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MASKVOS BALSAI

Kitos pozicijos yrą prie Ber-

MASKVA IR 
VELVETO

Maskva kartoja grasinimus 
raketom

Maskvoje partijos 21 Kongre
se vasario 3 ir maršalas Mali- 
novskis kartojo Chruščiovo žo
džius, kad dabar Sovietų rake- 
tosgali šuvisu tikslumu pa
siekti bet kuri Amerikos mies-

teisę vakariečių susisiekimą su 
Berlynu kontroliuoti ir kontro
liuoja. Griežtas Amerikos pa
sipriešinimas priverti Maskvą 

trauktis atgal. •

leido, bet pasiūlė grįžti jiem valstybės departamentas su 
atgal į Berlyną. Amerikiečiai, prezidento priturimu pasiuntė 
atsisakė. Jie liko pakelėje nak
voti. Iš vakarinės Vokietijos bu
vo leista amerikiečių karinin- 
jui įeiti kelis šimtus žingsnių 
i rytų zoną, kad galėtų atneš
ti Amerikos vyram maisto.

Amerikos karinė valdžia Įtei
kė tris protestus Sovietam.

Tuo pačiu metu buvo sulai
kytas ir anglų sunkvežimis. An
glas protestavo prieš tikrinimą, 
bet tikrinamas davėsi.

Manoma, kad tai Chruščio
vo įsakytas gestas valst. sekr. 
Dulles atvykstant į Europą.

Kai Amerikos karinės val
džios notos nieko negelbėjo, va
sario 4 “ ~ ■'

Amerikos keturis barinius 
sunkvežimius, vykstančius iš 
Berlyno, su penkiais vyrais va
sario 3 sulaikė sovietų sargyba 
prie vakarų Vokietijos sienos 
ir norėjo patikrinti, ką jie ve
ža. Amerikiečiai parodė važ
mos sąrašą, bet nesutiko leis
ti tikrinti pačių sunkvežimių. 
Tada sovietai sunkvežimių

griežtą notą į Maskvą su pro
testu prieš neteisėtą kontrolės 
reikalavimą. Tai pagelbėjo. Po 
pusketvirtos valandos nuo tos 
notos Maskva davė įsakymą ke
turis Amerikos sunkvežimius 
praleisti.

Vasario 4 prezidentas spau
dos konferencijoje pbretškė, 
kad sovietų žygį laiko sutarties' 
laužymu ir Amerikos teisių uz- 
urpavimu.

Taip tie penki Amerikos vy
rai per penkis šimtus jardų 
nuo vakarų Vokietijos sienos 
išbuvo 54 valandas. Dvi šaltas 
naktis, žemiau nuliaus, pralei
do sunkvežimiuose *Kai sušak, 
davo. užvesdavo motorpsTpasK 
šilti. Kad sovietų kareiviai ne
sulįstų į atvirus sunkvežimių 
užpakalius, sunkvežimius taip 
sustūmę, kad vienas kitą užsto-

SEN. J. W. FULBRIGHT IR VALST. SEK. J. F. DULLES ke
turias valandas tarėsi prieš išvykstant Dulles j Europą. Šen. 
Fulbright jau yra senato užsienių p^JltiKoskorn. pirmininkas.

Tie vyrai yra šios dienos he
rojai. išgelbėję Amerikos pres
tižą ir nepasidavę sovietų rei
kalavimam.

Amerikos spauda ir vedamuo
se pabrėžia, kad tai buvo poli
tiniu atžvilgiu svarbus konflik
tas, nes Sovietai norėjo pasta
tyti Ameriką ir Angliją prieš 
Įvykusį faktą, kad Maskva turi

Šaltojo karo laukas dabar yra 
Vokietija. Per eilę metų toje 
srityje Vakarai ir Rytai buvo 
apsikasę savo pozicijose ir iš 
jų nesidavė iškeliami.

Vakarų pozicija: Vokietija 
turi būti sujungta balsavimo 
keliu Vakarai tikėjo, kad to- 
kis balsavimas nušluos komu
nistus, ir r. Vokietija bus nuo 
jų išlaisvinta.

Rytų pozicija: Dėl Vokietijos 
sujungimo turi susitarti rytų tr 
vakarų Vokietija. Maskva ti
kėjosi. kad tokiu keliu rytų 
Vokietojos komunistai gaus bal- 
balsą dėl vakarų Vokietijos li
kimo ir laisvę ją traukti į ko
munizmą.

AMERIKOS sunkvežimiu 
kon aus viršininkas kor- 
ooralas Richard S. Masiero 
iš Massachusetts

Amerikos apsaugos sekreto
rius McElroy pasisakė netikįs 
tuo Sovietų raketų taiklumu. 
Ir jungtinio štabo viršininkas 
gen. Twining pasakė — ne.

Prezidentas abejoja taip pat
Spaudos konferencijoje vasa

rio 4 prezidentas Eisenhoweris 
pareiškė, kad jis taip pat abe
joja Maskvos pasigyrimu, jog 
sovietinės raketos galinčios la
bai taikliai surasti taikinius. 
“Man rodos, tai yra propagan
dos žodžiai’.

šaliapinas informuoja apie 
Amerikos šnipus ‘

Maskvoje partijos suvažiavi
me naujas saugumo šefas Sa- 
liapinas (vietoj Serovo) vasario 
4 aiškino, kad Amerika turi 
20,000 šnipų, kurie yra nukreip
ti prieš Sovietus. Vakarų Vokie
tijoje tam reikalui jie turi 40 
organizacijų. Šnipam Amerika 
išleidžianti 1.5 milijardo dol.

PERVUCHINO IŠPAŽINTIS 
NEGERA

Mkhail Pervuchin partijos 
kongrese vasario 3 atliko viešą 
išpažintį, kad jis padaręs “klai
dą”, nepramatydamas “prieš- 
partinės grupės” siekimų. Kiti

Vieni kitų tikslus gerai žino-* 
jo ir dėl to iš savo apsikastų 
pozicijų nesitraukė.

Iš Vakarų apkasų pirmas 
pamėgino išlipti Dūlias.

Spiriamas demokratų sena
torių užsienių komisijoje, pa
reiškė: balsavimas nėra vienin
telė priemonė Vokietijai su
jungti. Svarbu ne priemonė, 
bet tikslas — pats Vokietijos 
sujungimas. ’ -

Apkasuose tvirčiausiai laikėsi 
Adenaueris, ir jj sustiprino pa-, 
s kuriniu laiku de Gaulle. Dul
les išvyko į Europą, kad ir A- 
denauerį iškeltų iš apkasų, pri
kalbintų imtis lankstesnės po
litikos dėl Vokietijos sujungi
mo. Dar neatyvkus Dulles. jau 
pranešama iš Vokietijos, kad 
paties Adenauerio partijos žmo
nės ima prikalbinėti jį peržiū
rėti balsavimo reikalavimą.

Atrodo, kad ir Adenaueris 
pasitaręs su Dulles, turės išlip
ti iš ligšiolinio apkaso.

Tam padrąsino ir Chruščio
vas tariamai irgi lipdamas iš 
savo apkaso: vasario 3 Vokieti
jos atstovui pareiškė neprieš
taraująs balsavimam; jie galį 
būti, bet ir dėL jų turi susitar
ti rytų Vokietija su vakarų Vo
kietija.- '

Tokia padėtis rodo, kad ga
li ateiti rytų ir vakarų Vokieti
jos derybos.

Rytų Vokietijai tokiose dery
bose diriguos Maskva. 0. Mask
va, anot Dulles. nepasirašo jo
kios sutarties, kuri nestiprin
tų komunizmo laimėjimų. Jei
gu derybose ir nebūtų susitar
ta, tai Maskva vistiek bus lai
mėjus. Laimėjus komunistinės 
Vokietijos pripažinimą. O to ji 
seniai siekia.

Macmillanas j 
Maskvą keliaus

CHAMBERLAINO KELIAIS?
Anglijos min. pirmininkas 

gavo pakartotiną Chruščiovo 
raginimą atvykti į Maskvą. Tai 
turis būti revizitas į Chruščio
vo Bulganino vizitą 1956. Ta
da Anglijos min. pirmininkas 
buvo Edenas. Macmillanas ren
giasi vykti, bet po pasikalbdji- 
mo su Dulles. Jis norįs išsiaiš
kinti su Chruščiovu, kokiom

kongrese tuojau pareiškė, kad sąlygom jis sutiktų su Vokieti
jos sujungimu. -

Kai kas Macmillano kelionę 
lygina su Chamberlaino kelio
ne į Miuncheną pas Hitlerį.

— Paryžiuje Anglijos min. 
pirmininko Macmillano pa^-

Maskva žakkia konferencijom
Ženevoje nuo spalio 31 eina 

derybos dėl atominių bandymų 
sustabdymo. Amerika sutiko, 
bet reikalavo kontrolės, kad su
sitarimas bus vykdomas. Tech
nikų specialistų konferencija 
toje pat Ženevoje buvo priėju- skelbimas, iad vyks i Maskvą

Saburovas taip pat
Partijos suvažiavime vasario 

4 Saburovas, kuris buvo 1956 
partijos prezidiumo narys, pas
kui buvo nužemintas į narius 
antrininkus, dabar taip pat at- “"evolLbU™ ?eW™aS' 'M G^rdia ’irmirima' nurito" 22. 43 dingę. Viena šeima bu-
Bko išpažinti. si išvada, kad reiktų 16-170 sto- dešimčiai dienų įsu juo vyks

E visu kaltinimu ”DrieŠDar- tokiai kontrolei praktiškai ir užsienių reikalų mimstens) • Easf 4 , y
. Iš visų kaltinimų pnespar v............ džiaugsmo nesukėlė. Vyriausy- aerodromo. Lųo ir buvo rūkas.

bės žmonės mano, kad tas vi- Keleiviu buvo 67, įgulos 5.
zitas bus Maskvos išnaudoja- Lėktuvas buvo naujas, vie- 
mas propagandai, jog Vakarai nas moderniausių, prityru- 
jau išsigando Sovietų galybės. lakūnų valdomas.

American Airlines keleivinis 
lėktuvas vasario 3 prieš pusiau
naktį atskrido iš Cbicagos į 
New Yorką ir leisdamas į La

Žuvo 65
Paaiškėjo, kad iš 72 žmonių 

išgelbėta tik 8, kiti yra žuvę. 
Kūnų iš vandens ištraukta tik

Kas nutiko, kad lėktuvas tru
putį per žemai skrido ir dėl to 
pataikė į vandeni, oficialaus 
aiškinimo dar nepaskelbta.

tinei grupei” buvo sudarytas į- lyyMyti. Sovietai jau buvo su-
spūdis, kad jos priekyje buvo su kontrole. Bet dabar pa- 
Malenkovas. reikalavo, kad viena iš trijų

valstybių (Amerika. Anglija. So
vietai) galėtų pasakyti veto kon
trolės komisijai. Vasario 3 A- 
merika įspėjo Sovietus, kad į- 

Kongrese šiemet katalikų yra vedant veto niekais paverčia
mas visas kontrolės komisijos 

nate 12. Tai 8 daugiau nei pe- darbas. Jeigu Sovietai savo ve
rgtame Kongrese, kuriame bu- to reikalavimo neatsiims. tai 
vo viso 95. visa konferencija turės baigtis

niekais. Manoma, kad Sovietai 
sugalvos kokį triuką, kad kon
ferencijos nenutrauktų, nes 
jiem naudinga priešininką mul
kinti ir laiką delsti.

— Kuboje Castro vyriausybė 
jau nuteisė ir nužudė 271.

— Turkijos ir Graikijos min. 
pirmininkai penktadienį susi
tinka Šveicarijoje, Ziuriche, 

Vatikano radijo paaiškinimas tartis dėl Kipro. Anglai nedaly- 
NYT korespondentas iš Ro- vauja. Jei derybos eis sėkmin- 

mos pranešė, kad per Vatika- gjj, jjg prisijungsią.
no radiją buvo pareikštas pasi
tenkinimas palankiu sutikimu 
popiežiaus Jono XXIII visuoti- I

KIEK KATALIKŲ YRA
KONGRESE

103: atstovų rūmuose 91 ir se-
Jie žuvo su lėktuvu

vo atlankius gimines Chicagoje, 
ir iš jos penkių žmonių gyvas 
išliko tik vienas — 8 metų vai
kas. Kai kurie buvo ištraukti 
dar gyvi, bet paskui mirė.

Kai lėktuvas krito Į vandeni, 
per 500 jardų nuo jo plaukė 
vilkikas. Tas leidosi Į pagalbą 
ir ištraukė tuos 8 žmones.

— Nuskendęs East River lėk
tuvas buvo visai naujas — pa
leistas skraidyti tik sausio 23. 
Jis atsiėjo 1,700,000 dol. Galė
jo būti automatiškai instrumen
tų valdomas.

Mokesčius kels

Tarp Kongrese esančių kata
likų respublikonų yra 15 ir 
demokratų 88.

Kitos religijos atstovų Kon
grese yra tiek — 67 presbite- 
rijonai, 64 baptistai, 63 epis- 
kopalai, 13 žydų (11 atstovų 
rūmuose ir 2 senate). Penki 
sakosi nepriklausą jokiai religi
jai.

* — Gub. Rockefelleris reika
lauja, kad jo projektas dėl mo
kesčių būtų priimtas. Nauji mo
kesčiai turi duoti viso 277 nau
jus milijonus. Demokratai griež
toje opozicijoje. Jie reikalauja 
palikti nuo mokesčių atleidžia- 

’ mą sumą 1000 dol., o šeimai 
2.500.

KRITIKA ORO APSAUGAI 
STIPRĖJA

Kongreso komisijoje paaiškė
jo, kad Amerika atsiliko nuo 
Sovietų raketų srityje. 12-20 
mėnesių. Atsilikimą Kongreso 
tyrinėtojai pastebėjo ir oro ap
saugoje. Esą paskutiniuose A- 
merikos oro apsaugos pratimuo
se daugiau kaip 60 proc. “prie
šo” lėktuvų prasiveržė pro gy
nybos užtvarą. Paaiškėjo dar ir 
kitas dalykas — kad armijos 
Nike baterijos šaudė lygiu pa
sisekimu tiek priešo lėktuvus, mokyklų mokytojai, kai jiem 
tiek ir savuosius, kurie priešą nepakėlė algos. Be pamokų 
persekiojo. - ko 30,000 mokinių.

— Majoras Wagneri$ numa
to taip pat pakelti mokesčius 
prekėm — iš 3 cn. Į 4.

Savaime tada brangs ir pra
gyvenimo lygis.

— Sustreikavo 800 vakarinių

li-

Radijas paaiškino, kad nenuma-

dalyvavimas tame susirinkime. 
Tačiau su jais norima aiškin
tis šalia susirinkimo. Dėl pra
voslavų nieko nepasakyta.

LĖKTUVO PILOTAS Albert H. 
deWitt ii Michigano iiskraidS 
7 mil. mylių, išbuvo ore 27.000 
valandų. Po metų buvo numa
tęs išeiti j pensiją, būdamas 60 
metų. Dabar Žuvo.

STIUARDESE Misa Mea Mar- 
cides ii R och ėst er, po lėktuvo 
katastrofos visai dingus. Tar-
navo tik nuo 1957.

Italija suka ratą atgal
sario 4-pareiškė, kad visuoti
nis Bažnyčios susirinkimas dėl 
didelių pasiruošimo darbų nu-, 
keliamas dvejus metus.

— Graikijos vyriausybė pa
reiškė Sovietam protestą prieš 
kišimąsi į Graikijos vidaus rei
kalus. Chruščiovas buvo pas
kelbęs susirūpinimą dėl Graiki
jos kalėjime sėdinčio Graikijos 
komunisto, kuris rengė pervers
mą prieš vyriausybę.

buvo parei J-

•YVIS IR MERGAITĖ. Popu
liarioji aktorė Audrey Hepburn 
su Šiuo arabišku baltu arkliu
ku dalyvavo filmo sukime. Bet 
H nusirito per Šyvio galvą, lu
te keturis Šonkaulius Ir turi 
IteulMr Sus vlsafclų filmų le
mi Mvsietų.

Italijos prezidentas Gronchi, PRANCŪZIJA IR JOS BUVę 
tardamasis su partijų lyderiais. KOLONIJOS
nerado išeities dėl naujos w- . >, ,,
riausybės sudarymo. Vasario 3 ,-*• J
jis tad pranešė min. pirm. Fan. b"'5Llų Pranc??JOS k<> 

r lomjų, dabar nepaklausomų
re a publikų ministerių pirminin
kų konferenciją. Dalyvavo 12 
Afrikos valstybių pirmininkų. 
Išaiškėjo, kad ne visos pori bū
ti unijoje su Prancūzija. Kai 
kurios respublikos nori sudary
ti savo tarpe sąjungas tr to
liau atsitraukti nuo Prancūzi
jos. ‘

fani, kad jo atsistatydinimo ne
priima ir pataria jam pareika
lauti iš parlamento formalaus 
balsavimo pasitikėjimo klausi
mu. Prezidentas taip pat pa
sisakė apie galimybę paleisti 
parlamentą ir skelbti naujus 
rinkimus.

Iden-

CANA0A

/Z A
f*

DIDŽIOSIOS LAIVŲ KATASTRO
FOS. Paskutinės H»ns Hedthoft — 

nesuranda jokių pėdsakų.

lyno.
Ryty pozicija: Turite iš Ber

lyno pasitraukti. Laiko turite 
iki gegužės 27. Jei ne, tai už
darysim Įr užįdusinsim....

Vękary . pozicija: Ne, nesi- 
trauksim. S^yo teisę' palaiky- 
sim visom

O sayo tarpę ima garsiai kal
bėtis: . Itąš bus; Sovietai tik
rai miį? uždaryk Dulles išVyko 
į Europą fartišrkas, tada įąiy- 
ti?.... JKad taSp ? galį " atsitikti, 
Chruščiovas tuąjąu' pademcms- 
travo; įsakęs ^eturių, Amerikos 
sunkvežūnių/iš Berlyno į vaka
rų Vokietiją nepraleisti. Sėdė
kit šalia lėlio, bėt nėvažiuosiL 
Protestui#' ftrttestūojate, bet 
ar mė^hMt jėgž prasiveržti?

Jei tą klinisimą spręstų Dul
les, jis; .ĮUt. būt, įsakytų tan
kam žygiūcįtiš Bei prieš keliau
damas į fių&pą;tažėsi su savo 
kritiku hflSHįht

Nors suterš: stdėkim 
Berlyno a^tMUMOš bet FuL 
bright fOilVlOl gėlVOjo: jeigu no
rės uždoMhti, jėgos nėstimkifit 
Ar pepiąHoi provežiuoti bus su 
ryty Voklutijoš antspaudu, tai 
formalumas; dėl jo negalime 
rizikuoti katu.

Toks gAtsus gMvojimas veda 
taip pat | sovietų siekiamą iš
vadą — pripažinti rytų Vokie
tiją. Tai-pati pirmoji išvada 
priešininkam Išlipus iš’ ligšioli
nių apkasų.

— Apėaugas sekretorius Mc
Elroy vAsariė 4 įspėjo Kinijos 
komunistus, • kad jeigu jie at
naujins Korėjos karą, tai Ame
rika tada kariaus atominiais 
ginklais.

— Now Yorfco 13 metų vai
kas iškrito pro langą iš 6 aukš
to. bet pataikė | purvyną kie
me taip laimingai, kad tik iš
sisuko kel|. apsidaužė, bet liko 
gv-vas.

— Doritiftinkony respublikos 
vyriausybė paprašė buvusį Ku
bos diktatorių, kad jis išvyktų 
ir nesunkintų Domininkonų res
publikos padėties.

— Aviacijos rakete Titanas 
vasario 3 vtl nepakilo
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ti diplomatai ir atskiri asmens. 
Taigi viskas buvo padaryta, kas 
reikėjo.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vąk.

Km žinoma apio moteris?
Londone galima pirkti knygą 

su trauklia antrašte: “Ka mes,

DIPLOMATAI AR 
NENPLOMATAI?

nę. “šiandien užteks”, pasakė.
Praėjo gera valanda, iki vie

nus ir kitus išvedė.

nąųis lietuvių katalikui? tai pa
darytų, mes neturėtume teisės 
piktintis, nors tai ir neatitiktų 
emigracijoje esančių lietuvių 
užimtos politinės linijos”.

Voktoji yra opinijas cent- y4 
re ne tik dėl Berlyno. Ir dėl 
antisemitizmo reiškinių, kurie 
paskutinėm savaitėm pagausė
jo: sinagogų tšniekfaimas, ka
puose antkapių išvartymas, 
spausdinti pamfletai, dainos 
£rieš žydus, nors tų žydų tėra 
tik 20,000, vietoj 540,000 prieš 
Hitlerin laikus.

Takių išsišokimų viršūnė bu
vo Hamburge. Ten du piliečiai, 
vienas 62 metų senienų pirklys, 
lotas 77 metų spaustuvininkas 
Išleido, pampfletą su tvirtini- 
maiSv kad esąs grynas melas, 
jog Hitleris nužudęs 6 milijo
nus žydų; kad tokius gandus 
leidžia tik “slaptos tarptauti
nės žydijos atstovai”; kad rei
kia žydų nepriimti į valstybi
nes ir kitokias svarbias tarny
bas....

Paskui jis kreipėsi į Kuglerį: 
“Kur tamsta gimei?” Tas atsa
kė: “Austrijoje, pirmame kare 
buVhu austrų laivyne”. SRver- 
thaler loštelėjo, paskui skubiai

Buvo 1942 metai Olandija 
užėmė Hitleris. Nuo jo dar 1933 
metais į Olandija, Amsterdamą, 
buvo pabėgęs Otto Frank su 
šeima. Amsterdame jis turėjo?o»kur buvo sunaikinimo iage- 
prekybos firmą. Ji buvo dviejų 
aukštų name su sandėliu. Dvie
jų viršutinių aukštų užpakali
nės durys buvo visai atitver
tos nuo laiptų. Iš biuro kamb# 
rio į tuos aukštus vedė durys. 
Buvo visai nesunku jas užsta
tyti knygų spinta, ir niekam n- 
ateis į galvą, kad už jų kas

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

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

STEPONAS MINKUS

Įėjo būti karininkas. “Kodėl 
tamsta neuisiregistravai — bū
tumėt buvę nugabenti | The- 
resienstadt”, pasakė Sflvertha-

Frank nieko neatsakė. “Ge
rai, pasiimkit daiktus, turit dau
giau laiko”, pasakė puskarinin
kis, palikdamas juos kambary-

KALTINIMUS PALAIKĖ
Naujienos sausio 24 atmetė 

Draugo Įtarimą dėl “bolševikų 
rankos” ir palaikė kaltinimą 
dėl informacijos stokos. “Atėjo 
pranešimas (Lozoraičio telegra
mos konsulams) ir tai labai ne
aiškus tik per Kalėdas”, o Lie
tuvos pasiuntinybės klausimas 
buvo pradėtas svarstyti lapkri
čio pradžioje.

' ‘tMĖsų visuomenė buvo ne
tikėtai užklupta, ir jai buvo sun
ku susiorientuoti, neturint tik
rų žinių”.

Chkagoje nuomonės dėl Lie
tuvos atstovybės likimo Vatika
ne buvo karštesnės ir labiau 
viena kitai priešingos nei kitur 
Amerikoje. Tai atsispindi ir 
Chicagos spaudoje. Keletas tuo 
klausimu pasisakymų iš abiejų 
Chicagos dienraščių. VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks St.

yra.
Liepos mėn. paaiškėjo, kad 

vokiečių gestapas ieško Frau- Išsitraukė ir užsidegė cigaretę, 
ko. Tada jo visa šeima dingo paskui ją vėl sugrudo į pdeni- 
už tų durų—tėvai ir dvi duk
terys: šešiolikos metų Mar
got ir trylikos metų- Anne. Po 
savaitės tos slaptos durys buvo 
dar sykį atidarytos, kad Įeitų 
kitos dvi žydų šeimos. Apie tai 
žinojo tik yictor Kugier, kuris

Toks griežtas vyriausybės žy- vadovavo tai firmai, ir dar ke- 
gis apramino pasaulio žydus, 
bet dulkių buvo daug prikel
ta. Įdomu betgi pažymėti, kad 

antisemitizmo išsišokimai ga
na sutapo su kitu dideliu įvy
kiu — Maskvos reikalavimu, 
kad vakariečiai išsinešdintų iš 
Berlyno ir Maskvos propagan
da prieš vakarų Vokietiją.

Tai suderinti žygiai Atrodo, 
kad Chruščiovas bus pavedęs 
savo agentam kelti antisemiti
nius incidentus. Sąmokslas, su
darytas tarp Molotovo ir Rib- 
bentropo, tarp Stalino ir Hitle
rio, veikia. Jeigu ir nėra Stali
nė nei Hitlerio, tai liko Stali
no dvasia Chruščiovas, o Vokie-

Lituanus
šią savaitę bus išsiutinėtas 

skaitytojams. Numeris išėjo pa
didintas.

Ten buvo siunčiami privile
gijuoti žydai vietoj Ausschwit-

turi bendradarbiai.
Už durų dingo ir per dve

jus metus nesirodė tie 8 žmo-

1944 rugpiūtyje į biurą pa
sibeldė ir įžengė 4 policininkai. 
Trys buvo olandai, ketvirtas 
vokietis puskarininkis, kuris 
jiem vadovavo, pavarde Silver- 
thaler. austras kilimo.

“Mes norime šiuos namus ap
žiūrėti”. pareiškė Silverthaler, 
ir užlipo tiesai Į antrą aukštą, 
priėjo prie knygų spintos, ją 
nuvertė. Buvo aišku įskųsta.
: Motina Frank ir nepajudėjo, 
kada į kambarį įėjo policinin
kai. Tylom suėjo pašaukti iš 

tijoje Tiko Hitlerio dvasios pa- kitų kambarių ir likusieji Tik 
likuonių, nors jie ir 77 metų. Margot pravirko. “Pasiimkit 

daiktus”, įsakė puskarininkis.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
Transliuoja ii stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kitocydes 

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

— M30 kilocydes — Madford, Mase. į
taekvteną erzins rW«iĮ nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ka ? 
ėen pili ofthiil ar praneM. tai asmentfkal įduokit® ar siuskite < 
TiWW > KNEMHJ1 — UtkusMae Itedto Hmu. M <M- l
taps 8L, Neruaed. M®— Skyriai: I ttkuaaiae Favattnre C* - $
O.-Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.OJBox 32,80. J 
Boston, Maaa; Antanas Daukantas Markei. 187 Webster Avė.. Cam- / 
brtdge. Mana. Telefonai: NOrwood 7-1448; 8OuU Boston O-44I4 ar S 
0-1040; Klrktaad 7-08M. 5

Suaugusiems įėjimas 2 dol.
Studentams ir moksleiviams — 1 dol.

ler po eilės koncentracijos lage
rių Olandijoje su visa kolona 
buvo varomas į’ Vokietiją. Ang
lų lėktuvam pakeliui užpuolus, 
pabėgo iškolonos ir sugrįžo į 
Olandiją^ ffilvereum. Netrukus 
čia jau atėjo kanadiečiai ir iš
laisvino. Tik paskiau jis patyrė 
apie likimą tų, kuriuos jis bu
vo slėpęs... Jte visi 'atsidūrė 
Ausschvitze. Motina Frank ne
teko proto ir barake mirė. Aus- 
schwitze liudininkai matę, kaip 
Margot ir Anne buvo išreng
tos ir stovėjo, su visa kolona, 
laukdamos eilės pečiun; kita ei
lė buvo vaikų.

Bet jau rusai veržėsi, ir pe
čiai nespėjo dirbti.

Kiti liudininkai matė, kaip 
Margot ir Anne pakliuvo į tran
sportą, kuris buvo gabenamas 
į Bergen-Belsen. Ausschwitze 
Franką rado rusai, jį nugabeno 
į Odessą. paskui perdavė pran
cūzų laivui, ir taip tėvas Frank 
pakliuvo į Vakarus. Vienintelis 
gyvas iš tų 8 anapus slaptų du-

vyrai. žinome apie moteris”. 
Knyga brangiai įrišta, nepigi. 
Domisi ir perka vyrai, perka 
ir moterys. Jos taip pat nori 
žinoti, ką vyrai žino apie mo
teris.

Nusipirkę skubina namo, at
siskleidžia ir randa.... tiktai bal
tus, nerašytus puslapius.

Tai tiek vyrai težino apie 
moteris.

Draugi sausio 23 dr. P. Var
naitis iš Romos straipsnyje skel
bė tokias mintis: Tarptautinė 
spauda pirmiausia pranešė apie 
Lietuvos atstovybės uždarymą, 
o ji iš tikrųjų nebuvo uždary
ta. Esą “rimto pagrindo’ many
ti, kad gandus apie uždarymą 
bus paleidusi “bolševikų ran
ka”. Antra, visi kaltinimai dip
lomatam, Vilkui ir kt, kad ne
informavo ir nepadarė žygių

vęs Amerikos kariuomenės vir
šininkas Kinijoje, dabar gyve
nąs Arizonoje, atsiliepė dėl pi
ketų Mikojanui:

"Reikėjo piketuoti ne Miko- 
janą, bet tuos vyriausybės na- 

nesži- rius<

Dėl tokios diskriminacijos 
Hamburgo teisme buvo iškelta 
byla. Ir didelis kilo triukšmas, 
kai teismas nerado čia jokio 
nusikaltimo.

Tada kancleris Adenaueris 
atėjo į parlamentą su įstatymu, 
kuris baustų kalėjimu iki tri
jų mėnesių už religijos, rasės, 
tautybės ar etninės grupės į- 
žeidimą.

Solistė ROMA VTLCINSKAITE-MAS- 
TIENE, Operetės choras, vadovauja
mas muz. M. CIBO, ir New Yorko 
moksleivių tautinių šokių grupė; va
dovaujama J. MATULAITIENĖS 
Visi lietuviai yta kviečiami kuo gau
siausiai dalyvauti.

KNIGHTS OF UTHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

gerą progą ji pakaltinti.... Ta
čiau Bažnyčiai nepalankiai nu
siteikusių grupių sukelto dide
lio triukšriab mes negalėjome 
priimti už tikrą pinigą, 
nojpme, kad jį apsprendžia to
li gražu nevienos kategorijos 
motyvai”.

Toliau paaiškėjus sprendi
mui dėl atstovybės, autorius 
konstatuoja skaudų faktą, “kad 
‘apskritai Lietuvos diplomati
nis palikimas užsienyje nyks
ta, ir įvairių valstybių vyriau
sybėms darosi vis mažiau ak
tualu turėti mūsų diplomatus’.

Ragindamas suprasti Vatika- 
no atsižvelgimą į tarptau- 

1 1 i Mlife1 M' — esą be pagrindo. Trečia, in- tinę procedūrą kredencialų at-
formuojama nebuvo, nes nebu- žvilgiu, autorius ragina taip pat 

JžžS&Ki vo ko informuoti, o kai buvo nesipiktinti ir kitų galimu žy- 
kas tai “diplomati- giu: “Ir jei Vatikanas rastų

> įem triukš- kelią kuo nors reikšmingai ir
K 1 Eww ,r 1 mo-. Pagaliau buvo iuformuo- pastoviai pagelbėti trims nulijo-

Naujosios ^Anglijos lietuvių 
Kultūrine radijo programa"

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet

rų, nes kaip jis paskui patyrė, 
Bergen-Belsen jo duktė Margot 
nuo šiltinės mirė, o * tada ir 
Anne pasakė ; ^nebenoriu dau
giau gyventi”. Po savaitės ji 
buvo negyva. Tai buvo 1954 
kovo mėn. Du mėnesius prieš 
išlaisvinimą.

Nacių policija sunaikino 
Frank šeimą, bet liko nesunai
kintas ir nesurastas dienoraš
tis, kurį Anne rašė per tuos 
dvejus uždaro gyvenimo metus. 
E jo dabar sukuriamas Anne 
Frank paveikslas, kuriuo papil
doma garsiųjų žydų tautos mo
terų galerija.

rūmą.
Po senato komisijos apklau

sinėjimų apie Amerikos rake
tų pažangą jis klausia: kodėl 
tie asmens norėjo užliūliuoti 
Amerikos visuomenę. Atsaky
mas: vyriausybės įsitikinimas, 
kad esą geriau nežiūrėti tiesiai 
faktam Į akis, kad turtingiau
sias pasaulio kraštas iš tikrųjų 
nebepajėgia savęs apginti.

Sav. V. ZELENIS
3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APplegate 7-0349

Naujienos sausio 16, pasako
damos atsilankymą nuncijaus 
įstaigoje teigia, kad nunciatū
ros pareigūnas “prelatas paste
bėjo, kad, jo nuomone, nauja
me (diplomatinių atstąvyjūųįje- 
gisteryje neims lenkų, am
basados nei lietuvių legadjoš’. 
Iš to laikraštis padarė išvadą; 
"vadinasi buvusios pasiuntiny- 

Iš kitos pusės tuo metu, kai daiktus”, įsakė puskarininkis, bės virto nepolitinėmis įstaigo- 
ima kurstyti neapykantą žy- iš kur tas?” paklausė, pa- mis ir jų reikalų vedėjai nebe- . . . „ .
dąm, tai vis ryškiau iškyla vie- matęs dėžę, kokias vartodavo turės diplomatinio statuso (to- PASIS/CKYTI UŽ LIETUVĄ?* I<» u •
nos mergaitės paveikslas, ku- kariuomenėje karininkai. Tėvas vio)” ------------- =- ’ ”■ - kune ka,na' taikos bet kuria
ris byloja apie Hitlerio nusikal- Frank atsakė: 
timus prieš žmoniškumą. Tai "Aš buvau karininkas vokie- 
Anne. Frank paveikslas. Buvo čię armijoje pirmame kare, ar- 
paskelb. tos mergaitės dieno- tileristas".
raštis. Dabar spauda ima gar- Puskarininkis paraudo. Jam 
sinti jos pačios gyvenimo epi- sunku buvo sutalpinti savo per-

ŽYMIU ŽMONIŲ BALSAI APIE 
AMERIKOS PADĖTĮ

Adm. Radfordas, buvęs jung
tinio štabo viršininkas įspėjo 
Amerikos

"Mano supratimu, Amerikos 
pilietis turėtu suprasti šių die
nu tikrą pavojų ir turėtų vertin- 

NORĖJO PASISAKYTI PRIEŠ fi Jį'^us kaip nėtaikos laikus.
VATIKANĄ AR NORĖJO Kas Amenk? sugriaus, tai ■ TELEVIZIJOS APARATAI,

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

kurie leido jam atvykti- 
"Didžiausias pavojus šiandien 

Amerikai eina iš to, kad ji ne
turi tikros informacijos, kas 
aplink ją daros".

Joseph Alsop, NYHT bendra
darbis, klaidinga informacija 
kaltina prezidentą, apsaug. sek. 
retortų ir jungtinio štabo virši
ninkus, kad

Jie visi pilstę saldų vandenė
lį apie Amerikos apsaugos stip-

Drauge sausio 29 jau J. Var- saugumo pirmiau už pa- 
Draugn sausio 22 pranešė: nas str. “Atvirai kalbant” ple- patogaus gyvenimo pa-

“Iš neoficialių, bet patikimų toja įtarimą, kad tie, kurie kė-
šaltinių spaudos agentūra IC lė “triukšmą” dėl atstovybės, Weden»yeris, bu-
praneša, kad Lietuvos pasiun- nebuvę nuoširdūs: “Vatikano 
tinybė ir Lenkijos ambasada nemėgstantieji neseniai tarėjo 
bus kaip veikiančios diplomati
nės įstaigos įtrauktos į naują 
diplomatinio korpuso prie A- 
paštaĮiškojo Sosto sąrašą”.
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Vytautas iškelia unijos klausimą

Popiežiaus Jono XXIII nu- 
• tarimas šaukti visuotinį Bažny-

žiavime (1429).
Susirinkimas prasidėjo 1414

mUun1 MJ» UMauyie -------------------------------tKJ
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rius .Nikalojus Sapienskis. De- I 
legacija buvo iškilmingai pri
imta Konstancos katedroje ; 
1415 gruodžio 4; skundas svar- ■ 
stytas 1416 vasario 16. Vokie- ! 
čių ordinas buvo pasmerktas. < 
Pasisakyta, kad skelbti karo 1

čios susirinkimuose nebuvo at- * dėl krikšto negalima, nes krikš- j 
stūgaujami Tokių susirinkimų ®S4S “laisvos valios ir, Die- *• j 
po Mindaugo krikšto tebuvo 
du: Lijone 1274 ir Vienoje 1311 
Po antrojo Lietuvos krikšto 
1386 susirinkimo nebuvo dar 
apie 30 metų, o Žemaičiai ne
buvo dar nė krikštyti, žemai
čių krikštas ir Lietuvos byla su 
vokiečiais — kryžiuočiais iški-

vo malonės dalykas’’. Vilniaus J 
vysk. Petrui ir Lvovo vysk. Jo- d 
nui buvo pavesta pasirūpinti | 
Žemaičių krikštu. Jų atlikto dar- j 
bo apyskaita skaityta susirin- | 
kime 1418 vasario i. Žemaičiuo I 
se įkurta Medininkų (paskui va- ] 
dinamoj! Varnių) vyskupija, o

įJJ ^4 susidomėjimą, nes tokie su
sirinkimai būna labai retai. Li
gi šiol jų buvo tiktai 20, prade
dant 325 metais. Anksčiau Baž
nyčios susirinkimų nebuvo^ ga
lima šaukti dėl krikščionių per
sekiojimo Romos imperijoje. 
Tie persekiojimai užsibaigė Mi- arkivyskupai, apie 300 vyskupų - 
lano ediktu 313, ir pirmasis 
susirinkimas Nikėjoje buvo su
šauktas pe 12 metų. Tame pat 
ketvirtame amžiuje įvyko dar 
antrasis Bažnyčios susirinkimas 
Konstantinopolyje 381 metais. 
Penktame amžiuje taip pat bu
vo du Bažnyčios susirinkimai, 
o paskui įvykdavo tiktai kas 
šimtas metų arba ir rečiau. Tik
tai 12-13 amž. buvo pę 3 susi
rinkimus ir 15-16 amž. po du. 
Penkioliktame amžiuje abie
juose susirinkimuose — Kons
tancos ir Bazelio — veikliau 
reiškėsi ir lietuviai.

KONSTANCOS SUSIRINKIMAS

landžio 22; taigi, truko apie ket
verius metus. Posėdžiauta Kon
stancos ' mieste, Šveicarijoje, 
prie Boden ežero.

Tame iš eilės 16-tame Bažny
čios susirinkime dalyvavo 3 
patriarchai, 29 kardinolai, 33

Spauda ir atsakomybė -
a- laikraščiai liejasi tikru tvanu 

ir veikia dideles mases žmo
nių. Kaip jos paveikiamos — 
geram ar piktam, daug kas pri
klauso nuo spaudos. Už tai at
sako redaktoriai, leidėjai ir ra
šinių autoriai. Jie svaido žiežir
bas į šiaudų kūgį, jeigu nesis
kaito su rašytu žodžiu ir nepa- 

iš jaučia už jį atsakomybės.

Atsakomybę turi ir skaityto
jai. Jie turi būti apdairūs, nes 
skaitinys nuteikia gerai arba 
piktai minčiai ir veiksmui. Jei-

grindinių priemonių žiniom ir 
idėjom skleisti. Knygų, laik
raščių ir žurnalų tuo tarpu ne
aplenkia nei radijas nei televi
zija. Nors tos dvi priemonės 
Amerikoje yra plačiai vartoja
mos • informacijai ir pramogai, 
bet statistika teberado, kad 86 
procentai žinių gaunama 
spaudos. Mūsų žinojimas ir iš
silavinimas tebepriklauso nuo 
skaitymo.

Analfabetai nieko neskaito,

skaičius pasauliečių — didikų ' 
ir kunigaikščių. Savo dalyvių 
skaičiumi, įvairumu ir svaršto-

bet su jais mažai kas ir skai
tosi. Analfabetizmas yra žemos 
dar kultūros pažymys. Nusmuk 
tų ir aukštenės kultūros kraš
tas, jeigu visi susėstų tiktai 
prie televizijos aparatų. Kraš- 

c''y to kuitūra matuojįmame apar- 
" tu, o raštu.

gu gera ir pikta skiriame žmo
nių elgsenoje, tai turime skir
ti ir spaudoje, nes ko nedaro
ma viešai kitų akivaizdoje, apie 
tai neskaitytina nė slaptoje. 
Nėra nieko slapto,-^kas nepra
siveržtų į viešumą. Čia lietuvių 
liaudies pastebėjimas teisin-

Konstancos susirinkimas bu-

buvo tartiuų Vakarų Europos 
seimas, pasiskelbęs “stovįs auk
ščiau už popiežių”.

Tokiu savo paties sprendimu 
remdamasis, atstatydino susi
rinkimą šaukusį antipopiežįų 
Joną XXIII ir Benediktą XIII, 
o popiežius Grigalius XII pats 
atsistatydino. Buvo išrinktas 
1417 lapkričio 11 naujas po
piežius Martynas V (Odo Colo- 
na). Popiežių rinko 23 kardi-
nolai ir 30 tautų delegatų (va-
dinamos 5 nacijos). Buvo dar 
pasmerktas Jonas Husas, ku
rio erezija labiausiai sklido 
Čekijoje. Imperatoriaus Zįg-

ordiną, vadinamus “krikščiony- 
bės vartus”, kad jie nėra jo
kie. vartai į Katalikų Bažny
čią, o užtvara. Kryžiuočiai sa
vinos! Lietuvos žemes — Že
maičius ir Sūduvą, puldinėjo 
kraštą, žudė bajorus, gėdinę lie
tuvaites. Viso buvo pateikta 
40 kaltinimų, surašytų Vytauto 
skunde. Jį palaikė Jogaila ir 
Lenkija.

Vytauto delegacijai, kurią su
darė 60 žemaičių bajorų vado
vavo Jurgis Gedgaudas, Jurgis 
Galminas ir Vytauto sekreto-

Lietuvių delegacija Konstan
cos susirinkime sulaukė didelio 
dėmesio, o Lietuvos vardas dėl 
ginčo su kryžiuočiais nuskardė
jo visoje Vakarų Europoje. Kon 
stancos miesto kronikoje buvo 
plačiai aprašytas lietuvių pasi
rodymas. Žemaičiai apibudinti 
kaip “rimti, karingi, aukšto ū- 
gio žmonės”. Jų vadovo Jurgio 
Gedgaudo įdėtas ir herbas: mė
nuo ir žvaigždės mėlyname dug
ne.

VYTAUTAS DIDYSIS. Šią statu
lą padarė skulpt. V. Kaiuba Lie
tuvos pavilijonui, kuris buvo j- 
rengtas 1939 pasaulinėje parodo
je New Yorke.

(Nukelta į 4 pusi.)

— Vertė jūsų darbo apie Jė
zaus gyvenimo mokslinio tyri
mo padėtį yra tik ta, kad jūs 
žinomų teologų rimtus tyrinė-
jimus pergromulavote savo

Raštas gali būti išgulėjęs šim
tus ir tūkstančius metų, bet 
paimtas ir perskaitytas naujai 
prakalba, veikia ir uždega. Spau
da dėl to dažnai lyginama su 
liepsna. Įkaitina žmones kil
niom idėjom, užkuria didžius 
sąjūdžius; bet ji gali būti ir 
gaisru, kuris žmonių gyvenimą 
paverčia nuodėguliais. Spauda 
daro gera ir pikta, kaip kiek
viena priemonė žmogaus ranko
se. .

Piktose rankose pasidaro ken 
kėja: aistrina, suvedžioja, užlie
ja papiktinimų tvanu, kuris 
plūsta per kartų kartas. Auto
riai nė nenuvokia, kiek jie ža
los tebedaro jau mirę, negalė-' 
darni savo raštų neigiamos į- 
takos sulaikyti. Senieji rusai 
teisingai yra pasakę: “ką pa
rašysi, to nei kirviu neiškirsi”. 
Užtat reikia labai atsargiai ra
šyti, daug atsargiau negu kal
bėti. Kalba nutyla, o raštas te
bekalba.

gas: “su kuo sutapsi, tuo ir 
pats patapsi”. Kokį skaitysi 
laikrašti ar knygą, toks pama
žu ir pats pasidarysi. Skaity
tas žodis įsirango į vidų ir pra
šneka žmogumi.

Katalikę atsakomybę už spau- 
dintą žodį sijasi dar su parei
ga būti Evangelijos liudytojais. 
Evangelijų dieviškasis žodis kai 
ba į žmones jau du tūkstan
čius metų. Jis tebesiprašo sklei
džiamas, kad žemėje prasiskleis 
tų Kristaus karalystė.

Kiekvienas yra pašauktas 
būti tos karalystės skelbėju sa
vo žodžiu, veiksmu ir raštu. 
Krikščionim tai yra pareiga. 
Spaudos priemonėm jie turi 
apaštalauti, skleisti tiesą, liudy
ti ir ginti tikėjimą. Mūsų lai
kų apaštalai yra geros spaudos 
kūrėjai, leidėjai, rėmėjai ir 
skaitytojai. Jie turi atsverti tą 
piktą, kuris alma iš ateistinės 
ir nemoralinės spaudos — laik
raščių ir knygų.

vo sušauktas trims reikalams 
svarstyti: husitų erezijai, Baž
nyčios reformoms ir Bažnyčios 
vienybei. Paskutinis reikalas 
huyo.pats aktualiausias. -Kata- mauto įsakymu pasmerktas Kū
likų Bažnyčia buvo suskilusi į 
tris vadinamas “obediencijas” 
arba į tris priklausomybes at
skiriem popiežiam: tikrajam po- 
pižiui Grigaliui XII ir dviem 
antipopiežiam — Benediktui 
XIII ir Jonui XXIII. Pastarasis 
tikėjosi, kad sušauktasis Baž
nyčios susirinkimas jį pripažins 
teisėtu popiežium. Jisai susirin
kimą ir sušaukė kartu su Ro
mos (Vokiečių) imperatorium 
Zigmantu, kuris vėliau lankėsi 
pas Vytautą Didįjį Lucko suva-

sas buvo sudegintas. ?
Popiežius Eugenijus IV (1431 

—1447) patvirtino visus susi
rinkimo nutarimus, išskyrus tai, 
kad susirinkimas “stovįs aukš
čiau už popiežių”.

LIETUVOS REIKALAI 
KONSTANCOS SUSIRINKIME

Lietuva įsijungė į Katalikų 
Bažnyčią Mindaugo krikštu ir 
karūnacija (1251-1253), bet kai 
krikščionybės sklidimas tauto
je ušslopo, tai lietuviai Bažny-

Buvo galima tai palikti komunistams
Vienybėje buvo paskelbti 

tn:ąstrąipsnąiai ^piėJėzų. Juo
se pakartojo vokiškojo “Der 
Spiegei” pasakojimus. Tuose pa 
sakojimuose neva informuoja
ma apie mokslininkų pažiūras, 
kad Jėzus gal iš viso nebuvo, 
o jei buvo, tai apie jį nieko ne
žinoma, kad evangelistai, ku
rie Evangelijose pasakoją apie 
Jėzų, buvę ne Jėzaus mokiniai, 
o kažkas kitas; kad evangelis
tų pasakojimuose apie Kristaus 
teismą ir nukryžiavimą “nėra 
nė vieno originalaus žodžio, o 
pateikiama mišrainė viso to,

Atsakomybė už parašytą žo
dį mūsų laikais yra žymiai di
desnė negu seniau. Kitados ma
žiau žmonių skaitė ir mažiau 
buvo raštų šiandien knygos ir

Katalikų spaudos mėnesio 
proga sukruskime geriau atlik
ti savo laikų pareigą: gausiau 
ir dosniau paremkime katali
kiškąją spaudą. LIETUVOS antspaudas ii Vytauto laikų

skaitytojam. Naujo jūs nieko 
nežinote.... Jūsų darbas neduos 
nieko kito kaip tik aistrų sro
vę už ir prieš. -

— Kodėl kaip tik specialiai 
Kalėdom? — teiraujas trečias. 
— Kad mes kalėdinės eglutėj 
šviesoje turėtume skaityti, jog 
Jėzus esąs istoriškai neįrodo
mas, — tai jau nereikalingas iš
šūkis...

Mes manytume, kad ir lietu
viškas laikraštis, pakartodamas 
tą vokiško laikraščio mišrainę, 
taip pat ėmėsi nereikalingo iš
šūkio. Iššūkis katalikam, nes pa 
liečiamas jų tikėjimo giliausias 
pagrindas — pats Jėzus Kris
tus; iššūkis neskanus, kartojant 
šlykščias nesąmones apie Die
vo Motiną. Iššūkis karingiem 
bedieviam stiprėti savo kovoje 
prieš tikėjimą. Iššūkis tiem, ku-

kas jau buvo pasakojama apie 
būsimą išganytoją”.

Spiegelio atpasakojimų miš
rainę Vienybe pasirinko pateik
ti savo skaitytojam. Pateikda
ma ją, redakcija pristato to
kiais žodžiais: “....moderniu žur
nalistiniu metodu stengiamasi 
suglaustai perteikti visas turi
mas žinias apie Jėzų žiūrint į 
jį žmogiškom akim, tarytum 

jis būtę šię dienę politinis he
rojus".

Pabraukėm tuos redakcijos 
žodžius, nes jie rodo, kad prie 
Jėzaus einama klaidingu keliu 
— norima laikyti Jį tuo, kuo 
Jis savęs nelaikė ir kuo nebu
vo. Nebuvo Jis jokis politinis 
herojus. Jis tarė, kad Jo kara
lystė ne iš šio pasaulio. Tad . .x ....
vertinti Jį “tarytum politini he- "e tarP
rojų’ yra tiek pat kvaito ir tončių ir netikmcnĮ, nes tokiais 
klaidngas priėjimas, kaip laiky- rašta,s Pr°«*“°ia nesantaiką, 
ti teologijos vadovėliu aną vo- Vokiškas laikraštis pataikė 
kišką laikraštį, kuriam rūpi Jėzų niekinti Jo gimimo — Ka- 
pirmiausia žurnalistinė sensaci- lėdų proga. Lietuviškas laikraš- 
ja, o toliau — priešreligtnis ni- tis pataikė aną niekinimą per- 
hilizmas, ieškojimas progų, kuo duoti savo skaitytojam prieš 
galėtų ypač suniekinti krikščio- vasarį, kuris yra paskelbtas 
nybę.

Vokiškas laikraštis dėl savo "katalikę spaudos mėnesiu', 
straipsnio apie Jėzų susilaukė Kablik dos reikalu 
skaitytojų atsiliepimo. Brooklyno vyskupas McEnte-

— Nėra garbinga, — rašo gart savo laiške pakartodamas 
vienas tame pat Spiegelyjė, — priminė tikėjimo priešų pirmą 
kad Jėzaus gyvenimo dokiunen- siekimą — “propagandos kam- 
tacija Jūsų yra atvaizduota nuo panija diskredituoti Bažnyčią 
pirmos eilutės iki paskutinės žmonių akyse’. Spiegelio miš-
neigiamo tikslu. rainės platinimas turi didesnį

PETRAS RIMK0NAS

Ant prakaituotos žemės

ir laimina žygį. Jo neužmiršiu čia piemens, kiek ausis užkliu- 
niekuomet! Ir nežinojau, kad dė, birbino į ragelius. Kur lū
žiame bernelyje slepias tokia pos prasižiodavo tik vargui iš
naršą. Pats savo akimis mačiau, reikšti, rūpesčiui nusakyti, nūn 
kaip patiesė keletą priešo ka- liejosi sultingos dainos, links- 
rių. Tebūna jam ramybė....

O Juozas dėstė sapne ma-

ar supras Morta, ar girdės, kai 
jos brangiausias^ jos vieninte
lis ramiai ilsėjosi po žemės ve
lėna?

— Morta, tavęs nepaliksiu,
mos ir liūdnos. tikėk manim! Ir Mykolas mirda-

Keleivis pasuko Ušvilų sody- mas to prašė.... Morta, mes iš
bos link. Laukai dirvonavo. Var- naujo įsikursime laisvoje tėvy- mės rėželį, taria šaltomis lūpo-

ašaras lyg matė, kaip jų ak
meninės statulos iškyla aukš
čiau žemės ir kryžių, virš rū
pesčių ir darganų. Jie laimina 
gyvuosius ir patys šypso. My
kolas, rodos, tiesia ranką, veda 
ilguoju pirštu apie sieksninį že-

tikslą — diskredituoti Bažny
čios Kūrėją ir jos nuolatinį pa
laikytoją Jėzų Kristų.

__ „ .. ... tyta žaizda* - - ~-(7) išgulėjo kimzi'ynuošė, keturias pis pasišokėdamas tiesėsi aukš- nėję. mis*
Vienoje rankoje laikė žemės paras mirko vandeny ir didžiau- — Kažkaip nujaučiu, kad mes tumon. Namo durys sklandžiai Senį Ušvilą vargan senatvė __Aš jį pirkau, Morta. Daug

grumstą, o antroje — tvirtai siu atkaklumu klojo priešo gre- visi nueisime Andriaus, pėdo- uždartyos,ir niekas nebėgo jam dvigubai nubalino ir palenkė daug aukso sumokėjau , 2e-
t priešė niekas nesutiko išsiil- prie žemės. Ilgą laiką jis nė mės prakaitas mane šildys, žo-

gusiais žodžiais. netikėjo, negalėjo suprasti, kad lėta velėna apsaugos nuo pū-
Tlk trečiame kambaryje pa- būtų žuvę dvi jo jaunos atža- gų ir liūčių....

daug sužeistųjų skurdžiai vai- Lankose iš vąšių žolės kupstynų matė žmogų, o tai buvo anoji los, dvi vargu užpuoselėtos gy- žiūri Morta nustebusi pro 
■ — - - ----- - ---- . -. pritvinkusias ašaras. Didvyriai,

suspaudęs šautuvą. Veidas, sa- tas, neleisdami joms įžengti į nais.... Ir ruošėsi jie toliau tė- 
kytum, gyvas —šypsojo ir su- r “ ” .... *
Stinge *akys žiūrėjo ton šalin, sodybas. Daug narsiai žuvo, 
kur liko jo senas tėvas.

šios šventos žemės rėžius, į jų viškę ginti.
Buvo saulėta pavasario diena.

Brooklyno vyskupas, kalbėda
mas apie tikėjimo priešus, tu
rėjo galvoje komunistus. Ne
lengva patikėti, kad aną pro
pagandą prieš Jėzų randam ne 
komunistų spaudoje, bet lietu
vių patriotiniame laikraštyje, 
kuris eina į tuos pačius katali
kus skaitytojus, renka iš ka
talikų lėšas, telkia katalikus sa
vo vakarų programom, verčia
si katalikų pateikiamais vaiz-
dais ir straipsniais.

Mykolas Balanda siuste siuto tojo, o priešą atlaikė, ir jis, nie- stiebėsi žėruojančios žiedų gal- Morta, dienomis ir naktimis be- ’ vybės.
dėl brolio Andriaus mirties. Jis ko nelaimėjęs, grįžo senojon vytės. Medžiuose virpėjo nau- laukianti ilgojo Mykolo grįžtant
klūpojo prie sustingusio kūno, vietovėm jo žalumo gležnučiai lapai ir sapnuose jį sapnuojanti
baltomis akimis žvairavo priešo šis pavasaris buvo negailės- dengė po savim vėsius unksny- — vrcia mimim u

link ir kažką vienas kalbėjo, tingas savo sūnų gyvybėms, nūs, neįšylančius dienų ilgu- jaukiai nuskambėjo erdvame vonuose vėl ėmė suptis ban- silpnas vėjas glosto jų antka-
Tai buvo poteris, sumišęs si» Diena dieną vijosi labiau krau- moj. Pleišaties giria snūdžiai kambary keleivio balsas. - — . -

i Skausmas kiek apdilo ir žo- rodos, vėl grįžta į žemę, vėl ke- 
jo žalumo gležnučiai lapai ir sapnuose jį sapnuojanti. dis iš lūpų ištryško tik vasa- lia viršuj sunkius cementinius 

šis pavasaris buvo negailės- dengė po savim vėsius unksny- — Gera diena, Morta, — ne- ros pradžioje, kai tėviškės dir- kryžius. Vėl saulė kaitina ir

Cia katalikam tegalima būtų 
nebent priminti Spiegelio ir 
Vienybės niekinamos Evange
lijos žodžius: “Nei vienas ne
gali tarnauti dviem valdovam: 
nes arba jis vieno nekęs ir my
lės kitą, arba vieno laikysis ir 
niekins kitą.... Tuomet aš jiems 
pareikšiu: Aš niekumet jūsų ne
pažinau: atstokite nuo manęs 
jūs piktadariai”.

guojąs javas, subiuro į avilius pinę žolę.

Namo einant, jai lyg links
miau buvo. Juk jie mirė už vi
sus, už žemę, svirnus, sodybas. 
Ir Morta širdies gilumoje pra
dėjo justi, pradėjo suprasti, kas 
toji Mykolo dažnai sakyta tėvy
nė, kuri jo lūpose buvo šventa, Ir Petras, kaip anauriai My- 
kuriai nesigailėjo net jaunos kolas, ilgesingu žiūriu skrodė- 
gyvybės.

— Taip yra, — kalbėjo ji — Sitam naujagimiui, jei 
Petrui: — vieni pasiaukoję mi- bus vyras, duosime Mykolo var-

tėvynės malda, tai buvo Mykolo jais nušlakstyta. Pleišaties pa- gaudė,-jos liūdnos dainos klau- — O, Petras!—ji prasišiepė, medų nešti dūzgiančios bitės ir 
dangun šaukiąs balsas. Po An- girių kariuomenės gretos retė- sėsi tuo gelsvu, vieškeliu einąs Bet staiga įrėmė jo veidan iš- lietus daug kartų buvo nuplo-
driaus mirties jo šnekumas jo, bet likę vyrai kovėsi ne tik keleivis, baltoj skarelėj įkabinęs gąsčiu klausiančias dideles dide- vęs tas vietas, kur paskutinią-
dingo, vienas sau knebinėjo ir už save, bet ir už mirusius. Juo ranką, kitoje lazdos vietoje ne- les akis. sias pėdas įmynė Mykolas, Juo-
ruošėsi tolimesniems žygiams, daugiau jų sukasė, tuo atkak- šąs pagaikštį. Jis ėjo ir dairėsi. Petras, nuleidęs galvą, tylėjo, zas ir Andrius.

Priešas, suraukęs didesnes liau gyvieji gynė žemę, nudieg- šie laukai, medžiai ir žiedai Jis suprato Mortos kalusimą, su Vieną sekmadienį Morta su 
jėgas, kai dangaus tamsa už- tą brolių kapais. jam beeinant tryško prato jos nesakytą žodį. O kai Petru aplankė antroje Pleiša-
klojo kruvinąsias žemėje vie- Du Ušvilos sūnūs ir Mykolas, nauja ir neįprast gyvybe. Ore virpančiai pratarė: ties pusėje esančias kapinaites.

Daugelio cementinių kryžių ei
lėse pagret buvo įsipynę ir jų 
trys artimieji. Morta daug aša
rų įmerkė į šiuos kauburiukus, 
daug skaudžios aimanos pasiun- rė, kad visiems gyviesiems gy- dą.—ir jų abiejų žvilgsniai su-

Du Ušvilos sūnūs ir Mykolas, nauja ir neįprast gyvybe. Ore virpančiai pratarė:
tas, vieną vakarą didele gauja prisiminę Andrių, negalėdavo prašovę p^mlrščiai kažkaip laja- — Jh» visi trys mirė karžy- 

Pteišatics pakraščius, šaltais žodžiais praeiti pro jo vesniu mostu sparnais kabino-' gių mirtimi...., — Morta nebe-
z si jr bangaus paskliauSais yrė- girdėjo. Ji, kaip nubaltinta dro-

— Andrius, man rodos, si. Ne, čia kita žemė, jam ro- bė, gulėjo grindyse. Skausmas
sius medžius, o pagirių kariai, kalbėjo Mykolas, — dabar iš dėsi. Čia artojai, laisvai švil- liejosi. Petras griebė ją glėbin,

Vėl blykčiojo granatų ugnys, narsoj rastą kapą, 
sprogime trenksmas purtė įsenu-

si į pastorėjusią Mortą.



AUSROS JAUNUČIŲ stovykla su vysk. V. PacMskiu ir svečiais.

(Atkelta iš 3 psl.i
Žemaičių krikštas ir Medinin

kų vyskupijos įsteigimas buvo 
paskutinis epizodas iš krikščio
nybės skleidimosi Eurppoje. Ji 

“ visa buvo krikščioniška, tiktai 
suskilusi į Rytų ir Vakarų Baž
nyčias.

LIETUVIAI IŠKELIA 
BAŽNYČIŲ UNIJOS

Konstancos susirinkime Vy
tautas Didysis dar iškėlė klau
simą dėl Vakarų ir Rytų Baž
nyčių. unijos. Klausimas buvo 
iškeltas tinkamu laiku dėl 
dviejų priežasčių: viena, buvo 
^pavykę nugalėti vadinamąją 
“Vakarų schizmą”, kai išrink
tas vienas popiežius Martynas 
V; antra, Lietuva tada buvo ga
linga ir valdė didelius rytų plo
tus, kur vyravo pravoslavai. A- 
nuo .metu jie buvo dar vadi
nami Rytų Bažnyčios krikščio
nim.

Konstantinopoliui vis silps
tant dėl turkų spaudimo, tiem 
krikščionim vadovauti vežėsi

naujas skundas prieš Vokiečių 
ordiną ir Bažnyčių unijų klau
simas.

Švitrigaila unijos reikalu 
siuntė laiškus ir delegaciją. Pa
čioje Lietuvos valstybėje, var
žantis su Maskva, buvo išrink
tas visų rusų metropolitu lie- 
tuvitĮ kandidatas Gerasimas. Ji
sai gavo ir Konstantinopolio 
patvirtinimą, buvo unijos šali- 
jiirikas. Tik jam susidėjus su 
Žygimantu, Švitrigailos priešu, 
buvo 'suimtas ir Vitebske sude
gintas. Naminiuose lietuvių ki
virčuose unija negalėjo išsis
kleisti.

Bazelio susirinkimas taip pat 
suiro. Susirinkimui pasisakius, 
kad jis “vyresnis už popiežių”,

buvo nutrauktas (1437) ir per
keltas į Ferrarą, Italijoje, pasi
baigė Florencijoje 1442. Dalis 
neklusniųjų popiežiui Eugenijui 
IV posėdžiavo Bazelyje ligi 1439 
metų ir išsirinko 
Feliksą V; šis po 
sisakė.

Bažnytinė unija 
vo nutarta Florencijoje 1442, 
o paskelbta Konstantinopoly
je 1452, bet kitais metais mies^ 
tą užėmė turkai Rytų Bažny
čiai ėmė vadovauti auganti 
Maskva, kuri unijai nebuvo pa
lanki.

'Tokiau unijos reikalais dau
giausia rūpinosi Lietuvos vals
tybė.

antipopiežių
10 metų at-

vykdyti bu-

DARBININKAS
i

Aušra Toronte
Viena iš didžiausių problemų

F menkos lietuvių parapijos ir 
L' organizacijos, yra jaunimo su- 
I būrimas ir jo auklėjimas lietu- > 
f Kiškoje krikščioniškoje dvasio- 
f je. Tos pačios bėdos kankina 
L- ir Kanados lietuvių bendruome- 
[ nes bei parapijas, kurios net 

neturi sąlygų įsteigti regulia- 
į rias mokyklas ar gimnazijas.
Į Prieš penkerius metus To-- 
| ronte įsikūrę lietuviai pranciš- 
p kernai, šalia tiesioginių parapi

jos organizavimo darbų, nuo 
pat pirmųjų-dienų didelę savo 

" jėgų dali pašventė jaunimo rei
kalams. Po daugelio bandymų 
ir šiandienykščio jaunimo psi
chologijos studijų buvo apsisto
ta prie minties įsteigti prie pa
rapijos jaunimo sporto klubą, 
kad per sportą galėtų suburti 
įvairiose anglų mokyklose išsi
sklaidžiusi lietuvišką jaunimą 
ir jį įjungti į tautinį ir kultū
rinį bendruomenės gyvenimą. 
Ir taip 1955 vasario 11 buvo 
oficialiai įkurtas P.P.S.K. "Auš
ra".

Aušra neapsiriboja vien spor
tine veikla. Nuo pat pirmųjų 
dienų ji aktyviai įsijungė į ben
druomenės visuomeninį ir kul-_ 
tūrinį darbą. Kas sekmadienį 
yra rengiami jaunimo popiečiai 
su sportine, kultūrine ir links
mąja dalimi, jie sutraukia net 
iki 400 dalyvių bei žiūrovų. Pa
rapijos kavinėje įrengta lietu
viškų laikraščių bei žurnalų 
skaityklą. Vasaros metu T.T. 
Pranciškonų vasarvietėje ren

KALBĖS ŠEN. J. FLOOD IR MIN. J. RAJECKAS
■ #

Kongresmenas Dantei J.
Flood sutiko dalyvauti vasario
16 minėjime kaip svečias kal
bėtojas. Kalbės taip pat Lietu
vos pasiuntinys Juozas Kajec-

gia jaunimo stovyklas, kurių 
pasisekimą liudiją kasmet dau- ' 
gėjąs stovyklautojų skaičius bei į 
visuomenės ir tėvų įvertinimas: I

“Pietų metu p. L. Kuzmickie- I 
nė (Paris, Ont.) išreiškė savo I 
didelį džiaugsmą, kad savo du I 
mažuosius šią vasarą buvo iš- | 
leidus į TT. Pranciškonų (“Auš- j 
ros”) stovyklą Wasagoje. Prieš ; 
Šią stovyklą vaikai lietuviškos i 
knygos nei už pinigus neskai
tę, o dabar niekeno neragina
mi jos ieško. Niekada nema
niau, kad lietuviška stovykla 
tiek daug jaunimą atnaujintų.” | 
(Tėviškės Žiburiai, Nr. 36, 
1958-IX-4). j
Glaudžiai bendradarbiaudama 

su parapijos vadovybe savo tik
slų realizavime, Aušra per šiuos 
ketverius metus išaugo į vieną 
narių skaičiumi gausiausią (tu
ri virš 200) ir populiariausi 
Kanados lietuvių jaunimo or- 
ganizacij.

» Sporto srityje Aušra per 
šiuos ketverius metus atsiekė 
gražių laimėjimų lietuvių ir 
svetimtaučių tarpe. Aušra šian
dien yra Kanados lietuvių vyrų, 
jaunių ir moterų krepšinio mie
stelis bei S. Amerikos vyrų ir 
moterų krepšinio vicemeisteris. 
Stalo tenise '—Kanados lietu
vių jaunių ir mergaičių klasės 
ir S. Amerikos mergaičių kla
sės meisteris. Praėjusią vasarą 
New Yorke įvykusiose lietuvių 
sporto žaidynėse Aušros leng- 
vatletai išsikovojo 13 pirmųjų 
ir 11 antrųjų vietų bei pastatė 
8 naujus žaidynių rekordus. 
Šiame sezone 8 Aušros krep
šinio ir 2 stalo teniso koman
dos sėkmingai dalyvauja Toron-

(Nukelta į 6 psL)

I

1959 m., vasario 6 d., nr. 10.

AUŠROS krepšininkių grupė.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K. Vaitaitį.
280 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9672

Kazimierui Cheledinui Liber
ty Federal Savings and Loan 
Assn. prezidentui, vasario 17 
d. sukaks 60 metų. •

Leonas Kaulini* nn kplprin kO Sausio 31 klubo patalpose, f
Maskva, norėdama savo įtako- kas. Minėjimas įvyks vasario persiųstos Amerikos lietuvių ’ “ enų Padaryti valdybos ir revizijos %
je turėti Kijevo metropolitą. Vy- 22 d., 3 vai. popiet Lietuvių Tarybai. Aukų lapus paruošė į. ,“Xam pranešimai, iš kurių paaiškėjo,
tautui besirungiant su Maskva, Muzikinio' Klubo salėje, 2715 ir rinkliavą vykdo Vasario 16 metų u os vel va(lovaus T R veikla žymiai «

Ateitininku suruoštas pobū- sustiprėjo, metinė apyvarta di- t
vis, įvykęs sausio 31, dalyviams desnė už tūkstantį dolerių. Nau- | t
paliko malonų įspūdį. Jaukioje jOn valdybon išrinkti: W.M. I IlOntC gCrOS“"IllClllSKOS lOtO^TatlJOS ?
aplinkoje iš visur susirinkę phi- Chase, p. Gražina Valavičienė, f portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, |

vyskupų suvažiavimą ir Kijevo asmenų vra uap- Atremontuoti Lietuvių Klu- ladelphiečiai ir svečiai iš Was- p. Klimas, p. Balčiūnas, M. Pe- I vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. f
metropolitu išnnkdino Gngą f rinkti bo namai, 119 W. 9th Avė., da- hintono, New Yorko ir kitur, trauskas, dr. A šerkšnas. Re- t nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? i
Camblaką. Tasai su 6 vienuo- J .... . 1— ’**■*—------ - v. .... .
liais nuvyko į Konstancos susi
rinkimą prašyti unijos klausi
mą svarstyti ir ją skelbti. Iš
kilmingoje audiencijoje buvo 
priimti 1418 vasario 18. Popie
žius Martynas V pažadėjo tam 
reikalui rasti laiko, tačiau klau
simas atidėtas. Susirinkimas iš
siskirstė 1418 balandžio 22. Vy
tauto iškelta iniciatyva nebuvo 
painaudota. Jis pats mirė 1430 
metais.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

mais.' Būkime duosnūs. Surink
tos aukos skiriamos Lietuvos 
laisvinimo darbui remti, bus

Hartford, Conn.
Lietuvių Bendruomenės apy

linkės narių susirinkimas įvy-

nors joje sėdėjo jo duktė Soti- • E. Alleghenty Avė. Skautų vy- minėjimo komitetas, 
ja, Maskvos įtaka nebuvo pa- čių oktetas iš New Yorko ir - 
geidaujama. Vytautas 1415 me- Philadelphijos vyčių choras at- 
tais Naugarduke sukvietė rusų liks meninę programą. HOMESTEAD, PA.

rašyti nnKu aukas vasano lo , T- a. « - ■* uuuonao, ui. n. Dcinouao. s
erosą Jie yra aorūointi auku Lle,uv,li Klubo namal turt)° Pro«« tarpusavy paben- vizijos komisijon: pulk. Sereika t 
topais' ir atatinkama* įgalioji- visan?e drauti Parėti gražiai be- ir Br. Kriščiūnas. |
____________ _________  Metinis klubo narių susinu- silinksminandu mūsų jaunimu. Po susirinkimo buvo kavutė, t

Jums geromis sąlygomis padarys

P u t n a m e
Jaunesniųjų mergaičių (nuo 

13 metų iki 17 m.) rekolekci
jos Įvyks vasario 20, 21, ir 22 
d. Nekalto Prasidėjimo Marijos 
vienuolyne Putname, Conn. Re
kolekcijas ves Tėv. A. Jurge
laitis, O.P.

Moterų rekolekcijos bus va
sario 27, 28 ir kovo 1 dieną 
N. Pr. Marijos vienuolyne Put
name, Conn. Jos vesti maloniai

vasario 7. šiemet klubas šven
čia savo veiklos 50 metų su
kaktį. Be pašalpų mokėjimo, 
klubas daugeliu atvejų yra pa
rėmęs ir kitus lietuviškus rei
kalus.

Vasario 16 minėjimas ruošia
mas sekmadienį, vasario 15 d. 
Piliečių Klubo svetainėje Pitts- 
burgh’e. Homestead’o lietuviai 
taip pat vyksta į tą minėjimą.'

Dovanę laimėjimą ruošia šv. 
Petro ir Povilo parapijos drau
gijos sekmadienį, vasario 15 d.

Stoughtono žinios
Vasario 2 mirė Jonas Blažys, 

gyv. Pearl St. Velionis buvo 
gimęs 1893 Skriaudžių par., 
Kauno gub. Amerikon atvyko 
1908. Buvo darbštus žmogus. 
Įsigijęs Stoughtone sklypą že
mės ir pasistatydinęs namus, 
1927 vedė/ Išaugino sūnų Joną 
— dabartinį Lietuvių Namų pir
mininką, ir dukteris —Bronę 
ir Albiną. Abi ištekėjusios, o 
sūnus vedęs. Albina tik nese-

P. Savolskis Švenčia 92 gim- niai ištekėjo už Cyro.
tadienį. Linkime sėkmės ir ge- Juozas Valentas, gyv. Peny Sportininkę vakaras buvo pa
ros sveikatos. Pas Savolskius st sirgęs 10 savaičių, vėl iš- 

. 1jg0ninę4 Liga įsįjnetė

LIETUVIŲ PASIREIŠKIMAS 
BAZELIO SUSIRINKIME

Po trylikos metų buvo su
kviestas naujas visuotinis Baž
nyčios susirinkimas specialiai 
unijos klausimui svarstyti. Susirinkta taip pat žarijoje, sutiko garsusis misijonierius, 

Bazelyje, 1431 metais. neseniai atvykęs g Pietų Ame-
Lietuvoje tada valdė didysis tikos, Tėv. J. Venckus, SJ;

kunigaikštis Švitrigaila, susiki
virčijęs su savo broliu Jogaila vx —------ — -------------- .s _ K -o--- z-------------
ir Lenkija. Prieš jį buvo iš- 6, 7 ir 8 čLd. Marijos Nek. Pr. 15 Buenos Aires, Argentinos, ^ėl darbo drėgnoje vietoje, 
keltas Vytauto brolis Žygman-
tas. Bazelio susirinkime atsidū
rė ir tie naminiai ginčai, ir

Studenčių ir vyresniųjų mer
gaičių rekolekcijos bus kovo

vienuolyne Putname. Conn. 
Jas irgi ves Tėv. J. Venckus, 
SJ.

PAKELTAS IKI

3’4% metams
(3% reguliaraus ir eztra)

SKAIČIUOJAMAS 
METŲ KETVIRČIAIS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbai—Neimk!

CAV1NGSMNK.
2 PATOGIOS JBTAJOOB:

135 Broadway prie BMMtor* Atome
8tf BsaUm fSrtmy prie NoatraM . ėm 

Itomber Federal Inaaranca CerpefatlM

K-C. kurią paruošė p. Jucėnienė. Vi- j 
si bičiuliškoje nuotaikoje pasi- I 
kalbėjo visuomeniniais reikalais Į

Prel. J. Amboto 90 metę su- 
kakties pagerbimas buvo sausio 
31 Bond viešbutyje. Pagerbimą 
suruošė lietuvatės sodalietės. 
Parapiečiai ir svečiai palinkė
jo geros sveikatos. Prelatas 
visiems padėkojo už gražias vai
šes ir visiems palinkėjo kuo 
geriausios sėkmės tiek jų pri
vačiame, tiek visuomeniniame 
gyvenime.

Prel. J. Ambotas dar gerai 
laikosi, aplanko 4 aukštų mo
kyklą, nueina ir grįžta į klebo
niją, nevažiuoja automobiliu.

MAŽELIS
Skambinti teL HYacint 7-4677

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

svečiuojasi Ant. Jakubauskas

Petras ir tabeli Galiniai nu

gyveno. Jų naujas adresas: 302

LAWRENCE, MASS.

tatyta šv. Pranciškaus parapi*

Vyčių paskutiniame susirin
kime kun. A Janiūnas pravedė

tema.

trinkusios pamaldoms į lietu
vių šv. Pranciškaus bažnyčių.

moterys iš įvairių Lawrence, 
Methuen ir kitų parapijų. SJ.

rinkime pasveikti.
Mik

lapijos mokyklos salėje sausio 
31 d. Sportininkų čia yra apie 
40. Nestinga jiems bičiulių rė
mėjų.

VMK

UŽGAVĖNIŲ
BALIUS

ruošiamas lietuvių organizacijų šy. Kazimiero parapijos
auksinės sukakties proga

VASARIO T. ŠEŠTADIENĮ,« VAL, VAK.
339 GRBENE ST , NEW HAVEN, CONNECTICUT

Gros šaunus orkestras) bus 
staigmenų, veiks bufetas.

Įėjimas — 1 Jot

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155
Brooklyn II, N. Y. Resid. Illinois 8-7118

AR JOS N1

Virš 21,000,000 automobilių savininkų

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.

K reipkitės:

ALBEBT F. PETEBS

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 Queens Blvd. Forest HHb 75, N. T.

TeL VL 3-1477 
NAMŲ ADRESAS

Ozone Park 17, N. Y.106-53 951h Street



DARBININKAS

Lietuviška uola Pacifiko pakrantėse Į IŠ VISUR |
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' Lietuvių kūrimasis Calif.
Pirmieji lietuviai iš rytinio 

Amerikos pakraščio į Kaliforni
ją atvyko maždaug prieš šimtą 
metų, vadinamos “aukso karšt
ligės” metu. Buvo tai paskiri-* 
nuotykių ieškotojai, jokių ryš
kesnių pėdsakų Kalifornijos gy
venime nepalikę. Tik baigian
tis 19-tam šimtmečiui, į Kali
forniją ėmė daugiau plaukti lie
tuvių šeimų. Jų daugumas ap
sigyveno San Francisco ir Los 
Angeles miestuose. Gyveno daž-

Parapijos užuovėjoj tvarkosi 
katalikiškos organizacijos, ku
rias jungia A.L.RJG Federad* 
jos skyrius, jau ilgesnį laiką 
vadovaujamas V. Kazlausko. Ne 

. vienos šių organizacijų klebo
nas kun. J. Kučingis yra ir fak- 
tinasis steigėjas. Gausus 30 as
menų katalikų inteligentų bū
relis, daugumas su akademiniu 
išsimokslinimų įsijungęs į atei
tininkę sendraugių klubą. Gra
žiai veikia Lietuvos vyčiai, pa
sidalinę į jaunesniuosius ir sen- 

tuvių šv. Kazimiero parapija, draugius, o katalikių moterų 
kuriai nuo 1947 m. balandžio 
11 d. vadovauja kldbonas kun. 
J. Kučingis. Čia koncentruoja
si visas kolonijos kultūrinis, 
visuomeninis veikimas. Parapi
jos patalpos atidarytos kiekvie
nos organizacijos susirinki
mams ir parengimams. Pati pa
rapija išaugo tiek žmonių skai
čiumi, tiek ir turtu. Iš kuklaus 
medinio namelio, kuriame pra
džioje buvo įsikūrus lietuvių 
bažnytėlė, šiuo metu parapijos 
nuosavybė užima visą kvartalą 
su keletu pastatų ir gražia 1951 
m. statyta bažnyčia. Parapijos 
nekilnojamas turtas siekia arti 
pusės milijono dolerių.

parapiją įsteigė. Nuo tada pra
sidėjo parapijos augimas, bet 
tikrasis klestėjimas bei tvirtė
jimas pasireiškė tik klebonu pa
skyrus kun- J. Kučingį, kurį se
nelis prel. Maciejauskas, kaip 
savo parapieti, buvo atsikvietęs 
iŠ Vokietijos.

šiuo metu Los Angeles lie
tuvių kolonijos centre yra lie-

skyrius ne tik uoliai talkinin
kauja parapijos, vakaram, bet 
teikia visokeriopą paramą kur 
tik liečiami bažnyčios ir tautos 
reikalai. Parapijos dėmesio cen
tre yra gražiai suorganizuotas 
ir paruoštas choras, vedamas 
prityrusio muziko B. Budriūno, 
visada jautriai skambančia gies
me, palydint galingų vargonų 
gaudimu, kelia besimeldžiančių 
širdis prie Dievo. Chorui kle
bonas kun. Kučingis skiria ypa
tingą dėmesį. Prie parapijos 
veikia seselių vedama mokykla, 
o savaitgaliais lituanistikos pa
mokos.

kolegijoj, Italijoj. Po to, įstojo 
įTelšių vyskupijos kunigų se
minariją, kurią baigė 1937 m. 
ir tų pačių metų birželio 3 bu
vo įšventintas į kunigus. Tuo
jau pat buvo paskirtas Šilalės 
parapijos vikaru ir progimna
zijos kapelionu. 1938 išvyko I- 
talijon* ir Milano Jėzaus širdies 
universitete gilino socialogijos 
ir pedagogikos mokslus. 1939 
grįžęs Lietuvon buvo L.K. Mar
gio pulko ir kartu amatų mo
kyklos kapelionas Telšiuose.
Vėliau paskirtas Šilalės parapi
jos klebonu, ir nuo 1941 iki 

~ 1944 buvo Telšių gimnazijos 
kapelionas. Artėjant bolševikų • 
smėkliai, išvyko į Vokietiją, kur 
1944-46 buvo netoli Ųlmo vo
kiečių parapijos klebonu ir vie
nuolyno kapelionu. Iš čia atvy
ko į Los Angeles, kur ligi šiol 
sėkmingai dirba.

Sukaktuvininkui linkint ge- 
• ros sveikatos ir Dievo palaimos, 
tikimės, kad jo antrosios am
žiaus pusės metai bus nemažiau 
našūs kaip buvo ligšiol. S V. JONO bažnyčia Zapyškyje. Vienas seniausių Lietuvos gotikinių 

paminklų; statyta 16 amt

SPAUDA - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO RODIKLIS 
šios kolonijos lietuviai kai 

kuriais atžvilgiais gali didžiuo
tis. Turi savus nesenai pasta
tytus Dievo namus, du stam
bius klubus — Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Centrą ir 
Lietuvių Politikos Klubą, gerai 
veikiančią ir pajėgią finansinę 
įstaigą — Schuyler Savings and 
Loan Association of Kearny, 
N.J., ir įvairių kitų draugijų.
Visa tai šią koloniją viėnyja, * Je> 0 vakare 5 vai. Lietuvių Ka- 
ir todėl ji yra pajėgi įvairiems 
uždaviniams.

Į vieną dalyką — patį svar
biausi — kolonija turėtų dau
giau dėmesio kreipti. Tai lietu
viška spauda — laikraščiai ir 
knygos, čia yra apie 2000 lie
tuvių, o paklauskite, kiek lietu
viškų laikraščių ateina? Suskai
tysite ant pirštų. Negi mes jau 
taip atitolę nuo lietuviško* ka-. 
mieno, kad nebemiela mums 
lietuviška knyga ar laikraštis. 
Pažvelkime giliau į šį svarbų, 

Parapijos vakarienė bus va- mokyklos vaikučiai, kurie su- Be abejo platiems užsimoji- reikalą ir jį pakreipkime į ge- 
sario ’ 8. Stropiosios moterys vaidins “Kelias į tėvynę”, manas atlikti reikalingi pajėgūs 

Visi kviečiami kuo gausiau talkininkai, į kuriuos klebonas

mųjų retai su saviškiais susi
tikdami. Pagal 1940 m. sura
šinėjimą Los Angeles mieste 
lietuvių užsirašė 840 asmenų.

Didesnis lietuvių kėlimasis į 
Kaliforniją prasidėjo tremti- 
tiniams įvažiuojant iš Europos 
į Ameriką. Apie tą laiką dides
nis skaičius senųjų ateivių, 
dažniausia senesnio amžiaus, iš 
kitų kolonijų čia kėlėsi praleis
ti savo gyvenimo saulėleidį 
švelnesnio klimato krašte, kur 
tiek daug saulės spindulių, kur 
žiemą viskas aplinkui žaliuoja 
ir žydi.

Pagal 1950 m. surašinėjimą 
jau rasta apie 5500 lietuvių ir 
tas skaičius kas metai didėja,

. -V nes nuolat čia atsikelia iš Ame-, 
rikos rytinių pakraščių vis nau
jos šeimos, kurioms tenai pra
kaitą spaudžiančios drėgnos va
saros ir šaltos žiemos yra pa
kyrėjusios. ’ .
Lietuvių šv. Kazimiero parapija

Jau dvidešimtojo šimtmečio 
pradžioje lietuviai kunigai, su
sipažinę su Los Angeles lietu
vių būkle, priėjo išvados, kad 
čia reikalingas vienijantis cen
tras, kuris burtų lietuvius į vie
ną vietą, neleistų juos suve
džioti agentams, skleidžiantiems 
lietuvio dvasiai svetimas idėjas. 
Pradedant 1931 m. daryta pas
tangų čia Įkurti lietuvišką pa
rapiją, bet visi mėginimai bu-
vę nesėkmingi; tik 1940 m. at
vykęs prel. J. Maciejauskas, į-

KUN. JONAS KUČINGIS, Losveikdamas didžiausias kliūtis, Angeles lietuvių klebonas.

3ALTIMORES ŽINIOS

Iš parapijos paren
gimų ypatingos svarbos yra 
Lietuvių diena, rengiama kiek
vieną rudenį ir sutraukianti di
delę daugybę žmonių. Svečiai 
amerikiečiai nemažai nustem
ba, matydami gausų lietuvių 
pasirodymą. Nors lietuviai su
daro negausią grupę Kaliforni
joj. bet yra labai populiarūs.
Kun. Jonui Kučingiui 50 metų

Viso to centrinis asmuo iš 
tikrųjų yra kun. J. Kučingis, 
kuriam praėjusių metų gruod. 
23 sukako 50 metų. Kai vietos 
Katalikų Federacijos veikėjai 
sukakties išvakarėse aplankę jį 
pranešė, kad norėtų jam, kaip 
savo dvasios vadui, suruošti pa
gerbimą. jis pasakė, jog neno
rįs — visa, ką jis padaręs esąs 
ne jo nuopelnas, o geros širdies 
žmonių. Pageidavo, kad užuot 

- pagerbimo, organizacijos paski
rtų lėšų sušelpti per Balfą 
vargo prislėgtus lietuvius.

KEARNY, N J.

♦Vasario šešioliktoji

Lietuvos nepriklausomybės 
41 metų sukakties paminėjimas 
šioje kolonijoje regiamas kovo 
1. (sekmadienį).

Tąja intencija bus atlaikytos 
iškilmingos pamaldos Sopulin
gosios Dievo Motinos bažnyčio-

~ .- Svarbus susirinkimas .

Balfo 7 skyrius vasario .mėn. 
7 d. 12 vai. šaukia visuotinį 
narių susirinkimą. Dienotvarkė
je svarbūs reikalai ir naujos 
valdybos rinkimai. Nariai ir pri
jaučiantieji prašomi į šį susi
rinkimą būtinai atvykti.

Susirinkimas bus Liet. Kat. 
Bendr. Centro patalpose (II 
aukštas).

talikų Bendr. Centro salėje bus 
minėjimas —akademija.

Jau pakviestas prelegentas 
pagrindinei kalbai pasakyti. Kal
bės taip pat vietiniai valdžios 
atstovai, visuomenės veikėjai 
ir kt. --

Meninę programos dalį išpil- 'Z veceįirm'inin’kaT
dys vietinės jėgos — Lietuvių Pe#ra$ Velevas _ 
šeštadieninė mokykla ir kt.

Visi gausiai dalyvaukime ir kalų vedėjas Wm. Pocius ir jo 
tuo įrodykime, kad Vasario še- padėjėja Z. Dasker. 
šioliktoji dar mumyse gyva.

Naujos Valdybos
Lietuvių Taupymo ir Skolini

mo Draugija (Schyler Savings 
and Loan Association of Kear
ny, N.J.) išsirinko naują val
dybą. Ją sudaro: Julius Pak- 
nia — pirmininkas, Viktoras

Kortu Vakaras

dabar uoliai ruošiasi, sekmadie-
nį dar įsijungs ir vyrai. Prie dalyvauti Lietuvos nepriklauso- 
stalų patarnaus sodalįetės su mybės minėjime.

Ištikimybės dovanos — gra- 
gera proga pasimatyti su savo žūs rožančiai — sodalietėms 
draugais ir gražiai vakarą pra- buvo įteikti vasario 1 d. 8:30 

mišių metu už ištikimą komu
nijos priėmimą kiekvieną mė
nesio pirmą sekmadienį. Tie 
rožančiai buvo popiežiaus pa
šventinti. Po mišių šv. Alfonso 
salėje įvyko bendri pusryčiai 

sidėjo prie arkivyskupijos C. jp metinis susirinkimas Išrink- 
Y.O. veiklos, šios organizacijos ta nauja valdyba. Jų pavyzdys

skatina ir kitas įstoti į šią gra- daugybTreikių?’

parapijos jaunimu. Visiems bus

leisti.
Viktoras ir Alberta Saikaus* 

kai sausio 27 buvo pagerbti pie
tuose Belvedere viešbutyje. Jie 
uoliai reiškiasi įvairiuose para
pijos organizacijose ir ypač pil

centro valdyba už pastarųjų 
penkerių metų veiklą jiems į- 
teikė auksinę spilkutę.

Lietuvos ....nepriklausomybės 
minėjimas Baltimorėje prasi
dės šeštadienį, vasario »14. Ta
da Lietuvių Taryba, kurioje da
lyvauja visų lietuvių organiza
cijų atstovai, ruošia iškilmingą .Mirė: Barbora Grinevičiene,

žią bažnytinę organizaciją.
Graudulinės (Grabnyčios) šv. 

Alfonso bažnyčioje buvo vasa
rio 2, pirmadienį. Labai daug

yra pasikvietęs eilę judrių pa- 
rapiečių, sudarydamas parapi
jos komitetą. Tačiau visur jau
čiama jo tvirta diriguojanti ran
ka.

Sutikęs kun. J. Kučingį, vi
sai neįspėtum, kad jam jau 50 
metų. Jo išvaizda jauna. Nuo
lat besisšypsančiu veidu užkal
bina naujai atvykusius ir pir
mu kartu apsilankiusius šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje, 
šiaip vis skuba, turįs atlikti

rąją pusę. Kieno namus lankys 
lietuviškas katalikiškas laikraš
tis, tas bus ir lietuvybės apaš
talas. Kam vertas toks lietuvis, 
jei jis visur ir visada tuo di
džiuojasi, o jo namų nelanko 
lietuviškoji, spauda.

Dažnai ši kolonija statoma pa
vyzdžiu kitiems. Turėtume bū
ti pirmieji ir lietuviškos spau
dos apsirūpinimo atžvilgiu.

Kearny — Harison Balfo 7 
skyrius vasario mėn. 21 d. ren
gia kortų vakarą Lietuvių Kata
likų Bendr. Centro patalpose 
(H aukštas). Vakaro pradžia 7 
vai. vak.

Vakaras bus paįvairintas a- 
luciu, kavute ir skaniais pyra
gais.

Pelnas — vargstantiems lie
tuviams šelpti.

Lietuvių Enciklopedijos talka

Kun. Jonas Kučingis gimė 
1908 gruodžio’ 23 d.# Šnyplių 
kaime, Švėkšnos parapijoj. Mo- 

ž^oniu/diįvavo'miši'ose.'*2 kėši Švėkšnos Saulės progim* 
vo šventinamos žvakės, kurių nazij°3 ir Torino saleziečių 
daug kas įsigijo.

Lietuvių Enckilopedijos Leidyk
la skelbia paskutinę Lietuvių En- 
ciklopedios Talką nuo 1958 m. spa
lio 15 d. iki 1959 m. balandžio 15 
d. Talkos metu naujai L.E. už
sisakiusieji gaus dovanų knygo
mis.

Užsisakę L.E. nuo 1958 m. gruo- jau numarinta Maskvos okupaci

ma nuraminti okupuotą Lietuvą 
sukeikė jai teisę išsileisti susovie- 
tintą enciklopediją lietuviškai. Tą 
pažadą davė vien tik lietuviams, 
bet, kaip įprasta, pažadas liko 
pažadu ir Lietuvoj turėjusi pa
sirodyti sovietiška enciklopedija

vakarienę Lietuvių svetainėje. 
Pradžia 7:30 v.v. Tarybai pir
mininkauja T. Grajauskas; jis 
ir vadovaus vakarienei. Daly
vaus Marylando gubernatorius, 
senatoriai, kongresmanai ir 
miesto majoras. Po vakarienės 
ir trumpų kalbų bus proga pasi
svečiuoti. gros geras orkestras. 
Taryba taip pat kreipėsi į gu
bernatorių ir į miesto majorą, 
kad jie paskelbtų Lietuvių die
ną.

senosios kartos lietuvė, sausio 
25 mirė Kenesaw senelių prie
glaudoje. Paskutinius mėnesius 
sunkiai sirgo. Gedulingas mi
šias už jos vėlą atnašavo pen
ki kunigai šv. Alfonso bažny
čioje sausio 28. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdę penki sūnus: Vincas, Be
nediktas, Jonas, Edvardas, Juo
zas ir jų šeimos.

Dievui ir Tėvynei. Amerikos 
legionierių organizacija ypatin
gu būdu minėjo tuos keturis 
kapelionus, kurie 1943 vasario

Vasario 15, sekmadienį, šv. 
Alfonso bažnyčioje įvyks iškil
mingos mišios su asista. Mišios 
bus paaukotos už tuos, kurie žuvo su 600 kareivių, kai jų 
žuvo dėl tėvynės laisvės ir už laivas buvo torpeduotas. Jie 
visus kenčiančius brolius ir se- S^vo gelbėjimosi diržus atidavė 
seris pavergtoje Lietuvoje ir kitiems, patys pasiliko ant laivo 
Sibiro ištrėmime. Pamaldose denio ir kalbėjo maldas, kol 

laivas nuskendo. Amerikos le
gionierių Lietuvių Posto ir Bal- 
timorės Ramovės skyriaus ka
pelionas kun. A. Dranginis pa
sakė atitinkamą kalbą. Minėji
me dainavo daug legionierių 
ir kitų veteranų organizacijų.

dalyvaus įvairios lietuviškos or
ganizacijos.

Vakare Lietuvių svetainėje 
įvyks minėjimas, kurį ruošia 
Lietuvių Bendruomenė. Progra
ma prasidės 5 v. Kalbėtoju bus 
prof. Domas Krivickas. Meninę 
programą atliks šeštadieninės

džio 15 d. iki 1959 m. vasario 15 
d. gaus pilną V. Krėvės Raštų 
rinkinį (6 tt.). Ir visi tie, kurie 
užsisakys nuo 1959 m. vasario 15 
iki 1959 metų balandžio 15 
d. gaus Lietuvos Žemėlapį ir Jo-

nėję cenzūroje, šis Maskvos rū
pestis ir nuolatinis L.E. puolimas 
rodo, kokį milžiniškai lietuišką 
darbą šiandien mes išeiviai atlie
kame. Ir tikrai mes ja galime di
džiuotis, nes tik vieni lietuviai,

no Balio Lietuvių Dainos Ameri- išsiblaškę po visą laisvą pasaulį, 
leidžia bendrąją enciklopediją sukoj.

Išėjusius L.E. 15 tomų naujieji gausia lituanistika. Kito tokio at* 
prenumeratoriai gaus išsimokėji- sitikimo dar nėra pasaulyje. Mes 
mui jų pageidautomis sąlygomis, darbą daugiau kaip įpusėjome, ti- 
o už naujai išeinančius tomus, kime ir iki galo ištesėti.
kurių bus dar 12-13 tt., moka už Mielas Lietuvi, mes kviečiame 
kiekvieną išeinantį tomą. Vieno Tave įsijungti į L.E. prenumera
tom© kaina JAV $7.75, visur ki- torių eiles ir tuo pačiu būti mū-
tur — $8.

Lietuvių Enciklopedijos laidimas 
nėra kieno nors asmeninis reika
las, bet visų lietuvių sutelktinių

laisvame pasaulyj gyvenančių lie-

vos dalimi. Šiandien jau jokia 
paslaptis, kad pradėjus leisti iš- 
sibarsčiušiems pasaulyje lletu- 
vlama L.E., Maskva susirūpino.

Jonas Obelinis **vo ją puolė Ir iškoneveikė, o norėda-

sų pradėtojo darbo dalininku. L.

pastangomis, ją leidžiame visi 
bendra talka. Todėl ir ją baigus, 
visas mūsų pasididžiavimas ir bū
simų kartų įvertinimas priklau-

tuvių pastangos už savo kultūrą sys visiems: leidėjams, redakto- 
ir lietuviškumo išlaikymą šiandien riams. talkininkams ir prenume- 
tapęs ir besąlyginė laisvinimo ko- rotoriams.

Laukiame atsiliepiant.
Litavių Enciklopedija

2S5 C Street
So. Boston 27, Maso.

— Darbininkas kitą savaitę 
dėl Linkolno šventės išeis tik* 
tai trečiadienį, vasario 11.

— ’ Vysk. V. Brizgys išvyko 
į Australiją. Sausio 19 iš Chica- 
gos per Los Angeles išskrido 
į Honolulu. Havajų salose ap
lankė tris lietuvaites — Svč. 
širdžių kongreg. seseris. Viena 
iš jų dirba Molokai saloje raup
suotųjų kolonijoj. Ten yra gy
venęs ir dirbęs garsusis tėvas 
Damijonas. -Savaitę laiko _pra- 
leidęs Havajuose, sausio 28 pa
siekė Sydnėjų, Australijoj, čia 
aplankys Melbourną ir kitas lie
tuvių kolonijas. Į JAV grįš tik 
po Velykų.

—Prel. L. Mendelis, išleido 
paaiškinimus apie gregorijaniš- 
kas mišias.

—Kun. Vyt. Demikis, Pater- 
sono šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos vikaras, šiais metais 
birželio 7 mini 25 metų kuni
gystės sukaktį.

— Leonardas Valiukas, sau
sio 27 išrinktas Los Angeles 
rajono respublikonų vicepir
mininku.

— Nekalto Prasidėjimo kon
gregacijos seserys dalyvavo A- 
merikos katalikų stovyklų są
jungos suvažiavime; Sesuo-M. :
Bernarda atstovavo mergaičių 
stovyklą Putnam, Conn., o se
suo M. Paulė — jaunimo sto
vyklą Manchester, Mich. Kon
ferencija , vyko New Yorke, 
Statler — Hilton viešbutyje, 
sausio 28-30.

— S. Griežė—Jurgelevičius, 
Dorchester, Mass., atkreipė dė
mesį į tilpusią Darbininke (sau
sio 23) pastabą apie Vilniaus 
krašto miestelį Benekainius. Pa
taiso teisingai. Turėjo būti pa
rašyta: “Prieš karą miestely ir 
valsčiuj buvo apie 10,000 gyV.” 
Buvo išleistas žodis “valsčiuj’.

— Komp. Jeronimo Kačins
ko kūrinys fortepionui “atspin
džiai” buvo išpildytas Oregono 
ir Washintono valstybėse įvyku
siuos keturiuose koncertuose. 
Veikalą išpildė pianistas Victro 
Gritteth. Komp. J. Kačinskas 
gyvena Boston, Mass.’

Gen. V. Grigaliūnas - Glovac
kis, gyv. su savo sūnaus šeima 
Tunja, Boyaca, Kolumbijoj, ne
žiūrint senyvo amžiaus, gyvai 
seka lietuvišką spaudą ir visą 
lietuvių gyvenimą plačiame pa
saulyje. Vasario 16 minėjimo 
proga atsiuntė Darbininko re
dakcijai laišką, kuriame išreiš
kia savo pagarbą visiems did
vyriams žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, sveikina savanorius ir 
karius, linki sėkmės redakcijai 
ir leidėjams kovoje už Lietu
vos laisvę ir visus lietuviškus 
reikalus.

Juozas Belza — iždininkas, rei-

Mr. 6 Mn. Jos Yasauskis
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida

jai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su s" 
palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies su visais pate 
gurnais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabejo
jame, kad būsite patenkinti.

Valdybą renka direktoriai, o 
direktorius draugijos nariai per 
metinį draugijos susirinkimą.

Draugijos būstinė: 24 Da- 
vis Avė. Kearny, N.J. Tele. WY 
1-0001.

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centro 1959 metų val
dybą sudaro: Andr. Salvest — 
pirmininkas, Povilas Bagdonas 
— vice-pirmininkas, Juozas Mė- 
lynis — prot. sekretorius, Ch. 
Alicks — fin. sekretorius, Ed. 
Stodolskis — iždininkas. Juo
zas Belza — reikalų vedėjas, 
Andr. Leonard — tvarkdarys, 
ir John Case, klubo vedėjas.

Misijos Kovo mėn. 15 šventojo Var- 
Sopulingosios Dievo Motinos do Draugijos nariai eina bend- 

parapijoje misijos prasidės: ko- ros komunijos. Po komunijos 
vo mėn. 2 — 8 d.d. angliškai, iškilmingi pusryčiai Liet.. Kat. 
kovo mėn. 9 — 15 d.d. lietuviš- Bendr. Centro salėje.
kai. - JAA

SAULĖTA, MALONU, PATOGU
Hollywoodo Apartamentuose

a vieta atostogoms. Jus čia « 
skaidriu Atlantu ir lieknomis t 
pirmos rūšies su visais pato*
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Toronto Aušra
(Atkelta iš 4 psl.) 

tomiesto lygose. Aušros jau- 
nosioskrepšuriakės ne tik kad 
nepralošė dar nė vienų lygos 
Rungtynių, bet taippat atsto-
vaus CYG lygai Ųntario krepšį- 
nio pirmenybėse. Trys jaunu- 
čių ir dvi vyrų komandos įėjo | 
į pušfihalus ir turi yflties išsi- į 
(mvotl ne tik savy lygos, bet d 
ir Toronto miesto nugalėtojų j 
titulus bei kvalifikuotis Onta- | 
no krq^šmio pirmenybėms. J 

šiuo metu klube yra kultivuo .
jamosšiosspęffto šakos: d

1 —- krepšinis vyrų, jauniiį “ j 
jaunučių ir mergaičių;

2. — stalo tenisas vyrų, jau- | 
nių ir mergaičių;

3. —lauko tenisas vyrų, jau
nių ir mergaičių;

4. — lengvoji atletika vyrų, 
jaunių, jaunučių ir mergaičių; 
' 5. — plaukimas vyrų, jaunių, 
ir mergaičių;

6- — šachmatai.
Klubo valdybą sudaro: K. Ba

tūra — pirmininkas, J. Uogin-

i žaidžia Toronto Church tygoą “Bantam” klasėje.

Highest Prices Paid For Waste 
Paper — Rags — Old Office 
Records and Metai Scrap 
TULINO VVASTE MATERIAL 

COMPANY 
1541 Dean Street 
Brooklyn. N. Y. 

PR 86301

WAVE OLD GLORY CORRECTLY
Thą foRowing Flag Deaters are atole to supply the new 
Flag at Reėjsbpabte prices. We highly recommend them 
to you for dependable Service.

EICH OF BEDFORD

Waste Paper — Office Records 
Files — Destruction Guaren 
ted Highest Prices
ACTIVE WASTE PAPER CORP.

NE 6417?

TO PLACE, 

YOjUR AD 

CANCEL OR CHANCE

SO 87111

vos. a: demone

durus surenka -kasdien aukšte- 
ims kainomis, (steigta 1907.
297 Nevins St., Bidyn, N.Y...

ULster 2-6594

ARISTA FLAG DECORATIONS

Brooklyn, N. Y.

FL 7-9031 Evonings 
Manufactures & Distributors of

THE EMBLEM MART
1644 Broadway 
Brooklyn, N.Y.

HY 1-8353

We also carry a complete 1 
of Religious Articles.

retorius, K. šapočkinas ir V. 
Peteraitis — sporto vadovai, 
D. Laurinavičius — iždininkas, 
P. Žulys — parengimų vado
vas, J. Genys — ūkio reikalų 
vedėjas. JL S^jonienė ir Ą: 
Rekštytė — mergaičiųvadovės 
ir T, Paulius, Q.F.M. — glo
bėjas.

Sekmadienį prieš Blue Sfar

Pereitą sekmadienį rungtynės 
prieš French SC dėl blogos aik
štės buvo atšauktos. Jauniai, 
Gottscheei nepasirodžius, gavo 
taškus be kovos.

šį sekmadienį LSK vėl žai
džia savo aikštėje New Farmers 
OvaL Priešininku yra Blue Star 
ekipa, kuri paskutinių laiku y- 
pač sustiprėjo ir savo prieši
ninkus pliekia gana skaudžiai. 
Ukrainiečiai, pavyzdžiui, gavo 
iš jų net 5K).Pirmame rate mū
siškiai su Blue Star baigė 3:3. 
pirmosios komandos
2:30; o rezervinės — 12:45 vaL

VASARIO 16 MINĖJIMAS ŠILTAM FLORIDOS PAMARY
, Daugelis, norėdami paspruk
ti nuo žiemos šalčių, atvyksta 
į čia pasikaitinti saulėje, pasi
maudyti, pasigrožėti žydinčia 
gamta. Tarp atostogaujančių 
yra nemaža lietuvių.

Mūsų mieste veikia Ameri
kos Lietuvių Klubas ir SLA 
3.73 kuopa. Bendromis šių or- x ; r
gšnizacijų pastangomis ruošia- Ašmonas — Ashman, AVilliam, 
mas Lietuvos Nepriklausomy- gyveno Wemer Street, Seattle, 
bės paskelbimo minėjimas Let- Wash., ar gal B.C. Kanadoje 
ter Carriers svetainėje 314 — 
15th Avė., So. Vasario 16 d., 
12 vai., SLA. 373 kuopos šei
mininkės ruošia bendrus pietus. 
Tuojau po pietų bus minėjimo 
programa. Kalbės Alto iždinin- 
kas M. Vaidyla, dr. Domas Ja-

SUPERKAME VARTOTĄ PO- 
PiERĮ Aukštos kainos. Pasitei
raukite.

DESTRUCTION GUAR, Ine.
Crosby Paper Stock Co.

419-21 W. B’way CA 6-7772

S.I. THEATRICAL RENTAL Co.
4 Hawthore Avė. 

Staten Island, N. Y.
GI 2^7475

If no an$wer

BROOKLYN FLAG AND 

BANNER C0.

356 Goto Street 
Brooklyn, N.Y.

t MA 50025

$v. Jono Ligoninėje Long Island City

GAILESTINGŲ SESERŲ MOKYKLA
ST. PETERSBURG, FLA. Visi lietuviai kviečiami pa

sinaudoti šia proga, palikti pus- 
saitis ir teisėjas J. Žiūrįs. Dai- dieniui malonų pajūrį ir atvyk- 
nuos K. Staupo vadovaujamas ti į Vasario 16 minėjimą, 
choras. Rengėjai.

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
Stasė ir jos šeimą ' 
Levickis, Antanas ir Juozas, gy
veno Scranton, Pa., ir Cleve- 
land, Ohio
Lumpickas, Aleksas, kil. iš 
Blusiškių km., Daugailių vai. 
Utenos apsk.
Maksimas, Jonas, buvo vedęs 
Oną Mazuraitę, kilęs iš Moriš- 
kių km., Naujo Radviliškio 
valsč.
Merkelis. Kazimieras, iš seniau 
atvykęs Amerikon.
Mickevičienė Marija, Simono 
duktė, gim. Viekšniuose, ir jos 
vyras MickevięųĮS Pranas.
Mikšys,* Juozas^ Juozo sūnus, 
gyvenąs Chicagoje

turi brolį Motiejų
Astrauskas, Povilas, Juozo sū
nus, gyvenąs Brooklyn, N-Y.
Bracas, Juozas, Prano sūnus, 
gyvenęs Buenos Aires, Argen
tinoje.
Ignatavičienė — Lukošiūnaitė,

Darbininkui paremti aukojo
Po $10.00: Angelų Karai, pa

rapijos Moterų Sąjungos 29 Kurliandskas. J. Sakaitis, yto
kuopa, Brooklyn, N.Y.; Moterų cester; O. Visniauskiene, So.
Sąjungos skyrius, Linden, NJ. Boston; Ph. Repšius, Brockton;

Po $5.00: Angleų KaraL pa- M. Raudeliunas, Brighton; J. Ai- ’ Motekūnas, Antanas, gyvenęs
rapijos Gyvojo Rožančiaus d-ja, dukonis, V. Kamantauskas, Nor Rokiškio ir Obelių miestuose.

v Brooklyn, N.Y.; Dr. J. Dičpini- wood; C. Sebeika, Hudson; P. Iš Vokietijos bene išvyko Ar-
z^aaa gaičio šeima, Woodhaven, N.Y.; Adomavičius, Athol gentinon

Jauniai Gulianalli 1-^0 v J Klemejerienė, Woodhaven, Iš Conn.; J. Niauta, K. Dap- Nutautas, Vladas, Antano sūn.
; N.Y.; R. Budrienė, Jackson Hts. ^us, A. Orentas, A, Zabelskas, inžinierius laivuose, išvežtas

; . N.Y.; J. Pronckus, Męthuen, j. Valys, Waterbury; B. Mace- Vokietijon 1944 metais
Ridgewood: LAK 57:50 Mass. nas, P. Kirmonas, Hartford; J- šauklys. Jonas. Kasparo sūnus

Po $1.00: P. Aiksnoras, P.

cester; O. Visniauskiene, So.
Boston; Ph. Repšius, Brockton;

N.Y.

Po $4.00: E. Balčiūnas, So. "Gruodis, New Haven.
Boston. Mass.; A. Urbikas, Ci-? Svarbiausia pirmenybių kov, A urwtas, u- . v . „ . ^1o broIi

LAK pralaimėjo Ridgewoodui, cen> Mišrūs: B. šarkems, Newark, rejo broų Antaną
kuris eina be pralaimėjimo. Jei- Ce ’ ' _ N.J.; Dr. P. Jųcaitis, Linden, Titlius, Henrikas — Andrius,
gu mūsiškiai būtų buvę pilno r K°ndratavičius, Pater- Juozo sūnus, gim. 1915 m.
sąstato, būtų aiškiai laimėję, f?“’ /*; son, N.J; T. Grinevičius, Har- vitartas, Jonas, Juozo sūnus,
Lepikas išvyko į Oswego N.Y. R Butauskas- Tomngton, jųj. p Savolskis, W. gyvenęs Newark7 NJ.
kolegiją, Vyšnios dėl tarnybi- Gonn- 
nių pareigų negalėjo atvykti. Kun. A Senkus,
Gintautas susižeidęs negalėjo New York, N.Y.; Z. Karalius, 
žaisti, o Bačanskai visai nesi- Oakville, Conn.; P. Davidon,

Homestead, Pa.; kun. P. Jonai
tis, Albany, N.Y.; Š. Modziliau- 
skas. J.E. Žemaitis, Brooklyn, 

____ ,  _________ _____ _____ N.Y.; J. Ališauskas, Woodhaven 
teikė pasirodyti. Būdami vos Milford. Conn.; V. Amsiejus, jų.Y.; J. Girevičius, St Catha- 
penkiese, atletai iš karto buvo Cleveland, O. 
pasmerkti dideliam pralaimėjL Po $1.00: A. Jurgela, Brook- A. Pilibaitis, Linden, NJ.; V. 
mui. Pirmą ketvirtį prapylę net lyn, N.Y.; B. Valiulis, Green- Yustas, Bayonne, NJ.; J. Kaz- 
14 taškų skirtumu, visų nuste- port, N.Y. lauskas, Perth Amboy, N.J.; J.
bimui atsigavo ir pradėjoRidge- ' Kalenauskas. Watertown, Conn.;
woodą vytis. Gerai užtrauktas BOSTONAS ^oman’ New Haven, Conn.;
mūsų zoninis dengimas nelei- “V. Kuprys, Cicero, m.; O.Bal-
do priešininkui per daug pasi- Nuo Bostono miesto vardo zerytė, Detroit, Mich.; 
reiškti. Likus žaisti porai mi- yra vadinami: kaitienė, Cleveland, O.
nučių, pasekmė buvo vos 4 Korty lošimas, išrastas 18 
taškais mūsų nenaudai. Atletai amžiaus pabaigoje anglų kariuo- 
dar šoko pirmyn, bet nuovar- menės buvusiame apsuptame 
gis neleido pasekmės išlyginti. J A. Valstybių Bostone; lošia- 
Geras ir vėl Sirusas L Visi kiti ma keturiese su 52 kortomis;
taip pat atidavė, ką galėjo, |- paskui tas lošimas nuėjo į Eu- 
skaitant ir jaunąjį Sirusą n. ropą ir pačioje madoje jis bu- 
žaidė ir taškus pelnė: Kuryla vo pereitojo amžiaus viduryje;
— 23; Sirusas I — II; Daukša šokis, lėtas, 3-4 pėdų, pana-
— 6 Tulaba ir Sirusas H po šus į valsą, prasidėjęs Bostone,
5, o paskui buvęs paaiekęs ir Eu-

Attetas. ropą.

rines, Ont., Canada.

Zaranka, Adomas, Juozo sūnus
Zilinkevičius, Stasys, Adomo 
Sūnus
Zuperskas, Antanas, iš Skersa- 
balio km., Prienų par.

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Stret 
New York 24, N.Y,

Reikalingas spaustuvei lino-
I. Stan- typo darbininkas. Kreiptis — 

Franciscan Fathers, 910 Willou- 
N'"*!"®*’ ***"«! ghby Avė., Brooklyn 21, N.Y. 
Tėvai Pranciškonai

TeL: GL 2-6916

Highest prices for Waste Paper — 
Rags — Office Records — Special 
consideration given to Religious In
stitutions —

C. RUSSO & SONS

Brooklyn, N. Y. 
GE 9-8457

For the Highest prices for Waste 
Paper — Tabulatteg Cards caH or 
write:

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

SO 8-5503

OZONE PARK WASTE MATERI
ALS Co. Ine.

’■ - 97-JZ Ozone Park ■- 
Long Island N. Y.

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

VI 5-7001 - 2

Highest prices paid for — prin- 
ters — Binders — Lithographic 
waste — Special consideration gi
ven to Religious Institutions.
DUNMORE VVASTE PAPER Co.

210 Stuyvasent Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

GL 3-2258

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

FENNIMORE RAG Co. 
653 Parkside Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

IN-2-1556

VVaste Paper — Rags — Old Of
fice Records Removed — Highest 
Prices paid — For Dependable 
Service

Contaet
UNITY PAPER STOCK Co.

44 Congress St
Brooklyn, N. Y.

MA 5-2997

Tuojau pat surunkame vartotų po-' 
plerj, skudurus, įstaigų pop. reik
menis. Mokamos aukščiausios kai- 
nos.

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

GE 6i14W

Relaible Removers of Waste Paper 
- Office fecords - Highest Prices 
Paid - Special Consideration Givetv 
To Religious Institutions

STOCCI A SONS
396 W. Brodway, N. Y. C- and 
242 West 47 St, Brooklyn, N. Y.

Telf. HY 2-3355

Immediate removal of Waste Pa
per — Rags —- Old Office Records 
— Special consideration given to 
Religious Institutions.

LOUIS MANZELLA & SON 
59-24 Blėecker St. 
Ridgewood, N. Y.

VA 1-0282

23-18 44 th Drjve, Long Island City
Po trijy mokslo moty duodamas gailestingos sesers diplomą

Mokyklai vadovauja šv. Juozapo seserys

Pripažinta JAV Goilestingy Sesery Lygos
Mokslas prasideda rugsėjo mėnesį

Dėl informacijų rašyti: To The Director of Admissions

VILNONES MEDŽIAGOS
gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firm<

S. BECKENSTEIN, Ine.

-

118-125-131 OBCHABD STW GR 5-452
COR. DELANCEY, N. Y. C.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainišk

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRŲ 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 
' ■ ■ L ■ ■. . ■ - • - - A. .

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

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

Vilnones medžiagas p ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atslnetkite A] skelbimų, kuris bus ypatingai Įvertintas

::

Removal of VVaste Paper — Rags — 
Old Office Records — at top prices 
with special consideration given to 
Religious Institutions.

DERRICO CO., INC 
907 E. 141st 

N.Y.C. 
WY 3-2100

< ■ Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
> šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC.
151 Orchard Street

Highest prices paid for Waste Pa
per — Rags — Office Records — 
Prompt and Reliable Service Spe
cial consideration given to Religious 
institutions. Ali Borus —

F <V GACCIONE R Co.

LU 14030

NewYork2.N. T
Tolei. GR MIGS

Kalbame rusNkai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

SIUNTINIAMS | LIETUVĄ!
ramsto ros dideų pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų koettuman 

b svąrNama, moterų eilutėms, sienelėms bei švarkams.
Mateytua tr rnyoninės medžiagos parduodamos griefUi urmo

♦ PRIE CJTT SAVINGS BANK TeL EL 4-171

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » V AL. VAKARO

raauoKite save gyvenimą ftns- 
t i ir jo š ’ Motteud Marijai pa 
dedamos jaunom mergaitėm jų 

Mažosios neturtingosios seserys (The Little Sirtcrs of the Poor) $ problemose, stokite į
labai trokšta ir kartu yra surirūpintisios bendradarbiavimu su vys- i nanvtAfe Įrurn
kupijos tr miesto ugniagesių įstaigomis norėdamos amangoti fų tft- £ 19 rų
laikomuose dvejuose senelių prieglaudos namuose Uratas senelių nuo < 
gatenos gaisro nelaimes. • i

Namų pertvarkymas pagal naujas ugniagesių taisykles reikalau- 
ja daug leėų. todšl jos kreipiasi į jų rėmėjus ir prietelius prašyda- i 
mos šiam reikalui aukų. Reikalas labai skubus ir neatidėliotinas. ] 

Mos seserys Erooklyno diecezijoje tarnauja nuo 1868 m. patar- 1
naudaraos seniesiems Amerikos piliečiams užtikrindamos jiems savo j 
meile tr rfipesttngumą. ’

Padekite mūras kiek kas išgalite Muos darbus Įvykdyti. <

ATSIŠAUKIMAS
KELIONĖ Į UURD4 1959

IR KITAS ŠVENTOVES LANKANT

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

sų geracteriama

THE LITTLE 8ISTERS OF THE POOR
Bustnrtck A DeKalb Avės. Brooklyn 21. N. Y.
Ingas dėkingumas seselių Ir senelių bus gausus visiems mū-

Asmeniškai vadovauja 
MOST REV. JOSEPH M. PERNICONE, J.C.B. 

New Yorko Vyskupas Pagelbininkas 
Iš N. Y.' išvykstama 

liepos -21 laivu 
Pagedaujamos baigusios aukš- b COLOMBO

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėm 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesala 

vilnonės skaros ir šalikai

Jų veikla:
Artimo meilės darbai, mokymas.
ligonių priežiūra, slaugymas, ku
nigams pagalba ir t.t.

tąją mokyklą.
Tolimesnių informacijų klausti:

Convent of the Good Shepherd 
226 Su88ox Avenue 

MorrMewn. WJ._______

rugsėjo 8 laivu
SS C. COLOMBO

ir rugsėjo 23 laivu
SS AUGUSTUS 

Informacijos reikalais kreiptis 
L’Atlantic* Trarel Boreao (Agente Di Priristo)

593 East 187 Street, Brona, N. Y., 8E 3-8071 
Caihoile P8grimage Cimmantty, Ine. and AJ.TJ. Italy 

Buite 1212-56 W.'42nd Street, Nėr York 26, N. Y. LO 5-1564

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orehard Street, New York 2, N. 1

TeL: AL 4-8319



GIRLS GIRLS — GIRLS

no 1, minėjo'Lietuvių A ko
mandos .laimėjimą prieš Har
vardo universitetą 4-1 ir 
lingtono prieš lietuvių B 4-1. 
Bostono tarpklubinėse lietuvių 
A pereitą šeštadienį sužaidė ly- 
gimnis su Quincy, pas juos 
2%. Beliko ketverios rungtynės 
mūsų A komandai

Bostono tarpklubinių lentelė, 
pirmąjį ratą užbaigus: Boylston 
5-1, Lietuviai Cambridge “Y” 

. ir Harvardo universitetas po 4- 
2, bet partijos lietuviai laimėjo 
18^4, Cambridge 18 ir Harvar
das 17Vi, Quincy 3-3, toliau 
Brandeis univ. ir Sylvania.

Lietuvių' A sužaidė dviejas 
antrojo rato rungtynes, laimė
dama prieš pirmūną Boylston 
klubą ir lygiomis su Quincy, 
pirmame gi rate prieš šias abi 
komandas buvo pralaimėta.

KOACH EMPLOYMENT AGENCY 
279 Huguenot SU Mochanic St, 
New Rochelle, N. ¥w BE 5-1660

FARMACISTS

30 HOUt COURSE

1SMBTST,rnnH,ILY.

®®©®®®«®©®©®©»Bee®©©®©©®©©
NURSING HOME

WOODMARE NURSING HOME

GEORGE EISELE 
PHARMACISTS 

Phone FRanklin 2-0934 
- 176 Wect Adam* Street 

Chicago, III.

FURNITURE REPAIRING

ROMA ART FURNITURE 
DECORATORS

Painting — < 
ttwRt Work — 
Wallpaperihg Stbnn Doors and
Windows

VKttATTONS REMOVED 
CLeverdale 9-5899 

6504 20th Ire, Brooklyn, N.Y.

*»**»u**aa*>**
APLANkYKlTE ELIZA.BKTH 

BCTOirt Gyvenimo 
VIETOVES '

•Majore,

b kolegijų ir katalikų 
kur SisUffl of Charity

slaugo sužeistuosius. ■ ,

AutomoMEa (stata ragon) jus 
paims ii namų kiekvienų penkta- 
dieni vakare ir pami sekmadienį.

Raiykite — Mark H. Caliahan

35 Roe Court, IsHp. N- Y.

MENS CLOTHES

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

Baras, sale vestuvėms.
parengimams, susinu

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė.'stoties) Ridgewood •

sario 20-23, Huntington YMCA 
namuose, jos bus atdaros ir ki
tų steitų dalyviams. Varžybos 
bus A ir B klasėse. Dėl pirme
nybių informuokitės pas K.. 
Merkį, telefonu AN 8-1282.

Montroalio p-bėsa pirmauja 
' Siklos 9, Witt 8U, Rosso 8. 

Matthai Joyner, Bąįkpvi- 
. čius ir kiti po 7 tš., Ignas Ža

lys su kitais turi po 6V£, Ju- 
dzentavičius 6 tš.

Montroalio dienraštis Gazette 
sausio 24 d. įdėjo Povilo Vai
tonio laimėtą partiją prieš did- 
meisterį Larry Evans iš N. 
Yorko su įvadu, kad Kanados 
meisterio laimėjimas prieš tarp
tautinį didmeisterį turi būti y- 
patingai atžymėtas. Hartforde, 
Rytų apygardos šachmatų p-bių 
nebuvo. Vietos šachmatininkai, 
Algimanto Giedraičio vadovy
bėj, netrukus pradeda tarpusa
vio turnyrą. Numatomos Bosto
no - Hartfordo šachmatininkų 
draugiškas susitikimas. Jis bus

Seneliams — begyjantiems ligo
niams — Chroniškiems ligoniams 

—Invalidams — Gailestingų se
serų priežiūra
139 Irving P!., Woodmere, LJN..Y.

— Pertraukiame apmušalus
— Nupoliruojame

Darbas atliekamas specijalistų at
kviestų iš užsienio — Puikus Ita
liškas rankų darbas baldų atnau
jinime.
1211 Flatbush Ąve, (Nr. Ditmas)

BUkmnstr 7-1314 -

DISPLAY

rom vtnneilį už $1100. Užsaky
ta* Mufa* kostiumas kaitoja 
$45.00

C MORAN
* M

720 Lezington Avė., 
N. Y. C.

PL 1-0392

PAUL’S RESTAURANT
LKpUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

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

GLENWOOD NURSING HOME

ligoniams, seneliams — begyjan
tiems. Naktį ar dinų RN. Inspek
tuojama. N sektantiška.
3915 Av M. (nr. Nostrand) 

ESplnad 7-9322

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

žiūra
Du akrai gražaus parko seneliam 
ir begyjantiems Ilginiams 
75 Main SU Rosiyn,

Mayfair 1-1641

T. V. SERVICE

RADUO 
PATEFONAI

MUSIC

FLUSHING ELECTRONICS : 
Distributors, Ine.

Parduodame ir pataisome
Garsiakalbius, Magnetofonus, Ly
gintuvus Mikrofonus ir kitus prie
dus čia pat

42-02 41st Avė., Flushing, L.LJI.Y. 
KAMPAS Union ir Ist Av., 

Taip pat 
41-15 162nd St.

IN 3-9716

VALENTINE McDERMOTT 
NURSING HOME

Convaleaeent — Chronic Invalids —
Sktaiy People.

Home Ūke atmoephere
Licensed Nttrse on 24 hours duty

10 Clayton St
Central Islip, L. I.

CE 4-6994

REAL ESTATE

FLOOR WAX — grin^m^ valc 
sas, baktų nuopoli ravimui, šie 
np plovimui. Žemos kainos. 
Sam Warren, Ine., 1023 Sixth 
Avė., BR 90087. Naktimis — 
OLinville 32059..

.......E. 61st. ST. t AVĖ. U.............

NUOVE 2 FAM. ■ MA.TT0NI

Appartamenti 3H e 4*4 Stanze 
Intero basement e garage Prezzo di

Vendita .„„Dol 23.750 
Regalo Speciatel — I Frigorifero 
Kelvinator per ciascunacompera.,

ANNETTA HOMESZ INC.

MOLINO BROS. ES-7-9229

Republic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. ¥.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių - vynų, ~ deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

balandžio mėn. —
Maskvoje vyksta visasąjungi

nės šachmatų p-bės. Po septy
nių ratų pirmavo Spassky ir 
Taimanov su 5^, Tali su Bron- 
stein po 4% tš.

Knygoje "šachmaty za 1956 
«od", išleista Maskvoje. 1958, 
telpa išsamus Vlado Mikėno 
analizas Angliškos partijos, 260 
- 291 psL

Visoks patarnavimas ir pataisy-

MASON RECORDING CO.

Mūsų specialybė užrašyti į juo
stas ir nufotografuoti jūsų ves
tuves. Nedūštamps. Įamžinki
te.brangų atminimą j juosteles 
ir nuotraukas.

HORSES For HIRE and BOARDED 
at 

PINE ACRES 
West Street 

Harrison, N. J.
Cfosed week day during 
months

For Information 
Phone 

OW 8-9663

Winter

IN BEAUTIFUL EAST MEADOW

518 VVingate Deive. Split level dead- 
. end Street. Appfiances carpeting ex- 

tras, -school 1 block. Price $22,500, 
Near Catholic Church, Immediate 
occupancy. House can be seen Sun- 
day — 1-5 P.M. Cah owner HU 7- 
3535 or HU 2-3907.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAVS LIQUOR STORE

NURSING HOMES

EARLE NURSING HOME
Savininkė Genevieve G. Earle

Širdies ligonių, chroniš-
kų ir po operacijos
1861 Broadway, Lynbrook, LXN.Y.

LYnbrook 9-1638

BROOKSIDE NURSING HOME

Care of Convalescents 
Chronic and Aged 

320 Montauk Highway 
West Islip, L. L N. Y.

MO 1-7240

DU PUIKŪS PRIEGLAUDOS 
NAMAI — ' THE MAPLES" 

311 Rockaway Avė., Oceanside,

THfe MASSAPMUA MARLES
prie 

1199 Marrick Road,

Pilnas aptarnavimas ir prie
žiūra chroniškų invalidų ir se
nelių daktaro priežiūroj.

FLUSHING, LU N.Y.
Sveikstantiems, vyresnio am
žiaus ar seneliams visokia prie- 
fiūra privačiam gailestingos se
sers name.

TAISO 
televlzijy, radijų, patefonų 

(rengia Hi-Fi 

‘ BARŽDUKAS ir ZUBRIS 

273 Cbtriart Street, 
Kearny, N. J. Tol. WY 1-6390 

174 Nutley Avcbuo 
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1W

mat
Manhattan — WA 8-1228
Bronx — LU 7-1529
Rockland Co.—ELmwood 6-4646

PATIKIMAS T. V. PATARNAVI-
MAS

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

CL 1-5262

... CLEANING

AMERICAN CLEANING 
CONTRACTORS 

Įstaigų išvalymas 
Grindų išvalymas 

Kiti patarnavimai 
Naktį ar dieną — pilnas ar da
linis laikas 
161 Livingston SL

TBiangle 5-4424

1630 Amsterdam Avė., N.Y. 
Tompkins 2-7656.

Importo ir Eksporto prekių per
vežimas sunkvežimiais. Pristatome 
kasdien j visus ’ uostus. Cargo ap
drausta.

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

IN MOUNT CARMEL PARISH
ELMSFORD Ranch 3 bdrms, 11/2 
bths din rm panld playrm w/bar. 
f _pL dishvvshr. 2-car gar. Excelt 
& paroch shls. Shool Bus at door— 
Gilrs Catholic High School near by. . 
Asking $26300. Owner transferred. ( 
WH 8-3908.

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno. ♦ 

103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir nn- 
pasirinkimas degtinės ir

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544 
s

ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS

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

ED CASO

Old Floor Mąde New
Scraping Refinishing — Special 
consideration given to Reiigious In- 
stitutions — Sweedish — Esta- 
blished 1922.

BRONXVILLE VIC.
6v. Juozapo parapijoj

JULIUS KUMPIKAS

Įvairi šokių muzika ir kitos pra-

J. W. JOHNSON 
2912 Humphrey SL,

HA 9-2447

kestro.

BROOKLYN CONSERVATORY
of MUSIC

MAin 2-3300
Chartered by Board of Regentą

OUEENSBORO BRANCH ....
140-26 Franklin Av„ Flushing, N.Y.

IN 1-8910

ALL MUBICAL INSTRUMENTS 
Piano-Voice

DANCING: Bailei • Tap * Modern

ENROLL ANY TIME

HUL FORD OF HEMSTEAD
Long Island Fordo Centras

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

DABAR PARDUODAMI VARTOTI AUTOMOBILIAI
(10) ’51 to '53 Fordai — Chevies — Plyni, ir Irt. nuo----------- .$195
(8) *54 to '56 Buickai — Dodge — Olds ir kt. nuo —1------------ $395
(11) '57 to 58 Chevies — Fords — Pont, ir kt. nuo ................  $1695

Šeiminiai automobiliai
(8) *54 to '58 Fordai A Chevies pilnai įrengti nuo------ :----------$495
A-1 Vartoti automobiliai — atnaujinti — Garantuoti — valdžios 
patikrinti.

HUL FO B D
15 metų savarankus patarnavimas Įgaliotas pardavėjas

257 Main SU Hempstead, L I, N. Y, IVanhoe 1-7200
_______________ Adara ir vakarais

toranas, pulkas casino kokteiliams ir užkandžiam*. Užsakymus 
pristatome 1 namus.

105 No. Franklin SL, Hempstead L, N. Y. IV 3-7282

Puikus priėjimas 1M krautuvių, ' 
mokyklos ir stoties. WMte Coloni- i 
ai stiliaus 7 kambarių namas, gra- ' 
žus sodas, patogus jaunai šeimai, i 
Smulkesnių informacijų kreiptis į J 
Ada Stoothoff, 4 Cedar St-, Eronx- ;

119 GRAND STREET,

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS

BROOKLYN 11, N. Y.

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI

DE 7-3141.

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Įlįs Mt VernoD Street Philadeiplua 23, Pa.
POplar 5-4110

KARLOMAS
FUNERAL HOME

280 Chešnut Street

Tel. BA. 9-1181

New Britam, Comi.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

PL 4-6757 PL 4-1165

Mandagus patarnavimas mirusieme

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

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki
8 v. v., šeštadieniais.— visą dieną.

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

M. and Z. Collision Works

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudoa reikalais, federaliniy ir vals-
tybinię taksy (Income Tax) užpildy-

ney Orders), Mutual Funds.

Joseph Audrusis Insurance

87-69 JAMAICA AVIU WOODHAVEN 21, N. Y.

TEU VI 7-4477



"Si"’

Vasario 16 minėjimas

statymo paskelbimo 41 metų

sarto 14 ruošia kortų vakarą 
šv. 3urMo sal^e, 180-2 New 
York Aicų Nevari, N J. Va- 

i« u a » pradžia 6:30. Vakaro ve-Vasario 16 nmrtjimą iš 4 v. Yito Jaiddie

kelia į 3 v. pųp*, aes pagrindi
niu kalbėtoju yra senatorius K. 
Keating, kuris turi kitų įsipa
reigojimų ir negali ilgiau lauk
ti.

Minėjimas įvyks - Webster 
— Hali, 119 E. 11 St New Yorkę, 

vasario 15 d. Be šen. K. Kea- ' 
ting, dar kalbės V. čižiūnas. 
Meninę programą atliks solistė

lis, Aon Pocius ir skyriaus 
pirm. Cbaries Strolis.

Mėnesinis skyriau^ susirinki
mas laukiamas vasario 17 d., 
8 vaL yak. šv. Jurgio salėje, 
Newark, N J. Tarp kitų progra- 

i mo?. darbų bus prisiminta ir

Pamaldos šv. Petro liet parapi
jos bažnyčioje 10 vaL ryto, iš
kilmingas minėjimas Thomas 
Park aukštesnėje mokykloje, 

. 2 vaL popiet. Kalbės adv. Ju
lius Smetona iš CleVelando.
Taip pat dalyvaus ir kalbės 
Massaehusetts gub. Foster Fur- 
colo, konsulas adv. A. šalna ir 
k. Menineje programoje dai
nuos solistas Stasys Liepas. 6- 
pos Ivaškienės vadovaujama 
tautinių* šokių grupė vaidins 
montažą “Lietuva pančiuose” 
ir paskambins vietos šaunieji 
kanklininkai Po minėjimo Lie
tuvių Piliečių klubo salėje įvyks 
pobūvis — kavutė. įėjimas — 

-tik vienas doleris. Minėjimą 
rengia ir visus vietos ir apy
linkių lietuvius maloniai kvie
čia dalyvauti Alto skyrius Bos
tone.

. Pavasario gėli?
Naujosios Anglijos paroda 

bus kovo 10-15 dienomis Sim- 
phony Hali ir Hortieultural

1959 nu vasario 6 d., nr. 10.

Chicagos, Operetės choras, va
dovaujamas muz. M. Cibo, ir 
N.Y. moksleivių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama J. Matulai
tienės.

Noo Lithuanh
korporacija ir tautinis 

delninis sambūris vakario 
v.v. Liet. Piliečių klube Brook- 
lyne rengia Užgavėnių pobūvį. 
Bus ir kultūrinė programa, šo
kiams grieš R. Butrimo orkes
tras. Įėjimas 3.50 dol., studen
tams ir moksleiviams— 1 dol.

Liet. Stud. Sąjunga 4... __  ~_____ ______ _________
ruošia kūtium Senaęstri šį hlynų” užsigerti bus galima šal-

7 sekmadienį, vasario 8, 7 v.v. tais ir karštais gėrimais 
Brooklyno Liet. Piliečių klube. ■ ' ---- -- --------------------- ---------
Bus programa, užkandžiai ir jonas ir Ona Bražinskai šven- 
šokiai. Visas jaunimas kviečia- &a 52 metų vedybų sukaktį.

Tėvų sveikatos intencija duktė 
A. Tomkus, Darbininko skaity
toja, užprašė mišias pranciško
nų vienuolyno koplyčioje va
sario 7.

Stankevičiai, Darbininko skai- 
tyojai, ilgą laiką gyvenę Bro- 
oklyne, išsikėlė pas savo vai
kus į Queens Village, L.I.

Romaškienė, Darbininko skai- 
tyja, išvyko gyventi pas savo 
vatinis į Homestead, L.L

Tėv. A. Bematonio

Priein&miausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo
kė jimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviamTokios parodos dabar bus 88 

metinės. Kas mėgsta gėles (o 
kas jų nemėgsta!) ir nori iš
girsti, kaip kokios gėlės augi
namos, parodoje atsilankę tu
rės progos pasiklausyti.

1819 doleri? Vasario U 
gimnazijai

1952 Bostono teisininkai su
organizavo būrelį Vasario 16 
gimnazijos mokiniui išlaikyti. 
Per tuos šešius metus iš na
rių surinkta ir gimnazijai pa
siųsta 1819 dolerių. Praeitais 
metais tam tikslui įmokėjo po 
12 dolerių: Br. Bajerčius. S. 
Gruzdienė, J. Jamuškis, St. Jur.- 
gelevičius, A. Įvas, O. Kaunec- 
kaitė, M. Kavaliauskas, K. Kris- 
čiukaitis, J. Leščinskienė, Z. Pe
trauskienė, P. Pilka, J. Sinkie- 
nė. Dr. Stepulionienė, V. Stel
mokas, J. Sonda, Pr. Šveikaus
kas, O. Ulevičienė, St. Vaitke
vičius, J. Vembrė, I. Žukauskie
nė. Po 9 dol.: K. Nenortas ir 
A. Andriulionis. 5 dol. V. Ma
čiulienė ir po 3 dol. M. Gru- 
binskienė ir P. Rimkus.

Iš steigėjų teisininkų būrely 
beliko tik 3 asmens. (J.V.)

Gaila vyčię
Bostono vyčiai kita kart bu

vo ir gausūs, ir smarkiai lietu
viškai vęikė.„ Ir_jląbar. Jie ,te-. 
beveikia kiek' galėdami. Tai jau 
čia gimusių lietuvių patriotų 
jaunimo organizacija. Tie va
dai, kuriems lietuvybė ir kata- 
lykybė ne vien žodžiais rūpi, vy
čių kviečiami į nuoširdžią tal
ką ateiti. Tik lietuvis juos te
gali suprasti.

Ar pavardės pažįstamos?
So. Bostono šv. Petro lietu

vių parapijos pirmųjų, šiandie 
jau tolimų metų apyskaitoje 
yra surašyta net 118 lietuviškų 
pavardžių. Kas norėtų pasido
mėti sunkiųjų dienų savo gi
minėmis ar pažįstamais, taigi 
atkakliu lietuvių veikimu, teat- 
siskleidie šv. Petro lietuvių pa
rapijos. So. Bostone istorijos, 
išspausdintos 1956 metais, 38 
puslapį. Ta istorija gaunama 
mūsų parapijos klebonijoje. Jo
je yra ir Šimtai jums pažįstamų 
veidų paveiksluose.

BALDŲ
KRAUTUVĖ

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

1

William J. Drake-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

d.Dr. Mykolas Slapšys,

Brookiyn, N. Y.DĖKOJUJonas Aistis,

vai. popiet.

šinės žinias.

EVergreen 8-9770
Josepli Garszva

Brangiems

Jalinskas

Sofija, Aleksandras, Vaidevutis-Andrius
Martautai

VASARIO 7, ŠEŠTADIENI, PROGRAMOJE:

FUNERAL BONE
APREIŠKIMO parapijos salėje

PRANAS WATIKUSBBOOKLYN, N. Y.N. 5th & HAVEMEYER STS-
su oktetu.

Stamfordo, Conn.

aka-
7, 7

Priimami taip pat skel
bimai.

mas atsilankyti. Taip pat pri
mename, kad tai paskutinė pro
ga pasilinksminti prieš Užga
vėnes. >

Aidu žurnalo
šių metų pirmas numeris jau 

biagiamas spausdinti ir tuoj bus 
išsiuntinėtas skaitytojams.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaiea 6-7272

ROMA yiLČINSKAITC - MASTIENfe dainuos Lietuva* Nepriklausom/ 
bte minėjime vasario 15. ■

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway StatJoc) 

Woodhaven, N. Y.

EMODAI IR STASIUI GRUŠAMS
dėl jų Motinos ir Uošvės a. a. Agnės Brazdeikytės-Petru- 
levičienės mirties Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
Brookiyn, N. Y.

(BIELIAUSKAS) FUNERAL HOME
M. P. BALLAS-^DfrdctortaR 
ALB. BALTRūNAS-BALTON 

Reikalų VedijM

Tel. STagg 2-5043 " 

Matthew P. Ballas

Kopljr&oa nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia vmUliaeŲR 

TeL VIrgMa 7-4499

Išnuomojami 2 gražūs kamba
riai su baldais, atskiras įėjimas, 
privati vonia ir virtuvė, prie 
Jamaica linijos Woodbavene, 
N.Y. Skambinti VIrginia 6-7543

Brookiyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

TeL EVergreen 7-4335
Slephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Aro.

F.V.

trečadienį.

M

paCtoa ir I kitus miesto* 
RsHcals •aukite: T< TR t-MM

Ralfo skyriaus susirinkime 
sausio 25 išrinkta nauja valdy
ba, kurią sudaro: pirm. Jieva 
Trečiokienė, vicepirmininkai 
kun. P. Totoraitis ir Balys šar- 
kenis, ižd. Kazys Trečiokas, na
riai — Vladas Kiaunė ir Jatu- 
lytė.

Priošgavėninį blynę bąli?
ruošia Švč. Trejybės lietuvių 

parapija sekmadienį, vasario 8,' 
parapijos salėje. Gros geras 
orkestras. Parapijos šeiminin
kės gamina skanių bulvinių

Vytautas Kafoba
daro stacijas pranciškonų vie

nuolynui Kennebunkporte. Sta
cijų koplyčią suprojektavo 
areli. J. Mulokas. Jos statyba 
rūpinasi Tėv. Kęstutis Butkus. 
Pati koplyčia jau pastatyta ir 
šią vasarą bus galutinai baig
ta. Jos viduje bus V. Kašubos 
reljefinės glazūruotos stacijos.

Newmano alum? klubas New 
Yorke buvo suruošęs Balfo nau
dai vakarienę, kurioje kalbėjo 
lietuviai. Klubas visą pelną ati
davė vaistų pasiuntimui Lietu
vos kankiniams; To pelno bu
vo ne 50 dol., kaip skelbta 
anksčiau Darbininke, bet 170, 
11 dol. Iš jų 50 dol. atsiuntė 
kun. L. Jankui, kad savo nuo
žiūra pasiųstą vaistus. Per tą 
vakarienę įsigyta draugų, ku- tautas, 
rie dilba vaistų fabrikuose, ir 
jie pažadėjo pigiau parūpinti

ŽINIOS

Minėjimas televizijoje
Lietuvos vyčių rūpesčiu ir pa

stangomis Vasario 16 ir šv. Ka
zimiero šventės proga per Bos
tono televizijos stotį Channel 
7 vasario 22 nuo 9:15 iki 10 
vaL ryto bus transliuojama mi
šios ir pamokslas. Mišias aukos 
ir pamokslą pasakys vyčių dva- 

- sios vadas kun. Albertas Kon-

Nesulaukė sūnaus primicijų
Vasario 2 po gedulingų pa

maldų šv. Petro parapijos baž- 
nyčioje palaidotas Juozas Trin
ka. Velionis buvo kilęs iš Keb
lių kaimo, Šiaulių parapijos. 
Prieš 45 m. atvyko Amerikon 
ir apsigyveno Bostone. Čia ve
dė, susilaukė sūnaus ir dukters. 
Sūnus Juozas mokosi kunigų se
minarijoje Biiffalo, N.Y., ir yra 
įšventintas dijakonu, o gegužės 
7 šv. Petro parapijos bažnyčio
je. vysk. Eric MacKanzie teiks 
kunigo šventimus, gi gegužės 
TO naujasis kunigas laikys pri
micijas. Gaila, bet tėvelis jau 
nedalyvaus. Parapijos kunigai 
ir parapiečiai dijakonui Juozui, 
jo mamytei ir sesutei pareiškė 
gilią užuojauta savo gausiu da
lyvavimu šermenyse ir laidotu
vėse.

Laimėjo dovaną
Vasario 1 įvykusiose vėliavų 

nešėjų paraduose — Color 
Guard varžybose — šv. Petro 
parapijos CYO vėliavų nešėjos 
grupėje A. laimėjo antrą vie
tą ir atžymėjimo taurę. Var
žybos įvyko aukštesnėšės mo
kyklos salėje, Medford, Mass.

Pardavinės pyragus Petras Pauliukonis
Šv. Petro mokyklos mokinių vienoje Bostono firmoje ga- 

tėvai vasario 8 parapijos pobaž- mina statybinius brėžinius. Jis 
nytinėje salėje pardavinės py- turi įsigijęs brangų ir patvarų 
ragus nuo 8 vai. ryto.' kimografą •— magnitofoną, ku-

-------------------------------------------- riuo į juosteles turi įgriežęs Moter? — Mergin? Klubas

išleistuvės bus vasario 22
iki šiol dirbęs NCWC, nuo 5 _v v- klube. Iš-

vasario 15 pradeda dirbti Was- leistuves rengia Liet. Bendruo- 
hingtone. Jis yra baigęs Neapo- ™.€nės. valdyba. robotas pakeis mašinistą
lio laivyno akademiją ir įsigi- Tev- Bernatonis, kapucinas, York© traukiniuose?jes jūrininkystės doktoratą yra Sielovados Tvarkytojas Vo- Yorko kaukimuose?

kietijoje ir nuoširdus Balfo dar- New Yorko susisiekimo va- DĖKOJU daug lietuviškų melodijų, lie- vasario 9 parapijos salėje
buotojas. Tiek Balfas, tiek LB dyba planuoja požeminiuose tuviškų šokių, lietuviškų mar- prie E. 7-tos gatvės rengia Už-

nuo lapkričio 1 dirbąs Kon- apygarda kviečia visus nuošir- ifaicvH mhntnc Sausio 13, Manchester Me- šų ir meniškesnės kitų tautų gavėnių blynų balių. Pradžia 5
greso bibliotekoje Washingto- džiai dalyvauti vakarienėje. paisyn morial ligoninėje mirė mano kūrėjų muzikos

: ne, šį pavasarį žada perkelti -------------------- ----------------------- traukiu, valdyti. Pradžiai tarp mylimas pr^ Simaitis. Lietuvis radiio tamvboie
ten ir savo šeimą, kuri tebėra ELIZABETH, NJ- Times Sųuare ir Grand CentraL Palaidotas šv. Jono kapinėse. Mažiausia jau 4 metai, kaip Laidotuvių direktoriaus Juo-
Bro°Uy”e' Vžgavėni, blynai bus per Apskaito, kad robotas atsieitų „ Nuliūdimo valandoje dauge- Jis yra kvieaamas Uetuvių va- w Casper pereitą savai-

Užgavėnės » P""- to, kiek atsieina lis gimini, draugų ir pakistai, karuose savu muzikos aparatu ~
bus kitą savaitę antradieni, Sapifc^salėie. Rengia para- mašinistai. Miestas per metus P*™?“ man arding, tuojau- griežti t juosteles pytuosius Maine radijo stotyje. Jis prane-

vn«ari»—10 PaUnn Hipną patstpijvo F r tą. Visiems jiems dėkoju. De- sokius, marsus ir kitokias nuo-vasane^lO. Pelenų diena - piJOS moterys. sutaupytų 50,000 toju kun. Pijui Lekešiui už au-

kavimą gedulingų mišių, kun.
Pr. Bulovai už kalbėjimą šven
to rožančiaus ir lydėjimą į am
žiną poilsio vietą. Dėkoju vi
siems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už užprašytas mi
šias, gėles, už lydėjimą į kapus 
ir už brangų man velionies 
prisiminimą. Amžinos atilsies 
Pranas visada bus mano atmin
tyje, o taip pat atminsiu ir tuos, 
kurie man liūdesio valandoje 
pareiškė užuojautą.

Taip pat dėkoju laidotuvių 
direktoriams Juozui Garšvai ir 
sūnui Juozui Garšvai, o taip 
pat Garšvos žentui Jonui Paulei 
ir jo žmonai Anitai už rūpes
tingai pravestas laidotuves.

Ona Šimaitienė 
Dort Hiįl Rd.

R.F.D. 1, Rockville, Conn.

JONAS JUODIS
664 Jamaica Avė., B

8, N.Y. draudimo brokeris, in> 
come tax pildytojas, primena 
savo klijęntams, kad jie nelauk
tų paskutinės dienos, pradėtų 
jau iš anksto rūpintis užpildy
ti savo income tax.

Klijentai' prašomi įsidėmėti 
naują telefono numerį: AP 7-
3631. Dėl susitarimo skamMn- .. ____ , ,
ti kasdieną nuo 6-8 vai. vakaro. nHente ’ 'n’uuu-. v. Mažeha.’

NEI YORKO SKAUTŲ VYČIŲ OKTETOKONCERTAS

ONA IVAšKIENft
UTHUANIAN

FURNITURE CO.
366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

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

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

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MA6I- 

'NtLfcS, kurios pilnai atstoja — 
ražtinės tipo mašinas, p yra 
lengvos ir mažos. ' ~

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

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

taiką keliančias melodijas. Jau 
trys vasaros atostogaudamas jis 
ir Waterbury, Mass., lietuvių 
vasarojimo vietovėje prie van
denų tuo muzikos aparatu taip 
pat yra linksminęs vasarotojus

Lietuvos Dukter? Draugija 
vasario 10 d. 7 vai. vak. pa

rapijos salėje prie E. 7-tos gat
vės šaukia susirinkimą.
Bostono lietuvię ansamblio rei- 

lietuvius ir jų kaimynus. Tuo kalu T.R apylinkės sudarytas ko- 
būdu P. Pauliukonis atlieka ir mitetas šaukia susirinkimą va- 
rimtą lietvybės darbą svetimo ^rio 8 d. 1 vai. po piet tauti- 
krašto sąlygose. ninku namuose.

1. OKTETAS su naujų dainų repertuaru; lietuvių ir kita
taučių kompozitorių kūriąjai.

2. Solistė AUDRONE GAIGALAM iš Philadelphijos.
3. Solistai AUDRONE GAIGALAM ir LEONAS RALYS

Oktetui vadovauja bei akomponuoja muz. MYKOLAS 
LIUBERSKIS.

Solistei akomponuoja muz. ALEKSAS MROZINSKAS.
Programą veda feljetonistas VILIUS BRA2RNAS iš

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

Veiks bufetas —

valgiai ir gėrimai.

NuTARY PUBLIC

Auk* $1.75

Liet. Stud. S-gos nariams ir 
skautams $100

Nauja tnoderauka koplyčia Bar* 
mesimą <yk*t. Aptarnauja Ckm- 
bridgv ir Bostono kolonijas te- 
miausiocnis kainomis. Kainos tos


