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pos valstybių likimą?

Vokietijai su- 
ūlyti Sovietam 

galimo ateityje

,. Valstybės sekretorius J.F. rodyti Sovietam jokių nuolaidų, 
Dulles vasario 3 išvyksta į Len

Ar Vakarai jau tylės apie pavergtų ryty

akais Europoje
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nei biudžete ateinantiem niįė- 
tam numatyta. Besibaigiančių 
metų biudžete buvo 750 mil.

Iš. apklausinėjimo paaiškė
jo. kad strateginė' oro koman
da nebedežūrųoją ore su ato
minėm bombom kaip anksčiau. 
Tai perbrangiai atsieina.

liudininkai apklausinėjami 
ir šia savaite.

komunistus spaudžia Ameriką
Vengrijos komunistai, kuriem 

nieko nepajėgė padaryti Jungt 
Tautos, perėjo į kontrataką. Ji 
specialiai nukreipta prieš Ame
riką. Sausio 27 įteikė Ameri-

Ame-

kaitis. Vengrija siūlanti derė
tis dėl kliūčių, kurios kenkia 
“dviejų kraštų santykiam”, jei 
ne, tai Vengrija imsis griežtų 
priemonių.

Amerika sausio 30 toki pro
vokacinį raštą Vengrijos komu
nistų valdžiai grąžino. Sausio 
31 Vengrijos valdžia jau paskel- 
bė, kad apribos Amerikos ats
tovybės veikimą. Ką tai reiš-7 
kia, konkrečiai nepasakyta. Ar 
tai bus suvaržytas atstovybės 

' žmonių judėjimas Vengrijoje, 
ąr asmenų skaičių sumažins? 
Bet žygis yra suderintas su 

. Maskvos pareiškimais ;—grasin
ti Amerikai, šantažuoti.

ko! Sonetai neparodys ženklo, 
kad jie nori rimtai Vokietijos 
klausimą svarstyti. Tokis yra ir

rijos Vokietijos reikalu su So- Vokietijos nusistatymas. De 
rištais.

Vakariečių nuomonės išsis
kyrė. Vienoj pusėj yra Vokie
tija ir Prancūzija, antroj Ang
lija ir Amerika.

VOKIETIJA IR PRANCŪZIJA:
' JOKIŲ NUOLAIDŲ

Prancūzija pranešė sąjungi- 
nininkam, kad su konferencija 
nėra ko skubintis. Ji turėtų bū
ti po gegužės mėn., jau kada 
baigsis Sovietų ultimatumas iš
sikraustyti iš Berlyno. Nereikia

Gaulle ir Adeanaueris čia eina 
drauge.

ANGLIJA IR AMERIKA: 
REIKIA NUOLAIDŲ

Anglijos min. pirm. Macmil- 
lanas mano, kad reikia nuolai
dų, ir jam pritarė Amerika. 
Būtent reikia sutikti su kon
ferencija nelaukiant ultimatu
mo nustatyto termino, taigi 
konferenciją reikia šaukti prieš 
gegužės mėn.; reikia sutikti, 
kad rinkimai nėra vienintelė ir

būtina
jungti;
garantijas o___
Vokietijos paėljaus.

NE, TAI MES 
YSIM

mpartijos 21 
ikalų min. Gro- 
grasino: komu-

SOVIETAI:

IZRAELIS KALBA AŠTRIAI 
' Izraelis paprašė Saugumo Ta
rybos posėdžio ir sausio 30 aš
triais žodžiais kaltino Jungti
nė Arabų Valstybę, kad iš Sy- 
rijos pusės Izraelio sieną laužo 
ir Izraelio gyventojus terorizuo
ja. Nuo sausio 9 buvo;9 toki 
užpuohmM, k&fta buvo naša#- ■ 
ti Izraelio piemenys fr bom- 
barduotf katinai. Jei Syrija ne
siliaus užpuldinėjus, Izraelio 
atstovas grasino, kad Izraelis 
imsis griežtų karinių priemo
nių.
. Tačiau Saugumo Taryboje ne
pažiūrėta į tą grasinimą kaip 
naują galimą karą. Sovietai kal
tinki Izraelį, kad jis provokuo
jąs. Amerika ragino abidvi pu
sės sudrausminti pasienio sar-

Du nauji partijos priešai

M1CHAIL PERVUCHIN MAKSIM SABUROV

Partijos 21 kongrese Chruš- rius antrininkus ir išstumtas 
čiovas nesutiko pasipriešinimo. 
Kalbėtojai laiko savo pareiga 
pasmerkti “antipartine grupę”. _______ __  ________ ______
Pne lig šiol pasmerktųjų vi e- į antrininkus; paskutiniu laiku

. Sovietų mažoji enciklope
dija Bulganiną visai nutylėjo.

— Irako min. pirm. Kassem 
atmetė Nasserio pasiūlymą pa
sienyje susitikti. Buvo priėmęs, 
bet atšaukė, kai Nasserio spau
da iš naujo apkaltino Kassem 
imant pagalbą iš imperializmo 
ir komunizmo.

šai, -— prie Malenkovo.Molo- 
tovo. Kaganovičiaus, šepilovo, 
Bulganino — pridėjo dar du: 
Michailą Pervuchiną ir Maksi
mą Saburovą. Spiridonovas, pas 
merkęs “priešpartinę grupę”, 
reikalavo pasiaiškinti Pervuchi
ną ir Saburovą, kokia jų rolė 
buvo aname sąmoksle. Turėjo 
galvoje 1957 birželį, kada parti
jos prezidiumas buvo nutaręs 
balsų dauguma pašalinti Chruš
čiovą, kai jis buvo išvykęs iš 
Maskvos.

Pervuchinas tada buvo cen
tro komiteto prezidiumo narys; 
po to jis buvo nustumtas Į na-

Mikojanas siūlo

MASKVOS PER
Senatoriaus Johnson© pirmi- 

nininkaujama komisija tebe- 
kausinėja liudininku; apie Ame
rikos raketų pažangą. Pereitos 
savaitės liudininkai sudarė ko
misijai įspūdį, kad raketų ir au
torės erdvės tyrinėjimų srity 
Sovietai yra pralenkę Ameriką 
raketų skaičium ir jų taiklumu.

- Amerika atsilikusi .nuo Sovietų 
12-20 mėnesių raketų techno- - 
logijoje.

Dr. Braunas sakė, kad 12-20 
mėnesių būtų skirtumas tarp 
Amerikos ir Sovietų, jei Sovie
tai toliau sustotų dirbę. Bet jei
gu jie plės toliu tempu kaip 
dabar, tai Amrikai, padidinus sijoje buvo detroitiškiai Julius 
tempą, teks dirbti penkeris me
tus, iki galės pralaukti Sovie
tus, Sovietai laketas padarė 
tikslias — už 5000 mylių jos 
gali kliudyti taikini 15-20 my
lių tikslumu, taigi gali apšau
dyti vidutinišką miestą.

Braunas aiškino, kad tyrimam 
reikia 140 mil. dol. daugiau.

RAŠYTOJAS J. ŠVAISTAS 
kimėjo Draugo romano kon

kursą. .Jo romanas, vardu "Ja 
sužadėtinė“, vaizduoja Kudir
kos laikų Lietuvą. Premiją bu
vo įteikta vasario T. Jury komi

kurioje jis pasakė: nieko nėra 
svetimesnio Amerikos nusista
tymui kaip aiškinti, kad ji ne
galvoja apie pavergtus kraš
tus. Europoje Dulles pasitari
muose su Londonu. Paryžium 
ir Bonna iškils greičiausiai ir 
šis klausimas: ar laikytis lig
šiolinės politikos dėl rytų Eu
ropos, ar eiti j kompromisą ir 
kalbėti tik apie Vokietiją, anų 
kraštų neliečiant

Kaupas, Alė Rūta Arbačiauskie
nė, J. Pikūnas, A. Astašaitis ir 
kun. T. Žiūraitis.

MIRĖ KAZYS KUPČIŪNAS
Toronte vasario 2 mirė Ka

zys Kupčiūnas, buvęs Steigia- 
1 mojo Seimo narys valstiečių 

liaudininkų frakcijoje.

DEMOKRATIJA BET TIK 
VYRAM

Šveicarai vasario 2 balsavo, 
ar duoti moterim teisę balsuo
ti ir būti renkamom. Balsavo ~ 

•-^.tarvyrid ir nutarė riė&ūdti-T'ž^-5 
buvo tik 323,306 balsai, prieš 
654,924. Tik trijuose prancūziš
kuose kantonuose buvo daugu
ma už — Ženevos, Neuschate- 
lio ir Vaud.

NEW YORKE IR VĖL 
STREIKAI

Nevv Yorke nuo vasario 1 
sustreikavo 5000 kepėjų. Reika
lauja pridėti j5b dolerį dienai. 
Kvalifikuoti kepėjai uždirba 
dienai daugiausia iki 21 dol.

Streikuoja taip pat vilkikų tar
nautojai — apie 4000. Jų strei
kas gali atsiliepti aliejaus , ku
ro pristatymui. Jų atlyginimas 
valandai lig šiol buvo nuo 1.95 
iki 3.11 doL

~ Monako princas Rainier - 
paleido valstybės rinktąją tary
bą. kaltindamas, kad ji sabotuo
ja 1959 biudžeto priėmfitną jr 
pasisnvih valdžią, kuri priklau- 

Kongresa so princui. Paskelbė taip pat.
Kongreso komisijai Amerikos rengia įstatymą duoti bal- 

Balsas pateikė savo apskaity- savimo tiesę ir moterim. Ta 
mus, kiek jo klauso anapus ge- valstybė yrį 968 akrai didumo, 
ležinės uždangos. Skaičiai to- Proridenta* Eisanhow«ris 
ki: paskyrė iš vyrinūsybės narių

Lenkijoje klausytojų dau- komisiją kovai sti -infliacija, 
giausia — per dieną vidutinis- ^os pirmininkas Nixonas. • 
kai 1.600,000, Čekoslovakijoje 
ir rytų Vokietijoje po 1.200,000 
Vengrijoje 1.100,00, Sovietų 
Sąjungoje 1.70,000, Toliau ma
žesnieji: Albanijoje 20,000, Bul- 

NAUJASIS TITANIKAS NUSKENDO NUO LEDŲ KALNO 00, Latvijoje 30.000, Lietuvoj*

i 
rytų Vokietijoje Maskvos atsto
vus/ Saburovas taip pat buvo 
pašalintas iš prezidiumo narių

Maskvoje j 
kongrese užs. 
myko sausio 
nistinis blokas* imsis kitų kelių 
Vokietijos klausimui išspręsti, 
jei Vakarai nesutiks daryti tai
kos sutarties su Vokietija ir pa- 
sirtraukti iš Berlyno.

į . »
NUOLAIDOS: KAIP TOLI?

Sonetai siekia — klausimą 
suskaldyti, dalim ir tik dėl da
lies susitari. Šiuo tarpu dėl 
dviejų reikalų: dėl pasitrauki
mo iš Berlyno ir dėl taikos su
tarties su Vokietija.

Vakarai siekia — susitarti dėl 
viso klausimo. O tame klausi
me yra Vokietijos sujungimas 
ir Europos taikos išsaugojimas. 
Tie klausimai buvo pažymėti 
paskutiniame Nato atsakyme 
Maskvai.

Tame Vakarų atsakyme yra 
vienas nežinomasis: ar Į klau
simą dėl taikos išsaugojimo į- 
eina rytų Europos valstybių li
kimas ar ne. Anksčiau Vakarai 
tą klausimą visada pažymėda
vo. Dabar jo įsakmiai nėra. Ir

• Mikujanaspsri^įųs kongrese jau 
pranešė sausio 31?■' Amerikoje 
iš vyriausybės žmonių nebe
girdėjo daugiau apie “contain- 
ment, rollback ir liberation”. 
Jis buvo dėl to nustebintas 
vicepriezidento Nisono kalbos.

jis buvo ūkinių santykių su už
sieniais vicepirmininkas. Parti
jos kongreso metu dabar jų 
vardai nebuvo minimi nė tarp 
narių antrininkų.

— Vatikane 1958 sprendžiant 
vedybų bylas anuliuotos bu
vo 119 vedybų, 113 bylų buvo 
atmestos.

— New Yorke. nusikaltimų 
skaičius per 1958 padidėjo 5.2 
proc. Jaunimo nusikaltimai dar 
daugiau — 22.5 proc.

Senas išeina, jaunas ateina

THEOD. FRANCIS GREEN JAMES VVILLIAM FUL
BRIGHT

į Seniausias pasitraukė

Senato užsienių komisijos 
pirmininkas Theodore Francis 
Gren pasitraukė.- Jis yra 91 
metų, seniausias iš visų kada 
nors buvusių Kongrese. Jis bu
vo valst sekr. Dulles politikos 
priešininkas, vis reikalavęs de
rybų su Sovietais. Jo vietoje 
numatomas šen. JAV. Fulbright 
53 metų, bet dar aštresnis 
Dulles politikos kritikas. Jis ar
timas Stevensono linijai, buvo 
pats aštriausias šen. McCarthy 
smerkėjas. Už tat ir McCarthy 
jį pavadino ne Fulbright. bet 
Halfbright.

Balsą klauso?
Ir Amerikos-balsas atėjo į

—Italijos parlamento ir 
krikščionių demokratų krizė gi
lėja. Buvęs min. pirm. Fanfa- 
ni sausio 31 pasitraukė ir iš 
partijos gen. sekretorių. Kal
tino, kad jo partijos draugai jo 
politikos nepalaikę. Jis visai pa
sitrauksiąs iš politikos. Į val
džią dabar labai peršasi komu- Maskvos kompartijos kongrese 
nistai. Partijos kongrese Maskvoje
- L«kir« seimas sausio 31 saus?“ 31

nubalsavo, kad katalikų kapinė- pasu^ pasuašyb
se turi būti laidojami ir vietos T*. ,Ame?ka Pre'?b0S sutar? 
nekatalikai ar bedieviai. Lenki- raeta2..G5?’ T

rengiam pirkti iš Amerikos gin
klų, jų turim pakankamai sa
vų ir dar’geresnių. bet mes kal
bam apie taikos meto reikme
nų pirkimą.

Pasakojo, kad Amerikoje iš 
Daromos vyriausybės lyderių girdėjo pa-

reiškimus,.kad Amerika yra pa-
— Tunisas pareiškė susirū- siryžus vykdyti taikingą koeg- 

pimmą, kad Ąlžiro suksimas zistendją; taigi dabar reikia pa
gali persimesti į Maroką ir Tu- rodyti tai darbais.
nišą, jei Prancūzija nesusitars * Paskui Mikojanas pasisakė, kad skubėję kiti laivai nieko nera
šą sukilėliais. Alžiro sukilimo jis norėjęs įsiūlyti Amerikai do. Nors buvo atsarginės val- 
vadovybė pareiškė, kad taikos pirkti iš sovietų degtinę. tys. gelbėjijosi juostos, bėt ban- 
nematyti. —■ ■■■_■■ ■ gos buvo apie 20 pėdų aukščio

— Darbo sekretorius James ir vėjas iki 60 mylių.

. moderniausias, pritaikytas spe
cialiai susisiekimui tarp Dani-

— Syrijojo vasario 1 buvo jos ir Grenlandijos. Joki le-

joje yra 239 savivaldybių kapi
nės ir 6371 katalikų parapijų.

— Marokas gaus 1959-60 iš 
Amerikos 40 mil. Nuo 1957. iki 
dabar gavo 50 miL, kad būtų 
nepriklausoma nuo Prancūzijos

LAIVĄ HANS HEDTHOFT išleidžia, it Kopenh&jo* į keMnę, H kurios jis negrįžo.

Po garsiojo Titaniko laivo no- Hedthoft kelionė. Taip, kaip ir perduodami visiem laivam. Vi- 
laimės 1912 pirmas tokis ne- Titaniko. Pažymėtina, kad lai- dutiniškai per vieną sezone pa
laimingas įvykis nutiko danų ve buvo ir vienas Danijos par- sirodo apie 400 kalnų. Bet 1957 
laivui Hans Hedthoti sausio 30;
nuskendo 37 mykios nuo Cape 
Farvel Grenlandikoje, susidū
ręs su ledo kalnu.

Laive buvo 95 žmonės. | lai
vo Šauksmą, kad susidūrė su 
ledo kalnu ir kad skęsta, nu-

sezonas buvo itin šaltas, ir kal-

Kubss Castro nuo pirmadie
nio pradėjo žemės reformą — 
norintiem žemės duoda kalnuo
se sklypus. Castro vyriausybė 
kreipėsi į Ameriką, kad išduo
tą 1 0ą atbėgusius “karo nusl- knisto pūgo. Tai pirmas kartas dai jam turėjo būti nepąvojįn- 
kaltėUm". per 9 metus. gi. Tai buvo pirma ir paskutinė

lamento atstovas iš Grenlan
dijos. Parlamente jis labiausiai nų priregistruota buvo 897. 
priešinosi to laivo statybai, ti- Savotiška keistybė, kad de- 
kindamas, kad sausio kovo mė- žuravimo sezonas buvo pradė- 
nuo perdaug pavojingas laivų tas kaip tik tą dieną, ir lėktu- 
kelionėm į Grenlandiją. Jis vaį buvo pranešę, kad nieko y- 
pats buvo dabar to laivo auka, patingo nebuvo pastebėję. O 
Hedthoft nelaimė lyginama su jau nuvykę laivai skęstančiojo 

Titaniku, kuris buvo nuskendęs gelbėti pranešė, kad ledai iš 
600 mylių labiau- į pietus nuo šiaurės telkiasi, kad jų laivai 
Hedthoft. Titaniko betgi buvo ima apšalti ir jie turi išskobė- 
didesnė. Laivas buvo 45.000 to- ti, „ 
nų o daniškasis tik 2.875. Ti
tanike keliavo 2.224 žmonės, iš 
jų žuvo 1,513. Nuo tada buvo
sutarta tarptautinė žvalgyba le- laikė mišias diplomatam ir Var
dynam Atlante. Laivai ir lėktu
vai seką pąstrMMusha ledo

— Amerikos kunigas I/rais
F. Dion vasario 1 Maskvoje at-

nautojam —■ pirmas nuo 1955, 
kada sovietai Išvarė Amerikos 

kalnus ir padėties biuleteniai kunigą Btssonette

40,000. Rumunijoje 400.000.
(Šiuose daviniuose iš visų pa- 

baltiečių daugiausia klausytojų 
yra Lietuvoje, Amerikos Balso 
vadovybės atsakyme į prel. J. 
Balkūno kreipimąsi dėl Ame- 
ricos balso uždarymo Europoje 
iš visų pabaltiečių mažiausias 
bangų skaičius siunčiamas į 
Lietuvą!).

— Rumunija atidarė duris 
iš Rumunijos žydam į Izraelį.

Jie kontroliuoja

— Virginijoje pasipriešini
mas prieš bendras su nekris 
mokyklas laikomas jau sulau
žytas. Guberhatorite jau reąg* 
navo. T'

. — Amerikoje ‘ vasaris yra 
"katalikų spaūdos^bėnuo”. Bro- 
oklyno vyskupas Bryan J. Mc- 
Entegart išleido laišką, kuriam 
pabrėžia, kad katalikų spaudos 
reikalą labiau įvertina tikėji
mo priešai ir pirmiausia sten
giasi ją sulikriduott

— ProzidofttM Eteenhoweris 
spaudos klube pasisakė, kąd jis 
į prezidentus galėtų rekomen
duoti .8 asmenis. Dnimmondas 
(NYHT) spėja, kad tai būtų šie 
asmens: fasonas, Rockefelle- 
ris, Andersonas, McElfoy. Ca- 
bot Lodge, Gruentberis, Mit- 
chellis, Dilias.

PAVERGTIEJI į azuą
Jungt. Pev. Europos delega** 

rija išvyko į Aziją. Išbus porą 
mėnesių. Lankysis Pakistane. 
Malajuose, Korėjoje, Formozo- 
je, pietų Vietname, Austtaliko- 
je. Pažymėtina, kad delegaci
jos nenorėjo vadinami “neut- 
ralistai” — Indija, Thailaodas. 
Indonezija.

Išvyko trys asmens — pir
mininkas Korbonskis, vicepir
mininkas Koevago ir buvęs pir
mininkas Masens. Pirmininko 
pareigas New s Yorke 
perėmė laikinai V Sidzikaus
kas.

Eilinė sesija P.E. Tautų bus 
Europoje. Tačiau dar nesutar
ta kur. Yra stiprių balsų už va
karų Berlyną Tuo reikalu dar 
bus kalbamasi su Berlyno bur-. AMERIKOS M Kongresą kom- 

rolluojs demokratai (Atstovu 
R0mw pirmininke* ReyVum >r mistni Brąndt. kai Jis atvyks 
•enato daugumo lyderio John- j Ameriką.
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riuomenės siuntimą į Libaną)”.
Mary Marshall: “Kai skaitau 

laikraščiuose, kad Mikojaną pi
ketavo vengrai, aš jaučiuosi pa
žeminta, kadangi jie nerašo:

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

deniai, kurie šukavo, kai Ameriką gynė Lfcaną? iMfĮmĮuin 
kruvinos rankos Vengrijoje# Kas kadas dėl Megio kr Meis
terio mirties?

patikėjo. Jis buvo išgriebęs fo
to aparatą, kuris buvo nuosta
biai panašus į tą, kokis buvo 
policijoje kaip komunistinių a- 
gentų vartojamas aparatas.
Brueggert dar sėdėjo tardymo 
laikui kalėjime, kai jam pate
ko į rankas laikraštis ir to laik
raščio žinia jį pribloškė — pulk, 
lt Dombrowski perbėgęs su 
šnipų sąrašu į vakarus. Po šios 
trečios nelaimės Brueggert pa
rašė savo pareiškimą, kad jis 
ir jo draugai yra sovietų agen-

ThoTable*, Brooklynovys- 
kupijos laikraštis, yra vienas 
iš tų, kurie labai griežtai bu
vo pasisakę prieš Mikojano at
silankymą. Jis ir paskutiniame 
nr. davė pasisakyti skaityto
jam. Iš jų paaiškėjo kai kas 
nauja apie Mikojano lankymą
si Amerikoje, paaiškėjo taip 
pat amerikiečių, ne pavergtųjų 
nusistatymai. —

gėdos lapas Amerikos istorijo
je. Esą revoliucijos antrą die
ną "prie Austrijos — Vengrijos 
sienos pasirodė keturi vyrai.

LĖJIMĄ
Maskvos Spaudoje dabar pas

kelbta žinia apie Fania Kaplan, 
socialrevoliucionierę, kuri 1918 
mėgino nušauti Leniną, mitinge 
kalbantį. Bet kulka kliuvo Le
ninui tik į sprandą, o merginą 
sučiupo. Lenino saugotojai Ta
da buvo paskelbta, kad Leninas 
jos pasigailėjęs ir mirties baus
mę dątiinįgąs. žinia buvo palai-

New 
nuti-

.. J 1 I?-11
Jungtinėse Tautose korespondentui mėtei Mte, Md Mi

kelėno nesuvaryty į ožio ragą O Korespondentai pabubėjo, 
kad Mikojanas nemoka rusę Mgt ft Modom* 
slapta lankė New Yorfco Mac/s krautuvės • Kas

priėmimo 
dau-

Jų dokumentai rodė, kad jie 
esą NCWC pareigūnai. Sargy
binis juos nugabeno pas savo 
viršininką. Ten pasirodė, kad 
dokumentai yra suklastoti. Tai 
buvo keturi Laisvosios Euro
pos radijo tarnautojai, buvę so
vietinės armijos dezertyrai, ku
rie vyko į Vengriją šnipinėti ir 
propagandos varyti. Tikra pir
moji pagalba tikrai atėjo pas
kiau iš NCWC —sunkvežimiai 
su maistu, su krauju, drabu
žiais Budapešto gyventojam. 
Po dviejų dienų po to pagelbą 
ėmė siųsti Vengrijai Anglijos, 
Šveicarijos, Prancūzijos, vaka
rų Vokietijos vyriausybės. A- 
nrerika pagalbos nesiuntė. Da
bar, sakoJohnson/ta vyriausy
bė mum pasakė, kad mes bū
tume malonūs su Mikojanu, ku
ris sutriuškino Vengrijos revo
liuciją.

N&rijimas
Namo ap<nuiimai
Nitavimaa

Gausiai nurodoma į Mikoja
no, Amerikos rolę Vengrijos 
tragedijoje 1956. Basil Brewer 
Bedford, Mass. “Standard 
Times’ vedamajame rašė šiuos 
faktus:

5. Nepremijuoti rašiniai grą
žinami autoriams, arba susita
rus su jais spausdinami “Laiš

ko su šiuo kraštu..:. Vakarienė 
Waldorf Astoria iš anksto bu
vo suplanuota 1,100 žmonių. 
Svarbus klausimas keną tat 
Kas per amerikietis galėjo sės
tis su šiuo Kremliaus komedi- amerikiečiai protestavo prieš jo 
jantu ir nenuleisti galvos iš gė
dos akivaizdoje “Stars and 
Strips”, laisvės ir teisingumo 
simbolio, kabančio ant sienos 
šalia “kūjo ir pjautuvo”.

“Kodėl Macy’s nudelsė atida
ryti savo parduotuvę 15 minu
čių ir privertė savo klientus 
laukti gatvėje, kol parduotuvės 
vedėjas 'lydėjo Mikojaną po 
krautuves. Jei būtų apsilankęs 
Hitleris, ar Macy’s jam būtų 
rodęs tolų pat mandagumą ir 
paslaugumą.

“Niekas nenustebo, kad di
dysis darbo lyderis Walter Rue- 
ther neturėjo sąžinės priekaiš
tų prasiveržti per-Chieagos -pį»;.. 

■ ketus, kad atiduotų pagarba 
Kremliaus iškamšai. Gal būt 
Ruetherio svajonė apie sovieti
nę Ameriką yra didesnė, nei 
mes galvojam”.

Skaitytojas J. Switalski dėl 
piketų klausia: “Kai darbo žmo
nių skriaudiką ir Vengrijos ap
gaviką piketavo vengrai ir bal
tai Chicagoje, kur buvo darbo 
unijos? Kur buvo kolegijų stu
dentai (o jų kai kas demonstra
vo kitados prieš Amerikos ka-

etyes ąpųmgos Mintetėris gen. 
jateter. Tuo pofiu metu Ifiko- 
jatas parefltMavo daugiau so-’ 

kanuon^enės, - kad M P* 
pūdomai būtų sutelkta prįeVen- 
grijos štenbs atakai lapkričio 
34- Mikojanhs surengė konfe- 
reriją su 'Vėbgrijos atstovais, 
M gen. Mateter buvo konfe
rencijos kambaryje, jis buvo 
suimtas, ir Mikojanas davė į- 
sakymą tankam žygiuoti į Ven
griją. ’ - £ 'A

Tą vedamąjį pakartojo Bos
ton Herald skelbimų skyriuje. 
Pakartojo jį D. Lawrence savo

Dėl amerikiečių 
Mikojanui štai keletas iš 
gelio atsiliepimų.

Dorothy Kennedy iš 
Yorko: “Kažkas tragiško

vizitą”.
Charles McDonald: “Velionis 

šen. McCarthy ir jo žmona bu
vo nepageidaujami asmenys 
Baltuosiuose Rūmuose, o Miko
janas ten karališkai sutiktas....’ 
Ir luti apgailestauja, kad nebė
ra McCarthy ir nėra, kas tie
sos žodį pasako.

Kam vaikai turi priklausyti?

Rytų Vokietijoje Starlsunde 
teismas perskyrė šeimą, vaikus 
pripažindamas tėvui, nes jis e- 
sąs kumunistas, dėl to galėsiąs 
vaikus geriau auklėti, o motina 
bus vaikam žalinga, nes ji es
antį tikinti. __

žmogžudy!” -
Tas pats The Tablet paskel

bė Philip Johnson pareiškimą 
apie Amerikos rolę Vengrijos 
nelaimėje. Jis primena Miko
jano pareiškimą, kad Vengrijos 
sukilimą buvusi paruošus Ar 
merika ir kad Sovietai tik atė
ję į pagalbą Vengrijos liaudžiai 
kaip Amerikos kariuomenė į 
Libaną. Autorius patvirtina, 
kad Amerikos Balsas skatino 
vengrų tautą priešintis per ei
lę metų sovietinei priespaudai 
ir žadėjo paremti. Bet Ameri
kos “nieko nedarymo” politi- 

-—1956. X. 31 atvykęs-į Vea- ka, kai vengrų, tauta kraujavo 
griją Mikojanas užtikrino Ven- revoliucijoje, būsianti amžinos 
grijos ministerį Zoltam Tildy, 
kad Sovietų kariuomenė pasi
trauks iš Vengrijos. Jo pareiš
kimą paskelbė per radiją Ven-

Pasakoja apie mokytoją, ku
ri aiškino mokiniam geras so
vietinio žmogaus charakterio 
ypatybes. “O prie kokių ypaty
bių priskirti, kada tėtė prage
ria, pinigus, ir muša mamą ir 
mane?” paklausė mokinė.

Spauda csmefkiė . girtavimą, 
Chruščiovas įsakė duoti smuk- 

Dašavos - Minsko linijos, ir į universitetą 1925. Buvo susi- Įėję tik po vieną stikliuką o 
1962 iš tos linijos kauniečiai laukęs lygiai 70 metų. vis dėlto degtinės galima gau-
gaus dujas. Per 7 metus pla- o eii ti daugiau nei bet kurių kitų

30,000 mokinių, iš jų 13,000 
mokosi antroje pamainoje, o 
kai kurie ir trečioje, nes nėra 
mokyklom patalpų. Jei bus į- 
vykdytas septynmečio planas, 
tai ir tada antroje pamainoje 
turės mokytis 10,000 mokinių.

Insuliacij* 
Izoliacija 
Kitarimaa 
Laiptai

Alum, apvadai • 
Alum, durys 
Alum, langai 
Antlangts 
Apmušalai 
Atnaujinimai 
Atsarginiai laiptai 
Atspara vandeniui

Carą, ir jo šeimą bolševikai .- Teismas dar nebaigtas, dar 
sušaudė 1918 liepos 17. Tai ieškoma naujų įrodymų. O tuo 

tarpu Vokietijoje pasirodė kny
ga apie Anną Anderson kaip 
caro dukterį Anastaziją. Ji da
bar išversta ir į anglų kalbą.

niai ant voko turi įrašą “Kon
kursui”, pasirašomi slapyvar
džiu atskirame užklijuotame vo
ke pažymima autoriaus tikroji 
pavardė ir adresas.

7. Rašiniai prisiunčiami ne
vėliau — 1959 m. balandžio 1

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

vo Kremliaus sargybų komen- . . _
dantas. Jis pasakojo sovietinėje Lietuvoje’ ar “Tėvų 2e-

” «e Visi prisiunčiamieji rašt- 
mą Įvykdęs savo rankom ir kad r *
jokio Lenino pasigailėjimo ne
buvo.

Laimingiausias žmogus
Laimingiausiu žmogum save 

laiko jūrininkas 57 metų Fra- 
nic Schremp iš New Orleans. 
Jūroje ties Bermudais vieną 
pavakrė 50 pėdų banga nuplo
vė jį nuo laivo viršaus. Laikė 
save jau žuvusiu. Bet kita ban
ga pagriebė ir užmetė jį vėl 
ant laivo. Draugai sučiupo ir 
sulaikė. Aplamdytas buvo pa
guldytas ligoninėje.

Viena nelaimė nevaikščioja
Tuo įsitikino Vokietijoje ta

ri šoferis Brueggert, jo žmo
na irjodraugas fotografas 
Wingert. Jiem atsitiko viena 
nelaimė — šiemet sausio 1 vir
šum Kielio kanalo sugedo jų 
sportinis lėktuvas ir nukrito 
tiesiai į vandenį. Policija juos 
išgriebė, apklausinėjo ir palei
do. Tik išėjus iš policijos, atsi
tiko antra nelaimė —Brueg
gert vėl puolėsi į ledinį vande
nį kur buvo nukritęs lėktuvas. 
Kai policija antru kartu jį iš
traukė, jis aiškinosi, kad norė
jęs surasti savo draudimo po
lisą. Bet policija šiuo tarpu ne

aukojo $100.
1. Rašiniai negali būti ilges

ni kaip 7 puslapiai rašyti maši
nėle, paliekant laukus ir rašant 
tik vienoje lapo pusėje.

2. Rašiniai — originalūs ir 
niekur nespausdinti.

3. Premijuojamas vienas ra
šinys 100 dolerių ir premija iš
mokama autoriui Konkurso Ko
misijos nutarimu.

4. Premijuotas rašinys lieka

lę straipsnių apie girtavimą. 
Kažkokia V. Karavčenko rašo, 
kad beveik kasdien autobusūo-

Stogo langai 
Stucco darbai 
šaligatviai 
šaldymas 
Šildymas 
Takai 
Turėklai 
Tvoto* 
Vaizdiniai langai 
V'anudžioi 
Valymas garu 
Verandos 
Virtuvė* 
Vonios 
Venec. užvoiaidoa 
Žibate krosnis

’ __  monių reikėtų imtis, kad visusPER 40 METŲ BUVO KALBA- „ Mj Xklai«nfv „ wk. 
MA APIE LENINO PASIGAI- ,yd^ bojį

ti į tikręjy lietuvių tarpa.

Atsparu vėjui Pagražinimas
Cemento darbai Pakopos

Palėpės 
Pamstai 
Pastogės 
Perkeitimai 
Plytelių darbai 
Prakasimai 
Prieangiai 
Priestatai

Kauno miesto kompartijos 
sekretorius J. Mikalauskas So- 
vetskaja Litva aprašinėja, ką mp nepriklausomybės dieną — 
duos Kaunui per 7 metus, vyk- Vasario 16.
dant Chruščiovo planą. — Ki- Kaune mirė Nemeikša 
tais metais žada baigti Vįlijam- Kiaune griiodžio 12 staiga 
polės tiltą, o paskui pradės til- mirė Juozas'Nemeikša, docen
tą per Nėrį ties Eiguliais. 1961 tas ir akių ligų katedros vedė- 
pradės tiesti tinklą- dujom iš jas. Asistėilu buvo pakviestas

Dr. Julius Epštein, prie JT 
akredituoti žurnalistai pasa
koja apie Mikojano spaudos 
konferėndją Jungt Tautose 
gen. sekretoriaus kabinete. 
Kondterencijai vadovavęs Sovie
tų delegacijos pirmininkas So- 
bolevas neleido Epsteinui duo
ti klausimu Mikojanui, nors Ep- 
steinas kelis kartus po dešimt 
minučių laikė pakėlęs ranką ir 
prie stalo priėjęs reiškė protes
tą prieš diskriminaciją.

Iš pasikalbėjimo per televi
ziją paaiškėjo, kad Mikojanas 
rusų literatūrinės kalbos ne
moka, o jo pareiškimus gelbė
jo vertėjas Trojanovskis, nu
lygindamas jo kalbos “nelitera- 
tūriškumus”.

$įr»gletfta. rašo^ 
kad Macy’s vadovybė buvo su- . 
planavus parodyti parduotuvę ; 
Mikojanui darbo metu. Tačiau 
tarnautojų nuotaikos buvo to
kios, kad vadovybė šio plano 
atsisakė ir Mikojaną vedžiojo 
prieš krautuvę atidarant.

VIETOJ VASARIO 16 NORI 
ĮPIRŠTI GRUODŽIO 16

Vilniuje ir Kaune, ir sovie
tinėje spaudoje, buvo iškilmin
gai minėta 1918 gruodžio 16. 
Ta diena reklamuojama kaip 
sovietinės Lietuvos paskelbi
mas Vilniuje filharmonijos sa
lėje. Pereitais metais Vilniuje 
buvo surengti keli toki minė- rodant
jimai - partijos, pastai ka- SertinS. Net 1958 
demijos. Akademijos minėjime MaskvX cenzūra pra-

— ąnna ANDERSON, kuri mėgina buvo pranešimai: po Matalie nfatenin snandns korės-
NAMAS, kuriame buvo ižžudyta įrodyti, kad yra Hlikuri caro dūk- u-n** Darbios istoriŪB insti- tel«OJlŽS^n10 KOr^
saro brima. te Anastazija. KaiDey parujos »onjw insfr podentų žinią, kad tik neseniai
_____________ ■ ' toto duektonus Sarmata a^e tonmįna buvo mirus kalėji- 

komunistų partijos susidarymą Dabar tą legendą sugriovė
■ Lietuvoje ir jos. vadovavimą p jfaijęov, kuris tada bu- 

: S 1918-1919; to instituto bendra-
———___ darbe Komodaitė apie “Lietu-

■ vos komunistų partijos šalti- 
nius”, istorijos instituto direk-

V• toriaus pavaduotojas J. Jurgi-
aPie “imperialistinius inter- 

ventus” 1919. Kitą dieną dar 
kalbėjo Žiugžda ir revoliudo- 

-nieriai pasakojo savo atsimini- ATPIGINTAS
Lietuvos vaizdų albumas

Parinkdama dar specialiai LIETUVA
mėnesio 16 dieną, komunistai Ądmuuu AteitiB, 916 Wil- adresu: “Laisvoji Lietuva, 
nori ištrinti iš žmonių atmini* irmghby Avė., Brooklyn 21, ^11 W. 32 SL, Chicago 8, m.

buvo Urale Ekaterinburge I- 
patievo namų rūsy. Pernai tuos 
namus aplankė A Stevensonas, 
bet jo į rūsį neįleido.

Yra mįslė, ar tame rūsy vi- Pateikti netiesioginių liudinin- 
sus šeimos narius sušaudė? Vo- kų parodymai, Šveicarijos an- 
kietijoję iškilo moteris, vardu tropologų liudijimai. Po rūpes- 
Anna Anderson, kuri per teis- tingo svarstymo padaro išva- 
mą mėgina įrodyti, kad ji yra 
išlikusi caro duktė Anastazija. 
Ją sužeistą šaudymo metu iš
gabenęs iš rūsies sargybinis 
Aleksandras Čaikovskis. Ją pri
statęs į Rumuniją, ten ją ve- 
tlęs, bet paskui gatvėje jis bu
vo paslaptingai nužudytas. Ji 
pakliuvus į Vokietiją.

Šitą istoriją narpliojo Vokie
tijos teismai Pereitais metais 
Hamburgo teisme įrodymai kry
po jos naudai.

Dckonmma* 
Etektroe teMai 
Gaisro apsauga 
Garažas 
Grindys 
Įakmenijimas

Norėjo pastatyti 8 septyn
metes mokyklas, bet “valstybi
nio plano” sudarinėtojai pali
ko plane tik 4. Ką tai rieškia - *r- «.•*•• •

dą: “Mes tikime, kad Anasta- praktiškai, partijos sekretorius yTT'j parašyti publicistini straipsnį
zija ir Mrs. Anderson yra ta aiškina taip: dabar Kaune esą Y , nusisjpso. motery8 susi- > 

J J H raukia. Bet pamėgink — sako



už Bažnyčios vienybę. Sv. Po-'

kad visuotinis Bažnyčios susi*

tręjopam uždaviniui siekti: vie
nybei, laisvei ir taikai Reikia 
vienybės suskilusiem krikščio
nim, laisvės pavergtiem, taikoą

DARBININKAS 3

ORGANĄ DARBININKĄ ir LIBTUVIV ŽINIAS.

Visuotinis Bažnyčios susirinkimas
Protestantei visuotiniam Baž-. 1415 m. Tačiau jo sprendimai 

nyčtos susirinkimui taip pat 
apie tai buvo kalbėta, ąusirin- pritaria, bet laikosi santūriai

arba \ Mnuneninv;

reiškia jų noro jungtis į Kata
likų Bažnyčią. Vis dėlto nuo 
praėjusio karo Vokietijoje te- 
beplinta katalikų ir protestan
tų bendravimo judėjimas, va-

glijoje tebegansėja konvertitų^ 
Manoma, kad protestantai į vi-

Vasario 16 belaukiant
Vasario 16 nėra tiktai Lietu

vos nepriklausomybės paskelbi
mo šventė. Kada tai kartote 

_ kartojama, dargi pabrėžiant, 
jog esame sulaukę 41 metų 
sukakties, tai Vasario 16 reik
šmė nublukinama ir susiauri
nama. Galima dar buvo pernai 
pabrėžti 40 metų sukaktį. Ji 
buvo prisiminta ir praėjo. Nie- o kovojame už šventas, lietu
ko nelaimime pridėdami dar 
vienerius metus. Mums rūpi ne 
tas skaičius ir ne pats Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo faktas, o pati nepriklauso
mybė.

Kai jos laikinai nėra, tenka 
kreipti dėmesį daugiau kovai 
už Lietuvos nepriklausomybę, 

. o ne istorinio įvykio minėjimui. 
Anas istorinis faktas, Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimas, 
mums šiandien reikšmingas tik 
tuo, kad jis išreiškė lietuvių 
tautos ryžtą ir siekimą būti ne
priklausomai Tasai siekimas 
nė šiandien nėra aprimęs ir 
negali būti apramintas, kol lais
vė bus atgauta.

Vasario 16 .yra tos laisvės 
šauklys. Dėl to kasmet-minime 
ne kokį buvusį įvykį, o gyvą 
dabartį — nepalaužiamą lietu
vių tautos siekimą nepriklauso
mybės. Tai turi būti ypatingai 
pabrėžta Vasario 16; minėjimuo
se. Ir tam reikia dar” trijų da
lykų: patriotinio entuziazmo, 
lietuvių vieningumo ir kitatau
čių nuteikimo mūsų kovai už 
nepriklausomą Lietuvą.

jautimas ateiti ir tada, kai pro
grama yra silpnesnė. Pasigro
žėti menu ir kalbomis turime 
kitų progų. Vasario 16 yra vie
nintelė proga parodyti savo 
tvirtą nusistatymą kovoje už 
Lietuvos laisvę, čia ne savo su
gebėjimus demonstruojame ir 
ne su “nuosmukiu” kovojame,

vių tautos teises. Laimė, kad 
mūsų tarpe yra dar daug žmo
nių, kurie tai supranta ir lan
ko Vasario 16 minėjimus, ko
kie jie bebūtų. Pats tas daly
vavimas yra mums reikšmin
gas: jis mus stiprina ir jungia.

Patriotinis entuziazmas Va
sario 16 minėjimam blanksta. 
Tai nebe vienas pastebi. Praė
jusiame Darbininko numeryje 
vieno iš mūsų bendradarbio bu
vo .teisingai pastebėta, kad iš 
Vasario 16 minėjimo programų 
laukiama kažko nepaprasto: 
aukšto lygio meno, ugningų 
kalbų; kitaip žmonių nepa
trauksi.

Yra tiesa, kad geras kalbė
tojas ir geras menas traukia 
ir stipriai veikia. Tačiau Vasa
rio 16 minėjimai turi dar ki- 

. tą medalio pusę: jie rodo, kiek 
stiprus yra mūsų, pareigos pa-

Jungties mums reikia žymiai 
daugiau, negu jos turime. Va
sario 16 yra panaudotina tai 
jungčiai ir didesniam vienin
gumui stiprinti. Mums tai la
bai svarbu dabartinėmis sąly
gomis. Nors Vasario 16 daug 
kur paskelbiama kaip Lietuvių 
diena, bet ją tokią gali pada
ryti tiktai gausus mūsų dalyva
vimas bendruose minėjimuose.

bendrumo mums vis pristin
ga. Išsiskiria kai kurios grupės 
ir lietuvių kolonijos, ruošdamos 
atskirus minėjimus. Jie nepeik
tini, kai pakelia savųjų tarpe 
nuotaiką ir entuziazmą. Bet tie 
grupiniai pobūviai gali rasti 
vietos šalia bendro minėjimo. 
Vieną dieną metuose turime 
pasijusti, kad esame vienos 
tautos vaikai, kurių neskiria as
meniški ar partiški interesai, 
čia daug kas priklauso nuo 
pačių vadų. Kur jie skatina se
paratizmą, daro didelę žalą 
bendram lietuvių tautos reika
lui.

SUSIDOMBJIMAS IR 
SPĖLIOJIMAI

Vatikano paskelbtą žinia a- 
pie šaukiamą Bažnyčios susi
rinkimą sukėlė pasaulyje ne
mažą susidomėjimą ir jvairiuą 
spėliojimus. Domimasi visų pir
ma dėlto, kad per paskutinius 
90 metų jokio Bažnyčios susi
rinkimo nebuvo; antra, kas į 
susirinkimą bus. kviečiami ir 
kas jame dalyvaus.

Dabarties sąlygom šaukti vi
suotinį Bažnyčios susirinkimą 
tiktai katalikam nebūtų gyvo 
reikalo. Jie yra vieningi. Nė 
katalikų persekiojimas už gele
žinės sienos neįstengią jų at
plėšti nuo Apaštalų Sosto. Tik
tai Kinijoje kankinamų vysku
pų vardu skelbiama, kad jie 
kurią tautinę bažnyčią ir atsi
saką* klusnumo Romai. Kai ku
rie laikraščiai spėja, kad 
marksistinio ateizmo visuotinis 
pasmerkimas galįs būti pagrin
du visuotiniam Bažnyčios susi
rinkimui šaukti. Nors popie
žiai nebe vienu atveju yrą ko
munizmą pasmerkę, bet visuo
tinis Bažnyčios susirinkimas 
tai dar labiau pabrėžtų.

Antras akstinas — Vakarę 
ir Ryty Bažnyčios vienybės sie
kimas. Jos yra išsiskyrusios 
1054 metais, tačiau tas skili
mas nėra toks gilus, kaip ka
talikų ir protestantų. Rytų Baž
nyčia yra išlaikiusi apaštališką
ją tradiciją ir sakramentus, bet 
neprinažista popiežiaus vyriau
sia Bažnyčios galva ir nuo 869 
r p Myto>wauja‘ visuotiniuose 
Bažnyčios susirinkymuo-

(6)

Lietuviu tautos kruvinas gy
venimas vergijoje šaukiasi mū
sų įtempto darbo jai vaduoti, 
o mes privalome šaukte šauk
ti į visą pasaulį. Vasario 16 tu
ri būti tam skirta. Mūsų balsą 
kiti turi išgirsti stiprų ir aidų, 
kad veiktų ir lenktų lietuvių 
tautai padėti. Vasario 16 minė
jimam patelkime vis naujų

PETRAS RIMKŪNAS

Ant prakaituotos žemės

Sniegui renkantis į balas, auš
tant pavasariui ir ankstybie
siems paukščiams lendant į 
Pleišaties medžius, Ušvilų vieš
keliu prajojo pirmieji svetimos 
kariuomenės žvalgai paskui juos- 
traukė išvargusių veidų gretos 
ir keikėsi, moterys žegnojosi ir 
verkė. O kai liepsnojančios ug
nies liežuviai kurią naktį laižy
davo dūmuose skęstantį dangų 
ir per stogus ritosi orą dras- 
kydamos granatos — sykiu su 
žeme vaitojo visa gyvūnija. Vy
rams trūko kantrybės, kai matė 
jų žemę mindant svetimųjų ka
riuomenes, jų trobas deginant 
priešo pabūklus. Slapta šaukė 
susirinkiriią ir jame nutarė vi
si kaip vienas stoti ginti 'savo
sios tėviškės, savųjų sodybų, 
savųjų žmonių. Parapijos vyrų 
ugningai tarta tėvynės meilės 
liepsnelė bežiūrint siautėjo to
limiausiuose kaimuose, ir nesu
prantamu stelos jaunus nu*

girdė įsenusius, jaunuolius, pus
bernius. Visur girdėjosi tykiai 
kalami ginklai, šveičiami nuo 
seniau užsilikę prirūdiję šautu
vai, iš priešo karių už lašinius 
perkainos granatos. Pleišaties 
pagiriai ginklavosi. Ir senio Uš- 
vilos trys petingi sūnūs: Juozas, 
Petras ir Andrius, negarsiai ap
skelbė šeimai netrukus išjosią 
ginti nuo priešo savųjų svirnų. 
Į jų delnus grūdo savo plačią 
plaštaką, į ugningą nuotaiką at
sakė dar karštesnių žodžiu My
kolas Balanda, ir ieškojo jis 
sau pritinkančio ginklo. Morta, 
sužinojusi Mykolo sprendimą, 
net apsiverkė.

—Tu visada toks, tau ne
gaila manęs! Eiti į karą, Dieve, 
juk ten daugelio mirtistaukia.... 
Tokias anuotas priešas pro mus 
pravilko.

— Surimtėk, skūrele. Vis 
priekaištai. Einame tėviškės 
ginti, savos žemės ir savų žmo
nių! Nęjau takto vyrai, kaip mes,

Konstancoje (Šveicarijoje) 1414 
1418, 17. Bazelyje (Šveicarijo
je) 1431 su tąsą Ferrąroje ir 
Florencijoje 1438-1442, Late- 
rane 1512-1517, Tridente (Itali
joje) 1545-1563 ir Vatikane 

451, Konstąptinoply 1869-1870. Vatikano susirinki- 
553 ir 680, Nikėjoje 787 ir mą nutraukė Italijos pilietinis 
Konstantinopoly 869. Visus karas, 
šiuos 8 susirinkimus pripažįs
ta ir Rytų Bažnyčia, kuri at
skilo po paskutinio Kon&nti-

tuose: Nikėjos 325, Konstanti
nopoly 381, Efezę 431, Chalce
done 451, Konstąntinoply

, įsigaliojo tiktai popiežiui ^Euge
nijui IV patvirtinus. Šusirinki- 
mo balsavimą, kad jis “stovi 
aukščiau už popiežių” atmetė. 
Paskutinis bandymas tokį 
sprendimą padaryti buvo Baze
lio susirinkime, išsirinkusiam . . 
antipopiežių Feliksą V (1439). nopolio susirinkimo. Protėstan- 
Antipopiežius po 10 metų atsi- tai pripažįsta tiktai primiiosius 
sakė, kai nerado nė tikinčiųjų 
pritarimo, jog “susirinkimas 
yra vyresnis už popiežių”.

gali būti pakviesti kaip stebė- Siemęt šaukiamam Bažnyčios 
tojai. Visuotiniuose Bažnyčios, susirinkime, kaip Vatikano 
susirinkimuose jie nėbedaly-' statistikos rodo, gali dalyvauti 
vauja nuo 1517 metų. , 10 patrijarchg, 1*616 raridend-

BAŽNYČIOS SUSIRINKIMŲ 
DALYVAI IR SPRENDIMAI

Bažnyčios susirinkime daly? 
vauja kardinolai, vyskupai, vie
nuolijų viršininkai, žymūs teo
logai ir pasauliečiai žinovai at
skirų sričių, jeigu yra kviečia
mi. Jie turi sprendžiamąjį bal
są. Svečio teisėmis gali būti į- 
sileisti kiti dvasininkai ir pa

se. Komoje laikoma tikru daly- ♦ sauliečiai. Seniau dalyvaudavo 
" “ “ karaliai, kunigaikščiai, didikai.

Bažnyčios susirinkimas būdavo 
lyg ir pasaulinis krikičioniy 
seimas. Jam pirmininkavo pats 
popiežius arba jo paskirtas ats
tovas — legatas. Sprendimai

ku, kad popiežius Jonas XXIII 
yra nusistatęs Rytų Bažnyčios 
vyskupus kviesti į susirinkimą. 
Jam tas reikalas yra arti šir
dies. Pats buvo Bulgarijoje ir 
Turkijoje apie 20 metų, gerai 
pažino Rytų krikščionių gyve
nimą papročius ir pažiūras. 
Antra vertus, Vakarų ir Rytų 
Bažnyčios pasiekta vienybė su
dalytų stipresnę jėgą prieš a- 
tėistinį komunizmą.

Praeityje visuotini Bažnyčios 
susirinkimai pasisakydavo, kad 
jie “stovi aukščiau už popiežių”. 
Taip buvo pasisakęs, pavyz
džiui, Konstancos susirinkimas

<į

Kiekvienam amžiuje, prade
dant IV, buvo bent vienas su
sirinkimas, išskynus X - XI ir 
XVH - XVIII amžius. Pirmuoju 
ątveju susirinkimo nebuvo 250 
metų, antruoju — 200. Pasku
tiniais laikais Bažnyčios susirin
kimai užtrukdavo keletą artą 
net keliolika metui (Kitame nu- 

Lijone (Prancūzijoje) 1245 ir meryje: Lietuviai visuotiniuose 
1274, Vienoje (Austrijoje) 1311 Bažnyčios susirinkimuose), ss.

keturius.
Vakaruose buvę sušaukta 1? 

susirinkimų: Latęrane (Romo
je) 1123, 1139, 1179 ir 1215,

Artinasi Vasario 16 — Lie
tuvos nepriklausomybės pas- 
skelbimo sukaktis.

Lietuviai laisvajame pasauly, 
kaip ir kiekvienai; metais, mi
nės tą istorinę dieną, simboli
zuojančią lietuvių tautos pasi
ryžimą gyventi laisvą, nepri
klausomą ir demokratinį gyve
nimą.

Tą dieną lietuvių tauta savo 
atstovų, susirinkusių Vilniuje, 
lūpomis pareiškė pasauliui, kad 
nutraukia politinius ryšius su 
pavergėja Rusiją... r.

Tai įvyko prieš 41 metus, 
kai Lietuvoje dar šeimininkavo 
vokiečių militaristai. Jie siekė 
paversti Lietuvą kaizerinės im
perijos vasalu. Bet tvirtu pasi
ryžimu, savanorių krauju ir 
visos tautos aukomis mūsų tė
vynė išsikovojo sau laisvę. Ir 
per 20 nepriklausomo gyveni
mo metų ji sparčiai žengė prie- jusi Rusijos imperialistams pa
kto visose gyvenimo srityse, grobti Lietuvą. Liūdno galo su- 
pradedant ūkiu ir baigiant me- silaukė beveik visi Kremliaus 
niĖ tironai, kurie siuntė Raudoną-

Minėdami Vasario 16 sukak- ją armiją Lietuvai sutrempti 
tį, mes priminsime pasauliui, . Didžiosios Vakarų valstybės 
kad lietuvių tauta per savo ne- vis aiškiau įžvelgia Rusijos dik- 
prik’iausomybės laikotarpį pil- tatorių politiką ir vieningu fron- 
nai pateisino tautinio apsispren- tu stoja prieš jų siekimą įtei- 
dimę principo teisingumą ir pa- sinti savo užgrobimus, 
sitikėjimą tų valstybių, kurios Mes žinome, kad Lietuvos 
suteikė Lietuvai pripažinimą, žmonės siekia laisvės ir nenus-

Per savo nepriklausomybės toja vilties ją atgauti. Mūsų pa- 
Paruošiammieji darbai susi- laikotarpį Lietuva nevedė agre- 
------ sinės politikos, niekam negrū

mojo ir nieko neskriaudė. Bet 
nežiūrint jos taikingumo, jai 
nuolatos grėsė pavojus iš kai
mynų pusės. Plačioje nepriklau
somo gyvenimo pradžioje vie
nas tų kaimynų pagrobė jos 
sostinę ir apie trečdalį teritori
jos.

Prasidėjus antram pasauli- 
niui karui, kiti du kaimynai, 
slaptai susitarę, sunaikino jos 
nepriklausomybę. Su Vokieti
jos diktatoriaus Hitlerio prita
rimu Lietuvą pavergė komunis
tinės Rusijos diktatorius Sta
linas ir jau beveik 19 metų, 
kai Lietuvos Žmonės neša žiau
rų vergijos jungą.

POPIEŽIUS JONAS XXIII

nię vyskupę, 1,7C3 tftulicriniai 
vyskupai, 81 abatas; į tą 
čię įeina ir kardinolai.

skai-

. rinkimui jau vykdomi, 
dar nėra tiksliai nustatytas 
laikas ir parinkta vieta. Iš to, 
kad susirenka Romos vyskupi
jos sinodas, sprendžiama, kad 
susirinkimas įvyks Romoje.
Laukiama tuo reikalu popie
riaus Jono XXIII enciklikos, ku
ri būtę jo pati pirmoji.

KIEK BUVO BAŽNYČIOS 
ŠUSIRINKIMŲ PRAEITY

Ligi šiol tėra buvę 20 Baž
nyčios visuotinių susirinkimų, 
kitaip dar vadinamų konsilijų 
(consilium). šiemet šaukiamasis 
buty 21.

Pirmieji visuotiniai Bažnyčios 
susirinkimai buvo šaukiami Ry-

nors

ne-
So-

ne

VASARIO ŠEŠIOLIKTAI ARTĖJANT
Minėdami Vasario 16 sukak

tį męs priminsime pasauliui 
mūsų brolių ir seserų kančias 
po rusų despotizmo letena ir 
pareikšime protestą prieš 
teisėtą Lietuvos įjungimą į 
vietų Sąjungą.

Šiandien Lietuva kenčia
laisvėje. Bet mes tvirtai tiki
me, kad ši padėtis nėra amži
na. Anksčiau ar vėliau turės 
žmonija grįžti į teisėtumo kelią.

Smurto veiksmai negali pa
stoviai reguliuoti tautų santy
kių. Paneigus teisės ir 'dorovės 
principus, sugriūtų patys civi
lizacijos pagrindai, kaip teisin
gai pareiškė Amerikos vyriau
sybė 1940 m., viešai pasmerk
dama Pabaltijo valstybių pa
grobimą.

Smurto politika neša pražū
tį ir patiems despotams. Jau 
žlugo hitlerinė Vokietija, padė-

grobti Lietuvą. Liūdno galo su-

tironai, kurie siuntė Raudoną-

reiga juos paremti.
Vasario 16 minėjimuose pa

reiškime viešai, kad mes esa
me su jais ir kad mes nesi
liausime dirbę tol, kol jų troš-. 
kimai įsikūnys.

Už nepriklausomos, laisvos 
ir demokratinės Lietuvos atsta
tymą!

ALT Vykdomasis Komitetas
L. šimutis. Prezidentas
ĖJA Bartkus, Viceprezidentas 
Dr. P. Grigaitis, Sekretorius
M. Valdyte, Iždininkas.

Visuomenė prašoma gausio* 
mis aukomis paremti Lietuvos 
laisvinimo darbą ir visas aukas 
lipsti ALT Centrui: 1739 So. 
Halsted Street, Chicago 8, III.

leisime priešui mūsiškėse sody
bose drumsti! Ne vienas jų už 
Pleišaties be laiko žadins Abrao
mą ir triukšmaus prie dangaus 
karalystės vartų. Suprask, raga
nėle, ne iš pramuštgalvystės 
ten einame — tėvynė Šaukia!

—Tėvynė, žemė, žmonės... 
Už ką gi tu? Nei tos žemės tu
ri, nei tavo svirnus degins, nei 
artimieji kentės. Kur aš, varg
šelė, dėsiuos? Tu nė nepagalvo
ji. O jaučiu, man čia kažkas.... 
Mykoltok, tikras sūnus bus! Ne
geras esi, pykstu. Tu kare, o 
aš subyru, kur tada su kūdikiu 
dingti?

—Mortyt, už tave ir už sūnų 
einu! Neleisiu, kad priešas jus 
skriaustų. Dar nespėjo atsipūs
ti, o jau daug savo nekrikštyta 
ranka mūsų mergaičių nustatau 
dė. Tokie jie! Žemė, sakai, svir
nai — turėsiu juos, jei dar ne
turiu. Pirma apginsiu, tada 
pirksiu. Einu ir už visus, sunku 
nusakyti kodėL Ot, vist savieji 
žmonės tartam tokie artimi, 
prie širdies. Keistas jtaismas 
širdį spaudžia. Bene jis tik ne
bus tėvynės šauksmas.... Tu ne
supranti, Mortyt, tu per jaona. 
Kaflra* foiMda j ausį ir dieną, 
te «8ka B®* rtgtaL

Mortyt! Nemoku tau nusakyti, 
bet ji šaukte šaukia....

Morta įgriuvo verkti ir per 
ašaras siuntė nesuprantamus 
priekaištus. Mykolas tyliai pa
bučiavo ją. paila raganėlės, ma
nė jis. Pirmiau nė nepagalvojo: 
juk jei kas blogo Mortą ištiks 
— jis bus kaltas. Jis paliks ją 
moterystės brendime, paliks su 
nauja gyvybe.

— Mortyt, būk suaugesnė. 
Grįšiu bežiūrint, ir toks, kaip 
dabar atrodau. Juk ne į mir
tį einu. Apskaldysim plėši
kams žandus ir švilpaudami pa
reisime prie kasdienių darbų. 
Jei ne tu ir tas kumštelis, gal 
ir neičiau. Juk. jus turiu užsto
ti savo ūgio pločiu. Ar ne, Mor
tyt, gyvatėle tu?

Morta nieko neatsakė. Ji tik 
šniuskšėjo ir surambėjusiu vei
du kažko baisaus Mykolo klau
sė. Nors ji burnos nepravėrė, 
bet šis suprato.

—Jei tu žūtum?!
Ne, jis nežūsiąs, nė galvoti 

taip negalvojus. Jis, Mykolas 
Balanda! Vieni juokai, kaip ma
nė. Priešo visa baterija jo krū
tinės nepraskels.

Trečios dienos ankstybą ryt
metį, dar su tamsa,keturistam- 
w tonwi Ujojė n Uėvfti kū

mo. Į tamsą siurbėsi klaikus ri- 
p<avimas, skaudi žemiška aima
na. O kai vyrai nyko vieškelio 
ūkuose, kai besigirdėjo tik ne
ramus arkilų trypimas ir bauk- 
šlus jų prunkštimas, Ušvilų kie
mo vartuose kažkas sunkiai nu
virto, ir moteriškas skausmas 
stojo riaumojęs iš rėžiančios 
krūtinės.

Plačiuose laukuose, erdviuo
se namuose liko tik išbalusi 
Morta ir senukas Ušvila. Mor
ta sirgo, vartėsi, Dievą prašė 
palaimos Mykolui, o pati mito 
ašaromis ir jautė naujosios gy
vybės sunkumą.

O vyrai, pats stamantriausias 
Pleišaties pagirių ąžuolynas, su
plaukė didžiuliu pulku į vieną 
girtos aikštę, rinko vadus ir tik
rino kovai paruoštas šautuvus. 
Keista nuotaika. Aplinkui spar
nais glostydama šiureno mirtis, 
gaudė pragariškos priešo kanuo- 
lės, o jie, kaip niekur, nieko, 
juokavo, derėjosi dėl papiroso, 
kibinosi nereikšmingais žodžiais.

Mykolo akyse tebestovėjo iš
blyškusi ir verkianti Morta. Jis 
girdėjo, kaip išjojant ji šaukė 
pasigailėti būsiančios gyvybės, 
vilties ir užuovėjos į senatvę. 
Rodė savo skausmą ir baukš-

gršMiio mirtimi. Ak, Mar

ta, tu nė nežinai , kad jis var
tosiąs jėgą tik už tave, tik už 
artimą ir žemę! Iš sunkių ap
galvojimų Mykolą išvijo Ušvilų 
Andrius.,

— Tu šiandien atrodai, kaip 
ropių užėdęs. Kažko perbalęs. 
Kam pykti, aš tik sau pasakiau! 
žiūrėk, dar ant arklio pradėsi 
drebėti. Nors kiek tokiam vy
reliui ir reikia!

Ne, Mykolas nė nebando pyk
ti. Jis juokiasi sykiu su Andriu
mi, telkšena vienas antram per 
petį. Jam šis Ušvilų išdėlis, kaip 
jį kartais pavadindavo, dabar 
toks artimas buvo, brolis, ir nie
ko daugiau.

—Tau, pienburnėti, nė nesu
prasi. Juk bota namuose liko! 
Ir nerimo tas sukelia. Tau, kas 
tau? Nebent gailiesi, kad sykiu 
nepasiėmei vaikystės denų žais
lelių. i .

Jie vienas antrą apšaipiai 
knisinėjo, ir Mykolą tas vėl grą
žino į pirmykštę gerą nuotol
ių. Jie prisijungė prie visų, kur 
skelbė vadus ir nurodinėjo 
pirmųjų kovų ruožus. Pradžio
je per pasiuntinį bandys susi
tarti ir geruoju prašys priešą 
iš jų krašto išsinešdinti. Jei tai 
nepadės — puls. Priešas, kaip 
vytai te UmH tik Mjgeįė B

pasiuntinio. Pleišaties pagiriai 
ruošėsi kitą ankstybą rytmetį 
netikėtai pulti.
Ir pasiruošė. Pradėjus švytė

ti, dideliu pulku, raiti ir pėsti, 
pagiriečiai metėsi priešo apgy
vento kaimo link.

Žiaurios buvo kautynės.
Iki pat prievakario tos apy

linkės žemės plotą draskė spro
gstančios granatos, į velėnas 
merkėsi narsiai žuvusių ar su
žeistųjų kraujas, žemė alsavo 
šiltėjančiu pavasariu ir godžiai 
gėrė pagiriečių prakaitą. Silp
nai ginkluoti artojų sūnūs prie
šą įveikė, kurs, palikęs ginklų 
krūvas, nešdinosi į tolimesnius 
kaimus, ieškojo atsparesnės 
priedangos.

Renkant kovos kauke sužeis
tuosius, į saulę atmetęs miru
sį šypsnį žiūrėjo Ušvilų jauni
klis Andrius, narsiai kovojęs ir 
karžygio mirtimi miręs pirmuo
se mūšio baruose. Mykolas, sy
kiu m Andriumi puldamas prie
šą girdėjo, kai vadas pratarė:

■—Vyrai, irmyn!
Andrius pasakęs:
—Ir mūsų tėvelis tos pat 

nuomonės! — ir metėsi, kaip 
viesulas, į tankiai zvimbian- 
čių priešo kulkų lauką.

(M dtacita)



-- - - '**■-■ * ■ *'

DARBININKAS 1959 m., vasario 3 d., nr. 9.

džio raižinys.
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čios liturgijoje yra Švenč. Ma
rijos Įvedybų šventė. Dievo Mo
tina su Kūdikėliu Jėzumi pir-

Pereitų metų sausio 16 Wa- 
terbury mirė a.a. Stanislava 
Jakševičiūtė — Venclauskienė 
Pasiekusi jau senatvės, 70 me
tų, turėjo apleisti savo numy
lėtą tėvynę Lietuvą ir pasileis
ti kelionėn Į nežinią. Praleidu
si vargo metus Vokietijoje, pa
galiau atvyko svetingon Ame
rikon.

Asigyveno Waterbury, conn, 
su savo vyr. dukra Danute. Bet 
ir čia jos vargai neapleido. Į- 
vykęs didysis potvynis 1955, 
nunešė Įsigytą šiokį toki turte
li, o kas svarbiausia — dingo 
daug vertingų dokumentų, laiš
kų, fotografijų ir k. O jos as
meninis archyvas buvo labai 
turtingas, ypač svarbus teatro 
istorikams, nes velionė buvo 
pirmojo lietuvių vaidinimo Pa
langoje režisorė ir svarbios ro
lės aktorė.

Aktorės Keliu
Velionė St. Jakševičiūtė —

KL. GIEDAUGAS

Venclauskienė gimė Šiaulių 
mieste 1874 birželio 27 (seno 
kalendoriaus). Jos tėvų ūkis ta
da buvo netoli Šiaulių geležin
kelių stoties, o pats miestas 
dar tebebuvo visai mažas. Ji 
baigė mergaičių gimnaziją Ry
goje. Vėliau studijavo vaidybi
ni meną Rygoje ir Petrapilyje. 
Pasipiktinusi perdaug palaidu 
Petrapilio artistų gyvenimu, 
Jakševičiūtė grižo į Šiaulius 
pas tėvus, čia ja susidomėjo 
rusų teatro rež. Dolžanskoj ir 
pakvietė Į savo trupę. Jauna 
artistė labai puikiai užsireko
mendavo: jai buvo duodamos 
svarbios ir vyriausios rolės. Tas 
teatras dar gastroliuodavo po 
visą Lietuvą: Vilnių. Kauną. Pa
nevėžį ir kitus miestus.

VEIKIMAS ŠIAULIUOSE
Šiauliuose lietuvių tautinis 

atgimimas prasidėjo gana ank

sti. Pirmiausia pradėjo judėti 
vietos gimnazijos vyresnių kla
sių moksleiviai, kuriems nau
jos. dvasios atnešdavo lietutiai 
studentai iš Maskvos, Varšu
vos, Petrapilio ir kitų vietovių. 
Jakševičūtė buvo susipratusi 
lietuviaitė. Tokią ją išauklėjo 
tėvai, kurie labai nekentė ru
sų valdžios, nes tėvas Jakševi- 
čius dar vaiku būdamas už da
lyvavimą 1863 metų sukilime 
buvo nuteistas mirti, bet ve
dant sušaudyti pabėgo.

Velionė į slaptą tautinį vei
kimą įsitraukė būdama dar 
jaunutė. Susipažinusi su Povi
lu Višinsku, pradėjo platinti 
slaptąją lietuvių spaudą, kurios 
gana daug ateidavo į Šiaulius.
Pirmas lietuviškas spektaklis

Velionė šio straipsnio auto
riui pasakojo, kad suruošti lie
tuvišką vaidinimą paragino Po
vilas Višinskas, su kuriuo bu-

ILA KITZ, kairėje — marinų uniformoje, dešinėje — stew- 
ardesčs.

Man labiau patinka padangėmis skrajoti
Lenkiją vokiečiam užėmus 

(1939), Lvove buvo suimta žy
dų šeima: dailininkas Martynas 
Kitz, jo žmona ir nepilnų me
tų dukrelė Ha.'Motina ir duktė 
buvo paleistos, kai pristatė pa
dirbtus dokumentus, kad jos 
katalikės; tėvui pavyko pabėg
ti. Visi slaptėsi. Mažytę Ilą pri
glaudė seserys vienuolės prie 
Varšuvos. Tėvas žuvo Varšu
voje 1942, motina išsislapstė

Krokuvoje. Sovietam Lenkiją 
užėmus (1944), susirado dukte
rį ir išvyko Į Palestiną. Tik da
bar duktė sužinojo, kad ji yra 
žydaitė. Savo pavardę pakeitė 
į El-Al. Izraelio kariuomenėj 
išmoko skraidyti ir pasidarė 
stevvardesse. Pernai Miami, Flo. 
ridoje, ji buvo išrinkta stewar- 
desių karaliene. Kai jai pasiūlė 
Hollywoodo artistės karjerą, ji 
atsakė: “Man labiau patinka 
skraidyti”

VIENA dvejuose asmenyse. 
New Yorko artistė Lisa Kirk 
viršuje vaizduoja amerikietę, 
apačioje — kinietę.

vo aptartas ir visas planas, pa
rinktas veikalas ir numatyti ar
tistai. Viskas buvo daroma JEIGU AŠ BUČIAU MOTERIS....

mą kartą atėjo į šventyklą. Iš 
šv. Luko evangelijos tą dieną 
skaitoma: “Jie nunešė jį į Je
ruzalę, kad statytų Viešpaties 
akivaizdoje”. Įstatymas reikala
vo, kad motina su sūnumi eitų 
į šventyklą ir- atiduotų įstaty
mo paskirtą dovaną.

Nors Kristus buvo Dievas, 
bet to įstatymo nelenkė. Už 
Jį buvo duota auka: dvejetas 
purplelių ir du balandžiai. Si
meonas gi senelis, paėmęs į 
rankas Veikelį, kalbėjo: “Mano 
akys matė tavo išganymą, kurį 
prirengei visų tautų akivaizdo
je, šviesą pagonims apšviesti”. 
Priminti tam, kad Kristus yra 
šviesa, švenč. Marijos Įvedybų 
šventėje šventinamos ir dega
mos žvakės. Vokiečiai tą šven
tę vadina “šviesos mišiomis’ 

-(Lichtmess).
Lietuvių toji šventė vadina

ma Grabnyčiom, nes pašven
tintos žvakės degamos mirštant 
bei prie grabo. Lietuvių moti
nų tos žvakės buvo rūpestin
gai saugomos ištisus metus, 
kad būtų po ranka kiekvienu 
atveju.

Mirtis į namus atneša grau
dulį ir dėl to slaviškom Grab
nyčiom, kuriose žvakės šventi
namos, visai tinka gražus lie
tuviškas pavadinimas Graudu
linės. Taip jas ir vadinkime.

SADUTĖ. Išpildo Bostono mergaitės, vadovaujamos Onos Ivaškienės, Darbininko vakare 
sausio 24. Nuotrauka V. Maželio.

slaptai. Pasirinkta Palanga to
dėl, kad ji tada priklausė Kur
šo gubernijai ir ten buvo dau
giau laisvės. Be to, Palangon 
suvažiuodavo gana daug lietu
vių inteligentų vasaroti. Prie 
vaidinimo paruošimo aktyviai 
prisidėjo Gabrielė Petkevičiū
tė, Aug. Janulaitis, Povilas Vi
šinskas, mokyt. Juškytė ir k. 
Vaidinimas įvyko 1899 rugpiū- 
čio 20 Palangoje. Buvo suvai
dinta Keturakio (Vilkutaičio) 
komedija “Amerika pirtyje”. 
Vaidinimas buvo pakartotas 
1900 Liepojoje ir Rygoje, kur 
buvo gana gausios lietuvių ko
lonijos.

šiemet sukanka 60 metų nuo 
pirmojo lietuviško vjiidinimo. 
Tą įvykį, reikia manyti, lietu
vių kolonijos laisvame pasauly
je tinkamai paminės. Spauda 
ir teatro istorikai bei šiaip kul
tūrininkai tuo turėtų pasirūpin
ti.

Minint tą spektaklį, nereikė
tų pamiršti ir to vaidimo reži- 
sorės A.A. St. Venclauskienės.

Nėra jokio antkapio
A.A. Stanislava Jakševičiūtė 

—Venclauskienė yra palaidota 
Waterburyje, Conn., R.K. Kal
varijos kapinėse šalia Dr. Col- 
ney paminklo. Deja jos kapo 
dar nepuošia joks antkapis. O 
tuo reikėtų pasirūpinti.

"Jeigu aš būčiau, tai netaip 
daryčiau’ — girdime sakant 
gana dažnai. Vieni tuo parodo 
savo išmintį, kiti — savo neiš
manymą. Pastarųjų žymiai 
daugiau.

Nežinia, prie kurios grupės 
— išmintingųjų ar neišmanė
lių — tektų priskirti prancūzų 
filmų režisorių Ch. Jacųues. Jis 
daug moterų, ypač artisčių, ge
rai pažįsta, bet ko nedarytų, 
jeigu būtų moteris, geriau te
sprendžia pačios moterys iš jo 
pastabų:

1. Nesekčiau vyrais. “La
biausiai vyrų nemėgiamos yra

PASLAPTIES “išlaikymui” pasitar
nauja ir vyrai.

moterys, kurios dedasi vyrais; 
jos praranda savo moteriškąjį 
žavumą ir trauklumą”.

2. Duočiau daugiau poilsio 
liežuviui. “Moteris nuoširdžiai 
tiki, kad pasakyta paslaptis bus 
išlaikyta; kadangi visos tam ti
ki, tai visos paslaptys pasidaro 
žinomos”.

3. Būčiau santūriai pavydi. 
“Moterim sunku nepavydėti 
grožio, pasisekimo, rūbų, gero 
ar turtingo vyro ir daugelio ki
tų dalykų”. Aš nerodyčiau sa
vo pavydumo, nes jis mane dar 
labiau pažemintų kitų akyse.

4. Nebūčiau perdaug reikli. 
“Moteris, kuri dėl savų užgai
dų verčia vyrą badauti, gali nu
marinti ir jo meilę”.

5. Kosmetika iš manęs ne
daug uždirbtų. “Jaunai mergai
tei nėra ko dažytis, o senesnio 
amžiaus nei dažai nei stiprūs 
kvepalai neatjaunina”. Aš 
stengčiaus būti švari, budri ir 
gyva, bet natūrali.

6. Nesileisčiau manęs teisti 
viešajai nuomonei. “Didžiausia 
moterų klaida yra ta, kad jos 
viešumos kalbas laiko savo tei
sėju’.

DVI pasižymėjusios. Viršuje 
Mrs. Mark A. Theissen, išrink
ta JAV katalikių motery tapy
bos pirmininkė, apačioje—Mr». 
Louise W. Ilse ii New Yorko, 
išrinkta geriausia 1958 biznie- 
re (Bisncss Women).

PATARIMAI VEDUSIEMS VYRAMS
Moterys teneskaito!

Sala, kur vestuvės keliamos žiemą ir šokama ant ledo
Vestuvių puota ant ledo, ro

dos. labiausiai netiktų jungtu
vėms. Bet būna ir taip. Saky
site. pas eskimus, ledinuoto 
krašto žmones, kurie iš ledo ir 
namus statydinasi. Visiškai nei 
Vestuvių vaišės ant ledo būva 
Marken saloje priešais Ams
terdamą, Olandijos sostinę.

Vandens kelio ligi tos salos 
tėra tik žiupsnis, dėlto kas lan
ko Amsterdamą, aplanko ir tą
salą. Turistus patraukia ant 
stulpų sustatyti namai, kad 
vanduo grindų nesiektų, o dar 
labiau — margi tautiniai mo
terų drabužiai ir seni žmonių 
papročiai. Tie turistai sukliudo 
vestuves vasarą. Reikia žmones

ALIMENTAI VYRAM
Kai šeima suįra. vyrui pritei

siama išlaikyti žmoną ir vai
kus. Anglijoje parlamentas 
svarsto, kad tai nėra teisinga. 
Jei teisės lygios, tai lygios i 
pareigos. Vyrai galės reikalauti 
išlaikymo iš žmonų, kai jos dir
ba. Išlaikymo sau ligoje bei se
natvėje ir vaikam, jei palieka 
prie tėvo. Kad jau lygybė, tai
lygybė.

priimti ir iš jų uždirbti. Ligi 
vėlaus rudens pluša seni ir jau
ni. Jeigu jaunieji tuo metu vie
nas antram patinka, tai vestu
ves tegali kelti žiemą.

Po jungtuvių jaunieji trau
kia į uostą puotai. Stalų eilės 
stovi ant ledo, bet nebūva šal
ta ne tiktai dėl karštos* širdies, 
bet ir dėl apkrauto visokiais 
skanėstais stalo. Nuo šalčio

gina dar šilti rūbai ir “šiltas 
stiklelis”, bet labiausiai sušildo 
šokis ant ledo. Sukasi ratu jau
nimas su įvairiaspalviais tauti
niais rūbais ir .... klumpėmis. 
Sunku ir patikėti, kaip lengvai 
šoka ant medinių padų. Vaiz
das primena Olandijos meni
ninkų senus paveikslus. Iš tik
rųjų, tos vestuvės žiemą yra 
gana senas paprotys. (L.).

Nors vyrai dedasi labai daug 
žiną, bet pravers priminti šiuos 
patarimus vedusiem:

— Kiekviename žingsnyje 
prisimink savo motiną: ji ge
riau virė, kambariuose geres
nę tvarką palaikė, geriau vai
kus prižiūrėjo, išsivertė su ke
letu dolerių per savaitę ir t.t. 
Primink tai ne dėl motinos 
meilės, bet kad sukeltum jai 
žmonos neapykantą.

— Niekada neatsiprašinėk 
žmonos tik dėl to, kad ji vil
ki sijoną ant kelnių; o jeigu 
užsimautų vyriškas kelnes, el
kis su ja kaip su bernu.

VESTUVIŲ šokis ant ledo Marken saloje.

— Visus skutimosi įrankius 
paliki netvarkoje, kad žmonai 
nestigtų ruošos namuose; jei 
skutiesi su muilu, tai pridrabs- 
tyk dar žemėn.

— Jeigu vaikas ką blogo pa
daro, tai barki žmoną, o ne 
vaiką, ir būtinai vaiko akivaiz
doje; dar gali pridėti: “tavo 
vaikas toks pat neišauklėtas, 
kaip ir tu’.

—Kai išeidamas į darbą pa
stebi, kad žmona negaluoja, 
tai neskambipk ir nesiteirauk 
iš darbo, kaip ji jaučiasi, jei 
turi telefoną; grįžęs taip pat 
neklausk, ar jai geriau.

— Negali būti, kad žmonos 
nemylėtum, bet stenkis tylėti 
ir to jai nesakyti.

— Eidamas gatve ar būda
mas kitų draugijoje kartu su 
savo žmona, būtinai vėpsok į 
kitas moteris, jas girk ir sakyk: 
kokios jos gražios ir žavios!

— Nesijausdamas, sveikas, 
nieko žmonai nesakyk, bet ro- 
dykis nepatenkintas, kad ji ga
lėtų spėlioti ir kamuotis, kas 
čia negero Įvyko.

— Pinigą laikyk savo kiše
nėje. kad žmonai reikėtų visą 
laiką prašyti, o tu galėtum kon
troliuoti. kiek ir kam ji išlei
džia: bet tu nesisakyk. kur pi
nigus išleidi.

— Optimistė moteris mano, 
kad musės, kurios zirzia kam
bary ir laksto palangėm ir pa
lubėm, ieško skylių pasprukti 
į lauką.

*

— Vestuvės yra panašios 
muzikos koncertui, kuriam pats 
svarbiausias dalykas — tai tak 
tas. Kai taktas pametamas, pa 
sidaro nemaloni mišrainė.

♦

— Gili krūtinės iškarpa ro 
do, kad moteris nesijaučia gra 
ži: ji nukreipia dėmesį nuo sa 
vo veido.

IMPERIJOS stilius sau ir šune
liui. Spalva Žalia ir balta. De
monstruoja modistė Jill Les- 
liu Londone-E.B.
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Darnus darbas baigtas
Sausio 18 Balfo 35 skyriaus 

susirinkime, Newarke, buvo pa
darytas šis pranešimas apie 
praeitais metais lapkričio mėn. 
29-30 įvykusį Balfo seimą. Sky
riaus susirinkimas, kurio val
dyba sudarė Seimo Rengimo 
Komitetą (SRK), pranešimą pa
lankiai įvertino, jį priėmė ir 
visiems asmenims ir organiza
cijoms išreiškė savo dėkingu
mą.

1. Seimo surengimo išlaidų
buvo............................$1,291.64

Pajamų seimiu su
rengti surinkta........... $1,291.75

Likutis.................... $ 11
2. Seimo rengimo darbai 

buvo darniai plačios visuome
nės paremti iš visų New Jer
sey lietuviškųjų kolonijų. At
skirai verta pažymėti šiuos rė
mėjus, Paterson — Klupšienė, 
Sprainaitis, Rugys; Lindene — 
P. Klimas; Elizabeth — Vyliau- 
das, Newark — 
Tiknys; Kearny 
Mėlynis; Jersey 
nis. Daugiausia 
nu darbštumo
pakankamai lėšų seimo išlai
doms padengti.

Pažymėtina, kad per 40 lie
tuviškų organizacijų, visai ne
žiūrėdamos pažiūrimų skirtumų 
ir nelaukdamos ypatingų ragi
nimų, sveikino seimą, atsiųsda-

I. Dilienė ir V.
- Harrison — 

City — Avižie- 
dėl šitų asme- 
buvo surinkta

Artėja prie 100 metu
Elzbieta Paukštiena atšventė 

99 metų sukaktį. Ji gyvena Lie
tuvoje, Šakių apskrityje,, prie 
Višakio Rūdos.

Tai ilgas ir vargo pažymė
tas gyvenimas, bet vargas ją 
užgrūdino ir išlaikė tvirtą 
šių dienų. Senukė jaučiasi
rai, mato ir girdi, šį tą kas 
dieną dirbinėja ir pėsčia 
eina i bažnyčią apie dvi mylias.

mos pinigines dovanas per sei
mo programinį leidinį. Iš jų at
skirai pažymėtinas J. Kralikaus 
kas, seimo proga įvairiais at
vejais paaukojęs $81.00.

Įvairiais kitais būdais seimą 
nuoširdžiai rėmė: Lietuvos At
siminimų radijo dir. J.J. Stu- 
kas, kuris daug kartų garsino 
seimą ir leido SRK pirmininkui 
tuo reikalu kalbėti iš jo studi
jos. Muz. Bagdonavičius paren
gė chorą ir iškilmingąsias sei
mo pamaldas pagrąžino gies
mėmis. o taip pat akompanavo 
sugiedant himnus. Vera Lauk- 
žemytė sugiedojo himnus seimą 
atidarant. JAV LB New Jersey 
apygardos jaunimo orkestras 
grojo seimo banketo metų. 
Dainininkė Stella Volani - Kon
čienė, konservatorijos stud. I- 
rena Stankūnaitė, akomponuo- 
jant muz. A. Mrozinskui ir J. 
Stankūnui, puikiai išpildė ban
keto meninę dalį.

Frank Vaškas seimo proga 
Balfo organizaciją ir patį sei
mą išgarsino vietos amerikie
čių spaudoje, kas iki to laiko 
niekados nėra buvę daryta.

Susipažinimo vakarienę ir 
seimo banketą parengė SRK 
vicepirmininkė Ieva Trečiokie
nė su A. Balbatiene, S. Cerie- 
nė-Mulks, K. Graudienė, S. Ja- 
tulienė, K. Korbet, M. Martin, 
A. Pietarienė.

Registracijai ir sekretoriatui 
mašinraščio darbais talkino N. 
Audenienė. G. Jatulytė, O. Sa- 
veikytė. Slepakovaitės.

Administraciniame darbe sei
mo metu padėjo V. Rudėnas, 
E. Mazionis, K. Šipaila.

Seimo atstovus vaitui nak- 
vindino ir kitokią paramą tei
kė S. Demskienė, Kontrimai, 
H. Narbutienė, M. Nakrošjūtė.

New Jersey valstybės balti
ninkų sudarytos seimo dar 
bams remti komisijos nariai P. 
Puronas, J. Prapuolenis ir A. 
Rugys — SR Komitetui įnešė 
daug naujų idėjų ir organiza
ciniame darbe visą laiką jį ak
tyviai rėmė.

Tąja proga negalima nepa
minėti jautraus atsiliepimo vi
sų New Jersey Balfo skyrių val
dybų, kurios seimo reikalais 
turėjo du gausius susirinkimus 
ir tuo sudarė efektyvią 
propagandą.

Negalima nepaminėti 
žaus palankumo seimo 
New Jersey gubernatoriaus R. 
B. Meyner, senatorių Clifford 
P. Case (R), H.A. Williams (D), 
kongrem. Rodino (D) ir miesto 
majoro L.P. Carlin, kurią vie
ni seimą sveikino telegramo
mis, kiti pasveikinimui atsiun
tė savo reprezentantus. Newar- 
ko miesto valdyba tomis dieno
mis savo rūmus buvo papuošu- 
si didžiule iškaba:“Welcome 
Delegates of the United Lithua- 
nian Relief Fund of America”.

seimo

gra- 
proga

DR. D. BUKANTO minėjime Brooklyne kalba agr. V. Butkys (d.), sėdi T. Slapšys (v), F. Kirša.
Nuotr. Vyt. Maželio

Seimo Rengimo Komitetas.
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Detroit, Mich.
Nepriklausomybės šventėje 

kalbės Prof. K. Pakštas

v w

ZARASIŠKIAI PRISIMINĖ DR. D. BUKANTĄ
Sausio 25 Brooklyne zarasiš- 

kiai surengė dr. Domininko Bu
kanto 40 metų mirties minė
jimą. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje 12:15 v. buvo mi
šios už velioni, o pirmą valan-

dą lietuvių piliečiu klube 
minėjimas, kuriam vadovavo 
agr. Vaclovas Butkys. Paskai
tą apie dr. D. Bukantą skaitė 
Teodoras Slapšys. Taip pat kal
bėjo iš Bostono atvykęs poetas

Faustas Kirša 
buvo kavutė.

minėjimo

Ji yra devynių vaikų motina, 
turėjo 5 sūnus ir 4 dukteris. 
Iš jų beliko tik dvi dukterys; 
viena 72 metų gyvena Lietuvo
je, o kita — Amerikoje. Tai 
Teofilė Staugaitienė, gyv. 289 
Lafayette St., Nevvark, N.J.

Kai ėjo pirmasis karas, pa
lietė jų sodyba ir sudegino vi
sus triobėsius. 1918 birželio 
mėn. per dvi savaites mirė jos 
vyras ir jauniausias sūnus. An
trojo pasaulinio karo audrose 
žuvo 4 sūnūs: Marcelius. Vin
cas. Pijus, Juozas. Dvi dukte
rys mirė dar mažos.

Vasario 16 minėjimas bus 
sekmadienį, vasario 15 d. Vi
sose trijose lietuvių katalikų pa
rapijose bus laikomos pamaldos 
už žuvsius dėl laisvės. Šv. An
tano bažnyčioje 11 vai. su vė
liavomis dalyvaus ateitininkai, 
ramovėnai. skautai ir vyčiai.

Popiet 3 vai. Western aukš
tesnėje mokykloje Įvyks iškil
mingas aktas. Jo pradžioje bus 
šventinama savonorių — kūrė
jų vėliava. Kalbės Philip Hart, 
praėjusį rudenį išrinktas, ir vie
nas prof. Kazys Pakštas. Meni
nę programos dalį išpildys Zu
zanos Arlauskaitės-Mikšienės 
vadovaujamas vaidybos mėgėjų 
sanbūris.

Pertraukos metu bus 
karnos aukos Amerikos 
vių Tarybai laisvinimo 
lams.

Norėtųsi, kad ši brangi 
tautos šventė, kurios
daug kongresmanų ir senatorių 
apie lietuvių tautą ir jos lais
vės kovas kalbas pasako, daug 
gubernatorių ir miestų burmis
trų paskelbia. Lietuvių dieną, 
nebūtų užmiršta pačių lietuvių. 
Gausus detroitiečių dalyvavi
mas šiame minėjime priklauso 
ir nuo tavęs, mielas detroitieti, 
ar kaimyne, Darbininko skaity
tojau.

N.J.

ren- 
Lietu- 
reika-

mums 
proga

UŽGAVĖNIŲ
ruošiamas lietuvių organizacijų Sv. Kazimiero parapijos 

auksinės sukakties proga

“ VASARIO 7, ŠEŠTADIENI, 8 VAL. V AK.
339 GREENE ST, NEW HAVEN, CONNECTICUT

Įėjimas — 1 dol.

Gros šaunus orkestras, bus 
staigmenų, veiks bufetas.

ĮIS VISUR
— Darbininko tradicinis vai

dinimas šiemet bus balandžio 
11, šeštadienį, šv. Antano erd
vioje salėje su gera vaidybai 
scena. Salė yra Greenpoint, N. 
Y., L.I. Bus vaidinama kun. B. 
Pacevičiaus veikalas “Bevar
dis”. Pats autorius ir režisuoja. 
Veikalo mintis — jaunuolis i- 
dealų kryžkelėje. Vaidintojų 
grupė iš 25 asmenų atvyksta iš 
Toronto, Kanados.

— Vysk. John J. Wright iš 
Worcesterio diecezijos perkcl- 
liamas į Pittsburghą. Anksčiau 
buvo Bostono arkivyskupo pa- 
gelbininkas, paskui pirmasis vy
skupas naujai įkurtos Worces- 
terio vyskupijos. Worcesterio 
lietuviai netenka malonaus, pa
lankaus ir didžiai taktingo ga
nytojo, kuriam dėl jo nuopel
nų duodama žymiai didesnė ir 
senesnė vyskupija. Mokslus yra 
ėjęs Amerikoje ir Romoje. Ge
rai pažįsta tarptautinę teisę. 
Yra nuoširdus gynėjas mažų
jų tautų. Daug kartų yra pasi
sakęs už gimtosios kalbos ir 
papročių išlaikymą Amerikoje.

— Gavėnios rekolekcijas mo
terims ir mergaitėm Nekaltai 
Pradėtosios Marijos vienuolyne 
Putnam,'Conn. bus tokia tvar
ka: T.J. Venckus, S.J., moterim 
rekolekcijas ves vasario 27, 28 
ir kovo 1, studentėm ir vyres- 
mėn mergaitėm — kovo 6, 7 
ir 8; jaunesnėm mergaitė, (13- 
17 m.) rekolekcijas ves T.A. 
Jurgelaitis vasario 20, 21, ir 
22.

Visuomenininkas dr. Domi
ninkas Bukantas Zarasams yra 
daug nusipelnęs, saugojęs ir 
gynęs lietuvybę. Patsai buvo 
žemaitis, kilęs iš Viekšnių vals
čiaus, Kegrių viensėdžio, gm. 
1873 rugpiūčio 11. Gimnaziją 
baigė Šiauliuose 1893 m. Pet
rapilio universitete studijavo 
gamtos matematikos fakultete, 
baigė 1897. Tada Charkove pra
dėjo studijuoti mediciną, ku
rią baigė 1900. Gydytoju buvo 
Dusetose, Alūkstojc. (Latvijo
je) dalyvavo rusų japonų ka
re. Nuo 1906 Įsikūrė Zarasuo
se ir buvo miesto ligoninės ve
dėjas. Pirmojo pasaulinio ka
ro metu vėl buvo mobilizuotas 
ir tarnavo latvių šaulių batali- 
jone. 1917 m. dalyvavo lietu
vių seime Petrapilyje. Grižo į 
Zarasus 1918, organizavo gim
naziją, mirė 1919 sausio 19, 
užsikrėtęs šiltine.

Nuo pat universiteto laikų 
aktyviai dalyvavo lietuvių są
jūdžiuose. Gyvendamas Zara
suose, suvaidino spendžiamąjį 
vaidmenį miestą ir jo apylinkes 
atlietuvinant. organizuodamas 
ir dalyvaudamas kiekviename 
lietuviškame kultūros darbe. 
Dalyvavo ir įvairiuose ano me
to laikraščiuose. 1925 jam pas
tatytas paminklas kapinėse, o 
1938 pašventintas paminklo 
kertinis akmuo Zarasų aikštėje.

Nuot. V. Maželio

i. W 7
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Jasiukonis, 26 m. 
Yale universitetą 
ir vadovauti kino

ZARASIŠKIAI dr. D. Bukanto minėjime.

“IŠEIVIŲ DRAUGUI” ŠKOTIJOJE 45 METAI
Praėjusios Kalėdos ir Nauji 

Metai Škotijos lietuviams Glas- 
govve ir jų draugijoms nieko 
naujo neatnešė. Abi šventės 
praėjo paprastai, nesukeldamos 
jokio didesnio šventiško susi
būrimo. Kadangi abi šventės 
buvo viduryje savaitės, tai- ti
kintieji, kurie dirbo, išklausę- 
mišių, skubinosi i darbą, nes 
daugelis Įmonių pas mus per 
Kalėdas dirbo. Nedirbantieji, 
išklausę mišių, visą dieną turėjo 
slėptis namie, nes lijo baisus 
lietus. Blaivybės draugijos sve
tainėje nei dieną, nei vakare 
jokio parengimo nebuvo.

Gruodžio 28 Blaivybės drau
gija savo svetainėje vaikams 
surengė gražią Kalėdų eglutę. 
Tiek vaikų, tiek suaugusių bu
vo gana daug. Kalėdų senelis 
vaikams padalijo dovanu. Eg
lutė 
koje

J. BUTKEVIČIUS

Per Naujus Metus vakare, 
kaip paprastai pas mus daro
ma, suruošti jaunimo šokiai, 
kurie tęsėsi iki 5 vai. ryto. Su
traukė gana daug jaunimo.
"Išeiviu Draugui" 45 metai

Sausio 4 buvo pirmutinės 
šių metų mėnesinės pamaldos 
šv. Luko parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų, didelio šalčio ve
jami. žmones skubėjo į lietu
vių svetainę, kur įvyko vietinio 
Škotijos lietuvių savaitinio 
laikraščio (dabar jau tik dvisa
vaitinio ‘Išeivių Draugo” 
metų sukaktis.

Pradžioje buvo vaišės, o 
jų kleb. kun. J. Gutauskas 
sirinkusiems paaiškino apie
kakti. kaip įsikūrė tas laikraš
tis. kas jį redagavo, 
taką turėjo Škotijos 
siems per 45

iš eilės buvo pakviestas kal
bėti buvęs 6 metus to laikraš- 
tėlo administatratorius. tech
nikinis darbininkas, o ne re
tai ir redaktorius, — J.B. Kal
bėtojas nurodė, kad tuo metu 
(1922-1928) laikraštis buvo kur 
kas geriau tvarkomas, buvo di
desnis nei dabar. Tada ir lietu
vių buvo keturis kartus dau
giau nei dabar. Dabar daugu
ma to laikraščių skaitytojų yra 
išmirę.

sausio 4 staiga prasidėjo dide
li šalčiai.

Glasgovve sniego yra maža, 
bet kitur, ypač šiaurinėje Ško
tijoje ir Anglijoje, daug kelių 
yra ušpustytų; yra kaimų, ku
rie visai izoliuoti nuo pasaulio.

— Inž. K. Baršauskas, Kau
no Politechnikos Instituto direk
torius, yra atvykęs į Ameriką 
su rusų — bolševikų inžinie
rių delegacija trim savaitėm. 
Jie lanko Amerikos inžinerjios 
ir politechnikos aukštąsias mo
kyklas. Praėjusią savaitę aplan
kė Yale universitetą New Ha- 
ven, Conn.

— Povilas 
pakviestas į 
suorganizuoti
filmų (cinema) departamentui. 
P. Jasiukonis gimęs Kaune, bai
gęs Vasario 16 gimnaziją Vo
kietijoje, tarnavo JAV kariuo
menėje Vokietijoje, Amerikoje 
baigė Southern Californijos u- 
niversitetą su B.A. ir M.A. laip
sniais. Jo gamintos lietuviškos 
filmos susilaukė gero įvertini
mo. Jis yra nufilmavęs Lietu
vos olimpijadą, Europos krep
šinio pirmenybes, tremtinių gy
venimą Vokietijoje, Vasario 16 
gimnaziją ir Kalifornijos lietu
vių gyvenimą.

—Ignas Medžiukas, Los An
geles, California, išrinktas atei
tininkų sendraugių pirmininku.

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

45
P. Natas

metus. nuo

f 4

kokią į- 
tikintie- 
Antrasis

po 
su- 
su-

praėjo jaukioje šventiš- 
nuotaikoje.

Po didžiausių vėtrų ir 
kurie siautė per Kalė- 

Naujuosius Metus.

Žiema

i

PO VAISIŲ liko tik indus suplauti.NEPAMIRŠAI; šiandien mūsų vedybinė sukaktis?

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

Mr. & Mis. Jos Yasauskis
1720-24 Buvhanan Street, HoHyvvood, Florida

Žiema iki Kalėdų pas mus 
nebuvo labai šalta, nors kelis 
kartus ir buvo gerokai pašalę. 
Praėjusi vasara buvo labai vė
si. tai daugelis žmonių spėlio
jo. kad žiemą didelio šalčio ne
bus. Tačiau dabar rodosi prie
šingai, 
lietaus, 
das ir

SAULĖTA, MALONU, PATOGU
Hollyvvoodo Apartamentuose



DARBININKAS

S. BECKENSTEIN, Ine
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Šv. Kazimiero rėmėjų vajus surinkti 106,000 dolerių

Elizabeth. N. J.

Clevelando Alto skyriaus
valdyba

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

N.H. SAV. B. KUČINSKAS

tieciams, kurie siunčia siuntinius į
Lietuvą arba į kitus kraštus.

EVergreen 7-2155
Resid. Illinois 8-7118Brook’yn II. N. Y174 Nutley Avenue

Nutley, N.

kaina.

ALICE STEPHENS DAINININKES $60.00

JONUKAS ir

MEILES

FALSTAFAS

EGLE ŽALČI 
. KARALIENĖ

vių demokratų sveikinimus, pa
siųstus po rinkimų į guberna
torius, kad ir nebuvo perrink-

kaldcęn visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite i| skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

1. 3 angliškos medžiagos 100% vilnoniams kostiumams 
arba paltams su priedais

Rašykite lietuviškai ir gausite nuoširdų lietuvišką atsa
kymą.

2. 3 vietinės gamybos vilnonės medžiagos taip pat prie
dais ....................  $50.00

SOL. STELLA VOLANI-KONCIEN6 dainuoja.. Darbininko vakare, kuris buvo sausio 24. Akompa
nuoja A. Mro^inskas. Nuotr. V. Maželio.

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
PATENKINTI

American & Foraign Book Co. 
22 Chapin Pl«c*, Hartford, Conn. 
Tatof. CHapol 6-4773.

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

maloniai kviečia atsilankyti jų ruošia
mam operų vakare

kambariams, koplyčiai—reikėjo 
milijono ir 300,000 dol. Įrengi
mui dar reikės pridėti. Sene
liams bus 100 kambarių, kurių 
kiekvienas kaštuos apie 500 
dol. Bus 30 kambarių seserims 
gyventi, vienas kambarys — 
300 dol. šioms didelėms lėšoms 
sutekti ir ateina rėmėjos, kurių 
darbą taip nuoširdžiai įvertina 
Motina Teofilė. Rėmėjos pasi-

Atostogos visiem reikalingos 
Kasdieninis biznis įgrysta.

Dienos biznis įgriso ir Miko- 
jąnui iki gyvo kaulo. Biznis die
na ‘iš Sienos, metai iš metų. 
Biznis su Stalinu, biznis su 
Malenkoyu, biznis su Chruščio
vu. Ir nelengvas biznis: kaip 
padaryti, kad pats liktum ant 
kranto, kai jie vienas po kito

JAUNIMO CENTRE 
5620 So. Claremont St.

Programoje operų ištraukos. Puikios de
koracijos! Puošnūs rūbai! Dalyvaus 40

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiškai ir ukrainiškaf

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 
, aESTAOlE^tUS, NUO 9 RYTO IKI S:3O VAKARO

Antanas Ustjanauskas 
Vedėjas.

Prašome įsitikrinti, kad mūsų standartiniai medžiagų | 
siuntiniai yra pati geriausia ir praktiškiausia dovana, kokią g 
galite padaryti savo artimiesiems. Mūsų pastangų dėka gau- 4

118-125-130 ORCHARD ST«
COR. DELANCEY, N. Y. C.

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

Visa, ką norite siųsti | Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2. N. Y. 

TeleL GR 541160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

tus, tai vargiai begalės pažin
ti. Ten, kur buvo kuklūs sese
lių gyvenami namai, maža mo
kykla ir ūkis, dabar jau stovi 
nauji aukštesnės mokyklos mū
rai su puikia sale ir naujais į- 
rengimais. Mokykloje mokosi 
apie 250 mergaičių, o vietos 
yra net 500. Ir-jų ten bus pil
na, nes apylinkėje kuriasi nau
ji miesteliai, auga parapijos.

Statoma senelių prieglauda ^ėjo iki seimo surinkti 100 
000 dol. Lėšos bus sutelktos iš

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

Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas yra pilnai 
garantuotas.

PRIE CITY SAVTNGS BANK 
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » V AL.-VAKARO

Mūsų kainos vyry drabužiam* prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

Atostogas Mikojanui baigus, 
Amerika staiga prašneko apie 
“Call Girls’. Prie svečio, ma
tyti, nepatogu buvo pasakoti 
tokie dalykai: kai užsienio biz
nieriai atvyksta į Ameriką, tai 
jiems parūpinamo antrinės 
žmonos, kad vakarais, užmir
šę savų biznį ir žmonas namie, 
galėtų toms gjrliukėms kalbėti 
apie amžinąją meilę, trunkan
čią. visą vakarą, s.

.Pasirodo, jog panašiai buvo 
ir su Mikojanu. Ir jis norėjo 
kalbėti apie meilę, dėlto jam 
prisistatė Eatonas, Stevenso-. 
nas, Harrimanas. Kalbėjo su 
jais apie susiartinimą, amžiną 
draugiškumą, trunkantį, iki jis 
išvyks.

Mikojanas išvyko atgal į biz
nį, o Amerikos biznieriai liko 
laimingi, kad galėjo taip pat 
paatostogauti. Eatonas, sako
ma, tebevažinėja. pasikinkęs 
trojką, patenkintas, it būtų Si
bire.... Stevensonas teberašąs 
savo prisiminimus iš kelionės 
po "didžiąją tėvynę”, kuri jam 
palikusi geriausius įspūdžių.... 
Harrimanas tebeskaitąs lietu-

{ šias kainas įeina visos išlaidos ir pristatymas, o taip 
pat mes imame pilną atsakomybę, kad adresatas gaus lygiai 
tas pačias medžiagas kokias užsako.

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
Ukrainoje ir užkarpačio *rusuojej

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

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

Mikojanas panoro atostogų. 
Atostogų — ir nieko daugiau 
— jis važiuosiąs į Ameriką. 
Ten galės, pagyventi kitokiu gy
venimu ir pakalbėti kitokiom 
kalbom nei kasdieninės — vie
tinės ir sovietinės.

, Mikojanui buvo suteiktos a- 
tostogos. Po Ameriką jis va
žinėjo, kiek tik norėjo.

ADVOKATAS 
37 Sheridan Avė.

BrooklyB 8. N. N.
TH APpleeate 7-7nx?

, Cleveland, Ohio
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo sukakties proga A- 
merikos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyrius rengia didžiu
les iškilmes.- Minėjimas įvyks 
vasario 15 d. (sekmadienį) šv. 
Juozapo mokyklos salėje East 
185 ir Lakeshore Blvd. kampas. 
Pradžia 4 vaL popiet

Minėjime dalyvauti ir kalbą 
pasakyti yra pasižadėjęs Ohio 
senatorius Stephen M. Young. 
Be to, bus didingas koncertas, 
kurio programą išpildys Ciur- 
lionies meno ansamblis, Cleve
lando moterų simfonijos orkes
tras ir solistai J. Krištolaitytė, 
A. Stempužienė ir V. Bakūnas. 
Koncerto programoje bus Išpū
dytos lietuvių kompozitorių kan
tatos ir keli nauji šiam minėji
mui parengti dalykai. Dalis šios 
programos buvo dideliu pasise
kimu atlikta šią vasarą pasau
lio lietuvių seime New Yorke.

Maloniai kviečiame su savo 
draugais, giminėmis ir pažįsta
mais iš kitų Ohio valstybės vie
tovių atvykti į šį minėjimą ir 
drauge vieningai dalyvauti ren
giamose iškilmėse bei išgirsti 
koncertą, kurio programos dėl 
didelio dalyvių sąstato kitom 
vietovėm pakartoti nebus įma
noma.

Bilietus į minėjimą - koncertą 
iš anksto galima užsisakyti pas 
valdybos^.-iždininką K. Žiedonį. 
619 East i 15 St.',' Cleveland 8, 
Ohio; Tel. U-l-3726.

Ohio gubernatorius Michel Di 
Šalie yra prašytas Vasario 16 
paskelbti Ohio valstybei lietuvių 
diena. Organizacijos ar asmens, 
norintieji gauti gubernatoriaus 
deklaracijos nuorašą ar foto
kopiją, prašomi kreiptis taip pat 
į valdybos iždininką.

Taip pat pranešame, kad mi
nėjimo dieną bus iškilmingos 
pamaldos šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje 10:00 vai. Visos Ohio 
lietuvių organizacijos kviečia
mos dalyvauti organizuotai ir 
su vėliavomis.

Užgavėnių balių ruošia para- kalų tvarkytojas yra C.Y.O. 
pijos draugijos šv. Kazimiero pirm. Petras Radžiūnas, gyv. 
parapijos auksinio jubiliejaus 271 Lloyd St., New Haven, 
proga. Balius įvyks, vasario 7 conn 
d.. 8 vai. vak., 339 Green St., 
New Haven, Conn. Prie ba- 
ruošimo daugiausiai prisideda 
Moterų Gildąs, sąjungietės, tė
vų taryba. Sv. Vardo Dr-ja, vy
rų klubas, parapijos choras, 
Liet. Bendruomenės apylinkė, 
skautai ir kt. Visų baliaus rei-

200 Orchard Street, New York 2, N. Y.
TeL: AL 4-8319

Sausio 25 čia susirinko šv. 
Kazimiero seserų rėmėjų vado
vės iš viso apskričio — iš Phi- 
ladelphijos, Shenandoah ir kit. 
Buvo apžvelgti planai ir pasi
rengta rėmėjų suvažiavimui, ku
ris bus gegužės 17. Apskrities 
rėmėjoms pirmininkauja B. 
Mankienė, jauno advokato žsp- 
na. Jai talkininkauja eilė pasi
žymėjusių lietuvių Philadelphi- 
jos trijuose skyriuose ir visoje 
apylinkėje. Šiai moterų draugi- seserims gyvenami namai.

„ „ jai nemaža padala ir vyrai. Jau | ėtos įvairių vakarų ir aukų. Jei ne-
new Haven, Conn. Teko girdėti, kad norėta net šalčiai sutrukdė statybą. Pava- butl* lešl*’ 131 seneh’J namai 

Kuil A.E Gradedca* šv Ka- JT?1?* sarį darbai bus tęsiami toliau būt4 Pastatyti. Bet
zimiero lietuvių parapijos kle- ZU°tL ° 131 gahma* Toks P A* Pastatytoji mokykla pareika- norima, kad ši labdaros {staiga 
bonas. rašo naraniios istoriia Backas 50 žmona nuolat daly- javo per milijoną dolerių. Da- būtų visai baigta.Y^eilXX fot^fi^ bu: vauia susirinkimuose ir deda bartinei statybai tik sienoms; ILS. Ra«
Yra reikalingos fotografijos bu dirbt- 
vusių parapijos kunigu, para- 
pijos steigėju ckau^valdy- a\0fmokvHoj.
bu, chorų ir kt. Kas tokių nuo- J ’ 
traukų turėtų, prašomas atsiųs- Kas naujo? Jei kas nebuvo 
ti klebonui, 339 Green St., šioj vietoje paskutinius 3 me- 
New Haven, Conn. 1

O ką daro -Mikojanas? Už 
Įlikojaną daro Chruščiovas. 
Maskvos kompartijos suvažiavi
me pareiškė, kad nepraeis nė 
dešimts metu, kai jiedu atvyks 
Į Ameriką be jokio leidimo. At- 
vvks raketa....

SIUNTINIAMS J LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli paairinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wbolesale) kainomis.
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Coavienient Loėatkm —Man- WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

buvo 1969 metų Rytų Apygar- 
dinės ir stalo teniso
pirmenybės. Varžybos vyko pui
kiose Our L^ady of Mount Car
inei patalpose. Worcesterio lie
tuvių sporto klubas Vytis, su
daręs garbes komitetą, gerai 
pirmenybes pravedė Worceste- 
rio lietuviai, žmonės svetingi, 
taip pat pirmenybių dalyvius 
gražiai priėmė ir priglaudė. Ge
rai pavyko ir šeštadienio vaka
re įvykęs balius — šokiai pilie
čių Įdubę. Žiūrovų varžybų me
tu galėjo ir daugiau būti. Gal 
trūko reklamos lietuviškoje 
spaudoje. Sunkiausią darbo naš
tą nešė Vyties klubo pirm. Pra-' 
puolenis. Jis sugebėjo sudary
ti tinkamą veikėjų kadrą ir 
viską tinkamai pravėde. Pačios 
varžybos praėjo sklandžiai. Jei 
ir nepasižymėjo dalyvių skai
čiumi, tai šį kartą blykstelėjo 
žaidimo klase.

Brooklyno LAK įveiktas
Krepšinio vyrų grupėje daly

vavo trys komandos: Worceste- 
rio Vytis, Waterburio Gintaras 
ir Brooklyno LAK. Vyčiam jau 
senokai pranašavome gerą atei- 
tį. Šį kartą, ^ūsų spėliojimai 

f pasitvirtino. Įveikę iki šiolei 
Rytų Apygardoje nenugalėtą 
Brooklyno LAK, Worcesterio 
Vyčiai, tapo 1959 metų apygar
dos meisteriu. Visos trejos rung
tynės pasižymėjo geru žaidimo 
lygiu.

Pirmosiose rungtynėse Wor- 
cesterio Vytis įveikė Waterbu- 
rio Gintarą 52:44. Vyties taš
kai: Grabauskas — 18; Garsys
— 13; Matusaitis — 12; Noria 
—7; Anderson — 2; Gedmin-

tas, Pridotkas, Dubickas. Wa- 
terburio Gintaro: Antanaitis— 
13; Šnipas — 12; Ambrozaitis 

—6; Vaitkus ir Valūnas po 
4; Mankulikas — 3; Simonas
- 2.

Antrosius rungtynėse Vy- | 
tis susitiko su Brooklyno LAK. 
Šios rungtynės, davusios gra
žiausią ir geriausią dienos ko
vą, baigėsi pelnytu Worceste- 
rio Vyties laimjėimu 61,56. 
Pradžioje rungtynes vedė atle
tai, demonstruodami gerą žai- 
kimą, tačiau šeimininkai- nelei
do priešininkui perdaug atsi
plėšti. Gerai po lentomis dir
bo Grabauskas bei Garsys. 
Brooklyniečiai, nuvykę vos 
šešiese (be Vyšniaus, Kurylos, 
Ttilabos), greitai išsikvėpė. At
siliepė ketvirtadienio sunkios

Paskutinėse rungtynėse at
rodė, kad vėl sulauksime staig
menos. Pradžioje Waterburio 
Gintaras vedė net 10 taškų 
skirtumu, bet brooklyniečiai, 
palaipsniui mažindami skirtumą 
rungtynes laimėjo 58:47 santy
kiu ir iškovojo (teisę dalyvauti 
Š. Amerikos lietuvių pirmeny
bėse Detroite. Mūsų taškai: Le- 
pikas — 28; Bačanskas n — 

,15;BačanskasI— 6; Sifusas ir 
Daukša po 4; Gintautas =— I; 
Waterburio Gintaro: Antanai
tis — 16; Simonas — 10; Am
brazaitis —- 6; Vaitkus — 5; 
Šnipas — 7; Mankulikas — 2; 
Valūnas — 1; Vizgirda.

Moterų klasėje Brooklyno 
LAK įveikė Worcesterio Vytį 
24:14 ir laimėjo pirmąją vietą. 
LAK taškai: Gintautaitė — 17; 
Padvarietytė — 6; Arminaitė

— 1; Senkutė, Nutautaitė, Prei- 
saitė. Antrame kėlinyje brook- 
lynietės žaidė visai padoriai

Stalo tenisas
Stalo teniso, visa pergalių 

eilė teko Hartfordo Grandies 
atstovams. Vyrų vienete Kubi
lius apgynė titulą, sunkioje ko
voje įveikęs Jurašką (Waterbu- 
rio Gintaras). Juraška vedė net 
2:6, bet protingai ir ramiai žai
dę Kubilius išplėšė pergale. 
Trečioje vietoje liko Jasiulevi- 
čius ^Gintaras). Komandinėse 
varžybose pergalė teko Hartfor
do Grandžiai, įveikusiai Ginta
rą 5:1. Grandis: Kubilius, Za
bulis, Grajauskas. gintaras: 
Juraška, JasiuleviČius, Norkus. 
Moterų klasėje neatsirado daly
vių ir pirmoji vieta be kovos 
teko Žukauskienei (Brooklyno 
LAK). Atletas.

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudą?

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 Queens Blvd. 

. Tel. VL 3-1477 
NAMŲ ADRESAS

Forest Hills 75, N. Y.

106-53 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

T. V. SERVICE

PATIKIMAS T. V. PATARNAVI
MAS

1.00 dol. plūs dalys 
Dirbame visas 7 dienas. Aptarnau
jame tik Brooklyną.

CL 1-5262
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Old Floor M adė New
Scraping' Refinishing Special 
consideration given to Religious In- 
stitutions — Sweedish — Esta- 
blished 1922.

J. W. JOHNSON 
2912 Humphrey SL, 
East Elmhurst L. I.

HA 9-2447

H. W. FEMALE

REIKALINGA moteris. Gy
ventų kartu ir prisidėtų prie 
namų ruošos. Mėnesinis atlygi
nimas $120.00 mėnesiui. Būtina 
anglų kalba.

FLoral Park 2-5596 .

YMCA pirmenybių rungtynės
New Yorke. Geriausias taškų 
medžiotojas Lepikas turėjo juo
dą dieną, o dalis kitų žaidiku
įrodė, kad jie rimtoms rung
tynėms dar nėra pribrendę 
Ketvirto ketvirčio vidury Wor- 
cesteris persvėrė iki rungtynių 
pabaigos. Worcesterio Vyties 
taškai: Garsys — 30; Matusai
tis — 10; Anderson 7^ Grabau
skas ir Glodas po 5; Noria, 
Pranckeričius ir Goldas I — 
po 2; Pridotkas, Dubickas. Bro
oklyno LAK: Sirusas — 16; Le- 
pikas — 14; Bačanskas H —

JONO IB ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mfchigan Farm Stale, fiis sūris jau per ilgus metus gaminamas

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintam. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms,

mediate openings. AR Shifts 
-«• Salary Open. — Excellent 
PerooRę! Poticiec r— Congenial 
Co-Worken PlGiiTnnt Sur-
roundfag* — Hospital and Life 
Insurance

Towers Nursing Home
2 West 106 St

N.Y. City

CONTKACTOBS 
(stalgų išvalymas 

Grindų išvalymas 
Kiti patarnavimai

Naktį ar dieną — pilnas ar da
linis laikas 
ĮSI Uvingston SL

TRiangle 5-4424

REAL ESTATE

IN BE AUTI F UL EA3T MEADOW

518 Wingate Orive. Split leve! dead* 
end Street. Appliances carpeting ex- 
tras, schooi 1 block. Price $22,503, 
Near Catholic Church, Immediate 
occupancy. House can be seen Sun- 
day — 1-5 P.M. Call owner HU 7- 
3535 or HU 2-3907.

IN MOUNT CARMEL PARISH 
ELMSFORD Ranch 3 bdrms, T 1/2' 
bths din rm panld pJayrm w/bar. 
f pi. dishwshr. 2-car gar. Excelt 
& paroch shls. Shooi Bus at door— 
Gi Irs Catholic High Schooi near by. 
Asking $26300. Owner transferred. 
WH 8-3908.

BRONXVILLE VIC. YONKERS 
iv. Juozapo parapijoj

Puikus priėjimas Iki krautuvių, 
mokyklos ir stoties. White Coloni- 
al stiliaus 7 kambarių namas, gra
žus sodas, patogus jaunai šeimai. 
Smulkesnių informacijų kreiptis i 
Ada Stoothoff, 4 Cedar SL, Bronx-

DE 7-3141.

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina

280 UNION AVENUE
kalų vedėją K. Vaitaitį.

BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 ML Vernon Street
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME,

Baras, sale vestuvėms.
parengimams, susi n n 

kiniams, etc.
1883 MAD1SON ST. BROOKLYN 27. N. Y.

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

PAUL’S RESTAURANT 
LIQUORS - BEER - WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmad eniais ’

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

31 Spring SL, New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

R epublic 
Wine & Liquor Store

822 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI ..

Didėlis pasirinkimas įvairių vynų, deg 
J tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

^4-

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
R AY S UQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir im-- 
pasirinkimas degtinės ir

RICHMOND IIILL, N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

ELEKTROS MOTORU TAISYMAS

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

ELEKTROS MOTORAI DULKIŲ SIURBLIAI
VANDENS POMPOS ELEKTR. VĖSINTUVAI

ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir sa’iūnų šaldymo sistemos pilnas aptar-
Davimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki

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

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

— 8; Gintautas.

Į OI TO TO WUC Į

READ1NG 
CLiMC

įsčiom, nunaii

visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FABM CBEESE DABY, INC.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

FETOt LISAUSKAS
0-15 5M Aveaae, Msspeth, N. Y. TeL TW 4-NO

YTCTOfc ABECONAS
S51 Fąrk StreeL New Hritaiii, Cssa. Tel BA 8-130

JONAS JAKUBAUSKAS
CM N. Denis■■ Strset, Balttassre, BH. TeL L—$wssi! C-tCCI

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
M Freepeet Street, Hyėe Park, Mase. TeL Hyėe Park 8-075 

GEORGE GALONAS
140 Caalff, Detroft, Mfch. TM. T. O. 8-00

STANLEY MEHUCK
104 W. 47tb SL, Clrieaca, D. TeL YarO 7-00

JOiSN 8HURNA
5418 Sa. Ateaay, Ctdea<n, BL TeL Grnvebfli C-77O

AUAN STEMABT
43M Net Brsad BL, PMhų Pa. T«L Clsssfe 5-13M

PL 4-6757

74 Providence Street

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
loseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER A MASS.

PLeasant 4*3501 PLeasant 4-3865

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PAUL P. NORKUS
Mandagus patarnavimas įnirusiems 

im Nartu 2M Street PHbddpMa 2L Pb>
POplar W231

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-: 
draudos reikalais, federaliniy ir vals-* 
tybiniy taksų (Income Tax) užpildyk 
ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo-: 
ney Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

HAVEN REALTY ;
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVE^ WOODUAVEN 21. N Y;

TEL VI 7-4477

MoMadleBlab — 9 vai ryto Ugi 9 vaL vak^ 

sakaMtieateb —1 vat p.p. Hgl 5 v*L vak.

■' .................'■ n ■ . — ■ I
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New Yorko Lietuvių Taryba
ruošia Lietuvos nepriklauso

mybės paskelbimo 41 metų su
kakties minėjimą, kuris įvyks 
vasario 15 d. 3 vai. p.p. Web- 
ster Hali, 119 E. llth Stret, 
New York, N.Y. Minėjime da
lyvaus ir kalbas pasakys J.A. 
V. senatorius J. Keating ir p. 
V. Cižiūnas. Meninę dalį atliks 
solistė Roma Vilčinskaitė — 
Mastienė, Operetės choras ir 
New Yorko moksleivių tautinių 
šokių grupė. Visi lietuviai yra 
kviečiami ko gausiausiai minė
jime dalyvauti.

Blynu vakarienė, rengiama 
zarasiečių ryšiams palaikyti ko
miteto, bus vasario 7, šeštadie
nį, 8:30 v.v. Atletų Klube.

Brooklyno pranciškonų 
vienuolyne

Šią savaitę vyksta metinės 
rekolekcijos. Į jas yra suvažia
vę ir iš kitų vienuolynų lietuvai 
pranciškonai. Rekolekcijoms 
vadovauja Tėv. J. Venckus, S.J.

Alice Stephens ansamb
lio plokštelių galima gauti Dar
bininko administracijoje. Dai
nų ir giesmių serija “Iš rūtų 
šalelės” kainuoja 4.50 dol., 
“Dainų skrynelė” — 5.95 dol. 
Abi plokštelės yra HI-FI ir il
go grojimo. Kreiptis adresu: 
Darbininkas, 910 VVilloughby 
Avė., Brooklyn 21, N.Y.

Liuda Grigaitė susižiedavo 
su Drąsučiu Gudeliu. Vestuvės 
numatomos ateinantį rudenį.

Kun. Long. Jankus, Balfo cen
tro reikalų vedėjas, pereitą sa
vaitę buvo susirgęs gripu. Li
gos krizė jau praėjo, ligonis 
sveiksta ir pradeda vėl eiti pa
reigas.

Blynų balių vasario 10 d., 7 
vai. vak.. ruošia Maldos Apaš
talavimo draugija Angelų Kara
lienės parapijos salėje.

JONAS JUODIS

664 Jamaica Avė., Brooklyn 
8, N.Y. draudimo brokeris, in- 
come tax pildytojas. primena 
savo klijentams, kad jie nelauk
tų paskutinės dienos, pradėtų 
jau iš anksto rūpintis užpildy
ta savo income tax.

Klijentai prašomi Įsidėmėti 
naują telefono numerį: AP 7- 
3631. Dėl susitarimo skambin
ti kasdieną nuo 6-8 vai. vakaro.

BOSTONO jaunimas Darbininko vakare šoka oželį. Nu otr. V. Maželio.

Angelų Karalienės parap. baž
nyčios nei Balfo įstaigos nenu
griaus.

Paaiškėjo, kad per 2 ar 3 
metus bus nugriautas Williams- 
burgho rajonas Į rytus nuo 
Broadway, Marcy ir Roebling 
St. iki Division Avė. link upės. 
Naujų aukštų namų statybą 
remia federalinė ir New Yorko 
valdžia. Kas norėtų naujuose 
namuose gauti būtą, turi užsi
rašyti iš anksto, užpildyti rei
kiamus formuliarus — aplika
cijas. Smulkesnių informacijų 
galima gauti Angelų karalienės 
parap. raštinėje.

Aną savaitę Darbininke til
pusi žinutė buvo netiksli. Nau
jas aukštųjų namų statybos pro
jektas nei Angelų Karalienės 
parap. bažnyčios nei Balfo ne
paliečia.

Padeka
Padėką reiškiame už metinio 

vakaro darbus, aukas ir nakvy
nes, bilietų platintojams ir ki
tiems mūsų prieteliams. Ypač 
O. Ivaškienei, kuri su dideliu 
pasiaukojimu atvykusi iš Bosto
no, Mass. išpildė programą.

Taip pat dėkojam O. Sijavi- 
čienei, O. Panetauskienei, O. 
Buvydienei, M. Jančiuvienei, 
Lubų šeimai, Malinauskams. J. 
Šandukui, Adominienei, šleide- 
riams, O. Simins. Ponams Cin
kams. E. Kašetienei.

Dėkojame aukojusiems mais
tą bei gėrimus: Charles Shiman- 
skas ir Ch. Mitchell, 483 Grand 
St. Tel. EV 8-4608; Ideal Pro- 
vision Co. 576 Woodward Avė. 
Tel. VAndyke 1-0250; Ridge- 
wood Pork Products Co. Kni- 
ckerbocker Avė.; Miller Bakery 
Woodward Avė.; Weber’s Ba 
kery, 188 Wyckoff Avė. Tel. 
EV 6-0544; Niek and Son Ba
kery, 199 Knickerbocker Avė. 
Tel. HY 7-0750; High Grade 
Bakery, 142 Irving Avė. Tel. 
GL 6-3070; Frederick Fix Ba- 
kerv and Luncheonette, 136 
Wyckoff Avė. Tel. HY 7-6113; 
Kirsch’s Beverages, 172 Cook 
St. Tel. E V8-5300; Canada Dry 
Corp. 59-02 Borden Avė., Mas- 
peth, N.Y.; Jos. Schlitz Brewing 
Co. 43 George St. Tel. GL 6- 
8000; S. Posner Sons. Ine. 1300 
Metropolitan Avė. Tel. HY 7- 
6000; H.C. Bohack Co. 48-25 
Metropolitan Avė.; Ulrichs Ba
kery’. 578 Woodwarod Avė. Tel. 
EV 6-4077; Cake Craft for Ali 
Occasions Cakes, 84-26 Jamaica 
Avė. Woodhaven, N.Y. Tel. VI 
9-8653.

Tėvų Pranciškonų vardu
T. Petras Baniūnas, O.F.M.

Darbininko Administratorius

SKAUTŲ vyčių oktetas su Audrone Gaigalaitė. Nuotr. V. Maželio

Skautų vyčių okteto koncertas
šeštadienį, vasario 7 d. 6:30 

vai. Apreiškimo par. salėje, N. 
5th ir Havemeyer Sts., Brook- 
lyne. Įvyks metinis N.Y. skau
tų okteto koncertas.

Oktetas per 7 savo gyvavimo 
metus New Yorke ir apylinkėse 
pasidarė mėgiamas ir populia
rus 
ką 
pie 

dainos vienetas. Per šį lai- 
oktetas yra koncertavęs a- 
70 kartų, daugeliu atvejų 

tai neimdamas atlyginimo;
pav., Balfo koncertuose, lietu
viškos televizijos programose, 
šeštadieninės mokyklos vaka
ruose ir k. Oktetas norėjo sa
vo daina suteikti džiaugsmo 
klausytojams ir pasitarnauti 
lietuviškam reikalui.

Daug darbo ir laiko paauko
jo oktetas, besiruošdamas Įvai
riems pasirodymams. Apie 530 
repeticijų atžymėta okteto kny
gose! Tačiau jokie sunkumai 
nepajėgė nuslopinti okteto mei
lės lietuviškai dainai. Koncer
to proga išleistame leidinėly 
sakome:

“Daina mus jungia ir guo
džia. Daina mus perkelia Į mū- 

’ sų gimtąjį kraštą, kur “darže-

Ekskursija Į Washington, 
D.C., organizuojama balandžio 
18-19. Ekskursija organizuoja 
Darbininko administracija. 
Smulkesnės žinios bus paskelb
tos vėliau. 

liuos pinavijos, kur mergelės 
kaip lelijos”. Daina mums pri
mena mūsų karius —partiza
nus, po kurių kojomis dunda 
žemė, ir kurie už Lietuvą visa
da stovėjo ir stovės. Su daina 
mes kreipiamės Į savo moti
nas — čia esančias, Lietuvoj 
likusias, ar šaltoj žemelėj pri
glaustas, sakydami: “Kur tu, 
mama, — šaukiu aš vakarais 
pro erdvę.... Nepalik manęs vie
no, mama....” Daina mums su
teikia vilties ir ryžto: “Drąsiai, 
pirmyn, arimų sūnūs. Taip, 
Daina mus lydi visur, ir, ro
dos, kai mes žygiuodami dai
nuojam, su mumis dainuoja 
Lietuva.”

Oktetas tikisi, kad New Yor
ko visuomenė savo gausiu at
silankymu į koncertą įvertins 
okteto darbą ir drauge pasi
džiaugs dainos sūkuriuose.

Po koncerto bus šokiai. Gros 
Bruno Continental orkestras — 
tas pats, kuris grojo per stu
dentų suvažiavimą Statlerio 
viešbutyje. Veiks valgių ir gė
rimų -bufetas. Įėjimo auka — 
1.75 dol. Liet. Stud. S-gos na
riams ir skautams — 1 dol.

Oktetui vadovauja muz. M. 
Liuberskis. Pirmas tenorais 
dainuoja A. Ilgutis ir M. 
Ilgūnas, antri tenorai.— V. Go- 
bužas ir J. Lapurka, baritonai 
— R. Kezys ir V. Alksninis, 
bosai — V. Aukštikalnis ir L. 
Ralys.

Koncerte oktetas pasirodys 
su naujų dainų repertuaru, kur 
bus išpildomi lietuvių ir kita
taučių kompozitorių kūriniai. 
Solo dainuos okteto viešnia sol. 
A. Gaigalaitė ir L. Ralys iš
pildys dainas su oktetu. Solis
tams akomponuos muz. A. 
Mrozinskas, programą ves fel
jetonistas V. Bražėnas iš Stam- 
ford, Conn. (SKS).

Išnuomojami 2 gražūs kamba
riai su baldais, atskiras Įėjimas, 
privati vonia ir virtuvė, prie 
Jamaica linijos Woodhavene,
N.Y. Skambinti VIrginia 6-7543 žurnalų užsakys.
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Vėl mokesčiai
Massachesetts valstybės gu

bernatorius Furcolo mano pa
kelti mokesčius dirbantiesiems 
šioje valstybėje.

iniesto ligoni- 
grįžo prie sa-

programos
.5 metų

Jurgis Marcelionis, 
senosios kartos lietuvis, dir

bąs Lietuvių Piliečių Klube, tris 
savaites išgulėjo 
nėję. Dabar jau 
vo darbo.

Minkę radijo
vakaras ir kartu 

sukakties minėjimas rengiamas 
vasario 8 Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje. Pradžia 4:30 popiet. 
Programoje bus įvairių telentų 
varžybos. Teisėjais sutiko pa
būti Z. šalnienė, A. Gustaitie- 
ne. J. Vaičaitis ir adv. J. Gri
galius. Dainuos sol. Benediktas 
Povilavičius. pasirodys ir juok- 
darys-magikas. Vakarą pra
ves Ona Kudirkaitė iš \Valpole, 
Mass. Gros šokiam Jono Kuri
los orkestras, o šeimininkės Už
gavėnėm patieks skanių lietu
viškų valgių. įėjimas suaugu
siom 1 dol., vaikam iki
tų — 50 centų. Visus nuošir
džiai kviečia Steponas ir Va
lentina Minkai.

Jane Budreikienė,
diplomuota chemikė vaisti

ninkė, baigusi Vytauto Didžio
jo universitetą Kaune Lietuvos 
nepriklausomybės laikais ir Bos
tone įsigijusi medicinos tech
nologės diplomą. Bostone dir
ba kaip chemikė plačios Peter 
Bent Brigham ligoninės skie
pų laboratorijoje ir, kadangi ta 
ligoninė yra surišta su Harvar
do universitetu, tai kartu ji dir
ba ir Harvardo universiteto a- 
lergijos 
joje.

14 me-

Kiek kunigu susilaukta?
Senieji amerikiečiai lietuviai 

tvirtina, kad šiemet So. Bostono 
lietuvių parapija į kunigus iš
leisianti 44 kunigą lietuvį. Tai 
bus kun. Juozas Trinka, įšven
tinamas gegužės 7 d., o jo 
primicija šios parapijos bažny
čioje bus gegužės 10. šios pa
rapijos bažnyčios atidarymas ir 
pirmosios pamaldos buvo 1904 
metų sausio 31 dieną. Taigi per 
55 metus iš šios parapijos tiek 
kunigų lietuvių yra atsiradę. 
Šiuo atžvilgiu ši parapija uži
ma pirmąją vietą visų Ameri
kos lietuvių parapijų tarpe.'.

Taip pat ši parapija vienuo
lėmis yra išleidusi 78 lietuves, 
ir tai yra didelis jų skaičius.

Tautiniu šokių šventė.
Balandžio 24-26, kaip kas

met. bus Naujosios Anglijos 
tautų šokių šventė Bostone 
Tufts kolegijoje. Į šią šventę 
paprastai susirenka apie 2000 
žiūrovų, daugiausia studentų. 
Onos Ivaškienės įkurtas ir vi
są laiką vadovaujamas Bostono 
lietuvių tautinių šokių sambū
ris toje šventėje kasmet per 
18 metų šokdavo lietuviškus 
sceninius šokius, šiais metais 
taip pat dalyvaus.

Bažnyčios filijos salė
7-je gatvėje ir žiemą gerai 

šildoma. Klebonas prel. Pr. 
Virmauskis yra geras šeiminin
kas. rūpinasi, kad per šalčius 
tikintiesiems būtų malonu su
sirinkti į šią koplytėlę pamal
dų klausyti. Pamaldos čia vyk
sta kasdien.

Miesto bibliotekoje,
East Broadway, So. Bostone, 

yra ir lietuviškų knygų skyrius, 
turis ir šiek tiek skaitytojų. Lie
tuviai imantieji iš čia knygas 
skaityti, ragina ir kitus lietu
vius šia biblioteka pasinaudoti. 
Bibliotekos vadovybė, patyrusi 
didesnį susidėmėįimą lietuviš
ka knyga, daugiau knygų ir

tyrinėjimų laboratori-

Kaukių balių
Bendruomenės BostonoLiet.

apylinkė turės Strand Hali sa
lėje. 374 W. Broadway, So. Bos
ton, vasario 7. Pelnas numaty
tas paskirti lietuvybės išlaiky
mo reikalams.

Du lietuviukai,
pradinės mokyklos mokinu

kai ir tarpusavy bedraugaują 
vyrai, kalbasi telef. Antanas, 
daug negalvojęs, drožia į tele
fono vamzdelį anam savo drau
gui angliškai. Ir tuo metu iš 
šalies besiklausantis senesny
sis mato, kad kalbėtojas staiga 
sumišo, pastenėjo, susigriebė 
ir ėmė jau lietuviškai anam kal
bėti. Mat. antrasis, Kęstutis, ku
riam Antanas telefonavo, teat- 
sakinėjo lietuviškai, ir Antanė
lį priversdamas toliau jau tik 
lietuviškai su juo kalbėti. Nors 
ir. deja, retų, betgi ir šitokių 
gyvenimo akimirkų pasitaiko.

Vedė
Sausio 24 šv. Petro parapi

jos bažnyčioje moterystės sa
kramentą priėmė Michael Del 
Vecchio su Alena Sanderson. 
Mišias atlaikė ir moterystę pa
laimino kun. J. žuromskis.

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Pranas Liutkevičius (sausio
26) 50 m. Velionis ilgą laiką 
gydėsi Walpole, Mass., vėžio li
gų ligoninėje. Nuliūdime pali
ko motiną, brolį ir seserį. Pa
laidotas N. Kalvarijos kapinėse.

Vincentas Januškis (sausio
27) 45 m. Jis tragiškai žuvo 
savo vairuojamo sunkvežimio 
nelaimėje. Velionis gyveno 34 
Hemlock Rd. WestRoxbury. Nu
liūdime paliko žmoną, dukterį 
ir tėvą. Palaidotas N. Kalvari- 
jos kapinėse.

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDŲ
KRAUTUVE

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

ONA IVAŠKIENE
IJTIIUANIAN

FURN1TURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

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

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

Priimami taip pat skel
bimai.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI
NĖLES, kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kL reikalaukite 
(gausite veltui): - v

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

patarnaus sąžiningai.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335 
Stephen A romi skis 

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L H O M E
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėja*
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770
Joscpli Garszva
G R A B O R I U S

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S h a i i ns-
Ša 1 i n s k a s

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

VASARIO 7, ŠEŠTADIENĮ,
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

N. 5th & HAVEMEYER STS., BROOKLYN, N. Y.

įvyks

NEW YORKO SKAUTŲ VYČIŲ OKTETO

KONCERTAS
ii

PROGRAMOJE:
1. OKTETAS su naujų dainų repertuaru; lietuvių ir kita

taučių kompozitorių kūriniai.
2. Solistė AUDRONE GAIGALAITE iš Philadelphijos.
3 Solistai AUDRONE GAIGALAITE ir LEONAS RALYS 

su oktetu.
Oktetui vadovauja bei akomponuoja muz. MYKOLAS 

LIUBERSKIS.
Solistei akomponuoja muz. ALEKSAS MROZINSKAS.
Programą veda feljetonistas VILIUS BRAŽĖNAS iš 

Stamfordo, Conn.

Po programos — šokiai nuo 9 iki 1 vai. Groja BRUNO 
CONTINENTAL orkestras.

Veiks bufetas —

valgiai ir gėrimai.

Pradžia 6:30 vai.

★

Auka $1.75

Liet. Stud. S-gos nariams ir 
skautams $1 00

W a i t k u s
F U N E R A L HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NuTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale laukite: Tel. TR «-M34


