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Peniai ir šiemet Šventojo Tėvo Kalėdinis žodis i pasaulį
Pernai metą baigimo nume

ry buvo galima pranešti ap’e w .. , _ !•••** 1 j ........ . . . ..
prasiveržusius iš Lietuvos įie- Viešoji gerove, moralinių įstatymų vykdymas veikime, individualinių ambicijų 
tūrių balsus, kurie liudijo ją *
aktyvą prisirišimą prie tauti
niu ir religinių tradiciją.

Šiemet metus baigiant ten
ka pažymėti, kad žinios,iš Lie- - Pijus XII kalėdinę kalbą pa-

paaukojimas yra pagrįndai taikai ir harmonijai žmonijoje atstatyti

žinios į Lietuvą silpnėjo. Nu
silpo iki. to, kad ir laisvos Lie
tuvos atstovui nebuvo leista 
pratarti tradicinio pasveikini
mo į pavergtos Lietuvos žmo
nes.

Prie to pranešimo savotiš
kos spalvos gauna pridėtas ki
tas pranešimas iš prancūziško 
laikraščio.* kad esą Lietuvos 
diplomatijos šefas suteikęs 
Prancūzijos senatoriui Pezet... 
Gedimino ordiną

duota per naująją galingą Va
tikano radijo stotį 28 kalbom.

DIEVIŠKOJI HARMONIJA
IR ŽMONIŲ NERIMAS
Angelas, kuris pranešė pie- , 

menim Kalėdų stebuklą, drąsi
no juos: Nesibijokite, nes aš 
nešu gerą naujieną visom tau
tom... Taip pradėjęs savo kal
bą Pijus XII anuos laikus gre
tino toliau su mūsų laikų nuo
taikom :

Visai kitokius jausmus, ^prie
šingus, sukelia apie dabarti
nius- technikos stebuklus. Kai 
praėjo pirmas susižavėjimas 
žmogaus įsiveržimo į gamtos 
elementų paslaptis, atėjo kan- • žmogų iš vergijos; atpalaiduo- 
kinantis nuogąstavimas pa-

' tiem išradėjam: ar jie išlaikys 
gamtos elementus savo kontro
lėje. ar virs savo progreso au
kom ?

Gretino popiežius dabartinio 
žmogaus nerimą su pirmykš- 
čia harmonija, kurią Kūrėjas

dąyė pą^uiūii ir. leido tęstį ūaa bendroj getąvė, kurios sie- 
žmogui. Žmogaus kūryba žė^ 
žemėje turi pratęsti amžinąją 
Dievo harmoniją. Tuo keliu 
Amžinasis žodis išlaisvina

Laisvosios Europos komite
tas tarėjo susiaurinti savo lė
šas. Ryšium su tuo nuo naują 
metą ir Lietuvos Laisvės Ko
mitetui bus apmokami tik 6 
bendradarbiai vietoj ligšioliniu 
». • \

AMERIKIEČIAI PERKA
Šiemet per 10 mėnesių visų 

Amerikoje nupirktų automobi
lių 3.2% buvo užsieniniai. Tai 
dvigubai daugiau nei pernai. 
Daugiausia perkamas vokiečių 
volkswagenas. Per 10 mėnesių 
jo parduota 52,573. Antroje ei
lėje prancūzų renaųlt—18.127, 
trečioje anglų fordas — 13,717.

Amerikoje gamintų mašinų 
pirmoje vietoje parduodamos 
General Motor Co. gamintos, 
bet šiemet mažiau nei pernai 
— 44.41% visų parduotų auto
mobilių prieš 51.55% pernai.
Antroj vietoj Ford Motor Co. Vadinamas “Gaither rapor-

PIJUS XII po kalėdines kalbos suteikė palaiminimą.

ja nuo nevaisingo susikoncen
travimo į save, grąžina jam 
pasitikėjimą pažanga. Dieviš
kąją visatos simfoniją popie
žius nurodė paveikslu žmogaus 
kūrybai.

GROŽĖJIMASIS AR 
VEIKIMAS?

Tačiau čia pat pažymėjo, 
kad ^krikščionybė nėra tik 
kvietimas estetiškai grožėtis 
Dievo nuostabia tvarka. Tai 
yra kvietimas ’ į veikimą. O 
tas veikimas reiškiasi griežtai 
vykdant moralinius įstatymus 
privačiame ir viešame gyveni
me. Jų vykdymas yra dieviš
kosios tvarkos bei harmonijos 
palaikymas.

Katalikam dėjo pareigą ben
dradarbiauti su visais siekiant 
tvarkos h’ harmonijos pasauly. 
To bendradarbiavimo pagrin-

kia ne tik krikščionys, bet ir 
visi geros valios žmonės.

TAIKOS IŠLAIKYMAS
Bendradarbiavimo siekian

čius įspėjo: tegul savęs neap
gaudinėja rekordų laimėjimais, 
kurie esti trumpo amžiaus...

Ir visai konkrečiai paliesda
mas tautų vadus, kalbėjo: 
Dieviškosios harmonijos įsta
tymas visiem tautą vadam de
da griežtą pareigą vengti ka
ro tarptautiniu." organizaciją 
pagalba; mažinti apsiginklavi- 

* mą efektingos kontrolės pa- 
; galba ir pasikėsinimus į taiką 
i atremti tarpusavio pagalba tu, 
1 kurie tikrai taikos trokšta.
1 Mes atnaujiname, — kalbėjo 
> į pabaigą Pijus XII, — savo 

kreipimąsi, kad tar tikru tai
kos draugu dingtų priešingu
mai ir būtų pašalintas bet ko
kis pagrindas nepasitikėjimui... 
Taika yra tokia brangi ir taip 
trokštama, kad pastangos jai 
apginti yra vietos abipusiu am
bicijos aukų.

VALST. SEKS. J. F. 0CULES grįžo iš Nata, bet atsisakė k* 
tarti apie Chruščiovo siūlomą viršūnių konferenciją.

Serovas gąsdina Amerikos šnipais
Sovietu saugumo viršininkas 

Ivan Serov Pravdoje paskelbė, 
kad Sovietam gresia sustiprin
tas Amerikos šnipinėjimas. A- 
merika norinti išvogti Sovietų 
mokslo paslaptis. Serov ragina 
visuomenę budėti, kad specia
liuose fabrikuose dirbantieji 
neišduotų priešui paslapčių. 
Paraginęs visuomenę bendra- 
darbiauti su saugumu, Serovas 
įtikinėja, kad saugumas jjer vi
są 40 metų buvo ištikimas par
tijai. Buvusios tik dvi išimtys. 
Tai 1937-8 didžiųjų valymų 
metu prilindę į saugumą “pro-r 
vokatorių”. kurie pridarę par
tijai ir valstybei nuostolių. 
Stalino laikų “šnipų baimės 
manija” sukliudžiusi sekti tik
ruosius priešus. Kita saugumo

MASKVA SMARKAUJA PO NATO KONFERENCIJOS
Reikalauja nepaprastos JT sesijos ar viršūnių pasitarimo ’ A

Planas slaptas, bet tik ne spaudai

— šiemet 30.45%, pernai 27.72 
%. Trecioje vietoje Chrysler 
Co. — šiemet 18.92%, pernai 
15.43%.

deniai atsieis 8 milijardus do-

nelaimė tai Berija ir Abakumo
vas, kurie saugumą vartojo 
garbingiem komunistam ir pa
reigūnam likviduoti. O dabar 
saugumas budis Amerikos šni
pam sekti, kurių ji at iunčia 

_ ypačiai paruoštų Lš i-usų em?1- 
grantųl

Stalino štila:
Sovietu komunistų partijoje < 

pirmasis po Chruščiovo yra 
jau Michail Suslov — 55 metų 
ekonomistas, stipriausias par
tijos intelektualas. J: -5 vado
vauja partijoje propagandai ir 
rašo liniją duodančius straips
nius Pravdoje; Jis iškilo, kai 
buvo nuimtas Šepilovas, Molo
tovas ir Malenkovas. Tačiau 
Suslovas pažymimas kaip Sta
lino šalininkas. Jis remiasi par
tijoje tais, kurie sako, kad 
Chruščiovas per toli nuėjęs su
niekindamas Staliną. Jugosla
vijos šaltiniai skelbia, kad jis \ 
esąs Jugoslavijos priešas. Jis

Sovietai iniciatyvos iš savo kad jie nenori toliau bepras- bendradarbiavimo sustiprini- kaltma Jugoslaviją, kad ji ne
renku nepaleidžia nė {)o Nato miškai kalbėti tuose organuo- mo. * * santi ištikima marksizmui - le-
konferencijos. Gruodžio 21 kai- se, kuriuose klausimas buvo Nesitenkindami JT nusigin- ninizmui ir kad^ji^netun būti
bas pasakė Sovietų užsienių 
reikalų ministeris Gromyko ir myko pasiūlė nusiginklavimo yra 25 nariai. Sovietai nori tu- tam

x uuc 15111 ■ .

nevaisingai svarstytas. Gro- klavimo komisija, kurioj dabar l»vyzdys kitų kraštų komunis-

KIEK BES PASAULY 
ŽMONIŲ 2000 METAIS?
Gyventojų augimo biuras 

apskaitė, kad paskutiniais me
tais pasauly priauga apie 45 
milijonai žmonių. ‘Dabar yra 
beveik dvigubai daugiau nei 
prieš 50 metų. Jei augs taip, 
kaip dabar, tai 2000 metais bus 
apie 6 milijardai.

• Sovietuose naujai įsakvta 
visiem karininkam per metus 
išklausyti 50 valandų kursą 
apie komunizmą. Savo “politi
nį išsilavinimą” turi papildyti 
ir generolai bei admirolai.

• Galfapo instituto daviniais 
iš 20 amerikiečių vienas pa
reiškė savo norą būti pirmuoju 
keleiviu satelite apie žemę.

LAIMĖTA AR 
PRALAIMĖTA?

Dar prezidentas nebuvo su
grįžęs iš Nato, konferencijos 
rezultatus svarstė demokratai 
ir respublikonai. Senato užsie
nių komisijos pirmininkas T.F. 
Green kalbėjo: “Nato nesu-

tas” buvo skirtas prezidentui. 
Jis nušvietė, kokioje padėtyje 

. yra Amerikos jėgos prieš so
vietines. Nors raportas pri
klauso prie “labai slaptų”, bet 
jau pasirodė laikraščiuose jo 
santrauka. Jos pagrindiniai 
teigimai esą toki:

• Amerika stovi prieš di
džiausią savo visoje istorijoje 
pavojų, kuris gali ją nustumti 
net į antraeiles valstybes

• Pavojui užlieti reikia mil
žiniško kiekio dolerių: siūlo 
programą, kuri iki 1960 papil

partijos bosas Chruščiovas klausimus svarstyti specialioje reti didesnę auditoriją propa- 
aukščiaųsioje taryboje (parla-

rių kariniam reikalam ir 5 mi
lijardus civilinei programai.

• Kaip tik dabar didžiausias mente). Jose buvo sukritikuo- 
pavojus yra sovietų smarkiai 
tobulinamos raketos.

• Tolimesnėje perspektyvo
je Sovietų karinė jėga dar pa
didės. remiama naujų sovieti
nių laimėjimų technologijoje.

Raportas yra paruoštas eko
nomistų ir mokslininkų, vado
vaujant H. R. Gaither. buvu
siam Ford fondo pirmininkui. 
Raportas buvo perduotas pre
zidentui ir tautinio saugumo 
tarybai lapkričio 7.

tas Nato nutarimas derėtis už
sienių reikalų ministerių kon
ferencijoje dėl nusiginklavimo, 
jei nepavyks grąžinti to klau
simo į Jungtinių Tautų nusi
ginklavimo komisiją.

Sovietų kalbėtojai atsakė.

Jungtinių Tautų sesijoje arba 
naujoje viršūnių konferenci
joje. Chruščiovas tiesiai kalbė
jo apie Amerikos ir Sovietą 
viršūnių susitari mą nusigin
klavimo reikalu.

Nusiginklavimas buvo išplės
tas iki propagandos panaikini
mo. kultūrinio ir ekonominio

gandai; ta propaganda turi la- V eilgl’ijos tciscjai 
biausiai veikti “neutraliuo- , • 1 — . i •nenutinka Imti bti-sius”. Siūlydami viršūnių kon
ferenciją. nori pasiekti tokių 1 •
rezultatų kaip 1955 Ženevoje: (iCllfll 
užmigdyti Vakarų opiniją ir 
suskaldyti Vakarų valstybėse 
vieningumą tarp masių ir vy
riausybių.

Paryžiuje padaryta, kas galima
Anglijos darbiečiai nepaten- gerų pilietinių dorybių, kaip 

kinti Nato konferencijos nuta- aiškią politinę liniją .ryžtingu
mą, bet tai gali būti kliūtys 
jam pakliūti į prezidentus. Vis 
dė to išvada — tauta žinotų, 
kad ji tikrai turi prezidentą.

rimais, nes jie pratęsia toliau 
šaltąjį karą. Vyriausybė juos 
laiko išmintingais.

Prancūzijoje nepasitenkini
mas, kad Amerika neparėmė 
Prancūzijos politikos Alžire. 
Bet patenkinta, manydama, 
kad raketos Europoj bus jung
tinėje Nato kontrolėje, nes 
Prancūzija bijojo, kad raketų 
monopolio ne’aikytų savo ran
kose Amerika ir Anglija.

Izraelio viltys — Amerika
Izrae’is įsitikinęs, kad Tur

kijos planas gražinti Izraelį į 
1947 s:enas nebuvo Nato svar
stomas. nes tam buvo priešin
ga Amerika. Amerika ir toliau 
palaikys esamą padėtį. Izraelis

.. -------<.'*!
OA KLANO. N. Jciscy, pereita penktadieni gatvė1 buvo virinsi upe — namai buvo atkirsti.

Vengrijos kom. vyriausias 
valstybės gynėjas gruodžio 21 
paskelbė, kad pereitų metų su
kilimo dalyvių tardymas traks 
keleris metus. Tarp tardomų
jų ir paskiau teisiamųjų yra 
ir buvęs nūn. pirmininkas Na-, 
gy. kuris buvo išduotas komu
nistam Tito. Valstybės gynė
jas taip pat pranešė, kad pusė 
Vengrijos teisėjų atleisti, aes 
jie atsisakė dalyvauti teisine, 
kuris teis sukilėlius. Komunis
tai skelbia, kad sukilėlių esą 

lageriuose- koncentracijos
1,809. Kiti šaltiniai skaičių pa
kelia iki 20,000.

KOMUNISTAI DEMON
STRUOJA EGIPTE

Egipte gruodžio 22 prasidė
jo Afrikos - Azijos tautų soli
darumo konferencija. Ją orga
nizavo Maskva. Bus priimtos 
rezoliucijos, kokių ji nori. Da
lyvaus 44 valstybės. Filipinai 
ir Combodia atsisakė dalyvau
ti.

stiprės, nei Sovietų agresijos 
pavojus nesumažės nuo žodžių 
potvynio”. Senatorius A. Wiley, 
bet respublikonas iš Wisconsin, 
Wisconsin, užsieniu komisijos 
narys: "Jokis demokratų lyde
rių susirinkimas negalėtų pa
siekti per kelias dienas visų da
lykų... Nato tautos susitarė dėl 
esmingiausių dalykų”.

KAS BĖGA B TITO ROJAUS
šiais metais iš Jugoslavijos 

pabėgo 25,000 žmonių į Aust
riją ar Italiją. Daugumas pa
bėgtųjų yra jaunesni nei* 25 
metų. Tai studentai, darbinin
kai ir intelektualai.

• Norvegijos vyriausybiniai 
šaltiniai po Nato konferenci
jom paskelbė pasiaiškinimus, 
kad jos atstovų kalbos buvsios 
klaidingai suprastos^ Norvegi
ja nesiekianti neutralumo ir 
savo įsipareigojimus ji ištesč- 
sianti.

Ar Nixonas tinka į 
prezidentus?

Eisenhovverio liga staiga iš
populiarino viceprezidentą Ni- 
xoną. Tačiau Eiscnhowerio ke
lionė į Paryžių jo aktualumą 
vėl prigesino. J. A Įso p (NYHT) 
išvedžioja, kad Nbconas turi

spėja, kad Turkijos projektas 
po kelių mėnesių atgis, tačiau 
jam Ameriką nepritars.

KAS DAROSI, KAI NEGRŲ 
DAUGIAU NEI BALTŲJŲ
A’abamoje Macon apskrity 

negrų skaičius didesnis nei 
baltų jų — 6:1. Pereitą savaitę 
alabamiečiai referendumu nu
sprendė. jei reikia, panaikinti 
apskritis, kad jose negrai ne
gautų politinės kontrolės. Ma
con af>skritis gali būti panai
kinta ir išskirstyta kitom ap
skritim. Bet Alabamoje yra vi
so 12 apskričių, kur negrų yra 
daugiau.

NUO MALIARIJOS MIRŠTA KASMET PO 2 MIL.
• Jungt. Tautų ribose vyk

doma tarptautinė kova su ma
liarija. Dabar pranešama, kad 
1967 m. kova būsianti baigta. 
Maliarija pasiliksianti tik Af
rikoje žemiau Saharos ir Pietų 
Amerikos džiunglėse.

Visame pasaulyje gyvena 
apie 2.650 milijonų žmonių. Iš 
jų 1.070 milijonų gyvena srity
se, kur veisiasi maliarija. Bu
vo skaičiuojama, kad 1955 m. 
maliarija sirgo 200 ‘mil. žmo
nių, mirė 2 mil.

Kiek kovai su maliarija iš
leidžiama. rodo Graikijos pa
vyzdys. Po karo Graikija kas
met išleisdavo chininui nuo 
maliarijos po 1.300.000 dol. 
Pradėjus kovą. DDT milteliąm 
kasmet išleidžiama 300.000 
dol. Bet vaisius geras — kova 
Graikijoje beveik baigta.

Indija sumažino maliarijos 
susirgimų skaičių iš 75 mil. 
metam iki 20 mil. ir mirimų 
skaičių iš 750.000 iki 200,000.

Kovojama minėtais DDT

milteliais arba diekirinu. Mil
teliai žudo maliarijos nešioto
jus moskitus. Bet reikia 7 kar
tus milteliais vietas barstyti, 
po kartą Jcas pusmetis. DieMri- 
nu užtenka tik 4 kartų kasmet 
|)» vieną. Nors jis du kartu už 
DDT brangesnis, bett galutinė 
maliarijos naikinimo kaina iš
eina veik ta |>ati.

• Vokietijoj skelbiama, kari 
(rarlamentas turės svarstyti, ar 
Amerikos raketas priimti.

TVUAI IK ARABAI
Turkija reiškia sa^o pasiten

kinimą Nato konferencija, kad
ji nesiėmė spręsti Kipro klau- 
mo. Turkija žada keisti savo 
politiką santykiuose su ara
bais ir juos paremti, nes jie 
parėmė Turkiją Kipro reikalu. 
Jau į Paryžių Turkija buvo at
sivežusi siūlymą patenkinti 
arabus Izraelio sąskaiton — 
grąfinti Izraelį į 1947 metų 
sienas. To reikalauja ir ara
bai.

• Amerika vėl žada pratęsti 
Jugoslavijai karinę pagalbą, 
nors Jugoslavija ir atsisakė.
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SLPERIOR PIECE GOODS CORPPARODA BRAZILIJOJE

KAIP V. GAUČIUS IŠTRŪKO IŠ BOLŠEV1K1J RANKŲ

Kampas Houston St.
Telef. AL 4-8319

laiškus Gaučienei

(wholesaie) kainomis.

GENERAL PARCEL
(Ucened bj f SSR)

Tel. CHelsea 3-2583

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

Save Herę

Atdara kasdien_nu<& vai. ryto iki 6 vai.

Naujienos gruodžio U papa-

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto i

• Po 15 metų grįžau namo. • Regina — Fažažsfto namų 
beprote. • Kodėl mano pažįstami tyli ir šypsosi? • PoŪtinių 
kalinių neregistruoja. • Akmeninė Tarybų Lietuvos tvarka.
• Metropo&o c&rektore keikiasi kaip vežike. • Dirbu po 
16 valandų į dieną. • Sodoma ir Gomora užkandinėje.

bet energijos ir pasiryžimo nau
jam gyveninui labai daug...

Negaliu suprasti, kodėl mano 
pažįstami tyli ir tik šypsosi, kai 
aš kalbu apie savo pasiryžimą 
dirbti, šypsosi, lyg aš ko neį
manomo norėčiau. Aš žinau, esu 
politinė kalinė, atleista tik dėl 
ligos, kaip invalidas, netinkamas

Po penkiolikos metų grįžau 
namo. Susirenka kaimyai, na
mų šeiminikė senutė ir jos sū
nus, su kuriuo kariu išaugom. 
Dabar jis augina du savo vaikus. 
Trūksta tik jo sesers Reginos, 
kurios priežiūroje man būdavo 
jaunystės dienomis leidžiama 
eiti į šokius, šiandien jos nėra^ 
Patyriau, ji mirė; mirė Pažaislio 
bepročių namuose. Man pasako
jo jos liūdną likimą. Sužadėti
nis dalyvavo vokiečių kariuome
nėje ir žuvo, gindamas Kauną 
nuo rusų. Su jo mirtimi Reginos 
gyvenimas neteko prasmės. Pri
sidėjo dar sunkus to meto gy
venimas, kuris ir nuvedė ją į

Latest Dividend Declared at the 
Increased 

Rate ai

• Sovietų spauda tebėgąs- 
dina Europą, kad ji bus pa ve r 
sta kapais, jeigu priims Ame
rikos planą.

svečių knygoje paroda verti
nama labai teigiamai. Mūsų 
tėvynė įgyja nemaža nuošir
džių bičiulių. E-Dr

ką .padeda atidarinėti butelius 
hirfetibinkei

Padavėja čia buvo Regina. Jai 
tuojau derektorė liepė apsireng
ti ir išeiti. Ji būsianti perkelta į 
patį‘‘Metropolį”, o aš skiriama 
jos vietoj. Regina labai nepa
tenkinta staigiu jai nemaloniu 
įsakymu ir piktai žvairuoja į 
mane. Bet įsakymas lieka įsaky
mu. A, ir norėdama, negalėtų 
pasiskųsti, nes profesinė sąjun
ga palaiko- darbdavio, ne dar
bininko pusę. O be to — nenori, 
nedirbk, tavo vietos laukiade- 
šimtys.

Mūsų klijentų |»atoguniui. parduodame įvairias medžiagas, odos daiktus, batus ir pus
bačius. laikrodžius ir laikrodėlius, vaikų drabužius, nosines, šalikus ir kitokius aukštos 
kokybės daiktus prieinamomis kainomis. Turime pilną rinkinį vaistų. Siunčiame siu
vamas mašinas, rašomąsias mašinėles, mechaniškus ir techniškus instrumentus, taip 
pat foto aparatus. Prašykite mūsų kainoraščio.

me. kolchoze. Tačiau atstovy 
bė į savo 
negavo jokio jos atsakymo.

regular plūs 1 ’ 4 rč extra

tuos visus bjaurumus. Mesja i 
mokam kiekviena po 5 rublius 
dienai; ji tokiu būdu iš mūsų 
uždirba 10 rublių kasdien... Taip 
dirbame 5 dienas po 16 valandų, 
o kitas 5 dienas ilsimės. Jei ka
da dingsta normali poilsio die
na ir reikia dirbti, tai už ją vįs- 
tiek nemokama.

Mano algabus 200 rublių 
mėnesiui. Iš tų pinigų tūriu pati 
įsitaisyti ir priejuostėlę, ir karū
nėlę ant galvos. Už sudaužytus 
indus ir kitus nuostolius atskai
to iš tos pačios algos. Mano drau
gė bufetininkė gauna 300 rublių, 
Ji turi sumokėti iš savo algos, 
jei prekės sugenda. Taip pat ji 
turi duoti dažnai kyšių direkto
rei ir kontrolieriams.

Ir taip balandžio 28 pra
dedu savo naująjį darbą.

(Bus daugiau)

MŪSŲ FIRMA GAVO Iš “INTOURIST” MASKVOJE OFICIALU 
UODIMĄ TIESIOGINIAI SIŲSTI SIUNTINIUS f:

JIESKAU DARBO
Mano grįžimo šventė greitai 

baigėsi. Noriu išeiti iš namų, pa
matyti pažįstamus veidus. Bet 
grįžau iš lagerio pagal paskutinę 
madą apsitasiusi — su vatine 
•’telegreika'. Kitaip apsirengti 
negaliu. Mama iš savo vargingo 
uždarbio negali man padėti. Jo 
vos užtenka butui ir pragyveni
mui..Be Jo, jipaskutinĮ kąsnį 
nuo savęs atitraukdama man 
siuntinėjo į lagerį ir tuo gelbėjo 
mano gyvybę. Pirma mintis — 
aš turiu tuojau rasti darbą. Juk 
Sovietų Sąjungoje kiekvienas 
pilietis turi teisę į darbą ir 
poilsį, ir čia bedarbių nėra. Aš 
dirbti netingiu. Nors jėgų maža.

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterį) eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

nas, nes jo žmona yra sveti
mos valstybės pilietė ir negali 
važiuoti drauge; bet jis galįs 
taip pat liktis Lietuvoje ir 
laukti, iki jo žmonai bus išrū
pinti reikalingi dokumentai. 
Gaučius pasiliko.

Gaučius rašė laiškus ir Pa
leckiui bei Gedvilui Lietuvoje. 
Bet iš jų negavo taip pat jokio 
atsakymo. Reikalas pradėjo 
judėti tik tada, kai adv. Mc- 
Duffie Maskvoje kreipėsi į 
pati Chruščiovą. Kaip žinia 
Gaučienė su vaikais atvyko i 
Chicagą prieš mėnesį

PRIE CITY SAVINGS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuft 9.50 už pilną eilutę

1941 birželio mėn. Gaučius vos jam pranešė, kad pati 
sulaukė žmonai afidevitus iš Gaučiefiė buvo atvykusi j kon- 
draugų Amerikoje, bet Ame- sirtatą 1947. Bet netrukus jau 
rikos konsulatas Lietuvoje rašė/karf jokių žifiių iš Gau- 
jau nebeveikė, o rusai nelei- Pienės negauna. Tik 1949 
do važiuoti į Maskvą pas Ame- gruodžio 9 Amerikos atstovy- 
rikos konsulą. Prasidėjo ka- pranešė per valstybės de
ras. partamentą, kad atstovybės

1944 rusam Lietuvą okupa- registruotas laiškas Gaučienei 
vus antru kartu, Gaučius pra- grįžo su užrašu: “deportuota, 
dėjo rašyti laiškus Amerikos paskirtis nežinoma". 1953

Vilnonės Medžiagos Lietuvon 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UZKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitą;. _  _______ ___

Vi!nvu-s taedžiagus iš ritinių ir 
visam mieste jums

spekuliacija, čia klesti.
Pagaliau pasirodė direktorė, 

gana graži blondinė, apie 40 mė
tų. Žinojau, kad ji moka išsireik- 
ti. kaip seniau stoties vežikai 
Bet čia, sako, kitaip ir negalima. 
Karo metu ji tarnavo raudonojoj 
armijoj kareiviu, o tai jau daug 
sako, žinojau taip pat, .kad di
rektorė čia yra “decorius ir 
Dievas”. Nors tituluoja ją “drau
ge”, bet tai ištaria su didėliu 
nuolankumu ir klusnumu.

Apžiūrėjo mane direktorė nuo 
kojų iki galvos ir pasisveikino. 
“Taip, žinau, kalbėjo man dak
tarė, esi jos gimnazijos draugė. 
Gerai, jei nesididžiuoji, gali 
bandyti mūsų filialėje. Bufetas 
50, buvusi “šišlikyne” (seniau 
“Rosmarinas”). Ten ne taip bai- 
su. Priprasiišmoksi. Galiu. 
tuojau nuvesti’.

Einame Stalino prospektu 
(seniau Laisvės alėja). Atvedus 
supažindina. Ten dirba bufeti
ninkė ir padavėja. Bufetininkė 
yra vyresnė; ji išduoda prekes 
ir už jas atsako. Pardavėja pri
ima prekes, tuojau už jas su
moka, išrašo talonus, pagal ku
riuos vakare atsiskaitoma: pa
davėja atneša nuo stalų, suneša 
tuščius butelius į sandėlį, indus 
suplauna, prižiūri švarą ir tvar-

Mū«y klijenty patogumui atidarytos ii« firmos skyriai Ciavolando ir Detroite 
900 LITERARY RD„ CLEVELAND 13, ORIO; TEL. TOwar 1-1441 
11339 JOS. CAMPAU, DETRO1T 13, Tai. TOrnand 9-3980

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gaūsite:

L CIGMAN, INC.
ISlOrchardStreet,

Telef. GR 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS į LIETUVĄ

‘Me- Amerikos atstovybės Kaune pasiekė Amerikos atstovybę 
Liepos 1 jis jau turėjo Ameri
kos pasą; tada gavo ir Sovie
tų išvykimo vizą; liepos 19 iš
vyko iš Maskvos ir pro Odesą 
laivu pasiekė Ameriką rug- 
piūčio 24. Nuvykti į Maskvą 
be leidimo, kaip jis pats pa
sakė, pasisekė tik dėl to, kad 
jam pavyko kur reikiant ir 
kiek reikiant patepti.

Iš Amerikos Gaučius pradė
jo rūpintis atsiimti žmoną. 
Amerikos konsulatas iš Mask-

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

Negalima į tą patį siuntinį dėti maisto su k itais dalykais
SVARBU! Visos siuntimo išlaktos, įskaitant muitą, sumokama čia. Jūsų giminės ir

Pirmoji lietuves architek
tūros paroda

Sao Paulyje turi didelį pasi
sekimą. Ypač ja domisi vie
tos šviesuomenė. Kadangi ji 
atidaryta labai patogioje vie
toje ir kartu su kitomis bra
zilų parodomis (tarpt, meno 
paroda, Salos da Criansa irk). 
tai lig šiol skaičius lankyto
jų jau pašoko pusę milijono.

Parodos rengėjas inžin. M.
Ivanauskas buvo numatęs pa- mus P^rptidyta - 
rodą uždaryti po mėnesio lai- nera •

Urmo (vvholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 
bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos,* suknelių bei

CH. P. McCORMICK (Baltimore) 
^ir taip su baime ir nepaatj^g? prayestiMdles 
kėjimu pradedu darbą. Darbą, 
kurio niekad nedirbau ir apie 
kurį neturiu supratimo... Darbo 
laikas — nuo 9 vai. ryto iki 12 
vai. nakties, bet paprastai už
trunka ir iki 2 valandos nakties. 
O po to reikia sutvarkyt patal
pas,kurios atrodo kaip po So
domos ir Gomoros sunaikinimo. 
Privemti kampai pribjauroti ko- 
lidoriai, aplaistyti stalai grin
dys. visame tame mirksta duon-., 
os kąsniai, nuorūkos, popierga
liai, konservų dėžės, aliumini- 
jaus šakutės, sulaužytos atidari- 
nėjanf degtinės butelius, silkių 
griaučiai ir t.t O dūmų — net 
juoda. Viskam sutvarkyti ir iš
valyti reikia dirbti iki 9 vai. ry
to. Bet kaip tai atlikti, jei 9 vai. 
ryto prasideda normalus pada
vėjos darbas? Išeitis tik viena: 
reikia pačioms samdyti moterį, 
kuri, atėjusi anksti rytą, sutvar
ko tuos visus bjaurumus. Mes jai

už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 
”■ atlaikas padieni prieinamiausiam kainom

siūlo 3 stambios krautuves

118-125-130 ORCHARD ST., 
cor. Delancey, NYC. (JR 5-4525 

t. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN, IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI *6:30 VAKARO
AtsineSkite šj skelbimą,-kuris VMis-ypatingaiyvejtintas-—< ;

SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Mūsų motto: dėmesy* ir greitąjį, mandagus patarnavimas.

Gaučius gavo laišką iš Lietu
vos, kad jo šeima yra ištremta 
į Sibirą. Jau 1954 sausio 25 
ir Amerikos atstovybė galėjo 
pranešti Gaučiui jo žmonos 
tikrą adresą, gautą iš Lietu
vos. kad ji gyvena Krasnojar
sko krašte Vasiljevkos kai-

Lietiivos Vyčiij Radijo Programa
TrMHdluAj* H atinriM radije stotie* W1OA. l&M Icyioeyrie* 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU 
Jei norite Goję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresii

KN1GHTS OF LITHUAN1A WLOA 
BRADDOCK. PA.

siu jieškoti darbo pagal savo 
išsilavinimą ir specialybę. Bet 
man tai nesvarbu — aš dirbsiu 
kaip darbininkė fabrike, kad tik 
pinigą uždirbčiau... Mano drau
gai vis ne nustoja karčiai šypso- 
jęsi ir aiškina, kad taip paprasta 
nėra, kaip aš vaizduojuos. Pirm
iausia didžiausi sunkumai prisi
registruoti politiniam kaliniu 
mieste. Neregistruoja. Politinai 
kaliniai tai nereikalingas ir pa
vojingas elementas,'’o be to, ir 
gyvenamų patalpų trūksta.

Mėginu prisiregistruoti. Esu 
čia išaugus, ir man patalpos ne
keikia. nes registruojuos savo 
motinos patalpoje, tad vargais 
negalais man pavyksta.

Dabar lieka tik darbą gauti. 
Bet visos mano pastangos atsi
mušė į akmeninę “Tarybų Lie
tuvos” tvarką... Kaune papras
čiausią darbą fabrike gali gauti 
tik per kyšius ir protekcijas. 
Duodi cecho meistrui ar inžinie
riui 500 rublių ir tada gali tikė
tis paprasčiausio darbo su 200— 
500 rublų mėnesiui atlyginimo. 
Nei pinigų nei protekcijos aš ne
turėjau. Pradėjau bėgioti iš vie
no fabriko i kitą. Gaudavau iš sakoja apie Vincą Gaučių — 
vvkdomojo komiteto siuntimus kaip jam buvo pasisekė ištrūk- * . . . ,, ,
i ta ar kita vieta, bet nuėjus vi- ti nuo sovietinio režimo Lie- iltS‘0Vy^1 I lrnlus
sur išgirsdavau’tą pati: “Pas tavoje. laiškus is Maskvos gavo. Bet

‘vietų laisvu ._ . paskiau patyrė, kad jo laiškai
Vincas Gaučius, gimęs Lie- Amerikos atstovybės Maskvo- 

, . K pnPin viąa<- nipmin n dar tuv0Je:' ^33 natūralizuotas je nepasiekia O pakartotinus^Zi^ Amerikos pilietis, 1939 liepos Gausus prašymu’leisti jam 

sekimo ir daugelio prašomas, Dar vi®na viltis — vaikystės die- n^° ’ i 1 Maskvą nuvykti, rusai at-
pratęsė ja ligi sausio 5 d. nU draugė Janina. Ji dirba sani- * p v mesdav0-

Parodoje atvaizduota lietu- tarii“s direktore- !iauno mjeSt° L^į v^ė Mo^ka^ro^ 1946 15 Gyčius be
maisto pramones žmogus, kūno ‘£>1 iviumną urooe- .

vtu architektūros raida nuo geI.okai privengia imOniu aūtę. Jau rugpjūčio 1 gavo iš leidimo nuvyko i Maskvą ir 
viduramžių ligi rusu bolševi- x , ■k Ja •' direktoriai. Jos prašoma.
Kų okupacijos. _ tropolio” restorano direktorė pranešimą atvykti per tris

Vietos spaudoje ir garbės leido man pas ją užeiti. Vieną ry- dienas ir pasiruošti grįžti į 
tą 10 v. nueinu į “Metropolį” ir Ameriką per Suomiją. Rugpiū- 
klausiu direktorės V. Kuzneco- čio 2 drauge su žmona Monika 
vos. Tenka ilgai laukti, ir galiu atvykęs į atstovybę patyrė, 
stebėti kelnerių paruošimo dar- galės išvažiuoti tik vie-- 
bą. Taip, i “Metropolį” susiren
ka tik dabartinė Kauno smeto- 
nėlė —augštieji rusų karinink
ai partijos nariai, aukštieji pa
reigūnai. • taip pat spekuliantai 
su prikimštomis piniginėmis, nes

SAVINGS BANK
Inecrporatcd I98O 

2 rONVENTKNT OFFICKS:
135 Brifaihrny at Bedford Arenu*
Eastern Parinray at Noatrand Arenu*

pragyvenimui..Be
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pat tikras kaip įr jų tėvai, narna “vaikų pasaka”, nes 
Maži vaikai dar nenuvokia s3™ “žinojimu” tie grubūs 

gerai tikrovės ir laiko. Jiem realistai numarina ir tai; kas 
viskas yra tikra ir viskas yra niekada neįniršta.

Vaikam viskas gyvena, nes 
jie negali suprasti, kad būtų 
kas nors negyva, jeigu jie yra 
gyvu Pagal savo buvimą 
sprendžia apie buvimą kitų. 

. Jei motina verkia jsavo vaiko,

dabar. Jie gyvena dabartyje 
tartum kokioje amžinybėje, 
kuri nei prasideda nei bai-

N. METUS PASITINKANT jus eiliavo: “Nevisas gi mir
siu, didelė dalis manęs pa
liks”. Vaikai savo fantazija, 
yra arčiau tų nemirtingųjų 
dalykų. Kai ko čia galima iš 
jų pasimokyti.

Europa grasinama paversti kapinėm
Europa susilankė Naujų bedievybė buvo importuota 

Metų sveikinimo, dar nesibai- iš vakarinės Europos. Vaka- 
gus nė šiem metam. Pasvei- x ruošė ji pagimdyta ir išug- 
kinti pasiskubino , Nikita dyta. čia ji rado savo prieg- 
Chruščiovas^Jisai pareiškė: lobstį konstitucijų paragra- 
“Mes jus paversime Ikapinė- Juose, o valstybių pinigais iš- 

laikomose- mokyklose buvo ga
lutinai subrandinta. Rusija 
yra padariusi tiktai vieną da
lyką: ji padarė iš bedievybės 
šėtonizmą”.

Tasai šėtonizmas apsigrę
žęs dabar graso paversti ka
pinėmis visus, kas jam nesi- 
lenks. Bet jam • negalima

mis”. Kapinių ramybe pagra
sinta Europai, jeigu ji tebesi
dairys j Ameriką, o ne į So
vietų Sąjungą. Europoje dėl 
to susidaro nejauki padėtis: 
imsi pagalbą iš Amerikos, 
gausi per galvą; neimsi tos 
pagalbos, irgi gausi per gal
vą. Bolševikai laiko lazdą už 
vidurio jr abiem galais tvo-

““lt?®* ių “taF°S į? kryžiui, kryžiuje yra pasi- 
hUka , statoma pnesais tik- gaįsjimas j/aidimas. Sė
tąją žmogiškąją taiką. tcnizmas jokio pasigailėjimo

• nežino. Tai yra per daug aiš
ku iš bolševizmo istorijos.

Jei tai norėtum laikyti vien 
vaikišku dalyku, tai turėtu
me pripažinti, kad “vaikiš- kai jo netenka, tai verkia ir 
kai” galvojo ir graikų didy
sis filosofas. Jis rašė: “Laikas 
yra be pradžios ir be pabai
gos, amžinas kiekviena kryp
timi ta prasme, nes kiekvie
na dabartis turi savyje pra
eitį ir dabartį”. Vaiko sąmo
nėje trys laiko tarpsniai, ku
riuos suaugusieji skiria, susi
lieja į vieną. “Tai, kas buvo, 
ir tai, kas bus, jiem yra da
bar.

Dėl to vaikai nelaukia nau
jųjų metų, kaip kažko visai 
naujo, kas turi ateiti, nei se
nųjų nepalydi su ta minti
mi, kad jie jau nebegrįš. Su
augusieji stebisi iš tokio 
vaikų naivumo ir aiškina 
jiem, kad dar* maži viską 
prasti. Bet jei gerai įsimąs
tytų į vaikišką dalykų supra
timą, galėtų šio to iš mažų
jų pasimokyti.

“motina rožė”, kai nuplau
nama jos atžala — “vaikas 
rožė”. Mes žinome, kad tai 
yra vaikiškas galvojimas, ir 
jisai su metais pasikeis. Bet 
laikas nekeičia žmogaus pri- 
gimtin įdiegto gilaus nujau
timo, kad ne visa miršta, kas kie kandūs, kai jie realybės 
yra aplink mus ir mumyse, dar gerai nesuvokia. Kai su- 
Dar romėnų poetas Horaci- augusieji per gerai ją pažįs-

Rūpesčiai vaikam nėra to-

Leninas dar prieš 30 su 
viršum metų nustatė sovie
tinės politikos pobūdi tokiais 
žodžiais: “Jei kas nori būti 
mūsų draugu, tesiteikia vyk
dyti jam skiriamus uždavi
nius; priešingu atveju bus 
nebe draugas, o priešas0, ši
tos politikos bolševikai laiko
si visų atžvilgiu. Jie nepalie
ka vietas jokiam neutralu
mui: arba einate su mumis 
ir tada jus valdome; arba ei
nate prieš mus, ir tada jus 
užvaldome. Kitokio pasirin-

ta, jie savo rūpesčius sutirš
tina: rūpinasi ne dėl paties 
rūpesčio, bet dėl baimės, kad 
nebūtų dar prasčiau.

Vaikai dėl to nesisieloja, 
per oaug nenusimena, neti
ki, kad kas nors būtų nega
lima. žinome, kad tai vaikiš
ka ir kad vaikai reikalingi 
suaugusiųjų globos, nurody
mų ir vadovavimo, bet kar
tais ir vaikai suaugusiem “pa- 
vadovauja”.

Vienas amerikietis žurna
listas pasakoja, kad su žmo
na ir maža dukrele keliauda
mas pametė, savo portfelį su 
rankraščiais. Jis ėmė . griauž
tas ir rūpintis. Visas kelionės 
džiaugsmas, atrodė, % dingęs. 
Bet maža mergytė tėvą pa
guodė: “Tėveli, dabar tau bus 
lengviau — nereikės su sa
vim nešioti”. Gal tie rank
raščiai buvo ir labai reikš
mingi, bet vis dėl to ne tiek, * T 
kiek pats gy senimas. Gyve
nimą dažnai apsunkiname, 
apsikraudami daiktais savo 
gyvybei palaikyti, kai jie vis 
dėl to neišlaiko jos tiek, kiek 
norėtume.

Dail. K. Šimonis

Tikėjimui vaikai taip pat 
yra nuoširdesni ir atviresni,"’ 
negu suaugusieji. Jie priima 
tikėjimo tiesas be abejojimo. 
Rusų rašytojas D. Merežkovs- 
kis yra pastebėjęs, kad “Evan
geliją geriausiai paskaito vai
kas ir šventasis”. Vaikai skai
to nesutepta širdimi ir žavė- 
damies vaizdais, kuriuos jie 
gyvus regi, šventieji skaito 
nesuteptu protu, kuris įsis
kverbia į Evangelijos tiesų gi
lumą. Suaugusieji, nei vai
kai nei šventieji, apsipranta 
su Evangelijos žodžiu — į j 
juos dažnai jau neprabyla 
nei vaizdas nei mintis.

Suaugusiem bet kuri šven
tė tėra praeities prisiminimas, 
jei tiktai susijusi su praei
ties įvykiu. Taip supranta
mos iri Kalėdos. Tai Kristaus 
Gimimo prisiminimas. Net pasaka 
ir geri krikščionys ne visada 
įsisąmonina, kad Kristaus Gi
mimas reiškiasi ir dabartyje. 
Kristus gimsta kiekvienam 
tuo momentu, kai žmogus 
gimsta Dievo malonei. Tada 
turime nebe tekantį laiką, 
bet amžinybę. Laikas pro mus 

ra lengvos. prateka, o ne mes pro laiką,
kimo nėra ir negali būti. Kas gą tada reiškia bet kurios
kvailai tikisi būti bolševikų Pirmoji. reikalauja iš kiek- atmainos? Ka reiškia
draugu ir kartu jų valdiniu, vieno žmogaus kovos su bol- Naujieji Metai? Tiktai proga
atsiduria kapinėse arba kon- ševikine dvasia savo gyveni- prisiinintįj kacj gyvename bos Posė^y slapiu balsavimu Su 1958 m. vykdomais LB Ta- lapą balsuoti korespondenci- jhną, jog reikia būti vaiku 
centracijos stovykloje. Jei Negalima norėti bolše- amžinybei ir akstinas nau- P^pras-.a balsų dauguma (8 rybos rinkimais. n.u būdu. I .R Tarybos nariai žemėje, kad būtum Dievo vai-

jai pasiryžti, kad tikrai jai Par-). Kandidatus siūlyti taip o Kom'teta-' -vp1« turi pasisakyti, a) ar atstovai pakilęs nuo žemės/ 
sų, kurie yra nusiteikę su ma jo matenalistmė ideolo- gyventume. pat tegalėjo LB tanbų nariai, ’ a^zvei^
bolševikais bendrauti, tai tik gija.

Laisvajai Europai, o taip 
pat ir visam laisvajam pa
sauliui, kad jisai nebūtų pa
verstas kapinėmis arba sovie
tine koncentracijos stovykla, 
telieka dvi priemonės: visos 
savo sielos meldimu gręžtis į 
Dievą, kuris vienas tegali duo
ti žmonijai taiką ir ramybę; 
sutelkti visas laisvojo pasau
lio jėgas atremti šėtonizmo 
puolimui. Abi priemonės nė-

toks likimas dar neištiko vi- vizmo žlugimo, jei pasilaiko-

Kokiu būdu bus renkami atstovai į pasaulio lietuvių seimą
Laik. PLB seimo konstitu

cija, priimta ir paskelbta PLB 
seimo Organizacinio Komite
te, atstovams į PLB seimą rin
kti buvo nustačiusi tokią tvar
ką: PLB seimo atstovai renka
mi kiekvieno krašto LB tary-

pasitenkinimą rodė ir kai ku
rie aktyvieji LB darbuotojai. 
Buvo reiškiamas pageidavimas, 
kad JAV LB atstovai į PLB 
seimą būtų renkami visuoti
niais rinkimais, juo labiau, 
kad rinkimus galima derinti

balsų dauguma (8 rybos rinkimais.

Ryšium su šia naujai susida
riusia padėt'mi LjB Taryba tu
ri pasisakyti, kokios tvarkos 
ji nori. Dėl to LB Tarybos 
Prezidiumo pirm. J. Šlepetys 
XII. 5 raštu visiems LB Tary- jiem būti pavyzdžiu. Del to

Vaikai yra duoti ne tiktai 
žmonių giminei patverti, bet 
ir suaugusius pradžiuginti, 
juos kartais “pamokyti” ir

bos nariams išsiuntė klausimų ir Evangelijoje skaitome įspė-

damas i tai, kad JAV LB vi- i PLB sein^ turi bQti renka* Yra P51* įspėjimas vai- 
gavę pirma jų sutik mą rastudėlto kad sovietinė lazda iu ’ T ' r“ — " — - - ------- suotinis rinkimas vistiek tu- mi senąja tvarka, t. y. pačios ku nepiktinti, Intais žodžiais

tuo tarpu ,ų . A”*0)* Priemonė reikalau- Tikrovę ir taiką faj karie <9 Par-j. ,vs ir kad tam t:kra Letuvių LB Tarybos, b) ar atstovai į tanant, nemokyti suaugusių-
ja laisvų tautų^ sutarimo ir suaugusieji per daug surea- JAV LB Taryba savo sesijo- visuomenės dalis aiškiai nori, PLB seimą turi būti renkami J1! yd4 ir JU grubaus reabz-

• ryžto padėti^ išsilaisvinti ki- listina. Abu dalykai jiem at- je, įvykusioje 1957. VIII. 31— kad ir JAV LB atstovai i PLR visuotiniais rinkimais (bet S^^tai mažųjų
Bolševizmas, be to, yra ne IX- 2 ChicaS°ie- kitokiai rinki- seimą būtų renkami visuoti-

tiktai lazda. Jis taip pat ide
ologija, pikta ideologija, ku
ri prieš vakarų Europą atsis
toja kaip jos išugdytas vai-

.... . ■ kad ir JAV LB atstovai i PLB visuotiniais
-------- Tikrovė — tik LX. 2 Chicagoje. šitokiai rinki- seimą būtu renkami visuoti- kartu su LB Tarybos rinkimais P^^13- S6™*1 

tai, kas regima ir apčiuopia- mų tvarkai buvo pritarusi, niais rinkimais, 1957. XI. 11 1958. IV. 27), c) ar JAV Liet. Jį6“ užnerti akmeni ant kak-
praeitu kol bus i o kankina ma’ ^aikaS' — kl?k jo. žmo- Tik negalėdama dėl techniškų posėdy, dalyvaujant taip pat Bendruomenei PLB seime tun
praeitų, koi dus jo KanKina- gus išgyvena. Kai metų vis r J ' . .. —
ma bent viena tauta. Musų daugiau kraujas!, kaupiasi

kas. Dar prieš antrąjį pašau- laikų vyksmas veda nerimas, nes ateina toji rea
linį karą popiežius Pijus XI, I Ui’ kad tautos susiprastų, hstine riba. Ir kas už tos ri-
skelbdamas Kristaus Valdo^ JU likimas yra bendras. Nieko nėra tam, kas ne- 

_ VCUVtVi- tiki, kad yra dar neap£1U(>
vo šventę, yra pabrėžęs. ‘ Ne- Visų laukia arba visuotinė piama ir mūsų akim neregi- 
reikia pamiršti, kad Rusijos taika arba visuotinė nelaimė, ma tikrovė. Ji kartais vadi-

Tik negalėdama dėl techniškų posėdy, dalyvaujant „.r r__ 
.... . LB valdybų atstovauti pati LB Taryba, iš

rinkta visuotinia:s i —-i-
1958. IV. 27.

LB Tarybos narių balsavi-
Tačiau dėl tokios rinkimų vo šiaip: “PLB seimo atstovai mas turėjo paaiškėti po gruo- “suaugusiųjų džiaugsmu”, 

tvarkos kilo nemaža nepasi- renkami kiekvieno krašto LB 20 d. Juos paskelbsime kuriame rasime labai daug 
tenkinimo mūsų spaudoje. Ne- tarybos nustatyta tvarka”. po Kalėdų švenčių. CVI papiktinimo. S.

kliūčių atstovų išrinkti, nuta
rė rinkimus vykdyti korespon- 
denciniu būdu ir šiam tikslui 
sudarė rinkimų komisiją.

JAV ir Kanados 
pirmininkams, nutarė atstovu 
rinkimų tvarką pakeisti ir 
konstitucijos 8 par. suredaga-

Nebūtų prasta apie tą ak- 
rinkimais men* Pagalvoti, kai didžiųjų 

švenčių metų, užuot suteikus 
vaikam daugiau džiaugsmo, 
jiems suteikiama kartumo

ALFONSAS DAUDET

Klebonas ieško
savo parapiecių

nių durų.
— Pan! pan!
— Kas beldžia? —Egirdau 

užkimusį ir liūdną balsą.
— Cucugnano klebonas.
— Cu...

— E, Šventasis žmogau, jie Nemaža priklupinėjęs, pama- —O, kad tave perkūnas! Tu
danguje. Kur gi kitur? čiau dešinėje pusėje duris... ne, apsimetei kvailiu, lyg nežinoda-

— Bet aš tik atėjau iš dan- ką aš sakau, vartus, didžiausius mas, kad visas Cucugnanas čia
gaus... vartus, visai atidarus, panašius yra. Na, šlykštusis varne, pažiū-

—Tu iš ten? Ir kas gi? į viešosios krosnies duris. O, rėk, pamatysi, kaip mes čia su- 
_ jų ten nėra! O geroji mano vaikeliai, koks reginys! klojome tavo garsius parapie- 

angelų motina! Ten jau nebeklausia mano pa- čius.

— Nė vieno, šventasis žmo
gau. Pažiūrėk, pats, jei manai, 
kad aš juokauju.

Aš o Tu Dieve mano brangus, 
aš treptelėjau koja ir, susiėmęs 
rankas, sušukau: Dieve gailes
tingasis Tuomet šventasis Pet- — Iš Cucugnano...

— A, į vidų!
Įėjau. Didis dailus angelas 

juodais, kaip naktis sparnais 
žibančiais šviesiafc kaip diena 
rūbais, su deimanto raktu, ka
bančiu prie juostos, rašė į daug 
storesnę nei šv. Petro knygą.

ras tarė man:
—Tikėk manim, Martinai, ne

reikia taip sielotis, dar gali ko
kia labai sunkia liga susirgti.

------------- ___ ______ __ Pagalios tai ne tavo kaltybė. Ta- 
kaip duona, grynos kaip auksas tave atpūtė vėjas? Ir kuo gi aš v0 ParaPiečiai- tai E tikrųjųgali 
rz-js— --------- ...__________ ... v atsitikti, turi išbūti kokias ke^

turiasdešimtis dienelių skaEty- . — Pagaliaus, ko nori ir ko 
loję. reikalauji? — tarė angelas.

— A, meldžiamasis, didysis — Gražusis Dievo angele, aš 
šventasis Petrai, padaryk taip, noriu žinoti, ar čia yra mano
kad aš bent galėčiau juos pama- parapiečių? Iš Cucugnano? 
tyti ir nuraminti.

— Mielu noru, mano drauge.

Kun. Martinas buvo klebonas — A, tai tu, mano dorasis 
Cucugnane. Būdamas minkštos Martinas, tarė jis man. — E kur

širdies, jis lyg tikras tėvas my- galiu tau patarnauti? 
Įėjo savo parapiečius. Jo parat . - — Gražus šventasis Petrai,
pija būtų atrodžiusi lyg žemės kuris laikai didžiąją knygą ir 
rojus, jei žmonės būtų buvę jam raktą, ar negalėtum man pasaky- 
truputj malonesni. Bet, deja! Vo- jej tjk nesu per daug smal- 
rai raizgė tinklus jo išpažinties sus ar daug danguje turi mano 
klausykloj, o iškilmingą Velykų parapiečių?
dieną ostijos likdavo tabernaku- .. .. . ...
lo viduje. Tai skaudžiai vėrė _ ... -. . . .meldimo. Sėsk, mes kartu paširdį gerajam ganytojui, ir jis g H
visuomet melsdavo Dievo vienos --

_____________________ o_. — Cucugnano žmonių, kurių
Aš negaliu atmesti tavo gtai^ tuojau apsiauk šiomis na- esu dvasias ganytojas.

—Kas gi mums daryti, kle - v^dės. Ten jokio sąrašo. Bū- 
bone, jei jų nėra nei danguje, riais, pro atidaras duris ten mna, 
nei skaistykloje. Jie yra... man0 broliai, sekma-

— Šventasis kryžiau! Jėzau, 
sūnau Dovydo! Ai, ai, ar tai ga
limas daiktas ?Nejaugi Šventas
is Petras būtų pamelavęs.. .Ta
čiau aš visai negirdėjau gaidžio 
giedant. Ai, vargšai žmonės! 
Kaip aš pats įeisiu dangun, kai 
ten nėra mano parapiečių.

— Klausyk, mano nelaimin
gasis Martinai. Kadangi tu būti
nai nori pats įsitikint savo 
akimis, kaip kas yra, eik šituo

—Na, eisi tu ar neisi?ginėmis, nes čia kebai neper- _ A> ui kunjgas Martinas, ar
_______ ___________________ gerink. Taip, tai visai g^. „e taip?
maloni kad iam nelemtu mirti Ir šventasis Petras tuojau pa- rai... Dabar eik vis stačiai pū’-' • .... uui». *«««kol sunktos avidėn iškrikusi^ ėmė savo story, knygą, auklei- myn. Ar matai ten toli k^-. -UŽin0Si ViSM’ Topadcda ,au ragU

•y dė ją, užsidėjo akinius. kelį? Rasi sidabro duris, bakai, is Cucugnano. .
5 _ Pažiūrėkim truputį; Cu- -■ ,visas apkaltas juodais kry? angelas skleidžia ir varto Ir angelas uždarė duris.

“ “ ~ • j .. .. — . didžiąją knygą, seilėmis vilgy- rpjj buvo ilgas kelias, visas
damas savo piratą, kad lapai ge- įgrįstas raudonomis žarijomis.
nau skleistųsi. Sverdinėjau lyg būčiau įgėręs. J ”

Ir aš išvydau vidury baisiau
sių liepsnų sūkurio ilgąjį Cog—

dieni einate smuklėn. Galine, — visi pažinote jį, ma-
Dideli prakaito lašai riedėjo no broliai, tai tas, kuris taip 

mano kūnu, ir vis dėl to . man dažnai pasigerdavo ir mušda- 
buvo šalta, ir aš drebėjau. Mano vo blusas ant savo vargšes 
plaukai pasišiaušė ant galvos. Klariutės.
Užuodžiau degėsių kvapą, pana
šų į tą. kada mūs kalvis Eloy, 
kaulydamas svilina seno asilo 
kanopą. Aš negalėjau kvėpuoti Muonan visl atme. 
tuo dvokiančiu Įkaitintu oru. Bu- n».
vo girdėti vaitojant klykiant praleiskime įj. aš ir tai jau 
staugiant keikiantis.

takeliu, bėk, jei pajėgi bėgti. —N* eisi tu » neisi? — Maaa|J Paskaų dtrMa. 
Kairėje rasi dideles duris. Tenai nktelejo man durdamas savo sau ajįejų Julieno alyvų.

A mačiau Catarinet... tą ma
žą paleistuvę, didele atsikišusia 
nosim, kuri vienui viena eidavo

kei}? Rasi sidabro duris, Sakai, iš Cucugnano? . Dievas!aveles.
Ir Dievas išklausė jo.
Vieną sekmadienį po Evange- eugnanas, sakai, Cu... Cu... Ra- šiais... dešinėje... Pabels!, 

lijos Martinas įlipo sakyklom dau Cucugnanas... Mano dorasis tau atidarys... Sudiev! Lik svei-
—Mano broliai, — tarė jis, Martinai, lakštas visai baltas. Nė kas ir linksmas.

— tikėkite manim, jei norite: vienos gyvos dvasios, čia ne- Ir aš ėjau... ėjau. Koks ilgas 
neseniai vieną naktį aš, vargšas daugiau tavo parapiečių, kaip kelias! Šiurpulys mano visą kū- 
nusidėjčlis, pasijutau beesąs skiauterių ant kalakutės galvos, ną nukrato, vien tik tai atsimi- 
šalia dangaus durų. — Kaip? Čia nė vieno? Tai ne- mis. Mažas kelelis, pilnas erškė-

Pabcldžiau. Šventasis Petras galimas daiktas! Pažiūrėkite ge- čių akmenų ir besiraitančių gy- Nieko E Cucugnano skaistyklo- po prakaito lašą, ir aš buvau la- prašau, ar netikėtai čia nėra ko 
vačių, privedė mane prie sidabri- je! O Dieve didis! Kur jie yra? bai ištroškęs.

... ., . . , ., Mačiau Babet,'varpų rinkė-- Aš? Aš neisiu! Aš Dievo ,ą kurf
• tik greičiau surištų pėdus; 

Tu Dievo tarnas? Tai ko čia visa sauja traukydavo iš
tarnas.

— Nieko nėra skaistykloje iš Klupau kiekvieną žingsnį ženg-_ — Aš atėjau... O nekalbėk
Cucugnano, — tarė jis sunkiai damas. Buvau visas šlapias, kaip man tai, nes aš nebegaliu nd 
atsidusdamas. markos Etrauktas. Ant kiek- nal kojų pastovėti... Aš atėjau,

— Jėzau, Marija, Juozapai! vieno mano kūno plaukelio buvo atėjau E tolo, nužemintai tavęs

kupstų. Mačiau Tortijarą. 
kuris, mane sutikęs nešant 
Viešpatį Dievą, dar pasiu
čiau rūkydavo pykę. Mačiau 
ZeM, Jokūbą, Petrą, Tonį ir dau-

man atidarė. riau! nors iš Cucugnano? (Nukelta | « pal)
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1957 metai vaizduose

aktu-

SAUSIS

KAIRĖJE žiūrint nuo viršaus j apa-

K

Ame- 
kurs-

gyvenimo decentralizacijos 
planai.

Amerikoje senato komisi-

Kovo 25: Maskva susitarė 
su Lenkija repatrijuoti 500, 
000 buvusių Lenkijos piliečių. 
Kovo 30: Chruščiovo ūkinio

f r

Konfliktas telkėsi vidun- 
iriuose rytuose.

Sausio 3: susirinko kongre
sas. Sausio 5: Eisenhoweris 
prašė Kongresą pritarti vidu
rinių rytų pagalbos progra-

pradėjo tirti linijų veikimą. 
Anglijos darbiečių vadas 
Gaitskell paskelbė neutralio
sios zonos Europoje planą, 
pagal kurį Sovietam palieka
ma Rumunija, Baltijos kraš
tai, ir atitraukiamos kariuo
menės iš Lenkijos. Čekoslo
vakijos ir rytų bei- vakarų 
Vokietijos. Klausimas 
alinamas visus metus.

arabų, kurie reikalauja gražinti 
IzraleiĮ į 1947 sienas.

Vasario 12: Sovietų spau
dos ataka prieš Lenkijos Go- 
mulkos kolchozų naikinimą, 
prieš norą gauti paskolą iš 
Amerikos. Amerika tik ba
landžio mėn. paskolai prita
rė. Tuo pačiu metu Lenkijo
je nutilo kalbos apie tautinį 
komunizmą, o balandy su
griežtinta spaudos cenzūra.

Vasario 15: Gromyko vie
toj Sepilovo Sovietų užsienių 
reikalų ministeris.

Taip Darbininkas buvo už
baigęs pereitų metų apžval
gą. šių metų eiga patvirtina, 
kad nerimas buvo pagrįstas. 
Metų įvykiai riedėjo taip, 
kad Sovietų jėga stiprėjo, o 
Vakaruose valstybės nepajė-’ 
gė išspręsti savų vidaus rei
kalų, neatstatė tarpusavio 
pasitikėjimo, kurį buvo ap
griovęs konfliktas dėl Suezo 
kanalo; jų įtaka silpnėjo tarp 
“neutraliųjų”, ir bendras re
zultatas— Vakarai nebegalė
jo atsispirti Sovietų ekspan
sijos pastangom viduriniuo- Gazą. Tai nepašalino nuola- 
se rytuose, Azijoje ir erdvėje; tinių konfliktų tarp Izraelio ir 
tuo tarpu Vakarai į savo lai
mėjimus tegalėjo įsirašyti... 
San Marino respubliką.

tarta tik kovo 5. Kai komu
nizmas surengė Syrijoję per- 
rersmą, buvo pripažinta, kad ' ja, vadovaujama McCIellan, 
ta programa bejėgė.

Sausio 9: pasitraukė -Ang
lijoje Edenas ir atėjo Macmi- 
llanas. Sausio 20: Lenkijoje 
parlamento rinkimai; buvo 
išrinkti ir 12 katalikų. Sau
sio 25 New Yorke suimti so
vietų šnipai Soble, jo žmona 
ir Albam.

s

VASARIS
Eina pereitų metų karo 

viduriniuose rytuose padari
nių likvidavimas.

Vasario 2: JT nutarė, kad 
Izraelis atsitrauktų už 1949 
paliaubų sienos. Izraelis pasi
traukė tik kovo 7 po Ameri
kos garantijų. Bet tada JT 
turėjo derėtis su Egiptu, kad 
jis nesiųstų kariuomenės į

BALANDIS
Sovietų akcija prieš 

rikos bazes Europoje; 
tymas viduriniuose rytuose 
sustiprinamas.

Balandžio 2: Audros ir pū
gos Amerikoje, kokių nebuvo 
22 metus.

Balandžio 4: Sovietai įspė
jo Angliją Vokietiją, Olan
diją dėl*Amerikos bazių. Ne
trukus tuos įspėjimus gavo 
ir kitos valstybės.

Balandžio 10: Jordanijoje 
pašalinta Nebulsi vyriausybė, 
kuri perversmo keliu rengėsi 
valdžią perduoti komunis
tam. Balandžio 18: Sovietų 
technikų ir ginklų transpor
tai į Syriją. Taip pat Sovietų 
įspėjimas Amerikai, kad ne
sikištų į vidurinių rytų rei
kalus.

Balandžio 20: Eulganino 
laiškas Macmillanui derėtis 
dėl nusiginklavimo.

Balandžio 30: Anglija ka
pituliavo prieš Egiptą, pri
imdama jo nustatytas tai
sykles Sueso kanalu naudo
tis. Paskutinė kapituliavo 
Prancūzija birželio 16, Dul- 
les patarta.

Balandžio 30: Maskva pa
siūlė dalinę oro kontrolę; pa-

- “Lietuviai baigia metus su mai. Bet ji senato buvo pri- 
viltimr, kad stiprėjantis lais
vės sąjūdis pavergtuose kraš
tuose nebus nuskandintas 
kraujuje, bet sykiu su neri
mu, kad ateinančiuose me
tuose ramybės troškimas ne
būtų stipresnis už laisvės

1. Prezidento D. Elsenhowerio inaugu
racijos metu visa gimini.

2. Little Rock miestelyje kariuomenė 
daliniai prie mokyklos, dėl kurios kilo 
Juodųjų ir baltųjų kivirčai.

3 Ghana naujos valstybės Afrikoje 
vėliava.

4. Maršalas Žukovas, nusodintas ii 
savo pareigų.
5. Naujasis Norvegijos karalius (Na
vas V.

6. JAV karo laivynas budi prie Syri- 
Jos krantų.

DEŠINEJE žiūrint nuo viršaus į a- 
p^lą;

1. Elzbieta II, Anglijos karalienė, lan
kėsi Amerikoje.

2. Amerikoje paleista i darbų pirmoji 
atominė elektros stotis.

3. Sputnikas II su šunim.
VIDURYJE: viršuje Mayflower II 4, Tretysis povandenis atominis JAV 
plaukia pro Laisvės statulų New Yor- karo laivas.
ke; apačioje — sovietai Jungtinėse
Tautose pasmerkiami dėl teroro Ven- 5. Lodzė, kur lenkų darbininkai antrą 
g rijoje: pasmerkimo rezoliuciją pra- kartą streikavo. Pirmasis streikas 
vedė J A V. pernai buvo Poznanėje.

KOVAS
Susitaikymo pastangos ir 

planai.
Kovo 20: Eisenhowerio ir 

Macmillano konferencija Ber
muduose atstatyti bendram 
veikimui, kuris buvo suiręs 
nuo pereitų metų Sueso ka
nalo krizės. Eisenhoweris pa
žadėjo Anglijai duoti rake-

Santykiuose tarp Rytų ir 
Vakarų buvo rungtyniuoja- 
ma dėl vidurinių rytų, nusi
ginklavimo, Vokietijos sujun
gimo bei rytų Europos liki
mo, pirmavimo raketos bei 
satelito sritv.

£. Ji
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JAUNIMO kongresas Chicagoje.

gal ją Vakarai kontruoliuo- 
ja lytinį Sibirą, Sovietai va
karinę Ameriką. Visos toli
mesnės tuo reikalu derybos 
nuėjo niekais.

GEGUŽIS
Gegužio 2: mirė šen. J. Mc- 

Carthy. Gegužio 8: Eisenho- 
weris sutiko svarstyti neut
ralizuotos zonos Europoje 
klausimą, bet atsisakė nuo 
viršūnių pasimatymo. Gegu
žio 15: Eisenhovveris optimis
tas dėl nusiginklavimo dery
bų — turime susitikti ir iš
sikalbėti. Radfordas: negalim 
pasitikėti susitarimo su bol
ševikais. Gegužio 28: Vokie
tijos Adenaueris baigė vizi
tą pas Eisenhovverį susitari
mu, kad vokietijos sujungi
mas bus nusiginklavimo de
rybų dalis. Gegužio 30: Syri- 
jos komunistų kurstytas są
mokslas Lebanone likviduo
tas. Gegužio 30: Anglija pa
naikino draudimą prekybai 
su kom. kini j a (200 prekių 
rūšių). Ja pasekė kiti.

BIRŽELIS
Nesėkmingos nusiginklavi

mo derybos tęsiamos;
jose Stasseno išduotas iš 
anksto planas sukiršina Ang
liją ir Prancūziją prieš Ame
rika Užkulisiuose Vakarų 
politikai Princetone konfe
rencijoje ruošė opiniją atsisa
kyti nuo Vokietijos sujungi
mo ir derėtis su Sovietais sta
tus quo pagrindu.

Birželio 1: Sovietai paskel
bė, kad viskas yra paruošta 
satelitui leisti. Birželio 2: a- 
merikietis J. Kittingei' paki
lo balionu iki 96,000 pėdų 
aukščio. Birželio 12: Mayflo- 
wer II atplaukė į Ameriką. 

Birželio 17: Amerikos vyriau
sias teismas išaiškino įstaty
mus taip, kad komunistų 
veikėjai, nuteisti už sąmoks
lą nuversti Amerikos valdžią 
smurtu, buvo paleisti iš kalė
jimų ir komunistų veikimas 
palengvintas.

Birželio 20: JT komisijos 
raportas apie Sovietų smur
to reiškinius Vengrijoje. Bir
želio 21: Suimtas sovietų šni
pas R. I. Abel.

LIEPA
Derybos dėl nusiginklavi

mo būdingi šie faktai:
Liepos 16: Dulles pažadas 

aprūpinti europinius sąjun- 
ginkus atominiais ginklais; 
Liepos 16: Eisenhowerio pri
tarimas, kad susitiktų Žuko
vas su Wilsonu; liepos 29: 
Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos dekliracija, kad nebus 
daroma jokio susitarimo nu
siginklavimo klausimu, jei 
Sovietai priešinsis Vokietijos 
sujungimui.

Kiti įvykiai: Liepos 3: pa
šalinti Sovietuose Molotovas. 
Malenkovas. Kaganovičiūs, 
šepilovas. Liepos 13: Lenki
ja grąžino žemės nuosavybę 
iki 15-20 ha.

RUGPIŪTIS
Syrjjos ir Maskvos iniciaty

va santykiam įtempti prieš 
Ameriką. Turkiją. Lebanoną, 
Jordaniją eina iki lapkričio. 
Mažiau jau Sovietai domisi 
nusiginklavimu, nes rugpiū- 
čio 26 jie paleido tolimojo 
skridimo raketą ir galėjo to
liau šantažuoti grasinimu, 
kad jie sunaikins Vakarus.

RUGSĖJIS
Įtampa dėl Syrijos auga: 

rugsėjo 3: Sovietų nota Ame
rikai. kad nesikėsintų į Sy
rijos nepriklausomybę; rug
sėjo 4: Eisenhovveris pažadė
jo ginti arabų valstybes nuo 
Syrijos agresijos; rugsėjo 7: 
Syrijos grasinimas, kad nepa
kęs veiklos prieš jos saugu
mą. Rugsėjo 7: Maskvos no
ta Vokietijai, kad pasitrauk
tų iš Nato. Tai kontrataka 
prieš Amerikos iniciatyvą su
šaukti rugsėjo 10 nepapras
tą JT sesiją. Joje rugsėjo 14: 
Sovietai buvo pasmerkti už 
smurtą Vengrijoje ir sesijos 
pirmininkui pavesta daryti

A. A. Povilas Zadcikis, Lietuvos mi- 
nisteris VVashingtone,
2. Tautinis šokių festivalis Chicagoje.
3. Monika Gaučienč. atvykusi su 
dviem vaikais iš Lietuvos, dešinčji. 
apačioje) 

žygiu Maskvoje ir Budapeš
te. Lapkričio mėn. pirminin
kas pranešė, kad su juo atsi
sakė šnekėtis, ir JT nieko 
daugiau nesiėmė.

Rugsėjo 15: Vokietijos par
lamento rinkimai, laimėjo 
K. Audenaueris. Rugsėjo 20: 
mirė Sibelius, Rugsėjo 21: 
mirė Norvegijos karalius Ha- 
akonas VII.

SPALIS
Sovietų ir Syrijos propa

ganda prieš Ameriką ir Tur
kiją. Amerikos pažadas gin
ti Turkiją nuo užpuolimo. E- 
giptas iškelia į Syriją savo 
kariuomenę. Tuo pat metu 
spalio4: Sovietai paleido pir
mą savo satelitą apie žemę.

Spalio 19: Vokietija nutrau
kė dipl. santykius su Tito, 
Spalio 23: Amerika paskelbė 
sulaikysianti karinę pagal
bą Titui, o tas visai nuo jos 
atsisakė.

LAPKRITIS
Lapkričio 3: Sovietų antras 

satelitas su šunim, ir atleis
tas Žukovas.

Lapkričio 14: Amerikos ir 
Anglijos ginklai Tunisui ir 
dėl to konfliktas su Prancū
zija. Lapkričio 21: Sovietai 
davė suprasti, kad jie reika
lauja status quo pripažinimo. 
Lapkričio 24: Kennan pro
paganda, kad Europa nepri
imtų Amerikos raketų.

GRUODIS
Nervingas Amerikos rake

tų ir satelito programos sku-1 
binimas ir pasirengimas Na
to konferencijai.

Gruodžio 6: nepavykęs A- 
merikos satelitas su Vangu- 
ard. Gruodžio 16: Nato kon
ferencija Paryžiuje, kuri pa
rodė Vakarų'nesutarimą, su
mažėjusį pasitikėjimą Eisen- 
hovveriu ir Amerika, Europos 
taikstymąsi nusilenkti Mas
kvai. Amerikoje suskilo nuo
monės tarp Dulles reikalavi
mo laikytis tvirtai prieš So
vietus ir opozicijos, reikalau
jančios “susitikti pusiauke
lėje“ ir derėtis.

Išlaisvinimo reikalas pavel
dėjo iš pereitų metų patirtį, 
kad Vengrijos ir kitų kraštų 
pastangos išsilaisvinti nerado 
Vakaruose realios paramos. 
Per šiuos metus pavergtieji 
Vakaruose buvo prisimenami 
ne jų išlaisvinimo tikslu, bet 
daugiau kaip argumentas prieš 
pasitikėjimą sovietiniais susi

tarimais. Tos prasmės teturė
jo ir Vengrijos įvykių svarsty
mas Jungtinėse Tautose. Ryš
kiausiai išlaisvinimo reikalą 
judino šen. Knowlandas. Vy
riausybės vardu Dulles pažy
mėjo, kad jos politika paverg
tųjų atžvilgiu nepasikeitė. Ta
čiau pataikaujant Sovietam 
buvo susiaurinta Amerikos 
Balso programa, susiaurintas 
Laisvosios Europos komiteto 
veikimas. Pavergtųjų klausi
mas pritilęs, palyginti su pra
ėjusiais metais.

Sausio 5: Eisenhovveris, pra
šydamas Kongresą pritarimo 
vidurinių rytų programai, pri
siminė Estijos, Latvijos, Lietu
vos likimą. Sausio 28-31 JPT 
delegacijai šen. Douglas sakė
si rengiąs rezoliuciją suakty
vinti išlaisvinimo reikalui. Ji 
nepasirodė.

Balandžio 11-12 Alto vyk
domoje komiteto kitų veiksnių 
konferencijoje nutarta rengti 
masinę peticiją prezidentui. Ji 
nepasirodė. Balandžio 23: Dul- 
les pareiškė: Mes siekiame pa
vergtų tautų išlaisvinimo, bet 
mes nekurstome ]>erversmo jė
ga. Balandžio 26: Šen. Knovv
landas: Kodėl Jungtines Tau
tas nesvarsto Latvijos, Lietu
vos, Estijos klausimo? Balan
džio 28: Pavergtosios Tautos 

Strasbourgo konferencijoje e- 
sančius anapus uždangos įspė
jo: Jungt. Tautos nesidomi pa
vergtų tautų kančiom....

Birželio 9: Šen. Knovvlandas 
kalbėjo dėl neutraliosios zonos 
Europos ir siūle: už sovietų 
kariuomenės pasitraukimą iš 
Vengrijos Amerika gali pasiū
lyti, kad Norvegija pasitrauk
tų iš Nato ir įsijungtų į Skan
dinavijos neutraliųjų bloką; jei 
tai susilauktų Sovietų neprita
rimo, tai JAV galėtų raginti 
Sovietus pasitraukti iš Estijos, 
Latvijos, Lietuvos mainais už 
Norvegijos neutralizavimą.

Spalio 22: Cabot Lodge, jr.. 
gindamas šiaurės Atlanto pak
tą, priminė, kad jis buvo de- 
fenzyvinio pobūdžio ir buvo 
sudarytas tik po to. kai Sovie
tai pagrobė Lietuvą. Latviją. 
Estiją, Čekoslovakiją ir 1.1.

Lapkričio 21: Sulzbergeris 
kritikavo Amerikos politiką, 
kad “Baltijos valstybės dingo 
jau prieš 18 metų, o mes vis 
jas tebepripažįstame".

KENNEBUNKPORT. ME., lietuvių pranciškonų rezidencijoje, pernai j- 

steigta Sv. Antano gimnazija, kuri šiemet turi jau dvi klases. Atvaizde 

mokiniai su rektorium T. Jurgiu Gailiušiu. provinciinin , . • ■_
3 r ‘"vijciu, ir mokytojais.

Sausio 9: mirė kun Vincas

Balandžio 28: Aidų premijos 
(Nukelta i 8 psl.)

NEUŽMIRŠK “DARBININ
KO" 1958 M. ATNAUJINK PRE
NUMERATA IR RAGINK KAI
MYNĄ JĮ SKAITYTI!

Gimnazijai jau statomi nauj, rjjmaL

K AZI M | er | ETES minėjo 50 
sukaktį (dešinėje aukštai) metų



1957 m. gruodžio 24.,Nr. 91DARBI MINKĄS

Mancliester. N. II
LDS74 kuopos metinis su-

b« ir ji pavadino

kesnis ir tyresnis.

PIIILADELPHIJOS ŽINIOS

Banko patalpose kviečia,

HEADACHE?GRANDINĖLĖS ŠOKĖJOS FILME

žinota...
tratos. Cowult your local cbiro-

jonų metų. Tai geologų vadi
nami Juros sluoksniai (var
das nuo rytų Prancūzijos Ju- 

. ros kalnų), kuriuose randa
ma ypačiai daug suakmenė-

Casilla 2313 — Cerro, 
Motevideo, Uruguay

riau nublauzdosiu pas ponus 
Anokius. Et, viena burna dau-

Južinto, 
ir daug 
Lietuvą 
kartūs, 
ištirpo

HELIKOPTERIAI padeda stati jūros švyturį Oak Island N. C. 
Švyturys turės 2 milijonus žvakių stiprumo šviesą ir ji bus mato
ma už 25 mylių.

• Lietuvoje yra tiek gyven
tojų, kiek Latvijoje ir Estijo
je paėmus drauge.

valdyba: pirm. L. Valiukas, 
vicepirm. i— žinota ką? — išsižioję 

klausė ponai Anokiai.
— Kad linkėsit man namų

Nauji Metai — naujų vil- 
' čių ir linkėjimų laikas. Pono 
Tokio širdis tvinte užtvino 
gerumu ir prašyte prašėsi iš
silieti kitiem.

— Kur nusiplaksiu? — gal
vojo ponas Toks. — Į labda
ros buveinę? Ten dar darby
metis. Nebus spėję suskaičiuo
ti. žaliūkų, kuriuos suklojo 

^gailestingieji, užuot plušę su

so? Bus džiaugsmo visiem!
Ilgai negaišęs, ponas Toks 

jau spurdino pas Anokius.
— Tuščias neisi, — atsimi

nė jis pakely. — Už ko čiup
ti?

Staigiai įvirto į niekniekių 
parduotuvę ir paprašė kamš- 
traukio arba tiesiog, atsipra
šant. traukkamščio.

— Idėja gera, — apsilaižė 
ponas Toks. — Netuščias bū
siu, o naudingas, įnešiu 
džiausmo ir geros nuotaikos, 
-kamštraukiu nešinas pasilei
do į tikslą.

— Ramybė teesie danguje, 
o jums, čia žemėje, tęstoj asi 
geri metai, kupini visokios 
pilnaties! — palinkėjo ponas 
Toks, kišdamas galvą viešna
gėm

— Atpenč! — choru pra
gydo ponai Anokiai. — Pra
šom vidun, išsisiauskit, jaus- 
kit, jauskitės kaip namie...

— Ačiū, ačiū iš visos šir
dies, — susigraudinęs dėko
jo ponas Toks. — Nesitikė
jau, kad taip šaltai būsiu su
tiktas, .— pridėjo. — Jei būt

atsivėrė ponas Toks. — Aš 
tikrai tikėjaus susilaukti vie- 
šnaginės nuotaikos, atseit

XŠIS TAS K LIETUVOS PRAEITIES IR DABARTIES
Gintaras iš Baltijos pa- • Vytauto laikais Lietuvos 

mario buvo vežamas į Romą, valstybė buvę didesnė už Vo- 
Atėnus ir Egiptą. Graikų ti- kietija ir Prancūziją, sudėjus 
losofas T&les (640 m. prieš krūvon. Tada Lietuvos siena 
Kristų) aprašė gintaro savy- nuo Maskvos buvo tik už 140 
bes ir jį pavadino “e^Ktron”. km., o pietuose siekė Juodąją jusiu anuo metu gyvenusių 
Dar prieš Romos įsikūrimą jūrą. . amonitų. Jie savo C z.iz:’:.
(Vm a. pr. Kr.) tos vietos * 
gyventojai etruskai gintarą 
gerai pažino ir juo prekiavo. 
Finikiečiai jūreiviai atplauk
davo į Baltijos jūrą gintaro 
nusipirkti. Anot romėnų is
toriko Tacito J.l a. pr. Kr., 
gintaras Romoje buvęs labai 
branginamas. Niekur kitur 
pasaulyje esą nerandama 
tiek gintaro kaip Lietuvos pa
jūryje. Ir savo rūšimi Lietu
vos gintaras geresnis už ki-

12, sekmadienį, 12:30 vai. p. 
p. Lietuvių klubo patalpose, 
140 Central St.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti į šį gana svarbų susi
rinkimą. Primenama taip pat, 
kad gruodžio paskutinę die
ną daugeliui baigiasi Darbi
ninko prenumeratos termi
nas. šia proga patartina at
naujinti laikraščio prenume- v' 
ratą, kuri bus renkama susi
rinkimo metu. Tad laukia
me visų atsilankymo.

A. Kikutis
J. A. Vaičiūnas, sekr.

amonitų. Jie savo išvaizdą 
panašūs į didžiulius, fcpira- 
liškai susisukusius riestainius. 
Šiuos sluoksnius prie Papi
lės tyrinėjo ne tik lietuviai 
mokslininkai, bet ir anglai, 
vokiečiai, rusai ir kiti, o čia 
rastų amonitų galima maty
ti Londono, Miuncheno, Kro
kuvos ir kituose gamtos mu
ziejuose.

• Aukščiausia vięta Lietu
vėje yra už kelių kilometrų 

• Pne Papilės yra matomi ; rytus nuo garsiosios Krė- 
‘mes sluoksniai, kurie susi- • Vos pflies,- 7apie W^km/ nuo 

darė maždaug prieš 150 mili- ypnfaHs į pietryčius. Tai Kre
ivos kalnas, iškilęs 320 metrų 

aukščiau jūros lygio.
žemaičių aukščiausi kalnai 

yra: Medvėgalio — 234 m., 
Šatrijos — 227 m., Girgždu
tės — 228 m., Lapaičių — 
211 m., Aukštagairės kalnas
— 215 m. Gi garsusis Ramby- 
no kalnas prie Nemuno, tarp 
Ragainės ir Tilžės, turi tik 
46 m. aukštumo. Birutės kal
nas Palangoje tik 20 m.
...,• Nemunas yra 937 km. il
gumo, Neris 510 km., Nevė
žis 219 km., Dubysa 149 km., 
Šešupė 308 kin.

• Ežerų Lietuvoje yra apie 
2,000. Daugiausia jų yra ry
tuose ir pietuose. Vien Ute
nos apskrityje yra 270. Di
džiausias — Naručio ežeras
— 80 kv. km. Giliausias Tau
ragno ežeras. (Utenos apskr.) 
apie 62 m.

tuvoje susidarė Sartų, Tau
ragno, Dubingių, 
Gausko, Galadusio 
kitų ežerų. Ledynai 
buvo užslinkę kelis 
Paskutinis ledynas 
maždaug prieš 15,000 metų

LOS ANGELES, CALIF.
•Vasario 16-sios minėjimas 

ruošiamas vasario 15 ir 16. 
Minėjimą ruošia Alto vietos 
skyrius. Jau yra davę sutiki
mą i minėjimą atvykti Alto 
pirm. L. Simutis iš Chicagos. 
Kviečiama minėjiman ir visa 
eilė žymių amerikiečių. Vasa
rio 15 bus ruošiamas mineji- 

~ mas su menine dalimi, gi va
sario 16 — pamaldos ir iškil
mingi pietūs viename iš Los 
Angeles viešbučių.

• Lietuviai suorganizavo 
CRA skyrių.

Kalifornijoje stipriausia res
publikonų organizacija yra 
Califomia Repubiican Assem- 
bly. Lietuviai gruodžio 15 su
sirinkę Carls restorane, suor
ganizavo šios organizacijos 
skyrių. Susirinkime dalyvavo 
tos organizacijos Los Ange
les county vicepirm. Robert 
Agnew. Jis pasidžiaugė, kad 
lietuviai noriai eina į paliti-

MISIJONIERIUS JONAS 
BRUŽIKAS, S. J.

Nuoširdžiai sveikina visus 
geradarius sv. Kalėdų ir Nau- 3 
jų Metų proga ir praneša, 
kad jo pašto dėžutė jau turi 
kitą numerį, būtent:

•Tarptautinis balius ruo
šiamas sausio 25, šeštadienį, 
8 vai. vak. St. Nicholas audi
torijoje, 2300 West 3rd Street, 
šiame baliuje dalyvaus ir Ka
lifornijos gubernatorius Good- 
win J. Knight, šį iškilmingą 
balių ruošia prieš kiek laiko 
suorganizuotas naujas vie- 
iAaš"— virs 20 tautybių. Tai 

Ąls pirmas tokio pobūdžio 
parengimas, kuriame daly
vaus atstovų iš tiek daug tau
tybių. Lietuviams šiame vie
nete atstovauja: A. Skirius, 

' C. Lukšys ir L. Valiukas, šiuo 
metu šiam vienetui vadovau
ja Robert Agnew. Lietuviai 
iš anksto kviečiami ruoštis 
dalyvauti šiame parengime.

P.K.

šieštadieninės mokyklos va
karas žada būti tikrai puiki 
pramoga kalėdinių švenčių 
programoje. Vaidinimui stro
piai ruošasi visi 54 šeštadieni
nės mokyklos mokiniai. Kai 
kurie iš jų tikisi būti bent to 
vakaro “žvaigždėmis” ir pa
siteiravus apie amžių, atsakė 
šypsniu; suprask, paklausi
mas mažiausiai nekorektiš
kas. Tik pats jauniausias pa
sigyrė esąs 5 metų.

Netenka abejoti, kad Ka
lėdų senelis su dovanomis bus 
ir pačių vaidintojų dėmesio 
centre. Iš savo maišo žada 
apdovanoti visus šeštadieni
nės mokyklos mokinius. Ta
čiau jei atsirastų žiūrovų tar
pe jaunimo, kuris dėl perjau- 
no amžiaus Į-šeštadieninę mo-

rėkime, kokiais dideliais vai- organizacijų atstovų bei vi- 
dintojais, rodos taip dar ne- suomenininkų _pasitarimą, 
seniai, ir mes patys esame 
buvę. Suprantama, kad pel
nas skiriamas šeštadieninės 
mokyklos išlaikymui.

Vasario šešioliktosios mi
nėjimo reikalu. Lietuvių Ben
druomenės valdyba gruodžio 
29 d., 3 vai. po pietų, Lietu
vių

Numatoma sudaryti šventei 
ruošti komitetą ir aptarti pa
čios šventės programą.

Balfo skyriaus metinis na
rių susirinkimas kviečiamas 
sausio 12 d., 4 vai. po pietų. 
Lietuvių Banko patalpose.

K.č.

_   .... „ C leve lando Grandinėlės šoke* tai yra gražūs. Tai patys dalyviai 
nę veiklą. Išrinkta ir laikina nuolat džiugina žiūrovus matė ekrane.

1___ L. sayus ir kitataučius. j Kamantas parodė vaizdų iš
C. Lukšys, sekr.. . Lap^ri^0 28 buvo susirinkę jaUnjmo kongreso—tautinių šo- ______________________ ____
Samolis ir kasin. Jur^°kių'šventės. B7Gaidžiunas rodė įy^a*patekti*dar negalėjo, c 

A. Skirius. Jau įsirašė 21 na- f P ?aiys airoao nirnose. Kar- filme §0^^ lenciūgėlį, ble- su Kalėdų seneliu susipažin-S 5 *UetUviq ti norėtu,"tėvelių pareigX

Vairai-a atiHšro nq vaizdus> iriuos yra atlikę senelio maišą dovanomis
Vakarą atidarė^ Grandinėlės lituanistinės mokyklos mokiniai, papildyti.

- - ’ Tėvų komitetas ir mokyto-
tos gėlės. jaį priima dovanas ir prašo,
~ Modestaviaus pademonstravo kad jfe būtų jt^i vienat kj. 

J - " I 1 Z - ‘ ta diena anksčiau, bet daik-
priimami ir vakaro

KAINA $7.0®

sirinkimas pramatytas vasa
rio mėn., kada bus išrinkti 
pastovūs 1958 metams vie
neto organai.

šią organizaciją yra sukū
rę du lietuvių draugai — Ed- 
ward S. Shattuck ir dr. Ro
bert Craig — prieš maždaug 
25 metus, šiuo metu organi
zacija turi šimtus skyrių vi
soje Kalifornijoje ir jos bal
sas respublikonų partijos gy
venime yra paprastai lemia
mas. Lietuviai, turėdami sa
vo skyrių, galės taip pat pa
sisakyti visais partijos klau
simais Kalifornijoje. Iki šiol 
panašius skyrius jau turi ven
grai, japonai ir sirijiečiai. Or
ganizuojanti estų, latvių ir 
meksikiečių skyriai.

pirnuninkas A. šembergas, pasi- visiems labai patiko filme rody- 
džiaugdamas, kad darbo rezulta-

Klebonas .. Grandinėlę atkiekant jai progra- __
mą Vilią Angelą akademijoje. taį bus 
Po to buvo vaišės ir pasilinks
minimas. Vakarą globojo lituan
istinės mokyklos tėvų komite
tas.

Grandinėlės šokėjai atliks da-

Dept. L. 995 Denver 2«, Coloratf*

(atkelta iš 3 p.) 
Susigraudinę, pabalę iš 

mės klausytojai dūsavo, maty
dami pragare kas savo tėvą, kas 
savo motiną, močiutę, seserį. y menjnės programos lituanis-

Jūs gerai jaučiate, mano tinės mokvklos kalėdinėje eglu- 
broliai. — tęšė toliau gerasis tėje 
Martinas, kad taip toliau nebe
gali būti. Man pavestos jūsų sie
los, ir aš noriu apsaugoti jus 
nuo bedugnės, kurion jūs visi 
pasirengę kristi stačia galva. Ry
toj aš imsiuos darbo. Nevėliau, 
kaip rytoj. Ir darbo pakaks, štai,

• Kalifornijos Lietuvių Res- kaip aš ji atliksiu. Mes eisime iš 
pubHkonų vieneto metinis eilės- Rytoj pirmadienį, aš klau- 
susirinkimas šaukiamas sau- sysiu'išpažinties senių vyrų ir 
šio 12, sekmadienį 12 vai. šv. moterų. Tai niekai. Antradienį— 
Kazimiero salėje, ši organi- vaikų. Baigsiu greitai. Trečia- 
zacija buvo įsteigta prieš maž- dienį — bernų ir mergų .Tai 
daug pusantrų metų ir labai gali ilgai užtrukti. Ketvirtadie- 
daug pasitarnavo lietuvių var- nį — vyrų. Daug nešnekėsime, 
do populiarinimui žymių ame- Penktadienį — moterų. Aš sa- 
rikiečių tarpe. Per šią orga- kyšiu — P’Si’:ų : en ikix šešta

dienį mali ni ko. Vi os dienos 
jam viena; i nepenlai; j... Ir jei šį 
sekmadienį būsime pabaigę, bū- į 
Sime labai laimingi. į čiama sąskaita

vai nunokę, jie įeil.ia kirsti, ka- $ 
da vynas paduotas, jį reikia ger- £ 
ti. Jau daug yra sudėvėtų skal- * 
binių, juos reikia išskalbti. | 

Meldžiu jums Dievo malonės. 2

rasime ne tik gėri- 
ir lietuviško, namie Jau galima gauti St. Raštikio

KOVOSE DEL LIETUVOS II DALIS

Kreiptis: DARBININKAS. 910 IVnioughby Avė, Brooklyn 21, N.Y.bei globėjų nuoširdų darbą,

i

$

mašinėles, muzikos $

DETROIT. MJCH. HARTFORD. CONN.
11901 Jo* Campau Avė. 651 Albany Avė.
Tel TOvnMd 8-0238 Tel. CHapel 7-5184

Moksleiviu ateitininkų kuopos
dauguma narių vyks į savo są- tojų pastangas ir jų vadovų
jungos suvažiavimą Chicagoje. I ' ’ ",, " . ’ ’

Ing. Stasaitė dalyvaukime vakare. Pasižiū-

metu.
Bufete 

mų, bet 
kepto pyrago, šokiams grieš
havajiečiai. Vakaras įvyks 
gruodžio 28 d., šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Pradžia 6 
vai. vakaro.

Vertindami jaunųjų vaidin-

— Žiopčiokit ir jūs per vi
sus metus, — pridėjo ponas 
Toks, trenkė duris ir sugrįžo 
į savo namų savijautą.

bai-

tokios, kokia paprastai esti 
svečiuose, dargi per Naujus 
Metus, su šampanu, o dabar... 
Pasiūlyta tik pasijausti kaip 
namie... Tai kam tas kaštas 
Kam mano klampota ligi čia?

— Labai atsiprašom, ponas 
Toksai! Mes tik norėjom tuo 
pasakyti pabrėžti, kad tams
ta esi mums mielas, tartum 
vienas iš mūsų šeimos narių, 
— kinkavo ponai Anokiai.

— Tai dar blogįau, — už-
• riko ponas Toks. — Aš iš na

mų bėgu, o jie man čia na
minės savijautos nori užtai
syti, pasisavinti, įsūnyti dar 
užsigeis!... Pfiu! Maniau, kad 
vaišins, lieps išgerti. Aure, ir 
netuščias atėjau, — išsitrau
kęs rodė kamštraukį-

— Tai kad nespėjom nė...
— Tad nereikia terliotis, 

o eiti prie reikalo, kaip kad 
aš darau, — trypė kojomis 
ponas Toks, dar stipriau 
gniauždamas savo įnagį.

Ponai Anokiai sumišo, o 
ponas Toks, traukdamasis 
atgal, atšaukė savo anksčiau 
pareikštus linkėjimus gar
saus poeto žodžiais: “Senieji 
retai kojas kratė, stenėjo ir 
vaitojo. Naujųjų Metų visi 
žmonės laukė išsižioję.“

Neseniai išėjo iš spaudos

M. Vaitkaus
MISTINIAM SODE

Atiminimai, ii kunigų tomirtorljo* (1903 • 1 KM

Knyga 207 pusi.

nizaciją lietuviai suėjo į arti
mus ryšius su senatoriais 
William F. Knowland ir Tho- 
mas N. Kuchel ir visa eile 
kongresmanų bei kitų aukš
tų pareigūnų, šiuo .metu šiai 
organizacijai vadovauja: 
pirm. L. Valiukas; vicepirmi
ninkai — C. Lukšys ir T. Vis
girdą, sekretoriai — B. Ski-
rienė, V. šeštokas ir J. Rai- Amen!
bys ir kasin. G. Rudelis. Kas buvo pasakyta, buvo pa

daryta. Skalbinius išskalbė.
Nuo Šio atmintino sekmadien

io Cucugnano dorybės kvepia 
per desimti mylių aplinkui.

Ir geras ganytojas Martinas, 
laimingas ir linksmybės pilnas, 
vieną naktį sapnavo, kad iškil
mingiausioje procesijoje, lydi
mas savo avelių, žibančiomis 
Žvakėmis rankose, tarp kvepian
čių dūmų ir vaikų choro žengia 
šviesiu keliu Dievo valstybėm

(Vertė I. J.)
Kaina $3.00

PATI PATIKIMIAUSIA FIBMA SIŲSTI SIUNTINIUS l LIETUVĄ, LATVUĄ. ESTIJĄ. 
UKRAINĄ IR KITAS SSSR DAUS YRA 

PARCELS TO RUSSIA, INC. ,
1530 Bcdford Avė., Brooklyn 1G, N. 1’. Tel.: INgersol 7-7272, INgersol 7-6465 R

PRIĖMIMO PUNKTAS
New York City, 78 Seeond Avė. TeL ORchard 4*1540

GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS.
Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas 

instrumentus, .maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.
Galite atnešti savo siuntinius į bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat-galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai & 

persiuntimui į SSSR, čia mūsų įstaigoje fieržiūriini. apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj jums pasiun- 
Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui. $

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų, pačiomis žemiausiomis kainomis. Taip, $ 
kad siuntinį galite sudaryti atsilankę į mūsų įstaigą.

Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nuo garimo. Jie adresatą pasiekia per 6-7 savaites. Oro paštu siuntiniai “ 
nueina per 7-10 dienų. §

Siuntinių pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. Jūs gaunate per mūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą. 3
Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvy- 9 

g kus į įstaigą, jums bereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant
* Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausio-
8 je tvarkoje -
g Mūsų įstaiga per ilgą veiklos metų eilę išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi

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

PARCELS TO RUSSIA. INC.
" . 1530 Bedford Avenue, Brooklyn 16, N. Y.
| ši įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai., šeštadieniais 9-4.
X MANHATTANE PRIĖMIMO PUNKTAS: 78 Seeond Ave^ New York City, N. Y.

MŪSŲ SKYRIAI:
LOS ANGKLKS CAJL. PHILADKLPHIA. PACHTCAGO. TU. NFMARK. N. J. 

121 9. Vermont Avė. 932 North 7th St. 3741 W. 26th St. 293 Market St 
Tel. DUnklrk 5-6K50 Tel. WA 3-1747 Tel. CR 7-2128 Tel. MArtcet 2-8937
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Apygardinės' krepšinio pir
menybes.

kaip žinome, apygardinės 
krepšinio pirmenybes įvyks
ta sausio 11 ir 12 Brooklyne. 
Runktynės’ vyks St. Francis
mokyklos salėje (Driggs Aye ‘ 
ir N 6 st., kampas). Varžy
bos prasidės šeštadienį 2 vaL 
ir tęsis iki maždaug 7 vaL 
vak.

Po varžybų Apreiškimo pa
rapijos salėje įvyksta sporti- ♦ 
ninku susipažinimo vakaras 
— šokiai. Sekmadienį pamal
dos Apreiškimo bažnyčioje, 
o varžybos tęsiamos St. Fran
cis salėje nuo 5 vaL

Dalyviai registruojasi šeš
tadienį nuo 1(1 iki 1 vaL Lie- 
tuviu,^Atletų Klubą, patalpom- 
se, 1332 Halsey St. Norint at
vykusius aprūpinti nakvynė
mis, būtų gerai, kad galin
tieji pagloboti kokį sportinin
ką praneštų apie tai A. Dauk
šai EV 6-9569.

Iki šiolei savo dalyvavimą 
užtikrino Bostono Dainavos 
vyrų, moterų ir jaunių eki
pos, Worcesterio Vyties jau
nių, Waterburio Gintaro vy
rų, ir, greičiausiai; jaunių bei 
moterų ..ekipos,- lietuvių At- -New Yorke įvyko paskutinį 
lėtų Klubo vyrų bei jaunių, 
ir New Yorko LSK moterų 
komandos.

Ketvirtadieniais krepšinio
ir tinklinio treniruotės.

Pramename, kad ketvirtadie
niais Franklin K. Lane mo
kyklos didžiojoje salėje vyks
ta 7 -vai krepšinio jaunių bei 
vyrų treniruotės — vadovo 
Biručio priežiūroje. Norint

STANDFORDO univesiteto fizikas prof R. Hofstadter yra numa
tytas kandidatu Nobelio premijai.'' -

atgaivinti tinklinio sekcija, 
lauktina ir šios šakos žaidi- 
kų tom treniruotėm. Atletas.

Sporto žaidynės New Yorke.
Kasmet JAV ir Kanados 

lietuvių jaunimas suskrenda 
išmėginti savo jėgų kurioje 
nors š. Amerikos didesnėje 
lietuvių kolonijoje. Paskutinį

krydis Įvyko Rochesteryje, ą.

tarė kreiptis į New Yorko lie
tuviškąją visuomenę ir orga
nizacijas, prašydamas para
mos.

1958 metais sukanka 20 
metų nuo pirmosios lietuvių 
tautinės olimpiados, todėl 
šios žaidynės New Yorke bus 
kartu ir jos minėjimo ženk-

RESTAURANT
324 East 57th Street, N. Y. 

Finest Swedish

Smorgasbord
LUNCHEON 
COCTAILS

OPEN

kartą 1955 metais.
New Yorko ir apylinkių vi

suomenė ir organizacijos la
bai jautriai ir dosniai atsilie
pė į Rytų Sporto Apygardos 
kreipimąsi tą sportininkų 
gražų darbą paremti. Lietu
viškosios organizacijos pasky
rė daug dovanų sportinių var
žybų nugalėtojam. Visuome
nės veikėjai prisidėjo organi
zaciniame darbe. Lietuviško
ji visuomenė maloniai sutiko 
globoti atvykusius sportinin
kus. Mūsų spauda nuoširdžiai 
rėmė šias mūsų jaunimo pa
stangas.

Liepoš 4, 5 ir 6 New Yor
ke vėl įvyks Fasko lietuvių 
sporto žaidynių (VHI-jų> n 
ratas, žaidynių programoje: 
lengvoji atletika, lauko teni
sas, plaukymas ir. futbolas.

Faskas pavedė Rytų Spor
to Apygardai šias žaidynes 
pravesti. Apygardos komite-

RESTAURANTS
Eat in a good restaurant more often and—bring your family too—The 
restaurants listed belovv are recommended to individuals—societies—church 
groups—business organizations—labor unions, etc., as serving excellent food 
at reasonable prices. For the vėry best in all types 6f foods refer to this 
column regularly.
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NEW BRONXWOOD INN<
CATERING TO WEDDINGS, ŽANQUETS AND PARTIES 

Ralph and Lucille Porco, Mgr. OL 4-2400
3821 Bronxwood Avė, 2 blocks East White Plains Road at 220 St.

Wakefield Casino
4421 White Plains Bd. Near 238 St, Brome 70, N. Y. FA 5-9222 

CATERING WEDDINGS & BANQUETS
Fully air-conditioned, ultra modem, private banąuet rooms; ample 

parking fadlities. Convenient to Transportation. Capacity 800.
“Let us plan your affair, the pleasure is yours, work ours”

RALPH PORCA, Prop. JACK FUSARO, Mgr.

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

Seeteh Plato*, N. J. FA 2-772®.

Catholie Schools and Colleges
T'« '•M»;»XBl*lS:iA«l»ia;*lSHSII«-,«>«M>l*ia;SHanMKBnSMIISM"S l»WHSu»n»S«»l*<». •..•HluflltlitiK.iil'tlIfttfKI

GEORGIAN COURT COLLEGE, Lakewood, N. J. Sisters of Mer- 
cy, Mother Mane Anna, Presid ent. Sister Mary Giovanni Dean 
250 Students. A. B. B. S. Degre es. Bay and Boarding,Tuition 
$550. Board and Room $800. A ddres Secretary or phone LA- 
kcwood, (N. J.) 6-0940.

God are Invited to write to: - v/
REVEREND MOTHER ST/DLFVER ’< ;

Misericordia Novitiate. 288 South Avenue, Beacon, N. T.

DAL'GHTERS OF ST. PAVL 
Mtotrienarles of the CathoKe EAtioa 

(Press — Radto — Clnema).
' Girto, who dėsi re to spread the word of God by wriUng, printing, 

LHustrating and distributing Catholie Llterature and are 
tnterested in doing sočiai work. Write for further Information to

džio 6 po operacijos mirė New 
Yorke. Sį pavasarį buvo mirusi 
jos motina Ona.

Jmias-Majėris mirė gruodžio 
13. Jis buvo gimęs 1891 m. Ry
goje, į JAV atvykęs 1913 ir visą 
koką gyvenęs Stoughtone. liū
dėti liko žmona Ona ir duktė E- 
lena Hayes, kurios abi čia tebe
gyvena.

Šv. Kalėdų proga stoughtoniš- 
kiai surinko 25 doL lietuviams 
ligoniams šelpti, kurie gydos 
Gautingo, Vokietijoj, sanatori
joj. Kai vieni mielai aukojo, iš 
kitų teko išgirsti užgauliojimų įįį 
ir “patarimų” grįžti Lietuvon, ig 
Jiem, matyt, kvepia komuniz- įg 
mas. Mik W

ta pasaulio lietuvių seimas 
New Yorke (VIII. 29, 30 ir 
IX, 1). Tebūna šios žaidynės 
pirmuoju žingsniu į tą didį
jį mūsų kultūrininkų suva
žiavimą.

Rengėjai, New Yorke, su
tikdami tokio didelio masto 
žaidynes pravesti, tikisi visų 
lietuvių pritarimo.

Fasko Rytų Sporto Apygar
dos Komitetas

TO PLACE,

CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

■' RĘST HOME <7T^ 

(CaHvveD, N. J. (Vienaty) 
Nica Home for Retired 
elderly people - Single, 

double rooms Lovely grounds, 
,Goo<L_Mea!s

' ?*• CAIdwell 6-7069

NATIVITY SETS 
33” in height 

. White Cast Stone 
(For outdoor purposes) 
Other religious statuary 

R. PIERI & SON 
W. H. Pike, Atco, N. J. 
(Opp. D. ubarton Oaks.) 

Ber 7-1188

W1XTER G tRDEN TAVERN I

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Salė vestuvėms,
parengimams, susirinki-

marns, ete
1883 MADISON ST.

Ine. s

BROOKLYN 27, N. Y.

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas

L. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis- 
inių) susirinkimams leklžhi n.n orinti® patalpomis no

2. Pobūviams, sūkiams, vestuvėms a t 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

Nuomavimu reikalu kreipkitės j manegerj V. E. MI

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

W U V V 9 V V V V V v v v v .

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

Tel.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi.

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI H1- FLRADUA1, 
^6 FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

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

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

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak

TALARSKI
FUNEEAL HOME

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
S8® Maple Avenue, Hartford, Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patof^e^.
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

ĖVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

savininkas

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

.987 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

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

JONO IB ANGEUNOS ANDRIULIU

pigiau nei kitur.

85—27 88tfi St.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
Woodhaven 21, N. Y

TsL: VI 6-2164
po 6 vai vakaro, Hėdarbo dienom visą dieną

Draudimo reikalais, taksy (Incoine 
Tax) paruošimui, notarinių doku* 
mentę tvirtinimui

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

BARASEVICIUS ir SCNUŠ 
F U N B B A L H O M k

25* W
Snuth R»»«

OlSElM !• \
lxiidotitvtų Diiektui
TsL ANdr«w 8-2590

197 Webslri Aia-hu* 

PRANAS WAITKUb 
Laidotuvių Direktorius | 

ir Balsamuotojas ' 
Osmbridgp M*«<- 

MYTARY P1BIJ<
PMarnavlnuM diena Ir ank«a

į Nauja n^odemitkti koplyčia te> 
| meninu dykai Aptarnauto ©am 
I* oridge ir Bostono kolonijas Še-

m jaukiomis kainomis. Kainos tos j 
pačios ir j kitus miestus. • 

l Reikale bukite: Tel TR •

NEW YORKAS

(ARMAKAUSKAS
1 Graborius-Balsa muotoja> 

MODERNIŠKA KOP1.VC1 *
423 Metropolitan Av 

Br oklyn. N V

| Tel. STagg 2-5043

į MallhoM P. * •
(BIELIAUSKAS)

M. P. BALLAS—DireMoru- 
4LB BALTRONAS-RAT tyv 

Reikalu Vedčjas 
660 Grrnd Street 
Brooklyn. N. Y 

NOTARY PUBl.lt

EVergreen 8-9770

Joseph Garszv
G R A B O R I U $
8 J^AMUOTOJAS

231 Bedford Avė. | 
Brooklyn, N. Y ’

William J. Drake-
Dragūnai

LIETUVIS ADVOKATAI
I ij Telefonas JAiuaica 6-7272

MICHIGAN FARM SŪRIS |
Fountain. Michigan _

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mfchigan Farm Sūrio. Sis sūria jau per Ilgus metus gaminamas 
Jono k Aagenaus Andriulių Ir jų šeimos, Fountaln, Midų

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintam!. Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek ttptųmliarinot Mfchigan Farm Sūrį kuris paliko

MICHIGAN FARM CHEESE DA1RY. INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTA1N, MICB.

Aptarnavimu! tr informacijai rytuose prašome kreiptis

J.B.SHALINS
JALINSKAS

Laidotuvių Direktorau- 
84-02 JAMAICA AVĖ.

Woodhaven, N. Y.
' Suteikiam garbingas laMmuvm

Kopiyčtoe nemokamai vist*, 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Vlrginia 7-4499

PUBl.lt


B ALFO ŽINIOS

TeL JUniper 6-7209niam Komitetui. CVI

f 1957 GRUODŽIO 31, ANTRADIENĮ I

NAUJŲ METŲ SUTIKIMA

RROOKLYN, N. Y.

Bus vaidinama W. Somerset Maugham 4 veiksmų pjesė

UŽSIPRENUMERUOKI! 
KULTŪROS ŽURNALĄ

Kalėdų savaitėje išleidžiama? 
tik vieną kartą savaitėje, bū
tent, gruodžio 24, aįitradie-

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

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus,

Izidorius Vasyliūnas, 
smuikininkas, balandžio 26, 
Washington Irving Aukšt. 
Mokykloje rengia smuiko kon
certą.

LB cv nario kult reikalams 
muz. Alf. Mikulskio iniciaty
va, XH 1. Chicagoje laivo su
kviestas pasitarimas, kuriame 
dalyvavo VI. Jakubėnas, J.
Kreivėnas, Alf. Mikulskis, St 
Steponavičius (su - negalėjusia 

nį. Penktadienio numerio šią atvykti A. Stephens buvo tar- 
savaitę nebus. Kitos numeris tąsi atskirai) ir kuris svarstė 
dėl Naujųjų Metų išeis taip 
pat vienas savaitėje, būtent, 
sausio 3, penktadienį, šis nu
meris 1957 metam yra pas
kutinis. . -

GRAND PARADISE SAUSE 
«° GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

*Customers ari Frieris 

Dar Siacere Wishe$ For a

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 —- 4916

ŠOKIAMS GROS: >■
STARLIGHT orkestras (8 asmenų) vad. J0E WRUBEL 

Pradžia: 9:80 vai. vale.

HE 3-3400 • HE 3-0500 
’OIETZ* AUTOMATIC HEAT, INCj 

Bmkfy-, «*•« *

GEN. O. P. VVERLAND prakasa že
mę muzėjuj, kuris Kitty Hawk; N. C. 
statomas pirmiem aviatoriam Or- 
vilte ir Wright- '

Išnuomojamas butas iš 4 
kambarių be šildymo 2-rame 
aukšte 35 dol. 752 MacDon- 
ough St., Brooklyn (BMT Ja- 
maica Line Halsey St.) Telef. 
VIrginia 8-3138.

Parapijos choro koncertas
Dėl užsitęsusių salės, remon

to darbų Municipal Building, 
šv. Petro parapijos choro ren
giamasis meno vakaras sausio 
5 d. 3 vai. p.p. įvyks So. Bos
ton aukštesnėse^ mokyklos 
salėje, Thomas Park. šio va
karo programą išpildys Lietu
vos operos solistė Juzė Augai- 

mirė Lietuvoje tytė, aktorius Henrikas Ka
činskas ir šv. Petro parapjos 
choras.

tauskienė Lazdynų Pelėda Lie
tuvoje. , ‘

Liepos 20: mirė inž. Balys 
Sližys.

Liepos 23: mirė Br. Stočkus.
Rogpiūčio 8-11: Vy čių sei

mas Los Angeles. Rugpiūčio 
17: mirė Lietuvoje Antanas 
Žukauskas - Vienuolis. Rug
piūčio 30: mirė kun. Augusti
nas Petraitis Worcester, Mass. »

Rugsėjo .3: Lietuvoje mirė 
kun. prof. Morkus Merkelis.

Spalio 10
pulk. Vytautas Steponaitis. 
Spalio 18: Vokietijoje mirė Jo- 
n?.-. Grigolaitisi Spalio 20: Jė
zuitų Jaunimo centre Chicago
je atidaryta Čiurlionio galeri
ja. Spalio 28: mirė A. Pabe
dinskas.

ĮĖJIMAS: $6.00 užsisakant iŠ anksto 
$6,50 prie įėjimo

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa Str„ Ridgesvood, Bruoklyn, N. Y 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

PLB seimo meninės progra
mos klausimą.

Buvo sutarta:
1) PLB seimo koncerto lie

tuviškų kantatų ir operų iš-
Tėv. dr. Tomas žiūraitis, OP, traukų programą atlieka jung- 

Važinėjęs Europon ir Aust- f inis choras su solistais - ir 
rijoje gavęs -daktaro laipsnį, simfoniniu orkestru. Į jungti? 

nį chorą kviečiama: Dainavos 
ansamblis, Chicagos vyrų cho
ras, choras Pirmyn, A.»Ste
phens dainininkės, Čiurlionio 
ansamblis, J. Gaidelio vyru 
choras, Varpo choras ir kt.

2) Koncertas, trunka ne il
giau kaip dvi vai., įskaitant ir 
pertrauką.

8) Koncerto“ programa nu
matyta tokia: -

I daly: Br. Markaičio religi
nės poemos dalis, VI. Jakubė- 
no poema ‘“'Mano pasaulis” 
(Putino žodžiais), J. Žilevi
čiaus “Vytauto Didžiojo kan
tata”; z

n daly: ištrauka iš J. Gaide
lio kantatos apie Gediminą, J. 
Kamavičiaus “Radvilos Per
kūno” operos “Agnės daina” 
ir “Ant to kalno”, J. Karna- 
vičiaus “Gražinos” operos “Už
snūdo gries” ir “I-jo vaidilos 
daina”, St. Šimkaus “Pagirė- 
nų” operos “Atverkim širdis”, 
St. Šimkaus kantata “Atsi - 
sveikinimas su tėvyne”.

Į programą taip pat įeina

WHIL — 1430 kilocydes — Medford, Mas*.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjai ANTANUI F. KNE321U1 
ta<e St, Norwood. Mm*. Skyriai: Utbuaniaa Furniture Co. — 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnreod 7-1449; SOuth Bestos 8-t«l« ar 
8-1944; Klridand 7-8333.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kilocydes 

Bedford, Mass.
WORC, 1310 kilocykles

Worcester, Mass.
Sekmadieniais

gruodžio 18 grįžo į JAV. Ke-, 
lėtai dienų buvo sustojęs New 
Yorke ir apsilankė Darbinin
ko redakcijoje.

Norėjo apiplėšti
Naktį iš gruodžio 19 į 20 

vagis norėjo apiplėšti Vyt. 
“Bangą”, kuri yra 340 Rid- 
Zelenio televizijos krautuvę 
gewood Avė. Vagis buvo lai
ku pastebėtas. Nors nieko ir 
nepavogė, bet tesilaušdamas 
padarė nuostolių apie 300 dol.

Maironio mokykla
savo tradicinę eglutę rengia 
gruodžio 29, sekmadienį, 4 
vai. v. Apreiškimo par. salė
je. Kalėdų senelis dalins do
vanas. šokiams gros R. But
rimo orkestras. Kviečiami at
silankyti visi — dideli ir ma
ži, taip pat ir vaikučiai, dar 
nelanką mokyklos.

Liet, vyčių 41 kuopa 
ruošiasi kalėdiniam' šokiam, 
šių metų svečiai bus apdova
noti mažais suvenyriais, ku
rie bus naudingi visiems a- 
teinantiems metams. Vyčiai 
tikisi, kari jų bičiuliai nepa- Rimkaus “Lietuviais esa

me mes gimę”, Lietuvos ir 
JAV himnai.

Programos projektas per-

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEtMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

i’ Jums geromis sąlygomis padarys

Stephen Bredes J
ADVOK ATAS
37 Sheridan Avė.

Brooklyn 8, N. N.
Tel. APplegate 7-7083 Wine & Liųuor Store

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

SAV. M. IR 3. JOKŪBAIČIAI

Mirusieji.
Po gedulingų šv. Petro baž

nyčioje pamaldų palaidoti:
Antanina Vingaravičienė 

(gruodžio 9) 78 m. amžiaus. 
Velionė gyveno 6O. Crescent 
Avė. Dorchester, Mass. Nuliū- 

Gruodžio 17: mirė kun. Jo- dime paliko vyrą, dukterį ir 
nas Petrėnas New Yorke. tris sūnus. Palaidota N. Kal

varijos kapinėse.
Ignas Radzevičius (gruo

džio 17) 75 m. amžiaus. Ve
lionis gyveno 214 Athens St., 
Nuliūdime paliko sūnų ir 
dukterį. Palaidotas N. Kalva
rijos kapinėse.

SPUTNIKO ŠOKIAI
šeštadienį, sausio 11 dT7:30 

vai. vak. Strand Cafe salėje, 
Bostono oro skautų vienetas 
rengia didžiulį tarpplanetinj 
vakarą. Šalia šokių, kuriems 
gros savo nauja muzika pasi
žymėjusi Metropolio kapela, 
bus pritakyta programa, kos- 
miška atmosfera ir’ apšvieti- 
mas, erdvės karalienės rinki
mai, satelitų tango ir kitos į- 
vairenybės. Taip pat veiks tur
tingas bufetas.

APYSKAITA
Vienas iš Lietuvos senelių 

kunigų prašė jam atsiųsti 
vaistų nuo aukšto kraujo 
spaudimo. Su pagelba geros 
valios lietuvių jam buvo pa
siųsti ne tik prašyti vaistai, 
bet taip pat paltui ir kostiu- 

Balfo Vajaus Pirmininkas mui medžiagos su priedais, 
šiltų apatinių drabužių, kam
šoms medžiagos ir kt. Žemiau 
išvardinti asmens prisidėjo 
savo aukomis prie šio siun
tinėlio sudarymo:

Po $20 — kun. Grigonis, 
Conn., inž. Mikalauskas, So. 
Boston;

Po $5 — St. Griganavičius, 
šv. Vincento D-ja, Adomavi
čienė, P. M. — So Boston, 
Tumas, Zarankienė ir P. O. 
— Norwood, . Mass;

Po$ 4 — Vakauzai, So Bos
ton;

Po $2 — Neviera, Gir, Ka
počius, Vembrė, Kaladė ir 
Vileniškis — So Boston;

Po $1 — Tumavičienė, 
Mockus, Leimonas, Mališaus
kas, Lembertas — So Boston.

Surinkti $96; išmokėta 93, 
49, likutis $2,51 perduotas 
panašiam tikslui.
Nesenai gautas iš minėto ku
nigo laiškas, kuriame pami
nėta, kad siuntinys gautas 
tvarkoj, dėkoja visiems už 
parodytą nuoširdumą ir taip 
pat praneša, kad visų gera
darių intencija Kalėdų die
ną atlaikys šv. Mišias. P.M.

Pranas Narvydas surinko $69
Žinomas brooklynietis vei

kėjas Pranas Narvydas pirmu
tinis grąžino Balfo Vajais au
kų lakštą su 869. Pats aukojo 
$10.00., Po dešimtinę dar au
kojo SLA 242 kuopa ir tauti
ninkų klubas.

Atjaučia mažučius
“Spaudoje mačiau kan. dr. 

J. V. Končiaus atvaizdą su ma
žais vaikučiais. Siunčiu dova
nėlę ir prašau tuos mažyčius 
sušelpti. Aš jau senas žmogus, 
man gaila tų mažyčių...”

Tėvuko auka
St. Račkauskas rašo: “Siun

čiu $1.00. Atsiprašau, kad ne
galiu daugiau siųsti. Pats ne
dirbu ir jau esu 70 metų am
žiaus, darbo niekur negaliu 
gauti ir dėl to sunku pačiam

mirš ir kad visas jaunimas 
atvyks pasišokti, grojant žir 
nomam Joe Thomas orkest
rui. šokiai vykstą abiejose siųstaS PLB seimo .Organizaci-

Vaidins Hartfordo Dramos Teatro Ratelis, Režisuoja IPOLITAS TVIRBUTAS 
PO VAIDINIMO ŠOKIAI, UŽKANDŽIAI IR GĖRIMAI

Išnuomojami 4 kambariai ir 
virtuvė; visi šviesūs;* be šili
mos. 403 Chauncey St, Brook
lyn, N. Y. Vaitukaitis. P. Kai
na labai prieinama.

(Atkelta4Š 5 psLV 
dr. J. Girniui, dr. J. Griniui, dr. 
A. Šapokai.

Bahjndžb 29: mirė prd. K. 
Bičkauskas Indiana Harbor.

Gegnfio 11: mirė min. Povi
las žadeikis.
' BirieBo 29-30: Jaunimo kon
gresas, tautinių šokių festiva
lis. paroda Oncagoje.

liepos 19: mirė Marija Las-

“AIDAI”, MĖNESINIS 48 
PUSL. DIDELIO FORMA

TO ŽURNALAS, EINA 
JAU TRYLIKTUS 

METUS, 
GAIVINDAMI 

IR UGDYDAMI 
MŪSŲ KULTŪRINĮ 

GYVENIMĄ 
Prenumerata; 

VISUR 6 DOL. 
METAMS 

ADRESAS:

680 BUSHWICK AVĖ. 
BROOKLYN 21, N. Y.

UBTUVĮ DIDŽIOJO NEU>YORJGO 
N-X IR.CONN. APYLINKĖJE KLP 
RIS .IEŠKO MSJGAIVMIMO UE- 
TUVIŠKAME ŽODYJE 1RDAINDJE.

47 Banks St 
BROCKTON 18, MASS.

naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Mo> 

tams Hk $2.00. Rašyk:

Frandscan Fathers 
Kennebunkport, Me.


