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AR 1958 KARO PAVOJUS 
DIDĖS AR MAŽĖS?

Eisenhovveris pasiuntė pirmi
ninkui prašymą, kad Kongresas 
skirtų papildomai 1.370 milijo
nų raketų gamybai ir aviacijai.

kur eina stip- 
kova ' tarp Rytų ir 
atsakymai vra Vąk'a-

NepHiečių regiitrecije džiami pinigine bauda ir net 
Kaip kas metai, taip ir šiemet ištrėmimu iš. krašto. Registraci- 

turi užsiregistruoti <»jsi nepilic- ja ncUcėia tų, kurie tarnauja 
šio. friėn. Registracijos korte- diplomatinėse tarnybose, atsto-

Johnsonas. iškeldamas Uios 
trūkumus, pabrėžė reikalą kuo 
skubiausiai padėti taisyti duo
dant kiek reikiant pinigų ir su
stiprinant tyrinėjimus.

norima paneigti jiem teisę į 
egzistensiją ir laisvą apsis
prendimą, palaikyti gyvą jų 
atminimą Prancūzijoje ir ki
toje Europoje.

Laiške Pezet pažymėjo, 
kad Draugija žino ir labai 
vęrtina prezidento nuoširdų 
palankumą Baltijos valsty
bių reikalui. Priminė vasariu 
mėn. valstybės sekretoriaus 
Dulles- pareiškimą su jo tikė- 

-jin.u, jog ateis diena, kada 
tos trys valstybės sugrįš į 
laisvų Europos tautų bend
ruomenę.

Eisenhoverio atvykimas 
yra proga Prancūzijos — Bal
tijos Draugijai pareikšti pre
zidentui Eisenhoweriui dė
kingumą už minėtą jo palan
kumą Baltijos valstybėm.

Viceprezidentas Nixonas 
sausio 8 pareiškė, kad kalbos 
apie Amerikos karinį silpnu
mą esančios ••nesąmonė”.

UŽSIENIETĖS modistes New Yorke turi fkip pat' registruotis- 
svetimiarts.

Paryžiuje gruodžio 18 vyko 
tarpparlamentinės unijos vykdo
mojo komiteto pasėdžiai. Sovie
tų • parlamentaram^ atstovavo 
Justas Paleckis. Prancūzijos 
parlamentarų delegacija daly
viam surengė senato rūmuose 
priėmimą... Šu šiuo priėmimu ir

pačio,: 'tarpparlamentinėje uni
joje su" Hitlerio koliaborantais 
Doriot ,Deat, Herriot, Lavaliu.

Tai yra politinis ir moralinis 
klausimas, kuris sulaiko nuo da
lyvavimo, priėmime bendrai su 
Paleckiu.

’ Prezidentas ' Eisenhoweris 
rengia atsakymą į Bulganino 
laišką, kurį jis buvo parašęs 
gruodžio 10. Po eilės pasitarimų 
prezidento atsakyme būsią pa
reikšta. kad viršūnių susitiki
mas ar nepuolimo sutarties pa
sirašymas tarp Atlanto ir Var
šuvos pakto valstybių dar nieko 
nepadės, jei nebus paruošti su
sitarimai mažesniuose pasitari
muose.

NAS RAMINA
i. Radfordas. buvęs
io štabo viršininkas,

jos parems vyriausybės pastan
gas užtikrinti kraštui saugumą.

jun;
pareiškė, kad Amerikos kari-

Gallupo institutas i 12 sos
tinių davė atsakyti klausimą.

kas yra pralenkęs šaltaja
me kare — Rytai ar Vakarai.

Daugumas atsako. kad Ry
tai. Įdomiausia tai, kad tuo
se centruose, /U “ "xs" 
riaųsia 
Vakarų.
rų naudai. Tai Berlynas ir 
Indijos New Delbi. Pačioje 
Amerikoje atsakjpnai pesi
mistiški. Pesimistiškiausi Wa- 
shingtone . ir Chicagoje. Tai 
rodo, kaip spaudos propagan
da įsiūbavo mases.

Kaip kitur yra. rodo tokis 
palyginimas:

Kad Rusija pralenkė,, pasi
sako Washingtone, Chicagoj

Nato konferencijos metu, 
gruodžio 16-18, Prancūzijos 
—■ Baltijos Draugijos pirmi
ninkas senatorius Ernest Pe
zet pasinaudojo proga kreip
tis į prezidentą Eisenhowęrį 
Baltijos valstybių reikalu

Pezet pasiuntė Eisenhowe- 
riui laišką, primindamas, kad 
Prancūzijos — Baltijos Drau
gijoj? yra susitelkę Baltijos 
kraštų piliečiai ir įžymieji 
prancūzai, kurie tuos tris 
kraštus pažino jų laisvės mie
tu. Draugijos tikslas — mo
raliai palaikyti ir politiškai 
ginti šiuos kraštus kurie yra 
priespaudos aukos, sukliudy
ti įsisenėjimą, kuriuo būtų

AR RUSŲ A 1’llA- 
IJ^KE VAKARUS

koje ir Chicagoj? pasisakė 
79%. kad Vakarai, ir tik 3%, 
kad Rusija. Berlynas ir New 
Delbi ir šiuo klausimu Įdėk 
kitaip galvoja nei visos ki
tos sostinės. Berlynas tik pro
centu skiriasi: 20% Rusija. 
63% Vakarai; New Delbi

Sausio 6. pirmadienį, radijas \PrailCUzijos SClia 
paskelbė, kad Maskvoje tarp di- ,, .. .
piomatųeinagandas.jogsovie- demonstracija tarpparlanient. 11111 JOJ 
tai paleido raketą, šiuo tarpu 
jau ne su šunim, bet su žmo
gum; esą raketa iškilusi iki 186 
myl^Į ir žmogus su parašiutu 
laimingai nusileidęs.

Sovietai žinios nei neigė nęi 
teigė. Aiškino atsargiai: neturi
me jokių žinių; jei taip būtų, 
tai mes būtume paskelbę.

Valstybės departamento sluo
ksniuose buvo. atkreipta dėme
sio. jog sekmadienį Maskvos 
radijas kaip tik .transliavo mok_s- 
linę fantaziją, kurioje buvo 
dviejų pasikalbėjimas apie ra
ketą su žmogum ir kad tas žmo
gus pirmasis bus sovietų žmo-

KONGRESO naujai sesijai prasidėjus: viršų e kalbama invokacija. apačioje sveikinasi Lyndon 
B. Johnson ir Th. Hennings. o scn. V/illiam F. Knovvlandas kalbasi su’žurnalistais.

. , > . Kas daugiau prisidėję prie
tybės dabar turi mažiau kaip taikos, pahnkyino pasaulyje 
200?” Rusija ar Vakarai?

"Taip. Be to, Rusai kasmet Atsakymas šu didelė, pers- 
stato po 100 povandeninių lai- vara už Vakarus — 56%. ųž 

Rusiją 13‘-r. Pačioje Ameri-

Amerikiečiai žinios nepatvir
tino. Prancūzų atstovybė Alba
nijoje taip pat nieko nepatyru
si. Prancūzija vienintelė vakarų 
valstybė, kuri turi diplomati 
nius santykius su Albanija.

EUROPA NESUTARIA DĖL’
STASSENAS PRALAIMĖJO

Tautinės apsaugos taryboje 
sausio 7 Stassenas nėgino lai
mėti prezidento Eisenhowerio 
pritarimą kritikai, kurią Stas
senas taikė valst. sekr. Dulles. 
Bet prezidentas pasiliko prie 
Dulles nusistatymo. Stassenas

Paleckis už tokius pasitarna- 
vimus Sovietu okupacinės vy- 
riusybės buvo padarytas prezi
dentu Lietuvos aukščiausios ta
rybos, kuri nėra jokis parlamen
tas, kaip nėra parlamentai nė 
panašios tarybos kitose sovie- „T. . z e • * Kongresas pradėjo vėl po-tinese respublikose ar Sovietu . ,.. , 5 . ' .. f• sedzius antradieni. Prezidentas satelituose.

Pezet toliau nurodė, kad
Būdamas per trisdešimt mėty 

laisvu. Baltijos respublikų gynė
jas, o dabar ir Prancūzijos — 
Baltijos Draugijos pirmininkas, 
jis absoliučfai negali dalyvauti

Europos šešios valstybės 
sausio 6-7 nepajėgė susitaiti dėl 
sostinės Europos ūkinei ben
druomenei — plieno ir anglies. 
Didžiausias kandidatas yra Bel
gijos Briusselis, bet minimi ir 
Luzemburgas, ir Paryžius. Taip 
italai pasiūlė tris miestus. Taip mėgino įtikinti, kad nusiginkla- 
reikėjo klausimą atidėti. \ vimo jlerybose buvo daroma 

klaida (Dulles). Siūlyti nusigink
lavimo klausimų visumą. Esą 
(visumos Sovietai nepirks, bėt 
jie gali pirkti astkiras nusigin
klavimo klausimo dalis.

Komunistai peršasi 
socialistam

žiuj 55%, susilaiko 29'
Londone 47%, susilaiko 25

icepirm. Pezet "raži K**"""* kuriame dalyvauja J.
* . ^ • Paleckis.

Priminė, kaip atrodytų.
jei karas būtų pasisukęs kitaip 

ir Anglijos bei Jungtinių Valsty- 
prasideda visa mums reikš- pariamenta-
minga istorija... . ram būtu rmlraię dalyvauti to|e

Biuro pakviestas į priėmimą 
Prancūzijos senatorius Ernest 
Pezet, kuris yra Prancūzijos se
nutė vicepirmininkas ir sykiu 
Prancūzijos—Baltijos Draugijos 
pirmininkas. Gavęs pakvietimą, 
jis pranešė Prancūzijos delega
cijos pirmininkui Marius Mou- 
tet ir tarpparlamentinės unijos 
pirmininkui Giuseppe. Cddacci- 
Pisanelli, kad priėmime jis ne
galės dalyvauti. Priežastis išdės
tė laišku: Pezet negali dalyvau
ti priėmime, kuriame dalyvauja 
Justas Paleckis.

Laiške Pezet. nurodė, kad
J. Paleckis yra tas pats, kuris 

1940, kada Sovietu Sąjunga už
puolė Baltijos valstybes, sutiko 
būti agj-esoriaus klusniu įrankiu 
Lietuvoje lietuviu pasipriešini
mui palaužti. Kalinimai,' žudy
mai, masinės deportacijos yra 
po to sekę įvykiai/ kuriu niekas 
negali paneigti.

Tais pat metais liepos mėn. 
Paleckis pirmininkavo tariamai 
vyriausybei pagal instrukcijas 
iš Maskvos, vykdė tariamus rin
kimus raudonosios armijos prie
žiūroje ir pirmininkavo seimui, 
kuriame ne tautos atstovai, bet 
Maskvos paskirtieji paskelbė 

kliudyti kairiajam socialistų Prancūzija dėl atsakymo Bulga- nepriklausomybės panaikinimą 
sparnui su komunistais bendra- niiiui. Staigmena, kad sausio 7 prieš lietuvių tautos valią, 
darbiauti. Tai sakydamas, ture- Prancūzija Amerikos nusistaty- 
jo galvoje Italijos ir Anglijos miri visai pritarė, o Anglija ne.

Anglija nori pasirodyti, kad 
priima didesnius Sovietinius 

ALBANAI PAGAVO IR AMERI- "siūlymus, dėl atsakyme pritar
ti Lenkijos “beatomės erdvės”

Albanijos radijos pranešė/ minčiai. Lenkija buvo siūlius, 
kad albanų .sovietiniai Migai ap- abidvi pusės atominius gin- 
šaudė Amerikos lėktuvą ir pri- raketas atitrauktų iš Len- 
vertė jį nusileisti. Manoma, kad kijos, Čekoslovakijos ir rytų bei 

vakarų Vokietijos. Anglai, pri
imdami tokį siūlymą, nori pa
drąsinti tolimesnes derybas. O 
valstybės departamentas mano 
kad tokio siūlymo priėmimas to
limesnėse derybose kaip tik ves 
į Vokietijos ir gal net kitų kraš
tų neutralizavimą... Čia Ameri
kos ir Anglijos nuomonės išsi
skiria. Iki susitars, iki atsakys 
Bulganinui. truks savaitė ar dvi. 
Reikalas neskubus.

"Gal būt ir bombonešiu'.
"Ką tamsta manai, sakyda

mas “netrukus”?
"Per keleris metus".
"Senatoriau, aA-vykdant da

bartinę programą, kuri, kaip 
tamsta žinai, veikia, afi’iki-
mąs auga ar mažta?"

Dabartiniu metu, pasakyčiau, 
atsilikimas auga".

“Ar tamstai neatrodo, kad 
Kongresas .marino Pentagoną?
Ar ne dėl to nėra pakankamai 
pinigų programai vykdyti?”

"Praktiškai Kongresas davė 
Pentagonui tiek pinigų, kiek 
vyriausybė prašė". Moterų skrybėlių darblnln

gali būti taš lėktuvas, kuris yra 
dingęs gruodžio 23. Tai dvi
vietis lėktuvas, kuriuo, buvo 
skridęs vienų vienas lakūnas 
Hdward Curran.

8 Vokietijoje prit. Nlurtlnge- 
no atsitrenkė į kalną, žuvo 
abudu lakūnai, o taip pat 

•Ar turime apsauga nuo Ru- streike trys vokiečių darbininkai , ku-
sijos tarpkonti neminiu balisti- Sausio 9 paskubtas strei- ri? malkas,
niu raketų?” darbininkų, kurie dirba Buvo didžiulė pūga.

- "Ne'. < skrybėles. Streikas apims 22.
• Ar tiesa, kmi l>u Ha turi 000 darbininkų New Yorke. , Argentina į Maskvą 

šiandien tarp 500 i) 600 jiovan- ‘Chicagoje. St. Louis. Besto- Argentinos delegacija išvy- 
deninių laivu?” ne. Baltimore. Darbininkai ko i Maskvą. Nori parduoti

"Pagal admir. Weakley liūdi- reikalavo pakelti atlyginimą ^9 U
000. Jį. redaguoja tas pate čiai. Resitracija tęsiasi visą sau- vauja tarptautines organtzaci- jimą, rusai turi 475 povande- už afcordinį darbą 5r<. at- ir ®el Maskvoapa-

' *■ ..." lyginimą už valandas savai- galboe Argentinos naftosga-
Ar liesa, kad Jungtinės Vals- tei 5 dol. . • * tRy^oje. . • -

ANGLIJOS VYRIAUSYBĖ 
, BRAŠKA

Anglijos min. pirm. Macmil- 
la'nas sausio 7 išvyko į Naująją 
Zelandiją ir kitas Commonweal- 
tho valstybes, eškodamas prita
rimo savo pasiūlymui rašytis su 
Maskva “nepuolimo ^sutartį”. 
Namie paliko vyriausybę apar- Komunistų dienraštis Dai- 
dytą —pasitraukė trys minis- ly '^Worker, ėjęs 34 metus, 
teriai. Jie pareiškė pasitraukę nuo, pirmadienio, sustoja, 
dėl to, kad jų kovos su inflia- Partija nutarė jo neleisti Ra
cija neparėmė kiti vyriausybės dangi Jis nukrypo nuo Mask- 
nariai. Susikirtimą tarp paėių vos linijos ir duoda tik nuos- 
konservatorių nori išnaudoti tolius. Iš 20.000 tiražo jis bu- 
darbiečiai ir siūlyti vyriausybei vo nukritęs iki 5.000. Perei- 
nepaŠitikėjimą kaip tik tUo me- , tais metais davė 250,000 dol. 
tu, kada pats min. pirmininkas nuostolių. Amerikos komunis- 
nenamie tam beliks tik savaitinis Wor-
1ker, kuris turįs 10,000 skai-

Ltttla Rock prie mokyklos, ku- tytojų, o anksčiau turėjo 50. 
rią lanko 9 negrų vaikai, sargy__  ,___ ________ . v . ,.. T.
bos dar tebelaikomos. Tik nuo Gatės, kuris laikomas nukry- lės gaunamos pašto įstaigose, jas ar yra atvykę laikinai žemės deninių .laivų?“ 
sausio B jos nedežuruoja naktį, pęs 'nuo; partijos Unijds. Neįsiregistravę gali būti bau- ūkio darbams ••?..

kreditus atiduoda Rusijai: 
54'> Rusija, 18% Vakarai....

Trečias klausimas:
ar karo baRinė. L y? įtampa 

nė jėga tebėra stipresnė už tarp Rusijos ir Vakarų 1958 
Sovietų. Jis tiki, kad tokia ir augs ar mafas* 
toliau liks. ..... Daugumas pasisakė, kad

pasiliks tokia pat kaip lig 
šiol, antroj eilėj eina išvada, 
kad didės, tik trečioje vietoj, 
kad mažės. Washingtonas ir 
Chicaga 44% didės, 26rr ma
žės. Berlynas 32 didės, 8 ma
žės, bet 5® be .permainų; Pa
ryžius 26 didės, 11 mažės ir 

Laikraštininkų klausiamas 46 be permainų; Londone 19 
apie savo ateitį, valst. sekr. didės. 34 mažės, 30 be per- 
Dulles pareiškė, kad jis nūs- manų; New Delbi 26 didės, 
prendęs pasilikti pareigose? 34 mažės. 26 be permainų. 
Trys dalykai tai nulėmę: jis 
tik 70 metų (vasario 25), jo 
sveikata puikiausia ir sustip
rėjusi demokratų kritika.

Prezidentas jo apsispren- sprausminiai lėktuvai sausio 
dimą sveikinęs.

KONGRESAS VIENINGAI REMS APSAUGOS REIKALUS 
Juos labiausiai ima

Padėtis juoda
Saugumo reikalus labiausiai 

Iš demokratų lyderių pareis- i sav0. ran^as yra paėmęs dau- 
kimu aiškėja, kad abidvi parti- • »umos lyderis senate Lyndon 

B. Johnson. Iš jo pirminįnkau- 
’jamos senato komisijos apklau

sinėjimų jis susidares>labai rūs
tų vaizdą apie Amerikos atsi
likimą apsiginklavimo srityje.
• Senatoriau, ar tikrai mes esam 
atsilikę nuo Rus i jo: 
jį korespondentaj.

"Turimom žiniom, mes esam 
atsilikę nuo Rusijos balistinių 
reketų srityje, o netrukus gali
me atsidurti ir visose įeitose ka
rinėse srityse" '
“Ar net ir bombonešiu sritv-

Maskyos Pravda sausio 7 pa
ragino komunistus siekti ben
dradarbiavimo su nekomunis- 
tais. Labiausiai su socialistais. 
Esą komunistai, susijungę su 
socialistais, lengvai galėtų pa
imti valdžią be ręvoliucijos dau
gely valstybių. Paėmę valdžią, 
jie galėtų sudaryti “Liaudies vy
riausybes”, kurios pakeistų da
bartinius “buržuazinės diktatū-

PRANCUZIJA AMERIKAI PRI-
Pravda skundžiasi, kad dęši- TARIA,- ANGLIJA—NE

nysis socialistu sparnas nori su- Amerika tarėsi su 'Anglija ir

OB111
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DARBININKAS

(Bus daugiau)'Pranešimas

SPAUDA

filmas.

WoodlMYra 21.. N. Y.

®MT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

'"g*“!"*

Atmosferos tyrinėjimai 
šaudant raketas į aukšti,

FOTO STUDIJA
T. GAUDYS, savininkas

Vilnones medžiagas iš ritiniu ir 
visam mieste jums

rugsėjo 3 — po Darbo šven

KAUNE 1955 — 1957 (5)

Prancūzijos L. žinios pra
neša, kad Prancūzijoje tary
ba statė kandidatus ir jie bu
vo balsuojami koresponden- 
ciniu būdu. Iš šešių kandi
datų balsų dauguma buvo 
išrinkti į Pasaulio Lietuvių 
seimą p. Baėkienė ir kun. J. 
Petrošius, kandidatas pulk. 
J. Lanskoronskis.

Pakeistos taisykles rinkti atstovus j pa
saulio lietuvių suvažiavimų New Yorke

pėsčiomis iki Nemuno, neą Pa
nemunės tiltas vis dar suardytas,, 
ir negalvojama jo atstatyti, čia 
persikeliu keltuvu ir atsiduriu 
Panemunės miške, čia daug ty
liau, kaip buvo kadaise. Žmonių 
paplūdymiuose maža. Stovi pora 
kioskų su alum ir sitro. “Pieno 
centro” valgyklą nėra. Ir “kur-

turiniui, kuriuo siekiama

LINKSMI ŽODŽIAI
Alto sušaukta veiksnių kon

ferencija lapkričio 17 komuni
kate taip šviesiai kalbėjo apie 
Amerikos politiką pavergtųjų 
atžvilgiu:
"... pavergtųjų išlaisvinimas 
pasilieka vakariečių tarptauti
nės polotikos siekimu, kurio teis
ingai neišsprendus negali būti 
visuotinės taikos ir saugumo".

Tai komunikatas konferencijos, 
kurioje dalyvavo Altas, Vilkas 
ir L. Laisvės Komitetas.

Jis tas pats. Jo niekas negali pa
keisti. Jis neutralus... Einu per 
mišką iki Zuikinės kaimo ir at- 
gal... Grąžu čia gyventi ir pabu
voti. Bet vargas , per Nemuną 
persikelti, žiemą žmonės eina 
per ledą- Pavasarį, rudenį keliasi 
laiveliais, šiemet pavasarį toks 
laivelis apsivertė, ir paskendo 
14 žmonių.

Kartais aplankau Petrašiūnus, 
bet ir čia nieko naujo. Tik bai
siai prie Numuno viskas išrau
sta. čia statoma elektros stotis, 
kasami kanalai ;čia bus daroma 
“jūra”...

navičiaus kūriniai — poėmį 
kantatos, operų ištraukos.

Pereinu kartais Stalino pros
pektu pro didžiules krautuvė': 
vojehtorgus, promtorgus ir tt. 
Krautuvės didelės, erdvįo>, gra
žiai įrengtos, daug pardavėjų. 
Nepasakysiu, kad jos tuščios, bet 
retai gausi jose, ko reikia. Pvz. 
nylonas čia kaip medžiaga visai 
dar nežinoma. Tik neseniai pa
sirodė nylono gatavos bliuskelės. 
Bet kas jas gali nupirkti —kaš
tuoja 200—300 rublių. Nylono 
skalbinių visai nėra, tik papras
ti šilkiniai triko. Daug vartoja
mas vadinamas “stapelis” — 
“stapelnoje polotno”. Visas Kau
nas juo pasipuošęs, nes jo kainos 
prieinamos —25 rubliai metras. 
šilkas brangus — 100—200 rb. 
metras. Vilna —retenybė. Irgi 
pasakiškai brangi. Kostiuminės 
ar pajtui medžiagos metras 200 
—500 rublių. Geriausia'medžia- 

ga moteriškam paltui čia laiko
ma “saulutė”, iš jos pagamintas 
paltas kaštuoja 1500 T—2000 rb. 
Kojinės, vadinamos “kapron”.

PRANCŪZUOS ministeris pirmininkas Fefix Gaillard savo 
Šeimoje Naujųjų Metų dieną.

LIŪDNI DARBAI 
džia vienas iš'tos konferencijo:

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Atsineškite šį stelbimą. kuris bus ypatingai įvertintas

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

Antroj eilėj stovi bbvęs “Versa- ti mišką, išgirsti jo ošimą. Tada 
lis” dabartinis “Gintaras”; čia važiuoju autobusu į Šančius iki 
taip pat patarnauja kelneriai, kapinių ir nuo ten reikia eiti jau 
groja muzika, bet susirenka blo
gesnė publika, čia pasitaiko ir 
muštynių. Vasaros metu miesto 

-sode atidaroma “Palangą” — su 
muzika ir šokiais, čia irgi viskas 
pagal “etiketą’. Tik publika, pu
blika... Buvęs “Konradas”, kuris 
dabar vadinamas “Tulpė” yra 
vienintelė padori Kauno kavinė
—gražiai įrengta, ir personalas hauso” nėra. liko tik miškas 

specialiai parengtas, ir tautiniais 
drabužiais aprengtas, čia kau
niečiai palieka daug pinigo, jei 
tik jo turi, nes čia galima gauti 
visko, tik reikia pinigo. Kas va
karas čia taip pat groja orkes
tras, ir dainuoja solistas ar solis
tė... -“Metropolis” ir “Tulpė” tu
ri savo žinioje visas Kauno val
gyklas kaip filialus. Kas juose ir 
iš viso prekyboje dirba, laiko
mas tarp laimingųjų, nors ir 
kaip baugina valstybės kontro
lieriai.
PANEMUNĖS MIŠKE TYLU

Kartais užeina noras pamaty-

buvok prie jų pritaisyti įvai
rūs signalai. Vieni pranešė 
temperatūrą, kiti vėjų stip
rumus bei įvairius atmosfe
ros reiškinius. Signalai buvo 
girdimi žemėje ir užrašomi 
į juostas.' Dabar atlikti visi 
signalų tyrinėjimai, kurie 
duoda pilną vaizdą apie tem
peratūrą ir vėjus. Temperatū
ra buvusi 100 laipsnio . že
miau nulio, vėjai gi nebuvę 
itin dideli. Tyrinėjimus atli
ko kariuomenės Signal En- 
gineering laboratorijos.

, Kartais nueinu ir į Aleksotą 
ar ant “Napoleono” kalno. Nusi
leidžiu į Mickevičiaus slėni? čia 

/dabar viskas aptverta —padary
tas didelis zoologijos sodas, žvė
rių tai nedaug. Visa pažiba tai 
asiliukas, kuris už vieną rublį 
leidžiasi vaikų jodinėjamas.

Ąžuolyne vasarą vis daugybė 
žmonių, nors jis ir sumažėjo, 
nes pakraščiai apstatyti naujais 
namais.

gegužės 28 — prieš Vaini
kų dieną,

liepos 2 — prieš Nepriklau
somybės šventę,

rugpiūčio 13 — prieš Zoli

1LS-125-130 ORCHARD ST., 
cor. Oelancey. NYC. 5-4525

S. Beckenjteino krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiškai ir nkrainietiškai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS

valstybės rodomos Sovietų Są
jungos sienose, tik atžymėtos 
punktyru taip, kaip ir kitos So
vietų Sąjungos respublikos 
Toks žemėlapis esąs net į užsie
nius išsuntinėtas, pvz. visom 
JAV ambasadom”. __

Biuletenis daro iš tokio fakto 
išvadą:

,“Jei‘JAV žymūs pareigūnai 
nuolat deklaruoja sovietinės a- 
neksijos nepripažinimą, tai to
kių žemėlapių pasirodymas su 
anom deklaracijom ne labai de
rinasi”.

Skirtumas tarp pareiškimų ir 
konkrečių darbų Eltos Informa
cijų pastebėtas teisingai.

Jei Eltos Informacijos nuro
do dvi galimybes, kodėl čia Bal
tijos kraštų Amerikos oficialios 
įstaigas nebeskiria nuo sovieti
nių respublikų, — neapsižiū
rėjimas ar daroma tyčiom, tai 
realesnė yra 2-ji galimybė . N. 
Y. Times vedamajame apie Azi
jos—Afrikos konferenciją Egip- 
ti taip pat užsiminė estus, lat
vius, lietuvius. Bet juos gretino 
irgi su uzbekais, gudais, ukrai
niečiais, kurie yra pripažinti So
vietų Sąjungos dalimi, ne su 
lenkais, rumunais, bulgarais ar 
kitais nepripažintais Sovietų Są
jungai.

Žodiniais JAV aukštųjų pa
reigūnų pareiškimais galima pa
sidžiaugti, bet Savo vertinimą 
ir reagavimą tenka rikuofi pa
gal darbus.

Nr. 9 praneša, kad PLB sei
mo organizacinis komitetas 
pakeitė seimo kohstltudiją ta 
prasme^ jog atstovus į seimą 
palieka kiekvienam ^kraštui 
rinkti tokia tvarka, kokią 
nustatys to krašto bendruo
menės taryba.

Po šio pakeitimo Amerikos 
bendhiomenės taryba nutarė, 
kad kandidatus i atstovus 
gali statyti ir taryba ir rin
kikai. Galutine tvarka dar 
bus paskelbta.

Prancūzijos lietuviai jau iš
rinko

Bendrūomenėš biuletenis seniau rūpinasi įsigyti Det
roito apylinkė. Dabar tuo su
sirūpino ir Los Angeles apy
linkė.

Yra padarytos pirmosios 
saulės nuotraukos UŽ šėmės 
atmosferos. Jas padarė iš 
Prineetono universiteto ob
servatorijos dr. Martin Sch- 
warzchįld ir dr. John B. Ro- 
gerson ir Sacramento Park 
observatorijos direktorius. 
Nuotraukos buvo išstatytos 
mokslų draugijos parodoje 
Indianapolyje, ir visos laimė
jo premijas.

Nuotraukos buvo padary
tos tokiu būdu. Prie baliono 
pritvirtino 12 colių teleskopą 
su foto aparatu ir iškėlė į 
80.000 pėdų aukštį, kur jau 
nekliudo žemes atmosfera. 
Nuotraukos užfiksavo įvai
rius saulės reiškinius.

Astronomai dabar planuoja 
pasiųsti į erdvę televizijos 
kamerą su teleskopu. Taip 
per televiziją bus saulės vaiz
dai' perduodami į žemės ob
servatorijas. 1960 metų gale 
ar 1961 pradžioje _planuoja- 
ma išsiųsti 36 teleskopą vir
šum atmosferos. Juo bus ga
lima studijUoti saulę, mėnulį, 
planetas. Tikimasi, kad tuo 
būdu bus išaiškinti ir vadina
mi Marso kanalai.

nuo 20 iki 40 rb., gana gražios, 
tik labai nepatvarios. Kailiai kar
tais pasirodo, bet tučtuojau per 
protekcijas juos išgrobsto spek
uliantai. Spekuliacija čia eina vi
su tempu. Pasiūtų drabužių taip 
pat galima gauti. Tik viskas.yra 
nepaprastai brangu.r

Kaunietės stengiasi pasipuošti 
kaip įmanydamos. Bet negali pa
slėpti, kad trūksta šio ir to. Jei 
vargais negalais įsitaisai vieną 
daiktą, tai neužtenka pinigų ki
tam. Aišku, mandriausios tos 
merginos, kurios gauna ką nors 
iš giminių Amerikoj. Jų puošnu
mas iš tolo duria į akis — ir me
džiaga, ir sukirpimas.

Prie Kauno stiliaus dar pra
klauso ir tai, kad kaliošų ir bo
tų čia galima gauti tik vasarą. 
Taip pat šiltų skalbinių... O žie
mą galima gauti vasarinius ba
tus, vadinamas “bosanoškas’’.

Siuvėjai ir kurpiai visi yra su
burti Į arteles ir turi vykdyti 
planą. Už tai ir atlyginimą gau
na. Bet ir jie turi kombinuoti. 
Jie siuva “šalia plano”, ir sako, 
kad vieni iš turtingiausių Kaune 
žmonių esą siuvėjei, nes palto 
pasiuvimas atseina 400 — 600 
rublių. Batsiuviai panašiai “šalia 
plano” gyvena, dirbdami nakti
mis, nes batai vis labai brangūs. 
Panašiai uždarbiauja restoranų 
ir valgyklų virėjai, tfufetininkai, 
padavėjos. Didžiausias vargas 
darbininkui, tarnautojui, kuris 
neprieina prie to, kas galima nu
vogti.

RESTORANUOSE
Tokis kaunietis, kuris turi pi

nigo. sekmadienį gali linksmai 
praleisti ir “Metropolyje”^ čia 
kas vakaras groja orkestras ir 
esti šokiai, čia susirenka pati 
geriausia Kauno publika —kaip 
sakoma, “be kravato čia neįeisi”.

spalio 29 — prieš Visus 
Šventus,

lapkričio 12 — po Vetera
nų dienos,

gruodžio 10 — po Nekalto 
Prasidėjimo.

gruodžio 22 (pirmd.) — 
prieš Kalėdas,

gruodžio 31 — prieš Nau
jus Metus.

Kofėspodentų dėmesiui dar 
primename, kad skyrelyje 
“E visur” visada pranešama 
savaite ankščiau, kada Dar
bininkas išleidžiamas viena 
kartą savaitėje.

Darbininko Redakcija ir 
Administracija

PRIE CITY SAVINGS BANK

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 930 už pilną eilutę
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sau narnos , SkNtyMto "Aidus" 6M Bush.
Bendruomenės biuletenio ‘

pranešimų,' LB namus Jau wfck Aus. Brookfyn 11, N. Y.

sudaro atomo liekanos. Jos 
yra radioaktyvios ir žmonėm 
pavojingos. Dabar norima 
tas liekanas nuskandinti ke
liuose giliuose ežeruose, kurių 
apatinieji vandens sluoksniai 
visai nesimaišo su viršuti
niais. Tikimasi, kad liekanos 
tada neiškils į paviršių.

Be to, sudaro problemą, kaip 
radioaktyvias medžiagas pa
kuoti. Ligi šiol tam buvo var
tojami švininiai tankai (dė
žės, kubilai). Dabar dr. Do- 
nald W. Rhodės, chemikas, 
dirbąs* General Electric bend
rovėje, išrado tokią “košę”, 
lyg kokią želetiną, kuri ne
praleidžia radioaktyvių spin- Valdančiosios klasės turistai 
dūlių. Sakoma, kad ton ko- 
šėn galima bus radioaktyvias 
medžiagas uždaryti, lyg į ko
kį kalėjimą. Tai žymiai pi
giau apsieina negu švininiai 
šarvai.

dalyvių — Vilkas, gruodžio 24 
jau kitaip kalba, nes kalba apie 
darbus. Girdi, valstybės parei
gūnai patvirtina, kad Amerikos 
politika nepasikeitė '*’•— nepri
pažinti Pabaltijo aneksijos. Ta
čiau Informacijos nurodo reiš
kinius, kurie kalba priešingai 
nei žodžiai ir kurie kelia “susi
rūpinimo ir galvosūkio”. Tie vi
si reiškiniai imti iš Amerikos 
valdžios įstaigos Information 
Agency.

Vienas toks reiškinys — tai 
Amerikos Balso nublukinimas 
ir pritildymas.

Antras toks:

Radijo teleskopas
Dangaus kūnų tyrinėjimui 

jau seniai vartojami 'radijo 
teleskopai, kurie pagauna* į- 
vairius saulės, žvaigždžių ir 
planetų radijo signalus. Da
bar* Peach Mountain univer
sitetas Michigane pasistatė 
naują didelį radijo teleskopą, 
kuris atsiėjo 300.000 dolerių. 
Teleskopas pagauna tik ke
lių centimetrų ilgumo radi
jo bangas.

Be saulės signalų jis girdės 
mėnulio ir planetų kuždesius, 
girdės ir kitus begalinius 
žvaigždynus, rūkus, kurie nuo 

Atomo liekanos ir atomo mūsxi V™ nutolS 
“kalėjimas” šimtus šviesos metų. Telesko-

Nemaža sunkumo Amerikai / P33 turi didelę lėkštės formos 
reflektorių, 85 pėdų diamet
ro. Jis gali lankstytis j visas 
puses. Per dieną bus galima 
sekti saulę, o naktį žvaigždes. 
Netrukdys net 120 mylių 
greičio vejat

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 
LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 

UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE! 
Pasiuskit Jiem vilnones atlaikas^suknelėm. eilutėm, apsiaustam . 
' Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, nejru už pasiūtas sukneles

■ atlaikas pačiom prieinamiausiom kainom 
siūlo 3 stambios krautuvės

a
OIVIMHO OH VpUR

SAVIN©5
(3*
declared ♦<* *e- A^terly 

endlng D«ember 3Į, 1958

“Tam tikro susierzinimo su
kėlė ir toks, palyginti, “mažmo
žis'’, kad išspausdintoje Ameri
kos Balso programoje Lietuva 
su Latvija ir Estija pastaruoju 
laiku (ar per neapsižiūrėjimą ar 
tyčia) [grupuotos į rubriką, kur 
telpa rusai, uzbekai, gruzinai ir 
kitos Sovietu Sąjungos tautos, 
pažymint, kad tai 'USSR' gi ki
toje skiltyje, ‘Rytų Europos sa
telitai’. žymimi tik (Rytų) vo
kiečiai, albanai, rumunai- čeko- 
slovakai, vengrai, bulgarai.
Trečias:

“US Information Agensy, ku- 
Amerikos Balsas, pastaruoju 
rios žinioje yra tarp kitko ir 
laiku pasigamino naująA Euro
pos žemėlapį, kuriame Pabaltijo

^Vlūsų mieliem skaitytojam 
ir korespondentam

Darbininkas, kaip žinoma, 
tais atvejais, kada pasitaiko 
savaitėje valstybinė ar baž
nytinė šventė, išeina vieną 
kartą savaitėje. Tokia tvar
ka yra jau nuo 1925 metų. 
Tai pažymėta ir 3 puslapyje, 
kaip to reikalauja pašto įs
taiga.

Kai kurie skaitytojai ir 
korespondentai pageičfeuja. 
kad tos savaitės ir dienos 
būtų iš anksto nurodytos. 
Tad pranešame, kad šiemet 
šventės taip išsidėsto. ' jog 
Darbininkas išeis trečiadie
niais, išskyrus Kalėdų savai
tę. tokiomis datomis:

prieš Wa- 
shingtono šventę,

balandžio 2 — Didžiojoje 
savaitėje,

gegužės 14 — prieš šešti-

KIEK DABAR GYVENTO
JŲ AMERIKOJE

Į naujus metus Amerika 
įžengė su naujais 3 milijo
nais gyventojų palyginti su 
pereitų metų pradžia. Dabar 
gyventojų skaito 172.8 mili
jonus. Moterų yra pusantro 
Wilijono daugiau nei vyrų.

Meno reikalai seimo mėtų
Chicagoje gruodyje buvo 

pasitarimas seimo meninės 
programos reikalu. Dalyva
vo V. Jakūbėnas, J. Kreivė
nas, Alf. Mikulskis. SL So
deika, K. Steponavičius. Su
tarta, kad koncerte atliks 
lietuviškų operų ištraukas 
jungtinis choras su sedistais 
ir simfoniniu orkestru. Į Cho
rą kviečiami Chicagos vyrų 
choras. Pirmyn choras, Al 
Stephens dainininkės, Čiur
lionio ansamblis, J. Gaidelio 
vyrų choras, Varpo choras ir 
kt. Programoje bus duodami 
Markaičio Jakūbėno, Zilevi-

Tarasta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
i» Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo
(wholesale) kainomis. ’

juokti anglus ir amerikiečius 
M. Liuberskis su pasigėrėji
mu aprašo Londone girdė
tus koncertus, amerikiečių

THF
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Lietuvar liūdi Paltaroko

savo

(Nukelta į 5 pus.)PANEVĖŽIO KATEDRA

Brooldyn. N. 
Pusei m*N . 
Užrtcnyj* —>

— jis Dievo Apvaizdos paren
kamas tvirtai stovėti

vyskupas Paltarokas 
tiesia iš gyvenimo pilkumos

lietuviams padarytą skriaudą 
oficialiose Bažnyčios maldo
se, kuriose šv. Kazimiero lie
tuvybė .nepakankamai pab
rėžta. Jis ruošė tuo reikalu 
dokumentuotą raštą Romai.

Po karo, kad ir nepapras
tai 'sunkiom sąlygom, vysku
pas K. Paltarokas" ypatingai 
rūpinosi kunigu seminarija 
Kaune.* Vieno iš Lietuvos at
vykusio liudijimu ant Palta
roko vyskupijos parapijų kri
to ir didžioji dalis seminari
jos materialinio. išlaikymo 
našta.

Lietuvių tauta yra kentu
si didelius nuostolius dėl miš
rių tautiniu atžvilgiu vedy
bų. Ir šiuo metu, didelei lie
tuvių tautos daliai išsklidus 
į platų pasaulį, yra pavojus 
pradingti savo tautai dėl tų 
mišrių vedybų.

Paltarokas šiomis dieno
mis yra vis^ lietuvių lūpose 
ir širdyse, nes jis buvo ne tik 
pirmasis Panevėžio vyskupas, 
bet ir didysis visos Lietuvos 
dvasios vadas.

WORKER ’ (THte Cooyrifl*' By FRANCISęAN FATHER8 
Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungė AMERIKĄ. LOS 
PRGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS,

Sccond-dass mali privllsges aathorized at Brooklyn. N. Y. .

šeima yra pirmoji patrio
tizmo mokytoja. Ji moko sa
vo tautą mylėti gimtąja kal
ba, tautos tradicijomis, tau
tinėm šventėm, tautos svar
besnių įvykių prisiminimu, 
tautine literatūra, menų, mu
zika ir k. Dar prieš tai, kol 
vaikas visa tai pažips už šei
mos, jis turi įsiklausyti ir įsi
jausti savo šeimoje.' Bet tai 
galima lengviau padaryti tik 
tada, jeigu abu tėvai yra tos 
pačios tautos.

TITAS NARBUTAS ................. .. .........................
—Mirė Vilniuje, palaidotas Panevėžyje — KandRĮatab j Kanno arkivyskupus va’da Vil
niaus arkivyskupiją — Panevėžio s vyskupijos uotas Ganytojas — Didysis Lietuvos dva
sios vadas Šv. Kazimiero karsto saugotojas — Lietuviškas ežuolas baisiame tikėji
mo persekiojime — Persekiojamos Lietuvos Bažnyčios simbolis.

jo našta dar pasunkinama 
— jis turi vadovauti Lietu
vos sostinės Vilniaus arki
vyskupijai ir eiti šv. Kazi
miero karsto saugotojo parei
gas. Priešas atima amžiais 
garsią katalikų šventovę — 
Vilniaus katedrą, ją išnieki
na, muzėjų iš jos padaro. Su 
giliu skausmu vyskupas K. 
Paltarokas turi lydėti šv. 
Kazimiero karstą į ištrėmi
mą — šį kartą į šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią Antakalny-

mu- 
šal
me-

-Liūdna žinia apie vyskupo 
Kazimiero Paltaroko mirtį 
Vilniuje skaudžiai palietė vi
są Lietuvą ir pasaulio lietu
vius. liesa, mirtis nebuvo ne
tikėta. Paskutinieji iš Lietu
vos laiškai minėjo, jog vys
kupas sunkiai serga ir ši žie
ma jam, ligotam, einančiam 
82-rus metus, visokių vargų 
iškankintam, būsianti itin 
sunki. Ir pats vyskupas žino
jo savo sunkią padėtį. Jis 
net nesitikėjo mirti savaja
me krašte. Matydamas Ka
talikų, Bažnyčios persekioji- 
rnūs savo tėvynėje, išgyvenda
mas kitų vyskupų, kunigų 
ir pasauliečių katalikų lietu
vių tremtį su skausmu yra 
išsitaręs, jog niekas joįkapd 
neatras, nes Sibiro meškos 
kaulelius išnešios... Dievo gi 
Apvaizda kitaip patvarkė: 
leido jam mirti Lietuvos sos
tinėje Vilniuje ir būti palai
dotam su tinkama pagarba 
po gedulingų pamaldų jo 
pastatytoj ir numylėtoj gra
žiojoj Panevėžio katedroj.

tieji į jį atsirėmę galėtų sa
vo tikėjimą atgaivinti ir sjjx 
stiprinti, kad naujieji Kris
taus levitai iš jo rankų gau
tų kunigystės šventimus Ir 
kad naujieji Dievo Apvaizdos 
parinktieji vyskupai jo būtų 
pakonseknioti.

Vyskupas K. Paltarokas

Kai 1926 metais buvo stei
giami * Lietuvos bažnytinė 
provincija, Kauno kunigų 
seminarijos profesorius ir in
spektorius kan. Kazimieras 
Paltarokas buvo kandidatu 
į Kauno arkivyskupus. Pas
kirtas betgi naujai steigia
mai Panevėžio vyskupijai, ją 
kūrė, i tvarkė ir rūpinos iki 
paskutiniųjų savo amžiaus 
dienų kaip tikras ir geras ga
nytojas. Ir tikintieji ir kuni
gai džiaugėsi ir didžiavosi tu
rį Paltaroką savo vyskupu, 
kurio autoritetas buvo gar
sus visoje Lietuvoje, žymūs 
vyrai, visuomenininkai^ vals
tybininkai, dvasiškiai vyko į 
Panevėžį pas Paltaroką pa
tarimo, jo nuomonės įvairiais 
klausimais. Jis turėjo tikro
jo vado savybių, žymusis 
sų filosofas prof. Stasys 
kauskis prieš dvidešimt 
tų rašė, jog

•s-oc
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Mišrios šeimos visada įne
ša į šeimą disharmoniją. Pir
miausia įvaro pleištą tarp 
pačių tėvų. Kaip jie besisteng
tų sutarti, skirtumai palieka. 
Be kitų sunkumų, nuo ku
rių vedusieji niekada nėra 
apsaugoti, prisideda skirtin
gų tautų chrakteriai. Jiė ne
lengva išbalansuoti: vienas 
arba antras ima viršų ir šei
ma palinksta tėvo arba mo
tinos pusėn.

Kitaip ir negali būti, nes 
jokia šeima negali būti už 
tautos ribų. Jeigu iš vienos 
yra išplėšiama, tai įauga į 
kitą. . \

Mišrioji šeima esti nelaimė 
vaikam. Jie pasijunta -paki
bę tarp tėvo ir motinos — 

atrodo nepakeliamas, kelia ir tarp dviejų tautų. Dėl tėvų 
išlaiko kiekvieną tautą? Tam meilės nė vienos tautos ne
reikia kai kada nemažos aų- norėtų paneigti, ir vis dėlto 
kos pačių tėvų ir vaikų, bet yra verčiami rinktis vieną 
tiktai aukojimuos! ir pasie- arba antrą. Pasirenka stip- 
kiama gero. resniąją pusę, o dažnai tą,‘

• kurios krašte gyvename. Tuo
“Tautai svarbu, kad josios būdu mišrios šeimos susilie- 

nariai mokėtų savęs išsižadė- ja su gyvenamojo krašto tau 
ti bendrai jos gerovei ir kaf- ta. Jai yra iš to nauda, o 
tu šią auką jie pergyventų, kitom tautom nuostolis, 
kaip padarytą saviesiem” (A. 
Maceina). Kadangi šeimoje 
yra visi savi ir jiem aukoja
masi, tai. šis savųjų pajauti
mas natūraliai persikelia į 
visą tautą, jei tėvai dar pa
sistengia vaikus atitinkamai 
nuteikti ir patriotiškai auk-

■f Iš Šv. Kazimiero gyvenimo 
vyskupas K. Paltarokas sė- Baisioje boKevizmo siantę- 
mėsi sau stiprybės taip sun- jimo audroje K. Paltarokas 
kiame ganyto j avimo darbe, pasiliko kaip tvirtas ažimlas 
Ramindamas tikinčiuosius jis Kai ta audra vienus išbloš- 
mėgirio palyginti dabarties kg j tremti, kitus į kalėjimą, 
sunkius Lietuvai laikus su Sibirą, tretiems gyvybės siū- 
šv. Kazimiere - laikąis. - Kad - ją negailestingai nutraukė 
ir kruvinais persekiojimais 
atžymėtas dabarties metas 
Paltai'okui atrodęs geresnis pozicijoje, kad pavargę tikin- 
tikėjimo atžvilgiu.

Tikintieji geriau supranta 
savo tikėjimą, gausiai lanko 
bažnyčias, priima dažnai sa
kramentus, uoliai klauso sa
vo dvasios vadų.

Vyskupas K. Paltarokas pa
rašė knygą apie šv. Kazimie
rą senų ir naujų žinių švie
soje. Jis stengėsi atitaisyti

- Brooklyn. "N. Y.
HaM yaar _____
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kaip imponuojantis pavida
las energingo vado su drąsiai 
pakelta* kakta, su sugestyvių 
gestu, sū gyvu protu, su ne
palenkiama valia..

Šalkauskis jį prilygino vo
kiečių dvasios vadui kardino
lui Faulhaberiui. Tą . Paltaro
ko vadovybę suprato ne tik 
profesoriai ar mokyti vyrai, 
bet ir eiliniai Lietuvos žmo
nės. Paltaroko vardas su pa
garba ir meile skambėjo vi
so Lietuvos jaunimo lūpose. 
Paltarckas buvo ta didžioji 
uola, ant kurios rado ramstį 
katalikiškasis Lietuvos jauni
mas, o ypatingai vėliai per
sekiojami ateitininkai. -

. r ’ -Vysk. K. Paltaroką, kaip 
didžiąją asmenybę, geriau
siai suprato ir įvertino kuni
gija. Nesenai vienas Panevė
žio vyskupijos kunigas, gy
venąs čia JAV, rašė, jog da
bar, po pabuvimo keliose vys
kupijose, jis matąs, kokia 
laimė buvo turėti vyskupu 
Paltaroką ir dirbti jo vado
vybėje.

Savo gausiais raštais vys
kupas K Paltarokas vadova
vo Lietuvos katalikams švie-

Šventosios Šeimos pavyz
džiu Katalikų Bažnyčia kas
met mums primena idealą, 
kurių turį siekti kiekviena 
šeima. Skirta būti žmonijos 
gyvybės versme, ji turi taip 
pat išlaikyti tvirtą tikėjimą 
ir Dievo meilę, kuria atsire
mia ir prigimtoji tėvų meilė 
vaikam bei vaikų tėvam, šei
ma yra ir skleidėja tikėjimo, 
ne vien gyvybės. Dėl to ir 
šeimos ryšys yra sakramentu 
sustiprintas..

Dievo nustatyta tvarka, 
žmogus turi ateiti į pasaulį 
tik iš šeimos, šeima tam tu
ri visas reikiamas sąlygas, 
ir tik X\ tėra pašaukta žmo
niją/išlaikyti. Jei žmonės im- 
tu/Kada visuotinai to nepai
syti, jie greitai sunyktų. Tai 

zžino net ir tie, kuriem vedy
bos nėra šventas nenutrau
kdamas ryšys. Jis pakeičiamas 
civilinių įstatymų saitu, kad 
šeima vis dėlto susidarytų. 
Bet tokias šeimas dažniausiai 
drasko divorsai, statydami 
vaikus į sunkią jpadėtp šei
mos griūva, o kartu sų jom 
apgriūva ir visuomenės mo
raliniai pagrindai

Katalikų Bažnyčia, ginda
ma vedybų .šventumą ir ne- 
suardomumą, kuris kai kam

tuno srityje. Jo ganytojiški '■! 
laiškai ir knygos užkariavo 
visų lietuvių protus ir širdis SkL
ir rodą' joms tiesų kelią į ■ -' ■
šviesesnę - dvasinę ateitį. Jo 
socialiniai raštai ir paskai- 
tos turėjo žymų svorį tais K.
klausimais. Jo pamokslų kny- ■/
gos buvo didis šaltinis dau- H - - 
geliui kunigų pamokslinin- 
kų. Jo paruošti katalikų M#
mokslo vadovėliai buvo pla- - H 
čiai vartojami Lietuvos pra- ■
džios mokyklose ir gimnazi- ’ 
jose. Už raštus ir visuomepi- ■ ' ■
nio pabūdžio darbus Vysku- ■ , - . .
paa Kazimieras Paltarokas, H _ . .
kaipo pasižymėjęs mokslo ■ \
darbais, Katalikų Mokslo A- '
kademijos 1926 metais buvo ■ X.
pagerbtas akademiku. ,

Bolševikams okupavus Lie- < - "
tuvą ne vienas pamanė, jog ■
vyskupas Paltarokas bus pir- ■
masis tarp suimtųjų ir kai- 
tinamųjų. ■

Dievo Apvaizda tačiau pa- | ..| | ..X. '
sirinko jį palikti Lietuvai kaip Jvet, *>** r r VYSK. KAZIMIERAS PALTAROKAS. Nuotrauka 1Sfo7 metų vasaros,vadą, kad vadovautų kata
likams, kenčiantiems vergiją^ 
ir persekiojimus.

Galima x sakyti, jog vysku
pas Paltarokas stebuklingai 
išlieka savo tėvynėje. Dabar

PIERRE MAUR1CEPAMESTIEJI
ROMANAS

3 lo, lyg norėdamas parodyti abie-
Pirmąją sustojimo dieną mes jų likimo bendrumą, paskui kar

teli nuėjome drauge. Nelabai to- ; tus juokas išraižė jo lūpas.

du ir kaip? Gal būt, gali pavyz- pinasi. O nusikaltėliams klebo- 
džiui, jiems įsakyti gęrbti tuos 
tris žodžius, kuriais tu puošiesi: 
sąžinę, pareigą, gerbę?..Jie yra 
tuojau pasiryžę atsakyti, kaip ga
lėtų padaryti tavo žmonos glo
bojamieji mažyčiai: ‘‘Mums sa
komas pamokslas 'apie sąžinę;
bet kodėl, paniekindami tą sąži- 
r? —r—wt’—- 
parodyti (juk tai — tikra pajuo- liau savaime prislėgs sąžinę, 
ka), kas tai yra pareiga, tuo tar- — ‘ *
pu, kada pirmoji pareiga buvo 
primti savo laisvųjų veiksmų

-Ii nuo namų ,kitoje pusėje ke- 7, '—Mūsų tėvai? Mes esame iš 
lio griovio mes«utikome bėrniu- _ prieglaudos!
ką ir mažą mergaitę. Jie saugojo ” ' 
tris karves, kurios ganėsi pievo
je šalia viena kitos. Berniuko 
veidas atrodė susimąstęs, lyg jis 
aiškintų mergaitei sunkiausius

' klausimus. Mes prisiartinome ir 
paklausėme:

Tai man buvc^ skaudu. Koks 
jausmas viešpatavo šitoje sielo
je? Nusiminimas, priešinimasis, 
maištais? Visi trys, tur būt, buvo 
lygūs.

Aš atsimenu tavo prisipa
žinimą: tau skžudu ,tU sakai, gię- 

Ar gali mums nurodyti Bau- dėti skundą to vaiko. Ir ką gal- 
raino namus? vojo apie tai tavo Žmona?

—-Tai pas mus! Va, ten! — aš jaučiu, kad tas atsaky- 
—Ar ponas Baurainaš — ta- mas padarė jai nepaprastą įspū

dį, nes jame tūnojo paslaptinga 
kančia. Aš sprendžiu apie jos 
jausmus iš to, kad jaučiu joje 
nbrą kaip galima dažniau būti 
su tuo berniuku ir apie jį kel- 
bėti. • ’

Po to, kai rnuVykome į Tracy, 
_ Tai kur yra jūsų tėvai? j’ daug teiravosi, norėdama pa- 

Vaiio žvilgsnyje pasirodė ki- Snt* sąlygas, kuriose auklėjami 
birkštis, kurios aš negaliu misa- prieglaudos vaikai. Ji pati mane 
lCyy>._________________________ Pra^ palydėti ją pas kleboną.

vo tėvas?
— Ne; aš esu pas juos, bet va

dinuosi Danielius Donadieu.
—Ar ėa tavo sesutė?

— Taip ir ne. Ji yra mano se
suo, nes aš ją labai myliu, bet 
ji vadinasi Teresė Brunot.

kė:
/ —Kaip! jūs, kuris neigiate

Dievo buvimą, - jūs einate žinių 
pas vieną iš 'jo- tarnų?

— Atsiprašau, tu žinai, kdti 
aš nesu aklas užsispyrėlis. Žino
ma, būčiau mieliau sėmęsis ži
nias kur nors kitur, bet bešališ-

- kas laikraštininkas, man rodos, 
neblogai daro, eidamas atsiklau
sti garbingo žmogaus nuomonės.

— Ir ką sužinojote?
— Tikrai, šis klebonas yra

skirtingas !Jis aiškiai parodė, primti savo laisvųjų veiksmų 
kad prieglauda daro, ką tik ji pasėkas. Mums kalba, apie garbę, 
gali, kad užtikrintų šitų mažy- bet tik norėdami išsaugoti taria- ( 
čių materialinį gyvenimą ir mąją gerbę, 'kuriai mus paauko- 
pridūrė, ką jau mes žinome, kad jo... Bendrai, mums siūloma 
prieglaudos vaikas yra tiesiog nuolankiai pasiduoti likimui, 
radinys kai kam, nes jis padeda kad tie, kurte mus apleido tęstų 
išmisti neturtingai šeimai. Ne- ramiai savo gėdingą gyvenimą' 
žiūrint budraus inspektorių ste- ir kad jie visiškai neturėtų bijo- 
bėjimę, nedaugelis vaikų yra pa- ti mūsų pykčio”.
kankamai aprūpinti. Ir gerasis —Taip, aš jaučiu, kur tu su-
klebonas pridūrė: “Iš moralinės ki; vėl pasirodys tavo Dievas. _ __
pusės, tai yra didelė loterija. Jei , — Greičiau negu kada nors bausmės už nusikaltimą! Bet pa- mo. _____ __________ _________
vaikas patenka į tinkamą aplin- kitados! Dievas, jei jis yra tdisy- baigoje jų gyvenimo yra Dievas! —Aš nuo tavęs neslepiu, kad keletą skolų. Maksai atrodė, tu-

............................ ........................................................... .......................................... ri yjeną tikslą: išnaudoti sa
vo gyvenimą. Vieną dieną, nusi
minimo priepuolyje, jo motina

VARGAS SILPNAM
Prabėgo vėl perikeri metai.

da pykčiui. Tai — vienintelis 
priekaištas, kurį jis gali jam pa
daryti. Jis mums davė suprasti, Puikybė vis dar palaiko Enguer- 
kad, jei ponia Baur&n rodo daug rando gyvenimą. Tačiau Lorotas 
prielankumo Šitiems vaikams, 
jos vyras, geras mūrininkas, 
priešingai, esąs beveik žiaurus. 
Kada jis būna įsigėręs, — o tai 
dažnai būna, — jis jau’ nebesu-__ ________ r____ _ ___
šivaldo. Bet. jis visuomet randa nurodydamas į jo sūnų. Nes 
savo auklėtinį tarp savęs ir ma
žosios Teresės, ir jaunasis vilkiu
kas moka parodyti dantis. Bau- 
rain daug sykių skundėsi prie-

nas nėra gailestingas, juos jis 
laiko tiesiog žmogžudžiais!

— Jis neklysta, ir aš gailiuosi 
jų, kada jie patenka į teisingu
mo randas. O kaip tu, bedievis, 
kilsi prieš nusikaltimą? Kokias 
bausmes tu jam pritaikai?

T verčiu pajusti sąžinės
nę, mus pametė? Teorima mums griaūžimą, kuris anksčiau ar vė-

- Sąžinės, griaužimas! Ach! 
tai puikus daiktelis. Ar daugelis 
Šitų žmogžudžių pajunta sąžinės 
griaūžimą? Svarbiausia jiems glaudai dėl jo apmaudingumo... 
tik pasinerti į šio gyvenimo ma- -— Ir prieglauda, žinoma, vai-
lonumus. Taip, be abejonės, kiną tinkamai įspėjo? 
sunki baimė slegia nusikaltėlius;
bet jie paprastai sau įkalba, kad, 
ginti, vaikui julresąs užtikrintas

— Taip.
—Tai puiku!

„__ , _____ _____________ __  • — Mano žmona bandė Bau-
padorus pragyvenimas, ir grei- rainą pabarti, bet girtuoklis ją 
tai jie išsivaduoja iš šitos bai- priėmė labai išdidžiai ir padarė 
mės, kuri juos slėgė. Vadinas, pastabą, kad ji neturinti jokių 
visi šitie nusikaltėliai praleistų teisių jo įspėjinėti.
visą savo gyvenimą, nepažinę — Jėga paremta neteisingu-

rodo jam dirvą pilną kūkalių, už 
ką jis yra atsakingas. Enguer- 
randas kovoja; tai praeinąs ban
dymas---- sako jis Lorotui. Bet
Lorotas trauko pečiais, ypatingai

Maksas, liekasi - nepaklusnus 
kiekvienam patarimui. Ponia En- 
guerrand turėjo ir laikrašti pa
likti, kad atsidėtų tik sūnui. Bet _ 
aiškiai matyti, kad viskas veltui. 
Ji kovoja žingsnis po žingsnio 
prieš Šitą maištingąją prigimtį, 
ieškodama jautriausio taško, kur 
galėtų įdiegti geresnę viltį, bet 
veltui. Maksas turi'šešiolika me
tų. Liguista ir per* ankstyva ais
tra laiko jį po savo letena. Bū
damas labai gabus, galėjo pui
kiai baigti mokslus, bet nerodą 
jokių pastangų. Pavojingas ženk
las, kad jO'tėvas turėjo apmokėti

ką, jis taps, nežiūrint maištingų- bės pagrindas, argi jis nėra di- Mat* širdis turi reikalą jausti, šita aplinkybė labai blogai pavei-
jų geismų, kurie paprastai sle- delis atitaisytojas, našlaičių tė- kad yra tikras teisingumas, b ne kė mano žmoną. Ji būtų norėju-
piasi jame, garbingu sutvėrimu, vas, vietoj atsitraukusiųjų tikrų- tik įsivaizduotas. Nuskriaustieji .si atiduoti šituos vaikus į kitą _____
Bet kiek šalia to yra pavyzdžių, jų tėvo ir motinos? Argi jis nė- randa šitame įsitikinime kantry- šeimą. Bet mžytė labai myli Bau- j$tarė Dievo vardą; jai atsakė pa*

*- ra didingas pavyzdys pasidavi- bės galią, kurios jie yria taip rei- rainienę, ir Baurainienė malda- juoką; jos sūnus paklausė, ar ji
mo? Juk jis nesipriešino netei- kalingi. Jei tavo globojamieji vo, kad jai paliktų jos dukrelę... nesapnavusi, ir motina nuleido
singumui tų- kurie jį prikalė klauso tėviškų patarimų, kur- — Ar ir augintinis nebūtų no- 
prie kryžiaus? rios privalo jiems duoti jų kle- rėjęs palikti savo sesms? *

—Iš tikrųjų, tu kalbi, kaip bonaš, maišto banga kuria tu — Ne. jis pareiškė, kad nie-

kurie toli gražu nestiprina tų 
vaikučių gerame!

— Ką gi, prieglaudos vedėja 
gali turėti pinigų, bet ar visada 
ji turi širdį? Aš apsirikau, —ji __________ __________ r ______________ _ _____ __ __ ____ _ _ _ __
turį grynai mechanišką širdį. Ji zsenas Tracy miestelio klebonas, manais pastebėjęs berniuke, bus kad nepatiksiąs jos vienos pas 
nori padaryti, kaip ir tu, garbin- Kada jis rodo mums blogą būklę lengvai atremta. *
gus žmones iš visų tų vaikų, ku- Mtų pamestųjų vaikų, jis pabrė- —Klebonas man nepaslėpė,

Lorotas- pašiepiamai nusįjuo- rių ji yra globėja. Bet kieno var- žia ,kad Dievas jais ypatingai*rū- kad jo berniukas dažnai pasiduo- gali domėtis tokiu vaiku.

* Baurainą.
— Suprantu, kad tavo žmona

galvą.
Lorėtui jos gaila.Jam gaila 

jos ypač dėl to' kll šita siela 
didžiausiame sumišime negali 
šauktis jokios pagalbos.

(bus daugiau)
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Magnetiniaižodžiai 
■ * • ■ 

Kun. dr. Juozo Prunskio uAugštyn širdis”

Philadelpliijo!
'žinios

Ir žodis 'gali būti gyvas, pa
traukiąs, magnetinis; ir įžodžių 
pynė gali būti dvasinis magne
tas, kuris, skaitytojo į rankas 
paimtas, jo nebepaleidžia. Ta
čiau nekiekviena rašytinių, žo
džių pynė yra tokia, bet tik ta, 
kuri yra gyvai, taikliai, įdomiai 
ir kūrybingai supinta.

Spausdintų žodžių krūva dar 
nesudaro knygos, nes knyga 
tėra nuosekli idėjų išraiška ma
tomais žodžiais, ir juo kūrybin
giau tie žodžiai pavartojamu juo 
įdomesnė yra ir pati knyga'

rudenį pasirodžiusi knyga, pa
vadinta “Augštyn širdis”, yra 

. ’ viena iš tdomiųjų religinio po
būdžio knygų. Tokia ji- yra savo 
sultingu turiniu, išreikštu taik- 
liais žodžiais ir lanksčia, patrau
klia, stilinga forma.
> Šią knygą sudaro gausūs pa
vyzdžiai, autoriaus tiksliai ir 

. vikriai pritaikomi kuriam nors 
religiniam ar moraliniam mo
mentui pavaizduotik Jie paimti 

‘ iš spaudos, žmonių pasakojimo 
ir iš paties autoriaus patyrimo, 
stebėjimo Jie liečia žmones ir 
įvykius. Ir grynai lietuviškojo 
gyvenimo iškarpų jis čia nema
ža duoda. Rašydamas apie meilę,, 
draugiškumą ir pasiaukojimą, 
autorius, be daugelio kitų įdo
mių pavyzdžių, parodo ir šį vie
no lietuvio nuotykį:

“Kun: J. Kolesinskis buvo sa
vo žmonėms atsidavęs ir nusi
statęs prieš rusų okupaciją Lie
tuvoje. Už dalyvavimą 1863 m. 
sukilime jis buvo paimtas į ka
lėjimą ir nuteistas mirti.

Po teismo jis buvo uždarytas 
į vieną kamerą su kitu lietuviu, 
kuris buvo nuteistas ištremti į 
Sibirą. Tam katalikui valstiečiui 
labai pagailo mirti nuteisto kun. 
ir jisai pasisiūlė eiti į egzekuci
jos vietą Kolesinskio vardu, o 
kunigas tegu keliauja į ištrėmi
mą- kur žmonėms galės daugiau 
naudos padaryti.

ALFA SUŠlfoSKAS

gumą iškeldama

Knygos turinys yra įdomus, 
žavus ir gyvas.

Patraukli yra ir forminė kny-
ir tų

tų žmonių garbingumu, kilnu
mu ir supurtomas jų klystke
liais. Gyvendamas šviesiais ki
tų išgyvenimais, skaitytojas vi

ešai nejučiomis ir pats pradeda 
-alsuoti dvasiniais jų' polėkiais 
— ir pats pradedą kilti augštyn, 
į šviesesnį dvasini gyvenimą; 
geriau pažindamas kitus, jis ir 
save tada pradeda daugiau pa- 

Kun. Dr. J. Prunskio pernai žinti ir giliau suprasti.
“Augštyn širdis”,yrą visiems 
knyga, ir vist ją supras: moky
tajam ji nėra naivi, o nemoky
tajam ji nėra perpaini. Savo ak- 

‘tualumu ji yra visų knyga, nes 
ji vaizduoja krikščioniškąjį gy
venimo kelią pačių žmonių iš
gyvenimais.

Knygos turinys — religinis, 
o jos tikslas, jau pačia puikią
ja antrašte nusakytas, yra dva
sinis skaitytojo tobulėjimas, ky
lant i Pasaulio Kūrėją ir prie 
Jo artėjant.

KUN. J. PRUNSKIS

įvardyti spalvingomis, pras-. 
mingomis ir skambiomis ant
raštėmis. Pavyzdžiui, kad ir šios 
— Ar mes žinome, kur skuba
me? tr prie televizijų nepraras
kime amžinųjų vizijų, Vienos 
ašaros istorija, Pasaulinis gais
ras ir mūsų kasdienybė, Nekly
sti ir neklaidinti, Žydė, vaikai 
ir fakirai, Nobelio laureatas apie 
Liurdą, Jeigu kunigą kviečia
mės į svečius, švara ir tvarkin
gumas šventųjų pavyzdžiuose. 
Ugnis širdyje, Apie meilę ir ge
rą širdį...

Knygos stilius yra sklandus, 
lengvas ir nęišpūstas, nė kiek 
skaitytojo nevarginąs, o trau
kiąs versti vis naują lapą.

“Augštyri širdis” yra nau
dinga ir tinkama knyga religi
nei saviauklai ir dvasiniam skai
tymui.

Knygos aplankas, dailininko 
A. Rukšlelės pieštas, yra ryškių 
ir darnių spalvų. Tik pats, sim
bolis jo viduryje šiai knygai, 
mano galvojimu, turėtų būti 
aiškesnis ir mažiau komplikuo-

Knyga švariai atspausdinta ir 
dailiai atrodo.

P. S. Pasiūlymas autoriui: jei 
mes retkarčiais verčiame kažku
rias savo knygas į anglų kalbą, 
tai šią tektų būtinai išversti. Ji 
stovėtų šalia pačių įdomiųjų re
liginio prusinimo knygų anglų 
kalba ir. neabejoju, 
deli pasisekimą.

Kun. Dr. Juozas
Augštyn širdis, 260 
m. Spausdino Inimaculata Press 
Putnam. Conn. Kaina $2.00. 
Privatinis leidinys.

turėtų di-

Prunskis, 
psl.. 1957

BALTIMORES ŽINIOS
Taip anas nežinomas lietuvis. t

apsirengęs kunigo drabužiais, ir „ vYrV šventė
išėjęs, kai budeliai atėjo vesti Sausio 12, sekmadieni, šv.

Alfonso parapijos šv. Vardo 
draugijos vyrai minės savo šven
tę Bažnyčioje buš išdalinti dip
lomai tiems vyrams, kurie išti
kimai atlikinėjo draugijos įpa
reigojimus, neapleido mėnesi
nės komunijos. Atsižymėjimus 
išdalins prel. L. Mendelis- ku
ris kiekviena proga ragina vy
rus jungtis į šios garbingos or
ganizacijos gretas.

šeštadieninės m oVy klės 
statytas vaidiminėlis “Pranu

kas teisme”, kurį suvaidino sau
sio 5 patys mokiniai, visiem 
žiūrovam paliko gerą įspūdį. 
Aiškiai matėsi iš gyvulėlių pa
liudymo, koks negeras buvo 
Pranukas. Teismas vaikučiams 
pirštu parodė, kad reikia būti

kun. Kolesinskį į nužudymo vie- ■' 
tą. Gi kun. Kolesinskis jo vieton 
išvyko į Sibirą! čia jis ištrėmi
me išbuvo 25 metus, gyvenda-
mas daugiausiai Jenisiejaus apy- 

*- linkėse. Bausmę atlikęs grižo
Lietuvon, bet ir čia jam sąlygos 
rusų okupacijoje buvo neįmano
mos, dėlto —atsikėlė į Ameri-

PREZ. b. EISENHOWER(S ir vicfeprez. R. Nixonas po pamaldų 
presbiteri jonų bažnyčioje Washingtone. Jie meįdesi prasidedant
naujai Kongreso sesijai.

KALĖDŲ EGLUTE WATERBURY
šv. Juozapo parapijos salė- *• 

je sausio' 5 d. buvo surengta 
lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutė. Atidaromąją kal
bą pasakė dr. Petras Vileišis. 
Programos pirmai daliai va
dovavo mokyklos vedėjas Mar
tynas Kiemaitis ir talkino 
mokytojas Vincas Petruške
vičius. Akompanavo muzikė 
Irena Kleinaitė.

Visi mokyklos mokiniai, ku
rių buvo 41, pagiedojo dvi 
giesmes, Lietuvos Himną ir 
padainavo 4 dainas. Jurgis 
ir Algis Burkšai duetu pa
giedojo Partizanų himną, šį 
himną išmokino namuose jų 
tėvas Pranas Burkša. Atski
rai dainavo Algis A. Gaidys 
ir Laima Gaigalaitė. Pianu

komitetui piiv 
Alfonsas Jur-

500 metu su

• Vytautas Valaitis, kuris
studijuoja fotografijos meną 
Athens, Ohio, Ohio universi
tete, “Cplumbus Dispatch" 
laikraščio * sekmadieniame 
priede gruodžio 8 ^atspausdi- 
no savo paties parašytą ir 
nuotraukomis iliūstniotą re
portažą apie tris vengrą stu
dentus, kurie kovojo Buda- < ? 
pešto gatvėse laisvės revoliu-^ 
jCijosmetu dabar tęsia mok?-----
sius Ohio-uin versi tėte.

• Tėv. dr. .Bernardinas . 
^Grauslys, O.F.M, Toronto
naujosios Prisikėlimo parapi
jos organizatorius, pradėjo 
dėstyti pranciškonų gimna
zijoje Kennebunkporte, Mai
ne.

• Pranciškonų gimnazijoje, 
„kuri dabar statoma Kenne

bunkporte, norima įrengti di
delę mokyklos biblioteką. Jei
gu kas atsiustų atliekamų 
lietuviškų knygų, ♦mokyklos r

Į pobūvį atsilankė šv. Juo
zapo parapijos klebonas kun. 
Juozas J. Valantiejus, para
pijos mokyklos direktorius 
kun. Walter Vichas ir para
pijos- mokytojos — šventos 
Dvasios vienuolyno seselės ir 
apie 300 žmonių.

Pobūvį surengė lituanisti
nės mokyklos tėvų komitetas, 
kurį sudaro Jonas Gaidys. 
Albertas Melninkas ir Jonas 
Valys. Taip pat komitetui 
talkininkavo Gintautas 
maitaitis, Bronius Melmn- 
kaitis, Janina Melninkienė. 
Kostas Petrauskas, mokyklos 
vedėjas Martynas Kiemaitis. 
Pranas Burkša, Viktoras Vait
kus ir Leonas šeštokaitis.

Vasario Šešioliktosios minėji
mą komiteto gtskirų komisijų 
pirmininkų pasitarimas įvyko 
sausio 5. Jurskių namuose. Ap
tarti ir pasiskirstyti artimiau
sieji darbai. Komi rijom > \ pir
mininkauja: organizacinei' ir 
programos —dr. Jonas Puzi-
nas, finansų — teis. Bernardas 
Žukauskas, propagandos —Ka
zimieras čikotas. Meninę proga- 

z mos dalį tvarkys Adolfas Gai
galas. Minėjimo 
mininkauja" inž. 
skis.

Šv. Kazimiero
kakties minėjimui ruošti, atski
rų asmenų ir organizacijų atsto
vų pasitarimas kviečiamas sau
sio 16 d. 7:30 vai. vakaro, šv. 
Kazimiero par. patalpose, vyčių 
kambaryje. Numatoma aptarti 
minėjimo programą ir sudaryti 
minėjimui ruošti komitetą.

Rinkliava Lietuvos laisvini
mo! kovai remti, Vasario 16 'mi
nėjimo proga ir šiais metais bus
vykdoma lankantis po namus 
su aukų lapais, o taip pat salėje, 
minėjimo metu. Surinktos aukos 
bus persiųstos Amerikos Lietu
vių Tarybai.

Šeštadieninės mokyklos vaka
ras įvykęs Gruodžio 28 d. davė 
$289.00 pelno.

Balfas kviečia visus atsilan
kyti į metinį narių susirinki
mą, kuriame bus patiekta praė
jusių metų veiklos apyskaita, 
renkama nauja valdyba ir ap
tarta tolimesni šalpos bei . veik
los klausimai. Susirinkimas į- 
vyks sausio 12 d.- 4 vai. pp. 
Lietuvių Banko patalpose. 202 
-204 N Broad St.

L. Vyčiu seimas, kuriame da
lyvaus atstovai iš visos Ameri
kos, įvyks Philadelphijoje rugp'. 
2L24 d: Vietos vyčių kuopa, 
šiuo metu ^vadovaujama Juozo 
Janulaičio, besiruošdama seimui 
turi labai daug darbo.*

L. Studentu Sąjungos narių

vadovybė būtų už tai dėkin
ga. Knygas siųsti: St. Antho- 
ny’s High School, Kennebunk- 
port, Maine,

• Kun. V. Karalevičius 
pranciškonų gimnazijos sta
tybai prisiuntė 100 doLauką. 
_ • Nashua, N. H. LDS 65 
kuopos t susirinkimas įvyks 
sausio 12 tuoj po mišparų šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Visi kuopos nariai prąšomi 
dalyvauti. Ta pačia proga bus 
galima užsisakyti ir Darbi
ninko laikraštį. Kviečiami ir 
nauji prisidėti prie kuopos 
veikimo.

“Gimtosios Kalbos’’ žurna
lą nutarė atgaivinti ir leisti 
keturis kartus per metus. 
Tuo reikalu Chicagoje.. buvo 
Lietuvių Kalbos draugijos su
sirinkimas. kuriame dalyva
vo prof. Pr. Skardžius, dr. P. 
Jonikas, D. Velička, pulk. 

► Laurinaitis. A. Dundulis, J.

skambino Regina Vaitkutė. Parengimą metu prisirašė 
Sigutė Vaitkutė, Nijolė Je- naujų mokinių į Lituanisti- 
^rkaitytė, Dalia Gaigalaitė ir mokyklą. _______ JX
Rūta Kazakaitytė. Tarpe dai
nų, giesmių ii" piano sakė ei- BRIDGEPORT, CONN.
lėraščius Regina Vaitkutė, susirinkimas įvyks sausio 11 d..
Marytė Matonytė, Algis A. Prieš Kalėdas parapijos cho- 6 vai. vak. University of Penn- 
Gaidys,' Broniukąs Petraus- ras turėjo privatų kalėdinį pasi- sylvania patalpose. Kviečiami ir 
kas, Asta Kolakauskaitė, Lai- - linsminimą. Dalyvavo visi cho- aukštesniąsais mokyklas šiemet 
ma Gaigalaitė, Dalia Gaiga- ristai- Atsilankė ir kleb. kun. J. baigiantieji — busimieji studen-rint t ______ ___ ______  __ ____o____ ______ ____ o_

kritikos, vedėjai A. Juškevičius laite, Aldona žemaitaitytė. v Kazlauskas, ir vikaras kun.
------ - p Pranckus.

visų sunkumų ir kartais

Serapinas, B. Babrauskas. J. 
Kreivėnas ir kiti. Redaktoriu
mi paskirtas dr. P. Jonikas,
į redakcinį kolektyvą pakvies
ta prof. Pr. Skardžius ir pref. 
A. Salys. Leidėjas bus Liet. 
Bendruomenės Kultūros Fon
das. žurnale bus sprendžia
mi lietuvių kalbos ir rašybos 
klausimai.

• Janinos Liustikaitės. pir
mas koncertas Amerikoje bus 
sausio 19, 3:30 v. p.p. Marijos 
aukšt. mokykloje Chicagoje.

• Lietuvių Enciklopedija 
prenumeratoriams išsiuntinė
jo 12 tomą, kuris pradėtas ' 
žodeliu Klaatch. baigtas Kra- 
szevski. Tome ypač daug li
tuanistikos. Klaipėdai skirta 
£27psr. su 32 ilius^acijomis 
ir liesto planu.

• Klaipėdos krašto 35 me
tų išvadavimo sukaktis šven
čiama sausio 12. Daug kur 
rengiami minėjimai.

• Stud. ateitininkų sąjun
ga Kalėdų atostogų metu 
rengė dvi stovyklas: rytuose 
Giecn Lanc. Pa., ir vakaruo
se Ccdar Lake. Ind. ' ,

• Tautos Fondo atstovybė 
steigiama Vokietijoje Pirmi
ninku išrinktas kapt. Jonas 
K. Valiūnas, iždininku kapt. 
Juozas Matulis. '

Šv. Andriejaus parapijos cho
ras parapijos salėje sausio 25 
d. ruošia šokių vakarą. Pradžia 
7 vai.

ir K. Laskauskas sugebėjo visa Gražina Melninkaitė, Sigutė 
nugalėti ir susilaukti baltimorie- Vaitkutė, Ramutis Melnin- 
čių lietuvių dėkingumo. Progra- kaltis, Eugenija Melninkaity- 

' tė ir Algis Burkša. Duetu 
deklamavo Nijolė Jezukaity- 
tė ir Rūta Bytautaitė ir Vi
das su Algiu Melninkaičiai. 
Vieną eilėraštį deklamavo vi
si mokiniai.

Antrą programos dalį iš
pildė baleto mokykla, vado
vaujama mokytojos Mrs. Do
ras Snyder Corkindale. Akom
panavo muzikė Eįsther Rut- 
man. Baletą pošoko Zuzana 
Miklinevičiūtė, Tap — išpil
dė Diana -Dinklocker, Acro- 
batic —-' H. Corkindale, Ca- 
natta, Audria MacBroom ir 
MicheUe Crasso, Modem —’ 
Zuzana Miklinevičiūtė ir

Kalėdų šventė mūsų bažny
čioje praėjo pakilioj religinėj 
nuotaikoj. Vidurnakčio mišias 

-laikė kleb. kun. J. Kazlauskas, 
chorui giedant liturgines mišių 
dalis ir įpinant lietuviškų kalė
dinių giesmių. Solo giedojo V. 
Barius ir Ann Skopp. Chorui 
vadovauja A. Stanišauskas.

Sausio 5 klebonas bažnyčioj 
padarė praėjusių metų finansi
nį pranešimas. Pajamų būta per 
30.000 dol. Padengus išlaidas, 
parapijos kasoj liko keli tūk
stančiai. Klebonas taip pat pa
dėkojo parapįečiams už para
mą bei darnų susiklausymą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
40 metų sukaktis bus minima

rria itin visus džiugino, nes' dau
gelis filmuose galėjo išvysti sa
vus veidus iŠ praėjusių parengi
mų. Dešimtmečio vakarą reikia 
laikyti tikrai pasisekusiu.

Jonas Unitas,
Baltimorės Colts futbalo žai

dėjas, buvo išrinktas komandos 
geriausiu ir gruodžio 22 per te
leviziją New Yorke atstovavo 
Colts komandą ir buvo apdova
notas gražia premija. Baltimo- 
riečiai lietuviai, ypač sportinin
kai, kartu džiaugiasi su juo. Jo
nas visur prisipažįsta esąs lie
tuvis ir tuo didžiuojasi.

Mūsų mirusieji 
geriem. Be to, vaikučiai pagiedo- • Juozas Bernotas po ilgos Ii- __ __ -- ________________ t ___________ _______
jo kalėdinių giesmių, gražiai gos mirė namie gruodžio 26. Po Nancy McNemey. Pažymėti- vasario 16 d. 4 vai. popiet pa-

ką.
Tą faktą pasakojo žmonės 

artimi kun. Kolesinskiui. Nė
ra galimybių jį patikrinti, bet 
nėra pagrindo ir juo abejoti. 
Kaip gi didelė auka buvo ano 
lietuvio, kuris ryžosi mirti- kad. 
žmonių apaštalas liktų gyvas” 
(252-253 p.). \
'• Ir taip ši -visą didelių 260 
puslapių knyga vadžioja skaity
toją vienas ųž kitą gražesniais 
pavyzdžiais po šešias pagrindi- -*neš savo da£ jam 1-gyveni- ®Senoje pašoko, visus linksmai gedulingų , mišių šv. Alfonso 
mo tikslą rodydama. Sv džiugindami. Tai nuopelnu mo- bažnyčioj palaidotas Holy Re- 
Rašta skaityti ii rūgindama. •kytoJų’ kUne aukojasi, kad jau- deemer kapuose gruodžio 28. ^Siidžiųjų^žmonių meile re- Uliktų lietuVLskas Liūdėti liko sūnūs Vladas. Pet-

ligijai pabrėždama, 4 —Katali- Ban^’ ras’ Jonas ir dukterys Morta,
kų Bažnyčios kilnumą nušvies- šio1 aut0 mechani’ Teresė ir Marija.
dama 5__ šventųjų gyvenimą kas" nuo S™4*1- 30 atidarė nud- Anelė Teleišienė po sunkias
teisingai nupiešdama ir 6 sava ®'ss® 5az°lino st°U 22°D Dg°s mirė sausio 1. Sv. mišios
meilės bei draugiškumo didin-' Frederick Avė. Vytui pažįstamie- buvo atlaikytos šv. Alfonso baž-

ji linki pasisekimo. nyčioj sausio 3 ir palaidota taip
t ' Vinco Velžio pat Holy Redeemer kapuose.
Statybos ir paskolos bendro- Paliko nuliūdusį brolį Joną But-

vė. esanti 751 W. Baltimore St., kų.
i Marylando valstybėj inkorporuo- 
f ta 1948. per radiją padarė pra- - 
t nešimą- iš kurio paaiškėjo, kad We*l Orenge, N J.
I bendrovė darė gražų progresą, ’ Naujų Metų sutikimą suruošė 
t padidindama kapitalą. Joje ga- Simonas ir Ona GudaG savo na-

AUKŠTYN
ŠIRDIS

Vytas Banys,

Jonas Obelinis

na", kad baleto mokyklos ve
dėja yra vietos miesto May- 
oro Raymond E. Snyder se
šuo.

Kalėdų senelis apdalino 92 
vaikučius dovanėlėmis.

Mal (Matas
Hamt-

< sesuo

IEŠKOM1 
r Deriiaįn

Dėdelė). gyvenusi^ 
ramack. Mich. Iešk<
Aleksadra Vaičiūnienėj ,

Antano ir PetronelėKJste- 
ponaięių. Ieško sesuo Nastė 
Stančikienė. Atsiliepti: Jonas 
Jasys, 102 Montgomery PI.. 
Paterson, N. J.

Paltarokas
(Atkelta iš 3 psl. r

mėgdavo kitiems priminti: 
"Dirbk, tai irDievas padės”. 
Jis tai ne tik skelbė, bet'ir 

____ ___ ____ _____  pats vykdė. Kad ir žiauriau- 
solistai. Kalbą pasakys svečias' šiame persekiojime nenulei- 
iš New Yorko.________________ ’ . .

rapijos salėje. Minėjimu rūpina
si vietinis Alt<į skyrius. Progra
mą išpildys parapijos choras.

HARTFORD, 'CONN

I Kun. J. Prunskis f
I "Pavyzdžius iš šventųjų I 
ž ir kitų heroiškų asmenų gy-1 
I venimo. žmonės ilgiau atsi-1 
į mena; tie pavyzdžiai daroj 
| didelės ir geros įtakos”. j 
i Tie pavyzdžiai yra sutelk- į

ti šiame leidinyje. Iš jų gali g dienom išsiskirstė atsilsėti. Kun.
sužinoti: ar mes žinome. K. Pugevičius 

g kur skubame? ar perskaitei | 
i laišką Tėvo? Kas yra meilė 
A ir. draugiškumas? : 
s Kaina: 2 dol. 262 psl.

Hartfordo Balto ' skyriaus Mazalas. M. Vaičiulis. A. Zit- 
piniginis bei rūbų vajus Įap- kai. Po 3 doL P. Gailiūnas. 
kričio — gruodžio mėn. davė Po 2 doL M. Antanaitis. V. 
§280,00 ir 1075 svarų rūbų. 
Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas:

, . 20 dol. aukojo P. Stankevi-
lima .laikyti savo santaupas bei muose W. Orangc, NJ.^ Jų gra-, čiai Po 10 doL Maldos Apaš

talavimo S-ga. Gyvojo Ro
žančiaus D-ja, L. R. K. S. A. 
89 Kp.. A. Gailįgnas. A. Kai- 
nąuski. A. ir M. Pateckai. 
i. Bairiūnai, A. Šileika. Po 5 
dol A. Aukštikalniai. T. Ba
kas, J. Cabitoris. Sv. Jono 

' Ev. Dr., L. D. S. 6 Kp., Z ir 
V. Dailydės. S. L. A. 124 Kp..

do rankų, palikdamas visada 
tvirtas, nepalenkiamas. To
kio nepaprastų gabumų, to
kios tvirtas valios vado ne
paprastai sunkiom gyveni
mo sąlygom, tokio "pasiauko
jusio ganytojo . prispaustoji 
kenčianti Lietuva buvo labai 
reikalinga.

Vyskupas K. Paltarokas bu- 
Balčiūnai, L. Baltrikonis. J. vo tapęs persekiojamos Lie- 

tuvas Bažnyčios simboliu. Jo 
. veide, kaip ’ pastebėjo nese

nai užgęsęs vyskupo mono-, 
grafijos rengėjas kun. Jonas 
Petrėnas.

buvo susikaupęs visas pa
vergtos ir kenčiančios Lietu
vos skausmas.

Ir dabar, to didžiojo vado 
netekusi. Lietuva skaudžiai

Benešiūnas. J. Bernotas. H. 
Cabitoris, A. Dapkus, H4 Dap
kus. L. Daugirda. A. Deltu
va. J. Giedraitis. A. Giedrai
tis. A. Grušas. J. Janušaus
kas. Z. Kavaliauskas. J. Leo- 
naitis. A. Liutkevičius, J. Ma
tukas. B. Maškėnas. A. Moc
kus. S. Mazalas. J. Osūchas 
J. Papievis. J. Petronis. A. Pe
traitis, M. Puidokas. K. Radi- pergyvena ir liūdi. Melsdami 
kas. Kiti aukojo po 1 dol. amžino poilsio - Didžiajam 
Per S. Pikturna gauta 7 dol Vyskupui, lurimę.A prašyti

Nuoširdus atiū visiems VicSl)0|f »»«)<> <^!fos vado 
Lietuvai, vado.

£ J S

gauti paskolų. ' žiai įrengtame “St. Clouds Klub”
Šv. Alfonso p«K. kunigo* buvo sukviesta apie 30 draugų..

po kalėdinių darbų keliom kurie buvo pavaišinti. Progra-
2Z_„. mą pravedė L Budreckis, Gudai

i ir A Dranginis minėjo savo vedybinio gyveni- 
išvyko sausio 5 ir grįžo 11. Kun. nio $5 metų sukaktį .Ta proga 
J. Antoszevvskis išvyks' sausio pareiškia gražių linkėjimų: kal- 
12. o , šiam grįžus, truputėlį pa- bėjo Katilius. W. Sinušas. Puti- 
ilsės prel. L Mendelis. nas. Garolis, Trečiokas. Paknis-

nsollotį^i^oąh Norušis, Trečiokienė. Garolienė. > o tr h a _______ .
radijos valandėlės sauso 11 Boreika, Kralikauskas. Dilis ir“ GaUiQnas' F- ^ecoiis. a. , Lietuvai, vado, krivis po skau-

rtroštas vakaras buvo labai įdo. kt Luckus, B. ir J .Mariikas, F. Hartfordo Balto Skyriaus , sulauktų ir šviesesnių
----- ‘ Valdyba * Tėvynei dienų.Koresp. Mončiūnas, J. Motčjūrias, A.

UŽSIPRENUMERUOKI! 
KULTŪROS ŽURNALU

AIDUS i 
“AIDAI”. MĖNESINIS 48 Į 
PUSL DIDELIO FORMA- į 

TO ŽURNALAS. EINA Į
JAU TRYLIKTUS 

METUS. 
GAIVINDAMI 

IR UGDYDAMI - 
MŪSŲ KULTŪRINI 

GYVENIMĄ 
P r e n u merais: 

VISUR 6 DOL 
Sietams

A D-R ESĄS:

I 680 BUSHWICKAVE. 
Į BR0OKLYN 21, H. Y



DARBININKAS

Cleveland, Ohio

SKAUTŲ BROLIJOS

LIETUVIS ADVOKATAS

A. IAIJO

Lietuvių-Anglų ir
Anglil-Lietuvių

Kaina $14

Pinigus slysti kartu su

i>R. D. PILKA

įŽįgįi

Pinigai siunčiami į Sov. Są
jungą, Lietuvą, Latviją,

koją ir dar nė 
reikiant nepas- 
to susilaukusi

RtypCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

100 rublių __ ______ $10.00
Persiuntimas .... ..... $ 5.00
.Perlaidos didžiausia. suma 

$50. Tačiau galite siusti 
perlaidu kiek norite.

Didžiųjų švenčiųx nuotaika 
skyrėsi iŠ eilinių darbo dienų 
nusiteikimų. Pamaldose abie
jose lietuvių bažnyčiose buvo 
žymiai daugiąu žmonių nei 
paprastai Daugiau Stiprino
si dvasiniu penu — ėjo išpa
žinties it komunijos. Šven
čių dvasia dvelkė iš visų pa
maldų ir pamokslų. Kaip kas
met, ir šiemet muz. Pr. Am- 
brazo vadovaujamas šv. Jur
gio parapijos choras pasiro
dė su visu gausiu savo kalė
dinių giesmių repertuaru. 
Tai graži ir prasminga šio 
choro šventinė dovana lietu
viams. Liętuvių radijo klu
bas, vadovaujamas J. Stem- 
pužio, specialią šventėms tai
kytą programą davė dviejo- 

,se savo transliacijose. Be ki
tų gausių sveikinimų, gyvuo
ju žodžiu Clevelando lietu
vius pasveikino abiejų didžių
jų lietuvių organizacijų vado
vai — LB pirm. St. Barzdu- 
kas ir Alto skyriaus pirm. 
J. Daugėla. •

DUODAMA SPĖČIAU NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

dų eglutes surengė abi litu
anistinės mokyklos — vysk. 
Valančiaus ir nauj. parapi
jos. Kalėdų seneliai atnešė 
dovanų, mokiniai atliko trum
pas programėles. Gražiai tau
tinius šokius šoko L. Sagio 
vadovaujamos Grandinėlės 
mergaitės. Skautai savo na
riams Kalėdų eglutę suren
gė atskirai.

Sekma^>niais
8 iki 8:30 vaL ryte

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa 
4> atipriM HMftje atettra WLOA. 155* kytecydee

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

Varžybos jau prasidėjo ir 
tęsis iki lapkričio mėrr. Da
lyvauja visi Brolijos nariai 
ir visi jos vienetai. Programa 
apima daugelį lietuviškojo 
gyvenimo, lituanistinio švie
timo ir skautiškojo veikimo 
sričių. Visam darbui vykdy
ti, padėti skautams paruoš
ti įvairiems lituanisRniams 
egzaminams bei atlikul įvai
rius darbus reikia skautų tė
vų, skaūtus remiančių mo
kytojų ir kitų pagalbas. Sis 
gražus užsimojimas pasiseks 
tik visiems bendrądaj»iau-

PIRMIEJI 1958 METŲŽODŽIAI
Dirva (sausio 2): “Mes būsime

> paraginti ir tvirtesniu darbu 
.^siekti savajai tautai ir valsty- 
t bei laisvės". Matyti ligi šiol to 
Vdarbo arba visai nebuvo arba
jisai buvo netvirtas. Tiktai ga- 

, netvirtas buvo kritikos žodis 
tiem, kurie stengėsi dirbti. Tad 
pasiryžimas ir patiem tvirčiau

> dirhk. dįęraai sveikintinas!
Draugas (sausio 2k “kai kalba
me apie platesnio pasaulio rū- 

. pėsčius. ir mes lietuviai, ne
galime iš jų išsijungti*’. Atseit 
kai apie tuos rūpesčius nekalba
me, tai galime iš jų išsijungti, 
ir tada jie mūsų neliečia. Pagir
tas tebūnie tas. kas tokiu būdu 

-suras sau ramybę!
Keleivis (sausio 1): ‘Mums jau 

nieko daugiau nebelieka, tik ge-1 
?■ rai išsigerti ir rožančių kalbėti". 

Vadinas. į 1958 metus žiūrima 
labai jau pesimistiškai, švie- 

zšoš kiek Įneša tik noras kalbėti 
rožančių, kad ir girtam. Vis ge
riau negu nieko!

Laisvė (sausio 2): “Na, tai 
kas gi dabar bus? Matysime ne
užilgo’’.. Neužilgo, sakoma, ne
bebus ai* jau parduoti to komu
nistinio laikraščio namai, dar 
labiau, sumažintas pats laikraš
tis. išmirę skaitytojai. R. Mizara 
visą bėdą verčia “dypukam” ir 
reakcijai". Būtų sveikas daly
kas savo dienas baigti “didžiojo
je tėvynėje”, kur tų Laisvės žu
dytojų’ nėr...

Naujienos Tsausio 2): “Dau
giau nesąmonių ir painiavos bū
tų nelengva ir sugalvoti”. Tvir
tinimas tikrai teisingas, kiek jis 
liečia šio laikraščio apžvalgas. 
Del palengvėjimo redakcijai ne
peiktinas būtų siekimas šiemet 

, tų nesąmonių ir painiavų ma- 
’ žiau prigalvoti. Linkime sek-

AVIACUOS helikopteriai aprūpinami apeciaiiate drietaiaate, ku
riais M JCres gaMma ISpr.eMI aemonte netekusius. Jeigu Re dar 
pftMurivuJa ppvirtiuj*.

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Kampas Houston SL 
Telef. AL 4-8319

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 NeaahM Str„ Ridgewood. Brooklyn. N. T 

Skambinti teL HYadnt 7-4677

vės pirm. D. Prikockytė. Iš
kilmes'pravedė Liet. Studen
tų Sąjungos pirm. V. Kleiza, 
į vestuves atvykęs iš Urbanos.

Broliai-Motuzai iš New Yor- 
ko atvežė ir gruodžio 7 ir 8 
Clevelande lietuviams parodė 
spalvotą Lietuvos vaizdų fil
mą. . . ‘ ~

Sausio 12 d. 5 vai. po pie
tų Alto skyrius šv. Jurgio pa
rapijos salėje rengia koncer
tą, kurio programą atliks sol. 
Jina Varytė iš Detroito ir 
Čiurlionio ansamblio tauti
nių šokių grupė.

sktn. Felicijus Prekeris, sktn. r- 
ats. pik. Evaldas Reikenis, 
psktn. inž. Kostas Nenortas-, 
psktn. Vytautas ždancevičius.

Pagrindinės varžybų sąly
gos yra paskelbtos Brolijos 
Krivūlėje, greitu laiku su pa
aiškinimais bus išleistos ir 
vyriausios varžybų komisijos 
instrukcijose.

švenčių metu vestuvinius 
žiedus sumainė dvi poros. 
Gruodžio 28 susituokė Nijo
lė Balčiūnaitė ir Petras Ma
želis.- Nijolė — ateitininkų 
veikėja, chorų dalyvė, scenos 
aktorė, Petras — aktorius ir 
režisorius. Abu neseniai vy
kusiai pasirodę su Fodoro 
“Brandos atestatu”. Todėl 
ir jų vestuvių puota, sutrau
kusi ne tik gimines bei arti
muosius, bet taip pat nema
ža visuomininkų bei scenos 
darbuotojų, virto prasminga 
šventė. Linkėjimus jaunie
siems perdavė LB pirm. St. 
Barzdukas, prof. K- Pakštas, 
Vaidilos teatro aktorių var
du Z. Peckus, iškilmės vado
vavo Vaidilos teatro adm. Z. 
Dučmanas.

Vasario 16 minėjimą
ruošia Alto skyrius vasario 

mėnesio 15 ir 16. Iš Chica- 
gos atvyksta pirm. Leonar
das šimutis. Minėjime daly
vaus eilė žymių amerikiečių. 
Vasario 15, šeštadienį, bus 
bendras minėjimas su meni
ne dalimi. Kitą dieną, sek
madienį, bus iškilmingos pa
maldos šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioje, o po pietų iš
kilmingi pietūs viename iš 
Los Angeles viešbučiu.

Lietuvių Respublikonų me
tinis susirinkimas

MCSŲ FIRMA GAVO Iš “INTOURIST” MASKVOJE OFICIALŲ 
LEIDIMĄ TIESIOGINIAI SIŲSTI SIUNTINIUS J:

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

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

Negalima i tą pati siuntinį dėti maisto su kitais dalykais.
SVARBU! Urnos siuntimo išlaidos, įskaitant muitą, sumokama Jūsų giminės ir 

draugai gaus siuntinius nemokamai
-Savo klijentų patogumui turime, daug įvairių prekių.

GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS 
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI LAIKE 48 V ALANDŲ <

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. v. Sekmadieniais nuo 9 vai. .ryto iki 4 y. v.
900 Utenu? Road, 11339 Jos. Campau. 632 W. Girard Avė.,
Ckveiaad 13, Ohio Detrolt 12, NMu HdMeĮphh 23, Pk.
Tek T0wsr 1-140 TeL TOn—Si 9-M K WMmt

Lietuvių Fronto Bičiuliu/ 
Los Angęles skyrius ruošia 
diskusijas sausio 26 d, 1 vaL 
po pietų šy. Kazimiero par. 
salėje tema:-Lietuvos laisvi
nimo jėgų konsolidacija. Įvai- 

“rių politinių grupių nusista
tymą tuo reikalu .pareikšti: 
dr. P. Raujlnaitis, dr. G. Va
lančius, dr. P. Pamataitis ir 
J. Kojelis. Diskusijų modera
torius bus L. Valiukas. Lietu
vių FrontoTBičiulių Los Ange
les skyriui vadovauja pirm. 
J. Ąžuolaitis ir sekr. J. Ko
jelis, t '

Naujas “Lietuvių Dienų” 
numeris

Gruodžio mėnesio numeris 
turi daug nuotraukų iš viso 
pasaulio lietuvių gyvenimo. 
Duodamas pasikalbėjimas su 
rašytojais Sofija Tomariene 
ir Algirdu Lansbergiu. Be to, 
rašo Kazys Škirpa, EeL šulai- 
tis, Marius Katiliškis,Kelmus 
Šalčius,' Stepas Zobarskas ir 
kit. “Lietuvių Dienų” žurna
lą redaguoja Bem. Brazdžio
nis, Juozas Kojelis, Juozas 
Tininis, Milton Stark ir Dau
mantas Cibas, žurnalo lei
dėjas — Antanas Skirias.

Antrosios vestuvės įvyko 
sausio 4. Čia žiedus sumainė 
Elvyra šikšniūtė ir Jurgis Va- 
dopalas. Jaunoji —' žinomoji 
mūsų sportininkė, ateitinin
kų veikėja, jaunasis — sporti
ninkas. Abu kaip sportinin
kai pasiekę nemažų laimėji
mų ir rekordų. < Elvyra taip 
pat skaudžiai nukentėjusi 
— Windsoro varžybose 1956 
susilaužiusi 
dabar kaip 
veikusi. Dėl 
visos liet, visuomenės giliau
sios užuojautos bei paramos. 
Ir jų abiejų vestuvių puota 
taip piat virto gražia švente, 
kurioj dalyvavo ypačiai daug 
dainuojančio mūsų jaunimo, 
nemaža vyresniųjų. Linkėji
mus * jauniesiems perdavė LB 
pirm. St. 'Barzdukas, Alto 
skyriaus pirm. J. Daugėla 
(Elvyra yra taip pat sky
riaus valdybos sekretorė), 
Fąsko pirm. dr. Alg. Nasvy- 
tis, stud. ateitininkų 'draugo- jant.

Estiją.
Pristatome per 2 savaites.

Pilnai garantuota 
ar oficialiai.

Lietuviu Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kiiocycl«s — Medford. Mas*.

Kiekviena «ekmadie.nj nūn 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite' ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNKKHUI — I Hhmaten KwHe Hmr. M CM- 
toite St. Norvroed. Mana. Skyriai: UtiMmaiM F-raitnrr C*.— ~ 
O. Ivaškai. 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market,-187 VVebster Avė.. Cam- 
bridge. Mass. Telefonai: NOrtroed 7-144»; gOsth Beeten 8-4618 ar 
-8-iMt; Klrktaod 7-8533.

Nepriklausomoji Lietuva (sau
sio 2): “Tikra kultūra, reikalin
ga šviesaus proto ir tyros, jau
triai plakančios širdies- mums 
dar yra perankstyva”. Atviru
mas yra labai girtinas dalykas, 
tik gaila, kikl dar nesiryžtama 
tos jautrios kultūros jau dabar 
siekti — dar per anksti. Na, pa-

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New Yotfc Z N. Y.

TeleL GR S416t
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara'šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

šiai susipjauna.
Vilnis (sausio 2): “Naujai

siais metais pradėkime dau
giau veikti, sąlygos veikimui 
bus geros.” Vilnis ragina JAV 
komunistus sukrusti, tikėda
mos. kad prie ‘'koegzistencijos” 
galės labiau galvą kelti. Budėki
te visu, šalių kolaborantai su 
Chruščiovu, nes Sibiro katorgos 
grėsmė tebekabo viršum galvos!

Žv. BePastogi*-^

lauksime kitų metų!
Vienybė (sausio 3): “Veltui 

pastangos mus supjudyti” — 
sakoma žengiant iš. pereitų me
tų. Tos pastangos, matyti, bu
vo daromos, bet liko nesėkmin
gos. Kad šiemet supjūdymas ge
riau sektųsi, pradedama “Miss 
Lithuania” rinkimais. Kas gi ne
žino, kad “gražuolės” dažniau-

GRAMERCY 
744 BROAD STREET, 

NEWARK, N. J. 
Licensed and Bonded 

, by N. J. State 
Banking Commission

Kitais metais kultūros Fon
do skyriaus, vėliau Liet. Stu
dentų Sąjungos skyriaus, 
dar.vėliąuLp apylinkės reng
to bendrojo Naujųjų Metų 
sutikimo šiemet pebebuvo. 
Tai nebeprigyja. Užuot bend
rojo sutikimo įsigali uždari 
profesiniai ar šeiminiai Na'U'- 
jųjų Metų sutikimai. Tokį 
sutikimą su gausiais svečiais 
šiemet organizavo Ohio Liet. 
Gydytojų Draugija, ir esą 
ten buvę malonu. Visą eilę 
sutikimų organizavo kai ku
rios šeimos, pasikvietusios 
savo artimuosius bei bičiu
lius. Dalis jaunimo, ieškan
čio kur prisiglausti, atsidūrė 
pas svetimuosius. Vadinasi, 
nėra visai gera, kai imame 
težiūrėti tik asmeniniu pa
grindu rengiamą sutikimą — 
tada nemaža mūsų dalis at
siduria už liet, bendruomenės 
ribų. Gaila, kad prie to pri
sidedame net tie iš mūsų, 
kurie esame įsipareigoję rū
pintis savo jaunimo lietuviš
ka dvasia bei ateitimi.

’ Iš kitos pusės ateitininkai 
moksleiviai ir jaunučiai gruo
džio 22 šv.,Jurgio parapijos 
salėje turėjo bendrąsias Kū
čias, surengtas jų mamyčių, 
čia buvo parodyta, kaip Kū
čios būdavo- švenčiamos Lie
tuvoje, ir buvo atskleista jų 
prasmė. Visais atžvilgiais svei
kintinas sumanymas. Kalė-

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuviu 
Kultūrinė Radk) Programa
WHIU1430 kllocycks

Bedford, Mass.
WORC, 1310 kllocykle«

LB pirm. St. Barzdukas 
sausio 12 d. po pamaldų lie
tuvių salėje padarys prane
šimą įvairiais liet, bendruo
menės klausimsūs — LB Ta
rybos ir atstovų į PLB seimą 
rinkimų, organizaciniais, pa
sisakys dėl bendruomenei da
romų priekaištų ir kt. Pra
nešimą rengia LB apyl. vai
dyba, įėjimas visiems laisvas.

St. P. įvyksta sausio 12 d. 12 vaL 
(tuoj po sumos) šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos salėje, 
šis lietuvių politinis vienetas 

sukaktuvinių 1958 nuftų per praėjusius metus atliko 
lietuviškojo skautavimo var- gražų darbą. Lietuvos bylos 
žybų komisija jau sudaryta, kėlime ir gynins? įtakingų 
Pirmininkas vyr. sktn. Anta- amerikiečių tarpe. * C.G. 
nas Saulaitis, nariąi — vyr.



BANGA TELEVISION

Su didele nuolaida parduoda ta’som

Jbnyčiūtė,

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

TALARSKi

EVergreen 8-9794

Collision Work:M. and

MICHIGAN FARM SURISDISPLAY
LĮ BROOKLYNE

Fountain. Mic’.ig

LAK: LATVIAI 50:37

Fischer

Atletas

PARCELS TO RUSSIA, INC

Lietąją Amerikos Piliečių Klabąs

ttlHNOA 
RESTAURANT

Estas Paul Keres, Sov. Ru- 
sijos didu 
muoju. 1 
Anglijoje.

937 iSRAND STREET 
-BROOKLYN ii. N. Y.

Diagramoje padėtis po 32. 
B:e6!

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

Madride tarpt turnyrą 
laimėjo Darga, V. Volj. ®T 
8-3 tš., ispanas A. Pomar ir 
Ųnzicker, Vok. po 7^, bel
gas O’Kelly 7. Dldmeisteris 
N^Rpssolimo, Prancūziją, bai- 
ge^septihtUoju su 6 tš.

JAV p-bėse, kurios vyksta 
N. Yorfce, pirmauja naujoji 
Amerikos šachmatų žvalgi 
£ė keturiolikmetis Bobby Fi
scher, jis turi 8^-1%, Re- 
shevsky 8, Lombardy 6. Fi
scher sudorojo Bisguicrį, lat
vį Metinį, Lombardy ir kt.

• Lietuviai — Harvardas. So.

APYGARDiNfU KREPŠINIO 
'.PIRMENYBIŲ + 
PROGRAMA

K Jezno vaL
Sajdnas.Jurgis ir Viktoras 

-Sakalauskas, Vladas, sūnus 
Mykolo fr jo duktė Elena 
- Sinkevičius, Jonas ir sesuo

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

Rf8 18.f:e RTe6 19.VI3 0-0-0 
2O.Žh3 Bg8 21.Vf2 Žc4 22.R:Ž 
h:R 23.Kalf Bd7 24.Žbl Bb7 
25.c3 Bb6 26.Bd2 Kd7 27.Žf4 
Ret 28B:h6 Bf8 29.Vf3 Ba6 
30^3 Bb8 31.Ž:e6 f :e6 32.B:e6! 
R:a3 33,Ž:a3 K:B 34.Vg4+ 
Ke7 35.Bf2 Be8 36.Vg5+ Kd7 
37.Bf7+ Kc8 38.Vf5+ Kb7 
39.Vd7 juodi pasidavė.

SShkevičius, Vincas r
Skinderls, Gendrikas, sū

nus Joną
’ šusteraitytėJuozo

Jonyčiūtė — Daduskienė, 
Uršule, Iš Komisarkos k-,

VTCTOR ABECŪNAS
351 Perk Street, New Britain, Conn.

nueina per 7-10 dieną. .
Siuntinių pristatymas garantuojamas gavi jo parašu. Jūs gaunate per mūsų (staigų gavūjo pMiisšjtųkvttų.
Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvy

kt* į įstaigų, jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkėini IMihėtanL
Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatų pasiekia pilniausio

je tvarko je • . - * .
Mūsų įštąiga per ilgą veiklos metų eilę išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi

mu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreiptis į mūsų įstaigą. ' .J ’ i. ’JJ

NAUJAS KREPAIS. Ed. Wach- 
ter,' buvęs Harvardo krepšinin
kų vadovas, bando Albany, N. 
Y., naujo tipo jo sukonstruotą 
krepšį, kurio lankas nuo lentos 
atstojęs 18 inčų, užuot 6, ir nuo 
žemSs 5 inčiais aukščiau pa* 
kabintas.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Bostono lietuvių abi koman
dos šį savaitgalį rungiasi su 
Harvardo universitetu, pas 
juos. Sausio 10 d. liettrvių 
B su Harvardo univ. H B, o 
šeštadienį sausio 11 d. lietu
vių A su Harvardo A koman
da. Sausio 17 d, į So. Bosto
no lietuvių piE d-jos klubą 
atvyks Harvardo klubas-rung- 

^ynėms sų mūsų B komanda, 
šeštadienį sausio 18 d. Lietu-, 
vių A vyksta pas Quincy “Y”.

Sydnejaus Kovas, laimė
damas - pabaltiečių turnyrą 
įveikė latvius 3^-2% ir es
tus 4-2. Vytautas Patašius 
pirmoje lentojė laimėjo prieš 
žinomą estą V. Poder. Poder 
A. S. VV. p-bėse 1955 leimėjo 
antrą vietą, 1956 žaidė N. S. 
W. rinktinėje prieš Pietų Aus
traliją, 1957 dalyvavo didelia
me Sydnejaus parinktųjų 
turnyre.'

Geelongo Vytis lahnėjp 1 
vietą miesto p-bėse tesužai- 
dusi vienas runktynes lygio
mis. Dalyvavo 10 komandą, 
žaidė: Bratanavičius, Jonu
šas, Giedrys, Malinauskas ir 
Norvydas.

Kunčienė,
Irena Aleksandra

Urbonas, Alfonsas, ir se
suo Anastazija, vk. Mateųšo

Vaitkevičiene — Pieterytė, 
Elzbieta, d J Baltraus, vyras 
Vąitkevičius, Antanas, kilę 
iš Jezno vai. < _ t

■ Vingiliauskis, Petras, iš 
Šiaulių

Virbickas, Jonas, iš Linku
vos vai., siuvėjas

Vitkauskas, Jonas, sūnus 
Ignaco, iš Raseinių ap. '

Zalepuga, Feliksas, sūnus 
Prano

Žukauskas, Jonas, dėdė 
Konstancijai Sinkevičiūtei

Consulate General of Li- 
thuania 41 West 82nd Street 

New York 24,. N. Y.

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

LUNCHEON 
COCTAILS 

DINNKR

___________ juodais. Pirco apF 
Sausio 4 YMCA pirmenybėse si gynimas

Lietuvių Atletų Klubo krepšį- 1>e4 d6 2.d4 Žf6 3.Žb3 g6 
nio vienetas įveikė latvius 50:37. 4>Rg5 5,Vd2 h6 6.Rf4 c6
Po pralaimėjimo pirmame rate, 7.0-O-O Va5 8.Kbl g5 9.Rg3 
mūsiškiai šį kartą suvarė aikš- ^5 .i0.Rc4! b5 ll.Rb3 Žbd7

12.f4 Ž:g3 13.h:g3 g4 14.e5 
d5 15.f5 Žb6 16.Vf4 e6 17.V:g4

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Micbigan Farm Sūrio, šis sūri« jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines AiyiriuliiĮ ir jų šeimos, Fountain, Mich.

IONO iR ANGINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

JAUNUARY CLEARANCE 
SPINET &■ GRANDS 

25% - 40% . 
D1SCOUNT

MANY FAMOUS NAMES
Reconditioned Pianos. Terms 
Steinway, Knabes, Wesers, 
Hardman, Kranich & Bach, 

others
Practice Piano From $75.00

• t FREE PARKING
Open Daily 9a.m.-6;
Thurs. to 8:30 p.m.

Lietuvių Atletų Khibo. sporto 
sekcija, rengdama 1958 mehj 
Rytų Amerikos Lietimų Apy- 
gardines pirmenybes Brooklyne, 
skelbia sekantį tvarkaraštį:
šeštadienį, sausio 11 d.

.2 yaL Jaunių.rungtynės —New 
Yorko LSK: ,Wbrcesterio Vytis
3 vak Vyrų rungtynės — Wa- 
terburio Gintaras: Bostono Dai
nava
4 vaL Pirmenybių atidarymas, 
invpkadja, 'dalyvių' paradas.
5 vaL Moterų rungtynės — New 
Yorko LSK :Waterburip Ginta
ras.
6 vaL Vyrų rungtynės — Brook- 
lyno LAK: Bostono Dainava-
7 vaL Jaunių .rungtynės Water- 
burio Gintaras: Worcesterio Vy-

8 vai. Sportininkų vakaras, — 
šokiai parajujos salėje.

Sekmadienį/ sausio 12 <L
11 vaL Pamaldos sportininkams 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. 5 vai. Jaunių rungtynės — 
New Yorko LSK: Watefburio 
Gintaras
6 vaL Moterų draugiškos rung- 

New Yorko LSK: Wa- 
■I Gintaras

Vyrų rungtynės — Broo- 
k^o LAK: Waterburio Ginta-

NOBWALK (SILVEEMINE 
ADORABLE HOUSE

Looking for new owner. My 
family has outgrown me. Am 
on one floor, pinepanęled liv. 
rm. eave ceilling, handsome 
fieldstone fireplacė, shelves for 
your books. My kitchen is com- 
pact with nice cuppboards and 
dining area. I have 2 double, 
one sing.e, bedrooms, one bath. 
There is.a small utility room, 

attic, 2-car garage. I am a 
warm house (storm windows, 
etc.) and am S aerc : property. 
My asking price is §27,300. If 
you want to see įne call Owner, 
VI 7-2852! P. S. Brokers pro- 
tected. -

Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drą^užtas, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos 
instrumentus, mamto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.

Galite atnešti savo siuntinius | bet kurią mūšų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai 
persiuntimui į SSSR, čia mūsų įstaigoje peržiūrimi, apriuūčimjamas muitas, perriuntimo išlaidos ir tuokjums pasiun
čiama sąskaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio ati&lipjimo, išsiunčiamas adreMtui,

Jūsų patogumui mūšų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų, pačiomis žemiausiomis kainomis. Taip, 
kad srantini salite sudaryti atmlankę į mūsų įstaigą.

Siuntiniai Jšshmi9anii per 24 valandas ano Jų gavimo. Jie adresatą pasHda per 6-7 savaites. Ore pešta sfantMai

Jeigu abejojate, -paprašykite pamėginimul. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėm^crautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį,' kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes. pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį. *

1580 Bedford Avmree, BreoUyn 16, N. Y.
ši įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vaL, šeštadieniais M. 

MANHATTANE FRIRMMRO PUNKTAS: 78 Seeomd Ave„ New York City, N. Y.

tuvių Atletų* Klubo rungtynes 
pastebimas šioks toks formos 
smukimas. Na, bet LAK visados, 
esant reikalui, pasitempdavo, to
dėl tikėsimės, kad ir šį kartą sa
vosios publikos neapvils. LAK 
greičiausiai atstovaus šie žaidi- 
kai :Bačanskas I, Bačanskas n, 
Cilčius, Daukšš, Kidžius, Bu
kauskas,, Keskonis, Kuryla. Bi- 
reitis H, Šlepetys.

Kuomet vyrų grupėje nuga
lėtojas sunkoka įspėti, jaunių 
grupėje reikėtų pirmenybę ati
duoti labiau prityrusiems Wor- 
cesterio Vyties krepšininkams. 
Jauniai iš Worcesterio, apvąįdę 
temperamentą su laiku gali iš
kilti ir aukščiau. Moterų grupėje 
Waterburio Gintaras turėtų po- 
pierio forma įveikti newyorkie- 
tes, žaidžiančias be savo koman
dos ramsčių abiejų latvių.

• TELEVIZIJOS APARATAI,
o VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI,
• FONOGRAFAI BEI STIPRI NTUVAI

ras
Visos rungtynės įvyksta St 

Francis mokyklos salėje, Driggs 
Avė. ir North 6 St. kampas, 
Brooklyne. Sportininkų vakaras 
salėje North 5 St ir Metropo
litan Avė. kampas, Brooklyn. 
Atvykę dalyviai registruojasi 
Lietuvių Atletų Klube, 1332 
Halsey St- Brooklyn 27, N.Y. 
Tel; EV .2-9790 nuo 10 iki 1 
vai. Lauktina visapusiškai gerų ko-
pipmemyržc ei CAVAiTca P Pat ** atitinkamo vi- rlRMcNYBES S| 5AVAITGA- dėraesio. pirmenybių Fischerio — Mednio partija

techniškas pasekmes stengsi- JAV p-bėse baigėsi ųmrnojo
ŠĮ šeštadieni ir sekmadienį mės duoti jau antradienio Dar- naudai. Fischeris paaukojo 

Įvykstančios apygardinės krep- bininko numeryje, o platesnį ap- bokštą už pėstininką, išves- 
šinio pirmenybės Brooklyne bus 
be abejo didelio dėmesio centre. 

•Tai bene svarbiausias mūsų 
sportinis įvykis po 1955 m. ben
drųjų Amerikos ir Kanados Čia 
įvykusiu žaidynių; Pirmenybės 
pravedamos taškų sistema, ir, 
dalyvių skaičiui sumažėjus iki . . .
trijų ekipų, žaidimo klasė tik- pilną sąstatą, norėdami bū
rai nenukentės. Bostono Daina- . a^gri^ti. Latvių geras 
va, naujai Įsikūręs vienetas, bei zoninis dengimas neleido mūsis- 
jau senokai pavojingas Water- ^ams perdaug vyrauti- nors dėl 
būrio Gintaras tikrai sudarys laimėjinfo abejoti neteko. Prieš 
seniesiems atletams iš BrooHy- latvlus 114 ir taškų
no nemaža galvosūkį. Brookly- 
niečtai dės visas-pastangas, kad 
bent namuose laimėtu, nes an
trame pirmenybių rate Bostone 
bus dar sunkiau svetimoje vie
toje. Sekant paskutiniąsias Lie-

LAIDOTUVię DIREKTORIAI
38t Maple Avenoe,: " BMrtfėrd, Gana.
--- ; .. 'V ,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose pat»*«eE£. 
prieinama kaina. v

Tel. CHapcJ 6-1377,

surinko: šutė 1 — 13; Kuryla 
— 9; Bačanskas I ir Bačanskas 
n ■—po 8—Šutė n — 6; 
Cilčius, Daukša, Keskonis - po 
2, Šlepetys ir Kidžius.

Kunčienė šustaraitytė, 
Irena Aleksandra

Kvedarys, Antanas ir Jur
gis, sūnūs Zidoriaus, iš Šila
lės vaL

Merlin, Petronėlė, sesuo 
Sofijos Toliušienės, gyveno 
Chicagoje, 4418 Sb. Wood St.

Mincevičius, Jucius, sūnus 
Augusto- -

Mincevičius, Vincas
Navickis, Aleksas ir Myko

las, sūnūs Mykolo, gyveno 
Chester, Pa. .

Palovaitė, Aldona
Pieterytė — Vaitkevičienė, 

Elzbieta, d. Baltraus, vyras

PER PERSON ....... . $7,00!!!
Includes: Coktail. 

FuŲ Course Chirken Dinner,

/.



ŽINIOS

KALĖDŲ EGLUTĖ BROOKLYNO MAIRONIO MOKYKLOJE

NEWARK, NJ

8AV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

WINTFJR GIRDEN TAVERN Ine.

SPORTININKŲ VAKARAS-ŠOKIAI
Brangiai, sagutei ir tetai Onutei, didžio liūdesio valandoje.

mirus jos vyrui

STASIUI APALIANSKUI, mams, etc.
reiškiame giliausią užuojautą.

BROOKLYN, N. Y.

Elena Ruzgienė 
Mokyklos ’ Vedėja

Lietuvos dukterų draugija 
sausio 14 d. parapijos salė

je pfie E. 7-tos gatvės šau
kia-savo narių susirinkimą.

G RA BORIUS 
B .LSAMUOTOJAS

Išnuomojami 6 kambariai 
su šilima ir šiltu vandeniu. 
Galima jau užimti.508 Ver- 
mont Avė., Brooklyn N.Y., Te- 
lef. EV. 5-7457.

? D. Nijolė Bražėnaitė 
išskrido -į Australiją aplan
kyti savo sesers.

NEW YORKE transporto sunkvežimis, minis prie avfru~Opfertai O. Grante tt LeweM, Mass, įva
žiavo į namą.. Penki žmonis. sužeisti. Namas taip apgadytas, kad ii jo turėjo iisi kelti 13 Seimą.

Parduodama skalbiamoji ma
šina. Kreiptis 89-36 219 St., 
Oueens Village, N.Y’ Telef. 
HO 5-3947 •

•7 Gražus ‘ pnvyrfyr ’ ;. ‘ ■
Darbininko skaitytojas 

Stasys Valkavičius, -gyv. 217 
Havemeyer St., Bropkiytf, N. 
Y. savo tetos L. Kasiulevičie- 
nės gimimo dienos proga už
sako Darbininką kaipo dova-

Didelis z pasirinkimas įvajrių vynų, deg
tinių. konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

■ šv. Vardo Draugijos
Apreiškimo parapijos na

rių pamaldos ir susirinkimas 
bus sausio 12 d. Iš ryto 8 vai. 
bus šv. mišios, po mišių pus
ryčiai ir mėnesinis susirinki
mas. Nariai raginami, daly
vauti.

Pavergtos Jungtinės Tautos 
rengia parodą, kurioje bus 

pavaizduoti bolševizmo dar
bai per 40 metų. Paroda bus 
Grand Central stotyje, ati
daroma sausio 20 ir tęsis iki 
vasario 20. Parodoje bus bent 
keli skyriai, bus išstatytos 
nuotraukos ir įvairūs doku
mentai, kurie pavaizduos bol
ševikų terorą, jų imperaliz-

šusiems mažiesiems dovanė
les, užkandžius bei gėrimus, 
dr. B. Nemickui ir Bačanskui 
už talką besiruošiant ir tvar
kiusiems finansinius reika-

Laiškas iš Lietuvos, 
adresuotas Moris Juozas, Glen- 
more Avė.. Brooklyn. Laišką ra
šo M_. Matulaitytė, Kaunas, A. 
Freda, Botanikos Pr Nr. 2-8. 
šio laiško savininkas prašomas 
kreiotis pas p. Jaka, tel. MIday 
7-4721.

Mirė
Mykolas Drąsutis, gyvenęs 

1521 Green Avė. Brooklyne. Pa
laidotas sausio 9 d. iš Apreiški
mo‘parapijos bažnyčios Vetera
nų kapinėse. Velionis buvo 64 
m. amžiaus.

, Matilda Stipinavičienė, gyv. 
East New Yorke, palaidota sau
sio 9 iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.

Daug triūso ir rūpesčio 
parodė mūsų mokyklos Tėvų 
Komitetas, Jiems noriu taip 
pat padėkoti: pirm. L. Žitke
vičiui, Aistienei — gražiai 
pravedusiai loteriją, Vilkutai- 
čiui, Poniai ir Ramunei — rū
pestingai ir skoningai paruo-

kun. A. Račkauskui už rū
pestį ir pagalbą, mokytojui 
R. Kisieliui už dainų paruo
šimą, Juditai Audėnaitei už- 
giesmėms ir plastikai prita
rimą pianinu, Ramunei Vil- 
kutaitytei už praaešinėjimą.

Ačiū Juditai Žilevičiūtei, 
nupiešusiai ir mums dovano
jusiai gražią Marijos ir Kū
dikėlio dekoraciją. Taip pat 
dėkoju mokiniams, kurie, ne
gailėdami savo laisvo laiko 
ir darbo labai daug prisidėjo 
prie scends ' dekoravimo ir 
programos atlikimo: Jurgiui 
Blazui, Ričardui Legeckui, 
Vidai Solomončikaitei, Ire
nai ir Marytei Sandanavičiū- 
tėms ir visiems mūsų artis
tams, o V. Kidoliui už' scenos 
apšvietimą ir grimą.

Didelė darbo dalis teko 
mokinių tėveliams, kurie rū
pestingai vežiojo mažuosius 
artistus į repeticijas, mamy
tėms, kurios pasiuvo rūbus. 
Jiems tariu lietuvišką ačiū!

Dėkoju J. Stukui, “Darbi
ninkui” <įr “Vienybei”, skel
busiems visuomenei mūsų 
ruošiamą Kalėdų eglutės va-

Federacijos skyriaus susi- 
rinkųne

sausio 17 d. 8:30 vąl. vak. 
šv. Petro ,par. salėje draugijų 
atstovai tarsis dėl bendro Va
sario 16 minėjimo.

e Šais metais
sueina 500 metų nuo šv. Kazi

miero gimimo. Tai vienintelis 
mūsų tautos šventasis. Daug kur 
jį rengiamasi minėti iškilmin
gai. Jau ir New Yorke sudaro
mas tam reikalui komitetas, šia 
proga primename, kad Darbin- 
ninkas yra išleidęs profesoriaus 
Zenono Ivinskio plačią studiją

Rastenis.
Pirmasis nušvietė tarptautinės 
politikos raidą nuo atominės 
bombos iki Nato konferencijos 
antrasis kruopščiai parengtoje 
paskaitoje nupasakojo galimu
mus, kaip palaikyti ryšius su 
anapus geležinės uždangos tau
tiečiais ir kokia taktika priimti
na įvairiais atvejais.

Paskaitos susilaukė gyvų 
diskusijų. Paisakė gen. konsu
las J. Budrys, St. Dzikas, K. 
Krušinskas, B. Kulys, dr. B. Ne- 
mickas, B. Šlepetys ir kt. Susi- 
rimkimui pirmininkavo dr. B. 
Nemickas.

Moterų Sąjungos 29
kuopa metinį susirinkinią 

šaukia sausio 15 d. 7 v. v. 
Apreiškimo mokyklos salėj. 
Visos narės prašomos daly
vauti, nes bus renkama nau- Kaip visi gyvenimo įvykjai 
ja valdyba. plaukia praeitin, taip ir mū

sų ruoštoji Kalėdų šventė 
vaikučiams jau praeity. Mes 
dirbame tik šeštadieniais ir 
tik po keturias valandas, to
dėl nėra laiko : pakankamai 
mokslo dalykams išeiti, o ką 
bekalbėti apie pašalinius pa
siruošimus! Bet Kalėdų eg
lutė Maironio mokykloje yra 
tradicinė šventė ir mes jai 
ruošėmės uoliau Kad mūsų 
mokiniai ir mažieji vaikučiai, 

. dar nelankantieji mūsų mo
kyklos, gali pasilinksminti 
šia proga, didžiausia padėka 
tenka klebonui kuru N. Pa
kalniui, kuris duoda patal
pas ir globoja mokyklą^

Programos paruošimu, pla
stika ir šokiais rūpinosi mo
kytoja J. Matulaitienė, kuri 
nuoširdžiai dirbo ir nugalėjo 
nemažai sutiktų kliūčių. Jai 

(dėkoju už rūpestingumą, pa
siryžimą ir didelį darbą.

Dėkoju mokyklos kapelio
nams: kun. J. Pakalniškiui ir

Tačiau kas būtų iš mūsų 
pasiruošimų, jei nebūtų žiū
rovų! Todėl dėkoju visiems 
atsilankiusiems ir tuo sutei
kusiems mums džiaugsmo. 
Mes jaučiame, kad mūsų dar
bas neina niekais, jaučiame, 
kad- nesame užmiršti, nes 
be mūsų mokyklos mokinių 
matėsi ir vaikučių — svečių, 
kurie tik Kalėdų eglutės pro
ga aplanko mus.

šia proga norėtųsi , primin
ti lietuviams tėvams, kad 
šeštadieninėje mokykloje, be 
sunkaus pamokų ruošimo 
mūsų jaunimas randa ir. lie
tuvišką draugiškumą. .

Juozas Laučka
, Amerikos Balso, lietuviško
jo skyriaus vedėjas Europoje, 
jo sūnui sunkiai susirgus, 
perkeliamas į Washingtoną. 
Sausio 1 atskrido jo žmona 
su sergančiu sūnumi, kuris 
paguldytas ligoninėje Wa- 
shingtone, pats J. Laučka 
dar pasiliko trumpam Vokie
tijoje. .

Gruodžio 29 šv. Jurgio drau
gijos salėje “Lietuvos atsimini
mų” radijo valandėlės direkto
rius Jokūbas Stukas suruošė vai
šes “Rūtos” ansamblio nariams. 
Skanius lietuviškus užkandžius 
paruošė direktoriaus mamytė. 
Tenka pastebėti, kad ši puota 
buvo dviguba, Rūtos ansamblio 
dirigentas Algirdas Kačanaus- 
kas minėjo savo gimimo dieną. 
Ansamblio nariai jam sugiedėjo 
ilgiausių metų ir įteikė dovanė
lę. Buvo linksma dalis ir šokiai.

Rūtos takelė

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Baisamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br< oklyn, N. Y.

Kan. J. Končius,
Balto pirmininkas, sugrįžęs apie šv. Kazimierą. Knygoje su- 
iš Floridos, buvo trumpai su- telkta medžiaga, pasinaudojant 
sirgęs. Dabar vėl "pradėjo eL^- Vatikano archyvais ir kitais šal
ti savo pareigas Balfe. > tiniais. Tai vienintelė knyga, ku

ri turėtų tiek daug medžiagos. 
Gausiai iliustruota, turi net 77 
paveikslus. Ji gaunama Darbi
ninke, kaina 3 dolerai.

antrojo pasaulinio karo ve
teranas, buvęs Amerikos Le- 
gijono Stepono .Dariaus Pos
to Nr. 317 komanderis, šio
mis dienomis buvo išrinktas 
pirmininku South Bostono 
Lietuvių Piliečjų Draugijos. 
Draugija turi apie 1.600 na
rių ir jos turtas siekia 250,

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su baldais ir vir
tuve Woodhaveno rajone. 
Skambinti: Virginia 6-2126.

J. B. SHALINS - 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ.

(Orte Forest ęarkway Station) 

Woodhavea, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuvea. 
Koplyčios nemokamai v&uee 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VTrgmia 7-4499

Mirė
, Po gedulingų* pamaldų iš 

šv. Petro parapijos bažnyčios 
palaidoti: '

Juozas Čepulis (sausio 2) 
38 m. Velionis gyveno 287 W. 
5-th St. Nuliūdime* paliko 4 
seseris ir 4 brolius. Palaido
tas šv. Benedikto kapinėse.

Ona Šimas (sausio 4) 60 
m. Velionė gyveno 9 Shafter 
St., Dorchester, Mass. Nuliū
dime paliko dukterį. Palai
dota Bostono miesto kapinė-

Petronėlė Jonaitienė (sau
sio 9.) 65 m. Velionė gyveno 
292 W. Brodway. Nuliūdime 
paliko sūnų ir brolį. Palaido
ta šv. Benedikto kapinėse. 

\ ' '

Augustas Belekevičius 
(sausio 8.) 62 m. Velionis gy
veno 85 Baxter St. Nuliūdi- 
me paliko žmoną, sūnų ir 
dukterį. Palaidotas N. Kalva
rijos kapinėse.

Valerija Sinkevičienė (saų- 
sio9.) 65 m. Velionė gyveno 
170 W. 5-th St. Nubudime 
paliko dukterį, sūnų/ seserį 
ir 4 brolius. Palaidota N. Kal
varijos kapinėse.

CAMBRIDGĘ, MASS.

Moterų Sąjungos 4 kuopos 
šauni vakarienė įvyks sausio 
19, 3 v. p. p. lietuvių klube, 
163 Haward St., Cambridge, 
Mass. Bus programa, vaišės 
ir šokiai. Pakviestos našlės ir 
našliai. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti vakarienėje. 
Rengėjai visų laukia.

Dar kartą primenama ir kvie
čiama vyčius dalyvauti suvažia
vime. kuris bus sausio 10, 11 
ir 12 d. Robert Treąt viešbuty. 
Newark. N J. Be eilini posė
džiu ir diskusija saus. 11 šešta
dienį, 9 v.v. viešbučio didžiojoj 
salėj semiformal šokiai, grojant 
Joe Thomo otkestrui. Sausio 
12. sekmadienį, ten pat užbaigi
mo vakaras, kurio programą iš
pildys pačių vyčių meninės jė
gos. Pradžia 5 v. Jaunimas kvie
čiamas atsilankytk Pajamos eis 
vyčių organizuojamai mokslo 
stipendijai.

Nukeliamas LB vakaras 
--Buvo seniau skelbta, kad sau- 
rio 18 įvyks didelis vakaras Ap
reiškimo parapijos salėje, bet, 
pasirodo, kad toji data, sutampa 
su Darbininko vakaru. Abiejų 
vakarų rengėjam pasitarus, LB 
New Yorko apylinkės valdybą, 
sutiko vakarą nukelti vieną sa
vaitę vėliau, ty. sau. 26. Įdomią 
ir neilgą programą išpildys 
lietuviško jaunimo' organizaci
jos ir mokyklų tneninės pajėgos, 
nauji besireiškią talentai, šo
kiams gros R. Butrimo orkestras 
Vakaras įvyks Apreiškimo pa
rapijos salėje. Įėjimas —1 dol. 
Pelnas skiriamas lituanistinio 
ugdymo institucijoms. Visi ma
loniai kviečiami į šią pirmą 
jaunimo šventę New Yorke.

Rastas auksinis žiedas, 
pamestas Sporto klubo ir San
daros rengtame Naujųjų Metų 
sutikime. Žiedo sarininkas te
sikreipia į J. Kepenį, 360 Pal- 
metto St., Brooklyn 37, NV.

LB N.Y. apylinkės
, nepaprastas susirinkimas į- 
vyko gruodžio 28,6 v. v. Piliečių 
Klubo salėje. Paskaitas skaitė 
V. Sidzikauskas ir

VAITKUS 
FONEBA.L HOME 

197 Webeter Aveeee 
PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

Ir Balsamuotojas 
Cambridge, Manu 

NOTAKY POBUC
PatanMMriMM Hee* tr aattl 

Nauja “ modemiška koplyčia Ser- 
tneniins dykai. Aptarnauja Cam- 
bridęe ir Bostono kolonijas te- 
miaiusiomis kainomis. Kainos Uk. 
pačios ir 1 kitus miestus. -T" 

imridte: Tek TB «-«4M

Wine & Liųuor Store
Brooktyn ll. N.Y 

Te!. EV 7-2089

Bostono lietuvių skautų 
Tėvų Komiteto vardu reiškiu 
gilią ir nuoširdžią padėką 
padėjusiems suruošti gruo
džio 29 pobūvį: , .

Programos * vedėjui Valen
tinui Vakauzai ir meninin
kams, išpildžiusiems progra
mą: poetui Pranui Lember- 
tui, Romualdui' Budreikai, 
Rimui Manomaičiui, Onai 
Ivaškienei ir jos tautinių š6- 
kių grupei.

Kųpiiteto nariams: Galdi- Oderiu 
kienei, Lendraitieųei, Baikai 
ir Petraičiui, kurie su dideliu 
pasiryžimu ir pasiaūkavimu, 
nesigailėdami laiko ir energi
jos, atliko beveik visą darbą.

Taip pat reiškiu i padėką 
talkininkavusiems vakaro me
tu: Simonavičienei, Nenortie- 
nei, Binkienei, Jakučiui Venc
kui, Račkauskui, Jonaičiui ir 
Skautininkui Manomaičiui 
bei jo skautams Binkiui, Ule
vičiui, Karosui.

.Didelis ačiū skautų mamy
tėms, kurios - paaukojo gau
siai ir labai skaniai pagamin
tą maistą.

E. Sinkys
Skautų Tėvų Komiteto

Pirmininkas

Tel. STagg 2-5043

Malthew P. Balla 
(BIELIAUSKAS)

FU N EB AI. HOME
- M. P. BALLAS—Direktoriui

ALB. BALTRONAS-BALTON
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

BOSTON. MtSS,

BARXSEYTčnTS ir SCNlh
F UNE R AL KOMI

254 W. Broadway
South Boston. Mass r-

4OSEPH BARACEViril>
Laidotuvių, Direktorių*.
T«LAN<lr«w8i590 k ~


