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Vieni biudžetą

Vatikane

GALIMA

jam naujus kredencialus.
Ministeris S. Girdvainis tuo-

LENKIJOS KUNIGAS
KOMUNISTŲ TEISME

ŽUKOVO KALTES SKELBIA

IDEALI 1958 METU MOTERIS

Ištraukos iš vaišią Vasaros 
ilgus metus būdavo mokyklinių 
skaitymų knygose kaip pavyz
dys mokėjimo stebėti gamtą ir

attache be jokio pasiaiškinimo 
iš Oslo, Stockholmo, Kopenha-

Praeitis jau buvo nušviesta 
New Yorko gen. konsulato ko
munikate (Darbininkas Nr. 2),

padidės 
iki 370

MAURtCE H. STANS, biudžeto 
direktorius, kuris paruošė biu
džeto projktą.

Politinis manevras

INTENDANTŪRA DĖL 
SOVIETINIU VĖLIAVŲ

Kongrese prasidėjo ilga ko
va dėl biudžeto. Ji žada būti 
aštri, nes čia eina ir kova dėl 
pąrtiję prestižo ir 1960 rinki
mu laimėjimo.
Prezidentas Eisenhoweris sau
sio 19 pasiuntė Kongresui biud
žeto projektą. Sausio 20 savo 
pranešime Kongresui pažymė
jo didelį biudžeto laimėjimą —

"Iš pasikalbėjimų su valsty
bės departamento rytų Europos 
reikalų viršininku Edward L. 
Freers (kuris tarp kitko daly
vauja viduose svarbesniuose pa
sitarimuose tarp JAV vyrisusy- 
bės ir Sovietų premjero pava
duotojo A. Mikojano) ir'jo pa
vaduotoju • Elliot Alto pareigū
nai* įsitikino, kad nežiūrint ne-

biudžetą pavadino subalansuo
tu tik propagandos reikalui, o 
ne iš tikrųjų.

Pirmosios nuotaikos nerodo, 
kad demokratinė Kongreso dau
guma biudžetui pritartų.

aiškumų, kurie gaubia Lietuvos 
pasiuntinybę Vatikane, JAV ad
ministracija tebėra palanki lie
tuviams, kaip ir anksčiau, ir 
joc' nusistatymas Lietuvos ir ki
tę Pabaltijo valstybių atžvilgiu 
nepasikeitė/

rių krikščionių demokratų noru 
Įtraukti juos i koaliciją.

Alto vykdomasis komitetas 
lankėsi Washingtone. Apie jų 
kelionę, jau buVb Darbininke 
pranešta, remiantis Draugu. Da
bar gautas dar Alto sekretoria
to komunikatas, pažymėtas sau
sio 15. Iš jo papildomai pati
riame:

vizionizmo”. Ji kaltino marša-

kom. Kinija 
atleidžia spaudimą Suomijai. At 
naujina sava iniciatyva ūkine; 
derybas ir Suomijos prezidentą 
Kekonen pasikvietė pas save.

praeities svarbieji
EPIZODAI

Įspėjimas dėl bendradarbiavimo 
su socialistais

Kai suskaito išlaidas, kurių 
tautos interesai būtinai reika
lautų ir kurias kongresas prie 
biudžeto "pridėtų, tai susidary
tų išlaidų viso apie 80-81 mili
jardas. Tada biudžetas vėl ne
subalansuotas. Bet tada už ne
subalansuotą biudžetą ir už ga- 

kad to- limą infliaciją prezidentas ir

— Amerikos prezidentas ir 
valstybės skretorius laikosi la
ibai rezervuotai savo pareiški
muose. Prezidentas spaudos

'* Viso išlaidu numatoma 77, 
000,000,00, arba tik 4 milijo
nais daugiau kaip pernai.

Taip atrodo iš vyriausybės 
pusės. Kitaip iš Kongreso dau
gumos. Šen. Johnsonas paste
bėjo, kad biudžetas subalansuo
jamas tik dėl to, kad jis nu
mato ne mokesčius sumažinti, 
bet mokesčius pakelti (gazoli
nui, paštui). Antra, biudžetas 
numato kai kurias išlaidas ma
žesnes, nei jų reikalauja tautos 
interesas (žemės ūkis, raketų 
tyrimai, užsienio pagalba).

Alto atstovam nunciatūros 
pareigūnas perteikė tik Oss. Ro
mano išreikštas mintis.

konferencijai Vokietijos klausi
mui spręsti. Anglija labiau pri
taria vienos Vokietijos klausi
mui nei visos Europos saugu
mo reikalui. Pasisako už Vokie
tijos sujungimą balsavimo ke-

— Naw Yorko seimelis sau
sio 20 gazolino mokesčius pa
kėlė dviem centais nuo kovo 
L Kai kurie respublikonai bąl- 
sąvo sykfu su demokratais prieš 
mokesčių didinimą.

AMERIKOS NUSISTATYMAS 
DĖL LIETUVOS

Prieš konferenciją su “Sovie
tais Amerika, Anglija, Prancū
zija numato savą konferenciją 
nuomonėm suderinti. Reikia su
derinti nusistatymą dėl Vokie
tijos sujungimo — balsavimo 
keliu ar kitom priemonėm.

Suderinimo nereikalingas nu
sistatymas. kad Vakarai turi lai
kytis tvirtai. Visų trijų pareiš-

LAISVOSfOS EUROPOS KO
MITETO naujas prezidentas 
Archibald S. Atexander, buvęs 
armijos sekretoriaus pavaduo
tojas, 52 metų teisininkas. ,

mokratinę Kongreso daugumą.
Vyriausybė biudžetą gina

Prezidentas Eisenhotveris 
spaudos konferencijoje sausio 
21 demokratų kritiką biudžetui 
išvadino ‘‘šizofrenijos" reiški
niu.
Apsaugos sekretorius McElroy 

senate energingai gynė biudže
to sumažinimą armijai.

"Armijos intendantūroje Al
to delegaciją priėmė “Quarter- 
master General’ pavaduotojas, 
su kuriuo buvo aiškiniamasi dėl 
armijos tiekimo skyriaus kata
loge įdėto 1957 rugpiūčio 22 
d. pakeitimo vėliavų sąraše. Ta
me sąraše vietoje estų, latvių, 
ir lietuvių tautinių vėliavų yra 
pažymėtos sovietinės tų šalia 
vėliavos. Tiekimo viršininko pa
vaduotojas pažadėjo šią "kvai
lą klaidą" ištirti ir apie tai 
painformuoti Alto vykdomą;; 
komitetą". ‘ ’

Kongrese - 
Kova prieš korupciją

Šen. John F. Kennedy sau
sio 20 pasiūlė įstatymą korup-

' Vokietija patenkinta Berlynas po Mikojano atsilan- — Vokietijos spaudos šefas, ir vakarų Vokietijos susitartų ir į .aikraštis pabrėžia kad kata- 
Vokietijos vyriausybė pareiš- kymo tebėra dėmesio ir disku- grįžęs iš Amerikos, pareiškė, sudary tų konferenciją. F

se, Maskvos universitete, labiau savo pasitenkinimą Ameri- sijų centre.
palinkdamas į filosofiją. Nuo įos vyrausybės elgesiu priimant 
1915 teko pasinešti į diplomą- Mikojaną. Vokietija vadino tą 

Amerikos elgesį tvirtu. .

tad “pranešimo spaudai” pa
sakojimą apie praeitį sutrau
ktam į tokiu; epizodus: ,

Šeinius gimė 1889 balandžio 
3. Mokėsi Vilniaus gimnazijoje, 
Kauno Saulės mokytojų kursuo-

ALTAS PASAKOJA APIE SAVO 
ŽYGIUS lASHINGTONE

— Rytų Vokietijos partijos '
šefas Ulbrichtas sausio 21 pa- 
reiškė, kad jeigu Amerika. An- APIE pinigų mals? gaudes,
glija. Prancūzija nori pasilikti Asilai (demokratai) ir Dramb-
Berlyne. tai turi pripažinti rytų liai (respublikonai).___________
ir vakarų Vokietiją.

MERIKA PO 
MIKOJANO

tiją. Tais metais Lietuvių drau
gija nukentėjusiem nuo karo 
šelpti pasiuntė jį Į Stockholmą 
informuoti apie lietuvių gyve
nimą ir Lietuvos reikalus. At-

"Iš jo kalbos paaiškėjo, kad 
Lietuvos pasiuntinybė Vatikane 
nėra uždaryta, bet palikta k-ip 
nepolitinė įstaiga ir kad-jos rei
kalu vedėjas diplomatinio sta
tuso nebeturi"-

Oss. Romano sausio 20 pas
kelbė, kaip reikia žiūrėti į ka
talikybės ir socializmo santy
kius. {spėjimas taikomas italam 
ryšium su Nenni socialistų par
tijos nutarimu pasitraukti, nuo 
komunistų ir rvšium su kai ku-

Įsijungdamas į švedų litera
tūrą, Šeinius atidavė stambią 
duoklę kovui prieš bolševizmą. 
Jo švediškai rašytas veikalas 
“Raudonasis potvynis ateina” 
buvo švedam didelis ir pirmas 
populiarus įspėjimas apie sovie
tinę okupaciją. Prieš metus šei
nius dar vienu stipriu balsu 
pasiskardeno švedų spaudoje— 
laišku Michailovo komitetui; 
juo atsakė, kodėl jis negali grįž
ti į Lietuvą.

girią, kiti peikia
Kodėl biudžetą galėjo subalan

suoti ir kodėl ji pavadino tik 
propaganda?

Prezidentas išėjo iš fakto, 
kad pereiti metai baigė ūkinį 
slogutį, ir ūkinė apyvarta didė
ja. Tai truks 1959 ir 1960. Dėl 
to padidės įmonių pelnai iš 36 
milijardų 1958 iki 48 milijardų 
1959. Padidės tada ir mokesčiai 
valstybei.

Asmeninės pajamos 
iš 353 milijardų 1958 
milijarų 1959.

Biudžetas apskaito, 
kiu būdu pajamos 1959 padidės respublikonai galės kaltinti de- 
iki 77,100,000,000 <fc>L, arba 10 
milijardų daugiau kaip 1958.

Iš kitos pusės išlaidos taip 
labai nedidės. Mažiau bus reika
lingas paramos žemės ūkis. Ma
žiau numatoma ir kariuomenei. 
Prezidentas dar priminė, kad 
išlaidų gali reikšti mažiau, jei 
bus sutarta su Sovietais sustab
dyti atominius bandvmus.

Anglija už konferencija
Anglijos min. pirm. Macndl- 

lanas parlamente sausio 20 pa
reiškė, kad jis pritaria keturių konferencijoje sausio 21 pareiš

kė, kad santykiai tarp Sovietų 
ir Amerikos dėl Mikojano ke
lionės nieku nepasikeitė. Bet 
Amerika mielai sutinka tartis 
dėl Vokietijos likimo.

— Amerikos politiniai sluoks
niai turi daugiau optimizmo ir 
spėja, kad Sovietai susilaikys 
Berlyne nuo kliudymo Vakaram 
susisiekti su Berlynu.

— Anglijos mįn. pirm. Mac- 
millanas aiškina, kad Sovietai, 
norėdami koegzistencijos su Va
karais. duos daugiau laisvės vi- 

cijai unijose suvaldyti. Minėjo duje.
Hoffą, kuris (ir kiti panašus į 
jį) turi būti išmesti. Projektas 
numato bausmes už neteisingas 
žinias apie unijų piniginę pa- 
dėtį, už unijų fondų piktnaudoji- 
mą, reikalauja unijų pareigu-

Lietuvių literatūroje šeinius nūs rinkti slaptuose rinkimuo- 
pradėjo reikštis nuo 1910 me
tų. Iš daugelio jo veikalų labiau 
saai išgarsėjo Vasaros vaišės, 
Kuprelis, Siegfried Inunerselbe Žukovas, Sovietų maršalas, 
atsijaunina. Pastaruoju satyriš- vėl susilaukė kaltinimo dėl “re- 
kai demaskavo nacionalsocializ- 
mo rasistinę antisemitinę teo- las čuihovas Ukrainos partijos 
riją. Bet lietuvių literatūroje suvažiavime ir aiškino, kad su 
stipriausius pėdsakus paliko Žukovo pašalinimu esąs baig- 
dviem pirmaisiais veikalais. Jo . tas “revizionizmas”, kuris siekęs 
Vasaros vaišės ir Kuprelis (1913) išimti kariuomenę iš partijos 
atnešė į lietuvių literatūrą nau- kontrolės, 
ją srovę, vadinamą impresioniz- Gal būt kaltinimai atnaujina
mą, kuris rado gausiai sekėjų mi ryšium su partijos suvažia- 
nepriklausomoje Lietuvoje, iki rimu sausio 27 priešam įgąs- 
jie iš impresionizmo išsivadavo dinti. 
ir perėjo į nuosaikų realizmą 
(V. Ramonas, Jurgis Jankus).

5. “Į gautąjį raštą buvo atsa
kyta sausio mėn. 7 d. pranešant 
jog pasiuntinybė bus valdoma 

(Nukelta į 2 psl.j

Amerikoj esanti optimizmą 
šaldo sovietiniai pareiškimai:

— Sovietai sausio 21 apkalti
no vėl Ameriką, kad ji norinti 
palaidoti derybas dėl apsaugos 
nuo netikėto užpuolimo.

— Sovietai apkaltino Norve
giją, kad ji duoda bazes Ameri
kos lėktuvam, kurie žvalgybos 
atvyksta iki Sovietų sienos.

— Sovietai atšaukė laivvno

ŠVEDIJOJ MIRĖ
IGNAS ŠEINIUS 
švaefijes laikraščiai parašė, 

kad Stockholmą sausio 15 mi
rė liatuvię rašytojas Ignas šei
nius, paskutiniu mtu labiau į- 
atjungęs j švedę gyvenimą ir 
su lietuvi? .bendruomene turė
jęs mažiau ryšiu.

Tikroji jo pavardė yra Jur
kūnas. šeinius yra jo slapyvar
dis, kilęs iš jo gimtojo kaimo 
šeiniūnų Ukmergės apskrityje, 
bet šiuo slapyvardžiu rašytojas 
labiau žinomas, negu tikrąja 
pavardei

Forum”. Renkant vertinamos 
labiausiai geros žmonos, geros 
šeimininkės ir viešosios asmeny-

sikūrusios Lietuvos vyriausybė 
jį skyrė atstovu Skandinavijos 
valstybėse ir Suomijoje. Pasi
traukęs iš diplomatinės tarny
bos buvo kurį laiką Lietuvos 
Aido redaktorium, o sovietinė 
okupacija nubloškė jį vėl Į 
Stockholmą.

kimai toki pat Bet reikia susi
derinti dėl priemonių tvirtumui 
rodyti Kas bus. jei su Maskva 
nesusitars ir Maskva reikalaus 
pasitraukti iš Berlyno? Cią A- 
merikos ir Anglijos nuomonies 
nesutampamos. Amerika mano 
kad reikia atnaujinti oro tiltą ir 
kelią žeme pasidaryti tankais. 
Anglai pritaria pirmai priemo
nei bet nepritaria antrai.

O SOVIETAI KALBA IR 
ELGIASI KIETAI

"Amerikos 1958 metų idea
lia moterim” išrinkta New Jer- 
sey gubernatoriaus Robert May- 
nerio žmona. Išrinko moterų or
ganizacija. kuri apie 3 mil. na
riu ir vadinasi “Homemakers's

— Amerikos atstovas Bohle- 
nas parvyko porai savaičių aiš
kintis politikos tarp Amerikos 
ir Filipinų. Prezidentas Garda 
atšalo nuo Amerikos, kaltinda- -
m |pd ji dedanti pažadėtą
pagalbį!- Wagnarta.

4. “Gi sausio mėn. 3 d. Šv. 
Sostas atsiuntė pasiuntinybei 
raštą, kuriame buvo pažymėta, 
jog pasiuntinybė liks įrašyta į 
diplomatinį sąrašą, tačiau turės 
būti vedama “reikalų valdyto
jo” (gėrant dės affaires).”

kad Sovietai greičiausia priims 
KETURIU KONFERENCIJA y^arų Siūlymą pavasarį šaukti 

ketunų konferenciją Vokietijos 
reikalui. Socialdemokratų lydė-, 
ris Ollerthaueris neišskiria ga-

VokiptT kimas skiriasi nuo Amerikos ar kurios viena su kita kovoja, bet tų misijų šefai galės prašyti au- 
etam nuo.aidas dėl Vokieti- ODtimiz kurios abi PriešinS°s krikš- diencijos pas šv. Tėvą įteikti

jos sujungimo balsavimo keliu. Anglijos šiokio toKio opumiz- ^onį tikėjimui 
Sovietų reikalavimas, kad rytų mo.

bės žymės.

Pernai buvo Išrinku vicepre
zidento Nizono žmona.

šiemet biudžetas yra subalan
suotas. Pajam? ir išlaidų nu
matoma po 77 milijardus. Dve
jus paskutinius metus jis -buvo 
su deficitais.

Biudžeto projektas susilaukė 
demokratų aštrios kritikos.
Daugumos lyderis Johnsonas

likybės doktrina griežtai yra 1. “Pirmieji sunkumai, ku- 
— Prancūzijos užsienių reika- priešinga socializmui. Pasiremia riuos Lietuvos pasiuntinybei te- 

ministeris pareiškė, kad nema- popiežiaus Pijaus XH enciklika ko pajusti, iškilo, kai lapkričio 
to jokių ženklų, kad Sovietai Quadragesimo Anno. Iš jos pa- mėnesyje buvo gautas praneši- 
bent kiek nusileistų Berlyno ar kartoja teigimą, kad socialistų mas. kad nuo lapkričio mėn. 
Vokietijos klausimu. Tas pareiš- judėjimas suskilo i dvi partijas, 20 d. prie Šv. Sosto akredituo-

Mikojanas išvyko sausio 20 
Skandinavijos keleiviniu lėktu
vu. Jį išlydėjo piketai su įra
šais: ‘Malonu, kad išvyksti”. 
Aerodromą ir-lėktuvą saugojo 
200 policininkų. Tikrino rūpes
tingiausiai keleivių lagaminus. 
Tačiau pakeliui lėktuvo vienas 
propeleris nustojo sukęsis. Lėk
tuvas gavo Įsakymą grįžti, bet 
tuojau kitas motoras užsidegė. 
Tada lėktuvas laimingai nusi
leido Nevvfoundland tiesiog į 
sniegus.
EISENHOMERIO LINKĖJIMAI

Valst. sekr. Dulles perdavė 
telegrama Mikojanui prezidento 
Eisenhovverio atsisveikinimą su 
draugiškų santykių tarp Ameri
kos ir Soveitų tautų linkėjimu, 
o taip pat su prašymu perduo
ti sveikinimus Chruščiovui ir 
priminti jam “amerikiečių tikė
jimą tautų teise apspręst pa
čiom savo valdyųiosi, formą’.

Lenkijos kunigas Marian Pi- 2. “Padėtis pasunkėjo gruod. 
rozynski, 60 metu, sausio 20 mėnesio antroje pusėje, kada 
nuteistas sulaužęs cenžūros tai- pasiuntinybė negavo pakvieti- 
sykles. Esą jis sykiu su kitais m0 i popiežiaus laikomas Berne- 
16 juodojoj rinkoj mėgino gau- mišias”.
ti popierio savo dvisavaitiniam 3 “Paskutinis min. Giydvai- 
laikraščiui “Homo Dei ’. Teisme nj0 atsilankymas minėtose įstai- 
kunigas pareiškė, kad laiko sa- gose (Vatikano) įvyko gruodžio 
vo pareiga plėsti Dievo žodį ir, mėn. 28 d.’ 
kai atliks bausmę, tą pat darys.

ATSTOVYBE APIE 
SAVO LIKIMU

Lietuvos atstovybė prie Vati
kano atsiuntė “pranešimą spau
dai”, pažymėtą taip pat sausio 
15, kuriame padėkoja visuome
nei už paramą ir informuoja 
apie netolimą praeiti bei dabar
tinę padėti.

Viena partija tai komunistų, 
kuri remiasi materializmu, skel- jau ėmėsi žingsnių padėčiai iš- 
bia klasių kovą ir asmens nuo- aiškinti ir tuo tikslu turėjo vi- 
savybės panaikinimą. Antra par- są eilę pasikalbėjimų su atitin- 
tija pasilaikė socializmo vardą, kamais Vatikano aukštais pa

reigūnais... prašant palikti ga
lioje senus kredencialus”.



DARBININKAS

AMINTORE FANFANI

RADIO PROGRAMA

JACOUE SOUSTELLE

BROCKTON 18, MASS. 
Tek JUniper 6-7209

W. LippmMOMi, artindamas 
Amerikos rinkinių lapkričio 4 
rezultatus, buvo pažymėjęs: | 
Kongresą atėjo eilė naujų žmo
nių, kurtom daros svetima prav 
eitis ir kurie veržiasi labiau į 
ątettį.

Tiem naujiem žmonėm ėmė 
atstovauti vadinami liberalai ar 
biejose partijose. Koki jų kon
kretūs siekimai, dar neišryškė- 
jo. Belieka stebėti.

C. Sulzbergeris iš Austrijos 
rašo ir apie Europoje naujus 
žmones, atėjusius ar ateinan
čius valstybėm vadovauti. Kas 
jie, tie nauji žmonės.

Sustoja prie Prancūzijos. Sa
ko, kad de Gaulle atėjus į val
džią senieji autoritetai dingo, 
lyg jų nebuvę. Parlamentas pri
sipildė naujų veidų. Tarp jų 
labiausiai de Gaulle užuovėjoje

— aneksija nebus
Taip buvo infor

muota Drauge. • .
Tai didelis skirtumas! Kyla 

klausimas: ar departamento pa
reigūnai to nesakė, ar Altas ne
rado reikalo skelbti?

ima galvoti ftąbį, toSb.boą- 
frum. šia kryptimi ima vairuoti 
politiką jau ir Fanfani, rody
mas dielk» intereso kitoje tos 
jūros pusėje santykiam su ara
bais. ■' _ -. _

Atgyjantis nacionalizmas ga
lįs sukliudyti Europos fėdeya- 
listų taip rūpestingai ugdytą 
Europos vienybės idėją. Pran
cūzijoje de Gaulle prisiėmė vi
sus įsipareigojimus Europos 
bendrai rinkai. Bet jo ministe- 
ris pirmininkas Debrė neslepia, 
kad jis tuos įsipareigojimus no
ri per porą trejetą metų pa
keisti su Londonu ir su Bon- 
na kitokiais susitarimais, kurie 
duotų daugiau laisvės atskiram 
kraštui. Vokietijos finansinin
kas Ludwig Erhard, kuris yra

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

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

STEPONAS MENKUS

KNIGHTS OF UTHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

H Ar naujieji Europos žmonės 
H turi kokią bendrą 4ymę?

— ~ B- Sulzbergeriui krito į akį vi- 
franz joseph strauss šiem bendras ženklas — nacio-

ministeris pirmininkas Debrė ir 
jo pavaduotojas Soustolla.

Vokietijoje tvirtai tebelaiko 
valdžias “senis” Adenaueris. 
Bet jaunosios Vokietijos labiau
siai reiškiasi dabartinis apsau
gos minist. Franz-Jos«f Strauss. 
Jis galįs pakeisti Adenauerį.
- Pasinešimas į naujus žmones
— sako Sulzbergeris — nėra 
tokis ryškus Italijoje (pats mi- 
nisteris pirmininkas Fanfani- 
kaip tik yra naujesnės kartos 
žmogus. Red.). Sulzbergeris bet
gi sumini naują kylančią, žvaig
ždę, nors ją vadina “pilkuoju 
eminencija”. Tai Enrico Mattei 
naftos tresto šefas.

organizuoti Ruhro srities pra
monę.
: Su naujais žmonėm ima veik
ti jėgos, kurios mažiau palan
kios EuropOiS vadinamai friitftgtiiR 
e^jai, vienybei. Tačiau ir SuB- 
bėrgeris teisingai pastebi —kai 
tos naujos jėgos pajus atsako-

Alto komunikate Lietuvos at
stovybės prie Vatikano padėtis 
atvaizduota labai keista: atsto- 

.vybė nesanti uždaryta, bet ji 
palikta “kaip nepolitinė įstaiga” 
ir jos vedėjas neturįs diploma- 
tiunio status.... Jei taip, tai kas 
ta Lietuvos atstovybė? Labda
ros įstaiga, religinė kultūrinė, 
sportinė? Bet tam reikalui yra 
Balfo įgaliotinis, vyskupai, ben
druomenės pirmininkas. Lietu
vos vyriausybė sutarė su Vati
kanu įstaigą, kuri palaikytų 
santykius tarp dviejų vąlstybių, 
taigi politinę įstaigą. Neuždary
ta atstovybė — tokiat kaip ji 
atvaizduota Alto komunikate, 
tereiškia tuščius namus su at
virom durim....
kr taip informavo Washing- 

tone nunciatūros pareigūnas, 
ar tokias išvadas iš informavimo 
norėjo susidaryti tik Alto dele
gacija?

Klausimas ir abejojimas juo 
didesnis, kad Lietuvos atstovy
bės komunikatas tvirtina visai

Lietuvos Vyčię Radijo Programa
Transliuoja i* stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL. 
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mas*.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite k* 
nors pasveikinu ar pranešti, tai asmeniškai (duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEI2IU1 — Utiraanian Radio Hour. M Oo4- 
tage St, Nonvood. Mass. Skyriai: Uthuanian Fornttare Cu. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.OBox 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Carn- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOutib Borte* 9-4*18 «r 
8-1949; KXrktaarY4»fe

LAISVES VARPAS
NM^Mloa Anglijos Dėtuvių 
Kultūrinė ratRjo programa 

WKO£, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
. 47 Banks SL

(Atkelta S1 psL), ji nesikeis 
įgalioto ministerio Stasio Gird- pripažinta" 
vaimo ir kad. jos diplomatinis 
personalas palieta kaip buvęs".

KOKIA DABAR PADĖTIS
Atstovybės komunikatas aiš

kina:
“Kadangi naujasis pasiuntiny

bės reikalų valdytojo titulas 
yra, einant diplomatine prak
tika. naujadaras, tai šiuo mo
mentu dar nėra galima tiksliai 
apibrėžti jo pobūdžio. Galima 
tiktai pasakyti, kad pasiuntiny
bės reikalų valdytojas ir pasiun
tinybės sekretorius ir toliau tu
rės diplomatinį statusą ir kad 
jie bus, kaip ir anksčiau, įrašy
ti į diplomatinį surašą. Dėl įvai
rių klausimų, kurie iškilo ry
šium su nauja padėtimi, yra aiš
kinamasi, ir apie tai bus tinka
mu laiku suteiktos visos infor
macijos.

“Tenka pridurti, kad p. S. 
Girdvainis lieka įgaliotu minis- 
teriu, nes tai yra Lietuvos vy
riausybės suteiktas asmeninis 
titulas, kuris nebūtinai rišasi 
su einamomis pareigomis. Pil
nas titulas todėl ateityje bus: 
p. S. Girdvainis, įgaliotas minis- 
teris, Lietuvos pasiuntinybės 
prie Šv. Sosto reikaly valdyto
jas". (m. pab.)

Toliau komunikate aiškina-

f

•it

LABDARIAIS IR GANGSTERIAIS PAGARSĖJO AMERIKA
AMERIKOS GANGSTERIAI BUVO SUSITARĘ IR SU BATISTOS VALDŽIA. TEISINGUMUI SUNKU 
SU JAIS kOVOTI, NES JIE DRAUSMINGAI TYLI. SLĖPDAMI SAVE IR DRAUGUS.

Vieną vardą paskutinės die- susilėkimą 1956 kaimyninėje "nu kartu. Be jokio susitarimo 
uos iškėlė ir vėl nugramzdino vietovėje Binghamton. Dabar su iš anksto. Jie vienas kito dau-

ma, kad atstovybė negalėjusi priešingai nei Alto komunika- 
informuoti visuomenės; kad tas.
min. Girdvainis esąs šv. Sostui ★
persona grata ir kad atstovy
bė esanti pasirengus informuo- ., . - ... ,
a tuos, kurie daugiau tų in- muitas įusfana. *ad Igahoto 
formacijų pageidautu. mimsteno titulas duotas asme-

o • - mska ir su pareigom nebūtinai
DĖL DVIEJŲ KOMUNIKATŲ susietas, už tat skelbia dabar 

Alto ir atstovybės prie Vati- oficialų titulą “p. . Girdvainis,
žinių maseje. Tai Apalachinas. galvojo pas save sukviesti. gumas ir nepažįstą. O draugus kano komunikatai daugelį daly- įgaliotas ministeris atstovybės
Teisino tardytojas pereitą sa- CrosweU tuojau telefonu pa- ligoje aplankyti jokią įstatymas ku paaiškino — tai gerai, bet reikalų valdytojas” Gražus tas 
vaitę išsitraukė iš kalėjimo dra- reikalavo sustiprinimo ir gavo nedraudžia. Jokio ginklo nė vie- jie taip ^lė kai kurių titulas... Kyla betgi abejojimas,

penkiolika policininkų. Užėmė nas su savim neturėjo. Jie ge- klausimų ir abejojimą. Jie toki:
tinkamas pozicijas, jie visi ste- rai žino, kad tai įstatymas drau-
bėjo, kaip apie pietus cadiUacai džia. -C,- -
linkolnai, chrysleriai riedėjo į Per naktį palaikęs, seržan- mas valstybės departamento pa- policininko, profesoriaus, moky- 
kalnelį, į Barbaro mūrus. Ser- tas turėjo visus paleisti. Ne- reigūnų pareiškimas, kad Ame- tojo. Kad mes žmones, ėjusius 
žantas pastebėjo, kad seniausia buvo .jokio įstatymo, kuriuo ga- nkos vyriausybės akyse Lietu- tam tikras pareigas, ir dabar

ri, 47 metų vyrą, ir kamantinė
jo, ką jis žino apie Apalachino 
konferenciją ir jos dalyvius 
Taip pat pereitą savaitę Kubos 
sukilėlių vadas Castro kalbėjo 
apie Amerikos gangsterius, ku
rie Kuboje turėjo savo rankose 
kaziną drauge su Kubos valdžia. 
Ir tie gansteriai buvo siejami su 
Apalachino vardu.

Apalachinas minimas h9 pa

kalno, iš kurio išeina plėšikai, 
galvažudžiai grobio ieškoti.

Kas yra iš tikrųjų tas Apa
lachinas ir kas yra tie jo did
vyriai?

mašma buvo tik 1956 metų lai- lėtų juos laikyti. Seržantas ne- vos padėtis — "kol valstybės pavadinant profesoriais, genero- 
<^os- turėjo nė orderio kratai Barba- sekretorium bus John F. Dulles, lais, ministeriais, tai mūsų man-

ra namuose daryti. Puikiosios 
mašinos išrūko. New Yorko lin
kui. Bet nuo to laiko liko pas
laptis, ne tik vieną seržantą 
Croswell dominusi:

kas buvo kalbėta ir sutartanusagstytais.

Iš Barbaro namų sklido keps
nių kvapąį. Svečių buvo 65. 
Visi puikiai atrodė, šilkiniai 
marškiniai su monogramom, 
riebūs pilviukai patempti dir? 
žais, deimantais
Paskiau seržantas patyrė, kad anoje Amerikos didžiųjų gans- 
jų kišeniuose ir pinigų buvo - • - - 
nemažos saujos.

Neturtingiausias svečias ki- 
šeniuje turėjo tik 450 dol.

Bet tai buvo tik vieno iš

pinigų buvo torių konferencijoje.

Daug ką sako patys vardai 
tos konferencijos dalyvių. Ten 

x_ a • buvo vito Genovese, kurį gub.
cFržanfcLc E/tear saugotojas. Dewey kitados pavadino rake

tos seržantas E^gm* Barbara svečiai besivaišihda- terių karalium. Buvo aliejaus
Jo guvi akis, per 18 tarnybos meko ir nežinojo, kad ser- prekybininkas Profad, kuris

žantas Croswell su atvykusiais pravardžiuojamas “Mamma 
į talką policininkais užbarika- mia’ ir kuris vadovauja Brook- 
davo vienintelį kelią į Barbara tyno “gengei”. Buvo Lewis San- 
rūmus ir, atvykę prie automo- tos ir kiti į šitą pikniką atskri

dę iš Kubos, iš Havanos, kur 
jie turi naktinius klubus. Bų-

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

ŠAV. B. KUČINSKAS

APDRAUDOS SPECIALISTAS

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

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

tant kyla abejonė, ar dar yra 
atstovybėje ministeris Girdvai
nis. Komunikate apie jį kalbama

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

dagumas, bet kažin ar daugelis 
tremtinių norėtų dabar tokio, 
sakysim, oficialaus titulo: p. Jo
naitis, matematikos profesorius, 
namų sargas.

ar įgalioto ministerio titulas y- 
ra labiau asmeninis kaip gene- 

Alto komunikate nėra mini- rolo, puskarininkio, matininko,

Atstovybės prie Vatikano ko-

NAUJAS Amerikos kariuomenė* kulkosvydi*, sveria 23 svarus, 
per minutę pjIeldSIa 550 tOvių.

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

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

EVergreen 7-2155 
Resid. Illinois 8-7118

Lanskis buvo susisiekęs su 
Ki%os diktatorium Batistą ir 
susitaręs jtolnu dalytis iš ka
zino.

Tokios žinios, bet jos nėra 
patvirtintos dokumentaliai, kad 
galima būtų teisine remtis. Tar
dytojas mėgina iš Apalachino 
konferencijos dalyvių išgauti
patvirtinimą. Kai kuriuos tos kaip apie trečią asmenį ar daik- 
konferencijos dalyvius laiko ka- ta, atrodo tenai jau nėra.
Įėjime už atsisakymą kalbėti. ------------------ ----------------------------
0 kai vienas pereitą savaitę su tvcnijos MOKESČIU nactą tiko kalbėti, tai kartojo tą pa- SVEDIJOS MOKESČIŲ NAŠTA 
čią istoriją, kad jis ir kiti atvy
ko tik ligonio lankyti.

Gangsterių įstatymas kietas — 
mirtis už paslapties išdavimą. 
Ir gangsterių ranka toli pasie
kia — kaip Maskvos teroristų ____ _____ _

kampelis nebuvo matęs. Mies- ir iš Porto-Rico, Texas. Co- Amerika išgarsėjo pasaulyje sakysim, vidutiniškai 300 dol.
♦oiv tiir «>5A mTvont/rin a m a. stoikas. Suskambėję duž- lorado, Kalifornijos. g^vo didžiais labdariais ir ne- pajamų mėnesiui, tai mokesčių

Atsižvelgiant į tuos vardus mažiau didžiais gangsteriais. * numatoma paimti iš jos 100 
spėjama, kad čia buvo svarsto- 

pabalo labiau už jų šilkinius ma narkotikų slaptoji prekyba, 
marškinius. Tai trumpai truko, nes čia buvo jos karaliai. Bu- 

Kai jie patino, jog tai tik po- vo svarstoma “itališkoji loteri-

metu įpratusi sekti, kas gali 
trati įtartina, pastebėjo, kad tą 
dieną neprastai jau- daug pra
banginių automobilių siuvo link 
Apalachino. Tiekos automobilių 
tas žmonių ir Dievo užmirštas

bilių, užsirašinėjo numerius.
... - Staiga svečių triukšmas pri-

^*a~rin^t NeT Yorko^valstybės yjo Iškrito iš rankų vienam 

fely tik 250 gyventojų, o ma- tančios taurės stiklas. Svečiai 
šinų riedėjo kelios dešimtys, suakmenėjo. Ir daugelio veidai 
Tai -buvo 1957 lapkričio 14. 
Seržantas paskambino mote
liam. Patyrė, kad visi moteliai

totalu Sfr tonlnkrt, Įhm visiMn p^ng- ja”, kuriai naivūs žmonės per-
O ii. tavu W ka bilietus, tat kuriai mafia i.

tol įų konkurentai, kurio j tom anksto numato, kas turi laimė- kalnelio tun savo murmi na- '
ma su 18 kambarin kokio ®a,i ir P*rpi*vH. ti. Buvo svarstoma, kaip po
mą, — su io Kamoanų kokio Svečiai puolėsi bėgti, kur kas Anastazijaus mirties, pasidaly-

gali, į krūmus, į mišką. Poli- ti kontrolę sritim. Tyrimai ro-
cininkai rankiojo bėglius išti- dė, kad tas pogrindžio karalius

Barbara yra 51 matę ponas, sas aštuonias valandas. Ištrūko buvo nužudytas kito gangsterio 
juodais plaukais, kaip ir galima automobiliu tik Vito Genovese kilimo iš Lenkijos Lanskio (vi-
lavkti iš Sicilijos sūnaus. Jis su kitais trim sėbrais. Sako, tai si tie 65 Apalachino konferen-
atvyko į Ameriką 1921 ir vartė- pats jų vyriausias. cijos dalyviai yra italai), kuris
si alaus prekyba. Bylos rodė, Seržantas nusigabeno visus kontroliuoja Kubos kazino ir 
kad jis buvo įtartas žmogžudys- į nuovadą. Visi aiškinosi, kad kuriam kontrolę norėjo paverž
to ir keturis kartus suimtas, sužinoję, jog jų draugas Barba- U vyrus, kurie patarė Anasta- 
bet vėl keturis kartus paleis* ra serga, ir atvykę jo atianky- zijui nesikišti, o kai jis nepa- 
tas. ti. Esąs visai atsitiktinis daly- klausė, rado po keturių dienų

šimto tūkstančių vertą.
Croswell žinojo, kad

Jis buvo organizavęs panašų kas, kad visi susivažhvo vie- jį negyvą.

už savo automobilio apdraudę?

Kreipkitės :

ALBEKT F. PETERS

Švedijos socialdemokratų vy
riausybė dabar darosi nepopu
liari, nes 1959 biudžetas numa
tomas su 500 mil. deficito. Jam 
išlygint numanomi mokesčiai— 
jei šeima su dviem vaikais turi,

116*55 Queens Bivd. Forest HiHs 75, N. T.
TeL VI. 3-1477 

NAMŲ ADRESAS
106*53 95th Street Ozone Perk 17, N. Y.

3l/4% metams

(3% reguliaraus ir extra)

SK AlčIUOI AM AS

Taupyk čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS: 
135 Broedu*ay prie Bedford Avcnue 

539 Eastern Parkvvay prie Nootrand Avė. 
Member Fedorol inaurance Corporation
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ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

kijoje, praėjusią vasarą lankėsi 
Lietuvoje — “vaikystės dienų 
žemėje” — ir iš savo kelionės 
rašė Lenkijos laikraščiam. Vie
nas jos pasakojimas apie dabar
tinį Vilnių jau buvo Darbininke 
spausdintas. Čia norime pateikti 
kitą jos paskojimą iš apsilanky-

IŠ BENEKAINIŲ PADANGES — M. WARNENSKA

jėgą ir saldumą per vėlai pa
žino.... '

Mano palydovė kalba kuž- 
dom, tarsi bijodama sudrumsti 
to ramaus kampelio tylos. Jį sa
ko:

— Mickevičius labai mylėjo 
Vereščakaite, didžiai dėl jos 
liūdo. Jei kitaip būtų buvę, gal 
nebūtų sukūręs tokių nuosta
bių eilėraščių.

to Adomo Mickevičiaus lanky
ta ir mylėta, įkvėpusi jam ne
vieną kūrinį. Jiedu susitikdavo 
Marilės dvare. Monika War- 
nenska lankėsi tose vietose. Jos 
pasakojimo atskiri vaizdai im
ti iš žurnalo “Przyjazn, leidžia
mo Varšuvoje (1958 Vffl 3, Nr. 
31}.

pa-

&-

Kai kraštutinybės susiliečia
Kraštutinybe vadinama tai, 

kas išeina už ribų, perima sai
ką.. Gali tai būti savaime geras 
dalykas, bet pertemptas 
kraštutinumo, duoda blogas 
sėkmės.

Pinigas, pavyzdžiui, yra
ras ir neapsieinamas daiktas 
visuomeniniam žmonių gyveni
mui, bet jį galima švaistyti be 
atodairos, jei tiktai patenka 
rankon, ir galima taupyti be 

* saiko. ’ Tai dvi krašutinybės. 
Viena nuveda į ligūstą išlaidu
mą, antroji — į šykštumą. Abi 
tos blogybės žmogų daro skur
džium: vienas nieko neturi, 
nes viską išvaisto; antras, gali
ma sakyti, irgi nieko neturi, 

. ' nors būtų kažin kiek susitaupęs,, 
nes gaili išleisti net būtiniem 
savo reikalam. Tos dvi kraštu- 
tinybės, kurios iš pirmo žvilgs
nio mums atrodo visai, priešin
gos, susiduria savo pasekmėm 
arba savo galais.

Logikos mokslas tai pasako 
sena taisykle: extremitates se- 
tangunt —kraštutinybės susi
liečia. Kad tai yra gyvenimo 
tiesa, turėjome gerą progą pa
tirti pastarom dienom Ameriko
je, kai šio krašto stambieji pra
monininkai ir pirkliai — kone 
visi milijonieriai — kėlė puo
tas ir sutiktuves bolševikui Mi- 
kojanui. Tai nebuvo visai atsi
tiktinis dalykas.

— nei to nėra.
Sovietinė valdžia kilo iš ko

vos su kapitalizmu, bet nuėjo 
į tokį kraštutinumą, kad pasi
darė dar didesnė blogybė, ap
lenkdama ir patį grubiausi ka
pitalizmą. Nieko nuostabaus, 
kad dabar randa bendrą kalbą 
su savo priešininku. Ją rado ir 
bolševikas Mikojanas su Ameri
kos multilijonieriais. Suartina 
dar vienas bendras pagrindas
— materializmas.

Materialistinei pasaulė įįrai i 
žmogus tėra medžiagos gniužu
las, daiktas, įrankis didesnei 
medžiaginei gerovei pasiekti. 
Tikėjimas į žmogaus sielą ir 
Dievą neigiamas/ Bolševikai tai-J 
aiškiai pasako: jie remiasi gru- Į 
biu materializmu.

Kapitalistų yra tikinčių ir ne
tikinčių. Bet tai, kaip dažnas 
turčius uždirba pinigą ir kaip 
vertina medžiagines gėrybes, ro
do, kad ir jo “dievas” tėra ka-j

POPIETIS. Kaitra ir skuba. 
Šalčininkų sovchozo biure tuš- " 
čia kaip iššluota. Visi pluša 
laukuose. Vasaros darbymetis. 
Tiktai sovchozo mechanikas, vi
sas išsitepęs, kažko įgriūva į 
biurą. Ar jis sugebės atsakyti 
į mano klausimus? Mažai turė
jau vilties. Bet iškeliavusi ras
ti kokius nors pėdsakus Adomo 
Mickevičiaus paliktų tradicijų, čimnkų visai netoli į Baltiniu 
nenorėjau to atsisakyti, nors

pitalas, o žmogus —. tik įran- H 1 Į1 i i
kis tam kapitalui krauti. Tikėji- ■ U g i , . *
mas ir moralė vertinami tik ■ || i /
tiek, kiek tai padeda sukaupta ■ || I
kapitalą apsaugoti. Tačiau tarp- H 
tautinėje prekyboje dažnai jo- I I 
kie žmoniškumo principai ne- 
paisomi. Ir čia kapitalizmas su adomas miČKeviciuš 
bolševizmu suartėja.

pastangos pasirodytų ir bergž
džios. Kas dar išliko Šalčinin
kuose ir Baltininkuose iš to, 
kas buvo, kas jau pavirto le
genda, kai prabėgo tiek laiko 
nuo anų dienų, kada legendos- 
ir tradicijos gyvai sruvo žmo
nių jausmais?

BENEKAINIŲ apylinkes Vilniau* kraite.

Įtempiau ausis. Pasidarė šil
ta, šilta — kaip vaikystės die
nom bežaidžiant. Žinojau, kad 
Mickevičius lankėsi Šalčininkuo
se 1818 ir vėlesniais metais. 
Viešėdavo pas vietinės parapi
jos kleboną kun. Povilą Har- 
naškevičių, pažįstamą. Ko atva
žiuodavo į tą kaimą?.... Iš Šal-

kų dvarą, kuris kitados priklau
sė Putkameriam. čia gyveno 
Marilė, sutuokta su grafu Lau
rynu. Poetas savo jaunystėje 
buvo didžiai ją Įsimylėjęs. O 
sena patarlė sako: “nėra tolu
mos iki savo, mylimos”. .Per. 

F apylinkės miškus, plačiai išsis- 
kėtusius, naktimis Adomas ke
liavo susitikti grafienės. Apie 
tai žinome iš Leonardo Pod- 
horskio surinktos dokumenta
cijos: “Mickevičinės realy'oės”; 
medžiaga rinkta tarp dviejų 
praėjusių kuru. Mane stebino 
tai, kad pasakojimai apie Ado
mo ir Marilės meilę ir jų pasi
matymus yra dar išlikę žmonė
se Ūgi dabar.

— Važiuokite autobusu i Be- 
* nekainius, tuo atobusu, kuris 

eina Lydon arba Į Dieveniškes, 
— aiškino man mechanikas. — 
Iš Benekainių nukaksite pėsčia 
į Baltininkus, per mišką. O Bal
tininkuose....Sovietai nebūtų Rusijoje išsi

laikę be laisvojo pasaulio pra- 
Kapifelizmas ir komunizmas monininkų ir pirklių paslaugos,

yra dvi kraštutinybės kurios Anglai pirmieji pirkę Sibiro miš-
tačiau savo galais susiliečia, ką ir mokėjo auksu už kruvi-
kaip lazda, sulenkta į ratą. Ka- na vergų darbą. Iš Baltųjų ma-
pitalizmas nenori pripažinti nuo* rių plaukė baltos lentos; bet
savybei apribojimo, jokio sai- tiem, kurie jas obliavo po če- — Tai norite pamatyti tas Qus su ja susitikdavo. O pa- kėši Mickevičius?
ko: kiek apglėbi, tiek tavo. Ko- kišto šautuvu, nebuvo iš ko vietas, kur kitados vaikštinėjo Qame miškely. ..

Einu keliu, kuris pradžioje 
veda pro namus, paskui per 
laukus ir įneria į miškelį, tan
kų ir apstų, kupiną paukščių 
čiulbesio ir klagesio. Kvepia 
grybais ir žaluma. Po plačiais 
paparčių skėčiais raudonuoja 
musmirės.

Netoli Benekainių kitados 
ėjo Vilniaus ir Gardino guber
nijų siena, o per mišką poetas 
ėjo pas savo mylimąją. “Ket
virtadienį apie 12 valandą toje — Tasai miškas niekada ne
vietoje, kur mane buvo šaka 
užgavusi, o jeigu kas nelauktai 
sukliudytų, tai ant sienos, penk- 

. tadięnį apie 5 .valanda”~Taip 
" rašė jauna grafienė Putkamė- 

penė savo mylimam. *ir tą jos 
rašteli poetas laikęs ligi pasku
tinės savo dienos.

Iš miško atsiveria reginys Į 
plačius laukus, švelniai banguo
jančius kalvomis. Žalumoje kys- 
čioją namų“stogai. Per Įmirku
sias pievas lėtai srovena be
vardis upeliukas, netoli kai
mo susiliejąs su ežeru. Pažįs
tu: tai “Marilės” marios, anas 
“nedidelis tvenkinėlis”, kurį sa
vo eilėraščiuose mini Jonas če- 
četa. Už upelio turi būti sodas 
ir dvaras.

Priartėjus sukiojasi žmonės. 
Į mano pasveikinimus atsako

KAPINĖS prie Benekainių 
bažnyčios. Gūdžiam kamputy po 
senais klevais šmėkši kapai. 
Pašlijusiuose antkapiuose dar 
išskaitomi įrašai.

— Ar nbrite pamatyti Vereš- 
čakaitės kapą?

Senas, beveik nudilęs įrašas 
skelbia: “Marya z Wereszcza- 
kow, hr. Puttkamerowa” (Ma
rija iš Vereščakų, gr. Putka- 
merienė). Po gimimo ir mir-. 
ties datų vos išskaitomi mal
dos žodžiai: “Amžinąjį atilsį 
duok jai, Viešpatie”....

Vasaros saulėlydis toks kva
pus, kaip “Pono Tado” poemoje. 
Auksinės žaros spinduliai dar 
krinta į pilkšvus kapinių akme
nis. Dar kartą grįžtu mintimis 
į Marilės gyvenimą, šeimos tra
dicijos, paklusnumas motinos 
valiai, ano meto ir luomo pap- 

lapoja, nei jokia gėlėlė nepra- r?fiai „t“ KarBei, 
džiugina akies; atrodo, kad jo me,les 'lusmus- kune a,š’ 
niaurumą net pačią žemę per
smelkė kažkokiu liūdesių-4 ir 
vis dėlto jis. teikia man žave
sio”. O Jonas čečeta, Vereš
čakų šeimos bičiulis, tą Mari
lės miškelį taip aprašė eilėmis:

išsilaikąs. Dabar jame yra kol
chozo biuras ir vadovybė. Par
kas, prikrešęs senų seniausių 
medžių;, laukinis, bet trauklus. 
Marilės miškelis — jos “godų 
šventovė” stiebiasi ant kalve
lės už upelio, plačiai išsilieju
sio, netoli dvaro.

“Tai miškelis ištysusių eglių 
ir pušų, medžių kapininių,' — 
rašė Tomui Žanui ponia Put- 
kamerienė 1822 lapkričio 11.

"Už upelio — laukas plynas. 

Ar regi tenai kalnelį?— 

Vainikan ten pušys pinas 

Merilės šilely.
Anksty rytą, vakarėjant 

Grakščią ranką jinai kelia, 

Kerokšlius medžius genėja, 

Daigsto žaliąją eglelę.

Kitados liūdnas sausuolis miš- 
___________  __  kas dabar yra pasikeitęs. Tarp

— Kas Baltininkuose? giais. Jaučiuosi kiek sumišusi, nuaugusių pušų, liudininkių A- mapilė veresčkaitė
Mane dūrė nustebusios mur- Ko klausti? Apie dvarą ar a- domo ir Marilės sustikimų, yra

žino veido akys, tartum klas- pie Marilės akmeni? * priaugę vešlių krūmų ir žalu- kiau išsiskleidė tiktai tada, kai
damos: negi nežinai? ' __ Lenkijos? __ kažkas mos- Jau ^uvo sutu(>^ 511 Putka’

— Baltininkuose yra Vereš- pasiteirauja. — Ar tik nenori- Mano palydovė brenda ir ati- meriu, o Mickevičius kilo savo 
čakaitės miškelis. Ten Mickevi- te primatyti tos vietos, kur lan- dairosi. Miskas taip pri7%,sloveje. Tada per Vilmauskras-

kerojęs, kad sunku aptikti ko- to kuklius kaimelius bejosi

susidomėję, klausiančiais žvil-

— Iš Lenkijos? — kažkas mos.

kį takelį ir rasti paminklinį ak- Mickevičiaus širdies jausmai, 
meni, kuris minimas Adomo kurie mums paliko tokią žavią

? Mickevičiaus biografijoje. Pa- poeziją.
*er?SCa,^al!e Ja™e Nejauna motais žengia sma- galiau iš brūzgynų tankynės pa- (Benekatniai yra valsčiaus 

norėjo ką nors prisiminti? — sav0 ranka lreze hryzių. Tas giu žingsniu, rodydama ir aiš- sigirsta šauklus balsas: “Yra, miestelis ir geležinkelio stotis
sidaro didžioji kapitaliste Ir Ir šiame krašte vis didėja no- Žinome, kad Mickevičius atvyk- Pats aku0- kindama, kas kur yra. Dvaro yra”. ruože Vilnius — Lyda. Nuo Vil-

’^pirmu ir antru atveju minios ras prekybą su sovietais dar davo į Šalčininkus. Netoli nau- * namai nedideli, bet išsisti^pę. Praskėsdama medžių šakas, niaus apie 50km., nuo Lydos —
žmonių pasidaro priklausomos praplėsti. Vergų sovietai turi, jojo pastato, prie tvenkinio, BENEKAINIUOSE autobusas Galima būtų sutikti su tais, ku- prieinu arčiau. Pilkas laukų ak- 45 km. Prieš karą miestely bu- 
nuo valios kapitalistų, ar jie bū- stinga kapitalo, nes jo labai dar tebestyro keletas senų me- mane “išmetė”. Tai kaimas, ge- rie teigia, kad tasai vaizdas. į- muo, apaugęs lazdynais ir ber- vo apie 10,000 gyv. Trumpai
tų privatūs asmens ar sovieti- daug propagandai iššvaisto. A- džių. Sakoma, mėgęs po jais riau sakant didelė sodyba, ge- kvėpęs Mickevičiui “Gražino- želiais, apsamanojęs, spygliais veikė Ryto dr-jos lietuvių mo-
nės valdžos. Skirtumas tik tas, merikos multimilijonieriai su- sėdėti. Ar tai tiesa? Gal taip, rokai apgyventa. Kebą į Bal- je” pavaizduoti Aldoną, įkalin- apkritęs. Ant nuožulnios jo kykla, lenkų uždaryta. Pro mies-
kad lasvajame pasaulyje žmo- dėtų — savo pačių grabui. Ko- gal ir ne.... Geriau važiuokite į tininkus kiekvienas žino. “Pra- tą bokšte prie ežero. plokštumos yra žymės tartum telį teka Salėia. Ji davė vardą
nes dar turi galimybę kovot už kias tada vaišės jiem iškeltų Benekainius. Iš čia netoli. Pas- eikite pervažą, o paskui — tie-

munizmas nenori pripažinti jo- nė grabo sukalti: jie gulė šal- Mickevičius? — lyg ir pakar- 
kios nuosavybės: nieko nėra ta- ton žemėn, kaip pagaliai. Ir to- tojo mano klausimą mechani- 
vo, viskas visų. Bet tuos “vi- liau toji prekyba su sovietais kas. suraukęs antakius. Ar jis 
sus” atstoja valstybė — ji pa- augo; augo ir lavonų krūvos.

— Yra akmuo?
Atsakau nusišypsodama.
— Eime! a-^paragina.

savo egzistenciją, sovietiniame “dėkingas” Mikojanas? kui į Baltininkus. šių tiesiausiai, kaip šaut”. Putkamerių šeimai, neblogai dar rilė atminimui meilės, kurios arčiau Vilniaus). S. Suž.
Dvaras, ligi karo priklausė kryžiaus. Tą kryžių įrėžusi Ma- Šalčininkam ir Šalčininkėliam,

PETRAS RIMKONAS

Ant prakaituotos žemės

(3) se namuose, šeimininkui patarė:
— Už veršį turguje dabar — Padorus ūkininkas, nu- 

daugiau moka, negu tu nori duo samdės padorų berną ir įner
ti už vyrą. Bet kur mūsų ne- gą, pakviečia juos prie stalo 
palieka. Tegu šį mėnesį bus ir sako: “Jūsų pilvai raukšlė
tai?. Bet kai pamatysi mūsų jasi nuo tolimo kelio ir jūsų

kūdrų, žvilgančių rudens sau
lės atkaltoje. Ūkininko sodybą 
apjuosė kvepiančių alksninių 
žiobrelių tvora, ir trobesių sto
gus ilgasis Mykolas nuklojo šie
metinių kūlių dangtimi ar su
lopė tuos, kur samanos buvo 
pragraužusios iki pat gegnių, 
išmirkusių rudeni vandeny. Mor
ta savu ruožtu didžiulius rū
sius užvertė bulvių, viena ap- 
tampydavo pritvinkusias karves, 
ir niekas be jos nedėjo lopo 
ant nusidėvėjusio drabužio.

deli —negražu, o šie taip ko
ją suraukia, net ašarą kartais 
išspaudžia. Jai Mykolas panašė
jo daugiau į brolį: toks auksi
nis vyras, kaip ji galvodavo, ir 
nuo šių bendro vargo dienų pra
dėjo vadinti Mykoliuku.

— Mykoliuk, rytoj eisime į 
bažnyčią — kalbėjo vieną šeš
tadienį Morta, prisiglaudusi prie 
jo ausies, kai abu daržinėje pe
šė šiaudus kraigui. — Aš gra
žiai išsipuošiu. Juk turiu kuo ir 
žmonėms pasirodyti! Tau neteks

darbą, kitą pats padvigubinsi, gomuriai išdžiūvę nuo rudens Vakarais Mykolas tašydavo ar kaisti dėl mano skudurų.
O ko tu tyli, kaip baslys, juk vėjo”. Taip sakant, ne pro ša- kitokį darbelį savo bukuose pir- Mykolas sutiko. Jam visuomet
girdi, kad tave perka už dvi- lį būtų mums kiek perkandus štuose laikė. Mykolas subatva- maloniau esą sykiu su ja.
dešimt? — kreipėsi pyktelėjęs ar putojančiu alučiu aplaisčius kariais užplėšdavo kai kada — Eik tu, šunies nosyte, —
ilgasis Mykolas į Mortą, kai šio- šią šventą ir mūsų žodžiais su- kvatojančią ripuojančią armo- vis ką nors išgalvosi. O kodėl 
ji storuoju kojos pirštu susi- • rašytą sutartį. niką. Ir taip slinko dienos, vis niekuomet nesakai, kad mes sy-

—- Jei taip užsipuoli — ga
lime eiti.

Ir. nustebino jis plačiais žings
niais per rudenim alsuojančius 
laukus paskui tankiai minančią 
Mortą.

Ant kalniuko kauburio drie
kėsi miestelis. Iš tankiai sus
paustų, lyg avys užuvarose, rau
donuojančių namų . kyšojo du 
bažnyčios bokštai Prie mieste
lio Morta apžergė ežią, paraitė 
sijoną, užtempė ilgasšilkines ko
jines, iš ryšulėlio ištraukė žvil
gančius ir į galą plonėjančius 
batukus, stenėdama į juos su
valė kojas ir pasididžiavo My
kolui:

— Ar netinka man jie, My
koliuk?

nei iš to mintin ilįs žemės rė
žis, o jis tartum žergia paskui 
plūgą, instinktyviai kelia koją. 
Gi kad suriks suriks kuri bo
butė:

— Kur tu lipi, ar nema
tai? Taip, nenaudėlis, nutrėš- 
kė koją...., jis vėl grįžta tada į 
poterį, o bobutė ieško mišiau- 
nose nutraukto puslapio.

Po pamokslo žmonių banga 
išstūmė rinkon ir Mortą su My
kolu. Šio miestelio rinkoje nuo 
seno šventadieniais pliauškan
čiai išsibučiuodavo susitikę kū
mutės, iš širdies sveikatų išsi- 
klausinėdavo kiek besigiminiuo- 
jančos šeimos, nusiskųsdavo ne
derliumi ar girdavosi dirvoje 
išvirtusiu javu. Atžalynas nosis

pat apatiniu Tuojau: kur pir
kai, kiek mokėjai, kas siuvo, 
čia tikri žuvies kaulo guzikai....

Pažįstamų miestelio rinkoje 
netekdavo ieškoti. Jie patys už
lipo viršum. Ir Morta akis akin 
susidūrė su trimis senio Ušvi-- 
los sūnumis. Ji būk nė nemato. 
Negražu Sūrėti, kai taip išsi
šovė. Bet iš šių amžium vidu
rinysis Petras Ušvila, petingas 
žaliūkas, taip užšaukė, kad pu
sė miestelio išgirdo:

—štai ir Morta, kad tave ga
las, — toks nelauktas susitiki
mas! — Jie visi trys gniaužė 
mergiotės ranką, droviai atki
štą, sakytum, juos dar tebe skir
tų tas paprastas molinis puodu
kas. Ušvilos sūnūs žėrė klausi-

mąsčiusi minkė patižusią žemę. Ir kirto jie šį drėgną vėlybo ūkininko namuose kraudamos kiu galėtume ūkelį nusipirkti ir — Kelmą aprenk — ir jis varvindavo prie saldumynais mus, kaip iš ožio rago, o ilgojo 
— Man vis viena. Jei tu su- rudens rytą. Duonos kąsniai gre- gėrybes, nesigailėdamos sun- jame, kaip du pilvočiai amen- bus gražus, — kikendamas at- kvepiančių būdų, o bernai, prisi- Mykolo, kuris pypkę siurbda-

tinki, nesispirsiu nė aš. bėstgaliais lindo į vidurius, o kaus darbo ir šalty ištrėkšdamos konai, šeimininkauti? Juk tu sakė bernas. minę kokią subatvakarišką ben- mas kiurksojo Mortai už nuga-
Taip jie pas šį pirmąjį už putojanti miežių ir apynių sun- prakaitą. x man patinki, raganėle.... Bažnyčioje žmonių, kaip žir- drą kelionę rankas susikibę nu- ros. rodos, nė nematė. Mergiotė,

Pleišaties ūkininką sulygo vi- ka reikšmingu svoriu sunkėsi Morta, dahiiau žodtiais suš- Mykoliuk, oi šonkaulį išrau- nių. Kamšalas galvų įr skare- drožia lenkti dvilitrinio ąsotėlio, kiek susigriebusi, pristatė: 
są mėnesį sunkiai dirbti, ne- į galvą. nekusi su Mykolu, pradėjo mir- si.... Mykoliuk, aš geruoju pra- lių mirgalynė. Morta šiandien pripildyto garsaus šioje parapi- — Būkit pažįstami. Sykiu
daug valgyti ir dar mažiau mie- — Kai valgyt, tai valgyt, kai šti tą medinį ir paprastą puodu- šau, —ir juokėsi ji, net dar- daugiausia žūriėjo į šv. Anta- joje putojančio alučio. Netekė- dirbame....
goti; plėšti savą apavą ir po- dirbt, tai dirbt, — pasakė ilga- ką. Jai Balanda kažkaip arti- žinės sąsparos virpėjo.
rą kartų per dieną užsmelkti sis Mykolas ir nuėjo prie pla- mesnis pasidarė, ir abu aptar-
pypkę. Kai viskas smulkiai bu- čiųjų kastuvų. davo savo darbus. Ji atsiklaus-
vo aptarta, bernui parodė pla- Dirbo jie, kaip sau. Bežiūrint davo dėl pirkinėlio: ar jai ši- 
Čiamenčius kastuvus, o mergio- ūkininko laukuose išsitiesė daų- toji suknutė tinkanti; kaip at- 
tei — susisiukusių bulvienojų gybė tiesiabrėžių griovių, vis rodytų, jei ji ant storojo pirš- 
lauką. Tadą ilgasis Mykolas Ba- Mykolo muskulo išverstų. Slės- to užsimautų auksinį žiedą? Ar-

—Tu raganėle, aš tau. Tu ru
gienų rupūžiuke, kvapą atim
siu, nudusinsiu.

— Mykolyt, Mykoliuk, 
ko-lai!.

— Tu gyvatėle....
— T« eisūna, išdykėli?

My-

ną. Tepadeda jis jai galvą su- jusios moterys iki pat Šlaunų Ušviliokai puolė ir prie jo 
sukti ilgajam Mykolui, o pas- nugnaibydavo kurią pažįstamą, rankos. Mykolas Balanda, tik 
kui nusipirkti ūkelį ir dvi pie- kai Šioji iš įvairiais žiedais iš- paspaudęs paskutiniojo ranką 
Ringas karves. Jai nubodę ki- raityto audinio užsivilkdavo teištarė: 
tiems vergauti. Mykolui veik nė suknutę. Ca kalbos gal gyviau- 
viena malda nenusitempė iki sios, o nauja mada sutankin- 
amen. Žiūrėk, pradės kurį po- tai liepdavo' kratytis liežuviui, tą Mortai degančią praeitį, 
torį, jau (pusės, šit nei iš šio, kad tik spėtų iššiklausinėti iki

— Sveiki.
Veikiai Ušviliokai nuslydo Į

(bvi daugiau).
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SOLISTĖ STELLA VOLANI KONČIENĖ
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SOLISTE

STELLA VOLANI KONČIENE

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

sTELLA KONČIENE
dainuos lietuvių kompozitorių liaudies 
dainas, ištraukas iš operų.

^jępjnpanuoja. MROZINSKAS

-^gTONO JAUNIMAS išpildys plas
tinių ir tautinių šokių pynę

Kviečiame visus praleisti vakarą 
jaukioje nuotaikoje

as groja R. BUTRIMO orkestras
Pradžia 6 vai. vakare
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DARBININKAS

Priverstinos vedybos Lietuvoje
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BOSTONO jaunimas Darbininko vakare sausio 24 išpildys plastinių ir tautinių šokių pynę “Suk, suk ratelj.

FEDERACIJOS JAUNIMO STOVY KLAI PAREMTI VAJUS DETROITE
stovyklos.-valdyme.

Reikia tikėtis," kad detroitie- 
čiai, visada jautriai ir dosniai 
atsiliepią įvairiais svarbiais mo
mentais, neužtrenks durų aukų 
rinkėjams ir juos išleis ne tik 
su auka, bet ir džiaugsmu bei 
tikėjimu, kad lietuviai savo jau-

Daųg~ smągiaų rašyti,.apiętųvybęs salelei atverti.. Pęrjl . komitetas: „Br. Polikaitis 
Spyglį,'apie" vasaros stovyklas, metus geraširdžiai lietuviai New pirm., A. Ambražiėnė — ~ 
apie dainas lietuviškuos kalne
liuos aidinčias, apie tuos mie
lus lietuvių suvažiavimus sa
vaitgaliais, arba apie tuos žmo
nes, kurie gražiai įprasmina 
savo laisvalaikį, o kartais ir vi-

----- sa savo gyvenimą, darbuoda- kad nereikėtų skolintojams pro-“ sausio 17 iki vasario 2 d. Apie nimą sugebės išlaikyti ir dorą, 
ir lietuvišką.

Jei rinkėjas neatvyktų, auką 
galimą pasiųsti globos komiteto 
pirm. Br. Polikaičiui, 15483 
Ward Avė., Detroite 27, Mich. 
arba paskambinti telef. UN4- 
5481.

Yorke, Chikagoj, Clevelande, 
Detroite ir vienas kitas kitose 
kolonijose sudėjo apie 50.000 
dolerių, tačiau dar apie 40.000 
skolos tebėra. O gera būtų, kad 
ta skola kuo greičiau sumažėtų,

-s e kr, 
ir nariai — M. Bukauskienė, J. 
Damušienė, B. Kutkiėnė (iš 
Highland Kark) ir L. Heiningas. 
Pirmasis šio komiteto supla
nuotų darbų ir yra aukų rinki
mo vajus, kuris vykdomas nuo

mies jaunimo labui, negu štai, centų mokėti, kad stovyklos 
mielas detroitieti, pranešti, kad mokestis jaunimui būtų kuo ma
rteną dieną ar vakarą pasibels žesnis. Visa tai kelia rūpestį 
sušalęs aukų rinkėjas į duris ’ stovykla besisielojančiuose, 
ir paprašys nors vienu doleriu 
prisidėti prie Jaunimo Stovy
klos palaikymo. Tiesa, kad jau 
daug detroitiečių yra aukoję po 
visą šimtinę ar tokįųbūdu tapę 
jaunimo stovyklos rėmėjų orga-

Gražu, kad minėtuose mies
tuose atsirado asmenų, kurie 
sudarė Jaunimo Stovyklos Glo
bos Komitetus, kurie rūpinasi 
aukotojų telkimu, rengia vaka
rus ir k. Smagu, kad vieni as-

30 rinkėjų lankys lietuvius. 
Kiekviena, nors ir mažiausia 
auka bus pažymima aukojančio 
žmogaus sąskaiton, taip kad ki
tas, ir mažesnėmis sumomis au
kodamas, per tam tikrą laiką 
taps šimtininku —- turės balsą P. Natas

sese, kad svetimoje šalyje sau 
už gyvenimo draugą pasirenki 
iš savo tautos. Turiu ir aš myli
mą, kurį labai myliu, bet neži
nau —mūsų valia nedaug ką 
reiškia”. Atėjęs kitas laiškas tos 
pačios mergaitės jau pasirašy
tas rusiška pavarde. Kita rašo 
iš Klaipėdos savo dėdei: “Ant
rašo ir pavardės neduosiu, man 
rašyk per mano tėvelį.” Pa-

B. Jakutis, gyv. §2 Dudlęy 
St., Medford, Mass., šiomis die
nomis Medford Memorial ligo
ninėje pergyvenęs sėkmingą o- 
peraciją, grįžo namo. B. Jaku
tis, gyvendamas Cambridge ir 
dabar Medforde, buvo ir dar 
tebėra nepailstas veikėjas kata
likiškoje dirvoje- Jis yra daug 
darbo ir pastangų įdėjęs kiek- 
vienoj lietuvių organizacijoje 
Cambridge, taipgi. daug veikęs klaustas tėvas atrašė:- “Dukra 

turėjo išsikelti į Klaipėdą prieš 
savo valią, nes vyras iš tolimų 
rytų. Gaila vargšės. Atrodo, 
kad rusai visomis priemonėmis 
bei bjauriausiais būdais naiki
na lietuvių tautą.. Ką pasakytų 
kankinamos lietuvaitės Lietuvo
je, sužinojusios, kad jų sesės 
ir broliai, atvykę čia, laisva sa
vo valia išteka už svetimtau
čių?

Krikštas. Sausio 18 d. N.P. 
bažnyčioje pakrikštyta, AM. 
Janiūnų dukrelė vardais — 
Maria-Kristina. Krikštą suteikė 
— A. Janiūno brolis kun. Al
binas Janiūnas.

Kortavimo Vakaras, kurį su
rengė Cambridge vyčių 18 kp. 
sausio 9 lietuvių klubo patalpo
se, davė gražaus pelno. Visas 
pelnas paskirtas Cambridge, 
Mass. Seselių vienuolyno re
montui. Seselių vardu ačių vy
čiams.

centrinėse organizacijose. Sei
muose ir kongresuose daug sy
kių yra atstovavęs Cambridge 
lietuvių organizacijas net savo 
lėšomis. Taip pat yra daug pa
sidarbavęs laikraščiui “Darbi
ninkui” nuo pat jo įsikūrimo 
pradžios ir dar šiandien tebėra 
LDS centro valdybos narys. Lin
kime B. Jakučiui greitai pasveik 
ti.

Parapijos Banlcietas, įvyksta 
vasario 8 d. 5 vai' vak. para
pijos svetainėje. Rengėjai kvie
čia visus Cambridge liet, da- 

. lyvauti šiame vakare ir ragina 
visų,^ įsigyti bilietus iš anksto, 
kad K Ūtų galima tinkamai pri
imti visus dalyvius.

Iš Sibiro j Lietuvą. J. Morkū
no giminaitė S. Gudavičienė iš 
Kazachstano rašo, kad po de
šimties metų perneštų vargų ir 
priespaudos bėi šalčio važiuoja 
į tėvynę. Sugrižę ketina nusifo
tografuoti ir prisiųsti visos šei
mos atvaizdą, nes čia to padary
ti negalime, neturime iš ko, o 
antra, neturime ir žmoniškų 
drapanų. Laimingi esame, kad 
galime grįžti. Bet tiek mūsų 
brolių savo kaulais nubaltino 
sibirų taigas?

Priverstinos vedybos .. Lie
tuvoje. Iš gaunamų laiškų iš 
Lietuvos vis daugiau paaiškė
ja, kad lietuvaitės verčiamos te
kėti už rusų. Viena lietuvaitė, 
rašė Amerikoj ištekančiai savo 
giminaitei; “Ibaiminga esi tu,

A.D.

WATERBURY, CONN.
Iškilmingai palaidotas Pran

ciškus Karvelis, tėvas kunigo

— Solistas An^4d*ę Volri** 
♦sitis nuolat dainuoja Gty įįlsfe 
ter operoje New Yorke. Dapar 
iš operos gavo atostogų fe toto 
sausio 22 per tris savaites dai
nuos RadioCity Mu$k |įaU 
programoje, todėl šiuo motu rife 
gali patenkinti kvietimų daimi$ 
ti lietuviškuose parengmunto.

delphijoje studijuoją pramonės 
inžineriją, Ii yra vieninfcĮA mer
gaitė klasėje ir pirmoji ąĮuden- 
tė mokslo pažangumu vitoję ko
legijoje. Kolegijas prezidentas 
jai pažadėjo stipendiją toliau 
specializuotis Bostono MTT tek
stilės pramonėje.

— PhilacMphijojo sausio 31 
d. 7 vai. vak. Dalmar-Morris 
viešbučio salėje (319 W. Chd- 
ton Avė., kampas Morris St) 
ateitininkai ruošia šaunų pobū
vį lietuviškajai visuomenei Bi
lietai iš anksto gaunami pas 
inž. V. Gruzdį, A. Gečiauską ir 
A. Žukauską.

Gerbiamieji Amerikos Lietuviai

Ieškau savo tėvo Naujalio 
Mato (Mataušo), sūnaus Stasio, 
kilusio iš Marijampolės arpskr. 
Veiverių valšč. Išvyko 1999-10 
m. iš Marijampolės apskr. 
Veiverių valšč. Mazuriškių dva
ro. , ;

Kiek žinau, jis gyveno San 
Paulo mieste, paskiau Brookly- 
ne, dirbęs anglių kasykloje 
netekęs vienos kojos.

Sužinoję apie mano tėvo

ir

Pr. V. Karvelio, St. Lavvrence "1® šeimos likimą siųskite
ar 
ži-

nias šiuo adresu:
Lietuvos T.S.R.

Kaunas
Vaičaičio g. Nr. 10a,. b.
Naujalytė-Vilčinskienė /

Už suteiktas žinias būsiu labai 
dėkinga.

O. Naujalytė-Vilčinslaonė

OToole parapijos vikaro, Hart
ford, Conn.

Velionis mirė sausio 9 §vč. 
M. Marijos ligoninėje. Palaido
tas iš šv. Juozapo parap. baž
nyčios po iškilmingų pamaldų, 
kurias laikė velionies sūnus 
kun. Fr. V. Karvelis. Ląidotu- 
vėse dalyvavo apie 60 kunigų, 
Hartfordo vysk, pagelbininkas 
J.F. Hackett, jam asistavo šv. 
Juozapo parap. klebonas kun. 
J. Valantiejus ir kun. A.J. Hef- 

palaidota iš šv. Kazimiero baž- fernan iš So. Windsor, Conn.

NEW HAVEN, CONN.

1

— ™ ... * MOKINIU SUPAŽINDIN TI SU SPAUDOS DARBU
“'■"m “■”? “■ C".’ ĮW. JttSSlTSiŽ ■m.cktokmasi V.«.« b.» a»„ Ll.»-
yių ne reJ° ar Pro&°s sa'° stovyklos rėmėjų susirinkimas. 7 ir 8 skuriaus mokiniai, vado- seneliam ligoniam pagalba. Nau* pinėse. Paliko nuliūdusį vyrą ir voje, prieš 45 metus atvykęs
širdį ir pinigipę tai gražiai lie- kuriame išrinktas naujas globos vaujami Nukryžiuotojo Jėzaus ja įstaiga patvirtinta miesto, tris dukteris; dvi jau ištekėju- į $ kraštą. Liko sūnus kunigas,

seserų — mokytojų, sausio 16 jai vadovauja motina Ugorija, sias. žmona Marijona Motiekonytė-
lankėsi Bostone. Apžiūrėjo Bos- Šokiai. Lietuvos vyčių šokiai Karvelienė, duktė Eleonora Kar
tono dienraščio “Boston Glo- 515 § s J ' bus sausio 24, šeštadienį, Walk velytė (šiuo metu mokytojauja.

nizaęijos pilnateisiu nariu: fak- menys nepavargsta tokiuose ko
tas, kad daug žmonių savo dar-
bu pagražino stovyklą, tačiau ir naujų talkininkų, atsiranda.

seserų — mokytojų, sausio 16

Agnė Grigas, gyv. 41 Market 
St., palaidota iš šv. Kazimiero 
parap. bažnyčios. Liko trys sū
nūs ir dvi seserys.

Alice Karlonaitė —Požldanė, 
gyvenusi 81 Gene St, Fozon, 
Conn. Palaidota Branford, 
Conn. Liko vyras, trys sūnūs

CLEVELAND, OHIO
be” naująjį pastatą ir susipa- Mirė Agota Dambrauskienė, Over Club, Perkins Avė.; pra- Venezueloj), sesuo Ona Gečiū- 

Apylinkes metinis visuotinis ma. kad nesumokėję dar tautinio žino, kaip tasai laikraštis reda- apie 80 metų, uoli katalikė pa- džia 8 vai. vak.; įėjimas — nienė gyvena Lietuvoje, brolis, 
susirinkimas saukiamas kovo solidarumo įnašų, gali juos į- guojamas ir spausdinamas. ___ _______________i ra Justinas Karvelis, Waterbury,

Conn. 'mėn. 15 d. 11 vai. 30 min. lie- mokėti apylinkės seniūnui ar- r rapietė ir susipratusi lietuvė, 1.50 dol.
tuvių salėje. Valdyba padarys ba valdybos nariam. Mokiniu darbeliu paroda. Pa-
atliktų darbų atskaitini prane- j£unimo vakaras nukeltas į raPinės mokyklos mokinti pa- 
šimą, bus aptariami įvairūs rei- vasario 8 Vakaro pradža 5 va£ moku- metu namie attikę 
kalni, susiję su apylinkės gyve- Uetuviu salėje. Pasirodvs mūsų -Ta darbeliu.: Pieše, mo-
nimu. Ta pačia proga primena- jaunieji damininkai 'šokėjai, delius dirbo’ Upde> sluvmejo.

smuikininkai. akordeonistai, p! darbelių paroda bus vasario
Programa atliks tik jaunimas. į- Gahma bus kai ką Įsigyti.

“ Pelnas skinamas įtaisyti nau-
Vaidilos teatras sausio 31 jus mokyklos suolus,

vyksta į Detroitą, kur bus pa
rodyta A. Landsbergio premi- Apdovanojo medaliais. Ed. baigos, 
juotas veikalas: “Penki stulpai Pacevičius ir J. Ykasala apdo-

šv. Kazimiero parap. jubilie
jaus proga visos parapijos drau
gijos ruošia Užgavėnių balių, 
vasario 7, šeštadienį, 8 vai. vok., 
339 Greene St, New Haven, 
Conn.

EASTON, PA.

Juliaus ir Elenos Garmų sū
nus Ričardas-Eduardas pakrikš
tytas sausio 11. Krikštijo kleb.
kun. Gaudinskas. Krikšto tėvai ia'noti'“skautu "medaliu AcTaI. . Sv’ dr’Y?i.i“ VyT.amS’
buvo dr. Eduardas Jansonas, ’ .J tarė Dei Medaliai- Įteikiami kune lstltamai sav0 drau-
vilos ‘Audronė’ Cape Cod sa- J-rtuan-stmes vysk. M. Vdan- De.^ Mečiai iterktam. parejgas priimdaml ko. 
vininkas, ir O. Bderienė iš New aa“s mok5'klos -ko,n; fe kSolo Mehari muniH kiekvieno mėnesio ant- 

certas rengiamas balandžio 11 Kardinolo Richardo sefanadienį sausio 11 per
® . 8:30 v. mišias buvo duotas gra-

13 iš šv. Petro bažnyčios Holy
HM

šv. Alfonso mokyklos vaiku- veikėjas, kuris per ilgus metus Redeemer kapinėse. Liko nu- 
čiai šiomis denomis džiūgauja, gieda mūsų bažnyčios didžiąją- liūdęs vyras Kazys ir dukra 
ypač tie, kurie išlaikė egzami- me chore; pirmas vicepirm. Ed- Matilda, 
nūs, kurie buvo sausio 12-16 vardas Mįerzwicki, antras vice- Tikybos 
d.d. Dabar nebereikės rūpintis- pirm. Ludger Loessel, raštiniu- mos tiems vaikučiams, kurie 
egzaminais iki mokslo metų pa- kas Antanas Strasdauskas, iždi- lanko viešas mokyklas ir dar 

nininkas Kazys Kačauskas, mar- nepriėmė pirmos komunijos 
šalkos — Kazys Vilčinskas ir vyksta pas seseris kas sekma- 
Jonas Pazneika. Draugija savo dienį po 8:30 mišių. Tokių vai- 
metinius bendrus pusryčius tu- kų tėvai raginami savo vaikus 
rėš kovo mėn. antrą sekmadie- siųsti į tas pamokas, 
nį šv. Alfonso salėje.

pamokos, skiria- televiziją, radiją, patefoną 
. {rengia Hi-Fi

BABZDUKAS ir ZUBB1S 

273 Chestirat Street,
Kearny, N. J. Tel. WY 1-8M0

174 Nutiey Averae

Yorko. A v .-_T . . . x x Sachsenheim saleje.
Naujagimis tun sesute Rita. w » — xs • . -1.

kuri jau lankp aukštesniąją šv. Kazimiero lituanistinės Motery Sąjungos vakarienė žus rožančius kaip ištikimybės ,2”^.
mokyklą. Tėvai džiaugiasi nau- mokyklos tėvų komitetas vasa- ruošiama sausio 25. šeštadienį,
ju įpėdiniu, o sesutė broliuku, rio 7, naujos parapijos salėje, parapijos salėje. Ruošia 15 kuo

pa. Kuopos valdybą šiuo metu &U- mišių šv. Alfonso salė^ 
sudaro: pirm. K. Keblinskienė 
vicepirm. S. Stašaitienė, sekr.

. ■ -ižd. Br. Meižienė, narės — M.

C.Y.O. jaunimas ruošia ma-
Jonas Obelinis Nutiey, N. J. Tel. NU 2-1880

E.P. rengia blynų vakarą.

ženklas nuo kleb. prel. L. Men- sausio 23-25 d.d. Važiuos apie 
delio. Išdalinta per 120 rožan- 30 asmenų, sustos Hotel of the

- ...................... ••. Stars. The Warwick. aplankys
je buvo pusryčiai, susirinkimas, Motinos Cabrini šventovę, Ra- 
kuriame išrinta nauja valdyba dio City, Broadway vaidinimą 
šiems metams: pirmininkas “Music Man” ir kitas įdomes-

SAULĖTA, MALONU, PATOGU
Hollywoodo Apartamentuose

mo darbai nuo rūsio iki stogo
Alum, apvadai 
Alum, durys 
Alum, langai 
Antlangės
Apmušalai 
Atnaujinimai

Insuliacija 
Izoliacija 
Kitavimas 
Laiptai 
Langai 
Mūrijimas

Stogo dengimas .
Stogo langai
Stuccb darbai
šaligatviai
Šaldymas
šildymas

S Lankutienė ir O. Ciužienė. Jurgis Galkas, žymus parapijos nes vietas, 
š 

\ Įtaisė naujus liktorius. Mari- 
joną Jeskelevičienė naujiem lik-

§ toriam įtaisyti paaukojo 200
PRANEŠIMAS!

Hartfordo LB nariams

s i*®I i metinis 
pobūvis įvyks vasario 1. Bus 
bendra komunija per 8:30 v. 
mišias. Paskui bus bendri pus-

į dol. arapijai parem taip pa Hartfordo Liet. Bendruome- ryčiai, kuriuos parengs šv.
* v*?35 Asuaukojo‘ nės apylinkės narių visuotinas Vardo draugijos vyrai. Vėliau

iF Aad.zevi lĮ,seirn^s metinis susirinkimas šaukiamas bus susirinkimas, kur bus išrink- 
Z M ' S3USi0 31 Liet Amer- P“’ H“- U Valdyba aemS metan“ Vt

Vaizdiniai langai £ be, 7 vai. vak., 227 Lavvrence sos sodalietės kviečiamos kuo
Vamzdžiai į y, j, Venckus, jėzuitas vienuo St., Hartford, Conn. Valdyba gausiau dalyvauti šiame paren-
Verandos83™ t d±bą dirbą Pietų valomai prašo visus LB narius gimė.

Amerikoje, lankėsi šv. Kazimie- susirinkime dalyvauti.

Atsarginiai laiptai Namo apmušimai
Atspara vandeniui Nitavimas
Atspara vėjui Pagražinimas
Cemento darbai Pakopos
Cek>tex lubos Palėpės
Dažymas Pamatai
Dekoravimas Pastogės Verandos
Elektros laidai Perkeitimai Virtuvės X AmenKOje, lanKesi sv. itazimie- susinnKime uaiyvauu. vakarienė įvyks va
Gaisro apsauga Plytelių darbai Vonios J ro parapijos klebonijoje ir V’ie- Vi.
Garažas Prakasimai Venec. užuolaidos S nnnlvno Jis dabar vieši JAV Darbotvarkėje, a) Valdybos S3HO 8 SV. Alfonso Salėję. Vi-

žibaio krosnis £ nuoiyne. jis o oa vieš j į. Revizijos Komisijos rinkimas, siems plačiai išsklidusiems pa-
Vienuolyno senelių prieglau- b) Valdybos pranešimai, c) apy- rapiečiams tai Imis gera proga

doje, kurią išlaiko ir prižiūri skaitos tvirtinimas, d) sąmatos Mirė. Petronė Lemontavičie- 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys, svarstymas 1959 metams e) ki- "č. senos kartos lietuvė ir U- 
nuo Šių metų pradžios įreng- - • - -----------------------
tas mediciniškos pagalbos ka
binetas. Bus teikiama vietoje

, Grindys Prieangiai
Jakmenijimas Priestatai

Takai 
Turėklai 
Tvoros

£

Teiraukitės nemokamo darbų įvertinimo!
Dirba įgudę darbininkai 

Nereikalaujame įmokėjinra • Lengvos išsimokčjuno 
sąlygos • Ligi 84 mėnesių

Tai gražiausia h* patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies su visais pstfe 
gurnais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neobejo-

Kreipkitės t ANTANA EVergrara S47S1
gą laiką gyvenusi Caltimorėje, 
paskutiniu metu negalėjusi, mi- 

WM Chase, pirm, rė sausio 10. Palaidota sausio

e, kad būsite patenkinti.

1729-24 Bochanan Street,



DVIEJŲ SAVAIČIŲ Medeline Kelly iš Winnipeg. Kanada, jau 
turi du dantukus, su kuriais ji ir gimė. Dabar jai auga kiti du.

St. Balsys 73; Sofija Juodvir- 
šienė, Cec. Jonynienėt 75; Juo 
zas Vaičiulynas, 54; Paulina 
Andriuškevičienė, Juozas Dru 
neikis 64; Juozas Styra, 67; 
Jonas Navidonskas. 79; Juozas 
Grigaliūnas. 67; Pf. Kralikaus 
kas, 55; Katerina Salikas. 74; 
Jul. Klinauskas 57; Myk. Ke

Senesniųjų lietuvių eilės retėja
ROCHESTER, N.Y.

: Senosios kartos .ateivių lietu- 
vių mirtingumas paskutiniu me 

’ tu mūsų kolonijoj labai padidė 
jo. Palyginti nedidelė mūsų ko 
lonija per pereitus metus ne 
teko 31 asmens. Nelinksma da 
rosi kai tiek daug prietelių ir 
artimų draugų, su kuriais teko 
daug metų dirbti ir gyventi,

---- staiga išsiskiria iš gyvųjų tar liauskas. 78; St. Stašaitis, 43; 
po.

Pereitais metais Rochestery 
je mirė: Em. Gustienė. 69 me 
tų; Juozas Laucius 72; Kaz. 
Galinaitis, 68; Juozais Avižienis, 
52; St. Kazakevičius 66, Eug. 
Yvonaitiš; Kaz. Gužauskas 69; 
Pr. Divonienė 84; Pr. Gribaitis, 
76; An. Sereikienė, 64; St. Cid 
liekas 70; Ant. Bartašius. 82;

Elena Mačionienė, Eleonora Jo 
naitienė, 32; Alf. Džiakonas, 2 
su puse metų, tragiškai žuvo. 
Po Naujų Metų mirė Letkaus 
kienė 76 ir Petras Bliudnikas. 
53.

Dar vieni kiti metai, ir se 
nosios kartos ateivių lietuvių ne 
beliks mūsų tarpe.

Pavargtos tautos minės Jaltos sutartį
LOS ANGELES, C ALI F. A

Bendras pavergtų tautų ko- 
, mitetas, į kuri Įeina ir lietuviai, 
minės 14 metų Jaltos sutarties 
pasirašymą, kuria Lietuva ir ki
ti kraštai buvo parduoti Sovie
tų sąjungai. Protesto minėji
mas įvyks 1959 vasario 15, sek
madienį. 4 vai. p. p. Polonia 
salėje. 1312 West 3rd St., Los 
Angeles mieste. Pagrindiniu kai 
bėtoju bus kongresmanas T.M. 
Machrowicz iš Michigan. Lietu
viai kviečiami šiame protesto 
minėjime dalyvauti
Naujas "Lietuviu Dienu" Nr.

“Lietuvių Dienų’ žurnalo 
1959 metų sausio numeris jau 
pasiekė prenumeratorius ir pla
tintojus. šis numeris, kaip ir 
visi kiti praeityje, įdomus ilius
tracine ir žodine dalimis. “Lie
tuvių Deinų”. žurnalas prieina
mas ir tiems, kurie mažiau ar 
visai nemoka lietuviškai: žur
nalas turi anglišką skyrių, visi 
parašai po nuotraukomis duo
dami abiem kalbom, šiame nu
meryje rašo: P. Dailidė. E. Šu- 
laitis. Aloyzas Baronas, K. Ko
dą tienė ir kit. “Lietuvių Die
nas’ redaguoja poetas ir lite
ratūros kritikas Bem. Braz
džionis. kiti redaktoriai — J. 
Kojelis, J. .Tininis, M. Stark ir. 
D. Cibas. Mėtinė prenumerata 
6 dol. administracijos adresas: 
9204 South Broadvvay, Los An
geles 3, Calif.

A. Skirtus rašo apie Miką joną 
“The Tidings' laikraštyje 
A. Skirius, “Lietuvių Dienų’ 

žurnalo leidėjas, parašė straips
ni apie komunistą Mikajoną ir 
jo žiaurius darbus Lietuvoje ir 
kituose kraštuose katalikų sa
vaitraščiui “The Tidings”, kurį 
skaito apie vienas milijonas 
katalikų pietų Kalifornijoje. 
Straipsnis Įdėtas sausio mėn. 
16 d. numeryje, pirmame pus
lapyje, Įdėta ir A. Skiriaus nuo
trauka. Be A Skiriaus straips-

nio, tame pačiame numeryje 
“The Tidings’ duoda* labai pa
lankius komentarus apie Lietu
vą ir lietuvių kančias bolševikų 
vergijoje. Laikraščio adresas: 
1530 West 9th Street, Los. An
geles 15, Califomia.'

Respublikonu metinis 
susirinkimas

Lietuvių respublikonų abie
jų vienetų metinis susirinkimas 
šaukiamas vasario 8, sekmadienį 
12 vai. (tuoj po sumos) šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Abiems 
vienetams nuo jų suorganizavi
mo vadovauja L. Valiukas. No- 
minacinis komitetas, pasiūlyti 
naujas abiems vienetams valdy
bas, sudarytas iš šių asmenų: 
pirm. J. Kojelis, nariai — 
Budrumas, V. Kazlauskas, 

Pamataitis, A Skirius, 
Mason ir C. Lukšis.

Vyčių susirinkimas
Lietuvos Vyčių Los Angeles 

133 kuopa pradeda vėl gyviau 
judėti. Vyčiai sausio 17 d. turė- 
jo pobūvį Biltmore viešbutyje, 
kurio metu naujoji valdyba pe
rėmė “valdžią’ iš senosios. Kuo
pos nariai Rendezvous salėje 
turėjo pietus ir pasilinksmini- 

r- mą — šokius. Naujoji valdyba 
i vasario 7, šeštadienį, 7 vai. vak. 

šv. /Kazimiero parapijos salėje 
šaukia pirmą šiais metais kuo
pos susirinkimą. Susirinkimo 
metu bus paminėta ir Vasa
rio 16-toji. Kuopos valdyba yra 
ši: pirm. L. Valiukas, vicepir- 

. mininkai — J. Antanavich ir 
Ed. Bartkus, sekr. Alice Dotts, 
fin. sekr. Helen Bartkus, kasin- 
Ann Laurinaitis, koresp. Loret- 
ta Papšys.

Į Vasario 16-sios minėjime kalbės 
dr. P. Grigaitis

ALT-bos Los Angeles sky
riaus ruošiamame Vasario 16- 

• sios minėjime, kuris Įvyks va- 
■ sario 14 d., vakare, Patriotic 

salėje, pagrindiniu kalbėtoju 
bus ALT-bos Vykdomojo Komi-

Br.

FURNITURE REPA1RING

ROMA ART FURNITURE 
DECORATORS

—Pakeičiame stilių
— Pertrauktame apmušalus

— Nupaliruojame
Darbas atliekamas specijalistų at
kviestų iš užsienio — Puikus ita
liškas rankų darbas baldų atnau
jinime. •

i 1211 Flatbush Avė., (Nr. Ditmas)

, VILNONES MEDŽIAGOS
gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine

P.
R.

DUOKITE LINTONUI ATNAUJIN
TI JŪSŲ SENUS BALDUS 
LANGU UŽUOLAIDAS (Shades). 
Gyvenamų namų ir įstaigų bal
dus pertvarkome, pataisome, nu
paliruojame. Puikus darbas že
mom kainom. Priimame neperdi- 1 
delius ir nepermažus darbus. Nu- 1 
paliruojame ir oda aptraukiame 1 
Susitarimas dėl kainos nemoka
mas šventadien. NEvins 8-0411 
Linton’s Cabinet Makers and 
Refinishers Buvusi
H and L Cabinet Making and

721 Franklin’Avė.

ATKINSON FURNITURE 
REFINISHING

2196 Pitkin Avė., Brooklyn, N.Y.
Meniškas visokios rūšies baldų 
dažymas
Mes naudojame visokias medžio 
spalvas
— Ankštos rūšies atnaujinimas, 
pakeitimas ir pataisymas.
— Karščiui ir alkoholini atspa
rus atnaujinimas visokiems bal
dams
— Miegamiesiems^ valgomiesiems 
ir salionams

•— Nuimam seną dažą nepalietę 
medžio
— Pertvarkome kambarius
— Pertvarkome drabužines
Kainos tiksliai nustatomos iš ank- 

Darbas garantuotas
EVergreen 5-2580 
Naktį skambinti 
DIckens 6-3009

sto.

TAISAU BALDUS
Kėdes, virtuvės ir valgomojo, ap-
traukiu ir nudažau. Plastika ar

teto sekr. ir “Naujienų” vyr.— - - -......-................. - - ........... - dr Grigaitis
bos Los Angeles skyriui vado- 
vauja Algis Raulinaitis, kiti ha-
riai — A. Skirius, A. Dabšys,

* a * v* v * ■ ■ ■ i nnjL > R Medziukaitė, dr. G. Valan-DOVANŲ PAKETŲ Į j
SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTĖJAMS

U. S. S. R. PITTSBURGH, PA.

Vasario 16 minėjimas
££ Lietuvos nepriklausomybės 

Mums malonu pranešti, kad nuo sausio 1. 1959, jūs turėsite galimybės siųsti šventės minėjimas ruošiamas
££ sekmadieni, vasario 15. Tą die- 

na 10 vai. šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje bus iškilmingos pa- 
maldos su pamokslu. Gi 3 vai.

-fiį P-P- lietuvių pil. klube, 1723 
*££ Jane St, South Side Pittsburgh 

minėjimo programa su prakal- 
b°m menine dalimi. Kalbės

dovanų siuntinius į U.S.S.R.

SUMAŽINTA PATARNAVIMO
KAINA dr. S. Biežis iš Chicagos, kon

gresmanas James G. Fulton ir 
kt. Programą praves Pov. Dar- 
gis, SLA pirmininkas. Meninę 

j®- programą išpildys šv. Pranciš- 
4^: kaus akademijos studentės.

Rengėjai visus lietuvius ma- 
loniai kviečia minėjimo pamal- 

Kad pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir siun- jįf. y. programoj kuo gausiau 
dalyvauti ir savo aukomis pa
remti Lietuvos laisvinimo dar
bus.

Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos buvo nustatyti, kad palengvintų ir 
suprastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip pat page-

rinti bendrą patarnavim:g
?? timo tvarka, siųskite siuntinius per vieną iš žemiau išvardintų firmų, kurios yra

VIENINTELĖS FIRMOS OFICIALLM PRIPAŽINTOS
siuntiniams siųsti

Fr. Žilionis

Įkainavimai ir patarnavimas visur tas pats

Krei^įcitės į kiekvieną šių firmų smu'kesniai informacijai, gausite sąis.'ą ir

padalinių.

UNION TOURS, INC. GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
1 East 3G Street, New York 16,-N. Y INC.

MUrray Hill 6*1155 135 West 14 St, New York 1L N. Y. >
Tel. CHelsca 3-2583

CENTRAI, PARCEL SERVICE, INC. 
į® 220 So. State SL, Chicago 4, III.

TcI.VVAbash 2-9354

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
1991 Broadway> New York 23, N. Y.-

Tet’LYceum 5-0900

PACKAGE ENPRESS 
AGENCY, INC.

& TRAVEL

1530 Bedford Ave^ Brooklyn 16, N. Y. 
Tel. INgersol 7-7272

118-125-138 ORCHARD ST., GR 5-4525
COR. DELANCEY. N. Y. C.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra'miškai
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE. LATVIJOJE. ESTIJOJE. GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už.vilnones atlaikas yra ipažesnis. negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

MEDŽIAGOS f LIETUVĄ
:: Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

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

L CIGNA N, INC.
161 Orchard Street' New York 2. N. Y.

Telet GR 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekrnad • £
— —‘ - --- --—--j

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ii švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. 
Maišytos tr rayoninės medžiagos parduodamos griežta, urmo 

(wholesale) kainomis.

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

Tel. EL 4-1711PRIE CITY SAVINGS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO

Mūsų kainos vyry drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

VTLNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

oda. Patyrusių darbininkų dar
bas. Įpatingos kėdės apipurškia
mos gelžimi ar chromu.

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

RELIGIUOS GOODS

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

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

GAMBA STUDIO 
92 Hillcrest Road 

MAPLEWOCD, N J. SO 2-8043

BRIDAL SHOP

GESUELE BRIDAL SHOP
Paruošiame pagal mūsų stilių 

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

SHore Road 8-5577

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENTS

3123 FTILTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8. N Y APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ JGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
« VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

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

TeL: AL 4-8319

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, fcdcraliniy ir vals-
tybiniy taksy (Inconie Tax) užpilei y
t i, pirkimui piniginiy perlaidy (Mtf- 
nev Orders), Mutual Ftinds.

Kreiptis —

Joscpb Audrusis Insurance

87419 JAMAICA AVĖ WOODHAVEN 21, N. Y,

TEL. VI 7-4477

Blokiadieniaia — 9 vaL ryto Ilgi 9 vaL vak., 
arkmadienlaia — 1 vaL p.p. Ugi 5 vai. vak.



sausio 18 Boston Sunday Globė 
skelbiamų lietuvių šachmatinin
kų laimėjimų prieš Brandeis 
universitetą ir Quincy “Y", rei
kia pridėti dvi naujas pergales: 
Sausio 16 d. Lietuvių B koman
da parvežė laimėjimą 3-2 iš 
Winthrop,Mass. Po tašką pelni- 
jo R. Karelas, Gediminas Kuo
dis ir Algis Makaitis, kuriam 
tėra 13 metų, šeštadienį sausio
dis ir . 
tėra 13 
17 d. Lietuvių 
mėjo iš Boylston klubo tokiuo 
pat santykiu 3-2. šiuokart le
miamą komandai pergalę iško
vojo jaunuolis Gediminas Švei
kauskas, sudorojęs Bostono ir 
Massachusetts meisterį Jeffiry 
Goldsteiną. Po tašką dar laimė-

30 HOUR COURSE kcdM M. <. • - < r. M 
$40 fee 

INCLUDES Ali BOOKS

i6connsi,ronii.iiY. 
TOhtfc 5-1211

Lietuvių Atletų Klubo krep
šinio vienetas pereitą šeštadienį 
YMCA lygos pirmenybių rung
tynėse pelnė iš eilės septintą 
pergalę, žaisdami be Kurylos, 
Lepiko, Vyšniaus, Tulabos, at
letai įveikė latvių Rakte 67:44. 
Pradžioje latviai visai gerai-lai
kėsi ir mūsiškiai vedė vos kelių 
taškų skirtumu. Trečiame ket
virtyje pagaliau pasirodo LAK 
žaidybinis pajėgumas ir rung
tynės baigiamos net 21 taško 
skirtumu. K. LAK žaidė ir taš
kus pelnė: Bačanskas H — 20; 
Bačanskas I — 16; Sirusaš I — 
17; Daukša — 8; Gintautas —

TU RADIJO
V PATEFONAI

HI-FI 
Vinte* patarnavimas ft. pataisy
mai.
Manhattan — WA 8-1228 

— LU 7-1529 
6-4646

KONTRAKTORIAUS DARBAI

mams ir institucijoms.
Tarantino Floors 

3051 Atlantic Ave^
Brooklyn, N.Y., TAylor 7-7088

CARNEY CONSTRUCTION CO. 
General Contractors

JOE CARNEVALE. Pres.

LAK

l-r

gintuvus Mikrofonus ir kitus prie
dus čia pat

kas, latvis Gunars Knofs.
Montrealio miesto pirmenybė

se (104 dalyviai) pirmauja Ši
ldos 7į4, Witt 7, Joyner 614, 
grupėje po 6 randasi Baikovi
čius, o pustaškiu žemiau Ignas 
Žalys. Gerokai, pakopo Judzen- 
tavičius, surinkęs 5 taškus. Li
ko 4 ratai iki pirmenybių pabai
gos-

Montrealio lietuvių turnyre 
pirmauja J. Viliušis, J. šiaučiu- 

■lisį J. Malaiška ir kt. Pradėtas 
jaunių turnyras Malaiškos prie
žiūroj:• . ..V-'-

Hermann Helms, N. Y. Times 
- ir Saturday N. Y. World Tele- 

gram šachmatų skyriaus redak
torius, sulaukė 89 gimtadienio! 
Jis redaguoja ir leidžia 56 me
tus žurnalą “American Chess 
Bulletin”. Ar nepavydėtinas 
amžius ir ištvermė!
Visa sąjunginėse p-bėse Lietu

vos komanda 1958 metais atsi
stojo 7 vietoj, įveikusi Latviją 
5y2-4^, Estiją 6-4 ir Gruziją 
5y>-4^. Lygiom sulošta su stip
ria RTFSR komanda 5-5.

E. Baikovičius, buv. Lietu
vos rinktinės žaidėjas, Montre
alio miesto pirmenybėse pelni- 
jo svarų tašką iš E. Rosso. Čia

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

VALYKLA
Vietinių ir rytietiškų kilimų bei 

patiesalų.
Išplauname kilimus jūsų namuose
Taip pat pagrindinai išvalome 

namus
Dėl kainos; susitarti skambinant 
gl Ar3640i<'. .

TIDY MAINTENANCE CORP.

SEWING SERVICE 
t 

ATNAUJINAME, sukneles, užuolai
das, draperijas, lovos užtiesalus 
ir kt. .

Rogers Sewing Center____
Susitarimui skambinti PO 7-6634, 
po 1 vai. p.p.

TUTORING
Privatus mokymas jūsę namuo 
se — pagelbstime mokytis, — 
skaityti — regents egzami
nams iš visę mokslo dalykų. 
Patyrę pripažinti mokytojai. 
OW 31837

6; Sirusas H.
Moterys krepšininkės pasku

tinėse sekundėse išlaikė pers
varą ir laimėjo prieš St. Johns, 
draugiškose rungynėse 31:30. 
Mūsų taškai Gintautaitė —21; 
Padvarietytė — 5; Arminaitė — 
4; Preišaitė — 1; Senkutė ir 
Nutautaitė.
Giuliana FC: LSK 0:2 (jauniai)

Pereitą savaitgalį seniorų fut
bolo vienuolikių rungtynes at
šaukus, jauniai netikėtai įvei
kė Giuliana FC, prieš kurią 
1 rate buvo pralaimėję 2:4 
LSKJauniaLžaidė tokiu sąsta
tu: Nemickas lį; Svalbonas, 
-Nemičkas~l; Remėza, Stanaitis, 
Margaitis; Vainius H, Vainius I, 
Kleiza Nemickas n (Bileris), Šė
rikas.-šį kartą pavyzdingai ko
voje mūsiškiai, tikrai galėjo pra
džiuginti savo vadovą Kiivečką. 
Techniškai pranašesni italai ne
labai galėjo apsiprasti su ap
ledėjusia aikštė, kai mūsiškiai 
atrodo, šio sunkumo neturiėjo.

(Nukelta į 8 psL)

42-02 41st Ave„ Flushing, LljT.Y. 
KAMPAS Union ir Ist Ar., 

Taip pat 
41-15 162nd St. 

IN 3-0716

Basements — Aluminum Case- 
ment Windows — Conversions — 
Extenston built — Roofing — 
Painting — Ceramic Tile — Ce- 
ment Work — Celotex Ceilings — 
Wallpapering — Storm Doors and 
Wlndows

Alterations of Ali Kinds 
VIOLATIONS REMOVED 

CLoverdale 9-5899
. 6504 20th Avė., Brooklyn, N.Y.

1883 MADISON ST.

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

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

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

JUNK

Highėst Prices Paid For Waste 
Paper — Rags — Old Office 
Reęords and Mėtai Scrap 
TOLINO WASTE MATERIAL

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

AMERICAN CLEANING 
CONTRACTORS 

{staigų išvalymas 
Grindų išvalymas 

Kiti patarnavimai
Naktį ar dieną — pilnas ar da
linis laikąs 
161 Livingston St.

TRiangle 5-4424

DEwey 9-6340 — 6278
Jūsų maloniam pasiklausymui ir 
linksmam šokiui . .. _ —

’' ■ - - ‘ \

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

EXTERM1NATING SERVICE

OF Williamsburg
Išbarstykite! Vartokite pudrą! 

Apsiginti nuo tarakonų ir blakių 
Užtikrinta joms mirtis 
Nauji metodai ir naujausi chemi
jos išradimai daro vaistus nepa- 

.vo j ingus kitiems
540 Broadway—EVergreen 7-5600

REAL ESTATE
KSpt3£3£3£?»30«3SXX3£3e5Į3CSCS£3£SC3e6Sa 

švč. m. Maruos parapijoj 
Manhasset, L.I., N.Y., 7 kamb? 
1 vonios ir prausyklos namas. 
Pėsčiom pasiekiama švč. M. 
Marijos bažnyčia, krautuvės ir 
stotis. Prašo $23,500 —

MA 70406

WHITE PLAINS, N.Y.
LO W30/S

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

R e p ui) 1 i c 
Wine & Li(|iior Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI 

ri^idelis pasirinkimaį jvąirių vynų^ de£
-— tinių, konjakų, rpidy šventėms tjei

kitoms progoms

toji partija Baltais lošė Baiko
vičius, juodais — E. Rosso.

I.d4 Žf6 2.c4 e6 3^c3 Rb4 
4.Vc2 c5 5.e3 04) 6.2f3 d5 
^.Rd3 Žc6 8.a3 RŽ 9.b:R d:c 
lo.R:c4 Be8 11.0-0 e5 12.d:c5! 
Ve7 13^g5 Bf8 14.a4 h6 15^e4 
Ž^ 16.V:Ž Bd8 17.Ra3 Vf6! 
18.f4! Bf8 19.f:e5 V:e5 2O.V:V 
Ž:V 21.Rd5 Bd8 22x4 Bd7 23. 
Rb2 2c6 24.e4 Be7 25.Bf3 Re6 
26.Bafl Kh7 27.Rc3! f6 28.a5! f 
Bc8 29.BM B8c7 3O.Bf2 Že5 Į 
31.R.Ž f:R 32.Bb2 Rc8 33.a6! \ 
(šis ėjimas atidaro kelius į lai- 
mėjimą) 33.... b:a6 34.c6 Kg6 Į 
(būdinga juodų padėtis, jų fi- ’į 
gūros neturi gerų ėjimų) 35.K 
f2 Be8 36.Ke3 Kf6 37JBf2+Ke7 
38.Bbfl Kd6 39.Bf7 Bee7 40. L 
Bf8 Kc5 41Kd3 Re6 42.Kc3 .f 
Rc8 t43.Bal Re6 44.B:a6 Bc81 
45.Ba5-t-Kd6 46x54- juodi pa- 
sidavė. Negelbėją ir 45.... Kb6, 
nes sektų 46.Bb5+ Ka6 47 Bfl 
su sekančiu matu.

FLOOR WAX — grindims vak 
sas, baldę nuopoliravimui, šie 
nę plovimui. Žemos kainos. 
Sam Warren, Ine., 1023 Sixth 
Avė., BR 90087. Naktimis — 
OLinvilIe 32059..

COMPANY 
1541 Dean Street 
Brooklyn, N. Y. 

PR 86301

GUARANTEE 
EXTERMINATING CO.

Išnaikiname

Waste Paper — Office Records 
Ffles Destruction Guaren

Diagramoje padėtis po 33.a6! ė- 
jimo.

E. Rosso

ted Highest Prices
ACTIVE WASTE PAPER CORP. 

690 3rd Avė. 
Brooklyn, N.Y.

SO 87111

DONNOLO BROTHERS moka 
aukščiausias kainas už suvarto
tą popierj — skudurus, atlieka
mą metalą. 15-29 — 60th St., 
B’klyn, N.Y. UL 1-9000

VOS. A. DeSIMONE
Suvartotą popierj, metalą, sku
durus surenka kasdien aukšto
mis kainomis. Įsteigta 1907.* 
297 Nevins St., BHdyn, N.Y.„

ULster 2-6594

E. Baikovičius

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

ARISTA FLAG DECORATIONS BROOKLYN FLAG AND
BANNER CO.

Brooklyn, N. Y.

FL 7-9031 — Evenings

356 Goki Street 
Brooklyn, N.Y.

MA 54)025

EICH OF BEDFORD 
4 Mt. Etna Placo 

New Rochelle, N.Y.
NE 6-6173

F1VE BORO FLAG 
DECORATING SERVICE 
2301-05 Flatbush Avė.

Manufacturas and Distributors
Brooklyn 34, N.Y. 

CL 2-1883 
Visit Our Showroom.

GREGG BROTHERS
THE EMBLEM MART

Staten Island 2, N.Y.
GI 2-2250 

Established 1888

Brooklyn, N.Y. 
HY 1-8353

We also carry a complete line 
of Religious Articles.

FARMACISTS

GEORGE EISELE

Art Flag Company 
132-134 Flatbush Avė.

PhOHO FRankfin 2-8934 
176 West Adams Street

Chkago, III.

Brooklyn 17, N.Y. 
Union Mede Mfgs.

Establisbod mora than 29 yaan

Žiurkes, peles, tarakonus, skru
zdėles, blusas, trandis, kandis, 
insectus —silverfish, blakes, 
kilimų vabalus.
Parazitų išnykimas garantuotas

ARTI ŠV. BARNABO IR ŠV. 
PRANCIŠKOS DE CH ANT AL L 
BAŽNYČIŲ, WANTAGH, N.Y.

3 miegamiji, garažas, rūsys, sk
lypas 60 x 120 — Cyclone Fen- 
ce — sietai, aps. nuo audrų.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gautis į vairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon Street Phnadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

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

CHILDREN BOARDED

SUPERKAME VARTOTĄ PO- 
PIERĮ Aukštos kainos. Pasitei
raukite.
DESTRUCTION GUAR, Ine. 

Crosby Paper Stock Co.
419-21 W. B’way CA 6-7772' N.Y. GI 2-2428

GAILESTINGA SESUO 
GLOBOJA VAIKUS

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

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

Po trijų mokslo metę duodamas gailestingos sesers diplomas
Mokyklai vadovauja šv. Juozapo seserys
Pripažinta JAV Gsilestingę Seserę Lygos

Peter Hayes—Mary Healy ir tūkstančiai kitų vartotojų reko
menduoja jums

Nauja metodą pasveikti be vaistų ir ligoninės tyrimo nuo skaus
mų suristų su sąnarių Ir liaukų uždegimu, reumatizmu. Taip pat

padeda atpalaiduoti nervus ir fizinį įtempimą 
padeda gerai išmiegoti, pasilsėti

Nemokamai informacijos knygelei gauti skambinkite, 
rašykite ar užeikite 

NIAGARA CYCLO-MASSAGE CO.

$16300 SU 5-1556

LOCUST VALLEY, L.I.

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

WESTERLEIGH, Staten Island, 
švč. Sakramento parapijoj, 6 
kamb. Naujas. Vanduo, alyva; 
Modemiška virtuvė. Garažas. 
Rimtai suinteresuotiems. Kaš
tuoja tik $17,000. GIbraltar 2- 
7592.

KATALIKIŠKOJ APYLINKOJ

Merrick-ranch, 2 miegamieji
panld den, salionas, trigubas 
išklm. valgomasis, gera virtu
vė, w-w kilimai, įrengtas rūsys,’ 
veranda, garažas, pėsčiom pa
siekiama gelež. stotis^ parapinė 
mokykla, krautuvės, žemos tak
sos, $16,500. FR 9-8806.

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

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

DIEVO KŪNO PAR. MINEOLA

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

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

Brooklyn 8» N. N.

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-I I8I

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas 
74 Providence Street

Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
Josėph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-350,1 PLeasant 4-3865

• NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PAUL P. NORKUS

Mandagus patarnavimas įnirusiems 
1400 North 29th Street PhHaddphia 21, Pa.

POplar 03231

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan St, RHgewood, Brooklyn, N. T. 

J X- Skambinti tel. HYacint 7-4677



o?

William J. Drakc

LAIDOJIMO DIREKTORE

Slidžiu nuotaikoje

HIckory 5-6152

REGISTERED NURSES

ROTATION

RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6*6895

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 8-72“

Amerikiečiu pobūvis Bctfo labui
Sekmadieni, sausio 18, Buivy-

bridge ir Boetono kolonijų 
m i austomis kainomis. Kaino 
pačios ir I kitus miestus.
Raikote teuklts: Tai. TR •

Off. Telph. AN 8-4818 
Res. AN 8-5961

kę kongregacijos susirinkime 
sausio 18 d. ilgametė pirm. Pet
ronėlė Stravinskienė iš pirmi
ninkės pareigų dėl sveikatos at
sisakė. Kongregacijos knygas 
perėmė kun. Vyt Pikturna, dva
sios vadas. Susirinkimas valdy- 
bon išrinko Uršulę Janušienę, 
Kotr. Kazakevičienę ir .Magd.

BALDŲ 
KRAUTUVE

FLUSHING, ■ L.I., N.Y

ROM
ŽINIOS___

JAU PASIRODĖ RINKOJE 

naujoą konstrukcijos ir naujo 
formos RAŠOMOSIOS MAS! 
N£L£S. kurios pilnai atstoj 
raštinės tipo mašinas, o yr 
lengvos fr ■mažos.'-*^--<^

Katalogų ir kt. reikalaukit 
(gausite veltui): f.

J. I— GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Cono^ 

patarnaus sąžiningai

GLENWOOD NURSING HOME
Puikiausia priežiūra chroniškiems 
ligoniams, seneliams — begyjan- 
tiems. Naktį ar diną R.N. Inspek
tuojama. N sektantifta.
3S15 Av M. (nr. Nostrand) 

ESplnad 7-9322

CUNTON NURSING HOME 
NON-SECTARIAN

Puikus aprūpinimas invalidų, se
nelių, chroniškų sunkių ligonių.

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

MAin 2-4119

ROSEWOODNURSINGHO5IE.
Leista Nassau apskrt. ligoninių 
departamento 24 valandų prie

žiūra
Du akrai gražaus parko seneliam 
ir begyjantiems Ilginiams 
75 Main SL, Roslvn,

Mayfair 1-1641

d. gaus Lietuvos žemėlapi ir Jo
no Balio Lietuvių Dainos Ameri-

NURSING HOME

Liet. Srovėję 54 skyriaus 
(A.C.W.A. Local 54, A.F.L. - 
C.I.O.) metinis susirinkimas šau 
kiamas sausio 28 d., 5:30 vai. 
vak. Unijos patalpose, 11-27 
ArionT Place, Brooklyn, N. Y. 
Visi nariai prašomi būtinai da
lyvauti.

Blynų Balių vasario 10 d., 7 
Vai vak., Angelų Karalienės pa
rapijos salėje ruošia Maldos A- 
paštalavimo draugija.

Studentų skautu korp. 'Vytis* 
New Yorko sk. valdybą sudaro 
pirm. J. Birutis, nariai: Vyt. 
Ramanauskas, V. Virbickas, V. 
Šėrikas ir S. Syrusas.

Lietuvių Spaudos Klubo me
tinis susirinkimas šaukiamas 
suasio 25, sekmadienį, 2 vai. 
p.p., Arlington restorano patal
pose, 385 Arlington Avė., Bro
oklyn, N.Y. Programoje J. Va
laičio -pranešimas, .vadovybės 
pranešimai ir naujos' rinkimai.

Mirė Pranciška Šlikienė. Pa
laidota iš Angelų Karalienės 
parap. bažnyčios sausio 17 d. 
šv. Jono kapinėse.

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

LYnbrook 9-1938 '

DARBININKAS — TIK 5 DOL.
Darbininko vakaran atsilan

kiusieji galės sumokėti prenu
meratą arba naujai užsakyti 
šiem metam sau, ar kam ki
tam. Naujai užsisakant — tik 
už 5 dol. Pasinaudokite reta 
proga!

Vakare bus taip pat galima 
įsigyti lietuviškų knygų. Veiks 
kioskas.

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu-:

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

Priimami taip pat skd 
būnat

Svarbu mergaitėm
Regis College vadovybė pra

neša, kad mergaitės, kurios šį 
rudenų norės įstoti į kolegiją, 
prašymus jau turi paduoti prieš 
kovo 1. Kolegija taip pat ski
ria stipendijas. Stipendijai gau
ti prašymus reikia įteikti prieš 
vasario 15. Visais tais reika
lais teirautis: tlegis College, 
Weston 93, Mass.

Sportas
(Atkelta iš 7 psL) 

Pirmą kėlinį, o taip pat beveik 
ir visą antrąjį, aiškiai dominuo
ja priešininkas, dažnai lanky
damas Nemicko UI vartus, bet 
neturi laimės. Antrojo kėlinio 
gale, staiga prasmukęs Rernėza, 
energingai įšauna 1:0, ir visų 
nustebimui lietuviai veda 1:0 
Italai vėl smarkiai graso mūsų 
vartams. Paskutinėse minutėse 
priteistą 25 m, baudą prisitai
kęs Rernėza pasiunčia į viršuti
nį vartų kamputį, tuomi užtik
rindamas dienos.staigmeną.

Utavių Enciklopedija 
265 C Street

So. Bestas 27, Mm*.

ONA IVASKIENR 
UTHUANIAN 

FURNITURE CO.

DARBININKO VAKARUI 
■f

bilietus (tilriAfiis) galima gau» 
ti pas O. Panatauskienę, 181 S. 
Second St EV 4-2476; O. Sije- 
vičienę — 449 Broadvay, EV7- 
5780, J. Lubienę — EV 4-6842; 
E. Kašėtienę — 64 Stagg St, 
EV 2-6814; Miss Ph. Strolia —? 
127 Thames St., HY 7-2225, J. 
O. Ginkų krautuvėje 495 Grand 
St., EV 4-9293 ir Darbininko 
administracijoje 910 Willough- 
by Avė., GL 5-7281. Bilietų kai
na 2 dol. Vakaras bus sausio 
24 šv. Juozapo parapijos salėje, 
1080 Willoughby Avė. Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 6 vai vakare.

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išamo 
kėjfano sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

WOODMARE NURSING HOME 
Ne Sektantiška 

Seneliams — begyjantiems ligo
niams — Chroniškiems ligoniams 

—Invalidams — Gailestingų se
serų priežiūra
139 Irving PL, Woodmere, JULN..Y. 
FRanklin 4-3166, FRanklin 4-9768 

TONKLER’S NURSING HOME 
Namai gamtoje — Specijali vieta 

Kviečiame pamatyti
416 Edward Avė, VVoodmere 

CEdariuust 9-9697

Prie gero susiekimo Jamaacos šio centre, 
linija. Skambinti MI 7-2658.

Rengia Whist Party.
Vasario 22 šv. Petro parapi- 

______ __________ jos salėje prie E. 7-tos gatvės 
''______________________________ Per Naujuosius- Metus dvi Jieva Norkūnienė su savo pa-
Ifeldienas į kalnus slidėmis čiaužy- gelbininkėm rengia Whist Par- 

ti buvo išvykę bostoniškiai Lie- ty Jėzaus Nukryžiuotojo sese- 
tuvos vyčiai ir skautai lietuviai, lių vienuolyno naudai. Parengi- 
Visi tebesidžiauga gera ir svei- mo pradžia 3 vai. po piet. 
ka pramoga, nors kaikurie ma- Pagelbsti skautams 
ŽiaU lpratę slidėmis sUdinėti’ _ Bostono lietuvių skautų tė- bevirsdami yra kiek ir apsibu : Vai nuoširdžiai bendradarbiau- 

feį- kine ar labiau pavargę. Laukia ja su skautų organizacijos vado-
nasningant. kad dar galėtų iš- vybe ir rūpinasi organizacijai 

ALEKSAS MROZINSKAS, kuris _ . . nedėti Sausio 25 d 5 vai no.Komponuos Darbininko vakaro. kilti Šitaip pasipramogautl. J*' " ’
pietų Liet. Piliečių Klubo salė
je jie rengia pobūvį, į kurį kvie
čia visus maloniai praleisti lai
ką ir pasišokti. Meninę progra
mą išpildys skautai.

Lietuvių Enckilopedijos Leidyk- ma nuraminti okupuotą Lietuvą

6 vai. vakare Lietuvių piliečių 
klubo salėje bus vakaras Nu
kryžiuotojo Jėzaus ^seselių rei
kalams. Programoje dalyvaus

Adolfas ir Veronika Ivanauskai
Sausio 25 švenčia 30 me

tų savo vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Sukaktuvininkų inten 
cija tą dieną šv. Petro parapijos 
bažnyčioje šv. Mišios bus 9 v. 
ryto.

DU PUIKŪS PRIEGLAUDOS 
NAMAI — "THE MAPLES"

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

THE MASSAPIOUA MAPLES 
prie

1199 Marrick Road, 
Massapiųua L.I.

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

MODERNIŠKA ROPLYS
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOJ
M. P. BALLAS—Direktori
ALB. BALTRCNAS-BALTC

Columbia universitete 
lituanistikai studijuoti šių 

metų pavasario semestre regis
tracija vyks nuo sausio 30 iki 
vasario 3 d. Low Memorial Lib- 
rary, 116th St. and Broadway, 
New York, N.Y. Pirmiesiems 
dviem kursam šalia teorinio dės 
tymo įvesta viena savaitinė pa
pildoma praktinė — laborato
rinė valanda. Dėl smulkesnių 
informacijų^ ręikąlaųti„ School.

Gehferair Studies biujętenicr 
iš Office or Univereity Admis- 
sions, 322 University Hali, ar
ba tel. UN 5-4000, ext. 2229.

Dalyvaus varžybose
Sausio 25 d. 2 vai. po pietų 

Somerville aukštesnėsės moky
klos patalpose įvyks Bostono 
apylinkės CYO vėliavų nešėjų 
(Color Guard) varžybos. Varžy
bose dalyvaus ir šv. Petro para
pijos CYO.

Reikalų VedS jaa 
G68Gnad Street 
Brooklya, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

J. B. S h a 1 i n s 
Jalinskas

Laidotuvių Direktoriua 
84-92 JAMAICA AVĖ. 

' (prie Forest Parkvray StatkM 
Woodhaven, N. T.

Suteikiam garbingas laidotuv 
Koplyčios nemokamai vis< 
miesto dalyse; veikia ventiiiac 

TeL VIrgfaria 7-4499

Kreiptis iki 4 vai po pietų tel. 
GLenmore 5-6542.

Reikalingas spaustuvei lino- Field.
typo darbininkas. Kreiptis — Motery ir vyry krepšinio ko 
ghtwC1^vp Brooklvn 21 mandos šeštadienį žaidžia Wor- ja. skelbia paskutinę Lietuvių En- suteikė jai teisę išsileisti suaovie-
Tel.- GL 2-6916 ' cester, Mass. Apygardinės pir- ciklopedios Talką nuo 1958 m. spa- tintą enciklopediją lietuviškai. Tą ' 80 metų amžiaus žmogus,
_ „ menybės, kūnų programon į-. ho 15 d. 1959 balandžio 15 pažadą davė vien tik lietuviams, gyvenęs 264 Athens St. So.

trauktas krepšinis vyrų, moterų d. Talkos metu naujai LJL už- bet, kaip įprasta, pažadas liko Bostone, iš nakties rąstas ne- 
Išnuomuojamas kambarys vie jaunių ir jaunučių klasėse bei atsakiusieji gaus dovanų knygo- pažadu ir Lietuvoj turėjusi pa- rj_ j r Sevmour (Lan=

nam asmeniui Atskiras įėjimas, stalo tenisas, turėtų būti dėme- sirodyti sovietiška enciklopedija \
Užsisakę L.E. nuo 1958 m. gruo- jau numarinta Maskvos okupaci- ^“5 Parūpino atiduo-

Attetas. dįjo 15 d. iki 1959 m. vasario 15 nėję cenzūroje. Sis Maskvos rū- ti medicininei laboratorijai iš-
d. gaus pilną V. Krėvės Raštų pestis ir nuolatinis LK. puolimas tirti.

| rinkinį (6 tt.). Ir visi tie, kurie rodo, kokį milžiniškai lietuišką

užsisakys nuo 1959 m. vasario 15 darbą šiandien mes išeiviai atlie
ki iki 1959 metų balandžio 15 kame. Ir tikrai mes ja galime di- Tokio vardo vasario 1 dieną 

džiuotis, nes tik vieni lietuviai, 
išsiblaškę po visą laisvą pasaulį, 
leidžia bendrąją enciklopediją su 

Išėjusius _LE. 15 tomų naujieji gausia lituanistika Kito tokio at- 
ĮHvnumeratoriai gaus išsimokėji- sitikimo dar nėra pasaulyje. Mes
mui jų pageidautomis sąlygomis, darbą daugiau kaip įpusėjome, ti- mokiniai smuikininkai, o 7 sky- 
o už naujai išeinančius tomus, kime ir iki galo ištesėti. riaus mergaitės šoks lietuvių
kurių bus dar 12-13 tt., 'moka už Mielas Lietuvi, mes kviečiame tautinius šokius, 
ki^vieną išeinantį tomą. Vieno Tave įsijungti į LB. prenumera- 
tomo kaina JAV $7.75, visur ki- torių eiles ir tuo pačiu būti mū- 
tur —$8. sų pradėtojo darbo dalininku. L.

Lietuvių Enciklopedijos laidimas E. leidžiame visi sutelktinėmis 
nėra kieno nors asmeninis rrika* pastangomis, ją leidžiame visi 
las, bet visų lietuvių sutelktinių bendra talka. Todėl ir,ją baigus, 
pastangų vaisius, nors, deja, tik visas mūsų pasididžiavimas ir bū- 
laisvame pasaulyj gyvenančių lie* Simų kartų įvertinimas priklau- 
tuvių pastangos už savo kultūrą sys visiems: leidėjams, redakto- 
ir lietuviškumo išlaikymą šiandien riams, talkininkams ir prenume* 
tapęs ir besąlyginė laisvinimo ko- ratoriams. 
vos dalimi, šiandien jau jokia 
paslaptis, kad pradėjus leisti iš- Laukiame atsiliepiant, 
sibarsčiusiems pasaulyje lietu
viams LJL, Maskva susirūpino, 
ją puolė ir iškoneveikė, o norMa-

TeL STagg 2-5043 

Matthew P. Bali

197 Webeter Avera 
PRANAS WATTKUS 

Laidotuvių Direktorū 
ir Balsamuoto jas 
Ounbcldge, Mase.
NUTARY PUBLIC

PatamavbnM dteną Ir m 
Nauja modernltka koplyčia

'NURSES — L.P.
RJ4/S — L.P.N.'S

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

Towers Nursing Home 
2 West 106 St 

N.Y. City 
UN 5*800

žiaus ar-seneliams visokia prie* 
žiūra privačiam gailestingos se
sers name.

rys amerikiečių katalikų, bai
gusių N.Y. universitetus, šios 
vakarienės tikslas buvo sukel
ti šiek tiek aukų lietuvių šalpos 
feikalams ir susipažinti su lie
tuvių veikla. Pobūvyje kalbėjo 
dr. A. Trimakas, Vilko pirmi- 
nininkas, ir Lietuvos gen. kon
sulas J. Budrys. Apie Balfo veik 
lą žodį tarė kun. L. Jankus. Me
ninę programą atliko lietuviš
kas jaunimas, vadovaujamas R. 
Kezio. Jaunimas padainavo lie
tuviškų dainų pašoko tautinių 
šokių. Amerikiečiai gražioj nuo
taikoje ir kultūringai praleido 
keletą valandų, -'susipažino su -* į tfbrcesterj.
lietuvių vargais. Pobūvį orga- savaitgalį futbolininkai to
nizavo Steila Willworth (lietu- sunkų uždavinį — jų prieši- 
viškos kilmės^ ir Julia Zubac|£ ninku yra - lygos Ivderis DSC 
Newmano alumnų klubo pimfi- Brooklyn, prieš kurį- pirmame 
mnkė. rate pQ geros kovos pralaimė

jom 1:3/ Dabar, žaidžiant jų
Išnuomuojamas 5 kamb. bu- aikštėje New Framers Ovai N.r 

tas dviejų šeimų privačiam na- teks dar labiau susiimti, 
me, Bushwick Avė., sekcijoje. Rezervinės žaidžia ten pat 

12:45, o pirmosios 2:30.
Jauniai National Junior Cup 

varžybose žaidžia prieš čekoslo- 
vakų vienuolikę Newton H.S.

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva 
GRABORIUS

Work Close to' Home
Grant Hospital on the North 
Side has openings on all shifts 
for full or part time registered 
nurses.”
PREMIUM PAY FOR SATUR- 
DAY, SUNDAY AND HOLI- 
DAYS.
SHIFTS

Phone
Grant Hospital 

(Personnel Dept.) 
Dlversey 8*400 

or come to 
551 Grant PI.

5L/' a ...

W SK---V

ONOS IVASKIENĖS tautinių šokių grupė dalyya us Darbininko vakare -sausio.. 24^att--30 jaunųjų 
šokėjų.' ' . . ■-
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