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Kuba nęri derybų su Amerika

NELAIMĖS

Naujas princas
liavos

Kas labiausiai ginkluojasi
KUBOS NORAI

Kubos pretenzijas i Saugumo

K«no pelnas didžiausias

Sovietai derasi su Amen

jungtos su derybom dėl Vokie
tijos sujungimo.

Vokietija ir

Anglija taip pat nori derėtis 
dėl-Berlyno naujo sutvarkymo, 
kuris reikštų naujas Vakarų 
nuolaida. O Vokietijos vyriau
sybė laikosi minties, kad dery-

Texas, Wisconsin, Michigah,

žudytas. Demonstracijas rengią 
komunistai ir kitos priešame- 
rikinės grupės. Demonstracija 
turinti diskrędiduoti Amerikos 
teisingumą.

Tokie pat pranešimai gauti 
iš Brazilijos. Iš Europos gauta 
eilė peticijų su tūkstančiais pa
rašų.

Kas yra tas, kuris rado opi
nijos globą? CKessman tarp 
1937 ir 1948 buvo tris kartus

visi žvejai iškel-

Pasaulio opinija yra akla, bet 
ji veikia Amerikos teisingumą

Argentinoje; vasario

nebuvo nepriklauomoje Latvi
joje ir tuo metu gyveno Rusi
joje.

no, kad parlamente būtų dis
kusijos dėl Italijos užsienių po
litikos.

Segni vyriausybė yra tik vie
nų krikščionių demokratų. Ta
čiau ją paremti yra pasižadėję 
monarchistai, liberalai ir neo- 
fašistai. Kr. demokratų kairy
sis sparnas labiau nori atsirem- 
tisocialistais. Kr. demokratai 
parlamente turi272 atstovus. Iki 
daugumos trūksta 26.

Briuselyje profesinių sąjun
gų unijos centras yra gavęs ži
nių, kad Rygos miesto vykdo
mojo komiteto penki nariai at
leisti ir pakeisti rusais. Latvių 
partijos gen. sekretorius J. 
Kalnberzins, kuris 23 metus iš-

nuopelniis

PAGERBTAS Šen. John L. 
McCleIlan, Arcansas dem., 
vasario 21 apdovanotas Free- 
dom Foundation aukščiausia 
premija už drąsą ir ištver
mę kovojant prieš komuniz
mą ir korupciją.

KARINĖS SOVIETU BAZĖS 
PRIE PALANGOS

kių atsiliepimų Anglijoje, Skan- kotarpyje tarp 1926 - 1934 me- 
dinavijoje ir kitur.

De Gaulle nežiūrėjo, kas 
kam patinka ar nepatinka, 
sprogdindamas atominę bom
bą. Kaip pasielgs Vokietija' — 
neaišku. Paskutinė žinia — Vo
kietija nuo sumanymo atsisakė.

AMERIKA
PAGERBK

nis nėra pakeistas kitu vaiku. 
Šiuo kartu ta tradicija buvo bėgo. 
sulaužyta — sekretorius buvo 
painformuotas tik telefonu.

už tai, kad viršūnių konferen- 
cijoje būtų pasiūlyta daryti a- 
biejose Vokietijose plebiscitą, 
ar gyventojai pritars Chruščio
vo ar Vakarų šiūlymam. O Va
karų siūlymas jau buvo daug bos dėl Berlyno turi būti su
kartų svarstytas pernai Žene
vos konferencijojs ir Sovietų 
atmestas. Jie siūlė daryti Vo
kietijoje rinkimu Jungtinių Tau
tų ar keturių didžiųjų priežiū
roje.

Vokietijos vyriausybė pareiš
kė pasitenkinimą Amerikos aiš
kiu ir tvirtu nusistatymu dėl 
leidimų misijų . nariam. Tačiau 
nuogąstauja, kad per ilgesnį lai
ko tarpą Amerika gali palinkt ~ kairę”. Liberalai taip pat ragi- 
labiau į Anglijos nusistatymą, 
"kuri tų leidimų nelaiko svarbiu 
dalyku. į

vlk^au«^ Vakarai nepripažins rytų Vokietijos, tačiau kas daryti dėl Berlyne—dar nesutarė
ru, nors. spauda ir nukreipia -------------------------------------------------- -
labiau akis į prezidento ir 
Chruščiovokeliones. -Iniciaty
vos dėl Berlyno vėl ėmėsi Mas
kva.

Italijoje vėl 
galima krizė

Italijos liberalų partija vasa
rio 21 nutarė neberemti Seg
ni vyriausybės. Priežastis — 
vyriausybė sukanti perdaug “į

Eltos informacijom, jau prieš 
eilę metų tarp Palangos ir

Tačiau AP vasario 22 prane
šė, kad anglai ir prancūzai to
kiais leidimais jau naudojasi.

M. Higgins (NYHT) kreipia 
dėmesį į slaptus Chruščiovo ir 
Italijos prezidento Gronchi pa
sikalbėjimus. Esą tuose’ pasi
kalbėjimuose Chruščiovas įspė
jęs Gronchi, kad Vakaru noras 
daryti nuolaidų nusiginklavimo 
reikalu, kad būtų nuramintas 
Berlyno klausimas, Chiuščiovui 
nebus . priimtinas,.. Chruščiovas 
nesiduosiąs nukreipiamas nuo 
Berlyno.

Vakarų atsakymas Chruščio
vui dėl Berlyno dar nesutartas. 
Valst. sekr. Herteris pasisako

Kalifornijos gubernatorius E. tracijos, jei Chessman bus 
Brown vasario 19. paskelbė: 
teismo pasmerktam mirti du
jų kameroje Caryl Chessman 
bausmė atidedama 60 dienų.

Chessman buvo - nuteistas 
1948; bausmės-vykdymas jam 
atidėtas jau 8 sykius. Šiuo tar
pu dėl spaudimo iš šalies 
Brown paskelbė, kad bausmės 
vykdymą jis atidėjo, spaudžia
mas valstybės departamento, o 
departamentas buvo spaudžia
mas iš užsienių. Esą Urugva- suimtas už vagystes ir plėši- 
jau‘ vyriausybė įspėjusi Ame- mus. Kai 1947, atlikęs bausmę, 
rikos atstovą vasario 18, kad buvo paleistas, jis per 20 die- 
kovo 2, kai atvyks prezidentas nų įvykdęs 17 nusikaltimų -— 
Eisenhovveris, gali būti demons-

Kiek komunistai suorgani
zuos triukšmo, dar neaišku.

kurių prokliamacijos pasiekė 
Altą: Baltimorė, Clevelan, De- 
troit, Elizabeth, Los Angeles, 
Linden, Worcester, New York.

Paryžiuje vasario 19 mirė Re
nė Ristelhueber, buvęs Prancū
zijos ministeris Lietuvoje lai

kas tas paslaptingas satelitas
Apsaugos departamentas pa

skelbė, kad tas paslaptingas sa
telitas, kuris buvo pastebėtas 
sukantis apie žemę vasario 10, 
galįs būti ir smaigalys Ameri
kos raketos Discoverer V, kuri 
buvo paleista rugpiūčio 13. Pa
gal radaro pateiktus davinius, ta 
paslaptinga raketa turinti bū
tis pėdų skersmens ir poros 
pėdų ilgio. O tokis ir yra Dis
coverer smaiglys.

Šen. Bush iš Connecticut pa
siūlė senatui rezoliuciją, kad 
prezidentas vasario 16 paskelb
tų Lietuvos diena Amerikoje. 
Rezoliucija buvo skaityta du 
kartu ir persiųsta teisių komi
sijai. Tokią pat rezoliuciją pa
siūlo ir Atstovų Rūmuose kon
gresmenas Flood.

tuvos atstovo Washingtone J. 
Kajecko kalbą.

kad cukraus privilegijos, vasarj0 19 gimė sūnus, šimt- sjinna vvkdvti “iėcos x>oli- v u • 11, •**,per supna vyKoyu jėgos pon- bks gyVų — neaišku.
Jau ištraukta 15 lavonų.

Iškilmes sekė Amerikos Bal
sas ir pateikė pranešimus kraš
tui. Iškilmių metu buvo Lietu- buvo partijos prieky, dabar tu- 
vos atsovas J. Rajeckas, Aito ri tik garbė, pareiga,. kai jį SventoriM po_
pirmininkas L. /Simutis, infor- P-tąre VY'?*UI^. r/b°L'"r' ayne įsteigta rovlefy baik Ku- 
madjos centro direktorė M. ***»■• t“*1"*“ u.? Mango.
Kižytė. A. P^roh. yra be» vu, _____________________

la*, gyvenu Res.|O|.. Nau.as ^^din0 n_
profesinių sąjungų pirmininkas ’ J . . . - - J,s kaltino. Italijos iibe-

kurie vasario 16 proga išleis- k. Blums yra taip pat latvis, mel,us pačioje Palangoje, kiti ralų vadas Giovanni Frances-
tas prokliamacijas atsiuntė Al- atoabentas iš Rusiios. Maskva nusikėlė i artimesnes žveju gy- co M^agodi atšaukė para-
tui: Californija, Connecticut, pasitiki tik tais latviais, kurie venvietes. - ma mm. pirm^segm, nes j®

Illinois, , Indiana, Iowa, Mary- --------------------------------------- -----------------------
Isnd rfebraska Ncw Jerscv
New York, Ohio, Pennsylvania, PREZIDENTAS KELIAUJA PO P. AMERIKOS VALSTYBES

Pokarinės Prancūzijos diplo
matiniame veikime Ristelhue-

Prezidentas Eisenhoweris ir Brazilijos pre-ridentas Kubitschek, 2. Argentinos preziden 
> Frondizi, 3. Chilės prezidentas Alessandri, 4. Urugvajaus prezidentas Etchegoyen.

— Indonezijos min. pirm. 
Sukamo vasario 22 reikalavo, 
kad viršūnių konferencijoje bū
tų atstovaujama ir Azija bei 
Afrika.

— Indijos parlamente aštrus 
min. pirm.

mečius trukusi tradicija reika- tjka 
lavo, kad prie gimimo būtų 
valtybės sekretorius, kuris bū- — Argentina oficialiai pa- BRAZILIJA PREKIAUJA 
tų liudininkas, kad sosto įpėdi- skelbė, kad svetimi povandeni- Brazilija pradėjo prekybą su

niai laivai iš Golfo Nuevo pa- ryt. Vokietija. Iš Vokietijos gau
na mašinas keliam tiesti. Vo
kietijai duoda kavos už 9 mil. 
Sutartis pasirašyta vasario 12.

Čekoslovakija pristato Bra
zilijai hidroelektrinės stoties 
reikmenis už 7 mil.

Sovietų Sąjunga duos naftos 
k? atšauktų suvaržymus pre- žaliavos už 10 mil.. ims Brazi-

jos lyderis Kripalani kaltino, 
kad vyriausybės lyderiai Indi
jos reikalus išduoda.

Alžire vasario 21 nuo žemės 
drebėjimo žuvo 47, sužeista 
100, be pastogės 700 šeimų.

—Amerika derasi su Anglija 
dėl teisės Amerikos povandeni
niam laivam su Polaris raketa 
stovėti Anglijos uostuose.

Amerika skiria 8.6 proc. So- ~ __ . . .. ------------------------------------------
vietai 25 proc. 1950 ’ 59 J* «’vo 4 5

Jei Amerika paskirtų dar 5 dų dol. Tai visas trečdalis tos
jedaul, kuris Vaario 16 proga proc., iš neapsaugos sumų ap- Pentagonas paskelbė davi- sumos, kurią gauna Europoje

ber nedalyvavo. Jis laikei nuo
šaliau, nes buvo diplomatinėje 
veikloje maršalo Petaino vy
riausybės laikais. Tačiau jis da
lyvavo spaudoje.

Simpatijas Lietuvai jis buvo 
išlaikęs ir tada, kai jau nebe
buvo diplomatas. Net ir pas
kutiniais laikais jis rašė apie 
Lietuvą Revue Baltiųue.

Lietuvos atstovas Paryžiuje 
dr. S. A. Bačkis ant jo kapo 
uždėjo vainiką.

Nixonas ir lyderiai taip pat JR
Viceprezidentas Nixonas pa- 

reiškė, kad jam “yra džiaugs- 
mas prisijungti prie (valstybės) Prezidentas Eisenhoweris ke- Chi'ėje, kovo 2 vyks į Urug- 
sekretoriaus patikinimų dėl mū- jjonę po pietų Ameriką prade- vajų ir kovo 6 grįš i Washing- 
sų draugystės Baltijos valsty- j0 vasarįo 22 nuo Puerto Ri- toną, 
bių žmonėm ir mūsų paramos co priimtas iškilmingai. Jis ir 
jų teisinguose siekimuose”. negirdėjo dalies demonstrantų

Pareiškimus Vasario 16 pro- reikalavimų, kad Puerto Rico 
ga padarė ir abiejų didžiųjų būtų duota nepriklausomybė. ___ ____
partijų pirmininkai: respubli- §iuo metu prezidentas lan- t0 padarytos demonstracijos ir saV0 ruožtu Kuba vasario 23 
konų Thruston B. Morton ir kosi Brazilijoje.Vasario 26 bus sudegintos trys Amerikos vė- .pasiūlė Amerikai tartis dėl san

tykiu sutvarkymo. Kuba pabū-

Vasario 3 sovietų okupaci- tini. Sąjungininkai susitarė 
"rija ' "ibnos^ valčfiia^prane^e A- greičialT~atšauktr’ pačias Tnisi- 
merikos, Anglijos ir Prancūzi- jas iš Potsdamo, jei Sovietai 
jos misijų pirmininkam Pots- leidimų nepakeis.
dame, kad misijų nariam duo
dami leidimai keliauti iš Pots
damo į Berlyną bus nauju ti
tulu: lig šiol buvo leidimai ke
liauti “po sovietų okupacinę 
zoną“, dabar bus po "Vokieti
jos demokraHnę respubliką". 
Toki leidimai dar turės būti 
registruojami tos "respublikos" 
vidaus reikalų ministerijoje.

Tai Maskvos naujas noras — 
priversti Ameriką, Angliją, 
Prancūziją pripažinti de facto 
rytų Vokietiją?
. Amerikos, Anglijos, Prancū

zijos vyriausybės pereitą savai
tę sutarė ir sovietų karinei va
dovybei pranešė, kad “tokios 
formos” leidimai yra nepriim-

vagystės, plėšimai, žmonių pa
grobimai, dviejų moterų išprie
vartavimas. Tuo jis buvo ap
kaltintas ir pasmerktas mirti. 
Ar tokia pasaulio opinija 
Chessman naudai reiškia garr 
šiai prašnekus pasaulio žmoniš
kumą. teisingumą, artimo mei
lę? Nei tokių peticijų nei tiek 
vedamųjų pasaulio opinijos 
reiškėjai neskelbė dėl perskir
tų ir deportuotų šeimų, dėl de
šimtim tūkstančiais žudomų 
ūkininkų; dėl kalėjimuose žu
domų vyskupų, kardinolų. Va
dinas, kad pasaulio opinija im
tų tave ginti, turi būti pagar
sintas plėšiku, grobiku, prie
vartautoju.

“U. S. News a. W. Report” 
nurodo kitą sukilusios opinijos 
priežastį — ne meilę žmogui, 
o neapykantą Amerikai. Komu
nistinis aparatas nuostabiai 
veikia — rašė laikraštis. — Jis 
sugebėjo pasinaudoti lokalinio 
pobūdžio kriminaline byla, kad 
sukeltų opiniją prieš Ameriką.

Jei laikraštis pažymėjo ko
munistinio aparato sėkmingą 
veikimą, tai(iš kitos pusės rei- 

Amerikos spaudos nepasiten- ^ia pažymėti ir Amerikos už- 
kinimo pareikšta dėl Vokieti- sienio4 Poškūs padidėjusį 
jos santykių su Ispanija. svetimai propa-

Kongrese kalbėjo 17 senato
rių ir 87 kongresmanai Vasa
rio 16

Amerikos Lietuvių Informa
cijos Centras praneša, kad va
sario 16 Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties proga kalbė
jo senate 17 senatorių. Tarp jų 
buvo šen. Dbdd iš Connecticut, 
Keating iš New Yorko, daugu
mos lyderis Johnson, Salton- 
stall iš Massachusetts, Lausche 
iš Ohio, Young iš Ohio, Scott 
iš Pęnnsylvanijos, Long iš Ha
vajų, Bridges iš New Hamp- 
shire, Douglas ir Dirksen iš Il
linois.

Atstovų Rūmuose kalbėjo 87 
kongresmanai ir 7 dar pateikė 
savo pastabas rekordų knygo-

RINKIMŲ FRONTE
Kas bus valstybės sekretorius?

Jei laimės Nixonas. rinkimus, 
valstybės sekretorium minimas 
Henry Cabot Lodge. jr. Jei lai- 

Kaip sovietai informuoja mės demokratas, i valstybės 
Amerika pareiškė apgailės- Tarybą. Kuba nori gauti vietą, Sovietų apsaugos ministerijos sekretorius taikomas A. Steven- 

tavima, kad Kubą bombardavo kuria turėjo iki gruodžio 31 žurna^s Sovietskij flot vasario sonas.
Argentinoje jau buvo B anks- )ėktuvas. atskrides iš Floridos. Argentina. 17 aiškina- kad Amerika prara-

do pnmavuną karinėje ir tech- Ry^, Vokietijoje prie Zwi- 
nologijos srityje ir pasijuto pa- ckau, per 40 mylių nuo- Leip- 

AncJiirtc žeidfiama sovietM balsitinių ra- zjg0 vasario 21 anglies kasyk-
Anghjos karalienei Elzbietai ketų Dėl t0 jj dabar jaučiasi užgriuvo 174 darbininkus.

Bell System, kurios žinioje 
a telefonai, 1959 turėjo 

dalyvavo Pittsburghe minėj}- saugos sumom, — sako U.S.N. nius apie Amerikos karinę pa- 12 valstybių. Antroje vietoje 1,148.769,000 dol. pelno. Už ją
me, miesto majoras įteikė mies- a. W. Report, — tai savo pa- galbą savo sąjungininkam. Dau- eina Formoza. toliau Italija, didesnė tik General Motors kor- kiauti kariniais ir strateginės lijos kavą ir kakavą. Sutartis
to aukso raktus. - jėgumu pralenktų Sovietus. Ko- giaūsia gavo Prancūzija. Per Turkija, pietų Korėja. poracija. svarbos reikmenim. pasirašyta. gruodyje.

nepasitenkinimas 
Nehru santykiais su kom. Ki- -----— _r—------------------ .
nija. Nehru pakvietė Kinijos kiętija derasi su Ispanija, kad gandai ...
min. pirm. Chou-en-lai tartis gautų iš Ispanijos bazę treni- Rosenbergų, mirtim nubaus- 
dėl sienų. Buvęs Nehru parti- ruoti Vokietijos lakūnam. Vo- už šnipinėjimą, byla buvo 

kietija yra per arti prie Sovie- tauresnė, ir propaganda iŠ Ša
tų ir jos teritorija per maža ^es nemažiau veikė, bet Ame- 
sprausminiam lėktuvam. rikos teisingumas nesidavė ta- 

Valstybės departamentas taip da taip veikiamas, 
pat nepatenkintas. Pripažino, 
kad Vokietijos lakūnam paruoš
ti reikalinga svetima didesnė 
erdvė. Bet kam derasi su Is
panija! Tai susilauks nepalan-

Pėr radiją kalbos į Lioluvą
Romos radijas perdavė į Lie

tuvą vasario 16 proga min. St.
Lozoraičio kalbą ir prof. M. Anglija šiemet padidino sa- dėl betgi jų neskiria? Nes ta-
Biržiškos, Vasario 16 signata- vo biudžetą kariniam reikalam da liktų mažiau sumų žmonių 
ro žodį, atsiųstą iš Los Ange- 5 3 proc. palyginti su 1959. Šie- patogumam, visokiem geriem Kuba kreipėsi į Jungtinių
les, Calif. me| kariniam reikalam išeina gyvenimo daiktam, žmonės ne- Tautu narius, kad jie paremtų

Amerikos Balsas perdavė Lie- 6 9 procentai viso biudžeto. sijaustų taip patenkinti.

kurias teikia Amerika Kubai, 
nebūtų nutrauktos. Amerika 
tartis sutiko.



DARBININKAS
t

R. PIETIS (ELI)

SUSIRŪPINĘS italų ministeris pirm. Segni.

Ar Chruščiovas

BANK
1960

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

nėra taip atskėlęs žodžių nuo
35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Resid. ILlinois 8-7II8Brooldyn II, N. Y.

nją.

Vestuvėms ir pokyliams tortai

36-3849 STAGG ST.

Tik dabar Algis atsipei-

$3.00
2.00

e Ligi tol Italijos komunistai 
visa gerkle šaukė, kam Italijos

FOR THE PERIOD STARTING JAN. 1, 1060 
with the continuance of satisfactory ėamings. 
* 3%% regular dividend PLŪS %% special 
dividend cm balances maintained for two or 
more years.

gijai?, teiraujas autorius.

Haluos komuMStai vėl kelia gaivą. — KcrauMslg TogltoM «tguvo ChraKiaūu imloną. — 
KuRūriniu bendradarbiavimu su Maskva tikisi sugriauti valdžias koaliciją — Liberalai atstojo 
N koalicijos, pribūdami vyriausybei, kad ji perdaug šutanti j kairę. įf Kaip ttattįoje atsiliepė 
prezidento Grandu kelionė j Maskvą. — Ministeris pirmininkas Se$ni susirūpinąs.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:

Nepalyginti daugiau Italijos 
komunistus susilpnino Vengri
jos sukilimas. Kai tuo laiku vi
suose V. Europos kraštuose ko
munistai laikėsi santūriau ar 
net visiškai tylėjo, tai Togliat
ti garsiausiai Vengrijos laisvės 
kovotojus vadino žmogžudžiais, 
o Maskvos kraugerius — didvy
riais. To buvo perdaug ir tiem 
komunistam, kurie j komuniz
mą žvelgė pro idealizmo aki
nius. Būriai komunistų, ypačiai 
intelektualų, pasitraukė iš par
tijos. E 2,1 milijono narių vien

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

padėjo galvas už Lietuvos lais
vę, nespėję jos iškovoti.

Ir aš jau nebe ta pati mer- 
gitė. Gyvenimas praūžė aud-

STagg 2-6676 
Brooklyn, New York

vyriausybė dedasi su Amerikos 
“karo kurstytojais” ir “kapita
listais”. Togliatti čia ėmė ir ap
sivertė kūliais. Prez. Eisenho- 
werio lankymosi metu garsiau
siai ėmė šaukti, kad Eisenho-

per 1956 - 1957 metus suma
žėjo iki 1,8 mil.

Tuo tarpu Togliatti, pama
tęs, kad Chruščiovas laikosi 
valdžioje tvirtai, prisitaikė tiek, 
kad rodės persivertė per galvą. 
Ypač, tai pasirodė prez. Ėisen- * weris tikrai siekia taikos, ir kai- 
howerio lankymosi Romoje me-

LF Europos Bičiulis Vasario
16 numeryje paskelbė kitą Bi
rutės rašinį — kaip Vasario savo dvidešimtame pavasaryje 
16 buvo švenčiama Lietuvoje 
jaunuolių dar taip neseniai,

Italijos komunistų vadas Tog
liatti rodė nepasitenkinimą, kai 
Chruščiovas 195$ metais nuvai
nikavo Staliną. Kai jau visos 
Vakarų valstybių kompartijas 
šlovino “asrnenybės kulto” pa
smerkimą, Togliatti vis dar ty
lėjo. Tokią Togliatti laikyseną 
matė ir Chruščiovas.

Kurį laiką vyko tyli tarpu
savio įtampa. Atrodė, kad Tog
liatti turės pasitraukti arba į- 
vyks partijos skilimas. Toji į- 
tampa silpnino ir pačią parti
ją E vidaus,. nes daugelis neži
nojo v kaip laikytis.

vyr. Įirpridinmo aary įtfĮj 
vas. .Staštans norėjo afeąj&i 
Italiją jau 1956 pabaigoje, f 
tuometinį Italijos komunisbt 
kongresą, bet anuomet Italijos 
vidaus reikalų ministeris jo ne
įsileido, pareikšdamas* "Dieta-

yra kalti, suruošę V»nįĮrijmj 
laisvos kovotojams baisiausias į 
skerdynes". Deja, šiandien L 
talijos vyriausybė visa tai jau 
užmiršo ... .

šiame kongrese Suslovas ne
tiesiogiai pasmerkė Pietro Nen- 
ni, kuris su savo partija po 
Vengrijos sukilimo atsisakė u- 
nijos su komunistais ir savo 
partijai vadovauja savarankiš- 
kai. Suslovas tiesiog išreiškė 
pilną Maskvos — Chruščiovo 
pasitikėjimą Togliatti.

Komunizmo 
grėsmė Italijai didėja

Vykdydami to kongreso nu
tarimus, Italijos komunistai 
stengiasi sugriauti nekomunis
tinių partijų vienybę, kad nu
verstų min. pirmininko Segni 
vyriausybę, šiam tikslui E vie
nos {Aisės jie nori eiti išvien 
su savo didžiausiais priešais — 
neofašistais, iš kitos pusės — 
vilioja “bendram darbui” ir 
krikščionių demokratų kairįjį 
sparną, kurs yra pasidavęs iliu
zijoms, jog ir su komunistais 
bendradarbiauti galima, šitom 
iliuzijom pasidavęs, Italijos pre
zidentas Gronchi keliavo į Mask-

135 W. 14tb STREET, NEW YORK 11, N. Y. — Tel. CHelsea 3-2583
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premijas, 
biau būtų vertas premijos už 
mokslą, jei mokslo premija bu
vo duota už atomo suskaldy-

Su kiekvienu plaktuko dūžiu net ir paukščių inkilėliai me- 
plaka ir širdis. Prikalta gerai, džiuose, tačiau nieko nerasta, 
Trispalvė plevėsuoja virš eg- tik nupjauta kartelė nuo kluo- 
lės viršūnės. TeguL negalvoja no kraigo ...
kraugeriai, kad pamiršome mes 
savo Laisvės šventes! Mes už
baigsim padaryti tai, už ką Jūs, 
broliai, kovojot. Lietuva bus

pradės karą
su Norvegija

jei negaus 1960 taikos laureato 
premijos?

Chruščiovas norėjo į Ameri
ką ir — atvyko. Dabar Chruš
čiovas nori gauti Nobelio tai
kos premiją — ir jam turi būti 
premija paskirta. Chruščiovas, 
pasirodo, pasiuntė savo atsto
vą Norvegijoje Gribanovą pas 
Nobelio komiteto pirmininką 
Gunnar Jahn su sąrašu argu
mentų, kad. Chruščiovas di
džiausias taikos mylėtojas. Dėl 
atsargumo, jei kartais pirmi
ninkas Jahn pasirodytų “karo tik 1956 metais. Pakartoja- 
kurstytojas” ir premijos neno- me ištisai:

Daugiau tėvai Algio nematė. 
Teismas įvyko nežiniom. Tik 
už metų Algis iš Sibiro para
šė tėvams laišką, kad nuteistas 

laisva!” Taip pagalvojęs, Algis kalėti aštuoniolikai metų. Ten 
pamažu lipo žemyn, o nulipęs tebėra ir dabar.
šoka per griovį ir eis pasitikti žmonės spėja, kad Algį iš- 
bičiulių, o paskui jie visi keturi davė Leonas, nes po Algio su- 
iš tolo gėrėsis plazdančia tri- ėmimo, jis pasidarė niūrus, bi- 
spalve. Nespėjo įkelti į plentą jo tiesaus žvilgsnio ir ... įsira- 
kojos, kaip pasigirsta rusiškas šė į komjaunuolius.

Birutė"

Togliatti savo kadrus perspė
jo iš anksto:

"Klasię kova turi būti veda
ma ir toliau iki visiško sunai
kinimo šaltuoju karu besido
minčių 'monopolkapitolisty'; 
kitaip padėties atpalaidavimas 
negalės atnešti pastovios tai
kos".

Pastaruoju metu pirmas a- 
liarmas dėl galimo vyriausybės 
nuvertimo jau pastebėtas. Li
beralai nori išeiti iš koalici-

tino Italijos vyriausybę, kad ji 
parodė permažai dėmesio Ei- 
senhowerio sutikimui, tam rei
kalui nesuorganizavo _ masių.

į mašiną ir vežamas iš Veive
rių į Kauną. Eglutę, nespėju
sią pasidžiaugti savo gražiu pa
puošalu, parverčia ant šono. 
Kai atėjo draugai, nei Algio, 
nei eglutės neberado ... Dar 
ir dabar tas paliktas gana aukš
tas eglutės kelmas primena gy
ventojams 1956 metų Vasario 
16-tąją.

Ryto metą žmonės, važiuo- 
dai į mišką, matė trispalves 
keliose pamiškės gairėse, lais
vai plevėsuojančias.

Pas Algio tėvus tuoj pat buvo 
padaryta krata. Iškrėsta viskas,

Tai buvo aiškus prisitaikymas svočių turėti vieną iš ty, kuria 
prie Chruščiovo sukurtos: “a- 
toslūgio — taikos” politikos 
pagal “Camp David dvasią”. 
Tai buvo drauge ir ištikimy
bės Chruščiovui išreiškimas.

Chruščiovas už tai neliko sko
lingas. Vasario pradžioje Romo
je buvo Italijos kompartijos 
kongresas. Jame kaip garbės 
svečias dalyvavo Sov. S-gos
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retų duoti, Gribanovas atlankė “Baigia praeiti dar viena ringai, nusinešdamas į kapus 
ir komiteto narius. žiema, tačiau visai nepanaši į tėvelį, karas pražudė visa, ką
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Ir vėl artinosi Vasario 16-to 
ji, tačiau neatrodė, kad ji bus 
kuo ypatinga mažame Gyvių 
kaimelyje.

Veiverių vidurinėje mokyk
loje pasibaigė pamokos. Moki
niai išsiskirstė namo, štai į 
pakalniukę eina keturi dešim- 

darbų. “Tegul tautos pačios pa- šventės proga ir įteikdavau gė- tokai, kažin ką kalbėdamiesi 
sirenka sistemą, kurioje j'os no- lių. Sveikinimo žodžius moky- tarpusavyje. Beeidami sustoja 
ri gyventi”, kalbėjo Chruščio- davausi kelias dienas iš anks- netoli kapų. Algis parodo pirš- 
vas ir pasiuntė tankus į Veng- to, o sveikinant būtinai sumai- tu kitapus plento esančią smė- 

šydavau, bet pasibaigdavo vis- Uo daubą ir sako:
Pernai, kai Nobelio komite- ^as labai gerai: vadas pasiim- — §tai čia, į tą eglę ir įkal

tas paskytė Sovietų piliečiui davo mane ant rankų, pabu- sime trispalvę. Tegul čia pa- 
Pasternakui premiją! Chruščio- duodavo, dėl ko aš labai susi- kastiems, partizanams, nors ne- 

gėsdavau, bet širdyje būdavo gyviems, suplevėsuos mūsų 
taip gera, ir man norėdavosi trispalvė, už kurią jie paauko- 
verkti ... iš džiaugsmo. jo savo jaunystę.

... Nuriedėjo į praeitį dau- Visi sutinka su ta mintimi, 
gelis metų, nusinešdami ir vėl ir kiekvienas norėtų tą uždavi- 

0 jei komitetas neduos? Ar mūsų brangiosios Tėvynės lais- nį atlikti. Ilgokai ginčijosi drau- 
Chruščiovas dėl taikos premi- vę. Lietuva skęsta varge ir ai- gai ir nutarė, kad vėliavą iš
jos skelbs karą mažajai Norve- manose, mūsų tautiečių tūks- kels Algis, nes jis sumąniau- 

tančiai vargsta Sibire, daugelis sias, bičiuliai juo labiausiai pa-
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sitiki. Norėtą įkelti vėliavą ir 
Leonas, tačiąii bičiuliai paprieš
tarauja ir fėonas, prikandęs 
lūpą, , nutyla ..

Temsta ■ pradeda snigti,
iš karto smulkiu sniegu, tie
siog galima įžiūrėti kiekvienos jos> y. m,n pįj-m Segni pareiš- 
nukritusios snaigės taisyklingą kė: jei jie aš pasitrauk. 
žvaigždutę, Jjet. tolyn sniegas sįu

Kažin, ar tarp tų argumentų tas praeitas žiemas, 'kada Už- turėjom, ir visos mano per- krenta didęlįais kąsniais, .pu- ___ ..___
Chruščiovo taikos nuopelnam gavėnėm kepdavome skanius spektyvos žlugo ... žlugo sva-
įrodyti yra ir tai, kad jis buvo lietuviškus blynus ir ligi išnak- jone studijuoti literatūrą, skie-
Stalino klusnus bendradarbis tų važinėdavome rogėmis, pyti gyvu žodžiu meilę savo
milijonus ūkininkų nužudant, traukdami darnią sutartinę. At- Tėvynei ... Įsigijau kitą spe-
sąmokslą su Hitleriu darant, mintyje išliko, kaip gyvi, vaiz- ciatybę ir po truputį pradėjau
rytų Europos valstybes paver- dai, kada Lietuva iškilmingai savo jungą tempti tolyn, vis
giant? , švęsdavo Vasario 16-tąją. Bu- sunkyn, daugiausia kaime.

Drummondas (NYHT) kalba, vau dar nedidelė mergaitė, pra- 
kad jei jau būtų kalbama apie džios mokyklos mokinukė, ir 

tai Chruščiovas la- gyvenome mes tada Virbalyje, 
mažame Lietuvos pasienio mies
telyje. Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną per mūsų mieste- 

mą. tai niekas kitas pasaulyje lį prajodavo kariai, o aš moki
nių vardu pasveikindavau juos

H.S, sulipęs kaip vata Algis m
patenkintas. UzsUipo ant kluo- ro A pusių stri-
no, nupiove nuo kraigo kerte- jioUcininkų ^odiSamas
lę, pnnso pne jos, is užančio 
išsitraukęs, vėliavą — Lietu
vos trispalvę su šilkais išsiu
vinėta Vytina — ir, susukęs ant 
kartaitės, nužingsniavo tiesiog 
per laukus, kapų link.

Priėjo ... Apsidairė. Tylu. 
Bičiuliai dar neatėjo. “Na, ir 
gerai, aš prikalęs jų palauksiu”, 
galvojo sau Algis ir užsikabi
no vikriai rankomis pasišokė
jęs už eglės. Kvepia sakais, eg
lė tyliai šniokščia, tarytum 
džiaugdamosi, kad galinti tar
nauti tokiam gražiam tikslui, 
štai ir viršūnė, Algis jau kala.

vas pasakė jam: neimk, tai ka
pitalistų sąmokslas prieš Sovie
tus. šiemet pats reikalauja, kad 
jam tie kapitalistai premiją 
atiduotų.
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Ką parašei, ne kirviu neiškirsi
Raštas visada lieka akivaiz

džiu liudijimu. Rašyto žodžio 
jau negali pakeisti. Rusai turi 
net patarlę: ką esi plunksna 
parašęs, nė kirviu neiškirsi. 
Faktas lieka dokumentuotas. 
Kam ateina j galvą toki do
kumentą neigti, tiktai labiau 
save išduoda. Jis duoda naują 
liudijimą, kad yra suktas me
lagis.

★

Melo griebėsi Lietuvos ko
munistai, įsakyti Maskvos, kai 
ėmėsi įrodinėti, kad nepriklau
soma Lietuvos valstybė buvusi 
atkurta 1918 gruodžio 16, o ne 
vasario 16. Lietuvos reikalų 
tikrąja gynėja buvusi Vinco 
Mickevičiaus - Kapsuko komu
nistinė vyriausybė. Jos išleis
tas 1918 gruodžio 16 atsišau
kimas (manifestas) atitikęs lie
tuvių tautos valią ir paskatinęs 
į kovą už sovietinę santvarką. 
Gi šioji santvarka esanti ge
riausia ir demokratiškiausia. 
Tad ir Lietuvos demokratinė 
respublika buvusi paskelbta 
1918 gruodžio 16, o ne vasario 
16.

★

įrodyti tai naujai “istorinei 
tiesai” išleisti keli leidiniai ir 
prirašyta gausa straipsnių. Tam 
tikslui yra paskirtas visas tre
tysis tomas “Lietuvos TSR is
torijos šaltinių” (1958). Jame 
pririnkta smulkiausių raštų ir 
raštelių bei spaudos ištraukų, 
kurios turinčios įrodyti, kaip 
sovietinė Vinco Kapsuko - Mic
kevičiaus vyriausybė buvo pačių 
lietuvių kuriama, kiek ji gero 
Lietuvos liaudžiai darė, kaip 
kovojo su buržujais ir naciona
listais ...

Gerai įsiskaičius, tegalima į- 
sitikinti kuo kitu. Randame 
visą eilę lietuvių patriotų, smer
kiamų ir niekinamų, kurie ko
vojo už Lietuvos nepriklauso
mybę. Randame taip pat pa
vardes asmenų, kurių, gal būt, 
nežinojome, kaip jie rausėsi 
po Lietuvos nepriklausomybę 
ir iškilo su nauja sovietine oku
pacija 1940 metais. Nerandame 
tačiau paskelbtų tokių faktų, 

kurie griauna komunistų įrodi
nėjimus, kad juos Lietuvos 
liaudis rėmusi.

Eltos biuletenis vasario 13 
primena porą liudijimų, kurių 
negalime jokiu kirviu iškirsti 
nei pakeisti. “Komunaro” 1921 
metų nr. 1 dėl to kapsukinio 
manifesto randame parašyta:

“Į manifestą buvo įnešta vie
ta, kur buvo pabrėžta, kad Lie
tuva bus aktyviai federacijos 
ryšiais susirišusi su Rusija. Bet 
šitą vietą taip lietuvių tauti
ninkai, taip vokiečių imperia
listai galėjo savaip išnaudoti. 
Jie galėjo paleisti paskalas, 
kad Sovietų Rusija rūpinasi 
užgrobti Lietuvą ir tenai elgtis 
taip, kaip seniau elgėsi caro 
valdžia. Užtat RKP ck (Rusi
jos Komunistų Partijos centro 
komitetas) pasiūlė išmesti tą 
vietą”.

Taigi, manifestas buvo pa
ruoštas Maskvoje, o ne Vilniu
je. Ir Kapsuko vyriausybė bu
vo maskvinė. Ji dengė savo 
tikrus tikslus. Tai liudija patys 
komunistai.

Komunisto Zigmo Aleksos - 
Angariečio. Kapsuko pavaduo
tojo ir vidaus reikalų komi
saro, parašyti žodžiai taip pat 
paneigia, kad Lietuvoje sovie
tinė santvarka buvo mėgiama 
ir ginama. Jis tame pat “Ko- 
munare” 1922 metais nr. 6 
rašo:

“Sovietų valdžia Lietuvoje 
buvo užkariauta ne iš vidaus, 
ne vietos darbininkų sukilimu, 
nors ir buvo darbininkų pavie
nių sujudimų, — Sovietų val
džią į Lietuvą atnešė raudono
ji armija .. . Reikia stačiai pa
sakyti, kad 1919 metų pradžio
je Lietuvos kaime darbininkuo
se sovietų, valdžios vardas la
bai žemai stovėjo”.

Tokia parašyta tiesa. Tokia 
pat tiesa yra ir tai. kad 1940 
ir 1944 metais sovietinę val
džią į Lietuvą atnešė raudono
ji armija ir kad tos valdžios 
vardas pavergtų lietuvių akyse 
labai žemai stovi.

Trys ereliai ir maži paukšteliai
 Krymo konferencijos kriminalai 

Jaltos konferencijai, įvykusi Kryme prieš 15 mstę, laikoma viena iš juodžiausię.—Didelės nuo
laidos ir pataikavimas Sovietų Sąjungai sudarė dabartinę sunkią padėtį. — JAV prezidento Ro- 
osevelto ir jo patarėju prosovietinė laikysena. — Chruščiovas, lankydamas Amerikoje, padėjo 
vainiką prie Roosevelto antkapio, bet aplenkė Arlingtono kapines ir Nežinomojo Kareivio kapą 
Washingtone. ,

Krymo pusiasalin, kurį gau
bia Juodosios marios, rusai įsi
kraustė tiktai 1783 metais, at
ėmę jį iš Turkijos. Bet praėjo 
dar apie 100 metų, kol pra
dėjo augti kurortas; statėsi va
sarinės pamary. Išaugo Jalta 
— viso pamario kurortų cent
ras. Klimatas malonus ir švel
nus, kaip prie Viduržemio ma
rių.

Tad ir caras Nikalojus II čia 
įsitaisė savo vasarinę. Prieš pat 
pirmąjį pasaulinį karą. 1911 
metais, buvo pastatydinti Liva- 
dijos rūmai: balto granito, re
nesanso stiliaus, dviejų aukštų 
su 50 kambarių. Gražūs buvo 
tie rūmai pažiūrėti iš tolo, pa
togūs ir prabangūs viduje. Jie 
tiko baltajam carui, pritiko ir 
rudoniesięm. Nelenkė jų Sta
linas. neaplenkia nė Chruščio
vas. nors tie rūmai dabar pa
versti “liaudies sanatorija”. Ne
aplenkė nė didžiausias išdavi
mas ir veidmainystė. Dar nuo 
Krymo totorių laikų čia suko 
sau lizdą klasta. Tad kur galė
jai rasti geresnę vietą niekin
gąją! Jaltos konferencijai, jei 
ne Lidavijos rūmuose?

STALINO 
"ŠVENTAS GRABAS"

Franklinas D. Rooseveltas, 
JAV prezidentas, prieš 15'me
tų geidė kalbos su Stalinu to
kiu pat nekantrumu, kaip prieš 
metus Chruščiovas su Eisenho- 
weriu. Antrasis pasaulinis ka
ras jau linko Hitlerio nenau
dai. bet Japonija dar laikėsi. 
Keisti čia dalykai darėsi. Ame
rika lamdė Vokietiją, gindama 
Sovietų Sąjungą, bet pastaro
ji nekliudė Japonijos, kuri puo
lė Jungtines Amerikos Vals
tybes. Rooseveltas norėjo, kad 
užkliudytų. Buvo pats laikas. 
Hitlerio armija buvo jau iš Ru
sijos išginta ir savon žemėn 
suvaryta. Reikėjo dabar stip
riau suimti japonus rytuose, o 
nesiveržti toliau į vakarus. Roo
seveltas kalbino Staliną pasi
matyti ir reikalą aptarti. Jis 
siūlė “trijų didžjųjų” konferen
ciją. bet Stalinas de:sė ir atsi
kalbinėjo: jokia susitikimo vie
ta jam netiko — nei Atėnai, 
nei Kipras. Malta. Konstanti
nopolis, nei Jeruzalė. Toji tai 
jau tikrai negalėjo tikti, nes 
savo “šventąjį grabą” Stalinas 
turėjo po pačia nosim: Lenino 
mauzolėjų Kremliuje. Girdi, jis 
iš Kremliaus visai negalįs iš

vykti. Leidosi prikalbamas tik
tai tada, kai vokiečiai jau ma
žai berodė atsparumo. Susitiki
mui vieta parinkta Jalta.
JALTOS JUODOJI SAVAITĖ

Livadiįos rūmai buvo užimti 
visai savaitei — nuo vasario 
4 iki 11, 1945. Svečiai netil
po, nes kiekvienas kraštas 
(JAV, Anglija ir Sov. Rusija) 
turėjo per 300 dalyvių. Roose
veltas, Churchiliis ir Stalinas, 
išskyrė iš savo tarpo Prancū
ziją (gen. De Gaulle) ir Kini
ją (gen. čiankaišeką) ir visai 
neatsižvelgdami i mažesniuo
sius. sprendė visų likimą. Spren
dė taip, kaip Stalinas norėjo. 
Geriau, žinoma, būtų sakyti: 
kiek Rooseveltas nusileido, tiek 
Stalinas išprašė. Neprašė nieko 
daugiau, ko nesitikėjo gauti. 
O ką Stalinas galėjo gauti, tai 
gerai žinojo per bičiulius ame
rikiečius.

Amerikiečių delegacijoje bu

LIVADIJOS rūmai Jaltoje.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
TARPININKAVIMAS 

BRANGUS
Jungt. Tautų biudžetas 1960 

yra 63 mil. Daugiausia pinigo 
suėda JT kariuomenės dalinys 
tarp Egipto ir Izraelio. Jis stovi 
ten jau 3 metai. Jam išlaikyti 
JT turi deficito jau 19 mil. 
Sovietų Sąjunga skolinga 7.5 
mil., satelitai 3 mil. Bet Sovie
tai ir pareiškė, kad nemokės. 
Tegul, sako, moka “agresoriai”, 
t. y. Anglija. Prancūzija, Izra
elis.

Kaip lengvai JT išleidžia į- 
vairių kraštų sudėtus, pinigus, 
ro'do išlaidos konferencijai, ku
ri svarstė atominės energijos 
panaudojimą taikos reikalam 
— 1.5 mil. dol.l 

vo garsusis Hissas, teistas už 
išdavikiškas paslaugas sovie
tam; velionis Marshallas, suki
šęs Kiniją į komunistų bučį. 
Buvo dar Bohlenas, Harrima- 
nas ir kiti, kurių vėlesni pa
reiškimai buvo nudažyti sovie
tų glostymu. .

Jaltoje sovietai buvo glosto
mi ir prašomi, kad teiktųsi 
mušti japonus. Stalinas putė 
ūsą ir branginosi. Jo talka pa
galiau buvo nupirkta tokiomis 
nuolaidomis, kurios nė šiandien 
dar neišgyventos ir nebus iš
gyventos be kurio nors naujo 
sukrėtimo.
MOKĖTA ŽMONĖM IR ŽEMĖM

Jaltoje sovietai gavo tai, ko 
jie nebūtų įsigiję jokiu gink
lu. Vokietiją nutarta nugink
luoti, suskaldyti, nuteisti, su- 
smukdyti. Churchiliis tam prie
šinosi, siūlė dar pagalvoti; Roo
seveltas viskam pritarė. Sutiko, 
kad būtų išreikalauta besąly-

AMERIKOS delegacija Jaltoje; iš k. i d. Valstybes sekretorius Stettinius, 
majoras, admirolas, gen. C. Marchall, pasiuntinys Harriman, admirolas, 
prezidentas Franklin D. Roosevelt.

CHURCH1LLIS, Rooseveltas, StaJnas.

ginė kapituliacija, už nuosto
lius atsiimta darbo jėga ir tur
tais. Taip gimė suskaldyta Vo
kietija, atskiros zonos, Berly
ną problema, žmonių vežimas 
prievartos darbam. Belaisviai 
ir bėgliai turėjo būti Sovietų 
Rusijon grąžinti verstinai. Ka
rui pasibaigus, bėglių stovyk
lose dėl to "buvo siaubo ir nu
sižudymų. Tik 1946 vasario 
mėn. Jungtinės Tautos nutarė 
atsiklausti bėglių valios. Vokie
tijoje atsirado sovietinės ap
klausinėjimo komisijos ir žmo
nių kankinimai. Be to, buvo 
nutarta neleisti Vokietijai po 
karo taip atkusti, kad savo ūki
niu gyvenimu būtų pranašesnė 
už Sovietiją. Savo rytinėje zo
noje bolševikai žemą lygį są
žiningai išlaiko.
RAUDONI JALTOS KŪDIKIAI

Lenkijos reikalus svarstant, 
Churchiliis reikalavo jai visiš
kos laisvės. Jį rišo 1939 rugsė
jo 3 pažadas, -vokiečiam Len
kiją užpuolus, kad po karo ji., 
bus atstatyta. Rooseveltas te
reikalavo laisvų rinkimų: tegu 
žmonės patys pasisako. Stali
nas piršo Liublino komunisti
nę vyriausybę, sudarytą Mask
voje 1945 sausio 5. Jo reika
lavimas praėjo, nutarus, kad 
bus įsileista į vyriausybę kitos 
grupės. Kas iš., to išėjo — ži
nome.. Stalinas po 5 mėnesių 
pareiškė: “Negalime leisti lais
vų rinkimų,, nes vyriausybė bū
tų antisovietinė”.

Lenkija palikta Sovietų Są
jungos įtakoje. Lenkijai pridė
ta vokiečių žemių iki Oderio 
ir rytinėje Prūsijoje. Lietuviš
koji sritis su Karaliaučium pą- 

likta Rusijai. Tarta, kad sie
nos laikinės, bet tas laikinu
mas yra virtęs pastovumu.

Jugoslavijoje paremta komu
nistinė Tito vyriausybė. Jugo
slavų patriotas gen. Darja Mi- 
chaiiovičius išduotas.

To'imuose Ryt jose sovietam 
pažadėtas Sachalinas, Kurilų 
salos, Port Artūro uostas ir k. 
Neįsileista tiktai į Japoniją. 
Taip atsirado komunistinė Ki
nija, invazija į Korėją, Viet
namą ir kitur. Kas Tolimuose 
Rytuose dabar yra grėsminga, 
gimė dar Jaltoje.

UNO KARTUVĖS
Jungtiniu Tautę klausimu 

tartasi dėl narių. Saugumo Ta
rybos ir veto teisės. Stalinas 
norėjo įeiti su visom savo “res
publikom”, kurių buvo pririn
kęs jau 16. Tarp jų buvo ir 
Lietuva, antrą kartą okupuota. 
Tik tiek ir buvo suminėta Jal
toje. Niekas nekėlė balso, kas 
bus su Lietuya karui pasibai
gus. Stalinas įkišo į Jungtines 
Tautas tiktai Gudiją ir Ukrainą. 
Saugumo Taryboje Stalinas iš
siderėjo veto teisę. Anksčiau 
buvo norėta, kad toji valsty
bė, kuri kaltinama agresija, sa
vo byloje nebalsuoja. Roose
veltas dabar nusileido, kad 
Saugumo Taryboje sprendimai 
turi būti priimami visais daly
vių balsais. Pastatytos Jungti
nių Tautų kartuvės, kuriose jau 
nebe vieną kartą kabojo dega
mas. reikalas. Nebegalima nė 
suskaityti, kiek kartų Jungtinė
se Tautose sovietai yra šaukę 
savo “Nietl”.

(nukelta į 5 p.)

SOVIETAI "NUSILEIDO"

Ženevoje sovietai atmetė A- 
merikos siūlymus dėl atominių 
bandymų draudimo, tačiau pa
kišo savo siūlymą. Vasario 16 
jie sutiko, kad Vakarai gali 
kontroliuoti įtartinus sprogi
mus Sovietų teritorijoje, bet tik 
kelis kartus per metus (kai vi
sos sprogimo žymės bus paša
lintos?).

— Lietuvos taikomojo me
no paroda sausyje buvo Varšu
voje.

— Klaipėdoje yra trys kino- 
teatrai. Švyturio kine bilietas 
kaštuoja 4,5 — 5 rublius.

— Okupacijos sukakčiai mi
nėti Antanas Venclova rašysiąs 
romaną iš “Tėvynės kovų”.

Dr. P. Mačiulis

Ji tebelaukia...
Ji augo ramiam Lietuvos 

kampely, prie nediduko lapuo
čių miškelio, tik per arimo vars
nas nuo didelio judraus vieš
kelio. Netoliese namų tą vieš
kelį kirto upeliukas. Jis tik anks
ti pavasarį tekėdavo sūkuriu. 
Vasaros metu ramiai čiurleno 
pro pat sodo tvorą.

Ir vaikystės metai šeimoje 
jai buvo labai ramūs, vienodi. 
Dažniausiai ji būdavo labai vie
niša, nes kiti šeimos vaikai bu
vo daug didesni už ją. Net ke
liais metais vyresni. Jei katras 
ir prakalbindavo, tai trumpam, 
ir ji vėl pasijusdavo viena. Gi 
su samdinių vaikais jai draus
davo žaisti.

Ji vis laukė, ilgėjosi tos die
nos, kada ją, pagaliau, išveš 
su kitais vaikais į mokyklą. Kai 
jos svajonė išsipildė, neilgai 
tesidžiaugė tarp mažų gerų mer
gyčių. Tik pirmuosius mokslo 
metus.

Vakaruose kažkas darėsi, 
žmonės kalbėjo apie karą. Bet 
ji dėl to sau galvutės nevargi
no. Vakarais, tiesa, vis dažniau 
ir dažniau girdėjosi lyg tolimas 
griaustinio dundesys. Savoje 
aplinkoje dar nieko baisaus ne
simatė.

Ir vieną gegužės mėnesio die
dą, visai šeimai susirinkus prie 
stalo, jos mamytė savo trims 
dukroms pasakė, kad nedels
damos turinčios trauktis nuo 
vokiečių. Reikia bėgti ten. į ry
tus. gal net pas dėdę Petrapily.

Jos mažytė jautri širdis su
virpėjo: staiga pro ašarų pil
nas akis ji nieko nebematė, net 
savo mamytės, kuri pasilieka 
namie, nes taip vyresniųjų bu
vo sutarta.

Anksti rytą mūsų mažytė 
jau sėdėjo aptulota viename iš 
trijų porinių vežimų, prie ku
rių buvo priraišioti gerensi 
galvijai ir kuriuose buvo pri

krauta daug visokių ūkinių gė
rybių, be kurių didelėje kelio
nėje neišsiversi. Be to, kiekvie
name vežime sėdėjo po vieną 
senesnio amžiaus darbininką — 
važnyčiuotoją.

Mūsų mažoji pasijuto vėl vie
na, neturėjo su kuo kalbėtis, 
o sustojimai arkliams pailsin
ti ir patiems ko nors sauso ke
lionėj užkąsti buvo neilgi ir 
neįdomūs. Kad josios mažytė 
širdelė vis dar tebevirpėjo at
sisveikinimo su mamyte grau 
duliu, ar gi kitiems tai buvo 
įdomu?

Ir ji pradėjo laukti ...
Tas jos laukimas nesibaigė, 

kai jr vėl atsirado didelio mies
to tremtinių mokykloje. Valan
dėlei kitai, tiesa, ji galėdavo 
pažaisti mokykloje, bet parėjus 
į suaugusių bendrabutį, kuria
me tik ji viena tebuvo tokia 
maža gimnazistukė, kad su ja 
niekas nenorėdavo gaišti. Vie
nai jau būdavo liūdna, ji dar 
gyviau prisimindavo savo ma
mytę, laukdama tos dienos, ka
da galės ją vėl pamatyti, ap
sikabinti ir priglausti prie šil
tos motiniškos širdies.

Po trejų metų su savo vy
riausiąja sesute ji grįžo pas sa
vo išsiilgtą mamytę. Namus ra

do karo metu ir svetimos oku
pacijos nualintus, visko stoko
jančius, tad nestebėtina, kad 
kartais ji nugirsdavo savo ma
mytės vyresniajai sesutei skau
džius priekaištus, kad prieš tre
jus metus išvežtų gėrybių iš na
mų nemokėjusi išsaugoti ... Ji 
buvo labai prie sesutės prisiri
šusi, labai mylėjo ją, todėl jai 
skaudėjo širdelę dėl baramos 
sesutės, kuri pradėjo dar sun
kiai sirginėti, ir turėjo būti pa
siųsta kažkur į didelį miestą 
gydytis.

Mūsų mažoji, grįždama iš 
mokyklos, žinojo, kad namuo
se nebėra jos mylimos, vyres
nės sesutės, ir ji vėl pradėjo 
laukti.

Kas iš to, kad po kelių mė
nesių ir sulaukė. Tik ne pasvei- 
kusios ir linksmos, bet tebeser
gančios ir kasdien liūdnesnės. 
Ji prašė gerąjį Dievulį kaip mo
kėdama, kad jos mylimiausio
ji sesytė nemirtų, kad vėl ne
paliktų su suaugusiais vienos, 
bet Dievulis kitaip patvarkė.

Dabar ji laukė mokslo metų 
pradžios, nes tik mokykloje ji 
galėdavo sau lygių amžiumi tar
pe šiek tiek užsimiršti.

Dar besimokydama, savo ma
mytės namuose atsitiktinai ji 

susitiko keliais metais už save 
vyresnį studentą. Po kelių jau 
žodžių, jie patiko viens antram, 
ar kelis kartus susitiko, kad 
ir nesusitarę, atsitiktinai.

Ir vėl prasidėjo naujas lau
kimas.

šitame, naujame laukime bu
vo daug kas naujo, nors gal dar 
ne tiek ryškaus, įsivaizduojamo, 
kaip po ilgos nakties vaiskus 
rytas laukia skaisčios, saulėtos 
dienos kartu su atbundančia 
gamta ir ore traliuojančiais 
paukšteliais — giesmininkais.

Mūsų mažoji mergytė tuomet 
tik penktą klasę pasiekusi, ir 
mokslas tik po trejų metų .tu
rėjo užsibaigti, beveik tuo pa
čiu laiku, kai jos gražių ir 
skaisčių svajonių bernelis tu
rėjo savo studijas baigti.

Jis mokėsi ten, toli užsie
niuose, svetimame krašte, kur 
be gerų dalykų esti ir blogų. 
Tad kažin, ar jos širdies pasi
rinktasis ištesės jai duotą žo
dį, ar sugebės ir jis kaip jinai 
čia išlaikyti skaisčią, jokiomis 
svetimo krašto dulkėmis neap- 
neštą mintį ir širdį.

Laukdavo iš jo laiškų, kaip 
kokios prošvaistės, kaip siau
ručio saulės spindulėlio, pra- 
slydusio pro gumulais susigrū

dusius debesis saulėlydžio metu. 
Tie jo laiškučiai buvo ne toki 
dažni, kaip kad ji norėjo, ir, 
svarbiausia, ne visuomet jie 
būdavo tokie geri; kartais juo
se prasikišdavo kažkokios užuo
jautos ar pagyros nežinomai ir 
nepažįstamai, čia jos vargšė 
širdis smarkiai po krūtine su
skausdavo.
Bet ji laukė. Laukė kito, gied
resnio laiškelio be svetimų prie
maišų. kad liūdnos mintys grei
čiau išsisklaidytų.

Taip praslinko nebe treji, bet 
penkeri metai. Ji jau seniai 
buvo baigusi gimnaziją, susi
radusi darbą nedidelėje mokyk
loje, taupydama kiekvieną at
liekamą skatiką, kad vėliau ir 
ji galėtų pati siekti aukštojo 
mokslo.

Gražiai nuaugusi, skaisčios 
širdies mūsų jaunuolė po pen- 
kerių laukimo metų sukūrė 
šeimą, kur, rodos, išsvajotai 
žmogaus laimei prasiskleisti vi
somis vaivorykštės spalvomis 
niekas nebegali pastoti kelio.

Mūsų jaunamartė dabar rū
pinosi jaukiai įruošti kad ir 
menką, varganą šeimos gūžte
lę, kad abiem iš darbo grįžus 
nereiktų pramogų, kurių dide
liame mieste niekad nestigo. 

Tai nėra koks ypatingas me
nas, nors reikia mokėti viską 
gerai ir gražiai padaryti, bet, 
svarbiausia, įdėti daug širdies. 
Jei mūsų jaunamartei kartais 
ko ir trūkdavo, tai ji visus trū
kumus savo širdimi užklosty
davo.

Menkučiame bute mažesnių 
daiktelių, rodos, nestigo, bet 
jaunajai šeimininkei vis dar rei
kėjo laukti, kol bus skolos iš
mokėtos, kol ji galės nusipirkti 
pirmą nebrangią skrybėlaitę, 
kuri jai krautuvės lange atrodė 
tokia graži. Ir jos neturėdama, 
ji varžėsi susitikti savo drauges 
— studentes.

Belūkuriuojant vieną dieną 
jos gyvenimo draugas pranešė 
nekokią žinią, kad jiems teks 
neužilgo išvykti toli — už jū
rių - marių, kur jam paskirtas 
naujas darbas.

Neramus išvykimo laukimas, 
pasiruošimas didelei kelionei, 
lyg buvo kiek į šalį nustūmęs 
kitus dienos rūpesčius ir kitokį 
laukimą. Ilga, neįprasta kelio
nė ir nauji išgyvenimai tiek bu
vo paveikę jos sveikatą, kad ir 
tas lūkestis neišsipildė, apsi
riko.

(bus daugiau)
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mušė bažny- 
s kalbos gos
liem Idekvie-

vo didžiausia ramybė. Jokiam 
.... mieste, ypač dideliam, tos ra

mybės nerasi, bet rasi mašinų 
spūstį. Visi dideli Amerikos 
miestai yra panašūs į kalvės 
dumples: čia žmones sutraukia;

' Čia juos išpučia. Miestai dieną 
ir naktį alsuoja. Aš alsavau Los 

■ Angeles didmiesčiu, pirmąjį 
kartą jame atsiradęs.

Kai pirmąjį kartą atsirandi 
Amerikoje, kiekvienas sutikta-

— Kaip tau patinka šis kraš
tas? How do you likę this 
čountry?

" , Būdamas mandagus visiem 
turi tą patį atsakymą:

— Aš labai džiaugiuosi
nai atvykęs, welL

Atvykus į Los Angeles,
kia taip pat būti pasiruošus 
dažnam pasiteiravimui:
— Na, kaip patinka Los Ange
les, Kalifornija?
. Nebuvo tos dienos nei tokio 
sutikto pažįstamo, kad nebūtų

čio-
GRIFFITH

darbai. Tie patys svarbiausie
ji . r.

— Bet darbus visi turi?
— Turi. Žinoma, daugumas 

paprastus. Prasimušusių į pel
ningesnes vietas ar biznius — 
nedaug. Tiktai čia mokslus bai
gusieji geriau įsitaiso arba ap
sukresnieji.

Žinoma, visur tas pats. Ra
miojo vandenyno dūsavimas, 
kuris vakarais padvelkia gai
via vėsuma, laimės niekam vel
tui neatpučia. Vis dėlto radę 
čia prieglobstį lietuviai susikū
rė neblogas gūžtas, įsigijo na
mus, juos apstatė ir apklojo - 
kilimais, apdaigstė palmėmis ir 
gėlėmis. Tik savo širdies ap
raminti neįstengia: vis ji grę- 

. žiasi į tą kelią, kuriuo išėjo iš 
paliktų namų, vis tebeieško sa
vojo būrio, lietuviškos dvasios 
ir šilimos, ir jautriai išgyve-

— O ne! čia gera ir sveikiem, na, kai patraukia koks skers-
— Smogas nevargina? vėjis — vienokie ar kitokie ne-
— Truputį. Bet ką tai reiš- sutarimai.

rei-

— Žinoma, dabar pas mus 
“žiemos” metas, bet vis dėl 
to ...” — nubaigdavo laukda
mas atsakymo.

Man nebuvo lengva atsaky
ti. Jei sakysi taip, tai peiksi 
savąją gūžtą. Jei sakysi ne, tai 
sudrums! geros širdies' pasiten
kinimą, kad ji atrado sau mie
lą kampelį.

— Va, — pasakojosi viena,
— Chicagoje jau pirštų nesu- 
tenkiau, o čia ... Ir parodė, 
kaip pirštai jos< valios klauso.
— Raginkite čia vykti visus!

— Visus ligonis? ...

nas lietuviškas žodis buvo nu
sikaltimas.
-----Čia to nėra.

— Tai labai džiugu. Bet jei
gu yra drumsties, tai yra ir 
priežastys. Niekas iš nieko ne
siranda.

— E, visur visokių žmonių 
atsiranda. Kam nors vis kas 
nors negera ...

Tylėdami važiavome gražiuo
ju Griffitho parku, kuris yra 
netoli lietuvių bažnyčios. Nuo 
kalnų leidosi į 
prieblanda. Miestas žiebėsi 
margaspalvėm šviesom. Nesi
matė nei pradžios nei galo. 
Prisigūžęs prie žemės plutos, 
kad jos drebėjimas nenupūstų, 
Los Angeles visas guli, kai 
New Yorkas stovi. Tik kur-ne- 

parko observatorija Los Angeles, Califomia. kup namaj

kantą reikštų. Greičiau jie ga- dėžės. Tik palmės stiepiasi į 
Ii patirti iš kitų, kad nėra mė- viršų, sustojusios eilėm ir ap- 
giami, kai laikosi savo tautos 
ir kalbos. Kas gi nustato ribą, 
kur baigiasi patriotizmas ir pra
sideda vadinamas nacionaliz
mas? Esu iš tokio krašto, kur
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kia prieš šutrą tokiame Brook* — Ak, tie lietuviai, jie per 
lyne ar šaltį, čia visada šilta, dideli nacionalistai, — nusi- 
gražu, žalia. skundė vienas iš dvasios va-

dų. .— Patriotizmas yra geras 
dalykas, bet nacionalizmas — 
tai jau ne.

— Visiškai sutinku, jei na
cionalizmu vadinsime kitų tau
tų neapykantą. Nemanau, kad 
lietuviai kam nors tokią neapy-

kibusios sausom plaštakom, lyg 
kokiais maišais. Kitados tik jos 
vienos čia augo, kol žmonių 
plūsmas išstatė “Angelų mies
tą”. S. ,Suž.

-.f

L

TRIJŲ aukštų laisvasis kelias (Freewayj Los Angeles, kad mašinos neušsikimštų “miesto dum-
pttse”.

— Ir ruda.
— Taip, vasarą parasta' bet

visada gali rasti žalumos, o 
kalnuose ir sniego. Ko daugiau 
reikia? (Pradžia praėjusiam nr.) čiais metais tą pat dieną buvo

Be abejo, žmogui nedaug rei- . . -
kia: tiktai pasitenkinimo. Bet Toliau antireliginės propa-

KUO PAAIŠKINTI ATEISTINĘ PROPAGANDĄ SOVIETU RUSIJOJE

kad būtum patenkintas, reikia gandos mokjrtojai pabrėžia, kad 
sau ir įsikalbėti, ne tiktai tu- reikia veikti ir į klausytojų 
rėti. Man buvo malonu patirti, jausmus ir prieš religiją pasta- 
kad kone visi Los Angeles lie- “sveikos kultūros” propa- 
tuviai yra įsitikinę, jog gėrės- gavimą. Esą yra pastebėta, kad 
nės gyventi vietos nesavoje že- gerai suorganizuotos šventės, 
mėje jie niekur nerastų.

— Iš čia tai jau niekur ne
keliausiu, jei neišvys, — prasi
tarė vienas, žilus savo plaukus 
skaičiuodamas.

— Kas gali išvyti?
— Kai kam kitaip susiklosto

reikalai, negu manė, kai kam nos tikinčiųjų. Bet kai sekan-

Lietuvių Radijo Valandos Programa
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vaL dienos

Ii W H I L — 1430 kilocycles, Medford 55, Mass. stoties

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI, 50 Cottage St., 
Norsvood, Mass. Skyriai: LITHUANIAN FURNITURE CO. — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 

; R. O. Bok 132, „So. Boston 27., Masą.; ANTANAS DAUKANTAS^- 
> MARKET, 187 Webster Avė.. Carnbridge, Mass. — ’ Telefonai: 
J NOrvvood 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrevv 8-4618; K Irkland 7-8533

RADIO PROGRAMA
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 Baltic Florists gelių bei do
vanų krautuvę, 502 E^Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MINKUS

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, fvairių psogų, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Meaahan St, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti tek HYacint 7-4677

_ _ ~ . Kuo paaiškinti taip sustiprin- Ilginiais klausimais naujų min-
surengtas festivalis, tai dauge- tą antireliginę propagandą So- čių, o kartais ir religinių lei- 
lis, vietoj ėję į bažnyčią, atsi- vietų Sąjungoje?
lankė į festivalį. Pirmoje vietoje religiniu at

gimimu. Juk be pravoslavų, ka
talikų (okupuotuose kraštuose), 
protestantų, mahometonų (Kau
kaze ir Centr. Azijoje) ir bu
distų (Sibire) tradicinių konfe
sijų, Sovietų Sąjungoje pasku
tiniu laiku atsirado apie 30 į- 
vairių sektų, kartais gana keis
tų, su keistomis religinėmis 
praktikomis (“drebantieji”, “be
siplakantieji”). Tas rodo, kad 

tikintysis bus galutinai laimė- sovietinis žmogus, kai jam iš- 
tas ateizmui. plėšiamas jo tėvų tikėjimas,?

Ateistinė propaganda turi bū
ti vedama visais frontais: moks
linėmis ir istorinėmis temomis 
konferencijomis, pasikalbėji-

dinių, ypačiai Šv. Rašto, kurie 
yra grobstomi ir eina iš rankų 
į rankas. <

WHITE HORSE TAVERN

koncertai, sportas, šokiai ati- mais pavieniai ir grupėmis, pa
traukia tikinčiuosius nuo baž
nyčios.

Tam patvirtinti nurodomas 
Liet. Brastos pavyzdys: Esą
1956 m.- Švč. Trejybės dieną 
visos vietos bažnyčios buvo pil-

rodomis, straipsniais spaudoje, 
viešomis diskusijomis. “Svar
biausia, kad propaganda neap
siribotų pavieniais atvejais, bet 
būtų vedama intensyviai, kol

Kartais Ir žymių asmenybių 
lankymasis sekmadienio panial- į į 
dose, kad ir sunkiai suranda- Į; 
mose bažnyčiose, vietos gyven- Į Į 
tojam daro didelio įspūdžio ir H 
stiprina jų įsitikinimus. < į

Šį pavojų sovietinė spauda & 
jau aliarmuoja. Besilanką So- 
vietų Sąjungoje yra tikrinami, » 
ar neturi religinės spaudos, ku- > 
ri įsigabenti yra draudžiama. Į

Nors .komunistinė spauda, t

baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven 21, N. Y. Tel. Vlrginla 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

DIDELIS PASIRINKIMAS GERIAUSIOS RŪŠIES 
VILNONIU MEDŽIAGŲ

SPECIALIOMIS KAINOMIS

Pianisto ANDRIAUS KUPREVIČIAUS |

KONCERTAS
su SYMPHON Y 
OF THE AIR

DIRIGUOJA

PROGRAMOJE: Bacho Saitą Nr.8, Bartoko Plano Koncertas Nr. 3, J. Gdideflo Seterio, 
Rachmaninovo Pfatao' Koncertas Nr. 4.

Bilietai: $4.50, $3.35, $2.75 ir $2.20 (iškaitant taksus) >
Paštu užsakomi — Symphony of the Air, 200 W. 57th Street, N. Y. C. 
arba pas V. Tysliavienę (192 Highland Blvd., Brooklyn 7,N. Y.) 
Telefoniniai užsakymai pas: dr. M. Žukauskienę — EV 4-2623-
Nuo vasario 20 bilietai gaunami Town Hali kasoje (123 W. 43 St N.Y.C.)

griebiasi kito, nekreipdamas net pavyzdžiais pailiustruoda- į 
dėmesio į "jo tikrumą, jo skel- ma girias laimėjimu, bet ji ne- > 
biamo mokslo teisingumą. Ne- pasako, kiek jau daugelį metų >

, buvv.iv SHkimy koo.uni.ty Į M NQVAK & SONS
slapta grįžta i Bažnyčią, nau- >
dojasi religiniais patarnavimais. > HARRISON AVĖ.

Tokių atsivertimų yra nema-3 
ža. Ir jie įvyksta ne dvasiški- ........
jos religinės propagandos dė- ______ ___ ____
ka, bet iš gilaus įsitikinimo,

nuostabu, kad komunistinė pro
paganda šį tą laimi iš tokių 
sektų ir giriasi savo laimėji
mais. O tie, kurie baisaus per
sekiojimo metu išliko ištikimi 
savo tikėjimui, jų jau nepavi
lios jokia, kad ir rafinuočiau-
sia propaganda.

Visagalė partija pastebėjo ir 
kitą reiškinį, būtent,

jau komunistinėj* sistemoje 
išauklėtas jaunimas vistik turi

kad religija yra žmogui reika
linga. Antireliginės propagan
dos silpnoji pusė yra ta, kad 
ji naudoja melą ir labai primi
tyvias antireliginės propagan-

didelį susidomėjimą religija dos priemones, kas giliau gal- 
ir dedasi į visokias .religines vojančiam žmogui sukelia 

bendruomenes. Buvo laukta, tikri .
kad tas jaunimas visiškai ne- domėti religija ir jos klausimais 
sidomės religija, bet praktika ___________ • Dr. J. Sav.
rodo ką kitą: didelis jaunimo *

nuošimtis, sakoma, perleng- LIETUVIŠKOS NOVELES 
vai pasiduoda religinei propa
gandai. Todėl sustiprintas bud- Lithua.Jan Short Storio? 
rūmas ir suintensyvintas anti- ę taip pat ir anksčiau išleis- 
rehginis auklėjimas. • tos lietuvių liaudies pasakos

Yra ir išorinių priežasčių, Lithuenian Folk Tote, St. Zo- 
kurios verčia komunistus suin- barako redaguotos, galima gau-

- tensyvinti antireliginę propa- ti arba užsisakyti paštu Darbi- 
gandą. Bemogant kultūrinius ninke, 910 Willoughby Avė., 
ryšąps su Vakarais ir pasikei- Brooklyn 21, N. Y., pas St. Zt- 
čiant visokiais kultūrininkais, baršką 85-37 88 St., Woodha- 
atvykstantteji iš Vakarų atve- ven, N.Y., ir Spaudos Kioske, 
ža ne tik Vakarų “vėjo” užgui- 280 Union Avė., Brooklyn 11, 
tam Sovietų piliečiui pakvėpuo- N. Y. Novelių , kaina 5 dol., 
ti, bet dažnai paskleidžia ir re- Pasakų — 4.50 dol.

SIŲSTI Į UŽJŪRIUS

BOSTON, MASS.

ANGLIŠKAI

■ : - .-L-r.



1960 m., vasario 24 d., nr. 15. DARBININKAS

LIETUVOS VĖLIAVA WAŠINGT0N0 KATEDROJE
Washington, D. C. Nepriklau

somybės šventė, užklupus gi
liam sniegui, buvo kiek sutruk
dyta, bet praėjo gana gražiai 
ir buvo atžymėta JAV sostinės 
plačioje spaudoje.

Vasario 14 šv. Mato kated
roje buvo mišios. Jų metu ka
tedros rektorius ir didelis lie
tuvių draugas prel. J. K. Cart- 
wright pasakė prasmingą pa
mokslą. Presbiterijoje buvo iš
statyta Lietuvos vėliava, po su
mos sugrotas Lietuvos himnas.

Minėjimas — iškilmingi pie
tūs įvyko tą pačią dieną Wash- 
ington viešbuty. Dalyvavo daug 
šiame mieste gyvenančių lie
tuvių ir visa eilė svečių. Pro
gramą pradėjo B. Darlienė, 
veikli lietuvių draugijos pirmi
ninkė, kuri, be to, sugiedojo 
Amerikos himną. Invokaciją 
atkalbėjo prof. prel. J. Abbo, 
kuris gyveno Kaune ir dirbo 
nunciatūroje. Toliau programą
sklandžiai pravedė J. žemaitis. 
Kalbas pasakė Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas, Alto pirmi
ninkas L. Šimutis, kongresma- 
nas iš Indianos R. Madden ir 
estų atstovas Klesment. Minė
jimas buvo baigtas malda, ku-

VYTIES korp. senjorai pasirašo Hartforde pasižadėjimo aktą. Iš d. i k. 
A. Rimas, V. Sirusas, V. Kirkyla, V. Virbickas.

PASIKALBEJ 
su daugiausiai patyr 
tarpininku 

Wm. J. Drake (Dragūnas)

IMAS
usiu namų pirkimo - pardavimo i

1. Kada geriausia namus pirkti?
— Namus geriausia pirkti dabar, nes 
jie žiemos metu pigiausi.

2. Kodėl?
— Dabar pigiausi, nes nėra namų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių.
nes namus parduoda į Floridą ar ki- i 
tus šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pat pasitaiko, kad namus parduoda, 
nes darbo vieta pakeičiama, pasitai- ■ 
ko. kad nuosavybė likviduojama ir 
tokiais atvejais perkate pigiau, negu I 
pavasarį.

3. Kur namus pirkti?
— Namus geriausia pirkti: Cypress 
Hills. East New York. Woodhaven.

Richmond Hill( Flushing. Kew Gardens. Jamaica ir Jamaica Es- 
tates. nes tose vietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas.

i
4. Kas darytina norint įsigyti namus?
— Reikia kreiptis pas patyrusį namų pirkimo pardavimo tarpi
ninką.'o tokiu yra Wm .J. Drake.

5. Kodėl kreiptis j V7m. J. Drake?
Reikia į jį kreiptis ieškant pirkti namus, nes toje apylinkėje 

užaugęs, ją gerai p .žįst.', sėkmlr.g..1 verčiasi mmų pirkimo - 
pardavimo tarpininkavimu, turi 30 metu toje srityje patyrimo. Jis 
yra lietuvių imigrantų sūnus, gerai pažįsta k.ekv.eno lietuvio rei
kalus. galėsit su juo ka’Ičtis gimtąja kalba. Daugeliui lietuvių jis 
įvairiuose reikaluose p.tamr.

6. Kaip jis ga’i Jums padėti js-gyti namus?
- Nuėję į jo įstaigą Jūs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na
mų jieškote, kiek galite investuoti ir kokioje vietoje norite sau 
namus pirkti. Jei tuo metu jis neturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

7. Kokiu laiku patogiausia į Mr. Wni. Drake kreiptis?
Kreipkitės j jį vakarais kasdien, o peštadieniais nuo 10 vai. ryto 

iki 6 vai. vakaro: sekmadieniais nuo 1 iki 6 vai. po pietų.

Wm. J. DRAKE JUMS GERAI PATARS IR PATARNAUS

AMERICAN HOME RE A LT Y
Wm. J. DRAKE IIEAL ESTA.TE BROKERIS

84-14 JAMAICA AVĖ.. VVOODHAVEN 21, N. Y. 
(Forest Parkvvay Stotis;

Tcl.: Hl I-5220
* Dėmesiui visų tų. kurie nori namus parduoti! 
Kreipkitės į šią įstaigą ii ji greitai suras pirkėja 

NUOMOJAMI BOTAI A P D R A I' D A !

rią atkalbėjo prel. J. Cart- 
wright. Jisai apdovanotas lietu
viška lėkšte. Kitiems svečiams 
buvo įteikta anglų kalba išleis
ta maldaknygė, parašyta Sibi
ran ištremtų lietuvaičių.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ ŠVENTĖ
Vasario 6 apie 50 akademi

kų skautų iš įvairių rytinio pa
kraščio vietovių suvažiavo į 
Hartfordą, kur įvyko Akademi
nio Skautų Sąjūdžio šventė. 
Šventės metu New Yorko ir 
Hartfordo “Vyties” korporaci
jos juniorai buvo pakelti į 
seniorus.

Sueigą atidarė Hartfordo 
Waterburio ASS skyriaus pirm, 
fil. K. Campė. Fil. R. Kezys 
pravedė seniorų pasižadėjimo 
apeigas. Naujas spalvas gavo V. 
Kirkyla, R. Kiivečka, V. Mont-
vila, E. Remėza, A. Rimas, V. 
Sirusas, A. Šetikas, R. Kriščiū
nas, V. Kulvinskas, F. Maslaus- 
kas, V. Raškevičius, V. Švipas 
ir A. Tvirbutas. Juostas ir kor
poracijos ženkliukus įteikė V. 
Pileika, K. Campė, J. Birutis

Minėjimą ruošė senesnių ir 
naujesnių veikėjų sudarytas ko
mitetas, kuriame ypatingai pa
sidarbavo B. Darlienė, L. Jur
kienė, E. Špakauskaitė ir kt.

Vi. V.

ir V. Virbickas. Akademikių 
skaučių vardu D. Nenortaitė 
naujiem senioram Įteikė po bal
tą gvaizdiką.

Po iškilmingos sueigos V. Vir
bickas padarė pranešimą apie 
būsimą ASS vasaros stovyklą, 
kurią planuojama rengti rytuo
se rugsėjo pradžioje. R. Kezys 
painformavo apie AAS New Yor
ko skyriaus rengiamą jaunųjų 
menininkų parodą, apie antrąjį 
jaunimo literatūros konkursą, 
kuris neužilgo bus paskelbtas. 
Jis pranešė, kad ASS New Yor- 
ko skyrius yra užkvietęs Mont- 
realio lietuvių dramos teatrą 
su gastrolėmis į New Yorką. 
Tikimasi, kad bus galima pa
matyti A. Landsbergio “Pen
kis stulpus turgaus aikštėje". 
ASS Centro Valdybos primin
ta, kad finansiškai nepajėgūs 
studentai gali kreiptis į Vydū
no vardo Šalpos Fondą. ASS 
filisterių visuotinis suvažiavi
mas bus gegužės mėn. Chicago_- 
je-

Sueigos dalyviai buvo pavai
šinti kavute ir užkandžiais. Po 
vaišių jaunimas iki vėlumos 
linksminosi ir dainavo. Sueigos 
dalyviai Hartfordo ASS nariam 
reiškia ypatinga padėka už
šios šventės surengimą, ypatin
gai V. Pileikai, D. Nenortaitei. 
K. Čampei, M. Banevičiūtė. R. 
Kriščiūnui ir kt. (-a)

Trys ereliai ir maži paukšteliai
(Atkelta iš 3 psl.j

Stalinas Jaltoje dar pareiškė, 
kad su mažaisiais nėra ko iš 
viso skaitytis. Churchillis jam 
pastebėjo, kad “ereliam derė
tų leisti čiulbėti ir mažutėliam 
paukštukam, nepaisant, kam 
jie čiulba”. Dabar sovietai la
bai jau “myli” mažuosius, net 
Kubą, kad tik čiulbėtų komu
nistinę giesmelę.

VEIDMAINIŠKA GIESMĖ
Trijų didžiųjų konferencija 

Jaltoje prisistatė pasauliui su 
kilniais pareiškimais: pokarinė 
pasaulio tvarka bus remiama 
demokratija; bus siekiama vi
sos žmonijos gerovės, saugumo, 
taikos ir laisvės; kiekviena tau
ta turės teisę sau valdžią išsi
rinkti; pavergtom valstybėm 
bus gražinta nepriklausomybė... 
Gražu, ar ne? Ir teisinga. De
ja. JAV sekretorius E. R. Stet-

KEARNY, N. J. lietuvių veikėjai kartu su gubernatorium Robert B. Meyner Lietuvos nepriklausomybės 
deklaracija pasirašant. Iš k. t d. sėdi M Siūtis. — lietuviu po'itikos klubo pirmininkas. Robert B. Mey
ner, — gubernatorius, Andr. Salvest — Liet. Kat. Bendr. pirmininkas: stovi J. Paknis Schuyler Sav- 
ings Loan Assn. pirmininkas: J. Bezgela, K. Nekrošius, Jankauskienė, dr. P. Young (Jankauskas) ir v. Mi-
kionis. Nuotr. V. Maželio.

Iš VASARIO 16 priėmimo Ncw Yorke. Priėmimą surengė Lietuvos gen. konsulas J. Budrys ir Liet. Lais
vės Komitetas. Nuotr. V. Maželio.

ALTO SEKRETORIUS DĖKOJA PREL L MENDELIUI
Padėkos laišką atsiuntė prel. 

L. Mendeliui Alto sekretorius 
dr. P. Grigaitis. Laiške rašo
ma: “Priimkite nuoširdžiausią 
Alto Vykdomojo Komiteto pa
dėką už 200- dol. auką, kurią 
atsiuntėte Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Malonėkite perduo
ti Vykdomojo Komiteto padė
ką visiems savo parapiečiams, 
kurie prisidėjo prie šios aukos 
udarymo. Žinoma, padėka pri
klauso Jums pačiam. įnešusiam 
stambiausią aukos dalį".

Lietuvos Vėliava miesto aikštėje 
WATERBURY, CONN.

Šių metų vasario 16 d. Lie
tuvos trispalvė plevėsavo visa 
diena miesto rotušės aikštėje, 
primindama Waterburio gyven

tinius, dalyvavęs Jaltos kon
ferencijoje. savo knygoje apie 
“Rooseveltą ir rusus” rašo, 
kad “visai neatsižvelgta į tei
singumą. kaip pagrindą taikai 
ir tvarkai”. Buvo tik sudainuo
ta veidmainiška giesmelė. Iš
mintis sakė viena, bet darbai 
rodė ką kitą. Jie nuvedė į to
kias klampynes, iš kurių nė da
bar neišbrendama.

O gražiausiai išėjo su Rusi
jos taika prieš Japoniją, ko Roo- 
seveltas taip siekė. Rusai iš
ėjo į karą tik 1945'rugpiūčio 
8 — dviem dienom po atomi
nės bombos Hirosimoje. Stali
nas laukė, kad vėliau pasipik
tinimas kristų Amerikai, o So
vietų Rusijai į sterblę sukristų 
liūto dalis Tolimuose Rytuose. 
Už tokią paslaugą Nikita Chruš
čiovas. būdamas Amerikoje, pa
dėjo vainiką prie Franklino D. 
Roosevelto antkapio. SS.

BALTIMORE, MD.

Rinkliava Alto reikalams šv. 
Alfonso bažnyčioje buvo vasa
rio 14. Dėl blogo oro pamal
dose dalyvavo žmonių mažokai. 
Pinigų surinkta 101 dol. Para
pijos kunigai suaukojo - kitą 
šimtą, taip Altui pasiųsta 200 
dol. Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime, kuris buvo Lietuvių 
svetainėje 5 vai. popiet, pa- 

tojams Lietuvos laisvės, o taip 
pat ir dabartinio pavergimo 
dienas.

Vėliavos pakėlimo iškilmėm 
vadovavo Waterburio burmis
tras E. D. Bergin su savo se
kretore M. Sbarka. Dalyvavo 
šv. Juozapo parapijos atstovas 
kun. W. Vičas, Lietuvių bend
ruomenės pirmininkas dr. P. 
Vileišis, Alto pirmininkas J. 
Trečiokas, keletas kitų veikėjų 
ir nemažas būrys lietuvių.

Sveikintina iniciatyva
Vasario 16 atžymėjimui, D. 

Venslauskaitė sukvietė gražų 
būreli svečių Ventos klubo 
svetainėje. Nebuvo tai kokios 
oficialios iškilmės, o tik šei
myniškas pobūvis ir gražiųjų 
laisvės dienų prisiminimas. Po
būvis praėjo tikrai gražioje ir 
jaukioje nuotaikoje, prie ka
vos puodelio ir skaniai paruoš
tų užkandžių. Baigiant vaišes, 
rengėja padėkojo moterų klu
bo narėms — MaldeikieneL Gy
lienei. Brazauskams ir Pasienei 
už talką darbu ir skaniais py
ragaičiais. Pobūvis davė virš 
160 dol. pelno, kuris pasiųs
tas Vasario 16 gimnazijai.

Dalyvis 

grindinis kalbėtojas buvo sve
čias iš Chicagos, Alto pirmi
ninkas Leonardas Šimutis. Pre
zidiume dalyvavo L. Bendruo
menės pirmininkas K. Pažemė- 
ųas, Baltimorės Alto pirminin
kas advokatas T. Grajauskas 
(Gray) ir kun.- A. Dranginis. 
Tautos Fondui surinkta 261 
dol.

Parapijos vakarienė — pas
kutinis pasilinksminimas prieš 
gavėnią — bus sekmadienį, va
sario 28. Po vakarienės bus 
šokiai, grojant geram orkest
rui. Pradžia 5 v. Parengimui 
vadovauja kun. K. Pugevičius. 
Pelnas skiriamas parapijos mo
kyklai.

Sodalietės išsirinko naują 
valdybą: pirmininkė G. Palum- 
bo, vicepirm. R. Kližytė,' kor. 
raštininkė Eugenija Pazneikie- 
nė, posėdžių sekretorė J. Paz- 
neikaitė.

Šv. Vardo draugijos vyrų 
pusryčiai bus kovo 13 po 8:30 
mišių parapijos salėje. Po pus
ryčių bus susirinkimas ir nau
jos valdybos rinkimai.

Pelenų dieną, kovo 2, prasi
dės gavėnios tvarka. Mišios bus 
paprastom dienom 7.7:30, 8, 
8:30, 11:10, ir 12:10. Kryžiaus 
Keliai lietuviškai penktadie
niais 3 v. popiet, sekmadieniais 
4 vai.

Petras Jančys, senos kartos 
lietuvis, sirgęs paskutinius me
tus, mirė vasario 14. Velionis 
padėdavo ruošti parengimus. 
Gedulingas mišias aukojo už jo 
sielą trys parapijos kunigai va
sario 17. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse.

Jonas Obelinis

Visi gausiai 
dalyvaukime

Paterson, NJ. — Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo su
kakties minėjimas bus sekma
dienį. vasario 28. d.. 3:30 vai. 
popiet Lietuvių klubo salėje. 
62 Lafayette St. Kalbės Stasys 
Lūšys iš Ne\v Yorko. dainuos 
solistės S. Zubavičienė ir Ir. 
Stankūnaitė. akomponuojant 
muz. J. Stankūnui. EI. Augulie- 
nės vadovaujama šokių grupė 
šoks tautinius šokius. Minėji
mas bus filmuojamas ir foto
grafuojamas. Dalis fotografijų 
bus pasiųsta Lietuvių enciklo
pedijai pavaizduoti straipsniui 
apie Patersono lietuvius.

Lietuvos okupantas suakty
vino savo veiklą okupacijos i- 
teisinimui. Suaktyvėkime ir 
mes — linkimos gausiai i mi
nėjimą ir duosniai aukokime 
Amerikos Lietuvių Tarybai Lie
tuvos išlaisvinimo žygiams. 
Kviečiami lietuviai iš plačiu 
Patersono apylinkių Kas nega
lite dalyvauti, pasiųskite savo 
auką komiteto iždininkui .1 
Sprainaičiui. 113 Montgomery 
PI.. Paterson. N.J Atlikime 
tautine pareigą bent vieną kai
tą metuose!

K. Alvarijas

— Ilgametis Darbininko skai
tytojas Juozas Paltanavičius iš 
Ansonia, Conn., po ilgos ir 
sunkios ligos mirė šių metų 
vasario 9 d. Paliko žmoną Ago
tą.
— Ona Rauchienė, gyvenan
ti su dviem dukrom Vokieti
joje. kurios vyras buvo Joniš
kio muitinės viršininkas, prieš 
keletą metų mirė, nuoširdžiai 
dėkoja už jai suaukotus ir pri
siųstus rūbus ponioms: A. Ka- 
zickienei, L. Valiūnienei, B. 
Paprockienei, M. Ulėnienei, K. 
Kumpikienei, B. Gedvilienei ir 
V. ūselienei.

— Newtorn, Pa., kazimierie- 
čių mokyklos senjorės vasario 
27 ir 28 v. popiet vaidina 
“Girls in White”.

— VVaterbury, Conn. šešta
dienį. vasario 27. įvyksta Už
gavėnių vakaras; gros Romo 
Butrimo orkestras iš New Yor
ko. Vakaro pelnas skiriamas 
lituanistinei mokyklai. Veiks bu
fetas, laimėjimams leidžiama 
vertingų dovanų Tėvų komi
tetas kviečia visus atsilankyti 
į šv. Juozapo parapijos didžią
ją salę ir paremti šeštadieninę 
Waterburio mokyklą. (T.K.)

— Vasario 16 gimnazijai iš
laikyti šv. Vardo draugija 
Brighton Pk. sudėjo 18.01 dol.; 
P. Jonaitis, dr. J. Kižys, T. Jur- 
cys ir K. Malinauskas — po 
5 dol. Aukas siųsti A. Gulbins- 
kui, 6324 So. Bishop Avė., Chi- 
cago 29, III.

— Worcester, Mass., diece
zijos savaitraštis “The Catho- 
lic Free Press” paskyrė visą 
puslapį pasikalbėjimui su kun. 
V. Mincevičium apie komuniz
mo terorą Lietuvoje.

— Studijų dienos, kurias 
rengia Lietuvių Studentų Są
jungos centro valdyba, įvyks
ta vasario 27 - 28 dienomis Ho- 
ward Johnson restorane, Roose- 
welt Blvd. ir Adams Avė., Phi- 
ladelphijoje. Programoje stu
dentų diskusijos tema: “Tauti
nės sąžinės sąskaita”, sekma
dienį kalbės dr. C. Masaitis.

— Albertui ir Stefanijai 
Viksvams - Wick iš Pittsburgh, 
Pa., Darbininko skaitytojams, 
paaukojusiems 50 dol. Darbi
ninkui, reiškiu gilią padėką už 
parėmimą mūsų spaudos darbų.

Tėv. Petras Baniūnas, O.F.M.
Administratorius

Paieškojimas. Sesuo iš Lietu
vos ieško savo brolio Zigman
to Aleksandravičiaus, pirmiau 
gyvenusio 384 Keap St.. Brook- 
lyn. N.Y. Prašo atsiliepti adre
su: K. Miglinas, P. O. Box 67, 
Thomsonville, Conn.

NURSING SERVICE
k. ^k A. J*. A. A. >k A ^k A. /k ^k. Xk ^k -k -k. Jk. -k. ^k 4k A. A. A A A .

FRIENDLY NIGHTINGALES 
NURSES, INC. 

BABY TECHNICIANS
Specialize in care for pre-mature or 

any home Service.
Courteous and efficient attendants.

DE 5-3151 or Tl 2-8595

NURSING SCHOOL

Would you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE 

Positions wi!l be available m Hospi- 
tais. I nstitut»ons. Doctors* Off»ces & 
<ill Health Agencies. For complete 

information phone or write to: 
Sister BEATA MARIA. St. Vincenta 
School of Pract«cal Nursmg. 45 Etm 
Street. Montclair. N. J. — PI 6-4000*

• Maldos iš Sibiro :
Į MARIJA, GELBEKI MUS į 

j SIBIRO TREMTINIŲ RANKA 
! RAŠYTA MALDAKNYGĖ •'I •'
[ Maldos originalios, jų pačių įl 
! kurtos, žavios minties gilumu 
; ir grožiu, auka ir kančia. Per- !
4 sunktos didele Dievo, tčvynčs j 
!•: ir žmogaus meile.
! TSleido ATEITIS spaudė Im- i!
• maeulata Press. Putnam. Conn. {

Kaina 1.00 dol.
s Gaunama pas platintojus ir !} 
J Ateities administracijoj

916 Willouqhby Avė. 
Brooklyn 21. N. Y.
Tcl. i.Ia'nmore 2-2923

■L.-------------------------------------------------- - -  —
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GRAŽIAI PAMINĖTA VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
< 
<

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKIJ:30 VAKL^

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti EMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y Street.
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

DARBI MINKĄS 1960 m., vasario 24 <L hr. 15.

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPINTI JTAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
If A voje. Latvijoje, ^Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abeio, ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO
NĖS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
1ZITI> galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

čiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

^. vakarėse pervietos radijąang- gerbti sugiedojo “Ilgiausių me- keti Lietuvos laisvės ateitimi 
liškai kalbėjo kongresmanąs tų” ir atiko keliol&ą lietuviš- ir įtikinti kitataučius bei, būti 
Harold D. Donohue ir adv. A. kų dainelių. Jauna worcesteriš- pasirengusiems tolimesniems 
Mileris. Sekmadienį šv. Kazi
miero bažnyčioje iškilmingas 
pamaldas atlaikė kun. J. Jut
kevičius, pamokslą pasakė kun 
J.« Jakaitis, MIC. Aušros Var-- 
tų bažnyčioje mišias aukojo 
kun. J. Steponaitis, pamokslą 
pasakė prel. K. Vasys. Specia
liai susikaupimo valandėlei šv. 
Kazimiero bažnyčioje vadovavo 
kleb. kun. J. Bakanas.

Iškilmingas minėjimo posė
dis buvo šv. Kazimiero parapi-

laiko tarpams, nes šianttien 
dar niekas neturi greito Ueto- 
vos išlaisvinimo recepto. Visų 
lietuvių pareiga visomis išgalė
mis remti Lietuvos laisvinimo 
institucijas ir veikėju?, čia rei
kia daug kantrybės, meilės ir 
pasiaukojimo.

Kun, V. Mincevičius yra gra
žus pavyzdys ir Amerikos lie
tuvių jaunimui Jis, visą laiką 
svetimame krašte gyvendamas, 
ne tik neprarado lietuvybės, 

jos salėje. Lietuvių posto vete- vusių sveikino prel. K. Vasys, bet priešingai, yra jos ųgdyto-
• .rapąj„įnešė--vėliavas, invokaciją..„kun. _J> -Vaitekūnas -iš—Provi-- jasir atkaklus kovotojas už lie-- 
~ atkalbėjo kun. M. Tamulevi- dence, kun. J. Jakaitis, MIC, tuvių tautos reikalus.
• čius. Adv. A. Mileris perskai

tė Worcesterio miesto burmist
ro deklaraciją. Pagrindinis kal
bėtojas buvo kun. Vincas Min- 
cevičius ir jis paaukojo 25 dol.'

; Šv. Kazimiero parapijos litua- no ateitininkų sendraugių 
nistinė mokykla atliko monta-

’ žą — lietuvių maldą Į šv. Ka- 
zimierą. Vadovavo seselė Sal-

V - vadorė.-Skautai pašoko du tau- 
L tinius šokius, o šv. Kazimie- 
' ro parapijos choras, vedamas
• Ip- Nauragio, padainavo tris 

dainas.?? Kun. J. Jutkevičius 
perskaitė protesto rezoliuciją.

Šventės ^programa praėjo 
sklandžiai. Prie jos organizavi
mo daug prisidėjo senieji vie
tos veikėjai, padedami jaunes
niųjų. Aukų iš įvairių organi
zacijų ir atskirų asmenų surin
ko 1,171 dol. Po posėdžio bu
vo surengtos vaišės vietos vei
kėjams ir svečiams. Vaišes ren
gė J. Smith, talkino O. Kerš- 
tytė, Ona Ridikienė, Ona Ben- 

! dorienė ir M. Watkins.

kė solistė Aušra Vedeckaitė pa
dainavo tris daineles. Maža Kli
mų dukrelė Birutė iš Terryville, 
Conn., pagriežė akordeonų. .

Vakarienės metu prel. Pr. 
Juras perskaitė per kardinolą 
Pizzardo atsiųstą šv. Tėvo svei
kinimą ir apaštalikiškąjį palai
minimą jubilijatui ir dalyviams. 
Be to, buvo perskaityti Vliko 
pinnininko dr. A. Trimako ir 
PLB Italijos krašto tarybos bei 
valdybos sveikinimai. Iš dalyva-

PAGERBĖ DOMININKU BUDRECK!iš Argentinos, dabar besisve
čiuojąs Worcestėryje, kun. J. 
Jutkevičius, kun.. A. Janiūnas, 
Julija Mack — Moterų S-gos 
vardu, dr. P. Kaladė — Bosto- 

ir 
Mėlynosios Armijos vardu, me
no mėgėjų ratelis ir Bačinskie- 
nė iš Bloomfieldo. v

Pr. Račiukaitis ilgesniame žo
dyje apibudino apskritai kuni
go vaidmenį religiniame, -kul
tūriniame bei visuomeniniame 
lietuvių gyvenime. Prel. Pr. Ju
ras išsamia kalba nušvietė nors 
dar nėilgą, bet sunkų ir dar
bais vaisingą nueitą kun. V. 
Mincevičiaus gyvenimo kelią.

Sukaktuvininkas savo jautrio
je kalboje nuoširdžiai padėkojo tyniU- 
visiems dalyviams ir ypatingai 
rerigėjams už suteiktą progą su
sitikti su gražia Worcesterio lie- , 
tuvių visuomene ir jos veikė
jais. Jis teisinosi, nieko tokio 
ypatingo nepadaręs, tik atlikęs 
kunigo ir lietuvio pareigą sa
vo tautai. Jis iškėlė nuopelnus 
kitų lietuvių idealistų, dirban
čių panašų darbą viso pasaulio 
kraštuose ir ypatingai mažos, 
bendruomenės institucijų ir na
rtą kaip šv. Kazimiero kolegi- Užgavėnių blynus su įvairia pro- 
jos, šaleziečių, marijonų, Vati- grama ir pasilinksminimu. Tad 
kano ir Romos radijų lietuviš- visi, kas gerbia lietuviškas tra
kų valandėlių vedėjų, prof. Z. didjas ir jaučia bent kiek pa- 
Ivinskio, prof. kun. A. Liuimos, lankumo meno mėgėjų rateliui, 
S.J., prof. kun. P. Rabikausko, kviečiami atsilankyti. (W.)

tarų Park viešbutyje. Newark, “ 
N.J., specialiai suruoštame po- f 
būvyje pagerbė dabartini savo Į 
draugijos pirmininką — Lindę- ! 
no laidotuvių direktorių Domi- X 
ninką Budrecki. X

Invokaciją atliko Elizabetho X 
šv. Petro ir Povilo bažnyčios I 
klebonas prel. Mykolas Kemė- X 
žis. |

Šios „draugijos -vieepirminin- 1 
kas James Desmond už pasi- t 
darbavimus laidotuvių direkto- t 
rių draugijos labui Domininkui- t 
K. Budreckiui iškilmingai Įtei- ♦ 
kė laidotuvių direktorių aukš- ♦ 
čiausį auksinį pažymėjimą. ♦

Regina Laskovskienė Veroni- j 
kai Budreckienei Įteikė gėlių r. 
puokštę. Taip pat buvo pagerb- ;; 
ta Domininko Budreckio moti- ;; 
na Bogusė. i,

Pobūvyje dalyvavo Dominin- I 
ko Budreckio broliai su seimo-. I 
mis: inž. Ignas Budreckis, Ka- !! 
zimieras Budreckis, sesuo Elž- / 
bieta Bodner su vyru, teta VIa- 
dislova Kirvilevičienė, svainis 
Justinas žižas bei kiti draugai ' 
ir giminės iš Washingtono, New ! 
Yorko, New Jersey ir Mary- ' 
lando.

Domininkas Budreckis yi'a 
vienas iš Lindeno vyčių 113- 1 
sios kuopos steigėjų. Jo tėvas , 
Kiprijonas Budreckis atidarė 
laidotuvių įstaigą Lindene 1918 
metais. Algirdas Budreckis <

Pagerbtas lietuvis laidotuvių 
direktorius

New Jersey Essex Union 
apskričių laidotuvių direktorių 
draugija vasario 6 vakare Mili-

Popiežiaus laišką Lietuvos 
vyskupams paminėjo Worces- 
terio vyskupijos laikraštis “The 
Catholic Free Press”, gamini' 
ma, kokia proga išleistas pop. 
Jono XXIII laiškas, toliau at
pasakotas pats laiško turinys 
ir pridėta žinių apie Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje.

Adv. Antanas Mileris, Wor- 
cesterio lietuvių veikėjas, pa
skirtas Massachusetts Bar and 
American Bar Committee na
riu. Į tą komitetą iš visų Wor- 
cesterio miesto advokatų yra 
skiriami tik septyni asmenys. 
A. Mileris yra vienas iš tų sep-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

: : PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR" BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

CAMBRIDGE, MASS.

Vasario 14 lietuvių klubo 
svetainėje, 163 Harvard St., 
Įvyko Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo minėji
mas. Kalbas pasakė inž. B. Ga
linis, E. Vasyliūnienė ir kle
bonas kun. P. J. Juškaitis. Me
ninėje dalyje gražiai pasirodė 
parapijos mokyklos vaikučiai, 
vadovaujami N. J. Seselių. A. 
Daukantienė gražiai padekla
mavo šventei pritaikintą eilė
raštį, o jos dukrelė Inga dai
navo solo. Gausiais plojimais 
buvo palydėtas parapijos cho
ras, diriguojamas muziko Iz. 
Vasyliūno. Choras programą 
pradėjo Lietuvos ir JAV him
nais. . --- -

Lietuvos reikalams suaukota 
133.60 dol. Aukojo po 10 dol.: 
P. Paliulis, A. Mankevičius, Ven 
ciūnai; po 5 dot: J. Saras, A. 
Daukantas, J. Purinas, S. Kiš
kis, j. Trainavičius, R. Vit
kauskienė, kun. P. J. Juškai
tis, L Vasyliūnas; po 3 dol.: 
J. Ambroząitis; po. 2 dol.: J. 
Malinauskai, P. Narkevičius, P. 
Kadaitis, Vaigąuskas, kun. S. 
Saulėnas, B- Jakutis; po 1 dol.: 
M. Levickienė, K. Pūras, T. Sil- 
kinienė, F. Teberienė, M. Jaku
tienė, A. Valeika, F. Narkevi
čius, J; Rudis, S. Venckus, F. 
Maukus, Doble, M. Palaimienė, 

.A. Narkevičius, J. Žilius, L. Iz- 
bickas, J. Gudas, J. Siurila, A. 
Megauskienė, M. Mačiuikienė, 
Puodienė, R. Karpavičienė, M. 
Gražulienė, Alionis, M. Jankaus
kienė, K. Povydienė, J. Gerd- 
vainis, M. Šilinienė, I. Nemei- 
kštienė, M. Miškinienė, A. Miš
kinis, V. Kasinskas, Rutkaus
kienė, S. Luinis, Valienė, Duo- 
sienė, M. Grandienė, M. Kriau
čiūnienė, E. šeškauskienė,. M. 
Urbonienė, Sarkienė ir L Ta
mošiūnas. Aukos, padengus 
rengimo išlaidas, pasiųstos Al
tui.

Programą pravedė klubo pir-

GR 7-1130
R E AL ESTATE DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
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| NO MORE BACKACHES!

FISTMU. KSTWUMT

UPHOLSTERY SERVICE

ko- 
pa-

ELSIES
PILNA

APRANGA 

NUOTAKOMS 

347 E. 86th St

ln St. Anne’s Parish in BRENT- 
WOOD, L.I.N.Y. — Colonial Home 
9 ’s rooms, 2% baths. including at- 
tached wing with seperate entrance. 
Fireplace. screened porch, comer 
plot with beautiful landscaping. 
VValking distance stojęs, church, pa- 
rochial schools. $21,000. BR 3-7359.

IN CATHOLIC AP.EA OF LAKE 
MOHAWK, N. J. — 5-bedroom Cape . 
Cod home - living room with tire- * 
place - l’/z bath - dining room - oil p 
heat. Asking $19.900. Mušt be seen. > 
Harriette Luster - Realtor. Mohawk 
Avė. Sparta. N.J. Tel.(NJ(PA 9-6405

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už-pilną eilutę

-

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C.

UPHOLSTERY

Scrving all 5 Boroujrhs and sur- 
roundinz arcas — T E R M S — We 
dt> rcwebbing. retyinz, reupholstery 
and all fnrms of iipholstery. Cash or 
Credit. We do our own Flnancing.

Combined Upholstery Service
VACYS 8TEPONI8 TRIangle .1-4M0

Dabar Įūs galite aplankyti 
savo gimines 

LIETUVOJE 
ir kitas U.S.S.R. vietas 
PAVIENIAI ar GRUPĖMIS, 
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą 
COSMOS TRAVEL BUREAU,

f

į ; Kun. V. Mincevi
čiaus pagerbtuves 
Lietuvių visuomenė jau yra 

patyrusi iš spaudos apie veik- 
’ - * lauš ir energingo kun. V. Min

cevičiaus darbus Romoje ir vi- 
• soje Italijoje. Praėjusių ipetų 

~ : liepos mėn. jis atvyko į JAV
susipažinti su didžiausia lietu
vių kolonija pasaulyje, pasitar
ti su lietuviškomis institucijo
mis bei jų vadais dėl tolimes
nės veiklos Lietuvos laisvinimui Nepriklausomybės minėjimas 
ir aplankyti savo giminių bei 
bičiulių. Apsistojo Worcestery- 
je pas Vaitiekūnus - Watkins. 
Per praeitas Kalėdas kun. V. 
Mincėvičius atšventė 10 metų 
kunigystės sukaktį ir vasario 
pradžioje 20 metų savo lietu
viškos visuomeninės veiklos. 
Šia proga sukaktuvininko glo-' 
bėjų Vaitiekūnų ir Kaneb rū
pesčiu, vasario 6 šv. Kazimie
ro parapijos salėje buvo su
rengtas iškilmingas sukaktuvi
ninko pagerbimas, kuriame da
lyvavo daug worcesteriškių ir 
svečių iš New Yorko, New Jer- 

' - ’ sey, Bostono, Hartfordo, Pro- 
vidence. Lawrence ir kitų vię- 
tu. Talpi parapijos salė buvo 

, pilnutėlė rinktinės publikos.
Vakarienės vaišėms ir visad pro
gramai vadovavo veikli vietos 
lietuvaitė Genovaitė Kaneb. 

Worcesterio meno mėgėjų ra
telio choras, vedamas muz. J j° visas skolas.

Praeitais metais gauta paja
mų 38,187.97 dol., padaryta iš- 

. laidų 32,177.29 dol. Sutaupyta 
pradžios mokyklos fondui 6,010. 
68. Vietinei katalikų aukštes
nei mokyklai padidinti ir išlai- 

j kyti išmokėta 18.126.16 dol., 
išmokėta skolų 1,200.00 dol.

Per savo klebonavimo laiką 
kun. S, Morkūnas išmokėjo sko
lų 20,500 dol. vyskupijos aukš
tesnės mokyklos statybai; aukš
tesnei mokyklai padidinti ir iš-

'Sekmadienį, vasario 14, kleb. 
kun. S. Morkūnas aukojo mi
šias už pavergtą Lietuvą ir pa
sakė pamokslą lietuviškai ir 
angliškai. Parapijos salėje mi
nėjimas Įvyko 3 v. popiet. Pra
dėtas giesme Marija, Marija. 
Paskaitą skaitė kun. S. Morkū
nas. Salę puošė mok. E. Mik
šienė ir M. Plaušinaitienė su 
savo vyrais. Minėjimas baigtas 
tautos himnu. Aukų surinkta 
152 dol.

Išmokėtos skolos
Didelėje Iowos valstybėje šv. 

Kazimiero parapija sudaro 80 
šeimų. Tai daugiausiai skerdyk
lą darbininkai. Nėra nei vieno 
lietuvio gydytojo nei biznierio. 
Parapijai vadovauja kun. S. 
Morkūnas, atvykęs prieš devy- 
neris metus. Savo sumanumu 
jis pakėlė parapiją ir išmokė-

RUOŠIAME LIETUVIUKAS VEST 
VES. SALES PARENGIMAMS 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI

Tel MU 3-2928

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

Šv. Kazimiero parapinės mo
kyklos 8 skyriaus mokiniai,, vi
so 38, vadovaujami kun. M. Ta
mulevičiaus, vasario 22 nuvy
ko į Washingtoną, kur išbus 
visą savaitę. Kelionės išlaidas 
padengia jaunieji vyčiai.
Tradiciniai Užgavėnių blynai

Vasario 27 Maironio pąrke 
Worcesterio lietuvių meno mė
gėjų ratelis rengia tradicinius

A A , 1 v/ n n

laikyti — 64.000 dol., kunigų 
seminarijos statybai — 400 dol., 
už bažnyčios dažymą, vitražus, 
klebonijos salės ir seserų namo 
remontus — 34,500 doL

Bažnyčia dabar gausiai lan
koma, sekmadieniais būna tre
jos mišios.

Parapiečiai siunčia daug siun
tinių Į Lietuvą, į Sibirą; yra to
kių, kurie pasiuntė 30 - 
siuntinių.

40 valandų atlaidai bus 
vo 2,3 ir 4 d.d. Angliškai
mokslus sakys katalikų gimna
zijos direktorius kun. K. Laf- 
ferty, lietuviškai patsai klebo
nas.

DEMOLITION & 
EXCAVATION

No job too small - No job too big 
Special Rates to Religious Insti- 
tutions. For Information phone:

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

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
1158 Eašt Jersey Street Elizabeth, N. J.

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 .gagėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Siuntiniai į Lietuvą per
LONDONO LlETUYiy 

PREKYBOS B-YE
(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

Parapijos vakarienė bus ko
vo 13. Visas pelnas skiriamas mininkas J. Saras. B. Jakutis 

pateikė iš pirmųjų Lietuvos 
pavergimo dienų prisiminimus.

Nors publikos ir neperdau- 
giausiai buvo, bet visi skirstė
si į namus su giliais įspūdžiais 
ir sujaudinti. A.D.

pradžios mokyklos statybos fon
dui. Taip pat bus įvairių lai
mėjimų. Per aštuoneris metus 
iŠ parapijos vakarienių surink
ta 18,750 dol. pelno.

Vietinis

L. šiam tiks’ui Jums sąžiningai ir 
daug pigiau, negu kur kitur, pa
tarnaus bendrovės atstovas

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

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

Esant reikalui aplankys ir namuose

BANGA TELEVISION
I used to suffer hopelessly with Backaches and Paine 
of my Neck, Head, Shoulders, Arms, Mins, Legs, Knees 
and i'eet, Nervousness and Insomnia. I prayed to GOD 
for hely and GOD answered my pragers!
The chtropractors at The Chironractic Centers of Times 
Square, Bronr and Brookhm tpok away all of my paine 
and problems!
I now feel likę an 10 year old yirl again!

J Thank GOD for these Chiropractic Centers cf Times 
Sąvare, Bronx and Brooklyn!
Y«u- may pfion* or wrft« me <flrect!y to verify thie 
for further Information ao to how I was helped!

Mrs. Franci!* RKndnazo. $2S Mnnlda St.. N. Y. C. — TU 7-2170
CHIROFRACTIC CENTER OF TIMfS 8OUARE, 152 W. 42nd 8L ’ 

(Cor. B*way—Suitę 538A)
CHIROPRACTIC CENTER OF BROOKLYN, 147 Montague 8L 

(Near Bormigh Hali)
CHIROPRACTIC CENTER OF THE RRONX, 1015 Bouthem Blvd.

(RoL E. 183rd BL A Westcheeter Avė.)
HOUSE CALLS, Anywhere, Ąnytime

Phone. vTlte or vilt TObAT ft»r yvur FREE oolor HluMrated 
booklet wtth no ObHgitlon ahomlnę the CHIROPRACTIC CEN- 
TERS can help you. Phone DA MORE NOW fėr your appointment!

Ine. •
New York 

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

vizų Ir* kelionių reikalus. 
Informacijų dėl vizų reikalavi
mų, ir reaervaciių, praSome ra
šykite arba kreipkitča: —

COSMOS 
TRAVa BUREAU, INC.

45 West 45th Street

Sav. V. ZELENIS
3423 FIĮLTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N Y

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei
RCA televizijom

1 Geriausia proga įsigyti Fedders 
Oro vėsintuvą (Air conditioner).

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

TeL CIrde 5-7711
Cosmos... padeda keliautojams 

jau nuo 1898.
DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.



Puikus KrspcMus wa*en>ury|o
Pereitą savaitgalį Waterbury, 

Conn, pravestos šių metų apy- 
gardinės krepšinio ir stalo te-

AR JŪS ŽINOTE 
kad S jūsų atlyginimo mokesčiai —-val2

New Yorko LSK prieš VoreM- 
terio Vytį 47:14. USK Mat 
Padvarietytė 3* Eadriofcri- 
tytė ir- 13; Gutiitataitė ■— 7; 
Preisaitė ir Araamaftė' po 
Prapuolenytė; Worcesterio lup
tis: šermukšnytė — 5. teraai- 
tė ir Guggalina po 3; Dėt&m- 
tė — 2;PridotkMtė — 1; Pa- 
lubeckytė.

Pirmenybių rengėjai Water- 
burio Gintaras varžybas sklan
džiai pravedė dvejose salėse.

nį^o pirmenybės, dalyvaujant 
* sporto klubams iš New Yorko, 

Bostono, Worcesterio, Hartfor
do ir Waterburio. Ypač galima 
buvo pasidžiaugti gera vyrų ir 
jaunių krepšinio klase.

Vyrų grupėje dalyvavo tik 
dvi ekipos — Waterburio Gin
taras - Brooklyim LAK, bet tik 
dėl jų apsimokėjo Waterburin 
keliauti. Tokios aukštos klasės^ 
žaidimo puikios Tinker um> 

\ kyklos patalpos, tur būt, iš 
viso dar nėra mačiusios. Dide- 

' lis mėtymų tikslumas bei aukš
ta technika davė pergalę Water- 

; burįui 104:101. Brooklyniečiai 
pasirodė savo formoje, tvarkė- 

. si po lentomis, mėtė gerai. Pa
sekmė svyravo visą rungtynių 
laiką. Ketvirtame ketvirtyje 
LAK veda, bet iki galo neišlai
kė, nes neturėjo daugiau pa
kaitų. Pabaigoje už baudas aikš
tę apleido Daukša ir Vyšnius. 
Waterburis užtikrintai laimėjo. 
Galėdami ir išdrįsdami su to
kia komanda į New Yorko žai- 

.. dynes atvažiuoti, waterburiečiai . 
taptų žaidynių favoritais. Wa-. 
terburio Gintaro ekipoje žai
dė: Razetti (48), Tullis (31), 
Lombardo (6) švelnys (8), Sin-
kevičius (5), Riga (4) ir Hef-djffi^ CAfįlki ATAI 
fermann (2). Brooklyno T .AK- 
Vyšnius — 29; Lepikas — 22; 
Sirusas — 18; Daukša — 13; 
Bačanskas I — 12; Bačanskas 
n— 8; Gintautas.

Jaunių grupėje meisterio var
dą išsikovojo Worcesterio Vy- 

■į tis, baigmėje įveikusi Water- 
burio Gintarą 66:59. Vyties taš
kai: Garsys —- 29; Grabauskas 
— 12; Matusaitis 5; Karpovich i 
Jokubauskas po 4; Gedmintas

Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 
turįs

ALBERT E PETERS
(PETRAUSKAS)

DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS

jums padės

re —- šokroose galėjo* ir dau
giau žmonių būti ir paremti 
jauno sporto klubo veiklą. Mau
rutis, švelnys ir toliau ant sa-
vo pečių vilko visą klubą.

šį šeštadienį Lietuvių Atle
tų klubo vyrų krepšinio ekipa ’ 
žaidžia YMCA lygos rungtynes j 
su portorikiečių Q5. Pradžia 7 I 
vai. vak. Mūsiškių pergale ne- j 
reiktų abejoti.

Sekmadienį futbolas
Šį sekmadienį LSK futboli

ninkai taurės varžybose susi
tinka su Ozone Park vienetu. 
Rungtynės įvyksta mūsų aikš
tėje New Farmers Ovai Nr. 2. 

/Pradžia 2:30 vai.
Jauniai žaidžia 11:30 vai pas 

Pfaelzer SC. Atletas

CAROL HĖISS, 20 metų, iš Ozone Park, N. Y., žiemos olimpiadoje A- 
merikai laimėjo pirmą aukso medalį už figūrinį Čiuožimą. Ji yra New 
Yorko universiteto studentė.

NURSNGHOME

CATHOUCS WBL00MB et SHELTER 
COVE NURSING HOME. 8S Watcb H1U 
Rd_. We»t*riy. R. I. Tel. Lyrlc 42664. 
Lonc eetab. nlratng home ta Weeterly, 
B. L beautiful loeaUoa near Watch HiU. 
New modern wing opės wlth modern 
conveniences. Interested in all types of 
CHRONICALLT ILL people and PROB- 
i-RV CASES. Administrator Registered

CATHOLIC OPERATED
Modern licensed NURSING HOME, 
country surroundings - Reasonable 
rates - Bed patients preferred. — 
LYNNWOOD NURSING HOME,

20 Munson SL, Sussex, N.J.
Susaex 2-5441

CHILDREN BOARDED

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

tvarkysite pas mus.
84-14 JAMAICA AVEL, VI 3-147?

WOODHAVEN 21, Ji. Y- APDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

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

(Moaey Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

Veda K. Merkis'
A. Mataitis, Bostono School- 

boy čempionas, buvo pagerbtas 
Massachusetto šachmatininkų

22 d. Bostono YMCA rūmuose. 
Smulkiau parašysime sekantį 
kartą.

Bostono A lygos komandų 
žaibo turnyras (10 sek. ėjimas) 
įvyks penktadienį, vasario 26 d.

— 2. Gintaras: Janell — 25; 7 v>v< Cambridge YMCA patal- 
Ruthohosky — 16; Giliis I

- 11; Giliis-^ ^r Vig^arii
V. Velička, A Velička. Prieš cijoj, be meisterio Vaitonio su 
tai Worcesterio Vytis įveikė 2406 ir eksperto L Žalio su 
Bostono Dainavą 101:34, o Wa- 2112, kiti lietuviai vertinami 

■ ■ < ------ šitaip: D. Gudelis 1891, L. Fa-
bricius 1867, Judzentavičius 

Paragintos knygos -1785, Mačiulaitis 1701, R. Luk- 
tr . . ša 1698, A Tarvydas 1613.

Papigintomis kainomis Dar- Buv. Lietuvos rinktinės žaidė- 
bininko administracijoje gauna- Baikovičius turi 2044 ir 
mos šios knygos: Zenono I- (klaipėdietis?) Meshkuleit — 
vinskio — šv. Kazimieras — 1927.
2 dol., J. Gailiaus — Bostono lygos šachmatų pir- 
Susitikimas .— 1 dol., dr. P. menybes laimėjo pernykštis 
Gaidamavičiaus — Milžinas, Cambridge Y, sukoręs 4^4-1^ 
didvyris, šventasis, — 1 dol., iš rungtynių ir 18 -M ¥2 iš 
A Maceinos — Saulės giesmė partijų. 2 v. Sylvania su tiek
— 3 doL šias knygas užsisa- Pa^ taškų, bet partijų santykis
kiusiems už 7 dol., pridedama ^ietuv}ų
dar viena knyga dovanai su. ir . *. bet tun vieną pralaimėjimąnemokamu pašto persiuntimu. - ~ v?_ . . .f __T., pnes NOrtneastern umv. JLue-
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- A 3i/2.2i/, iš
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 17.13 g parijų,

šių metų varžybos buvo labai 
aštrios, kietos, apie ką liudija 
nedidelis skirtumas taškų tarp 
pirmaujančių komandų. Lietu-

RESTAURANTS

J I M’ S Ręsta u r« n t and Pizzeria 
65-01 Grand Avė., Maspeth

pose.

dimino Šveikausko. Bostono DBtBjn. aziu wxxijc< ’
Pieš, Food and Sandvičh Orders to meisterio, kuns. mokslus ema 
take out. Give us a calt and your Columbia univ. N. Y., negalė- 
Meal or Pie will be prepared.

PIZZA - to - go, BEEK. and vvJLNE

SPECIAL NOTKJE TO OUB MANY OUJ OF TOWN 
CATHOLIC GROUPS WH0 WILL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK CITY AEEA DURING THE 
LENTEN SEASON—THE FOLLOWING HOTELS HA VE 
SPLENDID REPUTATIONS FOR CLEANL1NESS, COM- 
PLETE SERVICES AND FRIENDLY HOME-LIKE AT- 
MOSPHERE. WE H1GHLY BECOMMEND THEM FOR 
THE VERY BEST IN HOTEL ACCOMMODATIONS.

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

HOTEL CONTINENTAL — AT INTERNATIONAL,;jpIRFORT, Jamaica, 
L.I. N.Y. Free transportation to A irom, all ~ L *
Mlewild. Free parking. Reasonable rates. Sp< consideration given

HOTEL IRVING ARMS — 222 RIVERSIDE DRltffc, New York City. 
S^NGLES - DOUBLES all with Kitchenettes; vrifh. or without private 
bath. 313J0 Up; Transienis Daily $3JO Up. Speciali Rates to Religious 
Groupes. Ri 9-6320.

HOTEL LIDO — 59 WEST 65th STREET, N. Y. CITY
DAILY SINGLES 53.00; DAILY DOUBLES 54.00. Spotlessly Clean. 
Cheerful Outside Rooms. — Special Consideration Given to Religious 
Groupes. TR 7-1626. ./I

HOTEL MAYFAIR — 242 WEST 4&th STREET Madison Square
Garden), Opposite SL Malachus Churcb (The ActfiĮta’ Church). N.Y.C. 
SINGLES - DOUBLES. Veiy reasonable rates. Special consideration 
given to religious groupes. Cl 7-1150.

PARK HOTEL — 123 WEST 7th STREET, PLALNITELD, N. J 
Radio and Television in every Room - degant Dining Room - Function

BERKSHIRE HOTEL
5th A WASHINGTON STREE7TS, READING, PA.
248 Rooms — $5.25 Up. — Spedal Rates to Religious Groupes 
FRanld'm 3-5211

GOVERNOR HOTEL — 4th A MARKET STREETS,' HARRISBURG, Pa. 
Harrisburg’s Newest and most Modern HoteL 106 Rooms. $6.50 Up. 
T.V. in every room. Spbdal Rates to Religious Groupes. D. Jacobs, 
Managing Director. Telephone CEdar 4-4041.

JAMES WILSON HOTEL — HIGH A PTTT STREETS, CARLISLE, PA. 
55 Rooms - 53.00 Up. Free T.V. - Dinning Room - Cocktail Lounge. 
Special Rates to Religious Groupes. Theodore CU "Hyaaoag, Prop. 
Telephone CH 3-5313 .<žLn.'i

ALEXANDRIA HOTEL — 250 WEST 103 STREET, N. Y. CITY
242 Rooms — Singles - Doubies with Kitchenettes A States. 
Reasonable Rates — Special Rates To Religious Groupes.
UN 4-1900

ABERDEEN HOTEL — 17 WEST 32 STREET, N. Y. CITY — Hub of 
Shopping District. — Newly decorated Kitchenettes - Free Radio in 
every room - T.V. available, 1 btock fxom Penn. Statton. Reasonable 
rates. Special Rates to Religious Groupes. PE 6-1600.

CATHOLIC MOTHER- 
WILL DAY CARE CHILDREN 

■ ' IN PRIVATE HOME v
Avenue T vlcinity, ta Brooklyn 

Reasonable rates. Inspection invlted
£ ES 3-9070

BE 2-1120

CATHOLIC MOTHER 
in North Bergen, N. J. 

will care NEW BORN - INFANT. 
Registered Nurse on premises 

Inspection izrvtted. Reasonable rates 
Phone for appointmeht 

UNion 9-3017

tn Ronkonkoma, L. I.
CATHOLIC MOTHER WILL CARE 

FOR CHILDREN BY DAY
in own home. Moderate Rate.

Inspection invited 
Phone for appointment

Ronkonkoma 9-8412
T J M r f ’ f nr *.•

ROOFING SERVICE

8ERV-WELL ROOFING CO.
AB Types of Roofing & Repairs 

Side Waū ShingUng 
Gutters, Leaders, SkyŪghts 

Reasonable. Guaranteed Work.

R O O F LEAR?
WE GUARANTEE TO STOP IT

Special consideration given to 
Religious Institutions

JENSEN A BAIER — JA 9-2795

OIL BURNER

jamds ir naujos krosnys įstatomos. 
56-69 58th SL, Maspeth 

Dienomis Vakarais
TW 4-0222 TW 4-0224

DISPLAY

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

POplar 5-4110

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street New Britam. Conn.

Tel. BA9-II8I

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ.

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East St, New Britain, Conn. 

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

__ damas dalyvauti visose lygosDAvenport 6^7327 We Deliver

—————— Chess Beview, vasario nr. 
MEI TING Presents Rara * Eaotic Postai Chess skyriuje paskel- 
Chtoese CUi^eAdventure in Eating bė L Žalio laimė jimą prieš Carr 

(59-N) ir Maleiškos prieš Vor- 
pagel (58-N).

Vilnius laimėjo Lietuvos 
Mėmber of Diner's Club. 'American moksleivių komandines p-beS 
Expresa c^rte Bunche credit card. A 341^ Kaunas 29, Šiauliai 

onter. ta tak.JM. 119 1T> MariaHipoK
____________ 12 Klaipėda 8V».SOUTH HUNTINGTON Sovie^Vbė^, Leningrade 

Petrošiau įveikė Smysdovą. Pe- 
(1 Btock fiast of Rte. 110) trosian eina pirmuoju nuo pat 

BAmflton 3-5937 pradžios.

ALBERT HOTEL — 23 EAST 10 STREET, N. Y. CITY
EXCELLENT 'LOCATION. ALL CONVENIENCE Jteasonable Rates.

In Catholio Area of 
EA8TCHESTER Vic. Cob & Splito 
New developmenL Dead-end rtreet. 

3 & 4 bedrooms, 2 baths, 2 lavs.

rungtynėse. OR 7-0100
BELVEDERE HOTEL — 319 WEST 48th STREET, N. Y. CITY

Centrally Located. Transieots Accomodated. SINGLES - DOUBLES.

XN THE 3ffS.
BEER —WINESUQUOBS

SKANŪS IAETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Chinese Cuisine
Mei Ting

Air Conditioned

LAND’S END — 80 Brown’e Road, Sayville, U-l. — Outstanding Sea Food 
A American Cuisine. Cozy fireside warmth. Commission Breakfaste -

BROOKMONT HOTEL — 103 M0NTAGUE ST., BROOKLYN, N. Y.' 
100 Rooms — SINGLES - D0UELE8 —- RESONABLE RATES with GOLDEN AGE HOME

LAKE RONKONKOMA, L.l. N.Y.

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

•MA 4-3800
CHELSEA HOTEL — 222 EAST 23rd STREET, N. Y. CITY

SINGLES ' DOUBLES. CENTRALLY LOCATED. Reasonable Rates.
Special Consideration Given to ReUgtous Groupes.

i CH 3-3700 »
HOTEL BOLIVAfc — 230 CENTRAL PARK WEST, NEW YORK CITY.

HOTEL BRlEftFlELD — 215 WEST 83rd STREET. N. T. CITY.
Nlcety ftmtfsbcd — one- two and three rooms. States with kitchenettes. 
$20.00 Up. Daily - Weekly -Moothly. Special Rate* to ReBgtoo* Groupes. 
TR 44400.

Ronkonkoma 9->314

FOR RETIRED MEN

Near lake - home privileges - btsne 
cooked meals. — Near SL Josepta’s 
Cathottc church. Inspectkm invtted.

AIR CONDTTIONING 
"ir s Wiae to Prepare, Now" 

GENERAL HEAT1NG 
and Air ComHtidhing 
SS NEW DORP PUAZA 

YU.7-1«3



EV 4-1232

ŽINIOS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ABMAKAUSKĄS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Matthew P. Baltas

VVAGNER THEATER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO

KONCERTAS

AUKA 1.50 DOL.

LAIKRODININKAS 
• JUVELYRAS

ROMA SENKUTE Ir Algi* Kraujeli* susituoki Aprcllklmo parapijos baž
nyčioje vasario IX Nuotr. V. Matelio.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom i&simokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVASKIENES

485 GRANO STREET 
Brooklyn 1.1, N.Y. EV 4-Ž318

ELEK1 ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. ¥.

APREIŠKIMO parapijos choras. Dešinėje kleb. kun. N. Pakalnis, kairėje kun. J. Pakalniškis, viduryje — 
choro vadovas Vladas Baltrušaitis. Dėl siautusios gripo epidemijos nuotraukoje trūksta 12 narių.

A Nuotr. V. Maželio

Katalikę Seimelis šaukiamas 
sekmadienį, kovo 6, 2 vaL po- 
piet V. J. Atsimainymo parapi
jos salėje Maspethe. ALR Ka
talikų Federacijos New Yorko 
— New Jersey apskrities valdy
ba maloniai kviečia visų katali
kiškų organizacijų atstovus bei 
visus besidominčius katalikiš
kosios visuomeninės veiklos už
daviniais seimelyje dalyvauti. 

; ;;P. Ąžuolas ir T. Dzikienė at- 
stovausNewYorko skyriaus -i 
ateitininkus sendraugius Kata
likų Seimelyje kovo 6, V. J. 
Atsimainymo parapijos salėje, 
Maspethe. Seimelis pradedamas 
2. vaL popiet
’ALR Katalikę Federacijos 

centro valdybos posėdis įvyko 
pirmadienį, vasario 22, centro 
valdybos iždininko kun. L. Jan
kaus bute ir globoje. Buvo nu- 

" matytas bendras posėdis su Ku
nigų vienybės centro valdyba, 
Bet i jos pirmininkui susirgus, 
ir negalint posėdyje dalyvau
ti, bendrą posėdį teko atidėti 
kitam kartui. ALRKFederaci
jos valdyba penkias valandas 
užtrukusiam posėdyje nuodug
niai apsvarstė jai 35-jo kongre
so patikėtus darbus ir vykdy
tinus katalikiškosios akcijos 
plotmėje uždavinius.

Kun. J. čekavičius vasario 20 
Apreiškimo par. bažnyčioje au
kojo gedulingas pamaldas, mi
nint Šepučio mirties metines. 
Dalyvavo giminės ir pažįstanti. 
Pietūs įvyko V. Belecko svetai
nėje.

Skautai ir skautė* kovo 6 
švenčia Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero šventę, šv. Petro ir

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

Auksas. Sidabras. Deimantai 
Laikrodžiai

misija: A Gustaitienė, K. Na- 
maksienė, K. Mockus, S. Sant
varas ir J. Vaičaitis. Jie išrin
ko programoje dalyvavusius ge
riausius jaunuosius talentu: 
G. Korsakaitė (piano), G. Kor
sakas (smuikas), R. Lemish 
(akordeonas, V. Adomavičius

Stepono ir Valentino Minkę 
radijo programa yra seniausia 
Naujojoj Anglijoj. Dvidešimt 
šeštąsias savo veiklos metines 
atšventė vasario 7 Lietuvių Pi
liečių klube, So. Boston, Mass.

Vakaro programoje buvo jau
nųjų menininkų pasirodymai, 
šokių konkursas ir kt. Jaunų
jų menininkų varžyboms pra-

riai. Daugumą dar vis tebesu
daro čiagimiai lietuviai. Naujų
jų ateivių yra 14. Atsimenant, 
kad prieš dvejus metus chore 
jų nebuvo nė Vieno, tenka skai
tyti, kad ir ši, anksčiau atro
džiusi sunkiai išsprendžiama 
problema, jau yra nugalėta.;

Dėl choro planų ateičiai, de
ja, VI. Baltrušaitis, choro diri
gentas, atsisakė ką nors papa
sakoti, pareikšdamas, kad leng
va esą planus paskelbti, bet 
žymiai sunkiau įvykdinti.

Į klausimą, kokias sąlygas vesti buvo sudaryta teisėjų ko- 
choras turi savo darbui, VI. 
Baltrušaitis pareiškė, kad dėka 
parapijos klebono kun. N. Pa
kalnio, chorui darbo sąlygų vis
pusiškai tik pavydėti gali, be 
išimties, visi chorai.

Nors pats choro vadovas šį 
pasirodymą vadina be preten-

Penktadienį, vasario 26, iki 
Trečiadienio, kovo 2, 1960 

Spalvota filmą, kuri nuostabiai žavi 
ir nuteikia

Wm. J. Drake (Dragnasl
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Rez. JAmalca 6-7272

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

seserį. Palaidotas šv. Marijos 
kapinėse.

Ona Strakauskienė (vasario
15) 73 m. Velionė gyveno 496 
E. 7th St. Nuliūdime paliko sū
nų ir dvi dukteris. Palaidota 
šv. Mykolo kapinėse.

Karolis Baranauskas (vasario
16) 79 m. Velionis gyveno 859 
E. First St. Nuliūdime paliko 
žmoną ir dukterį. Palaidotas šv. 
Benedikto kapinėse.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mas*. 
Off. Tel.; AN 8-4618 

Re*.: AN 8-5961 
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

“EWIGER WALZER”
Vaidina: Bernard Wicki - Hilde 
Krahi - Annemarie Dueringer - Lis 
van Essen - Friedl Lodr - Claus 
Biedenstaedt — Priedinė filmą: —

“Gestoerte Hochzeitsnacht”
Be to. naujausia Vokietijos Įvyktų 

savaitinė apžvalga

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

' ir BAL8AMUOTOJAS 
' ' Cambridge, Mass. 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktj 

Nauja moderniška koplyčia Šer
menim# dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonija# tu
miausiomis kainomis. Kalno# tos 
pačio# ir i kitus miestu#.

Stephen B rėdės, Jr.
ADVOKATAS 

87 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Te!. APplegate 7-7083

galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

tel. EL3-1169. Pietų kaina 
1,50 dol.

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

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

Mteinių ir saliūnų 
šaldymo sistemos 
pilna* aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Ritėdami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio Dd 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 
šeštadieniais — visą dieną 

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

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P»rkway Statton) 

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

D. KLINGA
TAX CONSULTANT

- INTERPRETER

dotas vasario 23 iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios šv.' Rai
mondo kapinėse Bronx, N. Y. 
Velionis daug metų buvo kolek
torium Apreiškimo par. baž-

tuoštos MAS Brooklyno M. Peč- 
kauskaitės kuopos valdybos ir 
jos globėjų, sudarė progą par 
tū>m« mažteriems ateitininkam*? 
pasirodyti, su margaspalviais 
kostiumais ir kaukėmis, bei iš
pildyti užsigavėjimui skirtą pro
gramą. Džiugu buvo žiūrėti į 
mažųjų krykštavimą ir džiaugs
mą. ,Publikos atsilankė mažoka. 
Pasigesta ateitininkų sendrau
gių, ypač jaunesniųjų, ir stu
dentų. Šokiams grojo R. But
rimo orkestras. Programą ir 
vaišes paruošė globėjai: A. Ra- 
dzivanienė, J, Gerdvilienė, A. 
Vainius, Navickienė -ir'kt.-- ^:

jaunųjų polką, O. Kudirkaitė 
ir Fr. Fritsch — valsą, D. Ple- 
vokaitė ir H. Strolia — tango.

Meninėje programoje dar N. 
ir G. Vaičaičiai ir R. Dačinskai- 
tė skambino pianu, dainavo G. 
Tamulytė ir B. Povilavičius, fil
mas rodė G. Juozapaitis.
- St. ir“ Vai. Minkai nuošir-. 
džiži dėkoja visiems prisidėju- 
siems prie šio parengimo pasi
sekimo ir kartu praneša, kad 
jų piknikas šiemet bus rugpiū- 
čio 7, Romuvos Parke, Mon- 
tello, Mass.

Jėzaus Nukryžiuotojo seselię 
rėmėjų grupė, kuriai vadovau
ja N. Grabijolienė, vasario 28 
d. 5 vaL popiet Liet. Piliečių 
klubo salėje rengia šurum-bu- 
rum, kurio pelnas skiriamas se
selių vienuolyno koplyčios sta
tybai Brockton, Mass.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos

Latvię kat. studentę sąjunga
William Borus, 38 metų am- "Dzintars", kuri priklauso Pax 

žiaus, mirė vasario 18, palai- Romana pasaulinei kat. akade
mikų organizacijai, New Yor
ko skyrius vasario 28 ruošiasi 
paminėti šv. Tomo Akviniečio 
(kovo 7) šventę. Tuo metu Nęw 
Yorke, Aušros Vartų bažnyčio- 

nyčioje ir su žmona giedojo je, 10 vaL mišias aukos kun.

Apreiškimo parap. choras po 
ilgos pertraukos vasario 28 sa
vo rengiamoje Užgavėnių vaka
ro programoje pasirodys su dai
nomis. Kadangi .choras ilgą lai
ką scenoje nesirodė, tai šio pa
rengimo laukiama susidomėjus, 
nors choro dabartinis vadovas 
sako, kad tas pasirodymas bū
siąs kuklus — be jokių preten
zijų. Tai esąs paprastas užsiga
vėjimo vakaras su menine pro
grama. Programoje girdėsime 
dainuojant moterų, vyrų ir miš
rius chorus. Dalis dainų bus 
jau anksčiau girdėtų, dalis ma
žiau, o kai kurios gal bus ir 
visai dar niekur negirdėtos. 
Dainos pasirinkta mažiau kom
plikuotos. Turint galvoje pir
mąjį choro pasirodymą tai vi
sai pateisinama. Programoje 

Pnviln hažnvčinte 11 vai bus runiaro Kuncvrru* Chorui talkininkauja Matulaitie-
‘5kii ' ’ id i 1 ruošiamas Atvelykio sekmadie- nės tautinių šokių grupė. rijų, norisi grįžtančiam į sceną (piano), O. Ivaškienės išmokytos
nnniot balandžio 24 d., Apreiški- Chore šiuo metu yra 45 na- chorui palinkėti sėkmės, ne- šokėjos — snaigės: J. JCalvai-

d & parapijos salėje. Programa- • ■' — • ■ bijoti reikštis nėt ir su preten- tytė, L. Biknevičiūtė, O. Vir-_ Stefanija Kultunienė (vakario
iriU je dalyvauja pirmą tartą New a jifiirhfcu <en rauni t. Npw rijom, paremtom nuoširdžiu, bickaitė, M. Narkevičiūtė, M. 12) 87 ui. Velionė gyveno 4pnrmaįtartą Ehzabethe jyyks- JYorkePJa^ Ltostikai- kantriu darbu — taip, kaip iki ir M. Leitaitės. Sh. Maneikis Grafton St. Dorchester, Mass.

i azi o muge, s u- šiomis dienomis iš Romos cpkmadipni vš«?arin Palinkėti, kad lietuviška ir Uog. Kubilius (skaitymas). Nuliūdime paliko dvi dukteris
daina darniai Skambėtų didžio- šokių varžybas pravedė R. Mic- ir sūnų. Palaidota Naujos Kal- 
jo New Yorko papėdėje. Mes kevičiūtė; jas laimėjo: M. Gai- varijos kapinėse.
gi gausiai rinkimės pasiklausy- lienė ir J. Aversą už gražiau- Juozas Juškevičius (vasario 
ti pirmųjų tos dainos garsų Ap- šiai sušoktą senių polką, M. Ma- 15) 72 m. Velionis gyveno 221 
reiškimo parap. salėje. silionytė ir M. DiStasio — Athens St. Nuliūdime paliko

i Torontą. Kanadą A paT3fiios mokyUos
& ’•vos gautų rankdarbių parodėlė. ^CUr mano Pjoviau įsikurti. patalpose. Kun. • dr. 'J. Aviža,

Be to, skautės išpildys šventei ' Akademikę Skautę Sąjūdžiu svečias iš Vokietijos, kalbėjo 
pritaikintą programėlę. Eliza- New Yorko skyrius balandžio aP>e lietuvių padėtį Vokietijoje, 

- betho ir, apylinkės lietuvius, pradžioje rengia jaunųjų meni- apie ateitininkų sendraugių, 
ypač jaunimą, kviečiama atsi- ninku kūrinių parodą, kurią glo- studentų, bei moksleivių veik- 
lankyti į šią šventę. Įėjimas bos dail. V. Jonynas. Kviečia- 1% Vasario 16 gimnazijos rū- 
nemckamas. Norintieji pietus mi dalyvauti visi, kurie šioje pėsčius ir pasiruošimą tarptau- 
valgyti, prašomi iki kovo 1 už- srityje reiškiasi. Kreiptis iki tiniam eucharistiniam kčngre- 
sisakyti pas O. Lanienę, 1243 kovo 5 adresu V. Ramanaus- sui. New Yorko skyriaus dva- 
Waverly PI., Elizabeth, N.J.,. kas, 104-29 89th Avė., Richm. sios vadas kun. dr. T. Narbu- 

Hill 18, N.Y. Tel. VI 6-0041.- tas kalbėjo apie pasiruošimą 
jubilėjiniam ateitininkų kon
gresui. Pirm. Pr. Naujokaitis 
painformavo susirinkusius apie 
ASS Centro Valdybos paskelb
tus korespondentiniu būdu są
jungos centro valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimus. Pe
reitame susirinkime išrinkta 
skyriaus valdyba (pirm. Pr. Nau
jokaitis, sekr. E. Baltrušaitie- 

bažnytiniame chore. Laidotuvė- D. Murnieks, o pritaikintą pa- nė ir ižd. J .Pažemėnas) po su
nūs rūpinosi šalinskas. Paliko mokslą pasakys kun. B. Bagins- ^„1^0 turėj0 valdybos po- 
liūdinčią žmoną Eleną, brolį kis, MIC. Po pamaldų svetai- 
Stanislovą ir tėvą Boleslovą, nėję bus užkandžiai, konferen-
Taip pat liūdi visa parapija, ne- rijos ir paskaitos kun. B. Ba- Dr. A. Skėrys vasario 20
tekusi jauno ir ištikimo para- ginskio ir stud. R. Avemo. Į kalbėjo Bridgeport, Conn., mi-
piečio, o parapijos choras — šventę taip pat yra užkviesti nint Lietuvos nepriklausomy-
choristo. svečiais ir lietuviai akademikai, bės šventę.

Tėvai prandškonai, provin
cijos patarėjai, — Leonardas 
Andriekus, Benediktas Bagdo
nas ir Pranciškus Giedgaudas 
vasario 22 - 24 dienomis da
lyvavo Kennebunkporte tėvų 
pranciškonų šv. Kazimiero pro
vincijos metiniame posėdyje.

Angelę Karalienės parapijos 
salėje pirmadieni, vasario 29, 
bus Užgavėnių parengimas .Pra
džia 7 vaL vak. Rengia para
pijos draugijos.

Kun Long. Jankus, Balfo cen
tro- reikalų vedėjas, pereita sar 
vaitę susirgo influenza. Gydosi 
namuose dr. T. Savicko prie
žiūroje.

Andriaus Kuprevičiaus kon
certas su simfoniniu orkestru 
bus kovo 6 Town Hali. Apie 
pianistą labai gražiai atsiliepė 
atvykusi koncertams Clevelan- 
do simfonija. New Yorke yra 
didelis susidomėjimas dalyviais 
— Andrium Kuprevičių, Vytau
tu Marijošiu ir pačia programa. 
Bilietai pardavinėjami iš anks
to. Juos galima gauti pas M. 
Žukauskienę.

Ateities žurnalo koncertas

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

'■

F U N E R A L HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS


