRESS Corp.
; • NEW YORK 3, N. Y., 39 • 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456

• LAKEVVOOD, N.J. 126 - 4th Street.
J • PATER30N. N.J.. 9? Main Street — Tel.: M U 4-4619 
t • VINELAND, N. J., We»t Landls Avenue, Greelc Orthodo* Bltfg.

• NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.
, • PITTSBURGH, Pa., 1015 E. Canon Street — Tel.:
► • WORCESTER, Masu., 22 Carhtad Street — Tel.:
I • HAMTRAMCK, Mlch„ 9504 Jos. Campan — . Tel.: TR 3-1666 
t • CLEVELANO. Ohio. 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-106$
> • CHICAGO. III., 2222 W. Chlcaęo Avcn :e. — Tel. BR 8-6966
; • SAN FRANCI8CO. CaU 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571

LO 2-144$ 
HU 1-2750 
S W 8-2868



Sttdžferuiirtš
Vyrų gr.: didysis slalomas 

— Roger Staub. (Šveicarija), 
slalomas — Emst Hinterseer 
(Austrija), nusileidimas — 
Jean: 
15 km

Vuarnet (Prancūzija'), 
prabėgamas — Hakon

sies, 3 tšk., 19-19 įv.), 6. Vo
kietija (be pergalės, 0 tšk., 
545^.). ?

1956 m. žaidimuose Cortina 
d’Ampezzo, Italijoj, ledo ritu
lį buvo laimėjusi Sovietų Są
junga, kuri ir šiemet laikyta 
favoritu. Spėliojimai buvo su-

Hrasveai (Norvegija) 51.55,5 
„ mūu, 30 km — Sixton Jern- 

berg (Švedija) 1:51.03,0 vaL, 
50 km — Kalevi Hamalainen 
(Suomija) 2:59.06,3 vaL, 4x10 malti į dulkes, nes JAV mė
tom estafetė — Suomija 2:18. gėjai nelauktai įveikė Kanadą 
45,6 vaL 2-Lo Imiamose rungtynėse'

Speciali šiauriečių rungtis parklupdė ir SS 3-2. SS. jau 
(15 km ir šuoliai) — Georg prašioje turėjo pasitenkinti 

dvikovė lygiomis su Švedija 2-2, o, 
— Klas pralaimėjusi prieš JAV, dar 

gavo pylos nuo Kanados 5-8.
Šuoliai- — Helmut Reckna* Paskutiniam žaidime JAV tu-

Thoma (Vokietija; 
(20 km ir šaudymas) 
Lestander (Švedija).

aos). Šešiolikosvalstybių spor- vių Raki 
trilinkai liko be jokio meda- vieną 3į 
Mo- ' At

Olimpiniai žiemos žaidimai, meBybių 
kur nestigo staigmenų, kur iš
lieta daug džiaugsmo ir nema
žiau kudesfo ašarų, baigti da
lyvių paradu. Šį kartą sporti
ninkai nežygiavo valstybėmis, 
kaip per atidarymą,. Visos sie
nos buvo panaikintos — spor- 
timųkai ėjo susimaišę, su tais 
naujaisiais draugais, su kuriais 
■spėjo suartėti per tas porą sa
vaičių Kalifornijos slėnyje. .

Vienuoliką dienų žėrėjusi ir

jpž kurią fnrinre 
įėjimątr labnė- 
dabar stovi pir- 
Įėję pirmoje vie-

rungtynes prieš Ozone ~ Park 
vienetą (1:3 (Į:ljt Priešinin
kas prdygįgtas žemiau viitati- 
niškumo rezervinės ekipos, tad

RELIGIOUS ARUCLES 
____  to r____  

WEDDINGS - ANNIVERSARIES 
BntTHDAYS 

COMMUNION BRŠAKFASTS 
ORDINATIONS 

and AB Holy Days
Special cosudrieration given religious 
instttufrfrMMl and Church Groupes.

8T. MARyS SHOP INC. 
3 Bayvtew Aveniu 

. Mataapenua, LLN.Y. • 
Į.I 1-0083

•*My tktthful servaat and perfect frlend.” 
Blesaed Saude the confeaaor of 8L Mar- 
garet Mary. Blessed CSaude the poverful

valstybiniŲ ir fedęraliniŲ 
mokesčiu gauti atgal ;

Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 
_/ turįs

ALBERT E PETERS
(PETRAUSKAS) 

DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS 

jums padės
Mes užtikriname mūsų darbo pasekmingumą, mes jums 
atstovausime visur veltui, jeigu jūs savo taksų reikalus 

tvarkysite pas mus.
84-14 JAMAICA AVK, VI 3-1477

WOODHAVEN 21, N. Y. APDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

ir 277 pėdas (93 ir 84,5 m).
Moterų gr.: didysis slalomas

— Yvonne Ruegg (Šveicari
ja), slalomas — Anne Heggt- 
veit (Kanada), nusileidimas — 
Heidi Biebl (Vokietija), 10 
km prabėgimas — Marija Gu- 
sakova (Sovietų Sąjunga) 
39.46,6 min. 3x5 km. estafetė

• — Švedija 1:04.21,4 vai.
Greitasis čiuou*na$

Vyrų gr.: 500 — Eugenij 
Grišin (SS) 40,2 sek., 1500 
m — pc aukso medalį gavo 
du čiuožikai, nuotolį praskutę 
tuo pat laiku: Roald Edgar 
Aas (Norvegija) ir Eugenij 
Grišin (SS) 2.10,4 min., 5000 
m Viktor Kosiskin (SS) 
7.51,3 min., 10,000 m — Knut 
Johannesen (Norvegija) 15.46,6 
min.

Moterų gr.: 500 m — Helga 
Haase (Vokietija) 45,9 sek., 
1000 m — Klara Guseva (SS) 
1,34,1 min., 1500 m — Lidija 
Skoblikova (SS) 2.25,2 
3000 m — Lidija
(SS) 5.14,3 min. ROGERS - STAUB. ivefcarietia,
- Dailusis čiuožimas rungtynes.

Vyrų gr.: 1. David Jenkins
(JAV), 2. Karol Divin (Ce- Kalbama» j°g sovietams būtų 
koslovakija), 3. Donald Jack- M nepatogu, jei čekoslova- 

.son (Kanada). lveikusi JAV» lentelėj bū-
Moterų gr.: 1. Carol Heiss užėmusi aukštesnę vietą nei 

(JAV), 2. Sjoujkes Dijkstra tai jau politika —
(Olandiją), 3. Barbara Roles Medaliai pjūtis
(JAV). Daugiausia aukso medalių

Porinis: 1. Barbara Wagner surinko SS sportininkai — 7 
— Robert Paul (Kanada). 2. (į jų g greitajam čiuožime) 
Marika Kilius — Hans J. Baum- Vokietija, kurią atstovavo 
ler (Vokietija), 3. Nancy ir Ro- jungtinės pajėgos iš rytų ir 
anld Ludington (JAV).

nes europiečiai vedė 4-3 ir tik užgesinta. iki pasimatymo 
,1964 m? žaidimuose Innsbru- 
cke, Austrijoj!merikiečiai, atsigaivinę deguo- 

niu, nuostabiai atkuto ir įkir
to 6 įvarčius. ‘Pasigelbėti dė- tą dėl korektūros neakylumo 

praslydo susipynęs sakinys. 
Išėjo taip, jog “programoje le
do ritulys išleistas”. Turėjo 
būti parašyta:
ledo ritulį palikus, 
dvejeto ir ketverto 
Red.

neš neapšmoka rašyti, nes gai
la popieriaus.. Kol LSK suda
rys vįenetV^urį galima būtų 
pavadinti futbolo komanda, 
nuo rungtynių aprašinėjimo

prayer to'Bleaaed CUude aend selfad- 
dreosed. stamped envelope to:' SACBED 
HEART ŠERINE. South Coltoa. N. Y.
Colony 7-42M. '•

UPHOLSTERY SERVICE

‘Programoje 
išleistos 

rogutės”.

Krepšinis .
Pereitą šeštadienį 

kai kurių LAK krepšinio ko
mandos pasekėjų nepasitenki
nimui, pirmenybių rungtynės

Jauniai pralaimėjo Pfaelzer 
SC 2:3.

Ateinantį sekmadtenį. abi 
mūsų komandos turėtų žaisti 
Stanford, Conn. 
džia 11:30 vai.

dideliam

Jauniai žai- 
su ukrainie-

AHetas

Serving all 5 Boroughs and sur- 
rounding areas — T E R M S — We 
do rewebbing, retying, reupholstery 
and all fonns at upholstery. Cash or 
CrediL We do our own Financing.

Combined Upholstery Service 
TRianglė 1-4680

Pericant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 

taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių palaidų 
(Money Ordera), Mutual Funds 

Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-99 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
Tel: VI 74477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vaL vak., 
sekmadieniais — 1 vaL p.p. ligi 5 vaL vak.

ROMAN FUNERAL CHAPEL

H. W. FEMALE

MOTERIS
ĮVAIRIEMS DARBAMS

Nuolatinis darbas — kreiptis asme
niškai — GE.ORGE’S Delicatessen 
170-13 Jamaica Ave^ Jamaica, L.I.

JA 6-0659

BRIDAL FASHIONS

A N G I E S :
56-13 Catalpa Avė., Brooklyn 

’ at Myrtle Avė. EV 2-8977
SPECIAL — Brides Dress wtth 
veil & Hoop 398; Bridesmaid Dress 
with Mitts 329.50 • If its HATS — 
always at ANGIES for originąls

and ready-made.

ROOFING SERVICE

SERV-WELL ROOFING CO. 
All Types of Roofing A Repairs

SPECIAL NOTICE TO OUB MANY OUT OF TOWN 
CATHOLIC GROUPS WHO WILL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK CITY ABEA DUBING THE 
LENTEN SEASON—THE FOLLOWING HOTELS HAVE 
SPLENDH) REPUTATIONS FOK CLEANUNESS, COM- 
PLETE SERVICES AND FMENDLY MOME-UKE AT- 
MOSPHERE. WE HIGHLY EECOMMEND THEM FOK 
THE V1ŠY BEST IN HOTEL ACCOMMODATIONS.

EXCELSIOR; HOTEL — 45 WEST 81st STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMODATED - Reasonable Rates - Centrally located 
Special Consideražion Given to Religious Groupes and Families 
EN 2-9200.

FOORTĖEN HOTEL — 14 EAST 60th STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMODATED —' REASONABLE RATES 
Spe<ūa4^Cysį4pration Given to Religious Groupes

BENJAMIN FRANKLIN HOTEL — 222 WEST 77 ST. New York City 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - Convenient Location. SINGLES - 
DOUBLES - Reasonable Rates. Special Rates to Religious Groupes. 
EN 2-1100 7

HOTEL CONTINENTAL — AT INTERNATIONAL AIRPORT, Jamaica, 
L.Į. N.Y. Free transportation to & Irom all passenger terminais at 
Idlewild. Free‘ parking. Reasonable rates. Special consideration given 
to religious groupes. For rešervations call Fl 1-3000.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vemon St PhOadelphia 23, Pa.

POplar 54110

FUNERAL HOME
280 Čhesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA 9-1181

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTO JAS
74 Providence Street 

Woree8ter, Mus.
PL 4-1165

vakarų, gavo 4, o JAV, Nor- 
Ledo ritulys vegija ir Švedija — po 3.

Po pradinių rungtynių, į E viso daugiausia medalių 
baigmės grupę pateko šešios sugriebė SS — 21 (7 aukso, 
rinktinės ir žaidė kiekviena 5 sidabro, 9 bronzos). JAV 
su kiekviena. Kiek netikėtai atiteko 10 medalių (3, 4, 3), 
pirmą vietą laimėjo JAV (5 Vokietijai — 8 (4, 3, 1), Suo- 
pergalės, 10 tšk., 29-11 įvar
čių). Antroj vietoj liko Kana
da (4 pergalės, 8 tšk., 31-12 
iv.), 3. Sovietų Sąjunga (2 
pergalės, 1 lygiosios, 5 tšk., 
24-19 iv.), 4. Čekoslovbkija 
(2 pergalės, 4 tšk., 21-23 įv.),

Reasonable. Guaranteed Work.

VI 8-3800

FLORISTS

HOTEL IRVING ARMS — 222 RIVERSIDE DRIVE, New York City. 
SINGLES - DOUBLES all with Kitchenettes; with or without private 
bath. 313.50 Up; Transients Daily 33.50 Up. Special Rates to Religtous 
Groupes. Rl 9-6320.

HOTEL LIDO — 59 WEST 65th STREET, N. Y. CITY 
DAILY SINGLES 33.00; DAILY DOUBLES 34.00. 
Cheerful Outside Rooms. — Special Consideration G

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa.

51 PBOVIDENCE STREET 
WOECESTER 4, MASS. 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

mijai taip pat 8 (2, 3, 3), 
(Švedijai 7 (3, 2, 2), Norve
gijai 6 (3, 3, 0), Austrijai 6 
(1, 2, 3), Kanadai 4 (2, 1, 1), 
Prancūzijai 3 (1, 0, 2), Švei
carijai 2 (abu aukso), Lenki
jai 2. (0, 1, 1), Olandijai 2

BELMONT FLORIST
• Wedding Arrangements
• Artistic Funeral Designs
• We Deliver Anywhere

F.T.D. Member
LO 7-8345 / 506 W. 207th Street

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

BERKSHIRE HOTEL
5th & WASH1NG'1DN STRESAS, READING, PA.
248 Rooms — 3825 Ufc. —- Special Rates to Religious Groupes 
FRanHin 3-5211

— naujose patalpose — 
SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ

RESTAURANTS

Take Out Ordera Our Specialty.

JAV LEDO RITULIO KOMANDA, laimėjusi aukso medali žaidSa su
Sov. Sąjunga.

2681 Atlantic Avė., near New Jersey 
Avė., • 1962 Linden Blvd^ cor. New

LAND’S END — 80 Brovm’s Road, Sayvl^e, L.I. — OutstandtRg Sea Food 
& American Cuisine. Cozy fireslde vannth. CoinmlsMon Breakfasto - 
Weddings - Religious Functions. Open all ynr. CkMsd TtMjsday. Mem-

J I M’ S Restaur«nt and Plzzerla 
65-01 Grand Avė., Maspeth

■ PIZZA - to - go, BEER and WINE 
Pieš, Food and Sandwich Ordera to 
take out. Give us a call and your 
Meal or Pie wiH be prepared.

DAvenport 6-7327 We Deliver

MEET YOUR FRIENDS IN THE 
FRIENDLY PLACE 
2035 JEROME AVĖ.

Near Bumalde Avenue, Bronx, N.Y.

N. Y.—CLoverdale 7-1164. FINEST 
CHINESE A AME3UCAN DISHES.

GOVERNOR HOTEL — 4th A MARKET STREETS, HARRISBURG, Pa. 
Harrisburg's Neweet and most Modem HoteL 106 Rooms. 36.50 Up. 
T.V. in every room. Special Rates to Religious Groupes. D. Jacobs, 
Managlng Dfcrector. Teiephone CEdar 4-4041.

JAMES WILSON HOTEL — HIGH A PITT STREETS, CARLISLE, PA. 
55 Rooms - 33.00 Up. Free T.V. - Dinniag Room - Cocktail Lounge. 
Special Rates to Rdigious Groupes. Theodore C. Hyssong, Prop. 
TUeptMme CH 3-6313

ALEXANDRIA HOTEL — 250 WEST 103 STREET, N. Y. CITY 
242 Room* — Single* - Doubles wtth Kitchenettes & Suites. 
Reasonable Rates — Special Rates To Religious Groupes. 
UN 4-1900

ABERDEEN HOTEL — 17 WEST 32 STREET, N. Y. CITY — Hub et 
Sbopptng DistricL — Newly decorated Kitchenettes r Free Radio in 
every room - T.V. availablė. 1 block fTum Penu. Statfon. Reasonable 
rates. Special Rates to ReHgtous Groupes. PE 6-1600.

ALBERT HOTEL — 23 KAST 10 STREET, N. Y. CITY
EKCELLEJNT LOCATION. ALL CONVENIKNCE .Reasonable Rates.
Special CotutderatkMi Given to Religious Groupes.
OR 7-0108

BELVEDERE HOTEL — 319 WEST 48th STREET, N. Y. CITY 
CcntmOy Located. Transients Accomodatod. SINCKES - DOUBLES. 
Reasonabie Rate*. Special Oonslderation Given to Religious Groupes. 
Cl 6-9100*

BROOKMONT HOTEL — 108 MONTAGUE ST, BROOKLYN, N. Y. 
100 Rooms — VJUKSUBA - DOUBL833 — RK8ONABLB RATES wttb

JULIUS KUMPIUS ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS
119 GRANO ST„ BROOKLYN 11, N.Y.

CHELSEA HOTEL — 222 EAST 23rd SfREET. N. Y. CITY
SlNdLES - DOUBLES. CENTRALLY LOCATED. Reasonable Rates.
Spectal Coustoeratkm Given to ReHgtous Groupes. 
CH 3-3700

540 East St, New Britain, Conn. 
TeL: BA 9-2242 — 9-9336

Aptanauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER — WINES

— SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VTfiNLAUSKAS

31 ^>ring St., New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RA¥S I1QUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFEBIS BLVD. RICHMOND fflLI^ N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

REPUBLIC
Wine & Liquor Store

ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. V1SINTUVAI • SLEKTR. GRĄŽTAI

Masinių ir MlIOnif laidymo tiitemo* pilnas aptarnavimas 
Papildomu gazas — Sudedami nauji vamzdtiai

- Dėl didesnių užsakymų skambinti STerting 9-8534 (po 8 vai. vak.)

8OUTH HUNTINGTON

HOTEL BOLIVAR — 230 CENTRAL PARK WE8T. NEW YORK CITY. 
SpleniBd Location. SINGLES - DOUBLES. RESONABLE RATES with 
teedal CcttMartttoa to ReHgtous Groupes. 
•U 7-0000

HOTEL BRIERFIELD — 215 W®3T 83rd STREET. N. Y. CITY.
Nieety ftirnWwd — one- two- and three rooms. Suites wtth kttehenettea. 
320.00 Up. Dafly - Weekly -Monthly. Special Rates to Religious Groupes. 
TR 4—6400.

322 Unkm Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tel: EV 7-2989

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų



UAHBi^INkAS ROM
ŽINIOS__

NAUJIENOS, Al™?i%

Tėv. Leonardas Andriekus, 
pranciškonų vienuolyno viršL 
ninkas Brcoklyne, išvyko į 
Chicagą, kur Visų Šventų pa
rapijos bažnyčioje ves misijas.

Kun. St. Yla praeitą savait
galį buvo atvykęs iš Putna- 
mo į New Yorką ir tarėsi su 
Ateitininkų Federacijos vadu. 
Kun. St. Yla ruošia ateitinin
kų vadovą, stambią knygą, ku
ri pasirodys dar prieš ateiti
ninkų kongresą.

Už a. a. kun. W. Pinkaus 
vėlę 12 metų mirties sukakties 
proga mišios bus kovo 12, 10 
vai. šv. Jurgio bažnyčioje.

Kun. . Juodis Šeškevičius, 
Sao Paulo (Brazilijoje), Vila 
Zelina lietuvių parapijos vi
karas, kovo 2. trečiadienį, at
vyko į JAV. Laikinai apsisto
jo pas tėvus pranciškonus. At
einantį sekmadienį pradeda mi
sijas šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoje Brockton, Mass. JAV 
mano pasilikti iki jubilėjinio 
ateitininkų^ kongreso, kuris bus 
rugsėjo 2-4 dienomis Chicago- 
je.

"Kario" Nr. 2 jau išsiuntinė
tas skaitytojams, šiame nume
ryje įdėtas ilgokas dr. V. Sruo
gienės straipsnis apie Vytauto 
Didžiojo žmoną Oną, Jonas Bud
rys rašo apie Lietuvos kavale
rijos ekipą Įsrutyje, V. Jonikas 
— Atsarginė tėvynė Britų Hon
dūre, V. šventoraitis — Lak- 
vertės miškų vilkas (apie estų 
partizanus), įdėtas įdomus ap
rašymas apie kinų “Kinmeno 
operaciją”, kiti įvairūs rašiniai, 
eilėraščiai, kronikinė medžiaga 
bei istorinės iliustraejos.

Ieškomi: Martynas Pileckas, 
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 atvy
ko prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Iki antrojo pasaulinio karo bu
vo susirašinėjamą. Jie patys 
ari. a žinantieji apie juos pra
šomi atsiliepti: Alb. Repšys, 
21 Thorne St., Worcester 4, 
Mass.

NEV/ARK, N. J.
. Lietuvos vyčiu 29 kuopos 
metinė bendra komunija ir 
pusryčiai bus kovo 13. Šv. Tre
jybės bažnyčioje 9 vai. mišias 
aukos prel. Ig. Kelmelis, kuo
pos dvasios vadas. Pusryčiai 
bus šv. Jurgio salėje. 180 New 
York Avė. Jiems vadovaus Jo
nas Remeika, kuopos vicepir
mininkas. Kandidatams bus su
teikti pirmas ir antras vyčių 
laipsniai. Taip pat bus ir sve
čias kalbėtojas — vengras dr. 
Camill Ronay, buvęs Vengri
jos švietimo ministerio asme
ninis sekretorius ir dalyvavęs 
pogrindžio kovoje už laisvę. 
Buvo pažįstamas su kardinolu 
Mindzenty. Tą patį vakarą to
je pačioje salėje bus kortuoja
ma. Kuopos metinis susirinki
mas bus kovo 15, trečiadienį.

F. V.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas su apšildymu, virtuve ir 
vonia antrame aukšte prie ge
ro susisiekimo — 741 Mc Do- 
nough St., Brooklyn 33, N.Y.

AIR CONDITIONING 
"It's Wi>e to Prepare Now” 

GENERAL HEATING 
and Air Conditloning 
83 NCW DORP PLAZA 

YU 7-1133

D2MOLITION & 
EXCAVATION

No job too small - No job too big 
Spėriai Ratps to Religious Insti- 
tutions. For Information phone:

GI 2-9170 — Days
GI 8-3098 — Evenlngs

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas su Symphony of 
the Air orkestru įvyksta šį sek
madienį kovo 6, 2:30 v. p.p. 
Town Hali. Diriguoja — Vytau
tas Marijošius. Programoje: J. 
S. Bacho suita Nr. 3 in D Major 
— koncertas Nr. 3 pianui ir or
kestrui, Juliaus Gaidelio — 
scherzo iš 4 simfonijos, S. Rach- 
maninoff — piano koncertas 
nr. 2 (Op. 13). Bilietai gaunami 
prie kasos ir pas M. Žukauskie
nę, tel. EV 4-2623.

Ateities žurnalo vasario nu
meris šią savaitę išsiuntinėtas 
skaitytojams. Jame perspaus
dinamas popiežiaus Jono XXIII 
laiškas Lietuvos vyskupams, 
supažindinama su vysk. Merke
liu Giedraičiu. Jubilėjinio kon
greso temomis rašo: Adolfas 
Damušis — Jubilėjinio kongre
so slenkstyje. J. Kidykas. S. 
J., — Jubilėjiniai • mąstymai; 
duodama pluoštas žinių apie 
kongreso paruošiamuosius dar
bus. Be to, rašoma apie Pax 
Romana suvažiavimą Filipi
nuose; Alfa Sušinskas — Tin
ginys ir kelią koja rodo. Pet
ras Kaufmanas — Erdvės plė
timasis ir nuolatinis medžiagos 
tvėrimas; ateitininkiškojo gy
venimo aktualijos, sportas, ap
žvalgos. kreivų šypsenų sky
rius. Dailiosios literatūros skil
tyse. randame Liaudos, J. Šo- 
liūno eilėraščius, Danutės Bra- 
zytės novelę — Apie vargšą 
jaunikaitį ir baisų smaką. Nu
meris gausiai iliustruotas atei
tininkiškojo gyvenimo vaizdais 
ir studentų egzilų suruoštos 
parodos nuotraukomis.

LB New Yorko I apylinkė 
prašo r arius, kurie nespėjo iki 
šiol atlikti jolidarumo įnašų už 
1959 metus, pinigus pasiųsti 
iždininkui V. Padvariečiui, 
24U Ten Eyck St., Brooklyn 6, 
N.Y.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Lietu

vos generalinio konsulo Jono 
Budrio 70 metų sukakties pa
gerbimui rengti komitetui ir 
in ordino Maspetho parapijos 
nariams, paaukojusiems Darbi
ninkui paremti po 10 dol.

Darbininko administr.

APREIŠKIMO parapijos moterų choras su dirigentu Vladu Baltruiaičiu koncerto metu. Nuotr. 
V. Maželio.

KOMPOZITORIUS Juii

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO KONCERTAS
Apreiškimo parapijos choro 

koncertas, rengtas vasario 28 
parapijos salėje, sutraukė daug 
publikos. Koncertas buvo ge
rai reklamuotas, o be to, tai 
pirmas choro pasirodymas, kai 
jam vadovauja Vladas Baltru
šaitis. Žmonės kimšte prikim
šo salę.

Pirmiausia reikia pasi
džiaugti. kad koncertas prasi
dėjo punktualiai. Programa 
užsitęsė tik pusantros valan
dos. Nevienas, atėjęs “lietuviš
ku” punktualumu, pataikė tik 
Į antrą koncerto dali.

Koncerte pasirodė mišrus, 
moterų ir vyrų chorai ir J. 
Matulaitienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė.

Mišrus choras koncertą pra
dėjo galinga J. Tallat- Kelpšos 
Meno daina. Toliau padainavo 
tris J. Štarkos dainas: Nuda
vė dukrelę, Oi toli, toli. Trys 
seselės. (Koncerte dalyvavo ir 
J. štarka, kuri dirigentas iš
kvietė pasirodyti).

Toliau vyrų choras padai
navo Era: Gailevičiaus Ramo- 
vėnų marša. Oi namo namo 
(liaudies dainą). St. Šimkaus 
Geležinio Vilko maršą.

Pirmąją koncerto dali už
baigė Brooklyno tautinių šo
kių grupė, vadovaujama J. 
Matulaitienės. Pašoko kubilą, 
eželi, grandinėlę. Toji grupė 
pradėjo ir antrąją koncerto 
dali, gražiai pašokdama lėtū- 
ną. kepurinę, vakaruškas.

Moterų choras padainavo: 
Už jūrių marių (liaudies dai
ną). St. Šimkaus Oi močiut, 
motinėle. Apynėli (liaudies 
dainą. Pabaigai pasirodė vėl 
mišrus choras su dainom: J. 
Karoso — Lineliai, M. Pet
rausko — Ieva, Em. Gaile
vičiaus — Lituanica (Dariaus 
- Girėno garbei).

Publika priėmė šiltai, miš
raus ir moterų choro paskuti
nes dainas teko kartoti.

Geriausiai atrodo mišrus 

choras; jaučiama drausmė, į- 
dėtas darbas. Jis tikrai pajė
giausias iš visų New Yorko 
lietuvių chorų. Antroje vieto
je eina moterų choras — sod
rus ir išlaikytas. Kiek silp
nesnis vyrų choras. Tiesa, vy
rų gal ir mažoka.

Iš turimos medžiagos
Baltrušaičio daug padaryta. 
Reikia jam linkėti dar labiau 
chorą lavinti. Kartu reikia, kad 
Į chorą įsijungtų visi balsin
gi ir mėgstą dainą bei giesmę.

Chorams akomponavo . V. 
Strolia. Jis akordeonu grojo 
ir tautiniams šokiams.

vi.

Po koncerto buvo pasilinks
minimas — šokiai ir bufetas, 
kuris veikė žemutinėje salėje. 
Didžiojoje salėje buvo ir spau
dos kioskas, išstatęs daug lie
tuvišku knygų ir plokštelių.

A.

Cambridse, Mass.
Vasario 16 minėjimas bu

vo suruoštas lietuvių katali
kų klubo salėje. Or.Ųnizavo 
klubo valdyba. Kalbėtojais bu
vo klebonas kun. Fr. Juškai- 
tis, inž. B. Galinis iš Dorches- 
terio ir E. Vasyliūnienė. Meni
nę dalį išpildė N. J. seserų 
vedamos mokyklos mokiniai, 
parapijos choras ir. solo dai
nas išpildė In. Daukantaitė, o 
jos mamytė deklamavo. Mo
kyklos vaikai turėjo savo at
skirą Vasario 16 minėjimą mo
kyklinėje salėje.

Vasario 28 bažnytinėje sve
tainėje įvyko metinė parapi
jos vakarienė. Atsilankė apie 
200 parapiečių ir jų draugų. 
Svečiais — kalbėtojais buvo 
tėvai marijonai — kun. J. Ja
kaitis iš Argentinos, kun. J. 
Petrauskas ir kun. J. Dam
brauskas iš Marianapolio. Kal
bėjo taip pat klebonas kun. 
Fr. Juškaitis ir kun. S.

Vakarienė praėjo links- 
nuotaikoje, o lietuviška 
priminė mūsų tradici-

SJ.

Sau-
lėnas, 
moję 
daina 
jas.

Tel.: APplegate 7-0349 Sav.

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET BROOKLYN 8, N.

35 iki 400 NUOLAIDOS 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, HI-FI bei 
Stereo aparatams. • Dideli atpigini
mai Admiral bei RCA televizijoms • 
Geriausia proga įsigyti Fedders oro 
vėsintuvų (Air conditioner).

rv»i m iii.h

CMCP
Hi-Fi bei vokiikų aparatų

CHARGt. I’

Televizijos, 
taisymas atliekamas kv: 
techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 
vai. rak Pirmadieniais iki 8 vai vak.

aga
s g g

Gavėnios metu bus specia
lios pamaldos: trečiadieniais 
7:30 vai. vak. mišios su pa
mokslu, penktadieniais 2:30 
vai. popiet ir 7:30 vai. vak. 
Kryžiaus Keliai, sekmadieniais 
2:30 vai. popiet Graudūs 
Verksmai su pamokslu.

Šv. Kazimiero minėjimas ko
vo 6 pradedamas mišiomis 10 
vai. ryto. Parapijos jaunimas 
dalyvaus organizuotai su savo 
vėliavomis. Po pamaldų bus 
jaunimo pietūs parapijos sa
lėje. Kalbės Edvardas Urbek, 
Mass. Boxing Commissioner. 
Bus ir meninė programa.

Komp. Jeronimo Kačinsko 
kompozicija kovo 9 d. 8:30 
vai. 
line 
mas

vak. bus išpildyta Brook- 
miesto bib'iotekoje. Įėji- 
laisvas.

Vaidinimą “Mažieji broliai”, 
Levo Tolstojaus, kovo 13 d. 
3 vai. popiet aukštesniosios 
mokyklos salėje .Thomas Park, 
atliks Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seserų auklėtinės iš 
Putnam, Con. Programoje 
taip pat dalyvaus aktorius Vi- § 
talis Žukauskas iš New Yorko. g

Juozas Petraitis iš Sibiro > 
atsiuntė laišką šv. Petro para- 
pijos klebonui, kuriame nu- § 
rodo, kad jis yra gimęs’ 1896 f 
Bostone ir krikštytas šv. Pet- g 
ro parapijos bažnyčioje. Jo tė- '•> 
vas buvo Juozas Petraitis, o f 
motina Petronėlė Mažrimaitė- ® 

Kas 
pra-

ko- 
bus

Norintie-
Į parapi--

draugijos

jo pavardė nesurandama, 
pažino jo tėvus, prašomi 
nešti parapijos klebonui.

Šv. Kryžiaus katedroje 
vo 6 d. 2:30 vai. popiet 
teikiamas Sutvirtinimo Sakra
mentas suaugusiom, 
ji priimti tesikreipia 
jos kleboną.

Lietuvos Duktery
susirinkimas' šaukiamas kovo 
8 d. 7:30 vai. vak. salėje prie 
E. 7-tos gatvės.

Skautės kovo 13 šv. Petro 
parapijos salėje rengia savo 
rankdarbių ir įvairių pyragė
lių išpardavimą. Išpardavimas 
pradedamas 8 vai. ryto.

Krikštai. Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje pakrikštyti:

Vasario 27 — Edward Ma- 
gure ir Virginijos Raškauskai- 
tės - Magure duktė Zuzanos ir 
Marijos vardais. Tėvai gyvena 
187 W. 7-ta St.

Vasario 28 — George Currier 
ir Virginijos 
Currier duktė
Tėvai gyvena 18 Norton St. 
Dorchester, Mass. Edward Han- 
nigan ir Irenos 
Hannigan duktė 
lerijos vardais. 
213 K St.

Kulpinaitės - 
Dianos vardu.

Mingaudaitės- 
Dianos ir Va- 
Tėvai gyvena

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO, 

280 Union Avė., Brooklyn 11. N. Y.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 
su salėmis ir baru - restoranu.

Barui-restoranui bei salėms yra 
baro-restorano bei kabareto li
cenzijos. Metinė apyvarta apie 
$50,000.00. Pirkimo pasiūlymus 
siųsti —

Amer. Lietuv. Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui 

ST. KARVELIUI.
188 Highland Blvd., Brooklyn 7, N. Y. 

Z E L E N I S

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu J vietų iš 

ONOS IVAŠKIENES

BALDU KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
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
tą arba užsisakyti naujai.

F U N E R A L II O M E

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas, že 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

EV 4-1232

D. KLINGA
TAX CONSULTANT

- INTERPRETER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Rez. JAmaica 6-7272

Since 1889
OUR ONLY STORE 

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers 

Any'uhere
Weddinqs & Funerais 

our special+y

LASKAS FLOWERS
“ F L O W E R S 

FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADWAY
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški* 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME 
M P. BALLAS — Di rcctorius 
ALE. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

J. B. S KALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
VVOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499


