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ŠTAI TAS

Ir katalikę esama įlenki jos seime

.. • Vengrijoje vėl pasmerkti 
mirti trys laisvės kovotojai už 
pasikėsinimą prieš Kadaro re-

sausio 21 pra- 
į kariuomenę.

šintų. Tačiau Amerikoje yra 
laisvas ūkis, ir pavojų paša
linti gali tik vyriausybė drau
ge su gamintojas ir darbo jė
ga. Tam tikslui visi ir kiek
vienas turi suvaržyti savo iš
laidas. Prezidentas pareiškė, 
kad valstybės biudžetas tikrai 
yra didelis, ir jis kreipęsis į 
Kongresą, kad siaurintų, kur 
tik jmanoma, kiekvieną, dole
ri taupant.

• Lenkija savo ūkio nega’ė- 
sianti pataisyti be pinigų iš 
Vakarų. Paskolos ieško. Ame
rika tebetiūrinti palankiai.

Domina klausimas, kam teks 
atlyginimas už suėmimą. Už 
nurodymas, kuriais pasinau
dojant bus snimtąs “hnnihinin- 
kas”, buvo paskirta 26,000 do
lerių. Metesky pavardę ir jo 
adresą pirmiausia surado Con. 
Edison Cp. tarnautoja . Alke

ė Jungtinėse Taatosa Ame
rika atnaujino savo pastangas 
Įvesti į JT pietų Korėją ir 
pietų Vietnamą, kuriuos lig- 
šiol Sovietai blokuoja. s

• Egiptas, veikiamas Ame
rikos; sueaaBno paskutiniu 
mėta spaudimą Egipte gyve
nantiem Žydam_B Egipto iš-

"• Vokietijos parlamente 
opozicija pasiūlė perkelti sos- 
tiaę iŠ Bonuos j Berlyną. Pa 
siūlymą remia ir eilė Adenau
erio partijos atstovų. Tai rin-

Kaip rinkinius vertina 
komunistai

vėl kreipėsi į Kongresą, kad jo 
programą viduriniam rytam 
priimtų be didesnio pakeitimo

o® vyriausy- 
via” pali
pai turinio. 
Maskva la- 

itK dėl pre- 
rid' Kongre- 
OĮ. kuriame 
tosi reikalui

• Kipro saloje atsirado ir 
turkų pogrindinė teroristinė 
Organizacija. Ji kovoja prieš 
graikų pogrindinį veikimą. 
Graikai kaltina, kad tai anglų 
darbas.

j New Ycritą ir atiduotas BeP 
levite ligoninei, kad ištirtų jo 
protą. V

J žurnalisto klausimą, > ar 
jam negaila sužeistų žmonių, 
jis atsakė: “Taip, man jų gai
la, tačiau aš nesigailiu tai da-

Mąskvos, rytų Vokietijos ir 
Kinijos komunistinė spauda 
skelbia, kad Lenkijoje seimo 
rinkimai sutriuškinę komuniz
mo priešus, sudavę smūgį Va
karam. parodę Lenkijos prisi
rišimą prie Maskvos. Vakarų 
spauda tuo tarpu aiškina, kad 
rinkimai parodę pasitikėjimą 
Gomulkai, kuris nori Lenkijai 
nepriklausomybės nuo Mas
kvos.

• Moneco gyventojai gėrė 
šampaną sausio 23, nes gimė jų 
valdovų Rainier duktė. Visi 
Monaco 4200 piliečių džiaugia
si, kad išliks valstybėlė nepri
jungta prie Prancūzijos ir ne
reiks ir toliau mokėti mokės*

pensadju bylas. Tačiau pofi- nefitalauja suokė 
cija tvirtina, kad vienas B gis, atostogasji 
jos žmonių taip pat jau buvo keti štlygmimą i 
suradęs. Neabejotai nuopel- atveju. Streikas 
nai buvo “N. Y. Journal Ame sti ir riesti dide 
nean”, kuris atvirais laiškais kūninėje kovoj

liko jau tik 
žurnalistas. Vi- 
sė, tarp jų' ir

.4 Jugoslavijos diktatorius 
Titas i Baltuosius Rūmus bus 
pakviestas, nepaisant didelių, 
protestu Taip pasakė prez. Ei- 
senhoveris spaudos konferek
cijoje. Greičiausia balandyje.

ptvandomtos Eieasthonrom 
tuo tarpu. nepritaria Stasseno 
idėjai. Jis nenori pakenkti 
AdanauoriuL kuris Mg šiol 
Amerikai ištiktoms kaip nio- 
kas Idtas.

Tačiau Stasseno idėja .tu
rinti ir daug įtakingų šalinto* 
Kq. Mausimas ouvęssfarsty- 
tas tautos saugumo taryboje. 
Joje vyravo mintis remti Wa- 
stongtono oficialią priRūtą 
nekelti to klaustom jokiose

vienas už 
sus kitus 
NYTfanes

traukimą iš Vokietijos. “Ame- 
rinkos balsui” buvo nurodyta, 
kad Stasseno žinias praeitų 
tylom. Valstybės departamen
te taip pat buvo fiųoma, kad 
Vokietijos kancL Adenaueris 
dėl tų Stasseno žinių buvo la
bai sujaudintas.

‘The Reporteri* informavo,

ir vyriausy- besanti vienintelis kraštas, ku
rie teis sa- ris turi atominius ir raketinius 

^Šukius. Jai tam atsakyta tais

• Lenkijoje Gomulkai lai
mėjus parlamento rinkimus 
būsianti pradėta valyti parti
ja. Pirmiausia keičiamas Len
kijos atstovas Maskvoje. Nori
ma neutralesnio.

Jungtinėse Tautose tebėra 
aštrus klausimas, ar Izraelis 
vykdys JT nutarimą, kuriuo 
Izraelis buvo raginamas ati
traukti savo kariuomenę iki 
1949 paliaubų sienos. Izraelis 
reikalavo ir tebereikalauja, 
kad Gazos ir Aųabos įlankos

0 Kremliaus bosai paskuti
nių laiku suskato važinėti po 
kraštą su pranešimais. - Nori 
stiprinti savo ir partijos auto
ritetą. . ;‘

raščtoi nurodytos datos, kada, 
jis buvo Con. Edison Com. fa
brike . sužeistas, jau nebuvo 
sunku atsekti pėdas.

Iš tisus. .Metesky istorijos 
matyti, kad tai nebuvo svei
kas žmogus, o visa nelaime 
darbe pažadino tos ligos pra
dus, kurie nuvedė į nusikals
tamus darbus.

Štamas nori būti “taikos 
ministoriu ir puolasi derėtis su 
sovtshš dėl kariuomenię ati
traukimo H Vokietijos. Dulles 
demontuoja-

spaudoje paleido dūmelių apie 
galimybę Amerikai sumažinti 
kariuomenę, apie atsisakymą 
bent tuo tarpu nuo visos teri
torija oro kontrolės nusigin 
klavimo reikalui Pro jo žo
džius galima buvo išskaityti ir 
galimybę atitraukti kariūbme- 
nę B Vokietijos. Dėl tų Stasse
no gandelių Dulles buvo, anot 
laikraščio, įdūkęs, ir iš Pary 
žiaus telegrafavo paneigimą 
Stasseno žiniom. Pagal Dulles 
instnikcijąr vaisi departamen
to valdininkai pareiškė, kad 
departamentas neturi jokių ži
nių apie įvykius, kurie vestų į 
Amerikos kariuomenės ati-

» Vokietijos.
Amerika esanti įsipareigoju

si Vokietijos kancleriui Ade
naueriui kariuomenės atitrau
kimo visai nekelti — iki Vo-

Lenkijos rinkimuose katali
kų buvo išstatyta sąraše 22, 
išrinkti 12. Krokuvoje katali
kas gavo balsų daugiau nei 
min. pirm. Cyrankiewicz toje 
pat apygardoje. Lodzėje kata
likas gavo balsų daugiausia už 
visus.

IZRAELIOPASKUTINIS 
ŽODIS

Izraelis sausio 23 paskelbė 
reikalavimą bent minimom są
lygų patenkinti už pasitrauki- kietijos parlamento rinkimų 
ma iš Gazos ir Sharm e! Shefkh “
sričių. Viena, tarp Izraelio, 
Ecripto. Jordanijos irSaudi Ara
bijos turi būti sudaryta naviga
cijos Aųaba įlankoje sutartis. 
Antra, Gazos srityje Izraelis no
ri pasilaikyti bent vidaus poli- senhoweriu! Salia Elsenhowe- 
ctia savo rankose, ka<t būtu rto “taikos prezidento”, Stase 

Oficiali Ir privati rinka tikras, jog ft žfo krašto nebus nas nori būti “taikos mtoiste-
Lenkijoje oficialiai zlotas puldinėjamas taaetti. rto”. Jis nenori lankti Vėkto

kaštuoja 23 am.- centus, ta- Po Ko Indžio ąteh 
- w------ ev —a — - A-- -r-  UVuSS PUVO nmivBJ vlMiv

parenrausmas po o cn. 
-^-ST .* ___ ’ V 'li't i_ ' *

< Sau* AnMjas kandtoi, 
kuris primestas pas preziden
tą Ejsenhbwer|, New Yorko 
miestas nerengs iškilmingo su
tikimo. Jis nepopuliarus New 
Yerfce, nes aštriai kovoja prieš 
toraeĘ. to net reikalauja, kad 
Amerikos bazių t personale 
Saudi Arabijoje nebūtų žydą.

rugsėjyje. To griežtai ir laiko
si valst sekretorius.

Kitaip galvoja Stassenas. 
Ambicija jam diktuoja pada
ryti didelį dalyką, kuriuo jis 
galėtų konkuruoti net su Ei-
_ ____ •------ -------- ■--» 'A-U.

• Sovto*Yl°aršalas Žuko
vas sausto žSi išskrido į Indi-

riuomenėš —“tik tada Izrae 
lis iš ten savo kariuomenę ati
trauks.

Bet Egiptas pareiškė nieka
da nesutiksiąs, kad JT ka 
riuomenė virstų tose srityse 
okupacine kariuomene. Kitaip 
— grasina sustabdysiąs Sue- 
so kanalo valymą.

Gen. sėkr. Hammarskjoldas 
mėgina Izraelį ir Egiptą per
kalbėti, bet kompromiso nesu
rado. Už Egipto nugaros sto
vi tvirtai Azijos - Afrikos blo
kas. Jis grasina reikalauti iš 
JT ūkinių sankcijų Izraeliui, 
jei neatsitrauks be jokių sąly
gų.. Izraelis betgi, spėjama, 
sutiks su tokiu reikalavimu tik 
tuomet, kai Amerika griežtai 
g spaus.
Amerika nori kompromiso— 

ji pasisakė už besąlyginį Iz
raelio kariuomenės pasitrau
kimą, bet pasisakė ir už tai, 
kad po to pasitraukimo į Ga
zos ir Aųabos sritis įeitų JT 
kariuomenė * ir sudarytų tar
pi tarp Egipto ir Izraelio. Ta-

įspėjimą valstybėm, kas jų lau
kia, jeigu jos les Aunertimi 
susikurti bazes su atominiais 
ir raketiniais ginklais. Esą 
Amerikos pastangos turėti to
kias bazes didina atominio ka
ro grėsmę. Amerika norinti 
sovietinio atsikeršijimo smū
gius nukreipti nuo savęs į 
tuos kraštus, kuriuose bus jos 
bazės — Angliją, Prancūziją, 
vakarų Vokietiją, Italiją, Tur
kiją, Persiją, Japoniją. Sopie- 
tų vyriausybė kviečia tų kraš
tų vyriausybes pasipriešinti 
“Amerikos pasiruošimam į ag
resini karą”. AtsakoiUybę už 
pasekmes Sovietai skiria ne • “P«k*aišelį bombuMnką**, 

kuris dabar Beūevue psichiat
rinėje ligoninėje kuisomas tie- 
iroje kameroje su kitais 
stebėsią ten dvi — tris savai-

Kai draugas ima kalti 
kojas ir ant stato

Egipte vaddžia uždraudė ro- 
dyti, tris sovietines filmas so
vietų parodos metu. Tarp jų 
ir Gorkio “Motiną”. Egipto 
meisteriai rado, kad ten yra 
daug nepageidmjamos propa
gandos to pačiam Egiptui, 
mnlrnma, kaip re&ia organi- 
žuoti pogrindį ir jame veikti.

Ženevoj sausio 19 posė
džiavo Amerikos ir kom. Ki
nijos atstovai 64 kartu. Ame
rika nori atgauti iš Kinijos 10 
'amerikiečių, Kinija nori iš
gauti kinus iš Amerikos ir 
dar priedo— vis prisimena, 
kad Amerika pripažintų Kini
jos komunistinę valdžią.

Spaudoje ir tešsvizijoje vi
sus įvykius nustelbė tintos a- 
pie suimtąjį “pakvaišėli bom- 
bininką”, kuris per 16 metų 
buvo gąsdinęs New Yorką.
Jis vadinasi George Metesky, 

pasisakė esąs “Amerikos lietu
vis”, Amerikoje 1903 gimęs, 
bet jo tėvas buvo atvykęs iš 
Lietuvos prieš 65 metus ir va
dinosi Miliauskas. Gyveno Wa- 
terbury lietuvių rajone su sa
vo dviem vyresnėm seserim 
jų namuose ir jų išlaikomas. 
Buvo nevedęs kaip ir jo nete
kėjusios ir Ūg šiol tebeturin
čios Miliauskų pavardę seserys.

Metesky' prisipažino esąs tas 
“bunlnninkas”; jom norėjo 
keršyti Con Edison Co., kurio
je* jis dirbo, buvo sužeistas, 
prarado sveikatą ir negavo jo
kios kompensacijos; norėjo 
keršyti ir tai visuoomenei, ku
ri neparodė atgarsio į jo gau
sus skundus dėl jam padary-

deiytae Hgi Vokietijas .rinki
mų. Thčlan priėitas taip pat 
nusistatymas, kad

»*.— ^aMA**** U
rendš sšišišięy ®wpcpec 
vedu* tad jta pdUpmiui M

nuu p"

E jo maigi 
biaustoi ėsi 
zidento Ežį 
sui įteikto 
atominio vg 
skiriama dasĮgfeu pinigų nei 
lig šiol; pifetoĮena. taip pat ir 
Eisenhoweridt?.|programą vidu
riniam rytapU “PTavda”, krei
piasi ypačiai Japoniją, Tur
kiją; Persi^^ vidurinių rytų 
kraštus su 
kia jų kraS

Pereitą savaitę buvo pa
skelbtos dvi smulkios žinutės: 
viena, kad į Ameriką atvyksta 
Vokietijos prezidentas Heuss- 
as, o paskiau kancleris Ade
naueris; antra, kad New Yor- 
ke Amerika pradėjusi tiesio
giai kalbėtis su Sovietais dėl 
nusiginklavimo ir kad tose de
rybose gali svarstyti kariuo
menių atitraukimą iš Vokieti
jos... Abidvi tos žinios turi 
viena su kita ryšio ir išduoda 
didesnius Amerikos politinius 
užsimojimus. Už jų besisle
piančiai politikai suprasti nau
dinga paminėti amerikiečių 
laikraščio “The Reporter” in
formaciją, kuri rado atgarsio 
ir Europos spaudoje.

Straipsnyje “Dvigubas gyve
nimas Washingtone ir Bonno- 
je” sako, tad

teita skl- 
rfori vaivtybėa uki'atoriaua J. 
F. Dufio* ir prutidento patarė 
jo nuslfltddavhno reikalam 
StaMono pažiūros dėl Ameri
kos tariuomsnės otifreakhno

čiau ir Amerikoje 
jau baimės, kad pasitraukus 
Izraeliui gali būti jau per vė
lu svarstyti antrą klausimo da
lį — įvesti JT okupacines pa 
jėgas.

Oro kaprizas Mmt Vcšfca;iį'.
Sausio 23 pusiau * “ižStžafe 

vai. ryto buvo 59,9 ta^Mšiiai, 
jaū vidunaktį buvo tik Žū laip
snių. . " y

® RošptAlHconai savo tauti
niu lyderiu išsirinko H. Mea- 
de Alcorn jr., Hartfordo teisi
ninką, 49 metų. Jį pasiūlė pats 
Eteenbovreris. Jis laikomas li
beralų sparno atstovu.

Biudžetas, kaing kilimas, depresija
Amerikoje auga rūpestis, - som priemonėm jai pasiprie- 

tad ūkinis gyvenimas gali iš
krypti iš ligšiolinio klestėji
mo. Prezidentas Eisenhosreris 
kongresui ir spaudai kalbėjo, 
tad ūkinė padėtis tebėra 
tvirta ir artimiausiais mėne
siais ir toliau tokia bus. Ta
čiau jte pastebėjo taip pat, 
tad per 1956 metus vartoji
mo prekių kainos pakilo 2,7%. 
Jos gali ir totiau tolti. Tai sta- 
ttoa sykfa reikalavimą kriti ii* 
atiygfitiraą už darbą.

Dabar visuomenę domina 
tolimesnės eigos klausimai. 
Pirmiausia, ar Metesky bus 
teistinas, t. y. ar bus rastas 
sveiko proto? Tvirtinama, kad 
jis esąs pilnas paranoikas, ši- 
zofrenikas, kankinamas perse
kiojimo manijos. Jei bus ati
duotas teismui — kas jam 
gresia? Jis kaltinamas užpuoli
mais, kuriais buvo sužeisti 
žmonės. E 32 jo padėtų bom
bų 22 sprogo ir sužeidė 15, ne
užmušė aė vieno; _ kaltinamas 
taip pat naikinęs svetimą tur
tą ir laikęs bombas. Už visus 
tuos nusikaltimus bendrai pri- 
skaitoma iki 42 metų kalė ji 
mo.

depreriją. NYHT vedamajame 
įfi4K tad pavojus yra realus.

Valstybės toto valdytojas 
Hunųtorey prieitą savaitę į- 

tad atris depresija to
kia, jog’ “jum plautai ant gal- 
vea atsnioa, jeigu muzBUskoa 
ffialdoevaeb(s susiaurintos te 
atleisti mokesčių varžtaF.

Prezidentas ramino, tad to* 
irią deprnifia niekados neateis
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DARBININKO METINIS VAKARAS
Sausio-January 26, šeštadienį,
ASCENSION AUDITORIJOJE, Grand Avė. ir 

Seabury St. kampas, prie Queens Blvd.
Bus vaidinama

VINCASKUDIRKA
4 veiksmų 6 paveikslų pjesė, parengta K. INČIUROS ir 
A. GUSTAIČIO
Vaidina Bostono liet, dramos sambūris iš 30 artistų 
Svarbiausiame vaidmeny HENRIKAS KAČINSKAS 
Režisuoja IPOLITAS TVIRBUTAS, ! 
padedant ALEKSANDRAI GUSTAITIENįl

Po vaidinimo šokiai, valgiai ir gėrimai
GROS VL. THOMAS ORKESTRAS

Vakaro pradžia 6 v. v. Įeinant aukojama $2.00 ir $1.50



Neseski t už piktųjų dvasių štai
dar dirbti 

kad darbai

RtiiMivelIra '• O dabar telp »flc> 
tai ta naktis dvidatimts" vtfia 
Ag figto*. ■■

Vorkuta yra anapus šiaurės 
paralelės, tarp 67 ir 68- Jeigu 
ją praveš aplink visą žemės 
rutulį, tai ji kirs visas tas ša
lis, kur žiemos metu saulė vos 
bepakyla viršum horizonto.

Kada ji pakils viršum kanki
namų mūsų brolių kančios ir 
išneš sunkios bolševikinės ver
gijos ledus? S.

... Nors Kalėdos seniaįjau pra- kalbėjimų ir mdfflrimų vr 
Maskvarteb^totanraar dais?"K^”“gafima’^ąlo(Mrs' 

kalėdinę popiežiaus Pijaus XII

“Mes turime teisę reikalauti, 
— kalbėjo popiežius, — kad 
būtų visiškai aiškiai suprasta, 
jog ten, kur religija yra gyvas 
senolių palikimas, priešų pri
metama žmonėna kąra ’SCt no

nai kartojo popiežiaus pasisa
kymą prieš atmainius ginklus. 
Iš jo kalbos ėmė tik tai, kas 
tiko sovietų propogandai. Iš 
kalėdinės popiežiaus kalbos ne
galėjo nieko išimti, nes niekas 
sovietam netiko. Tą kalbą te
bemali dėlto, kad popiežius 
griežtai pasisakė prieš'derybas 
su piktu ir pateisino apsigyni
mo karą. Maskvos radijas šau
kia, kad popiežius “ragina į 
Kryžiaus žygį”. z

Kad būtų aiškiau, ką popie
žius pasakė, primename tas jo 
kalbos vietas, kurias Maskva 
labiausiai puola.

svarstyti, neturint bendros kal
bos, ir kaip galima susitikti, 
jei keliai išsiskiria. Kai iš vie
nos pusės užsispyrusiai atme
tamos bendros absoliutinės 
vertybės, pasidaro neįmano
mas sugyvenimas tiesoje. Jau 
vien dėl krikščionio vaido rei
kia liautis tarnavus tokiom 
taktikom, nes ir apaštalas įspė
ja: negalite būti kartu daly
viais ir Viešpaties stalo ir pik
tųjų dvasių (1 Kor. 10, 21).” 

šiais žodžiais popiežius aiš
kiai pasisakė prieš derybas su 
piktu ir prieš susitikinėjimus 
su sovietų žmonėmis. Taikai 
išlaikyti nėra būtina “tenkinti 
siauri kieno nors interesai”. 
“Akivaizdoje priešo, kuris yra 
nusprendęs visom tautom pri
mesti nepakenčiamą gyvenimo 
formą, taiką tegali išgelbėti 
vieninga ir tvirta laikysena vi
sų tiesą ir gėrį mylinčiųjų tau-

.... lvQ paminė
jo, kaip būdingiausią sovietų 
agresijos auką. Kiekvienais 
metais vis daugiau ir daugiau 
Lietuvos nelaimė akcentuoja
ma žymiausių Amerikos vyrų 
kalbose.

būtųįrtčdtyšg praėjusiem me
tam. StovyHdfe vadovybė turi 
&duoti iafBdĮijijttą Kiek žmo
nių žūsta, kiek jų prikankina
ma kaskam galvoje. Tik
tai Stalino konstitucijoje tėra 
įrašyta teisė į poilsį, tiktai So
vietų įstatymuose tėra kalba
ma apie darbininkų ir jų dar
bo apsaugą. Bet čia, Vorkuto
je, vergai gi dirba.

Kas ir paleidžiamas iš Vor
kutos, tai pririšamas darbu 
prie stovyklos, su ja turi ir 
visą atsiskaitymą, “čionai, Vor-

Didžiausia mūsų tautos šven
tė — Vasario 16 jau netoli. 
Nedaug laiko beliko iki 39-sios 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties, kurios ne
gaiš laisvai minėti mūsų bro
liai Lietuvoje, bet kuri įparei
goja kiekvieną lietuvį, nežiū
rint, kokiame krašte jis begy
ventų, susimąstyti ties savo 
tautos reikalais ir atsiklausti 
sąžinės, ar jis užtenkamai tau
tai darbuojasi.

Jau dalu 
kūne visas

nizmui priešintis ir jo žygius 
pavergtiesiems vaduoti geriau
sia prasiskverbia į okupuotas 
šalis radio bangomis.

Vyriausias Lietuvos Laisvini
mo Komitetas (Vhkas) turi sa
vo žinioje tris lietuviškas ra
dijo valandėles: Madride, Vati
kane ir Romoje.

šiems radijo ryšiams su Lie
tuva palaikyti yrareikabnga 
visų laisvėje gyvenančių Sėtu
vių parama. Vyriausiojo Lietu
vos Laisvinimo Komiteto pre
zidiumas atskira raštu prašo 
lietuvių aukų Radijo Tarnybos 
reikalams. Khnigų Vienybė lai
koj vajų būtinai reikalingą ir 
ragina visus lietuvius gausiai 
jam aukoti.

vos radijas vis grįžta prie po- 
piežiaus kalbos. Šiaip jau pasi
sako tik vieną kartą arba visai 
nutyli.

Kiek anksčiau Maskva daž-

Popiežius labai tvirtai pasi
sakė už taiką. “Vienas Dievas 
žino, kaip trokštame ją pa
skelbti pilnai ir džiaugsmin
gai”. Tačiau „ “šiandienmė pa
dėtis, kuri neturi sau palygini
mo praeityje, visiem tinrėtų 
būti aišku. Jau nebėra vietos 
abejonėm dėl tų tikslų ir me
todų, kurie lydi tankus, kai 
jie, sėdami mirtį, prasiveržia 

šaukia tą kovą, kuri norima vatetybių sienas ir kultū- 
vadinti Kryžiaus žygiu, o reli- ringom tautom prievarta neša 
gijos priešai. Jie negali ir no- nepakenčiamas gyvenimo for- 
rėti, kad tikintieji Besigintų. mas Nėra ^^5 abejonėm ...

Marianapolio Preparatory 
mokykla, . Thompson^, Comr., 
praneša lietuviškajai visuome
nei, kad dėka stambaus gera
dario, skiriama ^16,000 stipen
dijoms. /'•;? ; ?

Kandidatai stipendijoms 
privalo bfiti JĮehrviškns kilmės 
šiemet baigia aštuntą skyrių tas užlaiko garbės požymius 
viešoje, privafioje ar parapnė- moksle ir pasiimi padoria 
je mokykloje. Žymiausiam elgsena. Pūna stipendija vie- 
kandidatui bus sutekta pilna menas metams verta $1250, 
keturių metų - stipendija įskaitant maistą, kambarį ir 
$5,000 vertės. Likusieji pink mokslą. Laimėję stipendiją pa
gal bus paskiistyti pagal kan- turi užsimokėti už knygas 
didatų fmansmę būklę Prašo- kitas išlaidas kurių susieta
me lietuvišką visuomenę apie ro apie $80 metams. 
Šią stipendiją * pranešti suintė-

taip atrodo garsioji Vorkuta’-.
Garsi ji ne tuo upeliu, kurio 

vardas kitados mažai buvo ir 
žinomas. Garsi'ji žmonių kan
čiom ir baisiuoju kalinių lage
riu. Jis pagarsėjo visam pasau
ly, nes kiek tik bolševikai už
griebė tautų, nei vienos jos 
neaplenkė, kad ko nors neiš
siųstų į tą poliarinę Uralo tun-

• Romoje susilaukė 500 me
tų seniausia pasauly katalikų 
kolegija “Alino Collegio” Ji 
buvo pastatyta kardinolo D. 
Capranica vietoje, kur '304 
Diokleciano imperatoriaus bu
vo nukankinta šv. Agnietė.

Kryžiaus žygis”. Popiežius pri
minė, kad jis į Kryžiaus žygį 
krikščionių nėra skatinęs ir 
neskatina šiuo metu. Vadinasi, 
ne Bažnyčia ir ne popiežius iš-

kacijas. Dešimtys atstovų rū
mų ir senato ? narių pasakys 
Lietuvos reikalu kalbas, ku
rios bus įtrauktos į specialų 
kongreso leidinį.

Brangūs Tautiečiai!
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pastangų dėka, Lietuvos reika
lai per eilę metų JAV valdžio
je ir visuomenėje susi’aukė 
nepaprastai didelio populiaru
mo. S. m. sausio 5 d. preziden
tas Eisenhowęris, kalbėdamas 
jungtinėje atstovų rūmų ir se
nato“

Kunigy Vienybę radijo tarnybos reikalu 
. Jau kriįefiką metų Lietuva 
kenčia žiauraus priešo 'prie
spaudą. Kai kitos daug dides
nės tautos tik dabar išdrįso 
prieš Savo pavergėjus sukilti, 
tai Lietuvos partizanai stojo į 
kovą pirmaisiais vergijos me
tais ir šiandien nesiliauja prie
šinęsi Kokia tai nelygi ir žiau
ri kova, liudija baisūs Vengri
jos įvyktai 
_s Visa, kas jtnūsų vargo bro- 
lius šioje Jikhno kovoję" palai
ko, tai žinįa, kad yra laisvas 
pasaulis, kuris nęrs iš lėto, vis 
dėlto ruošiasi pavergtuosius 
gelbėti; kad, tame pasaulyje 
laisvai gyvena trečia lietuvių 
tautos didis,, kuri. juk negali 
savo brolių užmiršti. Tai vie
nintelė ir paskutinė jų viltis. 

. Tikrosios žinios apie to Lais
vojo pasaulio pastangas komu-

resuotiems.
Kandidatai turi būti ypatin

gai gabūs moksle, padorūs, 
sugebą prisidėti prie, mokyklos 
gerbūvio savo dalyvavimu ir 
nemoks&zduose - užsiėmimuo-

s ir dė- 
kad 39- 

sios nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimai būtų 
derinamai pravesti visose lie
tuvių išeivijos kolonijose. Pa
renkime atitinkamas progra
mas. Kalbėtojais kvieskime 
kongresmanus, senatorius ir Šįmetiniais Lietuvos nepri- 
kitokius valdžios pareigūnus, klausomybės sukakties minėji- 
Kreipkimės j atskirų valstybių mais dar labiau sudominkime 
gubernatorius ir reikalaukime, amerikiečius. Dar labiau iš- 
kad jie vasario mėnesio eigoje garsinkime Lietuvą. Dar dau- 
paskelbtų “Lietuvių dienas”. giau sudėkime aukų, kad Lie- 
Eikime į angliškąją spaudą ir tuvos laisvinimo darbas, kurio 
joje garsinkime Lietuvą. prasmingumą patvirtina praė- 

Kaip kiekvienais metais, taip jusiu metų įvykiai Rytų Euro- 
ir šįmet, Lietuvos nepriklauso- poje, būtų tęsiamas toliau, 
mybės sukaktis bus iškilmin- Aimrikos Lietuvi? Taryba 
gai paminėta JAV kongrese. ' Vykdomasis Komitetas
Lietuviai dvasiškiai atliks invo- 1957 m. sausio 18 d.

M. JO KAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

šioje skurdžioje, ankštoje lin
dynėje ir siuviniu kąsnį duo
nos pelnytis? Iš anksto galiu 
panelei pasakyti, kad šis dar
bas bus sunkus, o kąsnelis 
duonos bus menkas.

„ J --- ~---  '' * - -pačiai iMivini savos, vaMua 
tiek, kad parinktų šiek tiek 
pietums ir vakarienei, nes ta
tai bus tamstai pietūs ir vaka
rienė. Tiktai eekmadfenį gail
ina bus ko nors kito pasitiekti, 
ko nors stipresnio. Dabar aš 
grįšiu prie savo skalbinių; 
tamsta tuo tirpu suvalgyk pu* 
sryaus, tasumk 0 dėsis savo 
_e_ ---------- ' -- wt - 9 — 99-'
SKApDUUUSy lUEKittl vuKS^UBOK

Apsitvarkiusi ji atsisėdo pus
ryčiauti. Likučius pastatė į 
tarpulangę vargšės meilinos 
sandėliukyje. Tenai, gulėjo dar 
keletas raudonų oooouų,^u* 
riuose buvo patikusi ptatata- 
kė. Atidarė langą ir pafritigė 
pro jį į nediduką darželį. VL 
auryje oaneno jeotq
pavietis, kitados buvęs daty- ekstelenctito 
tas, nes iki ttol tebetari* šiek katavo MęM 
tiek dažų pėdsakų. B pėrieBo įėjo Atidžiai 
veržėsi dūmai, o aptinku! { .. ..............
buvo apkrautas mėšto .pylimu; <tinėT'įneiė tiplautus stelbi* damas! ir savo atvatedus shm- 
aiškus daiktas, 3a besparne* 1 _ 
buvo malonus. Toks trobesys, mokyti,
kaip atrodė, turėjo būti gyvo- fto tarpu 
namas. Gal kaip tik jo gyven- ą# stato Ir 
tojai bus išradę tokį pigų mėl* Vatgkb nagai 
lu šildymo būdą. ;;; " v -

B vieno šono prie daržo bu* 
vd prigludęs figas trobesys, 
kaftas panašaus į malkinę, 
kurios durys buvo į kiemą, Ji 
išvydo iš tų durų vienu šuoltn 
Šokant kažkokią apdriste< 
skarmalais apofluii stojusią imo- 
gystą, labai panašią į tas, ku
rias praėjusią naktį buto |m- 
Busi paiiai stott Tas ŽtitogBi

— Jeigu būtų galima, im
čiau dirbti dar sunkesnį darbą 
Jeigu mokėčiau, eičiau griovių 
kasti arba malkų skaldyti. 
Adyti moku puikiai, taipjau 
sugebu sukirpti drabužius ir 
sugalvoti tualeto naujybių. 
Kiek įstengsiu užsidirbti, tiek 
man ir pakaks. Ko neturėsiu, 
to man nė nereikės.

— Neiškenčia nepasakiusi, 
mieloji panrie, kad ta čia at
vykai tik laimingą valandą. 
Kaip tik dabar yra nepapras
tai skubaus darbo, šio darbo

Tatai padariusi, ji susiieš
kojo šluotą ir dailiai išsišlavė 
savo miegamąjį. Galiausiai 
ėmė iš pagrindų tvarkytis. Pir- 

tikru mykščfoji ^panelė Lidija”, ma
tyti, šiuo atžvilgiu buvo ypa
tinga laisvamanybės dėmių 
gerbėja, kadangi visose pa
kampėse ir po lova buvo tiek 
prisikaupusių šiukšlių ir pur
vo, jog neįmanoma čia nė ap- 
rašyti. Vis dėlto prieš išneš- 
CUuHft fiUKBIcS Imu*
ten, ji atsidėjusi išieškojo, ar 
Kartais neras jose šono neis- 
mestinO dafttelio. ir iš tikro, 
pirmiausia rado trasi sprigte# 
nuo staklelių. Taigi, taigi! Se
noji Lidija jį pametė ir pava
davo paprasta šluotos itito- 
Ita. tie to, aukšlėse ji dar rado 
suplėšytą atvafcdą. Smalsumo 
vadovautoms, ^ sudėstė jį ir 
išvydo kažkokio vyro su per- 

___ __________________________ skirtais .per viduti ptouteis pa- 
ir.mŪhrk, Mik'in tari. T» "**•'•*!* -Į ***?. .7?

ravo skalbinius privalysi pati 
laidyti.

Mergina pasiliko virtuvėje 
kavos išsivirti. Dar niekada, 
tiesą sakant, jai nebuvo tekę 
toks darbas dirbti, tačiau kaž
kaip lengvai ji suprato, kaip 
tatai padarytina.

Paskui ėmė valyti vakar 
sušlapusias ir įpurvintas kur
paites ir suknelę.

nutė, stovinti paliai krosnį, tąjį, jai nusibodo skaityti — ji 
stovinti tenai tam; kad į ją užmerkė akis. : ' 
būtų pilamos štufilės. Tiesiog Paskui K savo atšlaitės ji 
didžiuote didžiavosi tokiu sa- ŠėjO į skalbyklą ir galvojo, 

kokio darbo dar ji galėtų pra
simanyti. Išsiėmė savo amato aš buvau parūpinusi nelaanin- 
įrankįus: antpirštį, adatą ir gąjai maginai, kurios vietą 
lankelį Šfikinių siūlų. dabar tamsta užsėda!; anoji

Kaftas iš lauko pasibeldė, jau nebegali šio darbo pada- 
ir nuskambėjo paskui griežtas ryti. Ir tikėk tamsta manimi, 
balsai:'; kad aš nemirdavau jos nuo-

— Atidaryk! ta ąęnaudėie! mos mokėti, nors ji man jau 
(Heko sau elgtayrt už du mėnerius buvo nera-

ttobūtąjta mokėjusi; aštaoni guldenai 
UI, kurt rei- man pražuvo. TaSau už tai aš 
i t Tttą: JI ant jos nepykstu, tesflsi ji te
tartai, o pas* nat rami! Vargšė, visus pini- 

jte tori ją. sfcįfflNto ir joties sam- gus eikvojo nuolat fotografuo-auksas tokie žodžiai: "Ko ne
turiu, to man nė nereikia!” 
Kas jų nėra įsidėjęs į širdį, 
tas verčiau galvą į sieną Įesi- 
daužo.^. O dabar susipažink, 
panele, su naujuoju savo gy
venimu. — Štai šioje puody
nėje pienas; tame popieriuje

Jis negali namie išsėdėti nė 
minutos. Amžinai susirūpinęs, 
kad geležinkelyje nelaimė ga
linti atsitikti, kada jo ir Bud- 
riaus tenai nebūna. Kažkaip 
nepasitiki savo pavaduotoju. 
O jeigu taip imtų kas ir pa
suktų kreipiklį ne kaip rei
kiant, užvarytų traukinį į pa
vojingą kelią! Auštant išėjo į 
stotį.

Tačiau ne dėl tos priežasties 
senis buvo išsiskubinęs iš na
mų. Iš anksto jis nuuodė šį 
vfcdą tardymą ir bijojo klausi
nėjamas suklupti.

Tada policininkas dar kartą 
atsiprašė peranksti atėjęs ir 
išėjo.

Kai nutilo paskutinieji jo 
žingsnių atgarsiai, skalbėja, gi
liai atsidususi, tarė:

—i Na, dėkui Dievulėliui, 
viena* bėda jau nusikratėme. 
Daba/mums nebereiks naujo 
įsirašydinamojo lapelio, nes 
tebetartu senąjį.— U^jąs 

Gratalyta ... Vadinari, iš tft 
ro tamsia mnpreodei gyvastį

7.
Seimininkų duktė pianistė 

pradėjo skambinti Listo “Ven
grų rapsodiją”. Vienas svečias 
ėmė nervintis, pagaliau pra
virko.

— Kas gi tamstai? — klau
sia kitas svečias. —Gal tams
ta esate vengras pabėgėlis? 
Rapsodija perskaudžiai prime
na sunaikinimą?

— Ne, esu muzikas, tad ne
pakeliu Listo sunaikinimo...

— Tai graat Nieko dau
giau tamstos nebeklausiu, ir 
labai atsiprašau, kad nelaiku 
atėjau. Norėčiau dar senio pa
klausinėti.

— Ko? Mano vyro? — pa
klausė šeimininkė. — Jo šiuo 
metu veltui tamsta ieškotu
mei namie. Vos atsikėlęs iš 
lovos, tuojau nuvyko į gele
žinkelį.

— Juk vakar jis buvo pa
lėktas iš tarnybos dvidefimt 
keturioms vatetaoms.
xtamstajo napa^ti?

r .’ft



Visi tautos

Pastatymas

HARTFORD, CONN.

Stipendijos
(Atkelta ii 3 psl)

taras Kudirka suimtas, Bevar
dis nudeda Rylosujevą.

V veiksmas

Tal buvo studentas Vincas 
Kudirkai Saro raštu jis caro 
prašė:.. “žvilgterėkit mato-

Burrisą^ektaklį žiūrovai 

Styti jatrtė štaroftĖhmą dabar-

Nutautęs n* nustojęs savigar
bos dvaras nešioja ant rankų 
Rylosujevą, kuris jį išgelbė
siąs nuo “metežninkų

reikalo tardėt.... . ■
. Nekalbėk, jamikaiti, 

mes žinome, kad tamstos no
sis pūkuota, — rūsčiai atsakė 
žandarų viršininkas

gavo Varpą, savo straųniafe 
kėlė to meto a&taafias klausa- 
mus, satyrose aštriai kritftavo 
rusą valdininkiją, pats rašė ei
les ir, norėdamas praturtinti 
lietuvių Hteratūrą, daug verto 
g kitą kalbą.

Jis yra ir lietuviškojo him
no autorius, davęs ne tik žo-

nuo rusų, be ato- Karosas, L. Katauskaitė, V. 
litvo- dairos kovoja su prispaaudė- Vakauzaitė, V. ir H. Stroliosir

jungiasi bendrai manų”. Puotoje yra ir Bevar- jais. Stiprus ypač [mietinėse kiti).
dis. Kai pranešama, kad dak- scenose su Kudirka ir Antanė-

vė didelį, gerai išlaikytą ir 
turtingą spektaklį. Sujungti j- 
vairių luomų gausius atstovus, 
turint vos kelis patyrusius ar
tistus, o visus kitus tik mėgė
jus (jie, be to, kuone visi ar 
dirba ar studijuoja, mokosi), 
sulydyti į vieningą kūrinį, — 
didelių pastangų darbas. Deta- 
liškai išstudijuotos scenos, iš
ryškinti charakteriai, visam 
tam margam pasauliui įkvėpta 
anuometinio Lietuvos gyveni
mo atmosfera, kuria tiek an
trajam autoriui,, tiek režisie
riui pavyko atkurti, — visa tai 
pagavo žiūrovą, kad jis pus
ketvirtos valandos įtemptai se
kė sceną neretai braukdamas 
skruostą ar prapliupdamas

Knygnešio namuose. Vienas 
knygnešių žuvęs, žandarų per
sekiojamas atbėga nudriskęs 
Bevardis. Andriukas, gelbėda
mas jį, atiduoda vienintelį sa
vo tėvo palikimą — švarką, o 
pats ryžtasi eiti į knygnešius. 

VI veiksmas 
Kudirka išėjęs iš kalėjimo, 

džiovos nuvargintas, bet vis 
tebedirba. Jį . lanko Jonieška ir 
bendradarbė Valerija. Dar vis 
tikisi pagyti, daug nuveikti, 
bet mirtis jau čia pat. Pjesė 
baigiama apoteoze — didžiulis 
vytis skrieja per laisvą Lietu
vos žemę.

Aktoriai
Veikalo centre pats dakta

ras Kudirka —- sakytam, mok
slus išėjusios jaunuomenės 
simbolis. Didysis aktorius H. 
Kačinskas sukūrė stiprų ir vis
pusiškai įtikinantį kovojančios 
tautos herojų— besąlyginai 
kietų principų, kovojanti dėl 
jų, bet kartu ir gyvą žmogų. 
Jis aštrus ir aitrus išgamoms 
dvarininkams, bet kenčia, kai taitė — paklydusios mergaL
turi pasipriešinti tėvui, kai tės tipas — gera jam pora,
reikia priešus Žudyti (dialogas Dvarininkų galerijoj pirmau- ■
su Bevardžiu po slaptų raštų ja PšeYalskienė ,Z. Zaran- f 
išvogimo); jis jautru, seselei__
Jonieškai ir Valerijai, kuriai, papročių dvarininkės tipas, 
jaučia ne vien darbo MčtaHo Vyrų gundymas (dukterims, o 
jausmą. Jis kovoja, kenčia, už- gera proga ir sau pačiai), puo-
jaučia, myli, kuria k svajoja, tos -4- jot gyvenimo turinys.
Nemeluotu nuoširdumu dvel- z. Zarankaitė čia plaukia kaip 
kia visos scenos, kur jis pasG tuvis vandeny, vykusiai antri- 

- a « narna dukters Ehriros (A. Va-
tėvas (V. Lendrab raitytė), jnoHndakMė iki aža- 

nuteutario dvaro atžalą: Ple- , justas kapsų ūkinio- m mthtika mvn tafta ir ntonto 
Tie* ima Ubąt, - j. J, naupr^ j«n

muzikos mėgėjai jo. darbo - ------------- -
už egzamino įvertinimą. rėmėja, m jos mdttae, vos

Reikia Menkas Hpfldytf fe* graibo Itetavįftai. Bet Hevals- 
sugražinti kartu su 31.00 prieš Manė - “numstąi" Žmogus, 
vasKto IR d., sekančiu adresu: augina 2 dukteris, tai Ir febo- 
Scbolarship Ctednnan, Maria- mano neniekina... k kviečia

savo w >.

“u- Režisierius I. Tvirbutas
Antanėlis — J. Jašinskas;

jis visuomet labai mielas ir į- 
domus.' šįkart buvo jis visai 
naujas, išradingas, gyvatiškai 
lankstus, jungiąs jumorą ir 
kraupumą, gaivalingas kaip 
pilkoji Lietuvos žemė besikra- 
tanti priespauda.

Geri taip pat kiti knygne
šiai (P. Averka ir B. Mickevi
čius), Moterėlė (O. Girulienė), 
entuziastiškas Andriukas (U. 
Kubilius), Kunigėlis (J. Grince- 
vičius) — pavyzdingas idealis
tas, mokąs atgniaužti delną 
visuomenės reikalams.

Naują rusų viršininko tipą 
davė S. Santvaras, išėjęs už 
įprastinės žiauraus, gobšaus 
girtuoklio schemos. Jo Rylosu- 
jevas gražių manierų, muzika
lus (gražiai dainuoja puotoje), 
jautriai įsimylėjęs, bet kartu 
aklai vykdąs savo žiaurias pa-

Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite k» 
non pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Jdeokfte ar siuskite 
ve«M AMTANCT F. KNI3UU1 — UthanaŠMi Badfo Hear.M (M- 
taše 8L Nentoad, Man. Skyriai: Litbuaaiaa Fmtane Ca - A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvay. S&- 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avtn Cam-

31 Bunker Ava. 
BROCKTON 4, MASS. 

TeL Brockton 8-1159-R.

Gražios dekoracijos, ypač 
simbolinė įžanga bei pabaiga 
fe Pševalskienės rūmai. Veika- 

▼ykusiai pritai-
Rusų bendras Leskauskas— touzaea (v Gra. 

M. Manomaitis visai tikras, lyg drabufiai - L Kamantaus-
tik dabar iŠ smuklės išsiritęs <-
parsidavėlis ir apsimetėlte. Jo 
talkininkė Barbora — L. šmi-

Vietinis Liet. Stud. Sąjungos 
skyrtas vasario 2, 7 v. v. lietu 
vių parapijos mokyklos salėje, 
kampas Capitol Avė. ir Broad 
St, Hartforde, rengia žiemos 
pasilinksminimą. Programą iš
pildys patys studentai: solo 
dainuos Aldona Stanaitytė ir 
EbMeta Jankauskaitė, Diana 
Papievytė paskambins piani
nu, Marytė PJeSraitytė dekla
muos, Hartfordo skaudų cho
relis, vadovaujamas muz. Jur
gio Petkaifio, dafouos, savos 
kūrybos skaitys Birutė Empa- 
kerytė. Programą praves Eu
genijus Užpurvis, skyriaus pir
mininkas. Po programos —šo
kiai, grojant geram orkestrai. 
Veita bufetas. Visos apylinkės 
jaunimą prašome atsilankyti

rineja ba 
sluoksniai 
kovai: inteligentai, ūkininkai, 
tarnai, elgetos.

I veiksmas
Pirmajame paveiksle Mote

rėlė iŠ Kražių graudžiai pasa
koja knygnešio Galinio na
muose apie rusų Žiaurumus. 
Buvęs studentas Bevardis ska
tina ūkininkus į slaptą kovą. 
Lig šiol vertęsi kontrabanda 
ūkininkai Galinis ir Vidman
tas ryžtasi toliau iš Prūsų neš
ti knygas. Daug sumanumo 
rodo elgėta Antanėlis. Net iš 
piemens amžiaus neišėjęs An
driukas įtraukiamas į tą dar
bą. Bet atsiranda ir išdavikų 
— Žandarų talkininkas Les
kauskas su savo drauge Bar
bora. Viso slapto veikimo dva
sia — daktaras Kudirka. Jo 
I veiksme nematome, bet vei
kėjų kalbos Žiūrovą parengia 
sutikti tikrą tautos didvyrį.

II veiksmas
Ilgai nebuvęs tėviškėje Ku

dirka aplanko savuosius. Tė
vas ilgai pykęs už išstojimą iš 
seminarijos, o dabar apmau
dingas dėl sūnaus pavo^ngo 
lietuviškojo darbo, negalėda
ma* pats nuo to nugrėsti, pa
sikviečia dvarininktis: dr. 
Chlebinskį, Balucką ir PŠeval- 
skienę, kad šie atkalbėtų sūnų 
nuo “litvomanįjos”. Unijos at
stovų ir rusą pataikūnų kal
bos tik dar labiau sutvirtina 

Kandidatai turės išlaikyti Kudirkos nuristatymą. Apmau- 
egzamtaą (Junior Scboiastfc <tiaga» tėvas pykčiu nesttve- 
Aptthsde Tęst) šeštadienį, kovo ria. Ttk Švelni sesuo Jonteška 
15 d., antrą vai. po piet, Ma- gafflst brolio ir pritaria jo 
rianapolyje. Jeigu bus reikalo, darbui.
bus paskirta ir kiti egzaminų M esflumii
centrai

Su aplikacijos blanks reikia 
prisieti ir 31.00. “ 
Educational Records

lio ir ^iti . dvarinmkai,—ės, 
vaikai tarnai, muzikantai (P. 
Bliumas, J. Gražuiienė, A.

SIUNTINI Alį LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

“Vincas Kudirka” Bostono teatre

Susipratęs kunigėlis gau-

ninga akim į mano nusikalti
mą, kurį aš padariau dėl savo 
nepatyrano ir lengvatikėjimo... 
sugrąžinkite mane į studentų 
skaičių, duokit man galimybės 
pabaigti universitetą ir toles
ne Vsavo tarnyba įrodyti, kad 
aš buvau vertas tos malonės”. 
Po prašymu pasirašė “ištiki
mu valdininku”.

Prašymas savo pasiekė. Po

lenčele ir komponavo.
Studijavo jis Varšuvoje.~Pil- 

naš energijos, užsikrėtęs to 
meto pažangiomis idėjomis, jis 
uškliuvo konservatyviai val
džiai kuri Kudirką už revoliu
cinį judėjimą išvarė iš univer
siteto.

Tai buvo didelis smūgis Ku
dirkai Visokiais būdais jis 
bandė vėl įstoti į universitetą, 
bet tai nebuvo taip lengva.

čia atsitiko laimingas įvy-

kiek panašus į prievaizdas, 
jau iš kitokio molio drėbtas, 
bent kiek šaržavęs komikas, 
bet priimtinas.

Gyvi ir neiškrintą iš ansamb-

paslėpti gyvą jausmą ir tėvy
nę statyti aukščiau už savo 
luomą ir save. L Nikolskytė su 
kiekvienu nauju vaidmeniu 
ateina į sceną dvasiškai vis 
turtingesnė, o išorinės išraiš
kos priemonės darosi vis san
tūresnės, dėl to juo įtikimes- 
nė.

Agota — V. Mališauskaitė— 
gera Kudirkos šeimininkė, pri
sirišusi prie jų ir fanatiškai jį

Kudirka buvo linksmaus bū
do, visada pilnas sąmojaus, 
visada laukiamas svečias. Jį 
mylėjo ir paprasti žmonės, su 
kuriais jis nuolat susitiko, my
lėjo ir dvarininkai nes jis vi
sada skoningai ir gražiai ren
gėsi, nešė skaidrų juoką į jų 

(Nukelti į 8 psl)

Sausio 13 Bostono ir apylin
kių lietuviai turėjo tikrą me
no šventę: Bostono Dramos 
Sambūris (jam šiemet sueina 
penkeri metai) pastatė K. In- 
čiūros — A Gustaičio 6 pav. 
pjesę “Vincą Kudirką”. Reži
savo buv. Lietuvos teatro re
žisierius Ipolitas Tvirbutas, 
padedamas sambūrio vadovės 
A. Gustaitienės. Pagrindinį 
vaidmenį vaidino Henrikas 
Kačinskas. Dekoracijos dail. 
V. Andriušio ir V. Vizgirdo.

Pjesė vaizduoja Lietuvą 19 
a. gale, tuoj po Kražių sker
dynių. Rusai siautėja Lietuvo
je: areštuoja veikėjiu, gaudo 
draudžiamąsias knygas, užda-

I LATĖŠT

COMPOtlNOED SEMI-ANNUAU.Y JAN. A JULY
Intereat Ar*t day of the montb on depooitamade durta*- the flmt to buiMM dayš <rf Janna^od M 
Juty. the fh-st S busi nesą days of April and October and 

’ - tbe fint 3 businM* daya of aH other months. wben leff
until the end of the interest period.

da.
šiai aukoja lietuviškajai spau
dai Ligoniu apsimetęs Les
kauskas pavagia slaptus lietu
viškus raštus ir įduoda žanda
rų viršininkui Ryiosujevui 
Bevardis su Antanėliu išvano
ję Leskauskui kailį ir ryžtasi 
nudėti žiauriausią lietuvių 
priešą Rylosujevą.

IV vaikinas
Joninių puotą Pševalskiuos. ____ _____ ______

Ūžauja svečiai dūzgia muzika, ginanti ‘

Bevardis — P. Viščinis — Mongirdienė, A. Gustaitis, M. - 
revoliucinis kovotojas, pats Mickevičius, G. Karosaitė, G. h

THE

ŽIŪROVAI GYVAI JAUTE ŠIURPULINGI LIETUVOS PADĖTI
na visas rožes”, o Kudirkai ka
la prieš vėją nepūsti.

B. Leonavičius— K. Mali
šauskas — diengalėlto dvari
ninkas, tikra keistenybių mu
ziejaus figūrėlė, gyvas ir tik
ras.

Maisto produktai Nauji ir vartoti daiktai Medžiagos — 
audeklai avalynė ir vaistai Pigios kainos. Muitai apmo
kami čia. Vtikia jau 10 metų.

_ SYLVAN TRADING CO.a 
200 Second Ave^ New York 3/N. Y.

(Tarp 12 ir 13 St.) Tel. GRamercy 7-5681

Atidarytos kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v. 
šeštadienį nuo 9 iki 4 v.

We ship on the licence of Globė TraveI Service.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ. ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadiaiių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnauįnti seną fotografiją?



ELIZABETH.

NORWOOO, MASS.

‘bankų” apiplėšimų.

PITTSBURGH, PA.

Talkininkavo R.

malūno girnas, turi net skylę 
viduryje. Juo tokia girna di-

Neptūno teisme: Fiorini— tei
sėjas, dr. Mizrahi — baudėjas, 
La Vega — barzdaskutys. Dė

bose dalyvavo keli šimtai mo
kyklų.

William Zaranka

vaidinė ir šokb ' beveik vien 
tik jaunesnio amžiaus skautės 
ir skautai-Džiugu matyti, su 
kokiu entuziazmu jie scenoje

Kostiumus tvarkė R. Meškaus- 
kaitė ir G. Bartytė. Dekoraci-

laimėjo
100 dol. iš Esso Standart Oil pasirodė.

dienį už pavergtą Lietuvą bus 
iškilmingos pamaldos 10 vai.

džiame savo namuose. Varžy- Bartytė, A. Didžbalytė. A. Ku- 
bose dalyvavo visos Elizabetho rapkaitė ir A. Kvietkauskaitė.

III KASO AKI

1530 Bedford Avė.
Brooklvn 16. N. Y.

1DEAL PHARMACY

tu*, kurie yra rHkaHnjn tauroje. klHp Rimtam. mreptomycta. 
valkioki Ir nuo rrumatlimo antpuoliu, vairiu dM Mrtik-t ir nujo
to kraujo spaudimo. Per mūsų vaistine vaistai pnMUa Lietuva 
| 10 dienu, o I Sibiru ima '22 diena* oro pMtu. Viri atuntėjal per 
mumis gauna garantija W rusu vaMtios. Rašykite mums <W ta

ną, pačią patikimiausią 
firma

Pažines su tam peniom vos 
neįvėlė manęs j brazilų politi
ką. Gerai, kai atsikabinau: 
galėjau patekti dar į pervers
mą, nes pietų Amerikoje jie 
taip dažni, kaip ir nauji pažįs
tami laive.

Mano pirmasis pažįstamas, 
buvęs kaunietis, žiūriu, susira
dę jau visą grupelę, spėjęs pa
sipažinti su. ponais Goldma- 
nais, Horrowitzais, Bursztei- 
nais, Bronsteinais, Cukierko- 
fais ir' t tMūsų~ “amerikinė

prie buvo giliai 
kan<

PARCELS TO RUSSIA, 
INC

rmaŽtamste i Ttoffalo riangian 

bošildytianiss negu mo
torą. “Ak, tie vyrai, — atsidu
so Fiorinė, — jie yra išradingi 
ir pusnyje”! . ,

Visa tai jie pasakojo ispa
niškai, o poną De Barros ver
tė., Kai ko nereikėjo jai ir 
versti: Fiorini pasakė mimika 
ir mostais. Pietiečiai visada 
kalba ne tiktai lūpomis. Gal 
dėl to, kad jų kraujas karštes-

Pvr mūsų vaistine galima shjsti vairiu* *u apmokėtu muitu j 
Lietuva ir I visu* U. S, S. R. k mitus. Mm užlaikome visus vais

tei INgertol 7-7272 
INaereol 7-6465

kuri yra Įgaliota Inturisto, 
Maskvoje, čia vietoje pri
imti muitus. Kasdien ati
daryta. o taip pat sekma
dieniais nuo 9—6 šešta
dieniais nuo 9—4 vai. 
Pilnai garantuota.

plaukia ekvatorių, - visi kvato
jo, plojo ir baubė. Tuo tarpu 
‘‘rykliai” jau murgdėsi basei
ne ir laukė savo atikų.

DAMOS RYKLIAM
Kad visi B anksto žinotų, 

kokios bausmės lankia tų, ku
rie nusikalsta Neptūnui, viena

• Dideli* spalva Ir pavyzdžiu pasirinkimas.
• Geriausios rfiiys. prieinamos kainos.

(Atslneffk m skelbime, kurte bes ypatingai Vertintas 
aamtel nrc.

TRYS DIDELIS KRAUTUVES
jis orėtas* m. i» (Mari sl ia» Orėta* Sfeji

praneša, daugelis kelių yra | 

užpustyti ir susisiekimas taiki- $ 
„ . . , nai nutrauktas. Nuo sniego I
Seneliai jaunųjų šeiminin- lr 5^^ Sko. | 

jau žuvo septyni po j

tęs daktariukas nepagailėjo 
man ledinio masažo. Jis sakė
si tai dar^'; dėl simpatijos 
man, nes ledai atogrąžoje la
bai sveika. Paskui patekau 
“rykliam”, tačiau jie buvo pa
vargę ir nepajėgė manęs po 
vandeniu panardinti.

Vakare visi- persirengė vai
šėm. Restoranas buvo puikiai 
išdekoruotas. kiekvienam prie

Jei norite siusti siunti
nius Į SSSR, Lietuvą, Lat
viją. Estiją, Ukrainą ar 
kur kitur kreipkitės i se-

basadorium Solca-Cameriniu ir

ganytojaus žodžius, kuriuos padėkoję už vaišes, išėjo na-

naktį”. Ir iš apšviesto vestibu- 
lio svetainės sueina, tarsi vai-

Michailovo komitetas ir dabar 
tebeleidžia Rytų Berlyne. V. 
Vokietijoje gyvenantiem lietu
viams išsiuntinėja iš įvairių 
V. Vokietijos miestų, pasinau
dodami lietuvių pavardėm. 
Visi laikraštyje skelbiami laiš
kai, jų nuotraukos yra išgau
tos prievartos būdu.

jau yra nemaža parašęs, šiuo 
metu dr. J. Remeika gyvena 
Mannheime, Vokietijoje.

sveika— ji išniro iš baseino 
su maudymosi kostiumu.

Tada Neptūno policija pra
dėjo gaudyti “nusikaltėlius” ir 
taip pat juos murdyti baseine. 
Aš buvau jau pasiruošęs baus
mei, bet tikėjausi švelnesnės,

dirbęs pastoracinį darbą 
, Grand Rapids vyskupijoje, į 

Ameriką atvykęs iš JSchw. 
Gmuendo stovyklos, grįždamas 
iš kunigo laidotuvių, žuvo au
tomobilio katastrofoje.

• Kun. V. Mincevičius turė
jo Lietuvos reikalais pasikal
bėjimą su Italijos užsienio rei
kalų viceministeriu ■ Folchiu, 
su IV politinio skyriaus (Rytų 
Europos) vedėjais, su nauju

raltarą Italijos generaliniu 
konsulu. Visi domėjosi Lietu
vos problemomis ir dabą^rtine 
padėtimi Lietuvoje bei tarp
tautinėje plotmėje ir reiškė 
Lietuvai daug simpatijų.

• Dr. J. Remeika, Lietuvos 
rytų sienų komisijos New 
Yorke bendradarbis, yra su
rinkęs nemaža istorinės me
džiagos apie lietuvių—gudų—

padėtį sovietų pavergtuose 
kraštuose Romoje išleidžiama 
didelė knyga. Lietuviams lei
dėjų kolektyve atstovauja

mus siųsti:

"EGLUTE'* ImmKulite Con- 
cepHon Convant R. F. D. 2, 
Putnam, Conn.

bažnyčia ir zakristija buvo I 

dilutės giedodamos choro na- perdirbtos ir kuo gra- g
. »» « ... .....

Angelicum universitete teolo
gijos mokslus, išvyko dirbti i 
Balsamao marijonų vienuoly
ną Portugalijoje.

Glasgowo lietuvių Blaivybės
Dr-jos choras (tas pats ir baž- Jis tuomet buvo pasakęs kad, mon.

riųiai giesmės aidai: "Tyliąją ^ar nėra išaiškinta. Pažymėti- 
' " ■ “ " - - - ' na, kad prieš porą metų ir g'

dūrė prieglaudoje, bet, baigda
ma šešių skyrių mokyklą, lai
mėjo pavyzdingiausios moki
nės diplomą, kuri jai įteikė 
pats švietimo ministeris.

Labai prašome atnaujinti 
prenumeratą. Be to. norime 
pranešti, kad nuo šių metų 
kovo mėn. 1 dienos “Eglutės" 
prenumerata bus jau $4.00 
metams. Tad kviečiame Jus 
atnaujinti ją dar sena kaina 
ir kitus paraginti tai daryti 
bei naujus skaitytojus surasti 
iki kovo mėn. 1 dienos. Sena 
kaina $3.00 galios tik iki ko
vo mėn. 1 d. Po to “Eglutė” 
bus $4.00 metams.

Užsakymus bei atnaujini-

noje. Chaco srityje, yra vie
nas iš turtingiausių ūkininkų, 
kurio turto vertė skaičiuoja
ma milijonais.

šviesos, ir pasigirsta Kūdikė
lio V. Jėzaus Užgimimo him
nas: — “Sveikas Jėzau gimu- 
sis”. Ir tik po tam buvo kalba
ma malda ir šio baliaus pra
džia. Šia gilios reikšmės intro- sniego pūgos tęsiasi jau ket- 
nizacija, daugelis ne tik sene- 
lių, bet ir pašaliečių svečių.

rėš. Po valandėlės sušvinta šiauštai abi išdekomotos.
žiema Šiemet pasirodė gana 

anksti. Dabar sniegas ir pus
nys Įvairias Škotijos h* Angli
jos vietas, užpuolė visu savo 
baisumu. Kai kuriose vietose

nytinis) savo nariais nors ir 
nėra f labai gausus, tačiau mo
raliai ir medžiaginiai, stovi ga
na gerai. Mat, jo nariai moka 
tam tikras duokles ypatingiem 
savo reikalam į savo kasą. 
Prieš pat šv. Kalėdas, Blaivy
bės Dr-jos choro vadovybė nu- 

> tarė, kad reikia pavaišinti visi 
GIasgowo lietuvių “pensiji- 
niai” seneliai ir ligoniai. Tapo 
išdalyta 120 bilietų abiejų ly
čių seneliams ir , ligoniams, 
neskaitant dar geroko skai
čiaus garbės bilietų, išsiunti
nėtų Įvairiems svečiams ir vie
šnioms., Balius įvyko Blaivybės 
Dr-jos svetainėje, sekmadienį, 
gruodžio 23. Svetainė specia- 

į liai tam tikslui išpuošta auksi- 
J ne. bet daugiausia sidabrine 

įvežtos ir vietoje gamintos f spalva, kuri geriausiai atatiko
• Medžiagos vyru ir moterų eilutėm*. Švarkam*. *uknelėm». I sidabriniems daugumos sene-
• Silkiniai, rayoninlai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai. | Hų plaukams

Sv. Luko bažnyčios, kur 
lietuviai turi mėnesines savo 
pamaldas, kilęs gaisras, sunai
kino kai kuriuos bažnytinius 
rūbus ir kitus daiktus. Laimė, 
kad patruliuoojantis naktinis 
policininkas greitai pastebėjo • ^wn- A. Lubickas, baigęs 
gaisrą ir laiku pašaukė ugnia
gesius. Kitaip, ne tik zakristi
ja. bet gal ir pati bažnyčia bū
tų sudegusi. Gaisro priežastis

ne viena duona žmogus yra 
gyvas, bet ir kiekvienu žodžiu, 
kuris išeina iš Viešpaties lū

pų
Visos šviesos automatiškai 

užgęsta... Kas tai? Ar elekt
ra sustojo.?! r— Visai ne. Stai
ga pasigirsta garsūs Betlėjos 
piemenėlių trimitų balsai. 
Jiems nutilus, pradeda aidėti, 
tarsi už kalnų ir klonių, sidab-

rėš 120 puslapių. Knyga bus 
pavergtųjų tautų dovana po
piežiui jo 80 metų ir vainika
vimo sukakties proga.

• N. M. Radanskaitė dirba

dama buvo atiduota “rykliam”. 
Ji buvo apsikrovusi keliom ei
lėm drabužių, kurie atsidūrė 
baseino paviršiuje. “Rykliai”, 
mat, nei rūtai nei^avatynės ne- _ lėkštės buvo-padėto p^nerinė 

kepurė, birbynė, barškaliukai. 
Viskas priminė Naujų Metų 
sutikimą. Po - vakarienės buvo 
šokiai ir dipfomų dalinimas. 
Juos dalino “karalius ir kara
lienė”, o visai programai va
dovavo vienas laivo karinin
kas. Ceremonijos užsitęsė iki 
2 valandos nakties, o kai kas 
sulaukė ir tekančios saulės, 
kuri vandenyne labai gražiai 
kyla, (b.d.)

grupė” irgi praturtėjo ponu 
Fiorini ir Luis de la Vega, bu
vusiu Argentinos konsulu Flo
rencijoje. Ypač įdomus pasiro
dė Fiorini, kuris su žmona tris 
mėnesius praleido JAV. Savo 
nuotykių pasakojimais jie juo
kino visą mūsų stalą.

MOTEL ARBA SCOTCH
Atsitiko taip, kad jam teko 

keliauti per Ameriką ir Kana
dą, mokant tik du žodžiu ang
liškai. Dar ir sniego pusnys 
prisidėjo Kur tik pamatydavo 
žiburį, tai traukdavo ton pu
sėn ir šaukdavo: Motei! Jei tai 
būdavo ne “motei”, tai mokė
jo dar kitą žodį — “šcotch”. 
Tai padėdavo sušilti, nes auto
mobilis nešildęs. Bet žmona to 
kartumyno neėmus! į burną ir 
dėl to atrodžiusi' kaip pingvi
nas. Kartą jos vyras išlipęs 
ieškoti “škotiškos šilumos” ir 
įsivertęs į griovį, žmona žvilgt 
pro vieną langą, žvilgt pro ki
tą — vyro gi nesimato nei ko
jų nei pakaušio. Manė, varg
šelis bus dingęs su sniego pū
ga arba virtęs ledo gabalu. 
Buvo širdyje besigraudenanti 
ir bekeikianti snieginę crnliza-

Pittsburgro Lietuvių Tary- pirm. Jonas Matulionis, kon- 
bos skyrius sausio 16 savo su- gresmanai Elmer J. Holland ir 
sirinkime aptarė Vasario 16 James G. Fulton ir Pittsbur- 
minėjimo reikalus. Minėjimas gho miesto majoras David .L 
įvyks vasario 10. Tą sekma- Lawrence. Programos vedėjas 

bus SLA pirm. Povilas Dargis. 
Meninę programą išpildys 

ryto šv. Kazimiero lietuvių pa- vyčių choras, vadovaujamas 
rapijos bažnyčioje. §v. Mišias Kazio Bazio, ir šv. Pranciš- 
aukos klebonas kun. Magnus 
J. Kazėnas, asistuojamas kun. 
L. Budrecko ir kun. W. Kara- 
vecko.

Po pietų 3 vai. Lietuvių Pi
liečių Draugijos klubo salėje 
(1723 Jane St. S. S. Pittsburgh 
3, Pa.) bus prakalbos ir me
ninė programa. Kalbės Vliko

Mums taip pat darėsi karšta, 
nes buvome visai arti ekvato
riaus. Gruodžio 6 turėjome 
persiristi į kitą žemės pusę. O 
taiyra surišta su tam tikromis 
apeigomis.

NEPTŪNO TEISME
Kas ekvatorių pravardžiuoja 

ir nori gauti diplomą, turi sto
ti į Neptūno, jūros dievaičio, 
teismą. Anoji daug keliavusi 
amerikietė, sakėsi, tokių diplo
mų prisirinkusi kokį dešimtį. 
Bet poniom žymiai lengviau jį 
gauti, negu vyram, nes Neptū
no teismas juos labiau “grie
bia”.

Neptūno teismui praside
dant, pirmiausia pasirodė jo 
pranešėjos — dvi merginos su 
lietsargiukais nuo saulės, juo
dom pirštinaitėm ir raudonom 
kojinėm. Paskui pasirodė Nep
tūnas su didele šake ir ilga 
barzda kaip Kalėdų senis. Pas
kui jį ėjo teisėjas raudonoje 
togoje, velnias, kirpėjas su 
milžiniškom žirklėm, barzda
skutys su didele britva ir bū
rys įmatriai pasirengusių poli
cininkų. Perskaičius Neptūno 
dekretą, kaip bus “krikštija- 

kaus akademijos studentės, 
vadovaujamos seselės Pranciš
kos.

Visi Pittsburgho ir apylin
kės lietuviai prašomi gausiai 
dalyvauti ir solidariai savo au
komis paremti bendrą Lietu
vos laisvinimo darbą ...

Fr. Žilionis

Kalėdų metu, didelio susido
mėjimo sulaukė įrengtas Bet
liejus šalia bažnyčios kieme. 
Ten žmonių figūros ir galvijai 
buvo natūralaus didumo. Vie
tinė anglų spauda įsidėjo di
delę nuotrauką ir plačiai ap
rašė; žmonių lankėsi iš viso 
miesto, vieni filmuodami, kiti 
fotografuodami.

Kalėdos buvo įdomios ir 
mūsų mokyklos gyvenime. Al
toriaus patarnautojų 50 narių 
choras per Bernelių mišias 
giedojo aptemdytoje bažnyčio
je Adeste fideles. Dabar mūsų 
mokykla laimėjo trečią vietą

Parapijos choras vasario 23 1
rengia metinį koncertą. Jame jas piešė Bružas, 
dalyvaus svečiais Operetės vy
ro grupės iš Brooklyno. Gru
pei vadovauja muz. J. Stankū
nas.

Balfo 24 skyrius Elizabethe 
sausio 27, 5 v. p. p. parapijos 
salėje Šaukia metinį susirinki
mą. Kviečiami nariai *ir visi 
prijaučiantieji labdaros dar
bui. Bus valdybos narių prane
šimai ir naujos valdybes rin
kimai.

NEW JERSEY
Parapijos banketas įvyksta 

vasario 2, 8 v. v. parapijos sa
lėje. Jo pelnas skiriamas nuo
savybių pataisymams. Gros ge
ras orkestras, bus šiaip daug 
malonumų. Komitetą sudaro 
visos parapijos draugijų vado
vybės, kuriom vadovauja kleb. 
kun. M. Kemežis. Rep.

Sausio 6 įvyko tradicinė 
Elizabetho skautų Kalėdų eg
lutė. Skautai ir skautės pa
statė vaidinimą “šventoji nak
tis”. Veikalą paįvairino plas
tiški ir tautiniai šokiai, kurie 
publikai ypatingai paliko ma-

Po vaidinimo sekė žaidimai 
ir šokiai, kurie visus linksmai 
nuteikė. Svečiai gėrėjosi gra
žia, aukšta eglute, papuošta 
vien skautų pagamintais žais
liukais. Be tėvelių ir jaunimo 
gausioje publikoje matėsi vie
tiniai kunigai, seselės pranciš- 
kietės ir svečiai iš kitų apy
linkių. Visi gražiai parėmė 
skautų veiklą, suaukodami 
virš $100.” E. L.

Doleriukas, kurį mes taip 
giliai slepiame kišenėje, ir 
“daimos”, kurias nuberiame desnė ir plonesnė, tuo ji bran- 
autobusui ir traukiniam, nėra 
vieninteliai vertės matai. Dar 
ir dabar laukinėse pasaulio 
tautelėse klesti mainų preky
ba. O kitos, šiek tiek pažengu
sios, turi ir savo pinigus: 
dramblio kaulus, riešutus, ka
kao pupeles, tabaką, druskos 
gabalus. Kai nori ko nusipirk
ti, susikrauna ihaišan savo 
“pinigus” ir susilenkę, prakai
tuodami, traukia prekymetin.

Keisčiausia yra vienoje Ra
miojo vandenyno Jepo saloje. 
Ten ir dabar vartojami akme
niniai pinigai. Vietiniai gyven
tojai juos vadina “fei”. Iška
lami jie iš aragonito — kalki
nių kilmės mineralo. Tie pini
gai visai panašūs į mūsiškes

gesnė. Tokių pinigų skersmuo 
siekia net 15 pėdų. —

Akmuo. tasnėra,taų> leng
vai randamas. Jis brangus, nes 
jo parsivešti gyventojai plau
kia šimtus mylių prie Palau 
salų.

Žinoma, tokiems 15 pėdų 
dydžio pinigams nepadarysi 
piniginės, nesukalsi nei seifo. 
Reikia slėpti savo pastogėje. 
O ta pastogė — tai iš nend
rių surištos bakūžės. Nėra kur 
įtalpinti didelės monetos. Taip 
gyventojai savo pinigus sukio
ja ties trobelių durim. Kiek
vienas praeivis lengvai mato 
visus kaimo turtus ir piliečių 
“vertę”. Tačiau pagundos pa
vogti nėra, nes tie akmeniniai 
“doleriukai” sveria tonomis. 
Tuo šie pinigai ir garsūs ir

dieni, šv. Jurgio lietuvių para- __ 
pijos salėje. Susirinkimo pra
džia 3:30 po pietų. Bus valdy
bos rinkimai ir kiti svarbūs 
reikalai. Visi Norwoodo lietu
viai maloniai kviečiami daly
vauti ir užsimokėti metinį na
rio mokestį.

Iš Balfo pirmininko kan. J. 
Končiaus pranešimo Balfo sei- ] 
mo’Detroite visiem paaiškėjo, 
kad jisai, lankydamas Europo- kuku, 
je. rado daug vargstančių lie
tuvių — ligonių, vaikų ir sene
lių. Jie reikalingi mūsų pagal
bos. Mums yra šventa pareiga 
jiems padėti, o tai galima pa
daryti duodant bent nedidelę 
auką.

Visų laukiame atvykstant į 
susirinkimą ir prisidedant prie 
artimo meilės darbo.

Skyriaus Valdyba

pranesimas
“Eglutė”, gražusis vaikučių 

laikraštėlis, išeis kiek pavė
luotai. Bet tikime, kad tik pir
mas numeris; kiti išeis savo 
_____ “Eglutę” ištiko nemaža 
“bėdų’’, bet manome, kad su 
Jūsų pagalba “Eglutė” vėl ga
lės “žatiuoti".
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Sausto 20 d. 10 vai. naujo
sios parapijos bažnyčioj įvyko 
gedulingos pamaldos už a. a. 
ten. pr«f. F. KamėUo vėlę. Jis 
mirė ištremtas j Sibirą 1954 
sausio 21.

"Smilgaičių akvarelė”. į iškil
mes Chicagoje sausio 12 d. bu
vo nuvykę jury komisijos pir
mininkas P. Balčiūnas, sekr.

terų Dr-ja, ypač jos parengi
mų sekcija.

Parapijos pajamų pagrindi
niai šaltiniai — tai paraptpe-

reiškia vi- 
padėką už 
dalyvavimą

Šiais metais turėjome tre
jas rekolekcijas: prieš Vely
kas atskirai vyrams ir atski
rai moterims bei vaikams ir 
jaunimui, . prieš Kalėdas — 
bendrai visiems.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį 
penktadienį būva šv. Mišios 
vakaras. Pirmą šeštadienį 
Nek. Marijos Širdies garbei— 
rytais. Mėlynajai Armijai pri
klauso labai daug parapijie-

Altas yra su- 
lietuvių orga- 
Waterburyje,

Šiandien, dėka Tėvų Pran
ciškonų nepaprasto pasiaukoji

mo ir energijos, Toronto lie
tuviai jau turi , puikius pasta
tus. Juose l-mame aukšte tel
pa didžiulė (800 sėd. vietų) 
puošni salė, su erdviomis pa
talpomis' artistams po scena, 
kavinė su 300 sėd. vietų, mo
derniška virtuvę ir bufetas; n 
aukšte —v laikinoji bažnyčia; 
m — muzikos studija, tai yra 
pasididžiavimo verta būstinė 
jaunos galingos Toronto Prisi
kėlimo parapijos, kurioje lie
tuviška daina, muzika ir šven
ta giesmė skamba nuolatos, 
kurioje verda lietuviškas dar
nus ir gražus darbas.

Čia noriu duoti bent trum
pą šių metą Prisikėlimo para
pijos religinės, kultūrinės bei 
socialinės veiklos apžvalgą.

Pamaldų - salėja šiokiadie
niais ir šventadieniais laiko
mos penkerios šv. Mišios. Sek
madieniais jos visos būna gie
dotos. Per Sumą gieda parapi
jos choras, susidedąs iš apie 
50 choristų, vadovaujamas so

listo V. Verikaičio. 10 vai. Mi
šios skirtos jaunimui. Jų me
tu gieda vaikų ir jaunimo cho
rai, kuriems vadovauja Tėvas 
Rafaelis.

Po 10 vai. Mišių vaikams, 
kurie eina komunijos, duoda
mi pusryčiai, o po jų Nek. Pra
sidėjimo seselės jiems duoda 
katekizmines pamokas, {patin
gas dėmesys kreipiamas į tuos 
vaikus ir jaunuolius, kurie lan-

Kiockas, ši jauna parapija yra stipri 
kur sekmadieniais parapijie- katalikybės ir lietuvybės kir
čiai turi progos nusipirkti Be- tovė Toronte. Dgv.

Pabaltijo jaunimo vakaras 
rengiamas vasario 2 d. 7 va), 
vak. lietuvių salėjo. Dalyvaus 
lietuvių, latvių ir c-tų jauni
mas. Programoj — koncertinė 
dalis ir šokiai

Susirinkimą apie Bendruo
menės centro valdybos darbus 
painformavo jos vicepirm. dr. 
Alg. Nasvytis. Senosios emi
gracijos lietuviai labai gyvi 
Clevelando lietuviškame gyve
nime Flor. SaukeviČius ir F. 
Baranauskas davė pipirų už bė
gimą iš. šio gyvenimo. Dėl 
sniego pūgų ir šalčio susirin
kimas nebuvo gausus.

Clavelands sudaryta 
jury komisija 

šiemet atrinko geriausią 
Draugo” konkurso romaną, 
'ai buvo Pauliaus Jurkaus

— Lietuvos Nepriklausomy
bės mfoėjimas įvyks vasario 
17, sekmądįenį. Ruošia vietos 
Alto skyrius, kuriam pirmi-

Ohto gubernatoriaus O'Neill 
inauguracijos iškilmėse sausio 
14 Columbus mieste Clevelan
do lietuviams atstovavo J. 
Smetona ir Bendruomenės var
du centro valdybos vicepirm. 
dr. Alg. Nasvytis.

PrieH 
se metų 
Betapti

kampanijos metu dr. P. Vilei
šis ragino piliečiui rinkti D.

Kur dar nėra Mamytės Sū
rio, galite užsisakyti tiesiog iš 
fabriko, nors ir vieną sūri.

Per prieškalėdines rekolek
cijas Prisikėlimo parapijos lai
kinojoj bažnyčioj lankėsi Fa- 
timos Marijos statula, . kuri 
buvo ypatingai gražiai papuoš
ta ir žmonių labai lankoma.

Vasario 16 ši parapija mi
nėjo savo bažnyčioje nepapra
stai įspūdingai. Atsilankė pats 
kardinolas, pasakė gražią kal
bą, suteikė palaiminimą. Gie
dojo jungtinis apie 120 asm. 
choras, kvartetas ir solo.

O pradines statybos "pašven
tinimo iškilmės praėjo taip, 
kad jų mielas atsiminimas 
kiekvienam parapijiečiui pali
ko ilgam. Ir vėl atvyko kardi
nolas, apsuptas savo garbės 
sargybos, su didelėm iškil
mėm atliko šventinimo cere
monijas, o vėliau dalyvavo pa
rapijiečių ta proga suruoštam 
visos parapijos džiaugsmo ban
kete. Tai buvo parapijos 
triumfo diena.

Didžioji Savaitė, Velykos, 
Vėlinės ir Kalėdos buvo šven
čiamos labai iškilmingai.

valdyba. Mūsų linkėjimas — 
kad klubas ir toliau naudingai 
tarnautų savo visuomenei. 
Jam sėkmingai vadovauja J. 
Stempužis su savo artimaisiais 
bendradarbiais.

F. Navickas su ponia 
sausio 13 surengė iškilmin

gas savo sūnaus Jono Algirdo 
krikštynas. Į vaišes buvo su
kviesta apie 70 svečių — arti
mųjų ir bendradarbių. Naują
jį bendruomenės narį ir jo tė
vus sveikindami, kalbėjo St. 
Barzdukas, S. Laniauskas ir 
A. Garka (pastarasis lituanis
tinės mokyklos tėvų komiteto 
vardu, nes F. Navickas jau an
tri metai yra šio komiteto ak
tyvus narys). Svečiai buvo ne 
tik skaniai ir sočiai pavaišinti, 
bet turėjo gerą progą ir pasi
žmonėti bei pasilinksminti. 
Skambėjo lietuviška daina.

V. Verikaičio kvartalas
iš Toronto į Clevelandą at

vyksta vasario 3 ir koncertuos 
šv. Jurgio parapijos salėje. Šį 
įdomų koncertą rengia Cleve
lando moksleiviai ateitininkai 
ir kviečia atsilankyti visą Cle
velando 1 ie .i vi.. \ isuomenę. 
Pradžia 6 va’. v k.

V. Mariūnaš ir kt. nariai. Pir
masis iškilmėse tarė ilgesnį 
žodį, antrasis perskaitė jury 
komisijos aktą. Malonu paste
bėti, kad ir koncertinę iškil
mių dalįtaip pat atliko klyv- 
lendietė solistė Aid. Stempu- 
žienė, kukli savo laikymusi, bet 
stipri savo daina.

Lietuvių radijo klubui
Clevelando lietuvių kultūri

niame ir visuomeniniame gy
venime priklauso svarbi vieta. 
Kiekvieno penktadienio vaka
rą oro bangomis informuoda
mas, kas pas mus dedasi, 
duodamas lietuviškų dainų, 
giesmių ir muzikos, prabilda
mas į mus mūsų poetų ir ra
šytojų kūriniais, klubas mus 
jungia bei vienija, ir palaiko 
gyvą tautinės dvasios liepsne
lę. Sausio 20 įvykstančiame 
susirinkime senoji klubo val
dyba paskelbs metines apys
kaitas ir bus renkama nauja

įvyko sausio 13 lietuvių sa
lėje. Kadangi jis sutapo su 
Klaipėdos prisijungimo prie 
Lietuvos sukaktimi, tad apie 
šį įvykį trumpai kalbėjo apy
linkės valdybas narys Klaipė
dos sukilimo dalyvis F. Eidin
tas. Toliau apie apylinkės vei
klą pranešė valdybos pirm. J. 
Virbalis ir kt nariai. Susirin
kime plačiau aiškintasi kai ku
rie gruodžio mėn. apylinkės 
vykdytų jaunimo deklamavi
mo ir skaitymo varžybų ne
sklandumai. Mums atrodo, kad 
nesklandumų vengiant, bend
ruomeniniame darbe reikia ei
ti nuosaikių kompromisų ke
liu: atsiremti jau veikiančiais 
gyvaisiais organizaciniais jun
giniais ir apie juos telkti tuos, 
kurie dėl pateisinamų priežas
čių (pvz. toli gyvena ir pn.) 

Visiems bus pasiųsta paštu, yra priversti laikytis nuošaliai.
kas tik prie užsakymo pridės Todėl ir varžybas vykdant, pa- 
$1.60 mon. orderį ar čeki, gaus grindinė atrama turėjo būti 
netoli 2-jų svarų šviežią Ma- lituanistinė mokykla. Bet iš jų 
mytės Sūri. UŽ $5. gaus 4 di- nereikėjo išjungti ir to jauni

mo, kuris dėl rimtų priežas
čių negali jos lankyti. Ne
traukiant šio jaunimo į lietu
višką gyvenimą, jam būtų da
roma didelė tautinė skriauda. 
Todėl varžybas vykdant, Ben
druomenės apylinkės ir litua
nistinės mokyklos nuoširdus 
bendradarbiavimas buvo būti
nas.

tarp 50—60 svarų, jei tik pri
siusite mon. ord. ar Čekį su
moje $35, ir nurodysite kaip 
jums patogiau gauti, kad ne
reikėtų nesiųsti paštu.

Užsakymus galite rašyti an
gliškai ar lietuviškai. Siųskite 
šiuo adresu: Scottvilt* Chaose, 
Ine. Scottvflla, Mkh., Tel.

ių motinas J Sekmadieniais prie' bažny- 
parapijiečių čios durų kiekvienas parapijie

tis gauna biuletenį, kuriame 
telpa visos parapijos žinios bei 
skelbiamos — registruojamos 
parapijiečių duotos Bažnyčios 
Statymo. Fondui ir kit aukos.

Pradinės statybos pašventi
nimo iškilmių proga, muzikos 
studijų patalpose, buvo suruo
šta muno paroda, kurią žino
vai labai aukštai vertino.

Jeigu norėčiau išskaičiuoti 
visus kultūrinius parengimus, 
kurie šiais metais vyko mūsų 
salėje, tai. būtų labai ilga “li
tanija”. Paminėsiu bent svar
besniuosius: Šeštadieninės mo
kyklos parengimai, Klaipėdos 
krašto minėjimas, Spaudos ba
lius, operetė “Viengungiai”, 
vaikams lėlių teatras, Cleve
lando dramos studijos statyta 
“Žiurkių Kamera”, skautų į- 
vairūs parengimai, Brolių Mo
tuzų filmai iš Lietuvos gyve
nimo, Arlauskaitės studijos iš 
Detroito — “Prieš Srovę”, 
Dainavos ansamblis . net dvie- , 
juose seansuose, Vilniaus Kra
što minėjimas, Motinos dienas 
minėjimai, Kanados mokytojų 
dienos, Kariuomenės šventės 
minėjimas, akademijos, įvai
rios paskaitos, parapijos kon
certai, crwo koncertai ir Lt

Visi šie parengimai sutrau
kia dideles minias žmonių

Neseniai, vos tik lapkri
čio mėnesyje, įsisteigę Ka
nados Lietuvių Katalikių Mo
terų Dr-jos Prisikėlimo para
pijos skyrius energingai pra
deda darbą. Jos Kalėdų proga 
aplankė visus liet ligonius, 
nunešdamos jiems dovanų ir 
užmegzdamos nuolatinius ry
šius su labiausiai reikalingais 
pagalbos. Buvęs Bažnyčiai 

* Remtį .MoterųBūrelis perėjoj 
Liet KaLMoterųDr-ją ir da
bar veikia, kaip šns dr-jos pa
rengimų sekcija. Bendrai Pri- 
sik. Parap. Kat Mot. Dr.-jos

Jei kas nori laisvu laiku kas 
savaitę per 2—3 valandas už
dirbti $15,—30. ir daugiau, 
gali gauti Mamytės sūrio at
stovavimą — distributor savo 
apylinkėje. Atstovavimo sąly
gas gausite parašę šiuo adre
su: ScottvHJo Cheaso Salos In* 
formai., 253 Scho’as St. Broo- 
Myn 6, N. Y.

Šias informacijas galite gau
ti ir iš fabriko anglų kalboje.

NEWARKE ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI | SSSR 

| UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
IR KITUS KRAŠTUS.

HtanHame matote praMrt*. arajm Ir OAvėtm /rabutlm, 
m«iflapw, vahtfun ir t. .

SIUNTINIAI SIUNvIAMI 4S VALANDŲ BtGYJE.
Siuntėjui Įteikiama* palto pakvitavima* apie itoiuntimn - 
— Siuntiniai prirtetoml nivėjtil 7-8 savaičių bėcyjr-.

Siuntiniai, alunčlami oro paltu. prMatomi 7.10 rt'mnu b’icyj 
SiuntVjns Kauna avnenKkim gavėjo pakvitavimus.

VISI Srt’NTTNlAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 
MITHT. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIUSKITE SIUNTINIUS GIMINfECIAMS!

Oflw atdarau kaMHen m» 9 vai. ryto Iki 6 vai J vakaro. 
SeMadteniaM nuo 9 vai. ryto h- 4. vai. po pietų.

Reikalaukite katalogu. Rašykite ruatokai arba ančiukai. 
Netoli PąnMgrtvaaljM pttkeHo notlea Neumrke 
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Visą šį didžiulį parapijos 
ratą suirti Tėvams Prandško- 
nams padeda parapijos cent
rinis komitetas, kuriam savu 
žarų padeda daugybė savano
rių. Visokių parengimų uoliau
sios talkininkės — L. Kat Mo-

— | praoMonto inaugurad* < 
jos iškilimo buvo pakviestas J 
ir jose dalyvavo dr. Petras Vi- J 
leišis, gyv. Middlebury. Iškil- 5 

_ mės įvyko Wasbingtoiie sausio J
. 21- p- Vileišis buvo pa- ;į
MM, gbnul 1W» lį. ml- „ngj.
rė Lietuvoje gruodžio 24, pa- komitet<i/ptamtainko Ro- i

- gija - OI I t sasv |laHota Pu«»J 31, LĮk?,j^ bert V. Fleming, vienintelis iš ; [
raitei: JydnaJonyi^nė (£fl? Wa_ , >

Ltetuviv M?ės bendrovės di- Jį F *^101^7 tcrburio 11
reMoriy «™engt« ««, m- 
ko sausio 13 d. shtogtone ir Alrirdas Gustai-

Sausio 6 turėto oobūvi Iv. "“7*“ tP°puvl tis Los Angeles, Calif. Velto- 
jurgio parapijos cnoras. Kai- . Kubilius bu
bėjo choro vedėjas Pr. Ambro- 
sm ir parapijos kunigų vardu 
Gtoldikovskis. Buvo išklausytos 
į juostas Įrašytos ir šrantin • Ado MorHriraM pradėjo

skautais dirba tėvas Rafaelis. 
Nuolatos vyksta jų susirinki
mai, repeticijos ir t t

ninkauja J. P. Trečiokas. Gar
bės pirmininkas

Kaip žinome, 
darytas iš visų 
nizacijų ir čia, 
visos vietos organizacijos vie
ningai Altą remia. Todėl būtų 
gera, kad šiais metais nebūtų 
rengiama- privačių Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimų 
su spausdintų atvirukų pa
kvietimais, nes susilpnina vie
šą minėjimą. Privačiam minė
jime būdavo renkami ir pini
gai, bet jie nepatekdavo Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Vi
sa tai lietuviai turėtų žinoti ir 
kuo gausiausiai dalyvauti tik 
Alto rengiamam Lietuvos Ne
priklausomybės minėjime.

Birutininkię skyriaus rengia
mas koncertas įvyko sausio 
19 Lake Shore Country Club 
salėje. Programą atliko solistė 
Dičiūtė — Trečiokienė iš Chi- 
cagos.

Lietuvių salės dalininkų su
sirinkimas įvyksta sausio 28 
d. 8. vai. vak. Bus praneštos 
metinės aovskaitos ir renkami 
nauji direktoriai SB

Šios studijos, kaip ir sportas skyrius yra pasiskirstęs į šias 
atitraukia jaunimą iš gatvės. spkrijas: parengimų, snrialmių 

Beveik kas sekmadienis pa- reikalų, kultūrinių reikalų
rapijos salėje rodomas kinas, kursų ir laisvalaikių Jų dva-
o po jo — jaunimui pasilinks- sios vadas — tėvas Placidas, 
minimas Kadangi Toronto gu ateitininkais ir jaun. 
mieste sekmadieniais visi ki
nai būna uždaryti, tai čia, vie
toj daužėsi gatvėje, susirenka 
mūsų jaunieji ir kultūringai 
praleidžia šventvakarius.

Parapijos choras dalyvavo 
Dainų šventėją Chicagoje. 
Kvartetas jau turėjo apie 10 
gastrolių Kanadoje ir Ameri
koje ir net dainavo Kanados 
radio stotyse.

Parapijos orkestro studijos 
mokiniai, vadovaujami to pa
ties energingo ir gabaus sol. 
Verikaičio, sudaro gražų 35 čių ir kft. aukos, įvairūs pa- 
asmenų jaunųjų būrį. Jie jau rengimai, bazarai, loterijos ir 
ne kartą grojo bažnyčioje ir pelnas už išnuomavimus sa- 
įvairiuose parengimuose. lės.

Veikia

Jei turite savo prekybą — 
groceri ir iei pas jus dar neat
silankė mūsų platintojas, gali
te gauti tiesiog iŠ fabriko visa 
dėžę — bosą, kuris sveria

Taip pat' įspūdingai buvo 
švenčiamos Kristaus Karaliaus 
šventė, Nekalto Prasidėjimo, 
Marijos Dangun ėmimo 'ir kit.

Gegužės 13 parapijai skirta 
maldės ir atgailas diena už 
pasaulio taiką ir pavergtųjų 
tautų laisvę. Tą dieną nuo pat 
parapijos įsikūrimo laikų pa
rapija daro Marijos Širdžiai 
pasiaulcoiuną.

Šiais metąiS' įsteigta Pašau
kimų draugija- jos narius 
kas mėnesis laikomos šv. Mi
šios.

Tretininkai įsisteigė jau 'nuo 
pat pradžios parapijos. Jiems 
vadovavo tėvas Paulius, šiais 
metais tretininkų vadovavimą 
perėmė pats klebonas, tėvas 
Bernardinas.

Tai tiek bendrais bruožais 
apie šios parapijos religinę 
veiklą.

Kultūrinė ir socialinė para
pijosveikla taip pat labai gy- 
va. Ne tik bažnyčia, bet ir 
salė cementuoja visus Toron
to lietuvius, o ypač parapijie
čius į glaudų vienetą ir įgali
na katalilpškas (Mrganizacijas 
pilnai išvystyti savo veikimą.

šiose didžiulėse patalpose 
vyksta Kanados Lietuvių Ben
druomenės suvažiavimai, pe
dagoginės savaitės, plačioms 
mintoms ruošiamos paskaitos, 
diskusijos ir t. t

Čia vyksta ir Kultūros Fon
do suorganizuoti aukštesnieji 
lituanistiniai kursai.

Veikia Sporto Klubas "Auš
ra*' su 157 nariais, kultivuoja
mos šios sporto šakos: krepši
nis, stalo tenisas, lauko teni
sas, lengvoji atletika ir fut
bolas.

Prie parapijos 
baleto studijas: išraikąs, va
dovaujama gabios šios srities 
žinovės Kvietytės ir klasikinė.

<611 Foto? Rd. Roslimtole,
Velionė ipnioctfid 6\d.iš 

Nekalto Prastf&imp / lietuvių 
bažnyčios Cąmbridge, Mass. 
palaidota šv. Mykolo kapinėse.

Velionė paliko didžiame nu
liūdime sūnų Kazimierą. Lau
rutį (pirmo vyro) marčią Bro
nę (Povilaitytę) ir' anūlą, gy- 

. venančius Rasedh, Calif. K.
Laurutis, daug metų dirbo 
Hollywoode 20-th Century Fox 
studijoje kaip elektros tekni- 
kas, o dabdr jau keli metai 
yra namų statybos kontrakto- 

' rius. Jų sūnus (Sonny) šiomis 
' dienomis vedė.

* Taipgi likosi antras sūnus, 
JAV karo aviacijos kapitonas 
Alfonsas Mažutaitis ir jo žmo
na, gyv. San Francisco. šiuo 
tarpu kapitonas A. Mažutaitis 
iškeltas į Colorado valstybę.

A. Mažutaitienė išgyveno
- Amerikoje apie 40 metų. Il

giausiai gyveno Cąmbridge, 
Mass. Ji paliko daugybę drau- 
gu ir patirtamų ir vieną broli

t- Argentinoje. Veikmė dėl savo 
grix> būdo ir širdies buvo vi-

- su gerbiama. Priklausė dauge
liui katalikiškų <

- ir buvo Dgametė 
pos narė.

Nuliūdę sūnūs 
siems nuoširdžią 
mišias, gėles bei 
šermenyse ir laidotuvėse. Taip- 

1 gi dėkojaCambridge parapijos 
kunigams, laidotuvių direkto
riui P. Waitkui, E. Povilaitie- 
nei ir J. Legauskams už jų 
palankumą mums mūsų nu- 
liūdymo valandoje.

Nuliūdę, K. Laurutis ir 
kap. A. Mažutaitis



maras, etc.

VAITONIS REAl ESTATE
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LAISVĖS PROBLEMA

Stasio Ylos

RA 6-1550

4 Seasons Travel Service, Ine. 
Van Croft Rote! Lobby 

Woreester, Mase.

MUrray Hifl 747045-6-7

Botto — /jgįl,->Ve3, Bei, 
Re7, Pa2, d6, f4, g3, h2 (9).

PRIESTSA SEMINARY 
stodents

1 DeKalb Avė. Brooklyn,. N.Y. 
MAIN 5-1150

Juodi: — Kg8, Vd5, Be8, 
Rf6, Pa7, b6, g7, h7 ir e2 (9).

Sokfc— 34. d7? V:d7? 35. 
Vb3+ Kh8 36. R^6 gdf6 37. 
Vc3 Ve6 38. Kf2 Kg7 39. Vd2 
Kg6 40. B:e2 V:e2-f- 41. V:e2 
B:e2+ 42. K:e2 Kf5 43. 
Kf3! b5 44. g4 + Ke6 
45. Ke4 a5 46. Kd4 Kd6 47. 
b4 Kc6 48. g5 fcg5 49. f:g5 
Kd6 50. h5 Ke6 51. Kc5 Kf5 
52. g6 ir juodi pasidavė.

SUIT&ajDPCOATS 
HAT5ŠLACKS 
and accessories 

FACTOlY OUTLET 
ELMERRENZETTI 

1222 Ardt Stroot 
PhUacHpMa 7, Pa. 
, LOcvrt 4-1976

Air & Steamship Tickets 
Tours—Cruses 

Honeymoons, Money Orders 
.No Service Charge, 
Foreign Remtttences

vrvvW

Assodate Terrace 
50th St and 31st Avė. 

Atvira iki 8 vai. vakaro. 
Vykti Northern Bhrd. iki 51 
Streeto North and 31 Avė. 
GG local iki 46 St stoties 

46 St Ekit

Povilas Vaitonis pagal nau
jąjį Canadian Chess Ratings, 
kuris paliečia 679 Kanados 
šachmatininkus, stovi ketvir
tuoju meisteriu. Kanadoje. 1. 
Frank Anderson, Toronto 24- 
68 tš., 2. D. Yanofsky, Winni- 

peg 2468, 3. Dr. Bohatyrchuk, 
Ottawa 2375, 4. Povilas Vaito
nis, Hamilton 2374 ir 5. L. Joy- 
ner, Montreal 2327 tš.

Andersonas, Yanofstas, Bo
hatyrchuk ir Vaitonis turi dar 
tarptautinio meisterio vardą, 
kurą jiems yra suteikusi Tarp
tautinė šachmatų federacija. 
Be Vaitonio tarptautinio meis
terio vardą turi dar lietuvis, 
būtent Vladas Mikėnas, Vil
nius.

Gaunama: DARBININKAS, 680Bushwfck Avė. 
Brooklyn 21, N, Y.

P. Vaitonis, lošdamas baltais 
Kanados atvirose pirmenybėse 
su buv. Montrealio meisteriu 
J. Williamsu turėjo labai per
mainingą partiją, kurios tik
ras vaizdas atsirado pačioje 
baigmėje, čia mūsų Vaitonis 
sulošė meistriškai. Partijos pa
dėtis po 33 juodų ėjimo Vd5! 
buvo tokia:

50 years serving Travelers 
Airline, Steamdiip accomodations 
Member of ASTA Travel Agents 

228 lafayette SU N. T. C.

Mūsiškiai žaidė sekančiu są
statu: Daukša — 13; Maris — 
9; Keskonis — 8; Cilčius — 7; 
Kadžius ir Šlepetys po 6 ir Raz
minas.

Mūsiškiai dabar turi dar vil
ties patekti baigminėn grupėn, 
jei laimėtų likusias trejas run
gtynes, neskfetyįrtpje yietėje 
stovėjęs WiiIiamŽtJ(ii'gl^*‘iaimė- 
jęs paskutiniąsias dvejas rung
tynes, atsiplėšė nuo mūsiškių 
dviem taškais.

šį šeštadienį 7:45 vai. vak. 
LAK žaidžia prieš minėtą Wil- 
liamsburghą. Šios rungtynės 
greičiausiai ir nuspręs mūsų

WOOOSIDE ZONE 1
Nauji 2 šeimų plytiniai namai, 
22 pėdų ilgio, 7 kambariai — 
duplex. 4 miegamieji 2 vonios. 
Taip pat 5 kambarių butas. 
Moderni virtuvė. Karšto van
dens šildymas. Ypač dideli 
kambariai; garažas ir porėtas. 
VA-SttA 4’/2%—30 metų mer
gišius, 2 blokai iki požeminio, 
10 minučių iki 42 gt

Crube* — Honoymoon* 
Air and Sea Rosorvations 

14E.28th SUN. Y. C 
MU 6-0757

6502 llth Avė. B’klyn, N. Y. 
DE 1-2525

McGETTTGAN’S 
1BAVEL BUBEAU

Air and Steamship tickets 
Tours — Cruises 
Resorts — Hotels 

Reservations
33-58 Oesteat St,

BOCKVniE CENTEB

2 car garage — 4 bedrooms 
185 ft. landseaped comer.

See this prewar custom built home. 
Perfect for proffessional man or 
large family, Convmient to par- 
ochial school and Catholic church. 
Near RR Station. Eat in kitehen. 
14x16 dlnlng room. Thourough 
Hali. Huse Uytng room with flre- 
place. Glass •adoaed heated aon- 
porch. 33x10 dovmstain lab. Ūu- 
stairs 4 bedrooms baths. Fully 
floored attic. Automatic heatlng 
syatem. Copper ptanb. Parąuet 
floora. Stornu-saah-acreana. Ftaish 
play room and waUcroom in base- 
menL

Aptaraantjanri rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rfchmond EDU, Ozone Park, Forest IRU, Jamafca. 

takas atttetant pstata techata rtataa 
BOA taltlib ta tatai

Hunting and Fishing Trips, . 
Business & Weekend Tirps 

CaU Now ES 5-6862 
1928 Coney Island Avė. 

(Cor. Avė. P & Kings Hwy) 
Budget Vacations Arranged 

(Pay Later Plans)'
Authorized 7 Bonded Agents 

Licenced by State if 
New York.

2MM TM
Daugumą New Yorko futbo

lo aftščių aptraukus ledui, ly- 
goscvadovyhė jaa šeštadienį 
nutarė , visas pirmenybių rung
tynes atšaukti., r Uetuviškm 
sporto savaitgalis, tokiu būdu, 
apsirftojo tik krepšinio pirme
nybių rungtynėmis.
• šeštadienio vakarą Lietuvių 
Atletų Klubo ekipa pralaimėjo 
stipriam Killeens Tavern 49:. 
59. Norėdami bet kuriuo būdu 

« kvaiffiknotis baigminėn" gnr 
pėn, mūsiškiai šį kartą nepa
būgo stipraus priešininko ir 
visai rimtai kibo į kovą. Keis
tina mūsų tie atletai: — kai 
nori, gali visai padoriai suko- 
voti, o kitais atvejais visiškai 
aikštėje užmiega. įdomu, kad 
užpereitas rungtynes, tikrai 
apgailėtinai žaisdami, laimėjo, 
tuo tarpu šias, gerai žaisdami 
—pralaimėjo, šiaip jau, mūsiš
kiai nuo priešininko nei per 

apsuką ne«dritiko^ Kidžius giež
iai kovojo po lentomis, o gy- 
nikams Maciui ir Daukšai pu
sėtinai sekėsi ir tolimi meti
mai Pirmą kartą po susižeidi- 
mo sėjęs žaisti Keskonis, dar 
kiek prisibijojo, bei tas jam 
-tik ir į naudą išėjo -r— mažiau 
solo žaidė. Visa bėda — tai 
mūsiškių negrabumas. Visus 
neaiškios paskirties kamuo
lius susižvejodavo priešiniu-

DMRMr I rlRI inc*
7310—13 A», Mdyn» N. Y. 

TE 7-2149

AUTO INSURANCE 
. F. S. 1

Certificales for 1957
License serifred immediately 

Large Sąvings—Easy 
payments

Juto Becker 
555 E. Tremont Avė.

1 Bloęk Ead of 3rd Avė. 
CY 94500

: Baltijos < šachmaty įdubų 
pirmenybėse New Yorke jau 
sulošti šeši ratai — tai užbai
gimo Itap dar penki ratai pra
vesti. šeštame rate Expert 
klasės latvis P a m H j e n s 
liko k toliau pirmauti rezulta
tu 4 ^-^. Jam iš paskos seka 
prityręs Rygos meistras Ran
tas 4^-1^ įveikęs paskutinia
me rate jaunuoolį Hazners. 
Toliau santykiu 4-1 eina Stak- 
nys ir Žirnis“'"* Staknys pelnė 
tašką prieš Vilpišauską, tuo 
tarpu Ezpert klasės Žirnis, po 
pergalės penktame rate prieš 
Rankį, laimėjo prieš Expert 
klasės Znotinš. Įdomus susiti
kimas įvyko tarp Šukio ir esto 
Allik. Iki šiol ėjęs be pralaimė
jimo, Šukys patyrė šioje parti
joje pirmą minusą  ̂Aldik atsi
stojo penktoje vietoje rezulta
tu 3-3, po jo eina Šukys 21/^- 
iy2, Znotinš ir t t.

Sausio 25 d. pirmenybės tę
siamos septintuoju ratu. Svar
biose partijose susitinka AHik 
—Staknys, Zirniš —Šukys, Pa- 
miljens — Rankis ir kt.

NOW YOU CAN ENJOY 
7 days and 6 nights in Miami 

for only $69.00 
Hotel facing ocean, private 
beach. Swimming pool and 

ultra modern nns. "" 
Travel by air. Non stop in 
Juxurious DC 6B 4 engines 

Free ticket delivery.
Pta>ne or write to 

The Cavalier Travel Agency 
245 Knickerbocker Avę., 

Brooklyn 37, N. Y. 
HY 7-2947 — Mrs. Stewart.

Ignas Žalys iš Montrealio at
sistojo pirmuoju 1952—3 Gol- 
den Knights korespond. turny
ro “Present Leaders” sąraše, 
skelbia CHESS REVIEW, sau
sio nr. Jis surinko 45.7 tš. iš 
galimų 46.2. Turnyro pabaigos 
reikia laukti 1958 metais, bet 
vargu kam pavyks pralenkti 
mūsų Žalį. 1952—3 Golden 
Knights turnyre dalyvavo 10- 
70 žaidėjų.

CHESS LIFE, gruodžio 20 d. 
numeris tarytum lietuviams 
skirtas. Jame mūsų šachmati
ninkų vardai (Tautvaišos,. Jak
što, Zujaus, Škėmos ir Vaito
nio) minimi per daugelį vietų, 
paliečiant NorthCentral, Chi- 
cagos pirmenybes, Tartakove- 
rio turnyrą ir Kanados meis
terių sąrašą.

Bostono tarpklubinėse rung
tynėse praeitas savaitgalis mū
siškiams buvo juodas. Lietuvių 
pirmoji po gero sulošimo prieš 
Bostono meisterį — Boylston' 
CC 2M-2V2, suklių>o prieš 
Cambridge 1%-3V2 (tašką lai
mėjo Gediminas Šveikauskas 
ir pusę Kazys Merkis), o lietu-

Free of cost 
Domestic and hiternational 

Tours and Cnses

■ ,'-x

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Ganbys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ta pųpau nei kas kitas.
Woodhavon 21, N. Y.

Mary Immacidatv Hospital 
School of Nursing 

Accredited by State Board of 
Education and the National 
Nursing Accredįting Service 

Three Yaar Program.
High School Diplomą— 

Chemistry reųuired.
For Inferinatioa vrite -

Mi»s Eito C. Stark, R. N. 
' Diroctor of Nursing 

152—11 89 Avė.
Jamaica 32, N. Y.

Lėktuvų ta laivų bffittai visur 
Povestuvinės kelionės.

Įvairūs tripai. - 
Imitacijos patarimai

Sekmadienį prieš Passajcą
Visas futbolo pirmenybių ir 

taurės rungtynh} tvarkaraštis, 
atšaukus pereito sekmadienio 
rungtynes, buvo paliktas šiam 
sekmadieniui Tokiu būdu mū
sų pirštoji savo aikštėje New 
Fanners Ovai Nr. 2 žaidžia 
taurės rungtynes prieš Gar- 
field — Passaic 2:15 vai. Re
zervinės žaidžia 12:30, o 11:15 
vai. ten pat jauniai turi pir
menybių rungtynes prieš B-W 
Gottscree.

Be LSK ir priešininko Pas- 
saico, toje pačioje grupėje 
taurės varžybas žaidžia Ne- 
wark SC ta Greek-Americans 
komandos, kurios tarp savęs 
.no0aa, žaidžiant kiekvienai 
ekipai prieš kiekvieną dvejas 
rungtynes — vienas namie ki
tas priešininko aikštėje.

Atlotos

GIFT RJRTHE $ĮCK
Enroffinent įtatiie Novena to 

Siek. 
Catyt w<> mafled to 

addteayousend.
OffeSog $1.00

Sbrine of Our kady 
11 -I MWIr OT TVW >9C3C

Spėriai Itoneted Thne Otter 
New ’57 Ford 6 Pass. Sedan 

$60 per month includes tazes & Insurance

ONLYS150DOWN
Ari now Phone: MA 2-0600-• MA 2-2817

Aimocmees itsiSST 
Stoto Tour. 

VbtoŽ Vtoee, Beteium, 
HoUand, Gęsnaay, Demnark, 
' Swedęn, 'Hermy, Eugland 

June l9 — Atųto to 
žtatę'|1295

Prtvaie bus.



SEKASI

ciaiistu ir nebūsiu!

VTilliam J. Drake-

ELMHURST

KAIP PATEKTI į ‘'VINCO 
KUDIRKOS" VAIDINIMĄ

Tegul mėilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse!

Draudimo reikalais, taisę (Income 
Tax) paruošimui, notorinię doku-

sūnus, gyvenąs 
Brooklyne.

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

ASCBMOH 
AUDITORM

V. KUDIRKA 
(Atkelta iš 4 psL)

Tretininkępamaldos
bus sausio 30 d. 7:30 v. v. Po 
pamaldų susirinkimas parapi
jos salėje* po bažnyčia. .

Juozo Gntau ištaigoje 
227 Bedford Avė. 
BrooUyn, N. Y. 

ST 2-7524

Po vaidinimo vyks šokiai, 
grojant VL Thomas orkestrai.

Visi Hutuviai iš plačiausios 
apylinkės kriėfiami z; atvykti 
pamatyti tikrai rato vaidini-

CRMV/NE. 
HEWT0VN

salonus. Net ir rusų valdinio 
kai nelenkė jo. Nors jie žino
jo, kad jis neištikimas carui, 
bet Kudirkos anekdotai, jo 
žaismingumas skleidė bičiulys
tę. Kartą Natmuesčio apskri
ties viršininkas, smagiai . pas 
Kudirką pasivaišinęs, atsisvei
kindamas pasibučiavo su juo 
ir pasakė:

— Nors tu ir socialistas, bet 
aš tave myliu...

Kudirka nusikvatojo ir tarė: 
:— Aš niekada nebuvau so

tini- 
Uni- 
Uni-

American Cbuncll, 233 Broad- 
way, Room New York 
City 7, N. Y.

Ląįdotuvių Direktorius 
6442 JAMAICA AVĖ. 

(prie Foreet Parliway Statte)

kongresas, kuriame dalyvavo 
apie 1500 jaunuolių ir jų va
dų. Arkivysk. Richard J. Cu- 
shing savo kalboje nurodė, 
kad diktatorius Tito tik per 
15 pirmųjų mėnesių nužudė 
300 kunigų, 100 dingo be ži
nios ir 200 dar laiko kalėji- 
me. Kongresas pasiuntė JAV 
prezidentui protestą dėl Tito 
kvietimo Amerikon.

Vaitkus 
rOKKBAL HOjMK 

1>1 Wtteter Avaaifi. ••

PRANAS WAITKUS . .

Ieško Domicėlė Normantaitė, 
Klaipėda, Tarybų aikštė 9, 
Lietuva. ■ ....

gyvenančius lietuvius ir lais
vąjį pasaulį. Nebūkime kurti 
jų pagelbos šauksmui.

Vasario 16 šventę minėda
mi turime itin pademonstruo
ti visam pasauliui lietuvių gi
lų susipratimą, nepalaužiamą 
vienybę ir ryžtą padėti Lietu
vos išsilaisvinimui. Kraujo au
kos iš laisvėje gyvenančių lie
tuvių tėvynė nereikalauja, bet 
išsilaisvinimo kovai yra reika
linga visų moralinė ir mate
rialinė parama. '.

Susirinkime visi | minėjimą

eiga, kurioje gražus jaunimo 
būrys išklausė keletą klasiki
nių muzikos rinkinių. Tai bu
vo muzikos popietė. Viri ja 
gėrėjosi Sueigos metu buvo 
peržvelgti lietuvių leidžiami 
kultūriniai žurnalai Pravestas 
apklausinėjimas Bostono aka
demikų skautų tarpe parodė, 
jog pastarieji daugiausia pre
numeruoja "Mūsų Vytį”, 
“Santarvę” ir "Skautų Aidą”. 
Susirinkimą- pravedė B. Banai- 
tytė ir A. Banevičius.

KĄ SKAUTAI SKAITO?
Sausio 12 įvyko Bostono

Tragiškai žuvo
Feliksas Urbonavičius, 26 

metų, čia gimęs lietuvis, prieš 
porą metų atsitarnavęs ka
riuomenėje, buvo gavęs dar
bą Gouvernor Island, netoli 
Laisvės Statulos. Piriną dieną, 
sausio 18, nuvykus darbą, 
ant jo užkrito 10 tonų plieno 
gabalas. Palaidotas sausio 23 
d. iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios šv. Jono kapinėse. 
Liko motina - ' Urbonavičienė, 
kuri Brooklyne turi batų 
krautuvę, ir sesuo Šneiderie
nė. Velionis, tarnaudamas ka
riuomenėje Europoje, buvo 
vedęs austrę. - Neseniai ji iš
vyko pas savo Sergantį tėvą į 
Europą. Dabar, gavusi žinią 
apie vyro mirtį, paguldyta 
nervų ligoninėjė Austrijoje.

Sausio 14 Maspetho lietu- lyvavo jo žmona, jo motina, jo 
vių klubas savo7 patalpose su- sūnus ir marti.
ruošė adv. Š. Briedžiui pager- ųž svenrihhnns ir už vaka- 
bimo vakarienę, kurioje buvo z rfeiię rengėjams advokatas 
sukviesti klubų ir kitų orga- nuoširdžiai padėkojo. P^J. JVL

Mielas Broli ir Sese Lietuvi,
New Yorko Lietuvių Taryba 

maloniai kviečia Tamstą atsi
lankyti į Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 39 metų 
sukakties minėjimą.

Vasario 16 • viso pasaulio 
lietuviams primena ilgų ir 
sunkių Lietuvių Tautos kovų 
Už laisvę apvainikavimą. Tą 
dieną, 1918, Lietuvos Taryba 
Vilniuje paskelbė nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos 
valstybės su sostine Vilniuje 
atstatymą ir pranešė pašau?

nūvyks nuovasario 1 iki 5 
d. Low Memorial Library 
116th St and Broądway, New 
York 27, N. Y. IJtaaiifaįlifcą 
studijuojantieji gauna pilnus 
kreditus, kaip ir B kitų uni
versitete dėstomų dalykų. In
formacijų ir kitais studijų rei
kalais Columhia universitete 
kreiptis į dr. A. šešplaukį, 
tel. UN 54000, ext 565. Uni
versiteto biuletenį (Announce- 
ment of School <rf General 
Studies) galima gauti 
piantis raštu į Office of 
versity Admissions, 322 
versity Hali, Cohunbia

vokatas priklauso ir kur vei
kia šiuo metu jis yra New 
Yorko Liet. Tarybos pirminin
kas ir daug dirba; ruošdamas 
Vasario 16 minėjimą.

Adv. S. Briedis yra Ameri
koje gimęs ir Lietuvos nema
tęs, bet . savo nusiteikimu jis 
yra nuoširdus lietuvis, pasi
šventęs Lietuvės reikalams. J

Vakarienei vždbvavo p. šla
pikas. A. Matulis įteikė aukso 
plunksną linkėdamas, kad ir 
toliau savo datbais prisidėtų 
prie Lietuvos laisvinimo. New 
Yorko Liet. Tarybos vardu 
sveikinoP.Meųtrila* Dariaus 
Girėno Fondo jrėrdu J. šaltys, 
Balfo — B. Spūdienė. Taip 
pat svmkįno M0ų ėtątOTBiir 
draugai Apie jp darbūs kalbė
jo adv. K. Miloeisonas. Pager
bimo vakarienėj taip pat da-

TeL STagg 2-5043

Bfatthew P- Balk 
(BIELIAUSKAS)

FCIEBAL HOMB
M. P. BALTAS—Direktorta

2 aukštų, pusiau atskirtas, go 
rome stovyje namas; geros J- 
dgoe. Dtf tušti r ksmbart 
eutai vinių: moaeroi plytelių 
votis ir dušo;.vienas 6 karik

Capų kepyklos krautuvėje, 
3436 Fulton St Brooklyne, be 
savo gamybos ir kitų prekių, 
visuomet rasite šviežią Mamy
tės sūrį ir Elizabetho lietuviš
ką duoną.

St. čapas yra susitaręs su 
Elizabetho kepyklos savinin
ku ir Mamytės sūrio atstovu 
p. Kupinsku dėl greitesnio ir 
patogesnio į krautuves ir į na
mus pristatymo.

Capų krautuvėje, arba jų te
lefonu MI 7-3550, galite tei
rautis, kur jums artimesnėje 
vietoje yra patogiau rasti Ma
mytės sūrį, lietuvišką duoną ir 
kitus gaminius, arba susitarti 
dėl jų pristatymo.

Autobusais gerai pasiekia
ma: Ridgewood - Corona Avė 
autobusu išlipti prie Queens 
Blvd. ir paeiti pora žingsnių 
atgal; lygiai Grand Avė. auto
busus nuo pat Williamsburgo, 
Grand St Union Avė. ir kitų 
artimų vietų privažiuojama 
prie pat salės.

su atviromis lietuviškomis šir
dimis ir dosniomis rankomis. 
Didžiojo New Yorko lietuviai 
turi ne 'tik neatsilikti nuo ki
tų lietuvių kolonijų, bet joms 
parodyti gražų pavyzdį. Tačiau 
jei kas dėl labai svarbių prie
žasčių negalėtų atvykti, nuo
širdžiai prašome parodyti soli
darumą prisiunčiant piniginę 
auką Lietuvos laisvinimo rei-

VtacM Kudirka šeštadienį, 
sausio 26, kalbės Darbininko 
tradicinlania vakare, šis ver 
kalasi, parašytas K. Inčiūros, 
kadaise su dideliu pstifekimu 
perėjo Ihtuviško teatro sce
nas. Nūnai, neturint pilno tek
sto, jis K naujo atkurtas. Ant. 
Gustaitis, pats rašęs veikalus, 
buvęs teatro cKrektorhn, pa
gal Inčlūros planą per naują 
parašė, pridėdamas daugiau

Daug lietuvių su dideliu su
sidomėjimu laukia Vinco KlF 
dirbos vaidinimo "Darbininko” 
vakare, sausio 26, šeštadienį, 
Ascension Auditorijoje. Nevie
nas klausia, kur ir kaip surasti 
šią salę?

VaMtaa jį Bostono Liet. Dra
mos Sambūris, kuris pastaty
mui šutsflcė 30 artistę. Reži
suoja ilgametis Lietuvos tsat- 
rę režisierius Ipolitas Tvirbv- 
"tas.* Svarbiausiame vaidmeny
je — Henrftcas Kačinskas. Ku- 
diritę jB yra. vaidinęs dangei 
kartę ii* palikęs visiems neuž* 
ndrštomą' įspūdį

Šis dldsiit spektaklis su 
daugel artistę,, su dskorariįo- 
mb, geru apšvietimu, muziki-

Grupė kastą jau viešai pasi
rodė Maironio šešt mokyklos 
kalėdinėje eglutėje. Ugi Sol 
jau yra ŽBMkti keli šokiai ir 
MekVieičą ravaitę repertuaras 
didėja.; . y.

Šiai grupei įffftjauso ir su. 
užsidegimu heturišką darbą 
dirba: D; Atytąitė/ V. Janule- 
viriūtė, X Užkaitė, D. Min- 
kūnaitė, G.' NOakaitė, M. Sa- 
vukynaitė, A. šūe&ytė, L. ši- 
leikyte, V. Kirkyla, G. Naujo
kaitis* B. Nemickas, J. Reven- 
tas, T. Sperauskas, L. Stonys, 

.V. Svalbonas ir A. šetikas.

St Capo kepykla ne tik padi
dino ir paįvairino savo ke
pyklos gaminius įvairiais ska
niais pyragaičiais, babka it 
kitcdoais gaminiais, bet savo 
krautuvės prekybą padidino 
dar kitomis prekėmis.

liui, jog Lietuva laisvai ir sa- 
vystoviai tvarkys savo gyveni
mą. Iš tikrųjų, Lietuvos ne
priklausomybės metai buvo 
lietuvių tautos gerbūvio ir kul
tūrinio klestėjimo metai.

Bet Sovietų Sąjunga, sulau
žiusi visas taiptautines sutar
tis, jėga pagrobė ir pavergė 
mūsų tėvų žemę ir užckjo ne
paprastai sunkius vergijos 
pančius. Mūsų broliai ir sese
rys herojiškai veda žūtbūtinę kalams, adresu: Lithuanian 
kovą krašte, o jų viltys yra , , 
sudėto^ j laisvajame pasauly aooooouoooooooooooooooouooooooooooooMilMNoūūūūiMBooooūoooooūoummoooo^ooū

Dr. Stefa Dtmianė 
atidarė dantų gydymo kabine
tą 354 St Niekalas Avė., Rid- 
gewood, prie Myrtle ir Wy- 
koff stoties. Tel. VAndyke 
1-1825.

Antikmnunistinio Fronto 
New Yorko ricyrius rengia pi
ketą prieš komunistinį laikraš
tį “Laisvę”, kuris sausio 27 
šaukia savo šerininkų suvėla
vimą. Piketas bus sausio 27, 
5 v. p. p. Malonėkite prisidė
ti prie viešų demonstracijų.

Ji yra New Yorko miesto 
dalyje, Queens — kampas 
Grand Avė. ir Seabury St. po
ra žingsnių iki Queens Blvd. 
Požeminiu pasiekiama IND. 
8th Avė. ir Crostown GG trau
kiniu; išlipti Newtown stotyje 
ir eiti keletą žingsnių iki 
Grand Avė. ir Seabury St 
sankryžos. Naujas plytinis na
mas prieš gaisrinės namą ir 
yra Ascension Auditorija. Iš 
New Yorko važiuoti IND 8th 
Avė. arba 6th Avė. ekspresu 
Jamaica kryptimi iki Roose- 
velt Avė., Jackson Heights, 
ten pakeisti į local dviem sto
tim pirmyn. Automobiliu iš 
New Yorko ar New Jersey va
žiuoti Queens Mfdtown Tun- 
nel ir toliau Midtovvn High- 
way iki Queens Blvd; ten deši
nėn iki Grand Avė., o iš čia į 
dešinę kokį 100 metrų

IEŠKOMI
Norbertas Normantas, Jono 

gyvenęs
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