
10 CENTŲ

per

KO IŠMOKO ADENAUERIS?

-■■
-A- ..

Taip iš povandeninio laivo bus-- leidžiamos

atrodė iš 195-1
Jos

mil.

TITAS NORI TRAUKTIS

tenka dar šimtmečiam

giau. nors ir kaip buvo grasi

Am<

KAIP ATRODĖ. ŽIŪRINT 
IŠ 1957 METŲ GALO*

ant Amerikos

Jugoslavijos komunistų di
ktatorius Titas žada gegužy 
trauktis iš prezidentų ir &

JEI NORI TAIKOS, tai ruošk povandeninius lai 
raketos.

be įspėjimo. Kilo reikalavimas 
atsisakyti nuo atominio gink
lo ir nusiginkluoti.

Maskva labiausiai peršasi Eisenhoweriui su koegzistencija

Rytų Vokietijoje-evangaB^ 
kų vyskupas Didelius įsakė, 
savo dvasininkam laikytis sa
vo vietose, nors ir kaip spaus
tų komunistinis režimas; Čžs- 
kutiniu laiku, nepakęsdami 
persekiojimų. 20 pastorių At
sidūrė vakarų Vokietijoje. Vi
so rytų Vokietijoje yra 5,500 
pastorių.

Amerikos komunistų par
tijos vadovybė įsakė uždaryti 
.komunistinį laikraštį Daily 
Worker. Maskva rado, kad 
laikraštis nukrypsta ntio Ilsi

nama. kad jos didina vėžio 
ligų skaičių. Parduota 22 mi-

Naujiem Metam Sovietų va
dai tęsia ataką už koezistenci- 
ją. Chruščiovas Naujų metų 
priėmime diplomatam gėrė į 
prezidento Eisenhowėrio svei
katą ir atvirai pasisakė už A- 
merikos—Sovietų Sąjungos de
rybas. 'Tikiuosi, kitu valstybių 
diplomatę būsiu tinkamai supra
tai. Mes esame realistai. Jei So
vietų Sąjunga ir Jungtinės* Val
stybės suras kelią j viena .antrą, 
ir susitars, tai pasaulio proble- susiartinimą. * . ' -
mos bus išspręstos". ... . Baltųjų Rūmų spaudos šefas

Bulganinas. Chruščiovas ir 
Vorošilovas atsiuntė-Nauju me
tų proga Eisenhoveriui telegra
mas. Net ne diplomatiniu įpra
stiniu keliu, bet per Westem 
UnioA. Naujų Metų telegramo
se piršo koegzistenciją.

Prezidentą^ Eisenhoweris at
sakė. kad Jungtinės Valstybės 
iš savo pusės viską padarys, 
kas vestų tų dviejų valstybių 
tautas* į -geresnį susipratimą ir

AR BUS UŽDARYTAS DAI 
- . LT VVORKER?

TD^S7To^štipiybė~yra' 
geri santykiai su Amerika. Nors 
kraštas turtingas, tačiau sočia-' 
line nelv^bė didžiausia. Prieš 
ją pakėlė pereitų metų pabaiga 
je balsą Garacas arkivyskupas.1 
Sukilėliai bombardavo sos-, 
tinėje prezidento rūmus.’ Tvir/ 
tinama. kad sukilėlių ir prezi
dento gynėjų kalinės jėgos es
ančios beveik lygios — po 3.000 
karių. Bet Įvesta griežta cenzū
ra tuo tarpu—žinių neišleidžia 
apie tolesnius .įvykius.

Albanijos sprausifiiniai lėktu
vai gruodžio 31 privertė nusi
leisti Anglijos- didžiulį^ trans
portini' lėktuvą, kuris buvo Įs
kridęs į Albanijos teritoriją. 4

o Pragyvenimas linkęs 
brangti Brangimas lėtai kils. 
Dolerio vertė, palyginti su 
1939, ir toliau lėtai kris. Jei 
1939 dolerio vertę žymėsim

Hagerty korespondentam atsi
sakė tas telegramas aiškinti. Te
pasakė: prezidentas sveikinimą 
gavo ir į jį atsakė.

Piršdamasis EĖsenhoweriui, su 
koegzistencija ir deryb o m 
Chruščiovas tikisi, kad bus ųž-* 
miršta, jog pernai Eisenhower- 
io žodžius jis išvadino kvaila 
kalba. - •• ‘

\ 1 han y kiški s spiria

metų pradžioje būsią mažiau 
antvalandžių, taip pat kai 
kuriose dirbtuvėse bei kasyk
lose būsiąs sumažintas dar
bo valandų kiekis. Tatai už
darbius sumažins. Bemįras ly
gis būsiąs panašus kaip\1957 
pirmais mėnesiais. V

• Jei žmonės mažiau iš
leis -automobiliam, televizijom 
ir tos rūšies kitiem pirkiniam.1 
tai daugiau išleis ne tik mais
tui bet ir medicinai Dau
giau, numatoma, investuos 
pinigo namam statyti ar pirk
tis. Vyriausybė tam reikalui 
lengvins kredito sąlygas. Ben
dras išlaidų kiekis liks be di
delių atmainų.

partijos sekretorių. Preziden
tu būsiąs dabartinis min. 
pirm,. Kardelij, partijos sek
retorium dabartinis vidaus 
reikalų min. Ran^ovič.

AMERIKIEČIAI TIKISI, KAD 1958 PAČIAME GALE 
DUOS GERESNIUS LAIMĖ JIMUS NEGU 1957

GANYTOJAI NETURI PA
SITRAUKTI

48.8 cn., o po metų bus 48.3 cialistus naftos eksploatacijai. 
cn- Tai Sovietų noras Įsibrauti i

Brangesnis nei 1957 bus pietų Amerikos ūkini gyvenimą 
maistas^ Pabrangs vaisių sun- « * i
kos, nes Floridoj vaisiam pa- --------------
kenkė šalčiai. Pabrangs kiau- 
šiniai, jautiena. bet gal at- 1
pigs pieno produktai, nes vy- 
riausybė rengiasi sumažinti 
gamintojam primokėjimus.

Brangs nuomos. Drabužių 
kainos mažai pasikeis. Gali ♦ '
brangti elektra, gazas. susi- 'S;
siekimas.

Streiko pavojus atšauktas nors Transporto daMrininkU unijos bosas 
Mike Quill grasino. Tik ar neteks taikos tarp unijos ir susisiekimo 
vadybos apmokėti keleiviam, kurių reikalo negina jokia unija. Kal
bama apie kelionių pabranginimą.

Mažės taip- pat pareikalavi-
-Dr. G. R. Price 1957 pabai- mas. taigi ir gamyba Saldy- 

goję žiūrėdamas į 1975 me- tuvų, televizijų, skalbiamų- ’ NOSIS IR NASSERIUI TasKVB norejo. davė i Bonrrą: Min pirjmmnkas
hn nuirto, kad tada Sovie- jų mašinų. Televizijų 'vietoj Egipto diktatorius Nasseris Bcn Gurion pareikalavo, kad du
tai {Pareikalaus, kad Jungti- -7.2. mil. aparatų būsią 6.5 leido savo sostinėje sul inkti J«o labiau ragina grįžti juo ministeriai parifiauktu. Tie at- 
nės Valstybės virstų Sovietų mil. . Maskvos suorganizuotai Afrikos daugiau bėga sisakė. tada pats min pirminin-
Rąjungm respublika... Taip o Darbo bus mažiau nei —Azijos tautų salidarumo kbn- Per 1957 iš rytų Vokietijos kas at: istadydino ir sudarinė- 
atrodo, jei jyykW 1957 Hepoa ■ ■ rugsėjo mėtų feroncijaL Konferencija atme- pabėgo i Vakarų Vokietiją 129 ja vyriausybę iš naujo.

nausybeF daugiau kaip 1956,

AMERIKOS RAKETA iš Fort 
ChųrcMII Canadoje išsiunčiama 
j era^, kad užregistruotų oro 
padėti 60 mylių aukštumoje.

Venezue’oje sausio 1 aviacija 
sukilo pi ie diktatorių Marcos 

Pėrez Jimerfėz. kuris valdo nuo _______
-nafta"ir—^jos—fcmclėrioš Adenauerts. 

kada jis pasisakė už derybas 
su Maskva. Savo artimiesiem 
Adenaueris paaiškinęs, kad 
jis nenori būti “paskutiniu 
.šaltojo karo kariu” ar “Eu
ropos Syngman Rhee”.

, Tai rašyta 1954 metais 
apie 1958 metų eigą. To me
to spėjimą gyvenimas aplen
kė visais metais. Kai kuriais 
klausimais aplenkė dar dau< 
giau. Pvz., NiemeyeP spėjo, 
kad Maskva pareikalausi pa-

■i

• Amerikos keliuose 
Kalėdas žuvo 219.

Gaujos vadas 
buvo 1957 žmogus
Time, savaitinis žurnalas, 

išrinko pereitų 1957 metų 
žmogum, apie kurį buvo per 
metus daugiausia kalbama
— . Chruščiovą. Chruščiovas
— sako žurnalas — buvo ne
paprastas. diktatorius, kokis 
tik yra- kada buvęs. Nuo-A- 
leksandro Didžiojo laikų pa
saulis nematė despoto, kuris 
taip mielai, taip dažnai ir 
taip viešas girtuokliautų. Nuo 
Hitlerib laikų pasaulis nėra 
matęs 'tokia; pagyrų puodo. 
Bet jis tvirtai paėmė į savo 
rankas Rusiją, pasiuntė į 
erdves pirmą • žmogaus darbo 
mėnulį ir privertė pasauli 
apie jį kalbėti. >

Nuo 1927_Time renka “me
tų žmones”. Jau ketvirtas 
“metų žmogum” .yra išren
kamas diktatorius: Hitleris 
1938, Stalinas ĮQ39.

1956 metų žmogus. buvo 
“Vengrijos laisvės kovotojas”
— jis valdė per metus ^visuo
menės mintis. p’o jo pasau
lio mintis užvaldė “gengės 
vadas”. ‘

Amerikai nelengva
Amerikos vyriausybei metų 

pradžia nelengva. Po Paryžiaus 
konferencijos vyriausybė neaU 
gavo pilno pasitikėjimo ir opi
nijos pritarimo. *Prezidei^o Ei- * 
senhoweri<r ir valąt. šekre. Dul- 
les pranešimas per televiziją 
apie Paryžiaus konferencija bu-

• vo aštriai kritikuojama.
Spaudos palankumo vyriausy

bei negrąžino ne1 Baltųjų Rūmų 
spaudos šefo Hagerty paaiški
nimas apie ęaitherio raportą. 
Hagerty pasakė, kad spauda ra
porto turini perdavė neteisin
gai ir kad raportas pabrėžia A- 
merikbs persvarą dabartiniu 
metu. Tačiau spauda apkaltino 
Hagerty išsisukinėjimu. Metė 

s ųepasitikėjima Baltųjų Rūmų 
pareiškimais.

Pačioje vyriausybėje prezi
dentas buvo-sujaudintas karinių 
jstaigų konkurencija ir pagrasi
no atleisti kai kuriuos iš jung- 1 

■ tinip .štabo nariu. '
Užsienių ' politikos s r i t y j e 

griežtai išsiskyrė valt. sekr..
^DuHes-4r~~prežideĮitg>_patarėjo 
nusiginklavimo reikalam Stas- 
seno nuomonės dėl nusiginkla
vimo. Dulles atmetė Stasseno 
samprotavimus. Bet, pastarasis 
užsispyrė kreiptis memoran
dumu i prezidentą. Dulles ne
tiki Stasseno optimizmu dėl nu- 
signklavimp. Dulles tvirtai lai
kosi minties, kad Sovietus gali 
priversti rimtai derėtis dėl nu
siginklavimo tik Amerikos tvir
tumas ir kietumas.

Dulles užsimojo išplėtoti ak
ciją. Jis tarėsi su pietų Ameri- 

«. kos valstybių atstovais. Norėjo 
Įsiūlyti didesnį . bendradarbis- 

AR AMERIKOS PILIEČIUI 1958 BUS GERIAU GYVENTI? laukė iš jų pusės santūrumo.
Dulles susirūpinęs ir Sovietų 

100 cn., taį 1956 jis buvo ver- pasisiūlymu pietų Amerikos 
tas 50.3 cn., 1957 pabaigoje valstybėm duoti kreditus ir spe-

Amerikoj erdvės užtenka
PLEPIAI AR SAB0TA2NINKAI skirtas specialistų raportas, var-. , Statistiką skelbia, kad

VYRIAUSYBĖSE? du Gaitherio raportas: iškilo vie- Jungtinėse Valstybėse vienai
Izraeliu., Vyriausybė pradėjo šumon. stebina taip pat ne tiek kv. myliai tenka 57 gyvento-

dervbas su Vokietija dėl ginklų raporto turinys,kiek faktas, kad jai. Tuo tarpu Olandijoje*S5B,
net tokie vyriausVbci skirti ras-. Belgijoje 753. Japonijoje 624

Taigi vietos Amerikoje už-

KO IŠMOKO AMERIKA?
Po to, kai Egiptas pagrobė 

Anglijos- turtą ir kai Indo
nezija pagrobė Olandijos tur
tą, Amerika nesanti linkus 
spausti Prancūziją, kad ji pa- 
liktų-sąvo turtą Alžire nepri
klausomos vyriausybės malo-

toliau. 
suės ra

ketos ir kiti judėjimo erdvėse 
pabūklai. Gal bus raketa pa
siektas mėnulis. Amerika pa
leis savo satelitą. Stipriai iš
augs reikšmė povandeninių 
laivų, kurie virsta raketų ba
zėm ir atstoja ligšiolines sau
sumo bazes. Pagrindinis gin
klas tebebus bombonešiai. Ka
rinių jėgų persvara tebebus 
Amerikos pusėje.

Vidaus politikoje demokra
tai, spėja, laimės lapkričio 
rinkimus. Respublikonai pra
ras vietų ir Senate ir Atsto
vų Rūmuose. Balsuotojų nu
sistatymą nulems nepasiten
kinimas. Respublikonai, ne
galėdami laimėti Kongreso, 
kovos dėl prezidento laimėji
mo 1960 metų rinkimuose.

1958 nepasieks. Bedar- 
skaičius pakils iki 4,3 

pirmais mėnesiais ir iki 
4.6 mil. su antro pusmečio 
pradžia. Bet į pabaigą pra
dės nedarbas mažėti. ^Labiau
siai po Darbo dienos švenčių.

• Uždarbiai daug nepasi
keis nuo 1957. Dirbantiesiem 
atlyginimai pakils pagal su
darytus kontraktus. Tačiau

goję buvo paskelbęs savo sieniais. 
žvilgsnį į artimiausių 10 me- Bet tie 
tų politikos eigą — iki 1964. ir Ame

Į 1958 metus žiūrima dve
ja ip: pirmoje metų pusėje pa
veldėta iš 1957 depresija tę
sis toliau, ir tik metų pabai
goje padėtis ims atsigauti. 
jkK1959 metais j^u virs kles- 
/tejibgs?xĮ’aigi į 'tolim^nę atei
tį žiūrima optimistiškai.

Atsigavimo viltis grindžia
ma tuo, kad metų pradžioje 

:rikiečiai sulėtėjus gamybai, dar prisi- 
i dvejus dėjus streikam, bus suvarto- 
traščiuo- ' tos ūkinių gėrybių atsargos, 
įas, kad Tada kils pareikalavimas. Vy

riausybė turės atnaujinti už
sakymus, kuriuos ji buvo nu- Rytu Vokietijos valdžia pa- zityvaus neutralumo” idėją ir 
traukusi ar sustabdžiusi 1957. reikalavo, kad vykstantieji iš priėmė aiškų bendradarbiavi- 
Vyriausybe taip pat duos pri- vakaru Vokietijos Į Berlyną tu- mą su Sovietų Sąjunga i * ko- 
vatinei gamybai daugiau kre- retų Atų Vokietijos vizą. Anka- rpuni-tine Kinija prieš Vakarų 
ditų Tai pakels gamybą ir čiau' tpkias vizas duodavo so- kurias buvo padiktavus Maskva, 
apyvartą.

• Gamyba numatoma 10% 
mažesnė nei 1957. Plieno Vie
toj fl 3 mil. tonų' būsią pa
gaminta 1958 tik 96_mil. Bū
sianti mažesnė ir automobi-

vietų karinė valdžia. Išimti; pa-
daryta diplomatam ir kariniam • Jungtinės Pavergtos Eu- 
pareigūnam. Vizos feįkalavimu ropos Tautos pasiuntė Azi- 
rytų Vokietija nori priversti jos — Afrikos valstybių kon- 
Vakarų valstybes pripažinti ry- fercncijai Egipte laišką, ku
tu Vokietiją de facto. Kas ne- riuo įspėjo dėl Sovietų impe-

teisu Natoioe , betMa*va „ ba: vietoj 1957 m. norės prnmli ofaą rytų Vok e- nalizmo ir parūgtų tautų pihlatvm„. Turėjo gauti net
vykius paskubino. - pate.- M jįj^nza. turės keliauti lekiu- išnaudojimo. Konferencija. |ėk(uvu. Paaiškėjo, kad projek- tai neišlaikomi paslaptyje.

kataTO jau 1957. . ) ..i^ k,. ™™.u,.i.rf. ™ kaip žinia, sugalvota Maskvos. ,us kurjc bllV(rSv5rtonli tjk Iz. v
priėmė nutarimu^ kokių raejjo vyriausybėje, kažkas jicr- • Amerikoje per 1957 me-
Maskva norėjo. davė i Bonmr Min nicitiininkas tus cigarečių surūkyta dau-- • Karinta laivynas paga

mino pirmą povandenini lai
vą, kuris skirtas kovai su po
vandeniniais laivais. Jis va
dinasi “Skate” ir yra tračia- 

lijardai dėžučių, arba V; t Amerikos- atomų varomi* 
povandeninis laivas.

jos. Bet laikraščio redakto- 
rius J. Gatės atsisakė įsakys 
mo klausyti ir toliau nori 
leisti. Gatės vadovauja komū- , ■ ? 
nistų partijos dešifūajam 
sparnui, kuris sudaro mažu-

. Amerikiečių specialioje 
spaudoje 1957 metai buvo 

meyer, valstybės departameri- palydėti su rūstumu. Tai bu
to buvęs pareigūnas Jungti- vo juodieji metai xAmerikos 
nių Tautų reikalam, paskiau gyvenime. Juodžiausi buvo 
Ya’e profesorius, 1954 pabai- politikoje, santykiuose su už- 

:5!^čiai su Maskva, 
nemaloniai palietė 
kos k ūkini gyvenimą. 

Jo spėjimas rodė tokį vaizdą Žingsnis pojžingsnio jie at- 
1958-60 metų tarpui: nešė ūkinės apyvartos men-

Malenkovas 1958 lapkričio ^jimą, sustingimą, saugumo 
7 paskelbė, kad Ameria ne- ^radimų! Ypaflal metų pa- 
beturi pirmenybės atominio baiSa- \—/
apsiginklavimo srityje. Sovie
tai gali per vieną valandą 
numesti 10 atominių bombų 

pramoninių 
miestų. Po keturių dienų A- 
merika tatai patvirtino. Dar 
po dviejų dienų broįjai-^si> 
pai paskelbė, kad/Sovietm tu
ri pakan^tmai padaru vairuo
jamų ''raketų 
benti, o rakei 
pradėjo^dar—t 
metus/ Ameril 
se /^sklido

Kaip atrodo žiūrint iš 1957 
pabaigos. Politikos apžvalgi
ninkai sudaro tokį naujų' me
tų politikos vaizdą:

Karo pavojus bus vėl nu
stumtas. Bet šaltasis karas 
eis toliau. Europos sąjungi
ninkai spaus Ameriką derė
tis su Sovietais dėl nusigink
lavimo ir taikos. Bus kalba
ma apie taiką be galo, te 
krašto, bet ji nębus įvykdyta. 
Bus deramasi dėl nusigink
lavimo, bet nebus susiderėta.

Gmldaviniasis
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TIK BAŽNYČIA

MŪSŲ FIRMA GAVO Iš “INTOLKIST MASKVOJE OFICIALŲ

P. GAUBYS, savininkas

SPECIALI NUO LAIDA 
SIUNČIAMAS į LIETU1

tautos 
Lvilas”.

Tačiau bę jų redaktorius, jau kaip Alto

Kitu straipsniu tame pat 
numery stengiamasi sunie
kinti labiausiai bendruome-

į visas puses besiklausant be
lieka pastebėti, kad tame pat 
numeryje laikraštis laiko pat
riotų. protestuojančiu prieš bol
ševizmą Vincą Krėvę, kutas* 
buvo to bolševikinio "režimo 
ministeris pirmininkas. _ 

organizacija Mosuoti popieriniu kardu

Vatikano "Ow. Romano" pri
minė skaitytojam, kad tik bažny
čios autoritetas tegali spręsti, 
kas politikoje veikia katalikiškai 
ir kas ne*. Įspėjimas buvo reika
lingas dėlto, kad paskutiniu lai
ku Italijoje susidarė organizaci-

200 Orchard St. NewYork2,N.
Kampas Houston St 

Telef. AL 4-8319 —

nes jos. likimas pastatytas blogai- vadovaująs ir Alto, Vii-

ToL: VI 6-2164
6 vai. vakaro, nedaridienom visa dieną.

Vilnonės Medžiagos Lieti
Pradtiugihklte save gimines ir artimuosius 

IJETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKAKPAČ1O RUSIJOJE!

vagys.
(Bus daugiau)

KAUNE .195$ - 1957 (3) prie takto- svečio . prisiliesti.
' " ’ ~ Bet už tai gaunu pabaudų

už tvarkos nežiūrėjimą ir ne- 
i kitiems sve-

siem ateiviam: kam jie var- 
toją tremtinio vardą, norį 
užimti vadovaujamas vietas 
ir tt... Kovos metodas seniai 
išmėgintas: kalti kylį tarp’ 

Mosavimas prieš bendruo-^ bendruomenės ir kitų orga- 
menę nizaeijų; tarp senųjų ir nau-.

Naujienose ta pat gruodžio IMjM ateivių,* taip -bendruo- 
19 atakuojama’bendruomenė menės ► vadd»aujancių 
ir labiausia? jos valdybos pir- asmenU-

čiams. ** .
O tie nelaimingi elgetos, 

kaip mes vadinos, ubagai. Jų 
tokia daugybė Kaune. Ir či
gonų. Nespėja svečias atsisės
tų prie jo jau stovi eilutė u- 
bagų. Dažniausia tai valka
tos, invalidai, senos moterys. 
Čigonės įkyriai siūlosi: “‘Po
nas, paburti”. Lietuviai geros 
širdies — pinigų ubagui ne
duoda, bet pasiūlo čerkelę 
ar alučio stiklinę. Vieną kitą 
gavęs, ubagas ir snūduriuo- 

mes turimą ja čia pat prie pečiaus. Kur 
jam eiti, jis vis vien namų 
neturi.

Tiesa, dar ir apie tą pečių. 
Jis vienas. Anglių duoda ma
žai. Tas vienas pečius turi 
apšildyti dvi patalpas. Be to, 

•'-dažnas ir žiemą išeidamas 
palieka atdaras duris, šalta. 
Nuliekamą minutę norėtum 
pasišildyti prie pečiaus at
grubusius pjrštus, nes ir plau
ti tenka šaltu vandeniu—Befe Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

atleidimas. 
Kontrolierius \ paprašo balto 
chalato, tuojau eina už bu
feto, apžiūri visas bankas, 
tikrina, ar slaptai degtinė 
nepardavinėjama; aluje* ir 
vyne matuoja alkoholio laips
nius; tikrinąTšvožius ir kai
nas pagal kaipajaštį.

Tvarkoje turi būti ir sani
tarinės knygutės- Jose sura
šomi daviniai apie mūsų svęi- 
katą. Mus-kas mėnuo turi 
kontroliuoti, kas pusmetis 
turi pėršviesti plaučius; kas 
ketvirtis metų tikrinamas 
kraujas, ar - nėra .venerinių 
ligų; kas mėnuo tikrina mėš
lą, jieškodami japae visokių 
bacilų.

Padavėja atsako už pateik
tą sąskaitą. Jei bus bent 5 
kapeikų skirtumas, bus ir ne
malonumų. Gausi pakvieti
mą į pramonės prekybos kon
trolės inspekciją, gausi pa
peikimą, o pasikartojus susi
lauksi ir atleidimo iš darbo... 
Bet kaip gyventi iš tokios al
gos, niekas nesirūpina, o vog- 
ti griežtai flraudžiama.

GUSTAVAS ADOLFAS, Švedijos 
karalite, kalba per radiju Kaltov 
švenčių proga.

Drauge gruodžio 19 A. Sau
laites ramina, kad Alto kon
gresui ir Pasaulio lietuvių sei
mui abiem užteks, ir vietos ir 
darbo, nes bus kiti žmonės 

vandeniu. Vynai ir kitos jų darbo sritys. Ra
gina rehiti'ir jrieną ir kitą.

kuoja kaip “fašistus” ir mė
gina tą patį metodą ir dėl 
bendruomenės: įkalti kylį tarp 
tautininkų ir jiem vadovau
jančių Rastenio bei Gaidžiū- 
no.

Tame pat numery paliečia 
liaudininkus jau kaip “bol
ševikų koliaborantus” ryšium 
su buv. studentų sąjunga 
“Varpu”, kurio filisteriai da

tas būBų dar aiškesnis, tenka 
pridurti, jog čia yra bjaurus 
paprotys prisivalgyti ar pri
sigerti padavėjas v sąskaita,, j 
Kai žmonių pilna ir aptar
nauji vienoj patalpoj, nepa- 

. junti, kaip iš kitos išėjo sve- į 
čias neapsimokėjęs. Gali bėg- , 
ti į gatvę ir jieškoti, bet tai 
nieko negelbės. Karčiai apsi
verki — ir tiek.

Dienos metu svečių būna 
ne tiek daug. Tai vis tie pa
tys nuolatiniai klientai. - čia 
netoliese Maironio gatvėje yra 
“auto remonto fabrikas”. Tai 
jo vadovybė ateina — inži
nierius, tiekimo skyriaus vir
šininkas, buhalteris, sandė
lininkas, kasininkas, jų šofe
riai. Ką nors sukombinavę, 
jie ateina palaistyti. Priešais 
karo muzėjų Donelaičio gat
vėje yra “nebylių ir kurčių 
audimo ir siuvimo kombina
tas”. Pas mus lankosi jų bu
halteris, kasininkas, inžinie- < 
rius, o cecho meistras ir su
kirpėjas, gali sakyti, pirinu- 
tinis ateina ir paskutinis išei
na. Toliau Donelaičio gatvė
je popierio fabrikas Janonio 
vardo. Visi meistrąjlr^dau- 
^I darbininkų^mūsų svečiai. 
Ateina ir iš vykdomojo komi
teto, kuris yra įsitaisęs gra
žiausiuose Kauno namuose, 
buvusioj Sapiegos gatvėje. O 
taip pat artistai iš dramos ir 
operetės; orkestro muzikan
tai. Tarp jų susiradau ir la
bai gerų draugų... Bjauriau- 

zsia tai yra karininkus aptar
nauti. Daugelis kažko išdi
dūs ir reikalauja ne pagal 
mūsų turimas sąlygas. Jie 
puikiai žino sovietinę preky
bą ir jos triukus, neš pas juos 
jau. seniai taip yra. Jie pir
miausia reikalauja 'meniu 
su kainomis. Jie tikrina są
skaitą ir sako, kad visi pada
vėjai ir bufetininkai

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muilas ui vilnun«*s atlaikas yra mažesnia. netru už. paaiOtas aukn-tra 

Vitnunm mrUžiaifas iš ritinių ir atlaikas pationi prieinatuiuuaiuni kainom 
“* •i— -------- *------ siūlo S stambios krautuvė*

118-125-130 ORCHARD ST.,
cor. Delaneey. NYC. fiR 5-45g$

Reek-tdfe-ino krautuvėse kalbama rusišką!, lenkiškai ir ukralaietiškai 
KRAUTUVtS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Ats-.neAkite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

Užsakymus 'pakartoji bufeto- i.
ninkei. Ji greitai sveria, či^ estetinį vaizdą 
padedi jai dėti 4 Jėkštes, ma
tuoti. O tos lėkštės beveik ne- 
plaujamos, greitai nušluosto- 
moš skuduru ir vėl servuoja
mos toliau, nes neįmanoma 
dviese suspėti, kai žmonės 
šaukia 4 “greičiau”, šakutės 
iš aliuminijaus, sulankstytos, 
nulaužytais dantimis; peiliai 
aprūdiję. Bet kitaip vargiai 
ir galima, jei svečiai padores
nes šakutes ir pęUius tuojau 
išsineša — taip p< t stiklines, 
stiklelius, net druskines ir 
pelenines 
sumokėti iš savo algos.

MŪSŲ SVEČIAI
Tarybinis pilietis restorane 

nereiklus. Nesvarbu, kaip at
rodo lėkštės ar šakutė. Svar
bu tik greičiau išgerti, už
miršti. Specialiai geria, kad 
tik pasigertų greičiau. Tada 
viską maišo, ir beveik nieko 
neužkanda. Nėra ko stebėtis, 
jei po tokio trumpo “baliaus” 
pilietis guli po stalu, apsivė- 

Grįšiu dar prie užsakymų“ męs; apsibiaurojęs, o mūšų pečius užblokuotas vargšų
Prirenki kokius 10 užsaky- pareiga jį ištempti už durų į ubagų, čigonų.
mų. Grajdai maišosi galvoje, gatvę. Iš pradžių aš bijojau Kad mūsų bufeto paveiks-

(Ucensed by USSR)
TeL CHelsea 3-2583

Tie visi nupylimai ir nūs- mininkas St. Bdrzdukas ry- Prieš tautininkus ir liaudį- 
vėrimai yra baisiai pavojin- šium su tais kongresais. Pats ninkus

litelis — 2,4C 
i ukrainietiš- 
ib^įfis už žj-

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiai

Atdara kasdieni nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. y. '"Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v 
11339Jos.Campau, 632 W. Girard Avr., 
Detrott U, Mk*. PHMdphia 23. ***• 
eL TOimsend yTeL WAtant 5-M7S

900 Uterary Koad, 
Ctevetaud 13, OMo 
TeL TOwer 1-1441

LEIDIMU TIESIOGINIAI SIŲSTI SIUNTINIUS f:
.SSSR. LIETUVĄ, ESTIJĄ, LATVIJĄ. UKRAINĄ, ARMĖNIJĄ IR K. 

. Galima siųsti tik NAUJUS-daiktus
Siuntiniai pristatomi asmeniškai, paštu, arba kitais klijentui patogiais būdais. Siunti
mai supakuojami ir išsiunčiami per jS valandas. Siuntėjas tuojau gauna pranešimą. 
Užmiesčio klijentai gali būti tikri greitu mūsų dėmesiu. Gavę siuntinį, siunčiame tuoj 
pat paštu smulkų gautų daiktų pakvitavimą.

Negalima j tą pati siuntinį dėti -maistam kitais dalykais.
SVARBU! Visos siuntimo išlaidos, įskaitant muitą.^imokama čia. Jūsų giminės ir 

draugai gaus siuntinius nemokamai.
Savo klijentų patogumui turimo daug įvairių prekių

GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI LAIKE 48 VALANDŲ

KA IR KAS NE — SPRENDŽIA Dievą. Tai buvo revoliucija prieš 
pozityvistus, kurie skelbė, kad 
pirma buvęs politeizmas. L y. 
daugelio dievų išpažinimas, ir 
tik tolimesnėje evoliucijoje pri
eita prie vieno Dievo sugjatimo.

Orientierung laikraštis rašo, 
kad Schmidto idėja radusi da
bar daugiau pripažinimo negu jo 

ja. vardu “Italijos politinis cen- laikais. Tik pats laikraštis Ją va
iras” su pasisakymu, kati tai dina ne “monoteizmus”. 0 tie- 
"Katalikų partija už tautinį at- siog “tikėjimus i Dievą".

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, VA1- 
KU nuotraukos ir kiti fotodarbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norike siųsti į Lietuvą gausite:*/

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

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

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

klos simpatijos sovietam... 
O kas liečia L. Jaunimo Są-, 
jungą, tai nereikia nė aiš
kinti. Užtenka priminti, kad 
jos pirmininkas buvo bolševi
kų pakalikas dabartinis Lie
tuvos “prezidentas” Justas 
Paleckis, gi vyr. valdybos na- 

.antraas^. lietuvi 
Smaugėjas Mečysj® 

“Varpininkų dalis tuojau 
stojo į besąlyginę kolaboraci- 
ją su okupantu ir davė is sa
vo tarpo finansų komisarą

, .. Vaišnorą, pavaduotoją Zales-
• « t- - - <^krptorin<? aiškina- hpndmn , NauJienos 24 ata- prekybos komisarą Grego- laukia talkos — surask jam
jotau būnu negalima apsiei- sekretorius, aiškina, bendruo- kuoja, jau tautininkus ir liau- ransw teisinsimo
ti. Reikia už taros išvežimą menes pirmininkas parašęs dininkus. Tautininkus ata- riato kodifikacijos skyriaus 916 Wilkxighby Ave., ,Brook-

viršininką Ziurlį ir kt. Dau- lyn 21, N. Y.
gelis jų ir dabar tebesmaugia HMMHM»»millllHIHIIIIIMHK»»HH»imilllHHIHn«MIMM«H1tlW 
lietuvių tautą drauge su bol- 
ševikiniu okupantu. •

“Kadangi kova su okupan- „
tu ir jų pakalikais turi būti v
vedama griežtai ir neatlai-
džiai. tai vargu ar tinka da- j B" '
bar jiem imtis iniciatyvos mi- ?
nėti Kudirkos sukaktį”.

Tų griežtų pasmerkimų '

Kada paaiškės Fatimos paslaptis?
Portugalijoje, Fathnoje ,pasi- gimimą". Partija išsiuntinėjo 

rodžiusi Marija pasakė tokių da- ialškus su kaltinimais, kad Itali- 
lykų, kurie negali būti paskelbti jos krikšųidnių demokratų parti- 
ankščiaų kaip 1960. Juos surašė ja serganti “katalikišku ortodok- 
Liucija ir uždarame voke per- siškumu”. 
davė Lęiria vystapui Dabar 
skupaš, susilaukęs 85 m., mirė. dievu
Portugalijos laikraštis pranešė, _ , .
kad dar gerokai prie ,mirti vvs-kopas buvo pasiuntęs laišk, Uu- "alaf: .^elbia. kad pr.es 40 me

rija, kuri dabar yra vienuolyne.
pažymėdamas, kad laiškas nebū- aU^,Ct“ 7 ‘"JT 
i.. iv: ™ Wdhelm Schmidt. .Jis skelbė,tų atidarytas .k. po jo mirt.es

KAS POLITIKOJE KATALIKIŲ “monoteistas”. t. y. tikėjo vieną

čia dar tie nuolatiniai kyšiai, 
be kurių gali išlėkti. O ir nu- 
pilstydamas, nepraverdamas 
gali taip pat išlėkti Nežinai, 
po kokia kauke pasirodys kon
trolieriai. Jie ateina kompa
nijomis ar po vieną ar poro
mis. Užsako visko daugybę ir 
vis gramais. Kada užsakymą 
atneši tint stalo, Jie tuojau 
paprašo sąskaitos. Jeigu kur 
“suklydai”, jie tuojau parodo 
savo liudijimą “Valstybinis 
kontrolierius" ir. “prašau vis
ką atgal'prie bufeto nešti”. 
Bufetininkė, pamačius su pil- 
pu padėklu padavėją, išbąlą.

bar paskelbė raginimą švęs
ti Kudirkos sukaktį. Apie tos 
organizacijos žmones Nau
jienose dabar rašoma: “Apie 
ją spietėsi valstiečių liaudi-sJ 
ninku ideologijos žmonės. Ne- 

hės pirmininką — esą jis ir akademiniame gyvenime tos 
pat ideologijos

ant kortos. Radus ką nors ne ko, Balfo priešininkas. Nieki- buvo “Lietuvos jaunimo są- parinktas laikas prieš Vasario 
taip — j>irmą kartą bauda. mmAs pratęsiamas u* naujie- junga”. • lyg nuo to turėtų .padi-

“Tačiau abiejuose tose or- dėti lietuvių vienybė ir Alto 
garrtzacijose reiškėsi smar- rinkliava. . ”

taip pat pačioms sumokėti, o netiesą, jog su Alto sekreto
rium buvo sutarta, kad Altas 
nerengs ateinančiais metais 
kongreso bė specialaus reika
lo vengiant konkurencijos su 
Pasaulio lietuvių seimu, ži
nia apie susitarimą buvo pa
skelbta bendruomenės- biule
teny spalio 10. Bet jei Gri
gaitis to neatitaisė ir tylėjo, 
tai esą tik dėl to, kad “Gri
gaitis neturi pakankamai lai
ko ginčytis dėl menko (kaip 
mums atrodė) dalyko?.

Kas beužeitų— kiekvienas 
skuba, ir nori'kuo greičiausiai 
aptarnaujamas. Nors užsaky
mai labai panašūs ir pasirin- 
kimsiš nedidelis, bet darbas' 
nėra lengvas. Vienoj salėj sė
di koki penki staląį, apsėsto 
“pijokų”, kitame kambary 
apie 10 stalų. Iš to ar kito 
stalo šaukiamas jį aptarnauti. 
Prieini prie vieno stalo priim
ti užsakymo. Bus Skandalas, 
jei suklysi ir prieisi prie pasr 
kiau atėjusio. Meniu ant sta
lo nėra. Reikia viską žodžiu 
pasakyti, ką turime, šalta 
labai riehi_-vū4ft-kifliiliona-----
100 gramų 5 rubliai, dešra 
— 100 gramų 3,6Ū4,OO rub
liai, žąsiena kepta, vieni kau
lai — 100 gramų 7 rubliai, 
antiena — 6 rubliai; dar es
ti buterbrodų, rolmopsų, sil
kių, sausainių, saldainių ir 
t.t. Bet kai užsako 100 gra- 

■^nų, svoris būna tik 80-70 gra
mų, nes gyventi reikia... Nuo 

JNekvienos vyno bonkos taip 
pat nupilama lSO-^amę^ar 
papildoma 
dažniausiai esti “Anykščių” 
ir Gruzijos, Moldavijos bei 
kitų sovietinių respublikų. 
Kaina — pusė bonkos apie 
14 rubBųu_irys ketvirčiai bu
telio — 22-24 rb.

Da^jninkai, valdininkai, artistai, karinin
žmonių ^daug I * Kauno -Metropolio” užkandines girtoji minia 

t^rnyhsfr pidamas, užbėga ko- . 1 “ * .
į įris “pijoteis” taip mes va- * ’ T
A rtiname sayo svečius, neš čia ,antrą kartą
X teisiai geria..- Skubiai pavil-
X go > alumi gerklę, ir nė nese- 

vūl bėga. Degtinės pas
mus pj&ra.. Tik alus, vynas,

į; Šalti užkandžgi iŠ “Metropo-.
£ lio” virtuvės ir- sandėlio...
~ Kauniečiai daugiausia mėgs-

- ta alų, kuris čia' vadinamas
X- “žigulinis” Jo

rb. Kartais bū
kas, truputį to

I gulinį, jo butelis 2,60 rb. Dar
’ pasitaiko' ir Rygos alus.

mirt.es
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Pavergtas Broli ir Sese Lie- j JUOZO RAJECKO, LIETU- 
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NAUJUS METUS PASITINKANT<
Laiko bėgimo kasdienos praeities. Praeityje ji randa 

, rūpesčiuose tartum nejunta
me. Kas buvo vakar ir kas 
bus • rytoj mums susilieja į

tradicija ir buvo ir bus.
“Mano giliai nuoširdūs pa
vergtam Broliui ir Sesei Nau
jųjų Metų proga linkėjimai 
yra šie: nesiduoti okupantui 
nusavinti savo lietuvišką sie
lą, bet ištverti; nesiduoti iš- 

smūtkeliu. Taip jai . kentėti plėsti viltį, bet tikėti Lietu- 
lengviau. Tad, neįmanoma, ' ’ ' -x 
kad Taikos Princas, kuris lie
tuvių tautai taip artimas sa
vo kančia, Kuris gyvatą — 
ne mirtį — žadėjo/ neatsi
žvelgtų į jos laisvės siekimus.

Jūs esate liudytojai, kaip 
žodis taika Lietuvos okupan
to šiandieną negailestingai 
valkiojamas. Jo darbai iškal
bingesni už jo tuščiažodžiavi
mą. Tos okupacijos dėka tie
ka tuščių vietų šiemet prie 
jūsų kūčių stalo. Dėl to lietu
vio nuotaika šiandieną, kur 
jis bebūtų,yra sudrumsta. Nes gų buvom patyrę ir pereita- 
pažinome ir ilgimės laisvės i

f .Ogeros valios žmonėms. Tai bu- VERGTAI LIETUVIŲ TAU 
vo tikrosios taikos deklaraci- 
ja- *

- Kalėdų šventę įprasmina 
Kristus. Jis įprasmina ir lietu-, 
vių tautos kančią. Jis gimė, 
gyveno ir mirė savo pamilto 
krašto okupacijoje. Jis oku
panto Piloto ir mirčiai pas
merktas buvo. O šiandieų^?

šiandieną pb beveik 2000 
metų Nukryžiuotasis trium
fuoja, ir žydų tauta, iš namų 
nevalios išvesta, efeiaugiasi 
laisve.* Tuo tarpu Izraeliaus 
okupanto, Romos cezarių die-

- nų, tepaliko tik atminimas. 
Istorija kartojasi. Aš tikiu, 
ji pasikartos ir šalyje “kur 
Nemuno vandenys bėga”.

Mūsų tauta didinga savo 
kančioje. Ji didinga Dangaus 
ir žemės akyse. Ji priešo jai metų kūčių bei Kalėdų. Lie- nebuvo leista Amerikos Balse. 
užkartą pliką kryžių . sava tuvis šiandien skrieja minti- ~ 
valia pakeitė kryžiumi su mi Tėvynėn, pas Savus. Jis

SĄ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲJŲ METŲ PROGĄ.

savo išgyvenimus, savo atlik- 
' tus darbus ir save pačią, su
formuotą praėjusių dienų dva 
sios. Jaunesnės kartos žvilgs
nis daugiau krypsta į ateitį, 
nes jos gyvenimas dar tik 
ateina; ji užsisvajoja ryto
jaus galimybėse: Senesni 
žmonės tvirčiau laikosi tradi
cijų, tebenorį gyventi ir veiku
ti įprastu ja^būdu ir priemo
nėmis. Jaunieji senų tradici
jų mažiau paiso ir karščiau 
griebiasi naujenybių.

Tarp tų dviejų kraštinių 
kartų, susidaro didesnė ar 

-mažesnė-įtampa, vadinamo- 
ji dabarties dinamika, kuri 
siekia išlyginimo — nepa
neigti praeities, bet ir skverb
tis’ j ateitin. Nėra juk gera, 
kai tradicijos pasidaro var
žančiais stabdžiais, tet yra riausybės sudaryto vadinamo daugiau akių galėjcTpažvelg- 
taip pat prasta, kai jų visai Gaitherį) komiteto^, raportas, ti į ^pkumentus. 
_ turėjo būti^^ispi slap

tas”, bet kurio 
teigimai jau išėjo j spaudą.

GaitBerio raportas, kaip 
informuoja St. Alsop (NYH 
T), svarsto iš pagrindų teo
riją, kuria remiasi vyriaiisįy- eilėje_____ ___ ________

-bes veikimas nuo 1953. Jos Komitetas taip pat sufar- 
autorius yia buvęs valstybės tinai pripažino, kad “neįsten- 
sekretorius George Humph- 
rey. Jis nuoširdžiai tikėjo, 
kad Jungtinėm x Valstybėm 
esą pavojingesni dideli mo
kesčiai ir didelės valstybės iš- 

jį kelią, jos kovotojų ir. dva- laidos negu Sovietų raketos 
sios didvyrių žygius. Bet tai ir vandenilio bombos. Mokes- 

atitaisyti tai, kas buvo prastai bus naudinga* dabarčiai tik čius ir išlaidas reikią mažin- 
daryta vakar, ir šiandien dar tada, jei tie minėjimai kartu ti, nešiau:a “neįstengia” jų 2^7
galima daryti tai, kas bus mus pažadins geriau atlikti pakelti. “Neįstengimo” teo- 

. gera iš-rytoj. Mes stovime ant savo uždavinį dabartinėm są- riją, anot Alsopo, Humphiey 
šios dienos, kaip ant tvirčiau- lygoęi. čia turi susiderinti ir “pardavė” Eisenhoweriui. Nuo 
šio pagrindo. Pagal jį tenka senesniųjų patyrimas ir jau- 1953 ja ir buvo vadovaujama- 

.. . yyrįausybės politikoje.

Ką toji “neįstengimo” teo
rija atnešė Amerikai?

Rirmas jos vaisius buvo tas, 
kad per visą Eisenhowerio 
valdymo laiką buvo mažina
mos išlaidos krašto apsaugai

Kitas vaisius buvo tas, kad 
vyriausybė turėjo duoti ne
teisingas žinias apie karinių 
pajėgų dydį. Skelbiąmom vy-

name vakarykštės dienos pa
liktais rūpesčiais ir kartu 
jau įsigyvename į tai, kas bus 

gį. rytoj. J3k retais atvejais mus 
aplanko mintis, kad rytojaus 
diena mums gali jąu nebe
ateiti. «.. v. <

Taip eina dienok, o iš jų 
susikrauna v metai. Jie pasi
keičia viena akimirka. Bet 
ties ja kone visi sustoja ir su

namo ir kažkas ateina neži
nomo. Tasai nežinomasis la
biausiai ir pritraukia mūsų 
mintį. Vieniem rūpi daugiau 
asmeniškas likimas, /kitiem 
— didelės žmonių daugumos,

vos šviesesne ateitimi, tikėti, 
kąd ilgų metų šmėkla ,pra- K 
npefc nuo Lietuvos dangaus ir 
jos tamsiąją naktį neišven
giamai paseks laisvės aušra. 
Laisvųjų lietuvių pastangos 
pašvęstos priartinti tą dieną.

Te Kalėdų Kristus sutram
do šiaurės vėjų Lietuvoje pū-

vargo
tautai jos nupelnytą tikro
sios laisvės rytą.

Redakcijos pastaba. Iš-
Yorko lietuvių politinių įstai-

me nr. parašę, kad ši kalba

Tą prąnešimą su džiaugsmu 
atitaisome.

K\ SKELBIA TA "VIEŠOJI PASLAPTIS”?
Gausybės -žiniom visi tikėjo, 
nes prezidento, karinė garbė 

kos iš Maskvos, iš neutralių- vertė tikėti. Tikroji padėtis
jų, iš savosios opozicijos; da- buvo nuslėpta, iki buvo suda- 
bar prisidėjo dar pačios vy- rytas Gaithlerio l^mitetas ir

Vyriausybei tenka a 
ti daug sustiprėjusios

Ci.itlĄr skelbimui priešingas. 
Tegul jis bus slaptas, ir te
gul nebus jojau paaiškinimų. 
Vicepreziderites x N Leonas la
biau stovi už skelbimą. Jis 
samprotauja: tolimoj perspek
tyvoj apsimoka viešai prisipa
žinti padarius klaidą.ima.______ Praeities paliki

mas yra suderinamas su nau-^ 
ja laiko dvasia. Iš to ir susi- 

būsimos dienos. Labai nore- ~ daro dabartis. Dabarčiai tiek 
tėra naudingi praeities prisi
minimai ir ateities planai, 
kiek tai padeda ir įskatina

ramūs ir netaikūs. Jaučiame, 
kad nuo to nerimo žymia da
limi priklauso ir mūsų pačių

tusi ateities paslaptį pras-
... kleisti ir pasižiūrėti gerokai 

į priekį. Manome, kad tai 
padėtų mums susiorientuoji veikti dabar, šią dieną, 
dabartyje.

Deja, iem nėra duota 
gatio^užbėgti laikui už akių. 
Taip yra dėlto, kad mūsų 
žvilgsnis būtų nukreiptas į tą

kiėkvienam pati reikšmin-

Naujieji metai lietuviškąją 
vsuomenę stipriai lenks pra
eitin įvairiomis sukaktimis. 
Tai. duos progos arčiau pa
žinti lietuvių tautos įšeitą-

tvarkyti savo gyvenimą ir nesniųjų ieškojimas 
orientuotis, kas darytina atei- kelių.
čiai. Ateities planai yra tik 
tieK“ prasmingi ir naudingi, 
kiek jie remiasi dabarties tik
rove ir praeities patyrimu. -

Praeitin daugiau smeigiasi

naujų

Jei žvelgimas į praeitį bus 
suderintas su žvelgimu į atei
tį tai dabarties kūrimas at
sistos ant teisingo kelio. Ta
da bus laimėta daugiau su
sipratimo, minties ir darbų 
vienybės tarp, įvairių srovių 
ir įvairių kartų.

Tai galėtų būti gairė naujų

senesnioji karta, ateitin 
jaunesnioji. Senesnės kartos 
žmonių jausmai ir dėmesys 
yra tvirčiau prisegtas prie metų darbam.

P. Maurke

PAMESTIEJI
Romanas

Ištyręs padėtį komitetas 
priėjo išvadą, kad Amerika 
niekad nebuvo tokiame pavo
juje kaip dabar. Karinio pa
jėgumo atžvilgiu jai gresia 
atsidurti antrinių valstybių

RvPINTOJetllS, lietuvių Ii, medžio—drožinys.

IŠ LIETUVOS . RAŠO ALMUS

VYRIAUSI IŠ PAČIU VYRIAUSI
Spalio, šventės proga “Tie- žemės, šiek

išskaičia-sa” alfabeto tvarka 
vo asmenis, kuriem buvo va
lia sėdėti tribūnoje priimant 
“ploletariato klasės” parodą: 
Tai — A. Barauskas, A. čis- 
tiakov, A. Drobnys, A. Gai- 

Junčias-Kačins-
kas, M. Kenevičius, J. Lauri-

gimo” teorija yra klaidinga.
'Jungtines Valstybės — sakė 
komitetas — su savo milži
niškais resursais gali sovieti
nes jėgas toli pralenkti, iš- levičius, M. 
laikydamas tą patį pragyve
nimo lygį. Jis pastebėjo, kad naitis, P. Levickis, K. Liau

dis (slapyvardė), E. Ozars-, 
kis, K. Preikšas, A. Snieš- 
kus, B. šarkov, M. šumaus- 
kas, kiti. Tie “kiti” tai visi 
malonėje esą intelektualai, 
darbininkai, prizininkai.

Keisti eilėraščiai
Pastaruoju metu “Tiesos” 

eilėraščiai ima nesiderinti su 
Chruščiovo pastarosiom di
rektyvom. štai Spalio šven
tės proga buvo V. Rudoko ba
ladė. O 
pa: 
“Rodos, 
Ko tu,

Laisvės trokštu labiausiai,

Iš pasididžiavimo — burbulas
Valdančioji klasė didžiuo

jasi savo laimėjimais be per
traukos, o -kai reikia Tiesai 
fotomontažo Spalio šventės 
proga, tai Ch. Levin nesu
randa gražesnės įmonės kaip 
1930 metais pastatyto Kau
no “Maisto”, fabriko.

IETEVOJE
X Televizija^Viltouj
ZUnĮąusJpz — centras iki 

šiol tegalėjo transliuoti prog
ramą iš stočių. Lapkričio pra
džioj Centras gavo du TV — 
mobilius, kurie įgalins. per
duoti programą iš stadionų, 
teatVu ir t.t. Vilniaus TV 
centopL^yadovaus inžinierius

Sovietai apsaugos reikalam 
o 

Amerika, Eisenhowerio valdo
ma, iš 13%_ nukrito iki 9%.

Kas vyriausybei su tuo ra-
pertu daryti?

Raportas tas paruoštas ne 
opozicijos žmonių, bet tokių 
artimų prezidentui žmonių 
kaip John McCloy, o patį ko
miteto pirmininką rekomen
davo prezidentui ne kas ki
tas kaip tautinės apsaugos ta
rybos sekretorius Robert Cut- 
ler.
Dėl to Baltųjų Rūmų štabas 
su Sherman Adams ir pačiu

joje šitokia pastrai-

ji tyliai paklausia 
žmogau, norėtum?

Vyriausi iš vyriausių lietuvo- 
je E. Grinckevičius rašo “Tie
soj”, kad vysk. A. Baranaus
ko klėtelė netrukus bus vidu
je pastato. Apsaugoti jai sta
tomas gaubtas. Statyba jau 
įpusėjusi.

Miestelis smarkiai plečiasi. 
Statoma universalinė krau
tuvė; viršum jos bus restora
nas. šiuo metu statoma eilė 
įmonių, pastatyta 38 priva
tūs namai, statoma 50. Gat
vės pradedamos asfaltuoti. 
Prie šventosios posūkio buvu
siose pelkėse pradedami par
ko įrengimo darbai.

Teofilio Tilvyčio “išpažintis”
Poetas humoristas Teofolis 

Tilvytis spalio šventės proga 
“Tiesoje” mušasi į krūtinę, 
kad jis nedalyvavo 1919 me
tų revoliucijoje^ Vietoj to su

jis giedojęs himną “baltam 
raiteliui raudoname fone”. 
Eet jis greitai buvęs išmes
tas iš gimnazijos Panevėžy 
ir net ištremtas iš miesto už 
tai, kad suabejojęs antgam-\ 
tinėm jėgom.

Kažin ar jam dabar nėra ' 
noro vėl giedoti himną bal
tam raiteliui raudonam fo
ne”?

kopėčiomis’ Į nieką jų neatrem- 
damas. Gal būt. keli pastovesni 
žmonės, palaikomi puikybės, pa
sieks atatinkamą aukštį,, tačiau 
pasitaikius kokiai žymesnei sun
kenybei, gana lengvai išsižadės 
savo pasiektojo tobulumo. Kai 
dėl vidutinių žmonių, ar jie pa
lips nors pirmąjį laiptelį?

— Vadinas, tu ir vėl!
—Jei neigi Dievą, visko pra

džią ir tikslą, kokia teise tu, var
dan abejotinos sąžinės,v kurios 
kilmės nežinai, bandysi pažaboti

šalimas. bet dar neišnaikintas, pu jūšų mokslas — nei atlygini- 
Ir to jau daugeliui užtenka. Ir mo, nei pasmerkimo — juos tik 
paskui, tu matai tik išorinę ne- didina. Pavaikščiok po maudyk- 
tvarką, visai nenorėdamas svar- les. ir pj^ptysi. kuo virsta pa
styri. kokie yra galingi išvidiniai pročiai. Mes ėsame liudininkai

—Žinoma! Tu man atsakysi, sumišimai, kilusieji iš minties 
kad tu ieškai savo idealo. Bet, aš laisvės ir dar kokios laisvės!

—Tai labai puiku,*kad mintis

mo dvasia.
—Savotiškas išdidumas! Taip 

.aš tai pripažįstu. Ko tu nori, 
aš juk negaliu lenktis prieš Ne
santį. Aš jaučiu savo pajėgas ir 
aiškiai pareiškiu, kad, vienas 
galiu vairuoti savo laivą ir, taip 
pat pasakyčiau, išlaisvinti savo 
brolius. Aš noriu jiems parodyti, 
kad dorovė, atvaduota nuo Die
vo, gali gyventi ir nešti vaisius. 
Jūsų Dievas, pagal tavo suprati-

—Aš rimtai abejoju, ar tu 
galėsi jį rasti užu Dievo. Tuo 
tarpu tavo mokslas, be tavo ži
nios, moko dievinti medžiagą.
— Atsiprašau, protestuoju!

— Ar tai jau įvyko? Suprask tu, vestuvės miesto val-
— Taip. Po mėnesio panelė dyboje praeina 'nepastebėtos.

- - - Bažnyčioje —tai didelis skirtu
mas! Ten muzika, gėlės, nekvies- mą, sielose išaugina prigimtines 
tos minios grūdimasis, jaudinan- dovanas, kurios ten buvo pasė
lis išėjimas tarp fotografų, ku

one jus fotografuoju iš visų 
pušų. * -

—Aš suprantu, kad ji turi
kuo jaudintis. Bet, kaip tu pats vei aš noriu pavesti savo gyveni- 
pasakei,ne tikėjimas ją verčia

siasis redaktorius, kuris atvirai ' taip elgtis tose aplinkybėse. Aš Trejybė be Dievo: Sąžinė, Parm- 
neigia Dievo buvimą, argi gali
tuoktis-, bažnyčioje? Kur būtų

, mano nuoseklumus?

Marta Joly vadinsis- ponia Povi- 
- Bene Enguerrand. Paskutiniu 

laiku buvo atsiradę keblumų. 
Tik,tu įsivaizduok, anyta norėjo, 
kad aš atlikčiau sutuoktuves baž
nyčioje!

—Ir/u priešinaisi?
— Sakyk, mano senasis Lo

pote, "Naujosios Aušros" vyriau-

tos. Kam gi Jis ten reikalingas? 
Argi žmogus, save pažįstas, ne
gali be pagalbos išauginti savas 
dovanas? Sitai išlaisvintai doro-

mą. Mano laikraščio šūkis yrą:

— O, aš žinau, kad tu negai
lestingai nuosaikiai galvoji. .O 
kaip tavo sužadėtinė?

—Ji taip pat nuosekliai pro
tauja, kaip ir aš. Ji, be abejo, 
kitados tikėjo į Dievą, bet nuo

niekados ponios Joly nesu ma- ga, Garbė. Aš noriu suburti vi- 
tęs bažnyčioje. Man tai — ne 
vistiek pat. Man būtų didelis 
džiaugsmus matyti, .kad tavo 
jungtuves Ųipfkįimna kunigas. 
Tavo vestuvės prteš vieną bur
mistrą yra tik gryna sutartis, ku
ri neįpareigoja sielų, ir tu galėsi 
ją sudraskyti, kai tau patiks.

sus geros valios žmonėms prie 
šitos pagerintos dorovės.

—Vargše, kaip tu klysti! Kiti 
ankščiau už tave išėję f kovą su 
Dievu, po Savo gyvos galvos pa
liko tik truputį dūmų, kurie 
išsisklaidė, iš naujo iškeldami 
tai, ką jie norėjo sunaikinti. Ir

manau, neklystu, kai tau sakau, 
kad daugelis tavo sekėjų pasiliks gaB nagrinėti įvairius klausi- 
sau iš tavo nuomonių tik vien- muž juk niekam čia blogo, 
intelį teigimą: Dietfo nėra.

Mat, Dievas daugeliui liekasi jei žmogaus protas neprisiima 
ramumo neduodanti kliūtis, ku- ' sąžinės priežiūros, tuomet jis pa- 

_____ rią bijoma peržengti. Jei šita 
jėgas, kilusias iš pačios tavo pri- kliūtis bus sulaužyta, banga iš- 
gimties. jėgas, kurios gundo, o silies. Tu galėsi garsiai šaukti: 
labai dažnai ir vadovauja žmo- sąžinė, pareiga, garbė; išjuoks 
gui? Tu tarp savo reikalavimų 
įrašai pareigą visai nepastebė
damas, kad šis žodis po tavo 
plunksna yra tik grynas šešėlis. 
Tu skelbi garbę,' negalėdamas 
nusakyti, kas ji yra, ir tavo sekė
jai negali susitarti, kur jos ribos. 
Jeigu Dievo nėra, žmogus tuo
met yra tik krūva ląstelių, tik 
gyva medžiaga,. Aš tuokart klau
siu. kaip tu, bedievis, gali atskir- 

‘ <i savyje veiklų pradą, nepri-

mus juk niekam čia blogo.
— Atsiprašau. Tu gerai žinai,

silies. Tu galėsi garsiai šaukti:

šito laikotarpio, po didžiosios 
1900 metų parodos, kacla yra jau 
tiek nepadorumo-drabužiuose ir 
elgesyje^ Po pažangos priedan
ga dedamas ištvirkimubpamatas. 
Pasįklausykim: jokio pasiprieš
inimo negirdėti! >

Ir. tylint tiems, kurie turrėtų 
pasmerkti, kiekvieną, dieną po 
žingsni žengiama pirmyn. O tie.

Iš

Bet aš juk netikiu į Dievą! 
Tai aš žinau, mes užtenka- 

Ji visai nenori vaidinti nevertos m ai jau •'ginčijomės šituo klausi- 
kimedijos. Kai dėl ąpytos, leisk- mu. Jei tavęs dar . nepasiekė 
man pasakyti, kad ne tikėjimas dieviškoji šviesa, tai dėl to, kad 
ją stumia reikalauti bažnyčios., tave dar supa savotiška išdidu

šio laiko jos tikėjimas gęsta. Ji 
turėjo persiimti marib mintimis.

jų sapnąsVivo palaidotas jų ka- . “"r m£ dulkėse. Tu, gal Oūt, skiriesi Pnrnesl1 ** «"» 
nuo savo pirmatakų tuo. kad no
ri matyti žmoniją, prisirišusią 
prie idealo. Bet nenoromis man 
lemia mintis, kad tu nori lipti

mėgsta tą pavojingąją sritį, kur 
mūsų sugedusioj! prigimtis pa
sistengs jį pastoviai pririšti. Tai kurie drįstų, bijo’ skubintis, ši 
— pirmas laipsnis, nuo kurio diena beveik panaši į rytdieną, 
žmogus pradeda kristi žemyn. Ak. šitie visi bekeik, sudėti kru- 
Juk tavo pasaulietiškoji sąžinė von, kokią permainą jie dengia!

jie tave* panosėja. Tu žinai,kad 
yra sritis, kur tavo tą “laisvąką ___ _____ ______
sąžinę” be nįekur nieko nugrus neturi užpakaly jokio prievaiz- ’p0 dvidešimt metų' matysime 
į šalį ir gana: kalbu apie doros dos ir baudėjo, todėl jos reikšmė gražių dalykų! Galėtumei su ma- 
sritį. Juk tada žmonės nežudys, yra labai sumažėjusi. Lengva yra

ją abejojant priimti ir Iš jos iš
sivaduoti. Kai dėl garbės, tu ge
rai žinai, kad mūsų žmonėse ji mas. paruoštas 
gyvena nepaliesta tik tiek, kiek kurių

sritį. Juk tada žmonės nežudys, 
nevogs, aišku, tik dėl to, kad bi
jos policijos. Bet tegu negresia 
teisėjas, tuomet tamsybės pa
slėps. tai, ko negalėtų pakęsti 
Šviesa.

— Tad tu nori pasakyti, kad 
mūsų laisvoji pasadtietiskoji są-

įves?

tu

abejojant prumti ir iš jos iš- Ar nori, nupasakosiu išTfflkSte;- 
aduoti. Kai dėl garbės, tu ge- Klausyk, ten pridengtas ištvirki- 
žinai. kad mūsų Žmonėse ji mas. paruoštas pačių drabužių, 

vena nepaliesta tik tiek, kiek kurių kaip ir visai nebebus, ^a- 
kalinga viešai pasirodyti. Ir- matysi kaip elgias moteriškoji 
taip pat žinai, kad labai daž- lytis: juk tai jau ir dabar —tik

ra provokacija. Dabar jaunikai
čiai ir mergaitės jau nuolat ben
drauja savo tarpe; o tai eis vis 
blogyn. Jie dėsis tariamai apsi
pratę su pavojumi, b tuo tarpu 
jie juo skonėsią savo mintyse.

me ir nusikalsti.
-Kiekvienoj visuomenėj yra 

-Toji jūsų jaunuomenė, ku- trapumų. Mes čia neko negalų 
me padaryti.

_ — Negaliu tau atsakyti, ta
čiau aiškiai jaučiu, kad tais pra-ri dar nėra įgriuvusi į Bedugnę, 
das, yra. Aš tik jo ieškau užu dar iš savo širdžių nėra išbrau- — Bet, mano drauge, reikia 
jūsų Dievo, štai ir viskas. kusi Dievo.'Jis tik yra iš ten pa* stengtis juos sumažinti, tuo tais



grupė važiavo f Šiluvą, pasi

montuotas. Tik

senelių

Čia matome

pasky- savaitę. Jos tema buvo “Katalikų 
respub- studentų atsakomybė šiandien

kų ir stogui.
Aukštelkėje y 

invalidų prį<

tą ir padorų, bet kairiųjų 
pažiūrų, . kietą laisvamanį. 
Kada jo vienas kitas drau
gų, taip pat ir laisvamaniai, 
mirė susitaikę su Bažnyčia

laidotas su bažnytinėmis iš
kilmėmis. Ir susilaikė su 
Bažnyčia ne tik prieš pat 
mirtį, bet jau keletą metųčiapatbaž- 

tvėje tu-
Matyt, kad tie, kurie anks

čiau save Jaikė laisvamaniais, 
bolševikų priespaudoje grįž
ta prie religijos. Pamatė, kad 
religija ir tautiškai stiprina

RAUDŲ SVEIKINIMAI Iš LIETUVOS
Už 8 kilometrų nuo Šiau

lių, prie pat plento Šiauliai 
— Tautagė, aukštumoje sto
vi nedidelė Aukštelkės baž
nytėlė, —«Ber pirmąjį pasau
linį karą šioji bažnytėlė ar
tilerijos sviedinių buvo visai 
sugriauta. Nepriklausomybės 
metais ji buvo atstatyta.

Paskutinėmis žiniomis iš ir buvo palaidoti su bažny- 
Lietuvos, minimoji bažnytėlė tinėmis iškilmėmis, labai jau- 
per šį karą išliko sveika ir da
bar . dar tebeveikia. Kunigo 
^pareigas eina grįžęs iš kalėji
mo kun. Požėlą. pastango- 

vidus atre- 
reikia naujo 
surinkti au-

'(istoatrs nnd frjntis 
0»r ShKere Wfcb«* f* ■

5

Happy and Prosperous

Prezidentas paskyrė vyskupą
Taip, Prancūzijos prezidentas Prancūzijos

Renė Coty paskyrė kanauninką rė vyskupą pirmu 
Artinu* ETchiiigėrStrasbourgo____ . likos atoriii

. vyskupu koadjutorium su teise - 
' * paveldėti vyskupijos valdymą...

aržrhTt"

dinosi ir tarėsi su kitais savo 
vienminčiais, kas neiktų da
ryti, kad jų nepalaidotų pa- 

v gal religijos papročius."
šį rudenį miųimas asmuo 

mirėLietuvoje* Kaune. Pa-

PH. DIETZ COAL C0., tat
HE 3-3400 • Hi 3-O5OO

^DIETZ AUTOMATIC HEAT, INC

~ turėdavo 
ėdąs laiškuo- 
artimiesiems 

paplotėles 
į parapijos. oflffiOCKTON, MASS.

THE HOME NATIONAL BANK I

nytėlę ir kunigą, 
ri paguodą.

Prieš pora mėnesių minimo
je prieglaudoje mirė K. Ado
maitis, ilgus metus buvęs 
Kurtuvėnų parapijos 
tijonu. mui į’*4’“’' '

Dar Nepriklausomybės lai- 
kais Kurtuvėnų parapija. geniau ]
(Šiaulių aps.) buvo įsivedu- paprotį pri 
si tradiciją, panašiai kaip 
Kaupe, - Vėlinių išvakarėse' 
ant savosartimųjų kapų už
degti žvakutes. Pa§irdao, kad 
šias tradicijas tebetęsia ir 
iki šiol, šiemet taip pat bu
vo uždegę.

Į Šiluvos atlaidus ir iš to
liau suvažiuoja, maldininkų, 
šiemet ir Šiaulių apylinkės 
kolchozininkų maldininkų

A HAPPY NEW YEAE

' TO OUR FRIENDS Ajfb PATRONS 

FROM THE OFFlC'Eięs EMPLOYEES

svetur kaidyje dalyvavo ir valstybės min-' 
pirmininkas. Katalikai kreipia. 

Tokia žinia keista girdėti Pran- nę pusę —kaip susitarti, kad dėmesio į Afriką geru laiku, 
neš stipriai joje nori įsibrauti 
masyvinis komunizmas.

no, kad “kolektyvinis spreAįiA PIETŲ AMERIKOJE* KATALI
KŲ LAIKRAŠČIAI

Testimonio, Kolumbijos laik- 
kąsias vertybes”} ^ rastis, skelbia, kad lotyniškoje
Ar tie ekspertai sugebės tinka- Amerikoje kyla skaitančiųjų 

mai savo uždavinius atlikti, ki- skaičius. Bet katalikų laikraščių 
tas klausimas. Bet pažymėtinas ir knygų maža kas skaito. Pla- 
bendrovės noras santykius taip 
darbo ir kapitalo pagrįsti 
krašto bendrąja ger

cūzijoje, kurioje bažnyčia yra at-

Dvasininkai turės stebėti morali- iš savo gim
Kai kurie, ir

darbo žmogaus vertė būtų tinka- 
skirta nuo vą^ybės dar 1905— mai pagerbta. Korporacija radi
1907 metais. Nuo to laiko nu- i
stojo veikęs ir konkordatas, ku- mas turi atsižvelgti ūkimus d;
ris buvo sudarytas 1801 ir kurię jvinius ir net daugiau į žųjefi

vo numatęs ,kad Prancūzijos
va {turi teisę paskirti vyskup-

itaręs su Vatikanu dėl
itiatų.

a teise nebuvo pasinaudojęs
nFv Prancūzijos preziden-

oio dabar

prisimi
nė tsį paprotį? šiemet prieš 
Kalėdas Brooklyne yra ga
vusių laiškuose iš Lietuvos 
kalėdinių paplotėlių. Atėjo, 
galima sakyti, neblogai. Ne
sutrintos. Tik įlūžumos į ke
letą gabalų. ■ K. Dubeika

tasikidab , 
kaip tyf tada, kada yr.taaa, saua yra F<u«u- Mo-

pats konkordatas. Kaip tors korporacija yra pirfnoji?ta 
ri į bizni ateina su tokiom idėj
om.

čiai pli
ą sumani

tai buvo galima? Istorija susida
rė tokia... ___

Kai konkordatas buvo panai- |$ KARIUOMENĖS Į MISIJO-
X Įtintas, Elzasas ir Lotaringija ne- ------- *—

■ ;

O-.

VYČIŲ SUVA23ĄVBIAS NEWARKE

MLAIN OFFICE — 34 School SL, Brockton
BRANCH —836 N. Mato, Brockton

- 18 Central Sųuare, Bridgewater
tiręĮiginiai raštai,

redaguoja- 
italikų Vyčių 29 kuopa Newarke ( du 

gruodžio 16 susirinkime išL prof 
• rinko naują kuopos valdybą ligįf 5

iš sekančių asmenų: Juozas 
-ATSakeviČlus J- pirm., Ch. 

Strolis — vicepirnr, ^Helefi __
Balchunas —’ pfx)tokbių <a£t* Joe 
P. Pod

inės ąpygar-

584 TCashtogton St., VVhitman

rite geros—meniškos fotografijos
šo- 
jmt

t; 9 vai.
kiai viešbučio salėj,

omas orkestrui
švč.

nyčioj

lai gali turėti
nuo

mi^ Laikraštis kai
/Spaudą žu „ itsilikfanu.

VENEZUELOS MOKYKLOS
Sic, Venezudfoslžtikraštis, pra

neša, kad beveik pusė (48.7) mo
kyklinio amžiaus vaikų Venezu- 
eloj nelanko mokyklų. Priežastis 
nėra pakankamai mokyklų nei 
mokytojų. Privatinės, parapinės 
mokyklos išmoko vaiką dvigubai 
pigiau nei valstybinės mokyklos. 
Laikraštis reikalauja, kad valsty
bė skirtų daugiau pinigo mo^. 
lui. Lig šiol skiriame 6.3 proc. 
viso biudžeto. Reikalauja taip 
pat, kad būtų paremtos ir priva
tinės mokyklos, kurios atlieka 
valstybei didelį patarnavimą.

, , N1ERIUS
buvo tuo melu Prancūzijos vaL America žurnalas pranešė kad 
stybės dalis. Nuo 1870 pralaimė- Vatikanas* paskelbė potvarkį dėl 
jusi karą, Prancūzija turėjo per- buvusių karių, stojančių į dva- 
Idsti tas dvi provincijas Vokie-* sininko luomą. Potvarkis nurodo 
rijai. Tada jom vyskupus skyrė, sininko luomą. Potvarkis nuro- 
susitares su Vatikanu, Vokieti- kad yra asmenų kurie pasi- 

v - . į dvasininkus. Tarp išėjimo iš
traukę iš kariuomenės nori įsto- 
karioumenės ir amžinų apžadų 
turi pfeiti ne mažiau kaip., trys 

, mėn. Tai esą atsargiau, nes žmo
nes iš kareivinių dvasioą puolasi 
į kitą pusę. Tegul pirma apsi
pras, aprims ir tik tada padarys 
sprendimus. * 1

Maryknoll, kuris rūpinasi pa
šaukimais į misijonierius, pra
nešė, kad nuo karo pabaigos 200 
buvusių karių įstojo į misijonie
rius. Dabar esą 100 asmenų, ku
rie dar tarnaudami kariuomenėj 
susirašinėja su Maryknoll dėl jų 
būsimo pašaukimo. Pažymėtina, 

' kad į misijonierius nuėjo nemaž 
karių, kurie buvo tarnavę nuo 
kultūros atsilikusiuose kraštuose, 
ir matė jų dvasinį skurdą. _______
MIŠIAS LAIKO IR PIETŲ Ašį- , Padainavus ir pasiklausius

• GALYJE piano muzikos (skambino B.
Buvo žinia, kad Ahtarktika. S&viCki), linksmoje nuotaiko-

Si-

kalbėjo buty 2 vai. ir ten pat 5 vai. 
New Jer- koncertas, kurį atliks pačių

ejybės
10:30 vai., po •apijosDouches 

Laukžemytė,
dos komiteto narė

. ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
jų, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
[RAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

jos kaizeris. Kai po pirmojo pa-* 
saulinio karo Elzasas ir Lotarin- 

' gija buvo grąžinta Prancūzijai, 
jos išreikalavo, kad konkordatas 
jų teritorijai būtų paliktas. Abu
du vyskupai po prijungimo pasi
traukė. Reikėjo naujus skirti. 
Prancūzija neturėjo diplojnatin- 
ių santykių su . Vatikanu. Min.

z pirm. Clemenceau kreipėse į Pa
ryžiaus kardinolą ir arkivyskupą 
Leon Amette, kad jis susisiektų 
su. popiežium dėl naujų vyskupų 
Strasbourgui ir Metzui. Benedik- 
tasXV pateikė sąrašą tinkamų 
torų vietom vyskupų. Clemence
au parinko vyskupą Ruch Stras
bourgui ir vyskupą Pelt Metzui. 
Po poros mėnesių popiežius juos 
patvirtino.

Pelt mirė 1937. Jo> vietoj bu
vo atkeltas iš Troyes vyskupas 
Heintz. Vyriausybės jokis skyri

mas nebuvo reikalingas. Bet pa- ______ _____________
skirti jam koadjutorių jau buvo arba pietų ašigalio sritis yra 5 
reikalingas ir vyriausybės žings- g milijonų kv. mylių plotas, 
nis. Tai padarė 1945 Charles de 'j,aj plotas didesnis kaip visa Eu- GaulJe.— jis parinko, vyskupą ropa/kuri turi 3.7 nSl. mylių, 
Weber; jį paskyrė Vatikanas, ir kaip Australija, kuri turi 2.9 Prancūzijos vyriausybė paskelbė mflP mylių; į jungtinės Val- 
jam savo pripažinimą. Tik šio stybės su daugiau kaip 3 mil. 
vyskupo buvusį asmeninį sekre- Nebuvo betgi žinia,’ar tai ištisas 
torių Elchingėrį dabar jau for- kontinentas ar tai salynas. Pir- 
maliai paskyrė pats PFancuzijos masis davė šviesos Batono ko- 
respublikos galva. Tai esąs pirm- fegijos jėzuitas tėvas Dantei 
as toks skyrimas visoje Prancū- Linehah, kuris dalyvauja ekspe- 

. zijos respublikos istorijoje, ^r- <Mcijoje ir yra tiek pat mokslin- 
"1^ retorijoje inkas kaip ir kunigas. Seišmo-

i * * j-t- .. g^ų pagalba jis nhstatė, kad
pietų ašigalis yra po 8,297 pėdų 

. storio sniego ir ledo sluoksniu.
Ašigalis nėra vandenys — tai 

t uolos, iš kilusios iš vandens vir- 
šum. jūros paviršiaus 903 pėdas.

Tėvas Linehan pasakoja; kad 
ekspedicijoje lai^pmos mišios, 

ic. klausoma išpažinčių, kai tik kas
reikmenų gamintojaL pasikvietė pareiškia norą.

• tom derybom į ekspertus ekono- KATALIKAI KREIBIA AKIS Į 
rųistusis dvasininkus. Kaip ben- ’ AFRIKĄ
drevės viceprezidentas Cushman P«x Romam> tarptautinis ka- 
paskelbė, ekonomistai turės pa- talikų studentų sąjūdis, gruo/

' apie New Yorko

studijų dienas, kurios bus 
sausio 10-12 Robert Treat 
viešbuty Newarke, N. J.
w Dienotvarkė
Sausio 10, penktadienis: 

Robert Treat viešbuty regist
racijos pradžia 6 vai. vak.;

| susipažinimo vakaras šv. Jur- . 
gio salėj, 180-82 New York 
Avė., 9 vai. vak.

Sausio 11, šeštadienis: mi
šios už Charles Bason švč. 
Trejybės bažnyčioj, 207 A- 
dams St., 8 vai. ryt.; - regist
racija 9 vai.; bendras pasė
dis viešbuty 10 vai. Nuo 11 
vai. ligi 1 irai. p.p. posėdžiai

STOUGHTONO ŽINIOS
Lietuvių šeštadieninė mo

kykla gruodžio 21 buvo pa- ’ 
kviesta pas Mrs. C. Fostef^a- 
sisvečiuoti. Kun. M.^ęmbrė 
papasakojo apie Myros vys
kupą šv. Nikolojų (Santa 
Klaus), nuo kurio prasidėjo 
Kalėdų dovanų dalinimas,, ir 
apie šv. Pranciškų Asyžietį, 
kurs pirmas įvedė Kalėdų 
betlėjus. Dalyviai buvo dar 
apdovanoti ir pavaišinti su- dvasiniais, lietuvybės, santy- 
muštiniais. * ^kių su ateitininkais reikalais;

Visos pajamos skiriamos vy
čių vardo stipendijai steigti, 

šiuo suvažiavimu daugiau
sia rūpinasi apskričio dvasios * 
vadas kun. ,V. Karalevičius, 
apskričio pirm. L. Janonis, s
v. Guzewicz ir Jokūbas stukas. | Draudimo reikalais, taksy (Income

New Hawen, Conn.
Tax) paruošimui, notoriniu doku* j 
menių tvirtinimui

1

je išvyko namo.

1 vai. pietūs; popierinėj sesi
joj nuo 2:30 ligi 4 vai. bus 
studijuojama apie lietuvių 
kultūrą, sportą ir kokiu bū-

. La* DUFFY & QLHNN, Ine.

10 mėtų dirbęs misijose JaRp- 
nijoj, dalyvavo šv. Varad 
draugijos vakarienėj, skaitė 
paskaitą ir iš misijų gyveni
mo rodė filmus.

Parapijos reikalam . prieš 
metus buvo pradėta lošti bin- 
go. Per metus žaidimas gerai 
įsibėgėjo, penktadienių vaka
rais susirenka daug žmonių. 
Dėka žmonių, kurie priside
da darbu,, žaidimas neša pel
no.

Kalėdinė eglutė, kurią kas
met parapijsujuošia vaikams, 
praėjo labai gražiai.

E. Markevičius iš 
taigos išsiuntinėjo Jh^^is 
kalendorius. Juose pažymėta 
šv. Kazimiero bažnyčios pa- f 
maldų tvarka.

- Mirė Kazys Jasudavičius,

x: Juozas Andriušis |
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT * NOTARY PUBLIC
Užpildomi f ederaliniai bei valstybiniai .taksai, tvirtina- t 

mi įvairūs dokumentai.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, | 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairiu į 
rūžtų atsakomybės* bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo | 
nelaimingą atritikkau bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės j 
išlaidas. I

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS DiS. COų Hartford, t 
C—nirtltat • J '•

Greitas ir sąžtatagaa patafnavimas. Į
Kreptfc šiokiadieniais 9 vaL ryto iki 8 vaL vak.

Juozas Andriušis t

Ilnehan, kuris dalyvauja ekspe-

šiai išeitų krašto ūkio gamybai, stybėj Gitanoj surengė sty

gyv 1948 Shepard Avė., Ham-
J . WINTER GARDEN TAVERN

aktas buvo taip pat dabartinio 
prezidenJf/Coty oficialus atsilan
kymas pas popiežių.

87—09 Jatnaica Avė. VVoodhaven. 21, N. Y- |.
VIrginią 7-4477 Į

š

Dresaing Kobės
Ootritor Jackets

Vest Frontą
Neckband shlrte, btack and 

white ta Dacron and CbttonPIRMAS TOKS DALYKAS IR 
' AMERIKOJE

. Pavasarį prasidės auto darbin
inkų unijos derybos su Ameri
can Motors Corporation. Ramb
ler automobilių ir Kelvinator

dėn, Conn.; Gustas Svaras, 
gyv. 345 Summit St., Fair 
Haven, • Conn.; Marija Jasu- 
kevičienė, 71 metų, gyveno 
Branford, Conn. Velionė iš
augino 12 valkų, kurių 8 dar 
tebegyvena. Liko vyras Bro
nius ir 16 annūkų K.N.H.

; VYT. BELECKAS savininku

2S tat 51tf St„ lfew Y«* », lt V

Vatikano "Dm. Romano*' pri
minė, kad kataliko civilinės ve
dybos, be bažnytinių, yra sun
kioji nupdėmė.

švoic*ri|oė proc, Rinktas 
dr. Thomas Hdenstdn, katalikų 
konservatorių partijos atstovas. 

, Prezidentaus venerius metus.

Baras. Sale vestuvėms* 
parengimams, siisirin

maras, elc.

IMS MADtSON ST.

Inc



ligos

parapijai.

Kuopos valdyba

Dividends Poid

METUS.

UŽSIPRENUMERUOKI! 
KULTŪROS ŽURNALĄ

Prenumerata 
VISUR 6 DOL.

Kuo baigėsi kautynės, koks 
likimas ištiko patriotus linkuv- 
ius sunkiais ir dar vis tebesi- 
tęsenčiais okupacijos metais, 
pasakys ateities dienos. Bet ži
nia, kad jaunasis Linkuvos ka
pelionas į jaunųjų lietuvių šird
is sugebėjo Įskiepyti šventą Die
vo ir Tėvynės meilę, kurią jie

SCENA iš “Pažadėtosios žemės", kurią matysime Darbininko vakare 
Brooklyne sausio 19.

NASHUA N. H.
Gruodžio m. 11 d. vietinis

Viešnios palinksmins pub
liką baletu. Kalėdų senelis 
žada atvažiuoti kiškį pasikin-

’ Visi kviečiami į Šv. Juoza
po parapijos didžiąją salę.

Tėvų K-tas

iastbm mrkway ofrcf! ’ ” 
Parfcwqy «t NahM<l Areno* 

■i BeeMe* • FM

bininką” bei naujai užsisa-

Angeles apygarda nori Įsigy
ti savus namus. Tuo pačiu 
rūpinasi ir Detroito apylinkė.

VL. RAMOJUS 
Raportažas iš Chicagos

Labai daug prisidėjo prie 
veikalo gyvumo muzika ir 
garsų efektai. Muzikinės da
lies vedėjas — J Petkaitis.

Waterbury, Conn.
Lituanistinės mokyklos Ka

lėdų eglutė sausio 5, sekma
dienį, 3 vai. p. p. Programo
je švenčių giesmės, dainos ir 
deklamacijos. Visa atlieka 45 
mokiniai. Penkios mokinės 
parodys savo gabumus prię 
piano. Atatįnkamą muziką 
pritaikė ir mokinius paruošė 
muzikė Irena Kleinaitytė. 
Dainoms vadovauja mokyk
los vedėjas mokytojas M. 
Kiemaitis.

Ilsėkis ramybėje šviesusis, 
kunige, o Tavo žingsniai dar, 
rodos, gyvi lietuviškoje Chica- 
goje, kur gyvenai, dirbai ken
tėjai ir tikėjei.

lionavo kun. J. Petrėnas. Iš ten 
dalis geriausiai ginkluotų parti
zanų atsisuko į rytus, trumpam 
išlaisvino Joniškėlio ir Pušaloto 
miestelius.
žio išlaisvinimo žygiui. Chicago- 
je kun. J. Petrėnas papasakojo, 
kaip jis tada, partizanų prie
dangoje, keliavo pas vysk. Pal
taroką, apsistojusi kaime prie 

Rodos, ne Už kalnų tie lai- Joniškėlio, pasikalbėti, apšvar-

parodė sunkiausiose gyvenimo 
valandose.
• Mūsų pokalbiuose su kun. 

Jonu nuolatos ir nuolatos pri- 
sikeldavo anos sunkios tautai 
dienos, pavergtųjų brolių ko
vos, kančios ir aukos, ir aš ma- 

ruošėsi Panevė- tydavąu, kad pavergtųjų brolių 
kančios buvo ir kun. Jono šir
dies kančios. Ar tik -"ne anų 
tragišką Lietuvos likimą ir bai
sias žmonių kančias skelbiančių 
aidų iškankinta taip anksti sus
tojo plakusi ir šviesios atmin
ties kun. Jono širdis? ;

•AIDAI". MĖNESINIS 4B 
PUSL. DIDELIO FORMA

TO ŽURNALAS. EINA 
JAU TRYLIKTUS

OIVIOENO ©H YOUR 
savings

cūzijoje išsirinko naują valdy
bą. Į kurią Įeina: P. Klimas, 
R. Bačkis ir M. Macevičiūtė. 
Draugija veikia prie Prancū
zijos Liet. Bendruomenės.

WORCESTtefk^MASS.
LDS 7 kuopos, metinis- sifc. 

sirinkimas šaukiamas sausio

Pelno gauta 55 dol 80 cen. 
Gautas pelnas, nario mokes
tis ir kitos- aukos, viso 86,24 
dol., pasiųsta Balto Centrui, 
vargstantiems Sibire ir kitur 
lietuviams sušelpti.

Balto Skyriaus valdyba už 
leidimą nemokamai pasinau
doti salės patalpomis nuošir
džiai dėkoja klebonui kun. J. 
Bucevičiui ir jo- padėjėjui 
kun. A. Vainauskui. P. S.

nienė taip pat buvo ir režiąp- 
riaus padėjėja. Sidney nors 
ii neturėjo progos daug pa
sireikšti, bet savo atliko; vaiz
duodamas apšepusį Kanados 
ūkininką. Gi Frank Taylor 
vaidino Vladas Plečkaitis. Di
namiškus, malonus, lankstus, 
temperamento balsas. Gana 
sunkią rolę išpildė visai ge
rai. '

Beveik visi artistai vaidi
no tik pirmą-kartą profesio
nalo režisoriaus vedami. ■Žino
ma ir dekoracijos prisidėjo

ruošė išsamią monografiją.
Atleis skaitytojas, kad trum

pam sugrįšiu į tragiškąją 1944 
metų vasarą. Tų metų liepos 
pabaigoje, raud. armijai nesu
laikomai pirmyn žengiant. d> 
dėti Lietuvos partizanų būriai 

“*ama snj^aukė Unkuvon. Inu kape-

GRA
N. B. New Yorkas turės 

progą veikalą pamatyti Bro
oklyne sausio 18 d. Red.

gaitytė-Graudušienė, Paulius 
Jurkus. Juozas Tysliava. LB 
Lindeno apylinkės “Birutės" 
moterų choras, vadovauja
mas muzikės Šerienės —

Pjgeškalėdinė nuotaika Chica- 
goję buvo slogi ir niūri. Ruden
inis vėjas ir juodi debesys si
autė, ir sunkūs lietaus lašai bar
beno į langų stiklus. Be gruodo, 
sniego ir ledinių žvaigždžių spin
dėjimo erdvėje pasitikom Ka
lėdas ir jas atšventėm. Tame 
liūdname gamtos fone iš New 
Yorko atskardeno netikėta ži
nia, kad gruodžio 17 ten staiga 
mirė kun. J. Petrėnas, tesulau
kęs vos 46 m.

• Škotijos laivas Narva 
gruodžio 22 pakeliui į Norve
giją su miško medžiaga nu
skendo. Įgula 28 žmonės, ma
noma. ' visi žuvo.

Mudu susipažinome tik 1951 
metais Chicagoje, lietuviškame 
Bridgeporte, toli nuo ano krašto, 
kur prabėgo jaunystė ir laimin
gieji metai, firmoji pažintis, su
rišta su gimtojo krašto prisi
minimais. su niūdieniu spaudos 
darbu ir tomis pačiomis opio
mis žaizdomis, tebepūhuojančio- 
mis širdyse, taip mus suartino, 
kad puo tos susipažinimo vai. 
likome nebci&kirianiai bičiu
liai Išvykęs Į New Yorką, daž
nai rašė laiškus, skatino nemes
ti plunksnos, atidžiai sekė 
Chicaginius reportažus “Darbi
ninke" sėjo viltį tikėjo Į šviesią 
Lietuvos ir viso pasaulio ateitį.

• Lenkijos keturi žvejai 
gruodžio 22 išsikėlė į Danijos 
Bornholmą ir paprašė azylio.

• Vokietija 1957 metų pa
baigoje turi jau 125.000 vyrų liatftthšėima išemigravęs. Ra-

?- Šyti: V. Brilling, 13b. Gauting 
Sanat. D. I.. W. Germany.

York City. Atsiliepti: A. Ma
linauskas, 87 Crescent Avė., 
Melrose, Mass.
; Antanas šimanskas, sūnus 
Antano ir Angelės, gimęs 
1926 m. kovo 11. Atsiliepti: 
Mrs. Stasė Saveikienė. 23 
Adams St.. Newark. N. J.

Povilaitis su žmona ir vai
kais. gyvenęs 1946^48 m. Nu- 
ertingene ir Schwaebisch 
Gmuendėje. Vokietijoje; Nor
kevičius, buvęs 1947 metais 
FreucĮentah^ Vokietijoje, vė-

Baltimores žinios 
Sukaktuvinis vakaras

Lietuvių melodijos radijo 
valahdėliai sausio 11. sueina 
10 metų. Sukakčai paminėti 
tą dieną, sausio 11, šeštadie
nį,. 7:30, vakare Lietuvių sve
tainės didžiojoj salėj Įvyks 
linksmas vakaras. Radijo va^ 
landėte rūpinasi A. Juškevi
čius'ir K. Laskauskaa. Jų pas-' 
tangas baltimoriečiai įverti
na, nes oro bangomis turi pro
gos išgirsti pačias vėliausias 
lietuviško gyvenimo žinias. Į 
vakarą visus kviečia atsilan
kyti. Bus rodomos filmos "Lie.- 
tuviai po Baltimorės dan
gum”. Nevienas galės išvysti 
ir savo veidą iš praėjusių ge
gužinių, piknikų, Tautų Die
nos ir kit. Be to, bus gardžių, 
valgių, alaus ii" J. Lekevičiaus 
linksma šokių. muzika.

Legionierių
kalėdiniu pobūvis, įvykęs 

gruodžio 22, praėjo gana 
linksmai. Atletų klubo patal
pos buvo pilnos žmonių ir 
klegėjo nuo vaikučių krykšta
vimo, kai jiem buvo dalina
mos dovanos. Iš atėjusių nie
kas nesigailėjo. Išsiskirstė 
vieni kitiems linkėdami lai
mingų švenčių. ,

Mūsų mirusieji 
‘ Po il£os ir sunkios 
gruodžio 14 mirė savo namuo
se, 534 Sunset Rd., Vincas 
Misiukevičius. Velionis buvo 
I-jo pasaulinio karo dalyvis 
ir vienas iš pirmųjų, kurie 
suorganizavo liefuvių legio
nierių 154 postą. Palaidotas 
su penkiom šv. mišiom ir ka
rinėm apeigom gruodžio 18 
National kapuose. Liūdėti li
ko žmona Ona, kuri taip nuo
širdžiai ilgai jį slaugė.

Gruodžio 19 savo name 
staigiai mirė Magdė šlakienė. 
Laidotuvės buvo gruodžio 23 
iš šv. Alfonso bažnyčios šv. 
Stanislovo kapuose. Liko nu
liūdęs vyras Kazys.

< Jonas Obelims

Jos buvo! paprastos, bet sko
ningos. Spalvos suderintos. 
Tai nuopelnas A Navasaičio, 
F. Maslausko ir G. Liaukaus. 
Apšvietimas irgi buvo pui- 

Hms. Skirtingi šviesų varian
tai daug prisidėjo prie nuo
taikos sudarymo. Apšvietimo 
viršininkas buvo .V. Miniu-

680 8USHWICK AVĖ. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Kcks skirtumas tarp pir
mojo ir trečiojo‘veiksmo. Pir
masis — prašmatnus salio- 
nas, visi apsirengę su forma
liais rūbais, radio groja sim
fonijas, scena šviesi ir atsi
duoda lengvumu. O trečiaja
me — apleista naujakurių 
trobelė, apšviesta likterna, vil
kai kaukia netoliese ir lauke 
siaučia didžiulė audrą. Kam
barys niūrūs, ir klaiku daro
si vien tik bežiūrint.

METAMS 
ADRESAS

New Yorko Lietuvių Daili
ninkų Sąjunga gruodžio 7-15 
d.d. surengė meno parodą lie
tuvių piliečių klubo patalpo
se. Nors buvo blogas oras ir 
streikavo požeminiai trauki
niai, parodą per savaitę ap
lankė keturi šimtai žmonių. 
N. Y. ' Dailininkų Sąjunga 
reiškia nuoširdžią 'padėką vi
siems parodos lankytojams 
ir savo auka parėmusiems’šį 
kultūrinį darbą. Ypatinga pa
dėka priklauso Juozui Ginkui.

Sąjunga nuoširdžiai dėko
ja piliečių klubui ir jo vado
vybei už patalpas ir parodytą 
nuoširdų dėmesį. Nuoširdus 
ačiū, priklauso ir New Yorko 
skaučių Neringos vietininki- 
jai, apsiėmusiai prižiūrėti pa- kariuomenę. Prieš metu^turė- 
rodą. N.Y.L.D. Sąjunga jo 67,968.

Ypatingai skaudžiai pergyveno Mullks, padainavo visą eilę 
persekiojamos Lietuvos bažny- naujų dainų. Vitalis žukaus- 
čios kančias ir velioniui švie- , kas skaitė iš-Maironio kūry- 
siausiu pavyzdžiai pergyveno bos ir pravedė vakaro prog- 
ištikimasis Panevėžio vysk. K. ramą.
Paltarokas, apie kurį velionis LB Ncw Jersey apygardos 

valdyba visiems programos 
dalyviams nuoširdžiai dėkoja.

Be to, dėkojame poniai Di
lienei ir jai talkinusioms šei
mininkėms už programos da
lyviams ir svečiams paruoš
tą vakarienę:

LB New Jersėy apygarda

• Mūsų skaitytojų >' dėme
siui. Baigiantis 1957 metams, 
baigiasi ir daugumos- mūsų 
skaitytojų prenumerata. Ka
dangi tai žino patys skaity
tojai prašome jų nelaukti ats- 
kinp paraginimo ir, prie pir
mos progos atnaujinti savo 
prenumeratą. Tuo sutaupysit 
administracijai išlaidas ir 
laiko.

• Tėv. A. Bernatonis, Lietu
vių Sielovados Tvarkytojas 
Vokietijoje, sveikindamas Ka
lėdų proga JAV lietuvius, dė
koja visiems už nuolatinę pa
ramą Vokietijos lietuviams, 
Vasario 16 gimnazijos jauni
mui. Ypatinga padėka prik
lauso Balfui.

• Liet. Stud. Sąjungos 
lytimo pakraščio studijų die
nos- įvyks vasario 1-2 d.d. 
tarpsemestrinių atostogų me
tu. Hartfordo studentai, va
dovaujami kol.. D. Papievytės. 
jau ėmėsi pasiruošimo darbų.

• Vasario 16 gimnazijoje 
gruodžio 14 evangelikų jau
nimo ratelis surengė tradici
nę Kalėdų eglutę ir pasikvie
tė svečių. Programoje dalyva
vo Mannheimo teatro artis
tai. ir styginis kvartetas, taip 
pat ir gimnazijos choras, ra
telio nariai. Eglutę aprašė 
“Mannheimer Morgen” ir 
“Lempertheimer Zeitung” lai
kraščiai.

• Manchester, N. H., YM 
CA suruošė tarptautinę Kalė
dų eglutę. Dvi dienas užtru
kusiose programose pasirodė 
10 tautybių atstovai. Lietuvius 
su solo dainomis atstovavo 
sol. St. Daugėlienė, palydima 
pianu (įukters Rūtos. Lietu
višką šokį pašoko Kisieliukė 
— Clark su vyru, A Urbona
vičius su gitara interpretavo 
lietuviškos muzikos dalykė
lius.

• A. Narakas. buvęs Lais
vosios Europos kolegijos sti
pendininkas. šiemet baigė ' 
medicinos mokslus Lozanoje^ 
ir buvo pakviestas profeso
riaus chirurgo asistentu.

vaidifaimą, veikalas yra sun
kokas. - Dideli pergyvenimai t ... -
yra nelengva žiūrovui per- kai’ kai su kun- Petrėnu nuo styti padėti, gauti nurodymų 
teikti, • tačiau aktorių nuošir- ^a^os susitikdavome lietuviška- kaip jam pasielgti, jei raud. 
'durnai tai įveikė, Publika ir me Chieagos - Bridgeporte, armija nebus sulaikyta. Taigi, 
juokėsi ir ašarą spaudė kar- “Draugo redakcijoje, Įvairiuose kun. J. 'Petrėnas buv<%pasku- 
tu su artistais. Artistai buvo ™nėjimji(»e, paskaitose, po- tinysis kunigas, kuris gavo savo 

vyskupo palaiminimą. Po to 
partizanų jėgos buvo žiauriai 
sumuštos ir išsklaidytos, o kai 
gyvieji artėjom prie Linkuvos, 
iš ten kilo jauni vyrai ir su 
šaltaisiais ginklais drąsiai žen- 

gyvenimas pulsavo, rašė gė pasitikti artėjančių raudonų-

pranciškiėčių vadovaujama* 
mokykla padarė lietuvišką 
laite, papuoštą šiaudų pinu
čiais, ir Įstatė ją tarptautinė
je eglaičių šventėje,, kur lai
mėjo pirmąją vietą. East St. 
Louis Journal pirmame pus
lapyje įsidėjo nuotrauką su 
eglute, prie kurios stovi mo
kinė Angelą Gavelytė.

blis. Atrodo, visi aktoriai ati
tiko savo vaidmenis ir savo 
fizine struktūra, ir balso tem
bru, ir sugebėjimais. Kas ga
li užmiršti Norą, kurią vai
dino Marytė PleČkaitytė. Au
torius davė jai daug medžia
gos pasireikšti, ir ji tai išnau
dojo! Liokajų James vaizda
vo Pranas Dapkus. Lankstus, 
grakštus, elegantiškas. Laiky
sena natūrali. Nebuvo šaržo. 
Gal kiek per jaunas išėjo: Ja
mes ir Dorothy Wickham vai
dino Izabelė Simanauskienė 
ir Jurgis Petkakis. Dorothy 
buvo natūrali sąvo rolėje. 
Taip ir jautėsi jos meilę ka
pitalui. Gerai pagauta nuo-

JIEŠKOMI
Julia Shulnes, anksčiau gy

venusi 525 Eight Avė., New

Pagaliau trečiasis skatobu- įtaiką. Gi J. Petkaitis sukūrė atsiklausęs. Ir kaip natūra- 
tis. Salėje užgesta Svitos, ir lepšišką, bejėgišką, žmonos liai jis barzdą’škuto. Benją- 
pasigirsta muzikos garsai .valdomą anglo tipą. Miss An4 min Tretter buvo Stasys Mi- 
Po poros minučių ji pradeda nes Prince buvo Jadvyga Na- neiks. Nesistępgė juokinti, 
tilti, pamažu atidaroma už- vasaitienė. ; Labai sucharak- bet savaime juokino. Visų 
danga, ir spektaklis praside- 1 
da. Kai veiksmas pasibaigė, 
žvilgterėjau į laikrodį: praė
jo daugiau kaip pusvalandis, 
o atrodė tik kelios minutės*- 
Taip prasidėjo ta Hartfordo 
lietuvių dramos ratelio prem
jera “Pažadėtojižemė”.’

Pradėjau vartyti programą. 
Paaiškėjo kad veikalo auto
rius yra Somerset Maugham, 
savo laiku už literatūrą ga
vęs Nobelio premiją anglų 
dramaturgas. Jis yra gyvenęs 
.bei keliavęs po Kiniją, Indi
ją, Vokietiją, Prancūziją, A- 
meriką ir kitur, šimtmečio 
pradžioje jis buvo bene popu
liariausias draihaturgas Eu<~ 
ropoję bei Amerikoje. Ir šian
dieną daugybę jojo mokslo, 
politikos ir literatūros veika- 

. lų randame bibliotekose, ir 
^šo kūriniai dažnai statomi

Amerikoje.- šį veikalą režisa
vo Ipolitas Tvirbutas, kuris 
lietuviam yra gerai pažįsta
mas kaip aktorius ir režiso- 
rius Lietuvos Valst. Dramos 
Teatre Kaune, šiaulitiose, Ka- 
sselyje — Vokietijoje o Ame
rikoje “Vincu Kudirka”.

Vėl skambutis, ir praside
da antrasis veiksmas. Neju
čiomis ir trečiasis ir ketvir
tasis prabėga^jr visi artistai 
su, rfežisoriumi susirinko at
sisveikinti su publika, žiūro
vai čia nesigailėjo aplodis
mentų. Netrūko jų ir po kiek
vieno veiksmo,* ir retkarčiais 
vaidinimas buvo pertraųlda- 
mas-pIojinMk JVisi skirstėsi la
bai pamažu,'nenorėjo palik
ti tos salės ir scenos, išvykti 
iš Pažadėtosios Žemės. *nk-

terizuota. Jautei senos panos ujamas, visų varinėjamas, bet 
atmosferą. Nors ji primygti- jam niekas nesvarbu, iššky- 
nai tvirtino, kad vyrai pats ras pinigą. Harmoningi ran- 
šlykščiausias elementas, ta- kų judesiai. Benra ir Sidney 
čiau atrodė vis dar vieno ieš- Sharp buvo Bronės Jucėnie- 
ko, nes savo jausmuose ji bu- nė ir Kęstutis Simanauskas. 
vo vieniša.. Clement Wynne Benra buvo gerai sukurtas ti- 
— advokatą vaizdavo Algi- pas histeriškos, likimui apsi
mautas Giedraitis. Buvo įfė- davusios, kaip nendrė siūbuo- 
mintas Ypatingos iniciaty- jančios moteriškės. Br. Jucė- 
vos nerodė. Labai įdėmus cha
rakteris. Nebuvo padaryta iš 
jo karikatūra. Reginaid Hom- 
by buvo. Vytautas Radikas.

\Kas gali užmiršti jo . atsipra
šinėjimus “i am sorrjr”. Ne^ 
lankstus kartais, ilgi judesiai, 
bet tai atitiko charakterį^TSi 

-jaunuolis, kuris į Kanados 
prerijas važiuoja, teniso tur- 
nyru tikėdamasis. Eduard ir 
Gertrude Marsh vaizdavo Ele
na Mineikienė ir Petras Si
manauskas. Gertrude buvo 
puiki. Gerai atliko savo užda
vinį kaip šeimininkė. Kaip ji 
norėjo, kad Nora jos atsipra
šytų, nors- ji troško tik for
malumo. Eduard laikėsi ge
rai. Pilnas bejėgiškumas, nie
ko negali jis daryti, kjtų ne-

GAIVINDAMI 
IR UGDYDAMI 

MUSŲ KULTŪRINĮ 
GYVENIMĄ '

įrėminti ir kiekvienas laikė- būviuose. Chicagoj gyvendamas 
si savo linijos — nepervaidi- apaštalaudamas svetimtau- 

’no. Scenoje , buvo jausti kuk- Čių parapijoje, kun. J. Petrėnas 
lumas, kuklumas ir dar kar- neužsidarė klebonijoje ar para- 
ta kuklumas. Visi turėjo sa- PU03 ribose, bet, | kiek laikas 

leido, ėjo visur, kur lietuviška- 
telbė. Buvo .tai tikras ansam- S1S , . 

spaudai, redagavo “Draugo” a- jų tankų, 
teitininkų skyrių, plačiai ben
dravo su jaunimu, visiems bu
vo biržietiškai malonus, nuo
širdus ir draugiškas. ' "

Su a. a. kumgu J. Petrėnu 
esam to paties Biržų krašto 
sūnūs. Beje, tėvynėje gyvenant, 
neteko asmeniškai susipažinti. 
Tiesa, mačiau jį iš tolo/ klau
siausi jo pamokslų, skaičiau jo 
straipsnius tuometinėje spau- Padėka
doje. girdėjau kitus šviesiai mi- LB New Jersey apygarda 
nint jo vardą . gruodžio 8 Maironio 25 metų

mirimo ir'90 metų gimimo su
kakčiai . paminėti buvo su
rengusi dainos ir' literatūros 
vakarą. Apie Maironio kūry
bą kalbėjo Paulius Jurkus. 
Su lietuviška daina scenoje 
pasirodė Kauno valstybinio 
teatro dainininkė Vincė Jo- 
nuškaitė, kuri buvo publikos 
šiltai sutikta. Jai akompona- 
vo Aleksas Mrozinskas. Savo 
kūrinius? skaitė: Ona Balčiū- 
nienė-Audronė, Katrina Gri-

Visi kuopos nariai ir na
rės prašomi dalyvauti. Ta 
pačia proga bus galima užsi
mokėti prenumeratą už “Dar-

FHI

SAVINGS BANK
Incorporated 1 860



Gruodžio 14 įvy'jo Inž. ir Our Christmas Wish 5 i

& NEwcastle 1-0872

1019 S. WABASH-
ST. PETER’S CIIURCH

gi 
' r

ii for Happiness and
.' Good Cheer for You anį Yours

Thrii the Holidays and the 
NEW YEAR to Cum?

St Elizabedi Parish | 
fAU® SHAPKBR F

^EVERYBOPYIĮ .

We wish you the best of 
everything for the Holidays 

< and the
New Year ahead. 

GOD BLESS YOU!

CONCEPTION |
FR. PAUL FRANCIS, PASTOR $

7263 Talcott Aye. J

įjŽpL štai. inž. Jurgis Valai- 
&aitė paskaitą “Kaban-

.į tieji stogai”. J. Valaitis bai- 
5 gė Vytauto Didžiojo Univer- 
" *^6itete statybos fakultetą 1944 
. 4n, Kaune, darbavosi įvairio-
‘ se statybos įstaigose Vokieti-

hr Amerikoje. Nuo 1950 
m. dirba statybos bendrovė
je Severud Elstad — Krue- 

' ger New Yorke. šios firmos 
vadovas Severud yra pasižy
mįs naujomis ir labai ori- 
ginaliomis statybos Idėjomis, 
žinomas kabančių stogų spe
cialistas ir entuziastas.

Inž. J. Valaitis pagrindi- 
niiį formulių pagalba, brėži
niais ir šviesos paveikslais, , 
pavaizdavo įvairiausias ka
bančių. stogų, konstrukcijas, r 
pradedant pirmųjų amžių,| 
baigiant jų firmos darbais. |

Dėl klausytojų susiddmėji-l 
mo šios konstrukcijos bus| 
aiškinamos ir kitame skjrriaus| 

Jsusirjnkime,. aiškins dipl.| 
stat. inž. Jonas Vilgalis, sta-| 
tybos mokslus ėjęs Kaune ir| 
baigęs Muenchene, dabar dir-* 
bąs toje pačioje firmoje. *

Inžinieriai ir architektai^ 
mano artimoje ateityje su-į 
rengti savo balių. Tam rei-f 
kalni sudaryta ir speciali ko-j 

-^.misija iš A/Bioševo, S. Biru-V 
. .. čio jr., S. Bobelio, I. Gašlūno.^ 

Jiems talkina J. A. Bilėnas ir* 
J. Vilgalis. K.K.į

LOS ANGELES mieste degė Firestono padangg įmonės. Sudegė 75,000 padangų. Nuostolių pada
ryta už 750,000 dol. ---- - - -

MAY YOUR NEW YEAR 
BRING HAPPINESS

f 
•f 

F 
T 

NATION-WIDE J 

HEAT1NG B COOUNG C0.| 
2539 N. Sheffield Ave.1 

f 
. ...........- . .......................... ,....................... f

f May this Happy $eason bring | 
f 
I 
§

PROSPERITY

(GREEK)
2238 West Rice 

Chicago, UI. _

NEW YEAR 

GREETINGS

I
f rom

May all your wishes for 
success and happiness 

come true in 1958

DI 8-5055

many Blessings and
Good Cheer

. to you and yours

ELSTON LAUNDRY 
CO.

4248 Elston Avenue * f
KE 9-8451-2-3
Levois^Koterski. Pres. §

' 'I.
U

F -.4
I

t

May your wish come true ; f
■ =

St. Richard Parish j
. 'r

5039 & Kenneth |
» ‘f| LU 5-1221 Chicagoį

MAY PEACE AND HOPE Ji 
abide with you throughout 1<

— the Holidays fe!
GOD BLESS YOU |!

ONE AND-ALL į:

ST. DENIS |

3120 W. 83rd PI

FATHER JAMES DOYIE I

In the Loop — Madišon at Clark
(Diagonalty Across from Morrison Hotel) FR 2-5111

FRANCLSCAN FATHERS 7

WC%KDAY MASSES fc^-SERVICES " '
• MORNING WEEKDAY MASSES: 5:30-9:00 Every Half Hour.
• NOON MASSES: 11:40-12:10-12:40 (12:10 Saturday only). 
Fathers and Brothers df St. Peter’s extend best wishes for a Merry 
Christmas! Masses on Christmas—Solemn midnight Mass 12 P. M. 
(doors open at 11 P.M.). Meming Mas§es 5 to 12 A.M. continous.

CONFESSIONS: DAILY FRO 9:00 P. M.

i
I

I
T r r i 1

CHICAGO ILL.

Five Holy Martyrs

MAY GOD SHOWER HIS . 
BLESSINGS UPON YOU 

AND YOURS

BEST WISHES 
TO ALL

Vilią Park, Dl.

GREETINGS
FROM A FRIEND

J. P., Sr.

i'HAPPY NEYf YEAR ’ 
, Moy happiness be Yours

Sacred Heart Parishi
721 N. OAKLEY, CHICAGO

Sincere Holiday Greetings 
to Our Many Friends 
ST. FEBDINAND

Chicago

A IRIEM)

Happy New Year |

OUR SINCERE an& HEARTY% 
GREETINGS TO YOU ON į 
THIS FESTIYE OCCASION J

ST. WILLIAM’Š 

PARISI!

2554 N*. Sayre Avė. 
Chicago

1

- »:

HE 4-3313

»

TO ALL

BLESSED SACRAMENT

- May the Message oj the . 
Christmas Story be an

JOHN WITEK
PAUL WITEK

STANLEY WITEK 
FLORENCE NORTEN

BEST WISHES FOR '58
MAY THE NEW YER BR^NG 

FULFILLMENT 
TO ALL YOUR &EAMS

1SINCERE J

HOlįlDAY GREĖTINGS ž 5C 
TO OUR MANY

FRIENDS

with yoįi throughout the coming 
year, and may God bless you 

always
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| Cuned Hospital I

FATHER MAD A Y | 4420 N. Clarendon Av.f .
~ Season s Greetings S

To All į
A3Z! S. Richmond St. f Chicago, III. , «

CL 4-3636 ,

RING IN A NEW folA OF j 
PEACE, JOY AND j 

PROSPERITY FOR ALL |

AND OUR BEST WISHES 
FOR A PEACEFUL 1958

ST. LOUIS PARISKI good health

31. IHELLA f May good voill and good |
6708 Palatine Avė. « fellowsMpbe VMrs

NE 1-3320 Chicagoj

HAPPY HOLIDAY
SEASON

MAY ALL YOUR 
NEW YEAR WISHES 

COME TRUE.

16 E. 117th Street &
PROSPERITY

St Joaehim Parish

■ iii \

MILK WAG0N DRIVERS UNION
4

į

the coming |
NEW YEAR |

k NOTREDAME j CONC]

dcCHICAGO I ... F??

1335 Harrison St.
Chicago CH 3-7400
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706 E. 91st Street į 
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FOR YOUR HEALTH
į CHICAGO, ILL.

SEASON’S GREETINGS
< & TITE BEST FOR 1958
St. Matthew Parish

3048 Walnut St.
- CHICAGO

$ 
§

A JOYOyS HOLIDAY 
SEASON TO ALL
IMMACIH.ATE !

1 « r-

St Vincent Ferrer |
1530 Jackson Avė. į
River Forest, III. |

■ — ve ■

WE TAKE PLEASURE IN WISHING
ALL OUR FRIENDS į

K.HAPPY AND SUCCESSFUL
NEW YEAR į

GREETINGS 
and 

BEST WISHES

1' ,e ... ' e.
Holiday Greeting ■

May Good Hpalth. Peace and1 
J Prosperity be Yours in th^e Į 

***^w***«»***>**»’^ Coming New Year
J Courtesy of

As the Wise Men į 
did so dong ago « 
let us bore our 

heads in

Holy Rosary Parish]

351 E. 113»h Sl-eet j
(T C.

| Msgr. PLUNKETT, Pastor |

| 219 S. York TE 2-0013?
? ELMHURST. ILL. f r

I #
! OUR HOLIDAY f
1 WISH FOR YOU |
a May joy and laughter fili yourv 
g life to bring you happiness. r o

ST. peter & PAUL f 3a7 Locust Street

CHURCH | | \ R\TE^
12259 S. Emera’d Avė f r A 1 " , , LA " 1 rTC 

chicago (Pastor)

WITEK C0. REALTORS
įį 6135 Belniont

» Inspvration to Guide You thru^įį 
the days oį the

e
NEW YEAR TO COME

National 2-9200
EDWARD GAYLORD
HAROLD CHRISTY

WANDA JOHNST0N
DENIS McGOVERN ? '

PORTAGE PARK

Humble Prayer | LODGENO. 220

i i OUR HOLIDAY WISHES j 
Our good toishes no with you\ 

on your jour:y C.eu 1958 j

■Si Jitin Martyr | «« "
! 5B5 lri ins «. R4Į

1818 W. 71st St.

IMMACULATE 
CONCEPTION
2745 W. 44th SL

Chicago, III.

The Season s Greetings
- to Our Many Friends

RT.ALTY
1650 V7. DhrZsžcn

CHICAGO

HAPPY NEW YEAR 
‘ NA77VITY OF 
į GREEK CATH. RITE 
| 952 S. Paulina Avė. 
f * CHICAGO. ILL. į:

2153 S. MUlard LA 1-0834 Chicago > 
l:« .• ■ - . Ik

<■>

KERE COMES 1958. ROCKETING IN.

WE HOPE YOU FWD IT A WHIZBANG

OF A YEAR, JUST CRAMMED FULL
OF JOY AND SUCCESS .

Škylane Transportation Serviceji OnjtcUiv * taiioĮ/vt- taiįvii uvivtvv g
'!<’ ' Sununit, 111.5805 Archer Road, . |

•i1fi Season š
• i *

SEASON S'S Įį 
BEST WISHES 1

AT CHRISTMAS TIME * I and for the , j
NEW YEAR OF 1958 |

ST. AGATHA | 
3147 Detrarl^s Blvd. |

CHICAGO 
LA 14)132

t!'
HOLIDAY SEASON

FOR A

VERY HAPPY

OUR BEST WISHES

Greetings

MAY PEACE AND GOODWIL1. 
live wmi you 

THROUGH MANY MORE 
PLEASANT Y E ARS

ST. JANE DeCHANTEL
5247 S. McViėker Avė., Chicago 2514 LOGAN BLVD, CHICAGO



BANGA TELEVISION

MATAI Su didele nuolaida parduodami ir taisomi
NEW YORKAS

Calhanuner

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

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

riau

EVergrven 8-9770

M. and Z. Collision Works

Telefonas JAmaica 6-7Z72

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Aptarnavimu! Ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

987 GRANI) STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michicaa Farm Sūrio. to sūris jau per ilgus metus gaminamas 
JOM ir Angeluos Andriuli* ir ją šeimos, Fountaln, Mtch.

5 Naujai išpuošta šokių

Tel EVergreen 7-433:

viąi antroje vietoje.
Ged. ffnddK 13 metų, pir- ;< 

maria pętnjjo tašką Bostono 
Lietuvių B komandai rung- 
tynėse su Harvardo universi« 
teta IB komanda. Rungtynės *< 
baigusi 2Į4>-2¥2. Tašką dar < 
pridėjo Alg. Ivaška ir pusę.— fe* 
R Karosas. «

Tautvaiša laimi per 12 ė ji- < 
mų. Milwaukee turnyre Taut- 
vaiša sudorojo Calhanunerį, 
pagavęs" j spąstus, žinomus "< 
šachmatų literatūroje, bet 
keistu supuolimu labai daž
nai kartojamus - praktikoje. 
Balti—- Tautvaiša juodi *.: 
Calhapūner.

I.e4 e6 2.d4 d5 3.Žd2 d:e 
4.Ž:e4 Žf6 5.ž:f6 V:f6 (geriau 
g:f) 6.Žf3 c5? (būtina čia h6) 
,7.Rg5 Vf5 8.Vd2! Ve4'4- 9.Re2 
c:d 10A:d4 Rd7 (jei 10...V: 
g2 sektų ll.Rf3 ir grąsintų 
Žb5 ir Zc7) 11.6-0-0 e5 12. 
Bhel! Pasidavė, nes juodieji 
nebeturi tęsinio. Jei 12...V:d4 
13.V:d4 d:e, sektų 14. Rb5+ 
d:ei, sektų 14Rb5+ Re7 15. 
Re7 15.Be7+ ik Lt.

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas. pakeitimą 
naujomis, dažymas ir poliravimas

LAK : LATVIAI 29:38
Pereitą šeštadienį .YiMCA^ 

lygos pirmenybėse Lietuvių' 
Atletų Klubo krepšinib ekipa 
sukliųpo prieš latvius pasek
me 29:38. Latviams tai buvcį

BOSTON. M8SS.

LIETUVIŲ SPORTO 
KLUBAS

340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y 
Tel.: APplegate 7-0349 z

iviški maisto gaminiai

metų. Mūsiškiai sužaidę visai 
prastai ir taktiškai klaidin
gai, pralaimėjo'-kaip vienetui 
kiek geresniem Latviam, ku
rie vedė yisą rungtynių laiką. 
Reikia pripažinti, kad atle
tai yra šiuo metu didelėje 
krizėje. Meisterio vardo apgy
nimas apygardinėse pirmeny
bėse sausio 11 ir 12 dienoną 
Brooklyne atrodo tikrai prob
lematiškas. LAK šį kartą at- 
stovavo: Bačanskas n— 12; 
Daukša* — 6; Bačanskas I — 
5; Bagdonas, Birutis II. ir Šle
petys po 2. Kitas pirmenybių 
rungtynes LAK žaidžia šį šeš- 

. tadienį gruodžio 2&.d. 8 vai. 
vak. prieš estus.

Estonian SC 44:40 
sunkiai, bet LAK 
ekipa YMCA pir- 
estus nugalėjo. Iš 

žaidė ir- taškų pelnė:
— 18$ Bačans- 
šlepetys — 7;

6; Birutis II — 1,

Veda K. Merkis
Laimingų Naujųjų Metų 

linkime maloniem šio sky
riaus skaitytojams ir visiems 
lietuviams šachmatininkams.

Dalias, Texas tarpt, turny
rą laimėjo Gligorič (Jugosl) 
ir Reshevskis (JAV), abu su
rinkę po SYz-SYs taškų, Lar-

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Stephcn Aromtako 
». ’. (ARMAKAUSKAS) 
! Graborius-Balsamuotojas 
♦ MODERNIŠKA KOPLYČIA 
!423 Metropolitan Avė. 

Br, oklyn, N. Y.

’ šį sekmadienį LSK ir vėl 
savo aikštėje žaidžia pirmeny
bių rungtynes prieš Swiss, FC 
2,30 vai: Rezervinės pradeda 
12, 45. Pirmame rate pirmoji 
prieš šveicarus prakišo 1:2, 
o rezervinė 1:3.

25 ! W. Bioad\va> >■ 
South Boston. Mąs \ 

lOSERli BARACEVI< I* 
Laidotuvių Direktorių.
TaL ANdrew 8-2590

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems savo rėmėjams, bičiu
liams ir sportininkams linki

Happy New Year 
To Ali

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintam!. Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams Ir geresnėms krautuvės^ 
kad Jūs tiek išpopullarinot Michigan Farm Sūrį kuris pallką, 
visų mėgiamiausiu. Mes pasiiadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

į BARASEVIČIUS Ir ŠONU
I FUN ERA L HOMk

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU
SIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

MAY 1958 SHOWER YOU 
AND YOURS WITH GOOD 
HEALTH — GOOD CHEER ■ 

PROSPERITY AND. 
PEACE OF MIND

Patarnavimas diena Ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Se. 
meninu, dykai Aptarnauja Can> 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to. 
pačios ir i kitus miestus 

Reikale laukite: Tel. TR

\\ A l I KU 
F V N E B A l. II O M

193 Webster Aveuui 
PRANAS W ATIKUS 
Laidotuvių Direktoru?

.r Balsamųą'.ojaF
— Uambridgi*. Mžu- 

NOTARV PEBI.R

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Kl - Fl RADIJAI,
• FONOGRAFAI BEI STIPRI NTUVA1

šen (Danija) ir Szabo (Vgr) 
po?1/?, Yanofsky (Kanada) 
7, Olafsson (Islandija) 6%, 
Najdorf (Argen) 5^2 ir.Lar- 
ry Evans (JAV) 5 tš. Grigo- 
rič ir Reshevskis gavo po 
$1500 dovanų.

Milwaukee, North Central 
p-bėse pirmą vietą pasidali
no Stephan Popel, buv. Pary
žiaus meisteris ir 18-metis 
latvis, Philadelphijos meiste
ris Ivars Kaime, abu po 6-1 
taškų. D. Byme, Szedleczek 
ir C. Brasket po 5*£. Bobby 
Fischer, Povilas Tautvaiša ir 
kiti po 5 tš. Kaime sudorojo 
JAV Open meisterį B. Fische- 
rį. Tautvaiša sulošė lygiom 
su D. Byme ir M. Rohlpndu. Į O
Pralošė Meifertui, pavėlavęs 
arti valandos į rungtynes su Q S 
juo. Kitus gi ketinius savo' 
oponentus Tautvaiša be di- Tautvaiša
dėsnio vargo įveikė šiose Padėtis po 12.Bel! 
p-bėse labai gerai pasirodė 
A. Zujus surinkęs 4^ taškų. 
Jankauskas baigė su 4, Kazys 
Jakštas su 3% ir V. Karpuš- 
ka su 3 tš. Viso dalyvavo 94 
žaidėjai, tame skaičiuje daug 
JAV įžymybių. _

Latvių ŠACHA PASAULE 
į gruodžio nr. įdėjo P. Taut- 
vaišos iš laimėtų Illinois vals
tybės p-bių partija su Al 
Sandrinu, puikiai komentuo
tą paties Tautvaišos.

So. Bostono L. P*. D-jos ša
chmatų klubo naujai išrink
toji valdyba pasiskirstė parei
gomis šitaip: pirm. Dr. A Ka- 
pochy, vicepirm. ir šachma
tų vadovas Kazys Merkis, 
antras vicepirm. Pr. Martin- 
kus, sekr. Alg. Ivaška ir ižd. 
P. Kontautas. Boston Sun- 
day Globė, gruodžio 22 d. 
šachmatų skyriuje rašo, kad

231 Bedford A**- 
Brooldyn, N. V

Koplyčiom nemokamai 
miesto dalyse; veikta ventiliacija 

TeL Vlrginia 7-4499

kus j įstaigą, jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant. y 
Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami* taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausio

je tvarkoje *■ z
■ Mūsų įstaiga per. ilgą veiklos metų eilę išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi

mu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreiptis į mūsų įstaigą.

PABCEU TO BUSSIA, INC.
,1530 Bedford Aveūue, Brooklyn 16, N. Y.

ši įstaigą atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai., šeštadieniais 9-4. 
MANHATTANE PRIĖMIMO PUNKTAS: 78 oįįsd Ave^, New York City, N. Y.

< MŪSŲ SKYRIAI:
DETROTT. MTCH HARVORD, CONN, LOS ANGELK6 CAU PHTLADELPHIA, PA.CHICAGO, ILL. NEWARK, N. J. 
11601 Jo» CampMi Avė. 651 Atbnny Avė. -|21 S. VermoM* Ava. 132 North 7th St. 3741 W. 2Mh M. 2S3 Marint St.
Tai TOvmaed 8-O2®8 Tel. CBapcI 7-5164 TeL DUnklrk 5-6550 TaL WA Z-1747 TA tR 7-2136 TaL MArkot 3-6337

Reikalu Vedčjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laMotm

Tei. STagg 2-50-13

Mattlieu P. Balta 
(BIELIAUSKAS) 

F U N E K A l. « O M »
M. P. BALLaS D>reki<*»»i 
ALB BALTP.0NAS-BAI.TOr

374 E. 57th St. 
New York Gty 

PL 9-6268

JONAS JAKUBAUSKAS
CM N. Dcniaao Street, Baittaere, Md. TeL Longireod 6-2CBE 

IVAS KAVALIAUSKAS
Park, Maaa. TaL Byde Park 3-8375

GRABOR1U:
B .LSAMUOTOJAJ

Nuomavimo reikalu kreipkitės j nianegerj V. E. Mi

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9G72 
arha, pas pavad K Yaitaitj' «

*9. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne 
mokamai. ‘ ' ' * »

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

•3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

ŠIRDIS
Kun. J. Prunskisj 

"Pavyzdžius iš šventųjų i 
ir kitų heroiškų. asmenų gyj 
venimo, žmonės ilgiau atsi-1 
mena; tie pat'yzdžiai darei 
didelės ir geros įtakos". j 

Tie pavyzdžiai yra sutelk*; 
ti šiame leidinyje. IŠ jų gali | 
sužinoti: ar mes žinome,; 
kur skubame? ar perskaitei | 
laišką Tėvo? Kas yra meiM; 
ir draugiškumas?

Kaina: 2 doL 262 psl.
GmmMna DarblitkMoo Mfrj 

ministracijoje 910 WIHougk; 
by, Breokiyn 21, N. Y, _ j

FUTBOLAS
Lietuvių Sporto Klubo'ifut- 

bolininkam šios Kalėdos tik
rai nėra linksmos. Pralaimė
ję sekmadienį pirmenybių 
rungtynes prieš SC New York 
0:2, dabar mūsiškiai tvirtai 
stovi... paskutinėje vietoje, ir 
neturi vilties bent artimoje 
ateityje aukščiau pakilti! Ir 
paskutinės rungtynės pilnai 
įrodė netreniruotos ir nepa
ruoštos komandos nesugebė
jimą. Perdėm svetimšaliais, 
samdiniais perkrauta ekipa, 
suėdanti gražų kiekį" lietuviš
kų doleriūkų, mum tikrai 
nieko j^ero neduoda. Atrodo, 
kad LSK pradeda išvirsti į 
airių veteranų pašalpinę drau_ 
giją-

Rezervinė šį kartą jau 
prieš New York 

tepralaimėjo 1:2. Antrąjį 
zervistų įvartį per visą sezo
ną pasiekė Didžbalis II. Vaiz
dą kiefr\pataisė' jauniai/ lai
mėdami pirmenybių rungty-

LAK : 
Nors ir 

krepšinio 
menybėse 
LAK 
Bačanskas H 
kas I - 
čilčius 
ir Remėza. Su latviais rung
tynės* bus sausio 4 d., 7 vai. 
vak.

LSK : Swiss FC 0:3 (0:2) 
LSK futbolininkai, prakišę 

šveicaram ir toliau saugo pas
kutiniąją vieta. Rezervine, 

nes prieš Giuliana FC 1:0. pralaimėjusi Swiss FC (3i5) 
Čia tik paskutinėm minutėm liko visus metus be' laimėji

mo! Jauniai išsikovojo lygią
sias iš Elizabeth SC 2:2.

Sporto savaitgalis
Naujuosius 1958 metus mū

sų sportininkai pradeda pil
na programa, šeštadienį 7 
vai. LAK krepšinio ekipa ban
dys atsilyginti latviams už 
pirmame rate patirtą pralai
mėjimą. Sekmadienį futbolo 
trejų rungtynių eilę pradeda 
jauniai pirmenybių rungty
nėmis 11,30 vai. su German 
— Hungarians SC. Rezervinės 
žaidžia 12,45 o pirmosios 2,30 
vai. Visos rungtynes įvyksta 
priešininko aikštėje^Metropo-

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI .
386 Maple Avenue, Hartford. Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose

J. B. SHAL1N>
ŠALiNSKAJ,

Laidotuvių Direktorių*, 
34-62 JAMA1CA AVK 

(prie Foreat Parkway Stattonj

PRIĖMIMO PUNKTAS 
New York City, 78 Secood Avė. TeL ORchard 4-1540 

' - z_ GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS.
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 bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai 

persiuntimui į S0ŠR, čia mūsų įstaigoje peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj jums pasiun
čiama sąskaita, Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatai.

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite rijmtinfoi gauti įvairiausių daiktų, pačiomis žemiausiomis kainmnis. Taip, 
kad siuntinį .galite sudaryti atsilankę į mūsų įstaigą. .

Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas no jų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6-7 savaites. Oro paštu Mantiniai



SO.BOSTON HIGH SCHOOL SALĖJ
RENGIAMASKONCERTAS

PROGRAMĄ ATLIKS

KALĖDŲ vaišes N«w Yorfce labdaros tikslam

Tel. JUniper 6-7209

DARBININKO METINIS VAKARAS

tas Stelmokas
SUYDAM STREET ir WILSON AVENUE

Z®:

nose Kalvarijos kapinėse
Viktoras Cetkauškas (gruod.

26) 79 m. amžiaus. Velionis gy-

Vyks pašliužinėti 
šv. Petro parapijos CYO

Wine & Liquor Store

Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, deg
tinių. konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

Kun. Vladas Jeskevičius
iš New Yorko Kalėdų šven

tėm buvo parvykęs į Bostoną 
pas savo tėvus.

Po ilgos ir labai sunkios li
gos 1957 gruodžio 21 amžinai 
užgęso mums taip brangus ir 
mylimas A. t A. Jonas Bara- 
kauskas sulaukęs 62~ fhetų 
amžiaus. Velionis gyveno 503 
Ridgewood Avė, Brooklyn, N. 
Y. Buvo gimęs Jukniškių k., 
Radviliškio v., Šiaulių apskrity, 

altorių šv, Petro ir Povilo baž- Amerikoje išgyveno 43 metus.

mo-
Hol-

A.A. Kun. Joną Petrėną, 
mirusį gruodžio, 17, plačiai 

paminėjo The Tablet gruo

džio 28 d. numeryje. Aprašo
mos laidotuvės fr perspaus
dinamas prel. j. Balkūno pa
mokslas. *"

veno 4'82 E. 7th St., South 
Boston. Nuliūdime paliko žmo
ną/ Palaidotas šv. Mykolo ka
pinėse.

Vakariniai kursai
So. Boston vakarinės 

kyklos vedėjas James H. 
land praneša, kad susi© 7 d. mo
kykla vėl pradeda darbą antra
dienių ir ketvirtadienių vakar
ais iki balandžio. 15 d. Kursan
tai gali pasirinkti anglų kalbą, 
matematiką, chemiją, civilinę 
tarnybą, stenografiją, mašin
raštį praktiką įstaigos vedime, 
buhalteriją, pasiruošimą piliety
bei ir siuvimą.

Choro koncertas
Šv. Petro parapijos choro 

koncertas įvyksta sausio 5 d. 
3 vai p. p. School Salėje, Tho- 
mas Park. Koncerto programą 
išpido parapijos choras, operos 
solistė Juzė Augaitytė ir akto
rius Henrikas Kačinskas.

BfrJEfFŲ KAINOS: $2.00-$1.50. Moksleiviams -1.00

Šv. Monikos bažnyčioj
New Yorke E. 79 St. ir Pir

moji Avė., kurios klebonu 
yra kardinolo Fr. Spellmano 
padėjėjas vysk. Griffits, gruo
džio 29 buvo ypatingos pa
maldos už komunizmo pa-

KN1GHTS OF UTHUANIA WLOA
* BRADDOCK, PA.

. gyvenąs marijonų kolegijo
je . Rbmoje ir lankęsis JAV, 
gruodžio 27 laivu išplauki į 
Europą* Kelias dienas mivo 
sustojęs New Yorke, kur ap
lankė savo .pažįstamus, prąn- 
ciškonus ir Darbininko redak-

Dr. Tadas Savickas j 
vietoj kalėdinių sveikinimų 

įteikė 100 dol. auką Balto va-, 
jaus pirmininkui Vitaliui žu-

Anelė Žilinskienė
šy. Petro parapijos bažnyčiai 

paaukojo visiems altoriams už
tiesti naujus užliesimus.

atlikdavo savo tarnybinį dar
bą, o dienomis, mūsų namuo
se, tiek nuoširdžiai ir rūpes
tingai slaugė velionį.
• Nuoširdus ačiū “Winter Gar- 
den” užeigos savin. V. Belec
kui už paruošimą laidotuvių 
dalyviams gedūlingų pietų 
bei malonų ir mandagų pa
tarnavimą prie stalų...

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems velionies pažįstamiems, 
draugams bęi giminėms, ku
rie jį aplankė ligos metu, o 
jam mirus .dalyvavo jo šer-

Krykštynos Į\ CfT/’
Gruodžio 31 pakrikštyta r// f I Į Į . 

dr. Juozo ir'Alios Kazickų
sūnus Algirdo vardu. Krikš- ŽINIOS 
to tėvais buvo J. Brazaitis ir 
dr. J. Sniečkienė. Krikštijo 
Tėv. L. Andriekus. Tų pačių 
krikštynų proga įvyko ir Nau
jųjų Metų sutikimas Kazic
kų namuose.

Lituahus.
Liet. Studentų ■ Sąjungos lei

džiamas žurnalas, Kalėdų Šven
čių proga išleido ketvirtą nume
ri. Per metus Lituanus išeina 
keturi; numeriai. Vyr. redakto
rium yra dr. V. Vygantas, jam 
talkina A. Lansbergis ir K. 
Skrupskelis.

patingą ir mandagų patarna
vimą bei sumažinamą mums 
rūpesčių, palydint mūsų my
limą velionį į amžinybę.

Dėkinga širdimi prisimena
me dr. F. Biritakio pastan
gas gelbėti velionies gyvybę 
bei jo parodytą rūpestingu
mą mažinti mūsų mielo Jo
no kančias ligos metu.

nyčioje Elizabethe. Darbas Palaidotas gruodžio 24 karių Niekada neužmiršime gai- riai sausio 4d. specialiais auto- 
lestingosios sesers ponios An- busais išvyks į Jaffrey, New 
na Damkus, kuri naktimis Hampshire, pašliužinėti slidėm!

Pakrikštyta.
Šv. Petro parapijos bažnyčio

je gruodžio 22 <L pakrikšyta:
Kebie Partin ir Juditos Sine- 

vičiūrės—Partin sūnus Povilo 
ir Kevin vardais. Tėvai gyvena 
3 Sudan St, Dorchester, Mass.

Jono Romikaičio ir Helen 
Kelly — Romikaitienės duktė 
Kristinos ir Onos vardais. Tė
vai gyvena 7 Darius Ct., South 
Boston, Mass.

LAISVES y ARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIL,1430 kilocydes 

Bedford, Mass.
WORC, 1310 kilocykles 

Worcester, Mass.
Sekmadieniais

8 iki 8:30 vąL ryte
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks St.
BROCKTON 18, MASS.

ŠV. PETRO PARAFUOS CHORAS 
vadovaujantis Jeronimo Kačinsko

naujas numeris jau baigia
mas spausdinti ir tuoj bus iš
siuntinėtas skaitytojams.

87 Sherjdao Aw.
Brooldyn 8, N. N.

TH. APptesst* 7-TO83

Mirusieji..
Po gedulingų šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti: 1

Ona Genevičienė , (gruodžio 
24) 61 m. amžiaus. Velionė gy
veno 25 Wedgimere Rd. Med- 

Nuliūdę: žmona Salomėja, ford, Mass. Nuliūdime paliko 
Aukščiausiojo globos ir peši- dukterys Adele ir Genovaitė vyrą ir dukterį. Palaidota se- 
gailėjimo. LaMedica, žentas Povilas, a-

Dėkojame laidotuvių direk- nokė Bernadeta ir sesuo Emi- 
toriui St. Aromiskiui už sim- Uja Ambrazaitienėj

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
Tel/EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

čiui, dr. Kapochy, Feliksui 
Zaleskiui, D. Giedraičiui, An
tanui Matjoškai, Adolfui Tra- 
nauskui, Petrui Bizinkauskui 
ir Albinui Baruliui iš Brock- 
tono, Petrui Bliumui ir “Ke
leivio” red. Sondai už pareikš
tus asmeniškus linkėjimus; 
dali, V. Andriušiui,' Antanui 
Brickui ir inž. Subatkevičiui i 
už pagalbą mums kuriantis 
patalpas, o taip pat visiems 
kitiems pažįstamiems ir drau
gams, sveikinusiems mus žo
džiu ar raštu mūsų įstaigos 
atidarymo proga.

šie tikrai nuoširdūs ir drau
giški linkėjimai sutvirtina 
mūsų viltis, už ką mes taip 
pat nuoširdžiai visiems labai > 
labai dėkojame.

* Bruno Kalvaitis .ir Vytau-

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja iŠ stiprios radijo stoties WLOA, 155C kylocycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 130 IKI 2:00 V AL., 
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

Gilaus liūdesio slegiami li
ko: žmona Salomėja, dukte
rys Adelė ir Genovaitė LaMe
dica, žentas Povilas, anūkė 
Bernadeta ir sesuo Emilija 
Ambrazaitienė. Lietuvoje li
ko du broliai ir sesuo.

Mes, likusieji šeimos nariai, 
reiškiame ypatingą padėką 
kun. B. Kruzui už lankymą 
velionies namuose ir ligoni
nėje bei dvasinį patarnavimą 
sunkios ligos kančiose; o jam 
mirus, už maldas ir aukoji
mą šv. Mišių Apreiškimo pa
rapijos' bažnyčioje. Taip pat- menyse, užprašė šv. Mišias ar 
nuoširdžiai dėkojame kun. J. puošė velionies karstą gėlė- 
Pakalniškiui ir kun. A Rač- mis bei palydėjo jį į amžiną 
kauskui už maldas koplyčioje poilsio vietą; taip pat visiems 
ir už asistavimą gedulingose mūsų draugams ir. bičiuliams, 
šv. Mišiose. . kurie šio sunkaus liūdesio

ijuoja Wappin- Dėkojame vargoninkui B. valandose mus prisiminė bei 
igų seminarijoje, įr trims giedotojams, užjautė — pasiliekame neuž-

kurie pamaldų meta giesmėj mirštamai dėkingi.
mis ir vargonų muzika prašė

vergtus kraštus. Ta proga 
buvo dedikuotos stacijos. Ant
rąją staciją paskyrė Pabalti
jo kraštams. Apeigas atliko 
pats vyskupas, apsuptas tau
tiniais drabužiais apsirengu
sių berniukų, kurie po du at
stovavo savo kraštus. Lietu
vius kunigus atstovavo kun, 
J* Gurinskas, Aušros Vartų 
klebonas.

Vera Jomantienė,
mūsų laikraščio skaitytoja, 

iš New Yorka išvyksta pra
leisti žiemos Floridoje, St. 
Petersburge.
N.YJ*. ■ Dailininkų Sąjungos 

susirinkimas bus sausio 3, 
penktadienį, 7:30 v.v. lietu
vių piliečių klube. Bus aptar
ti praėjusios parodos reikalai 
bei naujų narių priėmimo

Dafl. Jonas Subačius
1958 metams turi jau ke

lis užsakymus: stato medinį

Pranciškonai klierikai, 
? kurie : 
ger Falls 
Kalėdų šventes praleido Broo- 
klyne pranciškonų vienuoly-

Juozas Baužys,
kuris šiuo metu dirba Chi- 

cagoje, buvo atskridęs N. Me
tams į Brooklyną, pas savo

Giedrė KulpaviČionė, 
ėjusi sekretorės pareigas 
Balto centrę. nuo Naujų Metų 
pasitraukė iš pareigų, Ji yra 
chemikė ir pereina dirbti savo 
srityje.

Jadvyga Grigienė, 
paskutinius ketverius metus 

dirbusi Lietuvos Laisvės Komi
tete New Yorke, nuo sausio 4 
pakviesta Balto sekretore. Ji 
yra baigusi visuomeninius ir e- 
konomijos mokslus Kauno uni
versitete, buvo sekretorė prie 
Lietuvos atstovybės Maskvoje, 
Berlyne, 14 metų dirbo Socia
linės Apsaugos įstaigoje Lietu
voje, Vokietijoje buvo UNRRA 
ir IRO tarnautoja.

Kun. Lionginas Jankus, 
redakcijos žiniomis, nuo sau

sio 15 pradeda dirbti Balfo 
centre reikalų vedėju. Paskuti
niu laiku dirbo airių parapijoje 
Pomona, Calif.

Redakcija ir administracija 
nuošidžiai dėkoja už švenč

ių sveikinimus bei linkėjimus.
Lietuvių Moterų klubo 

padėkoje prišidėjusiem reng
ti lietuvių skyrių tarptautinė
je moterų parodoje yra pra
leistos pavardės: Jokūbas Stu- 
kįas, Povilas Osmolskis, V. 
Paukštis*

WHIL — 1430 kilocydes r- Medford. Mas*.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduddte ar siųskite 
vedėjui ANTANEI F. KNEIŽIUI — Uttmarrian Radio Hour. 54 Ot- 
tege St. Nonvood, Mass. Skyriai: Lithoanian Furnitare Co. — 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496‘E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Carn-

Kun.' dr. J. Gutauskas,
iš Toronto, dalyvavęs a.a. 

kun. J. Petrėno laidotuvėse, 
buvo keliom dienom sustojęs 
pranciškonų vienuolyne ir ap
lankė Darbininko redakciją.

Reiškiame viešą padėką vi
siems, 'kurie taip nuoširdžiai 
atsiliepė ir pritarė mums be- 
sikuriant nuosavose patalpo
se, 389 W. Broadway, So. 
Bostone, Mass., ir pradedant 
savistovų nekilnojamo $urto 
pirkimo bei pardavimo ir vi
sokeriopo draudimo biznį.

Birmoj eilėj reiškiame ypa
tingą padėką Antanui Ivas 
— Ivaškevičiui, su kuriuo 
kartu jo įstaigoje dirbome 
septynerius metus. Visas tas 
laikotarpis lieka mūsų atmi
nime kaip draugiško, kupino 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
ir sugyvenimo epizodas, su
kūręs tikrai broliškus santy
kius, kurie pasiliks mums 
kaip brangus prisiminimas.

Dėkojame Lietuvos garbės 
konsului adv. A. O. šalnai ir 
poniai šalnienei ir Mt. Wa- 
shington banko direktoriui 
Mr. Brendau Shea už asme
nišką atsilankymą ir atsiųs
tus linkėjimus; prof. Ignui 
Končiui iš So. Bostono- už 
dovanotą vyrišką gėlę ir ste
buklingą jo kūrybos balzamą, 
vad. “Laukų gėlė”; biznie
riui Jonui Adomoniui, Jonui 
Vasiliauskui, Antanui Bric
kui už dovanas ir linkėjimus, 
Liudui Končiui ir poniai iš 
Midlebury, Conn., už dova
nas ir linkėjimus, Aleksand
rui Griauzdei ir jo poniai už 
atsiųstas originalias dovanas 
iš Nashua, N. H., Stelai ir Juo- 
zui Lukams iš Dedham ir He
len Miksenas iš Dover? N. H., 
už atsiųstas gėles ir linkėji
mus įstaigos atidarymo pro
ga; - Vladai StrockSenei, Ka
ziui Baltai, Pranui Lember- 
tui, adv. Šimoniui, Broniui 
Kontrimui, Tunylai, Antanui 
Juknevičiui, Mr. Gaston, Pet
rui Butėnui, ^istinui Vaičai-

jau pradėtas. Daro stacijas veteranų kapinėse, Long Is- 
iš medžio Prisikėlimo parapi- land, N. Y:r—' 
jos . vienuolynui Rego Park, 
N. Y. Susitarė dekoruoti šv. 
Juozapo bažnyčią Pacific St.
Brooklyne.


