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Vyskupą Julijoną Steponavičių išveže į Vladimiro kalėjimą
Iš Romos pranešė:
Š. m. sausio 12-19 Vilniuje 

suimtas ir Vladimiro kalėjime, 
netoli Maskvos, uždarytas VYS
KUPAS JULIJONAS STEPO
NAVIČIUS, Vilniaus ir Pane
vėžio apaštališkasis administra
torius.

To buvo galima laukti, nes 
paskutiniu laiku komunistinė 
spauda pradėjo varyti prieš ji 
akciją, kaltindama Įvairiais nu
sikaltimais. Bet svarbiausias nu
sikaltimas, kuris spaudoje ne
buvo skelbiamas, tai — atsi
sakymas šventinti 4 seminarijos 
klierikus, kuriuos prie šventi
mu seminarijos vadovybė buvo 
prileidusi ir "kulto reikalam" 
komisaras Rugienius buvo reko
mendavęs.

Vyskupas Julijonas ju ne tik 
nešventino, bet liepė pašalinti 
ir iš seminarijos. Tačiau valdžia 
juos, kad ir nešventintus, pa
liko ir toliau sėdėti seminari
joje, nors mokslus jie 
vo baigę.

Bandė tie vyrukai, 
vyskupas žinojo esant
šnipus ir agentus, prašyti ki
tus vyskupus, kad jiem suteik
tu šventimus, bet ir kiti vysku
pai atsisakė. Beliko tada nu
imti patį Lietuves kataliku va
dą vyskupą Julijoną, kuris pas
kutiniu laiku iškilo kaip tikrai 
vadovaujanti figūra.

Vyskupui Julijonui dar bu
vo primetamas kaltinimas, kad 
jis išleidęs slaptą kunigam ap
linkraštį, ragindamas vaikuus 
mokyti katekizmo, o ir pats 
kiekviena proga, pvz. sutvirti-

ten bj-

kuriuos 
partijos

Nes jis atsisakė šventinti j kunigus komunistų infiltruotus šnipus ir agentus

nimo sakramentą teikdamas, Vyskupas Julijonas nugaben- jo pirmatakas Vilniuje ąrkivys- 
juos asmeniškai katekizuoda- tas Į tą patį Vladimiro kalėji- kūpąs M. Rainys.
mas. mą, kuriame buvo nukankintas Vyskupas Julijonas Steponą-

fit t

PADĖTIS NAMIE IR UŽSIENY LABAI NERAMINANTI
Prieš leidžiantis į derybas reikia turėti jėgos 

persvarą; tam Kennedy paskubino ginklų programą

Prezidento Kennedy pirma 
kalba Kongrese sausio 30. pir
madieni. buvo labiausiai kal
bamas savaitės įvykis. Jei Ei- 
senhoweris paskutinėj Kon
gresui kalboje vaizdavo padė
ti šviesią — esą Amerika pa
kilo i taikos ir gerovės nebū
tas lig šiol viršūnes, tai Ken
nedy pirmoje Kongreso kalbo
je padėti vaizdavo tamsią — 
esą Amerika yra pavojaus ir 
bėdos padėtyje; reikia pasiruoš- 
ti dar blogesniem dalykam; tik 
įtemptos visos Amerikos pa
stangos parodys, ar gali išlik-

Gerovė
Amerikiečių 25 milijonai gy

vena butuose, kurie yra men
kesni nei standartiniai. Mokyk
lose yra 2 mil. vaikų daugiau, 
nei patalpos gali normaliai su
talpinti; 90.000 mokytojų yra 
be kvalifikacijų. Kolegijos blo
gai paruoštos. Trūksta mokyto
jų. inžinierių. Trūksta ligoninė
se lovų, trūksta prieglaudų; 
trūksta gydytojų, dantistų la
biausia tiem, kurie neturi pa
jamų. yra senesnio amžiaus.

Bendra išvada — ūkio dabar
tinė padėtis yra labai nerami
nanti. Poros savaičių tarpe pre
zidentas pateiks Kongresui kon
krečius planus padėčiai taisy
ti. Santykius su užsieniu vaiz
davo taip pat labai juodai.

. Azija, Afrika, lotynu Amerika 
Kiekviena diena krizes didi

na. Su kiekviena diena jų 
sprendimas sunkėja. Kiekvie
na diena mus artina i didesnę 
grėsmę, nes priešininkai stipri
nasi sparčiau. Kiekvienoje i- 
tempimo srityje laikas nėra mū
sų draugas — nei Arijoje, nei 

5.5 mil. bedarbių. Daugiau kaip Afrikoje, nei lotynų Ameriko
je.

Laos 
kia to. 
vės ir 
ge Amerika rems Jungtinių Tau 
tų pastangas atstatyti taiką ir 
tvarką. Kuboje Amerika svei
kins gyventojų gėrovės kilimą, 
bet bus priešinga svetimiem ir 
naminiam tironam. Dėl ekono
minių santykių gali būti dery
bos. Bet jokių derybų dėl ko
munistų dominavimo šioje he
misferoje

ti valstybė taip organizuota ir 
valdoma kaip Amerika.

Padėtį vaizdavo konkrečiais 
faktais.

Gamyba ir ūkis
Nuo 1951 žemės ūkio paja

mos sumažėjo 25 proc. Pramo
nės gamyba negali išplėtoti vi
so pajėgumo. Nuo pavasario 
augimas vis mažta. Milijonas 
automobilių atsargoje. Pelnai 
iš gamybos smuko žemiau nu
matyto lygio.

Darbas
Nedarbas pasiekė viršūnę —

milijonas iš jų darbo ieško jau 
4 mėnesius. Kas mėnuo 150. 
000 bedarbių išbaigia savo be
darbio draudimą. Darbo vidur
kis nukrito žemiau kaip 40 vai. 
savaitėje, o kainos tebekyla.

Finansai
Per trejis metus Amerikos 

užsienio prekyba turi 11 mili
jardų nuostolio. Jis atėmė į už
sienius 5 milijardus dol. auk
so, ir doleris atsidūrė didelė
je grėsmėje. Ir 1961 numatyta 
2 milijardai deficito.

reikalu — Amerika sie
ko ir visai Azijai: lais- 
savo vyriausybės. Kon-

PRADŽIA DARBO, PRADŽIA KRITIKOS 
Kennedy vengia žodžių; kurie erzintų Cruchiovą 

bet renka juodus vaizdus; kurie putintų Ameriką

Krezidento Kennedy kalbos 
ir pirmi darbai susilaukė pa
lankių atgarsių. Jis pasirodė 
jau mokąs organizuoti darbus, 
mokąs organizuoti ir sau pa-
tankuma namie ir užsieniuose. 
Toki Įspūdį daro stebėtojui Ken 
nedy pilnas atsidėjimas darbui, 
darbo spartus tempas, drąsus

žvelgimas tiesiai i problemą, 
mokėjimas vingiuoti pro kliū
tis. turint prieš akis aiškų tiks
lą. aiškus sudramatintas pasi
sakymas reikalingam efektui su
kelti, kitur • pasisakymas per 
trečiuosius asmenis užuomin i 
duoti, kitur aiškus nutylėjimas 
ir kitų griežtas nutildymas, kad

vičius yra gimęs 1911. Pane
vėžio vyskupo pagelbininku pa
skirtas 1955. Konsekruotas Pa
nevėžyje 1955 rugsėjo 11 die
ną. Konsekravimo > iškilmes at
liko vysk. K .Paltarokas. Po 
vyskupo Paltaroko mirties 1958 
vyskupas Steponavičius prisi
ėmė Panevėžio ir Vilniaus vys
kupijų apaštališkojo valdytojo 
pareigas.

Dėmesio verta, kad laisvaja
me pasaulyje tuo pačiu metu 
(sausio 12 Naujienos) buvo pa-

skelbta kitokia apie vyskupą 
Julijoną Steponavičių žinia. Esą 
jis turis pilną Maskvos pasiti
kėjimą: esą jis aiškinęs, jog 
Lietuvos : bažnytinė provincija 
jau savaime dingusi: jis sugal-. 
vojęs provincijos naujus pla
nus ir su jais slaptai pernai 
lankęsis Romoje. Tokios infor
macijos šaltiniu buvo nurodo
mas asmuo, tu. is artimus ry
šius su Lenkijos kardinolo Wy- 
szynskio sferom, lankęsis Vil
niuje ir Kaune. Darbininkas 
jau tada buvo pareiškęs nepa
sitikėjimą tiek informacija apie 
vyskupą Steponavičių, tiek ir 
to šaltinio patikimumu.

KENNEDY PAAIŠKINO
Prezidentas Kennedy atsisa

kė nuo sa'vo konferencijos su 
spauda transliavimo per televi
ziją. Gausiem korespondentam 
vasario 1 jis pareiškė:

— Atšaukė prez. Eisenho- 
werio Įsakymą 250.000 parei
gūnų šeimom grįžti iš užsie
nių.

— Ar Chruščiovas atvyks, jis 
neturi žinių. Dėl to ir dėl ga
limo pasimatymo su Chruščio
vu reikia palaukti ir toliau ste
bėti. Tai buvo atsakymas Į Ste- 
vensono pareiškimą, kad Ken
nedy “bus laimingas” pamatęs 
Chruščiovą.

— Paleistiem lakūnam 
leista č kalbėti su spauda.

jie bus išklausinėti atitinkamų . 
Įstaigų.

— Pareigūnų pareiškimai dėl 
politinių klausimų turi būti su
derinti ir reikšti "valstybės po
litiką". Tai buvo atsakymas dėl 
uždraudimo kalbėti adm. Burke.

— Amerikos padėtis tarptau
tinėje politikoje dabar yra blo
gesnė. nei ji buvo rudeni.

bus 
kai

Sovietai ir kom. Kinija
Didžiausia kliūtis šaltajam ka

rui baigti — mūsų santykiai 
su Sovietų Sąjunga ir komu
nistine Kinija. Mes niekada 
neturime leistis užliūliuojami, , 
kad bet kuri galybė yra atsi- I 
sakiusi nuo siekimo apvaldyti j 
pasauli — siekimo, kuri ji pa
rodė savo prievartos žygiais 
taip nesenniai.. .” Mūsų uždą- ] 
vinys Įtikinti juos, kad agresi- į 
ja ir subversija neapsimoka, ir 1 
kad reikia bendradarbiauti erd- I 
vę tiriant, su pasaulio skurdu I 
kovojant. Prezidentas suminė
jo. kad Įsakęs sustiprinti oro 
transporto pajėgumą. Tai užtik
rins galimybę konvencines jė
gas pasiųsti laiku Į gresiamą 
vietą. Antras Įsakymas — pa
greitinti Po’.aris programą bent 
devyniais mėnesiais, kad laivy
nas turėtų pakankamai jėgos 
agresoriui atgrasinti. Trečias Į- 
sakymas — pagreitinti raketų 
gamybą

Rytu Europos tautos
Neturime užmiršti — kalbė

jo Kennedy. — vilčių, kad ri
tu Europos tautos pasiektų lais
vės ir gerovės. Tam reikalui 
stiprins Amerika ūkinius san
tykius su jom. Pirmiausia su 
Lenkija.

JUSTAS RUGIENIUS, “kurto reikalam”

Amerikos nauji laimėjimai c
Šimpanzė, vaidu Ham, sausio manyta, kad ji pakils 150 my

lių. keliaus 4.000 mylių greičiu 
ir nusileis po 290 mylių. Ji ke
liavo 5.000 mylių greitumu (ke
turis kartus greičiau nei kulka 
iš šautuvo) ir nukeliavo 420.

31 raketa sukeliavo laimingai. 
Raketos. Redstone smaigaly ji 
pakilo 155 mylias, ir per 15 
minučių nuskrido 420 mylių ir 
parašiutu nusileido Atlante; ten 
helikopteris tą smaigalį išgrie
bė su gyva bezdžionike. Kelionė 
laikcma pavykus ir kelia vilčių, 
kad rudeni jau galės keliauti ir 
žmogus.

Tačiau neslepiama, kad dar 
ne visk is pasisekė apskaičiuo
ti tiksliai. Raketa pasirodė stip
resnė. nei buvo manyta. Buvo

Santa Maria piratų a
Santa Maria laivas vasario 1 

sustoio prie Racife uosto Bra
zilijoje per 3 mylias. Ten pat 
atvyko ir 4 Amerikos naikin
tuvai. jei kapitonas Galvao su
galvotų vėl dingti su keleiviais 
į jūrą. Derybose tarp kapitono 
Galvao ir Brazilijos vyriausybės 
buvo pagrindinis klausimas: ar 
laivui, kai jis išlaipins keleivius, 
bus leista išplaukti toliau Į jū-

era jau eina į galą
tas jau traukiasi nuo savo 
ankstesniu pažadų. Jis pareiš
kė. kad garantuos azylį Galvao 
ir jo draugam ir padarys “vis
ką. ką tik Įstatymas leis”. O 
jau vasario 1 apsižiūrėjo, kad 
tas Įstatymas jam leis tik pa
sakyti Galvao tiek; per 72 va
landas apsispręsti, ar nori azy- 
lio. laivą grąžinant Portugali-

ra. Naujas Brazilijos preziden- jos vyriausybei.

ie

SATELITAS — ŠNIPAS"
Kalifornijoje sausio 31 pa

leistas satelitas Samos II. Jis y- 
ra 22 pėdų ilgio. 5 pėdų skers
mens. sukasi apie žemę 300 my
lių aukšty. Jis panašus kaip di
delis cigaras. Jame Įtaisyti toki 
jautrūs fotografavimo aparatai, 
kad iš 300 mylių jis gali pa-
stebėti tiek smulkmenų žemė
je kaip žmogaus akis iš 100 
pėdų atstumo.- Dėl to satelitas 
vadinamas "šnipu”.

Tarp Amerikos ir Maskvos
Abidvi pusės yra įsitikinu

sios. kad santykiai atslūgsta. 
Nurodomi toki gerėjimo žen
klai.

Iš Rusijos pusės:
Paleido du lakūnus. — Pa

gyrė Kennedy, kad uždraudė 
lėktuvam skristi viršunj Sovie
tų. — Nekliudė Amerikos Bal
sui transliuoti Kennedy kalbos 
sausio 30. — Iš Sovietų atsto
vo Zorino patiriama, kad bū
siąs paleistas ir U-2 lakūnas 
Francis G. Powers.

Iš Amerikos pusės:
Uždraudė Amerikos lėktu

vam lankytis viršum Sovietų. 
— Uždraudė grižusiem lakū
nam duoti pasikalbėjimus spau
dai. — Uždraudė adm. Burke 
kritikuoti Sovietus. — Sausio 
30 CBS dingo iš televizijos pro
gramos vaidinimas “The Spy 
Next Door”. kuriame rodoma, 
kaip Sovietai organizavo šnipi
nėjimą Amerikoje.

Valstybės Departamente esa
ma Įsitikinimo, kad (nruščio- 
vas tikrai nori atoslūgio tarp 
Amerikos ir Rusijos ir kad tuo 
reikalu su Chruščiovu geriau 
galima susikalbėti nei su kitu 
kuriuo sovietiniu vadu.

Artima galimybė: ,
Spėjama, kad kovo 7 Chruš

čiovas atvyks Į Jungtines Tau
tas ir tada pasimatys su pre
zidentu Kennedy. Prileidžia
mas dar drąsesnis spėjimas: 
Maskva pakvies Kennedy 
vykti, kaip buvo pakviestas 
senhoueris.
KONGO KLAUSIMAS

at-
Ei-

Saugumo Taryboje Hammars- 
kjoldas vasario 1 norėjo Įgalio
jimų nuginkluoti Kongo karino-. 
mene»

Nauja galinga reketą
Cape Canavėral. Ha.. vasario 

1 pirmu kartu paleista raketa 
.“Minuteman* veikė tiksliai, nu
skrido 4.600 mylių. Jos ypaty
bės: varoma kietu kuru, paly
ginti, nebrangiai gaminama, ga
li būti leidžiama iš traukinio 
platformos. Tai naujas galingas
ginklas, kuriuo bus apginkluo- jau 1962.

— Kongo vyriausybė pade
monstravo karo medžiagas iš 
Čekoslovakijos, pristatytas Lu- 
mumbos šalininkam, per Egip- 
t. Reikalavo ir vėl atšaukti in
dą Dayal. kuris yra Hammars- 
kiekio įgaliotinis.

— Izraelio min. pirm. Ben 
Gurion. nesutardamas su kitais 
ministeriais. pasitraukė.

ti Amerikos pakraščiai. Jo rei
kiamas kekis bus pagamintas

neerzintų, kad daugiau daryt į 
ir mažiau kalbėtų ... Jo kalba 
Kongrese sausio 30. paryškino 
tai. kuo vadas moka pagauti 
klausytojus: mokėjimą padėtį 
sudramatinti, paskui parodyti, 
kad jis yra tas, kuris mėgins 
išvesti iš painios padėtie;, ne
duodamas betgi užtiki inimo, k;< 1 
tai galutinai pavyks, ir apeliuo
damas į klausytojus, kad jie 
yra reikalingi šiai talkai. Su
prantama. kodėl 43 minučių 
kalbą nutraukė 37 kartus plo
jimai.

★

Kennedy pirmu kartu savo 
trumpoje veikloje susilaukė čia 
jau respublikonų nepasitenkini
mo. Visai suprantama. Kennedy 
atėjo su nauju metodu: audrin
ti. kur Eisenhovveris glostė ir 
ramino. Padėties dramatinimas 
buvo netiesioginis kaltinimas 
pirmatako vyriausybei. Respub
likonai dėl to prašneko, kad 
Kennedy padėtį sujuodino. Įdo
miai betgi Į tai pažiūrėjo Jam^s 
Reston (NYHT). Jis rado, kad

1. Kennedy kalbėjo švelniau 
apie komunistus nei buvusi vy
riausybė. Tačiau jis elgės griež
čiau — stiprindamas ir pagrei
tindamas realią jėgą komunis
tų galimai agresijai pasipriešin
ti.

2. Kennedy nekalbėjo apie 
gerovės programa, kaip tai darė 
jo pirmatakas. tačiau jis kalbė
jo apie konkrečias priemones 
kovai su nedarbu, apie dolerio 
gelbėjimą, apie butų Statybą, 
socialinį draudimą, o tai ir yra 
tie dalykai, kurie kelia žmo
gaus gerovę.

3. Kennedy kalboje buvo 
staigmena, kad jis apsisprendė 
kelti jautrų “rytų Europos’’ lais
vės klausima. Jis vengė “išlais
vinimo". jis nevartojo Chruš
čiovą nervinančio "pavergtųjų 
tautų" žodžio, bet jis kalbėjo 
apie tų tautų ūkinį rėmimą, 
pirmoje eilėje I^enkijos.

Prancūzų vienas laikraštis 
pažiūrėjo i Kennedy kalbą, kaip 

. i aliarmą ir kėlė klausimą: ar 
pasiseks Kennedy pažadinti a- 
merikiečių tautą? Ir W. Lipp- 
mann (NYHT> primena iš tos 
pačios pusės: “Ar pasiseks pre
zidentui Įtikinti tautą. kad 
aliarmas yra tikras . .. Nes di
delei daugumai amerikiečių ei
nas gerai, ir pavojai iš užsie
nio nėra betarpiška grėsmė ju 
prabangai ir ramybei" .. .

D. Lawrence (NYHT) jau ly
gina naujo prezidento žoozius 
ir darbus ir randa prieštaravi
mo. Esą kai buvo nušautas U- 
2 lėktuvas. Kennedy reikalavęs 
pasakyti visą tiesą apie lėktu
vo istoriją. Dabar, kai kito lėk
tuvo lakūnai paleisti. Kenne
dy uždraudė jiem duoti spau
dai pareiškimus. "Amerikiečiam 
per eilę metų buvo kalbama, 
kad jie turi "teise žinoti", tai 
kas dabar nutiko" ...

R. Drummondo svarstyme 
yra kritika Kennedy sprendi
mui atidėti atominių bandymų 
sustabdymo derybas. Tokis ati
dėjimas. kuris eina jau nuo 
1958. reiškia bandymų sustab
dymą. negaunant jokios garan
tijos. kad priešininkas taip pat 
yra sustalnlęs. Atominės ener
gijos komisija prieš atidėjimą 
taip pat pasisakė tais pačiais 
argumentais, nes Sovietai to 
ir siekia — kad Amerika su
stabdytų bandymus. negavus 
jokios garantijos ir kontrolės... 
Tai jau pirmi darbai ir pirma 
reali kritika.
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Ataka po atakos pačioje Amerikos žemėje

už

Anglijoje, rodydamas prokomu
nistini ir procastrinį nusistaty
mą. Ir tai visa dėjos Amerikos

1961 m. vasarų 3 <L, nr. 9.

AR ŽINAI,
Kokius. civilizacijos patogu
mus mėgsta anglai?

Anglijos vyriausybė paskel
bė statistiką, kad du trečdaliai 
anglų šeimų turi televizijas ir 
dulkių siurblius, trečdalis skal
biamąsias mašinas ir tik aštun
tadalis šaldytuvus.

Kurios moterys labiau 
vargsta?

Švedijoje buvo apklausta 
lėtas šimtų moterų, kurios 
ri du vaikus. Pasirodė, kad
moterys, kurios turi nuolatines 
tarnybas, jaučiasi gerai. Tos, 
kurios namie dirba, jaučiasi nu
vargusios ir jas kankina nemi
ga.

komitetą jau sudarė tik 50 pro
centų tiesos. Tai jau žurnalisti
nis menas, kartais sąmoningas, 
o kartais ir nesąmoningas dėl 

Tarp dienos įvykię galima Manifestas, kurį komunistę lyderiai paskelbi Maskvoje 1960 gruo- nevengė tyčiotis iš Amerikos, nepilnos informacijos. Bet ko
munistų jis vartojamas sąmo
ningai ir plačiai. 
(STATYMAS IR PINIGAI 

Komunistų iniciatyva prieš 
kongresinės įstaigas rado at
garsio ir tarp kai kurių kon- 
gresmanų. Kongresai. James 
Roosovelt, Kalifornijos demo
kratas. paskelbė Washingtono 
viename laikraštyje per du pus
lapius skelbimą — savo pasi
sakymą prieš komitetą prieš
amerikinei veiklai tirti. Komu
nistai laukė, kad jis pasirodys 
ir su pasiūlymu Kongrese pa
naikinti komitetą. Bet jis nu
matė, kad komitetą panaikinti 
nebus pakankamo pritarimo. 
Metodą pakeitė — numatė siū
lyti nubraukti biudžete komite- 
tuijeikaiingus pinigus. Tegul konstitucijos ’18-tas papildymas, 

kuriuo buvo įvesta prohibicija, 
alkoholio draudimas. Nuo ta
da ėjo kova grąžinti laisvę al
koholiui. Ji truko 13 metų. Ir 
prez, F. D. Rooseveltas stojo 
už alkoholio laisvę — 1933 
gruodžio 5 buvo išleistas 21 
konstituc. papildymas, kuriuo 
buvo atšauktas 
papildymas.

Ko Amerikos 
tę išmokti iš 
šos"? ,
Japonijos kino aktorė, ku

ri vaidina Hollywoode “geišos” 
rolę, Maiki Taka, pareiškė, kad 
Amerikos moteris turėtų kai ko 
pasimokyti iš japonų “geišos”. 
Esą vyrai mėgsta geišas, nes 
jos yra moteriškos. “Amerikos 
moterys anksčiau tokios buvo, 
bet jos kovoja už lygias tei
ses su vyrais, dabar jos tas tei
ses turi, bet už tai turi mokė
ti brangią kainą”.

ir nepastebėti, kaip komunistai džio 6 pabrėžė taip pąt ir reikalą — suardyti visas antikomunisti- 
atakuoja savo pikčiausius prie- nes organizacijas. Amerikoje tokia komunistę veikla labiausiai 
Šus — kongresinį komitetą yra nukrypta prie komitetą antiamerikinei veiklai tirti, prieš se- 
priešamerikinei veiklai tirti, se- neto vidaus saugumo komitetą, prieš FBI. Kokiu būdu ta kova spaudoje, 
nato vidaus saugumo komite- vykdoma?
tą, FBI. O jau treji metai ta 
kova vykdoma sistemingai. Ver
ta ją paryškinti faktais. Tie 
faktai parodo,'kad Maskvos a- 
gresija prieš laisves ar jas gi
nančias ir komunistų kėslus de
maskuojančias Įstaigas yra at
kelta jau ne į Kubos ar kito
kias bazes šalia Amerikos, bet 
į pačią Amerikos širdį, į jos 
Kongresą.
KAS PRIEKYJE?

Yra susidaręs specialus ko
mitetas kovai prieš komitetą 
priešamerikinei veiklai tirti. Jis 
vadinamas pirmom savo vardo 
raidėm NCAUAC (National 
Committee to Abolish the Un- 
American Activities Commit
tee). Jo pirmininkas yra Aubrey 
William$. Pavardė šiaip nieko 
nepasako. Tačiau Counterattack 
biuletenis mini, kad tai tas pats 
asmuo, kuris prezidento Roose- 
velto laikais vadovavo ‘Nation
al Youth Administration” ir 
buvo labai gerai žinomas savo 
komunistine veikla, nors jis 
buvo prisiekęs nesąs komunis
tas. Taigi jis išstumtas į 
kį.

Veiklos ir kovos būdai 
rūs ir labai rafinuoti.
DEMONSTRACIJOS

Jaunimo demonstracija 
naujausias pasireiškimas 
shingtone sbusio 2 ryšium su 
naujo Kongreso susirinkimu. 
Studentai buvo suvežti iš Įvai
rių vietų. Daugiausia iš Neu 
Yofko — per 200 keturiais au- 
tobusiais. Studentai demonstra
vo. reikalaudami panaikinti 
priešamerikinei veiklai tirti ko
misiją.

Buvo suplanuota, kad triukš
mas kils tokis kaip pernai ge
gužės mėn. Kalifornijoje, kur 
studentai ir studentų vardu ki
ti buvo suprovokuoti. Tačiau 
\Vashingtone buvo suorganizuo
ta ir antidemonstracija kitų 
studentų grupių — katalikų, 
vengrų laisvės kovotojų, anti- 
komunistų internacionalas. A- 
merikos kovojantieji naciona
listai. kurie demonstravo už ko-

Senato saugumo komitetas su- nį, kuriame jis aprašė savo ap- 
sidomėjo. kas yra tas piniguo- . klausinėjimą senato komitete, 
čius, kuris sumokėjo laikraš
čiui už Castro pagyrimus. Skel
bimas buvo pasirašytas ..Ken- 
neth Tynan. Tai anglų dramos 
kritikas ir N. Y. H. Tribūne 
bendradarbis. Ji komitetas ir 
pasikvietė paaiškinti. Kai tei
ravosi, ar pinigai ne iš Kubos 
režimo, jis atsakė ne. nors ko
mitetas iš kitų liudininkų pa
tyrė, kad N. Y. Times gavo 
3,500 dol. iš Kubos režimo. 
Bet čia istorija nesibaigė.

1960 spalio mėn. žurnalas 
Harper paskelbė Tynan straips-

Prirašė ir tokių klausimų, ku
rių jis nebuvo klausiamas, bet 
kurie parodytų komiteto žioplu
mą, kad jį parodytų juokingą, 
atgyvenusi.

Kai komiteto narys Th. Dodd 
parašė Harper atsakymą, tai 
ėjo ilgos derybos dėl atsaky
mo paskelbimo. Sausyje paskel
bė pagaliau, bet su redaktoriaus 
pareiškimu, kad jis vistiek pa
sisako prieš Kongreso tyrinė
jimo komitetus.

Šen. Dodd pastebėjo, kad ši
tas rašytojas nevengė meluoti.

■NUTYLĖJIMAI
Counterattack biuletenis nu

rodė į dar . smailesnę priemo
nę — įvykius atvaizduoti tik 
50 proc. teisingai. Pavyzdžiu 
nurodė aną Washingtono de
monstraciją. N. Y. Times pa
rašė apie demonstraciją, kaip 
ją korespondentui buvo prista
tęs demonstracijos rengėjas 
anas Aubrey Williams. Skaity
tojui turėjo susidaryti įspūdis, 
kad demonstracija buvo savai
me kilusi, be jokios direktyvos 
iš šalies ir pareiškusi vfcų ten 
dalyvavusių nusistatymą prieš 
komitetą. Nutylėjimas apie an
trą demonstraciją prieš de
monstrantus, demonstraciją
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Kas grąžino Amerikoje lais
vę degtinei?

Amerikoje prieš 40 metų, 
1920 sausio 16, buvo priimtas
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ivai-

buvo
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SAN FRANCISCO praėjusių metų gegužes mėn. taip Šūkavo studentai prieš Kongreso ko
misiją tirti prieSamerikinei veiklai.
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Prieinamlauslomlj kainomis su 
labai gerom išsimokSJimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVASKIENtS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k 

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mas*. 
Off. TH.: AN 8-4618 

Re*.: AN 1-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

komitetas lieka gyvas, bet te
gul nieko neveikia.

Reikalas tebegyvas
Komunistai varo akciją 

liau. Antikomunistai buvo 
raginti taip pat laiškais ir 
zoliucijom veikti Kongresą, kad 
komitetas ar komitetai būtų pa
likti veikti.

to- 
pa- 
re-

anas 18-tasis

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS VAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemišką koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

PASIPRIEŠINIMAS PRIEŠ 
STIPENDIJAS TEBEEINA

N. Y. Herald Tribūne taip 
pat parašė vedamąjį prieš gu- 
bernatorio Rockefellerio pla
ną duoti visiems studentams 
stipendijas, nepaisant, kokioje 
mokykloje jie mokosi, valdžios 
ar privatinėje. Tribūne, kaip ir 
N. Y. Times, rašo, kad tai prie
šinasi valstybės konstitucijai. 
Tik ištrauką iš konstitucijos 
davė per ilgą. "Pirma ištraukos 
dalis tinka 
konstitucija 
sioginį ar 
nių grupių 
lėšom. Bet
apie galimą paramą vaikam 
transportuoti į mokyklą ir at-

laikraščio norui: 
pasisakė prieš tie- 
netiesioginį religi- 
rėmimą valstybės 
antra dalis kalba

moteris turė- 
japonię "gei-

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski^
(ARMAKAUSKAS)

Grabo rius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

MatthewP. Ballas

gal. Taigi paramą piliečiui, o 
ne religinei grupei, k*ip ir 
stipendija yra parama piliečiui.

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

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

— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770
SPAUDA

JosepliCarszva

iš-

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Treji metai

Brooklyn 21. N. Y.

Vincas Trumpa

gresyviais iš ‘Laisvės’ ir ‘Vil
nies’ lagerių ... Praeitų metų

Times 
Įdėjo per visą puslapi skelbi
mą. kuriame teigiamai prista
tomas Kubos Castro režimas.

G R A B0R I U S 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDF0RD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

KO LIETUVIAI KOMUNISTAI LAUKIA ŠI AK METAIS

miteto veiklą.
DISKREDITAVIMAS

Diskredituoti, suniekinti, 
juokti prieš komunistus kovo
jančias įstaigas ar komitetus 
yra kitas metodas, daug subti
lesnis. rafinuotesnis. Apie jį 
plačiai kalbėjo senatorius Tho- 
mas Dodd senato vidaus saugu
mo komitete. Senatorius krei
pė dėmesį į tokius mažai akio 
krintančius reiškinius. — Perei
tais metais New York

Laisvė sausio 17 rašė, kad 
Lietuvių literatūros draugija, 
per kurią reiškiasi lietuvių ko
munistuojančių veikimas, pagy
vėjus. Priežastis: "Pasaulinė si
tuacija visur keičias progreso 
kryptimi ... Visa tai kelia LLD 
nariuose ūpą . .. Mūsų darbuo
tės pagerėjimui, be abejo, ne- linkę palaikyti santykius su pro- 
mažai pasitarnavo ekskursijų 
apsilankymas Lietuvoje ... Tu- ___ _____  ___ t
ristų eilėse buvo dauguma LLD gruodžio 23 d. ‘Laisvėje’ buvo 
darbuotojai. Iki šiol į Lietuvą paskelbtas laiškas nuo naujo 
ekskursantai didžiumoje buvo .ateivio, kurio nesutiko spaus- 
senesnio amžiaus žmonės. Atei- dinti dipukų spauda 
tyje. be abejo, vyks ir jaunes
nių žmonių".

Komunistiniai veikėjai ir ima 
kreipti daugiau akis j tuos jau
nuosius žmones. Pirmiausia Į 
dalį naujosios ateivijos.

Vilnis sausio 17 rodė dide
lio pasitenkinimo Vienybės laik-

raščio pripažinimu, kad kai ku
rie iš naujosios ateivijos nuė
ję Į komunistuojančią “Lais
vę”. Minėjo “Vienybės” žodžius: 
“Kai kurie pokario metais pa
bėgusieji mūsų tautiečiai yra

šo sausio 24, “apskrities ko
mitetas nusprendė ‘bandyti su
sisiekti su vėlesniu laiku iš T. 
Lietuvos atvykusiais jaunuo
liais’. Laikraštis priduria: “Jie 
negi bus 'akli, kad nesupras
tų, kad jų vieta pažangesnių 
lietuvių eilėse, o ne tų, kurie 
pataikauja buržuaziniam ele
mentui”.

Šis komunistų susirūpinimas 
“jaunuoliais” kilo dėl dviejų 
priežasčių. Viena, dėl bendro 
Maskvos Įsakymo sustiprinti 
veiklą tarp jaunimo, ypačiai 
tarp studijuojančio jaunimo,. 
Antra, dėl specialaus nepasi
tenkinimo tų, kurie lankėsi iš 
Lietuvos pas lietuvius komunis
tuojančius ir rado juos susenu
sius.

SOVIETAI vejasi Amerika, gamindami savo stiliaus priekabas — 
mukus atostogaujantiems”.

J. B. S KALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Park-way Station)

Naujas 
ateivis, pasivadinęs atsiskyrėliu, 
‘Laisvėje’ puola dr. D. Jasaitį 
už tai. kad šis ‘Naujienose’ puo
lė A. Šalčių”.

Vilnis džiaugiasi Vienybės 
pripažinimu, kad kai kurie nau
jieji ateiviai pereitais metais 
įvykdę lūžį, ir teigia savo ruož
tu: “Kai kas kalba, kad ir pats 
Juozas Tysliava ... asmeniškai 
jau kalba už kultūrinį bendra
darbiavimą ... Jei praeitais me
tais įvyko lūžis kultūrinio ben
dradarbiavimo su Lietuvos žmo
nėmis. tai šiemet galima laukti 
dešimties lūžių”:

Sumini naujus tariamo ben
dradarbiavimo faktus.

Vilnis sausio 19 rašė: “Ta
rybų Lietuvoje šiemet vėl pa
sirodys dviejų amerikiečių ra
šytojų knygos. Viena. Laisvės 
redaktoriaus A. Bimbos ‘Klasių patenkinta ir dėkinga teismui aprašymo interpretacija? 
kovos istorija Amerikoje’, ant- už šį nuosprendį ir pažada riL 3. Kur ir kada, žodžiu ar
ra — Sonios Pipiraitės-Toma- pintis, kad pašto įstaigos nebū- raštu, aš esu siūlęs, “kad liė-
rienės parašyta knyga vaikam, tų piktnaudojamos. Reikia su- tuviai de facto pripažintų oku-
Kalbama dar esą apie Joniko glausti visas žmogiškas jėgas ir pacijos sudarytą padėtį"? 
angliškos knygos išleidimą". piniginius fondus Įstatymų lau- 4. Kur ir kada, žodžiu ar raš-

Mėgins paimti į savo įtaką žytojams sudrausti Neneiki*
dar ir pačius naujausius atei- daug aiškinti, kad pašto Įstai-
vius, kurie buvo išleisti iš oku- gos nori nuoširdaus visuome-
puotos Lietuvos. nės bendradarbiavimo: praneš-

Vilnis keliaią atvejais minė- ti iš ko ir kada gaunama paš
tu nelegalios pašto siuntos. Ly
giai taip pat kviečiamos bendra
darbiauti visos kitos Įstaigos bei 
agentūros, kad greičiau būtų 
apvalytos pašto Įstaigos nuo pa
tarnavimo parnografijos sklei-

jo Draugo pareiškimą, kad da
bar atvykęs iš Lietuvos jauni
mas negali susigyventi su se
niau čia atvykusiais lietuviais, 
atkreipė specialiai Į jį dėmesį 
ir padarė tokią išvadą savo aps
krities komitete. Esą. kaip ra- dėjams.

Atviras laiškas Darbininko redakcijai
REDAKCIJOS PASTABA

Federalinis teismas sausio 27 
Washingtone nubaudė Herman 
L. Womack ir Alfred J. Hei- 
necke iki trijų metų ir 9 mėn. 
kalėjimo už neleistiną pasinau
dojimą paštu, siunčiant pamo- 
grafinę literatūrą. Pašto virši
ninkas Day pareiškė, kad tai 
yra Įspėjimas visiems kitiems, 
'kurie mėgintų tuo piktu darbu 
verstis. Paštų valdyba esanti

Š. m. sausio 24 d. jūsų laik
raščio spaudos apžvalgos sky
riuje tilpo nuo pradžios iki ga
lo pilnas neteisingų insinuaci
jų ir šmeižtų straipsnis prieš 
mane. Rezervuodamas sau teisę 
atitinkamai reaguoti į tuos 
šmeižtus, šiuo tarpu norėčiau, 
kad Darbininko redakcija man 
atsakytų į sekančius klausimus:

1. Sąmoningai ar nesąmonin
gai Darbininkas išleido faktą, 
kad S. Žymantas kalbėjo ne 
apie studentų susirinkimą New 
Yorke, kuriame jis visiškai ne
dalyvavo, bet tik apie to susi
rinkimo aprašymą, kuris tilpo 
Vienybėje?

2. Ar Darbininkas sutinka su 
Žymanto duodama to Vienybės

tu, aš esu pasisakęs prieš Lie
tuvos nepriklausomybę?

5. Kur ir kada Liaudis ir 
Kapočius yra pasakęs ar para
šęs. kad lietuvių tautai šian
dien yra atimta galimybė dary
ti bet kokius politinius spren
dimus? Jeigu ne. tad kodėl tas 
pilnas piktos valios ir šmeižto 
manęs sustatymas j vieną lini
ją su Liaudžiu ir Kapočiumi?

WOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499šitas laiškas ir jo paklausi
mai turėtų būti nukreipti Į St. 
Žymantą “Dirvoje”. Darbinin
kas tėra spaudos apžvalgoje at
pasakojęs St. Žymanto straips
nių mintis ar tiesiog jį cita
vęs pažodžiui.

“Dirvoje” straipsniai buvo 
paskelbti sausio 11 ir 13, Dar
bininkas juos apžvelgė sausio 
24. Per tą pusantros savaitės 
tarpą neteko pastebėti, kad V. 
Trumpa ar jo klausytojai bū
tų atsiliepę tame laikraštyje ar 
kitur dėl neteisingo jo minčių 
pristatymo ‘Vienybėje’ ar ‘Dir
voje".

Jei po Darbininko spaudos 
apžvalgos V. Trumpa atsiliepė 
laišku į Darbininką, tai tą laiš
ką mielai skelbiame, nes V. 
Trumpos atsiribojimas nuo min
čių, kurios buvo priskirtos jam. Taip pat gaunamos ir Darbi- 
yra lietuviškai linijai laimėji- ninke. 916 H’illoughby A ve. 
mas.

Iš Pavergtos Tėvynės (Long 
Play Hi-Fi Lithuanian Rėcords).

Albume telpa 24 lietuviškos 
dainos, ištraukos iš lietuviškų 
operų šokiai ir estradinė mu
zika. Jokūbas J. Stukas Įrašė 
minėtą muziką Į justeles praei
tą pavasari besilankydamas pa
vergtoje Lietuvoje. Vienos 
plokštelės kaina 4 dol., už abi 
8 dol. Persiuntimas 1 dol. Už
sakymus siųsti 1264 White St., 
Hiliside. N. J.

meniškos fotografijosNorite geros
PORTRETO. SEIMOS. VAIKŲ

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677



t

Pubiiafted a«ml-WMkiy «xe«pt teoiMa) 
w«ek* and Juty and First wMk M 

August wtM« publlaiied wkty.MUSININKAS
THE WORKER (TRH CopyrlgM) By FRANCIBCAN FATHERS

Eina nuo W5 moty. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS 

factad Nm postags pald a* Brookiyit Post Offlca

Universitetas su reaktorium
Pasakoja dr. Vytautas Vygantas (4)

•URgCRIPTION RATU 
Dosurtic /sarty ------------------ 9MB
Brooktyu, N. Y. ------------------ 9M0
Hali year ------------------- :------ B3.S0
Forolgu ' ..... . , — , M-80

Lalkrattl tvarkė REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožifira. Nenaudoti stralpo- 
nlal saugomi Ir gretinami autoriams prašant. Pavarde pasl rąžyti straipsniai net>0 
tinai ižreiikia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini Ir kalbų redakcija neatsako 
REDAKCIJA. Ir ADMINISTRACIJA: »K> Wlllougbby Avė., Brookiyn 21, N. Y.

Tol. t GLjsnmore 5-72B1

Vliko žodis viso pasaulio lietuviam
Minėdami Vasario 16 dienos 

43-čiąją Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį, sveikiname jus, 
kurie kenčiate rusiškojo komu
nistinio imperializmo okupaci
ją pavergtame krašte, ir jus, 
kurie tėvynės pasiilgę ir išblaš
kyti po visą pasaulį, tvirtai jau
čiatės lietuviais esą, pasiryžę 
lietuviais išlikti patys ir išlai
kyti tokiais savo jaunesnes ir 
pačias jaunąsias kartas, pasiry
žę puoselėti meilę Lietuvai ir 
ryžtą išlaisvinti ją iš svetimų
jų vergijos, prisiekę siekti sa
vo tautai laisvės ir Lietuvai 
tikros valstybinės nepriklauso
mybės.

Tų tikslų siekiant mes ne
same palikti vieni. Amerikos 
Jungtinės Valstybės, Didžioji 
Britanija, Kanada. Australija, 
Filipinai ir kitos valstybės per 
savo atstovus Jungtinėse tau
tose, kai ten pereitų metų pa
baigoje buvo svarstomas kolo
nializmo klausimas, kėlė faktą, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
yra Sovietų Sąjungos jėga už
grobtos, sulaužius tarptautinę 
teisę, pasižadėjimus ir sutartis 
ir dabar laikomos kolonialiniai 
pavergtos. Buvo pareikšta, kad 
Sovietų Sąjunga turėtų joms 
laisvę grąžinti, jei nori įrody
ti savo gerą valią teisėtumui 
ir pastoviai taikai pasaulyje Į- 
gyvendinti.

Atsakydamas į tai, Chruščio
vas Jungtinėse Tautose daužė 
stalą kumščiu ir batu, tuo de
monstruodamas, kad Sovietų 
Sąjunga nė nemano jos paverg
toms tautoms laisvės grąžinti, 
mėgindamas visus įtikinėti, kad 
tik Afrikos ar Azijos tautų ko- 
lonialinė priklausomybė yra pa
vergimas, bet Lietuvos ir kitų 
rytu Europos tautų sovietinis 
pavergimas yra “išlaisvinimas”. 
Ir net daugiau, naujasis komu
nistinių partijų manifestas, pa
skelbtas Maskvoje 1960 gruo-

Į

Hugh Walpole

Priešas slėptuvėje

(2) •
Na ir kalbėjo jam. Tai ir bu

vo vienas iš sunkiausių ponios 
Ivanovienės rūpesčių sulaikyti 
dėdę Antaną nuo kapitono For
do kambario.

— Jis turi kitus interesus,
— sakydavo jis savo švogeriui.
— Jis skiriasi nuo mūsų.

— Visi žmonės yra panašūs.
— dėdė Antanas atsakydavo, 
šypsodamasis į ją. — Mes esa
me visi broliai! Mano širdis de
ga jam.

Iš tikro pradžioje visos šei
mos širdys linko į jį ir buvo 
pasiruošę kapitoną Fordą pa
daryti vienu iš jų pačių. Bet 
kapitonas Fordas nemėgo jų, 
vodkos, nepakentė arbatos ir 
negalėjo paliesti jų mažų agur
kų. Jis stebėjo mažo Vladimi
ro kramtymą su pasibaisėjimu. 
Matant dėdės Antano skubėji
mą griaužiant vištos kaulą, balo 
bronzinis kario skruostas.

Niekados jis nebuvo dide
lis kalbėjimo šalininkas. Jis vi
suomet nepatikėdavo kalbėto
jais, ir vienas iš mėgiamiausių
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džio 5 ir vėliau Chruščiovo kal
ba. paskelbta 1961 sausio 6, 
aiškiai pasako, kad komunizmas 
įžūliai siekia viso pasaulio už
valdymo ir kad tai įvyks arti
miausioje ateityje, arba, anot 
Chruščiovo, žmonijos dabarti
nės kartos anūkai jau gyvens 
viso pasaulio komunistinėje 
santvarkoje.

To atsiekti Chruščiovas tiki
si ne karine jėga, bet koeg
zistencija, laisvąjį pasaulį už
liūliuodamas, jo budrumą už- 
migdydamas, stiprindamas ja
me defetistines nuotaikas ir
mintį, kad kito kelio nėra: ar
ba kapituliuoti prieš komuniz
mą arba žūti atominio sunai
kinimo kataklizme.

Laisvajame pasaulyje visada 
buvo žmonių, kurie pasiduoda
vo defetistinėms nuotaikoms ir, 
vietoje kovoje su blogiu, prieš 
jį kapituliuodavo, tardami, kad 
tai darą taikos išsaugojimui ar 
net žmonijos nuo sunaikinimo 
išgelbėjimui. Tokių nuotaikų Į- 
sivyravimas 1939 atidavė Euro
pą Hitlerio ir nacių terorui, 
tokių nuotaikų skiepinimas ga
li šiandien įstumti pasaulį į 
naują katastrofą.

Maskva pasiryžusi daryti vis
ką Europoje (Berlynas ir Vo
kietija). Afrikoje (Kongo), Azi
joje (Laos) Pietų Amerikoje 
(Kuba), pačiose Jungt. Tau
tose jas griaunant, kad tik kel
tų tarptautinę netvarką, didin
tų sumišimą laisvajame pasau
lyje ir brandintų jame visuoti
nas defetizmo nuotaikas savo 
tikslams pasiekti.

Mūsų pačių lietuviškoje iš
eivijoje pradėjo atsirasti pavie
nių asmenų, kurie yra linkę 
bendrauti su Sovietų Sąjungos 
patikėtiniais lietuviškais kvis- 
lingais, vardan kultūrinių ir ki
tokių ryšių su lietuvių tauta 
okupuotame krašte. Jie vadi
na tai “tilto” statymu į Lietuvą.

(Nukelta į 4 psl.)

te ką nors pasakyti, visų pir
ma pagalvokite, ar apsimoka 
tikrai gaišti laiką. Jūs tikrai 
įsitikinsite, jog neverta. Ivano
vų šeima tikrai niekados pirma 
nepagalvodavo. Jie kalbėjo, 
kas tik jiems ateidavo į galvą, 
kalbėdavo visi vienu metu, rėk
davo ir šaukdavo, tarytum di
džiausiam reikale, laimingi, 
draugiški ir linksmi. Ponia I- 
vanovienė veikiai suprato, kad 
kapitonui Fordui nepatinka 
triukšmas valgant. Ji stengėsi 
pašalinti tai, bet jos atmintis 
buvo trumpa, ji lengvai pati už
simiršdavo, ir jos pasiteisini
mai labai maža suteikdavo ma
lonumų. Kiti anglai šypsodavos 
dėl to triukšmo ir netvarkos. 
Kapitonui Fordui atrodė, kad 
jam uždėta krašto ypatingai ne
maloni ir pavojinga pareiga. 
Kiekvienam buvo aišku, kad 
jis nėra patenkintas.

Buvo dar ir kitokių mažmo
žių. Jis pageidavo šaltos mau
dyklės kiekvieną dieną, ir tai 
būtų buvę visai paprasta, bet 
kranai buvo keisti, vanduo kar-

Civilizuotuos* kraštuose gy
venantiem žmonėm, tur būt, re
tai ateina galvon mintis, kiek 

- mažai praeityje buvo rūpinta
si civilizuoti kitus kraštus, ypač 
buvusias kolonijas. Jos buvo 
paliktos primityviam gyveni• 
mui, kad ir tokia Afrika arba 
belgų valdytasis Kongas. Jei ką 
darė, tai tiktai misijonieriai.

Belgijos jėzuitai prie savo 
misijos Kisantu dar 1926 įstei
gė medicinos kursus slaugėm; 
juos personalu aprūpinti ir iš
laikyti padėjo garsus Belgijoje 
katalikų universitetas Louvai- 
ne, kur kitados nemaža mokė
si ir lietuvių (pav., dr. kun. 
Pr. Kuraitis, vysk. M. Reinys). 
Tas pats universitetas po še- 
šerių metų įsteigė dar aukšto
sios agronomijos kursus ir dar 
po metų — komercijos. Visi 
kursai 1948 buvo sujungti vie
nos administracijos žinion ir 
pavadinti universitetiniu cen
tru — Lovanium. Vardas primi-
nė Belgijos Louvainą. nuo ku
rio tas centras priklausė. Iš Ki
santu jis buvo atkeltas Į Kim- 
venza prie Leopoldvillės.

Užraktas neužrakindavo durų. 
Vieną kartą, kada kapitonas 
maudėsi, įžengė dėdė Antanas, 
kuris, užuot pasišalinęs, pasiū
lė. kad jie maudytųsi kartu. 
Buvo dar nemalonumų su skal
bėja. Anglijoje taip jau sutvar
kyta: jūs įteikiate skalbinius 
pirmadienį, ir gaunate juos at-
gal penktadienį. Bet darykit 
ką norit, o skalbykla Rusijoje 
turi savo papročius. Dažnai nu
statytu laiku negalima buvo at
gauti skalbinių iš skalbyklos, 
kad ir kažin kaip prigrąsydavo 
Mašą. O vienok ji grįždavo be 
skalbinių, nors gerokai pasikal
bėjusi su vedėju, kuris tikė
josi tik kitą trečiadienį ar ket
virtadienį sutvarkyti kapitono 
skalbinius.

— Jūs matot, kaip pas mus 
yra. — sakė ponia Ivanovie
nė, šypsodamosi linksmai.

— Bet dėl Dievo? — sušuko, 
kapitonas. Jis apsitvėrė kinų 
siena, o šeima sekiojo jį pil
nom išgąsties akim. Jis juto jų 
baimę ir tai jį erzino. Jis ėmė 
mokytis rusų kalbos su užside
gimu ir užsispyrimu. Jis nebu
vo labai gabus, bet nuostabiai 
atkaklus. Jo akcentas buvo pa
sibaisėtinas, bet niekados ne- 
suklysdavo gramatikoje. Tai I- 
vanovams pranašavo liūdną, ny
kią žiemą.

3
PRIEŠ KELETĄ savaičių prieš 

Kalėdas kapitonas Fordas pa-

Dar praėjo keleri metai, kol 
nutarta iš tų užuomazgų suda
ryti visai savarankų universite
tą. Belgijos vyriausybė 1950 me 
tais davė žemės prie miesto, už 
12 kilometrų, vadinamas Amba 
kalvas — apie 270 hektarų. Bet 
reikėjo veiklaus ir ryžtingo as
mens, kuris organizuotų lėšas 
namam statyti. Tam buvo pa
skirtas kun. L. Gillon, Sv. Sos
to prelatas, Louvaino universi
teto profesorius, specialistas fi
zikas. Jis sutelkė lėšas, išstatė 
gražius pastatus, suorganizavo 
pagrindinius fakultetus: teolo
gijos, teisės, medicinos, filoso
fijos, humanitarinių mokslų, 
gamtos mokslų, politinių ir eko
nominių mokslų. Suorganizuoti 
dar pedagogikos, psichologijos 
ir politechnikos institutai; taip 
pat įvairūs paruošiamieji kur
sai universitetinėm’ studijom. 
Lovanium, be to. gavo pontifi- 
kalinio universiteto vardą.

Sis privatus katalikų univer-
sitetas pradėjo veikti 1954 me
tais su 33 studentais, iš kurių 
30 buvo juodukų. Universiteto 
1959 metų apyskaitoje jau ro- 

maina. Oras pasitaisė. Iškrito 
sniego, ir po to buvo eilė nuo
stabiai gražių dienų: dangaus 
spalva atsispindėjo baltoje že
mėje ir auksiniai bokštai nuos
tabiu puikumu. Tada keistos ir 
savotiškos išvaizdos Maskvos 
gatvės virto romantiškais ke
liais. lydinčiais į paslaptingus 
kraštus. Kiekvienas bjaurumas 
virto grožiu, ir praeiviui vis
kas šypsojosi paslaptingumu.

Kapitonas Fordas jautėsi ne
smagiai. Visiškai prieš savo no
rą pradėjo mąstyti apie savo 
jaunas dienas, kada mylėjo mo
teriškę: manė ją esant doru
mo ir kuklumo pavyzdžiu. Ir 
net jai rašė eilėraščius. Tada 
iš tikrųjų buvo vasaros nak
tis. kai važiavo su ja į Hemp- 
steadą. kai jis kreipėsi į mė
nulį paliudyti jo atsidavimą ir 
prisirišimą. Ir kaip jis nuo to 
laiko juokėsi iš savęs ir kokie
pasigailėtini atrodė jam kiti 
jauni žmonės su lygia romantiš
ka paikyste. Po sutuoktuvių 
buvo momentų, kada vėl grįž
davo retkarčiais tos kvailystės. 
Tai buvo ponia Fordienė, kuri
pirmutinė pradėjo juoktis iš jo: prieita. Kapitonas Fordas buvo

— Na. Jonai, — ji sušuko, 
kai jie praleido povestuvinį mė
nesį Monte Carle. — Nema
niau, kad tavyje bus tokios rū
šies puvėsių.

Jam pačiam Maskva nedavė 
jokio smagumo. Kai vieną kar
tą grįžo vėlai namo, vežamas 
vežiko, keikė jis šaltį, kelio ne

UNIVERSITETO bibliotekoje dviejų rasių ramybė.

doma 365 studentai, iš kurių 
248 afrikiečiai. Dabar yra 
apie 500, bet gali priimti ir 
apgyvendinti iki 700. Kiekvie
nam studentui yra atskiras kam 
barys. Msgr. L. Gillon pasakė: 
“Mes labai greitai galėtume uni 
versitetą išplėsti iki 2,000 stu
dentų, bet Kongo vidurinės mo
kyklos nepajėgia paruošti rei

lygumą ir arklio lėtumą. Bet už 
to keiksmo slėpėsi keista šili
ma, laimingas pasitenkinimas. 
Baltos gatvės tęsėsi šviesos li
nijose per tamsias ir nevieno
das sienas. Sargo liepsnojanti 
ugnis gatvės kampuose, plonos 
liepsnelės žibančios prieš iko
ną, rusiška ramybė tos milži
niškos nakties, kuri apima taip 
plačiai, ir krašto tyla sujaudino 
jį. savo šalta ranka šnibždėda
ma, savo draugišku balsu. Prieš 
Kalėdas jis pats save įtikino, 
kad jeigu jis nepaisys, tai ku
rią nors dieną jis pasirodys 
kvailiu, pamildamas šį kraštą.

Dabar ši baimė pasirodyti 
kvailiu iš tikrųjų buvo labai 
rimta. Ir galbūt stipriau veikė, 
nes per šiuos paskutinius mė
nesius jis dar labiau užsidarė 
savyje. Kalėdų dieną jų papro
čiai jam teikė sunkumų: jis nu
pirko puikias dovanėles vai- 
kams, bet nenorėjo atsilankyti 
į kalėdinę eglutę. Jie gi, įsidrą
sinę laimingu džiaugsmu, atėjo 
į jo kambarį, ir penkerių me
tų Vladimiras panoro pabučiuo
ti jį. Iki to. jo laimei, nebuvo

labai išdidus ir atrodė ' piktas.
Per vakarienę šeima davė 

jam dovaną. Ponia Ivanovienė 
Tiučevo poeziją, ponas Ivano
vas rusišką tabokinę, o dėdė 
Antanas maža varinę ikoną. Jis 
jautėsi labai nesmagiai, netu
rėjo ko pasakyti.

(Bus daugiau) 

kiamo kandidatų skaičiaus”. Ne
ramumų laikais studentų skai
čius buvo kiek sumažėjęs, nes 
savo studentus atšaukė Katan- 
ga ir nutrūko Belgijos vyriau
sybės stipendijos. Profesūra vi
są balta, tik vienas yra kuni
gas juodukas. Profesoriam mo
kama apie 500-600 dol. mėne
siui. Profesoriai paliko gerą 
įspūdį juodukam studentam, 
kai neramumų dienom neišbė
giojo, o spaudimas čia buvo ne
mažas.

Praslinkus vos mėnesiui, kai 
buvo paskelbta Kongo nepri
klausomybė, atsirado komunisti
nis personalas universitetui per
imti. Lumumba buvo universi
tetą nacionalizavęs. Atvyko pa
ruošti rusai ir čekoslovakai per
imti fizikos ir filosofijos fakul
tetų. Prie fizikos fakulteto ame
rikiečiai įrengė atominį reakto
rių, kurį dabar saugo Jungti
nių Tautų kariuomenės Tuniso 
dalinys. Yra ir JAV techninio 
personalo, kuris gyvena Lova- 
niume ir reaktorių techniškai 
prižiūri. Mobutu visus raudo
nus mokslininkus išvaikė. Lo
vanium toliau liko laisvas ka
talikų rankose, bet suvalstybi- 
nimui jis bus nemaža pagunda, 
nes tai vienas iš geresnių uni
versitetų visoje Afrikoje. Eliza- 
bethvillėje, Katangos provinci
joje, užsidarė ir dar nebevei
kia. Jis buvo kurtas Briuselio 
universiteto.

Man lankantis Lovanium uni
versitete, kur buvo Pax Roma
ną seminaras, malonų Įspūdį 
sudarė moderniški pastatai ra-
mi aplinka, labai palankios są
lygos studijom. Krito į akį sto
ka tradiciją ir susigyvenimo 
tarp profesorių ir studentų. Mo
kytojai ir mokiniai po paskaitų 
gyvena uždarą gyvenimą. Ryšys 
tarp profesorių ir studentų la
bai suvaržytas. Jei profesorius 
nepakviečia, studentas negali 
pas jį užeiti. Pasireiškia dar 
menkas savo socialinės atsako
mybės pajautimas.

Tarp studentų yra ir Lumum- 
bos šalininkę. Vieni yra jo gen
ties jaunuoliai, kitiems patinka 
siekiamoji Kongo centralizaci-

ja. Komunistais negalima jų va
dinti, nes visi yra katalikiškai 
orientuoti. Ideologinį skirtumą 
supranta, bet praktiškai nenu
vokia, ką komunizmas gali pa
daryti. Jie kalba dažnai apie
savo afrikietiškas vertybes, 
skirtingas nuo kitų tautų ir 
kraštų. Bet kas tos afūkinės 
vertybės — patys nežino. Ar 
tai savosios juodos rasės skir
tumai, kurių kiti neturi, ar va- 
karietinės civilizacijos pritaiky
mas savai rasei ir kraštui. Tai 
galima būtų palyginti su lietu
viais, kurie Amerikoje kartais 
pakalba apie lietuviškas verty
bes, bet ne visada nuvokia, kas 
jos tokios yra, kad iš kitų iš
skirtų. Kadangi universalinė kul
tūra yra bendra, kaip ir žmo
niškumas, tai tose skirtingose 
vertybėse tiktai atsispindi sa
va tauta ar rasė. Afrikiečiai 
intensyviai to ieško.

Pirmiausia, be abejo, jiem 
reikia mokytų žmonių naujai 
valstybei. Lovanium universite
tas yra viltis. Jis jaučia, kad iš 
jo reikalaujama greitai duoti 
tų mokytų žmonių. Taip pat jau
čia, kad mokslą ir mokymą rei
kia išlaikyti atitinkamoje aukš
tumoje. Dėl to universitetui ne
bus lengva ateityje abu tuos 
uždavinius skubiai patenkinti.

Skaičiai inauguracijoje
Prezidento inauguracijos me

tu vadinamai “gala” bilietų iš
parduota 12.000, už kiekvieną 
po 100 dol. Milijonines pajamos 
eis rinkimų išlaidom padengti. 
Penkiuose baliuose bilietų bu
vo parduota 27,000 po 25 dol. 
Prezidentui saugoti tą dieną bu
vo paskirta 4,000 valdininkų. 
— Washingtono viešbučiuose 
yra 21,000 kambarių, tačiau 
svečiai buvo nukreipti į Balti- 
morę ir miegamuosius vagonus

Hollyvrcodas vėl raudonėja
Kongreso komisija priešame- 

rikinei veiklai tirti, pranešė, 
kad komunistai vėl briaujasi į 
Hollywoodą. Komisijos tyrinė
jimų dėka, daugelis jų buvo nu
šalinti. bet dabar jų vėl atsi
rado apie 300-400.

atsakymų buvo: jeigu jūs turi- tais būdavo rudas ir tirštas, stebėjo, kad jame įvyko per
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Ateitininkų pradžios klausimu
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Povilas Dirkis dviem atve
jais (Darbininko nr. 2 ir 8) dės
tė, kaip daug kas painiojasi, 
rašydami apie ateitininkų kil
mės pradžią ir vietą. Tačiau 
ir pats autorius susipainioja, 
pradėdamas nuo to, kad ne
skiria Ateitininkų organizacijos 
nuo “Ateities” žurnalo. Orga
nizacija yra ankstesnė, laikraš
tis vėlesnis. Organizacijos pra
džia rišama ir su lietuvių stu
dentų veikla užsienyje, bet ne
teko girdėti, kad “Ateities” pra
džios būtų kas ieškojęs užsie
nyje, kaip rašo P. Dirkis.

L Ateitininkų organizacijos 
užuomazgų ieškoma 1907 — 
1910 laikotarpyje visai pagrįs
tai. Kan. M. Vaitkus savo pri
siminimuose “Ateitininkų ge
nezė” (Tėvynės Sargas 1948, 
Nr. 4) ir St Yla “Ateitininkų 
Vadove” (1960) pateikia faktų, 
kuriais tikėti yra daugiau pa
grindo, negu Pov. Dirkio nei
gimais. Nėra pagrindo netikėti 
ir prel. M. Krupavičium, kuris 
tada buvo tarp jaunimo, kai 
jis rašo: “Ateitininkijos kūrė
jai jau rado ateitininkų bevar
džių eiles. Jie tik davė jiem 
vardą, susistemino mintis ir 
idealus, pastatė aiškius tikslus 
ir uždavinius, surinko vienon 
šeimon ir išrikiavo” (Ateitis 
1951, Nr. 2). Kas išrikiavo?

2. Rikiavimas yra antrasis 
momentas, ir jam galima rasti 
tikslesnių datų. Pov. Dirkis iš
vardina net 11 atskirų teigi
mų (įskaitant ir savo), kad pa
rodytų “painiojimąsi”, bet 9 
iš jų mini 1910 metus. Vadi
nasi, sutaria dėl metų. Išsiski
ria tiktai St. Yla (mini 1907), 
bet jis kalba apie akstinus 
anam dar bevardžiui sąjūdžiui, 
ir Lietuvių Enciklopedija, kuri 
katalikiško lietuvių jaunimo or
ganizacijos “versmėmis” laiko

no jo, ką darė. Kur buvo sava
noris Pov. Dirkis? Kodėl jis ta
da nekėlė savo “painaus” klau
simo?

3. Rusijos universitetų stu
dentam Sąjungos vadovybė per
leisti nutarta 1911 kovo 12. (Iz. 
Dorius cituoja Dailidės laišką 
Kuraičiui 1911.UI.17). Pirmoji 
valdyba sudaryta 1911 liepos 
15; minimas P. Dovydaitis, E. 
Draugelis ir vienas iš Kauno 
(pavardė nenurodyta). Jei Pr. 
Dovydaitis.būtų steigęs ateiti
ninkus Degučiuose 1910 vasario 
19, kaip rašo prel. M. Krupavi
čius, tai būtų buvusi kalba apie 
susijungimą, o ne valdybos pa
reigų perdavimą. Tam yra ir 
kitų dar įrodymų.

4. Amerikoje yra išlikę keli 
nesklebti pirmųjų ateitininkų 
laiškai, rašyti JAV lietuviam 
kunigam ir laikomi kazimierie- 
čių archyve Chicagoje. Kun. A. 
Civinskas iš Kalvarijos 1910 
balandžio 13 rašo kun. A. Sta
niukynui: “Europoj susitvėrė 
lietuvių studentų katalikų są
junga, Į kurią yra jau prisira
šę iš Krokuvos, Fribourgo, Liu- 
vanijos, Peterburgo, Dorpato, 
Maskvos universitetų ... Di
džiausiu tos sąjungos promoto- 
rium yra kun. Kuraitis, baigęs 
pernai akademiją ( — Petrapi
lio), o dabar besimokąs Liuva- 
nijos universitete”. Kun. Pr. 
Kuraitis iš Louvaino 1910 gegu
žės 10 rašo: “Iki šiol turime 
prisidėjusių ir sutikusių prisi
dėti iš 9 universitetų: antai, 
Krokuvos, Friburgo, Rymo, 
Innsbrucko. Louvaino, Maskvos, 
Kijevo. Dorpato, Petersburgo”. 
Kitame laiške, 1911 balandžio 
6: “Studentų Sąjungos Valdy
ba jau rankose katalikų svietiš
kių studentų; tokiu būdu, ma
nome, Sąjungos reikalai geriau 
eis. Į Valdybą išrinkta Maskvos

mą ateitininkų pradžios tiktai 
Lietuvoje, kaip tai darė “Drau
ge” ir prel. M. Krupavičius. Sa
vo krašto vardan nereikia pa
neigti to, kas savo tautos žmo
nių buvo daroma ir užsienyje.

5. Moksleiviai tesivadino pra
džioje ateitininkais, kai ėmė 
skaityti “Ateitį”. Studentai tuo 
vardu ligi pirmojo Didžiojo ka
ro nesivadino. Bet organizacija 
turėjo tą patį tikslą ir ji buvo 
studentų inspiruojama ir veda
ma. Minėtam laiške Pr. Dovy
daitis rašo: “Visuomet,, kaip tik 
užeis kalba apie katalikiškos 
moksleivijos reikalus, tai apie 
tai kalbėti mano priedermė”. Ki 
tame laiške (1912 liepos 10 iš 
Runkių) rašo apie antrąjį visuo
tinį ateitininkų susirinkimą 
Kaune 1912 birželio 21 ir 22. 
Apie pirmąjį susirinkimą ir 
Pr. Dovydaitį rašo kun. Pr. Ku
raitis: “Šią vasarą bus pirmuti
nis susirinkimas, sušauktas ir 
vedamas pačių svietiškių. Pr. 
Dovydaitis turės daug darbo su 
tuo susirinkimu, na, ir paskui 
su įvykinimu susirinkimo nuta
rimų” (1911 gegužės 11 iš Lou- 
vaino). Kitame laiške jau pra
neša apie pirmąjį susirinkimą: 
“Buvo liepos mėn. pabaigoje 
Kaune ... Pirmininkavo Mask
vos stud. E. Draugelis, sekreto
riavo Kijevo stud. Tiškus ir 
Kauno slaptos katalikiškos kuo
pelės pirmininkas K.- Bizauskas.

(Nukelta į 5 psl.)

KAUNO katedioj ir Rotušės aikštės kampelis iš eseistinių laikų, čia būdavo slapti ateitininkų 
susirinkimai. Prie katedros gyveno kun. P. Dogelis, o prie Rotušės aikštės šv. Kazimiero d-jos 
namuose, kun. A. Dambrauskas — Jakštas, pirmosios “Ateities” leidėjas.

Alto skyriaus valdybą ir visus 
lietuvius jau pasveikino spe
cialiu sausio 23 laišku. V. S.

“Rūtą” Fribourge, ir nedaro stud. Dovydaitis ir Draugelis,

klubo svetainėje, 3655 
34th St., Miami. Fla.

2 vai. popiet. Skyriaus 
rūpinasi, kad minėjimas

VASARIO 16 MINĖJIMAI LIETUVIŲ VISUOMENĖJE
MIAMI, FLORIDA

Vasario 16 minėjimą ruošia 
Alto Miami skyrius vasario 12 
lietuvių 
No. W. 
Pradžia 
valdyba
būtų iškilmingas. Valdybos pa
stangomis yra ruošiamos Lietu
vos laisvinimo reikalu rezoliu
cijos įtakingiems valdžios pa
reigūnams. Jos bus pateiktos 
minėjime priimti. Į minėjimą į- 
ėjimas nemokamas. Skyriaus 
valdyba nuoširdžiai kviečia vi
sus, vietinius ir svečius, gau
siai minėjime dalyvauti. Flori
dos gubernatorius Farris Bryan

VLIKO ŽODIS PASAULIO LIETUVIAM
(Atkelta iš 3 psl.)

Visi duomenys rodo, kad toks 
“tiltas” yra tik į vieną pusę: 
komunistinei propagandai ga
benti į Vakarus ir skleisti ją 
tautiniai, patriotiniai, idealisti
niai nusistačiusios lietuvių iš- rytas auš!

džius mes norime dėti Lietuvos 
laisvinimo darbų išeivijoje ir 
lygiai pagrindan mūsų sesių ir 
brolių išsilaivinimo vilčių pa
vergtoje tėvynėje.

Kaip ilgai besitęstų naktis,

eivijos tarpe. Maskva ir jos lie- Susikaupę minime šviesią at-

ST. PETERSBURG, FLA.
Vasario 15 minėjimas. Mūsų 

miesto gyventojai lietuviai ir 
nuo šalčio besislepiantieji sve
čiai, vadovaujant SLA 373 kuo
pai ir vietiniam chorui, minės 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį vasario 12 
laiškanešių svetainėje, 314 15 
Avė. S. Pradžia minėjimo ir 
pietūs bus 12 vai. Popiet seks 
prakalbos ir meninė programa, 
kurią išpildys K. Štaupo ve
damas choras. Yra kviečiamas 
miesto majoras, kalbės dr. D. 
Jasaitis. Tikimės turėti ir sve
čią kalbėtoją. Choras be lietu
viškų patriotinių dainų duos 
ir pastatymą “Lietuvos išlais
vinimas”. Programa bus įdomi 
ir įvairi.

Būtinai reikia, kad kartą me
tuose brangios istorinės sukak
ties proga išjudėtų visos orga
nizacijos ir visi lietuviai ir gau
siai dalyvautų minėjime. Visus

NEW BRITAI N, CONN.
Šiuomi prašau atitaisyti pa

darytą didelę klaidą Darbinin
ko nr. 7. Buvau neteisingai in
formuotas apie Vasario 16 mi
nėjimą, kuris New Britaine į- 
vyksta vasario 19. Buvo para
šyta, kad bus ir meninė pro
grama, kuriai vadovaus vietos 
vargoninkas Vytautas Marijo- 
šius. Tai klaida. Turėjo būti 
A. Aleksis, lietuvių parapijos 
vargonininkas iš Waterbury, 
Conn. Atsiprašau kaip pono A. 
Aleksio, taip ir pono V. Mari- 
jošiaus už padarytą klaidą.

Pranas Naunčikas

CYO suvažiavimas bus va
sario 4 d. 2 vai. popiet lietu
vių piliečių klubo salėje. Pro
gramoje pramatyta paskaitos, 
rinkimai ir pietūs. Baigiama šo
kiais. (ėjimas 1 dol.

Kun. M. Urbanavičius, MIC, 
kuris neseniai grįžo iš Euro
pos, Lenkijos, sausio 24 lankė
si šv. Petro par. klebonijoje. 
Prel. Pr. Virmauskis svetį už
kvietė aukoti mišias ir pasaky
ti pamokslą Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo metu vasa
rio 19.

Jonas ir Domicėlė Barauskai, 
švenčia 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį, šv. Petro para
pijai paaukojo 30 dol. altoriaus 
naujiems užtiesalams įgyti.

Parapijos choras sausio 29 
išrinko naują valdybą: pirm. 
Henrikas-Čepas, vicepirm. Ces- 
lava Aleksonienė, sekr. Palmy- 
ra Strazdaitė, ižd. Pranas Aver- 
ka. narė Jadvyga Barūnienė.

Tėvų — mokytojų draugija 
vasario 10, 8 vai. vak. lietu
vių piliečių klube ruošia “Coun- 
try Store” Party parapijos mo
kyklai paremti.

šv. Vardo draugija vasario 
11, 8 vai. vak. parapijos salėje 
ruošia viešą “Whist Party”.

N. J. seserų rėmėjai vasario 
12 liet, piliečių klube ruošia 
“šurum — burum” vienuoly
no koplyčios statybai Brockto- 
ne, Mass. Pradžia 6 vai. vak.

Radijo programos 
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
ved. Jonas J. Romanas, sr. 

WHIL — 1*30 kil. Medford,
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

klaidos. Tuo klausimu, remda- Kazaniaus univ. stud. L. Kai- tuviškieji pakalikai siekia su- mintį visų tų, kurie žuvo ko- kviečia 
naikinti lietuviškoje išeivijoje vose dėl Lietuvos laisvės, visų 
pasipriešinimo komunizmui ir tų, kurie kentėja ar kenčia dėl 
Maskvai dvasią.

Broliai ir Sesės lietuviai! Jei- tremtyje ar dar kaip kitaip dėl 
gu galima būtų pastatyti iš lais- Lietuvos nukentėjo, 
vojo pasaulio į Lietuvą tiltą, 
per kurį galėtume susisiekti 
laisvai su savo tauta, bet ne 
su Maskvos Lietuvai primestais 
komunistiniais prisilaižėliais, jei 
per tokį tiltą į Lietuvą gale- tinį apaštalavimą, 
tų keliauti laisva mintis, lais
vas žodis ir tiesa ir šviesa, mes 
visi kaip vienas prie to tilto 
statybos prisidėtume. Bet kol 
tiltas yra statomas pagal ko
munistų iš anapus patiektus 
planus ir turi tarnauti tik jų 
tikslams, tai yra, mus tarp sa
vęs kiršinti, skleisti mūsų tar
pe defetizmą ir griauti Lietu
vos laisvinimo darbus, esame 
priversti smerkti panašių “til
tų” statytojus ir visus tuos, 
kurie prie tokios “statybos” 
darbo prisideda.

Tvirtai tikime ir žinome, kad 
pasaulio grumtynėse tarp lais
vės ir komunistinės tironijos 
pergalė bus laisvės pusėje. Ga
li Maskva žvanginti ginklais Af
rikoje, Azijoje, Lotynų Ameri
koje ay kituose žemės kamuo
lio kampuose. Tatai neturi le
miančios reikšmės. Visų spren- , 
dimų raktas yra Vakarų Euro
pos ir Jungtinių Amerikos Val
stybių rankose. Vakarų Euro
pa yra ryžtingai nusistačiusi 
nekapituliuoti prieš Maskvą, o 
naujasis JAV prezidentas John 
F. Kennedy savo inauguraci
nėje kalboje prisiekė: “Tegul 
žino kiekviena tauta, vistiek ar 
ji mums gero ar blogo linkė
tų, kad mes mokėsime bet ku
rią kainą, pakelsime bet ku
riuos sunkumus, sutiksime kęs
ti bet kuriuos nedateklius, rem
sime kiekvieną draugą, prie
šinsimės kiekvienam priešui, 
kad patikrintume laisvės išsau
gojimą ir jos klestėjimą”.

Šiuos atsatangiausio šiandien J0E kurto ^.atrau gros oartininke vakare šoktam va-
pasaulyje valstybės vyro žo- sarto 9. Ptaetau iMrtk S pta.

masis protokolais ir laiškais, nu- riukštis ir Kijevo universit. 
rodydamas tiksliai datas, rašė stud. V. Tiškus ... Viso dabar 

„ kun. Izidorius Tamošaitis (Iz. priguli prie Sąjungos 50 stu- 
Šis tas iš dentų: dvasiškių ir svietiškių.Dorius) savo str.

Sąjungos praeities” (Ateitis 
1920, sukaktuvinis sasv.). Jis 

.rašė ir apie _ atsišaukimą į 
“Draugus studentus”, ir apie 
“Fribourgo ‘Rūtą’ ”, ir apie 
Louvaino “Lithuania”, ir susi-

jos kalėjimuose, sovietinėje

Rengėjai

NORWOOD, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimas bus va
sario 26, sekmadienį. Iš ryto 9 
vai. bus iškilmingos pamaldos 
šv. Jurgio par. bažnyčioje. Po
piet 3 vai. bus paskaitos, me
ninė dalis parapijos salėje. Kal
bės kun. V. Martinkus iš Pro- 
vidence, R. L Meninėje da
lyje pasirodys vietos jaunimas, 
vadovaujamas parapijos jsese- ham, Mass 
lių. Lietuvių liaudies dainų pa- sekmadienį nuo 8 iki 9 vai.

LAISVĖS VARPAS

WKOX — 119C kil. Farming-

Pradėtas darbas ir tarp gimna
zistų ... Jau yra katalikų gim
nazistų kuopelės (vyresnių kla
sių) Kaune, Vilniuje, Liepojo
je, Telšiuose; pradedama ir Ma
rijampolėje”. Užsimena ir apie

rašinėjimą su lietuviais katali- “Ateities” Nr. 1. Pr. Dovydai- 
kais studentais įvairiuose uni
versitetuose. Nurodomas orga
nizacinio komiteto sudarymas 
Louvaine (1909 spalio 28) ir 
pirmoji valdyba (1910 vasario 
19). Prof. St. Šalkauskis neda
ro klaidos, kai antrąją datą for
maliai laiko ateitininkų organi- gos pirmininku”, šie laiškai pa- 
zacijos pradžia. Kaune 1920 bu
vo sušauktas pirmasis kongre
sas, jame dalyvavo pirmieji or
ganizatoriai, minėjo dešimtme
tį — tur būt, prisiminė ir ži-

tis iš Maskvos 1911 lapkričio 
23 rašo kun. A. Staniukynui: 
“Per buvusį vasarą ‘Ateitinin
kų’ susirinkimą apart ‘Ateities’ 
redaktorystės man užvertė dar 
vieną priedermę, gi būti Lietu
vių Katalikų Studentų Sąjun-

neigia du dalykus: viena, tai 
Pov. Dirkio teigimą, kad kuni
gai neprisidėję prie ateitininkų 
organizavimo — “nereiškė jo
kių pretenzijų”; antra, ieškoji-

Patarnaujame daugiau kaip 100 metę

PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI -----A ■ PER METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau (3ty% normalaus ir %% specialaus priedo)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS.

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar tdefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

BROOKLYN, New York

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Noatrand Aveniu 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nifc 9 v. ryto iki 3 v, popiet 

Pirmad. vakarais nuo S iki 8 v

Brodway Office:
135 BROADWAY «t Betfford Ava 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo"9 v. 'ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais —

PResMent 3*7000
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro

STagg 24S7S

Reiškiame pagarbą visiems 
lietuviams, kurie išgarsino ar 
garsina Lietuvos ar lietuvių 
tautos vardą per mokslą, me
ną, per tiesos skelbimą, per tau-

Aukštai vertiname Lietuvos 
diplomatinės ir konsularinės 
tarnybos, Amerikos Lietuvių Ta 
rybos, Lietuvos Laisvės Komi
teto, JAV, Kanados, Europos, 
Pietų Amerikos, Australijos 
kraštų ir Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybos, o taip pat 
visų' kitų lietuviškų organiza
cijų bendradarbiavimą ir talką 
Lietuvos laisvinimo darbe, lė
šų telkimą laisvinimo reikalam, 
tautinių ir kultūrinių darbų 
vykdymą, lietuvybės stiprinimą

ir jaunesnėse kartose' išlaiky
mą.
. Didžiai branginame visos lie
ti, ių visuomenės organizuotą 
ir pavieni dėjimąsi į Lietuvos 
laisvinimo veikla sugestijomis, 
darbi, lėšomis, bet ypač tai, 
k id ji išlaiko šviesias viltis, 
kari-.5 perduoda savo vaikams 
ir \ z.kaičioms, kad 
ve . ■ ir kovoti dėl 
žr.cjujs teisių, dėl 
si . dėl žmonijos 

ies. dėl lietuvių

verta gy- 
gėrio, dėl 
tautų tei-

tautos tei
si:. dėl Lietuvos nepriklauso- 
r.y!,js. dėl jos ateities švie
sa..:: įlealo laisvėje.

Brc.'iai ir Sesės lietuviai, 
< ;ic o e geležinės uždangos pu
sė, s.’ Kova už Lietuvos laisvę 
bu vedama iki laimėjimo.

V/i iausiojo Lietuvos I ši a i svi
ri, m o Komiteto Prezidiumas 

l"3i vasario mėn.

ruoš muz. V. Kamantauskas. ryte 
Visi vietos ir apylinkių lietu
viai kviečiami kuo gausiau da
lyvauti, nes nuo mūsų daug 
priklausys lietuvių tautos išliki- Mass. 
mas. Gyvendami laisvajame pa
saulyje, turime padaryti viską, Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p. 
ką galime, kad lietuvis nebūtų 
persekiojamas Maskvos diktato
rių komunistų mūsų tėvynėje, 
kad visiems lietuviams būtų 
leista grįžti iš Sovietų Rusi
jos plotų, kur jie bebūtų, ypač 
iš vergų stovyklų. Privalome 
reikalauti iš laisvojo pasaulio 
vairuotojų teisingo sprendimo 
ir laisvės mūsų tautai.

Bronius Kovas

RADIJO PROGRAMA 
ved. Step. Minkus, Boston,

WLYN — 1360 kilocycles

VYČIŲ PROGRAMA 
WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penn;..
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

#
LITHUANIAN MELODIES 

ved. Ralph J. Valatka
WJLB 
Mich.
šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

1400 kil., Detroit,

Mūsų mieloms choristėms
DALIAI ir VALENTINAI VAKAUZAITEMS 

ir artimiesiems, jų mylimam tėveliui

VALENTINUI VAKAUZAI
mirus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Bostono Lietuvių Mišrus Choras

Z A R A S I E C I t I

MIKUI KLIMUI
jo žmonai mirus, 

reiškia nuoširdžią užuojautą

Zarasiečių Ryšiams 
Palaikyti . Komitetas

Didžiai gerbiamam p. M. KLIMUI, mieliem — Reginai. 
Algiui, Rūtelei ir Vytui su šeima, netekus brangios žmonos, 
motinos, uošvės ir močiutės

KAZIMIEROŠ AKLIMIE N ES
gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

A. Daniūiitcnč
D. ir L. Siemaškos



Kaip jaučiatės naujose pareigose?
Pranas J. Mončiūnas paskirtas apylinkes teisėju

Pranas Jonas Mončiūnas, iš
buvęs seseris metus Windsor, 
Conn., miesto tarybos nariu, iš 
tų pareigų nuo gruodžio 31 

' atsisakė. Taip pat pasitraukė iš 
Windsor Municipal Court tei
sėjo pareigų. Jis yra paskirtas 
teisėju į Circuit Court su 15,000 
dol. metinio atlyginimo. Malo
nu čia pateikti keletą žinių apie 
tą sąmoningą ir veiklų lietu
vį, pasiekusį aukštų pareigų.

Frank John Monchun gi
mė 1915 rugsėjo 6 Hartforde, 
Conn. Mokėsi Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos mokykloje ir 
aukštesnėje mokykloje Hart
forde. University of Connec- 
tieut baigė 1937 AB laipsniu 
ir Boston University 1940 L. 
L. B. laipsniu. Iki šiol vertė
si advokato praktika, o nuo šiol 
jau toliau advokato praktika 
nesivers, nes yra paskirtas 
aukštoms pareigoms: apylinkės 
teisėju (Judge in Circuit Court) 
iki gyvos galvos. Nuo sausio 
pradžios taip pat atsisakė iš

ATEITININKŲ PRADŽIOS KLAUSIMU
(Atkelta iš 4 psl.)

... Buvo pašvęsta aptarimui 
bent svarbesniuose bruožuose 
katalikų moksleivijos idėjinės 
platformos, laikraščio ‘Ateities’ 
reikalų ir gimnazistų organiza
cijų dalykų” (1911 rugsėjo 10 
iš Šveicarijos). — P. Dirkio 
tvirtinimas, kad moksleivių “bū 
reliai buvo ne tik bejėgiai ką 
naujo'įkurti, bet jie nevisi bu
vo susitvėrę ideologiniais sume
timais”, tinka nebent iki “Atei
ties” pasirodymo. Jos pasirody
mas davė vardą, ideologiją ir 
programą.

Ateities pasirodymas ir bęS ^ar keįstesnį tvirtinimą: 
tam laikraščiui vardo parinki- “Ateitininkijos istorijos kol kas
mas yra aiškūs. Pov. Dirkis nu- vertinti negalima teigiamai dėl 
kalba pro šalį rašydamas apie pasisakymų prieštaravimų”. Gi 
kun. P. Dogelio įsimaišymo tik prieštaravimų, kaip matome, 
ra nesąmonę ir apie tai, kad pats yra papynęs daugiau už 

kitus.
Gaila, kad tiek ilgai čia te

ko rašyti visai aiškiu klausimu. 
Toliau tokie klausimai turėtų 
būti aiškinami “Ateityje". Ji 
galėtų paskelbti ir daugiau ci
tatų iš neskelbtų laiškų arba 
prisiminimų.

jis “nieko bendro neturėjo su 
mokykliniu jaunimu”. Norėtųsi
paklausti, ar P. Dirkis nė vie
no karto nebuvo ateitininkų 
moksleivių susirinkime kun. P. 
Dogelio bute? Kan. P. Dogelis 
savo prisiminimuose (1936) mi
ni daug vardų, bet P. Dirkio 
neužsimena. Esu ketveris me
tus (1923 - 1927) gyvenęs pas 
kan. P. Dogelį, gerai pažinau, 
skaičiau jo dienoraščius, klau
siausi pasakojant. Žmogus buvo 
sausas, konkretus, be jokios 
fantazijos, čia pat pasižymėda
vo tik patį faktą ir datą. Nėra 
jokio pagrindo netikėti, kai sa
vo prisiminimuose iš 1910 me
tų rašo: “Bizausko sumanymas 
buvo leisti slaptą, ranka rašy
tą lietuviams katalikams moks
leiviams laikraštį. Jis sutiko tą 
laikraštį redaguoti. Reikia duoti 
jam vardą". Kan. P. Dogeliui 
pasiūlius, K. Bizauskas pavadi
no “Ateitimi”. Tokiu vardu bu-

zijos katalikų jaunimui. (Plates
nę ištrauką žiūr. “Mano gyveni
mo prisiminimai”. 124-126 p.). 
Tas vardas perėjo ir spausdi
namam “Draugijos" priedui 
(1911). Tai tiek dėl “Ateities" 
vardo. O dėl ryšio su mokslei
viais? Atsako kan. P. Dogelio

čio laiškas kun.* A. Staniukv-

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477 ---  -- ---- — .--.--.n-     „■£. , , , ■ ■ , —

Windsor Town Counsel parei
gų. 1948 - 1952 Frank J. Mon
chun buvo Conneeticut valsty
bės senatorius.

Teisėjas Fr. J. Monchun, daž
nai mūsų vadinamas Pranuku, 
yra labai judrus lietuviškoje 
Hartfordo kolonijoje: priklauso 
šv. Jono Evangelisto draugijai, 
Lietuvos vyčiams, — teisių pa
tarėjas, parapijos vyrų klubui. 
Amerikos lietuvių piliečių klu
bui, kuriame 1947:49 buvo pir
mininku, o 1950-52 — direk
torių tarybos pirmininku ir tt. 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nė ir Ateitininkų Federacija 
inkorporuotos taip pat jo rū
pesčiu, nepaimant jokio atlygi
nimo.

Naujojo paskyrimo proga ap
lankiau naują teisėją ir pasitei
ravau:

— Kaip jaučiatės naujose 
pareigose?

— Pareigos lieka pareigomis. 
— atsakė, — bet manau, kad 
lietuviams gėdos nebus. O kad 
esu demokratas, tai kita pro-

nui: “Tuos pinigus, ką turite 
surinkę, malonėkite dabar tuo
jau išsiųsti kun. Povilo Doge
lio adresu. Iš tų pinigų 50 
rub. tegu bus dabar gimnazis
tų organizaciniams reikalams” 
(1911 balandžio 6 iš Louvai- 
no). Taigi, yra nesąmonė rašy
ti apie kan. P. Dogelio netu
rėjimą reikalų su jaunimu.

6. Pov. Dirkis būtų daug ge
riau padaręs, jei būtų surašęs 
savo atsiminimus iš ateitininkų 
moksleivių veiklos Kaune ir iš 
savo bendradarbiavimo pirmuo
se “Ateities” numeriuose, užuot 
rašęs nebūtus dalykus ir skel- 

S. Sužiedėlis

A. A. M. KAZOKAITĖ

Scranton, Pa. — Sausio 23 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Mildreda Kazokaitė, sulaukusi 
tik 20 metų. Paliko nuliūdime 
tėvai Pranas ir. Marijona, bro
lis Tomas ir trys seserys — 
vienuolė M. Robertą, kazimie- 
rietė, kuri mokytojauja šv. Al
fonso mokykloje Baltimorėje, 
Md.. Marijona Bruno ir Ona 
Collacci iš S. Bound Brook. N. 
J. Iškilmingai buvo palaidota 
sausio 26 iš šv. Juozapo para
pijos. Mišias aukojo prelatas

vo leidžiamas žurnalas Prancū- J. V. Miliauskas, asistuojamas 
vikaro kun. Jono Kazlausko, 
Petro Ališausko ir br. Jurgio 
Petkevičiaus. O. F. M. iš Broo- 
klyno. N. Y. Palaidota parapi
jos kapinėse. Seimą nuoširdžiai 
dėkoja parapijos kunigams, lai
dotuvių direktoriui Juozui No
reikai. giminėms ir pažįstamiem

prisiminimai ir kun. Pr. Kūrai- už mišias, gėles ir užuojautas.
Br. GP

visus
nepa-

nepa-

ga lauktina, kad taip pat bus 
skyrimų ir iš lietuvių respubli
konų. Tad savotiškai būsiu pra
laužęs ledus lietuviams kopti į. 
atsakingesnes vietas.

— Jei nepaslaptis, tai kokis 
bus atlyginimas?

— Ogi 15,000 dol. pradinio 
atlyginimo ir dar kelionės ko
mandiruotės ir tt. Atlyginimu 
nenoriu skųstis, nes lygiai tiek 
pat gauna valstybės guberna
torius ir tik 6,000 daugiau aukš
čiausias teisėjas.

— Ar jokių bylų toliau ne
galėsite imtis kaip advokatas?

— Ne, tik galiu tęsti bylas, 
surištas su testamentais.

— Visada buvote lietuviško
sios veiklos avangarde. Pavyz
džiui. ruošiant čiurlioniečių kon 
certą, buvote komiteto pirmi
ninkas ir visada rėmėte 
lietuviškus reikalus. Ar 
miršite mūsų ir toliau?

— Savaime aišku, kad 
mirsiu. Pernai miręs mano tė
vas Jonas, o ir dabar čia tebe
gyvenanti mama Rozalija man 
jau nuo mažų dienų įkalė gal
von. kad reikia būti tuo, kas 
esi, tai kodėl aš turėčiau šalin
tis lietuvių dabar?

■ — Artėja Vasario 16 minėji
mas. Norėsime, kad dalyvautum 
ir tartum žodį. Ar būsite?

— Savaime aišku, jei manote, 
kad reikalinga.. Manau, šiemet 
turės atsilankyti į mūsų šven
tę ir valstybės gubernatorius. 
Pakviesiu ir senatorių Dodd. 
kuris gerai žino lietuvių proble
mas ir yra aiškus antikomunis- 
tas.

Norėjau dar ir dar klausti, 
bet nuolatinis telefono šauki
mas ir taip pat jau vėlus lai
kas vertė palikti jaukų Mon- 
čiūnų namą 1076 Windsor Avė., 
Windsor, Conn., kuriame links
mai čiulba jo jaunimas (2 duk
ros ir sūnus) ir labai miela su 
masterio laipsniu, bet visada 
paprasta, ponia MonČiūnienė.

J. L. Giedraitis Angeles mieste sėkmingai ren-

BALTIMORĖS ŽINIOS
L i etų vos nepriklausomybės 

minėjimą Baltimorės Lietuvių 
Taryba ir Lietuvių Bendruome
nė ruošia vasario 11 ir 12. Va
sario 11 bus iškilminga vaka
rienė lietuvių svetainėje. Pra
džia 7:30 vai. Pakviesti — Ma- 
rylando gubernatorius Millard 
A. Tawes, Baltimorės miesto 
galva J. Harold Grady, kongres- 
manas Edvard A. Garmatz ir 
k. Miesto majoras paprašytas 
paskelbti dekliaraciją — lietu
vių dieną Baltimorėje. Vakaro 
programoje dalyvaus Philadel- 
phijos lietuvių tautinio ansam
blio choras. Po vakarienės šo
kiams gros geras orkestras. 
Sekmadienį, vasario 12. šv. Al
fonso bažnyčioje 10 vai. bus 
mišios už žuvusius už tėvynės 
laisvę ir už kenčiančius rusų 
nelaisvėje ir tremtyje. Visos or
ganizacijos raginamos dalyvauti 
mišiose. Iškilmingas susirinki
mas bus popiet 3 vai. lietuvių 
salėje. Kalbės inž. P. Zunde. 
Programoje dalyvaus PhiĮadel- 
phijos lietuvių tautinio ansam
blio choras. Baltimorės lietuvių 
tautinių šokių grupė ir estų 
tautinių šokių grupė. Dalyvau
kime gausiai minėjime ne tik 
šeštadienį, bet ir sekmadienį.

Ekskursiją į New Yorką su
augusiom ruošia CYO autobu
sais. Išvykstama vasario 10. 
grįžtama vasario 12. New Yor- 
ke nakvos garsiame The War- 
wick viešbutyje. Kiekvienais 
metais būrys moterų iš šv. Al
fonso par. dalyvauja šioje eks
kursijoje. Linkime sėkmės ir 
šiemet!

Mareli Gras — Baltimorės 
CYO jaunimas jau penktąjį kar
tą rengiama vasario 4, 
dierį, Fifth Regiment Armory. 
Programa prasidės 8 v., baig-
sis 12. Jaunimas galės susipa-

TEISĖJAS PRANAS J. MONCIŪNAS. Nuotrauka Joseph Jary Studio.

Kaukių balius Los Angeles, Calif.
LB apylinkė paskutiniaisiais gė šv. Kazimiero par. choras 

veiklos metais yra surengusi ir Tautinių namų fondas, ypač 
eilę kultūrinių pastatymų ir sa
vo veikla pralenkė visas kitas 
Los Angeles lietuvių kolonijos 
organizacijas, sutraukdama pas 
save didžiausią skaičių lankyto
jų.’ Paskutinis toks pobūvis, 
pirmą kartą LB pasiimtas. Nau
jųjų Metų sutikimas, prašoko 
bet kokius rengėjų apskaičia
vimus. Atsilankiusių buvo tiek 
daug, kad jų negalėjo sutalpin
ti erdvi Bates salė. Nors prieš įėję, 2300 West 3 St. (prie Al
tai kai kurie baiminosi, kad varado), vasario 11 d., šešta-

paskutinysis sutraukdamas di
delį atsilankiusių skaičių. Tau
tinių namų fondo valdyba, pa
jutusi konkurenciją, numažino 
ir įėjimo bilietų kainą, bet ir 
tas nepadėjo. Atsilankiusių bu
vo žymiai mažiau negu kitais 
metais.

Artimiausias LB Los Ange
les apylinkės parengimas bus 
kaukių balius St. N i ch olas sa- 

LAWRENCE, MASS.
Vasario 12 3 vai. popiet šv. 

Pranciškaus par. choras para
pijos salėje rengia koncertą. 
Dalyvauja choras, kvartetas ir 
solistai. Programoje bus J. Nau
jalio, St. Šimkaus, C. Sasnaus
ko, K. V. Banaičio, J. Dam
brausko, J. Gudavičiaus, M. Pe
trausko, J. Narkaus, W. A. Mo-

LB imasi rizikos, nes jau visa dieni. 9 vai. vak. Įėjimas su j Molley. O. Straus, 
eilė metų tokius sutikimus Los kaukėmis 2 dol., be kaukių 3 pr Flotow, M. Wayne, R. Leon- 

dol. Trys geriausios kaukės bus 
premijuotos. Baliaus pelno 50 
proc. numatyta skirti Los An
geles lituanistinei šeštadieninei 
mokyklai. Į talką LB-nei noriai 
eina lituanistinę mokyklą lan
kančių vaikų tėvai, savo darbu 
prisidėdami prie baliaus pasi- 

pirmi- 
ninkauja inž. J. Motiejūnas, ku
ris kartu yra ir lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas. V. A.

žinti su kitų parapijų jaunimu. 
Dalyvaus ir šv. Alfonso para
pijos jaunimas.

Sodaliečių metinis susirinki- sekimo. LB apylinkei 
mas su pusryčiais bus .vasario 
5, sekmadienį, po 8:30 mišių 
šv. Alfonso bažnyčioje. Dvasios 
vadas kun. A. Dranginis kvie
čia gausiai dalyvauti.

Parapijos bažnytinės 
zacijos — Svč. Jėzaus 
Sodalicijos. Altoriaus, 
čiaus ir tretininkų — 
prie jų prisirašyti nepriklausan
čius. šios organizacijos vaidi
na svarbią rolę parapijos gy-

organi- venime. Jos jungia visus į ben- 
Vardo.
Rožan-
ragina

drą katalikišką lietuvišką šei
mą, sudaro progą dirbti Dievo 
garbei bei savo tautos labui 
ir praleisti malonias valandas 
įvairiuose parengimuose.

Jonas Obelinis

; v:‘-
■'

M. VARNIENAS vaHcy cterMyJe CMogeje. Nuotr. V. Matelio.

Įvairus pranešimai
BROCKTON, MASS.

Sekmadienį, vasario 12, tuoj 
po pamaldų, 2:30 popipet, šv. 
Kazimiero par. salėje įvyks 
metinis LDS kuopos susirinki
mas. Prašome visų narių gau
siai dalyvauti ir šiame susirin
kime užsimokėti už Darbininką,

Susirinkime dalyvaus vienas 
iš tėvų pranciškonų ir padarys 
pranešimą apie Darbininką ir 
apskritai apie katalikišką spau
dą. Valdyba

. NEW HAVEN, CONN.
Vasario 12 šv. Kazimiero pa

rapijos salėje ruošiamas links
mas Užgavėnių balius. Kviečia
me visus iš arti ii- iš toli gau
siai dalyvauti. Programoje ge
ra vakarienė, kurios metu gir
dėsime gražių lietuviškų dainų 
ir rinktinę plokštelių muziką. 
Taip pat programoje maloniai 
sutiko dalyvauti Ne\v Britaino 
šeštadieninės mokyklos mergai
čių šokėjų grupė, vadovaujama 
K. Marijošienės. Po programos 
bus šokiai. Pradžia 6 vai. Va
karienei bilietus galite gauti 
pas platintojus ir klebonijoje

Rengimo Komitetas

PHILADELPHIA, PA.
Balfo skyriaus valdyba va

sario 5, sekmadienį. 2 vai. po
piet lietuvių banko patalpose, 
202 No. Broad St. šaukia me
tinį narių susirinkimą. Dieno
tvarkėje valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai ir rinki
mai, ir einamieji reikalai. Visi 
nariai labai prašomi dalyvaut. 
Nariu laikomas kiekvienas, Bal 
fą auka parėmęs.

Valdyba

cavallo ir kitų dainos. Tikimės 
programą būsiant įdomią. Nuo
širdžiai kviečiame visus, Law- 
rence ir kaimyninių parapijų 
lietuvius koncerte dalyvauti.

Koncerto rengėjai

— Toronto vyry kvartetui 
suėjo penkeri metai. Kvartetą 
suorganizavo ir jam vadovavo 
sol. Vaclovas Verikaitis. Nuo 
1959 m. vadovauja muz. S. Gai
lesčius. Dabar kvartetą sudaro 
J. Zubrickas, A. Brazys, H. Ro- 
žaitis ir R. Strimaitis. Trys pir
mieji dainuoja nuo pat pradžios 
Kvartetas yra daug kur daina
vęs Kanadoje ir JAV. Lietuvių 
dainai gražiai atstovauja Toron
to radijo stotyje ir tarptauti
niuose pasirodymuose.

iš visur]
— Prel. Pr. Juras sutiko ap

mokėti kelionę iš Europos į 
JAV vienam prelegentui Liet. 
Katalikų Mokslų Akademijos su 
važiavime rugsėjo 2-3. Prel. Pr. 
Juras, kuris šiemet sulaukia 70f 
metų, yra Lietuvių Kultūros 
Instituto JAV pirmininkas, iš
laiko savo lėšom to instituto 
muzėjų ir archyvą “Alką” 
Brockton, Mass.

— Matas Milukas, brolis ži
nomojo kun. A. Miluko, yra 
sulaukęs jau 75 metų. Yra ki
lęs iš suvalkinės Dzūkijos, šeš
tokų. Nepriklausomoje Lietu
voje dirbo banke. • Pasitraukęs 
1944 nuo bolševikų, kurį lai
ką gyveno Austrijoje. 1946 at
vyko į Brooklyną, kur dirbo 
“Amerikos” ir paskui “Darbi
ninko” spaustuvėje. Spaustuvi
ninko darbą buvo jau dirbęs 
JAV, kai čia gyveno pas brolį 
1906 - 1920. Vėliau grįžo į Lie
tuvą. Jubiliatas yra žinomas ir 
savo raštais bei straipsniais 
“Žvaigždėje”. "Darbininke".

— Dr. Pov. Rėklaitis, LB vi
cepirmininkas Vokietijoje. Va
sario 16 gimnazijos namų sta
tymo ir kitais reikalais kovo 
mėn. atvyksta į JAV.

— Vytautas Bendžius baigė 
Sao Paulo universitete odonto
logijos mokslus ir ketina ati
daryti dantų gydymo kabinetą.

— Halina Didžiulytė - Mo
si nskienė, Darbininkui parašan
ti beletristinių kūrinių. Lietu
vių Moterų Atstovybės JAV 
prašoma, sutiko lietuves atsto
vauti Brazilijoje. Vasarą, birže
lio 12 - 16 ji dalyvaus tarp
tautinėje moterų konferencijo
je Sao Paulo.

— Vilius Jomantas, senesnės 
kartos dailininkas grafikas, Vil
niuje mirė lapkričio 20 po il
gos ir sunkios ligos.

— Nadas Rastenis, Baltimo
rės lietuvis advokatas, žinomas 
savo poezija ir lietuviškų kū
rinių vertimu į anglų kalbą, 
sausio 17 sulaukė 70 metų. Yra 
kilęs iš Vilniaus krašto. Šven
čionių apskr.. Linkmenų vlsČ.. 
Amerikoje gyvena jau 50 me
tų.

— Prof. S. Kairiui, Vasario 
16 signatarui, kuriam susirgus 
nupiauta koja, Chicagoje suda
rytas paremti komitetas, į kurį 
įeina J. Bertašius, N. Remei- 
kytė. prof. S. Dirmantas, dr. 
Pr. Grigaitis, inž. J. Jurkūnas, 
A. Kiaulėnas. J. Peteraitis, L. 
Prapuolenis. E. Skipitis, dr. K. 
Šidlauskas ir prof. B. Vitkus. 
Aukas galima siųsti adresu: S. 
Dirmantas, 4241 So. Maplewood 
Avė.. Chicago. BĮ.

Reikalingas vargonininkas. 
Sąlygos geros. Kreiptis laišku 
į Darbininko redakciją. 910 
Willoughby Avė.. Brooklyn 21. 
N. Y.

Bilietai į Darbinin
ko koncertą

Darbininko koneortan, kuris 
įvyks vasario 5 d .» bilietų ga
lima gauti Ginkų krautuvėje. • 
Liet, piliečių klube. Jokūbaičių 
gėrimų krautuvėje. Lisauskų 
krautuvėje. J. Andriušio įstai
goje. pas šalinskus. J. Pašuko- 
nį. J. GerdvUienę. Sandanavi- 
čienę. E. Kašetienę. O. Sijevi- 
čienę. P. Panetauskienę. Ir. Lu
bienę. \Viiliam J. Drake Amen-, 
can Home Realty. Albert F. 
Peters įstaigoje. Darbininko ad
ministracijoje, 910 \Villoughby 
Avė.. Brooklyn 21. N Y., tel 
GL 5-7281. Bilietų kainos 3 dol., 
2.50 dol. balkone — 2 dol.. stu
dentams ir atėjusiems tik į Šo
kius — 2 dol. Kviečiame bi
lietus įsigyti anksčiau, kad bū
tų galima koncertą punktualiai 
pradėti. Bilietų bus galimd Įsi
gyti ir prie salės durų prieš 
koncertą.
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Maspetho bažnyčios statyba
Naujoji lietuvių V. J. Atsi

mainymo bažnyčia Maspethe 
pradėta statyti vasarą. Medinė 
salė — sena bažnyčia — nu
griauta. Jos vieton prailgintas 
rūsys ir statomas naujas pa
statas. Jau pastatytos arkos 
— bažnyčios lubos. Netrukus 
bus uždengtas stogas. Bažny
čios ilgis 127 pėdos, plotis 62. 
aukštis 41. sėdimų vietų 650. 
{ėjimas bus iš Perry Avė. Da
bartinė bažnyčia rūsy virs sa
le. Bažnyčios statyba ir įrengi
mai kainuos apie 450.000 dol.

Parapiečiam išsiuntinėtas fun 
dacijų sąrašas. Buvę pa ra pie
čiai ir bendrai visuomenė kvie
čiama paremti statybą ir ką 
ners bažnyčioje įrengti. (K. B.)

Į tėvu pranciškonu provin
cijos metinius posėdžius Ken- 
nebunkporto vienuolyne iš 
Brooklyno vienuolyno išvyko 
tėvai Benediktas Bagdonas, Leo
nardas Andriekus ir Pranciškus 
Giedgaudas. Grįš šios savaitės 
gale.

Jokūbas Stukas iš Floridos 
sveikina Darbininką ir jo skai
tytojus. žadėdamas grįžti į New 
Yorką ir dalyvauti Darbininko 
koncerte. į kurį rengiasi atvyk
ti net ir iš tolimesnių Ne\v Yor- 
ko vietovių. Koncertas, kaip ži
noma. atidėtas dėl sniego pū
gos į vasario 5.

Emilija Ambrozaitienė, gyv. 
883 Hart St.. Brooklyne. mirė 
sausio 27. Palaidota sausio 31 
iš Apreiškimo bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Nuliūdime paliko 
vyras Mečislovas. Patarnavo S. 
Aromiskio laidojimo įstaiga.

Morta Neciunskienė. gyv.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Vlado Bal
trušaičio, išpildys meilinę pro
gramą LB apylinkės ruošia
mam Vasario 16 minėjime'Phi- 
ladelphijdje vasario 12. Vasa
rio 19 dalyvaus meninėje pro
gramoje New Yorko Alto ruo
šiamam Vasario 16 minėjime 
Webster salėje.

Balfo centras praneša, kad 
paskelbus aukotojų sąrašą Dar
bininke, paaiškėjo, kad Balfui 
adresuoti vokai, kurie buvo 
siunčiami gruodžio 15-17 Balfo 
dar nepasiekė. Siuntę čekiais 
ar pašto perlaidom, turėtų pa
tikrinti tiesiog Balfe, ar jų pi
nigai gauti.

Lietuvos vyčių 41 kuopa sa
vo susirinkime sausio 22 išsi
rinko naują valdybą: pirm. Eu- 

t genijus Marcis. vicepinn. Ant. 
Mažeika, jr.. iždininkas Stasys 
Dėdinas, korespondentės Joana 
Mažeikaitė ir Carolina Naginiu- 
tė. Prie kuopos veikia religijos, 
lietuvybės išlaikymo ir lietuvių 
kultūros reikalų komitetai. Nau
ja valdyba rūpinsis, kad kuo 
daugiau narių ir lietuvių stu
dentų dalyvautų Fordhamo uni
versiteto ruošiamuose vasaros 
semestro lituanistikos kursuo
se.

$v. Kazimiero minėjimą šie
met ruošia Lietuvos vyčių 41 
kuopa kovo 12. sekmadienį. Ap
reiškimo par. bažnyčioje 11 vai. 
bus pamaldos ir bendra komu
nija. Po pamaldų parapijos sa
lėje bendri pusryčiai. Pusryčių 
metu bus trumpa meninė pro
grama. Vyčiai kviečia minėji
me dalyvauti ateitininkus moks
leivius. studentus ir sendrau
gius. o t^ip pat ir visą lietu
višką visuomenę. St. D.

319 So. 4th St.. mirė sausio 28. 
Palaidota vasario 1 iš Apreiš
kimo bažnyčios Svč. Trejybės 
kapinėse. Nuliūdime liko trys 
dukros — Veronika, Elena. Ste-

Valentina Kojelienė sausio 
29 dainavo Town Hali, akom- 
ponavo Paul Ulanovvsky. Kon
certą rengė Columbia Artists 
Managment, Ine N. Y. Times 
ir N. Y. H. Tribūne sausio 30 
pažymėjo, kad ji turi stiprų ir 
gražų lyrini sopraną.

- .. , .. . Liferaturos vak a ra ir poetofamja. Patarnavo laidotuvių di- „ . . ‘. . .... o . ... - Fausto Kirsos /O metu sukak-rektonus S. Aromiskis. ................. „ ., *ties minėjimą Brooklyne rengia 
Kazimiera Klimienė po sun- Lietuvių Rašytojų Draugijos 

valdyba kovo 12 Apreiškimo 
par. salėje.

Katalikių Moterų Sąjungos 
24 kuopa vasario 4 d. 3 vai. 
popiet šaukią susirinkimą. An
gelų Karalienės par. salėje. Vi
sos narės prašomos susirinki
me dalyvauti.

klos ligos, aprūpinta šv. sakra
mentais. mirė sausio 28. Lin- 
dene. 221 Jefferson Avė. Nu
liūdę liko vyras Mykolas, duk
tė Regina su vyru, sūnus Vy
tautas su žmona ir trys anū
kai. Palaidota iš Netvarko ŠvČ. 
Trejybės par. bažnyčios Lin- 
deno kapinėse.

Išnuomojamas butas Flushin- 
ge su virtuvė ir maudyne iš 
trijų kambarių. Pageidaujami 
lietuviai dviejų - trijų asmenų 

• suaugusių šeima, Mėnesiui CO 
dol. Teirautis teL: FL 8-6572

Užgavėnių vaišes — blynų 
balių rengia Moterų Sąjungos 
29 kuopa Apreiškimo par. sa
lėje vasario 14 d. 7 vai. vak. 
Sąjungietės kviečia visas na
res ir svečius gausiai dalyvau
ti.

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Vėl pradėjo praktika

141 K^nt St.. Br.Miklyn 22. N. T.
< TND GG I.inM Gr-<-n Point ."totiel 
Priėmimo valandi-." — pirmadieniais. 
tr-Ciadi-nia s ir p-aktadi-niais 5:30

BEAUTY SALON

FOR YOUR EEAVTFŠ SAKE VISIT —

ro n ace
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE 
Catt LO 3-7291

REAL ESTATE

MASPETH
65th Plaee «52nd & 53rd Avės.

HIGH VIEW KOMES
BRAND NEVV DUPLEX 

2 FAMILY H J M ES
7 Room and. J Room Apts., garage. 
brick * pln«ter. $34,506. immed’-’V 
occunancv. Directions: Queens B'vd 
to 65th PI. ilook for large oraif" 
arvov.- with black lettersi then South 
5 blocks to Fumished model. Ph> nr

OL 1-7640

GOLD-WAY REALTY CORP.
Toį Cash Immediately or List With 
Us. For per-ona! attention and fist 
action CALL US! Appraisalv - Re- 
sales - Mortjages - Insurance. Tel. 
JUniper 7-0556. WEST ISLIP.

1550 Sunrise Highvay

STANDARD TILE
Minufacturers’ Distrioutors of 

Real Clay—Ceramic Tile 
Floor—Wall Tile

Ceramic Tile can nmv be installed on 
your exi«ting walls with adhesive 

Capri Mosaics - Table Tops 
Medeine Cabinets - Shovver Doors 

Chrome Bathroom Access*ries 
Visit ot:r modem Shovrrooms vvhere 
a veide variety of Tile Cnmbinations 
are at vour disposal. Hov.rs: Mtr. - 
Thtirs 8-5. Fri. 8-9. Saturd«»v 9-1.

Hollis Branch — HO 5-8282
199-09 Jamaica Avė., Hollis. L.I.N.Y. 

L’ndenhurst Branch—TU 8-5550
61 E. Sunrise Hwy„ LindenhursL L.I.

S'aten Island Repairs Contractor
Brick nmsonry. Concrete vvork. Cin- 
<!er bloek garages. Chimneys lined. 
Asphalt drivevavs. Concrete break- 
ing. Trench digging —dirt fili. Spe- 
c:nl consideration to repg’ous insti
tutions. Kari Kerber. YU 4-1028

A. SCHVVAB A SON 
Pork Store and Meat Market

Pirmos rūšies mėsos ir mėsos gami
niai. Jvairiti rūšių namų gamybos 
dešros Pristatome ir urmu. 801 
Seneca Avė., kampas Putnam Avė. 
Brooklyn, N. Y. — Telef. VA 1-5828

ALBERT MAIER, INC. 
Pork Store 

PUIKIAUSIA KIAULIENA 
IR DEŠROS 

Urmu ir detaliai 
1927 Washington Avenue 

TRemont 8-8193 BRONX 57, N. Y.

EAST COAST ATTIC A Basement 
Co., Ine. — Specializing in finished 
basements — 4 beautiful shovvrooms 
in Nevv York area with full s z*> 
model rooms. Get our estimate! Ask 
for Mr. “L”. Mineola. 214 E. Jericho 
Tpke. Pioneer 7-4330: North Linden- 
hurst. Albany Avė. off Rt. 109. Tel.

RESTAURANT

TAPPAN HILL
Beautiful estą te & view of Huds' n 

American-Continental Specialties 
Private Rooms. Large and Small 

Suitable any funetion
Accommodation up to 350. Rte. 9 
off Highland Avė. (30 mi.) Manh. 
Tarrytovvn. N. Y. MEdford 1-3030.

VVILLIAM RUECK’S New Hyde 
Park Inn — 214 Fericho Turcpike. 
New Hyde Park. L.I. N Y. Famous 
for IVeddings. Communion Break- 
fasts, Ord’nations. Banųuets, and 
all Sočiai Functions. Large & small 
private dining rooms. Luncheon - 
Dinner served daily. -- FL 4-7797.

For the f i nešt Italian- America n 
Cuisine

M A S C H I O
RESTAURANT 4. COCKTAIL 

LOUNGE
123 Ridge Rd. Lyndhurst. N. J. 
RL No. 17 — GEneva 8-9491

V/HYTE’S Fulton Street
115 Fulton St. — CO 7-2233. Open

PLUMBING CONTRACTORS

50 YEARS
Clogged drains 

by electric machines

Call LE 5-3210
BOB or LEO

Licensed - Insurcd - Bondcd 
Repairs - Alterations

Ne\v Installations. FREE Estimate-

Plumbing & Heating
Incorporated

Darbai atliekami privatiniuose 
tuose ir įstaigose, šildymas, plom
bavimas. nauji įrenginiai, pataisj*- 
mai. Autorizuotas pardavėjas -

Pedro Bumer
Pilnas a». rimavimas "Cesspool” 

Hicksville ... 32 Hotman Blvd.
VVEIIs 5-2550

PLANNING 
IMPROVEMENTS?

SAVE MONEY
50 yrs of knovv-how

CONSOLIDATED 
CONTRACTING CO.

401 East 108th Street 
LE 5-3210

ACUVSTICAL CEILINCS 
AIR CONDITIONING 
CARPENTRY 
VEMENT WORK
BRICK MASONRY 
PLUMBING - HEATING 
VENTILATING
TILE & MARELE WORK 
PAINTING & DECORATING 
WATERPROOFING 
PLASTERING 
FIREPROOFING 
FIRE- RET ARDING 
REPAIRS - AL.TERATIONS 
NEW TNSTAIJ.ATIONS

COMPLETE PACKAGE 
Job Erom One Source 

Easy Paymęn+s

BUILDERS

M. R. CUNNINGHAM, INC.
ROOFTNG - SIDING - LEADERS

ALUMINUM WINDOWS. Carpent- 
ry. Spėriai Con-idėration Given t*' 
Religious Institutions. - - GI 8-5123.

SCHOOLS

MOUNT ST. MARY
Catholic College Preparatory school 
for girls. Grades 7 thru 12. Fully 
accredited. Modem fireproof - build- 
ings on 42 aere campus. Friendb 
homelikeatmosphere. Sports. muse 
art, dance. DOMINICAN SISTERS

Liberty St, Newburgh, N. Y.

MOTELS

THE HILLCREST
MOTEL INCORPORATED

Privacy Unlimited; Free T.V., Ai»
Cbnd. Restaurant nearby. Close
City. Specia.1 consideration given U 
Religious Groups. — 1053 Northerr
Blvd, Roslyn, N. Y. — MA 7-4855

CATERERS

A-1 CATERING BY RUDY

CHILDREN BOARDED

Catholies Welcome!
CHILDREN CARilD FOR 

DAILY OR WEEKLY
Reasonable Priees '

EV 5-5298

Catholies Welcome!
CHILDREN CARED FOR i 

’ BY DAY
In Comfortable Private Home į

Exceilent Care. Reasonable Priees. ■
GL 2-5804

Catholies Welcome!
In Privatelv Owned Home 

in BROOKLYN
Loving Care - Hot Meals 

Reasonable Priees 
ST 9-7436

In privately ovvned horne 
in Brooklyn 

INFANT AND CHILD CARE 
from One \Veek to Thiee Years old. 
Excellent care. Reasonable priees.

U L 2-3558

DAY CARE FOR CHILDREN 
ANY AGE 

Catholies Welcome! 
ENcellent Care and Food 

$10.00 VVeekly 
AU 1-3717

Catholies Welcome 
WILL DAY CARE CHILD 

, 4-5 Y e ars
Upper Manhattan. Excellent care 
Lunch and Supper. Reasonable 

TO 2-1702

CATHOLIC CHILDREN 
BOARDED

By Day, Week or Month 
in private home in Brooklyn 
Near Playground. Reasonable 

NE 8-0553

Excellent Care
Hot Meals - Playmates 

By Day or Week. Catholies wel- 
come. Private Home in Brooklyn.

Reasonable
PR 4-1449

CATHOLICS VVELCOME
Excellent Child Care 

Daily or Weekly 
Reasonable Rates 

FO 8-2931

MOTHERLY LOVĖ

Sol LIONE JUODYTE-Mathews 
yra j.tatnavnsi naują lietuviškų 
dain j plokš* ulę - 

Play Hi-Fi Records

LIETUVOS
PRISIMINIMAI

-tihuanian Mrmorii s»
Kaina $4.98 

mažą 'angliškai> —

Sh<-ph< rd Boy antį Slevping Chit! 
Kaina 98

Hleistns Mill Marlb'»rr> f’o
n'tnKftd.'i

Alex Mathews—256 Union Avė.. 
BrookTvn »1 N Y ; Jaek J.Stukas 

1264 Wh te St.. HiHa.de. N J .
Juozas Gtnkus 495 Grnnd St„ 
Er« ktvn II X'V Da/btoink s 

!»T6 v.'tHonghby Avė. Brook-
I. n 21. N Y,; Spaudos Kioskas -• 
”86 Union Avė Branktam 11. N.Y

ALLURE BEAUTY *ALON
E xpert Hair Cuttlng . Silver Blonding 

Streaking - Tipping - Frosting 
“ Oinsultatlvn

fvnsi-'rly <»f Rr>bert.«
BE 7-7324

994 McLean Avenue. Vonkers

9 P M.: C‘ twl S t. & Sun. 
Lm«f- on i- Cartc. For 

th? Discrirr ar'.'Te. TJ'.a Flnest in 
Food serve-’ a- air'omhere of 
ch'-rm ttnd <!'gnity. — Uptown 344 
West 57th St. — J U 6-7900. Open 
Daily Noan - 10 P.M.; Closed Sun

Dinner •

STARKS ''»EM-”-SE 
RESTAURANT

FROŽEN FOODS

MUNICIPAL BEEF CO.. INC. 
15-15 — 122nd St. 

jr.' P-»tnt, I. I.

Ali M«at.« cnt to Tourliking
A.-k f„r Fn-,- <*.«n?inaiw»u

1913
I Month Paym»>nt Plnn

PI 18814

ROOM ■ BOARD

CATHOLICS WELCOME
TRAINED NURSE WILL BOARD
Eldrrty Pcr rtn IVanting Permenent 
H me Oj Room Porrh —no

$46 A up 
VI 3-6758

Non- at N^tv Jx»catk»n
LUNCH - DINNER - SUPPER 
Open Daily 11 A M. to 11 P.M. 

178 3rd "z'rd Street)
New York City 

RH 4-9573 RE 7-5110

AUGUST MOON RESTAURANT

• •. vtti„ i ' n. Y 
JInutarto Cintofriu*

crtOKTNG
Rnr,-- Ex,'tic Atnto^phero

- ■i — Es'-fh- Drif
AJI Cr.dit Cnrdu

MA 7 7778

JIM’S Re<t»urant and Plzzcria

TO GO
pt»s F-»>d "tfl Sendvich Ord»r»>. T

Catering for All Occasions in your 
Home — Church — Office or Club 
Small Parties aecommodated in ou 
nevvly expanded facilities. Specra 
consMeration to- Reiigious Croups 
387 So. Oyster Bay Rd.. Plainviev.

WE 1-8787

CONVALESC. KOMES

NESTLEDOWN

CONVALESCENT HOSPITAL Ine 
CHRONIČS & CONVALESCENTf 

Registered Nurscs in Attendanee 
59 Courtlar.d Avė., Stamford. Conn 

Mrs. Alice L. Parish, Director
Tel. D A vis 4-4649

NURSiNG HOME

VALLEV STREAM NURS1NG HOME

392 Merrtek Rond
Valley Strtim L. I

Chr,>ntr’« — InrnIM'ii — Kld-rty P.-npl

P.EASONARIJC PP.ICES 
■'In th«- Omntrv — •» from City"

SCARBOROUGH HALL

23 B-autifnll Arrr* — CK*r t>w>klng tb*
Hodenų

PRTVATB ROOMS or SUTTK9 
tiprrt Care — Priees

Tel.: APptegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKltfiS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
e Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.: penktad. iki 9 vai. vak.

sSav. V. Z E L E N 1 S

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

EVergreen 7-2 I 55 Resid. ILlinois 8-71 18

J Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Children Boarded Daily or Weekly t

from Infant up. Reasonable Rates
JA 9-0309

Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

MERCURY Parcel & Trading Co
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J.

Skyrių veda JONYNĄ SIŠIENfc

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai j —

LIETUVĄ. UKRAINĄ., LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

, i ---- ■ ► Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu-
r^ci vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri-

BRIGHTON BEACH AREA J imami užsakymai ir raštu. Jums patašiaus lietuvė moteris, kalbanti 
r-mrr.Dvv vnipnrn mn v k įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas. 
C-JrllLdLzrtUOAtuUJtUV LZALUl F

Reasonable Priees ► Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

DE 2-3897

FOR WORKING MOTHER
EXPERIENCED DAY CARE

Private Home in Brooklyn 
Rea-^nabl*- Prieisi — Catholic." 

VELCOME 
HY 8-0968

EXPERIENCED MOTHER

GIVEN TO CHILDREN
Hot Meals Reasonable Priees

Riverside Drive Area 
FO 8-5719

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

WIUL DAY CARE CHILDREN
10 Weekly —-'’Private Home 

in Brooklyn — Catholies Welcome
NE 8-1785

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
BABY NURSE (catholic) ];

■ 
Care for Chiklren Daily cr • i
ly. Ex<ell.nt Care. Large Kreipkitės:

:: ALBERT F. I’ETERS (Petrauskas)

Will 1
Weekly. ________ ____ __

Spacious Riek Yard Rea.«onabb- 
ST 9-6091

APDRAUDOS SPECIALISTAS
Catholies VVelėome at
SVNKEN MEADOW Ręst Homes. *, 
Malė, Female. Rt. 25A. Kings Park Ji 
or Sunken Meadow Parkvvay. Tel. į Į

K Ings Park 2-9879: 9286

Pade Lake Ręst Home
LOČATED ON BEAUTIFUL LAKE 
Mrs. HazeI Wynn. Mr. Harold Tumcr 
— Owner - Dircctors. A sincere wėl- 
come to Elderiy Giiests. WeU ap- 
pointed rooms. Honie-like atmo
sphere; Convalescents administered 
to in a solicitous manner. Indrvidu'il 
dieta carefuUy catered to. 4-5 doc- 
tors on call at all timea. 24-hour 
care. Non sectarian. Unusnnlly low 
rates. Transp. to church * shopping. 
45 Lake Drive, Lake Ponkonkoma. 
L.I. Tel. JUniper 8-5290 (Code 516)

Catholies veleome at Rote Haven. 
ReNdent Home for okier people. A 
sparious hotise in a setting of rone 
gardens and ahade trees in historic- 
al Lichtflrid. Menu carefuUy plan- 
ned; regfatered mm>e on dtrty at *11 
Ūme*. Complete flre pmtrrtion by 
SprinkJer System. ■— North Street. 
LichtfleM. Conn. JOrdan 7-B242

84-17 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMU ADRESAS 
106-53 — 95H1 Street Ozone Park !’

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

A V ĮNINKĄS
1883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27. N. Y.
»Ridgevoodi

Tel EVergreen 2-6110

Sali vestuvėm*. 
kio«n« pramogom*. Be' to, 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rūiies lie- 
tuvHkas maistas orielna-

kito-

motnli kainomis.

HiHa.de


išsiuntimu reikalinga pasirūpinti jau dabari

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Hetu- 
A t’oje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
1ZT TD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
1VU1L čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

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.

IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.
S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium' i viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai Įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST, N. Y . C. <® 7-1130

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 | užsienį.

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

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. I.

Telefonas: ELizabeth 4-1711

VII2SONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS

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

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 1

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j « 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 4 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesnioms informacijoms rašy- « 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą <
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos « 

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. į 

45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tek Orele 5-7711 <

VELYKOS ARTĖJA
Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms 

į visas USSR dalis yra lengva ir patikima per

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų 

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas
Gavėjas nieko nemoka

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius 
Licensed by Intourist

• NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenue —
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue —
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 VVilson Avė. — Tel. HY 1-5290
• ROCHESTER, N. Y., 583 Hudson Avenue — Tel. LO 2-5041
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel-: PO 3-8569
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
• NEW HAVEN. Conn., 6 Day Street — Tel-: LO 2-1446
• PITTSBURG 3, Pa„ 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750
• WORCESTER, Mass^ 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Mlch., 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, lll„ 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, CaU 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J., 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė., — Tel. OA 4-4401
• WATERBURY, Conn^ 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRANO RAPID9, Mich„ 414 Scribner Avė, N.W. — GL 8-2256
• PASSAIC, N. J, 211 Monroe Street — Tel.: PR 3-0979
• DETROIT, Mich., 6440 Michigan Avenue — TeL: TA 5-8050
• VINELAND. N. J., West Landi* Avenue, Greek Orthodox BWg.
• JERSEY CITY, N. J, 75 Bright St. ir kampas Jersey Avenue

mūsų skyrius:

Tel.: AL 4-5456 
Tel.: Df 5-8808

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis 

Kneark* sporto apygardos

d. d. dalyvavo Toronto Vytis, 
Aušra ir Hamiltono Kovas, 
surengdami toms p-bėms kovie- 
čiai sudorojo Hamiltono lat
vius 7y2:2U>. Žaidė: Kronnas,

vičius, Valevičius, Pyragius. 
Savickas, Repšys, Tėvelis ir

Montrealio atvirose p-bėse 
pirmauja jaunas vengriukas 
Furstner, turėdamas po 9 ratų 
71? tš. ir 1 nebaigtą, Witt 8 
tš. , seka grupė su 6’/2 tš. jo
je Ignas Žalys ir Baikovičius. 
Ignas Žalys pastebi, kad Furst- 
neriui pavyko laimėti tris par
tijas iš praloštinų padėčių.įs- 
kaitant ir jo paties (Žalio) 
“pramiegojimą”. Padėty po 47 
juodų ėjimo: Balti (Žalys) 
Kgl, Vd8, pėstininkai a3, b2, 
f4, g3, h2 ir juodi (Furstner): 
Kel, Vh3, pėstininkai f5 ir h4, 
Žalys “suvaikščiojo" 48. V: 
h5?? ir Vfl užmatavo. Tuo tar
pu pirmiau pašachavus 48. 
Ve7 + K 49. V:h5 juodi turė
tų pasiduoti.

Bostono tarpklubinėse šį šeš
tadienį, vasario 4 d. Lietuviai 
rungiasi su Cambridge II pas 
juos. Vasario 11 d. Lietuviai 
turi paskutines rungtynes su 
Bostono meisteriu — Cambrid
ge “Y". Jie atvyksta į So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos 
klubą. Rungtynių pradžia 7:30

Massachusetts šachmatinin
kų metinis suvažiavimas bus 
vasario 22 d. Bostone. Pakvies
tas vengras, didmeisteris, P. 
Benko duoti simultaną tame 
suvažiavime.

JAV ŠACHMATŲ didmeisteris Samuel Reshewsky. Nuotr. V. Maželio.

Stockholmo šachmatų klubo 
50 metų jubiliejaus tarpt, tur
nyrą laimėjo pasaulio meiste
ris M. Tali (Ryga) su
tš., Uhlman (R. Vok.) 9, Ko- 
tov (SS-ga) 8, tš. Dar dalyva
vo vokietis Unzicker, švedas 
Stahlberg ir kiti.

Tali — Botvinniko revanšo 
matšas dėl pasaulio p-bių pas
kirtas kovo mėn., Maskvoj.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
K. Ceslauskas, Euclid, Ohio, 
B. Šukys, Rome, Ohio, J. Kie- 
dis, East Lake, Ohio, K. Mar- 
cinka, OpaLocka, Fla, E. Ab- 
ramaitis, 'fSrohtd, Ont. Kana
da, K. ’Sknnskas, Vancouver, 

Tor-

Hudson, Mass.: J. Petkus, A. 
V. Sedlevičius.

Ęrockton, Mass.: S. Grušas, 
J. Čijūnėlis, A. : Vasilevičienė.

Įvairiu Mass. vietovių: V. Ka- 
maitis, Millbury, C. Drevinsky, 
Midleboro, P. Jurgelevičius, E. 
Chelmsfprd, M. Kažemekas, Gil- 
bertville, M. Lukis, No. Wey- 
mouth, J. Bakūnas, Randolph, 
V. žiaugra, W. Roxbury, D. 
Kazėnas, W. Lynn, A Razmus, 
Stoughton, E. Nawazelski, Ha- 
nover, V. Beržinskas, Brockton, 
B. Budreika, W. Bridgewater, 
T. Kaspas, Arlington.

Įvairiu JAV vietovių: A. Bau- 
ra, Grand Rapids, Mich., F. Jan
kauskas, Phila, Pa, E. Davido- 
nis, Toronto, Canada, K. žiau
nas, Montreal Canada, J. Ba
jorūnas, Hamilton, Canada.

iš įvairiu viety: R Kondro- 
tienė, Lewiston, Me, S. O’Bri- 
kis, Millinocket, Mass, J. No- 
valles, Riviera, Beach, Fla,. A. 
Paleckis, St. Petersburg, Fla, 
Z. Juknis, Ontonagon, Mich, 
J. Gabrys, Detroit, Mich, kun. 
J. Tautkus, Omaha, Nebr, P. 
Karias, Marion, Ind., A. Dze- 
kevičius, Providence, R. I, Lith. 
American Soc. Club, Manches- 
ter, N. H., B. Ofrossimow, Wa- 
shington, D. C, C. Slazus, Cle- 
veland, Ohio, J. Naujokaitis, 
G. Cyvas — Cleveland, Ohio, ,

Nar-
M.

B. C. Canada, P. Butkis, 
rance, Calif.

Los Angeles, Calif.: J. 
kevičius, V. Prižgintas,
Christ, A. A. Casserly, V. Dap- 
šys. — *

Įvairiu JAV viet.: S. Stevens, 
Springfield, P. Martinkaitis, J. 
Tarulis — Cicero, m.

Chicago, III.: T. Goberis, J. 
Straukas, A. Giniotis, J. Vai
čiūnas, V. Manelis, P. Liekas, 
K. Šidlauskas.

Pittsburgh, Pa.: J. Gribas, A. 
Tamkevičius, A. Akelaitis, K. 
J. Stravinskas, M. Astrauskie
nė.

Philadelphia, Pa.: K. Vaite
kūnas, N. Danilevičienė, V. Ja
nuškevičius, C. Linkevičius, M. 
Andrijelienė.

Įvairios Pa. vietos: T. Lie- 
pis, Chester, preL I. Valančiū- 
nas, Newtown, F. Ališauskas, 
Scranton, Ę. Oberaitis, Wilkes- 
Barre, A. Vaičulis, W. Meff- 
lin, M. Bartašius, Mt. Carinei, 
F. Jasas, Norristown,

Nuoširdžiai dėkinga,
Darbininko administracija

@ SPORTAS
Vėl neaiškus savaitgalis
Sniegas New Yorke nerodo 

jokio noro dingti, tad futbolo 
aikštės ir toliau ilsisi. Pereitą 
savaitgalį visos pirmenybių run
gtynės atšauktos. Kitą sekma
dienį tvarkaraštis numato mū
siškiams rungtynes namie su 
stipriu’ West New Yorku, ku
riam pirmame rate pirmoji pra
laimėjo 3:7, o rezervinė 0:5. 
Rungtynės mūsų aikštėje, Put- 
nam Avė. ir Irving Avė. san
kryžoje, Ridgewoode. Pirmosios 
pradeda 2:30 vai., rezervinės 
12:45. Jauniai žaidžia ten pat 
11:30 su Pfaelzer SC.

Savaitės pradžioje Bushwjck 
HS aikštė buvo dar pilna snie
go, tad sekmadienį rungtynės 
įvyktų tik orui 
lūs.

Krepšininkai 
prieš išvykdami

smarkiai atši-

ketvirtadienį, 
į Worcesterį, 

žaidžia pirmenybių rungtynes 
su E. U. S. 8:30 vai. YMCA 
patalpose. Mūsiškiai dabar turi 
tris laimėjimus ir tris pralai
mėjimus. Atletas ..

. DĖMESIO*.
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 1Ū0 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. TeL Bristol LUd- 
low 2-5113.

Skyrius atiduytas penktadieniai*, šeštadieniais ir sekmadieniais <

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI. .

1*L MU 9-2028

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co«

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, Šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

Lietuviškų produktų.
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms, ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN
baras ■ restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT
LKįUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
x Sav. P. VIŠNIAUSKAS

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Wine & Liquor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon St Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PErRAS KARALIUS, savininkas

Hanover Club Beverage Co^ Ine.
JONAS. DEGUTIS, savininkas 

(Lietuvių iidirbystė)
Gaminame geriaūsį toniką įvairiausių rūšių ir pristatome 

klubams tavernoms ir kitokioms įstaigoms
W. HANOVER, Mass.

74 Providence Street

PL 4-6757 PL 4-1165

ROUTE J 39
TeL TRiangle 8-1313

buvusi

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS Ir POBŪVIAMS

Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orderi special prtce for Weddings and Parties 

Mf.Graad Street, Breeklya 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4328

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

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

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


