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matoma kelti.

KUO MASKVA GINKLUOJA
IRAKA?

tįstos šalininkų betgi atbėgo į 
Ameriką. Amerika juos priėmė, 
tačiau Amerika pasiryžus pripa
žinti naują Kubos vyriausybę, 
kai tik ji bus sudaryta. Tuo 
tarpu laukiama padėties pa- 
blogėjąnt. ir.Amerikos piliečiai

siekimo inspektorius ir gauna 
8,500 dol.l).

skelbiama. Manoma, kad Gro-
— Palto valdytojas nori pa

kelti pašto rinkliavą laiškam iš 
4 cn. iki 5

KUBOS SALA, kurtoje dvejų metu kovos baigėsi sukilėlių laimėjimu.

VATIKANO SPRENDIMAS DĖL 
LIETUVOS ATSTOVYBĖS

— Amerikos raketa Alias, ku
ri .buvo paleista gruodžio 18, iš
silaikys erdvėje iki vasario 1. 
t.y. ne 20 dienų, kaip buvo spė
ta. bet dvigubai ilgiau.

tewohlį pasiuntė Maskva, kad 
apramintų Nasserio akciją prieš 
komunistus. Pažymėtina, kad

Protestantų daugiau kaip pu
sė New Yorko mieste yra ne 
baltieji.

JAMES HOFFA nori ir polici
ninkus valdyti, bet policijos pa
būgo.

LIETUVOS DELEGACIJA PET 
New Yorkas.

Sovietai metus pradėjo nau
ju laimėjimu antorėje erdvė* 
je — sausio 2 paleido raketą į 
menulį. Raketa, praėjusi pro 
mėnulį apie 5,000 vyliu atstu
mu (kaip nuo Maskvos iki New 
Yorko), nuskrido saulės link.

Sovietai paskelbė, kad rake
ta yra 1.2 tonos. Pradinis grei
tis buvo 24,588 mylios. Pas
kiau jos greitis sulėtėjo iki

Amerikos! kapitalo esą inves
tuota Kuboje apie vienas mili
jardas. Tvirtinama, kad ir A- 
merikos gangsteriai bendrai su 
Kubos vyriausybės parei
gūnais Įsteigė kazino, kurio a- 
pyvarta 24 miL

Kuba nepriklausomybę gavo 
1902, turi apie 6 mil. gyvento
jų, yra 44,000 kv. mylių ploto.

KUBOS DIKTATORIAI: Fidel Castro — atėjo, dabar jis ka- 
riuomenS* vadas, o ministeriu pirmininku padarė Urrutia; Ful- 
gencto Batistą — iiėjo.

du norėjo priversti Įstoti Į u- 
nijas. Policijos komisaras Ken- 
nedy pareiškė, kad prieš tai ko
vos visom legaliom priemonėm. 
O Wagneris pagrasino dar ir 
pačiam Feinsteinui. kad jis ne
teks darbo (jis yra miesto su-

VLIKO. PAREIŠKIMAS
- Spaudoje ir visuomenėje pra
dėjus plisti žinioms ryšyje su 
Lietuvos Pasiuntinybe prie Sv. 
Sosto, Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas dėjo vi
sas pastangas gauti tikslias in
formacijas iš pirmųjų šaltinių 
padėčiai išaiškinti.

Paaiškėjo, kad. išrinkus nau
ją Šventą Tėvą Lietuvos pa
siuntiniui prie Švento Sosto sb- 
sidarė tam tikri sunkumai at
naujinti. skiriamuosius raštus, 
kas Vatikano diplomatiniuose 
santykiuose yra tradicija.

Suprantama, kad ši įvyki ko
mentuodami ir spauda ir pas-

jau surengė perversmą. Paėmęs 
'vakfiią ir pabuvęs ketveris me
tus prezidentu, turėjo bėgti į 
Floridą. Bet 1952 grįžo ir vėl 
perversmo keliu paėmė valdžią.

kurį jie pavadino “luniku” (o 
kiti juokais net “lunatiku”) 
Kongreso komisija autorės erd
vės klausimam nutarė raginti 
naujas raketas leisti į mėnulį. 
Artimiausia numatyta buvo ar
mijos vasario mėn.

— Sovietai atidarė antrą a- 
teizmo universitetą. Pirmas bu
vo Leningrade. ' Dabar antras 
Ashkhabade, kur. yra dąugiau; 
šia musulmonų gyventojų.

— Vokietijoje yra susirūpini
mo dėl Mikojano atvykimo i 
Ameriką. Jie mano, kad Miko
janas nori derėtis dėl Vokieti
jos likimo

— Prezidentas Eisenhoweris 
sausio 3 paskelbė Aliaską ke
turiasdešimt ' devinta valstvbe.

Chruščiovo. pavaduotojas Mi
kojanas sausio 4 atvyko Į Was- 
hingtoną. Jis yra šiuo metu la
biausiai dėmesio centre. Su ko
kiais uždaviniais jis atvyko; jis 
neišsiduoda. Kopenhagoje laik-

5,589. Arčiausiai saulės raketa 
būsianti sausio M, per 91.5 mi
lijonų mylių; pro saulę pralėk
sianti ir toliausiai nuo jos nus
kilsianti rugsėjo mėn. — per 
123 mil. mylių.

Chruščiovas pareiškė, kad 
tai naujas ginklas kovoje prieš 
priešą.

sai lietuvių tautai, kovojančiai 
prieš komunizmą ir ateizmą už 
Lietuvos laisve.

Fulgencio Batistą kilęs iš ū- 
kųpnkų šeirpos. net turis savy
je ispanų, negrų, indijonų ir 
kinų kraujo.- Buyo kariuomenė-

— New Yorko naujas guber
natorius Rockefelleris pareigas 
iškilmingai perėmė sausio 1. 
Tai iš eilės 49 gubernatorius, priemonėm

Naujus metus pradėjo poli
tiniu įvykiu Kubos valstybė — 
jos prezidentas Fulgencio Ba

ltiste y Zaldivar sausio 1 atsi
sakė iš pareigu ir pabėgo su 
palydovais į Domininkonu res
publiką. Dvejus metus trukęs 
yidau»>kara*, vadovaujamas 
Fidel Castro, eina r galą su
kilėliu naudai.

Ar jis baigsis tik žmonių pa
keitimu valdžioje ar ateis su 
naujom socialinėm ir politinėm 
reformom, dar neaišku. Apie tai 
galimą tik spėti iš perversmo 
herojaus Fidel Castro.

Katalikų daugiausia, veik pu
sė. yra susitelkę New Yorko 
mieste. Tokiau eina New Jer- 
sey — 34 proc. žydų 80 proc.

AMERIKA IR KUBA
Castro buvo pagrobęs 45 a- 

merikiečius. Kaltino, kad Ame
rika remianti Batistą. Amerika 
tai paneigė. Dabar daugybė Ba-

Prieš Batistą nuo 1953 su
kilėliu virto. Bet Santiago ar
kivyskupo perkalbėtas pasida
vė. Gavo 15 metų. Atsėdėjęs james r Hoffa. auto sunk- 
dvėjus, buvo paleistas. Pabėgo vežimui transporto Unijos pre- 
į Meksiką ir ėmė organizuoti ridentas, užsimanė parodyti sa- 
pogrmdžio grupę. 1956 gruod- vo galybę nuo to laiko, kai jo 
1 su 81 Šalininku išsikėlė į ry- uniją išmetė iš A.F.L. — C.I.O. 
tinę Kubą. E jų pat pirmą die- Nuo tada jis ėmė verbuoti nau- 
ną betiko tik 12 po susidū- jus narius ir jų skaičių iš 1, 
rimo su vyriausybės kariuome- 333,000 pakėlė iki 1,600.000. 
ne. Pabėgęs į kalnus su nau- *pai pati didžiausia unija viso- 
jais šalininkais organizavo Ba- je Amerikoje.
tistą nužudyti ar pagrobti. Pri
kišo tik 40 vyrų. Nuo šių me
tų pakeitė taktika — ėmė 
sprogdinti kelius, tiltus, bloka-

— New Yorico susisiekimo va
dyba mano, kad tik po 3-4 mė
nesių paaiškės, ar galima bus 
palikti 15 cn. už naudojimąsi 
miesto traukiniais. Tikisi, kad 
iki 1960 nereikės pakelti.

vo cukraus eksportą ir palaužė 
ūkinį gyvenimą. Bažnyčios tar
pininkavimą tarp Castro ir Ba
tistas atmetė.

Castro aiškino, kad jis kovo
ja už žmonių politines teises, 
o paskui už socialines refgr- 
maš;

Batistą aiškino; kad Castro 
einas su komunistais ir Mask
va. Castro aiškinosi, kad jo su
kilėlių daugumas esą katalikai.

liness Pope John XXIII Vati- 
can City) telegramas, prašant 
palikti Lietuvos Ministerio ir 
Lietuvos Pasiuntinybės prie Sv. 
Sosto ikišiolinį diplomatinį sta
tusą.

kiri asmenys daro galimas iš
vadas spėdami, jog skiriamųjų 
raštų pasiuntiniui neatnaujF 
nūs gali būti suspenduotas' pa
siuntinybės veikimas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas panaudos vi
sas jo kompetencijoje esamas 
priemones ir darys visus ga’i- 
mus žygius Pasiuntinybės 
Švento Sosto statusui ir 
lai išlaikyti. Tam žygiui jis ti
kisi visų lietuviškųjų veiksniu 
talkos ir visų !ietu\ škųjų br- 
ganzacijų ir visuomenes para
mos.

Vyriausiojo Lietuvos E’„i švi
ninio Komiteto Vykdoiųosics 
Tarybos atstovas yra išvykęs 
i Vatikaną išsiaiškinti dėl susi
dariusios padėties ir dėl pi ie- 
monių pašalinti kliūtis ir iš
spręst klausimus palankiausio
je Lietuvos suverenumo ir at
stovavimo dvasioje.

Apie tolimesnių įvykių eigą 
visuomenė bus painformuota. 
Vyriausiojo Liet. Išlaisvinimo 

Komiteto Prezidiumas 
1958 gruodžio 31.

Žiniom, gautom ii Romos 
nusistatymas dėl Lietuvos atso- 
vybės likimo. Pažymėtini du ta
me nusistayme dalykai:

— Lietuvos atstovybei pripa
žinimo Vatikanas neatbukta;

— Lietuvos atstovą pripažįs
ta tik atstovybės reikalu tvarky
tojo titulu.

Ateis nauji mokesčiai New Yorke?
Naujasis New Yorko guber

natorius Rockefelleris rado val
stybės biudžetą su deficitu — 
220 mil. Jam padengti rengiasi 
pakelti mokesčius prekėm. Pir
miausia cigaretėm

Bet Mikojano rankos kruvinos
Daugumas Kongrese palan

kiai sutinka Mikojaną. Kitaip 
pažiūrėjo betgi kongresmanas 
respublikonas iš Minnesotos W.

Rytu Vokietijos min. pirmi
ninkas Grotewohlis sausio 4 
jau buvo Kairę ir tarėsi su Nas-

Po senato komisijos tardy
mų, kur buvo sasta. kad Hoffa 
pasisavino unijos pinigų mili
jonus, Hoffa užsinfanė parody
ti, kad jo klauso ir policija.

KAIP VAKARAI ATSAKĖ DĖL Gruodžio 10-12 pasiskelbė, kad 
‘paims į uniją dar ir policijos 

’ Vaisau atsakyme Chruščio- tarnautojus, gaisrininkus Pir- 
vui* pereitą savaitė dėl pasi- miausia užsimojo paimti New 
traukimo E Berlyno siūloma Yorko 24,000 tarnautojų, kad 
keturių konferencija. Ji ture- iš jų išrinktų naujas pinigų šu
tų aptarti Berlyno, Vokietijos mas. Prieš savaitę auto sunk- 
ir Europos saugumo klausi- vežimių vietinės unijos pirmi
nius. ninkas H. Feinstein paskelbė,

Ar pastarasis klausimas api- kad sausio 12 piketuos polici
nis ir rytų Europos likimą, ar jos “pastatus — kad jiem ne- 
jis visai apeinamas — neaiš- būtų pristatomas' kuras, auto- ku. mobiliam gazolinas. Tokiu bū-

raštininkam jis pareiškė vyks
tąs pas Menšikovą atostogų. Ką 
jis kalbėsiąs su valst. sekreto
rium Dulles, jis nežinąs. Tai 
priklausysią nuo Dulles.

Amerikoje Mikojanas bus pa
gerbtas priėmimuose pas valst. 
sekr. Dulles. Baltuosiuose Rū
muose. Kongreso užsienių ko
misijoje ir kL Amerikoje poli
tiku turį .vilčių, kad Mikojanas 
atsivežė kokių pasiūlymų ir kad 
su juo pasiseks susitarti dėl 
padėties sušvelninimo. Laukia
ma, kad Mikojanas turi pasiūly
mų — dėl Berlyno, dėl viršūnių 
konferencijos, kurioje 
čiovas galėtų atvykti į 
ingtoną, dėl prekybos

Kilęs iš rytinės Kubos, aris
tokratas, intelektualas, teisinin
kas, tris universitetus baigęs, 
su daktaro laipsniu. Savo pri
gimtimi revoliucionierius, ka
talikas.

Chruš-
Wash- MIKOJANAS. Chrušiovo satc- 

........... litas, atkrides į V/ashšngtona. ispleti- ________________________ _

sausio 3 E li
goninės buvo pavogtas kūdikis 
tik pustrečios valandos po gimi-
S 200 f?,idnin,tų Ug New Yoito 22 apskrityse gy- 
fioi jokio pėdsako. ventojų statistika paroddė, kad

— New Yorke sekmadienio— 15 mil., arba du trečdaliai gy- 
ptrmadienio naktį spustelėjo ventojų priklauso kokiom reli- 
Šaltb iki 10 laipsnių. Tuo tar- ginėm bendruomenėm. Tarp jų yra susitelkę New Yorko mies- 
pu Texas temperatūra nukrito katalikų yra 29.5 proc. žydų 
Iki minus 22 laipsnių. Tokio 18 proc., protestantų 15.9. Ki
laičio Tortu niekad anksčiau ti 34.4 proc. nepriklauso jokiai 

, nebūta.

gręžtų nuo lietuvių tautos jos 
didžiojo negando metu.

Pavergtosios Europos Tautos 
rūpinasi susidariusia grėsme ir 

Gen. Carl Spaatz ir buvęs daro reikiamus žygius. Lietuvos 
ambasadorius J.S. Wiley paskel- Delegacija PET ragina ir lietu- 

H. Judd. JE atmetė kvietimą bė naują siūlymą Berlyno klau- vių visuomenę, laisvojo pasau- 
dalyvauti Mikojano garbei pri- simu. Siūlo paimti Berlyną į lio kraštuose subrusti ir nedel-

ėmime, kurį pirmadienį rengė Jungtinių Tautų žinia ir per- siant siųsti Sv. Tėvui (His Ho-
Amęrikos firmų bendrovės kelti į Berlyną iš New Yorko
prezidentas Johnson. Atstovas Jungtinių Tautų sostinę

Gruodžio 31 Hoffa davė žing- pareEkė, kad jam nėra noro Generolas, kuris karo metu 
snį atgal — įsakė savo Feinstei- dalyvauti drauge su žmogum, vadovavo Berlyno bombardavi
mu piketus atšaukti. kurio rankos suteptos krauju, mui. dabar lygina Berlyną su

Vatikanu. Girdi, kaip Vatikanas 
yra Katalikų Bažnyčios teritori
ja. taip Berlynas gali būti Jung
tinių Tautų teritorija. Lygina ir 
su Washingtonu. Girdi, kaip 
Washingtoną administruoja 
Kongresas, taip Berlyną gali 
administruoti Jungtinės Tautos. 

Tiki, kad toks siūlymas gali 
būti primtinas Chruščiovui. Jis 
tikrai turėtų būti priimtinas. v .
nes tai paties Chruščiovo siū- senu- kas buvo kalbėta, ne- 
lymas. 0 amerikietis ateina su 
tikiu siūlymu dėl to, kad jis 
labai gražiai skamba ir leidžia 
amerikiečiui išsisukti E pažado .......................... .
Berlvno reikalą ginti .isom Nasser’’ ne,ur‘

santykių su rytų Vokietija, nes 
tada netektų tokių santykių su 
vakarų Vokietija. O iš pastaro
sios jam naudos daugiau.

Irakui Sovietai pristatė spe
cialistų ir ginklų bei vežimų. 
Apie šimtas “karo specialistų", 
yra daugumas agentai, permes
ti iš Syrijos. Egipto ir Yemcn. 
Kariniai vežimai yra E.... Ame
rikos. Juos Sovietai buvo gavę 
iš Amerikos karo metu.

dabar 
mokama 4 cn., numatoma mo
kėti 6 cn. To neužteks. Kitom 
prekėm mokestis vietoj dabar
tinių 3 proc. teksią kelti iki 4 
proc. Pajamų mokesčiai nenu-

Savo kovoje dėl laisvės lietu
vių tauta yra atlaikiusi ne vie
ną smūgį. Mes nenorime tikėti 
tačiau, kad šv. Sostas nusi-

KAIP AMERIKA SUTIKO 
CHRUŠČIOVO LAIMĖJIMĄ

Prezidentas Eisenhoweris 
pasveikino Spauda pripažino 
Sovietam propagandinį laimė
jimą. Pripažino, kad Amerika 
antorės erdvės varžybose vėl 
atsiliko nuo Sovietų, nors ne 
taip toli kaip pereitų metų pra
džioje. Kongresas šių. varžybų 
reikšmę jautė. Tik kelios va- 
landos prieš sovietinį satelitą,

LIETUVOS DELEGACIJOS 
PAVERGTOSE EUROPOSE 
TAUTOSE PAREIŠKIMAS 

VISUOMENEI
Targtąyjinės ta^s.požįū.riti.T 

— daugeliui valstybių nepripa
žįstant Lietuvos Įjungimo Į So
vietų Sąjungą ir tebepripažį.-r 
tant Lietuvos valst. diplomati
nius atstovus ir Lietuvos pi
lietybę —Lietuva de jure te
bėra valstybė, tik jos suvere
nių teisių vykdymas yra Sovie
tų okupacijos padarytas nebe
galimas. De jure pripažinimas 
tebėra didelė politinė — mora
linė atrama laisvinimo akcijai.

Todėl kiek pavėluotai gautos 
iš Romos žinios, kad ryšium su 
naujo popiežiaus išrinkimu 
susidarė ten rimta grėsmė Lie
tuvos diplomatinei atstovybei 
-prie Šv." 
mena ir skaudus smūgis vi-

bažnyčiai



į*

ir įvairiausių kitos rūšies

MICHIGAN FARM SURIS

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

(Nukelta į 4 pusi.)

NAME

AODRESS

ust THIS 
COUPON 

MOWf

^i*eusli s^u^e^i^ilBszš, su
stipriną komunistų veikimą Ame
rikoje.

RALFO PIRMININKO 
KAN. DR. JJR. KONČIAUS

ne tik 
matyti

DIVIDENDAI IŠMOKAMI

N. Lietuva gruodžio 24 atpasa
koja .pasikalbėjimą. kurj buvo da-

ganizavo draugiją sovietinių tau
tų kultūrai pažinti, garbino so
vietinę kūrybą ir paskui daugelis 
tų kulturbolševizmo garbintojų 
virto Maskvos iškamšom. Tuo pat 
keliu ėjo Europos intelektualų da 
lis. Dabar jie atsikvošėjo daugelis 
Amerikos intelektualai dar ne- 
peysirgo kulturbolševizmo dezin- 
terija.

Sekant kitus naujų metų įvy
kius, praverčia ypačiai* sekti ir 
šios ligos eigą.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, M1CH.

5 iki 8 vai. vakaro
Member Fedcrai Deposit Insurance Corporation

".—Jūsų parama pasiekė 
mūsų šeimą, bet tenka 
mums, kad didesnė dalis mūsų 
žmonių yra gavusi tą jūsų para
mą, ypatingai sekmadieniais, ka
da keliauja žmonės į bažnyčią,

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, .visuomet reikalaukite 
Michlgan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mžch.

Balio pirmininkas kan. JB. 
Končius pasveikinimą Naujiem 
Metam ir paraginimą dar dau
giau aukoti aukos reikalingiem 
paremia laišku iš Lietuvos, iš ku
rio matyti, kaip ten tos 
vertinamos:

(S* reųuMaraus ir

ropos saugumo sistemą, -atsire
miančią į esamųjų valstybių sie
nas. Kas dedasi už tų sienų, tų 
idėjų šalininkai nutyli. Tokios 
nuotaikos, be abejo, paskatina 
Maskvos valdovas drąsiau spaus
ti Berlyną ir veržtis toliau į Afri
kos, Azijos ir pietų Amerikos kraš 
tUS—"
Baigė linkėjimu: “Tebūnie nau

jieji metai vieningo laisvinimo 
darbo metai’. .

AmeriktvĮ intelektualų nusista
tymą TėvasV Ginder fltastruoja 
laikraštininkės Diana Trilling 
žodžiai (NYHT). Ji rašė apie tai 
kaip Amerikos intelektualai atsi
liepta į komunistinius ir faštisti- 
nius reiškinius;

jj pripažino. O kai Vengrijos, lais
vosios Vengrijos, vyriausybė išsi
laikė pareigose tris dienas, Eisen- 
howeris nervingai dairėsi kitokio 
kelio.

Nebetęsiam dar žiauresnių pa
reiškimų Amerikos intelektualam, 
kurie ypačiai pereitais metais pa
sitarnavo komunizmo propagan
dai. Tai žodžiai lyg iš kaltinamo
jo akto. Bet tokia intelektualų 
padėtim nesistebim. Amerika čia 
nieko naujo neišrado. Tas pats 
reiškinys buvo ir nepriklausomo
je Lietuvoje. Joje taip pat buvo 
būrys intelektualų, kurie lankėsi 
sovietų atstovybėje, puotavo, or-

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM ŠORIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michlgan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patj geriausią sūrį.

EDGAR HOOVER, FBI direkto
rius, kurį komunistai laiko di
džiausiu savo prieiu, nes FBI te
bėra Amerikos tvirtovė, kurios ko
munistam nepasiseki -infiltruoti.

klasės automatiškai daro skirtu
mą "tarp fašizmo ir kenuinizmo; 
Fašizmas, jie mana, yra demokra
tijos priešas; komunizmą jie lai
ko kažkuo, su kuo demokra
tija atsargiai gali susikalbėti. Tie 
patys žmonės, kurie protestuoja 
prieš Franco ar net prieš keliavi
mą po Ispaniją, tuo pačiu metu 
labiausiai pritaria paramai reži
mo anapus uždangos ar kultūri-

j'ijga už tat aiškiausiai pasirodė rytų Vo- 
ristapsriatemasuž- Uettloe U'

lygina su Amerikos reagavimu 
dėl Danelio valstybės poriskeRA- 
mo. Kai tik Izraelis pasiskelbė ne
priklausomas, ’ nepraėjo trys va-

Kada a įkursim šviesų 
židinį ant Nemuno krantų 
Ir kada sugrįšim pailsėti 
Ant sutryptų karo pamatų 

-(B. Brazdžionis).

jmpHnfa dividendas 
tūsiĮ santaupoms 

extra)

ketvirčiais. 
31, 1*»

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenue. Maspeth, N. T.

X VICTOR ABECŪNAS 
351 Park Street, Ne* Britain, C«nn.

Aktyvas daugiau kaip >136.000000 
EASTERN PARKVVAY IŠTAIGA:

539 Eastem Paricway at Nostrand Avenue
Pridedamos darbo valandos '__

Pirmadieniais nuo

valią ū atidar* duri* kmnuidsm* Mscia.
■jį- faąperiąlfaMMti — Teki kaitinimai npr piršta | tikr

: ima .raBržffr jau Amerikoje. . ruoštus WMnjnk3R ją įmindami* 
Praėjusių metų pabaiga Ameri- Mme. Chiang Kai^ek pertitos 

^.koje buvo pridengta optimizmu, vasaros žodžius, kalbėtas Ajneri- 
jį žadino labai pagyvėję kalėdl- kojė. Ji aiškino, kad intelektualai

X niai pirkimai, laimingai Iššauta ^pcpubarino abeiingumąprieško- 
Atlas raketa; kėlė viltis neramu- monizmo demoną ir palaužė šmo- 
mai priešo lageryje — Maskvos nių pasipriešinimo valią

-x ? vadų nepabaigiamos rietenos. Mao
Tsetungo nuvirtimas, Prancūzuos BMMBMBB^BHBHBB;::

, komunistų ištupimas parlamente. ■
Televizijoje rengti politinių infor- ■ 

ri... inatorių pasikalbėjimai rodė visą 
ateinantį dešimtmetį be karo. Tai 
vis giedros ateities vaizdai ■ 

Tačiau pro du dalykus, kurie B 
galėjo būti juodi dažai šviesiame B - 
paveiksle, tie informatoriai pra- B 

—■ ėjo visai tylom. Pro pavergtus 
kraštas ir pro komunizmo ekspan- B

ŽYMIŲ ŽMOMŲ ŽYMCS ŽODŽIAI KALEDOMSIR NAUJIEMS METAMS
LIETUVOS ATSTOVO WASH. 

>J. RAJECKO
Amerikos Balsas perdavė Lie

tuvos atstovas Wąshingtone J. Ka 
jecko kalbą į pavergtą Lietuvą, 
kurioje buvo sakoma:

“..Ir plotkeles laužant, ir Pie
menėlių mišiose, ir Naujus Metus 
pasitinkant, mes dvasioje būsime 
su jumis ir kartu statysim di
dįjį klausimą:

JOHN SHURNA 
TeL GrovehlH 6-7783

opw • •**•»* m <ė*ckad L*kiwt

□ Inrfiiiifeiol firnjeff-. . * ~
□ Jeint Aecovnt ui* - ------ ■— -
□ Trw* Accovftt for — 1 ~
□ S*"d Frw, •> ***

Kalbėtojas neužtikrino . kad tai 
bus 1959 pasiekta, bet tikino, kad 
esantieji laisvėje už tai kovos. 
VLIKO PIRM. DR. A. TRIMAKO 

Vliko pirmininko dr. A. Trima
ko pareiškimas daugiau kreipia
mas į esančius laisvėje, apžvelg
iant padėtį Lietuvoje ir tarp
tautinius įvykius. 

Lietuvoje: “Išgarbintoji ūkinė 
ir decentralizacija neatnešė mū
sų žmonėm nei daugiau laisvės, 
ffei sotesnio duonos kąsnio... Va
dovaudamasis taktiniais sumeti
mais, okupantai leido, kaip žinia, 
mūsų žmonėm susirašinėti su už
sienyje. gyvenančiais tautiečiais , - — -r - -.-.g -
ir priimti iš jų siuntinius, bet ne- Sov*LĄJJkįplų*- laikraštyje K. 
atšaukė nei korespondencijoj cen- Karnaitis rašo. *

pritarė “naujovei”, dar daugiau gerėja gyvenimas. Tų pažadų tie- 
—pasipiktino. Pardavėjo parduo- si°giai nematom—

tuvėje tikrai nėra, bet ir pirktis

“Teisingos ir pastovios taikos 
Europoje įgyvendinimas reikštų 
Vokietijos sujungimą ir Sovietų 
pavergtų valstybių, taigi ir Lietu
vos. nepriklasomybės ir laisvės at
statymą

. ' Jie kalbėjo, lyg tokių kraštų iš 
viso jau nebėra. O jeigu ir yra, 
tai reikia apie juos tylėti, sutin-' 
kąnt su esamu faktu, kurio jau 

^ nepakeisi. Tylėjo jie ir apie an- 
< trą dalyką — būtent, kad esa

mus faktus vis dėlto galima pa
keisti ir kad juos gali ir rengiasi 
pakeisti Maskva, planuodama to-

būtinai karu. Ekspansiją taikiom 
priemonėm, laimint daugiau sau 
šalininkų ir talkininkų Vakarų po 
zicijose.

Amerikos įžvalgesni protai mato 
šitokios sovietinės ekspansijos pa
vojų ir apie jį šneka.

Tik jų balsas gali būti silpnas, 
nes jis kalba ne apie malonius 
dalykus. Vienas tokių balsų yra 
Tėvo Fr. Ginder. “Our Sunday 
Visitor” tekamųjų įvykių vertin
tojo. X jo reiškiamas mintis pra
vartu atsižvelgti kaip į antrą me-

- dalio pusę pradedant naujus me
tus.

Tėvas Ginder rodo padėti iš 
dramatiškosios pusės. Rusiją, sa?- 
ko. yra pamažu mus įmanevravu- „ , ..... s . Galas priespaudai! Laisves irsi į tokias pozicijas, kuriose mum

„ tikrosios nepriklausomybs Tėvų zūros nei siuntėjų registracijos", leista pasinn&ti — pasidavimą ar »
sunaikinimą žemei. Tai Lietuvos^atstovo lin- Grįžimas iš Sibiro: “Išleistieji

kėiimai Naujųjų Metų proga pa- iš Sibiro ir kitų Sovietų Sąjungos Savo tvirtinimą paremia dar .
_. . _. . .... vergtai tautai. verstu stovyklų buvo ten pat ap-Wiuttaker Chambers liudijimu.

Ateities įvykių programoje ne- “Tikrai, teisinga, pastovi taika 
bėra vietos treciajam karui, nes neįmanoma be laisvės. Vertybių 
jis nebus reikalingas. eilėje laisvė rikiuojasi ankščiau

Iš kur tokios šiurpios išvados? už taiką. Taika be laisvės — pax 
Autoriai kaltina ne komunizmo sovietica — tai tautų kalėjimas ..

gų” arba "Pardavėjas susirgo 
dviem mėnesiam” ir pan.

I pirkėjų klausimą, kada par
duotuvė bus atdara, “Litknižtor- 
go" vadovai paprastai atsako:

agresyvumą, bet laisvojo pasaulio 
neatsparumą.

Labiausiai tuos, kurie vadovau
ja laisvojo pasaulio visuomenei. 
Tėvas Ginder sako:

tlAURtS 'AMERIKOS’gyntntosi sistema Kanadoje. Apačioje 
Hktuvai (virtoje kaivSJe). Lėktuvas seka povandenini laivą 
— radaru susekama* prietes. jo pasitikti pakyla rpofernūs 
(virtoj* dečlnije). Nato vėliavos Kanadoje. Prie kadaro apa
ratų (apačioje de*inėje>.

Deksniai buvo atvykę į Kana
dą vienas prieš 30 metų, kitas 

vdsi Kauno TuasAI IS Kanados prieš 25. Toje “prakeiktoje kapi- 
išvykusi į Lietuvą Deksniene su talistinėje “Kanaddje įsigijo dvę- 
vyru. Tame pasikalbėjime pasako- jus namus, kuriuos, prieš išvyk- 
jo apie gyvenimą Kanadoje ir darni į Lietuvą, pardavė už 45.000 
“dipukus”.- dol. Iš tų namų pajamų Deksniai

Apie Kanadą: “Dabar vėl dide- gyveno, nieko nedirbdami, ir iš 
lis nedarbas Kanadoje. Kds turi jų nuomos pajamas kraudami į 
kokį namuką, tai gresia prarasti, banką. Prieš parduodami, banke 
mokesčių neįstengia žmonės su- turėjo 15,000. O ir tuos Kanados 
mokėti. , “menkus vaistus* siųsdavo į Eie-
t Kanados gydymas: “Ką ir be- tavą, ne iš Lietuvos parsisiųsda- 
kalbėti. Kanadoje nueini — 15 vo stebuklingus sovietinius vais- 
dcrierių paima. O vaistai menki, tas. I jokius kultūrinius parengi- 
vis žmogų apgaudinėja*. mus nesilankydavo.

O didžiausia pabaisa — tai “dy- Išvykdami į Lietuvą. Deksniai 
pūkai”: “Dipukai labai sužvėrė- prisipirko medžiagų, pasiėmė bal- 
ję Baugina, persekioja, šmeižia dus, virimo, plovimo mašinas, o 
pažangius Kanados lietuvius, na, Deksnlenė dar nusipirko ir brili- 
ir socialistinę Lietuvą”. jantinį žiedą. Pasiėmė dar ir šunį.

Po tokio linksmo aprašymo a- Toki yra tie "skurdžiai”, kurie 
pte Kanados gyvenimą N. Lieta- išvyko Iš Kanados “kajdtaUstinio 
vos korespondentas papasakoja, pasaulio”. Laikraščio koresponden- 
kas buvo tie patys Deksniai Ka- tas linki, kad-jiem nekiltų ndro 
nadoj. grįžti į Kanūdą.

(tarp Broadway ir Bushwi_ck),
Telefonas: GL 2-6916

BROADWAY ĮSTAIGA;
135 Br»adway at Bcdford Avenue 

Pridedame* darbo valandos — 
Pirmadieniais iki 7 vai. vakaro >

GEORGE GALONAS 
TeL T. O. 8-7962

STANLEY METRICK 
TeL Tard* 7-83B3

koniškais Tenka išgirsti ne vie
ną kalbą apie jūsų paramą. Dau- 

—Vilniuje yra tik viena vien- gelis duoda sau klausimą, iš kur 
intelė »gaidų parduotuvė Stalino ima siųsti tiek žmonės— 
porspekte. Klientūra didelė. Tai 
konservatorijos studentai, mųzi- “Brangūs tautiečiai, supranta- 

.. .. . . . . kos mokyklų mokiniai muzikan- me’ dovanai niekas jums ne-
Chambers buvo tas pirmasis, ku- LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO Syvendmtl- Jlem nera leista mn^frinės saviveiklos dalyviai daoda’ turite sunkai dirbti,
rio liudijimais buvo atidengtas IR LIETUVOS DELEGACIJOS tt 4 saVO Tietas Įtetu- ir tt Su parduotuve “Utkniž- ** S**51
Alger Hiss ir kitų komunistų a- PAVERGTOSE EUROPOS TAU- voj Tiem’ kunem pavyko išsipirk- vadovybė ir sugalvojo pa- širdis ^o^ta paremti tuos, ku-
gentų veikimas Amerikoje, šią va- TOSE PIRMININKO eksperimentą - paversti rie blogiau gyvena. Nepasigirsim
sąrą, stebėdamas įvykius, jis peši- V, SIDZIKAUSKO turėjo bandyti įvairiais bū- “parduotuve bu pardavėjo.” mūsų gyvenimu, nors tiek kalba-
mistiškai nukalbėjo: «_ Kalėdos skelbia taiką ir daiS ** Tačiau muzikinė visuomenė ne- mwx^ ^ekvieną dieną

esą krikščionybė pralaimėjusi ^mybę geros valios žmonėm že- ^°’ - - - -
paskutinę kovą prieš komunizmą. mėje. Geros valios mūsų tautai JU d^g., f1“ 1
Komunizmas jau perkeitė pašau- nestinga. Tik ji pasigenda ir kan- Ją~ ° “vad°je 
k t.*.__ ^ . . . . — net pagal pačius sovietų statisti-1|. Beliko jam nušluoti tik pasku- tirai laukia taikos. Taikos laisvė- . . _ . . ... joje nieko negalima. Ant tvirtų.. . nius duomenis, žymiai sumažėjo. J J ,tinius .asipnesinuno židinius. Jet * « durų kabo tvirti užraktai ir nė-

Minima vos 2.680,000 gyventojų 
. prileidžia prie gaidų. Užraktai siandiemneje Lietuvoje. Jų tarpe . ,

... . nuo durų nenuimami ištisai me-yra, be abejo, nemaža — apie 
nesiais. Smalsiem pirkėjam kar
tais iškabinamas prie durų skelbi
mas: “Pardavėjas susirgo atosto-

angliškų SL Joseph’s Sunday ir Daily Missals, 
puikių kristalinių ir jubiliejinių

TOSE PIRMININKO
V, SIDZIKAUSKO 

Kalėdos skelbia taiką

360,000 —atgabentų rusų ir kitų 
Sovietų tautybių gyventojų."

Tarptautinė padėtis: bend
rosios tarptautinė padėties tie 
įvykiai nepalenkė pavergtųjų (au
tų laisvės naudai Priešingai, Va
karuose vis tebėra žmonių, kurie 
norėtų siekti tarptautinės įtam
pos atlydžio ir sudaryti naują Eu-



ifcBliMIMKAS

GEDIMINO KALNAS «u pilies bokštu, kur buvo iškelta Lietuvos vėliava 1919. Nuotr. V. Augustino.

Laikinosios Lietuvos Vyriausy
bės Generalis Įgaliotinis Vilniuje 
Švietimo Miftlsteris' M. -Biržiška.

Daugiau pasireikšta suvažiavi
mų, kongresų, stovyklų, studijų sa-

sybės teisių ir įsikišimą į Lietu
vos vidaus reikalus, kas gresia jai 
naminiu karu ir suirute.

STASYS BUTKUS, dalyvavęs vė
liavos iškėlime Gedimino kalne.

koš, gimimo, 40 nuo nepriklauso
mos Lietuvos paskelbime. Tom su
kaktim kai kuriuose miestuose bu
vo surengti minėjimai tačiau nie
ku patvaresniu tom progom ne
pasireikšta.

ti nuo aantykty su atstovybę, 
su Lietuvos valstybe?

Atsakymai į tuos klausimus 
turi būti aiškus, norint padėtį 
gelbėti rimtai ir realiai, o ne 
tik pašūkauti. Nes tik skirtin
gos priemonės gali tikti pirmam 
antram ar trečiam atvejui.

Jei Vatikanui rūpi kredencia
lų, tik kredencialų reikalas, ir 
nėra kas juos už Lietuvos vyt 
riausybę pateikia, tai galima 
ieškoti būdų tam formaliniam 
klausimui apeiti.

Jeigu Vatikanui nepriimtinas 
asmuo, galima taip pat ieškoti 
būdų jam pakeisti kitu.

Jeirūpi visai atsišvyti san
tykių šuLietavos valstybe, ta
da visai kitas jau kelias Vati
kano galimai klaidai išaiškinti, 
nes čia jau ne tik Vatikano — 
Lietuvos santykių reikalas, bet 
ir viena linkmė bendroje Ry
tų — Vakarų.kovoje, viena da
lis tarptautinių santykių, ku
riuose eina rungtynės tarp prin
cipo ir oportunizmo.

Metai buvo vadinami sukaktu
viniai: 500 metų nuo šv. Kazimie
ro gimimo, 350 nuo Marijos pasi-

Dviejų veiksnių pareiškimai 
įgaliau pasirodė tą pačią die
gi— gruodžio 31, Anglų spau- 
m apie atstovybę buvo pra-

. Tuos visus balsus tenka pri
imti teigiamai. Tai ženklas, kad 
Visuomenė tebėra gyva, jaučian
tį, reaguojanti. Iš kitos pusės 
teko apgailestauti atstovybę iš
likusį negandą, apgailestauti 
taip pat pasimetimą, imformaci- 
jos, direktyvų stoką, kuri iš
tikdavo lietuvius rūstesmais, ne
lauktais momentais. Tai pasi- 
ftrtojo ir dėl atstovybės liki
mo.

savus dalinius, kai gudai galį pa
sirinkti kur jiems patinka, nes 
reikiant! ginti “taika.” Nežiūrint 
tų gražių lenkų žodžių, jų planai 
jau tuomet buvo dideli: Lenkijai 
turinti priklausyti ne tik Lituva, 
bet ir istorinė Livonija. Kol da
bar yra bendras priešas bolševi
kas, tai galįs naudingas dar ir 
savarankiškai veikiąs lietuvis, bet 
lenkams turint jau geriau gink
luotus ir net mobilizuotus dali
nius, lietuviai bus tuojau privers
ti lenkams paklusti, kaip vėliau 
bus prijungti ir latviai.

I. 3 d. lenkų daliniai prie N. 
Vilnios susidarė su atsilinkusials 
bolševikais ir atsitraukė iki Vil
niaus. Lenkai paprašė lietuvių pa
galbos bolševikams atremti. Vil
niaus karo komendanto pareigas 
einąs kar. Škirpa jiems atsakė, 
jei “lenkai, nesiklausę mūsų vy
riausybės, užėmė Vilnių ir atsisa
ko paklusti Lietuvos valdžiai ir 
nešioti Lietuvos Valstybės kariškus

šį protestą M.. Biržiška įteikė 
dviejų Vilniaus miesto komendan
tūros karininkų lydimas. Tuo me
tu su lenkais santykiai dar buvo 
įmanomi, nes ir pats gen. Wejtko 
atsišaukimas nurodė, kad “lietu
viai tegu stoja į savo kariuomenę”, 
o lenkai mobilizuojami ir stoja į

tavos karo apskrities vadu. 1919 
m. sausio mėn. 1 d. apie 5 vaL 
popiet ginkluotas jaunimas užė
mė Vilniaus miesto gatves. Tą pat 
ir kitą dieną ginkluotieji jaunik- 
Rai darė gatvėse kratas, atiminė-~ 
ja iš praeivių ginklus ir daro 
tikras kautynes su darbininkais 
ties Varnių gatve. Sausio mėn. 
2 d. pasirodė generolo MOkrzecki. 
skelbimas, jog jis esąs Vilniaus 
komendantas, įvedęs Vilniuje ne
paprastą karo stovį. Tą pat dieną 
lenkų spaudoje paaiškinta, jog 
Vilniaus gatvių užėmimas esąs pa 
darytas lenkų karo jėgų. 
Kadangi

1. Lietuvos ir Vilniaus valdžia, 
tuo būdu ir krašto apsauga, pri
klauso Laikinajai Lietuvos Vyriau
sybei;

2. Vilniaus miestas lenkų ka
riuomenės buvo užimtas be šios 
vyriausybės sutikimo;

3. Užėmusi gatves kariuomenė 
ne tik neveikia Lietuvos karo jė
gų valstybinės vyriausybės veda
ma, bet ir savinasi svetimos vals- 
tybės ženklus (erelį prie kęgurės)^ 

^..41 Stoja prieš Lietuvos gyvento
jų dalį, tariant prie Darbininkų 
Tarybos susimetusius darbinin
kus, tai Laikinoji Lietuvos Vy
riausybė pavedė man, jos gene- 
raliam įgaliotiniui Vilniuje, pa
reikšti lenkų kariuomenės vadui 
Vilniuje griežčiausį protestą prieš 
jo pasisavinimą Lietuvos Vyriau-

ginkluotos kariuomenės ne tik nėr 
padės, bet nenori su jais ir ter-, 
tią tais klausimais**.
Lenkai, susidūrę pirmą kartą su 

tokiu lietuvių neklusnumu, įsi
karščiavo ir' buvo pasiryžę nak
ties metu lietuvius užpulti ir juos 
nuginkluoti. Lietuviai sustiprino 
sargybas prie Gedimino kalno vė
liavai saugoti, Vilniaus m. karo 
komendantūroje ir kareivinėse, 
pasiruošiant su turimais kulkos
vaidžiais ir kt. Tankai, sužinoję 
lietuvių pasiruošimus, nutarė juos 
nubausti vėliau.

1. 4 d. sužinota, kad vokiečiai 
susitarė su bolševikais užleisti 
šiems Vilnių. Bolševikai nuo Sven 
čionių ir Malodečno turį įžengti 
į Vilnių I 5 d. po pietų. Lenkai 
trauksis Gardino link. į gen. Iwas 
zkiewicz dalinius. Lietuvių buvo 
Vilniuje apie 180- vyrų ir nutar
ta laikinai pasitraukti Lentvario 
link, o paskui gal ir į Kauną, 
(bus daugiau)

štakM aluje. 1918 metų gruodžio mėn.
StralpanĮ afite te aaeto kuriuo- 31 <L iŠ pradžių laikraščiuose, pas 
menės tatua tei Mate janteia te- kteū ir tam tikruose atsišauki- 

•M* štame tą patį A. MUtatto atraip- muoae Vilniuje paskelbta. jog ge- 
SS «L kuriame vaizduojami įvykiai nerolas Wejtko esąs paskirtas Lie

pele* 40 metų: kas dėjosi VOnta- 
je. kate vyko Lietuvos karinome- 

msu nės mėžtai (Red.) ■
. Saude 1 vokiečiai tifedkremtė

REDAKCIJAI VM W1UoMokby Aw-» BrooUya tt, N. Y. T«L GLummm S-nn ytttųsiig njųlb,dlWk Htnn pi

lies bokšto 3:30 wL popiet nusi
ima savo vėliavą. Vilniaus m.- ko
mendanto pareigas einąs kar. K. 
Afrirpa įsakė komendenifimą ad
jutantui P. Gužui tuojau nueiti 
į Valstybės Tarybą, paimti tauti
nę vėliavą ir nuvykti į Gedimino 
kalną, o jis pats išvyko į komen
dantūros dalis (už žaliojo tilto 
esančias artilerijos kareivines) ir 
pasiėmė garbės sargybai 7 sava
norius karius.

Vėliava Gedimino kalne.
Karininkas K. Škirpa, jo adj. 

P. Gužas ir savanoris Vincas Ste
ponavičius įlipo į bokštą ir iškė
lė pirmą kartą Gedimino pilies 
bokšte atgimusios Lietuvos tauti
nę vėliavą. Vėliavą pagerbė šū
viais. Sušuko: “Valio! Nepriklau
soma Lietuva!** Prie jos buvo pa
likta sargyba. Sargybos viršinin- 
kU buvo paskirta^karo vaidinta-, 
kas Jonas Nistelis ir sargybiniais 
savanoriai: Stasys Butkus, Ro
mualdas Marcalįs, Pranas Pliaus
ka, Albinas Rauba ir Mikas Sly- 
vauskas.

Devynioliktieji metai

Lietuvos atstovybes likimas Vatikane
Liutuvos atstovybės prie Va

tikano tikimas yra visų lietu
vių didžiausias rūpestis metus 
pradėjus. v

Dėl atstovybės tikimo atski
ri asmens, organizacijos, vietos 
bendruomenės siuntė ar siun
čia | Vatikaną telegramas. Dėl 
atstovybės ir į redakciją krei
pės žodžiu ir raštu eilė asme
nų, keldami mintį pasiųsti į Va
tikaną lietuvių delegaciją. Vie
ni mano, kad geriausia būtų to
kia delegaciją tik vienų katali
kų žinomų veikėjų. Kiti pasisa
ko už visuomeninių grupių at
stovų delegaciją, kuri galėtų 
kalbėti visų laisvųjų lietuvių

Tuo pačiu metu atskiri talentai 
veržėsi į platesnį pasaulį savo kū
rybinėm pastangom. Tarp tokių

Prudencija Bičkienė laimėjo 
dainavimo konkursą, tapdama

te*

formalinį kredencialu klausimą spauda norėtų tarpininkauti vi- niaus lietuvių gimnazistės ir kai 
visom atstovybėm, taigi ir Lie- suomenei. norinčiai už tos atsto- kurios ponios.

vybės reikalą širdį padėti. Laikinosios Lietuvos vyriausy-
— ®r kredencialai yra tik for- Kai tokis yra Lietuvos ats- fcaiiotinis M. Biržiška tuojau

mali priemonė atsisakyti nuo tovybės santykis su lietuviška lenkų Senero!ui Wejtko, pa- 
santykię su nepageidaujamu visuomene, peršąs liūdnos išva- ^skelbusiam čia lenkų kariuome- 
asmenhi, atstovu? dos dėl visę jos gėry norę ir nės vadu> protestą:

“Lenkų kariuomenės vadui Vil-

Pamaęiusi vilniečių minia Lie
tuvos vėliavą nurimo, nes bijojo 
bolševikinės. Džiaugėsi net vilniš
kiai lenkai. Popiet 5 vai pradėjo 
siautėti Vilniaus gatvėse lenkai 
legloninkai, kurie kratė gyvento
jus ir ieškojo ginklų. Sustabdyda
vo Lietuvos karininkus, bet juos 
patikrinę dar paleisdavo. Lietuvių 
karių vietovių vengė. •

Paskirta Šiaulių srities (Šiau
lių, Akmenės ir Joniškio kr e ižams) 
apsaugos viršininkas.

Sausio 2 iš Vilniaus pasitraukė 
į Kauną laikinoji Lietuvos vyriau
sybė. palikdama Vilniuje vyriau
siuoju Įgaliotiniu švietimo minis-

Aniras pareiškimas praneša, 
kad pasiuntė žmogų į Romą 
vietoje padėties ištirti. Tai ge
rai. Bet ten yra Eltos atstovas; 
yra lietuviško skyriaus radijo 
vedėjas. O svarbiausia yra Lie- 

gruodžio 22, o italų dar tuvos atstovybė....
am Devynių dienų sHr- infOrmavosi iš
" Pave^m a?Se svetimos spaudos, iš svetimo 
pareiškimuose ieškom dl- radijo g atstovybės 
ių ir informacijų. prie Vatikano nieko neišgirdo, Mykėte Biržiška. ■

Galėjo manyti, kad ji jau mirų- Vengiant nesusipratimų su len- 
siųskite telegramas. Bet sykiu sį į. veltui tik pastangos prašy- kais, visi Ūkusieji ir naujai įsto- 
pastebi, kad dar tik stengiasi įj ją laikytų gyvųjų tarpe, jautieji mūsų savanoriai prisisiu- 
gauti informacijų. Taigi infor- amerikiečių spaudos pa- vo ant kairės rankos Lietuvos
macijos jis neduoda. O ji rei- tyrėm, kad ji tebegyva, nes da- spalvų raistelius, antspauduotus 
kalinga norint atsiliepti. Reika- vė pareiškimą jai. O lietuviška Vilniaus komendantūros antspau- 
linga žinoti, kokis ten pavojus: spauda nė tokio pranešimo iš at- du. Visus tuos tautinių spalvų 

— ar Vatikanas kelia tik stovybės nesulaukė. Lietuvių gi trikampėlius siuvo daugiausia Vil-

vaičių rengimu, parapijų, kongre
gacijų jubilėjais. Tarp jų didžiau
sio masto buvo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės skinas -Rew Yor- 
ke’ rugpjūčio 29-31 su meno ir ' — 
knygos parodom, su koncertais, 
iškilmingom pamaldom, radusiom 
atgarsio ir amerikiečių spaudoje.

Tarp pozityvių laimėjimų ten
ka specialiai suminėti pranciško
nų gimnazijos pastatų Kenne- 
bunkporte atidarymą.

Kultūrinei kūrybai skatinti bu
vo gausu premijų. Tradicinė ra- i- 
šytojų draugijos premija buvo 
skirta Gražinai Tulauskaitei už 
poeziją. Tradicinė Aidų premija 
teko Albinui Baranauskui už pa
sakojimus. Tradicinė Draugo ro
mano premija pripažinta Jeroni
mui Ignatoniui. Lietuvių Enciklo
pedija paskyrė extra premiją Ma
riui Katiliškiu! už romaną.

Su fiuo momentu kilo aštres
nė polemika spaudoje dėl kūrybos, 
o po tos polemikos išaugo ir 60 - 
asmenų pasirašytas pareiškimas 
prieš kultūrinį nuosmukį. Pareiš
kimas sukėlė dar aštresnį “šaltą
jį karą*.

viena iš septynių geriausių Ame
rikos dainininkių, Stasys Bara
nauskas laimėjo Illinois valstybes 
tenorų dainavimo konkursą, dai
lininkas Romas Viesulas laimėda
mas Ougenheimerio premiją.

Kovoje dėl laisvės vasaryje stip-
(Nukelta į 4 psL)

Muzikų šeimoįe

— Ar tikrai? Tu negalvoji,
kad aš tave paliksiu vieną? Aš kitados grojau smuiku?
to nenorėčiau. — E tikrųjų? — atsigręžė į

Anicetas švelniai apkabino "“Jei**5* nuo Ma- 
Renatę, priglaudė ir pabučiavo. viWros- - > ta nesisakei? 

Paskui nuėjo prie pianino ir jį 
atvožė.

— Rena, ar tu žinai, kad aš gas. Abudu pradėjo groti due
tus.

muzikos mėgėjų orkestrą- Pa

NAUJŲJŲ METŲ sulaukę, — Kokia tu išmintinga, Na- dviese. O jei kliudysiu, nuei- 
Amcetas ir Renata sėdėjo ne- tele. ' ......................

“t - Gal ir ne tokia protinga, 
nata ant kelte laikė užvožta ai- - ,
humo manat Ant Mane mo-bumą. Buvo peržiurėję praėju- kė mami reiMa hau pn> 
sm nu*tn mintrankac ..—..-n, jzav-

Po dešimties metę
ANICTAS grojo nostalgišką

—Vadinasi, būtų kvartetas.
— Taip, pasikviestame pa- meni, kartą klausėmės koncer- 

vakarių, paplepėtame, o pas- to.
kui kartu sugrotame. — Puiku, Ani! Labai gerai.

— Puiku, Ani! — pritarė Re- Aš girdėsiu tave grojant

to.

Nedrįsau. Toks ten iš ma- .bu*
muikininkas, greičiau grie- ™ Naujieji Metai. Užbaigus neatėjo’ Kviesk1 karais. Ar leisi’ Tris vakarės

ir prisilietė Renatos peties. Aniceto ir Renatos namuose savaitėle.
Bučiau tiktai ausi tau rė- P dažrafe vakaraij

SIU TCUyiIlUU Žulį Sv* — Butų buvę geriau negu -
/u n^amn^ nutylėti. Nežinojau, kad esi patiks, 

klausymuos Sdmberto. J Schu- 
vnnAAA

— Renuke, >aš turėčiau vieną 
pasiūlymą, bet nežinau, ar tau

— O ką tokio, Ani? Sakyk!
mamio, vnupuw, ug __ Ne tofc; manai ------- , ----------------------

gr^au už juos P™*“1 Renuke. Štai, ėmiau ir neišken- nu°ii 3au ke^ntus metas, o aš 
"amla pašo, uigaido,^. ti sena pa- f!12^ flau nepasakęs. » .. .....................................

— Klausyk, Renata, ta gale- tirtis. sakome ^maustas ir giliau- irai
tom paskambinti. Rodos, labai . , sius jausmus. Tai tu bylosi man, Arti tari’
mėgai muziką. sena? 2010,105 Renyte. Ar ne tiesa? - B

- žinoma, Ant Mums dar
nis kvartetas. Visi buvo paten- lieka keturi vakarai Be to, nei 
kinti. neglėtum manęs drauge imti.

Jie. rodos, utimistės nereikalin-
Po penkiolikos mėty

— Matai, tu man akompa- . - - ■ - „ „ r t ... M
NAUJŲ METŲ svečius iš- — Taigi, aš kaip tik dėl to 

lydėjus, Anicetas ir Renata Ii- neramus.
ko vienudu. Namie buvo kiek —Nerirfipink, Anketai Ma-
tuščia. Renata prisilietė piani- no mama dar prieš penkiolika

— Ne, tu smuikuoji labai 
gerai. Mudu.

nenyie. nr ne uesa: T i p-iAnAc ta __ Taip, mudu turėjome la- 00 *r laisvai užgavo stygas, im- metų sakė: “Jei nori harmoni-
ikstymasis vyrui kiekviename bai smSu vakarų. Bet. .. bet Plodama. Anicetas priėjo, jos šeimoje, nesistenk Mti s»

7 T? ruo^^/žS,^ S STi, duetai pabos- ^P*^P^

- Kodėl? SkmnbMl^aig. ^^.bitont ptaijtotan. -Ar maaai? _ Rena, ar tu sutiktum pa-
neskambinsiu.

nokturną. Anicetas kužėjo sofo- ti. Atsinešk smuiką!

-Ar tu taip manai? — Rena, ar ta sutiktam pa- —Kokia tu protinga, Rena!
VnVe ♦« OOruc Anii —Nepyk, Renyte. Aš manau, tenkinti vieną mano prašymą, __ Ne atn>- ,Kofa„^ ?eras-_ Ani! - kad t„ Sp saka tik man. Bet nors ir pastrodyflau tau kvab dau. Kada prasidėto to orkest- 

apkabino Renata savo vyro „ prJXs?

tiksi kad trio arba kvartetas — Kodėl kvailas? Tu visada __ Šiandien
gali duoti daug naujo. toks protingas. Penkioliktuose metuose po

Renetą pažiūrėjo Anicetai į — Bet šį kartą, žinai Ar tau ytetybų Anicetas pasispaudė po

1

— Ne tokia, kaip tau atro-

Šiandien

Ketų perueu. vyras taip pat nue, Kiekvienai su savu minu- norėsi ne pmaru. —.... v,s r...n f"*1"
tari taikytis prie žmonos. Jei- mis. Anicetas pakeldavo — Priešingai, Cetai. Juk aš — Ką tu galvoji? pLJ mq- jau vė,us Nau^ų
gu ji mėgsta muziką, tai ir galvą, Renatai stipriau paspau- kelerius metus viena daužiau — Aš galvoju apie čelistą, » ^nn«tnni5ira va^arasj R®neta, likusi

— O aš galvoju, kad nereikia jam turi būti malonu. Man tik- dus pianino papėdes. Ji neina- pianiną. Kaip bus malonu! kuris dirba mūsų įstaigoje, o g * viena, skambino savo pačios
šeimoje įgristi vyrui tuo, kas rai bus malonu, jei valandėlę tė, kaip'jti susiraukdavo. Vie- Anicetas susirado smuiką, jisai dar turi draugą, kuris —Tai'ko tu non, Nica. sukomponuotą nubėgusių laft-

kaip tu Renatėle.
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galinamos 3 krautuvėse didžiausias ir tos rūšies vienintelės firmos
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vo eglutė gauti ir ją įgabenti 
į zoną. Tai pavyko, keliems 
tautiečiams tiesiog aukojantis.

Pagaliau atėjo ilgai lauktas 
Kūčių vakaras. Už stovyklos vai* 
gyklos stalų sėdėjome apie 130 
lietuvių ir 20 įvairių tautybių 
svečių. Nors ir skurdžios buvo 
mūsų vaišės, bet širdingos, ir 
visi svetimtaučiai gėrėjosi lie
tuvių atkaklumu ir pasiryžimu 
net ir tokiose sąlygose išlaiky
ti savo tradicijas. Buvo ir pa
grindo tuo ryžtu stebėtis, nes 

lietuviai tuo pirmieji sulaužė 
stovyklos įstatymą, draudžiantį 
panašius parengimus.

$ Lietavą ir jos žmones, kurie 
kenčia rusiškojo tomūmzmo 

jungą ir priespaudą” perskai
tyti pirmą kartą angių kalboje 
pasiredfiusį tng tautos patokų 
rinkinį, iliustruotą daiL Ad. Ko-

Prieš 
biro ir

skaitė pedagogas Vac. Cižiūnas. 
Į paskaitą įsiterpinėjo dr. V. 
Kudirkos -kūrybos pavyzdžiais: 
svečias Irena Stankūnaitė, gra
žiai perduodama pijaninu jo 
muzikos kūrinių, o moksleiviai 
Step. Augulis, Kęst Cižiūnas ir 
Alg. Rugys padeklamuodami 
poezijos. Minėjimas užbaigtas 
sugiedojus patį svarbiausiąjį 
Dr. V. Kudirkos kūrinį — tau
tos himną. Minėjimui dr. V. 
Kudirkos paveikslą nupiešė V. 
Gružas.

V. Cižiūno paskaita buvo ver
ta, kad jos klausytų tūkstanti
nė minia, o susirinko, gaila, 
tik nedaugelis. Tai buvo pats 
negausiausias minėjimas.

Lietuvi? pasakos vietos bib-

Mes tikėjome, kad Kūčių sta
lo organizavimas praeis be ad
ministracinių pasekmių. Tačiau 
jau pirmosios dienos po Kalėdų 
parodė, kad apsirikome. Visi 
ruošime aktyviai dalyvavę vy
rai buvo surinkti ir patalpinti, 
režiminėse stovyklose ar net 
uždaruose kalėjimuose. Tačiau 
tai nemenkino

VILNONES MEDŽIAGOS JCSV ARTO 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Nors visa tai vyto lapkričio 
mėnesyje, bet tai aktualu ir 
šiandien ir bus dar flgą laiką: 
kiekviena. lietuviška šeima turi 
pareikalauti šią knygą iš biblio
tekos, p tai pat paraginti savo 
draugus amerikiečius ją per
skaityti. Tik tada jos įgijimas 
bus pateisintas, o susidomėji
mas padės ir kitas knygas leng
viau įgyti.

Jonas V. ir Angelė (Slepako- 
vaitė) Stanaičiai sulaukė antros 
dukrelės Rūtos Teresės. Pirmo
ji Lidija Birutė jau baigia 4- 
tuosius metus.

. ____ Katedy eglutė bus sausio 11
šytojo Stepo Zobar^kotietuviš- d. paripijbs.ssdėje^Rerįgja šeš
kų pasakų anglų kalba rinki- tadieninės mokyklos vadovybė, 
niui “Lithuanian Folk Talės”, globėjai ir mokiniai.
vietos moksleivė D. Jasytė pa- • Jurg. Ežer,

dome iš klebono ir kaikurių pa- vo paminėta gruodžio 28 d. Ue- 
aiškinimų: iki šiol parapijos tuvių Klubo salėje. Minėjimą 
vadovybė ris rengėsi statyti rengė LB. rieto®, apylinkė, 
naują parapijos salę, bet gera Kruopščiai parengtą paskaitą 
ąriė mažti ką pigiau atsieitų 
negu nauja bažnyčia, todėl ap
sispręsta geriau statyti naują 
bažnyčią, o senąją paversti pa
rapijos sale. Naujoji bažnyčia 
bus statoma, greta senosios tik 
ką nupirktame žemės sklype. 
Klebonas mano, kad 1961 
parapijos 50 metų sukaktį 
lėsime atšvęsti jau naujoje 
Karimiero bažnyčioje.

Šį klebono kun. J. Kintas 
sistatymą reikia tik sveikinti. 
Jei paskiros šeimos pajėgia sau 
įsigyti ar pasistatyti gražių na
mų, tai, bendrai susitelkę ir 
organizuotai susijungę, tikrai 
įstengsime pastatyti ir Dievui 
garbinti gražius ir puošnius na
mus. Tiesa* mes turime bažny- 

-jKus^pedMdę^ ..bti^ ganą- . parodžius
jaukią,' statytą tais laikais, kai ”' *
lietuviai pradėjo gausiau apsi
gyventi Patersone, bet tos baž
nytėlės amžius jau būtų ne-

* perbrausiąs. Patersonas gi nors

Vargais negalais sugabeno
me viską į stovyklą ir pradė
jome Kalėdas ruošti.

Kiekvienam kaliniui teko po 
vieną silkę, truputį džiovint? 
vaisi?, po keletą pyragaiči? — 
ir tai buvo viskas.

Daugiau duoti Rusija mums

MAIRONIO mokykla Brooklyne surengi vaikams Kalėdų eglutę, kurios 
programa UpikK patys mokiniai, suvaidindami Kalėdom pritaikytą vaiz
deli. Nuotr. V. Maželio.

kun. Pijęs Aleksa lapkričio 29
Tarp pasitraukusių iŠ gyvųjų Vincas Kvinta, Chicagoje, lapkrl- 

per metus žymime — kun. Kad- čio 30.

torį laiką grįžęs iŠ Si- 
neseniai į vakarus at

vykęs lietuvis; “Eltos Informa
cijom” pasakojo, kaip tremti
niai — kaliniai šventė Kalėdas 
1955 metais tolimoje Karagan
doje:

“Kalėdos artėjo. Jau ne pir
mos už spygliuotų vielų, grei
čiausia ir ne paskutines,galvo- 
jame. Su tuo mes jau buvome 
apsipratę. Laukėme laisvės, ti
kėjome ja, tačiau pati laisvė 
mums atrodė nepasiekiama, per 
toli. Nežiūrint to, Kalėdos at
nešdavo mums kiekvieną kar
tą ką nors naujo, švento, ne
liečiamo.

Tad ir ruošėmės Kalėdoms. 
Pirmą kartą toje stovykloje bu
vo nutarta Kūčių vakarą atšvęs
ti organizuotai. Tai buvo su
sieta su visa eile pavojų, nes 
panašūs sambūriai čekistų lek
sikone buvo vadinami “tontre- 
voliuciniai”. •? ,

Po Stalino mirties, o ypač po 
Bėruos sušaudymo, čekistai

Petras Savickas, vietinio kon- 
_____ _____________ ______ ____  gresmano Cretella rekomenduo- 
mažučiais kiekiais pernešėme į tas» priimtas į laivyno akade- 
stovyklą. Tai irgi buvo susieta “’M Anapoiy, Md. Į prekybos 
su visa eile pavojų, nes prieš laivyną pateko Mikas Klimas, 
įvedant į zoną prižiūrėtojai Pastaruoju laiku čia mirė du 
mus iškrėsdavo ir vargas tam, seni gyventojai: Regina Damu- 
pas kurį rasdavo maisto dau- levičiūtė Sinkevičienė ir Petras 
giau nei vienam tortui paval- Kaminskas. Abu paliko gausias 

šeimas. Palaidoti iš šv. Marijos

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

6ESTAOIENIUS, NUO 9 RYTO IKI .6:30 VAKARO
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IK U2KARPAČ1O RUSIJOJE!------------

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambias krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Dėtuvių individuali veikla vie
šiem reikalam reiškėsi labiausiai 
siuntiniais į Lietuvą. Tačiau, klek 
jie rėmė kolektyvines pastangas, 
rodo pora pavyzdžių: Altas per gyti. Tokiu atveju kalinys bū- 
imtus surinko apie «M)oe doL, davo apkaltintas pabėgimo ruo- bažnydos. 
Baltos apie *9,999. Baltas, pasta- Šimu ar panašiai Madison miestelyje mirė
ruoju metu, itin rodydamas dau- . Pranas Kutkas, palikdamas žmo-

vikai vadina parapijos bažnyčia, 
nepasakė. Taip pat nepasakė, kad Amerikos vyriausybės nusistaty- 
Kalėdos ten nešvenčiame®, visi tu mas buvo kartojamas ne tik Va
ri dirbti kaip paprastą darbo die- sarto 16 proga. Paskutinis toks vie
ną. šas pareiškimas buvo skirtas A-

Lietuviam betgi teko patirti kai 
kurio nusivylimo. Karčiau buvo 
pergyventas Lietuvos reikalo nu
tylėjimas Briuselio parodoje Ame
rikos ir Vatikano paviljonuose. 
Bet skaudžiausią smūgį teko pri
imti iš Amerikos vyriausybės, nu- 
sprendusios uždaryti Amerikos 
Balsą Miunchene nuo rugp. 31. 
Prieš uždarymą senate pasisakė 
griežtai šen. P. Douglas; rugp. 18 
kreipėsi taip pat prel. J. Balkonas 
ir prof. Smal. —Stocki vardu vi
durio ir rytų Europos kilimo a- 
mer. konferencijos; kreipėsi taip 
pat eilė kitų organizacijų ir as
menų. Prel. Balkūnas ir P. Grigai
tis taip pat liudijo prieš uždary
mą senato komisijoje spalio 6. Vis 
kas veltui. Liko Amerikos Balsas

Kalėdom ir Naujiem Metam 
VILNONES MEDŽIAGOS

ne birželio 27-28: “—vyriausybė 
nėra užmiršusi pavergtųjų Balti
jos tautų reikalo ir nėra susitai
kiusi su jų likimu”.

Is Lietuvos
(Atkeltas iš 2 pus.l) 

“Nekinom, pardavėjas serga, ir 
mes nieko negalim padaryti”.

štai ką tuo reikalu rašo redak
cijai vienas iš meno veikėjų:

‘Bajenuose gaidų parduotuvių 
nėra, ir norint gaidų gauti, reikia 
iš visų respublikos kampų keliau
ti į sostinę. Bet visi grįžta na
mo su tuščiom rankom ir nusivy- 
lilhu. Aš gyvenu Vilniuj ir per 
metus dešimtis kartų ėjau į par
duotuvę “Gaidos”, bet man taip

...... .......................................i -J... J11 gumos čekistų budrumą. Mūsų .Lvyklos vkSninkas tavo tik- Kūčių vakaras -
ras žvėris, tačiau ir jopasitikė- pl™aS toto J”***“ sto’ 
jimas vyriausybe sušlubavo. Kas ~ ™
vakar dar buvo pagyrimo ver- St0VU“ admimstracųa na- 
tas, šiandie už tą patį darbą slc.me skubn* 
galėjo būti sušaudytas. Reikia Pnernom4-
manyti, kad dėl tokiu priežasčių Kalėdų pirmąją dieną pirties 
jis ir nepastebėjo mūsų kalėdi- i®'komos mišios,
nių pasiruošimų. kuriose dalyvavo visi katalikai.

Stavykfoj. buvo apie 130 Mffi-taki tatarts kunig-. 

lietuvi?.
Bendram Kūčių stalui visi 

pritarė tačiau tai buvo tik pra
džia. Didžiausia kliūtis buvo su
rinkti tam tikslui produktų. Su
pirkinėjimui sudėjome savo pas
kutines kapeikas. Pinigus tau
pėme jau kelis mėnesius prieš 
tai ir surinkome to meto sąly
gomis gan nemažą sumą Sto- nemenkmo musų vardo, 
vykios krautuvėje menkai ką Priešingai, visiems buvo aišku, 
tegalėjome gauti, buvome pri- lietuviai sugeba net sunkiausio- 
versti ieškoti kitų kelių. se sąlygose nelenkti galvą prieš

Šį opų klausimą mums pa- tironą”, 
dėjo laisvieji darbininkai iš
spręsti, ty. vietiniai gyvento
jai, su kuridis kartu dirbome. 
Nupirktus produktus jie mums 
atnešė į darbovietes, o mes juos

Stankevičius, o Telšiuose kated- (atkelta iš 3 psL)
roję — vyskupas Maželis. Po mi- Įsijungė nauja iniciatyva - 
5iq jie' CTeUrinO tikinčinrvdns su akaderainfo jaunimo dri^įįlfažjos 
KaUrtU Šventėmis. lankė Jungtinių Thutų atstovus

Kiek buvo kary po antro 
pasaulinio karo?

ntims Jankis, Portiande, balan- Lietuvoje — vjikapas Kashnie- Gen. M. Taylor, armijos ita- 
džb 11^ dr. Vytaras Bendaravi- ma Paltarokas šauto 3, prx<. Pet- bo viršininkas, atkreipė dėmesį, 
čtoą 146 Angeles, tą pat ifieną; ras Mėtas balandžio 22, AaAaai- po paskutinio pasaidinio toro 
AataoM 00a, Chicagoje, tarželto sa Gulaltytš Mčtavtenė Kaune jau buvo 17 torų if* visuose 
3; dr. Janas Pašūkauto, Besto- rugsėjo 23, Kun. Janas Uasaus- juose kovojo pėstininkas,, ne ra- 
ne, birželio 29: Ona VesylMtė kis gruodžio pradžioje. ketos ir ne atominės bombos.



ir kalbos.

Sveikinimai

Sukaktuvininko Žodis

nazijoje

Australijos lietuviai skau-

Gruodžio 21 Kalėdų senelis

tėviams padėjo nugalėti klai- la turėjo vaišes, kurias suren

nja nrw.

Įdomios politinės diskusijos
Lietuvių Fronto Bičiulių Los 

Angeles skyrius buvo suruošęs

ELIZABETHE 
nėję

baigtas giesme “Marija Ma- tukais. dalyviai išsiskirstė

gėdėkoetomas už šias nepapras
tos HMtaaes ir prašydamas Die
vo vbžesas gausių malonių.

BairnmHs mokamai sukak* 
tuvintokas Jam. J. Valantiejus 
buvo apdėvinotaT auksiniu Lie
tuvos Vyčių medabum. Taip 
pat visų Waterburio kat. or
ganizacijų vardu E. Di Napo- 
lis įteikė dovaną voke.

. Justina* Lukošius, Ęliza- 
befho šv. Petro ir Povilo para
pijos mokinys, pasižymėjo spor
te, žaizdamas krepšinį Jeffer- 
sono aukštesniojoje mokykloje. 
Jis įmetė daugiausia krepšių ir 
jį atžymėjo vietos amerikiečių 
laikraščiai.

mas. Bet kuomet, po keleto venime.

Kalbėjusiųjų mintis <9a sun
ku butų atpasakoti. Apsistosi
me šiek tiek ties kun. Liauba. 
Savo žodyje, jis.- prisiminė pir
mąsias savo dienas Amerikoje, 
kuomet jam teko patirti nuo
širdžią kun. J. Valantiejaus glo
bą. Vos tik įkėlus koją į kle
boniją, nuoširdus klebonas, pir
mą kartą sutikdamas jauną ku
nigėlį tarė: “Žinau kad tamsta 
esi našlaitis, neturi nei tėvo nei 
motinos, esi išvytas iš savo 
gimtosios pastogės. Tad jauskis 
čia kaip namie, o sekmadienį 
galėsi laikyti iškilmingas savo 
pirmąsias šv. mišias, primici
jas”. Toliau kalbėtojas savo 
žodyje “išdavė” vieną svarbią 
paslaptį, kad be kun. J. Valan
tiejaus pagalbos vargu ar šian
dien būtų naujoji lietuvių gim
nazija Kennebunkporte. Me. >

žiomis bendro chorb, kvarteto 
ir solistų dainomis. Pirmiausiai 
buvo pagiedota Pledge of Al- 
legiance to the Flag. Antroji 
daina “Karvelėli Mėlynasai”— 
(Sasnausko), specialiai buvo, 
skirta sukaktuvininkui pagerb
ti, nes ši daina yra jo mėgsta
miausia. Toliau buvo padainuo
ta Tu ir Aš — Vanagaičio, Šian
diena sveikiname Vadą — Alek
sio, žalioj Girelėj — Gaubo, 
Vyrai, kas mylite Brangią Tė
vynę — Vaičiūno. Solo dainavo 
E. Stulginskas, Sofija Stulgins- 
kaitė, Marcęla Andrikytė ir Ka
zys Seliokas. Kiekviena daina 
buvo kam nors dedikuota. Kvar-

orgamzacijų ar pavienius svei
kintojus. O tų sveikinimų ir 
sveikintojų be galo ir be kraš
to! Visi turi ką nors pasakyti, 
o laikas nesulaikomai bėga. 
Veltui visos prof. Aleksio viltys

prie iv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos bažnyčios buvo įrengta didelė prakartčlč. Deši 
parapijos klebonas kun. M. Kemežis.

laiku atsiteisti už prenumeratą “.'l 
ir tuo palengvinti administraci- -|į 
jos darbą. --.ag

— Mykolas Saulius, čelistas, 
groja Denvery Color simfoni- Š 
niam orkestre ir su orkestru va- 5 
žinėjo koncertuodamas P. 4 
karuose. Padarę per 3000 my- || 
lių, grįžta atgal į Denverį, kur 
tęs savo koncertus City audi- 
torijos salėje. M. Saulius, ku- š 
ris kaip čelistas Amerikoje gro
ja dešimtus metus, panašiose 
ilgesnėse kelionėse yra grojęs < 
New Yorko Carnegie Hali, Bos
tono’ Symphonie Hali, Chicagos 
Orchestra . Hali Montrealyje. 
Ottawoje, Toronte ir daug ki-

sakingas asmuo, pasislėpęs už 
sląpyvardžio. keleU-kartų-labai 8 
negražiai *kandžiojo’ patį Knbw- 
landą ir jo rėmėjus “Naujieno
se”.

mas diskusijų moderatoriumi 
J. KojelĮ. Pasiklausyti diskus! 
jų buvo susirinkęs gražus bū
rys lietuvių.

Visi diskusijų dalyviai buvo 
už tat kad organizuotini ir res- 
publikonų ir domokrątų politi- 
niai vienetai visose lietuvių ko
lonijose. Per stipriai veikian
čius lietuvių politinius viene
tus būtų lengviau galima priei
ti prie visų JAV-bių politinio 
gyvenimo vairuotojų, ko lietu
viams labai reikia. Buvo pasi
sakyta kelių diskusijų dalyvių, 
kad būtų tikslu, jei ir Kalifor
nijos lietuviai demokratai susi-

— Solistė Prudenciįa Binkie
nė gavo kvietimą dainuoti Cin- 
cinnati miesto operos Toscos 
pastatyme balandžio 24 d.

Po pietų, artėjant vakarie
nės laikui, erdvi parapijos au- 
tįitorga pilnutėlė prigužėjo jau
nimo ir senimo, jaunųjų ir se
nųjų ateivių. Svečius iškilmin
gai sutiko, savo “stebuklingas” 
dūdas pūsdami garsieji Water- 
burio šv. Juozapo par. “švilpu
kai”, kurie varžybose su vie
tos ir tolimų apylinkių toly
giais orkestrais visuomet išei
na laimėtojais.

išvyko gyventi į Detroitą pas 
savo dukra.

Dėl “Proposition 1.8” arba 
“Right to vvork” buvo ir neigia
mų pasisakymų. Tuo klausimu 
puikių paaiškinimų davė dr. G. 
Valančius, pažymėdamas, kad 
“Proposition 18’ turėjo būti 
remtina. Anot jo ir kelių kitų 
diskusijų dalyvių daugelis eili
nių piliečių buvo unijų suklai
dinti. Tikrumoje, “Right to 
vvork” įneša daugiau demokrati
nio principo į unijas ir duo
da daugiau teisių eiliniams uni
jų nariams. . <

Buvo užsiminta kiek ir dėl

turi 300 narių ir 100,000 dol. 
kapitalą. Sausio 15 šaukiamas 
bankelio šėrininkų susirinki
mas Aušros Vartų parapijos sa-

Romanui Mureikai pliekiama t i. Pasivaišinę ir pasilinksmi- 
vus eilėrašti, minėjimas buvo nę, apdovanoti saldainiais, pieš-

tuvos ganytojų. Po paskaitėlės
G. Grebliūnas padeklamavo ei- STOUGTONIO ŽINIOS 
lėraštį ir po jo Remigijus Su- 
žiedelis skaitė paskaitėlę tema: aplankė Lietuvių salę ir apdo- 
"Marijos apsireiškimas. Siiuvo- vanojo susirinkusius vaikučius 
je”. Jis savo trumpame refe- šiaurės kraštų dovanomis —

— Vytautas Gogdaudas, dir
bęs Vienybės redakcijoje ir iš 
jos pasitraukęs lapkričio mėn.. 
kurį laiką dirbo Chkagoje vie
noje foto laboratorijoje, dabar 
persikėlė į Clevelandą ir įsijun
gė į Dirvos redakciją.

Didafi darbai
Baigiant tenka pastebėti, kad 

kun. Kleb. J. Valantiejaus pa
rapiečiai reiškia gilią pagarbą 
savo dvasios vadui. Tai parodė 
gausumas atsilankiusiųjų į šį 
dvigubo jubiliejaus minėjimą. 
Jo parapiečiai įvertina atliktus 
didelius darbus savo tylaus, bet 
energingo klebono. Juk ką gra
žaus Waterburio šv. Juozapo 
parapija . turi, o pasididžiuoti 
tikrai yra kuo, ypatingai mo
derniška naująja mokykla, di
džiule auditorija, kokios nei 
viena lietuviška parapija Ame
rikoje neturi. Gražiai išdeko- 
ruota bažnyčia, švariai ir tvar
kingai užlaikoma didžiulė kle
bonija. Visas turtas siekiąs 
milijoną dolerių. Ir visa tai pa
rapijos įsigyta tik per didelį 
kun. kleb, J. Valantiejaus sų:, 
manūfiią ir dariBŠtinną. Jis nu
eitą, garbingą savo praeito gy
venimo kelią apvainikavo di
džiais darbais ir savo parapie- 
čių jam reiškiama pagarba.

O juk jis. kaip ir kiti jo 
buvę emigracijos draugai, at- 
vykę į šią šalį sunkiai turėjo 
pelnytis sau duonos kąsnį.

LOS ANGELES, CALIF. į tą komitetą žymesnius Kali- 
--------------------------------- fornijos lietuvių darbuotojus.

nį diskusijoms žodį tarė LF Buvo apgailestauta, kad neat- 
gruodžio 21 d., ,12 vai. šv. Ka- Bičiulių Los Angeles skyriaus

Ąžuolaitis, pakviesda 
je viesas diskusijąs tema: "Lie
tuvis amerikiečių politikoje". 
Diskusijose gyvai dalyvavo vi
sa eilė Los Angeles lietuvių 
darbuotojų: dr. G.. Valančius, 
A. Dabšys, A^ Skirius, A Lat- 
vėnas, Br. Budriūnas, J. Ber

tai surengė tautinę stovyklą nuo 
gruodžio 27 iki sausio 10. Sto
vykla skiriama Lietuvos skau
tuos 40 metų sukakčiai pami
nėti Stovyklauja apie 180 skau-

Vašario 16 giinna- 
zija sveikina

Vasario 16 gimnazijos moky
tojų taryba sveikina visus gim
nazijos geradarius, globėjus ir 
rėmėjus Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų proga ir linki jiems organizuotų savo vienetą. Kali

mo pagrindus yra sėmę kun. 
J. Valantiejaus globojamoje šv. 
Juozapo par. Mokykloje. Ne vie
nas jaunuolis yra pasiekęs auk
štuosius mokslus kun. J. Va
lantiejaus dėka. Visos Water- 
burio patriotinės organizacijos 
reikalui esant, naudojasi visais 
parapijos patalpų patogumais 
parengimams, pobūviams bei 
susirinkimams.

—Darbininko radftkdįa ir 
administracija nuoiirdEHai dėko
ja visiems, sveikinusioms šven
tų P«^9a-

— Audrys Bačkis, dr. St. 
Račkio, mūsų pasiuntinio Pran
cūzijoje sūnus, studijuoja te- 
teologiją Gregoriano universite
te Romoje ir gavo mažuosius 
šventimus.

— Jurgis Baltrušaitis, poetas, 
buvęs Lietuvos ministeriu Mas
kvoje, mirė' prieš penkiolika 
metų, sausio 3, Paryžiuje.

— Vasario 16 gimnazijoje 
mokyt. Skėrio iniciatyva Evan
gelikų Jaunimo Ratelis surengė 
Kalėdų eglutę, kurios programą 
gražiai aprašė vietiniai vokie
čių laikraščiai.

ses-H šimtų; 
asmenų. Jų tarpe matėsi dide
lis būrys garbingų dvasiškių 
ir oficialių valdžios atstovų bei 
parapijos veikėjų.,Iš būrio val
džios atstovų paminėtini, mies
to mėras^R. Snyderis, buvęs 
majoras E. Bergin, teisėjas J. 
Lawlor, senatorius J. Paterso- 
nas, naujai išrinktasis senato- 

į' rius J. Monagan. Visi su po- 
* niomis.

Vaišės buvo pradėtos malda, 
kuriai vadovavo kun. W. Vi- 

x . čas. Patyrus malonų šv. Juoza
po par. mokyklos auklėtinių 

: mergaičių patarnavimą, o jų 
< mainų skaniai paruoštu kala

kuto patiekalu pasivaišinus,

dingą protestantų mokslą, a- gė Mrs. K. Foster — Sakalaus- 
nuo metu pasklidusi Lietuvoje, kaitė. Mrs. S. Savickienė ir ki-

Pranešame LDS 74 kuopos 
metinis susirinki-

— Melboume, Australijoje, 
gruodžio 28, 29, 30 d.d. įvyko 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės suvažiavimas.

— Vyt. Valaitis, studijuojąs 
fotografiją Athens. Ohio. uni-

vių Klubo' patalpose. 140 Cen
tral St.

Kadangi su sausio 1 visiems 
nariams baigiasi Darbininko 
prenumerata, tai visi nariai

— Clevelando pirmosios LB 
apylinkės globojamas jaunimo 
vakaras įvyks sausio 17, 7 v.v. 
lietuvių salėje. Pirmoje pro
gramos dalyje bus “Lietuva mū
sų žodyje’, antroje dalyje bus 
jaunimo talentų pasirodymas. 
Po programos šokiai, bufetas.

— Dainavos ansamblis Chi- 
cagoje rengia koncertinę pro
gramą Marijos auktešniosios 
mokyklos salėje sausio 11 d.

Tolimesnei vakaro progra- paprastų jo garbei, deimanti
niai vadovavo žymus parapijos nio jubiliejaus proga iškilmių. 
Veikėjas biznierius Juozas Sa- Su maloniu jumoru jis “apgai- 
moška, Čia lietuviškai, čia an- lestavo”, kad šiomis dieno- 
gliškai pristatydamas valdžios, mis. jo parapijoj pradėjo šei

mininkauti parapiečiai bei pa
galbininkai vikarai. Kurį laiką 
jam buvę “uždrausta” įeiti į 
virtuves, į parapijos salę, bū
davo paslepiami parapijos biu
leteniai. visi tik. pašnibždomis 

banketą užbaigti per dvi su kalbėjęsi, kad jis nesuprastų, 
puse valandos. Keturių valan- Sukaktuvininkas savo žodį bai-

Dainos
Keletą kartų kalbėtojus per-

LF Bičiulių Los Angeles sky
rius planuoja netolimoje atei- 

įui linkėtina dar ilgus, ilgus * v tyje vėl suruošti diskusijas ki-
Ateitininkų pastangomis gruo- tu įdomiu klaifeimu.

paties darbu ir rūpesčiu iš džio 21 baigiantis Mari TR.
puoštame šv. Juozapo parapi- jos metams. Pranciškonų gim------------------------------------------------
jos vynuogyne, saugant sirps- nazij°s mokiniai Kennebunk-
tančius ar jau prisirpusius so- port. Maine, surengė Marijos JlaDCnester. 11. tl.

Baigiant šį suglaustą ^>rašy- do vaisius nuo nuolat gręsian- minėjimą. Siame, minėjime pa- 
mą, kun. kleb. Juozui Valantie- čio amaro, audrų ir pavojų. mokiniai skaitė savo paruoš- narįanis 

tus referatus, kuriuose apžvel- . ’ r Tnss sat7 gė Dievo Motinos garbinio., 12 raIanda
- Lietuvoje. Minėjimas buvo pra-
AZ dėtas malda į Šiluvos Mariją,

z'* kurią sukalbėjo gimnazijos rėk-
y S aKc- ,r... - torius, paskui Stasys Dėdinas

f j .Bl J ĮH| skaitė paskaitėlę: “Marija Lic-

rate gražiai nušvietė aplinky- žaislais. Buvo pilna salė, jų 
bes,* kuriose Dievo Motina ap tarpe ir daug svečių.
lankė mūsų žemę ir mūsų šen- Gruodžio 23 lietuvių mokyk

Vargo keliu 
Sukaktuvininko kelias skyrė 

si nuo tų, kurie nuo darbo lais
vą laiką praleido prie -baro. 
Jis savo kietu nusistatymu ir 
tvirta valia siekė kilnesnio gy
venimo,. tikšto^ mokydamasis ir 
kietai su gyvenimu grumdama

sis, Tylusis sukaktuvininkas ne n -- -------------- --  z------
(nors vyriausias virėjas buvo tėte, kuriame dainavo E. Stul- kartą ir draugų buvo pašiepia- sėkmės ir laimės ateities gy- fornijos lietuviai respublikonai Antano Rudžio nesekmmgo 

-. • _ . . bandymo kaip nepnklausa-yra išvystę labai gyvą veiklą ir * . \ r. . ....
ir K. Seliokas padainuotoji “Lie- metų, jis savo draugams pasi- Mokytojų taryba tikisi, kad turi gerus ryšius su pareigi! Įpain kandidatui praeiti į JAV- 
tuva Brangi” —Naujalio, bu- rodė jau su sutana, jie jau ne- ir ateinančiais metais bus ga- nais bei valdžioje esančiais as- Anot dr. P. Rau-
vo skirta kenčiančiai Lietuvai, beturėjo iš ko šaipytis, matyda- Įima tęsti mokymą ir auklėji- menimis. Respublikonai yra la ilnaič10 lr Ą- Valiuko, vieninte- 
Chorui dirigavo prof. A. Alek- mi ką šis tylusis “užsispyrė ma jaunosios lietuviškos kar- bai daug padėję lietuviu vardo ^s.keb,af Uetuvlarns prasimuš- 

Etataungąją pobūvio daų pra- sis. ’ lis” yra pasiekęs. tos. gyvenanflos Vokietijoje. garsinimui amerikiečiu ūrpe. I ankstesnes pobUnes vietas
dėjo rengimo organizatorius ir Meninei Mratuios I Sa gimnaziją buvo- sudėta visi dalvviai sutiko kad se „per P“1?1"“
šennunnte prot A. Alėtas kailė da]j ’”r3p,|°’ tiek daug finanasinių išteklių „atorius Bill Knowland priva fr«P“^konų ar demokratų par-
trumpu &xtau, kuriame pažy- tel rūpesflų. kad pra- lėjo b(lti Uetuvil. remtinasP pas . 5 ParUį'
mėjo, kad čia gausiai susirin- momi? 5vis? n^fcutvti dėl "aterbuno sv. Juozapo pa- - * įėjo ouu uetuvių remunas pas tuos kandidatus, kūne

del rapija yra išauklėjusi ir į gy’- rlnkl?.!neS per ilgesnį laiką yra įrodę lo-
venimą išleidusi daugelį gar- SS 'F“? Jv *? jalumą savo partijai, įdėję dnug

darbas turėtų būti užtikrintas vo daryta; Kalifornijos lietuviai darbo vdsoje veįkloj€
. _ . buvo sudarę platų komitetą jo at rė partiją

stengėsi padėti pirmiausiai į J. Valantiejus kalbėjo trum- tūkstančiai pavyzdingų tė ^StT i^kartu^dė kandldatūrai remti- Įtraukdami finansiniai. Be abejo, kandida-
vargą puolusiems. pai ir susijaudinęs dėl šių ne- *r darbininkų savo gyveni-

tuvoje”. Šioje paskaitėlėje jė kricaami ateiti f kuopos susi. 
apžvelgė Manjetgartinimą Lle- rinkimą Ten bus proga susi-
UV0K ”? nu°,M,"dau8° mokėti už laikrašti ir pasikal- 

kų. baigdamas Lietuvos; pamt k 
kojimu Nekalčiausia, Manj« k s
Širdžiai tremtyje esančių Lie ________ .

— Hamiltone veikia taupy
mo ir skolinimo kooperatinis 
bankelis “Talka”, kuris dabar

versitete. didžiajame Amerikos 
fotografų skelbtame konkurse 
laimėjo pirmąją vietą už foto
grafiją “The Argument”. kurio
je vaizduojamos dvi poros be- 
siginčinjančių vaikų. Valaitis 
gavo lengvąjį' sunkvežimį (Sta- 
tion Wagon). Jo premijuota nuo
trauka bus Išspausdinta vasario 
mėn. žurnale “U.S. Camera'

ŠĮ VMMttoįu* maždaug pritf dų neiritetef VM. švefltintojai 

mėnesį šventė savo am- 
kunigystės 44 mė 

tų sukakę. tr hamtė šf 
kulrtirvmtoiraa tą dieną kukliai 

laNmlamau nanrastas 
mKag 41 viL Šv. Juaaįra par. 
bažnyčioje, tačiau parapiėčių 
nuotaikąMMivo visai kitokia, 
švėotišką ir itekasdieninė. Pa
matai metu parapijos choras, 
vadovaujamas prof. A. Aleksio, 
darniais halsai^ pamarginda- 
mas įgudusių choristų solo gies
mėms; drebino bažnyčios sie
nas, jaudino susirinkusiųjų šir-

Balto skyriaus mėtinis susi
rinkimas šaukiamas sausio-11. 
šv. Andriejaus parapijos salėje.



MEL-O-AIR COMBUSTION

GEORGE SCHMIDT
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PATRONS
žinios

ney Orders), Mutual Funds.
Kreiptis

Joseph Audrusis Insurance
WOODHAVEN 21, N. Y.87-09 JAMA1CA AVĖ.

BU 1-0880

vasario

Jūs esate kvalifikuotas

APOLLO SAVINGS & LOAN ASSN.

W:

Bendra turto verti $37.000.000

tai Kalėdų senelis duoda vP 
sieros vienodas dovanas už j-i

Minia vaikų buvo džiaugsmo 
pilna,kartaissunkokai* patvar-į 
koma. (Seneliui atvykus visi; 
stovėjo sustoję į keturis rate-!

EUGENE RAETZ, Pres. 
5811 W. Irand Avė. 

National 2-0600

Leiskite mums patarnauti Jūsų reikaluose ateinan
čiais metais, kaip ir pereitais. Linkėjimai nuo

rkimiii pmiginiy perlaidy (Mo-

S AULET A. MALONU, PATOGU 
HoHywoodo Apartamentuose

Anglijoje pacifistai gruodžio i 
21 surengė domonstradją vie-i 
toje, kur laikomos amerikiečių į 
atgabentos raketos. Kai 15 kari 
ringų pacifistų puolėsi į drau-l 
džiamą zona, policija juos mė-į 
gino sulaikyti. Tada jie atsigu
lė ant žemės. Ir ramūs anglų 
policininkai su anglišku humo-j 
ru ėmė karingus pacifistus vie-i 
nas už galvos, kitas už kojų! 
tempti į kalėjimą. Tokių ten’ 
prirankiota 36, iki atvės jų ka-! 
ringos nuotaikos. ■

' ■ •

Detroite Mietu

Vokietijoj* ^nuteisti;
4 tėvai jėzuitai nuo 3 mėn. iki
4 metų kalėjimo. Kaltinimai —; 
buvę šnipai, veikę prieš komu
nizmą. / '

ENGINEERING OO., INC
A. B. OPENSHAW, 

District Mgr.
EAndoph 6-2434 

105 W. Adams St.

Degtinės ir likerių 

parduotu 
55th Madison

ANGLUOS PACIFISTAI 
KARIAUJA

gint, kad, nežiūrint senatvės ir 
jau pasilpnėjusios sveikatos, 
jis atvyko salėn pabūti drauge 
su mažutėliais. Taip pat sma
gu, kad ir visos radijo valandė
lės bei lietuviškieji laikraščiai 
rado laiko ir vietos Eglutės 
skelbimams taip . įsijungdami į 
lietuviškųjų “goodfellou’s” tar-

TarartA rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
h Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.

Maikyt« tr rayoninės medžiagos parduodamos griežta, urmo
tvvholesalei kainomis. >

Š. AMERIKOS LIET. FIZINIO 
AUKLĖJIMO IR SPORTO KOM.

116-53 Uumm Btvd.
Tel. VI. 3-1477 

. NAMŲ ADRESAS
106-55 9Mb Street

Dideliam apdraodoa sutaupymui, geresnei savo 
apmigai Ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

į SEASON’S GREETINGS
j may the Corning year bring 
į prosperity to ąĮI ų 
t .dttjmaenEMBiEitT DAlilftiar ?I DVUUiUlI KAvUfll
Į W0KBS OF AMERICA

.... ___
— • DARBININKAS

vartotas vardų šaukimas tetin-j 
ka ten, kur vaikų tik keliolika, į 
ne kd šimtai. ‘ \ j

Būdinga, kad šiemet buvo' 
gana daug vaikų 3-6 metų am
žiaus. Atseit, ateina nauja kar-l 
ta, kurios negalima palikti be 
Kalėdų. Gausus tėvų ir Šiaip 
lietuvių dalyvavimas paskatins’ 
kitais metais rengėjus dar gra
žiau Eglutę surengti.

P. Natas'

Mėnesinis garantuotas taupymo planas 
Žemos kainos įmokoms už namus

JAPAN AIR LINES
«Wings Of The New Japan”

MR. RANDALL HOLDEN 
Districkt Sales Mgr.

AN 3-1384
60 East Monroe St.

In Airiine Row

krepšinio rinktinė, sudaryta iš 
čia gimusiųjų ir naujai atvykusių
jų,-numato išvykti 1959 m. liepos 
mėnesio pradžioje ir lankytis Bra
zilijoje, Argentinoje. Urugvajuje 
bei, eventualiai, Kolumbijoje ir

nanti tiek šiąurės tiek Pietų A- 
merikoje, neliks tokiam jaunimo 
žygiui abejinga ir jį parems.

HEATTNG CO.
Mr. ROBERT McDUFFEE

207 NapervHe St., 
HEATON, ILL. 

MOntrose 8-6990

; Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia | 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis ®

i palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies su visais pato- S 
| gurnais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti Neabejo- | 
i jame, kad būsite patenkinti

i Mr. & Mrs. los Yasauskis 1
[. 1720-24 Buehanan Street, Hollyvvood, Florida g

Siaurės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga, 

- .............. numatydama, kad šio sumanymovisomis išgalėmis imtis darbo jo ., „ . . įgyvendinimas pareikalaus didelių
įgyvendinimui. Pagal paruostą tikisi, vargu pavyks atsirevanšuoti už
pianą š. Amerikos lietuvių vyrų « pralaimėjimą. Neries komando-kad lietuviškoji visuomene, gyve- ' h*j*“*«*• r-,

je žaidė ir taškus pelnė: R. Va-, 
laitis 22, A. Žvinakis 29, A. Šim
kus 24, A. Varnas 21, Prapuolenis 
3, L. Andrijauskas 3.

prie šeštadieninės mokyklos iš
laikymo. Jos įtaigoti mokytojai 
ėmėsi rengti vaidinimėlį “šv. 
Naktis”, kiurį 200 vaikų ir apie 
tiek pat jų’tėvų pamatė gruo
džio 21 ispanų salėje. Atvykęs 
Kalėdų senelis su vaikais pa
žaidė, padainavo ir apdovano
jo.? Tėvų komitetas pasirūpino, 
kad dovanų gautų ir* apie 30 
vaikų, kurių tėvai šiuo metu 
sunkiau gyvena, serga ar yra liūs). Gerai, kad jau antri 
ilgesnį laiką be darbo. Gražu,' 
kad mūsų tarpe atsirado ge
raširdžių žmonių, kurie neno
rėjo palikti vaikų be Kalėdų. 
Vienas biznierius, čia gimęs 
lietuvis paaukojo net 15 vaikų 
dovanėles. Gražu, kad daug lie
tuvių parėmė Eglutės regimą 
ar tai darbu, ar aukomis, ar 
gėrybėmis. Padėjo daug vaidi
nimėlio “artistų” mamos, pa
siūdama gražius drabužėlius, 
angeliukams ir nykštukams, pa
dėjo abi vaidintojų grupės, pa- 
skolindamos dekoracijų, daug 
pasidarbavo mokyt. D. Kaupie
nė režisuodama: didžia parama 
reikia laikyti šv. Antano para
pijos mokyklos seselių prielan
kumą leidžiant repetruoti ir šeš
tadieniais ir sekmadieniais jų 
klasėse? Klebono kun. I. BSrei- 
šio palankumas vaikų lietuviš
kam auklėjimui skambėjo ne 
tik bažnyčioje skelbiant Eglu
tės įvykį, bet džiugino visus re-

Kas taikos sutartį pažeidė? ’
x ' a------- •! —i*—- • 1------- v* • • 1 ___ Maskvos Pravda apkaltino;S. Amerikos lietuviu krepšinio rinktine Suomija, kad n sugausi tai-1

vvlcta i Pi^tn AmoriL a kos “ Sov'ietais’ neslV V Kola £ 1 IvlŲ. zillld IKri Suomijoje išspausdintas Paster-,
„ , . . . . . , nako romanas “Doktor Živa-Venecuekije. Apie menesj laiko 
užtruksiančios kelionės metu teks 
rungtyniauti su lietuvių ir vieti
nėmis komandomis.

Reprezentacinę krepšinio rink
tinę sudaryti pavesta S. Ameri
kos -Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir

tuvių siekimus.
Nuodugniai apsvarsčius sąlygas, 

nutarta šį sumanymą vykdyti ir

4129 W. Madison 1395 N. Milwankee Avė.
2599 No. Harlem Ave^ Elinwood P. 6225 South Halsted 
1643 Halsted St., Chicago Heights 5625 W. Cennak, Cicero

Perkant - parduodant namus, ar iš 
nuomojant butus, įvairiausiais ap 
draudos reikalais, federaliniy ir vals< 
lybiniy taksy (Income Tax) užpildy*

cos krepšinio komanda dalyvauja i 
Marųuette parko pirmenybėse, kurk 
U trijų rungtynių turi 3 perga-g 
les ir, atrodo, jog mūsiškiai čia| 
išeis Augalėtojala Iš viso turės su r 
šauti M rungtynių. g

Soccer” lygoje, kurie užtruk* apie 
3 mėn. Bus žaidžiama kiekvieno 
sekmadienio popietę.

PAMINKLŲ GRAVIRAVIMO KONTRAKTORIUS 
Savininkas Jacob G. Schmilt

20 W. 2Ist ST., CHICAGO, n.T., BI 7-6232

dos pirmenybės kxep‘ii_x>, .tinkli
nio ir stalo teniso šakose įvyks 
sausio
Chicagoje. Bus varžomasi vyrų ir 
moterų klasėse. Pirmenybes pra
ves LSK Neris.

E* 7’ < *' •
t < Jei kas atvyko iŠ kitur De- 
r troitan gruodžio mėn. 15, ga-

Įėjo nustebti pamatęs polici- 
:.w niūkus, pardavinėjančius laik- 

- raščius. Dar labiau nustebo, 
; kai Šie “popierių berniukai” su?- 
7 sikišo kišenėn visą dolerį ar 

net 5, visai neduodami grąžos. 
Ir tie laikraščiai ne i laikraš- 

< iiūš panašūs, už Darbininką plo 
•; nesni. .. Tai Goodfellows’ Edi- 
.. tien. Tokias laidąs turi visi 3 

didieji Detroito dienraščiai: De- 
troit News, Dętroit Times ir 
Free Press. Parduodant šiuos 
laikraščius, surenkama didžiau
sioji dalis aukų, kurios skiria
mos neturtingų vaikų apdova
nojimui. Tuo rūpinasi Good- 
felkrus organizacija, turinti ri
botą 200 narių skaičių ir vei
kianti jau 45 metus. Šios gru
pės šūkis “No Child Without 
a Christmas” Goodfellows gali 
būti virš 35 metų ir buvę jau
nystėje laikraščių pardavėjais, 
šiems geradėjams šiemet talki
no 4,300 Detroito policininkų.
Žaislais ir drabužėliais buvo ap
dovanota apie 70,000 Detroito 
vaikų nuo 3 iki 13 metų.

"Nė vieno vaiko be kalėdinės 
dovanėlės" šūkiu vadovavosi ir 
Detroito lituanistinės mokyklos 
tėvę komitetas, rengdamas Ka
lėdų eglutę.

Didžiausią organizacinio dar-' 
bo naštą ant pečių nešė Tėvų 
komiteto pirmininkė p. Kaune- 
henė, jau antri metai su ne
parasta energija prisidedanti

PRIE CITY SAVINOS BANK 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » VAL VAKARO 
Mū*v kaino* vyry drabužiam* prasideda nuo 9,50 už pHn* dlu*ę

Phene FRenklin 2-8934 
176 We*t Adams Street 

ęhieag^ UI • .

1 Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 9 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

» Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: I

I. CIGMAN, INC. •
L.1G1Orchaid StreeL— —NeuLYork ŽeN^JL Jį 

J TeM. GR 54)160 J
* Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara Šiokiadieniais, šešta d. bei sekmad
i į

Tvirtai tikint sportuojančio jau
nimo gajumu ir sportinės veiklos 
prasmingumu, prieš kurį laiką im
tasi iniciatyvos užmegsti tampres 
nį ryšį su Pietų Amerikos lietu
viais ir išaiškinti glaudesnio ben
dradarbiavimo galimybes. Gauti 
laiškai ir drauge pokalbiai su čia Sporto Sąjungos Krepšinio Komi- Gruodžio 29 d. įvykusiose krep-9 
besilankančiais Pietų Amerikos tie tetui 9-jų Š. Amerikos Lietuvių šinio rungtynėse LSK Neries* 
tuviais vaizdžiai patvirtino sportl- bortinių Žaidynių metu, 1959 m krepšininkai įveikė dabartinį f 
nio bendradarbiavimo reikalingu- balandžio mėn. 4-5 d.d., Detroite, šiaurės Amerikos latvių meisterį* 
mą bei naudingumą. Rinktinę paruošti ir jai vado vau- — Chicagos latvių D V komandą!

Užmezgus ryšius, iškilo suma- ų pakviestas žinomas mūsų krep- rekordine pasekmę 99.71 (36:35) .• 
nymas ištirti š. Amerikos lietuvių šinink-K Vytautas Grybauskas Latviai neblogai laikėsi pirmame! 
reprezentacinės krepšinio rinkti- Vis0 organizacinio darbo vado_ kėlinyje, kada pasekmė buvo apy-T 
nės pasiuntimo galimumus į kai vavima3 padėtas šio sumanymo * kehs kartus jie turėjo P°-| 
kurias Pietų Amerikos valstybes, iniciatoriui. Vidurinių ros persvarą. Tačiau poj
Šiam sumanymui gautas entuzias- Vaksn} sporto apygardos ^do_ pertraukos vaizdas jau buvo ki-J 
taigas pritarimas, pabrėžiant, Petrui Petručiui Gnomam toks- lietuviai lengvai atsiplė-J 
kad krepšininkų viešnagė ne vien darbuotojui bei visuome- 0 rungtynių pabaigoje visai be j 
teigiamai prisidėtų prie lietuvybės Valdemarui Adamkavi- var®° ^P^į po krepšio. |
išlaikymo, bet taip pat sudarytų fcurie užm^gė ryšius su Pie- Publikai, kurios buvo apie 200. | 
puikią progą per sportą išryškinti Amerikos lietuviais bei atliko reikalaujant šimtinės neriečiai ge-1 
dabartinę Lietuvos padėtį ir lie- pradįrį organizacinį darbą. rokai stengėsi, tačiau nesuskubo Z

ir jiems pritruko vieno taško. Bet į 
ši pasekmė jau gana vaizdžiai} 
parodo lietuvių pranašumą ir, ga-S 
įima sakyti, jog ateityje latviams}

— LSK Neris gruodžio mėn. 
25 d. Liet. Auditorijoje buvo su
ruošus! linksmavakarį, kuris su
traukė didelį būrį publikos. Tiek 
daug jaunimo, kiek jo buvo šia
me vakare, lietuvi kuo'> parengi
muose yra rei i r', it :na. Gaila, 
jog senesni Jv :ia ne baugiau
sia atsilankJ, o jų vis ūčito norė
tųsi matyti jaunimo tarpe.

Chicagos lietuviai futbolinin-! 
pradėjo žaidimus NIndoor

AR JOS NEPERMOKATE 
ož savo automobilio apdraudę?

Virš 21.000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.



Baras, sale vestuvėm

1883 MADISON STNE1FROCHELLE

XO 3-7688

ANGIE'S

NEWARK, NJ.
FURNITURE REPAIRING

ROMAN FUNERAL CHAPEL

1113 Bft. Vernon Street

SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTĖJAMS

VALYKLA

FUNERAL HOME

New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

dovanų siuntinius į U.S.S.R.
CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

SUMAŽINTA PATARNAVIMO
KAINA

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanus H. DirsaAccounts Insured Up To $10.000

Branch
PLeasant 4-3865PLeasant 4-3501

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAUL P. NORKUS

INC.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. UNION TOUBS, INC.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

HARTFORD. CONN

Alum, apvadai
Alum. durys 
Alum. Įaugai 
Antlangte

Balto 35 skyriaus metinis na
rių susirinkimas šaukiamas sek
madienį, sausio 18, 11:30 v., 
tuoj po pamaldų, šv. Trejybės 
parapijos salėję. Bus padaryti 
valdybos pranešimai ir bus ren
kama nauja valdyba bei kon
trolės komisija: Visi nariąi ir 
prijaučiantieji kviečiami gau
siai dalyvauti.

ta, grąžos, niedfals aprxtintaa 
sklypas. Bendros mandykteą B- 
kytavimas. NE 2-3820 .

rūšies amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės ir

ST. WUUAM THE ABBOT PARA
FUOS, SEAFORD, LX, N.Y.
3 miegamieji, vonta,pllnal įreng
tas valgomasis, valgyti galima ir 
virtuvėj, su salkomls, pilnai įreng 
tas rūsys, dviem automobiliam 
garažas. GJK. šaldytuvas ir pečius, 
apsaugoti langai nuo audrų. NI- 
ghtingate 9-5437, po 6 vai. vak.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
chables j. Ramanauskas

Ate — ’Mš teemtėlfd tirpi te btt. 
fa TV. 3-.tei»gsniIst1, BoBywood 
toros, trangfaO’tūteL c*r*R*te 
» kilimai, 3 fid. applcs. strms fr 
seras ir dane kitų patogumų. WA 
W8»

Montreaito mieste p-bėse po 5 
ratų tokia padėtis: ffiklos ir Ger- 
sho po 5-O, Witt 4, Ignas Žalys, 
Boikovi&us su Joyner, Matthai,

Insuliaeija 
Izoliacija 
Kitavims 
Laiptai

ŠV. ANTANO PARAPIJOJ, 
YONKERS, N.T.

Nepera Farfc — 4 kambarių pir
mam aukšte ir 4 kmb. antram, 
jdus rūsys. Arti mokyklos ir baž
nyčios. $29,000- I ir pusės metų

namų ruošos darbas, trfamtt viri
mu vėhau vaiko priežiūra.
ROCKVILLE OKTH ifffakėje

CEntre 6-4291 ,

SEWING SERVICE 
ATNAUJINAME, šakneles, užuolai
das, draperijas, lovos užtiesalus 

ir kt. -------- --------- —------- ---------
Regees Sewing Ceater 

Susitarimui skambinti PO 7-6634, 
po 1 vai. p.p.

Popiežius Pijus XII 
šv. Gerardas, šv. Judas 

graviruoti menininkų 
Bronziniam reljefe ant dirbtino 
... marmuro lentos - 

$3.50, siunčiame C.OJ>. J 
ART TREASURES,____ z__

6543 Fyler Avė., St. Louis, Mo.

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg 
tintų, konjakų, midų šverrtems bei 

kitoms progoms

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėlimų. Didžiausias 
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD.

NAUJAS VESTUVINIS SALONAS 
5652 Myrtle Avė, 

Jaunosfas ir pamergių aprėdalai 
Mokslo baigimui suknelės.
Atsineškite šią iškarpą, gausite 
dovanų.

Jeigu dėvite skrybėlę, dėvėkite 
tik ANGIE'S

EV 2-8977

TAISAU BALDUS
Kėdes, virtuvės ir valgomojo, ap
traukiu ir nudažau. Plastika ar 
oda. Patyrusių darbininkų dar
bas. Jpatingos kėdės apipurškia
mos gelžimi ar chromu.

Waiter LUTKIEWICZ
MA 1-3128 1934-7-18-59T-R-63

Pfiifadelphia 21, Pfa
POplar 9-3231

URMU1.! POINT — naujame pap
lūdimyje 221st St., 4 kambarių 
vasarnamis, pilnai įrengtas, pri
einama kaina jeigu bus parduo
tas ne sezono metu. Savininkas 
NIghtingale 5-6457

Great Neck Viste Pool
8 metų Colonial stiliaus $32,900. 
26 pėdų galionas, atskiras valgo
masis, vyrams ir moterims atski
ri kambariai, gon|os su sietais, 
3 miegamieji, vonia, tarnaitei 
kambarys stL vonia, žaidimam 
kamb. kilimui ir kt, kampinis 
sklypas 70 JgfoO pėdų žemos tak
sos, 4 proc/mOTgKiųŽ’HU 7-2464.

DUOKITE LINTONUI ATNAUJIN
TI JŪSŲ SENUS BALDUS 
LANGU UŽUOLAIDAS (Shades). 
Gyvenamų namų ir įstaigų bal
dus pertvarkome, pataisome, nu- 
paHraofame. Paikus darbas že
mom kainom. Priimame neperdi- 
deitas ir nepermažus darbus, Nu- 
paUroojame ir oda aptraukiame 
Susitarimas dėl kainoa nemokA- 
mas žventadien. NEvins 8-0411 
Linton’s Cabinet Makers and 

~ Buvusi 
H and' I* - Cabinet Making and

kiekviena katalikiška šeima bei 
parapinė mokykla norėtų įsigyti 
įrėmintą, alėjiniais dažais pieštą 
POP. PUAUS Xn PAVEIKSLĄ 

14” X 18”------- $27.50
Gaila, bet C.OJD. siųsti negalime 
Užsakant prašome pridėti ir mo— 
ney order

GAMBA STUDIO 
22 Hillcrest Road 

MAPLEWOOD, NJ. SO 2-8043

Amerikos p hėiitn. Įrorio* AnKar da.
vyksta N, Yorke. dalyvauja 12 at- Gėttntanė šveflumskas dalyvan 
rinktą JAV meisterių, jų tarpe du fa Harvardo universiteto rinkti* 
latviai: ^dmar Mednis, N.Y. ir L* nėję, tarpketegtatee pirmenybėse 
Katate, Philadlphia. Pr. metų nu 
galėtofas, 16 metų didmeisteris 
Bobby Fiscber eina pirmuoju m 
4-1 taškų. Jis zlaimė jo prieš Res- 
hevsky, Schervin, Katate ir lygo
mis baigė su Lombardy ir P. Bea
ko. Retifavakte su 3-L. Jis laimė
jo prieš WeiDstein Kaime, lygkan 
su broliais Byrae, bet minusas 
prieš jaunąjį Fischerį. Tarry 
Evans taipogi su 3-1. šiose p-bėse 
dalyvauja'S didmelsteriai: Reshev 
sky, Larry Evans, A. Bisguier, 
Bobby Fiscber ir vengras P. Ben- GESUELE BRIDAL STOP

Paruoštame pegAl mnsų stilių 
IŠTAIGINGUS KUBUS 

jaunajai, pamergėms, vakarinius 
moterų rūbus, taip pat nuolati
niam dėvėjimuL
Atsineškite šią iškarpą ir gausite 
dovanų.
563 — 86tb (off Ft. Hamilton 
Pkwy.

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

TeL EV 7-2089
SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

HAPPY NEW YEAR TO ALL 
BERTMAN MAINTENANCE 

SERVICE 
396 Ariiford. Avenue 
DOBBS FERRY, N.Y. 

OW 3-5881

EtlZABETH, NJ.
Rūtos ansamblio koncertas 

bus sekmadienį, sausio 11 d., 
5 v.p.p. Lietuvių Laisvės salė
je, 269 Second St, Elizabethe. 
Programoje: A. Merkelio para
šytas muzikinis veikalas “Jauni
mėlis”, kurį išpildys Brookly- 
no . operetės choras ir. J. Matu-* 
laitienės tautinių šokių grupė. 
Veikalą režisuoja akt Vitalis 
Žukauskas. Po koncerto bus 
šokiai ir veiks bufetas.

O.S.

PAUL’S RESTAURANT 
LIQUORS - BEER - WINES 

SKANŪS* LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmad’eniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas nrkejUr?»ss 
Sav. P. VišnZaūskas

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

Vtataneckis, Mikėnas, čukajev po 
11, Maslov >, Baršauskas A , Os 
trauskas Ąį Zinkevičius ir Krimer 
po-R rMsleriK, Mažrits, RlnmHtn- 
cev, česakov po 5 , Tamošiū
nas 5, Marcinanskas 4 . ir Uoge
lė 3 .

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
—RAY S LIQlfOR STORE

Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos buvo nustatyti, kad palengvintų ir 

suprastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip pat page-

Pastogės 
Perkeitimai 
Mytefių dariai

VIRĖJA Suffolk Co. klebonijoj. 
Gyvenimas vietoje. Reikalingas 
patyrimas ir rekomendacijos. 40 
metų ar jaunesnė. JUniper 5-8760

patiesalų.
Išplauname kilimus jūsų namuose
Taip pat pagrindinai išvalome

Valymas garu 
Verandos 
Virtuvės 
Vonios 
Venec. užuolaidos 
žibalo krosnis

BROOKLYN 27. N. Y.
Tel. EV 2-8586 tPrie ,Fnresi, Ayę_stoties* Ridg^wood

Paaukokite savo gyvenimą Kris
tui ir jo Švč. Motinai Marijai pa
dėdamos jaunom mergaitėm jų 
problemose, stokite į

Gerojo Ganytojo seserų 
Vienuolyną
Jų veikla:

Stogo dengimas 
Stogo langai 
Stucco darbai 
Šaligatviai

'Ataatttjfaiftnai Mūrijimas šildymas
Atsarginiai laiptai Namo apmušimai Takai
Atapara vandeniui ■ Nitavimas Turėklai

Tvotos 
Vaizdiniai langai

226 Sussex Avenue
Morristown, NJ._

R1CIIMOND IHLL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

bas — Visokį priedaL
EAGLE ELECTRIC Mfg. Co. Ine. 
23-10 Bridge Plasa South, ULdty 
Vienas blokas nnn Queens Ptaza 
stoties IBS, BBfT

Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

Glen Covė, Pine Ridge, 7 kamba
rių ištaigingas namas, akro že
mės, įrengtas rūsys, 40 pėdų žai
dimui kamb. daug kitų priedų. 
Prašo $38,000. GL 4-2836.

Dėl kainos susitarti skambinant
GL 4-3640

TIDY MAINTENANCE CORP.

Artimo meilės darbai, mokymas, 
ligonių priežiūra, slaugymas, ku
nigams pagalba ir t.t.

Pageidaujamos baigusios aukš
tąją mokyklą-

Tolimesnių informacijų klausti:
MOTHER SUPERIOR

1991 Broadway, New York 23, N. Y. 
TeL LYceum 5-0900
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Maspetho Piliečių ©ubo n

ką programą. Po programos 
kūi, gros R. Butrimo orkesti

dienom į New Yorką ir buvų mas. c:
įstojęs praodaonųvienulyne. ntešte Maį

m P.L.B. Seimo organizacinis - nio šeštadieninės mokyklos t 
komitetas susirinko paskuti- vų komiteto gruodžio 28 Aprei 
Bam posėdžiui gruodžio 28 pas kimo parapijos salėje sutraul 
preL 1J Balkūną. Pirmininkas 'pilnutėlę salę svečių. Prograu 
prti. J. Balkonas paskaitė sei- buvo paruošta labai įvairi : 
mo darbų apyskaitą ir padėko- ' 
jo visiems už nuoširdų darbą. 
Trumpas .sveikinimo kalbas pa-

praėjo labai sklandžiai. Popro-7 
gramas ‘Kalėdų Senelis* išdali*^ 
no vaikučiams dovanas.

UžsienMSy registracija. Visi 
ne Amerikos piliečiai gyveną 
JAV nuo sausio Į iki vasario 1 
privalo registruotis savo pašto 
įstaigose užpildydami specialius 
adreso formuliarus. — Foro 1- 
53, kurios gaunamos kiekvieno-

' petys. Vėliau buvo vaišės. Da
lyvavo apie 30 asmenų.

"• Antanas ir Galina Sužiedė-
Kai, Kalėdų atostogoms buvo 
atvykę iš Chillicatti, Ohio, ap
lankyti savo tėvų Brockton,

- ga aplanke Darbininko redak- v b J 
ėįją, eilę savo artimųjų ir prie- 
telių bei studijų dienų draugų.

« Kalėdos Maironio mokykloje
Maironio mokyklos kalėdinio 

vakaro spalvingą programą at
liko patys mokiniai, vadovauja
mi šokių mokytojos Jadvygos 
Matulaitienės. Energinga ir ga
bi, kaip visuomet, taip ir šį sy-

kaip 14 metų formuliarus užpila 
do jų tėvai ar globėjai.

Soda! Stcurtfy įstaiga nuo 
gruodžio 29 d. iš 217 Haveme- 
yer St, Brooklyn 11, N.Y. per
sikėlė į naujas patalpas 860 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N.Y. šį įstaiga aptarnauja Wil- 
liamsburg, Greenpoint, Bush-

VAIZDAI it i. BendruomenS* _ su- -j 
rengto N. Mėty sutikimo: prie vai- 1 
iių stalo s&H ii kairės: S. Misevi- j 
čius, A Koncė, A. Misevičienė, A.. i 
Maceika. (S. ir A. Misevičlai gruo- j 
džio 23 atvyko ii Anglijos). Apa- j 
čioje kalba J- Šlepetys, ioka R.
T. Alinskai. Nuotr. V. Maželio.

ii *ick^ Ridgevvood, - Glendale ir
F SS”* wyckofl Heights apylinkes, jos

daug darbo ir širdies. . apima pašto zonas: 6, 11, 21, 
? Apreiškimo parapijos salė bu- 27 =_ 37. Si aDtar.

vo pilna žmonių: didelių mažų 
ir pačių mažiausių. Jauki nuo- 

' taika supo visus. Mažuosius 
linksmino Kalėdų senelis (ak-

Ncujy mėty sutikimą
New Yorko lietuviškai visuo

menei suruošė Lietuvių Bend
ruomenės Apygarda Grand Pa- 
radise salėse Brooklyne. Erd
viose salėse, prie skoningai pa
puoštų stalų susirinko apie 
600 žmonių, didesnė dalis jau
nimo, geroje nuotaikoje suImk 
kė Naujų Metų. LB New Yor- 
ko Apygardos pirm. J. Šlepetys 
pasveikino susirinkusius ir pa
linkėjo laimingai praleisti atei
nančius metus. Sugiedota JAV

22, 27 ir 37. ši įstaiga aptar
nauja apie 40,000 pensininkų ir 
kas mėnesis išmoka daugiau 
kaip 2,000,000 doL Naujas tele- ir Lietuvos himnai. Ta proga

. fonus y Žukauskas). Jaunimas 
puikiai pasišoko, grojant šau
niam R. Butrimo orkestrui. Vy
resniesiems buvo progos pasi
gėrėti jaunuomene ir mažuo- 
mene.

Mokyklai vadovauja mokyto
ja Elena Ruzgienė.

Vlada Mikaliūną, Angelų Ka
ralienės parap. ilgametį kolek
torių, pereitą sekmadienį, sau-

kano valstybės sekr. kard. D. 
Tardini, prašant nesustabdyti

Anksčiau vęikusi nuo 8 v. 
K ligi 9 vaL ryte Laisvės Varpo 

radijo programa dabar per- 
duodama sekmadieniais nuo 

■ 2 vai. ligi 3 vai. po pietų iš 
‘ tos pačios radijo stoties WK0X 

iš Framingham, Mass., banga 
M 1190. Paskutiniu metų Laisvės 

Varpas įvedė skyrių vaikams 
ir literatūrinę valandėlę. Tai 

iKaV dalykai, kurių nėra kitose lie- 
Igpg tuvių radijo progamose. Nau- 
mO jas programos, laikas bent žie- 

mos metu yra patogesnis. Ank- 
sčiau programos metu vieni ei- 
davo į bažnyčią su vaikais, o 
kiti ją pramiegodavo. Dabar nė
ra jokios rimtos kliūties, kuri 
sutrukdytų programos klausy
mą.

šeštadieninė
lituanistinė mokykla turėjo 

savo kalėdinį vakarą lietuvių 
bažnyčios salėje, kur mokiniai 
suvaidino gerai parinktą patrio
tinę 4 veiksmų pasaką “Kara
laitė Teisutė”. Iš kitų scenos 
numerių itin pažymėtina dekla- 
muotoja čia gimusi mažutė J. 
Dabrickaitė, lietuviškai nė žo
džio nemokėjusi. Dabar ji dek
lamavo gražia lietuvių kalba. 
Tai nuopelnas jos tėvų ir li
tuanistinės mokyklos. Savo duk
terį taip pat jau? čia gimę tė
vai į tą mokyklą šeštadieniais 
atveža net iš Needham, Mass., 
miestelio, kur jie gyvena.

Juozas Jasinskas,
senas lietuvis, pensininkas, 

yra nagingas žmogus, prisidur- 
[ dams pragyventi verčiasi nau-

; jus dirbdamas ir senus taisyda
mas styginius muzikos instru- 

I mentus: gitaras, mandalmas,
į smuikus. Tokių instrumentų iš

jo galima pigiai įsigyti, o adre- 
- sas: 53 Gate St., So. Boston

į 27, Mass.

įšventins kunigu. Buffalo, N. 
Y., universitete teologijos stu
dijas šiais metais baigia.. So. 
Bostonietis Juozas Trinka. Ge
gužės 7 šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje vysk. Eric 
MacKenzie. Bostono arikivys- 
kupo kardinolo Richard J. Cus- 
hing pagelbininkas; dijakoną 
Juozą Trinka įšventins kunigu.

Prieinamiausiomis kaino- 
mis su labai gerom išaimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDŲ 
KRAUTUVE

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai. įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA IVAŠKIEN® 
UTHUANIAN 

FURNITURE CO.
306 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Off. Tdph. AN 8-4618'
Bes. AN 8-5961

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO 
reikalais.

Priimami taip l>at skel
bimai.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAAI- 
NftLfiS. kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos. . ....

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn_ 

patarnaus sąžiningai.

T AISO 
televiziją, radiją, patefoną 

(rengia Hi-Fi .

B ARZDUKAS ir ZUBRIS 
273 Chestnut Street, 

Kearny, N. J. Tel. ,WY 1-8390

174 Nutief Aveoue .
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1880

vedėjas Jerome S. Blumberg.
1 ai uuu, pi aoaui. ucouovavuj u.

Amerikos Legionas pagelbės Lietuvos atstovybės veikimo 
gauti pilietybę. Norintieji gau
ti Amerikos pilietybę, gali krei p-
tis j bet kurį Amerikos ^e£i°‘ tikimą ruošė studentų Santara 

_ į. §viesos sambūris Sheraton-
McAlpin viešbutyje New Yor- 
ke. Rengėjai sulaukė daugiau 
kaip 200 žmonių. Inž. J. Valai
tis pasveikino susirinkusius 
Naujų Metų išvakarėse ir pak
vietė - momentui pritaikintai 
kalbai vicekons. Ant. šimutį.

prie Vatikano.
Kitą viešą Naajų Metų su

Darbininko metinis parengi
mas bus sausio 24. Programą 
išpildys Bostono tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Onos Ivaš- 
kienės. Bus pastatytas vaizde
lis “Aušra prie Nemuno”, ku
riame vaizduojama dabartinė 

Lietuva. Muzika, dainos ir šo
kiai perkels visus į taip brangų 
kraštą, todėl- patiks visiems — 
jauniem ir seniem..

ŽINIOS___ii S
no postą informacijų ar forma- 
liarų užpildymo reikalu. Brook
lyno (Kings) apskrities Ameri
kos Legijono Imigracijos ir Na
tūralizacijos pirm, yra D. Klin- 
ga, kuris savo įstaigoje 337 
Union Ave., Brooklyn ii, N.Y., 
tel.: EV 4-1232 visiems suinte- a „t csm-itiresuotiems mielai padės. Be U ‘ į . t 1 Alg.s Os.apM, pnes metus
galite kreiptis ir i kitus šio ko- „Ii3bai ’.a?*'* ‘‘Ličiui Naujų baigęs tnzmenją, dirba Seve-

Metų sutikimą turėjo ApreiS- rud Elstad Kruger and Assoc. 
kimo parapijos choras parapi- Co., o vakarais klauso inžine-

Tolimas svečias
Šv. Jono Boscos vienuolis sa

lezietis kun. Jonas Svirnelis, 
22 metus misionoraująs Indijo
je, dabar buvo nukeliavęs į Ita
liją, o iš jos visiškai netrukus 
atvyko Į Ameriką, kur So. Bos
tone aplankys savo seną tetą

Rožė p»nk.vieiend, uoH An- initeto narius: Thom. Stitaell, ?‘elų SUUK,.ma- l"eJO apre,r Elsta<; ^er ana Assoc. Uefių Klubo salėje rengia tra-
gelų Karalienės parapijos narė, 340 - 83th St, Brooklyn, N.Y., bmo parapijos choras parėpi- Co., o vakarais klauso inzine- į l^entao prSš sa'ezie- vapenę. Pelnas stena-
dirbusi įvairiose parapijos drau- Heniy Wells, 200 Clinton St., saleje Brooteyne. Jau dau- njos kursą magistro laipsniui emm0- prane
gijose, mirė sausio 2. Palaido- Brooklyn, N.Y., Pat Kelly, 1149 metų APreišk^0 parapijos gauti.
- - - - ----- - choras su savo šeimomis,

šio 4. per pamaldas bažnyčioje 
išliko Širdies smūgis. Paguldyk 
tas Greehpcint ligoninėje.

Mirė

ar-

Lituanistinės šeštadieninės 
-mokyklos tėvų komitetas sausio 
11 d., 5 vai. vakaro Lietuvių Pi-

EVergreen 8-9770
Josepli Garszva

i .„v.. - , ,, mas šeštadieninės’ mokykloscių išlaikomos mokyklos per- reikalams 
pildytos vargstančių tėvų vaikų,

GRABORIUS 
’ BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y. >

timaisiais ir buvusiais choris- Jonas Ciplickas, iš Fhishing, kodėl auklėti saleziečiams tė-
• Sv«. Trejybės kapinė- lr Jota Mo^en 358 • 16th St. n y, vietoj kalėdinių ir Naujų vai indai parduoda savo vaikus nu0 turf
— _ . Naujus Metus. Kadangi visus Metų svetonmų Baltui atsiun- us 5 doten ■>*”»<> 8a vos kad

pobūvio dalyvius riša bendra te 10 dol. auką. mLivffln~ i. vitDr. Antanas Petriką, dantų a. Merkelio "Jaunimėlis" E-

Atleido darbininku
tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
(BIELIAUSKAS)

gydytojas daugiau kaip 37 me- fizabethe, "Rūtos" ansamblis mintis, vienas interesas ir ar- Niioiė Bražėnaitė medicinos Indl-*a’ dldziulis ir tirštai gyve- buzių, gumos, medvilines ir vil
tus vertęsis šia praktika, dėl n EJi^tbe, “Laisvės” tima draugystė, tai jų parengi- mOu'nt SinS U- v ,
sveikatos savo kabinetą uždarė, salėje rengia vakarą, kurio pro- me susidaro labai maloni nuo- „oninėi’ 100 5th Ave Man „ Muzikas bare dos pramonę. Prieš šias Kalė-

...........................  į į00, ™Kompozitoriaus Juliaus Gai- das yra .paliesta cukraus pra- 
hattan. N.Y., k<ap rezidente pa- jjejj0 Bostono vyrų choras vėl 
talogijos srityje. Ateinančio va- pradėjo dirbti, ruošdamasis pla- mone^ Cukraus Domino fabn- 
sario mėn. ruošiasi laikyti vai- tesnėms gastrolėms. Be to, J. kas’ kur dirba senųjų

Gaidelis turi daug privačių pa- ir naujųjų ateivių lietuvių, at-

nos audinių, saldainių ir spau-

FUNERAL B O M F
M. P. BALTAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Dr V Paprockas ir Vyt. gramoje dalyvaus Operetės cho- taika. Ir šių metų sutikime da-
Abraitis * ras’ J- Matulaitienės tautinių lyvavo daugiau kaip 200 žmo-

dalyvavo gubernatoriaus N. šokių grupė ir Vi t. Žukausko nių, labai kultūringai ir
RockefeUer inauguracijos iškū- vadovaujama Brooklyno vaidin- taikingai sutiko Naujus S

ir baliuje sausi _ _ ___ ___________ •_ AUKOS VAS. 16 GIMNAZIJAI eut valstybėje.
bany, N. Y. Pakvietimą į inau- vaizdelį Jaunimėlis . Nonn-
guracijos iškilmes buvo gavęs tiems i S vakarą vykti organi- ^etuvią sudėtais pinigais Vo- 
frV%arčauskas, bet dalyvau- grojamas iš Brooklyno autobu- *6.

sas. Smulkesnių informacijų 15 leto tobmeja. Jai nupirktas SfasiukvnaHp Anreiš- rT'7» a • .
kreiptis telef.: EV 4-2623 iŠ sMyP^ triobėsiai. Ten .L,oc,l* v- Stas.ukynaife Apreiš- gnežt1_ lietuviškų dainų ar tau- 
sausio 7 d. auklėjamas jaunimas lietuviš

koje dvasioje.
Vyt. čąsnavičius praneša gi- Vokietijoje gyvenantieji lie-

lėtus. ’. .. . .. _stybimus egzaminus Connecti-
mokų lietuvių jaunuolius ir vai- leido 27 dabinmkus, kurių tar-

Ii negalėjo.

kus mokydamas pianino ir a- pe yra ir lietuvių. Gailimasi,
■ . _. kordiono, svarbiusia neužmirš- padaryta kaip tik ir

Jonas Rutems-Rutkauskas su damas išmokyti skambinti ir . x t ... ............... — - - - pneš pat didžiąją šventę.

Susftuokė

kimo parap. bažnyčioje mote- tinių šokių. Kompozitorius yra 
rystės sakramentą priėmė gruo- suplanavęs ilgainiui iš savo me
džio 27 d. ...

menės susirinkimą, kur bus miniems ir pažįstamiems, kad tuviai gimnazijos negali išlai- Algirdas Sparauskas su Milda
priimtos rezoliucijos Lietuvos Lietuvoje gruodžio 17 mirė jo kyti, reikia kreiptis į Amerikos 
pasiuntinybės prie Vatikano motina Marcelė Cesnąvičienė- 
Ieikalu’___________ j_________ Kudirkienė, šv. Mišios su egzek- .

maža. Gaila, kad mes mažai tu-
vfe viiOTh’ j« vėtą bus paau- a ^prantanSų

nam asmeniui. Atskiras įėjimas. kot<^ balandžio 18, 1959, švK žmonių. Jei turėtume jų dau- 
Prfe gero susiekimo Jamaicos Jurgio parap. bažnyčioje, Bro- giau, lengvai/galėtume išlaiky-

į finij®- Skambinti 1O 7-2658. oklyne. “ “ -------“

Studenty organizacijos 
(ateitininkai, santara, skautai) 

sekmadieni 12:30 šaukia visuo-

Kūčię naktį
Bostono WBZ televizijos sto

tis nuo 6 valandos davė įvai-kinių paruošti jaunųjų muziki-
ninkų ansamblėli jau scenoje . .

„U, B.epu., .. . . _ • pasirodyti ir džiaugsmo pada- mu2ik“' B hetu™»
ir į kitų kraštų lietuvius. Ta- Savvkynaite sutuokti gruodžio muzikininkų tėvams bei vi- griežė Blezdingėlę pranešdami, 
čiau toji parama teikiama dar 25 d-

Adolfas Rozinskas su Pran-
suomenei. kad tai lietuviškas šokis.

HOLY L IGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B KUČINSKAS

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155
Resid. lUinois 8-7118

Reikalų Vedėjas 
080 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskfe

(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.

čiška Plehavičiute - Balandiana 
Apreiškimo parap. bažnyčioje 
moterystės sakramentą priėmė 

tas mokyklas, aukodami po do- gruodžio 27 d. Sutuokė kūn.
lerį kas mėnesį. Jei ir dešina- P. Totoraitis.
tas procentas baigusių šią gim
naziją įsijungtų į mūsų senes- 
niosos kartos veikėjų eiles, tai

sintų. Todėl nesigailėkime nors 
mažos aukos Vasario 16 gim
nazijai paremti.

Praeitą metą Brooklyne su
rinktos aukos iš šių asmenų: 
po 12 dol.: V. Norvaišaitė, Alg. 
Narvydas, Kas. Kraučiūnas; 7 
dol. J. Bandžiukas, 5 dol. A. 
Mičiulis, 3 dof. J. Jankus, 19 
dol. P. ^Narvydas, viso- 70 dol. 
Pinigai pasiųsti per Balfą ir

mat

William J. Drake-
Dragiinas

LIETUVIS ADVOKATAS

Stephen Bredesjr

Brūkly* 8, N. N.

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS:

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,

' ■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir
LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

prityrusio techniko, pripažinto RGA.
DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.

Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

W a i I k u 8

197 WeMer Avemae
PRANAS WAITRUS

Nurr<ąv PUBLIC

meninu dykai. Aptarnauja Caaa- 
tarldg* Ir Boatono kolonija* 
miaurtdmia kainotnfa Kabos toa 
cmiMm ir i HtnM mlBof in


