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ARKIV. EGIDIO VAGNOZZ1, 
naujai paskirtas j VVashingto- 
ną apaštališkasis delegatas. Va
tikano diplomatinėje tarnyboje 
jis veikia nuo 1940. anksčiau 
dirbo ir Amerikoje.

Kalėdom Amerika susilaukė] gražaus džiaugsmo
Amerikos politikai padarytas 

didelis kalėdinis džiaugsmas. 
Per metus buvo kalbama, kad 
Sovietai jau keieriais metais 
pralenkę Ameriką satelitais, ra
ketom ir kitais antorės erdvės 
pabūklais. Du Amerikos laimė
jimai parodė, kad Amerika ar
ba nėra atsilikusi arba gal ir 
tebevadovauja. Tai Atlas rake
ta, kuri nuskrido 6,300 myliu; 
gruod. 18 taip pat Atlas raketa 
i erdvę, kur virto satelitu. Tie 
Įvykiai nuotaikas pataisė tiek, 
kad dabar net abejojama, ar šen. 
Humprey ‘'slaptas7' pranešimas 
jog Sovietai turi raketa, kuri 
nuskridusi 8,700 mylių, yra tei
singas.

vak. Jo svoris — 8800 svarų. 
Sovietinis didžiausias buvo 29- 
19 svarų. Satelitu virto visa ra
keta. ne tik jos smaigalys, 
kaip anksčiau būdavo.

Naujo satelito orbita 115-920 
mylių nuo" žemės. Apie žemę 
apsisuka per 100 minučių, grei
tis — 17.000 mylių per valan
dą.

Nauja šiuo tarpu buvo ir tai. 
kad nieko nebuvo skelbiama iš 
anksto apie numatomą satelitą. 
Žinios buvo paskelbtos tik po
rai valandų praėjus nuo palei
dimo.
KALĖDŲ SVEIKINIMAI PER 

ATLAS
Atlas satelitas ypatingas dar 

ir tuo, kad jis gali priimti ra

dijo siuntas iš žemės ir jas 
vėl perduoti. Tokiu keliu pir
miausia buvo perduotas prezi
dento Eisenhowerio kalėdinis 

< sveikinimas su taikos linkėji
mais visam pasauliui.

Australijoje gruodžio 21 At
las buvo matomas gryna akim.

Manoma, Atlas išsilaikys erd
vėje tris savaites.

Atlas-buvo paleistas ketvir
tadienį. gruodžio 18 po 6 vai.

VAIŠĖS, PRAKARTĖLĖS. DOVAAOS
Amerikoje ima rodytis baisai už kalėdiniu papročiu reforma 

mažiau komercijos, o daugiau artimo meilės darbu

KALĖDOS SU STREIKAIS
Kalėdų šventėse išvykstan- 

tiena buvo Amerikoje staigme
na — nuo penktadienio nak
ties sustreikavo American .Air
lines lakūnai — apie 1500. Jie 
parinko gerą meta reikalauti, 
kad sprausminiuos.e keleiviniuo
se lėktuvuose lakūnų persona
las būtų padidintas.

Laikraščių streikas tebesi
tęsia dvi savaitės Galo nema
tyti.

krikščioniškos šventės supago- 
ninimą.

Prieš kalėdines vaišes

Tie ' visi balsai yra kylantis 
pasipriešinimas prieškrikčioniš- 
kos šventės supagoninimą. Kita
dos krikščioybė ėmė pagoniu 
šventes bei apeigas ir duodavo 
jom krikščionišką prasmę šian
dieninė miesto kultūra padarė 
priešingai — paėmė krikščioniš
kas šventes, išmetė religi
nę prasmę ir pavertė komer
cija. Prieš šią naują pagoniją

PREZIDENTAS EISENHOVVERIS po iškilmingo priėmimo diplomą kuriem pirmasis paskelbė 
ir apie Atlas raketos pasisekimą, Kalėdas praterdžia savo šeimoje.

Toledo srities vyrų katalikų 
sąjunga kreipėsi Į 600 įmonių 
direktorių, kad įmonės vietoj 
rengiamų vadinamų “kalėdinių

ir ima reikštis stipriau pasi-
priešinimas šių Kalėdų proga.

PAGALBA PRIEŠ

AMERIKA KERTASI SE MASKVA ŽODŽIAIS

SVEIKINIMAI 
E VILNIAUS

Iš Vilniaus neseniai atvykęs 
į Vakarus asmuo kreipėsi i 
Darbininko redakciją, perduo
damas laisvame pasaulyje esan
tiem lietuviam sveikinimus nuo 
Vilniaus lietuvių. Jo sveikini
mo žodžiai toki:

Mie'i broliai, sesės!
Mūsų tėvynė neša melo, 

skurdo jungą. Bet mes visada 
mintimis esame su jumis — ir 
alsuojame viltimi, kad vėl — 

suskambės laisvės varpai, pa
bus Gedimino pilis iš miego, 
pasipuoš žiedais ir trispalve vė
liava;

sodžiuje skambės sesių dai
nos, armonika gros vakarcis 
brolis.

Mes išpuošime seklyčią, lauk
sime jūsų sugrįžtant i tėvyne 
vėl laisva.

Mes linkime iš visos širdies 
— visi lietuviai, ir tegul Jėzu- 
lis atneša ramybe, vienybe pa
saulyje.

Sesė iš v ilmaus

!)e Gaulle jau

prezidentas
Prancūzijoje sekmadieni, 

gruodžio 21. de Gaulle buvo 
Trinktas prezidentu. Iš 81.528 
specialiu rinkikų už de Gaulle 
pasisakė 78.49 proe. De Gaulle 
turėjo du varžovus — komunis
tai buvo išstatę buvusį Pary
žiaus priemiesčio burmistrą G. 
Marane. kairieji nekomunis^ai 
buvo pasiūlę Paryžiaus univer
siteto profesorių Albert Chate- 
let. Abudu liko šešėlyje.

Lietuvoje
Mirė kun. dr. Juozas Liasauskis

Iš Lietuvos praneša, kad š:o 
gruodžio pradžioje Kaune mhė 
kun. dr. J. Liasauskis sulaukęs 
98 metu. Palaidotas Kaune, kur 
išgyveno nuo 1920 metų i.-ii 
mirties. Nuo 1920 metu dirbo 
Kauno Arkivyskupijos metro
polijos kurijoje. Buvo Kauno 
arki-katedros bazilikos vikaras 
ir nuodėmklausis. pirmosios in
stancijos bažnytinio tribunolo 
vice-oficiolas. consilium vigilan- 
tiae narys. Gimęs 1861 metais, 
kunigu įšventintas 1885. Griež
tas vegetaras mėgo ledo spor
tą.

— Kun. V. Grauslys yra Ši
luvos klebonas ir Šiaulių de
kanato vice—dekanas.

—Kauno arkivyskupijos ka
pitulos kanauninkais paskiriti:

Pareigas naujasis prezidentas.

vaišių” (Christmas parties) pa
leistų darbininkus ir tarnauto
jus vienai dienai pabūti drau
ge su šeima. Kalėdos, sako, 
yra šeimos šventė.

Už prakartėles
Ta pati Toledo,vyrų katalikų 

sąjunga paskelbė atsišaukimą, 
kad namai iš lauko būtu puo
šiami “prakartėlėm” ir kitom 
religinėm tomom. o ne Kalėdų 
seniais, kurie yra beprasmiai 
(Tarp lietuvių panašios akcijos 
ėmėsi kun. St. Yla. paskelbda
mas kalėdinėje kortelėje, kad 
kūčių simbolis yra prakartėlė, 
o eglutė jau Kalėdų pirmos die
nos simbolis.).

Prieš sukomercinimą
Šen. Mike Monroney, iš Ok- 

lahomos, į/pėjo sostinės pre
kybininkus, kad Kalėdų dieną 
susilaikytu nuo komercijos, ly
giai taip ir Padėkos dieną. Ki
taip jis remsiąs įstatymą, kad 
šventom dienom būtų prekyba 
visai uždrausta.

Už artimo meilės darbus
Ne tik katalikų spaudoje bu

vo aiškinama, kad Kalėdos yra 
šeimos artimumo šventė, kad 
Kalėdos yra mėtas parodyrii pri
sirišimą ne tik prie savo šeimos 
narių, bet ir prie paties Kris
taus bei prie artimo. Protes
tantai metodistai daug kur taip 
pat paskelbė atsišaukimus, kad 
Kalėdos yra šventė Kristui pa
gerbti. Vienas iš Žydų tikėji
mo atstovų “The Tablet” laik
raštyje palygino krikščionių Ka
lėdas su žydų astuonių dienų 
švente Chanukah, kada žydai 
taip pat apdalina vienas kitą 
dovanom. Bet ir žydam ir krikš
čionim bendras siekimas — ap
dovanoti tuos, kurie gyvena 
skurdesnėse sąlygose, parodant 
jiem daugiau širdies. Tas žydų 
tikėjimo atstovas taip pat pa
sisako prieš sukomercinimą,

KOMUNIZMĄ AR 
KOMUNIZMUI?

Kongresmanas iš Louisianos 
Passman, užsieninės paramos 
komisijos pirmininkas, atkrei
pė naujai išrinktų kongresma-' 
nų dėmesį, kad užsieninė para
ma daros “fantastiška”. Jis nu
rodė. kad paskutiniu metu iš 
3.6000.000,000 dol., kuriuos 
Kong. skyrė ginkluoti sąjungi
ninkam prieš komunizmą paim
ta pinigų parodos namam statyti 
Maskvoje. Paskui tie namai bu
sią perduoti tam tikrom sąly
gom Sovietam.

Tuos “kultūrinius mainus” 
labai remias informacijos agen
tūros direktorius G.V. Allen. 
Tai jam atrodo svarbiau už A- 
merikos Balsą, kurio skyrių 
Miunchene uždarė.

Vaikiškas pasigyrimas
Šen. H.H. Humphrey garsini- 

mąsi, kad jis parvežęs prez. Ei- 
senhovveriui Chruščiovo paslap
tis, “The Tablet” laikraštis va
di vaikišku pasirodymu: va. ką 
aš galiu. O iš tikrųjų Humphrey 
tepabuvęs Chruščiovo kurjeriu 
menkiem dalykam.

Prieš mainus
Millvvaukee per 11.000 kata

likų mokyklų mokinių ir jų tė
vų pasirašė raštą, kuris protes
tuoja prieš “kultūrinius mai
nus’ su Sovietais. Sumini so
vietinius melus ir žmonių bei 
tautų pavergimą (priminė ir 
Baltijos kraštus) ir mano, kad 
sovietinis anglų kalba žurnalas 
tebeskelbia melą Amerikos gy
ventojam. pritariamas ir re
miamas valstybės departamen
to. Raštas įduotas vietos kon- 
gresmanam Wilcy ir Zablockiu!. 
Prašoma, kad bent Milvvaukcc 
nebūtų ta sovietinę propagan
da platinama.

Tačiau griebiasi ir už Mikojano kaip už šiaudo
Valstybės departamentas, 

remdamasis Nato konferenci
jos nutarimu, paruošė atsaky
mą į Chruščiovo siūlymą pasi
traukti iš Berlyno ir jį padary
ti laisvą.

Memorandume tarp kitko pri
mena. kad amerikiečiai karo 
metu buvo paėmę Tiuringiją 
ir Saksoniją ir apie 5500 kva

dratinių mylių plotą perleidę 
Sovietam mainais už sektorių 
Berlyne.

Primena taip pat. kad jei ly
gios teisės i Berlyną nebūtų tai
komos. tai amerikiečiai galėtų 
reikalauti, kad Sovietai vėl pa
sitrauktu iš tų sričių, kurias 
buvo užėmusi ir Sovietam per
leidusi amerikiečių kariuome
nė.

Washingtonas Mikojano laukia
Sovietų ministerio pirminin

ko pavaduotojas A. Mikojanas 
paprašė Amerikos atstovybę vi
zos. Oficialiai jis norįs aplan
kyti Sovietų atstovą \Vashing- 
tone. Amerikos atstovas dėl vi
zos atsiklausęs valstybės sekre
torių. Tas tuojau leido vizą duo
ti. Valstybės departamento 
spaudos šefas paaiškino, kad 
Mikojanui bus atdaros durys ir 
Amerikos valdžios įstaigose, 
neišskiriant Baltųjų^ Rūmų. A- 
merikoie dar gaivinama šiek 
tiek vilčių, kad pasikalbėjimas 
su Mikojanu gali sušvelninti 
kiek Berlyno klausimą.

CHRUŠČIOVAS SPEKTAKLĮ 
TĘSIA

Bulganinas, buvęs Sovietų 
ministeris pirmininkas, dalyva
vo partijos centro komiteto po
sėdyje ir gruodžio 18 paskelbė 
prisipažinimą, kad jis vadova
vęs Molotovo Malenkovo sąmok
slui prieš partija, kad jis nusi
kaltėlis. o teisus buvo Chruš
čiovas.

— Izraelio ir Egipto kovos 
lėktuvai susišaudė viršum Nc- 
gev dykumos.kai Egipti lėk
tuvai mėgino fotografuoti 
Izraelio uostą Akabą. Egipto 
maskviris Migas tavęs pašau
tas.

Kinija remia Maskva
Kom. Kinija-gruodžio 21 pa

skelbė savo pritarimą Maskvos 
politikai, kad vakariečiai pasi
trauktų iš Berlyno.

Ženevoje susitarė
Ženevoje konferencija apsau

gai nuo netikėto užpuolimo su
sitarė... posėdžius neribotam 
laikui pertraukti. Per penkias 
savaites nepaisekė susikalbėti, 
ką konferencija svarstys.

— Viceprez. Nixonui keliauti 
j Maskvą Maskvos šalininkai 
vėl siūlo ryšium su Mikojano 
atvykimu i \Vashingtoną.

— Nato konferencijoje už
sienio ministeriam buvo pareikš
ta Amerikos kariniu sferų įsi
tikinimas. kad Sovietai karo ne
pradės. nes jie daugiau pra
laimėtų. negu laimėtų.

— Egipto sostinėje diploma
tai kalba, kad Nasseris labai 
susijaudinęs, nes Maskva nuo 
jo traukiasi ir savo svori per
kelia į Irako min. pirmininką 
Kassem

Maskvoje vėl garbina Staliną
Maskvos Pravda išgarbino 

Staliną jo 79 metų gimimo su
kakties proga. Pereitais motais 
apie tai tylėjo

PABĖGĖLIS AR NAUJAS 
HES3AS?

Sovietų rašytojas gruzinas A. 
Ceišvili, pabėgęs į vakarų Ber
lyną ir paprašęs azylio. gruo
džio 18 kalbėjo, kad jis at
vykęs į vakarus, norėdamas 
megzti kultūrinius santykius su 
Vakarais. Kultūrinė koegzisten
cija turinti būti pirmiau už po
litinę. Su ta mintim jis norįs 
aplankyti ir Amerika. Jis patei
sino Sovietų kaltinimu srašy- 
tojui Pasternakui. Nesutiko pa
tvirtinti. kad jis atvyko į vaka
rus. norėdamas turėti laisvę sa
vo mintim, aiškino, kad Rusija 
nebe ta kaip Stalino laikais.

Ceišvili pasakojimas kelia 
klausimą, ar jis tikrai atvyko 
azylio ieškodamas, ar jis buvo 
atsiųstas propagandos tikslais 
kaip Hitleris buvo pasiuntęs į 
Angliją parašiutu savo pavaduo
toją Rudolfą Hessą.

de Gaulle perims sausio 8.

"NIEKO NEDARYMO" 
AKCIJA

‘The Tablet' paskelbė veng
rų komiteto pirmininko Msgr. 
Varga nusivylimą dėl Jungti
nių Tautų sprendimo Vengri
jos reikalu. Nepaisant vengrų 
ir daugelio amerikiečiu pastan
gų. kad kom. Vengrijos dele
gacija būtų pašalinta. Jungt. 
Tautų nutarimas nei priimti 
vengrų komunistų Įgaliojimus 
nei juos atmesti esanti “nieko 
nedarymo“ akcija.

— Kaukauna, \Vis.. gruodžio 
21. kai tėvai \Veynebergai iš
ėjo i bažnyčia, namie kilo gais
ras, ir žuvo 6 mažamečiai vai
kai. Gaisro priežastis — spėja, 
buvo perdegę elektros laidai 
\Veynebergams tai antras smū
gis šiais metais — pavasarį tik 
gimė ir netrukus mirė dvynu
kai. Dabar pasiliko tėvai du 
vienu.

EIKITE IR SKELBKITE GERĄJĄ NAUJIENĄ — Romoje Siau 
ris Amerikos kolegijoje priima šventinius bOsimlcji Gerosios 
Naujienos apaštalai 39 nauji Amerikos kunigai.

J.—Stankevičius. Kaz. Žitkus. S. 
Telksnys — Kelmės klebonas 
ir Nik. čėsna. Joniškio klebo-
nas.

— Kun. Just. Lapis, buvęs 
Šiaulių šv. Jurgio parap. klebo
nas. vasario 26. 1959. švenčia 
75 metų gyvenimo sukaktį.

— Kun. D. Valančius, buvęs 
Radviliškio klebonas, išvyko į 
Šiaulėnus altaristų.

MIŠRIŲ TIKĖJIMŲ VEDYBOS 
ANGLIJOJE

Liverpoolio, Anglijoje, arkiv. 
Heenan paskelbė, kad reikia 3 
mėnesiu laiko gauti dispensai. 
jei katalikas katalikė nori tuo
ktis su kito tikėjimo žmogum. 
Arkivyskupas pastebėjo, kad 
tuo jis nesmerkia tų. kurie su
daro mišrias šeimas, bet nori- 
duoti laiko pagalvoti, kokia dva
sinė nesantarvė susidaro vaikui 
auklėti.

Arkivyskupas paskelbė taip 
pat. kad maišytų tikėjimų jung
tuvės gali būti atliekamos ir 
prie didžiojo altoriaus su var
gonais. Anksčiau tai buvo už
drausta. Tebuvo galima tik prie 
šoninio altoriaus ir be vargo
nų.

šalčiausias gruodis
Oro biuras mano, kad šis 

gruodis bus daugelyje vietų šal
tesnis nei kitais metais. INz. 
šalčio rekordai buvo N. Caro- 
lina - sniegas ir 6 laipsniai, 
žemiau nuliaus Maryland. Vir- 
ginia; šalčiai Folridos šiaurėje. 
Texas pietuose: 100 colių snie
go kai kur Nevv Yorko valsty
bėje

Baimės kojos ilgos
Nevv Jorsey advokatas John 

Perkins. 46 metų, su žmona ir 
5 vaikais nuvyko į N Zelandi
ja Priežastis bijojo, kad A- 
niorika ištiks atominės bom- 
Uos Jis įsitikinęs, kad “rusai 
užims mus dėl mūsų kvailu
mo“
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SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai

Vestovėms ir pokyliams tortai

BROOKLYN 6,N. Y.36-38-40 STAGG ST.
K

Telefonas: STagg 2-5938

sieti tik savaitgaliais

LONA BAKERYpakeisti

ŽmnniTTĮ, tii fa fiMUIinil ;*Mi******l»*»*»**«*«*i*»JSiis^

DANTISTE

I
LINKSMŲ ŠVENČIŲ

1 f

Kalėdų Kristus.
b suskirsty-

D - Z BOTTLING CO.SVEIKINIMAI ŠVENTĖSE

. Brookyn, N. Y.252 Kent Avenue

MATHE4V 4VIDLICKI, Prop.
DANTŲ GYDYTOJAS r

Also “WISE UP”

Dr. ELEN A VILČINSKAS pažėdjo (3)

Pure Lemon Soda
DENTIST ‘Ameriras Finest'

MANHATTAN HATSr

MALLORY HATS
BROOKLYN 11 N. Y.

STagg 2-8921

MARCY LLMBER CO
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Bcaver Boards and SheetrockVeneered Panels
BROOKLY’N 11, N. Y

Formika, IIardwaiK* & Mason Material SuppliesTel.: EVergreen 4-2318 Į

BROOKLYN 27, N. Y1382 HALSEY STREET, BROOKLYN 11, N. Y.241 SOUTH 4th STREET
Phone STagg 2-S669 STel. EVergreen 2-9790

Helps you keep

.ithuanian Athletic Club, Ine.

L

buržuazi- 
vadinama

klausosi Laisvosios Europos radi
jo ar Amerikos Balso. Daugiau

f

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

kad jis 
porų, o

B

499 GRAND ST. Cor. Union Av., BROOKLYN 11, N. Y. 
Harry Cariuccio

Kitas šūkis — nugalėti Ameri
ką. Kas trečias kinietis paimtas 
į liaudies miliciją. Tai 200 mili
jonų armija, kuri dar blogai gink
luota. Bet nūn. pirm. Chou En-

baigta še tuo, kas 
niam žodyne buvo

CUSTOM HATTER
STETSON HATS

jei mes neteksim 300 miL

tikuoją Amerikos radiją, kad ja
me esą daug propagandos. Jie 
norėtų daugiau informacijos, dža- 
žo ir kitokios modernios muzi-

340 GRAND STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Telephone ST 2-4329

irtMMAMi*

QUALITY MEAT MARKET
Specialiai paruoštos mėsos. Priimame užsakymus 

VESTUVĖMS IR POBŪVIAMS
We Take Ali Orders For VVEDDINGS AND PARTIES 

CHARLES SHIMANSKAS ir CHARLES MITCHELL, savinink. 
145 GRAND ST., 483 GRAND ST. BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-4608, 8-4627
seimą.

Vyrai ir moterys yra 
ti į “darbo kofonas”. Jas siunčia 
viena dieną į laukų darbus, ki
tą i fabrikus ar kelių tiesti. Mal

griež- 
pilnai įvykdyti 
tikėjimą.

Europiniai pyragai ir kepsniai,
Lietuviška duona —- Kalėdiniai pyragaičiai

3108 Washington St., JAMAICA PLAIN, Mass.
- < k TęL: JA 2-8388

MIRONAS MEAT MARKET
Namie gamintos lietuviškos ir lenkiškos dešros

• LUMBER - ROOFING - SASH-DOORS
MOULDINGS - MATERIALS - TRB

Manufacturers of Pure Fruit Eeverages 
Sparkling Pale Dry and Club Soda

BAR AGRILI.
IJąuors, Minės & Bcer

u
Ų ...
• : tinami iš bendro katilo. Atkrin- 

; ta atlyginimo ir pinigo reikalas, 
į Dirba po 14 — 18 valandų per

Ką mes galime padaryti? j
VYilliam Attwood, baigdamas pa- . Gyvenimas^ kurį mums ryti tom kančiom sumažinti, taig

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS 
Didelis pasirinkimas brangenybių

THE LEVY STATIONERV CO.. Ine.
Stationery - Printing - Fumiturc - Typewritcrs - Filing | 

Devices - Loose Leaf and Blank Books Office Supplies

DARBININKAS

kis. 
pasi

F
F
Fi

ŠVENČIŲ PROGA sveikina savo 

draugus, pažįstamus ir pacientus

J. B. DICPINIGAITIS, M. D
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das toje seniausioje ir didžiausio-, 
je pasaulio tautoje.

Kinija šiuo metu virto didžiu
liu fabriku, kuris perdirba iš pa
grindų Kinijos gyvenimą ir žmo
gų. Kinijos gyvenimą sukolekty- 
vina. Tik šm. pavasarį padarė 
pirmą didžiulį eksperimentą, o 
jau prieš keturis mėnesius Mao 
Tsetungas įsakė vykdyti kolcho
zus Visuotinai. Įsakė po šeštų die
nų. pradėjęs Quemoy salą bom
barduoti. ’»

šimtai tūkstančių ūkininkų 
namų nugriauta, kad jų vietoj 
pastatytų milžiniškus barakus. Į 
tuos barakus turi būti suvaryti 
tiek kaimo, tiek ir miesto gy-
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Sugriovę šeimą. Kinijos komu
nistai siekia ir žmogų 
— jį nuasmeninti. Jam 
nis turi perplauti taip, 

ctozinimas'eina? . savo^valios nei
komunistų pranešimų- esą Iki tik būtų Htišnus įrankis partijos lai Amerikos atominių bombų ne-

ana lyderių rankose. . bijo. Jis kalbėjo:spalio men. 90.4 proc. ūkininkų " 
jau buvo suvaryti į 24,000 kol
chozų. - •. ; - .. . . .

Iki metų galo žadėjo baigti 
tiek kaimo, tiek ir miesto kolek
tyvizaciją.

Atskiri barakai yra skirti vy
ram, atskiri moterim, atskiri vai
kam. šeimos suardytos. "Moterys 
išlaisvintos-’, kaip skelbia propa
ganda, kad “jos galėtų atsidėti 
didiem darbam’. Vyrai gali su 
žmonom tik savaitgalio metu ke
liom valandom “privačiai Susitik
ti’. Vaikai gyvena barakuose — 
prieglaudose ir tėvus pamatyti 
gali taip pat tik savaitgalyje.

f______ _________ ~
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i >
r 
r
t 
t
L
j:

T
i

t

Jie turi ne tik gyventi, dirbti, 
miegoti, valgyti, vaikus gimdyti, 
bet ir galvoti, norėti, neapkęsti 
taip, kaip įsako partija.

Tuos, kurie nesutinka ar mė
gina prieštarauti, valo be jokio 
gailesčio.

, Kiekvieno kino pareiga prane
šinėti apie tėvus, tarnautojai a- 
pie savo viršininkus. Pasakoje a- 
pie pasikalbėjimą viename Quan- 
tungo miestelyje. Senutė davė 
ryžių iš dubenėlio savo Oatinui. 
Kaimynė jai ir sako:

mes būsim vis tiek didžiausia r 
tauta. Prezidentas Mao Tsetun
gas kalbėjo: Amerika su atomi
ne bomba tėra popierinis tigras _

Anglų parlamento atstovas 
darbietis Crossman, keliavęs Ki
nijoje, pasidarė išvadą: jei Kini
ja turėtų atominę bombą, tai pa
vartotų ją nedelsdama .

Dr. BLADAS K. VENCIUS
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337 UNION AVĖ.,
EVergreen 4-1232

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

485 GRAND STREET,

šakoti savo įspūdžius -iš kelionės 
po satelitus, klausia: ką mes ga
lime padaryti? Tai reiškia, kuo 
laisvasis pasaulis gali padėti pa
vergtųjų likimui? Išlaisvinti?

“Išslaisvinimas jėga yra nega
limas. Atominis karas neišspręs 
jokių problemų. Bet mes turime 
kitokių ginklų, kurių komunistai 
negali atremti. Vienas iš jų — 
tai laisvės idėja, kitas—tai mū
sų aukštas gyvenimo standartas, 
trečas tai juokas. Jais mes gali
me pargriauti komunizmą labiau 
nei jo agentai gali tikėtis mus 
pargriauti”.

Autorius mano, kad tam tiks
lui reikia skatinti komunistus, 
kad jie kuo gausiau lankytųsi A- 
merikoje. Geležinė uždanga ame
rikiečiam nenaudinga. Amerikie
čiai turi lankytis taip pat kuo 
gausiau.

Amerikiečiai turį padaryti savo 
propagandą efektyvesnę. Esą Att- 

■i wood radęs mažai žmonių, kurie

' “Mačiau, davei ryžius katinui. 
Turiu apie tai pranešti policijai, 
nes gal yra dar, kas tai matė 
ir pranešė policijai ne tik apie 
tave, bet ir apie mane, kad aš 
nepranešiau’.

Kam visas tas fabrikas? Kini
jos komunistų vadai metė šūkį 
propagandai —<

tik kolektyviniu būdu mes vir
sime jėga, kuri pralenks gamybo
je Angliją. Tom lenktynėm sky
rė 15 metų, dabar juos sutrum
pino iki 5 metų.

Kinijoje šiais metais komunis
tai daro tai, ką Rusijoje pirma
me dešimtmetyje. Tik daro ki
nai didesniu užsimojimu, 
čiau — nori 
Markso skelbtąjį
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tam, kurį atneš
Kalėdos yra šeimos šventė, šei
mos prasmės ir reikšmės išaukš
tinimas. Kinijos fabrikas sugriau
damas šeimą ir sukurdamas jos 
vietoje kaimenę, nuasmeninda
mas žmogų padarydamas vergu, 
vykdo Antikristo mokslą.

mJ

Visus lietuvius nuoširdžiai sveikina, sulaukus

beliko jam pasakyti — ‘tegulJ
Viešpats Dievas susimil ant da-^ 
lies mužiko”. O man, bajorui, ne-| 
dera svetimoj bažnyčioj žvakeles! 
degioti ir pirštus tarp durų kai
šioti ...

Panašiai ir laisvojo pasauli 
raštininkas rūsčiai vaizdavo žmo
nių padėtį komunistų valdomuo
se kraštuose. Bet prie klausimo, 
kas daryti, ir jam belieka išva
da — tegul laikas susimils ant 
dalies pavergtųjų. 0 man belie
ka važinėti po anuos kraštus ir 
jų gyvenimą stebėti. Tai ge-f 
rai. Tik ar nuo atsilankymo pa
vergtųjų gyvenimas tikrai page
rėjo? Kai kurie buvo suimti 
tai žinom, o daugiau?

Kad nereiktų karo baimintis 
bet savo sąžinę turėti ramią .ga
lima su Attwood aiškinti, jog pa-, 
vergtuose kraštuose “daugumas] 

Attwood pasakojimas ir išvados nenori išlaisvinimo, jei tai reiš-j 
labai primena senąjį gerąjį Dio- kia karą’.. Jei dugumas būtų 
nizą Pošką. Tas žemaičių rasti- taip tikrai galvoję, tai nebūtų] 
ninkas iškilmingai vaizdavo mu- buvę sukilimo ne tik Baltijos! 
žiko kančias ir nuopelnus. Bet kraštuose, bėt nei rytų Vokietijo-l 
kai iškėlė klausimą, ką reikia da- je. nei Lenkijoje, nei Vengrijoje.^ 380-86 SO. Ist STREET BROOKLYN II. N. Y.

Sukilimo faktai rodo, kad ten STagg 2-5845. 2-5846
žmonės galvojo kitaip. Gal dėt ' 
to, kad jie nebeturi kuo rizikno- 'i 
ti. Rizikuoti tuo tarpu turi daug ! 
kuo laisvieji. Dėl to laisvieji ir i 
suglaudė ausis, nutilo, kai rytų > 
Vokietijoje. Lenkijoje. Vengrijoje . 
kraujas pasruvo.

Tie. kurie ten sukilo, tikėjo Va- i 
karų parama. Nors tikėjimas ap- ' 
viltas, ir lig šiol nevisai išblėsęs. 
Vakarų Berlynas aiškiai ir drą
siai pasisakė rinkiniuose už Va- , 
karus, nors telefonais ir lapeliais 
bei laiškeliais daugelis gyvento
jų buvo grasinami balsuoti ki
taip. Ir dabar burmistras Brandt ! 
skelbia Berlyno apgultos tvirto- 1 
vės gyventojam, kad pasitikėtų i 
Vakarais. Berlynas Išdrįso, ar iš-? > 
drįs Vakarai? >

Duok, Dieve, kad jie ir vėl ne- , 
apsiviltų. kada ateis lemiamasis , 
momentas. i

Duok. Dieve, dar labiau, kad ’ 
Attwood tautiečiai paklausytų Jo 
raginimo giliau pažinti komuniz
mą.

Jei pažintų, tada žinotų, ką

Reikia namie patiem — aiški
na Attwood — geriau pažinti ko
munizmą, geografiją, naujausias 
įvykius. Mūsų priešai daug ge
riau mus pažįsta Gali būti jie 
gansteriai,. Sako autorius, bet ko
munistų lyderiai yra kieti, šalti, 
apsišvietę žmonės ir turi didelę 
iniciatyvą šaltajame kare, tikėda
mi jo laimėjimu.

“Ką mes galime daryti. Mes 
turime viską daryti, kas yra mū
sų galioje, kad jie pamatytų, jog 
jie klysta".
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Šventoje Kristaus Gimimo šventeje
Kristaus Gimimo šventės an

trose mišiose prisimenama pir
mųjų krikščionybės laikų kan
kinė. Tokioje ’ didžioje šventė
je išskirtis jai daroma dėlto, 
kad ji didvyriškai mirė už tie- 
są^ kurios nė šiandien daug 
kas nenori priimti: nebetiki, 
kad Betliejaus Kūdikiu įsikū
nijo Dievas. Kadangi mūsų lai
kai daug kuo panašūs | šv. 

’ Anastazijos išgyventus, " pra
vers prisiminti, kas buvo ta 
šventoji kankinė.

šv. Anastazija, prisimenama 
Kristaus Gimimo dieną, didžio
jo krikščionių persekiojimo 
metu. Pirmasis žiaurus perse
kiojimas buvo Nerono laikais 
(64-68), antrasis — Dioklicija- 
no ir Galerijaus (303-313). Bu
vo išleisti įsakymai griauti krik
ščionių bažnyčias, deginti litur-

Sirmiume tuo metu gyveno 
kilni romietė Anastazija. Vie
ni šaltiniai ją laiko našle, kiti 
nurodo jos vyrą Publijų ėjusį 
aukštas pareigas pas Valerijų, 
kuriam jis pats įskundęs savo 
žmoną. Tam būtų pagrindas pa
tikėti, nes Anastazija buvo iš
skirta iš kitų suimtųjų krikš
čionių ir atskirai kalinta. Iš jos 
buvo reikalauta atsisakyti ti
kėjimo, kad Dievas įsikūnijęs 
Betliejaus Kūdikiu, gyvenęs 
tarp •žmonių ir miręs ant kry
žiaus. Kalinė laikėsi kietai, ne
perkalbama, neįgrasinama ir 
nepalenkiama aukoti valstybi
niam dievam. Už/tai įstaty
mas reikalavo mirties baus
mės, ir ji buvo įvykdyta 304 
metais saturnalijų laiku.

Saturno dievo šventę, vadi
namas saturnalijas, romėnai

' Kai permeti akįm didesnių 
parisekimų istorijas, beveik vi
sada jų pradžia yra pradėta neį
manomom sąlygom.

Panašią pradžią turėjo ir 
Rocmrterio lietuvių parapija, 
kuri neseniai atšventė 50 me- • 
tų jubiliejų.

Nors tą dieną šėlo pūga ir 
gatvės nebuvo lengvai pava
žiuojamos, bet į 11 vaL iškil
mingas mišias prigūžėjo pilnu
tėlė bažnyčia. Didesnę vietų da
lį užpildė organizacijos, prade
dant seniausia šv. Petro ir Po
vilo draugija ir baigiant pačia 
jauniausia — skautais. Daly
vaujant vysk. James E, Ker- 
ney, iškilmingas mišias aukojo 
ilgametis Rochesterio lietuvių 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Bakšys; asistavo dabartinis kle- J 
bonas kun. Pranas Valiukevi
čius ir buvęs vikaras kun. Do
minikos Mockevičius. Pats vys 
kūpąs, nors ir sirguliuodamas, 
tai dienai pritaikintą pamoks
lą pasakė. > ež -■ .

Vakare abi parapijos sales 
pripildė svečiai, susirinkę iškil
mingai vakarienei.

Čia vėl parapiją sveikino Ro
chesterio vyskupijos vicekan
cleris kun. George Concuzzi, 
miesto vicemajoras J. Farbo, 
kalbėjo kleb. kun. Pr. Valiuke
vičius, kun. J. Bakšys, vienas iš 
pirmųjų par. steigėjų Juoza
pas Rickis, parapijos patikėti
nis Jonas Levickis ir visos ei
lės lietuvių organizacijų atsto-

Penkiasdešimt metų Rochesterio lietuvių parapijai

KUN. JONAS BAKŠYS

kų, V. Vitkus — Liet Bendruo
menės, P. Norkeliūnas — Alto 
ir Balfo ir tt

Dalyvaujant toje pilnoje 
džiaugsmo ir gražaus sutarimo 
demonstracijoje net pagalvoti 
buvo sunku, kad galėjo būti ir 
kitaip.

metę.
Mykolo Venčio, seno Roches

terio lietuvių veikėjo pasakoji
mu, vieni iš pirmųjų lietuvių 
Rochesteryje buvę J. Juraitis, 
Ignas Saunoris, Juozas ir Mar
tynas Stučkos, Adomas Butri
mas. Pirmoji lietuvaitė Roches- 
tery buvusi Barbora Stulpinai- 
tė, kuri ištekėjusi už jau 
to Adomo Butrimo.

Anais laikais Rochesteris 
garsėjo savo siuvyklomis. Jose 
buvo nesunku gauti darbo, ir, 
to darbo viliojami, palengva 
rinkose lietuviai iš kitų JAV 
vietų. 1904 metais čia jau skai
toma apie 200 lietuvių, ir, va, 
Juozas Rickis, Adomas Butri
mas ir’Kazys ir Juozas černiai 
pradėjo rūpintis rasti lietuvį 
kunigą, kuris galėtų saviesiems 
tautiečiams dažniau suteikti 
dvasinius patarnavimus.

1905 metų Velykoms jie pa
sikviečia tada pradėjusį garsė
ti lietuvį kunigą Kazį Urbona
vičių — Kmitą.

šv. Jurgio, kankinio, vardas ir 
nutarta rinkti pinigus kas nė- 
nesį einant per namus.

Pats svarbiausias ir vienas 
iš sunkiausių reikalų buvo sa
vo lietuvio kunigo reikalas. Ne
galėdami rasti nuolatinio savo 
kunigo, kviesdavosi kunigus iš 
kitų parapijų bent velykinės 
išpažinties išklausyti. Kad būtų 
iš ko kelionės išlaidas apmokė
ti, velykinę išpažintį apdėjo 
50 centų mokesčiu. Vėliau tas 

. mokestis buvo pakeltas 
rams po 1 dolerį.

Iš dažniau besilankiusių 
nigų senųjų parapiečių prisime
nami: kun. J. Židinavičius, kun. 
Vincas Vizgirda, kun. J. Kras- 
nickis, kun. J. Jakštys.

1907 m. balandžio mėnesį 
išrenkamas komitetas bažny
čiai statyti; į komitetą įeina tie 
patys esamo parapijos komite
to nariai. Jie tuoj nužiūri ke-

vy-

Kad svečiui galėtų geriau ir
gražiau pasirodyti, 1905 m. ba- lėtą sklypų prie Hudson ir Wee- 
landžio 2 d. greitosiomis suor- 
ganuoja Lietuviškos Draugys
tės Pagalbos šv. Petro ir Povi
lo Draugiją. Jos sumanytojai 
ir steigėjai buvo tie patys J. 
Rickis, K. ir J. černiai, Ado
mas Butrimas. Pradžioje teįsi- 
rašė tik 28 nariai.

Pirmajai lietuviškai velykinei 
išpažinčiai ir prisikėlimo mi- 
šiomis prisiglausti gavo vokie
čių Holy Redeemer bažnyčioje, 
kur tada klebonavo kun. Ja-

ger garvių ir pasiūlo juos pirk
ti. Parapiečiai apsideda vien
kartiniu mokesčiu po 25 dole
rius nuo galvos. Kai tų neuž
tenka, skolinasi ir jau padaro 
tokią gerą pradžią, kad 1908 
metę sausio 12 d. šv. Jurgio lie
tuvių parapija įregistruojama.

Kitais metais parapijos na
rių skaičius jau pakilo ligi 700 
ir buvo gyvas reikalas turėti 
savo bažnyčią.

Nors vyskupo ir nepatariami 
nes buvo dar negalutinai išpirk
ti kai kurie sklypai, 1909 me
tų rudenį iškasė būsimai baž
nyčiai rūsį.

1910 metai Rochesterio lietu
vių parapijai ypatingai reikš
mingi, nes tais metais realiza
vosi kelių ilgų metų sunkaus 
darbo rūpesčių lūkesčiai.

Pavasarį Juozas Kasakaitis 
baigia Rochestery šv. Bernar
do kunigų seminariją, tampa 
pašventintas kunigų ir iŠ karto 
paskiriamas šv. Jurgio besiku
riančios parapijos klebonu.

Liepos mėn. pašventinamas 
kertinis bažnyčios akmuo, o 
gruodžio 11 jau pašventinama 
pati bažnyčia.

Tai nebuvo mūsų įprastine 
prasme bažnyčia, bet pusrūsio x 
ir dviejų aukštų namas. Pus
rūsyje buvo salė susirinkimams 
antrame aukšte patalpos moky
klai, o trečiame salė bažny
čiai.

Taip išsipildė pionierių sva
jonė. Jie buvo pasauliečiai mi- 
sijonieriai savųjų tarpe; jie bū-'~ 
vo ir narsūs kovotojai už lie
tuvišką reikalą.

Kun. Juozas Kasakaitis iškle- 
bonavo ligi 1930 m. balandžio 
25 d. Čia jis pradėjo pastora
cijos ir lietuvybės darbą, čia ir 
mirė.

Jam beklebonaujant buvo pa
statyta dviejų aukštų mūrinė 
klebonija, pradėta rūpintis baž-

(Nukelta į 5 pus.)
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šventė puošniu ir palaidžiu kar
navalu, kuris trukęs apie sa
vaitę ir baigęsis gruodžio 25. 
Anastazija tą dieną buvo sude
ginta klykavusios ir nusigėru- 
sioš minios pasitenkinimui. Jos 
pelenai sužerti į Savos upę, ku
ri juos nuplovė į Dunojų ir Juo
dąsias marias. Bet tuo būdu 
šviesus tikėjimas į Betliejaus 
Kūdikį nebuvo nei nustelbtas

Panonija kitados buvo vadi- neį užtemdytas. Po devynerių 
narna dabartinė Kroatija, slė- metų Konstantinas Didysis, sū- 
giama komunistinio teroro. Ju- nus šv. Elenos, Milano 
goslavijos diktatorius Tito yra (313) suteikė krikščionim____

gines knygas, suiminėti vysku
pus ir kunigus, nusavinti krik
ščionių turtą, drausti susirink
ti, versti aukoti valstybiniam 
dievam. Visiškai taip, kaip šian
dien yra už geležinės sienos. 
Ir šv. Anastazija gyveno tame 
krašte, kuris šiandien kenčia 
komunistinę priespaudą.

įkalinęs ir Kroatijos kardinolą siška laisvę Ji hnvn įgyta di- 
Aloyzą Stepinacą. Netoli gi Ju- dėlėm aukom, kankinių krau- 
goslavijos sostinės Bielgrado ju įr karžygišku tikėjimu 
yra Mitrovicos miestelis, se- .
nais laikais vadintas Širmiu- _
mu. Čia savo buveinę turėjo Tikėjimas ir šiandien re 
Galerijus, Romos imperato- lauja aukos. • Didelėm auk 
riaus Dioklicijano antrininkas,. *r kančiom tikėjimą išla 

krikščionys už geležinės siei 
Tarp jų yra nesuskaitomi k 
kiniai už Dievo tiesą, kuri 

....____ j.......„ -_______ dieną taip pat sušvis ]
tapdino su romėnų dievu Sale, kaip šviesi Betliejaus

įsikūnijusiu graikų dievu Her- Aukos tikėjimas reikalauj 
kulu. Abu reikalavo iš valdinių ir iš tų, kurie gyvena laisva- 
dieviškoš pagarbos ir aklo klus- me pasaulyje. Jie puolami ne 
numo. Visiškai taip, kaip da- prievartos, bet saturnališkų gy- 
bar yra komunistų užgožtose venimo gundymų. Kas neatlai- 
žėmėse. ko, praranda ir tikėjimą.

vyras gražios išvaizdos, bet 
brutalios dvasios. Krikščionis 
jis dar žiauriau persekiojo, ne
gu pats Dioklicijanaę, kuris sa
ve 1
Jupiteriu. Galerijus save laikė

SENOJI Rochesterio bažnyčia

cob Staub. (Jis leisdavo savo 
parapijos salėje lietuviams rink
tis tartis savo reikalais, o kar
tais, kai bažnyčioje nebuvo 
kaip, leisdavo ten atsilaikyti ir 
pamaldas).

Kun. K. Urbonavičius ypač 
išgyrė jų įsteigta šv. Petro ir 
Povilo draugiją, ir tuoj jos na
rių skaičius pašoko ligi 74.

Kai po to Juozas Rickis pa
rašė korespondenciją i Saulę, 
išgirdamas Rochesterio darbo 
sąlygas, tai Į tų pat metų galą 
lietuvių Rochesteryje jau atsi- 
rado apie 400.

Kitų (1903) metų rudeni v> 
kiečių parapijos są:ėje sušau
kiamas šv. Petro ir Povilo drau
gijos susirinkimas. Susirinki
me dalyvauja jau 200 narių. 
Čia Adomas Butrimas iškelia 
sumanymą kurti savą lietvišką 
parapiją. Susirinkimas sumany
mui pritaria vienbalsiai ir iš
renka parapijai organizuoti ko
mitetą iš pirmininko Vlado Sta
nevičiaus, sekretroriaus Juozo 
Rickio, iždininko Antano Stu- 
čkos ir iždo globėjų — Adomo 
Butrimo ir Adomo Norkevi- 
čiaus. {*

Po rtiėnesio kitame susirin
kime priimtas naujai parapijai DABARTINE Rochesterio bažnyčia

U
i! Staigmena
i!L Kūčių vakarą

Mykolas paspaudė bendradar- 
bian rankas, pasakė “Merry 
Christmas’, šoko į mašiną ir 
išvažiavo. Užpakalinėj sėdynėj 
pūpsojo kalėdinės dovanos šei
niai.

žinodami pašnekėsim, — pasiū- automobiliu. čiau mano bandymas, atrodo, — Gyvenu Manhattane, pone. — Ką jūs dirbate? — neiš-
! lė Mike. — Kodėl taip padarėt? — tamstos nepaveikė. Neatrodote Bet tai nesvarbu. Kiekvienu at- kentė Įtikę.
! Nepažįstamasis įsirangė į ma- negalėjo suprasti Mike. — No- piktas. veju galiu grįžti traukiniu. — Esu banko menedžeris,

“ —Sakykite, ar jūs vedęs? — kukliai pasisakė Mr. Higgins.
— Ne, — pakratė galvą Hig- — Banko menadžeris? — 

gins. nustebo Mike. — ir sakotės ne-
H. Higgins atrodė labai galįs atkreipti kitų dėmesio?! 

gerai ir gražiai. Jo amžius — — Ne! Aš tik kitiems skiriu
_________________k _______ _ . . . . apie penkiasdešimt, paausiai dėmesį, bet man — niekas. Esu 

spaudė signalą, norėdamas bent jūs už tai labai pykstate, pone? jau, ką tai reiškia, kol pasakė , — Taigi, gera jums, labai truputį žilstelėję. Bet tai jį užsidaręs. Man sunku prie ki* 
gera, — atsiduso Mr. Higgins. darė dar patrauklesnį. Buvo ap- tų priartėti ir kitiem prie ma- .

ILSE STANLEY i!
-------------------------- Į . . ________________ _ . .

j šiną. Net pasitenkinimo šypse- rėjot nusižudyti? >.
i na pasirodė veide. " — O ne, Pone,—atsakė Hig-

! — Ko einate per gatvę, kur gins. — Tenorėjau, kad kas
i! tokia automobilių kamšatis? nors atkreiptų dėmesį į mane.

— Aš norėjau atkreipti šiek 
į tiek žmonių dėmesį į save. Ar

—Aš nesuprantu....
— Ir aš ilgesnį laiką nežino-

— Aš visiškai nepiktas. Ta
čiau netikiu, kad tai pagelbėtų 
jums. Džiaugiuos, kad visas šis 
reikalas tik taip baigėsi ir kad, 
pagaliau, aš vykstu laimingai į 
namus Kūčių ir Kalėdų švęsti.

tuo garsu įgąsdinti keistuolį 
žmogų. Žmogus reagavo. Ma- kur patogiau išsisukti iš didžio- 
šinų jau susitelkė visa virtinė, jo judėjimo.

— Ką po perkūnais?! Ar no- —Jus pristatysiu į artimiau- 
rit, kad kas pervažiuotų? — šią ligoninę. Gal sergate?

Mike Harris važiavo rytine šaukė Mike pyktelėjęs. — Jei —O prieštaravo žmo-
puse Franklin Roosevelt keliu, * mėgsti pasivaikščioti, tai pasi- gus. Esu visiškai sveikas, užtik- 

. Triborough tilto link. Už tilto rink nevažinėjamą gatvę. O gal rinu tamstą. Savo mašinos kraš- 
laikėsi dešinės ir tikėjosi greit nusilakėt? toliu mane tik palietėt, bet ne-

Mikiui to užteko. Jis žiūrėjo, gydytojas...
— Vadinas, jūs esat ligonis? — Kai parvažiuosit namo, susi- sirengęs gfažiai, skoningai ir nęs. Kartą buvau užprašytas j 
— Ne, nevisai taip! Tiesa, aš 

kartais pasijuntu lyg pavargęs, 
lyg nustojęs klausos. Daug kas 
tokius jausmus turi gyvenime. — Taip, nes visas mašinos ne mano reikalas, ir gal netu- 
Mano gydytojas aiškino, jo nuo- galas užverstas dovanomis, 
mone, mano širdis silpna.

— Gal perdaug dirbat ir per mesį, — palingavo galvą Hig- pia dėmesio? Mane tai stebina.

lauksite šeimos dėmesio. Ar ne švariai. svečius, bet sėdėjau kampe ir
taip, pone? — Kodėl nevedat? — pa- visą laiką galvojau, jog esu naš-

Mike nusijuokė: klausė Mike. — Tai, žinoma, ta tai draugijai.
Mike negalėjo suprasti, kaip

rėčiau to klausit, bet kam ta- gali gyventi pasaulyje toks vie-
— Tai verta už tinkamą dė- da sakote, kad niekas nekrei- nišas žmogus.

— Jūs matote, pone, — vūi 
pratarė Mr. Higgins, — ir jumspasiekti Long Island. Bevažiuo- __  ąj nesu girtas, pone. Aš sužeidėt Buvo verta man rizi- mažai ilsitės? gins. — linkėčiau ir sau, kad — Jūsų nustebimas dar ma- M ___

dams suktelėjo mašinos radiją., blaivus, __ ramiai at- gavus tokį užmokestį. — Beveik taip. Gydytojas galėčiau pirkti ir vynioti kalė- ne ypatingai laimina, — pabrė- įkyriu, ir jūs greitai nebepakę-
Parigirdo muzika. Komentato- keistas keleivis. •**w“*v"*1 ’ ~
rius įspėjinėjo nesiskubinti 
prieš šventes, primindamas pra
ėjusių metų aukas.

— AŠ ištęsėsiu tai, ką pra
nešėjas pataria, —galvojo Mike 
— Ir ko man skubėti.

— Kokį užmokestį ?— nuste- man patarė imti vitaminus, na, dines dovanas. žė Higgins su dideliu pasiten-
TaHa tnrMiim Hnnfi kad ^e. ir rasti šiek tiek kitų dėmesio. — Jūs stingate pinigų? kinimu, — nes tai jau dėmesys

nueiženpi nrieš istatvmus’ Pir- “Manau’ 8^ P^šės. Lei- — Ar tai pagelbėjo? — O ne, aš turiū pinigų, ir man. Tačiau man būtų sunku
4™ skito prisistatyti. Esu A H. — Well, mano širdis, bent gana daug. Banke sąskaita di- atsakyti į klausimą, kodėl tikau 

maris ^heinmkas turėtų tave ffiggIns atrodo nebėrjĮ blogam doka Tik kam pirkU nevedęs. Apie tai dažnai pagal-
W n- -n • v : —Malonu, aš vadinuosi Mic- vy. Aš ėmiau vitaminų kapsu- dovanų, nes niekas į mane ne-, voju. Kada buvau jaunas, bu-

~ ...._________ __ BGtll visi^i tvarkoje, po- bae| Harris. Būk gens ir paša* les. Bet dar vieno vaisto taip kreipia jokio dėmesio ir niekas vau per daug užimtas, laiko ne-
Staiga jo akys pastyro. Sku- ne’ flegmatiškai atsakė ne- gįjgj ant keu0? ir negalėjau gauti. Tai kitų dė- manęs nemyli. turėjau. Esu kilęs iš mažos šei-

biai mynė stabdžius, ir mašina ^ pažįstamasis. —Pasisamdžiau taksį anoj mesto. Taigi, prieš šias Kalėdas Jie buvo visiškai netoli Long mos. Studijavau ir vakarais
sužviegusi sustojo. Prieš akis, Automobilių didelė eilė jau pus^j Kai pasiekėm vidurį til- pasiryžau ką nors supykinti. Island. dirbdavau. Neatsimenu savo tė-
tarytum iš žemės išdygęs, sker- buvo už Mike mašinos. Dauge- to, sustabdžiau, sumokėjau ir — Kodėl? — Žiūrėk, taukšta, — tarė vo. Jis mirė, kada buvau dar _ . . .
sai kelto žingsniavo žmogus, tis nekantravo ir trimitavo į- įlipau. Jam parirodė keistoka, — Jeigu kas nors yra supy-, Mike. — Galimas daiktas, jus visiškai mažas. Tada turėjau Šeimai Švento ir gražaus vaka- 
Jis ramiausiai ėjo per gatvę lyg vairiais garsais. tą vyrą užtikrinau, kad čia kęs, tas atkreipia ir dėmesį, — vežu nepakeliui. Kur gyvena- daug padėti mbtinai. Paskui ga- ro.
būtų lauka ar piavoj. Miką pa- — Sėsk į mano mašiną, va* turiu būtinai sulaukti draugą su aiškino Mr. Higgins. — ta- te? vau gana gerą darbą.

site manęs.
— Ne, visai ne! Jūs nė kiek 

neįkyrus. Štai, pone Higgins, 
jau mes beveik namie. Ar su
tiktumėt Kūčias praleisti su 
mumis?

— O aš labai norėčiau, bet 
netikiu, kad tai būtų galima....

—Kodėl ne?
—Aš negaliu trukdyti jūsų

(Bus daugiau)



DARBININKAS

KALĖDŲ ŠVESTES

tebūnie Jums turtingos palaima ir džiaugsmas telydi

Jus kiekvieną NAUJŲ METŲ dienąParties

Blinstrub's Village & Grill, Ine.

SO. BOSTON, MASS.

Liksmų šv. Kalėdų ir laimingų 1959 Mėtų linki

OBSERVATORY HILL FLORIST

CHICAGOJE PAGERBĖ PRELJON| B ALKŪNĘ 196 CONCORD AVĖ.

Tel. TR6-1340, namų MY 6-1261E. ŠULATHS

r- ■

GEORGE E. CORNHELL and SONS Ine., Proprietors

Telephone 29-2, Wareham, Mass.

■F

j

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ir

COLONIAL MOTORS GRANT LAIMINGIAUSIŲ 1949 NAUJŲJŲ METŲ

NASH — RAMBLER — PONTIAC linki visiems

WABEHAM, MASS.
75Tel. W A. Enkausky ir J. Gailevičiy šeimos

CHARLES k SCHUCK, Prop.

A DAUKANTAS, savininkas
ROUTE 28, CATAUMET, MASS. Aukščiausios kokybės valgomieji produktai ir

pasirinkimas importuotų valgiųLOcust 3-6511

ir 
J. 
il-

I

r

. Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi: prel. Ig. Albavičius, inž. A. Rudis,
(4. Rudienė, prel. J. Balkūnas, N. Gugienė, kun. J. Jančius, kun. A. Bernatonis, kun. S. Santaros, A. Baronas.

Šv. Kalėdų ir 1959 Naujųjų Metų proga sveikina visus 
savo klijentus ir draugus

raportą prel. J. Balkūnul, apie’ Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 1959 Naujųjų Metų linki '

The Cornwell Memorial Chapel
Equiped & Qualified To Serve Anywhere 
Through Our Membership Affifiations

4-6 BERKSHIRE ST. CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TR 6-8374

Cambridge Bottfing Berkshire Beverages Co.
Broliai PUZINAI, savininkai

Išdirbėjai aukščiausios kokybės minkštų gėlimų

Balfo direktorius A. Baronas pa-; 
skaitė 3 humoristinius gabalus:,

AL. JAKUTIS, savininkas
Pristato visiems reikalams visada šviežias ir gyvas gėles

CAMBRIDGE, MASS.

užviešpataus šioje bendroje lie- sius ateivius, 
tuvių šalpos organizacijoje.

UBEN CASTALDO SUPERETTE
• . r

padėkojo šeimininkams, prel. J.: r 
Balkūnui, visiems svečiams už , 
atsilankymą ir rodomą dėmesį, i 
Baltut

fe

GLEN COVE HOTEL

Baaquets

417 Onset Avė. ONSET, MASS.

Tel.: Wareham 563

ROBERT W. SAVARY
CHRYSLER — PLYMOUTH — DODGE 

JOB-RATED TRUCKS

ONSET AVENUE, EAST WAREHAM, MASS.
Phone: Wareham 63-R •

Fruits — Vegetables — Groceriės
N. FALMOUTH, MASS.

33-36 MARION RD.

GIBB’S SERVICE STATIOM

Ttres - Tubes - Batteries - Auto Accessories

CORNER PACKAGE STORE
Routc 28 and 151

NOETH FALMOUTH

MAC ARTHUR BLVD. H. A. SUDDARD, INC
Rante 27 CAPE COD

i

WAREHAM, MASS.Routc 28
Tel. 643

1

ELMER SCHOTT, Lodi, Calif.

MAPLE SPRLNG BEVERAGES
We don’t know where mom is būt we got POP on ice!

FRANK PULANSKI

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC. ISSOKSO.VSNew York2.N. YĮSI Orchard Street
TeleL GB 5-S1SS

Bostonian Stiocs for Men & Boysko.

"Sptadėkite žvaigždės” — Alės

FALMOUTH, MASSACHUSETTS
SIUNTINIAMS f LIETUVAI

h Švarkams, moterų eilutėms, šaknelėm* bei tvarkant*.

NOYES’ GARAGEIrena Bendžiūtė. Kalėdines gies- 
mat rfalnaa Ir oIlAraiAine nirv&lA

(vrbolesale) kainom!*

REAL ESTATE

NO. FALMOUTR,

f

phlečtas | vakarą atvykti Ir savo 
dalyvavimu šeštadieninės mokyk-

mokyklos mokiniai. Režisuoja A- 
dolfas Gaigalas. Tautinius šoklus 
ir žvaigždžių šokį ruošta

GREAT NECK ROAD, EAST WAREHAM, MASS.
Telephone: Wareham 425

187 TVebster Avė. Cambridge, Mass.
Tel. KI 7-8533

mes, daina* ir eilėraščius ruošia 
mokytojai Birutė Rukšlenė, Vy
tautas Muraška ir Antanas Šilei
ka. Tėvų komitetas Ir mokytojai

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vok&cai ir lietuviškai. 
Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Nukaitės scenos vaizdelis bus su- 1 
Vadintas gruodžio 27 d 6 vai

Ford Marmon-Herringtoii AH-Wheel Drive Trucks 
Marion Hydraulic Hoists - Bodies

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

WINGS PLAY STORE

Hart Schaffner & Marx Clothes for Men

1

JoneS Road and Clifford Street

FALMOUTH,

TONY’S DINER ANNIVERSARY

PortaHe TV, Hi-Fi Sėt
April 11, 1939 CAPE COD

•MM*

NEWM A ATS'

“ON CAPE COD”

MMHRMMMMml

Gruodžio 12 inž. A. Rudžio ir 
M. Rudienės rezidencijoje buvo 
pagerbtas preL Jonas Balkonas, 
daugelį metų aktyviai dirbęs Bal
to eiles iš kurių, sveikatos su
metimais, turėjęs pasitraukti pra
ėjusio Balto seimo metu. Prie 
vaišių stalo, susirinkus daugiau 
kaip 30 asmenų, kurių tarpe bu
vo pats prel. J. Balkūnas, prel. 
Ig. Albavičius, Tėvas I. Bernato
nis iš Vokietijos, marijonų pro
vincijolas kun. J. Jančius, MIC, 
kun. B. Dagilis iš Detroito, Bal
to Chicagos apskrities valdybos 
nariai ir kiti svečiai, išklausyta 
nemaža kalbų ir linkėjimų prel.

džiams ir Balto darbuotojams.

Pasivaišinus, atidaromąjį žodį 
tarė .Balto Chicagos apskrities 
pirmininkas kun. S. šantaras. 
Pranešimą iš Balto seimo Newar- 
ke padarė valdybos narys K. Bru
žas, kuris vėliau vadovavo visai 
programai. Kalbėtojas savo žo
dyje pažymėjo, jog seime buvo 
kai kurių nesklandumų bei ne- 

: sutarimų kai kuriais reikalais 
: bet jie nebuvę labai žymūs ir jis 

pareiškė viltį, jog tokių dalykų 
ateityje bus išvengta ir vienybė

Marijonų provinciolas T.J. Jan-. vandens ir apie įvairius linksmus^ 
Apie preL J. Balkoną gražiai čius išreiškė pagėdavimą, kad nutikimus.

kalbėjo ilgametė Balto direktorė Prel. J. Balkūnas įstotų į marijo
nus ir tada galėtų persikelti Chi- 
cagon. A. Ointneris davė pluoš
telį prisiminimų iš Lietuvos, nu
šviesdamas prel. J. Balkūno iš
leistuvių Amerikon momentą. A 
Gulbinskas nurodė kad Vasario 
16 gimnazijos išlaikymas yra vi
sų lietuvių reikalas. S. Semėnie
nė pareiškė gražių linkėjimų prel. 
J. Balkūnul < ir Rudžiams, kurie 
yra daug nusipelnę šalpos reika
lam.

Ilgą, bet turiningą žodi tarė 
pats prel. J. Balkūnas, vaizdžiai 
nupasakojęs jaunystės laikus, ka
da jis, grįžęs Lietuvon, turėjo ne
maža sunkumų, nemokėdamas 
lietuvių kalbos, o vėliau atvykęs 
Amerikon negalėjo susikalbėti an
gliškai. Jis apibūdino Balto kū
rimąsi, pažymėdamas, jog ir prieš

CLIHCn OVHVI I, LOW, SUSI-<
įsteigimą jam yra tcitę rūpintis aut0 katastrofoje jau 6 me-j 
lietuvių šalpa, ’risiminė, kaip tai neatgauna sąmonės |

: ir sekretorė Nora Gugienė. Kalbe 
. toja iškėlė prel. J. Balkūno dide- 
; lį vaidmenį Balte. Jis buvęs tuo 

žmogumi, kuris visus jungė, ce- 
. mentavo, bendrino žygius. Linkė- 
’ jo prelatuineužilgo vėl įsijung- 
’ ti į Balto eiles.

! M. Rudienė, antroji Chicagos 
į Balto direktorė, savo žodyje už- 
: akcentavo, kad visi chicagiečiai 

prelatą myli ir gerbia. Jį už pre
lato atliktą veiklą pareiškė pa
dėką ir taip pat palinkėjo su
grįžti į Balto veikėju gretas.

Prel. I. Albavičius didelis Balto 
! rėmėjas, savo žodyje pasidžiaugė 

Chicagos Balto apskrities judru
mu. Nors vieni darbuotojai pa
seno, bet jų vieton atėjo nauji, 
kurie papildė darbininkų gretas. 
Prelatas pasižadėjo ir toliau rem-

Philadelphijos 
žiu i o s

Juozas Kajeekas, Lietuvos pa
siuntinys Washlngtone, pasakys 
kalbą Phlladelphijoje vasario 16 
minėjime, kuris bus vasario 22 
L. Muzikinio Klubo salėje, 2715 E. 
Allegheny Avė. Meninę progra- 
gramos dalį atlikti pakviestas 
skautų vyčių oktetas iš New Yor-

• Je. Vaidinimą ruošia šeštadieninė 
mokykla. Vakaro programoje da- 
lyvkuja bevelk visi šeštadieninės 

ti Balto veiklą, linkdamas jo 
darbuotojams Dievo palaimos, tę
siant gražų artimo meilės darba.

Marijonų namų Chicagoje vir
šininkas kun. A. Miciūnas kiek 
ilgiau sustojo ties marijonų lei
džiamo dienraščio Draugo san
tykiais ^su Baltu. Užakcentavo, 
kad Draugas mielai deda Balto 
pranešimus ir kitais galimais bū
dais prisidedant prie jo veiklos 
Kalbėtojas linkėjo, kad Balto dar 
buotojų sparnai nesusilpętų 
jie tęstų gražų darbą. Prel. 
Balkūnul kalbėtojas palinkėjo 
glausiu metų.

Jautrų žodį tarė svečias iš Vo
kietijos, Tėvas Bęmatonis, vienas 
iš pagrindinių Vasario 16 gim
nazijos kūrėjų. Jis padėkojo vi
siems už parodytą gerą širdį, ku
rią Vokietijoje pasilikę tautiečiai 
mato ir įvertina. Kalbėt jas pa- • 
žymėjo, kad Amerikos lietuvių 
dėka iš skolos gimnazijai šiuo 
metu yra belikę mokėti tik 28, 
000 markių. Taip pat pagyrė vie
tinius lietuvius už jų ankstes
nes pastangas šalpos darbe ir 
kvietė daugiau įsijungti naujuo-

PRDB CTTT SAVINOS BANK TriL EL 4-1711
SALES — RENTALS — INSURANCE 

LOcust 3-6522
COUNTY RD.

jam tekę nemaža kovoti, kad į; į 
Baltą nebūtų įtraukti lietuviai ■ 
komunistai, ko reikalavo Ameri- 
kos -valdžios atstovai. Prelatas 
čia dar atsakė į dažnai jam sta- s 
tomą klausimą, kodėl būdamas i 
amerikonu, visą laiką skiriąs lie-‘ ’ 
tuvių reikalams. Prelatas nurodė ■ 
kad Lietuvoje praleistų 10 me- : 
tų jam padarę tokį didelį įspūdį, ! 
jog ir šiandien prisimenąs Lietu- ! 
vos miškus ir laukus. Tie gražūs = 
prisiminimai verčia ir žadina lie- ‘ 
tuvįškam darbui. Apgailestavo,: ‘ 
kad*susilpnėjusi sveikata priver- į 
tė pasitraukti iš atsakingų Balto ; 
pareigų, tačiau pažadėjo ateityje,; 
kiek sąlygos leis, bndradarbiau-, > 
ti. , į

Paskutinius žodžius tarė inž. • 
Antanas Rudis, gražiai įvertinda-; ! 
mas prel. J. Balkūno darbus, ir ! 
Balto Chicagos apskrities valdy-; >

£

i
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i 
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Nekviestas atėjo į tėvo vestuves
Mano motinos žodžiais ta-* 

riant, dr. Vincas Kudirka bu
vo dailios išvaizdos, linksmas 
ir niekada jam netrūkdavo gra
žaus sąmojaus. Jis labai patik
davo moterims, ypač dvarinin
kų dukterims. Spėjama, kad 
viena dvarininkaitė dėl jo net 
nusišovusi.

Vaikystėje buvo išdykęs 
berniukas,

bet labai gabus moksle, taip
gi ir visokiems išmislams, ne
žiūrint kietos savo tėvo rankos. 
Su Petru Grigaičiu, vėliau ve
dusiu V. Kudirkos seserį JOnieš- 
ką, buvo geri draugai. Jie kar
tu lankė mokyklą, kurį laiką 
net ir gyveno drauge. Petrukas, 
būdamas lėto būdo, dažnokai 
nukentėdavo nuo Vincuko iš-

Žiupsnelis atsiminimy iš motinos 
pasakojimų apie dr. Vincą Kudirką

■ KOTRYNA GRIGAITYTĖ----------------------

lenDR. VINCAS KUDIRKA groja 
violeftčele

daigų, bet tai nekenkė jų drau
gystei.

Išliko vienas atmintinas at
sitikimas, kurį mėgdavo moti
na pasakoti apie savo brolį Vin
cą,

— tai jo atsilankymas Į tėvo 
vestuves.

Gerai neatmenu, ar tada 
Vincukas buvo 12 ar 11, kai jo 
tėvas vedė antrą kartą. Vestu
vės buvo keliamos jaunosios na
muose. Vincas buvo paliktas 
namie, o jis labai norėjo pa
matyti savo tėvo vestuves. Tam 
ir aplinkybės atrodė beveik pa
lankios: tėvas, sėdėdamas su 
nuotaka už stalo, negalės grieb
tis diržo nelauktam svečiui.
Atėjęs visus mandagiai pasvei
kino ir pakvietė savo pamotę 
šokti. Jaunoji maloniai nusišyp
sojo ir pakilo iš užtalės. Tėvas 
degė kaip žarija, bet nieko sū
nui nesakė.

Pamotė jam buvo labai gera 
ir neretai užtardavo prieš 
smarkų tęvą. 0 vėliau, kada 
Vincas parvažiuodavo iš moks
lo atostogoms, jo laukdavo kaip 
didžiausio svečio.

Tėvas labai mylėjo Vincą ir 
juo didžiavosi, kol nesulaukė iš 
sūnaus pasipriešinimo jo spren
dimams.

Didžiausias konfliktas buvo, 
kai Vincas atsisakė būti kuni
gu. Dėl pažeistos tėvo ambici
jos kurį laiką jų ryšiai buvo 
nutrūkę, tačiau širdies gilumo
je vistiek vienas kitą mylėjo.

Dr. Vincas Kudirka, džiovos 
prislėgtas, jau mažai besikėlė 
iš lovos. Jo sesuo Jonieška at
važiavo lankyti brolį, ką tik pa
laidojus tėvą Motiejų Kudirką. 
Nusiėmusi nuo galvos juodą 
skarelę, ji stengėsi kurį laiką

laikas, ir jie, jaunesnieji bro
liai ir seserys, supras, kodėl 
jis dabar dirba, ir rašo. Atei
sią laikai, kada ant parduotu
vių, kur jie perkasi saldainius, 
bus parašyta lietuviškai, o ne 
rusiškai. Visur vi^i kalbės tik
tai lietuviškai. Mokyklose mo
kys lietuviškai skaityti ir rašy
ti. Tada nebus jokių žandarų.

Maždaug po dešimties metų. • 
kada Vinco sesuo buvo jau iš
tekėjusi už Petro Grigaičio, 
Vincas kalbėjo-jai apie mokslo

* galią, apie reikalingumą Lietu
voje apsišvietusių žmonių. Lie
pė leisti jai vaikus į mokslą 
(tuo laiku Grigaičiai turėjo dar

Jonieška su
abejojo, kad tai neįmanoma, 
kad gali sužlugdyti ūkį ... Į tai 
dr. Vincas Kudirka tvirtai at
sakė:

"kad ir ūkį prarasi, bet vai
kus turi leisti į mokslą".

Vincas Kudirka jau buvo 
tutinai džiovos pagraužtas, 
sesuo Jonieška jį aplankė, 
kalbėjo, kad jo dienos jau
skaitytos, prašė nedėti antrųjų 
langų žiemai, nes jam nebus 
reikalinga. Sesuo nebeiškentė ir 
ašaras rydama paklausė:

— Vincuti. ar teisybė, kad 
tave palaidos nešventoj vietoj 
ir be kunigo?

Sesuo skatino jį eiti išpažin
ties. Ligonis nusišypsojo ir pa
sakė, kad ji neturėtų jokios 
baimės, jo neužkas į grabkran- 
tį.

— Aš turiu draugą kunigą, 
— sakė jis, — kuris dirba tą 
pati darbą kaip ir aš. Jis sutvar
kys visus mano reikalus, ir aš 
būsiu palaidotas taip, kaip jūs 
visi.

JONIEŠKA GRIGAITIENE, dr. V. 
KUDIRKOS sesuo, šio rašinio 
motina.

sa
kai 
Jis 
su-

flJN. PR. VALIUKEVIČIUI, Rochesterio lietuvių parapijos klebonas

HARTFORD, CONNECTICUT
Kur* du stos visados daugiau padarys.

Hartfordo Lietuvių Bendruo
menės 1958 metų veikloje šis 
pasakymas buvo ypač ryškus. 
Jaučiu pareigą Hartfordo LB 
valdybos vardu pareikšti padė
ką visiems parėmusiems LB 
pastangas kultūriniame, lietuvy
bės išlaikymo bei švietimo dar
be. Visas šiose srityse LB at
liktas darbas pereitais metais 
susilaukė didelės mūsų kultū
rininkų paramos

Hartfordo LB skyrius savo 
veikla neliko paskutinis JAV 
lietuviškų bendruomenių tarpe. 
Pereitais metais surengta kele
tas koncertų, paskaitų ir kito
kių pramogų. Įkurtas LB Kultū
ros Fondui paremti skyrius. 
Aukų įvairiomis progomis su
rinkta: studentų stipendijų fon
dui — 155.03 dol, švietimo ir 
kultūros reikalams — 146.50 
dol., pramogų pelnas —278.50

Hartfordo 
kt., viso

priklauso

Įiš vislirĮ■' .. f

ir sekr.

Aušros 
vargo-

PHILADELPHIA, PA.
šokių vakarą Kalėdų pirmą 

dieną —gruodžio 25. 8 vai.
vak.. šv. Andriejaus parapijos 
salėje rengia moksleiviai atei
tininkai. Gros havajiečių orkes- 

» tras. Visus maloniai kviečia at-

dol nario mokesčių — 140. dol., 
viso — 719.03 dol. Išmokėta: 
lituanistinės mokyklos išlaiky
mui —180 dol.. studentų sti
pendijoms — 100 dol., kitiems 
kultūriniams vienetams parem
ti; tautinių šokių grupei, spor
to vienetui ‘Grandis’, tautinių 
šokių mokytojai, žurnalui ‘Li- 
tuanus’, ‘Lietuvių Dienų’ žur
nalo prenumeratai 
miesto knygnui ir 
92 dol.
Daugiausia padėkos
aukų rinkėjams ir pramogų or
ganizatoriams. Nanortams, Gun- 
tuliams, Jucėnams, Kriščiūnam, 
Dapkams, Strazdams, G. Vala- 
vičienei. T. Janukevičiui, M. 
Petrauskui, Maslauskams, Gra
jauskams, šerkšnams, Stankevi
čiams, Bernotams, Simonai- 
čiams, šimaskiams, I. Ruseckie- 
nei, Pilveliui, S. Vaškeliui, Kra
sauskams, Liutermozams, Pet
ravičiams, Balčiūnams. I. Dra- 
gūnevičienei, G. Dragūnevičie- 
nei, Miniukams, Petkaičiams. 
Lietuvių Teatro Mylėtojų sam
būrio nariams ir visiems ki-

silankyti.

nuslėpti tėvo mirtį nuo ligonio. 
Vincas, paklausinėjęs Jonieškos 
apie namus ir nesulaukdamas 
iš jos nei žodžio apie tėvą, pats 
pasakė: “žinau, Joniškėle, ką 

-slepi nuo manęs. Tėvas mirė.” 
Jis pasakojo, jog tėvo 
bai aiškiai nujautęs.

Jonieška Kudirkaitė 
nė. kad maža būdama, 
ras prašė brolį Vincą mesti 
tuos darbus,

už kuriuos rūsy žandarai 
gaudo ir veža i kalėjimą.

Vincas susimąstė. Po valan
dėlės ėmė aiškinti, kad jo dar
bas

mirti la

prisimi- 
pro aŠa-

nesąs bereikšmis, kad ateis

JIE BUVO NARSŪS KOVOTOJAI

keturiu skyrių

Kasakaičio mir- 
buvo paskirtas

DR. VINCO 'KUDIRKOS paminklas Naumiestyje.

šv. Kazimiero seserų rėmėjos 
uoliai dirba šv. Jurgio para

pijoje. įvairiais parangimais jos 
sukelia nemažą sumą, kurią Į- 
teikia rėmėjų metiniame suva
žiavime Vilią Joseph Maria. 
Kiekviename susirinkime būna 
kultūrinės programos, vaišės ir

tiems, kurie bet kuo prisidėjo dovana, skiriama burtų kelių, 
prie LB vykdomų darbų.

WM Chase, pirm.

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS h- VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Sfiecialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
200 Orchard Street, 

Tel: AL 4-8319

Nrw York 2, N. Y.

sc-vo draugiją ir tuo pagelbsti 
selėms.

Svečiavosi Tamaquaoje <
Neseniai Tamaųua parapijos 

rėmėjos ir šv. Vardo draugija 
pasikvietė i savo susirinkimą 
ir Shenandoah atstoves. Iš šv. 
Jurgio parapijos nuvyko šešios

(Atkelta iš 3 pslj 
nyčios statyba, ,1929 mėty ru
denį atidaryta 
mokykla.

Po kun. J. 
ties klebonu
kun. Jonas Bakšys, energingas 
dzūkas, baigęs tą pačią Roches
terio seminariją ir jdu kurį lai
ką vikaravęs. Vikaraudamas 
jis labai daug dėmesio kreipė į 
lietuvių vaikus. To reikalo nepa
liko pastyro ir Rochesteryje. 
seseles pranciškietes ir tą patį 
Tuoj atvažiavęs parsikviečia 
rudenį atidaro 8 metų pradžios 
mokyklą.

Nors ir buvo depresijos me
tai ir bažnyčios rinkliava sek
madieniais dažnai tesiekdavo 
tik 12 dolerių, o parapija turė
jo dar 30,000 skolos už senuo
sius pastatus, jis imasi statyti 
naują bažnyčią. Ir pastatė ją 
gal tik jam vienam teįmanomu 
sugebėjimu, be jokių skolų, gi 
senąją 30.000 skolą išbaigė mo
kėti 1948. Pasitraukdamas iš 
klebonų, jis paliko parapiją jau 
net su gražiomis santaupomis. -

Rochesterio parapijos gyveni
mas nebuvo tik pastatų staty
mas ir 
apėmė

Jau 
Povilo
augo pati Rochesterio lietuvių 
parapija. Ji nepasiliko viena, 
šalia jos išaugo visa eilė kitų. 
1908 įsteigta šv. Jurgio Broliš
kos Pagalbos draugija, tais pat 
metais įsisteigė moterų šv. Ma
rijos pašalpinė draugija. 1917 
susiorganizavo vyčiai, 1932 lie
tuvių katalikų studentų kuopa.

šv.

pa- 
są-

ju administravimas. Jis 
daug platesnes sritis.
minėjome šv. Petro ir 
draugiją, iš kurios iš-

Futbolistai
Shenandoah aukštųjų moky

klų futbolistai. kurių tarpe yra 
daug lietuvių, laimėjo beveik vi
sus žaidimus, išskyrus paskuti
nį. Po to dar gavo progos apy
linkės pirmenybėms, bet ir čia 
pralaimėjo net 21-0. Bet vietos 
katalikiškos mokyklos koman
da laimėjo lygiomis su Potts-

kuri didelį darbą dirbo orga
nizuodama savo nariams vaka
rinius lietuvių kalbos kursus. 
1911 metais suorganizuotas 
Cecilijos choras.

Kiekvienas iš tu vienetu 
darė savo gražy darbą, turi
vo gražią ir turiningą istoriją.

Rochesterio lietuvių parapi
jos lietuviai visada buvo ir 
gyvo lietuviško reikalo žmo
nės. štai keletas duomenų.

1. 1916 m. Tautos Fondui su
rinkta 1.600 dol.

2. 1918 m.,pasklidus gandui 
apie karo paliaubas. Lietuvos 
reikalams suaukojo 4750 dol.

3. Litui padengti sumesta 1, 
500 auksinių dolerių.

4. 1947 m. pabėgėliam^ nuo 
bolševizmo paremti sulinkta 
10.000 dol.

Tai tik keletas ryškesnių pa- 
vyzdžiu. o jų yra daug. Nebu- 
vo. turbūt, tokio Lietuvos rei
kalo, į kurį atsiliepdamas Ro
chesterio lietuvių parapijos pa- 
rapiętis nebūtų įkišęs rankos 
kišenėn. Ir tuščios iš jos ten 
niekada nėra ištraukęs. Todėl 
nenuostabu, jei apskaičiuojama, 
kad

Lietuvos 
tūkstančio
prašokusi, lietuvių parapija, li
gi šiol yra sumetusi per 250, 
000 dolerių.

Nuo 1956 metų Rochesterio 
lietuvių parapijai vadovauja 
kun. Pranas Valiukevičius, jau 
Rochesteryje gimęs Amerikos 
lietuvis. Ir prie jo apie para
piją sukasi intensyvus lietuviš
kas darbas. Parapijos mokyklo
je yra reguliarios lietuvių kal
bos pamokos, mokyklos patal
pose veikia Liet. Bendruomenės 
išlaikomi aukštesnieji lietuvių 
kalbos kursai, muz. Strolios va
dovaujamas choras, sporto org. 
Sakalas, ateitininkai, vyčiai, 
skautai ir visa eilė kitų organi
zacijų. kurios čia randa mielą 
priegalucra.

— Kalėdų ir Naujųjų Metų sa- ' ■_ 
vaitėse Darbininkas išleidžiamas ) 
gruodžio 23-rr gruodžio 30, an- y . 
tridieniais. i

— Studentų ateitininkų Vata- 
rų Apygardoje stovykla bus “Lošt 
Pines Lodge’, Cadillac, Mieh., 
gruodžio ?7-31. Registruotis pas 
SAS Centro pirmininką J. Poli- 
kaiti, 15483 Ward Street. Detroit 
27, Mieli. Stovyklos mokestis 25 
dol. z

— Komas Viesulas, išvykęs Eu
ropon ir sustojęs Paryžiuje, sau
sio mėn. ruošia savo kūrinių pa
rodą.

— Kun. J. Kuėingiui, šv. Kazi
miero lietuvių parapijos Los An
geles klebonui gruodžio 23 suėjo 
50 metų amžiaus. ALRK Federa
cijos vietos skyrius ruošias sukak
ti paminėti.

— Paryžiuje lietuvių bendruo
menės naująją krašto valdybą su
daro pirm. Jonas Petrošius, iždi
ninkas Petras Klimas. jr„ 
Ričardas Bačkis.

—Muz. Vyt. Kerbelis; 
Vartų 'lietuvių parapijos
ninkas Montrealyje, Kanadoje, su 
žmona išsikelia gyventi j JAV. 
Providence. R.I. Montrealyje abu .- 
gyvai reiškėsi lietuvių kultūrinė
je veikloje.

—Chicagoje Lietuvių Sporto 
Klubas Neris ruošia linksmavaka- . 
rį gruodžio 25. Kalėdose. 7 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijos didžio
je salėje (3139LSĘp. Halsted St.>.

—Komunistu sąrašam Kanado
je. Įtrauktos dvi lietuvių organi
zacijos (Lietuvių Literatūros D- 
ja ir Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija > ir vienas laikraštis 
(Liaudies Balsas).

—Hamburgo universitete, Vo
kietijoje .šiuo laiku laiko baigia
muosius egzaminus Alt. Grinkus 
ir Arnoldas Grušnys: tebestudi- 
juoja Zigmas Masilionis ir K. 
Jankevičius. Z. Masilionis yra at
vykęs iš Amerikos baigti medici
nos studijų.

Stovyklaus moksleiviai atei
tininkai. Rytų Apygardos MA 
žiemos stovykla ruošiama Drex- 
el Lodge. Newtown Square. 
Pa. (Prie kelio Nr. 3 — West

reikalams ši maža 
nariu niekada ne

J.J.

Chester Pike). Stovykla prasi-----
dės gruodžio 29 d.. 12 vai.. Vi
si moksleiviai ateitininkai nuo 
Washingtono iki Maino skuba 
registruotis vietos kuopose, Kad 
galėtų patekti į šią pirmąją 
moksleivių ateitininkų žiemos 
stovyklą.

ATPIGINTAS
Lietuvos vaizdų albumas

LIETUVA 
geriausė kalėdinė dovana.
Užsisakyti: ATEITIS: 916

Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y. Kaina tik $5.00

M A T H 1 A S 
TRAVEL BUREAU

Vacation Tours — 
Honeymoon Trips 

Phones:
EV 6-6155
EV 6-6810

Paskutiniame tokiame rėmė
jų susirinkime nuotaikingai pa- rėmėjos, buvo mielai priimtos viile kdmanda ir. taip pasiliko 
minėtos Kalėdų šventės. Pro-

; gramos vedėja p. S. Paulionis 
paskaitė apie Kristaus gimimą, 
o jos dukrelė paskambino pia
nu. padainavo solo. Visi giedojo

; giesmes. S. Paulionis yra pasi- 
; ryžusi visuomet paruošti tin- 
; karną programą susirinkimams. 
! Ji yra veikli skaučių vadovė.

Draugijos narės yra pradėju
sios vajų už pirmųjų šeštadic- 

r nių pamaldumą. Jos vėl pradė
jo penkių šeštadienių lankymą, 
o kovo <nėn. šv. Kazimiero, sa
vo globėjo, šventės proga pa
minės tai bendra komunija ir 
pusryčiais.

Mokėdamos gražiai veikti.
dibti ir pasilinksminti, jos pri- 

i traukia vis daugiau narių į sa-

EVergreen S-9794

M. and Z. Collision Works
ir pavaišintos. Pats susirinki
mas buvo su gerai parengta 
programa, kurią išpildė pačios 
rėmėjos ir šv. Vardo draugijos 
nariai. Po to buvo užkandžiai.

Už mirusius kunigus
šios apylinkės lietuvių kuni

gų susirinkime nutarta rengti 
pamaldas už mirusius kunigus. 
Gruodžio 11 šv. Jėzaus širdies 
bažnyčioje New Philadelphia. 
Pa., kun. K. Rakauskas, klebo
nas. ir kun. V. Vėžis, vikaras, 
surengė tokias pamaldas už toje 
parapijoje mirusius ir palaido
tus kunigus. Pamaldose dalyva
vo daug apylinkės kunigų ir 
parapiečių. Ten yra palaidotas ti. Nemaža papročiu jau išstu- 
kun. V Matulaitis, kun. A. mia naujas gyvenimas tele-
Aukštikalnis. vizija, svečiavimasis

čempijonais. Seniau Shenando
ah jaunimas pasižymėdavo 
sporte.

'Kalėdinės nuotaikos
Šiose apylinkėse mažai beka- 

sama anglių, tai ir gyventojai 
sumažėjo. Mažieji miesteliai yra 
net visiškai tušti ir apgriuvę. 
Bet per šventes i likusius mies- Sk 
tolius suvažiuoja apylinkės gy
ventojai. tai miesteliai knibždė
te knibžda. Visi perka dovanas.

Religiniai ir lietuviški papro
čiai vis dar gyvi Daugumos 
dar rengiamos kūčios, visi ei
na i Berneliu mišias vidurnak-

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

PALIAS BESTAI RAVI
LIQUORS - BE£R - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais. sekmadieniais

Griežia J. Mortot sičio lietuviškas orkestras
Sa\. P. Višnimiska*

31 Spring Sf„ Nmv Britam. <’onn. Tel. RA 3-977!
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Neseniai spaudoje buvo pa- 
> minėta muziko Motiejaus Bud* 
! riūno 60 metų amžiaus ir 40 

metų miizikihės veiklos sukak
tis, kiek plačiau paliečiant jo

M. MUSTEIKI SIELI)

FUBNTTURE AND FURNISHING

863 Boylston Street Boston, Mass.

Fines Assortment of

WINES and UQUORS

303 West Broadway South Boston, Mase.

TeL: SO 8-9252

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ i

WILSON RYE BAKENO CO.
___ L Fred Yankus, savininkas

374 Windsor Ąve. WINDSOR, CONN.

■- į LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PARK STUDIO FLORIST
HARTFORD, CONN

M E R R Y CHRISTMAS 
and a

HAPPY N E W Y E A Ji 1

J. L DĘNTAL LABORATORY
41 Oak Street i

MANCHESTER, CONN.
t *,: ■

MERRY CHRISTMAS 
and a 

HAPPY N E W YEAR

ĄDAM’S ELECTRIC CO
Your Lithuanian Electrician

181 Abbotsford Avė.

sutelkti nuolatiniam darbui, jei 
beliktų tik giedojimas katalikų 
bažnyčioje, dainavimas lietuvių 
tautinėse šventėse ir gal vie
nas koncertas per metus. Kon- 

kultūrinę veiklą nepriklauso- nelietuvišką dalyką įterpti, nes certinei choro išvykai suorga- 
mos Lietuvos laikais ir tik už- paskutiniu laiku “Darnos’ cho- nizuoti reikia betgi lė^ų. o ar 

re dalyvauja nebemažas >skai- jų dar kas surastų tokiam rei-' 
čius latvių, estų,

Sveikinu gimines ir pažįstamus su

rinių. pradedant nuo senos liau
dies dainos iki modernios 
kompozicijos. Tenka kartais ir

ŠVENTOM KALĖDOM ir NAUJAIS METAIS .

mos Lietuvos laikais ir tik už
uominomis — tremtyje. Norė
damas kiek daugiau patirti ir

kultūrinę veikla per keliolika 
metų tremtyje, kreipiausi į su 
kaktuvįninką. pateikdamas ke 
lėtą klasimų. •

— Kur praleidote pirmą, 
tremties laikotarpi ir kiek gah

šios veiklos sau artimose
< - ?

Vos karui pasibaigus, Regen& 
į burge, Vokietijoje buvę suor- 
= ganizuota , lietuvių gimnaziją 

ir aš tuojau pradėjau dirbti kaif 
: muzikos mokytojas. Tą patį 

: darbą dirbau ir perkėlus minė 
tą gimnaziją į Scheinfeldą. Ten 
teko pirmininkauti mokytojų 
sąjungai, dirbti meno mėgėjų 
būrelio valdyboje, spaudoje.

— Ką veikėte lietuviams 
masiškai išemigravus?

Išjudėjus emigracijai, išsiplė
tojęs lietuvių kultūrinis ir v^‘ 
suomeninis veikimas staiga su
iro. Bet koks muzikinis lietu
vių reiškimasis laisvosios Euro
pos kontinente atrodė nebeįma
nomas. Kun. A Bungos pakvies
tas organizuoti Memmingeno 
lietuvių chorą, didelių vilčių ne
turėjau. Sumažėjusioje lietuvių 
kolonijoje susirado nedaug ge
resnių balsų. Atskirai lavinau 
tuos, kurie neturėjo muzikinės 
klausos. Su laiku pavyko ir iš 
tokių padaryti įmanomus cho
ristus. Bet tada atėjo laikas 
jiems emigruoti, ir vėl reikėjo 
ieškoti naujų.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie jūsų vadovaujamą Mem
mingeno “Damos' chorą?

Choras per didelį darbą yra 
šio to pasiekęs. Jis buvo daug 
kartų gerai įvertintas lietuvių 
ir svetifnoje spaudoje. Paskuti- 

■ : nių laiku choras dainuoja ir 
r giedą tik tarptautinei publikai

Choras dabar dainuoja ir gie- į‘ 
da šešiomis kalbomis — lietu- > 
viškai, latviškai, estiškai, vokiš- į 
kai, angliškai ir lotyniškai, ta- į 
čiau išlieka lietuviškas. :

— Kiek- ir kur esate su "Dar- , 
na" koncertavę?

Daugiausia Choras pasireiš- ; 
kia Memmingene. čia jis ap- 
tarnauja giedojimu lietuvišką- j 
sias pamaldas (į jas nemaža ir j 
vokiečių ateina), dalyvaują tau- i- 
tinėse šventėse, įvairiuose kul- i 
tūriniuose bei religiniuose va- i 
karuose ir surengia atskirų kon- i 
certų. Koncertavęs yra taip pat i 
Bonnoje, Miunchene, Kaisers- į 
lauterne. Stuttgarte, Ulme ir k. > 
Be to, du kartu buvo šveicari- ‘ 
joje. Kol veikė “Amerikos Bal- i 
so’ Europoje lietuviškasis sky- s 
rius, kiekvieną savaitę duoda- > 
vo per radiją giesmių bei dai- >

numatyti.

Mr. 8C Mrs. Jos. Yasauskis

1724 BUCHANAN STREET 
HOLLYWOOD, FLORIDA

w»*w»*«***»«^^

Sincere best wishes
a Happy Holiday Season 

Courtesy of

SLUPPERS DISPATCH Ine.

5448 W. 47th St. RE 5-89*

For

SEASONS GREETINGS
TO ALL

May the Spirit of the Season
nų ir gaudavo už tai iš Lietuvos į uisjriration that wiii guide « 
padėkos laiškų. - x .

—Kokios perspektyvos yra 
ateičiai?

—“Darnos” choras galės ir.

WEISS & K ATZ, Ine.

' Didmenų ir Mažmenų Prekyba
Vilna — Šilkas — Medvilnė — Kitos medžiagos 

Visokios rūšies atlaikos

Leopold Weiss Max A. Katz

187 ORCHARD ST., Bet. Stanton & Houston Sts.

NEW YORK 2, N. Y.

GR 7-1130

SAMUEL BECKENSTEIN, Ine.
Vilna importuota ir vietinė - Šilkas - Rayons - Medvilnė 

Mezginiai - Didelis atlaikų pasirinkimas

130 ORCHARD ST. NEW YORK 2, N. Y.
GRamercy 5-4525-6-7

LCIGMAN, INC.
VILNA, ŠILKAS, MEDVILNE, DRAPERIJOS 

Didmenų ir Mažmenų Prekyba

161 ORCHARD ST. Bet Rivington & Stanton Sts.
TeL GR 5-0160 NEW YORK 2, N. Y.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ linki
you and light your path on the « 
journey through the New Year | 
ahead. > s

0GDEN COIL į

r~& TRANSFORMEK CO.
Lietuvių kolonijos Vokietijoje toliau laikytis, tobulėti ir veik- ! 

ti; jeigu bent porą kartų per E 
metus turės koncertinę išvyką.! 
Vien Memmingenui choro neį-| 
manoma išlaikyti, nes choristai | 
nebėra vien lietuviai. Jie net 
vienos tautybės ir ne vieno ti-5 
kėjimo. todėl jų nebūtų galimai

į ; yra tiek sumažėjusios, kad gry- 
■ ! nai lietuviškos auditorijos nebė- 
i ; ra iš ko sudaryti. Svetimie-

, __ _ ____  „ HARTFORD. CONN. t gjems norima pagal galimybę

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

A FRĖNCH LITHUANIAN
in HARTFORD, CONN.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Real Estate & Insurance

380 New Britain Avė. HARTFORD,CONN.

SVEIKINU MANO TAUTIEČIUS KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

3323 W. Cnnak Rd. VI 7-535. Siunčia siuntinius į visus kraštus. Sovietų Sąjungą

i 
tir LIETUVĄ

•suteikti nors mažą lietuviškos 
dainos vaizdelį, todėl į koncer
to programą įeina įvairių kū-

Liet, kataliku pasitarimas Los Angeles
_ „Katalikę veikėjų pasitarimas mojimai. Visų ^katalikiškų or-,

■ : buvo suruoštas LRK Federaci- ganizacijų vadovybes buvo ra-j 
i ; jos Los Angles skyriaus 1958
■ gruod. 14 Šv. Kazimiero salėje, 
•: dalyvaujant katalikiškų orga- 
i nizacijų valdybų nariams ir
■ šiaip katalikų darbuotojams.
= Pasitarimui pirmininkavo vie- kiek galima daugiau kataliki^
■ tos skyriaus pirm. V. Kazlaus- kos spaudos: “Draugas’, “Dar-
■ kas. Diskusijoms įvadą padarė bininkas’, “Ateitis”, 
• Ig. Medžiukas.

Buvo konstatuota, kad dalis žurnalai. Be abejo, šis klausi-

Merry Christmas
and

Happy New Year 
to Al

CRAWF0RD SAUSAGE CO.
INC.

2314 So. Pulaski
CR. 7-3M5

gintos pravesti naujų narių ver-J
bavimo vajus ir taip pat katali-f
kiškos spaudos platinimo vajU-lĮa^^ĮįP^>xįU<ltuWįU^^Į.^.Į!iįkįiį>1
Buvo keltą mintis, kad visas’
katalikiškas šeimas lankytų

Best Wishes 
for a 

Holy Christmas 
w and a

Aidai” g Bkssed New ¥ear 
ir kiti katalikiški laikraščiai irf courtesy of

STARU FUNERAL KOMES 
851 - East 75th Street 

Phone TRriangle 4-86M 
also

Namų pirkimo — pardavimo, paskolų išrūpinimo, i 
federalinių ir stato taksų pildymo įstaigos valdytojas, 
227 Bedfonl Avė, Brpoklyn, N. Y. '

katalikiškų organizacijų veikia mas bus pajudintas visų kata- 
I gerai — LRKSA Los Angeles Ūkiškų organizacijų narių sus- 
| kuopa, katalikės moterys, vy- 
f čiai sendraugiai; kitų grupių 
f veikla silpnoka — ateitininkų 
j sendraugių, studento ateitinin- 
J kų, vyčių ’:u no i įgailestau- 
f ta, kad iki š;U ' :s enavyksta

DARIAUS GIRĖNO

PaMtaty'to Paminklo Proga
1 linkime visiems ŠVENTŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 

naujų 1959 Kietų

rinkimuose ir padaryti atitin- ! 
kami nutarimai ir bus stengia
masi juos įgyvendinti.

Diskusijose gyvai dalyvavo 
kleb. kun. J. Kučingis, V. Kaz- 

suorganizuoii moksleivių atei-. lauskas, J. Kojelis, J. Kiškis/ 
tininkų ir vyčių jaunių viene- Ig- Medžiukas, P.V. Rąulinsitie-f 
tų. Visi sutiko, kad tai esąs vie
nas iŠ svarbia./ių 
davinių. Kleb. kun. J. Kučingis t_ 
pabrėžė, kad" daugiau iniciaty- f 
vos turėtų parodyti pasaūlie- t 
čiai, o nelaukti visko iš dvasiš
kuos. Savo ruoštu pažadėjo pa- . 
ramą visoms katalikiškoms or-

J.
2324 West llth Street 
Phone BEreriy 8-S6SS

SEASON'S GREETINGS

to Our Many
Dear Friends

Paminklo Komitetą* 
BROOKLYN, N. Y.

Bar Grill & Restaurant
VYNAI IR LIKERIAI

RELEN POVTLAN8KA8, Sev.
1.78 GRAND STREET NBBOOKLYN 11, N. Y.

nė. A. Dabšienė, L. Valiukas/ 
"1968. u?" J- Puikūnas. Skirtus ir kt. j

ST. FERDINANDS CIIURCH 
590Š W. Barry Chkago, IIL

SUPERIOR PIECE G00DS CORP.

Mūsų įstaigoje dirba lietuvaites. Galite viską sutvarkyti | 

darni f
I

NEWARK 5, N. J. !312-314 MARKEI STM

Telefonai: Mltchell 2-2452, 2-1681

ėmėju

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linki savo klientams

PACKAGE EXPRESS

TRAVEL AGENCY, Ine.

Maistą, vaistus ir drabužius siunčia į

Lietuvą, Latviją, Estiją, SSSR.

Garantuojamas persiuntimas trumpiau
siu laiku.

Didelis pasirinkimas vietoje importuo

t

ganizacijoms. Be to, ragino, 
kad į valdybas Mitų renkami as
menys, kurie nesibijotų aukos-' 
ir darbo. Turėta galvoje tie 
vienetai, kurie paskutiniais 
metais mažai terodė gyvybės.

Buvo kelta mintis, kad visos 
katalikiškos organizacijos ne
pamirštų ir savo centrų ir atei
tų Jiems į talką su finansine 
parama. Turėta galvoje “Atei
ties’ žurnalo rėmimo reikalas

tų ir vietinių medžiagų.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA Mandagus ir greitas patarnavimas.

Vinonės medžiagos. Rūbai, Atlaikęs — mūsų specialybė

200 ORCHARD ST. near Houston St,

Phone: AL 4-8319 NEW YORK Z, N. Y.

Atdara kasdien nuo 9 iki 6, ir
sekmadieniais

78 ŠECOND AVĖ. N. Y. C.



!^gjg

v į?: rugį c j

DAtBININĮCAS

ši BEŽDŽIONĖLĖ buvo iššauta raketoje j erdvę ir nuskrida 
1700 mylių.

lyn, N.Y.

Esąuiaite Cotors—AKO. WA 6-81to

. JAYWIN PETS 
Serviagr *H Bmcktyn

Take Nev Lota IRT to Sutter Avė.

665 Flatbush. Avė. BU 2-9182

LARRY^B PET SHOP 
In Bay Ridge since 1925. Birds, 
Dogs, Kittens, Parrakeet Grooming 
Veterinary Service, Tropical Fish 
DepL Complete line of Accessories. 
575 52 St, Brooklyn. TR 1-0222

ALLURE PET SHOP
1465 Flatbush. Avė., Brooklyn, N.Y. 
Complete Pet Supplies, Tropical 
Fish, Parakeets, Canaries, Rare

4M

Brooklyn, N.Y.: J. Kivita, Mas- 
peth, N.Y.; W. Andrunas, Dor-

N.Y.
Po 3 dek —S. Miltenis, Brook
lyn. N Y.

Skobeika, Brooklyn, N.Y.; J. 
Galinis, S. Vasikauskas, Rich- 
inond Fffll, N.Y.; .A Kens, Great 
Neck, N.Y.; O. Masiulis Mas-

Q SPORTAS DISPLAY

SPORTAS CHICAGOJE

Chicagos lietuviai stalo tenisi
ninkai įveikė lenkų Eagles ko
mandą 4:1. Iš lietuvių žaidė A. 
Avižienis, V. Kleiza, K. Ripskis, 
B. žemaitis ir R. Puodžiūnas.

Išmokoma taisyklingai skaityti- 
Tvarkingai įprasti studijuoti- 
Kalbėti visokiais atvejais, visais 
klausimais. Turi leidimą, paty
rusi mokytoja BA ir MA.

MRS. SYBIL SKLAR
246 Storek Avenue

Open Tfll 10 PJL GEdney 4-0915

MYRTLE’S PET SHOP 
TROPICAL FISH—AQUAKIUMS

738 Mvrtle Avė., Brooklyn 
MAin 5-8695

PARKiVAY PET SHOP
Parakeets, Canaries, Tropical Fish 
Ali Pet Supplies, Live Fish. Food 

Hobby Craft. 560 Court Street
Neartth St., Brooklyn, N. Y. 

MLAin 4-3760

ravi&us, S. Banys, O. Tercijo
ms, A. Kazlauskas, B. Bobelis, 
Ę. Vaitekūnas, BrooUyn, K. 
Miklas, Great Neęk, F. Pažūsis, 
Maspeth.

Iš Conn. valstyb.: Arminas, 
M. Kašėtaitė, J. Žemaitis, Wa- 
terbury, B. Kartonas, Terry- 
vflle, A. Simmons, Windsor, A. 
Stanišauskas, Bridgeport, A.Mi-

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ

METŲ linki ir sveikina

54-tas Skyrius

•<

— Neries — Lituanicos jungti
nė krepšinio komanda pirmose 
pirmenybių rungtynėse Marųuet- 
te parko lygoje įveikė savo var
žovus 63:51. Komandoje žaidė 
Dirvoms, Andrijauskas, Prapuo
lenis, Aleksiūnas, Tauras, Germa
nas, Korzonas, Kaunas. Šių pir
menybių rungtynės bus kiekvie
ną sekmadienio popietę Marąuet- 
te parko pastate, prie 67-tos ir 
Kedzie gatvių.

BE 5-1655

GEORGE EISELE 
PHARMACISTS 

Phone FRanklin 2-8935

176 West Adams Street 
Chicago, III.

CHILDREN BOARDED
—Vid. Vakarų sporto apygar- •••••••••*•••• •••••••••••• 

dos krepšinio, tinklinio ir stalo Motiniškas rūpinimasis vaikais, 
teniso varžybos vyrų ir moterų Geras maistas, žaidimai, paty- 
grupėm bus sausio 31 ir vasario rimas. Turi rekomendacijas.

fonuoti vakarais Hl 9-2075
— Sporto žinių paskutinis siu

metų numeris pasirodo dar prieš
Kalėdas. Laikraštį leidžia Faskas, CARPENTRy SERVICE 
o Jį redaguoja Edv. Šulaitis. Ad- LAKKtNTKT SERVICE

7051 S. California Avė.,
Chicago 29, UI.

—Kalėdų dieną (gruodžio 25 
d.) LSK Neris rengia linksmą va
karą Liet. Auditorijoje.

E. S.

STALIUS & KONTRAKTORIUS 
Pakeitimai, pataisymai ir kiti atsi
tiktiniai darbai. Tik nepermažL

TURPIN CONTRACTOR
Tel.: Brooklyn HY 9-8150 

Tel.: Long Island SA 4-4417J

HOME SERVICE

ANDREVV J. HILLERY

CONST. CO.
1652 E. 48th St, Brooklyn, N. Y.

CLoverdale 2-8288 .
Įdedami grindis, šaligatvius, Įvažia
vimo kelius; atliekam plytų darbus, 
staliaus darbus; stogus ir namų ap
kalimus.

REAL ĖST ATE

PORT WASHTNGTON

ir, or laMnc—

SmttJ Hari. State ek-fre «f stata?.

FRED CHARLES CO.

TROPICAL FISH SUPERMARKET 
AQUARIUM DECORATORS

DEwey 8-5069 '
SERVE-YOURSELF AND SAVE 

2892 Nostrand Avė. DEwey 8-5069

COUNTY PET SHOP
Tropical Fish, Aąuariums, Hamsters
White Mice, Daby Tarties, Canaries

Manhasset Bay estate charming 
cape Cod 3 bedroom. 2 Bath, pan- 
el fireplace wall in Llvtng room, 
beautiful pine paneled den, 
screened flagstone porch flnlshed 
basement lovely yard. 8 years 
old. Excellent condition ideal 
ųuiet nelghborhood, beachdock

only PO 7-5709.

Fumishings for AH Pets

WElls 5-5010

GRABAU’S, INC.
DOG 4 C AT FURNISHINGS

FISH AND AQUARIUMS

ROckCen 6-0417

R

NJ.; M. Budies, Linden, N.J.; 
P. Pečenkis, Elizabeth, NJ.; M. 
Žilinskas, So. Boston, Mass.; S. 
Waitkus, Brockton, Mass.; V. 
Vaznis,. New Britain, Conn.; 
kun. A. Vainauskas, Nashua, 
N.H. Nr
Po 1 dol.: — E N.Y. vaistyk 
Adomaitis, J. Milius, V. Stepo- 
nis, A. Kaupas, G. Surdėnas, 
K .Dobrovolskis, V. P. Veršelis, 
A. - Panatauskienė, A. Gerge- 
les, Brooklyn; J. Ceilius, J. Dai- 
lida, ĮYoodhaven; L. Ligmalis, 
Amsterdam; M. Kučinskas, 
Glendale; J. Venslauskas, N.Y. 
City; A. Balčiūnas, Queens Vil- 
lage; A. Mikalajūnas, Bing- 
hampton; R. Budrienė, Jackson 
Hts ;P. Arlauskas, Webster, A. 
Kvedaras, Jamaica; M. Samolis, 
Rochester.

E N.Y. valstyb.: M. Domi- 
nauskas, M. Vizbaras, W. Ged-

Iš Mass. valstyb.: J. Zwiss, 
J. Mikalonis, K. Trinka, V. Le- 
veckis, D. Lipsky, So. Boston; 
A. Chesnausky, S. Grušas, K. 
Leiga, Brockton; S. Durickas. 
Brighton; J. Naujalis, Avon; 
A. Ambrazaitis, Somerville; V. 
židžiūnas, Worcester, S. Ash- 
man, Bridgewater; J. Velička, 
Lawrence.

Mišrūs: K Žukauskienė, 
Highland Park, NJ.; A. Fidle- 
ris, Elizabethport, NJ.; A. Ge- 
rulat, Kearny, N J.; F. Ambro
se, Hartford, Conn.; A. šalnaus- 
kas, Waterbury, Conn.; A. Mig
liu, S. Stėvens, Springfield, III.; 
A. Lawanan, E. St. Lois, 01.; 
V. Kleiza, Uhieago, OI.; J. La- | 
pinskas, V. Kazakaitis, Cleve- 
land, 0.: A. česėkas, Detrait, 
Mich.; S. Mikelonis, M. Gražu
lis, Du Bois, Pa.; K. Valaitis, 
Phila. Pa. ;A. Vaiculis, W.Meff- 
lin, Pa.; M. Zakarevičius, Sud- 
bury, Ont, Canada; V. Baro
nas, Caracas, Venezuela. i

Nuoširdžiai dėkingi

Tėvai Pranciškonai 
Darbininko Leidėjai

r

Deleg. Vytautas UbaaeviBus

brooklyn, n. y.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ
JUOZO B IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir impor-; 
tuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno'

103-55 LEFFERTS BLVD., RICHMOND HJLL, N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

Šv. Kalėdų ir 1959 Naujųjų Metų proga sveikina visus;

WAITKUS FUNERAL HOME i
PRANAS WATTKUS, laidotuvių direktorius

Suteikia visiems nuliūdimo valandoje mandagiausi « 
patarnavimą

197 WEBSTER AVĖ. CAMBREDGE, MASS.:
TeL: TR 6-6434 7

MATTHEW P. BALLAS
LAIDOJIMO NAMAI

ALBERT J. BALTON, Licensed Manager' į
660 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Yį

STagg 2-5043

Kalėdom ir Naujiem Metam 
VILNONES MEDŽIAGOS

gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-138 ORCHARD STW

COR. DELANCEY, N. Y. C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

i ■ .

JOSEPH GARSZVA
Laidoto jas Balzamuoto jas

Joseph J. Garszva, Jr., Anita K. Garszva, John A.
Pauley, Lincensed Undertakers

231-233 BEDFOKD AVĖ.
EVergreen 8-9770

.BBOOKLYN 11 N. Y.

_____________________________ __________________ ____________________________________________ u

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FRANKLIN PET MARKET 
818A Franklm Ave^ Brooklyn,N.Y. 
(Bet Eastern Pkvvay & Union St) 
Parakeets, Canaries, Tropical Fish 

and AH Accessories
PR 3-0172

McCror/s Pet Shop. Boro Hali Area 
Brooklyn’s Largest Variety Pet 

Center. Parakeets, Canaries and 
Supplies, Tropical Fish, Aquarium 

Accessories, Pedigreed Dogs 
492 Fulton. Street (Cor. Bond) 

ULster 8-5112

NATURE’S PET LAND

Gold Fish & Aquatic' Plants 
Special Sale on Aąuariums, Reflec- 

tors. Pumps
Canaries, Cages & Accesories 

Parakeets, & Tarties 
Puppies, Dogs Supplies 

OPEN 9 AJbL TO 6 PM
5 Dlvision St — NEwRoch 6-3260

Aąuarium
303 Bedford Avė., Bellmore 

SUnset 5-7360
PARAKEETS, CANARIES 

Ali kinds of Animal Life 
PUPPIES 
TURTLES 
REPTILES, ETC.
A Comptete Line Of Pet Supplies

TROPICAL FISH

PARROTS

a 1
SVEIKINAME LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUS, SAVO DRAUGUS IR GAUSIUS KLIEN- J 

TUS ARTĖJANČIU ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA LINKIME JIEMS SEK- J 
MES KARTU REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ UŽ JŲ DIDELĮ DĖMĖSI RODOMĄ *

MŪSŲ TIKSLAS VISADOS BUVO IR BUS SĄŽININGAI TARNAUTI VISIEMS MŪ- įt
g SŲ KLIJENTŲ INTERESAMS.

SV KLIJENTŲ INTERESAMES.

PACKAGE EXPRESS
BROOKLYN, N. Y. — 1590 Bedford Avenue— Tek M 7-64i$5 ir IN 7-7272 
NEWARK, N. J.—312-314 Markei St.—Tol. M1 2-2452, Ml 2-1481, tarlinų Green *4992

78 SECOND AVENUE 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORcgon 4-1540
832 NORTH 7th STREET 
PHILADELPHIA 23, PA.

107 SO. VERMONT AVĖ. 
LOS ANGELES 4, CALIF.

DUnkirk 5-6550

11601 JOS CAMPAU AVĖ 
IJETROTT 12, MICH.

U a
&&i£9

WAfnut 3-1747

1241 N. ASHLAND AVĖ. 
CHICAGO 22, ILL.

«1 ALBANY AVENUE 
HARTFORD 8, CONN.

CHapel 7-5184

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

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

kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

Alum, apvadai 
Alum, durys 
Alum, langai 
Antlangės 
Apmušalai 
Atnaujinimai 
Atsarginiai laiptai 

j Atspara vandeniui 
Atspara vėjui 
Cemento darbai 
Celoter lubos

1 Dažymas

Tnsuliacija
Izoliacija
Kitąvimas
Laiptai
Langai
Mūrijimas
Namo apmušimai ,
Nitavimas

1113 Mt. Vm»H Street Fhiladelphia 23, H.
POplar 5-4110 ;

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

Elektros laidai 
Gaisro apsauga 
Garažas 
Grindys

Pakopos 
Palėpės 
Pamatai 
Pastogės

Plytelių darbai 
Prakasimai

Stogo dengimas 
Stogo langai 
Stucco darbai 
Šaligatviai 
šaldymas 
Šildymas 
Takai 
Turėklai 
Tvoros 
Vaizdiniai langai 
Vamzdžiai 
Valymas garu 
Verandos 
Virtuvės 
Vonios 
Venec. užuolaidos 
žibalo krosnis

imas Priestatai
Teiraukitės nemokamo darbų įvertinimo!

sąlygos • Ligi 84 mėnesių
Kreipkitės i ANTANĄ EVergreen 8-9781

AR JOS NEPERMOKATE

Viri 2LOOO,OOQ automobilių savininkų 
moka daugiau, n^u reikalinga. 

Jei tik JŪaų vairavimo rekordas yra geras,
Jus esate kvalifikuotas:

Kreipkitės:

ALBERT F. FETEBS 
(PETRAUSKAS) 

APDRAUDOS SPECIALISTAS
Foreat HIBa 75, N. Y.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

74 Providence Street

PL 4-6757

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-386$

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAUL P. NORKUS

1400 North 29th Street

888 MAPLC AVENUE,

Fhflndelphia 21,
POplar 9-3231

HARTFORD,


