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AUTOMOBILIS YRA ATSPARUS, 
AR ATSPARIOS

N. Y. Times korespondentas 
iš Paryžiaus pranešė, kad nie
kad nebuvo tokios pes’misti- 
nės nuotaikos Europoje prieš 
Nato konferencijas kaip da
bar. 0 tai dėl to. kad teks at
sistoti prieš pagrindinj klausi
mą. kuriam sunku surasti ben-

BUS GALVOS?

Eisenhoweris ir Dalies išvyko į Paryžių
Prezidentas _ Ei$enhower& 

yra pakankamai sveikas, kad 
galėtu vykti į Paryžių,^ kur 
gruodžio 16 prasideda Nato 

_ konferencija. Prezidentas iš-

MASKVA NORI PALAUŽTI NATO ATSPARUMĄ

tingas nuomones ir interesus. 
Pirmas reikalas — raketos ir 
atominės bombos. Dulles veža- žiniai.

reikalas jas vartoti; tada ir 
jas perduos -tos vyriausybės

tą ketvirtadienj.
Valst. sekr. J. F. Dulles,iš

vyko jau ketvirtadieni. Išvyk
damas pareiškė, kad tikisi, 
jog Nato konferencija sustip
rins vienybę.

KAS LAUKIA PARYŽIUJE
Sunkiausi bus išlyginti skir-

si planą toki:

o Amerika aprūpina rake
tom ir atominėm bombom tuos 
Nato narius, kurie to norės,

o Raketas paveda žiniai tų 
valstybių, kuriose jos bus su
krautos, o atomines bombas 
pasilaiko savo žinioje, iki bus

to nesutinka Prancūzija. Ji 
nori, kad būtų “lygybė” ir 
kad atomines bombas bei ra
ketas turėtų pilnoje savo ži- 
niojė ta valstybė, kurios teri
torijoje jos bus sukrautos.

Kiti reikalai — tai pačių 
Nato narių nesutikimai ir peš-

tynės: Anglijos, Graikijos, 
« Turkijos nesantaika dėl Kipro;

Prancūzijos, Amerikos, Angli
jos nesantaika dėl Alžiro ir 
Tunisui g'nklų; Olandijos 
rūpestis dėl Indonezijos; taip, 
pat viduriniai rytai. O visų 
klausimų pagrinde bus Nato 
santykiai su Sovietais, derėtis 
su Sovietais ir nusileisti iki 
dabartinės padėties pripažini
mo ar laikytis prieš Sovietus 
kietai.

drą sprendimą. Nesuradus — 
blogai. Bet suradus — taip 
pat blogai, nes tas galimas 
bendras, sprendimas vestų į 
Vakarų kapituliaciją. Tai su
pranta politikai ir dėl to jie 
toki pesimistai.

Pasipriešinimo Unijom tvir
tai tebesilaiko valst. sekr. Dul- 
les.

Jis tebetiki, jog Sovietai 
smarkauja tik dėl to. kad j.e 
turi didelių ūkinių sunkum t 
namie. Jiem pridengti grazh i- 
niais ir Įkalbinėjimais siūlo 
pripažinti status ųuo ir tolia i 

T plėtoti prekybą jr t.f. Dulles 
lai-

k.i-

Bulganinas 
stengiasi pakišt i 

k o j ą
Sovietų atstovas Washing- 

tone gruodžio 10 perdavė val
stybės departamentui laiška. 
rašytą Sovietų min. pirminio-,, 
ko Bulganino prezidentui Ei- 
senhovveriui. Jame siūloma 
“viršūnių konferencija”, kuri 
svarstytų nusiginklavimo ir 
kitus klausimus tarp Rytų ir 
Vakarų.

Sovietai taip pat pranešė 
“tarpininkui” Indijos min. pir
mininkui Nehru. kad Sovietai 
tnuo 1958 sausio 1 sustabdo 
atominių ginklų bandymus, 
jei tai padarys Amerika ir 
Aųglija.

Washingtone pareikšta, kad suardyti pati /Nato ir taip pat 
nieko naujo tame laiške nėra

DARYKIT, NORIT, 0 JUNGTINĖS TAUTOS TYLĖS denis prieš Paryžiaus kotnfe- I . ■/

IKAKO buvęs miiūsteris pirmininkas Mūri Al Sa M svečiuose pas prez. D. Eiscnhouerj.

KIPRO saloje vis dar neramu. Anglu policininkai gelbsti graiku 
sumušta turką. -

GELBĖKIT NUO BOLŠEVIKU 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

PAVERGTOS EUROPOS TAUTOS ATSILIEPĖ Į KLAUSIMUS, 
KURIUOS SVARSTO JUNGTINĖS TAUTOS

ir siūlo tvirtai ir vieningai 
kytis.

Dulles mintis susilaukė s 
raus pasipriešinimo iš kai
rių demokęatų respublikonų 
ir demokratų lyderių pasitari
me Baltuosiuose Rūmuose. Ta
čiau labiausai prieš Dulles li
nija išėjo viešumon G. Ken- 

~ nan. Jis
• agitavo Europos valstybės ne- 
primti Amerokos raketų;
• padaryti Vokietiją neutralią, 
išjungant ją iš Nato;
• atitraukti kariuomenę iš Eu
ropos.

. Kennan
lavimosi 
neišspręs
ir Vakarų: reikia 
tik susiderėti.

Kennanui Į talka stojo No
belio laureatas buvęs Kanados 
užsienių reikalų - min. Pear- 
son. Prieš pat Nato konferen
ciją jis pakartojo siūlymą de
rėtis. derėtis, derėtis su Mas
kva, nes be Maskvos nebus iš-

Įsitikinęs, kad gink- 
ir jėgų lenktynės' 
santykių tarp Rytų 

su Maskva

.. . _ . rencija ir sustiprinti tuos, ku-
Jungtines Tautos gruodžio ir Budapeštą buvo atmesta. DINGSTA PASITIKĖJIMAS - - - ■

10 priėmė rezoliuciją Alžiro Po tokio antausio Jungtinės 
klausimu. Joje skatinama 
Prancūzija Spręsti Alžirą dery-
bų kebu.

Tą pat dieną svarstė ir

Tautos visais balsais priėmė 
rezoliuciją, kurioje paliko Ka
daro režimo atstovo kredenci
alų klausimą nesvarstytą.

Vengrijos reikalą. Thaylando Prieš rezoliuciją balsavo tik
kunigaikštis pranešė, kad jis patys Kadaro atstovai. Ir Mas- 
negalėjo Įvykdyti Jungt. Tau- kva jai pritarė.
tų rugsėjo 14 jam pavestos Iškilo ir trečias tarptautinis 
misijos. Jam buvo pavesta klausimas. Graikija skundė 
tartis su Maskva ir su komu- Angliją dėl Kipro. Bet ir tuo 
nistine Vengrijos valdžia, kad klausimu Amerikos atstovas 
Sovietai atitrauktų savo ka- sįūlė Jungt. Tautom nesikišti.

JUNGTINĖM TAUTOM
N. Y. Times reiškia nusivy

limą Jungt. Tautų balsavimu, 
kada jos nesvarstė Vengrijos 
Kadaro atstovų kredencialų 
pripažinimo. Laikraštis daro 
išvadą, kad tokis' nesvarsty- 
mas reiškia tų atstovų pr. pa
žinimą. Tai sukelia ne i ik ven
grų kartų nu ivyl mą. kad 
Jungt. Tautos nieko nepadaro 
Vengrijos reikalu, bet tai esąs 
blogas ženklas ir visiem tiem,.

rie labai nori susikalbėti su 
Maskva.

New Yorkas
streikuoja

siekia, kad Vakarai atsisakytų 
remti pavergtų tautų išrija is- 
v|.imą iš Sovietų vergijos.

Jungtinės Pavergtos Europos
Tautos posėdžiavo gruodžio 
10—11.

Ryšium su Nato konferenci
ja jos atkreipė Vakarų valsty
bių dėmesį, kad Sovietai savo Jungtinėm Tautom 
laiškais ir veiksmais

siekia pasunkinti vakarams 
taikos organizavimą, siekia

Dėl Gromyko pasiūlytos
’koegzis-

tencijos dekliaracijos” Paver-
gtosios Tautos priminė, kad spręs,i "ei vidu’

ddclianaeipje kalbam* prin. rinhl rytų klausimai.

v •• • •• •'

viHkį ... - .

cipų Sovietai kaip tik netaiko Nuostabiausiai, kad Kenna- 
Pabaltijos valstybėm, rytų no mintis anksčiau Vokietijo- 
Vokietijai. Pareiškė, kad tik jo atmesta, dabar ima rasti 
pavergtų kraštų laisvių atsta
tymas tegali būti rinitas pa
grindas koegzistencijai.

Lietuvių šiuo klausimu kai- Kancleris Adenaueris ,yra 
aiškiai prieš ją. Tačiau pasku
tiniu laiku buvo įlūžimu ir 

Gruodžio 10 suėjo Žmogaus- CDU nusistatyme: kai kurie 
teisių dekliaracijos sukaktis. jų la kraščiai pasisakė už Ken- 
kurią minėjo ir Jungt. Tautos, nano projekto svarstymą.
Ryšium su ta sukaktimi Pa-

bėjo V. Rastenis.

Vokiety partija.

riuomenę iš Vengrijos, kad paliekant tuo reikalu susitar- 
paleistų suimtuosius ir depor- ti Graikijai, Anglijai, Turkijai 
tuotus vengrus, leistų laisvus jr vietos gyventojam.
rinkimus. Jis gavo atsakymą: ----- ------------------------------------
tai mūsų vidaus reikalas, o e • n •
Sovietai atsakė: “Tai mums Apie AmCFlKOS 1F SoVlCtŲ FaKCtaS 
nerūpi”. Jo kelionė į Maskvą ■

----- -------------------------------- ----------- Ar sovietų sputnikas gali sustabdyti Amerikos radarą ir TV?

kurie tikėjo, kad Jungtinis 
Tautos gali būti veiksminga 
priemonė prieš agresorių.

POVI BAN«-JEXSEN. J nafti
niu Tautu M-kretorij»to tarnau
tojas. atleistas i 
(Žili r. jšanfr.-tf).

tarnybos.

IŠMETĖ IR KEPĖJŲ UNIJĄ

BEDARBIŲ SKAIČIUS Armija dabar pradėjo gar- 
PADIDBJO giriai būsimą satelitą, ku-

Darbo departamentas pra- įUs didesnis ir sunkesnis 
nešė, kad lapkričio mėn_. be- nepavykusį Vanguard sate- 
darbių skaičius padidėjo iki Armijos satelitas viso 
tiek, kaip buvo 1949. Bedar- svers 29.7 svarus; tame svory 
bių buvo 3,188.000; tai reiškia jskaitomi ir instrumentai, ku- 
680,000 daugiau kaip spalyje 
ir pusė milijono daugiau kaip 
pereitais metais šiuo laiku.

Į Paryty išvažiavo ir
Ers«nl»werio automobiliai

Soviatai rengia trečią 
sputniką

■'Pravda ' praneša, kad tre
čias sovietų sputnikas būsiąs 
sunkesnis už antrą, bet jis 
bus paleistas tik 300 — 530 
mylių nuo žemės.

Sovietai šiuo metu gamina 
sputniką. kuris galės suardyti 
Amerikos radaro .sistemos vei
kimą, radijo ir televizijos su
sisiekimą ir tuo pačiu metu 
per visas Amerikos radijo ir

Armija gruodžio 10 paleido televizijos stotis perduoti sa- 
“Redstcne” raketą — 200 —- vo propagandą. — Taip kal

New Yorke traukinių strei
kas tęsiasi nuo pirmadienio. 
Blogiausia buvo pirmą ir ant
rą dieną. Trečiadienį jau bu
vo geriau. Daugiau traukinių 
judėjo. Kada streikas baigsis 
— ‘neaišku. Sus’siekimo valdy
ba atsisakė toliau derėtis ir 
nori streiką laužte palaužti. 
Ji paskelbė, kad streikas yra 
nelegalus. Apie 300 motoristų
išsiuntė telegramas, kad tuo Darbininkų unijų sąjunga 
jau prisistatytų į darbą, kitaip AFLr—CIO gruodžio 9 savo
bus atleisti. Paklausė 19 ir at- metinėje konferencijoje At
vyko Streikuoja viso apie 500 
motoristų. Viso jų yra 3.167. 
Tarp jų susisiekimo valdyba 
stengiasi surasti ir pas atyti 
vietoj streikuojančią. Ji mano, 
kad tai pavyks ir streiką pa
lauš,

lantic City pašalino ir kepėjų 
uniją, kuri taip pat vertėsi ko
rupcija. Visoj Amerikoje ke
pėjų esą 132.000,

Prieškalėdinei prekybai esą 
milijonniai nuostoliai. Apy- 

Teismas keturis streikuoian- varta sumažėjus 25—40'7. To- 
cios un jos pare.gūnus nuhau- |do masto streikas esąs pir- 
dė po 10 dienų kalėjimo. mas Xcw Vorko susisiekime.

_ _ .... Šitas Vakaru nevienlngu-vergtosios Tautos paskelbė, 
kad dekliaracijos principai bū
tų taikomi praktiškai, suda
rant tarptautines konvencijas

mas ar net palūžimas yra jau 
davęs apčiuopiamų vaisių 
Jungtinėse Tautose ir pačioje 

. . x. . .Amerikoje. Jungt. Tautcs vir-ir tuos principus paverčiant •* - T , . . . ,.I -T- i to tik klusniu įvykusių faktųteise. — Dr. A. Trimakas nu- ...... o 4 M.liudininku. Suparaližiuotą pa
sijuto ir Amerika. Jos atsto
vas Jungt. Tautose gruodžio 
10 atėjo su tiesos žodžiais, 
smerkiančiais Maskvą dėl ag
resijos Vengrijoje, bet kai rei
kėjo stoti su konkrečiais siū- 

. lymais.Pavergtosios Tautos paskel
bė atsišaukimą į Jungt. Tautas 
ir laisvąjį pasaulį, kad 

gelbėtų buv. Vengrijos kraš
to apsaugos ministerį, kuriam 
dabar n Ogia komunistai bylą.

Jis buvo nuvykęs į derybas

rodė, kaip praktiškai tos žmo
gaus teisės yra paneigiamas
Lietuvoje, žmones ir depor
tuojant ir prievarta vaikus in- 
doktrinuojant prieš tėvų va
lią.

tegalėjo siūlyti tik tiek, kas 
pripažįsta esamą padėti, pa-

su sovietų kariuomenės va
dais, bet Sovietai savo įprastu 
būdu griebėsi klastos ir atvy

kusį į derybas suėmė.

rie vieni svers 10 svarų. Sa
telitas bus iššautas Juplter 
raketa, kurios pradinis svoris 
bus 65,000 svarų. Nelaimingas 
Vanguard svėrė 22.600 svarų.

Ryšium su prezidento Ei- 
senhowerio kelione į Paryžių 
buvo išgabentas prezidento 
kulkom atsparus automobilis, 250 mylių tolio. Bandymas pa- bojo kongresmanas Pattcrson.
o taip pat du saugumo parei- sisekė. Buvo taip pat paleis- Kongreso atominės energijos
gūnų automobiliai. Po Pary- tas “Thoras”, o po kelių dle- komisijos narys. Jis toliau dar
žiu prezidentas važinės savuo- nų jejsją "Ąjlas". kuri turi pridėjo: ■

skristi 5500 mylių.

čUi Jungt. Tautų chartai.

Dėl tokio palūžimo yra ma
ža vilties, kad ir Paryžiaus 
konferencijoje būtų atlaiky
tas bendras aiškus pasiprieši
nimo frontas.

Eišenho\verio automobilis 
. Paryžiuje yra atsparus kul

kom, bet ar bus jo keleiviai

ju automobiliu.
Belgijoje krizė taip pat

Belgijos vyriausybės siūly
mai dėl biudžeto gruodžio 11 
buvo netikėtai atrfiesti. Kata
likų opozicija pareiškė, kad 
vyriausybės buvimas toliau 
esąs priešingas * konstitucijai 
ir pasitraukė iš parlamento. JOOO mylių' Pasiekusi taikinį 
Kvorumas suiro ir, posėdį te- raketa išpūtė parašiutą ir lai
ko nutraukti. mingai pasiekė sausumą mų.

Raketa nusileido

Aviacija gruodžio 10 paleido 
savo raketą “Regulus R”, ku
ria laivai ar ' povandeniniai e Organizuotos darbininfk- 
laivai gali paleisti bombą už jos sąjunga AFL-CIO, išmes

dama transporto uniją neteko 
ir 800.000 dol metinių paja-

Kreipėsi taip pat į Jungtinių 
tautų komisiją, kuri buvo su

Kiti Sovietų satelitai, skris 
darni mažame aukštyje, galės 
gabenti atomines bombas. Pa
žymėjo. kad tos žinios esan
čiom i’; visai patikimų šaltini.;

o Vokiety automobiliųVorko susisiekimo valdyba'

damas nepriimti 
ketų. Tai taip 
spaudimu prieš 
renc'ją.

Traukinių Mr*ikas Nevi

Jensen, koris apklaus! tėjo Sovietai spaudžia ir Vokietiją 
liudininkus apie Sovietu smur- Sovietų min. pirm. Bulgani- 

nas parašė laišką ir Vokietijos 
kancleriui Adenaueriui, ppė- 

Ainerikos ra 
pat laikoma 
Nato konfr-

tą Vengrijoj*.

Dabar Jungt. Tautų gen. 
sekretorius jį atleido, nes jis 
atsisakė išduoti tų liudininkų 
pavardes, kurias, matyt, norė
jo turėti bolševikai.

atsieina kasdien po 400.000 Volksuagen 1936 .Amerikoje 
parduota už »3 mtL dol.
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Laisvosios Europos kovotojai-ar nusikaltėliai?M

numerių lapkričio mėn. Juose pasakojama mažiau apie Laisvosios Europos Komiteto 
bendradarbius egzilus, o daugiau apie to komiteto įvairius viršininkus amerikiečius. Pa
sakojama konkrečiais faktais, kurie yra verti ir lietuviško skaitytojo dėmesio.

šūkiu “Kryžiaus karas už liai- 
vę’, laikraštis ima kalbėti la
biausiai apie dvejopą Laisvosios 
Europos Komiteto veiklą — 
apie radiją ir apie balionėlių 
programą.

Kas yra Laisvosios Europos 
radijo bendradarbiai

Laisvosios Europos' radijas 
Europoje — sako laikraštis — 
veikia mažiausia su 1000 tarnau
tojų, nekalbant jau apie kitus 
500 New Yorke. Esą nuo pat 
pradžios Į radijo personalą buvo 
sistemingai grūdami aiškūs
marksistai "Gal tai viena iš prie- - 
žasčių, kodėl Laisvosios Europos 
radijas palaikęs tautinio komu
nizmo idėją. Vienas buvęs radijo 
organizatorius pasakojęs laikraš- 
čiio bendradarbiui, kad jis su 
entuziazmu pradžioje dirbęs, pa- 

—„ skui su pasipiktinimu pasitrau
kęs kaip tik dėl tos priežiasties. 
kad Į personalą buvo telkiami

. marksistai s -—-s?:, r' ..-.ar . "

Keno rankose yra vadovybė
Titulinis vadas yra atsargos 

gen. liet. Willis D. Crittenber- 
ger, kuris karo metu buvo Eu
ropoje drauge su Eisenhoweriu. 
Jo žinioje esąs visas štabas žmo
nių, kuriuos laikraštis vadina 
“turtuolių sūneliais”, gaunan- 

. čiais pasakiškus atlyginimus už 
jaunuolių mėgėjišką intrygavi- 
mą užsieniuose. Kokis tas atly
ginimas, laikraštis čia nepasako. 
Bet jis toliau konkrečiai atlygini
mo dydi nurodys, kalbėdamas 
jau apie balionėlių programos 
vykdytojus. Bet laikraštis Lais

vosios Europos Komitetą.
kaltina piniginės atskaitomy

bės vengimu.
Ešą Free Europe yra privačiai 

finansuojama organizacija. Ji 
nieko bendra neturi su valstybės 
Įstaiga (JA. Kaip privati orga
nizacija turėtų būti kontroliuoja^ 
ma pinigumi atžvilgi viešosios 
inspekcijos. Bet pastaroji negali 
kontro&ioti, nes Free Europe 
tada aiškinasi, kad jos veikimas 
turi ryšio su ČIA. Esą net Kon
greso komisijos kurį laiką ne
galėjo pralaužti “ČIA neliečiam
ybės sienų’ Dabar

EISENHOWERIS IR NATO
J. Reston (NYT) rašo, kad 

prezidento Eisenhowerio reak
cija į žinias apie-jo ligą kelia 
didesnio susirūpinimo nei pa
ti liga. Prezidentas noris pa- 

. demonstruoti, kad jis gali to
liau dirbti ir vadovauti. Taip

Vilnonės Medžiagos Lietuvon {
Pradžiuginkite savo gimines iF artimuosius

IJETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, j 
UKRAINOJE IR UŽMARPACK) RUSIJOJE! '

Pasiuskit įuaaa vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam I
- Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasietas sukneles 

Vilnones medžiagas iš ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiotn kainom 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvės

RFCKFMSTFIN Ine 118-125-130 orchakd st.,<J. M.VHUWlLln^ IIIL.f cor. Delancey. NYC. 5 1525 f

S. . Beckensteino krautuvėse kalbama rusižkai. lenkiškai ir ukrainietižkai Į 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. I6SKYRUS

ŠEŠTADIENIUS. NUO-9 RYTO IKt 6:30 VAKARO
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai-įvertintas

Bet jo pavaduotojas Howard S. 
Weaver gavo 15,000 metam. Jis 
taip pat kolega iš Vale. Bd H. S. 
Weaver buvo atšauktas iš 
Muencheno, nes 8 Muencheno 
štabo nariai įsivėlę Į spekuliaci
ją su vokiečiais amerikoniškom 
cigaretėm. Ją iškėlė aikštėn vo
kiečių policija. Įkliuvusiem į 
licijos rankas į teismą gel
bėti Free Europe pasiuntė iš 
New Yorko savo generalinį pa
tarėją Richard Greenlee. Tai 
atsiėjo “kelis tūkstančius” doL 
Buvo taip pat pasamdytas dar ir 
vokiečių advokatas. Visi 9 buvo

Kongreso komisijos gilinasi į 
Free Europe istoriją, tyrinėdam 
os jos knygas ir apyskaitas.

Laikraštis taip pat
kaltina, kad radijas savo vei

kimo nepateisino. Jį mažai kas 
girdi anapus uždangos. Tie 
Muencheno kasmet suvartojami ~ __ ——
l^nubjonų esąjšmetami veltui.. Slmetųiš New Yorko jr Weaver_atšaųktas į

a pypkelę ir mokęsis Yale New Yorką^“naujom pareigom”.
Kiek jis ėmė algos, nepasakyta. (b. d.)

laidraščio taip vaizduojama.
Nuo 1956 gruodžio 3, nuo 

Vengrijos tragedijos, esą balio
nėliai su propagandiniais lape
liais sustabdyti .Įsakyta visą 
tą programą likviduoti ne taip 
lengva, nes dirbo 359 asmenys. 
Programos vadovas buvo S .S.

prieštarauti užmiršęs, kad ank
sčiau skelbė, jog radijas sukurs
tęs vengrus, vadinas, yra girdi
mas ir daro Įtakos.

Balionėliu ekspedicijos isto-

ANGLAI bando raketas, kurios suranda erdvėje lėktuvą ir ji 
susprogdina.

Darbininkai ruošias sutikti 1958 metus
Organizuotos darbininkijos, 

AFL—CIO, suvažiavime At
lantic City buvo žvelgiama su 
visu atsąrguinu Į ateinančius 
metus. Pramatoma, kad

1958 nedarbas padidės, tad 
ir darbininkų reikalavimai di
dinti atlyginimą ir mažinti 
darbo savaites valandų skaičių 
negalės būti tenkinami taip 
kaip dabartiniu metu.

AFL—CIO statybos sky
riaus pirmininkas Richard J. 
Gray buvo siūlęs darbininkam, 
kad jie paskelbtų 1958 algų 
kėlimo moratoriumą, t. y. at
sisakytų nuo reikalavimo pa
kelti algas per 1958 metus ir 
tuo parodytų supratimą sun
kėjančiai valstybės padėčiai.

Kas iš to — sakė jis, — kad 
mes išreikalausime už valan
dą mokėti po 5 dol. jei tų do-

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
TariStarasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų-'kęstiūmams 

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

(wholesaie) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East lersey Street Elizabeth, N. J.
PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

PENKI KONGRESAI BEI SEIMAI IR KARTUMO SĖKLA
Drauge gruodžio V V. Kut- 

kus iš Detroito pasipiktino 
Draugo samprotavimu. kad 
esą gera, jei kongresą šaukia 

daręs kitados ir Rooseveltas "tas ,ir ,ais Pat
metais įvyks Pasaulio lietuvių rio 16 minėjimais.

SPAUDA

Alto kongresą tuojau, at-ir 
šaukti”. Visas Alto manifesta-

pirmininkas St. Barzdų kas 
seimo reikalu turėjo privatų 
pasikalbėjimą su Alto sekr. 
dr. P. Grigaičiu. “Girdėjome.

bus darbo. Tačiau jo idėja ne
rado pritarimo. Kiti aiškino, | 
kad jo idėja reikš tik darbi- | 
ninku pasiaukojimą, bet jo | 
nepareikš kita pusė. Buvo nu- | 
rodyta taip pat, kad eilėje | 
darbo sričių, atlyginimas bus | 
keliamas 1958 automatiškai i 
pagal veikiančias sutartis.. Sa- | 
kysim, plieno darbininkai nuo | 

.1958 liepos gaus papildomai | 
po 9.1 c. valandai, geležinke- | 
lių darbininkai nuo 1958 lap- | 
kričio po 7 c. f

Tačiau įžvelgta, kad dabar 
ateina panaši padėtis kaip 
1949, kada buvo sumažėjęs f 
darbas. Dėl to ir darbininkų S 
atstovų tarpe -persvėrė nuo- | 
taika, kad su atlyginimų kėli- | 
mo reikalavimu reikia būti at- 1 
sargiem ir žiūrėti, kaip ploto- | 
sis padėtis.

Buvo pramatyta, kad reika- k

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilionės bei 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2, N. Y.

TeleL GR 5-6160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.
&

LAISVES VARPAS ?
I

Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa $
WHIL, 1430 kilocycles

Bedford, Mass.
J

- Prezidentas susidaręs mintį, 
kad Nato konferencija yra 
bandymas jo sugebėjimam. Ir 
jis labai Įpykęs, kada valsty
bės d-tas pranešė Nato, kad 
Paryžiaus konferencijoje Ei- 
senhovveris negalės dalyvauti. 
Jis reikalavo pranešti papildo
mai, kad jis dalyvauti numa
to.

bendruomenės seimas, nės ............................
■nebus bloga, jei bus. daugiau . Draug0 ,'e<lato)a ! ,al? a,s‘ 
suvažiavimų”. tai V. Kutkus kiną, kad ' formalaus susitari- 
sako — ne ir aiškina: >ho” tarp Alto ir Bendruome-

“Blogai -padarė Alto prezi- nės centro valdybos nebuvę; 
diumas, iškeldamas - mintį 
1958 metais ruošti Alto kon
gresą... Dar blogiau padarė 
Alto suvažiavimas, 
sušaukimą 
Kodėl? “Juk Alto vadovam

Kampaniją prieš vaist, sek- buvo gerai žinoma, kad Pasau
lio lietuvių bendruomenės sei-

jo paties vardo, varo NY Ti- mas pradėtas ruošti jau prieš 
mes ir J. Reston, maldauda- (ju metus! To seimo data — 
mas prezidentą ištarti “žodį”, 1958 m. Darbo savaitgalis — 
vadinas, Dulies atleisti. buvo nustatytas net 1956 m.

Prieš Dulies

retorių Dulies, neminėdamas

• Italijon komunistai per nigsėjo 22 d. Dar daugiau — 
1957 metus neteko 15'i na
rių. Dabar turi

1957 m. liepos 1 d. su Altu 
1,700,000 t)UVO susitarta, kad jei nebus 

Prieš trejus metus turėjo 2.- Į^rių nors ypatingu įvykių, 
035,000.

cijas siūlo sujungti su Vasa- kad tuo pasikalbėjimu nepri- • ; ... „
eita susitarimo". Aiškina, kad Uviraus Parfimb “re*a,$ S’*1

kad bendruomenės valdybos

abiem kongresam užteksią 
vietos ir kad Draugas abudu 
remsiąs.

Taip apkartimo sėkla tarp 
Alto ir bendruomenės jau ir 
pasėta.

būti pavojinga, nes jie daros 
nebepopuliarūs darbininkę tar-

patvirtind0"mr2° Kaip Amerika ruošės raketų programai
Amerika savo raketų prog

ramą vykdyti pradėjo nuo 
1955 vasaros. Raketas daryti 
buvo pavesta armijai ir avia
cijai. Paskiau prisidėjo ir lai
vynas. Biudžetas pirmiem tre- 
jiem metam buvo 198 mil. Ei- 
senhowerio pareiškimu, sateli
tas buvo atskirtas nuo raketų 
urogramos: satelitas nebuvo 
laikomas svarbiu įrankiu 
krašto apsaugai. Programa bu
vo viešai skelbiama. Tuo nau- 

so nešauks. Ar yra pateisina
mas toks greitas to susitarimo 
laužymas? Juk tai yra spjovi
mas į veidą ne tik JAV LB 
centro vaidybai, bet ir visiem

Bet Pentagonas nusprendė, 
kad Vanguard galės anksčiau, 
ir prezidentas paskelbė pir
majam satelitui gruodžio mė
nesi. Norėjo atsistoti šalia so
vietinio satelito, nors mažu 
sateličiuku pusketvirto svaro, 
prieš sovietinius 184 ir 1120 
svarų.- i

pe.
Dėl tos pačios priežasties 

tenka 
vimu
vaitę iki 30 valandų su 40 va
landų atlyginimu.

Apsivalymas n«o korupcijos 
rado pritarimo darbininku tar
pe.
Tai bus daroma ir toliau. Nu
matoma. kad ir Kongresas ta 
kryptimi spaus, išleisdamas į- 
statymus, kad valstybė galėtų 
pakontroliuoti unijų piniginę 

ir apsaugotų

susilaikyti ir su reikala- 
sutrumpinti darbo sa-

atskaitomybę 
unijas nuo korupcijos.

reikalingų Alto reagavimo, Al-
Vorna nuo mieto, tas Amerikos lietuvių kongre-

kita į įes vietą
Kom. Vokietija pasiskubino 

pasisiūlyti Indonezijai, kad ji 
gali duoti užtenkamai tarnau
tojų lėktuvų bendrovėse, ban
kuose ir kitur, kur lig šiol jos nariam. Vienybės vardan sate|jtaj svėrė 440,000 
veikė olandai. prašau tą skriaudą atitaisyti. svanj q AmerikOs Vanguard

________ ______tik 28.000
'lik Sovietų satelitą palei- $

dojosi Sovietai. Jie ryžosi pir- ė 
mieji paleisti satelitą, o taip C 
pat ir balistinę tolimojo skri- F 
dimo raketą. Spėjama kad jų | 
raketos, kuriom buvo leidžia- &

matytas Vanguard satelitui.

Afrikoja nerimas prieš
Europą auga

WORC, 1310 kilocykles 
Woreester, Mass.

SekmacEeniais
8 iki 8:30 vai ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St

BKOCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjai ANTANO T. KNE3ŽICI — Utt»a*ni*n RMio Hour. 50 Cot- 
tage St, Norrvood. Maso. Skyriai: Litboanian Furniture Co. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston,. Mass.; Antanės Daukantas Market. 187 Webstęr Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1944; KIrkland 7-8583.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUSTI SIUNTINIUS I LIETUVA, LATVIJĄ, ESTIJĄ. 
UKRAINĄ IR KITAS SSSR DALIS YRA 

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bcdford Ayc., Brooklyn 16, N, Y. ■

PRIĖMIMO PUNKTAS
Tel.: INgersol

New York City, 78 Second Avė. »TeL OKchard 4-1540
GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS.

INgersol 7-6465 *

$ Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos 
instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.

Galite atnešti savo siuntinius į be.t kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai 
dus, Pentagonas Įsakė armijai $ |>ersiuntimui į SSSR/čia mūsų įstaigoje peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj jums pasiun- 
pąruošti Jupiterį satelitui lei- k čiama sąskaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.
sti. Jupiteris turi 75,000 sva- " Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų, pačiomis žemiausiomis kainomis. Taip, 
rus. Jis galėjo būti paruoštas kad siuntinį galite sudaryti atsilankę į mūsų įstaigą.
satelitui paleisti prieš ateinan- | Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nuo ję garimo. Jie adresatą pasiekia per 6-7 savaites. Oro paštu siuntiniai 
čių metų kovą, kuris buvo nu- nueina per 7-10 dienų. r • ’

Siuntinių pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. Jūs gaunate per mūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą.
Mūsų įstaigose' dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvienas klijdatas patarnaujamas labai skubiai. Atvy-

c kus j įstaigą, jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant.
? Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausio
ji je tvarkoje

Mūsų įstaiga |*er ilgą veiklos metų eilę išsiuntė šimtus tūkstantių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi
mu jiatenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreiptis į mūsų įstaigą.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bcdford Avenue, Brooklyn 16, N. Y.

ši Įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai., šeštadieniais 9-4.
MANHATTANE PRIĖMIMO PUNKTAS: 78 Second Avė., Ncw York City, N. Y.

Ispanija pasiuntė karo laivy- 6 
ną prie Maroko krantų saugo- g 
ti Ispanijos interesų Ifni kolo- v 
nijoje, kur tebeveikia sukilę- 7 
liai, atvykę iš Maroko. Maro- | 
ko tuojau pasiskubino protes- k
hioti-prieš Ispanijos laivyną, ; ■ MūSŲSKYRIAI:.
kid ils pažeidė vandenis Na- t detroit mich. Hartford, conn. u>s angei.es cal philadelphia. pa uhicągo. iil nevvark. n j 
rokas stiprina savo kanuome- g Tcl TOwn.MC(i s-029s T<4. CHapci 7-5161
ne.

121 S. Vermoot Avė. 832 North Tth St 3741 W. 26th S<_ 263 Market *St
Tel. DL’nldrk 3-6550 « Te!. WA 3-1747 Tel. CK 7-2126 Tel. MArkct 2-6937

angei.es
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Second-class mail privileges authorized at Brooklyn, N.

Oomestlc yearly  $6.00 
Brooklyn. N. Y.$6.50 
Half year$3.50 
Fortign--------------------------------------- $6.50
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Išduoti paslaptis arba eiki lauk
Jungtiniu Tautę sekretoria

te dirbo danas P. Bang-Jense- 
nas. kuri besišypsantį regime 
pirmame puslapyje. Kai Jung-. 
tinių Tautų komisija tyrinėjo 
bolševikinį terorą Vengrijoje, 
jis dalyvavo penkių valstybių 
komisijoje*.

Komisijos pranešimas ir su
rašyta rezoliucija rugpiūčio 10 
buvo priimta nepaprastame 
Jungtinių Tautų posėdyje. Re
zoliuciją parėmė 36 valstybės. 
Rezoliucijoje buvo pasmerk- 

. tas sovietų smurtas Vengrijo
je, pareikalauta ji sustabdyti, 
grąžinti Į Sibirą ištremtus ir 
duoti vengram laisvę atstatyti 

•„ savo nepriklausomybę. Su
prantama, visa tai liko tik 
gražūs žodžiai.

Bet tų svarstymų metu ne
gražiais žodžiais švaistėsi -so- 
vietų atstovas Sobolevas ir 
komunistinės Kadaro vyriau
sybės atstovas Modas. Pirma
sis kaltino Jungtines Tautas, 
kad jos kišasi į Vengrijos “vi
daus reikalus”, o komisijos 
pranešimą išvadino “išdavikų 
darbu”. Esą tas pareiškimas 
atremtas i melagingus liudi
ninkus. Kadarinis atstovas 
Modas puolė komisijos pirmi
ninką A. Andersoną. Danijos 
atstovą, ir jam prikišo ben
dradarbiavimą su vokiečiais 
naciais. Abu bolševikiniai 
“gražbyliai” reikalavo, kad 
komisijos darbas būtų pasmer
ktas. Tačiau buvo pasmerktas 
ne komisijos darbas o Sovietų 
Sąjungos kišimasis Į Vengri
jos vidaus reikalus.

Komisijos darbas, kai nieko 
gero be rezoliucijos nedavė, 
buvo užmirštas. Tačiau ne 
bolševikų. Šie susidomėjo ko
misijos surinkta medžiaga, 
ypač liudininkais, kurie savo

Published Seml-Weekly excępt holl- 
day weeks, when issued weekly

By FRANCISCAN FATHERS

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams$6.00 
Brooklyn. N. Y.  $6.5T 
Pusei metų$3.50 
Užsienyje-----------------------------------$6.50

parodymus davė tik ta sąlygo, 
kad pavardės būtų išlaikytos 
paslaptyje. Tai jiem buvo pa
žadėta; ir paslaptį saugojo 
Jungtinių Tautų sekretoriato 
vyresnysis pareigūnas Povi 
Bang-Jensenas. Jis liudininkų 
sąrašo Jungtinių Tautų sekre
toriatui neperdavė, tad prie 
jų negalėjo prieiti nė bolševi
kas Anatolijus F. Dobryninas, 
Jungtinių Tautų pasekreto- 
rius. Generaliniu sekretorium, 
kaip žinoma, yra švedas Dag 
Hammarskjoldas. Šis ..Povi 
Bang-Jenseną atleido iš parei
gų už tai, kad vyresniųjų ne
klauso ir dokumntų neišduo
da. Esą tie dokumentai pri
klauso Jungtinių Tautų sekre
toriatui ir turį būti po slap
tom antspaudom saugojami.

Dag Hammarskjoldas gali 
rūstintis ir skųstis/ kad tar
nautojai jo neklauso. Gali 
remtis ir tuo. kad su Vengri
jos byla susiję dokumentai 
priklauso Jungtinių Tautų se
kretoriatui. Gali spaudai saky
ti ir tai, kad nežinia, kur tie 
dokumentai yra ir Į kieno 
rankas galį patekti. Viena tė
ra aišku, kad Dag Hammarsk- 
joldas negali užtikrinti, jog 
iš po slaptų jo antspaudų do
kumentai. nepateks į rankas 
jo pavaduotojui bolševikui 
Dobry'ninui.

Bolševikam svarbu sužinoti 
liudininkus ir nustatyti jų 
gimines, palikusias Vengrijo
je. Toliau žinotų, ką daryti. 
Jų kerštas siekia toli ir giliai. 
Jeigu jiem čia pasitarnautų 
Dag Hammarskjoldas, kas dau
giau benorėtų liudyti bet ku
riai Jungtinių Tautų komisi
jai? Povi Bang-Jenseną galima 
tik pagirti, kad jis rizikavo 
savo tarnybą, bet juo pasiti
kėjusių asmenų neišdavė.

Apie Norilsko miestą Sibire galima kalbėti be pabaigos...
Vokietijoje sovietai leidžia 

propagandinį žurnalą vokiečių 
kalba “Die Sovvjetunion heu- 
te” (Sovietų Sąjunga šian
dien). Žurnalą redaguoja ir 
leidžia pati sovietų atstovybė 
Bonnoje. Ji siekia vakarų Vo
kietijos gyventojam nušviesti 
Sovietų Sąjungos pažangą ir 
kultūrą — parodyti, ką bolše
vizmas yra gero pasiekęs. Tam 
tikslui spalio mėn. numeryje 
aprašė Norilską — “vienintelį 
tokį miestą visame pasauly
je”. Jis esąs tuo ypatingas, 
kad rodąs “Sovietų Sąjungos 
žmonių kovą su Sibiro platy
bėm”, kuriose “metai po metų 
kyla vis naujos įmonės amži
nai įšalusioje žemėje... Niekur 
dar nėra tekę su gamta tokios 
kietos kovos vesti, kaip No
rilske...- Tik karžygiškom pa
stangom Norilske atsirado pir
mosios kombinatų trobelės... 
Tvaskančių laimėjimų galima 
buvo pasiekti tik dėka Lenino 
tautinės poetikos... Apie tai 
galima būtų kalbėti be pabai
gos”., .

ATSILIEPĖ NORILSKO 
KALINYS

Vokiečių savaitrašty “Rhei- 
nischer Merkur” (1957 lapkr. 
1) į tas sovietų pagyras atsi
liepė Norilske kalėjęs Dister 
Friede. Jis klausia: kas yra 
tie žmonės, kurie turi tundras 
užkariauti ir amžinam šaltyje 
statydinti “vienintelius pasau
lyje miestus” ir kas yra ta 
“tautinė Lenino politika”, ku
ri tokiais “didvyriškais laimė
jimais pasižymi”.

Dieter Friede pirmiausia 
nurodo. kas yra Norilskas. 
Tai miestas amžinam šalty ir 
nakty. Žiemos yra 10 mėne
sių, o 3 mėnesiai (lapkritis, 
gruodis ir sausis; — amžina 
naktis, nes tas šiauriausias 
miestas yra prie 70 paralelės 
Toje nykioje tundroje dabar 
gyvena apie 160,000 žmonių. 
Tai Norilsko gyventoja’, sovie
tų vadinami “didvyriški darbi
ninkai”. kuriuos tačiau suda
rė ir tebesudaro: karo belais
viai, ištremtieji, prievartos 
darbam atvarytieji — ukrai
niečiai. lietuviai, estai, latviai, 
vokiečia’. austrai, vengrai, 
lenkai, armėnai, uzbekai ir 
daug daug ' kitų. Taigi, daug 
tautų, suvarytų siekti “Lenino

_____.trr,.,..,. VIENINTELIS TOKS MIESTAS PASAULY ,,, t n Tr ,T - -, T -

• Sovietai giriasi, bet kruvinų savo rankų nerodo e Kas yra Nosilska^s? e Ar tai sim> 
bolis karžygiško darbo ar teroro? • Ką?pasakoja buvęs Nosilsko k-a^iys e Į teisingus 
reikalavimus atsakyta šūviais e Ar tik vien i bolševiką i dėl žmonių žudymo kalti.

tautinės politikos žibančių lai
mėjimų”. Bolševikai čia teisy
bę sako, bet iš kito galo. Apie 
tai iš tikrųjų galima “be pa
baigos kalbėti”.

KAIP NORILSKAS 
ATSIRADO?

Dieter Friede nurodo, kad 
tas “vienintelis pasaulyje 
miestas” atsirado iš vergų sto
vyklos prieš kokį 20 metų. 
Pirmosios tremtinių voros at
varytos tada, kai Chruščiovas 
griebėsi “valyti Ukrainą”. Jos 
padidėjo antrajam karui pra
sidėjus, kai atgabenta masės 
žmonių iš Ukrainos (buvusios 
po Lenkija) ir Baltijos valsty
bių. Paskui privaryta dar vo
kiečių karo belaisvių ir naujų 
tremtinių 1944 ir 1945 metais.

Politiniai kaliniai nuogomis 
rankomis statė pirmuosius ba
rakus, vedė aplink juos spyg
liuotas vielas, tiesė per tund
rą geležinkelį, kad lengviau 
juos pasiektų nauji tremtinių 
transportai, o paskui tuo ge
ležinkeliu galėtų būti gabena

ADRIAN E. I)REW, amerikietis majoras, ruošiasi sumušti grei
tumo rekordu, kurj turi anKiai, pasiekę kovos bombonešiu.

mas varis, geležies rūda, ang
lis, cinkas, nikelis, platina, ko
baltas. Tai “Norilsko brange
nybės”, kaip bolševikai tai va
dina, brangenybės, kurios gau
namos žmonių kančia, krauju 
ir gyvybe. Ypač daug žmonių 
išžudyta 1953 metų vasarą. Gi 
toji kruvina Norilsko vasara 
priklausė jau nebe Stalinui, o 
Chruščiovui, kuris pirmąjį iš
peikė dėl žiaurybių. Bet ką 
reiškia visi tie smerkimai, kol 
giriamasi Norilsku?

KAIP PRASIDĖJO 
SKERDYNĖS?

Dieter Friede pasakoja, kad 
1953 birželio 15 grupė ukrai
niečių, stovėdami po pliku dan
gumi, už vielų tvoros, pradė
jo dainuoti savo krašto dai
nas — sopias ir ilgesingas. 
Tai nebuvo pirmasis kartas. 
Ligi tol niekas bent dainuoti 
nedraudė, šį kartą sargybos 
seržantas šuktelėjo, kad kali
niai nutiltų. Kai tie nepaklau
sė, vieną nušovė ir 5 sužeidė. 
Dėl tos žmogžudystės birželio 

16 atsisakė eiti į darbą trys 
stovyklos: Nr. 5 su 900 kali
nių, Nr. 4 su 1300 vyrų ir Nr. 
3 su 3000 vyrų. Norilsko visų 
vergų stovyklų viršininkas 
gen. majoras Semjonovas ir 
Nr. 3 stovyklos komendantas 
majoras Povstennoj pradėjo 
derybas su kaliniais, reikalau
dami, kad eitų į darbą. Kali
niai nebeklausė. Pareikalavo 
komisijos iš Maskvos. Ji tu
rinti padėti ištirti ir uždrausti 
kalinių kankinimus bei žudy
nes.

MASKVOS ATSAKYMAS
Komisija atvyko. Ją sudarė: 

Sovietų Sąjungos prokuroro 
pavaduotojas Vavilovas; kom
partijos centrinio komiteto 
narys Kiselovas, visų suimtų
jų ir kalinamųjų Sov. Sąjun
goje viršininkas pulk. Kuzne- 
covas, ginkluotųjų. sargybų 
viršininkas gen. Įeit. Sirotki- 
nas ir pulk. Michailovas. Ko
misija kalinių neklausinėjo. 
Ji pritarė gen. Semjonovo 
siūlymui priversti jėga kali
nius eiti darban. Ginklai buvo 
pavartoti prieš beginklius žmo
nes.

Tam iš anksto pasiruošta, 
nes birželio 30 sukviesti visi 
gydytojai ir aprūpinti tvars
čiais 1500 žmonių. Jau iš ank
sto numatyta tiek sužeistų. 
Kiek gi turėjo užmušti? Lie
pos 1 apsiausta ir apšaudyta 
stovykla Nr. 5, mažiausia. Iš 

'900 kalinių 75 užmušti. Tai 
paveikė stovyklą nr. 4 su 1300 
kalinių. Jie pasidavė be pasi
priešinimo, stovyklon įžygia
vo gen. Sirotkino ginkluotos 
bandos. Stovykla Nr. 3 nenu
sileido ir streikavo'ištisą mė
nesį. Rugpiūčio 4 buvo apšau
dyta. Užmušta 125. Pasidavu- 
sieji buvo apdaužyti treniruo
tos “boksininkų komandos”: 
mušeikos buvo užsimovę kie
tas pirštines arba švaistėsi 
metalinėm lazdom.
VISUOTINĖ GEDULO DIENA

Norilsko skerdynių garsas 
nuėjo per visas vergų stovyk
las. Dieter Friede pasakoja, 

kad jam dar esant bolševikų 
nelaisvėje, pradėta kasine, 
minėti liepos 1 kaip užmuštų
jų kalinių ir tremtinių diena. 
Taip buvo Norilske, Vorkuto
je, Taškente. Karagandoje, 
Krasnojarske. Kas t‘k turėjo, 
tas segėsi raudonos ir juodos 
spalvos kaspinus priminti liū
desiui ir kraujui. Dieter Frie- 

Me parsivežęs Vokietijon tuos 
gedulo ženklus.

NORILSKAS NĖRA
.* VIENINTELIS

Norilskas nėra vienintelis 
pasaulyje miestas, garsus to
kiais “karžygiškais sovietų 
darbais” — žmonių 'kankini
mu ir skerdynėin. Tokia pat 
garsi yra Vorkuta ir Karagan
da. Vorkutoje 1953 rugpiūčio 
1 buvo užpulta ir apšaudyta 
stovykla 29 šachtos (afnglių 
kasyklų). Užmušta 64, sužeis
ta 200. Karagandoje 1954 bir
želio 27 įsįveržė tankai į Kin- 
giro stovyklą nr. 6. Užmušta 
530, tarp jų 200 moterų. Taip 
pat ir kiti *■ “didieji - sovietų 
miestai” — vergų stovyklos 
turi tokias pat istorijas.

TAIGI, KUO SOVIETAI
GIRIASI? )

Sovietai giriasi teroro prie
monėm pasiektais savo “kul
tūriniais laimėjimais”. Giriasi, 
žmonių kapinėmis, Norilske 
Vorkutoje, Karagandoje, Ko- 
lymoje... Nevisi tai žino, nevi
si nori žinoti, o savo sujaudi
nimą reiškia, kai šunį sputni- 
ke įsodina. Gal kada paaiškės 
ir tai, kiek reikėjo žmonių gy
vybių ir kančios, kad sput'ni- 
kai pakiltų, kaip nekaltojo 
kraujo šauksmas į dangų. Ne 
kokie sputnikai turėtų laisvą
jį pasaulį gąsdinti, o laisvų 
žmonių sąžinė, kol dar tebe
ieškoma bendros kalbos su 
žmogžudžiais. Reikia pribijoti, 
kad bausmė gali kristi ne tik 
tiem, kurie žudo, bet ir tiem, 
kurie žmonių žudymą vis dar 
pakenčia. (SJ

• Liet. Mokytoju sąjung3, 
kuri aktyviai veikia Chicagoje, 
renka medžiagą tremties mo
kyklų metraščiui. Sąjunga yra 
paskelbusi konkursą už ge
riausią vaikų ar jaunimo lite
ratūros kūrinį. Premija (250 
dol.) bus įteikta Chicagoje ba
landžio 12.

Pėstinikas Shun Shirai sunkiai 
susirgo. Jis pasidarė visiškai ty
lus, tylus, kaip nebylys.

Viename karo ligoninės kam
baryje Mukdene gulėjo šešiolika 
sužeistų ir sergančių kareivių. 
Jų lovos buvo sustatytos viena 
šalia kitos.

Buvo pavasaris, gegužės pra
džia. Saulė, kuri atsimušė į bal
tas kaip sniegas užuolaidas, da
rėsi kasdien karštesnė. Ryto 
džiaugsmas, — atgimimo jėga 
nešė šviesą ĮTigoninę.

— Ką manai. Saka: ar šian
dien jie mums vėl padarys staig
meną dovanomis?

—Nebūk iš pat ryto toks go
dus. Mes visi dar tebegulime lo
voje.

— Nekalbėk taip tu pats vi
suomet džiaugiesi, kai pamatai 
dovanas.

— Ne, aš džiaugiuosi pavasa
riu. Namie jau greitai sprogs 
pumpurai.

— Taip tai taip, bet žydėti 
žydės jie tiktai kitą mėnesį. Sa
kyk. ar tu nesvajoji, kad mes 
po keleto savaičių grįšime na
mo, kaip nugalėtojai?
ritrsyp iai ėkllą ia— Ka.nmš

— Ką manai, reikės prašyti 
štabo gydytojo!

— Jis pasakys, kad mūsų žaiz
dos neužgijusios, rūpinkitės savo 
gyvybe ir t. t. Tai mes jau žino
me: bus. kaip visuomet.

Abu kariai buvo sužeisti mū
šiuose prie Didžiosios sienos. 
Grandinis Saka buvo sužeistas į 
vidurius ir jau keletas savaičių 
sirgo pilvo plėvės uždegimu, 
žaizda pamažu gijo. Grandiniui 
Miha, kurs gulėjo šalia Saka, 
rankinė granata sutriuškino kai
rę ranką. Iš gydytojų nie 
kas nebesitikėjo, kad jis pa
sveiks,kai atvežė į ligoninę. Prie 
dvidešimt laipsnių šalčio iš žaiz
dos bėgęs kraujas, ir tik dėl to 
jis liko gyvas.

Abu sunkiai sušeistieji į Muk
deną buvo atgabenti lėktuvu. 
Kai jie begydami žiūrėjo į švie
sią pavasario saulę, kuri atsi
spindėjo užuolaidose, abu troš
ko iš visos širdies — arba grįšti 
vėl j frontą, arba į tėvynę svei
kiems Jie jokiu būdu nenorėjo 
grįšti ligonys. “Mus sužeidė gar
bingai. todėl sugrįžti norime taip 
pat garbingai".

Grandinis Miha, pažiūrėjęs į 

šalį, pamatė pėstininką Shirai, 
kuris gulėjo prie pat sienos, šis 
vargšas berniokas tikrai turės 
ligonis grįžti — negarbingas su
grįžimas.

Pėstininkas Shirai grįžo iš Je- 
holo, nes sušalo abi kojas. Jis 
nebuvo sužeistas, bet tiktai li
gonis.

Tuo momentu lauke pasigirdo 
guminių ratų šlamesys. Grandi
nis Miha atrodė šiek tiek išsi
gandęs.

“Dabar vėl pakeis tvarslus...” 
galvojo kiekvienas sužeistasis.

Kiekvieną kartą, kai vežimas 
su blizgančiais instrumentais pa
sirodydavo, prisimindavo jie tą 
baisią valandą, kada pakeičiami 
tvarslai, išplaunamos žaizdos.

— Štai, Saka, jis vėl čia!
— Vietoj dovanų operacinis 

vežimas.
Grandinio Saka veidas skaus

mingai susiraukė— tvarslų pa
keitimas buvo pats skausmin
giausias. Frontas jam atrodė 
tūkstantį kartų pakenčiamesnis, 
kaip ligoninė. Guminiai vežimo 
ratai cypė taip baisiai, kad šiur
pas ėjo per visus kaulus. Kiti su
žeistieji taip pat darėsi neramūs.

Atsidarė durys. Vyriausias šta
bo gydytojas Koto, apsisiautęs 
baltu apsiaustu, Įėjo tylėdamas 
į kambarį. Jo rimtas ir santūrus 
veidas davė kareiviams tylų j- 
sakymą pakęsti tvarlsų pakeiti
mo skausmus.

Kaip paprastai, vyriausias šta
bo gydytojas sustojo ties lova 

prie sienos ir klausė:
— Kaip sekasi?
Tuo metu jis pamatė maišelį 

su dovanomis, kuris stovėjo prie 
vieno kareivio lovos ir dar ne
buvo atidarytas.

Keista: atsirado kareivis, ku
ris maišelio neatidarė tuojau po 
išdalinimo. Jis nebuvo toks li
gonis, kad rankų negalėtų paju
dinti. Dar nepradėjęs apžiūrinėti 
ligoninės, gydytojas paėmė 
maišelį. Pasiūtas jis buvo iš bal
tos vilnonės medžiagos su rūža- 
vais kaspinėliais — matyt, mo
ters rankos užrištas. Jis buvo 
sunkus.

Kilnodamas jį savo rankose, 
vyriausias štabo gydytojas Koto 
žiūrėjo į išbalusį pėstininko Shir
ai veidą.

—Kada jis buvo tau duotas? 
— klausė jis.

Shirai žiūrėjo į lubas ir neat
sakė nė žodžio.

Dabar štabo gydytojas Haya 
ir sanitarijos kapitonas Tomi su 
operaciniu stalu įėjo į kambarį.

Koto kreipėsi Į juos klausda
mas.

— Kapitonae Tomi, kada šis 
ryšulys buvo įteiktas šiam pės
tininkui?

— Vakar, kai buvo dalinamos 
dovanos, pone gydytojau.

Sanitarijos kapitonas Tomi 
dar gerai atsiminė maišelį su 
rūžavais kaspinais. Jis sąmonin
gai jį atidavė pėstininkui Shirai. 
Jis buvo toks prislėgtas ir me
lancholiškas, kai atvyko į ligoni

nę. Tomi norėjo jam padaryti tą 
mažą džiaugsmą.

— Ar kas atsitiko, pone gy
dytojau?

—Jis, rodos, dar nė nebuvo 
atidarytas.

— Argi ?
Grandinis Miha, kuris šalia 

Shun Shirai gulėjo, nustebęs pa
žiūrėjo į sergantį draugą.

Taip negalėjo būti. Shiraį bu
vo labai tylus žmogus, bet jis tik
rai buvo atrišęs maišelį ir ji ap
žiūrėjęs. Tiesa, jis jį galėjo tuo
jau surišti ir padėti prie savo pa
galvio. Pradžioje ir jis norėjo pa
klausti, kas su juo atsitiko, bet 
tas vyriukas elgėsi, kaip silpna- 
portis... Maišelį dabar atidarė 
štabo gydytojas. Malonus kva
pas dvelkė iš jo. Keletas ryšu
lėlių gulėjo rūpestingai apraišio
tam maišely. Viename iš jų buvo 
kvepalai, šalia jo kiti balti ry
šuliai — visi puikiai parošti ir 
nuostbiai kvapūs. Netrūko nė 
trikampės skepetaitės. Kitame 
buvo septynios cigarečių dėžu
tės. dantims šepetukas, raudona, 
odiniais viršeliais užrašų knygu
tė. be to, keletas žalių pieštukų 
ir atvirlaiškių. Iš viso bylojo ge
ra moters širdis.

Stabo gydytojas Haya kreipėsi 
į ligoni: ?/

— Shirai, tamsta galėtum 
bent cigaretes surūkyti.

Tyla.
Išbadėjęs ir išbalęs gulėjo 

Shun Shirai savo lovoje ir liūd
nai žiūrėjo į lubas.

— Shirai nerūko, — norėjo 
paaiškinti grandinis Miha.

Bet tuo metu štabo gydytojas 
ištraukė iš maišelio auksuotais 
pakraščiais kortelę. Tai vienos 
panelės vizitinė. Jos vardas — 
Sumi Oka. Kortelėje moteriška 
ranka parašyta: “Skiriu garbin
gai sužeistam kareiviui”.

Kai štabo gydytojas tai paskai
tė. ir jo antakiai susiraukė. Su
žeistam skirtas siuntinys buvo 
įteiktas susirgusiam Shirai. šta
bo gydytojas Haya ir sanitarijos 
kapitonas Tomi apžiūrėjo kor
telę. Nors šie žodžiai neturėjo 
kokios ypatingos reiškmės, vis 
dėl to dalykas buvo nemalonus. 
Čia buvo nemaža karčios ironi
jos. kuri įžeidė sergantį kareivį. 
Taip pagalvojo kiekvienas, kuris 
ryšulį apžiūrėjo.

Štabo gydytojas padavė kor
telę sanitarijos kapitonui Tomi 
ir tarė ligoniui:

—Shun Shirai. kai kas nors 
fronte suserga, tai reiškia tą pat. 
ką ir sužeidimas. Maišelį tikrai 
gali priimti.

Išbalęs pėstininko Shirai vei
das paraudo, bet netrukus ir vėl 
išbalo. Jis pravėrė burną, kuri 
iki tol taip kietai buvo uždaryta.

— Ne. aš neimsiu!
Jis žiūrėjo į kambario kampą. 

Ašaros pasirodė jo akyse ir bėgo 
per veidą.

Jis prisiminė savo paskutinį 
susitikimą su motina. Tai buvo 
dieną prieš įšvykimą į fron

tą. Shirai gavo atostagų. kad. ga
lėtų atsisveikinti su motina. 
Vienam Kuhmamoto priemiesty 
ji turėjo smulkių prekių krautu
vę. kurią ji tvarkė pati, nors tu
rėjo penkiasdešimt trejus metus. 
Jos vyras, talius Yikihi, mirė 
prieš penkerius metus. Su savo 
vieninteliu sūnum ji išvyko į 
kaimą ir atidarė čia mažą krau
tuvėlę.

Kukliai gyvendama, ji galė“ 
jo vos vos galus su galais su
vesti. Kitais metais Shun išė
jo į kariuomenę. Paskui jis 
buvo išsiųstas j Kiniją, kur 
turėjo kovoti su kinais ir plė
šikų gaujomis. Greitai perkel
tas į pėstininkus. Shun dar 
kartą grįžo pas savo motfną 
visiškai netikėtai. Iš lėto jis 
sakė savo motinai:

— Kai aš garbingai sugrį
šiu, būsiu laisvas, pasiliksiu 
visuomet su tavim. Iki to lai
ko tu turi pakentėti, tiesa, 
močiute!?

— Karas. Mano sūnus eina 
į karą.

Motina klausė ramiai, ką jai 
sūnus pasakojo. Jis ieškojo 
žodžių, nes savo motinai ne
norėjo padaryti skausmo. O 
ji buvo rami, beveik stebėjosi. 
Ką ji galvojo, kas darėsi jos 
širdyje, Shun negalėjo atspė
ti.

(bus daugiau)
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Lietuvos jaunimas 
Kazachstane

Padėkite suteikti vaikam džiaugsmo

‘Komjaunimo Tiesa” prane-

jo kelti raudonųjų partizanų žyg
darbius. Tuo tarpu “baltųjų” 
partizanų žygiai draudžiami 
skelbti. “Tiesoje” neseniai buvo 
aprašytas tuo tikslu kauniečių 
komjaunolių A. Čeponio, J. 
Aleksonio žuvimas nacių okup
acijos pradžioje. Pateikiama taip 
pat informacija, kaip gerai rau
donieji partizanai buvo organi
zuojami ir remiami iš Maskvos.

Studenčią daugiau, o kur stu
dentai?

Your Savings Pays 3% Dividend 
And Are Insured up to $10,000.00

FINE LIQUORS — HOT LUNCHES

Stebėjome ir "spu(nMcą"
Teko-matyti ir “sputnikus”. 

Keikėm rusus ir amerikiečius, 
kad miega ir tik tuščius žo
džius barsto. “Sputnikas” ypa-

Headųuarters in Homestead 
For Tiras, Tūbos & Batteries

Komunistinė valdžia Lietuvo- ‘Tiesoje” iš nuotraukoj mat
omų Vilniaus universiteto 85 
studentų- medikų 71 yra mo
terys. Krinta į akis vyrų trūku
mas. Tą pat buvo pastebėję 
Kanados lietuvių komunistų de
legacijos nariai. To amžiaus vyrų 
reiktų ieškoti Vorkutoj ar 
Kazachstano plėšiniuose ar dar 
kitur. Daugelis jų buvo apkal
tinti partizaniniu veikimu. Kai 
kurie studentai tik dabar prade
da grįsti iš Sibiro, bet retas gau- 

'na leidimą studijuoti. Daugu
mas begi niekad negrįš.

Litauisches Zentralkomitee, 
Weinheiip (Bergstr.J 

Deutsche Bank, Konto 
Nr. 11797, Germdny 

E. Simonaitis,
P. L. B. Vokietijos Krašto 

V-bos Pirmininkas

A MERRY CHRISTMAS AND
A HAPPY NEW YEAR

Jūs ten, Anjerikoje, lendate 
į šiltus drabužius, o mes no
rėtume ž savo kailio išsinerti. 
Nors tik vasaros pradžia, bet 
termometras rodo šimtinę. 
Per Kalėdas dar labiau pakils. 
Kaip keista: Lietuvoje eidavo
me į Bernelių mišias baltais 
apšarmojusiais veidais, dabar 
gi per šventes skubėsime kur 
i pajūrį, į baseiną ar lyshn po 
čiurkšliu atsigaivinti.

Keistas šitas kraštas, keista 
jų gamta. Vasarą būna dideli 
potvyniai; Esfliejusk»—^įpės 
plukdo visa pakeliui, arba 
siaučia, nežmoniški gaisrai. 
Šiemet jie, kaip Dievo rykštė, 
siaubia visą kraštą, nes bai
sios sausros jau antri metai. 
Slinku net įsivaizduoti nema
čiusiam gaisrų. Ugnis lekia, 60 
mylią greičiu, visa rydama. 
Sudega ne tik miškai, bet ir

- galvijai? žmonės, kurie nespė- tingo sukrėtimo nepadarė, 
japasitraukti iš degančios' sri- spauda ir žmonės gana šaltai je per spaudą ir mokyklas pradė- 
ties. juos sutiko. Bet labiausiai vi- jo kelti raudonųjų partizanų žyg-

Store
332 E. 8th Avenue įjį 

Homesteed, Po.
HO 1-0575

Vokietijos lietuvių bendruo
menė, iš kurios patys svei
kiausi ir pajėgiausi nariai' iš
vyko susirasti svetingos pa
stogės užjūrio kraštuose, šian
dien yra gausi seneliais, ligo- 
nimis, vaikais ir dėl sveikatos 
stokos mažai darbingais ar iš 
viso nedarbingais tautiečiais. 
Tačiau mūsų vaikai Vokietijo-

JOE’S TAVERN
JOSEPH V. STRAKA, PROP. .

Munhall, Pa. “Serving Homemakers for 3 Generations" 3

5C L>ksmą Kalėdą švenčių ir Laimingą Naują Matą '4K W 
linkime lietuviams kostumeriams

SEASON'S GREETINGS

GORDON & JACOBSON
CHRYSLER and PLYMOUTH

A MERRY CHRISTMAS & HAPY NE W YEAR 
to all our Lithuanian costumers and friends

:< 431 Ninth Avenue
*< Phon., HOmntead 1-2247

HILK’S FURNITURE 
Your Home Should Come First 

HO 1-2228 HO 1-2229

Su iš anksto jungiama di
džia padėka mes prašome vai
kų kalėdinėms eglutėms su
ruošti skirtas aukas siųsti ad
resu:

sus nustebino amerikiečių 
“jautri širdis”, kai pradėjo 
triukšmauti dėl rusiško šuns, 

ze pernai taip kietai, tylėjo, kai 
barbarai naikino vengrų tau
tą. Čia rusai po Petrovo bylos 
nepopuliarūs.

Atskrido iš Sibiro
Prieš dvi. savaites ^tiesiai iš 

Sibiro atskrido viena senutė 
estė pas savo dukterį į Can- 
berrą. Ji buvo 1941 išvežta 
su vyru ir sūnumi į Sibirą, 
kur abu miiė. Išliko ji viena 
ir dabar pasisekė jai atvažiuoti 

jokio 'j - Australiją. Spauda aprašė
jos ir kitų didelius vargus Si-~ 
bite. E. M. .

ir aukų, kad jas galima būtų 
pasiskirstyti neturtingesnėms 
lietuvių apylinkėms, kuries su
ruoštų kalėdines eglutes savo 
vaikams ir galėtų parodyti 
jiems gyvą Kalėdų Senį su do
vanų maišu — gyvą, matomą, 
pajuntamą, o ne tik suaugu
sių pasakojimuose apie buvu
sius kadaise gražius laikus

Vilniaus televizija
Vilniečiai nesulaukia 

pažadėto TV—mobilio. Televi
zijosaparatus turintieji turi ten
kintis programa tik iš TV — 
centro. Jose dainuoja solistai, 
duodama kamerinė muzika ir 
vis daugiau propagandos. Pabai
gai duodamas maskvinis filmas.

Žirginis sportas
Kaune įvyko pirmosios žirgi

nio sporto pirmenybės. Laimėjo 
visi kauniečiai: A. Juodžbalis, B. 
Zarauskas, J. Bašinskaitė.

Nauji vardai teatre
Vilniuje buvo Juliaus Butėno 

dramos apie J. Janonį “Pamilau 
dangaus žydrumą” premjera. 
Režisavo A. Kernagis, vaidino 
H.Kurasukas, A. Leimonontaitė, 
A. Zalanskas, I. Gerasimavičiū- 
tė, G. Jasiūnaitė, V. Kybartas, 
P. Saudargas, J. Čepaitis. E. Gri- 
škęvičiūtė, O. Juodytė. Dekora
vo M. Percov, muzika V. Pal
tanavičiaus.

Laikome alų, degtinę, vyną ir užkandžius 
Atvažiavę į Braddock'ą, Pa., užeikite pas mus

šė. kad Kazachstane žemės 
ūkyje dirba 2000 Lietuvos

į! Linksmą Kalėdą ir Laimingą Naują Metą! |

; į Capitol Cleaning & Dyeing į
Į žemiausios kainos mieste—24-ių valandų patarnavimas | 

Cor. 8th Avenue & McClure Street, Munhall, Pa.
1

je visų tų gyvenimiškųjų girdėtą, 
sunkumų negali pilnai supras
ti.* Jų vaikiškos sąmonės, su
jaudintos tradicinių nuotaikų 
artėjančių Kalėdų proga, lau
kia iš Kalėdų viso to, kas ir 
mus, suaugusius, mūsų vaikys
tėje taip žavėjo ir*ko mes su 
nemažiau plakančia širdimi 
laukdavome. Skirtumas tik 
tas, kad gal tada, laisvojoje 
Lietuvoje ar karo bei tremties 
nepaliestuose kraštuose mūsų 
tėvai ir artimieji turėjo tas 
materialines sąlygas, kurios 
leido mums kalėdinius sapnus 
pergyventi kaip gyvenimišką
ją realybę.

šiandien Vokietijoje didelis 
skaičius tėvų negalės savo vai
kams suteikti to džiaugsmo. 
Vargingas lietuviškosios bend
ruomenės Vokietijoje sąstatas 
neįstengs savo jėgomis apsau
goti daugelį vaiiai Kalėdų me- <$' 
tu nuo kasdieniško niūrumo. :« 
Kaip tik todėl Vokietijos lie- 
tuvių bendruomenės krašto ijK 
valdyba labai maloniai prašo w 
kitų kraštų lietuvių paramos J

Kartais niūru ir nyku sielo
je. Noris sienomis laipiotu net 
verkti. Neapkenti tos gamtos, 
tų pastyrusių medžių, paruda
vusių ir pageltusių laukų. O 

rS ~~• rr-kj-Tn/erav r« nti a A n ■Kartais pasKiaro savonsKai 
gaila ir graudu, su užuojauta 
žvelgi į tuos saulės pilmffi plo
tus, mėlyną-dangų ir beribius 
supančius vandenis. Viskas 
primena kelionę, kelionę į Pa- 
žadėtąją Žemę. Ir taip keliau
ji žmbgus,-kaip turistas. Nesi- 
nori imti jokio turto, 
lagamino, kad savęs neapsun
kintum. Stebi viską ir palieki.

J Cakes, Pieš, All Assortments of Cookies,
Wedding & Birthday Cakes a Specialty

X Bakers of Quality White Bread
S > ■ Delivered daily from oven to home

:« Plant & Store
M 467 W. 8th Aronue, 
U W. Homastead, Pa.
S HO 1-1296

E 530-44 8th Avenue Munhall, Pa. g
g Phone.HO 1-3600 g

taaBaasasaaa&saaaaa&ftas&tt&a

Women’s and Children’s Wear 
since 1805 

309 East 8th Avė.

jaunimo, geležinkelius tiesia i s 
1,200 lietuvių vyrų ir merginų. . • 
Kiti 500(1 Lietuvos jaunimo ; ‘ 
padėjo šią vasarą nuimti der- : 
lių 600,000 ha plote, 
viai Kazachstane suarę 64,000 
ha dirvų. Net ir Bronius Zu- 
lonas, grįžęs iš Argentinos, 
buvo nugabentas’ir į Kazachs
taną, bet dabar grąžintas Vii- į ’

1410-12 14 Miflin St.
HOMESTEAD, PA

Linksmą Kalėdą Švenčių ir ’ 
f Laimingą Naująją Metą

3 2 2 BAR i

McKleesport, Pa.- g
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ramentą 1506 asmenų.

Elizabeth 1, N. J.

KREIPIMASIS VASARIO 16 GIMNAZIJOS REIKALU

indais ir rūbais, o ir kitos baž
nyčios yra reikalingos liturgi
nių rūbų, tad dar šia proga

šv. Kazimiero 500 metų su
kakties minėjimo reikalu, ar
timiausiu laiku bus sukviestas 
organizacijų pasitarimas. Ini-

niškai Marijos Globai, savo 
aukomis Kfedtpėdoj stato Tai
kos. Karalienės bažnyčią, kų-

gimnazijoje ruošti, mes ir šian- minti lietuviškąjį jaunimą gim-Brangūs Tautiečiai,
Vokietijos lietuvių bendruo- dien prašome ateinančių Kalėdų nazijoje ir savo auka suteikti 

menės Tarybos, Valdybos ir

INKAS

IS VISUR

dos katabkų parapija 'turi 
apie 35,000 tikinčiųjų. Pamal
doms naudojama laikina baž
nyčia, kuri gali sutalpinti tik 
dalį tikinčiųjų.

Veiklaus klebono kun. Liu
do Pavilionio rūpesčiu, pradė
ta atstatyti nauja didelė Mari
jos Taikos Karalienės bažny
čia. Gautas tam valdžios leidi
mas ir 1 ha žemės sklypas 
miesto centre Tai bus<bdinga* 
Marijos šventovė, talpinanti 
3000 žmonių- jos statyba kai
nuos per 3.5 mil. rublių.

Iki šių metų birželio mėne
sio pabaigos jau buvo išmūry
ti pamatai išleidžiant 270,000 
rublių, kurių 75% sudėjo 
Klaipėdos par. katalikai, o 25 
proc. kun. V. Rašymas surinko 
kitose Lietuvos bažnyčiose.

Birželio 30 dieną buvo baž
nyčios pamatų pašventinimas, 
žmonių susirinko per 25,(XX) _ ,labiausiai pageidauta^-vargonų 
minia, užtvindžiusi aikštę ir • - - -
aplinkines gatves. Kertinio 
akmens pašventinimo apeigas norėtu paaukoti ir savo vardą 
atliko vysk. Petras Maželis. Į įamžinti šioje Taikos Karalie- 
kertinį akmenį įmūrytas šio 
turinio aktas:

“Klaipėdos ir visos Lietuvos 
katalikai, pasivesdami moti-

birželio 30 J. E. Telšių vysku
pijos valdytojas vyskupas Pet
ras Maželis”. Buvęs Klaipėdos 
klebonas jubiliatas kun. dr. 
Jurgis Galdikas aukojo šv. 
Mišias, pamokslą pasakė kun. 
J. Beinoris. Iškilmėse dalyva
vo 19 kunigų. Ta proga vysku-

kas arnotams, kapoms, alfoms . 
ir persiunčiame į Telšių vys
kupiją. Taipgi ir liturginiams 
indams. # * .......

Aukas Klaipėdos bažnyčios 
statybai ir liturginiams rū
bams siųsti i šiais adresais: 
Rev. V. Martinkus, 350 Smith 
Str. Pfovidence 8, R. L: Rev.

• Norintiems patarimų, 
kaip a.slmti savo šeimas iš 
Sioiro, V. Gaučius, kuris ne- 
sAiial atsivežė savo žmoną ir 
vaikus, pataria kreiptis visiem 
į advokatą McDuffie iNew Yor- 
ke. kuiis su dideliu rūpestin
gumu padėjo išvaduoti Gau- 
čiaus šeimą. To advokato ad
resas: Mr. Marshall McDuffie. 
7 East 44 St., New York 17,

met numatoma uždėti stogą. Brooklyn 11, N. Y. ir Rev. J.
Ar galėtų Amerikos ir Ka- r Pragulbickas, 211 Ripley PI., 

nados lietuviai katalikai prie 
šios statybos prisidėti? Dides
nes ar mažesnes aukas galite 
siųsti, žemiau nurodytais adre
sais. Kiekvienas doleris- bus 
paverstas natūra, persiųstas 
ten virs rubliais ir bus įmū
rytas j Taikos Karalienės baž
nyčią.

Bažnyčios statytojai iš mūsų

Philadelphijos 
žinios

• Atitaisoma. Darbininko 
gruodžio 3 laidoje, rašant apie 
Hartfordo Liet. Dramos Rate
lio “Pažadėtosios Zemės-’LvąL- 
dinimą, įsibrovė korektūros 
klaida: buvo parašyta “gauta 
1000 dol. pelno ’, o turi būti 
— “gauta 1000 dol. pajamų". 
Už klaidą atsiprašome.

• Hartfordo LDS 6 kuopos 
susirinkimas bus gruodžio 15. 
1 v. p. p. Bus renkama valdy
ba kitiems metams, taip pat 
bus gera proga atnaujinti

ir tebernakulio. Gal atsirastų 
atskiri aukotojai, kurie tai

nės bažnyčioj? Kaip tai gali
ma būtų padaryti, informaci
jų galite gauti žemiau nuro
dytais adresais.

BALTIMOReS ŽINIOS
Baltimorės arkivyskupijos
bendrose sodaliečių pamal

dose Nekaltosios Dievo Moti
nos garbei, kurios buvo gruo
džio 8 d. 2:30 popiet katedro
je, šv. Alfonso parapijos soda 
lietis gaudai dalyvavo.

Lt. Karolis Kačauskas

jiem parodė įdomių spalvotų 
filmu.

aRupsais sergantiems
padėti kasmet šv. Alfonso 

bažnyčioj Advento metu, kleb. 
prel. L. Mendelio pastangom, 
daromos rinkliavos. Žmonės 
raginami iš sakyklos, bažny-

švenčių beiNaujųjų Metų proga geležinės uždangos , pašonėj 
ciatyvos ėmėsi Vyčių kuopos Vasario 16 gimnazijos mokytojų nepamiršti gimnazijos ir jos mo- 

A mojjįjjų vardu kreipiamės r,i
artėjančių Kalėdų švenčių proga 
prašydami jūsų malonaus dėme
sio ir paramos vienintelei lais
vajai pasaulyje lietuviškajai 
gimnazijai.

Tai nėra pirmas kartas, kada 
Vokietijos lietuvių bendruomen
iniai organai ar Vasario 16 gim
nazijos vadovybė kreipiasi pra
šydama paramos. Laisvojo pa
saulio lietuviškoji visuomenė 

buvo sutiktas yra visada jautriai atsiliepusi į 
prašymus ir, jei šiandien laisva
jame pasaulyje yra mokslo įstai
ga. kurioje lietuvių kalboje ir 
dvasioje mūsų jaunimas gali 
baigti viduriniuosius bei pasi

Lietu vi v Bendruomenės vi
suotinas susirinkimas šaukia
mas gruodžio 14 d., 6 vai. po 
pietų, L. Banko patalpose, 
202-204 N. Broad St. Bus ren
kama nauja valdyba ir aptarta 
Vasario 16 minėjimo metme
nys.
Sūnus Vincukas, gimęs gruo

džio 7 d., Onos ir Vinco Bal
čiūnų šeimoje 
su dideliu džiaugsmu. Tėvams 
ji auginti padės trys jo sesu-

kinių. Gimnazija daug ko stoko
ja, mokytojai atlieka pedagogini 
darbą sąlygose, kurios reikalau
ja pasiaukojimo, ir todėl kiek
viena. kad ir mažiausia auka 
mūsų gyvenamosiose aplinky
bėse sveria daug, ir kiekvienas 
dėmesio pareiškimas augina mo
kiniuose tautinio solidarumo pa
jutimą ir ugdo juose gilų parei
gos jausmą lietuvybei.

Mes prašome, brangūs broliai 
ir sesės, jūsų paramos Vasario 
16 gimnazijai, mes prašom Ka
lėdų švenčių prieangyje prisi-

bręstančiai lietuvių kartai lietu
viškojo solidarumo sukeltą mo
ralinės šilumos pajutimą.

Aukos prašomos siųsti banko 
sąskaiton gimnazijai adresu:

Deutsche Bank. Weinheim
Bergstr., Konto Litauisches 
Gymnasium Nr. 12060. Germa
ny-

E. Simonaitis
P.L.B. Vokietijos Krašto 
Tarybos ir Valdybos vardu.

T. Gailius
Vasario 16—sios gimnazijos 
mokytojų ir mokinių vardu.

šeštadieninės mokyklos va-
karas bus gruodžio 28 d. šv. ruo§ti auštajam mokslui tai di- 
Kazimiero parapijos salėje, džiansioji padėka už tai priklau- 
Vaidina daug pačių jauniausių, so JAV, Kanados. Australijos ir 
artistų. Vakaras kelia didelio kitų užjūrinių bei Europos kraš-

ŽINIOS Iš BUFFALO, N. Y.
Buffalo lietuviu klubas, ku- Šį rudeni įvykusio Buffalo 

ris tik šiais metais įstojo į Lie- 125 metam pasaulinio uosto
tuvių Bendruomenę, tebetęsia įkūrimo minėjimo proga lietui

oainmonsKiams gerai pažįs- ^ios prieangy išstatyti atitin- susidomėjimo. Rengėjai iš sa- tų ir lietuviškoms visuome- savo veiklą pagal nusistojusias viai buvo atstovaujami miesto
tarnų K. ir M. Kačauskų sū- kami paveikslai ir kt Tikima- vo Pusės domisi, kiek phila- nėms lietuvių surastiems mūsų tradicijas, šalpos,, kultūrinia- kūrimosi parodoj. __
nūs, tarnaująs marinų daliny, tikintieji ir šiais me- delphieoai parems jų pastan- draugams svetimtaučiams. . me ir bendruomeniniame dar- Baigiantis Kalendoriniams
šiuolaiku lanko specialius šu tais bus dosnūs.

aukoti už gautą gražų kalen- *■ 
dorių.

• Vokietijoje prie LB kraš
to valdybos veikia “Bendri
jos“ knygų leidykla, kuri pla
tina lietuviškas knygas. Nese
niai išleido savo katalogą ir 
išsiuntinėjo visom lietuviškom 
kolonijom.

• Kolumbijos Liet. Katali
kų komitetas leidžia “Kolum
bijos Lietuvį“. Neseniai pasi
rodė spalio - lapkričio nume
ris. gausiai iliustruotas, su 
plačia Kolumbijos lietuvių gy
venimo apžvalga.

• Kanados LB krašto tary-
ba posėdžiavo lapkričio 30 ir 
gruodžio 1 d.dr Toronte. Kraš
to valdybai pirmininkauja V. 
Meilus,

o Dr. Jonas Kunca yra Ro
deo miesto ligoninės direklo-
rius San Juan provincijoje 
Argentinoje.gas — išlaikyti šeštadieninę Yra žinoma ir suprantama, be jis jungia ir naujuosius ir metams, klubas paskyrė S80.-

mokyklą. Mūsų pareiga pade- kad mokslo bei švietimo įstaigos senuosius ateivius. oo Sibiro
tj. z visada buvo ir bus reikalingos.

Moksleiviai ateitininkai per ar Valstybės, ar tai plano
Kalėdas ruošia šokiu vakara VB"°”,e"es Paramos 
. ..... . ’ ' labiau Vokietijos lietuviu ben-ir kvtefta jaunus u- senus dniomenė neįekusi
Vakaras įvyks šv. ndnejaus savo narįų spiečiais pasklidusių 
parapijos salėje. K. C. laisvąjį pasaulį, negali gim-

tremtiniams šelpti • Pr. Matiukas, smuikinin
kas. dalyvauja Adelaidės. Aus
tralijoje. simfoniniame orkest
re. Jo žmona su dukrele kole
tai mėnesių .atvyko i Ameri-

Ga:!estingumo darbas
Besiartinant Kalėdom, kad 

džiaugsmas visiem būtų padi
dintas, sodalietės pasiryžo ap- 

draugijos susirinkimas jvy- lankyti visus lietuvius sene- 
ko gruodžio 8 mokyklos salė- esančius prieglaudose ir 
je. Kun- J. Antoszewskis, dva- įteikti jiem kalėdinių dovanė- 
sios vadas, iš anksto buvo pa- bų. Kun. A. Dranginis lanky- 
ruošes įdomia dienotvarkę, tinų asmenų sąrašą ir adresus 

parūpino ir įdavė sodalietėm.
Vfr’kneję prieškalėdinis 

teatras bus gruodžio 15, 
sekmadienį, 3 vai. popiet mo-

mi ir draugai linki pasiseki
mo.

Šv. Vardo

rinkta nauja valdyba ir nusta
tytos ateities veikimo gairės. 
Po posėdžio visi bendrai pasi
vaišino ir žiūrėjo televizijoj 
futbolo rungtynes, vykusias 
San Francisco mieste su Bal- 
timorės Colts. Rungtynės bu-

širdžiai ruošiasi programai ir 
laukia didžiųjų atsilankymo. 
Tad neapvilkime jų!

'vo tuo dar įdomesnės, kad 
baltimoriškėj komandoj žaidė 
du lietuviai: Jonas Unitis ir
Aleksas Sadauskas. Juodu ne- ‘-mogą ruoš gruodžio 22 d. 2 v. 
karta yra futbole gerai pasi
žymėję.

tauresnioji Meitmmkai
gruodžio 1 turėjo savo link- dinėj nuotaikoj. Suaugę gar

siną pramogėlę mokyklos pa- džiai pasivaišins, v------------

Tėvas Juvenalis Lia^ba, iv- per Balfą. $100.00 vietos li- 
ziduojąs St. Catherines. Onta- tuanistinei mokyklai paremtL. 
rio, kas mėnesį atlaiko lietu- o jo nariai jau penkti metai 
viskas pamaldas.

Aldona Miškinytė, mokyto
jų kolegijos studentė, ir 

nazijos veiklos bei išsilaikymo metais veda šeštadieninę 
kyklėlę.

Lapkričio mėn. 17 d.
liau viso laisvojo pasaulio lietu- bas surenSė šokių vakarą 
vių širdžių nusiteikimo Vasario §ara lietuvių 
16 gimnazijos atžvilgiu išdava.

Su didžiausiu dėkingumu pri- 
simindami visą ligšiolinę plačią 

tuoj bus išsiuntinėtas prenu- paramą išsimokslinusiam lietu- 
meratoriams. viskam jaunimui Vasario 16

• Broliai Žukauskai Kana- užtikrinti vien savomis jėgomis, 
doje pagamino filmą iš Kana- Vienintilės lietuviškosios gimna- 
dos lietuvių gyvenimo. Filmas yos laisvėje likimas lieka ir to- 
rodomas lietuviškose kolonijo
se.

kyklos salėj- Vaikučiai nuo- * Endklopedij.. XII
. ........... — - ■ . tomas jau atspausdintas

išlaiko vieną Vasario 16 d.' 
gimnazijos mokinį.

Į naująją klubo valdybą įei- 
ni°" na: Pranas Masiulionis. pirm.: 

Romas Masiulionis. sekr.-- Al
fonsas Sakavičius, ižd. 2 gar
bės teisme išrinkti — Viktori
ja Jasaitienė, Klemensas Sa
kas ir Ona Šuldaskienė. 2 re
vizijos komisiją — Veronika

ką pas savo seseris.
• Algirdas Skridulaitis, 21 

metų. N. Zelandijoje mirė šir
dies liga.

Legionierių 154 
postas savo kalėdinę pra-

p. p. Liet. Atletų klube. Le- 
gonieriai su savo šeimomis 
jaukiai praleis popietę kalė-

rfnv>ba‘ įZ 
vaikučiams įf

klu- 
Nia- 

i parapijos 
salėje. į kuri atsilankė nema
žas būrys ne tik “amerikonų“, 
bet ir “kanadiečių“ lietuvių. Gamziuk:enė. Antanas Jasaitis 
Parengimas davė $166.01 pel- lr tir. Antanas Musteikis, 
no. A. M.

NERIZIKUOKITE
SIŲSDAMI DOVANŲ SIUNTINIUS | LIETUVA AB KITAS SSSB DALIS

Siųskite savo siuntinius per patikimą firm^. kuri veikia pagal sutarti su Inturistu. Maskvoje. $
• talpose. Kun. K. Pugevičius. bus dalinamos dovanėlės bei ■ .

nuoširdus jaunųjų bičiulis, gardumynai. Jonas Obeliais jį tarties su Inturistu. Jis tyrinėjo dovanų siuntinių situaciją ir rado, kad tūkstančiai siuntinių grąžinami į JAV-bes to- §

$

$ 
$ 
$ 
$
$ 
$ 
$ 
$
$

o Rigoietto opera buvo pa
statyta gruodžio 8 Chicagoje. 
Tai trečias šios operos spek-
taklis šiais metais. Ir dabar
publikos buvo pilna Marijos 
aukšt. mokyklos salė. Operos 
pastatymu rūpinosi vyrų cho
ras.

• Liaudies meno skyrius or
ganizuojamas prie Čiurlionio 
vaido galerijos Chicagoje. Ma
noma sutelkti nemaža ekspo
natų.

• Jaunimo Centro direkto
riumi Chicagoje paskirtas Tė
vas J. Kubilius. SJ. buvę:

pijos klebonas.

patikėtu siuntinių išsiuntimą..

KNIGHTS OF UTHUAN1A WLOA a pd raudos liudymo nuorašą.
BRADDOCK, PA.

į| Jūsų apsaugai, siųskite siuntinius per

VYT. MAŽELIS
HYadnt 7-4677

nuoširdus jaunųjų bičiulis, gardumynai. Jonas Obeliais

Kiekvienas siuntinys apdraustas vienos didžiausios apdraudos bendrovės
Mes esame vienintelė, tame biznyje firma, kuri pasiūlo parodyti kiekvienam mūsų klijentui patvirtintą

gyv. 422 Meaalna Str. 
Skambinti I

X'

Uetuvos Vyciy Radijo Programa
TramlhiftJ* M «tiprio« reMje utotfes WLOA, 135# kyloeycle* 

KIEKVIENA SEKMADIENĮ—NUO 1 ;30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite iioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

dėl. kad jie būna arba netinkamai supakuoti, nekorektiškai Įkainuoti, arba netinkamai dokumentuoti. Todėl yra srar- 
* ' bu. kad jūs veiktumėt sn įima, kuri dvidešimt penkių metu patyrimu sukūrė puikiausią reputaciją.

Mūsų štabas padidintas, mūsų priemonės pagerintos, nauji skyriai atidaryti ir padaryta viskas, kad pagreitinus mums

Mr. Mauricc Rifkin. prezidentas GLOBĖ TRAVEL SERVICE tik ką grižo iš SSSR, kur ve4ė derybas dėl naujos su- Montrealio Aušros Vartų para

SlUNTlNię GAVIMAS PAŠTU PATVIRTINAMAS IR SĄSKAITA IšSH NCIAMA 
LAIKE DVIDEš&T KETURIŲ VALANDŲ

T UŽSIPRENUMERUOKI!
I KULTŪROS 2URNALA

AIDUS
• AIDAI”. MĖNESINIS 4»

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, \VAIKŲ, J VAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

PUSL. DIDELIO FORMA 
TO ŽURNALAS, EINA 

JAU TRYLIKTUS 
METUS.

GAIVINDAMI
IR UGDYDAMI 

MUSU KU-LTŪRINį 
GYVENIMĄ

716 Halnnt St.
Philndelpliirt <». Pa.

Telefonai
Egzdiiityi ine Jj’tatg.’* WA 2-01W 

Sinnttniil Depart. \VA
VISUR 6 IXM, 

METAMS

Brooklyn, N. V
1991 Broadway 4102 Archer Avė.

York 23. N. Y Chlcago 32, lUinoi* 
Tri. LVcrum iV-Opnn Tol FTlccmont H-C’.pp

GI 16 Michigan Avė. $ 
IOH W. Broadway

1165 E. Tint St
<-įeidami 3. Ohto 10. Mirhijran
Td. UTah Tol. TAahmore 5-7360

R«h>ih lo. EI lis Bkig

680 BUSHWICK AVĖ. 
BROOKLYN 21, N. Y



SHEK'ANDOAH, PA.

net po

kilę iš

vai-
Vilhel-

m

MALDAKNYGES

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
BELETRISTIKA

1.50

2.00

5.00

Mūsų miestelis ir apylinkė 
jau tvaska švenčių žibučiais,

2.00
3.01

Anoj pusėj ežero. P Andriušis. 101 p. 
Mėnuo vadinamas medaus, Nelė Mazalaitč.

Dievo stalo, susijungiant su 
Kristumi šv. Komunijoj? Kalė
dos su Kristumi vis plačiau ir

Sveika Marija, St. Yla
Viešpaties Angelas- kun A. Sabaliauskas

Atlaidų šaltinis,,
Būk mums malonus, Kan. F. Kariku.

1.80
1.25 
100 
100
1.10

1.50
1.50 
3.00 
100 
2.00

1 00 
0 50 
2.00 
5 00

3.00 
2.20 
1 00 
6.00 
1.50 
1.50 
300
1 80

laimin- 
Gražu,

New Yorko 
Dainava ir 
turės išaiš-

riais, kuriuos paaukojo gera
širdis parapietis p. čaikaus-

nėra, bet
bent vai-

SISIAKA MEHję parodė Betty O. Hsttermann. 15 metų, kuri, 
gaisrininku pareikalavo pirma gelbėti tani, o ne ja paėia. Itael- 
bėti abudu.

2 CONVENIENT OFFICES:
135 Broadvray at Bedford Avenue 

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

jos, Pa. Paliko nuliūdusią 
mokytoją dukterį ir kitus arti
muosius.

Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis 
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p..........
Tipelis. Pulgis Andriušis. Humoristinis 

romanas. 240 p. ...... ........ ......  - .-
Audra Žemaičiuose. VI. Andriukaitis, 218 p.
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė ...............
Gabija, metraštis ....................... ..
Raudoni batukai. J. Savickis, 134 p: ........
Susitikimas, J. Gailius, 155 p...........................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ........................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. .. 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p......................
Siela už siela. D Pilla, 304 p...........................

Gražioji parapijos bažnyčia 
pasipuoš šviesomis, eglutėmis 
ir žalumynais. Tikrasis Kalė
dų sutikimas bus joje, prie

parapi-
A. Karalius

Suaukojo daug drabužiu
Padėkos dienos proga pra

vestas vartotų drabužių ir 
avalynės rinkliava davė 79 di
deles dėžes. ; Viso buvo surū
šiuota ir sutvarkyta šv Vardo 
Draugijos vyrų. ir ųjbtęrų. 
Mokyklos vaikučiai uoliai nešė 
naudingų drabužėlių.

A a. .Elžbieta Zelinskienė
Ilgai ir sunkiai sirgusi mirė 

gruo- 
riai, surengia programas se- džio 4 iš šv. Jurgio parap. baž- 

>. Laidojimo pamildas 
.aTėVeiiomes’ giminaitis “kun. 
dr. B. Šimkus, iš Philaaelphi-

Aidukaitė, Ona, jos sesuo 
Marijona ištekėjusi už Antano 
Žvirblio.

-Andrašiunienė, Justina...,
Arbačauskas, Antanas, gy

venęs Elmhurst, L. I.
Atkočiūnas, Stasys, iš Kal

velių k., Veprių v., Ukmergės 
apskričio.

Autukaitė, Sofija, d. Anta
no, iš Gudžionių k., Jonavos 
valsčiaus.

Banevičiūtė. Paulina.
Baubinaitė, Elena, d. Alfon-

JVAIRIOS
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

$2.50 
raud. $2.00 

de luxe $4.50 
Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P. Aleksa 
Jaunuolių maldos, kun. Kirveiaitis, r.::ks

VAIKŲ LITERATŪRA
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius. 155 p. 
'Pasakos. Haufas. 93 p...............................
Velykų pasakos, N Butkienė, 32 p........
Baltasis vilkas. K. Binkis. 36 p................
įkapės pasaka, V. Pietaris, 96 p.............
Po raganos kimu. J. Jankais, 101 p.......

Dėl pažlugusių aikščių lygai 
atšaukus visas pirmenybių 
rungtynes pereitą savaitę, 
l/SK futbolininkai ilsėjosi, už
tat ši sekmadienį visos trys 
ekipos stoja ir vėl į pirmeny
bių kovą. Pirmoji komanda 
žaidžia prieš B-W Gotfschee 
jų aikštėje' New Farmers 
Oval Nr. 1; 2:30 vai. Rezervi
nė ten pat žaidžia 12:45 vai., 
• jauniai taip pat pirmenybių 
rungtynėse turi priešininku 
Gottecbees stiprų vienetą II 
vii 3Q min. Atletas

nėlių šeimos nariai arba drau-’ 
gijos. Jie pasijunta 
giausi švenčių metu, 
kad jų nepamirštama.

Šv. Jurgio lietuvių 
jos kleb. kun. J.
pasveikins parapiečius kalėdi
niu laišku bei linkėjimais Ne-

220 p.
Mistiniame sode. M. Vaitkus atsiminimai, 207 psl. $3.00

$2.00
1.20

liasdešimts metų iš eilės, bet 
kiekvienais metais su ta pačia 
šventės nuotaika, įtampa ir 
laukimu bei pasirengimu, lyg 
tai būtų pirmą sykį. Jei šiaip 
per metus kai kurios ir pail- 
susios, nepajėgia dalyvauti 
draugijiniame darbe, tai Kalė
dų proga-visos atskuba, prisi
deda ir pasidžiaugia, -z -

Nepamirštami ir kenčįantie- 
ji, ligony?, seneliai, nuskriau-

žmona 
vaikai Alma, Gene, ir 
- Kazimieras.
Jonas, iš Osavytų k., 
apskričio.

niomis krautuvėmis ir garsiais 
skelbimais. Nors ' visas mieste
lis raustė, apraustas iš visų 
piisių iškastomis žemėmis, be
renkant anglis, ir atrodo, kaip 
po smarkaus bombų išdaužy- 
mo, tačiau šventinis puošnu
mas šiek tiek paslepia niūro
ką, vaizdą. žmonės skuba apsi
pirkti Motinos savo jaunesnių 
vaikų'nė su jėga negali, atfe 
traukti nu© naujų , naujausių, 
žaislų,’-kurie’ šiemet dar^mar- stieji. Juos lanko draugijų na- lapkričio 30, palaidota 
gesniTnaTžinoma, ir branges
ni. Nors miestely gyventojų riebų namuose, nuveža^dova- nyčios. 
sumažėję, darbų 
pirkiniai nemažėja.
kam. Šiaip jau gali dažnai gir
dėti, kad žmonės neturi, pini-

1 50
3.50

Vyrai rūpinasi bendru 
‘ giedojimu

v Parapijos šv. Vardo Draugi
jos ■ vyrai nutarė pasimokyti 
lietuviškų bendrų giesmių, 
kurias giedos per pamaldas 
bažnčioje. Tai,labai gražus su
manymas, nes bendru giedoji
mu galima labiausiai susijung
ti bendroj maldoj. Lietuviai vi
suomet brangino bendrą giedo
jimą, todėl jo palaikymas jr 
gaivinimas, yra palaikymas ir 
mūsų lietuviškų papročių bei 
religinių tradicijų^ Ypač gera, 
kad vyrai pradeda labiau rūpin
tis giedojimu. Muzikos' moky
toja Jurkevičiūtė; mokys gie
doti. K. Rasa *

Naujasis Testamentas .......  .. ................$2 00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p....................... $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui. G. de Fonesca. 264 p. .... 2.00 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

111 p................—........... ............... ...................... 1 00
Džiaukis gyvenimu,’ O. Swet Marden, 72 p.......... 0,70
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 1.00
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis. $3.00 
Prie vilties kryžhus, Dr. J. Prunskis. 139 p......... 1 50
Laisvė ir būtis, Dr. J. Gi£pius, 151 p...........
Milžinas, didvyris, šventasis. Dr. P<r.

Gaidamavičius, 246 p.................... ............
šventa'is Kazimieras, z Ivinskis. 220 p
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija............................ .................................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna
šv. Jonas Bosco, kun. J. Izmovne, 755 psl.
Jaunystės maršas, Alfas Sušinsk as. jaunimui skirta

knyga, 260 psl. 2.00 Algimantas. V. Pietaris, 267 p.

$1 00 
$1.75 
$2i50 
$4.00 

2.00

Latest Dividend Declared at the 
Increased

Rate of

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis —..............
Lietuyjška muzika, C. Sasnauskas, 133 p.

DRAMA
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas, 80 p. 1 50
Žiurkių kamera. J. Grinius, 120 p.............—1.50

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Kovose dėl Lietuvos, II d., St. Raštikis ...........  7.00
Kryžiuočiai I, II ir III t., H. Sienkevičius — po 3.50 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas II 1. 6 00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. Vac.

Biržiška, 100 p........ S..........
Ix»gendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p. .
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p. . 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

* Parapijos mokykla jau pasi
gamino švenčių ženklus, gieda 
adventines giesmes, rengiasi 
bernelių šv. Mišioms ir Kalė
dų iškilmėm. Norintieji gauti 
daugiau dovanų, stengiasi ge
rai mokytis.

Karių Veteranių Moterys. 
Moterų Sąjunga ir Šv. Kazi
miero seserų rėmėjų draugi
jos rengia metines kalėdines 
sueigas; Tai jos daro per ke-

Bereišis, Kazys ir Stasys (jų 
patėvis Švilpauskasi, 
Ževeliškio k.. Žeimių 
dainių apskričio.

Bilinskas, Jonas ir 
mas, sūnūs Vytauto.

Bubnas, Juozas, sūnus Igno
to. su šeima.

Dransutis. Antanas, sūnus 
Vinco, ir jo vaikai Antanas. 
Jonas, Bronė ir Stasė, gyvenę 
Front St., Philadelphia. Pa.

Dubra, Jonas.
Dzevačkienė - Judzevičiūtė, 

duktė Motiejaus.
Galinienė - Krivickaitė, Ve

ronika, gyvenusi Paryžiuje.
Jadzevičiūtė - Dzevačkienė, 

Joana, duktė Motiejaus.
Jasaitienė - Sungailaitė. Ka

zė. iš Ž. Naumiesčio vai.. Tau
ragės apskričio.

Joncevičienė - Mantrimaitė, 
Ona, brolis Mantrimas, Vladi-

įg pirmenybės Brookiyne
1958 metų Rytų Apygardos 

..lietuvių krepšinio pirmenybių 
■pirmasis ratas įvyksta sausio 
- 11 ir 12 Brookiyne. Varžybos 
t bus St. Francis mokyklos sa- 
T. Įėję. Žaidynės numatomos pra- 

vesti taškų sistema, žaidžiant 
kiekvienai komandai su kiek- 

ty viena po du kartu.’ Antrasis 
' pirmenybių ratas įvyktų vaga- 

. 7 . rip mėn.. Bostone. Vyrų gru- 
Z. pėje, atiodo, matysme penkias 

ekipas: Brooklyno LAK, Wa- 
^tėriourio Gintarą, Hartfordo 
.* Grandį, Worcesterio Vytį ir 

Bostono Dainavą. Meisterio 
vardą gins Brooklyno LAK.

' Per dvi dienas kiekvienai ko- 
* mandai teks sužaisti 

keturias rungtynes.
Jaunių grupėje 

skaičius mažesnis, čia

FOTO STUDIJA
? T*.GAUBYS, savininkas -~

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol ), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

* POEZIJA
Konradas Valenrodas, A. Mickevičius, 97 p.
Šventieji akmenys, F. Kirša. 112 p..................
Etapai (įrišta). J. Kėkštas, 141 p.....................-
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p......................
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p.------- r
Anapus teisybės. A. Gustaitis, Humoristiški 
eilėraščiai, 144 psl........ ...................   2.20

RADOO VARNDA JAtiZoTUS ME
TUS SKRIE1APAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DID^OJO NEU7-YORKO 
It J. IR.CONN- APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO MS1GAIV1NIMO UE- 
TUVIŠKĄME ŽODYJE IR DMNDJE.

dalyvių 
pernyk

štis nugalėtojas Waterburio 
Gintaras gaūs susiimti su Broo- 
klyno LAK ir Bostono" Daina
vos jaunais.

Moterų grupėje 
LSK, Bostono — 
gal dar kas nors 
kinti nugalėtoją.

Brooklyniečiams, 
siems šias varžybas pravesti, 
teks gerokai sukrusti, kad ne
apsijuoktų.

Beje, bendros Š. Amerikos 
ir Kanados lietuvių VIII žai
dynių I repšinio varžybos pa
gal Fasko aplinkraštį numato
mos balandžio 12—13 Cleve- 
lande. Gaila, kad tik “numato
mos”. Pageidautume tikresnio 
nusistatymo. Pabaltiečių krep
šinio ir tmkunio varžybos į- 
vyksta r JLT.džio 26—27 Chi- 
cagoje.

Soorfo laikraštis
Si mėntsį Chicagoje žada 

pasirodyti mėnesinis lietuvių 
sporte . laikraštis. Išeivijoje tai 
jau bus nebe pirmas bandy
mas tokį ;ai!.raštį le’sti. Vo
kietijoje, Nuertingene, i»-gi bu
vo pasirodęs’ vienais metais 
sporto laikraštukas, kuns bet
gi po keletos numerių dingo? 
Chicagiškiu; Taujagimiui lin
kime geriausios sėkmės ir tik
rai ilgssr-io amžiai-lokį 
laikraštį leisti reikalas jau Se
nekai pribrendęs. ■ Pagynėjus 
mūsų sporto gyvenimui bent 
šiuometinėje mūsų periodinė
je spaudoje tikrai nebetek.? 
Naujajam Ja:kraščiui vienu- 
meratorių tikrai netruks. '

LSK Naujy Ašatų sutikimas
Lietuvių Sporto Klubas kar

tu su kai kuriais studentais, 
rengia Naujųjų Metų sutiki
mą. Grand Paradise salėje. 
Mėgėjams patartume bilietus 
iš anksto užsisakyti pas ren
gėjus.

Krepšinis ir futbolas
Šį šeštadienį LAK žaidžia 

YMCA pirmenybių rungtynes 
179 Marcy Avė. Brookiyne. 
Prie’ininku yra Killeen’s Ta- 
vern ekipa, pereitų metų lygo< 
meisteris. Mūsiškiai, norėdami 
išsilaikyti šiame rate pirmoje 
vietoie. Šių rungtynių negali 
pralaimėti, todėl po pralaimė
jimo prieš Ridgewooda lauk
sime geresnio pasirodymo. 
Rungtynių pradžia 6:45 vai.

LIETUVI, duok savo draugam lietuvišką dovaną — lietuvišką 
knygą. Pasirink iš žemiau esančių ir užsisakyk

Liet Gen. konsulato, ieškomi asmenys 
slovas, vk. Vinco ir Julijonos 
Paulavičiūtės iš Aužbikavio k., 
Tenenių par., Vainuto v.. Tau
ragės apskričio.

Kelpša, Vaclovas ir Vikto
ras, sūnūs Hugono.

Kirkutytė - Mikelienė, Tek
lė, duktė Felikso.

Krivickaitė - Galiniene, Ve
ronika, gyvenusi Paryžiuje.

Kurtinis, Pranas,
Birutė, 
Sigitas 
Lašas, 

Zarasų 
Leonavičius, Alfonsas

Juozas, sūnūs Karolio.
.Mantrimas, Vladislovas, 

sesuo Joncevičienė, Ona. 
kai Vinco ir Julijonos Paula
vičiūtės, iš Aužbikavio k., Te
nenių par., Vainuto vai., Tau
ragės apskričio.

Matulaitis. Antanas, sūnus 
Vinco. ,

Mikelienė - Kirkutytė. Tel? 
lė. duktė Felikso.

Piktuižis, Juozas ir žmona 
Domicėlė, gyveno 1133 Went- 
vvorth St., Ghicago. Dl.

Ragauskas. Mečys, sūnus 
Kazio, iš Kretingos ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti: ,

Consulate General of 
Uthuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

SAVINGSSANK
Incorporated 1860

•5—27 88th St Woodhaven 21, N. Y.

fBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

TnL: VI 6-2164
po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną.



DARBININKAS

■

OPEN

Kfl.

JACK FUSARO, Mgr.RALPH P0RCA, Prop.

ns 10,000 JULĖS TO HONG KONG BŪT ONLY A FEW MILĖS TO

P. VAITONIS Seotah PtaįN. J. FA 2-77*4.

IMailIlianaiJBIISIlBItBuauflIBUttlBnitlRllBMBiiSHBUBiiMBiiBlIOltBUOiltllOUO

rectauranta litted bdow are recommended to individual!—aocietlee—churcti 
flroupe—butines, organizationt—labor uniona, etc., as eerving exceHent food 
at reaeonafele pri 
coiumn reoukriy

4421 White Ptatns Rd. Near 238 SU Broax 7S, N. Y. FA 5-8222 
CATERING WEDDINGS & BANQUETS

Fully air-conditioned, ultra modem, private banguet rooms; ampte 
parking fadlities. Convenient to Transportation. Capacity 800.

CATERING TO WEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 
Ralph and Lacille Porco, Mgr. OL 4-24Q0
3821 Bronxwood Ave^ 2 blocks East White Plains Road at 220 St.
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Catholic Schools and Colleges

balti laimėtų dėl prasikišusio 
b pėstininko.) 30. B:Ž! ir juodi 
pasiduoda dėl praloštos figū
ros.

rio, šknultanas Toronto YM- 
CA namuuše lapkričio 29 d. 
baigėsi meisterio laimėjimu 
22%-3^s. Dalyvavo ‘gana daug 
vokiečių, lenkų, ukrainiečių.

Toronto Vyčio šachmatinin- 
kai supliekė tarpklubinėse 
miesto pirmenybėse stiprią 
vengrų komandą 5% Až! Lo
šė: Vaitonis 1, Matusevičius

Stepaitis 1. Paškauskas 1, 
Sirutis 1 ir Tarvydas 1. Vyčio 
B komanda laimėjo prieš es
tus 4-2. Lošė: Tarvydas M, 
Ramanauskas Šaltmiras 0, 

_ Sinika 1, Ciplijauskas 1 ir

Bostono lietuvių B koman
da įveikė pirmaujančią Cam- 
bridgą Blue komandą 4-1. 
Taškus pelnijo Rimas ir Albi
nas Karosai (sūnus ir tėvas!), 
Algimantas Ivaška ir talkinin
kas, ukrainietis Penchuk. Bo- 
ylstono klubas atidavė 5 taš-

lygoje užbaigtas pirmasis ra
tas: 1. Cambridge “Y” 414-Į4 
191/2-5^; 2 v. Lithuanian 3:2 
15%-9Vž; 3 v. Quincy 3-2 
12yĮ-12V>- '»

CHESS REVIEW, gruodžio 
nr. mini Kazį Škėmą, pasidali
nusį antrą vietą šių metų Mi- 
chigan valstybės p-bėse su lat
viu Drėitergu ir kt. Laimėjo 
Stephan Popel buv. Paryžiaus 
meisteris. ,

Dalias, Texas tarpt, turny
ras pilnas netikėtumų. Re- 
shevskis pralošė Olafssonui 
(Islandija), Najdorf (Arg) tik 
su 2 tš. iš 6. Pirmauja danas 
Larsen ir vengras Szabo su 
4-2, Reshevsky 3!^, Yanofsky, 
Olafsson po 3, .Gligoęč 2’4, 
L. Evans ir Najdorf po 2.

100,09 CHBISTMAS TREES

Fuster. Slaviška parti- |
ja.

I- ei 2. d4 d5 3. Ž£3
U, S. GOVERNMENT CERTI- 
FKAIE M. CONTACT :

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne*

7. Žc3 a6 8.a3 c:d 9. esd d:e4 
10. R,*c4 Re7 11. Rg5 69 12. 
Ra2 b5 13. Vd3 b4 14. Rbjį ! 
g6 15. 2a4 a5 16. Žc5 Vd5 17. 
Ra2 Vf5 18. V:V g:V 19. Bfcl

22. Ž:R b:a3 23. b:ai 
Žc5 R:2 25. d:c5 2c6 
Bab8 27. Bb6 Žd4 28. Kfl 
Bec8 29» Rf4 2c6 (jei 29... 
B;B 30. e:B B:B+ 31. R;B ir

MARRIAGES ARE MADE 
IN PARADISE

Let Us Arrange Your Earthly 
Reception

Complete Wedding
PER PERSON ............. $7,00!!!

Includes: Coktail.
Full Course Chirken Dinner, 

Wędding Cake.
Bottle for every 10 persons

Gratinties and Sales 
Tax Inclusive

HOTEL MARTINIOUE

PIANO
FACTORY SALE 

25%—40% DISCOUNT 
225 NEW AND USED 
SPINETS & GRANDS - .. 

MANY FAMOUS NAMES.
STEINWAY, KNABES, 

WESERS, HARDMAN, ETC.
RECONDITIONED PIANOS 

TERMS PRACTICE 
PIANO FROM $75 

WESER PIANO FACTORY 
524 W. 43rd St. LO 4-4960

60 FAIEVAY LANE

WATERBURY, CONN.

Pfamo.- PUn 3-3716 (C^n.)

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.
'I. Lietuviški maisto gaminiai

5. Naujai išpuošta šokių salė

Nuuuiuvunu teikulu Kietpkilėb J tnauegcrj V. E. MI

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

»Jį M « # v v v V V o J? v V V VU v

BANGA TELEVISION
340 Ridgewood Avė., Brtoklyn 8, N. Y. 

Tel.: APpbgate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

• TELęVIZUOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI,
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki

PRITYRU- 
YORKE

7 vaL vak.

GEORGIAN C0URT COLLEGE, Lakewood, N. J. Sisters of Mer- 
cy, Mother Marie Auna, President. Sister Mary Giovanni Dean 
250 Studente. A. B. B. S. Degre es. Day and Boarding, Tuition 
$550. Board and Room $800. A ddres Secretary or phone LA- 
kewood, (N. J.) 6-0940.

pirmadieniais nuo 9 vai .ryto iki 6 vai. vak.

£ 6

32nd St. and B'way, N. Y. C. God are invited to write to:PE 6-3800, Ext. 117
Mtoericordia Novitiate, 288 South Avenue, Beacon, N. Y.

Republic Wine

Liguor Store
322 UNION AVĖ.

Tel. EV 7-2089
Sav. M. ir J. Jokūbaičiai

TALARSKI
~~~ FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
388 Meple Avenne, Hartford, Ceoa

IN HOSPJTALS AND IN SOCIAL SERVICE 
Generous aouls who wish to devotė their Ihres to the Service of

Vocations

FOR BDMTIDATS 

F0B ANY OCCASION

These GENUINE VATICAN coins 
are mounted in luxurios 18-K GOLD 
piated settings. An kfeal gUt*of 
dassic beauly, with hblorial and 
reUgious signlficance to be wom 
proudly, displayed and cherished, al- 

_____  ways.
FAPAL CUFF LINKS, gtft bmted

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Likę

BROOKLYN 11, N. Y.

Vienintelis lietuvių monopolis, kuris gyvuoja 
jau 23 metai. Didelis pasirinkimas įvairių vy
nų, degtinių, konjakų, midų šventėms bei ki
toms progoms.

GIRLS — 18 TO 35
Dancing & Good 

Companionship?

Enjoy yourself while ou 
earn up to $100 per week 
($50 Guaranteed) as dance 
fnstructresses and part
nere at one of N. J.’s larg- 
est ballrooms. No exper- 
ience necessary. Work ev- 
enings from 8 PM to 2 AM 
6 nights a week (elosed 
Moh.) Part time Friday, 
Saturday and Sunday. Ap- 
ply between 6 and 8 PM

to MISS GONNELLI 
838 BROAD STREET, 
Newark, New Jersey 

35 Min. from N. Y. City

(Press — Radio — Cinema)
Girls, who desire to spread the word of God by writing, printin&

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

GENERAL PARCEL
and Travel Co., Ine

(Licensed by USSB)

I3S W. 14th SU New York 11, N. Y. TeL CHelsea 3-2583
MŪSŲ FIRMA GAVO IŠ “INTOURIST” MASKVOJE OFICIALŲ 

LEIDIMĄ TIESIOGINIAI SIŲSTI SIUNTINIUS j:

SSSR, LIETUVĄ, ESTIJĄ, LATVIJĄ, UKRAINĄ, ARMĖNIJĄ IR K.
Galima siųsti tik NAUJUS daiktus

Siuntiniai pristatomi asmeniškai, paštu, arba kitais klijentui patogiais būdais. Siunti
niai supakuojami ir išsiunčiami per 48 valandas. Siuntėjas tuojau gauna pranešimą.
Užmiesčio klijentai gali būti tikri greitu mūsų dėmesiu. Gavę siuntinį, siunčiame tuoj
pat paštu smulkų gautų daiktų pakvitavimą.

Negalima į tą patį siuntinį dėti maisto su kitais .dalykais.

Mūsų klijentų patogumui, parduodame įvairias medžiagas, odos daiktus, batus ir pus
bačius, laikrodžius ir laikrodėlius, vaikų drabužius, nosines, šalikus ir kitokius aukštos 
kokybės daiktus prieinamomis kainomis. Turime pilną rinkinį vaiMų. 
varnas mašinas, rašomąsias mašinėles, mechaniškus ir techniškus fau 
pat foto aparatus. Prašykite mūsų kainoraščio.

SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Mūsų motto: dėmesys ir greitas, mandagus patarnavimas.

L ■

■ Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. V.

Musę kliįentų patogumui atidarytos štoa fir mos skyriai Clavolando ir Detroite.* 
900 LITERARY RD., CLEVELAND 13, OHIO; TEL. TOwor 1-1461 
11339 JOS. CAMPAU, DETROIT 12, MICH., Tol. TOvoond 9-3990

BEDS3fPTMMST
PHgrimage to Philadelphia, Penna. 

Tomb of Venerable Bisbop John A. 
JNeuman C SS. R. DD and Historical 
Tour of Catholic and Revolutionary 

Philadelphia complete cost of Pilgrim- 
age and tour and meals $12.00

^*cr Reservation Information write

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

JONO IB AMGEUNOS ANDRIULIŲ

OK *-4224
173 East Thlrd St. New York 9, N. Y.

BeneOt d Redemptorist Missions

Exclusively by < r o

.. setsGentlemen: 1 endone $ . . . . Ptease ruah postage paid 
on your money bsek guarantee.

........... pr- Papai Cuff Links at $3.00..............seto at $5.00
(Fur ąuantity priceg, please ivrite us)

Name ............................   , , , ,
Addra................................

MICHIGAN FARM SURIS

Miehigan Farm Sūrio. fils sūris Jau per Ogus metus gaminamas

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuk Jūsų skonis Jums

kad Jūs tiek Išpopuliarinot BOdrigan Farm Sivl koris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau Jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

MldUGAN FARM CBEESE DABY, INC.
Vieninteliai šie etrie gamintojai FOUNTAIN, MICIL

Aptarnavimui ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

PSTEK LISAUSKAS

MECI8LOVAS KAVALIAUSKAS

lite Caniff, Detnrtt, BUeh.
GEORGE GALONAS

STANLEY METRICK



BOSTON. M8SS.

ŽINIOS

apygardoje,

Williani J.Drakešų reikalai.

gurias

I 1957 GRUODŽIO 31, ANTRADIENĮ
ELENAI JASIULEVICIENEI.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMA
VTINTER GARIIEN TAVERN

maras, elc

Woodhaven. 21. N. Y

Telef. Vlrginia 9-8093 
(Prašyk Jurgio).

Ar norite pašalinti priešus — 
triukšmadarius laisvės kovoto
jus, klasės priešus, reakcionie
rius ir kitą pavojingą elemen-

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

televizijos žinomas 
orkestras. Tikimasi svečių ir 
iš kitų vietovių.. Iš anksto 
prašom registruotis pas J. Ke
peni, 360 Palmetto St., Brook
lyn 27, N. Y., tel. VA 1-3247.

sionalų bei biznierių leidinį

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- 
nu (vairus aonunentai

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rOHų atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitilumų bei ilgos, kartu apmokant ir ligoninės

LB New Yorko Apygardos 
Valdyba

raiškia gilią užuojautų jos vyrui Jonui ir sūnums: Jonui, 
Broniai ir Vytautui Jasiulevičiams.

■" AngelųKaralieoės
parapijos Maldos Apašt. 

Draugija gruodžio 16 turės 
laimėjimų vakarą.

Stogus, stogų vamzdžius 
(gutters - leaders) apšvieti

mus.
Palankios kainos.

Tel EVergreeri 7-433d '

Stephen Aromi ski s 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsanraotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

Visų laukiamos 
Šv. Kalėdos

Liet. Filatelistų Draugija
išleido naują biuletenį,' pa

puoštą gražiomis spalvotomis 
žvaigždėmis, su Kalėdų šven
čių linkėjimais. Biuletenyje ap
rašoma skyriaus veikla, supa
žindinama su lietuviškų pašto 
ženklų įvairiomis serijomis. 
-Redaguoja K. Matuzas, 107-33 
117 St. Richmond Hill 19, N.Y.

VAITKUS
PONĖKAI. ROME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VVAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojaa 
Catnbridge. Mas*.

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja modemiška^ koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas že-. 
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir l kitus miestus.
Re&ale iaaldte: TeLTR C-44S4

GRAND PARADISE SALESE
320 GRAND STREET, ' , BROOKLYN, N.

Ateitininkų sendraugių
susirinkimas bus penktadie

nį, gruodžio 13, 7:30 v. pas 
prel. J. Balkūną, 6414 56 Rd., 
Maspeth 78, N. Y. Praneši
mus padarys prel. J. Balkū-

Jums nereikia imtis to dar
bo patiem savamoksliškai 
_ Kodėl nesikreipti 4 mus? 
mūsų firma nėra reikalinga skynimas medvilnės 
ypatingas rekomendacijas

Per 40 metų
.veikia mūs} biznis ir mūsų 
klientai pilnai patenkinti.

Mss atliekame savo darbą 
švariai

Galų nepaliekame.

BARANOVIČIUS b STNl’f 
F U N ERA LylIO M I 

254 W. Broadway 
South Boston. Mas.® 

J0SEPH BARACEVlCIt* 
Laidotuvių Direktorių* 
TeL ANdrew 8-2590

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

NEW YORKAS

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė. 
Brooktyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Mirė
Ona Vaičiulienė (gruodžio 

3) 60 m. Velionė gyveno 27 
Story St. Nuliūdime paliko 
sūnų Albertą ir dvi dukteris 
Reginą ir 
yra Jėzaus Nukryžiuotojo vie
nuolyno seserys. Palaidota 
vienuolyno privačiose kapi
nėse, Brockton, Mass.

Barasi Salė vestuvėms, 
jni rengi matus. susirinki

Juos su rišame
Mūsų stovyklos turi pilną 

air-conditioned žiemą; mes tu
rime mažiausio kalorijų skai
čiaus dietą. Mes prižiūrime, 
kad pagal laikrodį būtų pra
mogos, tokios kaip uranijaus 
kasimas, aukso ieškojimas, 

malonia
me 120 laipsnių. klimate. Mū
sų Kazachstano laukinė žemė 
pralenkia Virginijos salas savo 
primityviu grožiu. Mūsų kalė-’ 
jimai yra visada perpildyti, ir 
mes vartojame moderniausius 
fizinės ir dvasinės terapijos 
metodus (hidroelektrinius)’ psi
chologų ekspertų priežiūroje.

Nemokamas pervežimas 
mūsų tiesių Ifnijų greitaisiais 
traukiniais gyvuliniuose va
gonuose po 60 viename vago
ne. (Mūsų svečiai turi atgauti 
taip pat tiesias linijas, kad į- 
tilptų juose).

Pilna garantija, 
arba pinigus grąžiname! 

Nauja vadovybė, 
senas paslaugumas

Aplankykit mūsų nemokamą 
parodą 68 gatvės ir Park Avė. 
kampas. Gruodžio 14 d. 3 vai. 

po pietų.

Skaučių Noringos
vietininkįjos sueiga įvyks 

gruodžio 15, sekmadienį. 1 v. 
p. p. Piliečių Klubo apatinėje 
salėje. Visos skautės privalo 
dalyvauti uniformuotos.

Komp. J. Žilevičius
vietoje kalėdinių sveikinimų 

Baltui aukojo 10 dol.

Tas raštas yra išleistas ven
grų egzilų, kviečiant į parodą, 
kurioje yra Sovietų deportaci
jų ir koncentracijos lagerių 
dokumentai bei kitoki ženklai.

Tokia paroda yra netiesiogi
nis atsakymas į Sovietų dabar 
pasiūlytą jungtinėm Tautom 
koegzistencijos dekliaraciją. 
Taip pat atsakymas į Jungti
nėse Tautose minimą jos iš
leistos žmogaus teisių dęklia- 
racijos sukaktį.

Kai Jungtinės Tautos groži
si savo didžiu darbu — žmo
gaus teisių surašymu popiety, 
— tai paroda ir šio rašto iro
nija parodo, ko verti tie dek- 
iiaraeijas pasirašiusių Jungti
nių Tautų kai kurių narių 
darbai.

4. PLB seimo ir JAV 
Tarybos rinkimų reikalai,

5. kEl Klausimai.

kviečia pas save, šokiai ir vai
šės vyks visose Klubo salėse. 
Visi bos skabiai ir gausiai-'vai
šinami. Atskiri - dešimties as
menų stalai. Ant kiekvieno 
stalo bus gėrimų. Visa tai as
meniui tik 5 doL Prie bufeto 
bus didelis šampanų ir kitų 
gėrimų« pasirinkimas. Stalus 
užsisakyti ir bilietus įsigyti 
jau galima dabar klube ar pas 
banketo rengėjus: P. Bručą, J. 
Masaitį, P. Vaitukaitį, V. Ab
romaitį ir klubo reikalų vedė
ją E. Mikalauską. ' Tet.'~EV 
4-9672. 1

paremti. Gautos pajamos bus 
skiriamos vyčių steigiamai be 
tuviškai stipendijai. F. V.

Naujų Metų sutikimą
rengia Lietuvių Sporto Klu

bas ir Studentų Santara Grand 
Paradise svetainėje. Svečių 
laukia vaišės, staigmenos -irnas apie Europą,—dr. V- Vy- 
televizijos žinomas Starlight gantas apie Pax Romana kon

gresą. Be to, bus kavutė ir 
lietuviška plokštelių muzika. 
Visi ateitininkai sendraugiai 
kviečiami atsilankyti.

v Kalėdinių atvirukų
dar turi Ateities adminis

tracija. 20 atvirukų — 1 dol. 
Norintieji įsigyti, prašomi rašy
ti: Ateitis, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Apylinkių valdybas kviečia
me š ame pasitarime dalyvauti 
pilnoje sudėty.' Tam pat kvie
čiami dalyvauti visi New Yor- 
ke ir N?w Jersey gyveną JAV 
LB Tarybos na’-iai N Y Apy
gardos valdybos nariai ir šios 
apygarda Kultūros Tarybos 
prezid:umo nariai.

Apygardos Valdyba

NEWARK, N. J.

Vyčių rytų apygardos kon- 
itieLCija, kaip jau buvo minė
ta anksčiau,«. įvyks sausio 1C-, 
11, 12 d.d. Newarke Uotel 
Robeit Treat, prie Park Pla- 
ce. Konferencijai paminėt; bus 
išleistas atskiras leidinys. To- 
aėi prašoma apskričių, kuopų, 
pavienių narių ir kitų profe-

Draudinio reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, no tori n i ų doku* 
menty tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis

jau nebetoli. Pas mus jau 
visa paruošta ir atrodo, lyg 
tikras Kalėdų laikas. Mano
me, kad dar neužmiršote mū
sų prekybos vietos; tad bus 
visai nesunku ją surasti.

Mrža kas visai nieko neper
ka «>’. Kalėdoms. Pas mus tu 
rėsite didelį pasirinkimą įvai
rių vertingų ir pigesnių pre
kių bet kokiai dovanai ir šiaip 
sau nusipirkti. Primename, 
kad turime visai naujų bu i- 
vaįriv lietuviškų ir m<nšku Sovietų slaptoji policija, buv.

Čeką, GPU, OGPU, NKVD ir 
MVD. N. Chruščiov & Co.. Ine. 
Ivan Serov, Vykdymo viršinin
kas.

STARLIGHT orkestras (8 asmenų) vad. JOE WRUBEL
Pradžia: 9:30 vai. vak. ĮĖJIMAS: $6.00 užsisakant iš anksto

$6.50 prie įėjimo

į Tel STagg 2-5043

| Matthevv P. BallasJ
Į (BIELIAUSKAS) į 
j FU NĖR A L. H O M E į

M. P. BALLAS—Direktorius j 
ALB. BALTRtJNAS-BALTON 5

Reikalu Vedėjas

j - 660 Grand Street į
t BrooHyn, N. Y. JĮ
į NOTARY PUBLIC J

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė 

Vlrginia 7-4477

sveikinime atviručių, »mpor 
tuotų eglutės papuošalų. Turi
me importuotų brangenybėms 
dėžučių ir albumų su muzika 
ir be jos; kaina — nuo $1 iki 
$32. Be to, turime įvairiausių 
saldainių: vietinių, importuo
tų, šveicariškų ir visų mėgia
mų, kelių rūšių, Rūtos šokola
dinių. Pas mus rarit? Augus 
tino liet, albumus, brangesnis, 
rašomas plunksnas, įvairių 
žaislų, įvairaus dydžiu lėlių, 
keramikos ir pliuš.nius gyvu
liukus ir daug kitų prekių Jū
sų pasirinkimui. Krautuvė at
dara kasdien

LinVnra Unksmę Sv. K Medu

J. IR O. BEI SONUS GlNKAI 
495 Grand St, Brooklyn 11, 
Now York. Tol. EV 4-9293

gruodžio 14 d-' 6 valandą 
vakaro Lietuvių Klubo patal
pose (Union Avė. 280) kviečia 
šios apygardos apylinkių val
dybų pasitarimą. Darbotvarkė
je bus:

Pagerbs Teofilę Tattan
Bostone emigracijos ir na

tūralizacijos įstaigai vadovaują 
Teofilė Kielaitė - Tattan. Ji 
yra.- labai daug . padėjusi lietu
viam imigruoti į Ameriką E p 
sutvarkyti pilietybės doku
mentus. Ypač daug paslaugos 
susilaukė tremtiniai.

Mrs. T. Tattafi' pagerbti su
darytas komitetas, kuriam 
ėmėsi pirmininkauti K. Nama- 
ksienė. Pagerbtuvės įvyks sau
sio 26 Sheraton Plazza viešbu
tyje.

Lietuvių Piliečiu Draugijos
nauja valdyba bus renkama 

gruodžio 19. Pirmininko pa
reigom kandidatuoja A. Čap
likas, adv. A. Jankauskas- 
Young ir dr. J. Landžius.

V. Rupšys, 
gyvenęs ligi šiol, Kolumbijo

je, atvyko į JAV ir apsigyve
no So. Bostone.

Linden, N. J.
Amerikos Lietuvių R. K. 

Moterų Sąjungos, 53 kuopa, 
esanti Lindene, N. J., lapkri
čio 24 Lindeno lietuvių Lais
vės- parko svetainėj suruošė 
gražią vakarienę su menine 
programa.

Meninę programą paruošė ir 
jai vadovavo mūsų visų ger
biama dainininkė ir muzikė 
Marijona čižauskiėnė.

. Gražiai padainavo duetus K.
1. Apygardos valdybos pir- Zubkienė s„ , stanion;ene ir 

mininko informacinis praneš:- s. stra2dienė su M
šie.

2. LB organizaciniai reikalai Ypatingai linksmas ir įdo
mus buvo orkestras, kurį iš-

„ . . . pildė pačios sąjungietės.3. Tautimo soUdaramo pa- Gj Sukfenį 

nė suvaidino linksmą komedi
ją — Adomas ir Ieva.

Muzikas J. čižauskas gra
žiai paskambino pijanu ir pa
dainavo kelias daineles.

Julija Strazdienė pašoko ke
lius įdomius ispaniškus šokius.

Vakaro vedėju buvo mūsų 
kuopos pirmininkė K. Šukienė.

Kaip teko patirti, viėžnios 
ir svečiai buvo patenkinti Įdo
mia programa ir skania vaka
riene, kurią paruošė mūsų 
gabios šeimininkės.

Kuopos Korespondentė

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford. 
Ceimcetleut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. *

Kreptis šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak

J. B.SHALINS- :
ŠALINSKAS ;

Laidotuvių Direktorius 
84-82 JAMAICA AVĖ. 

(Orie Fomt Parkway Sta&on) 

Voodhavea, N. Y. 
Šateikiam garbingas laidotuves. 
Kofrtyčka nemokamai vteoae 
miesto dalyse; veikla ventiliacija J

TeLVlrgUa 7-4499


