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The New York Times jau 

eilė metų skiria po vedamąjį 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakties proga. Juos pažymime 
su dėkingumu kaip malonų

priklausomybės diena.
šią dieną prieš keturiasde

šimt dvejis metus Lietuvių Tau
ta. netrukus po to sekama Es
tijos ir Latvijos, paskelbė sa-
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Ginkluota Maskva nori nuginkluoti Ameriką ir sąjungininkus
mums gestą to didžiojo dien
raščio. kuris skiria daug dėme
sio viso pasaulio politiniam gy
venimui informuoti ir jam for
muoti. Šiemetinis vedamasis 
prašoko ankstesnius savo aiškia 
ir atvira pozicija už Lietuvos

vo nepriklausomybės atstaty
mą po šimtmetinio carizmo re
žimo. Bet praėjus dvidešimt 
porai laisvės metų, po pažymė
tinos politinės, ūkinės ir kul
tūrinės pažangos, jos buvo vėl 
sovietinių komisarų p .vergtos.

Ženevoje eina atkakli kova. 
Oficialiai ii vadinasi derybom 
dėl atominių bandymų sustab
dymo. Iš tikrųjų tai yra Mask
vos pastangos Ameriką ir kitus 
vakariečius nuginkluoti.

Maskva siūlo: uždrauskim vi
sus atominius bandymus.

Amerika sutinka: gerai, už
drauskim, bet iveskim kontro
lę, kad susitarimas būtų vyk
domas.

Maskva: ne, jokios kontrolės; 
reikia pasitikėti susitariančiu 
gera valia.

Dėl tos kontrolės Ženevoje 
tąsėsi 
nėšių.
Buvo 
rastas

tam 
me
dei

kar-

ir tebesitąso jau 15 mė- 
Buvo jau 170 posėdžių, 
visokiausių siūlymų. Su- 

kaip ir kompromisas:
tegul bus kontrolė ribota 
tikru kartų skaičium per 
tus. Bet ir vėl derybos 
skaičiaus.

Amerika: bent dvidešimt 
♦y-

Maskva: ne, tik kelis kartus 
per metus tose vietose, kur bus 
Įtartini sprogimai Sovietų te
ritorijoje.

Tokia yra paskutinė padėtis. 
KO SOVIETAI SIEKIA 
ROLĖS VENGIMU IR

BŲ DELSIMU?
Jeigu Sovietai norėtų

dyti atominius bandymus, tai 
jie nesipriešintų kontrolei. Dėl 
to Newsweek apžvalgininkas 
K. Lindsey ir sako:

KONT- 
DERY-

sustab-

Jsake ir Amerikos tautinių grupių komunistam paremti Maskvos dj c iaganda

’ery:

Sovietai, gal būt, tikisi, kad 
įpiniįa" privers mus 
v;suot:nį bandymų 
be atitinkamos In
tai būtų preceden-

prisiimti
draudimą
spekciios,
tas ir susitarimam dėl ginkla
vimosi sumali, imo taip pat be 
atitinkamos kontrolės.

O Time apžvalgininkas:
Yra pavojaus, kad tikras So

vietų siekimas Ženevoje yra 
sulaikyti JV ginklų pažangą

Priėmimas Lietuvos atstovybėje

SENATE irrvokaciją kalbėjo kun. Benediktas Gauronskas iš Ansonia.

Kas dalyvavo 
ashingtone

Lietuvos atstovas Washingto- 
ne J. Kajeckas vasario 16 at
stovybėje surengė priėmimą, 
kuriame nepaprastai tiršta bu
vo svečių. The Washington 
Post korespondentė Marie Mc- 
Nair išskaičiuoja tarp daugelio 
ir tokias pavardes: Apaštališ
kasis delegatas Egidio Vagnozzi, 
Katalikų universiteto rektorius 
Msgr. V. J. McDonald, Washing- 
tono augz. vyskupas Philip 
Hannan. katedros rektorius 
John K. Cartwright.

Iš diplomatų: Charles Boh- 
leh, valstybės sekretoriaus pa
dėjėjas specialiem reikalam, 
Nicaragujos ambasadorius Guil- 
lermo Sevilla - Sacasa, buvęs 
Kubos atstovas Jungtinėse Tau
tose Emilio Nunez Portuondo 
su žmona. EI Salvadore am
basadorius Hector David Castro, 
Saudi Arabijos ambasadorius 
Abdullah AIKhayyal, Haiti am
basadorius Bonhomme. Jorda
nijos ambasadorius Haikal.

Iš Kongreso: kongresmanai 
Alvin Bentley, Michael Feighan

reikalą ir konkrečiu at 
viršūnių konferencijos 
Jo mintis p:.kartojame ištisai.

nieko už tai neduodant ir to
kiu būdu kalbom JV nugink
luojant. O tai ir yra, dėl ko 
Ike daug sykiu Įspėjo ir ko JV 
turi saugotis.

Tokią Time išvadą paremia 
faktas: Amerika yra sustabdžiu
si atominius bandymus, kai ei
na tos derybos. Vadinas, vie- 
neris metus Amerika savo pa
žanga šioje srityje jau atsiliko.

KAS TOLIAU?
Amerikos nusistatymas 

būti išreikštas Newsweek 
džiais:

Būtų 
sutikti, 
tralistu 
mus ir

Maskvos nusistatymas — im
tis grasinimų savo raketom, 
kinkyti į propagandą neutra-

gali 
žo-

kvaila iš mūsų pusės 
net jeigu kai kurie neu- 
miglotų galvų lyderiai 

kaip tam ragintu.

PAGAL MASKVOS VALL|
The New York Times vasa

rio 16 įdėjo skelbimą — atsi
šaukimą i prezidentą, kad jis 
pritartų visuotiniam nusigink--' 
lavimui, atominių bandymų 
sustabdymui, neduotų atomi-' 
nių ginklų Nato sąjungininkam.

Atsišaukimas pasirašytas ar
mėnų laikraščio, estų mėnesi
nio laikraščio, vengrų, lenkų 
“Glos Ludowy”, rusų “Russky 
Golos” ir lietuvių “Laisvės”.

Tai Maskvos padiktuotas at
sišaukimas. kuris turi susilp
ninti Amerikos poziciją Žene
voje. Jį pasirašyti įsakė Ame- 
likos tautinių grupių komunis
tiniam laikraščiam.

Komunistiniai laikraščiai tu
ri sudaryti įspūdį, kad tai A- 
merikos tautinių grupių, kilu
sių iš rytų Europos, balsas. Tai 
tokia pat klasta kaip ir noras 
rodyti, jog komunistų partijos 
reiškia Lietuvos, Lenkijos ar 
kito kurio krašto tautos nuo
mone. ’ 1

Amerikos spauda tai labai 
gerai suprato iš kario. D. Law-_ 
rence (NYHT) teisingai įverti
no, kad tai Sovietų propagan
da, ir painformavo, kad

jau yra atėję pranešimai iš 
Pavergtu Europos Tautu Sei
mo, iš Amerikiečių, kilusių iš 
ryty bei vidurio Europos kon
ferencijos, iš Amerikos lenkų 
kongreso, Ukrainiečių kongreso, 
Vengrijos politinių kalinių fe
deracijos pareiškimai, kurie į- 
spėja, jog tas atsišaukimas vi
sai neišreiškia rytų Europos 
tautinių grupių nusistatymo.

Lawrence iškelia ir klausimą, 
iš kur tie komunistiniai laik
raščiai gauna pinigo (skelbimas 
juk buvo brangiai apmoka
mas) ir atkreipia Kongreso ko
misijų dėmesį-- ištirti, kokius 
"payola" arba propagandinius 
primokėjimus svetimom kal
bom laikraščiai gauna iš sve
timų valstybių ir jų agentų.

Prezidentas Eisenhcweris 
spaudai vasario 17 pareiškė:

— Berlyno klausimu Vaka
rai bus vieningi ir savo nusi
statyme atrižvelgs į Vokietijos

me-

.tas— Pre: 
jaudintai atmetė kaltinimus 
dėl Amerikos apsaugos susilp-

— Kubai cukraus kvotos ne
numatomos tuo tarpu mažinti. 
(Tačiau valstybės departamen
te keliamas klausimas jau per
svarstyti. ar verta primokėti 
Kubai ūž cukrų skirtumus po

su žmona, Mrs. Mansfie'd
Lietuvių huvo visa VVashing- 

tono kolonija. Daugelis rner-

gaičių bOvo- pasipuošusios tau
tiniais drabužiais. Dalyvavo taip 
pat kongrese tą dieną invokaci-

listus ir laisvuose vakaruose 
“neutralistines” organizacijas, 
mokslininkus. Maskvai ištiki
mus komunistus, kad jie spaus
tų Amerikos ir kitu vakarie
čių vyriausybes sutikti su pa
sidavimu Maskvos malonei.

in- 
simbolizuoja visas pa
rytų Europos tautas.

Garbei tautos, kuri 
gu būdu s: 
vergtus 
gubernatorius Rockefelleris 
mayoras \Vagneris, sykiu SU 
daugeiu kitų gubernatorių, pa
skelbė šią dieną Lietuvos Ne-

kons. J. Budrys ir N. N. H. Tribūne 
Maželio.

PRIĖMIME NEW YORKE: gen. 
bendradarbis H. Wolfe. Nuotr. V.

Jos tapo iš tikrųjų imki Sia- 
lino ir Hitlerio sutarties. km i 
įžiebė antrą pasaulinį kara ir 
privedė prie visos rytų Kum
pos pavergimo bei jos paverti
mo augančios Rusijos imperi
jos dalimi.

'račiau tvirta valstybinė tra
dicija. kuri pergyveno carus, 
pergyvena ir komisarus. Nei 
kankinimai, žudvniai, nei ma
sinės deportacijos neįstengė 
nuslopinti šios tradicijos, ir ge
riausias to nesumažėjusiu sie
kimo (laisvės) liudijimas yra 
dažnas komisarų prisipažini
mas neįstengus išrauti "buržua
zinio nacionalizmo”. Tai yra 
viena iš priežasčių, kodėl Va
karų valstybės atmeta sovieti
ne Baltijos valstybių aneksiją 
ir tebetęsia jų nepriklausomy
bių pripažinimą.

Net ir pačios pavergtosios 
tautos negali svarstyti savo iš
laisvinimo amolinio kuo kai
na. nes tokiu atveju nebūtų ko 
laisvinti. Tačiau Vakarų valsty
bės pasilieka įsipareigojusios 
siekti išlaisvinimo jų. kaip lais
vos europinės bendruomenės 
dalyvių, ir nedaryti nieko, kad 
patvirtintų ar pratęstų jų pa
vergimą. Šitą įsipareigojimą 
tarp daugelio kitų Vakarai tu
rėtų turėti galvoje, kai po tri
jų mėnesių susitiks su prem
jeru Chruščiovu viršūnėse.

Priėmimas
Yorks

2 cn. svarui, o tai sudaro 
tam 100 mil. do:.).

— Del atominių bandymų 
sustabdymo konfeiencijos pre
zidentas dar tikisi susitarimo, 
nors ir netiri, kad tai būtų 
greitai ir lengvai pasiekta.

tie- 
pa- 
ga- 
pa-

Lietuves generalinis konsu
las ir Lietuvos Laisvės Komi
tetas Vasario 15 Baltijos Lais
vės namuose surengė priėmi
mą. Da'yvavo Guatemalos am
basadorius, Vckietijos gen. kon
sulas. Kinijos gen. konsulas, 
Ispanuos. Čilės, Venezuelos 
Costarica. EI Salvadore. Hondū
ro konsulai. Laisvosios Europos 
viceprezidentas ir kiti vadovau
jantieji pareigūnai. N.Y. Times, 
N.Y. Herald Tribūne. \Vorld 
T.e’egram. Journal American 
ir kt. atstovai. Dalyvavo Esti
jos. Latvijos, Lenkijos. Čekoslo
vakijos. Rumunijos. Bulgarijos. 
Vengrijos egzi’.ų. o taip pat in
ternacionalų - krikščionių de
mokratų sąjungos, socialistų, 
profesinių sąjungų veikėjai. Lie
tuvių buvo taip pat gausiai vei
kėjų, jaunimo organizacijų va
dovų.

PRIĖMIME NEW YORKE: LLK pirmininkas V. Sidzikauskas ir N. Y. 
Times redaktorius O. Tolishus. Nuotr. V. Maželio.

PRANCūZŲ IŠRADINGUMAS 
DĖMESIO CENTRE

Prancūzijos atominė bomba 
atkreipė dėmesį į prancūzų iš
radingumą technologijos srity
je. Prancūzai, negavę iš Ame
rikos atominių receptų nei 
siog nei per šnipus, kurie 
skubino sovietinės bombos 
mybą. per 8 metus savom
stangom bombą padarė. Ne tik 
bombą.

Prancūzų turbininis helikop
teris prieš metus manevruose 
Vokietijoje laimėjo visų didelį 
įvertinimą dėl manevravimo 
laisvės. Komercinis lėktuvas 
“Caravelle” tiek rastas pažan
gus. kad Amerikos Douglas Air- 
eraft norėjo gauti teisę tos rū
šies lėktuvus gaminti Ameri
koje

Kanados spaudoje

Montrealio dienraštis The 
Gazette Lietuvos nepriklauso
mybės šventės išvakar ėse iš
spausdino torontiečio Pr. Alšė- 
no straipsni "Lietuvos metinė 
sukaktis”.

— Prezidentas Eisenhov/eris 
vasario 15 kreipėsi į Kongre
są. kad pakeltų pašto rinklia
vą laiškui iš 4 cn į 5. iš 7 į 
8. Dabar paštas metam turi 
600 mil. nuostolių. Paskutiniu 
kartu iš 3 
ta 1958.

cn iki 4 buvo

PRIĖMIME 
INGTONE: 
sekretoriaus 
padčjSjas Charles Boh-
len ir Danutė 
laitė, Katalikų 
siteto studentė.

vaistytas 
specialus

Tautvi- 
univer-

kel-

jas kalbėję
Giedgaudas. O.F.M. ir kun. Be
nediktas Gauronskas.

Tėv. Pranciškus

Chicagcs American vedamų
jų skyriuje priminė, kad Chi- 
cagos 100.000 lietuvių savo 
valstybinės tragedijos dienas 
nori paversti vilties diena. At
kreipęs dėmesį, kad lietuviai 
Chicagoje yra vienintelė tauti
nė grupė, kuri turi sutelkusi 
vienoje vietoje tokias kultūri
nes įstaigas Lietuvos aikštėje, 
kaip aukštesnioji mokvkla. li
goninė. naujai pastatyta baž
nyčia ir parapijos mokykla, ko
legija ir vienuolynas, vedama
sis baigiamas:

'Lietuviai niekada neužmir
šo laisvės. Jie kovoja dėl jos 
be paliovos ir kovos, 
tikri, kad ateis diena, 
atgaus'.

Laikraščio tiražas 
Jame dirba ir lietuvių 
Stasys Pieža.

Jei užblokuotu...
Vokietijoje labai jautri bai

mė. kad vakarai gali nusileis
ti. kai Sovietai grasins Berly
no kelius užblokuoti. Spaudoje 
buvo iškeltas pasiūlymas už 
blokada atsakyti blokada — 
jei užblokuotų Berlyną, tada 
Vakarai turėtų užblokuoti So
vietų laivynui išėjima iš Balti
jos jūros, o taip pat išėjimą i 
Viduržemio jūrą.

Pernai buvo siūloma 
sinimus dėl Berlyno 
tokiais pat grasinimais 
banijos, kuri, yra taip 
munistinė .sala kaip

— Londone minių 
imtos, ką pagimdys 
Elzbieta, ir minios
prie rūmų laukia linksmos ži
nios.

— Amerikos padedama. Ang
lija statys radaro sistemą, ku
ri įspėtų apie galimas sovieti
nes raketas. Sistema atsieis 119 
milijonų.

— Anglijos biudžetas kari
niam reikalam šiemet didina
mas palyginti su pernai. Ypa
čiai didinamos išlaidos konven- 
cionaliniam ginklam.

GYVENIMAS IR TIKĖJIMAS

o esame 
kada ja

600.000. 
veikėjas

už gra- 
atsakyti 
dėl Al- 
pat ko-

Berlynas. 
galvos už- 
karalienė 
susirinkę

Jugoslavūjos komunistinė val
džia staiga pakeitė savo nusi
statymą ir leido kardinoia Ste- 
pinac palaidoti Zagrebo kated
roje. "Kroatijos partijos bosas 
Bakaric vasario 16 pareiškė, 
kad dabar komunistam nebusią 
draudžiama dalyvauti bažnyti
nėse apeigose.

Vengrijoje kunigų seminari
ja Budapešte tebėra uždaryta. 
Ją uždarė pernai, kad semina
rijos klierikai sustreikavo dėl 
15 seminarijos profesorių at
leidimo. pareikalavus valdžiai.

Lenkijoje vyskup. Czeslavv 
Kaczmarek išvyko iš savo vys
kupijos i Tatrų
šio”. Tas poilsis truksiąs 
Tai laimėjimas 
reikalavo, kad vyskupas 
savo pareigii.

kalnus "poil-

valdžios. kuri 
neitu

Fabrikas psichiškai nesveikiem

Anglijoje. Bristolyje, kitą 
mėnesį atidaromas fabrikas, 
kuriame dirbs tik psichiškai ne
sveiki Jie iš darbo vėl bus 
grąžinami į ligonines. Fabri
ke bus viso iki 150 darbininkų.
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KOKIA REAKCIJA
AMERIKOJE?

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

EVergreen 7-215535 So. 8th Street

Resid. ILlinois 8-7118Brooklyn II, N. Y.

Jam kultūros namai nereikalin-

Lietuviška ir europietiška duona ir įgai, šventėms

BROOKLYN 6, N.Y.

Telefonas: STagg 2-5938

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

MŪSŲ SKYRIAI

LATE8T 
DIVIDEND

special
two or

Statybai jau buvo išleista 
200,000 rublių.

Satelituose i*untm«*
sumetimais, kaip Amerikoje* jaunuoli*, vesdamas nemylimą 
savo boso dukterį. ?-

Už GELEŽINES UŽDANGOS: kairyje Jugoslavija studentai šoka rock’n 
roll, dešinėje — studentai Belgrado klube.

par- 
nei

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:

Naujos narių daugu
mas nebeturi komunistinio ti
kėjimo, bet jie turi baimę. Bai
mę nukrypti nuo linijos, nes 
niekas iš jų nežino, ar artimiau
sias draugas nepraneš apie juos.

1860 z 1960
“A Century Of Service 

to Savers”

tie, kurie tebėra komunizmo 
tikėjimui ištikimi, daugiausia 
fra. karjeristei.
Rytų Europos jaunimas visai 
ciniškai žiūri į partiją kaip į 
priemonę, kuria Rusija gali 
valdyti satelitinius kraštus, bet 
tuo paSūmetutas jaunimas 
laiko partiją vienintele priemo
ne jaunesniem žmonėm prasi- 
muštiį gyvenimą. Kuris jauni
mas dedasi prie partijos, tai 
dedasi tais pačiais sumetimais, 
kaip Amerikoje kai kurie jau
nuoliai nori vesti savo boso duk
terį, nors jos ir nemyli. Jie de
dasi į partiją, kuri sudaro iš
rinktųjų “naują klasę”. Tos nau
jos klasės nariai turi privilegi
jų, kurių neturi, kiti piliečiai. 
Kad išlaikytų sau privilegijas,

proc.
— Mažasis automobilis išei-

Privilegija ir baimė verčia 
naujos Idasė* narius būti išti
kimus režimui satelitiniuose 
kraštuose. .

Visa komunistinė spauda Lie
tuvoje rūpestingai kartoja tuos 
pačius šūkius ir raginimus, ku
rie yra Maskvos spaudoje. Po
puliariausi dabar, tarp’ kurių 
dingsta ir visas gyvenimas, yra 
septynerių metų vykdymas. Pa
raginimai, rezoliucijos atskiruo
se kolchozuose ar fabrikuose 
septynerių metų planą įvykdy 
ti greičiau — kai kur net per 
dvejis metus — užima ištisus 
puslapius.

Kitas šūkis — komunistinio 
auklėjimo propaganda, reikalas

Tarp Vilniaus ir Palangos atidavė, prieš tai paėmęs pini- 
nistas Egor Plotnikov, kiti — y^a dizelinis autobusas. Aųt<> gus.
elektrikas Vladimir Kalinovskij, 7
šoferiai — Nikolaj Jurkin, Ana- t

- - automobiliai. Pastarieji
t Nepnkla^omy- pardubdam, 20

1 bes šventes minėjimais čia CI1-

Dirva vasario 10 vedamaja
me:

grojimo), devocijonalijos bei kalėdiniai atvirukai.
DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

A YEAR
FOR THE PERIOD STARTING JAN. 1, 1960 
with the continuance of satisfactory ea.rnin.gs.
* 3%% regular dividend PLŪS 
dividend on balances maintained for 
more years.

ja jau infiltruoti visokiose įstai- Komjaunuoliu vedybos 
gose komunistai, kurie žiūri ne Kaune sugalvojo komjaunuo- 
Kubos, bet Maskvos intereso, lių vedybas su iškilmėm ir ko-

Kuba virsta Sovietų baze, iš 
kurios bus daromi tolimesni 
šuoliai į pietų Amerikos vals
tybes. Visuomenėje stiprėja re
akcija atsisakyti nuo Kubos 
cukraus. NYT vedamajam įspė
jo nuo to susilaikyti, nes ar
dymas draugiškumo tarp Ame
rikos ir Kubos bus naudingas 
Maskvai. Laikraštis tik apeliuo
ja i Kubos lyderius ir gyven
tojus, kad jie suprastų, jog Tro
jos aiklio Įsileidimas gali atgra
sinti Amerikos kapitalus nuo 
Kubos ir kad santykiai su Ame
rika ilgiem laikam Kubai yra stiprinti žmonėse komunistines 
naudingiau nei Maskvos trum- idėjas. Tarp tų idėjų populia- 
paamžiai siūlymai. riausios dabar — raginimas į

Tokia apeliacija būtų teisin- nusiginklavimą ir taiką ir įsiti- 
ga, jei tie Kubos lyderiai rū- kinimas, kad Sovietai pralenkė 
pintųsi pirmiausia Kubos rei- Ameriką. Propagandos reikalui 
kalais. Bet apeliacija yra be- Vilniuje ir kitur surengti pro- 
prasmė. kada Kubai vadovau- pagandos kursai.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0„ INC.
CHelsea 3-2583

Vilniaus pakraštyje yra že
mieji Paneriai. Juose susiorga
nizavo “liaudies apsauga” ko
vai su chuliganais. Jie dežuruo- 
ja nuo sutemų iki ryto. Pažy
mėtinos tos apsaugos narių pa- Dar vienas uždarbiavimo būda* 
vardės:’ viršininkas — komu-

Mūsų spaudos įsidėmėtini ž« 
faktai Vasario 16 sukakties proga

ryti. O neduoti, atsikalbinėti, 
kad tas ar anas veidas nepa
tinka, yra tik nieku nepatei
sinamas atsikalbinėjimas ... 
Jei nepatinka duoti vieniems, 
duok kitiems. Jei nepatinka 
duoti politiniams centrams, 
duok kultūriniams. Bet duok”.

Kultūros namai
Pabradėje pereitą vasarą pra

dėjo statyti “kultūros namus”. 
Padėjo pamatus, paruošė me
džiagą. Staiga inžinierius Sverd- 
lov gavo pranešimą iš Nemen
čine rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojo 
Britikov:

— Tuojau sustabdyti kultū
ros namų statybą.

— Kodėl? — nustebo inži
nierius.

Drauge vasario 15 Pr. Gr. 
vedamajame:-

“... dirižiansias mūsų nūdie
nis uždavinys, kurio niekas ne
gali išsižadėti, tai yra skelbti 
nuolat, visur ir visiems, kad 

.mūsų prarastoji laisvė yra žmo
nijos laisvės dalis ir kad mūsų 
tautos kančios yra pasaulio bū
simų kančių veidrodis”.
Ar tai Camp David dvasia?
- Naujienose vasario 12 J. Ber- 
tašius:

“Jau šiemet, koegzistencijos 
dvasiai įsigalint, pirmą kartą 
mūsų diplomatijos atstovams 
nebuvo leista per Voice* of A- 
merica Kalėdų ir Naujųjų Metų 
išvakarėse prabilti į savo tautą 
už geležinės uždangos. Net toks 
nekaltas pranešimas apie ark. 
J. Skvirecko mirtį buvo taip 
gi nubrauktas. Yra ir daugiau 
duomenų <. kad galime būti 
pastatyti prieš skaudesnius į- 
vykius”.

Neišsisuki nėkim, 
duoti reikia

S. Atsop sakosi, kad keliau
damas per komunistinio režimo 
kraštus, , norėtum turėti X akis, 

. kuriom galėtum įžvelgti, kas 
dedasi žmogaus mintyse. Tokis 
noras sukyla, kai paskaitai sie
ninius laikraštėlius ar išklausai 
prakalbų, kuriose kartojamos 
tos pačios mintys, tais pačiais 
žodžiais, be gyvybės ir be sa
vos individualybės ženklų.

Vienas iš komunistų vadų 
paaiškinęs keliautojui, kad ...

tokios šabloninės kalbos ga
lima .vertinti kaip tam tikras 
ritualas. Jį atlikdamas, komu
nistas jaučias atliekąs savo ti
kėjimo išpažinimą, kaip tikin
tysis eidamas į bažnyčią.

Nęra lengva atskirti sovieti
niame režime, kur žmonės kal
ba iš įsitikinimo, kur iš bai-x 
mės, kur iš karjeros, — manę 
Alsopas.

Kai prieš ketveris metus au
torius visą mėnesį praleido Ru- 

I sijoje, buvo įsitikinęs,, kad ten 
piliečių dauguma, ypačiai jau
nimas, tiki tuo, kuo režimas 
nori, kad jie tikėtų. Jie, gal 
būt, nemėgsta Chruščiovo kaip- 
ir Stalino^ tačiau, jų daugumas, 
tiki, kad sovietinė sistemą ge
resnė ir kad galutinai ji turi 
laimėti prieš visais kitas siste
mas.

Rytų Europos kraštuose kas 
kita. Juose revoliucija buvo 
primesta Rusijos. Ir tai yra vie
na iš priežasčių, kodėl 

satelitiniuose kraštuose di
džioji gyventojų dalis ir jauni
mas netiki tuo, kuo režimas 
nori, kad jie tikėtų.

Satelituose nebuvo įmanoma 
taip suantspauduoti žmonių 
mintis kaip Rusijoje gal ir dėl 
to, kad pro šiokį ar tokį plyšį 
juos pasiekia Vakarai.

Kita priežastis, kodėl sateli
tai neturi režimo tikėjigįf), 
Vengrija. Prieš 1956 rytų Eu
ropos kraštuose buvo komunis-. 
tų fanatikų “kietas branduo
lys”. Jie buvo ištikimi komu-

— Vilniuje sausio mėn. par
tija organizavo agitatorių kur
sus. Dalyvavo 188.

Vietoj milicijos

The 
K I N G S 

C 6 U N T Y 
SAVINGS 

BANK

Jie ir birio svarbus įrankis į- 
vedant komunistinį režimą rytų 
Europoje šalia raudonosios ką- 
riuomenės šautuvų.

Dabar aš įsitikinau, kalba 
Alsop, kad

tikrų tikėjimo išpažinėjų var
giai beliko. Tokiuose kraštuo
se kaip Lenkija ir Vengrija jų 
iš viso nebeliko. Sovietų tan
kai, kurie žud^ paauglius vaiki
nus Budapešto gatvėse, tuo pa
čiu metu nužudė ir komunizmo 
išpažinėjų tikėjimą.,

Inteligentingesni komunistai 
privačiai kalbant prisipažįsta, 
kad .komunistų partijose esanti 
krizė — narių skaičius perpus 
sumažėjęs, susirinkimai nelan
komi, o

$3.00
2.00

Ar žinai, kad ...
—r. Amerika , per pirmas šių 

mėtų penkias savaites pagafrii- 
no 853,000 automobilius ir per 
sausio mėnesį pardavė 455,272. 
Pagamino 38 proc. daugiau nei 
pernai tuo pačiu metu ir 
davė 10.7 proc. daugiau 
pernai sausyje.

— Daugiausia pagamino 
neral Motors — 404,403, For
das 246,615, Chrysler 133,944.

— Sumažėjo, palyginti su 
pernai, pardavimas tokių kaip 
Buick, Cadillac, Chevrolet, De 
Soto, ImperiaL Lincoln, Ply- 
mouth, Studebaker. Padidėjo 
Chrysler, Dodge, Pontiac, Mer- 
eury, Rambler, o labiausiai ma

uti MADI3ON STUKT
BROOKLYN 27, N. T. 

(Rldgewood) 
TeL EVergreen 2-8440

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

Eastem Parkway Office
• S39 Eastern Parkway
' at Nostrand Avė.
Mon?'to Fri. 9 A.M. — 3 P.M.
Monday ėvening 5 P.M.—8 P.M.

PResident 3-7000

Broadvvay Office
135 Broadvvay at Bedford Avė.
Tues. to Fri. 9 A.M. — 3 P.M.

Monday 9 A.M. — 7 P.M.
STagg' 2-6676 ~

Brooklyn, New York

Insurance Corporation

lonu važiuoja 20 mylių, stan
dartinis 15. Skaičiuojant, kad 
mašina amortizuosis per 10

t SIŲSKITE DOVANŲ SIUNTINIUS GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS VELYKOMS

® j LIETUVĄ, Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas. —: (Leista Sovietų Rusijoje)

busas atėjo į Vilnių. Čia auto
buso konduktorė Mažėnaitė pa
sigedo bilietų ritinio. Konduk
torė visur bėgiojo, ar kas ne
paėmė. Nė, niekas nematė. Jai 
didelė grėsmė — gali tekti už 
juos pačiai sumokėti. O bilie
tų buvo už 6,000 rublių. Kras- 
noženov, kuris atėjusius auto
busus nustumia į dirbtves, 
taip pat tik patraukė pečiais, 
kai į jį kreipės konduktorė.

Po penkių dienų pas komjau- 
nimo sekretorių Grigėną atei- f 

Pabradė mažas miestas, na-Krasnoženov. Pasitraukęs jį
į Šoną, ir sako:

— O bilietėliai tai yra. Duos 
pusšimty, tai gaus juos atgal. 
Tegul kitu sykiu nebus tokia 
kvaiša.

Ir sausio 9 jis tikrai bilietus

135 W. 14th STREET, NEW YORK 11, N.Y.
141 S ECO N D AVĖ., NEW YORK CITY, N. Y. — Tef. GRamercy 5-7430

rištas ir metinės duoklės ati- 
davimas Lietuvos laisvės reika- 
lams ... Jeigu jau šame kras- mode!fe Mažasfe 
te taip įprasta, kad laisves rei
kalams duoklės atiduodamos 
Nepriklausgįnybės'šventę šven
čiant, tai taip ir reikia pada- metų, pridedant gazolino, drau

dimo ir kitus skirtumus, išei
na, kad mažosios mašinos sa
vininkas sutaupo ’metam 137

nistinio tikėjimo išpažinėjai. 
Komunizmo idealais svajojo 
jauni vyrai ię moterys kavinė
se, kalėjimo celėse. Tai buvo

tolij Šeremeto, Boris Lacman, 
Piotr Sirvinskij ir kt.

lektyviai. Pereitų metų paskuti
nę dieną, orkestrui grojant 
Mendelsono maršą, vykdomojo 
komiteto patalpose buvo net 
60 porų. Tos dienos “sezoną” 
pradėjo operos ir baleto solis
tas Virgilijus Noreika-su Vil
niaus konservatorijos studente 
Žaneta Kochonaite.

Mfi*ų didele ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančiu* klijentų. 100% garantuoja, kad kiek- 
® viena* siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks aavo paskyrimą 6-7 sa-
2 valčių laikotarpyje; oro paStu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti įvairiausią geriausios rtrtiea
® prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kaina*. Katalogas veltui.
<| Atidarą kasdien nuo 9 vai. ryt* iki 9 vai. p. p. — sekmadieniais nu* 9 vai. ryt*, iki 4 vaL
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Kam katalikai laiko savo parapines mokyklas?
PRENUMERATOS KAINA

For>įp

BrooMyn, N. Y.  
PumI matu —............ ........ .

Užsienyje -----------------------------
Ųyr. sėd. S. SUŽIEDĖLIS 

taiso savo nuožiūra. Nenaudoti stralpo- 
prašant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebO-

Už akelbisMi turtai ir kalbą redakcija neatsako. 
MO WUtouptiby Avė., Brooidyn 21, N. Y.

S3.5O

Pasikalbėj imas tarp Look žur
nalo ir Tėvo John A. O’Brien, 
užkliudęs senatoriaus Kennedy 
pareiškimus, davė progą nuei
ti giliau į parapinių mokyklų 
klausimą, į transporto priemo
nes, į priešpiečius, kurie virto 
kai kuriose valstybėse aštria 
kova, dar nebaigta.

— Ąr kai kurie katalikai ne
kritikuoja šen. Kennedy pažiū
ri,*, pareikštų Look žurnale?

----- ■------------Atsako Tėvas John A. O’Brien  ------ -—-—.—
Atsako dar į klausimus: v katalikų vaikai twi taisę naudotis viešais autobusais vykdami į para
pinę mokyklą, ir ar turi teisę naudotis priaffpiečiais, kurio duodami viešųjų mokyklų mokiniams?

Maldos už Chruščiovo nugaros
Vasario 16 proga vienuoliai 

paulistai angliškai išleido mal
das, sukurtas tolimam Sibire;

i, Magadane, f lietuvaičių tremti
nių ir kankinių. Savo praneši
me spaudai leidėjai pažymi, kad 
tai yra “maldos už Chruščio
vo nugaros”. Leidinį jie skiria 
kaip sveikinimą Lietuvių tau
tos nepriklausomybės dienai: 
“is a salute to Mthuanian In- 
dependence Day”.

Tai yra pirmasis ir vieninte
lis toks sveikinimas, kuris vai
nikuoja visas Vasario 16 pro
ga išleistas proklamacijas ir pa
reiškimus: Už jų taip pat stovi 
maldos. Maldos nepaprastos.

viešajam reikalui. Taip pit ne- giau katalikų vaikų žemesniuo- ‘ 
galima'sakyti,. kad tokiš mo- se skyiuose yra viešosiose mo
kesčių skyrimas yra parama kyklose. Dar didesnis jų pro- 
bažnyfiai ar privatinei sektos ar centas yra viešosiose aukštes- 
parapijos mokyklai, nei tai, kad 

___ ...___ o_____ ____ _______ šitas mokesčių skyrimas tarnau- 
_ _ ______ kiama visiem vaikam,'nepaisant ja ar paremia kitokius tikslus

Katalikai redaktoriai retai ka-ju tikėjimo ar rasės ir nepai- kaip sveikata ir gerovė mūsų 
sant, ar jie lanko viešąją mo- vaikų, būsimų mūsų valstybės 
kyklą ar parapinę. Vyriausias piliečių”. : _ -
teismas 1947 išaiškino, kad mo- •

mokiniy pervežimas į parapi
nes mokyklas negriauja Bažny
čios* ir Valstybės separacijos?

Ne. Valstybe parūpina trans
portą į. mokyklas, globodama 
vaiką. Ta globa turi imti tei-

da sutaria dėl dalykų, kurie yra 
už tikėjimo doktrinos. Galimas 
daiktas, kai kurie redaktoriai 
atsiliepė nepalankiai dėl Ken
nedy pareiškimo, jog jis nie-

mes betgi jaučiame, kad reli
gijos mokymas mokyklose ir 
kolegijose turi didžiausios reikš
mės jaunimo charakteriui ug
dyti. Kadangi mes esame plu- 
rastinė (daugeriopa) bendruo
menė, tai negalima sudaryti 
viešajam švietimui plano, pa
tenkinančio visus, kuriame bū
tų mokoma religijos. Štai dėl 
ko katalikai ėmėsi didelių iš
laidų sukurti savom mokyk
lom. Tarp kita ko, mokydami 
daugiau kaip 5 milijonus mo
kinių, katalikai sumažina mo-

niosiose mokyklose, kolegijo
se ir universitetuose. Tūkstan
čiai katalikų moko, _ adminis
truoja ir dirba viešosiose mo
kyklose, daugelis skiria visą sa
vo gyve'nimą šiam darbui. Ka
talikai moka .mokesčius šiom kesčių naštą daugiau kaip 1.5

Richardas J. Cushingas, Bos
tono kardinolas, teikęsi šiam 
angliškam Sibiro maldaknygės kad nesirūpino katalikiškom 
-Įęidinmi -parašyti savo žodį: mokyklom.

“Kiekvienu persekiojimų ir 
kovos laikotarpiu, — rašo kar
dinolas, — lietuviai, pilni kar- 
žygiškumo ir religinės gyvosios 
dvasios, visada ieškojo paguo
dos Kristuje ir pas Jo Motiną 
Mariją ... Ir keturios nekaltos 
mergaitės, areštuotos ir išvežtos 
į tolimas šalis, parašė šias mal
das ... Gražesnio ir vertinges
nio dokumento negalima nei 
tikėtis nei laukti iš Sibiro ka
lėjimo. Tai yra įrodymas, jei 
toksai iš viso reikalingas, kad 
žiaurus budelis gali nužudyti tik 
kūną, bet ne dvasią... Šį knygelė 
labai stipriai mane įtikina kad 
maldos dvasia, vedanti 
į kilnumą ir šventumą, 
yra realybė komunistiniuose ka
lėjimuose. Toji maldos dvasia 
skatina mus jungtis didesniam 
dvasiniam pakilimui, maldai ir 
pasiaukojimui, kad būtume ver
ti to, kas mums brangiausia, ir 
apsaugotume nuo baisiausio 
piešo, kokį kada turėjome”.

tobusais yra suderinamas . su 
konstitucija t-, panašiai kaip 
gaisrininkai ir policija teikia 

______ ______ ______ globą visom mokyklom, jų ne
tinkąs su senatoriaus nuomone, diskriminuodama. 
Senatorius sakė: toki dalykai 
kaip autobusai, priešpusryčiai 
ir kiti’ patarnavimai yra pir
miausia socialiniai ekonominiai, 
bet ne religiniai. O’Brien sa
ko: daugelis katalikų čia tartų, 
kad tas reikalas nėra tik socia
linis ir ūkinis, kada į jį įsijun
gia teisingumas ir teisė: teisin
gumas mokesčių mokėtojų at
žvilgiu ir “lygi įstatymo glo
ba”.
----- - Ar viešaisiais autobusais

Pats O’Brien pasisakė nesu-

— Ar tekis transporto prie
monių davimas nereiškia finan
sinės paramos parapinei mokyk
lai?

Ne. Vyriausias teismas iš
aiškino, kad tai yra tiesioginis 
patarnavimas vaikam, ne mo
kyklai. O Kentueky apeliacinis 
teismas nusprendė:

“Negali būti jokio pagrindo 
sakyti, kad mokesčių skyrimas 
vaikam aprūpinti transporto 
globa nėra mokesčių -skyrimas

programos parapinėm mokyk- mokyklom išlaikyti ir džiaugia- milijardo dol. metam. Liutero- 
lom — artai nereiškia. sopa- si su lutais, piliečiais mūsų vie- nai, episkopalai, metodistai, 
reciioi laušymoT* ~, šųjų mokyklų puikiais įnašais.- presbiterijonai, baptistai,į kitų

Ne. Vėl principas čia yra tas, mūsų jaunimui ugdyti ir demo- protestantiškų grupių išpažink 
kad sveikata visos tautos vai- kraujai sUprinti. jai, turėdami takstančius Mo.

— Tad kam katalikai laiko kyklų su 500,000 mokinių, mo- 
•> parapines mokyklas? kesčių naštą palengvina dar ke-

Remdami viešąjį švietimą, liais papildomais milijonais.

— Ar katalikai yra priešin
gi vniosiom mokyklom?

Ne. Gal būt, pusė ar dau-

KAIP SOVIETŲ RUSIJOJE KOVOJAMA SU RELIGIJA
Paskutiniu laiku suintensy

vinus antireliginę propagandą 
ir kovą visoje Sovietų Sąjun
goje, o ypačiai katalikiškoje 
Lietuvoje, patiems komunis
tams kylą klausimas: kokiomis ląs ir Religija’

priemonėmis reikia tą kovą ves
ti, kad ji duotų greičiau lau
kiamų vaisių. Tuos klausimus 
nagrinėja neperseniai pradėtas 
Maskvoje leisti laikraštis “Moks- 

turi būti

Vienuoliai paulistai savo pra
nešime pažymi, kad tai pirma
sis toks leidinys anglų kalba, 
pirmoji tokia maldaknygė — 
ne šiaip sau eilinė, bet slap
tai rahka rašyta ir rankos dar
bu apipavidalinta lietuvi!} mer
gaičių, įkalintų šiauriniame Si
bire.

Turėti tokią maldaknygę, ko
kia čia pateikiama angliškai su 

. originaliais lietuviškais tekstais, 
tenai yra nusikaltimas: “pos- 
session of such things is a 
crime”. Tai verčia susimąstyti, 
nes kas gi laikoma nusikalti- Sibiro maldaknygė praėjo šlap
inu? • tai per vieno ateitininko kan-

kinio paslaugą. Pasiekusi Bal- 
Kęstučio A. Trimako, S. J., pernai ji buvo atspausta

vertimas, kaip tėvai paulistai Ateities žurnalo, o šiemet, Bal- 
pažymi, “laisvam pasauliui at- reikalų vedėjo kun. L. Jan- 
skletdžia kasdieninius kentėji- kaus pastangom, išleista ang
inus; : pažeminimus, vienišumą liškai su originaliu lietuvišku, 
tų ‘mergaičių, kurios savo ne
lemtą priima su atleidimu per
sekiotojam ir viltimi bei tikė
jimu sulaukti savo mylimajai 
tėvynei laisvės”.

Ir tai yra nusikaltimas už 
Chriiščiovo nugaros, už to žmo
giškojo stabo, kuris ryja savo 
aukas šypsodamasis. Tačiau ta
sai klastingas šypsnis pradings
ta, kai pajunta, kad “dvasios 
jisai įveikti negali, nors kūną 
ir užmuša”, tariant kardinolo 
Richardo J. Cushingo žodžiais.

Ge težinę to priešo uždangą

ranka rašytu tekstu. -

Vienuoliam panūstam tenka 
nuoširdžiai padėkoti, kad jie 
savo lėšomis atspaude tūkstan
čius egzempliorių ir paskleidė 
po visą Ameriką. Savo maldo
mis ir visu pavidalu ji yra 
unikumas, religinėje literatūro
je, o laisvam pasauliui — ge
riausias liudijimas nepalaužia
mos lietuvių tautos dvasios, 
kuriai stiprumo ieškoma giliam -----

„ , ... BISMARCK, N. D., šv. Onos parapinėje mokykloje sesuo Mary Carmelle moko luošuosius vaikus, kuriem paremti kasmet Velykų metu skelbiamas
krikščioniškam tikėjime. vajus -

visų sovietinių kraštų vadovas 
ir mokytojas. Be to, kad aukš
tesnėse Sovietų Sąjungos mo- . 
kyklose jau įvestas (tuo tarpu 
dar neprivalomas) ateizmo kur
sas, šis laikraštis, drauge su 
partiečių agitatorių organu “A- 
gitatorius” ypatingai' kreipia 
dėmesio pateikti kovos prieš 
religiją metodus, kurie sėkmin
giau ir greičiau išrautų “reli
ginius prietarus”. .

Pirmiausia konstatuojama, 
kad Sovietų Sąjungoje tikinčių
jų skaičius yra beveik lygus 
tiems, kurie stengiasi įgyven
dinti komunizmą.

Kitaip tariant, tikinčiųjų skai
čius yra dar imponuojantis, ži
nant, kad į komunistinę “sta
tybą” yra įtrauktos masės vi
sokių veikėjų, partiečių ir agi
tatorių. Toliau pripažįstama, 
kad ir tarpe tų, kurie dirba ko
munizmo naudai yra daug ti
kinčiųjų: “Dažnai tikintieji į 
Dievą jaučia, kad religija daro 
neigiamos įtakos žmogui, bet 
jie negali jos nusikratyti, nes 

perdaug įpratę į ją”. Koks 
tad ateistinės propagandos už
davinys? “Nereikia tokius vers
ti atsisakyti savo tikėjimo, bet 
padėti jiems išsilaisvinti iš ne
reikalingų ir žalingų prietarų”.

Taigi, ne prievarta, bet įtiki
nimas. F. Engelsas yra rašęs: 
“Persekiojimas yra geriausia 
priemonė sustiprinti priešingus 
įsitikinimus. Vienintelis ir tik
riausias pasitarnavimas Dievui 
— tai paskelbti ateizmą, kaip 
prievartą prieš tikėjimą ir už-

(Nukelta į 4 psl.)
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J. GIRMANTAS I

H KANDYS
UIMBim Keturię veiksmę pjesė e®®®®®**®**

(14)
Keraitis (į Baragožių): Prašau dokumentus! (1 vy

ras ir dar keli apkrausto Baragožių).
Sūrius: Jūsų pirmininkas man neįdomu! Susipa

žinkite su juo patys. (Eidamas prie šliurskio ir Trū
kio). Man įdomesni šie du paukšteliai. (Rodydamas 
atgal į Baragožių). Juk tai tikriausiai bus ta pati tre
jukė. Q Trūkį). Prašau dokumentus.

Trulcis: Ar tamsta mane priversi?
Sūrius: Priversiu. (Kyštelėja mikliai koją, ir Trū

kis pargriūva. Du jauni vyrai jį nutveria ir apkraus
to. Paskui apkrausto šliurskį).

Keraitis: Dėmesio! (Pabrėždamas pirmąjį žodį). 
Gerbiamasis mūsų pirmininkas turi tris pasus (rodo) 
skirtingomis pavardėmis. Dabar suprantam, kam jis 
tarnavo ir tarnauja.

Bangelius (tarytum pats sau): Ir aš noriu gy
venti.

Sūrius: Ir šituodu (pabrėždamas) draugai tos pa
čios šutvės. Tai štai, lietuviai, koks buvo jūsų pirmi
ninkas ir (rodydamas į Trūkį su Sliurskiu) kokių žiur
kių dar turėjote savo tarpe. (Susirinkusiųjų tarpe di
delis bnodėjimas).

1 vyras: Tai dabar teismas kitaip apvirto
Sūrius: Koks čia buvo teismas? Dabar šituos teis- 

Ht.
. MiurMds (į Trūkį): Chi, chi, chi! O ką, Truki? 

Katras mudu kvailesnis?

Trūkis (į šliurskį): Idijotas!
Kunigas (atsistojęs): Vyrai ir moterys lietuviai! 

Dėkokim Viešpačiui Dievui, kad Jo angelas atvedė 
mums poną Sūrių. Jau mes žinojom, kad aną mūsų 
bylą užvirė pohas Trūkis. O dabar pamatėm ir dar 
du iš to paties pragaro. Ypač nemalonu mums, kad 
mes savo komiteto pirmininku buvom išsirinkę sve
timiems vėjams tarnaujantį žmogų. Nemalonu mums, 
bet ir pamoka.

čiūdra (užėmęs pirmininko vietą): Ką tamsta 
siūlai?

Kunigas: Siūlau palaikyti jų dokumentus ir per
duoti juos pačius ir tuos dokumentus anglų policijai. 
Be to, komitetas turėtų pasižymėti visų jų dokumen
tus ir pranešti apie juos visoms lietuvių stovykloms 
su rimtu įspėjimu. Težino ir kiti.

Keli balsai: Gerai! Gerai! (Katučių plojimas).
Kunigas: Tai dar neviskas. (Į Bakūną). Pone Ba- 

kūne, prašom pasikviesti savo žmoną. Manau, aišku...
Bakūnas: Taip. Gerai. (Nueina).

6 scena (Tie patys be Bakūno)
Kunigas (į Pocių): O poną Pocių prašom pakvies

ti panelę Lydą. Mes turim susitaikyti, kurie buvom 
susipykę. (Pocius išeina). * *

7 scena (Tie patys be Pociaus)
čiūdra: O kas įpareigojamas nuvesti trejukę ir 

perduoti anglų policijai?
Kunigas: Manau, ponas Linkus, Keraitis ir dar 

kokie trys jauni vyrukai. Iš stovyklos turi palydėti 
daugiau, o mieste gana ir keturių penkių. Ten jau 
galima ir policijos pasišaukti.

8 scena (Tie patys ir du vokiečiu policininkai)
1 policininkas: Laba diena.
čiūdra: Laba . diena.
1 policininkas: Ar čia susirinkimas?
čiūdra: Prašom, prašom.
1 policifNnicM: Mes ieškom vieno vyro.

' 2 policininkas (rodydamas į šliurskį): O štai tas 
paukštis.

1 Policininkas: šliurskis? ,.
Keraitis: Taip, tas pats.
1 policininkas: A, gerai. Jis kaltas už šmugelį.
čiūdra (į policininkus): Mieli saugumo atstovai, 

čia ir dar du vyrai mūsų sulaikyti: Trūkis ir Bara- 
gožius. Jų dokumentai netikri. Aiškiai įtariami šni
pinėjimu.

1 policininkas: Gerai, paimsim ir tuodu. Tik pra
šom su mumis ir du liudininkai.

čiūdra: Ponas Lankau ir ponas Keraiti, nueikite.
Linkus, Keraitis: Gerai. (Lankus, Keraitis, Čiūd

ra, Trūkis, šliurskis ir policininkai išeina. Tiems iš
einant, įeina nustebę Bakūnai ir Pocius su Lyda).

9 scena (Pasilikusieji ir Bakūnai, Pocus, Lyda)
(Pasirodžius Lydai, visa salė ploja katučių. Lyda 

varžosi).
čiūdra: Panele Lyda. Mes čia buvom iškėlę di

delę bylą, bet, pasirodo, nežinojom kam. Tačiau ta 
skaudi byla išėjo į gera: paaiškėjo tikrieji kaltinin
kai. Ir, pasirodė, kalti jie ne tik tamstai, panele Ly
da, bet ir visai mūsų bendruomenei ir net vokiečių 
valdžiai. Juos kątik išsivedė policija. Tai yra Barago- 
žius, Trūkis ir ...

Sūrius: Ir šliurskis.
1 vyras: Tik ir pavardė, kad ją bala!
čiūdra: Paaiškėjo, kad Trūkis visa užtaisė ir į- 

traukė ponią Gabrienę ir pohią Bakūnienę. Abi bu
vo pasidariusios labai mums piktos valstybės agento 
aukos.

Bakūnienė: 0, Dieve! ...
čiūdra (atsiliepdamas į Bakūnienės žodį): Taip, 

ponia, nemalonu. Mes visi apgauti. Taip, antai Ba- 
ragožius ilgai ir gudriai slėpėsi tarp mūsų, net į ko
miteto pirmininkus išsirinkom. Pasirodo, jie visi. — 
to paties kelmo ... (Į kunigą). Gal dar kunigas kle
bonas? ...

Kunigas: Manau, neliksim dar patenkinti, jei ne- 
suvesim į gerus santykius pirmiausia ... (Pasižiūri 
į Bakūnienę).

Bakūnienė: Aš, klebone. (Eina artyn prie Lydos). 
Dovanok man, panele Lyda. (Ištiesia Lydai ranką).

Lyda (truputį šypsodama priima ranką. Abi apsi
kabina. Susirinkusieji ploja).

Valiūnas (prisiartinęs prie Lydos): Lyda, man la
bai gėda už anuos žodžius prie bažnyčios. Bet ir aš 
noriu atsiprašyti. Dovanok man.

Lyda (truputį šypsodama ištiesia jam ranką. Su
sirinkusieji ploja).

Kunigas: O toliau ... (Pasižiūri į Gabrienę).
Gabrienė (staiga susijaudinus): Ir aš ... ir man... 

ir man dovanok, panyte.
....Lyda (paduoda Gabrienei ranką ir apkabina ją). 

Gabrianė (verkdama: Juk aš norėjau,. panelyte... 
Lyda (į Gabrienę): Būk' rami, ponia. Dabar vis

kas bus gerai. Mes pažinom savo bičiulius ir savo 
nedraugus.

Gabrianė (eidama prie Bakūno): Dovanok, man 
ponuli. '

Bakūnas (ištiesdamas Gabrienei ranką): Gerai. Gab- 
riene, gerai. Būkim bičiuliai.

Gabrianė (eidama prie kunigo): Ir tamsta, klebo
nėli ... (Vėl pravirksta). Aš norėjau ... (Griebia bu
čiuoti kunigui ranką, bet kunigas paduoda jai ranką, 
o su kita atsargiai neleidžia jai bučiuoti). •

Kunigas: Gerai, Gabriene. Malonu girdėti taikos 
žodžius. Pikti žodžiai ir piktos kalbos teprapuola iš 
mūsų širdžių amtinai. ,

Gabrianė: Taip, klebonėli.
čiūdra: Labai dėkui, mieli tautiečiai, geros va

lios lietuviai. Gražiai pabaigėm, ši diena atvėrė mums 
akis ir širdis. Tiktai ir. toliau būkime budrūs ir tei
sūs, tada jokia klasta mūsų neįveiks.

Kunigas: Taip. Amen.
Uždangas (Galas)
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LOS ANGELES. Wilshire Btvd. su Mac Arthur parku.

LAISVES VARPAS

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422! Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti teL HYactnt 1-4ST3

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

mo reikalui.
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

M. NOVAS & SONS
BOSTON, MASS.

Dr. P. Mačiulis

Siuntinys Velykoms kaip šeimos susitikimas per šventes.

(Licensed by INTOURIST)

(bus daugiau)

MAS Rytų Apygardos 
Valdybai

— Atsitiko daug prasčiau. 
Čion skrisdamas buvau laimė
jęs visas tris valandas, o dabar 
matau, kad būsiu prakišęs vi
są dešimtį. Kada būsime Los 
Angeles?

persiunčia jūsų siuntinį į bet kurią S.S.S.R. dalį greičiau. 
Apdraustas, garantuotas pristatymas. Gavėjas nieko ne
moka. Didelis ir įvairus specialiai parinktų prekių rinki
nys žemomis kainomis yra visose skyrių įstaigose. 
Ateikite ir patys pasižiūrėkite. Nelaukite iki paskutinės 
minutės skubos. SIŲSKITE SAVO VELYKINI SIUNTINĮ 
DABAR per mūsų skyrių įstaigas, kurios labiausiai pato
gios jums. Prašome rašyti, telefonuoti arba aplankyti:

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

sėjo pro tirštas miglas. Nega
lėjai atskirti, kur kalno kau
burys, o kur debesys. Milžiniš
kas plieninis paukštis ieškojo 
saugesnės vietos nutūpti, ir ją 
surado tiktai Nevados dykynė; 
je — Las Vegas, už kelių šim
tų mylių nuo Los Angeles.

—l 143U 55, Mas*, stoties

žymiai 
spraus- 
Nevisi

CAPITOL RECORDS —- 13 aukttų moderniausias namas 
Hoflyvvoode.

Savo velykinius siuntinius giminėms ir draugams 
į Lietuvą ir SSSR siųskite dabar.

nuėsto prabusią naktį- čia ir 
mano pralaimėjimas. Argi ne
sakoma: laikas — pinigai ..

Laikas tikrai buvo vėlus. Tik 
paskutinę minutę suspėjau į 
iškilmingą minėjimą, į kurį di
deliu greitu nešė sprausminis 
lėktuvas. Moderni technika ir
gi turi trūkumus, čia laiko lai
mi, čia jį prakiši.

Praradau ir tas tris valandas, 
kai teko grįžti atgalios. NeW 
Yorke jau buvo septinta ryto, 
kai Los Angeles turėjo būti 
ketvirta. Ten saldžiai miegojo, 
kai trindamas akis kapsčiausi 
Brooklyno apšalusiom gatvėm. 
Dingusi buvo Kalifornijos va
sara ir žalumos, palmės ir sau
lės kaitrumas. Dingęs buvo ir 
mano džiaugsmas, kad greitai 
keliaudamas į vakarus gali pa
sijaunanti ...

Gyvenime taip jau yra: jei 
vienu atveju ką nors ir laimi, 
tai kitu — labai dažnai praran
di. Gi prabėgęs ar prarastas 
laikas nė sprausminiu lėktuvu 
nepavejamas. Bandysiu bent 
mintimi prisivyti prabėgusias 
kelionėje ir Kalifornijoje die
nas ir papasakoti, kas per tas 
dienas nutiko. S. Suž.

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 “Magdutės pasaka”.

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

STEPONAS MINKUS

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

(Ukrainoje) sovchoze 1955 m. 
buvo suorganizuota moterų Ta
ryba. Ji padarė tai, kad socia
linis gyvenimas tame sovcho
ze pagyvėjo, ir moterys nusto
jo vaikščiojusios į bažnyčią.

Visa tai labai gražu, kasmet 
kartojama, nebe nauja. Supran
tama, “naujos Amerikos” ne-

Kas nenorėtų būti jaunesnis, 
kai metų matrainia penkta ar 
šešta dešimtis. Tiktai palys jau
nieji, kurie savo metus gali dar 
rankų ir kojų pirštais skaičiuo
ti, laukia, kad greičiau susentų 
ir pasidarytų pilnateisiaL Gun
do smagus jausmas mažiau be
siteisinti dėl savo nfepateisina- 
mų žingsnių. Kai paauga, ir jie 
atsidūsta su poetu Maironiu: 
“Ačiū tau, Viešpatie, jogei my
lėdamas sergėjai mano gyveni
mo rytą”. Senstelėję labai no
rėtų tą gyvenimo rytą susigrą
žinti, bet nė viena prabėgusi 
minutė negrįžta. Ar tikrai lai
kas nesugrąžinamas?

Man teko laimė tris valan
das susigrąžinti. Žinoma, labai 
nedaug. Bet jeigu tai galima bū
tų padaryti mirštančiam ... Ga
limas daiktas, savo gyvenimą 
apmąstęs, mirtų su karštesnių 
atsidūsėjimu į Viešpatį, kuris 
laiką turi savo rankoje.

Mano rankoje buvo 
paprastesnis daiktas —«- 
minio lėktuvo bilietas, 
sprausminiai lėktuvai keleivius 
skraidina ^greičiau už garsą. 
Mūsiškis skrido tik 600 mylių 
į valandą. Tačiau ir skrisdamas 
garso greičiu, negalėtum laik
rodžio sukti atgalios ir save 
“jauninti”, jei lėktum į rytus. 
Mane lėktuvas nešė į vakarus, 
nuo Atlanto į Pacifiką, ir tuo 
būdu laimėjau visas tris valan
das ... Jausmas visai geras. 
Kai New Yorke jau turėtum 
'gulti, Los Angeles gali dar va
karieniauti Gi trijų valandų pa
kakti} ir geram banketui.

Tačiau savo laimikiu neilgai 
besidžiaugiau, nepasiekęs dar 
nė žemės. Los Angeles nakti
niai žiburiai tik vietomis spink- šimtinė,

atrasi. Tačiau, kai tos minėji
mų datos praeina, kai suneštos 
aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalui suvedamos, rengėjai dau
giau nesiskardena, lietuvių vi
suomenė aprimsta, atšala. Apie kiek suima kelionės, kiek kiti 
tai ir spaudoje pakalbama, bet, reikalai. Minėjimų dalyviai ga- 
manding, nesistengiama šio lės matyti, kad reikalas yra tik- 
reiškinio giliau pasvarstyti, kur rai šventas, didelis ir tikslus, 
tokio visuomenės nusiteikimo Tuomet ne vien žmonių širdys, 
priežastis. bet ir piniginės laisvai atsi-

Būtų naivu kartoti, kad be skleis, 
plano nieko negalima sukurti,

Naujosios Anglijos Sėtuvių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuc» 8 ligi 9 vaL ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

Stovykla yra tik už 8 mylių 
nuo istorinio Plymoutho, kur 
išsikėlė pirmieji piligrimai. Vi
sas tas pajūrys vasarą gausiai 
lankomas turistų ir vasarotojų. 
Čia ir marios, ir ežeriukai, ir 
pušynai, ir smėlynai. Visai čia 
pat kanalas, kuris skiria Cape 
Cod pusiasalį, į kurį vasaroti 
suvažiuoja svečiai iš tolimiau
sių Amerikos vietų.

Stovykla turi daug vietos — 
arti 200 asmenų, daug erdvės, 
visus patogumus, sporto prie
mones, laivelius ir k. Lengvai S®e©@©©®®©@@@©®@©®®®®e®©©©@©©®©@®@@©e@©@®®©®©©®©©@@©^? 
pasiekiama gerais keliais. Gi sa
vo gamta primena žavųjį Lie
tuvos pamarį.

Visi rytinio JAV pakraščio 
moksleiviai ateitininkai-jau da
bar prašomi registruotis savo 
kuopose. Laikas žinomas — nuo 
rugpiūčio 13 iki rugpiūčio 27, 
tai galima iš anksto susitvarky
ti taip, kad tos dienos būtų 
paliktos stovyklauti.

Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos kiek vėliau. Jei kiltų 
kurių klausimų, rašyti

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai ~zaxba siųsti 
paštu programos vedšįui ANTANUI F. KNEI2IUI, 50 Cottage St., 
Nortvood. Mass. Skyriai: LTTHUANIAN FURNITURE CO1 — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 
P. O. Box 132. So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė.. Cambridge, Mas*. — Telefonai: 
N Orwood 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; KIrkland 7-8533

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp. 
39 Second Avenue, NEW YORK 3, N. Y. — AL 4-5459-7 
2222 W. Chicago Avenue. CHICAGO 22. ILL. — IR 8-6966 
2683 We*t 14th Street, CLEVELANO 13. Ohio — TO 1-1068 
99 Miln Street, PATKRSON 1, New Jeney — NU 4-4619 
1015 Eaet Certon Street. PITTSNURGN 3. Pa. — HU 1-2750 
2076 8utter St., SAN FRANCISCO 15. Califomia — Fl 6-1571 
22 Carlstad. WORCESTER. Mass. — SW 8-2868
6 Oay Street. NtW MAVEN, Conn. — LO 21444

— Apie pusę dvyliktos. '

— Vadinasi, lygiai po pusės 
paros, kai buvome viršum to

vo kaimynui, kai vėl buvome 
pakilę ir skridome Los Ange
les linkui.
.— Tai neturi laimės, — jis 

pastebėjo.
— Neturiu. Ir prasčiausia tai, 

kad prasilošiau visai nelošda- 
mas, o miegodamas.

— Apvogė?

Lietuvos Vyčiy Radi j
TrriMRuoja M atlprlos rad<j» atebe* WLOA. 1560 kilooyoiM 

kibkvibna rnkm a nTorr—Nūn i;30 m 3:00 VAL.
Jei noctt* M*> radijo programoje skelbti*. kreipkttl* «drean 

KN1GHTS OF LITHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

DIDELIS PASIRINKIMAS GERIAUSIOS RŪŠIES 
VILNONIŲ MEDŽIAGŲ

Spauda dažnai primena, kad ar bent nieko patvaresnio pa- 
ten ir ten bus Vasario 16 mi- statyti. Planas reikalingas vi- 
nėjimas, kad kalbėti pakviesti šokiam darbut Reikalingas ji- 
miesto majoras, kongresmanas sai ir politinei akcijai — Lietu
ti dar vienas kitas, o meninę vos laisvinimo pastangoms . 
programą praves solistai, cho- Mūsų organizacijų su važia vt- 
ras, tautinių šokių grupė. muose priimamos rezoliucijos, 

Prisistatę su didesne ar ma- kurios lyg turėtų darbo planus 
žesne minėjimo programa, ren-' atstoti. Bet visi gerai žino, kad 
gėjai kviečia organizacijas ir rezoliucijos nevykdomos išguli 
bendrai visus lietuvius iš mies- iki kitų metų kongresp ar sei
fo ir apylinkės ir prašo gausiai mo. 
minėjime dalyvauti, o taip pat Senai jau metas mūsų veiks- 
atnešti auką Lietuvos vadavi- niams skelbti savo darbo pla

nus. Būtina suvažiavimuose juos 
išdiskusuoti: kas gera priimti, 
kitą pakeisti ar vėlesniam lai
kui atidėti.

Iratėjęs į minėjimą turi bend
rais bruožais žinoti, keli cen
tai iš jo paaukoto dolerio ski: (Atkelta iš 3 psl.) mokslo ir praktiškojo gyvenimo,
riami laisvinimo akcijai, kiek—drau5ti visas konfesijas”. Ši En- Jau bus padaręs lemiamą 
skiriama reikalo propagandai,, tezė §iandjen yi-a dažnai žingsnį ateizmo naudai Labai 

kartojama komunistinėje spau- svarbu esą vartoti agituojamam 
doje ir pagal ją antireliginės suprantamą kalbą: su kolcho- 
propagandos mokytojai ragina zinmku reikią kalbėti apie žem- 
aktyvistus ir partijos agitato- dirbystės problemas, namų 
pjus šeimininkei — apie kasdieni-

"pagelbėti artimui kartą baig- ™us jos srities reikalus, ku
li su religiįa ir įtikinti, kad re- riuos jos protas lengvai galėtų 
liginė galvosena yra klaida, yra suprasti.
kontrastas su sovietiniu gyvo- Toliau komunistinė spauda 
nira*: tikintysis niekad nepajus nagrinėja kitą įdomų klausimą: 
palaimingos įtakos, kuri plau* kodėl moterys daugiau yra 
kia iš socialistinių santykių tikinčios?

Atsakymas toks: “Dažniausia
Štai ir pavyzdžiai temų, ku- dėl to, kad jos yra atitrūkę 

rios turi Imti pagrindinės an- nuo socialinės veiklos, nuo ko- 
tireliginėje propagandoje. Esą lektyvo ir jaučiasi vienišos”, 
religija moko, kad _yiši gamtos Kaip priemonė pašalinti tokį 
reiškiniai vyksta pagal Dievo moterų vienišumą nurodomas 
valią. Tačiau praktikoje ir tikiu* pavyzdys, kaip Dnieprovsko 
tieji elgiasi lygiai taip, kaip ma- 
terialistai: jie neprašą Dievo, 
kad kristų lietus, bet stengiasi 
jo pasigaminti dirbtinomis prię- H 
menėmis, jie naudojasi laisty- ______
mo sistema' o kai suserga — /\
nesikreipia išgijimui į Dievą, x
o tik į gydytoją. Pagaliau, štai ■ 
pavyzdys, . kuris pagal komu- 
nistinę spaudą turįs būti pa
grindinis: “Religija reikalauja ' v
nesiekti mokslo, bet ir tikintie- M 
ji laiko, kad analfabetizmas yra 
atsilikimas šių dienų gyvenime” 
Jei agitatoriui pasiseks tikin- ■ 
čiam įrodyti nesuderinamus

priešingumus tarp religijos, tMONts ■asnycioji

_ — Visai geras nuotykis, — 
pratarę kaimynas. —Neturėję 
laimės nusileisti, gal turėsime 
laimę išlošti. Nemokamu pąvė-
— nebe vienas keleivių bandė 
žinimu reikia pasinaudoti.

Pasiekus tą azartinių lošimų 
miestą su naktiniu gyvenimu
— buvo jau pats vidurnaktis, 
laimę neidamas gulti. Paryčiu 
neteko nugirsti, kad būtų kam 
laimė iškritusi. Keli numykę, 
kad jie veltui prakišo penkinę.

— Man tai pradingo visa de- 
nusiskundžiau sa-

Moksl. ateitininky 
stovykla rytuose 
Ateitininkai šiemet švenčia 

50 metų sukaktį, šiai sukak
čiai paminėti JAV rytiniame 
pakraštyje ruošiama jubilėjinė 
moksleivių ateitininkų stovyk
la. Ji bus nuo rugpiūčio 13 iki 
rugpiūčio 27 — pilnas dvi sa
vaites.

Stovyklai parinkta labai gra-

LmjTcape Norite geros—meniškos fotografij
Mass. Ji užprašyta ir gauta dar | portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų,
pernai, besjrūpman| kun. J.
Naviūi, M1Č, buvusiam MAS 
Rytų Apygardos dvasios vadui, 
nuoširdžiam ir mielam jaunimo 
bičiuliui.
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ROBERT B. MEYNER, New Jersey gubernatorius pasirašo Vasario 16 deklaraciją. Dešinoje — New 
Jersey Alto pirm. A. Salvest. Nuotr. V. Maželio.

PAŽADĖJO KONGRESE KELTI LIETUVOS REIKALUS
Kearny - Harrison lietuvių 

kolonijai teko garbė šiemet 
dalyvauti visuotiname Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime; 
kurį surengė New Jersey Lie
tuvių Taryba vasario 14 Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Centro salėje.

Oras pasitaikė tikrai blogas: 
snigo, šalo, slidu buvo. Iš to
limesnių apylinkių dėl blogo 
orę daug kas atvykti negalėjo. 
Visdėlto didelė salė buvo be-

KEARNY, N-J.

g larftNifiifr — Vietinė lie- rai vyrų grupei vadovavo vąrgo- 
tuvių kolonija vąsario. 14 mi- nininkas Alfonsas Bulavičius. 
nėjo Lietuvos nepriklausomy- Dalyvių buvo pilna parapijos 
bes šventę. Nors sniego priver- ■ 
tė gero&ai, tai nedaug ką pa
kenkė nei iškilmingumui, nei 
gausiam dalyvių skaičiui. Kad 
jų buvo ne maža, tai šv. Juo
zapo parapijos lietuvių mokyk
los vaikučiu'nuopelnas: gražiai 
seserų karimieriečių paruošti, 
kiekvienas skyrius pasirodė su 
lietuviška programa.

Mokyklos pasirodymas jau 
pernai ątkreipė kongresmano t

salė. Buvo renkamos ir ąukos.
Vakare buvo bendra vakarie

nė visiems, kas tik norėjo da
lyvauti ir nepagailėjo dviejų 
dolerių. Ją.skaniai paruošė Con- 
vent Guild parapijos moterų 
būrelis. Vakarienės metu kal
bėjo Scrantono universiteto

prof. dr. Antanas Kučas. Skirs
tydamiesi dalyviai reiškė pasi
tenkinimą gražiu minėjimu. 
Netenka visai abejoti, kad dau
giausiai lietuviškos širdies pla
kimą paskatino mūsų mažieji 
— mokyklos vaikučiai ir jų 
programos paruošėjos seselės 
kazimierietės. Jiems ir joms 
priklauso mūsų padėka ir pa
garba. A. K.

— DARBININKAS kitą 
tf cM Washingtono gii 
Šventės, vasario 22, pirmaiŠventės,

veik pilnutėlė i
Nevt JėfSey'lftlūviū Tafybos ; 

pirmininkas Andr. Salvest, ku
ris vadovavo ir pačiam minėji- ■ 
mui, daug įdėjo triūso ir šir
dies, kad minėjimas būtų mie
la kiekvienam lietuviui šventė 
ir kąrtu protestas dėl Lietuvos 
okupacijos. A. Salvest su dide
liu delegacijos būriu vyko į 
Trentoną pas gubernatorių Ro- 
bert B. Meyner gauti Vasario 
16 paskelbimo deklaracijos. To
ji proklamacija šiame iškilmin
game minėjime buvo viešai per
skaityta ir ją girdėjo ne tik 
savieji, bet ir aukštieji valdžios 
pareigūnai. Paminėtini sve
čiai, pasakę širdingas ir daug 
vilčių teikiančias kalbas. Tai 
kongresmanas P. Rodino ir 
Kearny miesto meras J. Healy. 
Ir vienas ir kitas geri lietuvių 
draugai, visada mus paguodžia 
ir daug vilčių suteikia, visada 

. atvyksta į mūsų didžiąsias šven
tes ir mus pagerbia. Netrūko 
ir šiemet šiltų žodžių Lietuvos 
atžvilgiu. Kongresmanas Rodi
no, grįžęs į Washingtoną, paža
dėjo kongrese judinti Lietuvos 
reikalą ir vėl užakcentuoti, jog 
Vasario Šešioliktoji yra Lietu
vos laisvėš diena ir tos laisvės 
savam kraštui trokšta kiekvie
nas lietuvis.

Pagrindinis kalbėtojas iš lie
tuvių pusės buvo kun. L. Jan-

kus, Balfo Centro reikalų ve
dėjas. kuris nukėlė klausy
toją į šaltąjį Sibirą, į paslap
tinguosius apšarmojusius Lietu
vos miškus, slėpusius mūsų did
vyrius partizanus, į šaltus ba
rakus Vokietijoje. Baigęs kal
bėti, iš Sibiro maldaknygės per 
skaitė pirmuosius josios žodžius 
“Marija, gelbėki mus”.

Meninę dalį išpildė akt. Vy
tautas Valiukas, solistė Salomė
ja Valiukienė* ir Liudas-Stukas. 
Pirmasis puikiai deklamavo iš 
lietuviškosios kūrybos. Ypač vi
siems krito į širdį vysk. Antano

Baranausko “Anykščių šilelis” 
Solistė S. Valiukienė padainavo 
angliškai ir lietuviškai. Jai a- 
komponavo Liudas Stukas. Su
sirinkusiems ypač patiko lietu
viškosios dainos.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
surinkta 1,011 dol.

J. Mėlynis

Stanley Prokop dėmesį. Jis mie
lai sutiko šiemet būti pagrindi
niu kalbėtoju ir kaip savo do
vaną mokyklai įteikė naujau
sią Amerikos vėliavą su 50 
žvaigždžių, su pridedamu pažy
mėjimu, kad ta vėliava jau ple
vėsavo- ant Kongreso rūmų 
Washingtone.

Scrantono lietuviai veikėjai
buvo net nuvažiavę pas Penn- -nūs ir keletą dainų išpildė pa- 
sylvanijos gubernatorių David 
L. Lavvrence, kuris pasirašė 
proklamaciją, vasario 16 skelb
damas lietuvių diena visoje 
Pennsylvanįjoje. Scrąntoniečių 
delegaciją sudarė prel. J. V. 
Miliauskas, dr. V. Kriščiūnas, 
Petras Kantakevičius, Juozas 
Muskett, Petras Putirskas ir Jo
nas Stirna, šventės rengimui draugas, Paterson. Majoras pra- 
daugiausia pasidarbavo Kanta
kevičius, Putirskas ir Stirna.

Be kongresmano Prokop (jo 
mamytė lietuvaitė, tėvelis len
kas), dar kalbėjo Petras Putirs
kas, kun. Jonas Kazlauskas ir 
kun. Petras Ališauskas. Progra- iš Chicagos, Alto sekretorius, 
mos vedėju buvo dr. Kriščiū- Klebonas, išvykęs atostogų, at- 
nas. Vaikučių dainoms ir atski- siuntė sveikinimo telegramą ir

.. .

WATERBURY, CONN.
Lietuvos nepriklausomybės 25 dol. auką. Žmonių buvo per

minėjimas įvyko vasario14 šv. 400. Aukų .surinkta 1571 dol.
Atitaisymas. Darbininko 10 

nr. įsivėlė klaida: šv. Vardo 
draugijos antras maršalka yra 
Kuzma, ne Kurma, 15 dol. Lie
tuvos laisvinimo reikalams au
kojo Juozas Samoška, ne Sa- 
moka.

Ona Kankalienė, LDS narė, 
serga pusiau suparalyžuota, bet 
Darbininką vis mielai skaito.

Jurgis Skalandžiūnas, seno
sios kartos lietuvis, gimęs Lie
tuvoje, nprė vasaio 4. Nuliū
dime paliko dukteį, žentą, 3 
seseris, 1 anūką,^2 anūkes; pa
laidotas iš šv. Juozapo bažny
čios vasario 6 Kalvarijos 
pinėse. ?

Antanas Paulaitis mirė 
sario 6, nuliūdime paliko 
šerį, 3 anūkus, 1 anūkę; palai
dotas vasario 8 iš šv. Juozapo 
bažnyčios Kalvarijos kapinėse.

Elena Igndtienė, kun. Anta
no Ignoto, MIC, motina, mirė 
vasario 6, nuliūdime paliko 4 
sūnus, 1 dukterį, žentą, mar
čias, 5 anūkus, 3 vaikaičius. 
Palaidota iš šv. Juozapo bažny
čios su iškilmingomis mišiomis, 
kurias aukojo sūnus kunigas. 
Palaidota vasario 9 Kalvarijos 
kapuos. PJ.

Juozapo parapijos salėje. Mi
nėjimui vadovavo Alto vietinio 
skyriaus pirmininkas J. Trečio
kas. I salę Įžygiavo skudučių 
orkestras, grodamas maršą. Su 
vėliavom dalyvavo ateitininkai, 
skautai, kapų Ramovė, krikš
čionys demokratai. Invokaciją 
atkalbėjo kun. W. Vičas. Him-

rapijos choras, vedamas A. 
Aleksio. Vaikų choras irgi pa
dainavo keletą dainelių. Litua
nistinės mokyklos mokiniai pa
šoko tautinių šokių. Skautai pa
deklamavo ir padainavo. Kal
bas pasakė miesto majoras Ed. 
Bergen, kongresmanas Manigen 
ir buvęs kongresmanas, lietuvių

nešė, kad vasario 16 prie mies
to rotušės 
menkos ir
Lietuviškai kalbėjo Adomaitis, 
A. Aleksis.
tojas buvo dr. Pijus Grigaitis

bus pakabintos A- 
Lietuvos vėliavos.

Pagrindinis kalbė

si «»»•. u ■

Philadelphijos 
žinios

Vasario 16 minėjimas prade
damas šeštadienį, vasario 20 
d., 7 vai. vak. pamaldomis už 
žuvusius laisvės kovotojus. Pa
maldos bus šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioje. Pamaldų me
tu giedos operos solistė Juzė 
Augaitytė.

Sekmadienį, vasario 21 d., 
3 vai. popiet bus iškilmingas 
minėjimas Muzikinio klubo sa
lėje. 2715 E. AlĮegheny Avė. 
Žodį minėjimą pradedant tars 
L. Bendruomenės pirmininkas 
kun. Stasys Raila. Invokaciją 
sukalbės kun. dr. K. Batutis. 
JAV himną sugiedos meno an
samblis. Pagerbus žuvusiuosius 
laisvės kovotojus, seks sveiki
nimai ir pagrindinė minėjimo 
kalba, kurią pasakys Vliko pir
mininkas dr. Antanas Trima
kas.

Meninėje programos dalyje 
dalyvauja poetas Kazys Bradū- 
nas, meno ansamblis, vadpvau- 
jamas L. Kaulinio, tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Irenos 
Karalienės. Minėjimo proga ren
kamos aukos laisvinimo kovai 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Antanina Gaigalienė po sun
kios operacijos jau grįžo iš li
goninės į namus.

Veronika Kaulinienė, sunkiai 
užgauta pravažiuojančio auto
mobilio, sveiksta ligoninėje.

K. Č.

KEARNY Vasario 16 minėjime kalba kongresmanas Peter Rodino. Sėdi iš d. j k. Iz. Diliai, adv. Sal
vest, burmistras Joseph Healy, Nuotr. V. Maželio.

«U'

Lietuvių Bendruomenės ruoš
tas šeštadieninei mokyklai Va
sario 16 minėjimas dėl blogo 
oro^buvo atidėtas iš sekmadie
nio, vasario 14, į šeštadienį, 
vasario 20, d., 3 vai. popiet. 
Minėjimas Įvyks šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Jis ruošiamas 
jauniesiems Philadelphijos lie
tuviukams, bet jame maloniai

Prel. L. Mendelis bus ypatin
gu būdu pagerbtas kovo Itf Da- 
mien Dutton draugijos, New 
Brunswick, N.J., už jo apašta
liškus darbus. Anglų spaudoje, 
Baltimore Moming Sun, va
sario 11 buvo gražus jo gyve
nimo aprašymas, taip pat apra
šė Catholic Review, Baltimorės, 
ir The Tabiet, Brooklyno die
cezijos laikraščiai. Visi pabrė
žia, kad prel. L. Mendelis mi-, 
sijoms surinko jau milijoną do- 

. lerių. Prieš 15 metų jis pradė
jo rūpintis raupsuotaisiais, su
galvojo per adventą rinkti au
kas ir palengvinti jų gyveni
mą. paaukojo ir pats gruodžio 

'algą. Per tuos metus buvo su
rinkta 100,000 dol. Už tuos nu
veiktus kilnius gailestingumo 
darbus Damien 'Dutton orga
nizacija pagerbia vieną asmenį, 
kuris savo moksliniais tyrinė
jimais ar aukomis padėjo raup
suotiesiems. Prelatas bus aštun-

Geriamas vanduo iŠ jūros «n-

Kongresas gavo pranešimas, 
laukiami ir visi, kurie savo at- kad iš jūros vandens jau pa-

RUOŠIAME LIETUVMKAS VESTU
VES. SAEftS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI. .. . L . ’ ------*------------- . ’—•"*silankymu norėtų įvertinti ir gamintas genamas vanduo. Vie-

ka-

va- 
se-

HAMILTON, ONT.’

Ateitininky kaukių balius
Prieš pat užgavėnes Hamil

tone, Ont., Hill Crest restora
ne vietos ateitininkai ruošia pa
silinksminimą — kaukių balių. 
Restoranas yra prie kampo dvie
jų gatvių: Concession ir Went- 
worth.

Hamiltono ateitininkai yra la
bai veiklūs. Jų parerigimai pa
prastai yra labai mėgiami ir 
gausiai lankomi.

Gavėnios metu hamiltoniečiai 
laikosi lietuviškų papročių ir 
jokių pasilinksminimų nerengia. 
Tai bus paskutinis pasišokimas 
prieš ilgą gavėnią. Parengimo 
pradžia 7:30 vai. vak. Gros Ben- 
ni Ferri italų orkestras. Visi 
maloniai laukiami! KLP.

24, trečiadienį.
—- Jonas Grebliūnas 

15 mirė Homestead, Pa. 
dime paliko žmoną 
dukterį Rūtą, sūnaitį ir 
tę-

— Balys Graužinis, 
ninko skaitytojas iš San 
go, Kalifornijos/ rašo: 
laikraštis man tikra 
šiame Kalifornijos 
Perskaitau 
va, nauja 
politinės apžvalgos, 
nu gana daug ir kitos 
kos spaudos, bet 
yra labiausiai laukiamas. Nuo
širdžiausi linkėjimai 
kilniame darbe. ,

— Algirdas J. Kasulaitis, cle- 
velandiškis, vasario 3 d. baigė 
Western Reserve Universitetą 
Cleveland, Ohio. Jis studijavo 
ekonominės teorijos, bankų ir 
finansų mokslą. Universitetas 
jam suteikė diplomuoto ekonp- 
misto titulą. Algirdas J. Kasu
laitis yra visuomenininkas ir 
žurnalistas, daugelio 
kų laikraščių bendradarbis.

—Lituanus žurnalui remti 
komitetas skelbia kovo mėnesį 
žurnalo vajaus mėnesiu, kurio 
metu-bus telkiamos aukos 
leidiniui paremti. Komitetas 
kreipiasi į visą lietuvišką 
menę ir maloniai prašo supras
ti akademinio jaunimo 
dirbti Lituvos naudai ir 
darbą auka paremti.
akademinio jaunimo, vardu 
mitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems lietuviams už jų malonią 
paramą, kurios dėka tebus į- 
manomas šio Lietuvai prasmin- 

i *go darbo tęsimas. Komitetą su
daro: V. Kamantas, J. Smetona, 
N. Kersnauskaitė, V. Kaspera- 
vičiūtė, R. Minkūnas, J. Gailiu- 
šytė, L. Ješmantaitė ir C. Mels- 
bakas.

— Urugvajaus vyriausybė 
prieš kurą laikų nustatė, kad 
svetimų diplomatinių misijų, 
nariai, kurie atlieka konsuliari- 
nius veiksmus, privalo turėti 
“exequator” kaip konsulai. Lie
tuvos pasiuntinybėje Montevi- 
deo tuo nuostatu buvo palies
tas attachė A. Grišonas. Todėl 
Lietuvos ministeriui dr. K. 
Graužiniu! pasiūlius, Lietuvos 
diplomatijos šefas išdavė atta
chė Grišonui konsuliarinį pa
tentą, kurį min. Graužinis su 
atitinkama nota pristatė Urug
vajaus užsienių reikalų minis
terijai. Pripažindama išduotąjį 
patentą, Urugvajaus vyriausybė 
suteikė A. Grišonui “exequa-... 
tor” ir apie tai paskelbė savo 
oficialiame leidiny “Diario Of- 
.ficial” bei pranešė min. Grau
žimui.

— E. J. Baltrušaitis yra “Do
me Petroleum Co.” tyrinėjimų 
srities menedžeris. Neseniai 
yra pareiškęs, kad Arktikos sa
lose yra tiek žibalo, kad jo kie
kis galįs JAV padaryti nepri
klausomas nuo žibalo versmių 
viduriniuose Rytuose. Saharo- » 
je ir pietinėje Amerikoje. Jo 
pareiškimas skelbiamas New 
Yorke leidžiamam “Previews” 
biuletenyje, kuris skiriamas 
pramonininkam, pirkliam ir biz
nieriam.

Nuliū-

dukrai-

Darbi- 
i Die- 
“Jūsų

lifornijos kampelyje, 
visa, nes viskas gy- 

įdomu.Ypač patinka

itos lietuviš- 
Darbininkas

leškomi; Antanas Stočkus iš 
Obelių — Bačiūnų, atvykęs j 
JAV apie 1913 metus, Stasys 
Mikalkėnas iš Obelių — Silai- 
kių, buvęs Liepojaus apsupime 
1944-1945 metais, po karo bu
vo Vokietijoje anglų zonoje, 
Izidorius Kazlauskas, iš Obelių 
—Papilių, po karo buvęs Aus
trijoje. Kas žinotų apie juos ar 
jie patys prašomi atsiliepti ad
resu: . Sadauskas, 422 Walnut 
St:, Newark 5, N.J.

tvarka gavėnios, kuri prasidės 
kovo 2. Klebonas taip pat pa
dėkojo kunigams, kurie dar
buojasi šv. Alfonso parapijoje, 
seserims kazimierietėms už vai
kų mokymą bei auklėjimą, pa- 
rapiečiams už jų nuveiktus dar
bus ir paramą. Prašė padėti 
išmokėti skolas, kurios pada
rytos beremontuojant mokyk
lą; padėkojo tiems, kurie pri
sidėjo savo auka.

Parapijos vakarienė bus sek
madienį, vasario 28, parapijos 
salėje. Tai paskutinė proga pa
silinksminti prieš gavėnią. Pel
nas skiriamas parapijos mokyk- 

tėvynės laisvės, žmonių buvo ^a*- Vakarienei vadovauja kun. 
prisirinkę daug. K. Pugevičius.

Suaugusiųjų jaunimo klubas 
sekmadienį, vasario 14, buvo 
susirinkęs Janet Kearns (Bri- 
dkkiūtės) namuose, kur aptarė 
veiklos planus ir pasilinksmi
no.

Vasario 16 parapijos mo
kyklos mokiniai minėjo 42 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį. Minėjimą pradėjo da
lyvaudami mišiose. Vėliau mo
kyklos salėje buvo speciali 
programėlė.

tas asmuo, pagerbtas šios or
ganizacijos. Jam bus įteiktas 
skydas su kun. Damien ir bro
liuko Juozo Dutton atvaizdais 
— abu jie dirbo tarp raupsuo
tųjų Molokai saloje.

Lietuvių postas 154 vasario 
10 įspūdingai įvesdino naujus 
narius. Priimta 30 naujų na
rių.

Rinkliava Altui ir Tautos Fon
dui vasario 14 buvo šv; Alfon
so bažnyčioje per mišias, ku
rios aukotos už kenčiančius lie
tuvius Lietuvoje ir žuvusius dėl

Margarita Jankūnienė, senos 
kartos lietuvė, mirė po trumpoą 
ligos vasario 7. Penki kunigai 
aukojo mišias už jos vėlę šv. 
Alfonso bažnyčioje vasario 19. 
Palaidota šv. Stanislovo kapi
nėse. Velionė gyveno kukliai 
ir dalyvavo įvairiuose parapijos 
parengimuose. Jonas Obelinis NURSING SERVICE

FRIENOLY NIGHTINGALES

Mielam Bičiuliui
NORSES. INC.

' BABY TECHNICIANS
Specializc in care for pre-mature or 

any home Service.
Courtcous and effkient attendants.

DE 5-3151 or Tl 2-8595

NURSING SCHOOL

- TeL MU 3-2928
Vacys steronis paskatinti šeštadieninės mokyk- nu būdu gamintas vapduo abi- Klebono laiškas išsiuntinėtas 

los mokinių pastangas. eina 1 dol.. 1000 galonų. parapieėiams. Laiške aprašyta

kapitonui IZIDORIUI JATULIUI
mirus, jo žmonį STANISLAVĄ J ATU LIEN Ę, sūnų 
MINDAUGĄ, dukrą GRAŽINĄ ir žentą VYTAUTĄ KVE
DARĄ nuoširdžiai užjaučiame. WouM you likę to become * 

Lteensed PRACTICAL N URŠE 
Poiltrtn, wHI b* •« Hoap*.

InvUteUon*. Ooctor*’ Office* •



Uodai ir verbliūdai

BRIDGEPORT, CONN SUP-ERIOR PIECE GOODS CORP.

REAL ESTATE

WEISS & KATZ, INC
GR 7-1130

ir dzūkiškos gri- RESTAURANTS
kiu košės.

Zv. BePastogis

UPHOLSTERY SERVICE

Chinęse Cuisine

INCOME TAX

60 PONTIACS
■ ’

APUZZO

TELEFONAS: 
APplegste 74349

šiam tiks'ui Jums sąžiningai ii 
daug pigiau, negu kur kitur, pa
tarnaus bendrovės atstovas

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

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

MEI TING Presents Rare & Exo'.ic
Chinese Cuisine . . . .
. . . . . an Adventure in Eating

visi valdybos nariai ir narių tel
kimo vedėjas Cėsys šadeika, 
kuriam solidarumo įnašą dar 
galite pasiųsti ir paštu: 76 Min
nesota Avė., Oetroit 3, Mich.

In CHRIST THE KING PARISH 
in COMMACK, L.I. N.Y.

3 bedrooms, brick split, 
IVį baths. playroom, garage^ extras: 
near shopping. schools and church.

$17.290. G. I. $15.000.
Call Forest 8- 9449

In Saint Mary Stfer of the Sėa p-rish 
in Far Rockavvay L.I. N.Y. — 8 rms.
4 bedrooms. 3 nūn. to INDeper.dent 
Subway. Conven. to shopping area. 
Local Parochial Grammar School. 
Easy transportation to Stella Maris 
H. S. $9,750. Can be seen only on 
Mondays. Call GR 4-9374 for appt.. 
No Agents.

In St. Joseph's Parish, in WEST 
ISLIP, L.t. N.Y. BABYLON—West 
Islip, 5 bedroom ranch, hot water 
oil heat, attached garage, 4*% GJ. 
mortgage, 75 x 100 plot, near Good 
Samaritan Hospital, $15,990. Call 
MOhawk 1-4650 daily after 4:30 or 
anytime Saturday-Sunday.

In St. Anthony of Tours Parish in 
AMITYVILLE, L.I. N.Y. — 4 bed
rooms, 2 baths, 18x20 living room, 
dining room, large kitehen, 16x20 
enclosed porch. 2-car garage. full 
cellar, 100x170 wooded plot. Many 
extras. $24,000. AMityville 4-1108.

In St. Anne’s Parish in 3RENT- 
WOOD, L.I. N.Y. — Colonial Heme 
9Į£ rooms, 2(4 baths, including at
tached wing with seperate entrance. 
Fireplace. screened porch. corr.er 
plot with beautiful laidscaping. 
Walking distance Stores, church, pa
rochial schools. $21,000. BR 3-7359.

Kazlauskas, kun. W. Pranckie- ; 
tis iš New Britain ir kun. F. ;; 
Pranskus. Solo giedojo V. Ba- ” 
rius, vargonais pritarė A. Sta- • 
nišauskas. Velionė paliko vyrą l 
ir tris dukteris. Jonas Stanis- ♦ 
lauskas yra mūsų kolonijos vei- | 
kėjas. Jis yra Alto ir Balfo sky- | 
rių ilgametis iždininkas. Alto ♦ 
skyrius Jonui Stanisląuskui ir ♦ 
jo šeimai reiškia gilią užuojau- į

V. Kapeckas, K. Bandzevičius, 
A. Ramaneckienė, J. Jurgelevi
čienė, Norkūnienė.

Įėjimas nemokamas. Visus 
nuoširdžiai kviečia rengėjai.

(L. M.)

IN CATHOUC AREA OF LAKE 
MOHAWK, N. J. — 5-bedroom Cnpe 
Cod home - living room with fire- 
place - l’,4 bath - dining room - oil 
heat. Asking $19,900. Mušt be seen. 
Harriette Luster - Rea’tcr. Mohavvk 
Avė. Sparta, N J. Tel.(NJ) PA 9-6405

— Klebonas kun. J. V. Kaz-Į 
lauskas jau pasveiko ir praeitą^ 
sekmadienį paskelbė pereitų 
metų parapijos apyskaitą, pa
jamų buyo 28,000 dol. su vir
šum. Viską apmokėjus, liko pa
rapijos kasoje 5,000 dol. Para- 
piečiai labai patenkinti.

Mei Ting
Member of Diner's Club. Ameri-au
Espresa. Carte Bhuiche Credit Cards 

Orders to take ouL Wines £ Liąuors 
i Air Conditioned

Hollyviood, Fla.
Pasįbaigus ’ Balfo * skyriaus 

veiklos metams, džiugu prisi
minti tuos mūšai tautiečius, ku- 

. rie buvo Baltui nuoširdūs ir 
dosnūs. Ypač nenorėtume nu
slėpti mūsų tautiečių, kurie su 
tikru nuoširdumu kvietė Bal
fo rėmėjus pas save į svečius, 
paruošdąmi pobūvius,, suteikda
mi Baltui gražią ir vertingą pa
ramą. Tokius pobūvius Baltui 
suruošė: Veronika Petraįtienė 
pereitų metų sausio 10 (surin
ko 31 dol.); Vincas ir Leokadi
ja Matusevičiai vasario 4 (lai-; 
mėta 20 dol.); Jonas ir Elena 
Verbilai kovo 24 ir gruodžio 
11 (gauta 45 dol.); Jennie Good- 
will spalio 11 (gauta 46 dol.); 
Jonas ir Juozapina Bendikaį 
lapkričio 21 (gauta 30 dol.); Vin
cas ir Ona Skupeikai gruodžio 
11 (gauta 72 dol.); Edvardas 
ir Pegi Strelai gruodžio 27 (gau- ' 
ta 46 dol.). Nei vienas iš jų 
nepateikė skyriui jokių sąskai
tų išlaidom. Patys jas paden-

Iki to pat laiko seniūnai tu
ri atsiskaityti su tais valdybos 
nariais, iš kurių paėmė nario 
mokesčio knygeles.

J I M’ S Rcstaur.nt and Pizzeria 
65-01 Grand Avė., Maspeth 

PIZZA - to - go, BEER and WINE 
Pieš. Food and Sandvūch Orders to 
take out. Give us a caM and your 
Meal or Pie will be prepared.

DAvenport 6-7327 We Deliver

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas įvyks 
vasario 21 D.L.K. Vytauto klu
bo svetainėje, 447 Central St., 
Lowell, Mass. Pradžia 2:30 v. 
popiet. Invokaciją atkalbės kun. 
Alfonsas Janušonis. Dalyvaus 
miesto Valdininkai: patarėjas 
John Jonas, majoras R. J. Lord 
ir kiti. Lietuviškai kalbės Jus
tinas Vaičaitis, buvęs mokyto
jas, veiklus visuomenininkas. 
Eilėraščių padeklamuos J. Nor- 
kūnaitė, kuri dažnai pasirodo 
lietuviškuose vakaruose.

Meninę programą išpildys 
Bostono lietuvių choras, vado
vaujamas kompozitoriaus Jūl. 
Gaidelio.

Minėjimą* rengia D. L. K. Vy
tauto klubas, SLA 173 kuopa, 
šv. Juozapo pa.'alpinė draugi- 
kuriai atstovauja ku. Alfonsas 
ja, Moterų klubas ir parapija, 
kuriai atstovauja kun. Alfonsas 
Janušonis. Jis yra minėjimo 
garbės pirmininkas. Komitetą 
sudao L. Paulauskas — pim., 
V. Ramanauskas — prot. rašt., 
St. Kučinskas — ižd., nariai:

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba ruo
šia visų narių, įmokėjusių so- 
.lidarumo įnašus, sąrašą, kurį 
paskelbs baigdama savo ka
denciją. Visi pasistenkime būti 
tame sąraše, tuomi paremdami 
ne vien tik vietos apylinkę, bet 
ir JAV LB Centro Valdybą, nes 
50 procentų visų surinktų soli
darumo įnašų yra jai pasiun
čiama. V. Kutkus

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. va k.
Pirmadieniais iki 6 vaL vai.

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

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

Esant reikalui aplankys ir namuose

Refurns Prepared 
By Appointment Only

AX 7-8429
WILLIAM KEEGAN

Jamaica ar»d Garden City

‘ -ga-,15 dol., Miamio lietuvių mo
terų Sodai Club 10 dol.

Viso Balfo Centrui per 1959 
metus pasiųsta 959.47 dol. Bal
fo skyriui per praeitus metus 
priklausė 55 nariai.

Visiems aukotojams ir rėmė
jams, bendradarbiamš norime 
nuoširdžiai padėkoti. Negalime 
pamiršti ir Amerikos lietuvių 
spaudos, kuri glaudžiai bendra- 
darbavo. Taip pat dėkojame 
Miamio lietuvių klubui už lei
dimą pasinaudoti svetaine.

Balfo 141 skyriaus metinis 
banketas bus vasario 28 d. Mia
mio lietuvių svetainėje 3655 
N. W. 34th St., Miami, Fla. 
Visus lietuvius- bei svečius, at
vykusius iš kitų kolonijų, nuo
širdžiai kviečiame atsilankyti..

Balfo 141 skyriaus Valdyba:
V. Skupeika — pirm.,
J. Sveikinas — vice pirm., 

S. Lkdevičius — sekret., 
J. Goodwill — iždininkas

ELSIE'S
PILNA 

APRANGA 

NUOTAKOMS 

347 t. SBth St.

DEMOLITfON & 
EXCAVATION

No job too small • No job too big 
Special Rates to Religtous Insti- 
tutions For Information phone:

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

SOUTH HUNTINGTON
LONG ISLAND, N. T.
2 E. Jericho Tarnpike 

(1 Block Eaat of Rte. 110)

Scrving all 5 Boronghs and sur- 
rounding areas — T E R M S — We 
do rewebbing. retying, reupholstery 
and all forms of upholstery. Cash or 
Credit. VVe do our own Financing.

Combined Upholstery Service
TRiangle 1-4580

NEW CARS: IM0 E. TRBrfONT AVĖ. Bx. TA 3-5I00
ALSO—exoel. mod car buyv to 
mako roem far othar *80 Panto

200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.
Te!.: AL 4-8319

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

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

“Jums reikalingi dideli pervers- 
ęnai, o mums reikalinga didi 
Rusija!”. Dabar/'50 metų pra
slinkus, visiems aišku, kad di
džiausius perversmus, apie ku
riuos šnekėjo reakcijos rams
tis Stolypinas. sukūrė ne kai
rieji, bet užsispyrusieji žemės 
magnatai ir caro biurokratai, 
prakišę ne tik dvarus, bet ir 
savo galvas. Šio pilna prasme 
parazitinio luomo likvidacijos 
netenka gailėtis (m. pabraukta). 
Kas ką sėja, tas tą ir pjauna”.

Čia reikia vis dėlto pažymė
ti, kad K. Bielinis nepjovė sa
vo kairiojo pasėlio, kuri sėjo 
iš Lietuvos seimų tribūnos, 
skleisdamas tokias idėjas, ku
rias dabar vykdo jo minėti lik
vidatoriai. Negailėdamas kitų 
galvų, savają vis dėltė iš Lietu
vos išnešė.

ro
dydamas savo asmenišką pri
sidėjimą prie Jungtinių Tautų 
solidarumo ir pavyzdį kitoms 
amerikiečių šeimoms, valgys 
tarptautinę vakarienę Jungtinių 
Tautų dieną. Šios vakarienės 
sudėtin Įeis prancūziška sriu
ba. kinietiškas mėsos patieka
las ir austriškas desertas”. Ga
lima daf bpvo patiekti vengriš
ko vyno, latviškos putros, len
kiškų kilbasų

Be to, skyrius turėjo savo 
parengimus Miamio. lietuvių 
svetainėje. Balandžio *12 gauta 
57.75 dol. pelno, gegužės — 
71.20. Metiniamą Balfo bankete, 
įvykusiame kovo 8, gauta pel
no 61.90 ir ta pačia proga su
aukota 96 dol,, _ birželiu mėn. 
gauta 47.70 dol.

Kalėdų proga Balfui aukojo: 
Jonas ir Elena Verbilai 50 dol. 
Po 10 dol.: Jannie Goodwill 
ir Vincas ir Ona Skupeikai. Po 
5 dol.: Stella Liuievičius (La
zutka), J. ir J. Bendikai, Anta
nas ir Janina Telsinskai. Vin
cas ir Leokadija Matusevičiai 
aukojo 3 dol. Po 2 dol.: P ir 
E. Satinskai. Pijus ir P. Alek
synai, Cleo Kelly, Juozas ir Ona 
Jasauskai, A. Aušrienė ir Juo
zas Swolkinas.

Per mūsų skyrių Balfui auko
jo: SLA 44-ta kuopa 30 dol., 
Miamio lietuvių piliečių klubas 
25 dol.. R. K. Moterų Sąjun-

IftSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
1T Ą voje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe o, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.' • * -
1Z1TI> galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IVVii įiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

WOULD YOU LIKĘ 
A PRIFST

IN YOUR FAMILY?
The Missionary Servants of 
the Most Holy Trinįty offer 
yo:» the opportunity to 
"adopt" a scmimria and 
thiis cnjov the blessings and 
priveleges of giving a pr rst 
to Cod
Your adepted seminarian wil» 
pray for yon each day and 
remember yon. in each Mass 
ho offers when a priest. You 
vrill vvrite to him and re- 
cei”e h‘.s pieture. In a way. 
he benemes a meniber of 
your fanr.ily and you become 
a member of ours. sharing in 
the ifffurrs and praye. s of 
a’.l Missionary Servants. Likę 
those whn have already ad- 
opted seminarians. you will 
fi-'d nence and happiness in 
this plan.
A«t a Forter-Parent ynu 
vzould pray for your s mi
na rinn and hrlp us provide 
for his support durlng the 
f i f ai jnr h»s seni
na ry training. This support 
is sr-.nll c'.rnpnrcd to Sic re- 
wards of Hfelong praycr and 
—»cr**ire for ynu.
Jf ynu vvbuVI li’ę* to r—'ke 
tirs your "sncęlal charitv,” 
e'rl’e us t'Mi'’ V'e '"'P be 
h-'nnv to rrnd fnrther infor- 
m"tlon. Of emirse. thero is 
rtever any oblig.ntton what-

Tėvynės Sargas (1899, Nr. 
10) rašė apie nuteistą ir ^še- 

j-iem metam į Astrachanę ’ nu
tremta kun. BHekevičių, kuris 
išpeikė Kauno prokuroro sugu
lovę. Kaltino pats teisingumo 
ministeris Muravjovas. Apie tą 
bylą buvo paklaustas nuomonės 
rusų filosofas Vladimiras Solov
jovas. Jis pasakė: “Farizėjai ko
šia uodus, o ryja verbliūdus”.

Likviduokite be pasigailėjimo!

Penktieji metai (1959, 246 p.), 
Kipro Bielinio surašytų atsimi
nimų antrasis tomas, mums 
duoda tokį skaitinį praeičiai 
prisiminti:

“Valdžios galva Stolypinas il
gesnėj kalboj pasisakė prieš 
betkurias radikalias reformas; 
dar kartą pareiškė, kad vyriau
sybė, neatsižvelgdama i V. Du
rną ir jos sumanymus, vykdys 
savo žemės reformą ir, baigda
mas savo kalbą, metė kairie
siems ir centrui kaltinima:

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietuš į Europą

Won*t yon tak* a srm'n^r- 
htn Into your heart and let 
h»m hecorn# t h- In
yo’»r family? Write to;

Fatber Gllbert. M S.S 8.T, 
Trlnity Mtaaięna Metherbcuae

SIMr Springs, Maryfanė

American Councii (1959, spa
lio), toks Įvairiom kalbom lei
džiamas biuletenis propagandai 
apie JAV gyvenimą, rašė: “Pre
zidentas Eisenhoweris

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

KRA^TTirVfiS ATVIROS KASDICN IR SEKMADIENIAIS. 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIĘNIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

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

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street. "
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas '

Vasario 21 Jši sekmadienį), 
3 vai. popiet Hispanos Unidos 
salėje Įvyks jaunimo gražaus 
skaitymo, deklamavimo ir kal
bėjimo konkursas. Jame daly
vauja jaunuoliai’ ir jaunuolės 
iki 18 metų amžiaus. Dalyviai 
suskirstyti į dvi grupes: jau
nesniųjų iki 12 m. ir vyresnių
jų iki 18 m. Konkursą ruošia 
JAV LB. Detroito apylinkės val
dyba ir kiekvieno žanro trims 
geriausioms skiria dovanas. Lai
mėtojus atrinks jury komisija, 
kurios sąstatas buvo skelbtas 
pereitą savaitę.

Po konkurso toje pačioje sa
lėje bus pasilinksminimas bei 
šokiai jaunimui, kuriuose kvie
čiami dalyvauti visi Detroito ir 
jo apylinkių lietuviai jaunuoliai 
ir jaunuolės. Nors kartą susi
rinkime visi, nes visi esame tos 
pačios tautos sūnūs bei dukros. 
Kartu dirbkime, kartu ir links
minkimės. Bendruomenė laukia 
visų.

Pasilinksminimo metu veiks 
jaunimui pritaikintas bufetas. 
Vaikams “minkštieji gėrimai” 
bus duodami veltui. Jaunimui 
įėjimas nemokamas, o vyres
niesiems tik 75 c.

Solidarumo įnašai
Visi, kurie dar nesumokėjo

te Lietuvių Bendruomenės so
lidarumo įnašo už 1959 ar 1960 
metus, prašomi tai padaryti iki 
kovo 6. Įnašus priima seniūnai,

.— Vasario 16 minėjimą ruo
šia Alto skyridšf Minėjimas bus 
vasario 21 d. 4, vai. popiet pa
rapijos salėje. Kalbės Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys Vytau
tas Vaitekūnas iš New Yorko. 
Meninę programą išpildys pa
rapijos choro solistas V. Barius 
ir kvartetas: Elena Janiūnienė, 
Birutė Kuklerienė, V. Barius ir 
J. Butkus. Du akordeonistai — 
Elena Janiūnaitė ir Barius jr. 
pagros akordeonais.

— Vasario 10 iškilmingai iš 
šv. Jurgio bažnyčios palaidota 
Emilija Stanislauskienė, šv. mi
šias aukojo kleb. kun. J. V,

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

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

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

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

SEDAN-RADIO A 
HTR - HYDROMATIC 
POWER 8TEERING Lo. 1C.

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZEI^NIS 

3423 FI’LTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

IMMEDIATE 
DELIVERY 

COMPLETE PRICE 

euth. Pontiac 
VmnhaR Dlr.

Siuntiniai į Lietuvą per
LONDONO LIETUViy 

PREKYBOS B-VĘ
(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

Dabar jūs galite aplankyti 
savo aimines

LIETUVOJE 
ir kitas Ū.S.S.R. vietas 
PAVIENIAI ar GRUPĖMIS
TOkstanCiai pasitenkinusių % 

lankytojų sako apie darbingumų 
COSMOS TRAVEL BURBAU, 

Ine.
New York 

kuris tvarkė jų keliones į įvai
rias? Sovietų Sąjungos dalis.
Mes padedam Jdms sutvarkyti 

vizų ir kelionių reikalus.
Informacijų dėl vizų reikalavi
mų ir rezervaciių, prašome ra
šykite arba kreipkitės: —

COSMOS
TRAVa BUREAU, INC

45 Weet 45th Street 
New York M, N. Y. 
TeL Girde 5-7711

Cosmos ... padeda keliautojams 
jau nuo 1898.



Wati—liinnftn

savaitgalį Waterburio lie
tuvių visuomenė turės progos 
stebėti rytų apygardos lietuvių 
krepšinio ir stalo teniso pirme
nybes. Rungtynės bus šv. Juo
zapo parapijos salėje 8 John 
St Krepšinį žais vyrai, moterys 
ir jauniai. Iš vyrų dėl apygar
dos meisterio vardo, atrodo, su
sikabins Waterburio Gintaras 
su Brooklyno LAK. Stalo teni
so visi laimėjimai greičiausiai 
ir vėl nukeliaus į Hartfordą. 
Brooklyno LAK į pirmenybes 
vežasi vyrų ir jaunių krepši- 
riid ėkipas, kuribs' išvyksta 16 
vai. ryte, šeštadienį, nuo Atle
tų Klubo.

LAK : Methodist 75:49 (40:29)

YMCA lygoje LAK krepši
ninkai laimėjo dar vieną per
galę, sustiprindami savo padėtį 
lentelėje. Laimėjimas pasiektas 
be didelio vargo, nes mūsiškiai 
už priešininką buvo visapusiš
kai pranašesni. LAK žaidė ir 

, taškus, laimėjo: Liepikas ir Si- 
i riisaš .’l po 19; Bačanskas II 

— 12; Bačanskas I — 11; Dauk
ša ir Sirusas n po 7.

Sekmadienį mūsiškiai žaidė 
draugiškas rungtynes su St. 
John. Po gero lygio kovos pra
laimėjo 78:87. Mūsiškiai vedė 
visą rungtynių laiką ir tik pa
baigoje neišlaikė, nes per daug 
ir nesistengė. Priešžaismyje mo
terys įveikė St Johns 37:22.

Atletas

YOURAD 

CHAM66 

Crfl LO 3-7»l >

CATBOUCS WaXX9OMS at SHELTER 
COVE NURS4NG HOME. » Wateh BU! 
BA. Veatorty. ai TU. Lyric A2SU. 
Lt*a< catob. alrainr tame to Weaterly. 
B. J.- btautiMta ločetioa neer W*teh HiU. 
Nenr motam vte omu vtth motarn 
ni—imlMinf totoreotef ** tyyee of 
aSBOMKAlAY ZLJLpeopie *»d PROB- 
LKM CASK& šifantotartonr Bosirtered

CATHOLIC OPERATED
Madera Ikemed NURSING HOME,

LYNNVOOD NURSING HOME, 
20 Mnnsrui SU Sussck, NJ. 

8onex 2-5441

CHILDREN 8OARDED

JORATE KLEOPATRA DAKTARAITĖ su Sporto žurnalo bendradarbiu New Yorke, kur ji praėju
sių metų lapkričio-gruodžio mėn. žaidė Sovietų krepšinio komandoje. Nuotr. Iš “Sporto” žurnalo.

CATHOLIC MOTHER 
WILL DAY CARE CHILDREN 

IN PRIVATE HOME 
Avenue T vicinity, in Brooklyn 

Reasonable rates. Inspection invited 
ES 3-9Q70 
BE 2-1120

alstybinių ir federalinio 
mokesčių gauti atgal

Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 
turįs /

ALBERT F. PETERS
(PETRAUSKAS)

' DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS

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

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

WOODHAVEN 21, N. T. ~ APDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y.
• ' -•...£$ • Tel: VI 7-4477 W

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

In Franklin Square, L.I.N.Y.
Catholic Mother will BOARD or 
DAY CARE CHILDREN in her 
own private home - Yard - Loving 
care - Good Food - Reasonable 
• pricės - Inspection invited. * 

GE 7-0463

2) Juodųjų padėtis sunki. Į 
ŠACHMATAI 13- - ,<& Vh4! ir baltkH

ji laimėtų figūrą. Į 13... h6 
sektiĮRlhe* 13f. ^ąnotEon^ 
dono “Chess” June, 1959, blo
gas ėjimas dėl 14. Ž :e4.

3) Marcussi šioj vietoj pasiū
lo “jei” 15.. .V :R R:Ž. juodieji

UNPAINTED FURNITURE

Veda K. Merkis

Povilas Vaitonis, Hamilton, 
Ont., Kanados šachmatų fede
racijos klasifikacijoj įvardintas 
antruoju meisteriu Kanadoj — 
1. D. A. Yanofsky, Winnipeg, 
2411 tš.; 2.’ P. Vaitonis 2406, 
3. F. R. Anderson 2381. Eksr 
pertų tarpe randame Igną Žalį 
su 2112 tš.

Massachusetto šachmatinin
kų metinis suvažiavimas įvyks 
vasario 22 d. 1 v. p.p. Hunting- 
ton YMCA rūmuose. Suvažiuos 
apie šimtą šachmatininkų. Su
važiavimo metu bus įteiktos 

_ ., . , .... dovanos Bostono moksleivių
Taikos balandžiai laimėtojams. Pirmą do- 

vaną, kaip žinome, gaus Retu
mai ar paminklai?, V. Grybaus- yįg Algis Makaitis, So. Bostono 
kas — Mėgėjai ąr profesiona- lietuvių pil. d-jos šachmatinin- 
lai, B. Keturakis —Nuovha- kas. Po suvažiavimo įvyks 
monix iki Sqaw Valley; Iš iž- tarptautinio meisterio W. Lom- 
rašų knygutės: — Ant kaktos bardy simultanas.
neparašyta, Meilė spaudai ir Konsulas Antanas Shallna, 
Nario mokestis, Pr. Mickevičius savo kalboj per Lietuvos Ne
recenzuoja Ed. Šulaičio “Lietu- priklausomybes minėjimą, Bos- 
vių sporto dešimtmetis Š. A- tone, pabrėžė žymųjį Amerikos 
merikoje”, V. Adamkavičius — futbolininką Jonaitį (Unitas) 
Mes savo uždavinį atlikome, Baltimorės, Kazį Merkį iš 
Šachmatai, Klubinė veikla, su- South Bostono, apie kūno da- 
sitikimas su sportininkais iš gavimą JAV komandoj rašo 
Lietuvos, Aloyzo Barono nove- tos dienos Sunday Glote ir ki- 
.. _ ,. tv tv t tus sportininkus, teikiančius
le Baudinys, B. Pavabalys - uetuviams.
Partijų sportas ir sporto parti-

4) Balti priversti kartoti ėji
mus, nes kiti ėjimai naudinges
ni juodiems.

Nour New Low Prices on Unpainted 
Furniture. Desks - Bookėases - Cab- 
inets - Chest bf Drawers - Chiffe- 
robes. Special consideration given to 
religious institutions.— STEINWAY 
Unpainted.Fumiture, 32-40 Steinway 
SL, L. L City. ai the Independent 
Subway Entr. RA 8-4585. Branch 
store at 47 W Main St., Smithtovvn,

CATHOLIC MOTHER
in North Bergen, N. J.

wiH care NEW BORN - INF ANT.
Registered Nurse on premises 

Inspection invited. Reasonable rates 
Phone for appointment 

UNion 9-3017

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NAUJAS "SPORTAS"

Šių metų “Sporto” žurnalo 
pirmam numery rašo: P. Mic
kevičius
Rochestery, J. šoliūnas — Na-

SPECIAL NOHCE TO OUE MANY OUT OF TOWN 
CATHOLIC GROUPS WHO WELL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK CITY ABEA.DVEING THE 
LENTEN SEASON—THE FOLLOWING ^OTELS HAVE 
SHxENDID REPUTATIONS FOR CLEA1HJNESS, COM- 
PLETE SERVICES AND FRIENDLY HOME-LEKE AT- 
MOSPHERE. WE HIGHLY RECOMMEND THEM FOR 
THE VERY BEST IN HOTEL ACCOMMODATIONS.

HOTEL CONTINENTAL — AT INTERNATldNAL^AlRPORT, Jamaica, 
L.I. N.Y. Free transportation to & tiem atf jKtssenger terminais at 
Idlevvild. Free parking. Reasonable rates. Special consideration given 
to religious groupes. For reservations call Fl 1-3000.

HOTEL IRVING ARMS — 222 RIVERSIDE DRIVE, New York City. 
SINGLES - DOUBLES all with Kitchenettes; wjth or without private 
bath. $13.50 Up; Transients Daily $3.50 Up. Special Rates to Religious 
Groupes. Rl 9-6320. 3 r

HOTEL LIDO — 59 WEST 65th STREET, N. Y. GTFY 
DAILY SINGLES $3.00; DAILY DOUBLES $4.00. Spotlessly Clean. 
Cheerful Outside Rooms. — Special Consideration Given to Religious 
Groupes. TR 7-1626. ;

Chess Review, vasario nume
ry skelbia naująjį Postai Chess 
Ratings’ą. Lietuviai įvertinti 
šitaip: L Žalys 1576, V. Pal- 
čiauskas 1390, R. Radys 1238, 
L. P. Vaichules 1238, S. Maku- 
tėnas 1282, A. Gedraitis 1124, 
J. Vilkas jr. 1104, J. Maleiška 
1062, P. J. Barimas 1026 ir su

Šiaurės Amerikos mažiau taškų: J. Vilkas Sr., 
J. V.' Bikulčius, Weldžius, S. 
Vaitkus. K. Merkis, ilgus me
tus buvęs vienas iš pirmūnų su

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

CATHOLIC MOTHER
in Sheapshead Bay, Brooklyn, N.Y. 

WILL DAY CARE CHILDREN
1 YR. UP 

Hot Meals - Play Yard 
Reasonable Rates

Nl 6-2670 .

In Ronkonkoma, L.' I. 
CATHOLIC MOTHER WILL CARE 

FOR CHILDREN BY DAY
in own home. Moderate Rate. 

Inspectidn invited

ROOFING SERVICE

SERV-WELL ROOFING CO.
All Types of Roofing 4 Repą irs 

Side WaU Shingling 
Gutters, Leaders, Skylights 

Reasonable. Guaranteed Work.
VI 8-3800

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

POplar 5-4110

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA9-II8I

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

PL 4-6757

74 Providence Street 
Worcester, Mass.

PL 4-1165

ja (eil.), suvažiavimo nutarimai, 
A. Vakselis — žvilgsnis ateitih.

Žurnalas gausiai iliustruotas, 
gražiai ir skoningai suredaguo
tas. Redaguoja Kęstutis Cerke- 

> liūnas; redakcinė komisija: Pra
nas Mickevičius, Zenonas Pu- 
zinauskas, Antanas Supronas.

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

PARK HOTEL — 123 WEST 7th STREET, PLAINTIELD, N. J.
Radio and Television in every Room - Elegant Dining Room - Function 
Rooms and Lounges — Ample Free Parldng. Special Rates to religious 
groupes. PLainf ield 6-3400

Leidėjas -
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjunga.

BERKSHIRE HOTEL
5th & WASHINGTON STREETS, READING, PA
248 Rooms — $5.25 Up. — Special Rates to Religious Groupes 
FRanklin 3-5211

Papigintos knygos Argentina - JAV korespond. Į 
Papigintoms kainomiz Dar- »

blanko adnumstraajoje gauna- w K Merkiu.so Mass.
mos šios knygos: Zenono I- nerkis žaidė juodais, sicūiską 
vinskio — šv. Kazimieras — partiją. — 1. e4 c5 2. Žf3 d6 3.. 
2 dol., J. Gailiaus — d4 c:d 4. Ž:d4 Žf6 5. Žc3 a6 6. 
Susitikimas — 1 dol., dr. P. Rg5 e6 7. f4 Re7 8. Vf3 Vc7 9. 
Gaidamavičiaus — Milžinas, 0-0-0 0-0 10.Rd3 Žc6 ll.ž:ž 
didvyris, šventasis, — 1 dol., b:Ž 12. e5”) d:e 13. Vh3! e42) 
A. Maceinos — Saulės giesmė 14. Ž:e4 Ž:Ž 15. R:e73) V:f4+ 
— 3 dol. Šias knygas užsisa- 16. Kbl e5 17. Vf3 V:V 18. g:V 
kiusiems už 7 dol., pridedama Žf2 19. R:B K:R 20. Re4 Rb7; 
dar viena knyga dovanai su 21. Bd7 Rc8! 22. Bd7-dl+) Rb7 
nemokamu pašto persiuntimu. 23. Bd7 Rc8 24. B7dl Rb7 ly- 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. ’) Jei J110^ spėtų sužaisti e5,

gautų’ pranašumo. — Austras 
Dukstein prieš jugoslavą Mata-

K.. norMv skelbti. Darbininke žai<iė '
, r M e5! Marcnssi šioj vietoj pavar-

pratomas skambinti: toja Kereso ėjimą iŠ rungtynių
su Argentinos didmeisteriu 
Panno, vedantį baltųjų naudai.

GLanmoro 5*7281

GROJANT “CLUB 10” ORKESTRUI

Lietuvi y Atletų Klube
1332 Hateey St, Brooklyn 27, N.Y. —- TeL EV 2-9796

Pradžia 8 vai vak. — iki 2 vai. ryto
NAUJAI IŠPUOŠTA

ROOF LEAK?
WE GUARANTEE TO STOP IT 

29 Years Experience 
Special consideration given to 

Religious Institutions
JENSEN & BAIER — JA 9-2795

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

OIL BURNER

FREDR1CK8 
FUEL SERVICE, INC.

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

56-69 58th St., Maspeth
, Dienomis Vakarais
TW 4-0222 TW 4-0224

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTEB 4> MASS. 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
GOVERNOR HOTEL — 4th & MARKETC STREETS, HARRISBURG, Pa. 

Harrisburg's Newest and rnost Modern HoteL 106 Rooms. $6450 Up. 
» T.V. in every room. Special Rates to Religious Groupes. D. Jacobs,

Managing Director. Tefej*one CEdar 4-4041.

JAMES WILSON HOTEL —. HIGH & PUT STREETS, CABUSLEb PA. 
55 Rooms - $3.00 Up. Free T.V. - Dinning Room - Cocktall Lounge. 
Special Rates to Religious Groupes. Theodore C. Hyssoag, Prop. 
Telephone CH 3-5313 

CASEY HOTEL — LACRA. A ADAMS AVĖS., SCRANTON, PA.
315 Rooms - $4.00 Up - ChiMren Under 12 FREE 
Special Rates to Religious Groupes 
OI 3-1231

ALEKANORIA HOTĖL — 250 WEST 103
242 Rooms — Singfes t Doubles with__________ __ ____
Reasonable Rates Special Rates To Religious Groupes.
UN 4-1900

T, N. Y. CITY

ABEROEEN HOTEL — 17 WEST 32 STREET, N. Y. CITY — Hub of 
Shopplng District. — Newly decorated Kitchenettes - Free Radio in 
every room - T.V. available. 1 block Irom Pėnn. Station. Reasonable 
rates. Special Rates to Religious Groupes. PE 6-1800.

ALBERT HOTEL — 23 EAST 10 STREET, N. Y. CITY 
EKCELLENT LOCATION. ALL CONVENIENCE Reasonable Rates. 
Special Consideration Given Ur Religious Groupes. > 
OR 7-0100

HOTEL BAR8OOR — For Men Orily — 330 WEST 36 ST., N. Y. CITY. 
100 ROOMS - CENTRALLY LOCATED - REASONABLE PRICES. 
Special Consideration Given to Religious Groupes. 
LO 4-6360 ,

BELVEDERE HOTEL — 319 WEST 48th STREET, N. Y. CITY 
Centrally Located. Translents Accomodated. SINGLES - DOUBLES. 
Reasonable Rates. Special Consideration CKven, to Religious Groupes. 
Cl 6-9100

BROOKMONT HOTEL — 103 MONTAGUE ST., BROOKLYN, N. Y. 
100 Rooms — SINGLES’ - DOUBLES — RESONABLE RATES with 
Special Consideration Given to Religious Groupes 
MA 4-3800

CHELSEA HOTEL — 222 EAST 23nl STREET. N.-Y. CITY
SINGLES - DOUBLES. CENTRALLY LOCATED. Reasonable Rates. 
Special Consideration Given to Religious Groupes.
CH 3-3700______________________________

HOTEL BOLIVAR — 230 CENTRAL PARK WEST, NEW YORK CgTY. 
SpleiftBtf Locatton. SINGLES - DOUBLES. RESONABLE RATES wtth 
Special Consideration to Religious Groupes. 
8U 7-6000

KEW FOREST FUEL OIL CO.
Ouick Delivery—24 Hour Service 
Complete Oil Bumer Installatlon 
Take Advantage NOW ot Our 

New Low Fuel Oil Prices 
73-01 Metropolitan Avenue 

Mkidle Village TWinning 4-8220

DISPLAY

In Catholto Area of 
EASTCHESTER Via. Cols & Splito 
Nev devetopment. Dead-end Street.

3 te 4 bedrooms, 2 baths, 2 lava. 
Near schooto, churches, buses, shops.

IN THE 30’S. 
VVoodbine 1-4241

ROOM ■ BOARD

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

FOR RETIRED MEN
Near lake - home prtvfleges - home 
cooked meals. — Near St. Joseph's 
Catholic church. Inspection invited.

Ronkonkoma 9-8314

PERMANENT OR TEMPORARY
HOME

FOR ELDERLY LADIES
GOOD FOOD — RESONABLE

FReeport 9*7006

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

Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VISNIAUSKAŠ

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQLOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

163-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND 1 
Telefonas: Vlrginia 3-3544

REPUBLIC
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tel.: EV 7-2689

. Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI



EV 4-1232

D. KLINGA

PAX ROMANA SEMINARAS MARIANAPOLY

Newark, N. J.

Tel. EVergreen 74335

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

Tel. STagg 2-5043
įvyks šv. Jurgio

Matthew P. Baltas

EVergreen 8-9770

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHČRO
VLADAS

PRADŽIA 5 VAL. VAKARE AUKA 1.50 DOL.

; -v- ......

Per mišias para- 
giedos lietuviškas

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

ninovo Nr. 2. Be to, Vytautui 
Marijošiui vadovaujant, Symph- 
ny or the Air atliks Bacho Sui-

APREISKIMO parapijos choras repeticijoje. Nuotr. V. Maželio.

šokiams gros ROMO BUTRIMO Orkestras. Visi maloniai kviečiami atsilankyti 
Prie įėjimo aukoja suaugusieji $2.00; moks’eiviai ir studentai $1.00

ELEKTROS MOTORŲ 
TAISYMAS

Pax Rornana kongresas šv. 
Tomo Akviniečio vardo univer
sitete Maniloje, Filipinuose, vy
kęs 1959 gruodžio 26 — 1960 
sausio8, išrinko naują vadovy-

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

» Prof. Juozas Brazaitis, Dar
bininko redaktorius, sekmadie
nį, vasario 21, Rochestery, N. 
Y., skaitys paskaitą Vasario 16 
minėjime, kurį ruošia Alto sky
rius.

Ona Mincevičienė, gyvenusi 
170 No. 6th St., Brooklyn, N. 
Y., mirė vasario 11. Palaidota 
vasario 15 iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios švč. Trejybės 
kapinėse.

Vasario 16 Lietuvos nepri
klausomybės 42 atstatymo ir 
20 m. komunistų pavergimo 
minėjimą rengia Amerikos L. 
Bendruomenė ir visos Netvar
ko organizacijos ir draugijos 
sekmadienį, vasario 28.

Švč. Trejybės bažnyčioje pa
maldos bus 10:30 v. ryte. Prieš 
mišias buvo žuvusiųjų pagerbi
mas: padėtas vainikas ir atgie
dota Libera. 
pijos choras 
giesmes.

Minėjimas 
draugijos salėje, 180 New York 
Avė., 2:30 vai. popiet. Kalbės' 
kongresmanas Rodino ir mies
to majoras Carito, kun. J. če- 
kavičius, konsulas A Simutis.

Meninėje programoje pirmą 
kartą Newarke pasirodys Ope
retės choras iš New Yorko;

Newarko ir apylinkių lietu
viai kviečiami atsilankyti į pa
maldas ir į minėjimą salėje.

TAX CONSULTANT
- INTERPRETER

įmesto burmistras Steven JL, 
Berdck, senatorius Harrissoa 
A Wiffiams, lietuves konsu
las v. Stašinskas. Bus ir me
ninė dalis.

Parapijos bazaras dėl įvairių 
aplinkybių negalėjo įvykti, tai 
parapiečiams pasiųsti laiškai, 
prašant aukų bažnyčios reika
lams. Už aukas buvo teikiamos 
dovanos vasario 13 parapijos 
salėje. Dovanas laimėjo: I 
moderni Stoger siuvamoji ma
šina teko Vincent Lisecchi, n 

Stoger dulkių siurblys — 
Ad. Bražinskui ir III — ranki
nis siurblys — J. .Norbutienet

ALB Elizabotho apylinkės 
rengtas “Dešimtmetis Ameriko
je” praėjo sklandžiai ir nuotai
kingai. Vadovavo Alb. Štokas. 
Svečių buvo pilna salė. Pagrin
dinę kalbą apie buvusius DP 
vargus pasakė B. Vyliaudas, 
naujuosius ateivius sveikino 
prel M. Kemežis, Ig. Budrec- bę vieneriems metams iš įvai
kis, J. Bagočius, adv. Ch. Grin
dis. Meninėje programos dalyje 
dalyvavo operos solistė V. Ja- 
nuškaitė, kuriai pianinu pritarė 
A. Kepalaitė, linksmieji boliai 
su satyrinėmis dainomis. Pro
gramai vadovavo Irena Veblai- 
tienė, valgius paruošė Ožolie- 
nė ir Bartienė. Rp-

19, 8 vaL vak. parapijos salė
je. Susirinkime bus tariamasi 
dėl parapijos choro jubilėjinio 
koncerto.

Tėvai Pauliškai, kurie Bosto
ne veda katalikų tikėjimo in
formacijos centrą, vasario 21 
d. 8:15 vai. vak. rengia muzikos 
vakarą Donnel Memorial salė
je, 209 Mass. Avė.,

Margaičių kolegijos (Cardi
nal Cushing College) vadovybė 
praneša, kad yįsų mokyklų mer
gaitės, kurios norėtų įstoti į 
šią kolegiją ir gauti kolegijos 
stipendijas, privalo paduoti pra
šymus iki vasario 24 d., o va
sario 27 d. 10 vai. ryte išlai
kyti specialius egzaminus. 
Kreiptis adresu: Cardinal Cush- 
tog College 150 Fisher Avė., 
Brookltoe, Mass.

Kataliku Labor Guild prane
ša, kad Bostono Kolegijos aukš- 
tesnėsės mokyklos buvusiose 
patalpose organizuojami pava
sariniai kursai, kur bus dėstoma 
iškalba, prekyba, anglų kalba, 
ekonomija, darbo istorija, įsta
tymai ir t.t.

Mokestis už mokslą 
yra 6 dol.

Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos priešužgavėniniai šokiai ir 
blynų balius įvyks sekmadienį, 
vasario 28, 5 vaL vak. parapi
jos salėje. Visiems bus gera 
proga pasilinksminti ir pasi
šokti, nes gros L. Bendruome
nės Lindeno jaunimo orkest
ras. šeimininkės keps skanius 
bulvinius blynus. Visi parapie- 
čiai, draugai ir kaimynai malo
niai kviečiami atsilankyti. Pel
nas skiriamas statyboms ir sko
lų mokėjimui.

Klob. proL Ig. Kelmelis

Simonas Mikalauskas, gyve
nęs 2529 Leech Avė., Sioux 
City, Iowa, prašomas atsiliepti 
žemiau nurodomu adresu. Jo 
brolis Albertas Mikalauskas 
tragiškai žuvo susisiekimo ne
laimėje Vokietijoje Ambergo 
mieste. Paliko žmoną Betty ir 
penkis mažus vaikus, žinantie
ji ar pats ieškomasis prašomi 
atsiliepti adresu: Bronius Kriau
čiūnas, 46 Tremont St., Nor- 
wood, Mass., arba Betty Mika
lauskas, Ąmberg, Danziger Str. 
2, West Germany.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI 
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20 amžiaus kataliku?” Paskai
tos diskusijos pravedamos at
skiruose būreliuose. Vakare pri
ėmimas mokyklos salėje. Pro
gramą atliks Putnamo kolegi
jos studentės. Sekmadienį 8 v. 
mišios, 10 vai. antroji paskai-. 
ta: “Šio meto reikalavimai ka
talikui studentui”. Diskusijos 
atsiruose būreliuose. Trečioji 
paskaita 2 vai. popiet: “Is there 
a lack of Catholic cultural as- 
sessment on the International 
level”. Vakare bus prisiminta 
tylinčioji ir persekiojamoji Baž
nyčia, kardinolo Stepinac mir
tis, bus rodomi vaizdai iš bol
ševikų koncentracijų lagerių. 
Pirmadienį mišios 8:15, paskai
ta: “Tarptautinės studentų ir 
jaunimo organizacijos ir mūsų 
reiškimasis jose”. Seminaro už
baiga 11:15 vai., išvados, svei
kinimai, iškilmingas uždarymas.

* -L-minėjimas įvyksta vasario 
įj Pamaldos bus 11 vaL Po su

. — gedulingos pamaldos > 
Aproišidmo parapijo* choras kryžiaus. Popiet 4 vaĮ. Lak 

fe.' savo koncerte vasario 28 (L, 5 'Salėje minėjimas. Kalbą pas 
t* vaL popiet, parapijos salėje iĮ- 

pildys kompoz. Juliaus štarkos 
' j. tris dainas: Nudavė dukrelę, Oi 
fc toli, toli ir Trys seselės žhig- 

, tą skalbė. Kompozitorius Julius 
■". štarka paskaitomas prie vyres- 

niosios lietuvių kompozitorių 
klasiku karins Ilgametis Kau- 

i . no valstybinės operos choro di- 
įf rigentas, dabar gyvena Brok- 
54 " lyne i* vargoninkauja vienoje 

..lenkų paruptoje. _
Ateitininku sendraugių New 

, Yorko skyriaus susirinkimas 
Šaukiamas ateinantį sekmadienį, 
vasario 21, 3:30 vai. popiet Ap- 
reiškimo parapijos mokykloje 
Susirinkime pažadėjo dalyvauti 
ir padaryti pranešimą kun. dr. 
J Aviža, atvykęs iš Vokietijos 
tarptautinio eucharistinio kon
greso ir kitais reikalais. Jis ne- 
jrukus vėl grįžta į Miuncheną. 
-Valdyba kviečia , visus narius 
dalyvauti. Po susirinkimo visi 
dalyvausime ten pat rengiamo
je moksleivių ateitininkų kuo
pos Užgavėnių šventėje — pa
silinksminime ir užkandžiuose.

Stephen Aromi ski* 
(AEMAKAUSKAS)

Andr. Kuprevičiaus koncertas
Kovo 6 Town Hali, New Yor- 

ke, bus pianisto Andriaus Kup
revičiaus koncertas su buv. Tos- 
canini NBC orkestru, kurį di
riguos Vytautas Marijošius. Pia
nistas Andrius Kuprevičius, Vy
tautui Marijošiui diriguojant 
Symphony of the Air, skam-

Wn. J. take (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Rez. JAmaica 6-7272

Joseph Garszvi
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

FU N E B AL HOME 
I97 WEBSTER Are.- 
PRANAS VAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY RUBLIO 

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja modern^ka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge Ir Bostono kolonijas že* 
minusiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale Muk Ve: Tel. TR 8-8434

•certo rėmėjų komiteto nariai 
bei lietuviškos įstaigos. Paštu 
galima užsisakyti iš Symphony 
of the Air (200 W. 57th St., 
New York 19), arba iš V. Tys- 
lįavienės (192 Highland Bvld., 
Brooklyn 7, N.Y.). Telefonu bi
lietai užsakomi pas M. Žukaus
kienę - EV 4-2623. Bilietų kai
nos: 4.50, 3.35, 2.75, 2.20 dol. Sportinės žaidynės įvyks N. 
Nuo vasario 29 d.,- bilietai bus Yorke, balandžio 30 — gegu- 
parduodami ir Town Hali ka- 1 dienomis. Tam reikalui 
soje (123 W. 43rd St). sudarytas organizacinis komi

tetas, kuriam vadovauja Jaros
lavas Kepenis. Žaidynėse daly
vauja lietuviai sportininkai iš 
JAV ir Kanados. Žaidynes glo
boja Balfas.

Atlotų Klubo šį penktadienį, 
8 vai. vak. nepaprastas narių 
susirinkimas, šeštadienį, vasa
rio 20, vakare šokiai naujai iš- 
dekoruotoje klubo salėje, kur 
atsilankyti gali visi. Groja Club 
10 orkestras. Vasario 27 užda
ras “Sporto” laikraščio vakaras.

(BIELIAUSKAS)
F UN E R A L HOME

M. P. BALLAS — Directortus 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

folijos.
Ei'ietus platina kon-

bei kolegijų JAV ir Kanados. 
Paskaitininkais sutiko būti dr. 
Vyt. Vygantas, P. Rornana 
pirmininkas, dr. Paul Van K. 
Thompson, Providence kolegi
jos profesorius, Francis J. Col- 
ligan, tarptautinių kultūrinių 
ryšių reikalams atstovas vals
tybės departamente, Washingto- 
ne, John H. Simons, jaunimo 
ir studentų reikalams fondų 
atstovas iš New York City. 
Taip pat tikimasi, kad dalyvaus 
NAC pirmininkas Raymond La- 
barge iš Ottavos' ir kt.

Seminaras prasideda šešta
dienį, vasario 20. Registracija 
nuo 9 iki 12 vai. Iškilmingas 
seminaro atidarymas 1:15 vai., 
kalbės Marianapolio vienuolyno 
viršininkas kun. J. Dambraus
kas, MIC. Pirmoji paskaita 3

Šv. Petro parapijos choras 
vasario 22 d. Liet Piliečių Klu
bo salėje rengia linksmavaka- 
rį, kuris pradedamas 6 vai. 
vak. vaišėmis choristams ir jų 
šeimoms. Po vaišių seks šokiai, 
į kuriuos choristai kviečia vi
sus bostoniečius.

Washingtono gimt, šventėje 
visose mokyklose pradedamos 
žiemos atostogos, šv. Petro pa
rapinėje mkykloje pamokų'ne
bus iki vasario 29.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foneet PArkny Stati<A> 

VYOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
KOĮ^yOos nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4489

rių kraštų ir tautybių. Pirmi
ninku išrinktas dr. Vyt. Vygan
tas, kuris ilgą laiką Pax Roma- 
noje atstovavo Studentų Ateiti
ninkų Sąjungą. Dr. Vyt. Vy
gantas yra taip pat egzilų ko
misijos pirmininkas Pax Roma
ną sudėtyje. Kiti P. Rornana 
vyriausios vadovybės nariai yra 
Helmut Weyers (Vokietija), Luis 
Lagdameo (Filipinai), ir dar 
penki iš JAV, Prancūzijos, In
dijos, Argentinos ir Ghanos 
(Afrika).

Metinis šiaurės Amerikos ko
misijos suvažiavimas įvyko 
lapkričio 28 - 29 Ottawoje. čia 
buvo sutarta ruošti NAC tarp- vaL P°piet: '‘^4 reiškia būti 
tautinį seminarą, kurį suorgani- 
zuoti pavesta Studentų Ateiti- 
ninku Sąjungai. Seminaro ka- : 
pelionu sutiko būti kun. J. Na- 
vys, MIC, Marianapolio kclegi- H 
jos profesorius. Seminaro bend
roji tema: “Šiaurės Amerikos 
katalikiškų kolegijų studentų /
tarptautinė atsakomybė”. Semi
nare laukiama 125 atstovų iš B 
įvairių katalikiškų universitetų ■ 1 C\

GREAT NECK, N.Y.

LB apylinkės valdyba 
čia visus plačios apylinkės lie
tuvius šeštadienį, vasario 20, 
6:30 vai. vakare į Kasmočių 
salę, 89 Steamboat Rd., Great 
Neck, N.Y., kur bus paminėta 
Vasario 16. Paskaitą skaitys 

_____ buvęs Great Necko LB Apylin- 
bins'Bartoko Nr 3 ir RacHHi^ Pirmininkas Ignas Kazlaus

kas, deklamuos apylinkės jau
nimas, dainuos operetės cho
ras, vadovaujamas Mykolo Či

ta Nr. 3 ir Juliaus Gaidelio &0-
’&he^o iš jo Ketvirtosios Sim- Sekmadienį, vasario 21 d., 

** 12:30 vaL; šv. Aloyzo bažny
čioje bus pamaldos už žuvu
sius ir kenčiančius dėl Lietu
vos laisvės.

Naujoji LB apylinkės valdy
ba pareigomis pasiskirstė taip: 
pirmininkas Henrikas Miklas, 
vicepirm. Ant. Steponavičius, 
ižd. Petras Povilaitis ir sekret. 
Juozas Kašuba.

miUS KBMPIKAS
. 119 GRAND STREET

ii BROOKLYN 11, N.Y.

Ž • ELEKTROS MOTORAI
? • VANDENS POMPOS
/ • ORO KOMPRESORIAI

• DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

MSsiniu ir saliūnų 
laidymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauy. vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v .v., 
ftedtadienials — visą dieną.

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

Brockton, Mass.
LDS kuopos narių susirinki

mas šaukiamas vasario 21, sek
madienį, 2 vai. popiet šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Visi 
kuopos nariai kviečiami daly
vauti. { susirinkimą atvyks vie
nas tėvų pranciškonų ir kalbės 
spaudos reikalais. Bus galima 
atsilyginti-prenumeratą ir nau
jai užsisakyti Darbininką.

Kuopos valdyba

JONAS JUODIS-prityręs buhalteris 
(Accountant) draudimo brokeris ir 
mokestinių pareiškimų pildytojas 
(Inconie Tax) atlieka jvafrius są- 
skaityųos darbus.
Greitai užpildo pavienių asmenų 
mokestinius -parc’^kimus. Patartina 
namų -savininkams ir bizniMlams 
kreipti j jį, kuris puikiai sutvarkys 
jūsų mokestinius pareiškimus ir ne
turėsite bėdos su valdžia.
Kreiptis darbo dienomis nuo 6 vaL 
vak-ro. o šeštadieniais ir sekmadie
niais visą dieną šiuo adresu: 664 
Jamaica Avenue, Brooklyn 8, N. Y.


