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SUVIįlMbt? Chruščiovo pavaduotojas Mk 
kojenas turėjo pasikalbėjimus 

AMERIKIEČIO PAKLAUSIMAI su valst sek. Dulles, viceprezi- 
MIKOJANUI APIE GYVENIMą dentu Nikonu ir kt. Numato- 

SOVIETUOSE mas jam prezidento Eisenho-
werio priėmimas sausio 19 ar

ChrušČiovo pavaduotojas Mi
kojanas palankiai sutiktas A- 
merikos valdžios įstaigų, poli- daryti įspūdį, kad susikalbėti 
tiku ir spaudos žmonių. Iš to ? tarp Maskvos ir Washingtono 

galima. Savo kompromisini pla
ną dėl Berlyno jis pateiks pre
zidentui. Tačiau Amerikos ste
bėtojai abejoja Maskvos pasiry
žimu susikalbėti, nes jei ir at
sisakytų nuo savo plano dėl 
Berlyno, tai pareikalautų dide
lės kainos.

visur

tinimą Lenines ambasadoriui 
ir Lietuvos pasiuntiniui bei Į- 
galiotajam miniiteriui.

Jie toliau nebelaikomi tę at
stovybių šefais. Atstovybės lie-

Redakcijai buvo, atsiųstas Al
to vykdomojo komiteto pareiš
kimas, datuotas sausio 4,' ku
riame dėl atstovybės tarp kit
ko pranešama:

"Neturint aiškaus tenykščius 
padėties vaizdo, nėra įmanoma 
planuoti platesnę akciją arba 
duoti nurodymu visuomenei!"

Taip pat pranešama, kad ry
šium su . Mikojano atvykimu 
Alto vykdomasis komitetas nu
matė vykti į Washingtoną in- 
formuotis.

kiu pct titulu kaip Washingto* 
ne."

tamas kovotojas prieš bolševiz
mą David Lavrrenco, NYKT ap
žvalgininkas ir komentatorius.

Lawrence rašo, kad dabar pa
togus momentas tiesiai iš žmo
gaus, kuris yra atsakingas už 
Maskvos valdžios aparatą, tarp 
kitų klausimų apie sovietini gy
venimą, paklausti ir. tokių daly
kų:

— kada bus nuimta cenzūra 
anapus geležinės uždangos ir 
300 milijonų už jos gyvenan
čių žmonių bus leista pažinti už-

_ draustą teisybę apie kitus kraš- 
tas;; ■ ■■ ■ -■ ' /
— kada senesniem žmonėm, 

kurie gyvena Sovietuose ir tu
ri vaikų Jungtinėse Valstybėse, 
tais leista išvykti iš savo kraš-

SU BALIONU PER ATLANTĄ
Buvo daug prirašyta an.e din

gimą be žinios ir galimą žuvimą 
3 vyrų ir vienos moters, kurie 
gruodžio 14 iš Kanarų salų pa
kilo balionu. Jie tikėjosi, palan-

Lietuvos atstovybės prie Vati
kano likimas ima aiškėti. Dau
giausia šviesos davė Vatikano 
dienraščio L'Osservatore Ro
mano aiškinimas. Jo informa
cija patvirtina pereitame Darb. 
nr. paskelbtas išvadas: ___  ,

— Pasiremdamas negalėjimu stovybėm prijMŽinimas 
panaujinti kredencialus, Vatika- šaukiamas. AMovybėstoliau pa
nas atšaukia diplomatini pripa- lieka veikti ir pykdyti emamuo-

Lenkijos ir Lietuve* at- 
į neat-

sius reikalus.

— To savo žygio Vatikanas 
nelaiko politiniu, o tik grynai 
technikiniu .juridiniu. Jis nerei
škiąs “naujos orientacijos Vati
kano politikoje”.

V’iko prezidiumas. rašo 
sausio G ir praneša, kad jo at
stovas iš Romos telegrafavęs:

"Lietuvos pasiuntinybė prie 
Vatikano iZbelbėta. Palieka to-

“N^RA YPATINGO PASIKEITIMO
L'OSSERVATORE ROMANO PRAŠNEKO

Vatikano dienraščio L'Osser- Oss. Romano betgi pavadino 
vatore Romano sausio 5 pareiš
kimą dėl Lietuvos ir Lenkijos 
atstovybių! perdavė ir komen- 

kaus vėjo pučiami, perskristi tavo kun. James L Tucek, NC 
per Atlantą. Tik tris dienas jie ra^jo žinių komentatorius, 
skrido balionu. padarydami Jis pasako, 
1200 mylių. Iškilusi audra grė
sė jų balioną nunešti į aukštu
mas, kuriose jau* negalės ba
liono valdyti. Tada jie iš ba

to ir aplankyti savo šeimas už- liono nusileido su gelbėjimosi 
sieniuose; valtimi į Atlanta. Joje praleido
—— keda bu* grąžinta nepri- dar 21 dieną ir padarė kitus 

2000 mylių, iki juos žvejai su
rado prie Barbados salų. Atro
dė visi suliesėję, bet sveiki. Te
kę maistą ir vandenį labai tau
pyti- •

KINIJOJE SUKILIMAI 
TEBEINA

Nacionalinės Kinijos žvalgy
ba pranešė, kad šiaurės vaka- _ 
rų ir pietų vakarų Kinijoje, O- Oss. 
rutininėje Mongolijoje ir Tibe- apie 
te. eina sukilimai nuo balan-

klausomo valdymosi teisė Lie
tuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai, 
Rumunijai, Bulgarijai,''Čekoslo
vakijai, Vengrijai ir Rytų Vo-

- Helijai;
— kada Imis duota pasisaky

mo laisvė Sovietų Sąjungoje ra
šytojam ir kada tokiem rašy
tojam kam Pasternakas bus lei-

“tendencingu” aiškinimą, kad 
tai reiškia “naują Vatikano po
litikos orientadją” Laiko ne
teisingu dalyku aiškinimą, kad 
Lietuvos ir Lenkijos atstovybės 
esančios “uždarytos”.

KAIP LIET. ATSTOVYBĖS 
KLAUSIMĄ AIŠKINA PATS 

OSS. ROMANO
L'Oss. Romano pareiškė:
Klausimas turėtų būti verti

namas savo tiįcra ir teisinga 
prasme, kuri nėra "politinės' 
prigimties, o yra grynai tech
nikinis — juridinis klausimas

Tai yra rezultatas padėties, 
kad, kaip labai gerai žinoma, 
Lenkijos ir Lietuvos atstovai 
negali pristatyti dokumentų, ku
rie galėtų būti pripažinti dip
lomatiškai tikri pagal tarptauti-

džio mėnesio.

Lietuvos Generalinio Konsu
lato Nevv Yorke pranešimas 
sausio 7 skelbia jau paaiškėju- 
sį faktą, kad atstovybė prie 
Vatikano paliekama, kad titu
las kuriuo veiks, “pa-siuntinybės 
vedėjas — chargė d’affaires ar 
kitoks, dar nenustatytas” ir 
atpasakoja įvykių eigą, kuri ba
ro tokia.

Mirus Sv. Tėvui Pijui XII, 
ministeris Stasys Girdvainis, 
sekretoriaus lydimas, krip ir 
kitų kraštų atstovai, tuojau nu
vyko i Castelgandolfo rū:u»> 
pagerbti velionį ir pareikš'.! sa
vo užuojautą Vatikano vyresny
bei. Abu Lietuvos pareigūnei 
dalyvavo kūno pervežimo pro
cesijoje. kardinolų kolegijos- 
priėmime ir priėmime pas kar
dinolą kamerlengą. iškilmingo
se laidotuvėse ir paga iau nau
jai išrinktojo Popiežiaus Jono 
XXIII vainikavimo iškilmėse.

Netrukus po vainikavimo vi
sos pasiuntinybės gavo raštą, 
kad atstovai galės prašyti pri
ėmimo pas fiv. Tėvą — Įteikti 
.Jam naujus skiriamuosius i aš- 

-tus. Lietuvos ministeris tuo
jau nuvyko į Vatikano valsty
bės sekretarijatą ir išdėstė sa
vo ypatingą padėtį.

Jam buvo pasakyta, kad jo 
padėtis bus svarstoma ir pap
rašyta tuo klausimu Įteikti Va-

KAS PASKATINO 
L'OSSERVATORE PRABILTI
L'Oss. Romano straipsnis pir

mame puslapyje, vedamojo vie
toje. sako Tucek, buvo atsilie
pimas Į italų spaudos agentū
ros Italia pareiškimą ir vieną 
straipsni Paryžiaus dienraštyje 
Le Figaro. Vatikano dienraštis 
kritikavo tuos žinių šaltinius už 
spėliojimus ir “nepagrįstų gan
dų skleidimą”.

. KA LAIKO NEPAGRISTAIS 
GANDAIS

NCWC komentatorius sako. 
Romano nepaneigė žinių 
Lietuvos ir Lenkijos ats- _ . ... _.... - . Sostas pirmasis apgaili. Tačiaunepakvietimą i popiežiaus .. r . ,v |i yra neginčijamas faktas. Jos

Tai skaudi padėtis, kurią šv.

tovu
2pnoTęsdamas toliau tokius klau

simus, autorius kreipia Ameri
kos. žmonių dėmesį, kokie jie 

yyy. Am«iki<>sį <B,u- Chruščiovas atsiuntė Trojos- arklius 
giass, kad Kuboje laimėjo Cas- J

logiška išvada, kad šventasis 
Sostas neranda galima toliau 
pratęsti pripažinimą garbingiem 
diplomatam, kurie lig šiol ta

PREZIDENTAS EISENHOW)RIS priež kalbą sakydamas sausio 
9 Kongrese. Susirūpinęs tikrina, ką jam paruošė jo naujas kalbų 
rašytojas dr. Malcolrn Moos (kairėje).

tręV o pralaimėjo diktatorius 
Batiste; jie priima Nixono siū
lymą — pietų Amerikos de
mokratiškus kraštus apkabinti, 
diktatoriškiem tik paduoti ranką 
O tuo tarpu Mikojanas yra dik
tatūros simbolis.

.Priimti Mikojaną išskė 
rankom, o. nepareikšti pi 
tų. sako autorius, reiškia 
sakymą kovoti prieš kom

PaHausitriai Mikoįanui
Sausio 6 Mikojanas buvo pri

imtas Amerikos filmų gamybos 
bendrovės pirmininko Johnsto- 
no. Tame priėmime pasirodė ir 
lapeliai, pagaminti Vengrijos 
politinių kalinių sąjungos. Juo-
se "ponas Mikojanas” buvo 
klausiamas: ar teisybė, kad jis 
buvo 1956 lapkričio 2 pritaręs 
Sovietų kariuomenę atitraukti

mų atstovybių galvos.

Nereikia nė pažymėti, kad 
tai nereiškia, jog turima kas 
nors prieš pačių diplomatų as
menis. kurių įnašas ir veikla, 
jų vykdyta per ilgus metus sun
kiom sąlygom, jiem nupelnė y- 
patingą pripažinimą ir pagarbą.

Nebūtų protinga nė teigti, 
kad šventojo Sosto palankumas 
yra sumažėjęs tom dviem vals
tybėm. kurios katališkam pasau
liui šalia broliško susirūpinimo 
yra ir simboliai pasididžiavimui 
be pagrindas viltim. *

Šventojo Sosto nusistatymas 
šitų tautų atžvilgiu yra gerai 
žinomas iš gausių ir iškalbingų 
manifestacijų, kurias jis paro
dė artimoje praeityje. Nėra jo-
kio ypatingo pasikeitimo atžvil
giu Lietuvos, aukos smurto, ku-

įsakymu buvo paskui 75,000 
vengrų .deportuoti, o kiti 65, 
000 įkišti į koncentracijos la
gerius pačioje Vengrijoje.

. TROJOS ARKLIAI. Senieji graikai, norėdami apgauti Trojos pi
lies gynėjus, pastatė arklį su jame pasislėpusiais kariai? graikais. 
Sovietų Chruščiovas atsiuntė Clevelando milijonieriui ir Maskvos 
garbintojui Eatonui tris arklius, kuriuos oficialiai jam įteikė Mi
kojanas. Paveiksle vienas iš tų Chruščiovo Trojos arklių.

rį šventasis Sostas tegali ir to
liau apgailestauti pačiu gyviau
siu būdu.

Ir sprendimas: ,

Sovietų Sąjungos kompartijos 
sausio 27 suvažiavimo atrakci
ja turįs būti naujas pasmerki
mas buvusiam nūn. pirminin
kui Bulganinui. šiom (Senom 
buvo paskelbtas jo atgailojimas 
{raitijos centro komitete. Bet 
sovietinė spauda ėmė aiškinti,

irimas; Bulganiną vadina meta

Kubos vyriausybę pripažino
Amerika sausio 7 pripažino 

Kubos sukilimo pastatytą Ur- 
rutia vyriausybę.

Nauja Kubos vyriausybė jau 
apėjo sušaudyti 15 buvusio dik
tatoriaus Batisto pareigūnų. Jie 
buvo kaltinami kankinę kali
nius.

Kubos nauja vyriausybė pa
lėkto parlamentą, visas partijas 
ir paskelbė, kad pusantrų me
tų kraštas bus valdomas dekre-

skaitos užblokuotos.
Eilė pietų Amerikos valsty

bių naują vyriausybę pripažino. 
Rengiasi ir Amerika.

einamuosius ambasados 
kijos) ir pasiuntinybės (Lietu
vos) reikalus.

SUKILIMAS IR BELGUOS 
KONGE

Belgijos Kongo mieste Leo-
poldville, kuriame yra 300,000 tais, iki bus išrinktas naujas 

parlamentas. Sudaromi karo tei
smai buvusio prezidento parei
gūnam teisti. Jų einamosios są-

gyventojų, daugiausia juodų, 
pereitą šeštadieni kilo riaušės. 
Reikalavo nepriklausomybės.

DE GAULLE PRIEŠ NAUJUS 
SUNKUMUS

Prancūzijoje prezidento pa
reigas de Gaulle perėmė sausio 
8. Iš jo vyriausybės norėjo pa
sitraukti socialistų lyderis G. 
Mollet, nenorėdamas prisiimti 
atsakomybės už de Gaulle pas
kelbtą ūkinę programą, kuri de
da naujų pareigų, tatįd negali 
būti populiari.

KOKIOS REIKŠMĖS TURI 
LAIKRAŠČIO PAREIŠKIMAS
NCWC komentotorius'Tucek 

samprotauja apie laikraščio in-

lą klausimų, kurie kilo viešumo-

šventojo Sosto likimą.

Kongresas su naujais žmonėm
Aštuoniasdešimt šeštas Kon

gresas pradėjo posėdžius sau
sio 7. Atstovų Rūmuose demo
kratai tari 283 atstovus, res
publikonai 153. Senate demo
kratai— 64, respublikonai — 
34.

Atstovų Rumus pirmininkas 
tebėra Sam Raybum, demokra
tas. Senatai pirmininkauja vice
prezidentas. Bet svariausias žo-

dis bus daugumos lyderio Lyn- 
don B. Johnsono iš Texas. Sau
sio 7 kalboje jis kritikavo vy
riausybės politiką. Kaltino, kad 
jai trūksta jėgos, pasitikėjimo, 
valios, ryšio su tauta. Žadėjo, 
kad naujas Kongresas pradės 
naują amžių, kuris bus labiau 
nukreiptas į ateiti, negu Į pra
eiti. bus dinamiškas. Kongre- 
čiau — nieko nepasakė.

Artimiausiu laiku preziden
tas pažadėjo atsakyti, išdėstyda
mas vyriausybės programą.

Atstovu Rūmuose išsilaikė 
vadovybėje respublikonai kon
servatoriai.

Jų kandidatas Everett M. 
Dirksen iš Illinois buvo leng
vai išrinktas mažumos lyderiu 
vietoj anksčiau buvusio šen. 
Knovvlando. Dirkseno varžovas

RESPUBLIKONAI 
ATSIJAUNINA

Atstovų Rūmų respublikonai 
sausio 6 išsirinko naują lyderį 
Charles H Halleck, 58 metų. 
Lig šiol 20 metų išbuvo Joseph 
W. Martin: 74 metų. Tai laiko
ma respublikonų tarpe laimėji
mu jaunesnių respublikonu, 
kurie vadina save liberalais. Ko
va dėl lyderio ėjo labai stipri, buvo liberalų siūlomas Hohn 
Teko net du kartu balsuoti.— Sherman Cooper iš Kentucky. 
iki Halleck gavo 74 balsus orieš Už tat į lyderio pavaduotojus 
Martin 70 balsų. Halleck laiko- buvo išrinktas liberalų atstovas 
mas Eisenhowerio šalininku. 
Martin konservatorių atstovu.

Thomas H. Kuchel iš Kalifor
nijos.

Jos turinys ir frazoolobip 
aiškiai rodo, kad ji yra kilusi 
iš Vatikano valstybės sekreto
riato. Dėl to'nors tai nėra ofici
alus pareiškimas, bot jis gali bū-

egzistuoti nesant misijų šefų,

DR. HERBERT Y. YORK Pentagone paskirtas apsaugos tyri
nėjimų Ir Inžinerijos direktorium su ypatingom galiom. Jis turės 
vadovauti variyfcom su Sovietais raketų srityje. Paskyrirrtąpa 
tvirtina jo dvi dukters 7 ir 9 mėty, bučkiais.

buvo padaryta, Įteikiant atitin
kamą raštą drauge su išsamia 
dokumentacija apie Lietuvos 
tarptautinę teisinę padėtį, kitę 
valstybių pažiūras ir laikyseną 
ę i et u vos atžvilgiu, mūsų vei
kiančiu atstovybių sąraša, ir 
kt.

įteikiant tą medžiagą, Lietu
vos atstovui buvo pasakyta, kad 
kitų valstybių atstovai galės sa
vo skiriamuosius raštus įteikti 
Naujųjų Metų proga, gi Lietu
vos atstovo padėtis bus toliau 
svarstoma. Tasai pažadas svars
tyti Lietuvos atstovo padėtį ne
davė pagrindo imtis kokių vie
šų veiksmų. Priešingai, turint 
galvoje reikalo opumą, nebuvo 
galima jo viešai kelti, norint 
nesudaryti pamato nepalankiam 
sprendimui.

Tuo tarpu Lietuvos atstovas 
gavo dar kvietimą į naujęju 
kardinolu paskyrimo iškilmes, 
kai Lenkijos atstovas jau nebe
buvo pakviestas.

Tatai lyg teikė vilčių, kad 
Lietuvos atstovybės klausimo 
svarstymas Vatikane rutulioja
si palankiai. Tačiau. į tradici
nes Popiežiaus laikomas Kūčių 
naktį Bernelių Mišias Lietuvos 
atstovas pakvietimo jau nebe
gavo. Vatikano protokolo sky
rius į pasiteiravimą paaiškino, 
kad, vyresniųjų Įsakymu, Lietu
vos atstovas ateityje pakvieti- 

, mu nebegaus.

Lietuvos Pasiuntinybė prie 
Šventojo Sosto negalėjo 
tiesiai kreiptis į visuomenę pa
ramos ir ją informuoti. Tatai 
būtų priešinga priimtai diplo
matinei praktikai ir galėjo tik 
pakenkti visam reikalui. Tačiau 
jau gerokai iš anksto, kilus ski
riamųjų raštų klausimui, buvo 
palaikomi ryčiai su Romoje e- 
sančius aukštaisiais lietuviais 
dvasininkais Taip pat buvo su
sisiekta su visais Lietuvos bei 
asmeniškais draugais, kurie ga
lėtų turėti Įtakos, ir prašyta ju 
užtarimo.

— Syracuse sausio 6 univer
siteto gyvenamam pastate kilo 
gaisras. Sudegė 7 karo aviaci
jos studentai, kurie tik penkta
dienį buvo atvykę rusų kalbos 
mokytis.

— Egipte Nasserio įsakymu 
gruodžio 31 suimta 200 komu
nistų. uždarytos dvi leidyklos, 
kurios gamino arabų kalba lei
dinius, Maskvos bei raudono
sios Kinijos propagandą



DARBININKAIS

Ar Amerikoje yra antisemitizmas?
kilis bombos

Metų ketvirčiais

Pinigams deponuotiems iki

kaip $136.000000

Member Fedcral Oeposit

NAME.

ADDUESS

!ONt

ŪSE THIS 
CpUPON 
NOWI

DIVIDENDAI IŠMOKAMI

— Irakas pasirašė su Sovie
tų Sąjunga prekybos sutarti. In
donezija taip pat priėmė Sovie
tų Sąjungos pasiūlytą ūkinę pa
galbą.

Sąjūdis, kuris toje "konvenci
joje norėjo virsti “trečia parti
ja”. vargiai turės didesnio pa-

dividendai bus apskaičiuojami nuo

sų noras ir troškimas saugoti 
Lietuvą ir lietuvių tautą nuo 
naujos skriaudos ir moralinio 
smūgio. ’

FAtP ATRODO VYRAI, kurie buvo suimti ryiium su bombom Atlantoje. 
<ra aprašyme minimas Kenneth Chesterton Griffin.

Louisville, miestelyje.

2.. KAIP VERTINO IR KAIP 
REAGAVO LIETUVIŲ 

SPAUDA

savą kandidatą Į prezidentus nežinia

1960 rinkimuose. Juo buvo mi
nimas atsargos admirolas John 
G. Crommelin iš Alabamos, da
bar dvarininkas ir buvęs kan
didatas Alabamos demokratų 
nominacijoje Į gubernatorius. 
Tadą jis gavo kelis balsus. Bet 
konvencijos dalyviam jis. ^opo
navo savo “platforma”, kurią jis 
skelbė norėdamas būti guberna
torium —

Konvencija norėjo sujungti 
i stiprią organizaciją tuos, ku-

Tokis Įspėjimas, atrodo, bu
vo skelbiamas ryšium su jauni
mo iš Chicagos pasiųsta telegra
ma su ne labai gudriais “pro
testais”.

Irake susidūrė komunis- 
u Nasserio šalininkais.

Naujienos keliais atvejais rei
kalą svarstė ramiai, samprotau- 
damos: “Katalikai laiko popie
žių neklaidingu tik religijos ir 
dorovės klausimuose. Politiko
je popiežius ir jo valdžia Vati
kane gali klysti — ir klysta!-— 
kaip ir kiekviena kita valdžia. 
O betgi Lietuvos nepriklauso
mybės panaikinimo sankcionavi
mas yra ne vien tik politika.

(nukelta į 3 pusi.)

jis reikalautų iš tamstos 40. 50 
proc. daugiau pastangų?

5. Ar tamsta jaudina tai ir ar 
tamsta tuo didžiuojiesi, kad dau
gelis asmenų kreipiasi į tamstą ir 
tamsta gali jiem patarti?

6. Ar suvesdamas savo darbų 
metinį balansą, tamsta gali pri
sipažinti, kad savo planus įvykdei 
ir nesidavei 'ntKy-Jų perdaug nu
kreipiamas?

vos atstovas prie Vatikano tos. 
naujos bažnyčios negalėjęs at
stovauti ir todėl kartu su len
kišku atstovu buvęs Vatikano 
padėtas į archyvą”.

Aiškinimas šauna pro šalį, 
tvirtindamas, kad atstovas Va
tikane negalįs atstovauti “nau
jai susidariusiai bažnyčiai”. Jo 
ne tokis nė uždavinys, nes jis 
yra na Lietuvos bažnyčios, o 
Lietuvos valstybės atstovas.

Tačiau aiškinimas yra įdomus 
dviem dalykais. Viena, įis ro
do, kokiu būdu nori prašnekti 
į Vatikaną komunistinio režimo 
atstovas, . norėdamas koegzis- 
tencijos su Vatikanu. Antra, tai 
yra ir aiškinimas lenko, kuris 
mano, kad Lietuvos provincija 
jau esanti dingusi, o iš čia ne
pasakyta bet galima išvada: gal 
Lietuva glaustysi prie Lenkijos 
provincijos.

Apmąstyki ir atsakyki pats sau 
į klausimus:

1. Ar tamsta pritari nuomonei, 
kad žmogaus pasisekimai gyveni
me priklauso tik 5 proc. nuo ta
lento ir laimės, o . 95 proc. nuo 
darbo ir pastangų?

2. Ar tamsta gerai jautiesi kom
panijoj žmonių, kurie yra tos pa
čios profesijos kaip tamsta ir iš 
kurių pasikalbėjimo tamsta galį 
šio to išmokti?

3. Ar tamstai yra svarbiau tar
nybinis laimėjimas, biznio pasi- 
sekimas už kokį gal ir gerai mas
kuotą meilės istorijos pasisekimą?

4. Ar tamsta esi pasiryžęs pri
imti bet kurį naują darbą, nors

pasakoja par 
kijos pareigūno, atvykusio į Ka-' 
nadą. Tas komunistinis pareigū
nas mėgina aiškinti. .kodėl Va
tikanas keičia savo nusistatymą 
dėl Lenkijos ir Lietuvos atsto
vybių.

Esą Vatikanas žino, jog ko
munistų valdomuose kraštuose 
yra 80 mil. katalikų. Vatikanas 
netikįs, kad komunizmas būtų 
pašalintas. Rūpindamasis ten 
esančiais katalikais, Vatikanas 
matąs, jog reikia “taikingai su
gyventi” su ten esančiu režimu. 
Jau 1957 pabaigoje Pijaus XII 
laikais buvo deramasi dėl Len
kijos. Bet tik naujas'popiežius, 
pasikalbėjęs su kard. Wyszyns- 
kiu pasidaręs išvadą, kad ats-

pridėti antikomunizmą, kad pas
merktas būtų ir tas. Turbūt, ne 
be pagrindo tvirtinama, kad žy
dų ir negrų klausimu komunis- 

"Nasseris komunistus sukišo tai kovoja abiejose pusėse: iš 
į kalėjimą, o jūsy žydiška spau
da skelbia, kad arabai yra rau
doni".

Vienas iš ten piketavusių pas
kui buvo suimtas kaip dalyva
vęs Atlantos atentate.

jis nešiojos su idėja sudary
ti "trečią partiją", kuri reika
lautu išsiųsti žydus į Palestiną, 
o’ jy turtus paimti Amerikos 
naudai.

Tas 34 metų vyras kilęs iš 
Tennessee.

Kitas veikėjas Buvo pasireiš
kęs konvencijoje Kenneth Ches- 
ter Griffin iš Georgijos. Poli
cijai jis buvo pažįstamas nuo 
liepos mėnesio, kada jis su ki
tais trim piketavo Atlantoje 
laikraščius, nešdami plakatus:

Aktyvas daugiau
EASTERN PARKWAY (STAIGA: 
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troitą. VVashingtoną.
dviejų dienų Jacksonsville seki
mo organizacija jau turėjo vi
sas žinias, kas ten dalyvavo ir

IZRAELYJE prie Syrijos sienos namai yra apipinti spygliuo
tom vielom, ant kūnų moterys džiauna skalbinius. Visuos na
muos yra sargybos, kad staiga neužpultų priešas.
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$39 Eonam Padmay, Braaklyn 16. N. Y
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IŠ • tovas Papėe niekam neatstok 
2 ir Š at- W Lenkįbs pareigūnas

SSkino, kad ir Lietuvos atsto
vybės likimą reikia švaistyti 
bendroje tarptautinėje plotmė
je. Tuo labiau, kad, jo žiniom, 
Lietuvos, bažnytinės pfovincijos 
reikalas nebuvęs galutinai su
tvarkytassu Vatikanu dėl Vil
niaus sričių. Net daugiau: “Lie
tuvos bažnytinė provincija sa
vaime susilikvidavusi, pabėgus 
jos galvai arkivyskupui Skvire
ckui su eile vyskupų į vaka
rus ....Pagal gaunamas žinias iš 
'Lietuvos, o ypač jos sostinės 
Vilniaus, Varšuvoje, tokia nau
ja bažnyčią esanti susidariusi 
Lietuvoje kaip ir kituose ko
munistų kontroliuojamuose kraš 
tuose, kur pasireiškęs didelis 
krikščionybės atgimimas. Lietu

kas buvo svarstoma. Jos agen
tas buvo toje konvencijoje taip 
pat uolus dalyvis,

Draugas ragino laikytis san
tūriai ir rimtai: “siųsti į Vati
kaną prašymus laiškais ir kab- 
elgramomis, bet tik jau ne pro
testo forma.... Prašymais ją 
(Lietuvos atstovybę! sustiprin
sime, o protestais, neapgalvo
tais žygiais ir provokacinėms 
demonstracijomis galime jai tik 
pakenkti”.

Tame pat laikraštyje rašė pa
našia kryptimi ir vysk. V. Briz- 
gys: “Reikia gėrėtis lietuvių vi
suomenės plačiu ir jautriu su
sidomėjimu šiuo reikalu, tačiau, 
kartu tačiau reikia ir atsargu
mo.... kad nepakenktume pačiam 
reikalui ir mūs visų geram var-

rašytas kaip tokio pat judė- Sula visa lietuvių visuomenę, 
jaudina jis taip pat ir Cleve- 
lando lietuvius. Tai kasdieninė 
visų pasikalbėjimų, svarstymų mas iš pradžių pasinesa blašky- 
ir spėliojimų tema. Gaudomos mosi keliu. Pasigirsta jame ne

vienos pusės kursto negrus, iš 
kitos kursto atentatus prieš tuos 
pačius negrus....

Vis dėlto su tuo sąjūdžiu su
siję atentatai kelia nerimo, ir 

žadama naujame Kongrese iš
leisti Įstatymus, kurie pagriež- 
fintu bausmes už atentatus. Ža
dama totp^-pat rūpintis, kad 
paštas atsisakyt^ nuo antisemi-

Didžioje Amerikoje yra di
džių laisvių, bet ir didžių kvai
lybių. Viena iš tokių kvailybių 
labai išlindo aikštėn pereitais 
metais — tai bombų kaišioji- 
mas ir sprogdinimas žydų bei 
negrų bažnyčiose, mokyklose, 
privačiuose namuose. x ~

Tokiu žygdarbiu su bombom 
priskaitoma per 1958 metus 27.

Ne vienoje kurioje valstybė
je ir ne tik pietuose, nors ten 
daugiausia — N. Carolina. Ten
nessee, Oklahoma. Georgia. A- 
labama, Florida. Texas. Illinois. 
Massachusetts. Virginia.

Kas yra tų bombų kaišioto- 
jai. labiausiai susirūpino Jack- 
sonville miestelio policija po 
to. kai balandyje ten buvo sus
progdintos neghi mokykla ir 
žydų sinagoga. Per šešias die
nas po to įvykio policijos šefo 
pavaduotojas įsteigė ^specialia 
sekimo organizaciją kėvhi su

kas. Organizacija per tą laiką 
kai ką naujo ir patyrė.

su mumis tikrai negerai!
Todėl ir Clevelando susirinki-

KALĖDŲ ŠVENČIŲ-- proga( Amerikos kariuomenei, esančiai 
užjūrio kraštuose, buvo duodama speciali programa, kurioje 
dalyvavo daug garsių Hollyvvoodo artistų.

kia sykiu, kad nuo eilės gyvenimo 
malonumų tenka tamstai atsisa
kyti.

Jei tamsta galėsi atsakyti — 
taip tik į tris klausimus, tai tam
sta arba nesi pakankamai sava
rankiškas arba netinkamai prie 
gyvenimo prieini ir dėl to nega
li jo tvarkyti taip, kaip norė
tum.

BROADWAY (STAIGA: 
135 Broadvuay at Bedford Avenue

Prideda mes darbo valandos — 
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politinė konvencija. Po poros
dienų jos dalyviai išsikirstė — noie konvencijoje — Jesse B. pĮaįė; žinodamas, kad antisemi- riausybė platina.
ne tik į pietines valstybes, bet . Stoner. Nebuvo ženklų, kad jis bus pasmedrtas, norėjo M.
ir i New Yorką. Chicaga. De- būtM dalyvavęs tiesiogiai aten- ------~-

kitu ta^e- i*5 buvo parūpinęs di

liajai 30 svarų vadinamos £ VATIKANO ĮVYKIAI CLEVELANDE 
tisemitinės literatūros — iš Šve
dijos. Anglijos. Kanados, pietų Lietuvos Pasiuntinybės liki- lietuvių visuomenė paliekama 
Amerikos. O Stoner laiškas bu- mas Vatikane dideliu rūpesčiu nežiniai spėliojimams, blašky

muisi. Ne, vyrai, čia kažkas

,.a. , ne literatūra,litinę priemonę. Antra, ne ką 
sveikesnė ir išmintingesnė idė- Jei tokis žingsnis būtų pada- 

. ja skelbti antisemitizmą. Trečia, rytas, tai galima būtų pageidau-
Atlantoįe spalio 12 buvo sus- tas antisemitizmas yra sujung- ti, kad paštas praplėstų atsisa- 

progdmta žydų sinagoga. Pagal su antikomunizmu. Lyg kas kymą pristatyti dar ir komunis- p e 0' 
savo kartotekos davinius polici- šalies, norėdamas kompromi- tinę propagandą, o tokią Mask- Tamsta puikiai savo gyvenimą 

1958 rugpjūčio 30 buvo uždara Įa Įtarė Tardymas vedė tuoti antikomunizmą, suplakė voje leidžiamą propagandą nuo vairuoji, jei daugiau kaip į pen- 
į vieną didžiausių (kalbėtojų a- su antisemitizmu. Gudriai su- pernai metų pati Amerikos vy- klausimų galėsi atsakyti

drąsiai — taip. Tačiau tai reiš-

metinis dividendas 
jusą santanp®*15

(3^ reguliaraus * eXtr’)

skaiCiUOiamaX«S
baigiasi gruodžio 3L

jimo vieno iš organizatorių, 
prie savo parašo pridėjusio dar 
ir žaibo ženklą. Stoner buvo 

rie vadinasi kovotojais prieš žj- teisininkas, draudimo įstaigos 
dus. kovotojais prieš negrus ar agentas. turėjęs progų daug ke- žinios lietuvių ir amerikiečių atsakingų priekaištų. Esą dėl 
tiesiog kovotojais už savosios yautj Polio sužalotas nega- spaudoje. ’ visko kaltas politinis mūsų su-
valstybės teises. lėj0 da]VVauti antrame pašau- Aito Clevelando skyriaus vai- siskaldymas. Susirinkime daly-

Konvencijoje kalbėjo ir apie lio kare. Dėl kokiu priežasčių dyba pagaliau sausio 4 sukvie- vaująs Vilko narys kalbėdamas 
tė vietos organizacijų atstovų ir suveda iki nulio diplomatijos 
visuomenės susirinkimą. Susi- šefo vaidmenį ir reikšmę. Va
rioko gausiai. Tai rodo, kad tikanui Lietuvos reikalai niekad 
svarbiems įvykiams esame jau- nuoširdžiai nerūpėję. Kaltas ir 
trūs. tas. ir kitas Ėmė baimė, kad su-

Informacini pranešima pada- sirinkimas neišvirstų į mūsų pa- 
rė Alto skyriaus valdybos vice» čių ir mūsų institucijų susinie- 
pirm. L. Leknickas, Pranešė, kinimą bei nusivertinimą. lyg 
ką jau žinojome iš spaudos ir nuo to turėjo būti pačiam rei- 
telefoninių pasikalbėjimų su kalui geriau.
Chicaga. Nieko naujo, nieko aiš- Taigi toliau prisimintas ir 
kaus, nieko tikro. Todėl susirin- pats reikalas. Išsiaiškinta; kad 
kūnas tegalėjo konstatuoti. lietuviu visuomenės interesas 

kokia apverktina lietuviu vi- ir uždavinys padaryti visa, kad 
suomenės padėtis informacijos Vatikane ir toliau Hliktę Lietu- 
atžvilgiu, nors tame pačiame Va 
tikane turime Lietuvos diplomą- diplbmatinėnus teisėmis.
tijos iefą, turime pasiuntinį, Nusistatyta šia linkme veik- 
turime pasiuntinybės persona- ti. To turės siekti Vatikano 
lą, pagaliau Romoje visa eilė Valstybės Sekretoriui mūsų or- 
aukžtyję ir paprastujy mūšy ganizacijų rašomi bei siunčiami 
dvasiikiy. raštai ir, pareiškimai. Clevelan-

Kai kaikurie įvairiomis pro- ; do lietuvių visuomenės vardu 
gomis lankėsi Amerikoje, mums veikti ir rašyti susirinkimas pa- 
nuolat tvirtino: mūsų santykiai vedė Alto skyriaus Valdybai. Vi
su Vatikanu labai geri, esame 
puikiai apie viską informuoja
mi. padėtis gera. Tik štai vie-, 
na dieną šiam optimizmui ker
tamas smūgis. Ir susijaudinusi

kova "prieš žydiškai komu-7 
nistinį sąmokslą".

Tarp 100 atstovų konvenci
joje buvo rejrist-untas ir dva
sininkas Da e J. Benjamin iš 
Oregono. Tarp kalbėtojų ir tarp 
naujos partijos vadu policijai 
nekrito į akis toki, kurie būtų 
dalyvavę ankščiau atentatuose. 
Tai buvo daugiau žmonės, tu
rėję ankstesnių ryšių su gar
siuoju Klanu. ar žmonės 
linkę savo prigimtim į revoliu
ciją . * '

teroru. Organizacija susirado Bet po konvencijos policija iui« jr tinės propagandos pristatymo,
slaptus informatorius, per juos stsektma A.ena. Uk mantakat „ ^rafi_ daraflalku. nelaukdam^. ltl Įvy.
surinko žinias apie galimus itar- iuslus.konventuos kalbėtojus gah vartoti atentatus kaip jx> Ora. klal nulems tamstos apsispreni-
ti žmones. įsitaisė jų kartote- lr vadus

Cenzūra žinių nepraleidžia, ta
čiau tvirtinama, kad žuvę 10.

— Belgijoje į komunistinės 
Bulgarijos atstovybę pro lan- 

^guš sausio 1 sumestu bombos.
Pasikesintojai pabėgo.



A MAŽIULIS

nes

Romano infor-

BENRAS PAREIŠKIMAS

SENASIS KAUNAS

AUSROS VARTAI 1919 metais. Prie jų buvo pasirašyta krauju priesaika, 
minima Siame straipsy.

nės, nei spaudos, netgi nei sa
vo kolegos (per kurio tarpinin
kavimą ir pinigus atstovybei 
veikti gauna) Washingtone.

tas prie Kauno komendantūros. 
Vilniaus komendantūros kari
ninkai paskirti toms pat parei
goms Kauno komendantūroje 
(kar. K. Škirpa — komendanto 
padėjėju, kar. P. Gužas — I 
adjutantu, kar. Pr. Jackevičius 
— ūkio vedėju, kar. St. Bar
kauskas —I kuopos vadu, kar.

—* kulkosvydžių ko
mandos viršininku ir Lt.). Prie 
Vilniaus komendantūros buvu
si -“lankiškai kalbančių koman
da” buvo išskirstyta, lietuviškai 
suprantą palikti Kaune, o dar

Amerikoje pirmąjį atvejį tu
rėjome 1957 metais, kai Wash- 
ingtone mirė Lietuvos įgaliotas 
ministeris Povilas Žadeikis. Nau 
jo ministerio nesant kam skir
ti, Lietuvai atstovauti buvo 
priimtas pasuntinybės patarė
jas Juozas Kajeckas charge d’ 
-affaires ad interim (taikinai) ti
tulu. Vadinasi, Lietuvos atsto-

•y FRANCt>CAN FATNERR 
DM OMO mis MMty. HM Mjuno» AMERIKĄ, LM 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIU ŽINIAS.

Vilniaus moksleiviai ateiti
ninkai, stebėdami miestan įžy
giuojančius balševikus, susirin
ko vienos mergaitės kambary
je ir prisiekė ištikimybę Lietu
vai. Dalis berniukų jau tą patį 
vakarą ir sekančią dieną išvy
ko savanoriais į Kauną. Jų 
tarpe vyko ir keli penkiolikme
čiai. Likusieji Vilniuje dar kar
tą prisiekė iki mirties kovoti už 
Lietuvą ir jie pasirašė krauju.

Sąmoningai neminiu jų dar 
pavardžių; jų krauju surašyta 
priesaika D pasaulinio karo me- 

macija, Lietuvos pasiuntinybė tu dar buvo išlikusi saugiai 
Vatikane palieka, tačiau be įga- Prancūzijoje.

Kėdainių kariuomenės virši
ninkams ultimatumą: nusigink
luoti, ginklus perduoti jam, o 
patiem išsiskirstyti; užtikrino 
asmens ir turto laisvę. Neišpil- 
džiusiems jo įsakymo, pagrasi
no mirties bausme ir turto su
naikinimu. Kėdainiškiams nenu- 
sigandus ir Šėtos komisaro į- 
sakymo nevykdant, jis pats iš 
Šėtos pasitraukė Ukmergės link 
Mūsų kariuomenės žvalgai (Kė
dainių dalies) susidūrė su bol
ševikais ties Kapliais (prie Šė
tos kelio) ir kautynėse buvo su
žeistas savanoris Jurgis Kiau- 
nis — jis pirmas sužeistasis.

Taip pat sausio 13 į n pėst. 
pulką įstojo kun. Ramanauskas. 
Jis buvo pirmasis Lietuvos ka
riuomenės kapelionas. aficierių” (puskarininkių) mo-

Sausio 14 d. į II pėst. pulką kykla, į kurią buvo primti 158 
A-. Pahemenėje atvyko 106 sa- kareiviai, baįgę nors 2 gimna- 
vanoriai; arti 100 savanorių į- zijos klases, šios mokyklos va
šiojo į Kauno karo komendan- du paskirtas kar. Pranas Kau- 
tūros dalinius. nas, iš Sintautų apylinkės atsi-

Sausio 15 mobilizuojami ka- vežęs 34 savanorius. (B.d.).

raudonaisiais komitetais pradė
jo suėmimui

Sausio 11 d.. 7 vaL vak. Juo
zas Kalariūnas (g. 1898) ir An- 
tantans Zambacevičius (g. 18- 
96) vykstant jiems iš A. Pane
munės į Kauną Karo ligoninę, 
sargybon, Vytauto prospekte į- 
gėrusių vokiečių kareivių ‘spar- 
takistų’ buvo nukauti ir išnie
kinti. A. Zambacevičius buvo 
apsiavęs žemaitiškomis klum
pėms, nes iš n pėst p. užomaz- 
gos dar nebuvo gavęs jokios 
aprangos, o batų tada visai 
trūko, ir juos gaudavo tik 
‘seni* kareiviai, siunčiami į ne
paprastas sargybas. Abu tie sa
vanoriai buvo įstoję į Lietuvos 
kariuomenę tik prieš kelias die
nas. Vokiečiai spartakistai (ko
munistai) viešai išjuokė žemai
tiškas A. Zambacevičiaus klum
pes, nudraskė^ jo drabužius ir 
tyčiojosi iš ‘buržuazinės litaue- 
rių’ kariuomenės Kitus tris 
sargybinius (Jurgį Sutkų, Ka
zį švelnį ir Saliamoną Žilaitį) 
vokiečiai paėmė ir nusivarė. 
Kalasiūnas ir Zambacevičius 
yra pirmieji mūsų savanoriai 
žuvę tarnyboje.

Sausio 11 prie Kauno karo 
komendantūros sudarytas I gu- 
sarų ekskadronas, vėliau išvir
tęs į I gusarų K.L.K.E. Jonu
šo Radvilos pulką. Jis kūrėsi 
iš savanorių, kurie į Kauną at
vyko raiti ir norėjo tarnauti to
liau su savais arkliais. Jau sau
sio 6 prie Kauno karo komen
dantūros tokių raitų savanorių 
buvo keletas. Sausio 7-9 dar at
vyko keletas. Jų vadu buvo pa
skirtas kar. Kasiulis, bet tuo
jau buvo pakeistas kar. Vladu 
Bielinskiu.

Po kelių dienų kar. J. Mikuc
kiui pavyko iš vokiečių nupirk
ti keliasdešimt arklių, jr didžio
ji pėsčių “raitelių” dalis gavo 
arklus.

Sausio 13 pradėta steigti I-ji 
sapierų kuopa, iš kurios išau
go mūsų inžinerijos daliniai.

Bolševikų užimtos Šėtos rau
donarmiečių komisaras atsiuntė

darbininkas
■.... ■ ,

Lietuvos atstovavimas prie 
Šventojo Sosto kėlė rūpesčio 
jau žymiai anksčiau. Tai vienu 
tai kitu atveju spaudoje pasi
rodydavo užuominų, kad Lie
tuvos reikalai Vatikane nėra tin
kamai atstovaujami. Nonorėta 
to opaus reikalo stipriau fak
tais pabrėžti, nes jausta, kad 
nebūtų Lietuvai naudinga. Bet 
reikia labai apgailėti, kad ro
dėsi nieko nesuprantą nė įsipa
reigoję Lietuvą atstovauti ir iš 
jos iždo likučių apmokami. Juk 
galima buvo iš anksto pramaty
ti visokius atvejus ir jiem tin
kamai pasiruošti. Tada mažiau 
būtų, buvę nerimo ir blaškymo
si, kas mums nėra gera. Nėra 
naudinga nei gaudyti žinias iš 
svetimų informatorių, kai yra 
savi informacijos šaltiniai ir pa- 

vybė paliko kaip buvusi, tačiau siųntinybė prie Vatikano, 
be įgalioto ministerio, kurį te
gali paskirti Lietuvos suvereni
nė vyriausybė.

Balsai dėl Lietuvos atstovybės.
Atkelta iš 2 pusi.)

yra įveltas gilus tarptauti-
moralybės klausimas”.

Kitu kartu laikraštis, remda
masis Lenkijos pareigūno sam
protavimais, nuogąstavo, kad 
Vatikano žygiu nepasektų ir 
Washingtonas.

Pritarė, kad tylėti negalima, 
tačiau “bėdoje reikia galvoti ir

tarp trejopų faktų—popiežiaus 
priminimą kalėdinėje kalboje, 
kad komunistiniame režime 
šviesiausios idėjos slopina
mos; Amerikos katalikų maldas 
už kenčiančią Bažnyčią ir šį 
gandą apie atstovybės galimą 
likvidavimą. Laikraštis paragi
no kreiptis į Vatikaną.

Sandara pralenkė visus pa
veikti rimtai. Nerimtu darbu siūlymais; girdi, Lietuvos ats- 
mes tik pakrikdysime savo or- tovas prie šventojo Sosto St. 
ganizacijas”. Girdvainis turėtų Vatikanui pa-

Dirva painformavo apie gan- reikšti: “Kai Lietuva atgaus 
dus ir sugrętinio priešingumą savo laisvę, tai Vatikano atsto

vybei nebus vietos Lietuvos že-

Nerimas, kilęs dėl Lietuvos 
atstovavimo Vatikane, nėra dar 
visai praėjęs, nors jau pasiro
dė tikslesnių informacijų, ko
kia yra .padėtis. Osservatore Ro
mano, Vatikano oficiozas, sau
sio 5 rašo, kad nebuvo nė min
ties paneigti lietuves atstova
vimą Vatikane, o juo labiau 
tuo faktu išreikšti Lietuvos už
grobimo pripažinimą. Osserva
tore Romano, priešingai, išreiš
kia Šventojo Sosto apgailesta
vimą dėl slegiančios Lietuvą 
prievartos. Tačiau negali būti 
neigiamas faktas, kad nepri
klausomos Lietuvos suvereninė 
vyriausybė nebeegzistuoja.

Tokiai padėčiai esant, nebė
ra kam. tarptautinės teisės pa
grindu skirti naujus Lietuvos 
atstovus arba atnaujinti įgalio
jimus. O tai tenka daryti, kai 
atstovas miršta arba kai pasi
keičia kurio krašto vyriausybė. 
Išgyvenome jau abu tokius at
vejus.

rininkai, karo valdininkai, vir
šilos ir puskarininkiai. Mobili
zacija lietė visus iki 45 m. įsa
kyta daliniuose ir prie Kauno 
komendantūros įsteigti moko
mąsias kuopas būrininkams ir 
skyrininkams paruošti, o kari
ninkams įsakyta vakarais ruoš
ti teoretinius kursus.

Sausio 16 įvyko II Valsty
bės. Tarybos konferencija, ku
rioje buvo svarstomi pagrindi
nai krašto gynimo reikalai.

Sausio 16 A. Panemunėje n 
pėst. pulkas jau turėjo vietos 
priimti 129 savanorius ir juos 
aprūpino ginklais, slapta iš vo
kiečių pirktais. Sekančią dieną 
ten buvo įsteigta pirmoji 
aficierių” (puskarininkių)

meje .
Komunistinė spauda džiaugė

si labiausiai ir kalbėjo, kad 
Washingtonas turėti Lietuvos 
atstovui pripažinimą atšaukti.

mirtinu. Išrinkus naują popie- siuntinybės patarėjas charge 
žiu, Lietuvos įgaliotam ministe- d’affaires pareigom. Lietuvos 
riui Stasiui Girdvainiui, kaip ministeris nebuvo degreduotąs 
ir kitų kraštų atstovam, reikė- žemesniam diplomatiniam ran- 
jo atnaujinti įgaliojimų raštus, gui, nes mirė. Kaip bus Vati- 
Iš Lietuvos pasiuntinio, — kai kane ,dar neaišku. Ar minis- 

galima buvo teris St. Girdvainis apsis-

Nerangumo sukeltas nerimas
Išimtis būtų buvusi mums 

maloni, kaip tam tikra privile- 
geija, o ypač pabrėžtas suprati
mas dabartinės Lietuvos padė
ties. Bet dėlto, kad išimties ne
padaryta, dar nėra pagrindo 
rūstauti. Vatikanas, matyti, tu
rėjo rimtų priežasčių atsirem
ti tarptautinės teisės formalu- 
.mais. Galimas daiktas, kai kas 
siejosi su pačiu Lietuvos pasiun
tiniu arba jį gaubusia aplinka, 
jeigu buvo toks nerangus lai
ku informuoti lietuvių visuome-

jo tą dieną 59 savanoriai. Tą 
pačią dieną pavyko iš vokiečių 
nupirkti dvi rusų lengvąsias (3 
colių arba 76.2) patrankas ir ka
rininkai Jodka ir Geiga pradė
jo kurti būsimą Lietuvos arti
leriją. Taip pat paskirtas Tau
ragės srities (Tauragės, Skaud
vilės, Vėžaičių ir Rasenių aps.) 
apsaugos viršininkas.

Sausio 7 Panevęžio srities ap
saugos būrys, vadovaujamas 
kar. J. Variakojo, teturėdamas 
vos tik 10 savanorių, su kitais 
dar 3 karininkais turėjo Pane
vėžį užleisti bolševikams. Jie 
per Ėriškius. Ramygalą ir šė-

Vatikane antrasis atvejis su- lioto ministerio, kaip dabar yra Anoji mergaitė, likusi Vilnių- tą atvyko į Kėdainius, išaugę 
tapo su popiežiaus Pijaus XTT Washingtone. Bet čia patiko pa- jc, Lietuvos laisvei atliko sun- jau daugiau kaip į šimtinę. Jie 

kiai įsivaizduojamų žygių. Ne- buvo, palyginti, gerai ginkluoti, 
mažiau veikė ir kitos, ten pasili- Sausio 8 pirmoji mūsų karių 
kusios. » uniforma: pilka kepurė su Vy-

Sausio 6 (pagal kitus davinius tim ir trispalvis (geltonas, ža-
15) įsteigta Kauno miesto ko- lias, raudonas) kaspinėlis ant
mendantūra; .komendantu pas- rankovės paprastiems drabu-

kas galvoja, — galima buvo teris St. Girdvainis apsis- kirtas kar. J. Mikuckis. Paskir- žiams. Įsteigta Kauno gelžkelio
tų formalumų nereikalauti, o pręs pasitraukti, ar jis paliks tas Kretingos srities (Kretin- stoties komendantūra, paskirta
pasiremti buvusiais įgaliojimais toliau su žemesniu titulu? Jo gos, Sedos ir Telšių apskr.) sudaryti ‘bevielio telegrafo’
iš 1939 metų. Vatikano sekre- paties garbė ir Lietuvos reika- apsaugos viršininkas Vilniaus (radijo stoties) komanda,
toriams, deja, tokios išskirties lai diktuotų pasirinkti pirmąjį komendantūros dalinys, tik ką Sausio 9 bolševikai perėmė 
nedarė. sprendimą. atvykęs iš Lentvario, prijung- Panevėžį, Ukmergę ir ten su

Vilnimis Jaro komendantūros 
dalys ištygiaVo Lentvario link 
sausio 4 apie 24 vai Joms va
dovavo komendantūros adju
tantas P. Gužas. Išvyko 20 ka
rininkų, 183 kareiviai su 2 kul
kosvydžiais, 28 pėstininkų šau- 

«auQ0Mi Ir flrtUtiMl autmlaw praHRt Pavarde peorretjdi MreMeiilel neM tUVaiS, 12 raitelių karabinų, 7 
tmel BreHkla radakciloe MMinone. Ui skMMMt «atr*M |r kaM« reMaMJa mateaM* revolveriais, 450 granatų ir

REDAKCIJA: »N W1li««ighby Am., Brookly* tl, N. Y. Te*. GLenmore S-72B1 1594 Šoviniais. Vilniuje dar 11-
■ ~ ■ ko komendanto pareigas einąs

kar. K. Škirpa su ketiais Jmri— Prančulis 
ninkais ir 25 kareiviais. Jie bu
vo pasiryžę trauktis, tik išaiš
kėjus tikrai padedat 

Sausio 5 iš Vilniaus 6 vai. 
vak. pasitraukė Vilniaus komen
dantūros likutis, nes bolševikai ~ lietuviškai nepramokę pasiųsti 
jau ėmė žygiuoti į Vilnių, vo- * į ‘Alytų, įjungiant juos į I pėst. 
kiečių jiems užleidžiamą Vii- pulką.
nių. Į I-jį pėst. pulką Kaune įsto-

Draugas, Naujienos ir dauge
lis nespaudos žmonių pagrįstai 
ir vieningai apgailestavo, kad 
Lietuvos atstovas prie Vatika
no neinformavo nei visuome-

PAULIS GAUBYS

Dede Albinas

žiu jisai kitoks ir nėra buvęs. Tiktai gaspadorius sutidauš su 
. šeimininkė, iškaitusi ir raudo- savo šeimyna, vaikiu, gaspadine 

na, kaip daržo aguona kudrėto- trinktels* su merge, idant tar- 
ji, atnešusi, anot jos, paskuti- pusavio meilė ir džiaugsmas e- 
nę pateikmenę, pastato ant sta- samomis gėrybėmis dar labiau 
lo, sunkiai berasdama vietos, išryškintas taptų. Tai tarti po 
Nubraukusi nuo kaktos pra- sunkių darbo metų lyg ir leng- 
kaitą ir keldama koją per šuo- vas atsikvėpimas.

Kai po keletas tokių “klebo-

Dėdė Albinas per daug žino
mas pasakorius, juoko mėgė
jas :— štukorius, bet neužgau
lus, niekam neįduriąs per skau
džiai, kad‘jo apsilankymas vėl 
būtų laukiamas.

šeimininkė kviečia dėdė už 
stalo, siūlo krėslą. s

dabar su tabokomis terliotis. 
Paskui galėsiąs su šita pavėt- 
ra smardintis.

— Kad dėdė, ateje ,ta jau 
vedo išmeseu, — sako ji links-

riaus širdies išėjusi, kaip vėgė
lė išslydusi:

E pu Kalėdų darboukitės 
nerongoukitės. .. Neganykėt sau
lės, nedarykėt apgaulės, jė kas 
štokavos, — Pondeivs tau pa- mai verdama alkieriaus duris: 
koros, — pirštu pagrąso Albi- — bet kėtėms nepalėkseu ni la- 
nas. šelė.

Sako, žemaičiai tylūs ir už- Užgimusia tartum atleidžia vi- lą, taria: Kai po keletas tokių “klebo- Albinas vos tėra pasakęs —Ac^’ Alpinėti, be tavės ne- ‘ Grįžusi pripila ir sako:
sidarę., Kol burbtels kokį žodį, sus varžtus nevaliai ir su Jojo — No, balondele, kouskėt, niškų” veiduose pradės ugnis’ “Tegul bus pagarbintas .” prie būtom pėlna šventė — truk- — No, Albinėl, kad dar teik 
kito nusibos belaukiant Arba džiaugsmingu atėjimu džiaugia- kaštavokėt vo par adventą ga- karšta blabėti ir pamatys, kad <Įurų į kertę nusimeta klumpes tom Jouka» — užgiria gaspado- Kalėdų sulauktum, keik solau-
vėl. Girdi, paniurę ir linksmu- si visi žemaičių žemės žmones, na prisėposninkavot bėra vos per pirštą ant bon- zuikinę kepure ant gembės pa- rius- — To atstoii P®Jna kun* ke!
mo nė jokio. Žinoma, kai ne Tuomet atkrūpštink šviesusi! Ir ko tiktai nėra ant to ka- kos dugniuko. .. gal išeis dar kabina ir dabar jisai visus svei- k^y®^-- tonke pasmėslėjo: Ne, senukas negalįs gerti. Kra- 
juokų laikas, nėra ko dantis Užsnigtais laukais, lazdelė pasi- ledinio stalo. Sniego baltumo vienos ieškoti, o gali ir ne. Lai- kiną su šv. Kalėdomis Prade- tou tarPa- užpildys, kad t° tosi, bet jo akys šypsoti ir pypkė 
rodyti arba niekus pliaukšti, ramsčiuodamas, *pro beržynėlius pyragų vėpūtiniai priversti, mė, kad dabar gaspadinės eilė. t dant gaspadorium ir baigiant P^^lsi i ontra pusė zomata? seniai sugrįžusi kišenėn. Kas

. -- * **** ♦“s piemenuku, kiekvienam turi žo- — pagraudena dėdę. x~~*~ A” *
vento laike nesiklausyk, ausis nigtus. kiškio pėdelių vedamas, grūsti.... žodžiu, perlinkęs ą- tik yra karta! Taip supynė su- dey daihĮ pavinaavonę širdin- z'““* "
įtempęs: neužgirti žemaičių so- žerk tiesiai per sodo tvorą, spu- šuolinis stalas, ir jeigu niekas makaliojo, kad tik paskutinė Taip šeimininkui kratvda- ėl^a dar

Taip, sakysim, gavėnios ar ad- apšarmojusius, eglynėlius pris- bliūdai mėsos su kaupu pri- A, tas vaikis Ignadus, tas
vento laike nesiklausyk, ausis nigtus, kiškio pėdelių vedamas, grūsti.... Žodžiu, perlinkęs ą- tik yra karta! Taip supynė su

n-

džiuj dainos aido nei armoni- steik per kiemą, eglėšakių sku- 
kos garso, nes ir vyturėlis sa- jelėm raudonskruosčių pribars- 
vo giesmei turi laiką ir gegutė tytą — kalėdiškai patipuošu- 
pilkoji žino savo metą. sį.

neimtų ir nevalgytų, dievaži, 
ilgai jisai neišlaikytų. Po vieno 
triokštelėjimo visa ta Dievo do
vana atsirastų asloje.

atitektų šeimininkei. 0 iš seno 
žinoma: paskutinis pila....

Bet ką ten tie šunės nelabie
ji dabar užpuolė? Toks lojimas,

“Agi, visoki linksmi išsimis- “Taigi, nepasidžiuok, pavei- Kai šeimininkė yra jau atsi- . toks grandinių žvanginimas.
Ujimai uždrausti nuo bažnyčios žėsi, vieną kitą besirukuodami sėdusi ir sunkiai besuvaldyda- Atrodo, kad tvarto kertę nu- 

? šventos; tam gi ir nuodėmingas nulenksime.... Ateik, prašom ma savo riebumą pūkšnoja pa- griaus.

pažįsta dėdę Albiną, žino jį 
— Gyvensio dar, Kazimierėl, jaunystėje ne girtuoklį buvus, 

s .... —sės- bet, kaip pas mus sako, neatti- 
damas prie pečiaus spiriasi se- sakant “loskos” priimti.

— Gaspadoriau Kalėdas — nukas. 
tos patės bėdas: šeimyna nu 
meita — pėršlė vėita ... Jė auk- 
tinėlhi negailės, vėsas už vyru 
ištekės. — patsai akimi švyste- siantj pypkė, nugarai vėsu ten. bai seniai, tuojau po ruskio su 

de oačia vyriausia iš triiu iau- prie rankos torfcB «rumtyniM- atsitik*
nu dukružėlių J Pigumas pelenui nukrapštyti, puti truktelti. Ale, tai buvę
n - . . . ... , Jeigu ji galinti ten pumūravoti prie Juodųjų vandenų, toli. Su

Seimininke1 p taria: kodėl m _ Wenkf,.

mas dešinę, porina:
—No, ar jau, dėdė tep ni-

šeimįninkė kuone tempdama komet nekaštavoje? 
kviečia Albiną prie stalo, bet čia nepaklausęs vaikis, 
šis atsisakinėja, atsiprašinėja. — Dėdele maža, dėdele. 
Girdi, tabakas drėgnas, nedeg- Seniai, sako Albinas, tik la

< neišken*

kūnas apsčiais pąsninkais krivi- labai”. ilusi ir akimis vis dar ieško, Pro langus kažkas prakimė- nikelėje išraudutią Domi-
dijamas, kad nelabos mįslės Taip Kalėdų rytą gaspadorius, kieno lėkštė nepilna, kieno žuojai Neužilgo priemenėje su-
žmogų rečiau belankytų, kad grįžęs iš Bernelių mišių, apsup- šaukštas ne rankoje, gaspado- kaukši medis, pasigirsta trep-
jį atvestų ant maldos ir priga- tas savo šeimos ir samdinių, rius pasiketia fr pranyksta ai- sėjimas ir šluotražio smūgiai.
tavytų sutikti Tą, kuris ateis”, patsai patenkintas ir džiaugs- kieriaus duryse. Už valandėlės Prasivėrus durims, už įvirtusio — Kad pyragą rūgtom, nie- tuOj.
Seniai, labai seniai, plėšyda- mingas, sėdi pačiame stalo ga- jis grįžta su.... buteliuku ran- šalčio debesio, ant slenksčio M netrūktom. Albinėlis, kad a-
ma plunksnas huobodžiam ad- le, kaip karalius soste. Nudri- koje. pasirodo senukas.

/ vento laike, pasakė viena bobų- bę ‘vešlūs ūsai neįstengia pas- Ach, nepamanyldt, kad da- —Dėdė Albins! No, sene
tytė. lėpti pravirose lūpose žaidžiam bar tai jau prasidės besaikis pi* bematyts! — Visi be galo nu-

Tačiau šventąjį Kalėdų rytą čios šypsenos. Rodosi, visą am- jokavimas. Saugok, Dievą, ae! džtunga senuko pasirodymu.

Kai jie sulupę turką ir nustū- 
Albinas išsiima iš Hšeniaus mę tolokai nuo Juodųjų, atva- 

teis, kad vės būtom alcleus.... pūslę naminio, ilgu ir kumpu žiavęs pats karalius savo akimi 
Samdininkams, šeimynai taip cibuku pypkę ir tuoj ims ją pažiūrėti tų, kurie taip smar* 

taip pat yra porcija garuojanti, kimšti. Bet nuo stalo atkrypuo- kiai ir tikrai pasidarbavę, 
neataušusi, tik ką iš pasako* ja šeimininkė ir neMdila dėdei (bus daugiau)



grtnėti platesnes problemas, ne 
vien savus reikalus, kūne, nors 
ir labai svarbos. nuolat karto
jami, mMtftfe dnry jĮgrtdMn R- 
mimasis visuotinesnių klausimų 
duos platesnių akiračių ir sa
voms problemoms spręsti.

Einamuosiuose reikaluose K.

pakflimė, kaip atrinc^btinn: 
Dienos pirm. V. Kulbokas, 
F. Mauriaco žodžiais apibudinęs 
Pasternako romaną, kaip veika
lą, kuris bus pasididžiavimas 
savajam kraštui visais laikais, 
o mums padės suprasti geriau 
Rusiją, pakvietė poetą M. Vait
kų paskaitos. Pirmiausia rašy
tojas pabrėžė, kad šis Nobelio 
laureatas entuziastingai sveiki
namas Vakaruose, kurie jį skai
tė, ir niekinamas Sovietuose,

Mockus iškėlė Lietuvos atstovy
bės reikalą Vatikane. Eilė kal
bėjusių— kan. M. Vaitkus, kun. 
L Jankus, kun. A Kontautas, 
S. Sužiedėlis, J. Jakavonytė, J. 
Vembrė ir kiti kėlė reikalą tuo
jau reaguoti atskirai ir organi-

zuotaL bet taktinga! ir santū
riai. \

Susirinkime dalyvavo per 50 
asmenų — nartų ir svečių iš 
Bostono, Naujorko ir Providen- 
ce. Ne. maža buvo ir jaunimo. 
Susirinkimą malda baigė kun. 
A. Kontautas.

Po susirinkimo J. Baronienė, 
St Lefrnonienė ir kitos sendau- 
gės pavaišino kavute ir užkan
džiais. Susirinkimas |vyko K. ir 
J. Barimų namuose, 235 Sa
vin Hill, Dorchester, Mass.

DJA

kurie jo neskaitė. Į pasmerki
mo kampaniją įjungti ir Liet 
rašytojai, kur žymiausias rašy
tojas sąmojingai padaręs prie
kaištą, kad autorius ir po 40 
metų sovietinės santvarkos dar 
neišmoko, kaip reikia rašyti... 
Vakaruose juo žavimasi ne vien 
literatūriniais sumetimais, — 
čia lemiąs ir politinis momen
tas — Sovietų revoliucijos ir 
jų.sukurto gyvenimo kritika. 
Pati tiesa bus .viduryje.

— ' Del Nobefio premijos: ją yra net žydai veikėjai su. simpatija jai (raudonieji, baltieji ir neu- i 
gavę daug žymių rašytojų, bet žiūri į krikščionybę. (Pats Pas- tralieji) yra giliai rėūgingi. Ro- blausias vietoves - 
kai kurie ir negavę; kai kurie ‘ 
ją gavę, jau dabar užmiršti. Me
niškai romanas neeilinis, svar
biausi veikėjai: daktaras živa
go, Lara, Antipovas — Strelni- 
kas ir kiti — įtikinami, jų dva
sios analizė gili, gamtovaizdžiai 
gražūs. Revoliucijos prieš auš- 
ris, deja, blankus, bet namų ka
ras, partizanų buitis pavaizduo
ta plafiai ir įtikinamai Dakta
ras Živago — vidutinės klasės 
rusų senesnės kartos inteligen
to tipas, su idealizmu, tolstoiz-

:« S

BORIS PASTARNAKAS

mu, nekonfesiniu religingumu, 
žmoniškumu. Vyriausiam perso
nažui stoka valingumo. Mora
liniai principai išlikę senie
ji, krikščioniškieji, nors šeimos 
ištikimybės klausimas gerokai 
paliestos laiko dvasios. Akcen
tuojanti krikščionybės idealai;

vosi, ar daktaras Živago atsto
vauja platesniems Rusijos inte
ligentų sluoksniams. V. Kulbo
kas pažymėjo, kad Nobelio pre
mijos skiriamos vertingiems li
teratūros kūriniams, kur kelia
mos didžiosios žmonijos proble
mos. Beveik visi romano veikė-

ternakas irgi žydų kilmės). Vei- mane krintą Į akį, kad veikėjai 
kalas žymus savo drąsa, Sovie- ir įvykiai kartais autoriaus diri- 
tų Rusijos buities ir jos pavaiz- guojami: sutapimai, netikėti su
dėvimu neeilinis. bet ne Tol
stojaus ar Dostojevskio lygio. 
Apie veikalo stilių kalbėt ne
galima, nes tekę skaityti verti
mas (o gal vertimo vertimas?)

Dr. J. Girnius pabrėžė roma
no gyvybės ir individo akcenta
vimą. Dr. J. Leimonas mano, 
kad tame režime išlikti tokios 
pasaulėžiūros rašytojui — jau 
pažymėtinas dalykas, ir teira-

sitikimai reikiamu momentu.

Po gyvų diskusijų, kurias, pla
čiai atsakydams, baigė rašyto
jas M. Vaitkus, Pr. Lembertas 
paskaitė pluoštą naujausių pre
legento eilėraščių, pilnų to pa
ties grožio, kaip “šviesiuose 
Krisluose’.

S. Sužiedėlis pasidžiaugė, kad 
Bostono ateitininkai iipasi na-

SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTĖJAMS

DOVANŲ PAKETŲ Į 
U. S. S. R.

PROIŠTORINIS MENAS
ĮTL..., ~ Bostono _ lietuvių kultūros 
E klubo susirinkime gruodžio 27
■ prisimintas dr. Vincas Kudirka.
■ Klubo pirmininkas dr. J. Gir-
E mus tarė kelatą žodžių, St’San-
■ tvaras paskaitė V. Kudirkos
■ “Maniesiems”. Toliau pirminin-
f kas paminėjo dr. St Kairio 80
I m. gimimo sukaktį ir klubo na-
| rio prof. J. Raukčio 60 m. gi
li mimo sukaktį šiam paslmtinia-
■ jam padovanota su visų susirin

kimo dalyvių parašais V, Puti- 
no-Mykolaičio “Sukilėliai”.

Toliau ėjo dr. M. Gimbutie
nės paskaita apie proistorinį 
meną. M. Gimbutienė, kaip ar
cheologė, proistoriniu menu do
mėjosi jau iš seniau. Šįmet, da
lyvaudama archeologinėj eks
pedicijoj Prancūzijoj, turėjo 
progos pažinti to meno svar- 

— požeminius 
urvus Pietų Prancūzijoj ir Šiau
rės Ispanijoj, kur uolos sienose 
tie meno paminklai nupiešti ar 
įrėžti. Proistorinis menas da
tuojamas nuo 50,000 iki 10,000 
metų. Tai medžioklio žmogaus 
iš akmens dirbtos statulėlės 
(daugiausia moters), įraižos ir 
piešiniai uolose. Jie pradėta at
rasti prieš 100 metų. Daug jų 
nuostabiai gerai išsilaikę už
griuvusiuose giliuose urvuose, 
kur nesikeičia temperatūra. Se
niausi paveikslai daugiausia vai
zduoja mamutus,- jaučius, lau
kinius arkBuš, karves, stum
brus, antilopes ir kitus gyvu
lius. Tik daug vėliau pasirodo 
paveiksluose žmogus. Gyvuliai 
nupiešti nepaprastai taikliai — ■, «
keliais brūkšniais sugauta gy- Vytautas ir Vanda Valaičiai, į * 
viilin išraiška, sakytum, šių die- gyv- Athens, Ohio, gruodžio 14 Į [ 
nų modernaus dailininko dar- susilaukė dukros Daivos. Vytau- į j 
bas. Dr. J. Gimbutas paskaitą tas Valaitis yra fotografijos me- 
pailiustravo 70 paveikslų. no studentas. Jo meniškos nuo- J 

traukos puošia ne tik lietuviš- J
P. Mickūnienės paruoštų vai- kus bet ir amerikinius laikraš- l[ 

šių metu J. Girnius glaustai ap- čius ir žurnalus. I;

tarė svarbesnius gruodžio mėn. 1 
lietuvių kultūrinio gyvenimo į- 1 
vykius, pabrėždamas aliarmuo- l 
jaučią padėtį vaikų laikraštėlio 
“Eglutės”. Susirinkime dalyva- 
vo apie 40 žmonių.

BANGA TELEVISION
Sav, V. ZELE^IS

3423 FULTON STREET * TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APplegate 7-0349

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

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

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, atfiekamas 
pri^ n^o teBinflto, pr^ka&rto RCA

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.
Pirmadieniais iki 6 vai vak.

dovanų siuntinius į U.SJ5.R.

SUMAŽINTA PATARNAVIMO
KAINA

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

3® suprastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip pat page-
3®
jgt rinti bendrą patarnavimą. *
3® 'Kad pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir siun-

HR tuno tvarka, siųskite siuntinius per vieną iš žemiau išvardintų firmų, kurios yra

GLOBĖ PARCEL SERVICE, BfCl UNION TOUR8, INC.
1991 Broadway, New York 23, N. Y. 1 East 36 Street, New York 16, N. Y.

TeL LYceum 5-0000 MUrray H21 6-1155

PACKAGE EKPEEBS 00. * TfcAVEL CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. SK
226 So. State SL, Chicago 4, HL JJį

TeLWAbash 2-9354 3K

GENERAL FABCEL A TRAVEL CO., 
INC.

185 West 14 St, Mew Y«k 11, N. Y.
TeL CEelaea 3-2583 *:

ŠS' -

Hartford, Conn.
Jau dveji metai veikianti 

lietuvių radijo valanda, norėda
ma ir toliau tęsti lietuvių veik
los žinių perdavimą ir lietuvy
bės palaikymą, išlaidoms pa
dengti sausio 17 d., 8 vai vak. 
Hartfordo lietuvių parapijos 
mokyklos svetainėje, ruošia va
karą. Programoje, aktoriui Vi
talis Žukauskas parodys aukš
tųjų politikų vaidinimus ir mū
sų kasdieniškumą, pavaizduoda
mas tuo pačiu laiku ne tįk mū-. 
sų kairę ir dešinę, kurios Šio-- 
je šalyje nuostabiai prisitaiko 
atbuliems veiksmams, reikalin
giems V. Žukausko įvertinimo, 
bet ir mus pačius. '

Vakarą papildys sol. Jankau
skaitės dainos, akompanuojant 
muz. J. Petkaičiiri. Nuoširdžiai 
kviečiami visi.

Pranešama, kad pakeistas ra
dijo valandos perdavimo laikas. 
Pradedant šių metų pirmuoju 
sekmadieniu, lietuviška progra
ma perduodama tarp 11 ir 12 
vai. dienos, iš Hartfordo WPOP 
stoties, 1410 banga.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 
Brooktyn II. N. Y.

EVergreen 7-2155 
Resid. Illinois 8-7118

Nuo 2 ligi 3 vai. popiet
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

LAISVĖS VARPAS’
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles
Framingham, Mass.

Sekmadieniais

Lietuvos Vyčiij Radijo Programa 
Transliuoja iŠ stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycies 

KIEKVIENĄ SEKMADIENj-NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LTTHUANIA WL0A
BRADD0CK, PA

VVHIL — 1430 kifocyctet — Medford, Mass.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite ką 
non pasveikinti ar pranešti, ' tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. KNDZTOI — Utihuaaian Radio Hour, M Ce*- 
tage St, Nonvood, Mass. Skyriai: Lithuanian Furnitūra Co. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr„ P.OJBox 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOutb Boston 8-4418 ar 
8-1844; Klrkted 7-8SS8.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadvvay, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

HIMNAS BALTŲ MISIJOMS PAKMTl
Būkite rakštis komunizmui. Ateikite į Baltų misijoms pa

remti vakarą. Pelnas skirianm* Lietuvos reikalams.
Programoje tautiniai šonai, dainos, tautinių patiekalų 

vakarienė, šokiai geram orkestrui grojant.
Pagrindinis kalbėtojas Dr. ANT. TRIMAKAS

ALUANCE CLUB, 78 St Maria Place, New York, N. Y.
Pasiekiama IRT Lezlngton traukiniu ii Astor PI stoties 

ir BMT Canarsie traukiniu iš Ist Avė. stoties.
SEKMADIENI, SAUSIO 18, 1959

5 vai. p. p. CoktallTs. Vakarienė 6:15 vai. vak.
Bilietus užsisakyti iš anksto pas rengėjų pirmininkę 

Steila Wflhrvrth, 338-91st St., Brooklyn 9, N. Y. TeL BE 8-3443 
Globoja: Baltas _____ Kainą 9.00 dol.

Rengia: ASSOCIATED NEWMAN CLUB ALUMNI 
(Intercollegiate Alumni Club)



Gruodžio 28 gražioje parapi- Mažyly 
jos auditorijoje linksmai klegė- . ■ 
jo mažieji lituanistinės mokyk
los mtdoniukai, džiaugdamiesi, 
kad galės vięšai pasirodyti tai, vynės kančias, pasilgimą, gam
tą jie yra šeštadienio mokykloj tos grožį.
išmokę, o svarbiausiai, kad ga- Toliau su deklamacijomis pa-
lės matyti Kalėdų seneli, atvy
kusį iš pat Lietuvos.

Uždangai prasiskleidus, tau
tiniais motyvais papuoštoj bei 
švenčių nuotaikai pritaikintoj 
scenoj, prie degančios eglutės 

' pasirodė apie trisdešimt moki
nukų, kurie iš savo-jaunų šir- 
dėlių jausmingai traukė JTylią
ją naktį”, “Gul šiandiena” bei 

. kitas giesmeles ir dainas, dek
lamavo eilėraščius, šoko tauti
nius šokius. O jų mamos, arti
mieji, Svečiai, kurių palyginus 

•gana daug atsilankė, su įdomu
mu klausėsi jausmingai atlieka
mos programos, kurioje buvo

sirodė A. Gaidys, D. Gaigalai
tė, kuri ir šokiam vadovavo, 
Sig. ir Jūratė Vaitkutės, D. Mel-

OMAHA, NEBRASKA
Išvyko į vienuolyną

Paula Gutoski, duktė valsty-

se ir programai acomponavo 
varg. Jonas Puodžiūnas.

Programai pasibaigus,pilnus 
du maišus dovanu atnešė Kalė
dų senelis (Kazys Bagdonas).

__ ____ ___ _______ stebėjo jį patį, o ypatingai jo 
bės įstatymų leidėjoPeter Gu- ” ®®^us. Patys mažiaastr mokyk- 
toski, mirusio auto nelaimėje, 
ir Ednos Jadvygos Butkutės, 
parapijos vargoninkės, įstojo į 
pranciškiečių vienuolyną St. 
Louis, Missouri. Sausio 6, 9 v. 
ryto, vienuolyno koplyčioje ji

Philadelpliia, Pa,
Devintojo Balfo seimo proga 

Newarko lietuvių parapijos baž
nyčioje prel. Pr, Juras pamoks
le pažymėjo, kad lietuviai, ku
rie neaukoja Balfuį, yra šalti 
kaip statulas. Gali po jų ko
jomis verkti, maldauti — jos 
nesujudės. Vaclovas Sidzikaus
kas sveikindamas seimo atsto
vus tarė: “Jūs esate vargo ka- 
potojai ir turite dirbti iki ne
liks nei vieno vargstančio lie
tuvio”.

Per dvi seimo dienas stebė
dama suvažiavusius atstovus 
galvojau, kaip uolūs aukotojai, 
tos darbščiosios bitelės, suskri
dę iš visų Amerikos kampų, su
nešė Baltai 20.000 dol. iš ku
rių gydo fizinį ir moralinį skau
smą mūsų sesės ir brolio varge 
ir priespaudoje. Tikiu, kad ir 
mes, aukojusieji ar dalyvavu
sieji aukų rinkime, jaučiame ma
lonumą, kad prisidėjome. O. ne
aukojusieji turėtų pagalvoti, gal 
tas doleris, kuris kartais yra 
menkniekiams išleidžiamas šia
me visko pertekusiame krašte, 
vargstančiam broliui tikrai ga
lėtų daug padėti. Būkime gal ir 
statulos, bet su plakančia ir 
gailestinga širdimi. Savo auka, 
kaip kirviu, kapokime vargą, al
kį, ligas Lietuvoje ir šaltaja
me tolimam Sibire.

Šia proga kviečiu visus į Phi- 
ladelphijos Balfo 52 skyriaus 
metinį susirinkamą, kuris įvyks 
sausio H d. 4 vai. dieną šv. 
Andriejaus parapijos salėje. Į

■ m n . .............įF

—Lietuvos himnas. Vienas - 
bostonietis atsiuntė “Darbinin- 
kui” šitokią žinią:

“Lietuvos himnas turi tik 50 
lietuviškų žodžių, o jis angliš- 7" 
kai išverstas turi net 78jan^Š^ 
kus žodžius, — taigi, per 28 
žodžius daugiau už lietuviškąjį 
tekstą. Lietuvos himnas turi 
268 raides, o to himno angliš
kas vertimas turi net 348 rai
des, — taigi, per 80 raidžių 
daugiau už lietuviškojo teksto 
raidžių skaičių. Tad aišku, kad 
lietuvių kalba visais atžvilgiais 
yra patogesnė ką rašyti ar saky
ti, mintis trumpiau ir aiškiau 
reikšti, rašant mažiau laiko gai
šti”.

— Vysk. V. Padolskis, šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje 
prezidentas, su kolegijos auklė
tiniais prieš Kalėdas buvo nu
vykę į Boloniją, kur garsioje 
katedroje aukojo mišias ir pa
sakė itališkai pamokslą apie 
kenčiančią Lietuvą. Mišių me
tu kolegijos auklėtiniai giedo
jo lietuviškas giesmes. Pamal
das už persekiojamą Bažnyčią 
ir pavergtus kraštus organizavo ' 
Bolonijos kardinolas Lercarco.

—St. Pieža, žurnalistas, 
“The Chicago American” ben
dradarbis, tame laikraštyje api- 
budino St Zobarsko angliškai - " 
paruoštas ir išleistas “Lietuvių i 
pasakas” (Lithuanian Folk Ta- 
les). Ta proga St. Pieža prime-

1 na lietuvių kalbos senumą ir 
pasakų žavumą. Nurodo, kad ’ 
leidinys yra gražiai iliustruo
tas dail. Ados Korsakaitės. leL____
dinį rekomenduoja pasiskaityti 
seniem ir jauniem.

— Norwood, Mass., Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
bus vasario 22. Minėjimą ruo
šia bendrai A.L.R. Katalikų Fe
deracijos skyrius ir Alto vieti
nis skyrius. Bus pamaldos šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje, pra
kalbos ir meninė programa.

los dar nelankantieji, nuošir
džiai žadėjo ateinančiais me
tais mokyklą lankyti, kad tik 
tas senelis neaplenktų ir jų su 
dovanomis. O tas senelis tikrai 
buvo geras: vienus pakalbinda
mas, antrus pakilnodams, ap
dalijo kiekvieną dovanomis, su
dėtomis jų pačių mamyčių, bet 
visus “kreditus” vaikai atidavė 
Kalėdų seneliui.

Programoje dalyvavo ir New 
Haveno Lituanistinės mokyklos 
mokiniai su tėveliais. Kalėdų se
nelis ir svečius apdovanojo do
vanėlėmis.

Kalėdų eglutės programą ren
gė tėvų komitetas. Mylintis ma
žuosius bei jautrus lietuviškiems landėlė sausio 10 lietuvių sve- _ nininkai didžiuojasi savo tautie

čio pasireiškimais. \ "
Linksmą vakarėlį Kalėdų an

trą dieną surengė šv. Alfonso susjrinkimą pažadėjo atvykti 
C.Y.O. jaunimo organizacija. Vi- r* . t __ - i bauv vviiuv x rantui* rvuvjoo
si linksmai pasišoko ir gražiai kun l. Jankus. Po susirinkimo 
praleido laiką. Jaunimo buvo ir 
iš kitų parapijų.

Sužeidė Viliaus ir Antaninos '
Nastopkų sūnų Šarūną. Jam ei
nant per gatvę, užkliudė sunk
vežimis. Šarūnas dabar guli U- 
nion Memorial ligoninėje. Jis 
yra John Hopkins universiteto 
studentas ir šį pavasarį ruošė
si baigti inžineriją. Reikšdami 
Nastopkams užuojautą, linkime 
jų sūnui greit pasveikti.

Vincas Karalius, naujakurys
gerai pramokęs taisyti radijo ir

1$ SIBIRO gautas Kalėdų sveikinimo atvirukas.jimus. Ji yra baigusi St- Fran-

Rauta. Gutoski

BALTIMORĖS ŽINIOS
šeštadieninė mokykla sausio 

4 šv. Alfonso salėje surengė va
karėlį. Programą išpildė patys 
mokiniai. Atsilankė tėvai, 
minės, pažįstami. Vakaras 
šiem paliko gerą įspūdį.

Lietuvi y melodijos radijo

gi- 
vi-

va-

Jonas Unitas, žymus Balti- 
morės Colts futbolo komandos 
žaidėjas, daug prisidėjo prie 
rungtynių, kuriuose laimėta 
prieš New Yorko Giants. Už 
savo pasižymėjimą gavo maši
ną. Baltimorės lietuviai sporti-

reikalams šv. Juozapo par. kle- tainėje rengia linksmą vakarą, 
bonas kun. J. Valantiejus ne- Programą sudarts juokai, dai- 
mokamai leido pasinaudoti di
džiąją parapijos sale.

Waterburio lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas, kuri su
daro pirm. J. Žemaitaitis, vice- 
pirm. A. Paliulis, sekr. A: Mel- 
ninkas ir nariai A. Gaigalas ir 
J. Valys, mokyklai lėšoms su
kelti, šeštadienį prieš Užgavė
nes, t.y. vasario 7, rengia Už
gavėnių vakarą su programa. 
Vakaras Įvyks šv. Juozapo par. 
didžiojoje salėje, šokiams gros 
Manchesterio lietuvių — latvių 
orkestras^ o taip pat veiks bu
fetas. Tėvų komitetas kviečia 

' ne tik Wąterburio, bet ir apy- 
. .. . .Xl_ Jos du broliai mokosi mažo- linkiu lietuvius gausiai dalyvau-ir lietuviškas giesmes. Solo gie- . . , . ..
dėjo Auna Yanush “The Infent M kumgų St John Vianney U. 
Jesus”. Duetą “O Holy Night” senuananJ°le- 
išpildė V. Barius ir Elena Ja
niūnas, Adeste Fidelis — solo 
V. Barius ir choras. Kleb. kun. CLAJvLoKiJ

bet po juo slėpėsi Tėvynės il
gesys. Nei vienas iš programos 
išpūdytojų Lietuvos niekada 
nėra matęs....
. “Aš žinau man sakė ne sykį 
mamaitė, jog yra mūsų žemė, 
jog aš lietuvaitė” — dainavo 
R. Vaitkutė, šešto skyr. moki
nė.

“šaukia mus visus Tėvynė, 
beldžia jos varpai širdin”

„t■: jausmingai deklamavo trečio 
skyr. mok. Rimantas Paliulis.

“Man pieštukaą, kaip broliu- 
\ kas” — sakė Juozas Valys, ant

ro sk. mok.
Laima Gaigalaitė šešto sk. 

mok. gražiu ir ateičiai daug ža- 
-----  dančiu balsu žavėjo publiką.

Su artistišku gabumu Gražina

Bridgeport, Conn.
šventės praėjo labai gražiai 

Mūsų bažnyčioje Bernelių mi
šios buvo vidurnaktyje. Žmonių 
prisirinko pilna bažnyčia.. Mi
šias aukojo kleb. kun. J.V. Kaz
lauskas. Choras, vadovaujamas 
A. Stanišausko, giedojo mišias

cis Grade School 1954 m.. Not
re Dame Akademiją 1958. Ji 
buvo gavusi ketvertų metų sti
pendiją mokytis Duchesne ko
legijoje. Taip pat buvo pasiū
lyta pagalba, siekiant aukštojo 
mokslo Creighton universitete. 
Už gerą mokslą vidurinėje mo
kykloje buvo apdovanota Ar- 
thur Brandeis dovana.

nos, šokiai. Valandėlės vedėjai 
A. Juškevičius ir K. Laskauskas 
kviečia visus kuo gausiau atsi
lankyti.

Katekizmo . pamokos tiems 
vaikučiams, kurie nelanko šv. 
Alfonso mokyklos, bus sekma
dieniais po 8:30 mišių. Pamo
kas praves seserys kazimierie- 
tės. Tėvai raginami laiku vai
kus įrašyti, kad vaikai galėtų 
gegužės 3 drauge su šv. Alfon
so mokiniais priimti pirmąją 
komuniją,

Šv. Alfonso mokyklos moki
niai, praleidę Kalėdų atostogas, 
sausio 5 grįžo į mokykla ir 
ruošiasi egzammams. kūne pra- telOTziįos aparatus. Ketu.
sidės |Sausio 12. • yįų melodijos valandėlę prane- . L. Studentu Sąjungos narių

G. Kr. Ištik’mybės ženklai bus* su- taį§o_tues_ aparatus susirinkimas kviečiamas sausio
---------- teikti tiems šv. Vardo draugi- namuose. Vincas nebran- 10 d., 7 vai. vak. Lietuvių Ban-

Balfo centro reikalų vedėjas

šeimyniškas pobūvis su užkan
džiais, gaivinančiais gėrimais 
ir muzika.

Sofija Romanauskienė 
Balfo 52 skyriaus pirmininkė

Lietuvos pasiuntinybės prie 
Vatikano klausimu pranešimą 
visuomenei padaryti sutiko Vil
ko vicepirmininkas teis. Jonas 
A. Stikliorius. Pranešimas įvyks 
sausio 10 d.. 7 vai vak. Lietu
vių Banko patalpose. 202 "N. 
Broad St. Inž. Eugenijus A. Bartkus,

jos vyrams, kurie per metus sąžiningai taiso ir duo- ko patalpose. Susirinkime kal-
ištikimai pildė" draugijos parei- (Ja 90 dienų garantiją. bės visuomenininkas ir patyręs

... , . » _ Vestuvės. Kalėdų diena šv. politinio gyvenime stebėtojas
J. V. Kazlauskas pasveikino vi- * .. „ .____ . vieno menesio antrą sekmadie- _ x . . ... „. . . \ Vincasrr i-j Svečias iš Nebraskos, M. Bar- gimė 9 ir puses svaru dukrele . _ . ,, 7, ... Petro bažnyčioje Mashmgtone vmcas masalams.sus Kalėdų švenčiu proga. . .. . XT . , . , . a °l- Sausio 11 per 8:30 imsiąs ,L . . . ■’ x , ?.

_ - * . f s ba iš Omaha, Nebreska. lanke- — Chnstina—Mana. A. Janiu- Mendelis tokiu ištiki susltuoke Vytautas Penkiunas
Praeitą sekmadienį klebonas si Cambridge pas A. Dubauskus, nas yra kun. Albino Janiūno P * j^^ns 120 vy- su Rūta Marija Kriyickaite. Su- tono švenčių proga padovanojo

rams. Po to bus pusryčiai ir tuok.e ku"’ J" Z11otinas. Jauno- givtiei Puzinaitei sužieduotuvių

, ..... da 90 dienų garantiją,
gas, priimdami komuniją kiek-

Rimvydas Tamošiūnas iš Bos-

dirbąs Meissner Engineers, Ine., 
bendrovėje Chicagoje, nuo sau
sio 1 pakeltas į vyresniuosius , 
inžinierius; jo vadovaujamame 
skyriuje dirbs apie 170 asmenų. 
Bendrovės vicepirmininkas Ro- 
bert C. Meissner ta proga iš
reiškė savo pasitenkinimą inž. 
E. Bartkaus darbu ir sugebėji
mais.

kun. J.V. Kazlauskas perskaitė M. Barba ir A. Dubauskas pir- brolis.
parapijos metinę apyskaitą. Pa- mą sykį susitiko po išvykimo iš
jamų būta virš 30,000 dol. Vis- Bambergo stovyklos Vokietijo- 
ką išmokėjus, parapijos ižde Ii- je, kur jie abu drauge dalyva- 
ko keli tūkstančiai dol. vo ir priklausė lietuvių sporto

Gavėnios metu bus angliš- dr K - -
kos misijos, o lietuviškos — - Žukui — rašytas Stasio Palubiu- K. Pugevičius aplankė savo pa-

noin, RamnAin ir sko * ^žven&o; Antanui Guda- z^tamus kituose miestuose; o
vičiui —rašytas Stepo Statke- kun. A. Dranginis savo brolius 
vičiaus iš Jurbarko rajono. Pra- ir jų šeimas bei gimines Penna. 
šome pasiimti. Kun. J. Antoszewski pradės

A.D. vo atostogas sausio 11.

Laiškai iš Lietuvos. A. Dau- susirinkimas, kur bus išrinkta ^uoz^ j* ^na Penkiū- žiedą,
nai, gyvena Baltimoreje, Sar-kanto krautuvėje, 187 Webs- nauja draugijos valdyba.

ter Avė., Cambridge, yra laiš
kai iš Lietuvos asmenim, ku
rių paštas negali surasti: Juliui vykę kelių dienų atostogų. Kun.

— Worcester, Mass., dr. Vin
co Kudirkos minėjimas įvyks

per 40 valandų. Taipgi pranese. .. . , . , .f . . _ • ... ’ neliu Ramučiu ir dukrele Ade-kad bus Juozo Yuskeviciaus . . . .,
• • - • j- le atvyko iš Sidnev, Australijospirmienos, tik kuria diena — . „ ... . ___ •F J ’ j Cambridge ir apsigyveno pas

savo brolį J. Narkevičių. Svei-
Alto skyrius rengia Lietuvos kiname Narkevičius įsikuriant 

nepriklausomybės minėjimą va- naujoje šalyje.

tai praneš vėliau.

sarto 15* d. 4 vai p.p. parapijos G. Burbulis atvyko Į Cam- 
salėje. Bus ir svetys — geras bridge pas savo motinėlę svei- 
kalbėtojas, parapijos choro so- katos pataisyti. G. Burbulis bu- 

' listai. ir kiti pamarginimai iš vo smarkiai nukentėjęs audro
je Atlanto vandenyne, kai lai- 

.. ._________. vas “American Express”, kuria-Praeita pirmadieni buvo pa- ... £ « •laidotas P<Xil„ M.rcink«ia«, me tarnav0- buTO sunklal

senas parapietis. kolbnijos gy
ventojas. kuris Bridgeporte iš
gyveno apie 50 metu P. Mar
cinkevičienė yra ilgametė Mo
terų Sąjungos vietinio skyriaus

Parapijos kvaišai, K. Puge- geant gatvėje Abu jaunieji stu- 
sičius ir A. Dranginis, buvo iš- Marylando universitete.

Vytautas mokslus baigia si pa
vasarį.

Magdalena Mockevičienė, ku
ri sunkiai sirgo, mirė gruodžio 
16. Po gedulingų pamalu šv. 
Alfonso bažnyčioje gruodžio 
19 palaidota Holy Redeemer ka
pinėse. Paliko liūdintį vyrą Jo
ną ir sūnų Viktorą.

Jonas Ramanauskas, ilgai gy
venęs Baltimorės Curtis Bay 
priemiestyje, po ilgos ligos mi
rė savo namuose gruodžio 22. 
Palaidotas gruodžio 26 iš šv. Al
fonso bažnyčios su trejom mi- 
Šiom Holy Redeemer kapinėse. | 
Liko liūdinti žmona Ona. dūk- | 
ra Elena, sūnus Vincentas. g

Jonas Obelinis t

sa-

sužalotas. Daugiau nukentėję 
laivo įgulos nariai gavo? poilsio 
iki Velykų, iki bus laivas pa
taisytas ir vėl tiks jūrų kelionei.

Bankietas, kuri rengia Cam
bridge lietuvių N.P. parapija, 
įvyks vasario 8 parapijos moky-

Klierikas J. Yuskevičius sau- klos svetainėje, 432 Windsor .
'šfo 7 grįžo T seminariją. Jisai St. Visi parapiečiai raginami iš 
užkvietė chorą ir choro sotis- anksto įsigyti bilietus, kad ren
tas —Anna Yanush ir V. Ba- gėjams būtų lengviau paruošti
• . _ __ •_____ e________ _ * v»..g

iii: *~ž

Moksleivię ateitininkę susi
rinkimas įvyks sausio 18 d.. 4 
vai. p.p. 205 Watkins St., p. 
Puodžiūnienės namuose. Kvie
čiami ir dar neužsirašiusieji na
riai.

sausio 11 d. 4 vaL popiet lietu
vių piliečių klube. Paskaitą 
skaitys A. Merkelis iš Great 
Neck, N.Y. Meninę programa
atliks muz. J. Beinorto vadovau
jamas meno ratelis.

K.Č.

Soviety raketa aplink saulę
Sovietų raketa aplink saulę 

apsisuks per 15 mėnesių. 3 mė
nesiais ilgiau nei žemė, žemės 
orbita yra per 91.342,000 — 
94,452.000 mylias nuo saulės.

— J. Bračs, latvis, istorijos 
magistras, nuoširdus latvių ir 
lietuvių susiartinimo šalininkas, 
prieš karą rašęs palankiai apie 
Lietuvą ir jos senovę, yra da
bar Latvių Centrinės Tarybos 
vicepirmininkas. Gyvena Vokie
tijoje. Saksonijoje.



jaunimostov
ALRK Federacijos centro valdy

bos posėdyje, įvykusiame gruodžio
vo veiklos pranešimus. Jaunimo 
stovyklos reikalu vaizdžią finan
sinę apyskaitą pateikė ALRKF 
Jaun. Stovyklos Globos Komiteto 
pirmininkas Br. Polikaitis. Pažy
mėtina, kad stovyklos statybai 
globos komitetai Nev Yorke, De
troite, Chicagoje, Clevelgnde ir 
kituose miestuose yra sukėlę apie 
50,000 doL Šiuo metu yra dar

pereitą žiemą, «dar prieš stovyk
los Išdažymą ir grindų sudėjimą, 
bei šilto vandens įvedimą dušams, 
stovykla buvo įvertinta daugiau 
kaip 99,000. dol, po Į» vien už 
statybos medžiagas sumokėta 3.

mėn. 13 d.'Chicagoje, Draugo re
dakcijos patalpose, dalyvavo de
vyni Iš 11 valdybos nartų. Jų tar
pe prel. J. Balkums Iš Maspeth, 
N.Y, Dr. A Damušls ir J. fio- 
įiūnas iŠ Detroito, Ignas Sakalas 
kaip muz. A. Aleksio atstovas 
(Waterbury, ConnJ ir chicagiečiai

.prel. Ign. Albavlčius, inž. Ant Ru- apie 40,000 dol. skolų. Bet priva- 
dis, kun. dr. Ant Juška, D. Ka
minskienė ir L. šimutis, svečiai: 
vysk. V. Brizgys, M. Rudienė iš 
Chicagos, Bronius Polikaitis ir 
kun Br. Dagilis iš Detroito.

' Posėdyje buvo svarstyti jaoni- 
mo stovyklos. Tarybos posėdžio

los asmenys stovyklos vadovybės 
pasitikėjimo pagrindu yra pasko
linę apie 26,000 dol. taip pat iš 
Liet ILK- Susiviehijimo Ameri. 
koje yra apie 12,000 dol. pirmo
sios paskolos. Dr. A. Darnusis sa
vo veiklos pranešime pažymėjo, 
kad jam centro valdybos paves
tas jaunimo stovyklos organizavi
mo darbas yra įvykdytas; jau dvi 
vasaras stovykla buvo pilnai nau
dojama. Jaunimas, tėvai ii* visuo
menė stovyklą pamėgo, ja nau- los Globos Organizacijai, pave- 
dojasi. lanko ir pagal galimybes 
remia. Kiekvieną pavasarį orga
nizuojamos darbų talkos susilau
kia daug darbščių ir entuziastin
gų darbininkų. Todėl ir stovyk
los vertė pagal oficialius valsty
binius vertintojus yra daug aug- 
štesnė negu į ją investuota. Pav.

rei-

500 dol. ir įdėta daug nemokamo 
talkos darbo. Pernai metais išmo
kėta 10,000 doL skolų, tiek pat 
numatoma U mokėti ir šiais 
tais.

Vėliau svarstant stovyklos
kalus stovyklos organizatorių 
buvo pageidauta įteisinti. ALRKF 
Jaunimo stovyklos “Dainava” glo
bos organizaciją ir, patvirtinus 
jos statutą, įtraukti į ALRK Fe
deracijos narius. Prel. J. Balko
no, L. Simučio ir prel. Ign. Al- 
bavičiaus pasiūlymu vienbalsiai 
patvirtintas ankstyvesnis nutari
mas oficialiai pervesti visą torti
nę atsakomybę 'Jaupimo Stovyk

dant tai įvykdyti detroitiečiam 
arba, jei bus reikalinga, centro 
valdybos nariams dr. A. Damu- 
šiui, prel. Ign. Albavičiul ir kun. 
dr. Ant Juškai, kaip oficialiems 
nurodytiems Federacijos centro 
valdybos, atstovams inkorporaci
jos akte. ALRK Fedracijos Jau-

SNIEGO SENIS, pastatytas prie kelio “skaito” amerikiečių 
mėgstamus laikraščius. .<

nimo Stovyklos Globos organiza
cijos statutą nutarta perduoti 
Federacijos Tarybos posėdžiui pa
tvirtinti.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 530 dol. — T. Mažonas, Iš Mass.: P Kurapka. So. Bos- 

Brooklyn. N.Y. ton; A. Vincunas, Somerville; V.
Po 5 doL — J. Stoškus. Brook- Bender, Dorchester;—V. Raižis, 

lyn. N.Y.; M. Giraitis, Worcestėr, Northampton; M. Kazemekas, Gil- 
bėrtville; E. Kelly, Brockton.

Sometimes
you have to 
hold on....

Mass.; J. Brogis. Waterbury,Conn.
Po 4 dol. — S. Vaitkienė, Brock- 

ton, Mass.; M. Jurienė, So. Bos
ton, Mass.

Po 3-50 doL A. Cemauskas, 
Brooklyn, N.Y.

Po 3 dol. — V. Račiūnas, Chi- 
cago, III.

Po 2 doL — K. Motuzas, A. 
Stagniūnas, Richmond Kili. N.Y.; 
K. Pupelis, Woodhaven, N.Y.; G. 
Matusevičius. Maspeth, N.Y.; K. 
Sipaila, Hillside. NJ.; J. Melynis, 
Kearny, NJ.; W. Janus, Phila. Pa.

Po 1-50 dol. — L. Pustys, St 
Catharines, Ont, Canada

Iš Pa.: A. Žaliaduonis, Home- 
stead Park; N. Monkaitis, Nfedia; 
J. Zogelis. Pittsburgh; R. Paznon- 
skas, Plymouth. •

Jtfišrūs: Kun. J. Tautkus, O- 
maha, Nebr.; W. Kimutis, Collins- 
ville, III.; V. Alkevičius, Grand 
Rapids, Mich.; M. Zaremba, Man- 
chester. A. Vanagas, bay- 
ton. O.; F. Klonius, Raymond, 
Wash.; M. Waitkowicz, Oregon Ci
ty, Ore.

Jaunimo Stovyklos organizato
riai pageidavo, kad organizacijos 
pavadinime būtų paliktas Federa
cijos vardas. Tuo klausimu buvo 
dvi nuomonėms, bet daugumoje 
vyravo įsitikinimas, kad jeigu tas 
nerištų Federacijos centro valdy
bos ekonomine atsakomybe, tai 
būtų galima padaryti.'Tada ši or-

• ganizacjja vadintųsi taip: Lith. 
American R. Cathofic Federation 
Youth Camp Dainava, Ine.; lie
tuviškai: ALRKF Jaunimo Sto
vykla Dainava, Ine. Jeigu nebus pukaičiu.
leista vartoti Federacijos vardo Federacijos Tarybos posėdžio 
tada organizacija vadinsis: AL reikalu nepadaryto,
RK Jaunimo Stovykla Dainava. kalbėtasi tais klausimais, ku- 
^nc’ ’ . , riuos vertėtų Tarybos posėdžiui

Svarstant ALRKF Tarybos po- pateikti, 
sėdžio bei Kongreso reikalus Jau-

nimo stovyklos atstovai siūlė bent 
■vieną iš tų susitikimų organizuoti 
Jaunimo stovykloje, argumentuo
dami, kad tai būtų labai gera 
proga reprezentuoti prieš ameri- 
kečius svečius, kurių čia galima 
būtų pasikviesti, ir jiems paro
dyti, kas Federacijos iniciaty
va buvo padaryta jaunimui.
. ALRK Federacijos kongresą 
nutarta : ruošti ' ■ Philadelphįjoje, 
kadangi jau prieš metus ten bu
vo numatoma Kongresą ruošti ir 
kadangi Federacijos pirmininkas 
inž. Ant- Rudis pranešė kad jau 
tuo reikalu kalbėjęs su Kunigų 
Vehybės pirmininku kun. J. če-

-ad

Dimes vili help children likę Maspeth; A. Barauskiene, Amster- 1
~ Linda, crippled by such birt h dam; B. Radzivanas. Brooklyn.

defeetsand by polio and arthri- Iš Conn. valstyb.: M. Bekerie-
tžs. Tbey a# need your help nė, M. Stankevičius. A. Padaigis,

Waterbury; K. Kaminskiutė, Sims

VILNONES MEDŽIAGOS
■ " • * 

gaunamo* S krautuvėse didžiausios Ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-138 ORCHABD SI, GR 54525

COR. DELANCEY. N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiškai ir ukra niškal

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, l&SKVRUS 
•ESTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

j Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

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

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

SIUNTINIAMS l LIETUVĄ!
Tamsta ra® dldel) pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiu.nama

A 1MAIVAS tvtl irki v ,

Mūšy kalno* vyrų drabužiam* prasideda nuo 950 už pilną eilutę ’

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite į 
Mlehigan Farm Sūrio, šis sūri? jau per ilgus metus gaminamas į 
Jone Ir AngeDao* Andriulių ir jų šeimos. Etniniam. Mich. j

i
REIKALAUKITE TIK M1CBIGAN FARM SŪRIO

Jeigu abejojate, paprašykite uamėginimui. Jūsų skonis jums ' 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes
esame laba: dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms ■ 

, kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausią sūrį

MfCmGAN FARM CHEESE DAIRY. INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH 4

' PETEK LISAUSKAS
69-15 53rtf Avenoe. Maapelb. N. Y. Tel. TW 4-66*7

VICTOR ABECUNAS 
351 Partf Street. New Britata, C—n. Tel. HA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS

•

6.T4 S Oenison Street. Baltimore. Md. Tel. L«ncw*od 6-3622
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

*4 Prw»aeel Mrert, Hvde Park, Mas*. Tel. Hyde Park 2-3975 

GEORGE GALUNAS
I4M Canilf Detrvrt Mietu Vėl T O 8-7*62

■. -

STANLEY METRICK 
1864 W. 47lb St, chieaga, OL TeL Yarda 7-8292

JOHN MiUBNA

į - 
r

AIAAN STEWART 
6311 No. Beoad M, PMla, Pa. r»L Gtasatonc 5-1319

l

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 G R AND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Šias
gauna kiekvienas taupytojas nuo 
200.00 doL ar daugiau per mėnesį, 
vieną komplektą lėkščių ar peilių 
kas mėnesį už kiekvieną sąskaitą.

Sąskaita pradėta iki sausio 15 d., skaitoma nuo sausio 1 d.

' šeštadieniai* ST. ANTHONY SAVINOS
* _ t * > • 1 f' .

■ Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, fedefaliniŲ ir vals- 
tybiniy taksy (Income Tax) užpildy
ti. pirkimui piniginiŲ perlaidu (Mo- 
ney Orders),-Mutual Funds.

Kreiptis — e

HAVEN REALTY
Josepb Audrusis Insurance

37-419 JAMAICA AVF-. WOODHAVEN tU N. Y.

TE1, VI 7-4477

Atoktattenfal* — 9 «L ryto Ugi 9 vaL valu, 

sekmadieniai* — I vai. P-P- R«i 5 vai. v*k
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•- Naujuosius metus mūsų korti
ninkai pradėjo tikrai gerai; vi
sos futbolo ekipos laimėjo. Neat- 

* siliko ir krepšininkai, kurie taip 
pat pelnė vertingą pergalę. J

kviestų iš užsienio — Puikus ita
liškas rankų darbas baldų atnau-

štato ekipa po įtemptų rungty^ 
nlų nugalėjo negrų ekipą Tramps 
49:46. Sis laimėjimas iškėlė mū
sų ekipą Į lygoje pirmaujančių 
eilę. Rungtynės imvo šį kartą tik
rai gero lygia Atletai jau seniai 
neteko matyta tokioje formoje. 
Rungtynių pasekmė svyramovisą 
laika, .tik paskutinėse sekundė- 
se laimingas Vyšniaus metamas 
laimėjo pergalę. LAK žaidė ir taš
kus pelnė: Kuryla — 15: Lepikas 
ir Vyšnius po 11; Tulaba — 6;

1211 Flattesh Avė, (Nr. Ditmas)

Waitar LUliklBinCZ
MA 1-31Ž8 1534-7-1B-50T-R-63

___ _______ ______________ —■ — -------------

ARMA TV
HI-FI

n*et Brodkiyne, 
dėl jos puikaus darbo atnaujinant 
pertvarkant baldus

—Baldų perdažymas

Manhattan — WA 8-1228
Bronį — LU 7-1529 
Rockland Ca—ELmwood 64846

dovanų. .
50 — 86th (off Ft Hamilton

SHore Road 8=-5577

Sekmadienį futbolininkai, pir
menybių rungtynėse įveikę, Brid- 
geport SC; pelnė du vertingus 
taškus. Pažymėtinas mūsų ekipos

— Pertvarkymas
—Pianinų perdažymas ir pertvar
kymas DiSPLAY

ANGIE*S
NAUJAS VESTUVINIS SALONAS 

5682 Myrtle Ave^
Jaunosios Ir pamergių aprėdalai

anksto 
2226 Avenae U 

Skambinkite. — NIghtingale 8-

CARNEY CONSTRUCTTON CO.
General Contractors

tV. EDMUNDO PAR, SYOSSET 
$18,000, 6 kamb. su centrine sale 
namas, valgoma puikioje puši
nių lentai klotoje virtuvėje, pil
nai įrengtas salonas 16*, valgoma
sis — 20*, manteled firpl. w bit. 
in TV. 3 miegamieji, Hollywood 
lovos, įrengtas rūsys, garažas, w- 
v kilimai, 3 did. applcs. strms ir 
senis ir daug kitų patogumų. WA 
1-2883

VYT. BELECKAS, savininke

Baras, sale vestuveii*

1883 MADISON ST.
BAYBERRY RESALE $32,500

sa, gražus, medžiais apsodintas 
sklypas. Bendros maudyklės, iš- 
kylavimas. NE 2-3820

BROOKLYN 27, N. Y.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avę. stoties) Ridgewood
4

:v

dant net 2:0 Kėlinio gale Kli- 
večka švelnina iki 1:2. Antrame 
kėlinyje, mūsiškiai aiškiai domi
nuoja. Didžbalis išlygina ir — ne
tikėtas Klivečkos šūvis duoda LSK 
pergalę 3:2. Mūsiškių sąstatas: 
Reventas; Vaitkevičius, Mileris; 
Birutis^ Finn, Krušinskas; Butri
mas, Budreckas, Klivečka, Remė- 
za, Didžbalis. Gynime — šį kartą 
pasižymėjo Mileris ir Finn. Puo
liku kairysis sparnas buvo blan- 
kus’ Reventas vartuoš buva-ir"vėl 
kiek netikras.

Rezervinė laimėdama 3:1, pel
nė pirmąjį laimėjimą aišktėje, tur 
būt, po pusantrų metų.

Jauniai laimėjo 3:1.
Mūsų veikėjas Kynastas šeš-

ATKINSON FURNITURE 
REFINISHING

2196 Pitkin Avė., Brooklyn, N.Y. 
Meniškas visokios rūšies baldų

Mes naudojame visokias medžio 
spalvas
— Aukštos rūšies atnaujinimas, 
pakeitimas ir pataisymas.
— Karščiui ir alkoholiui atspa-

Miegamiesiems,' valgomiesiems 
ir salionams
— Nuimam seną dažą nepalietę 
medžio
— Pertvarkome kambarius
— Pertvarkome drabužines

tadienj ąulaukė 65 m. Nuoširdžiai Kaįn^ tįksliainustatomos iš ank- 
besisielojančiam ir besirūpinan
čiam mūsų sportu šis savaitgalis 
jam buvo geriausias atlyginimas. 

Draugiškos rungtynės su 
Gottschee 

Sekmadienį numatytos futbolo 
pirmenybių rungtynės su Franch 
SC atšauktos. Prancūzai taškus 
atidavė-be kovos,.-nes matyt,-tu
ri vargo su savo samdomais žai- 
dikais. Tad LSK žaidžia draugiš
kas rungtynes su Oberlygos eki
pa Bau-Weiss Gottschee, kuri sto
vi viršuje lentelės ir yra tikrai 
pajėgus vienetas.

Pirmosios ekipos pradeda 2:30 
vai. o rezervinės 12:45 vai.

Jauniai keliauja į Bronxa, kur 
Throgks Necko stadione 11:30 v. 
žaidžia pirmenybių rungtynes su 
SC New York.

sto. Darbas garantuotas 
EVergreen 5-2586 
Naktį ■skambinti 
DIckens 6-3009

NURSING HOME

WOODMARE NURSING HOME 
Ne Sektantiška

niams — Chroniškiems ligoniams

139 Irving PI., Woodmere, LJJN..Y.

WINKLER’S NURSING HOME
Namai gamtoje — Specijali vieta

Kviečiame pamatyti
410 Edward Avė, Woodmere

CEdarhurst 9-9697

GLENWOOD NURSING HOME

kios pergalės prieš juoduosius 
Tramps šį savaitgali laisvi.

Ketvirtadienį turėjusios įvykti 
rungtynės su lygos lyderiu Rid- 
gewood, dėka vadovo Bagdžiuno 
sumanumo atšauktos. Mūsiškiai 
tą dieną nebūtų galėję išstatyti

tiems. Naktį ar diną R3i. Inspek
tuojama. N sektantiška.
3615 Av M. (nr. Nostrand)

CUNTON NURSING HOME

pilno sąstato.
Atletas. nelių, chroniškų sunkių ligonių.

24 valandų priežiūraSiACHlMlpatvirtint3 ligoninių departamen.
415 Clinton Avė, Brooklyn, N.Y.

Bostone tarpklubinėse šiuo me
tu padėtis tokia: “A” kalsėje pir
mauja Harvardo universitetas su 
4-1, Boylston ir Camrbidge po
3- 1. Lietuviai ir Quincy po 2-2, 
Brandeis 1-4 ir Sylvenia 0-4. “B” 
lygoje iš 15 komandų pirmauja 
Harvardo BĮ ir B2 komandos po
4- 0, Boylston 4-1, Lietuviai ir 
Johnson Club po 3’^-%, Cam- 
bridge 3-1, Arlington 3-2 ir kt. 
mažiau.

MAin 2-4119

EARLE NURSING HOME 
Savininkė Genevieve G. Eaiie 
Mediciniškas ir slaugių patarna
vimas — širdies ligonių, chroniš-

1861 Broadway, Lynbrook, LI.N.Y.
LYnbrook 9-1638

ROSEWOOD NURSING HOME
Leista Nassau apskrt. ligoninių

Šiandien lietuvių B vyksta į žiūra
Quincy, o rytoj, t.y. šeštadienį į

ir begyjantiems Ilginiams i
niversitetas, rungtynėms su lietu
vių A komanda. Mayfair 1-1641

Peter Hayes—Mary Healy ir tūkstančiai kitų vartotojų reko
menduoja jums

Naują metodą pasveikti be vaistų ir ligoninės tyrimo nuo skaus
mų surištų su sąnarių ir liaukų uždegimu, reumatizmu. Taip pat 

e padeda atpalaiduoti nervus Ir fizinį įtempimą
• padeda gerai išmiegota, pasilsėti
• padeda pilnai kraujo cirkuLacijai

Nemokamai Informacijos knygelei gauti skambinkite,
rašykite ar užeikite

NIAGARA CYCLO-MASSAGE CO.
Brooklyn—857 Flatbush Ave^ IN 9-6866 
Hempsted—66 N. FrankHn St., TV 3-3556 
Manhattan—138 E. 66th St, EL 5-7266

JOS CARNEVALE, Pres.
Hollywood Kitchens — Finished 
Baseųients — Aluminum Case- 
ment Windows — Conversions — 
Extension . built. — Roofing — 
Painting — Ceramic Tile — Ce- 
ment Work — Celotex Ceilings — 
Wallpapering — Storm Doors and 
Windows

Alterations of Ali Kinds 
VIOL4TIONS REMOVED 

CLoverdale 9-5899
6504 20th Avė., Brooklyn, N.Y.

dovanų.
Jeigv dėvite skrybėlę, dėvėkite 

tik ANGIE*S
EV 2-8977

ŠV. ANTANO PARAPIJOJ, 
YONKERS, N.Y.

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

YO 3-7688

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANUS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

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

st

33

H. W. MALĖ - FEMALE

AMERICAN CLEANING ' 
CONTRACTORS 

Įstaigų išvalymas 
Grindų išvalymas 

Kiti patarnavimai
Naktį ar dieną — pilnas ar da
linis laikas_______ , ____ '
161 Livingston St

TRiangle 54424

Mergaitės — Namų šemininkės— 
virėjos. Namų ruošos darbininkės 
— slaugės. Savaitinis atlyginimas. 
Pastovi tarnyba — $30 iki $60. 
Miegoti galima vietoje ar kitur. 

BEST MAIDS, Ine.
6 Lincoln Avė, Roslyn Hts. 

>5? ..F*®* fr®1“ startam___ -.
1-7878 ir 1^7879

BREEZk POINT — naujame pap
lūdimyje 2Žlst St, 4 kambarių 
vasarnamis, pilnai įrengtas, pri
einama kaina jeigu bus parduo-

R epublic 
Wine & Liųuor Store

NIghtingale 5-6457

REIKALINGA MOTERIS. Dalinis 
namų ruošos darbas, truputi viri
mo, vėliau vaiko priežiūra.
ROCKVILLE CKJTRE apylinkėje 

CEntre 6-4291

ST. WILLIAM THE ABBOT PARA
PIJOS, SEAFORD, LX, N.Y.
3 miegamieji, vonia, pilnai įreng-. 
tas valgomasis, valgyti galima ir 
virtuvėj; su saikomls/pilnai įreng' 
tas rūsys, dviem automobiliam 
garažas. G.E. šaldytuvas ir pečius, 
apsaugoti langai nuo audrų. NI- 
ghtingale 9-5437, po 6 vai. vak.

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

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

kitoms progoms. , .

9ta$ram-$

FLUSHING ELECTRONICS 
Distributors, Ine. 

Parduodame ir pataisome 
Garsiakalbius, Magnetofonus, Ly
gintuvus Mikrofonus ir kitusprie- 
dus čia pat 

FLushing 8-8414
42-02 41st Avė, Flushing, L.I.JLY. 

KAMPAS Union ir Ist Av,

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

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

RELIGIUOS GOODS

Taip pat 
41-15 162nd St 

IN 3-9716

OF Williamsburg
Išbarstykite! Vartokite pudrą!

Apsiginti nuo tarakonų ir blakių
Užtikrinta joms mirtis
Nauji metodai ir naujausi chemi-

REAL ESTATE

Great Neck Vista Pool
8 metų Colonial stiliaus $32,900. 
26 pėdų sąlionas, atskiras valgo- 
masis, vyrams ir moterims atski
ri kambariai, gonkos su sietais, 
3 miegamieji, vonia, tarnaitei 
kambarys su vonia, žaidimam 
kamb. kilimai ir kt, kampinis 
sklypas 70 x 100 pėdų žemos tak
sos, 4 proc. morgičių. HU 7-2464.

Amžinam atminimui
* kiekviena, .-katalikiška šeima bei 

parapinė mokykla norėtų įsigyti 
įrėmintą, alėjiniais dažais pieštą 
POP. PIJAUS XH PAVEIKSLĄ

14” x 18”------- $27.50
Gaila, bet C.O.D. siųsti negalime 
Užsakant prašome pridėti ir mo~ 
ney order

GAMBA STUDIO
92 Hillcrest Road

MAPLEWOOD, NJ. SO 2-8643

DEwey 9-S346 — 6278

linksmam šokiui
ED CASO

Įvairi šokių muzika ir kitos pra
mogos nuo 3 iki 18 asmenų or
kestro.

VALYKLA
Vietinių ir rytietiškų kilimą bei

Išplauname kilimus jūsų namuose

namus
DH kainos susitarti skambinant 
GL 4-3646

TIDY MAINTENANCE COBP.

DUOKITE LINTONUIATNAUJIN-

LANGU UŽUOLAIDAS (Shades)

mas šventadlen. NEvins 8-0411

Barusi
H and L Cabinet Making and

RefŽnishers 
721 Franklin Avė.

ATNAUJINAME, sukneles, užuolai
das, draperijas, lovos užtiesalus 
Ir kt.

Rogers Sewing Center

AR JOS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,
Jūs esate kvalifikuotas:

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės :

ALBERT F. PETEBS
APDRAUDOS'SPBCIALISTAS

116-55 Oueens Blvd.
Tel VL 3-1477 

NAMŲ ADRESAS

Forest HHb 75, N. Y.

106*53 9Sth Street Ozone Perk 17, N. Y.

Alum, apvadai

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’SLIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios 

portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės ir

KICHMOND HILE, N. V

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 ML Vernon Street Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETKAS KARALIUS, savininkas

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas
74 Providence Street

Worcester, Mass.

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

Stogo dengimas 
Stogo langai 
Stucco darbai 
šaligatviai 
Šaldymas 
Šildymas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Alum, langai 
Antlangės PAUL P. NORKUS

Mandagus patarnavimas įnirusiems

Insuliacija 
Izoliacija 
Kitavimas 
Laiptai 
Langai 
Mūrijimas

Atsarginiai laiptai Namo apmuilinai
Atspara vandeniui Nitavimas Turėklai
Atspara vėjui Pagražini
Cemento darbai Pakopos

Palėpės 
Pamatai 
Pastogės

Dažymas

Garažas
Grindys '

Plytelių darbai

Prieangiai

Dirba

1400 North. 29th Street

Vaizdiniai langai 
Vamzdžiai 
Valymas garu 
Verandos 
Virtuvės 
Vonios
Venec. užuolaidos 
žibalo krosnis

Philadelphia 21, P*.
POplar 9-3231

FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

960 MARLE AVENUE; HARTFORD, CONN,

Š Nere&alMijBine įmok£$mų • Lengvos išsimokėtino J 
t Rlygo, • LW 84 mSMSI? §

Susitarimui skambinti PO 7-8634, J KieipIdtSs I ANTANĄ EVergreen 84781 | 
po 1 vai. p.p.

Makmtel patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

J



450 numeris

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

kurio je galinta gauti visam 
butui moderniškiausi .bal
dai, įvairiausios. lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

EVergreen 8-9770
Joneph Garszva

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

d. gaus Lietuvos žemėlapį ir Jo
no Balio Lietuvių Dainos Ameri-

universiteto studentas, Kalėdų 
atostogų mėtų dalyvavo Ame
rikos universitetinių. komandų 
šachmatų pirmenybėse Cleve- 
lande. Atstovavo Fordhamo u- 
niversitetą. /

Operetės choras, J. Matulai
tienės tautinių šokių grupė ir 
Vit Žukausko Brooklyno vai
dintojų trupė sekmadieių, sau
sio 11 d., 1:30 vaL p.p. renka- 
,si į Brooklyno lietuvių piliečių 
Klubą ir iš čia vyks į Eizabeth. 
Ten 5 vai. p.p. lietuvių salėje 
bus suvaidintas A. Merkelio 
“Jaunimėlis”

' Rūpinasi mokykla -
Bostono šeštadieninės litua

nistikos mokyklos mokinių tė
vai rūpinasi,' kad mokykla ga
lėtų veikti pastovia. Nors mo
kykla naudojasi šv. Petro para
pinės mokyklos patalpomis ir 
patiria parapijos klebono prel. 
kun. Pr. Virmauskio visokiario- 
pą paramą, tačiau atsiranda į- 
vairiausių materialinių reikalų. 
Tėvų komitetas rūpinasi moky-

Off. Telph. AN 8-4618 
Res. AN 8-5961

vo prof. J. Brazaitis ir eilė į- 
vairių specialistų: agronomas 
Vi. Butkus, dipL miškininkas

ANTANĄ J. JĄNKAUSKĄ - VOUNG sveikina Lietuvos vyčių pirmininkas Juozas Sakevičius ii New Jer* 
iey. DečinSje — dr. J. Leūnonas, “Vyties" redaktorius. Vyčiai įteikė adv. A. Jankauskui garbės narte me-

PririnamiauskHnia kaino
mis su labai gerom išsuno* 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu | vietą patarnauja 
visiem lietuviam ..

MODERNIŠKAKOPLYČIA
423 Metropolitan Aye.,. 

Breoktyn, N. Y.

Reikalingas spaustuvei lino- 
typo darbininkas. Kreiptis — 
Franciscan Fathers, 910 Willou- 
ghby Avė., Brooklyn 21, N.Y. 
Tel.: GL 2-6916

Su praeitųjų metų 52 nume
riu šv. Petro parapijos biulete
nis, šapirografuotas savaitinis 
laikraštėlis, jau turi 450 nume
rių. Jį redaguoja kun. Jonas 
Klimas. Biuletenis gaunamas 
lietuvių bažnyčioje ir yra geras 
žiniadavys apie parapijos ir lie
tuvių katalikų reikalus.

New Yorko skautę ir skau
čių tuntai kartu su tėvų komi
tetu rengia vakarą šeštadienį, 
sausio 10., 7 vai. vak., Mas- 

’petho Lietuvių Piliečių Klubo 
naujoje salėje, 69-63 Grand 
Avė., Maspeth 78, N.Y.

Programoje dalyvaus abiejų 
tuntų skautai ir skautės. Jiems 
programą paruošti padeda akt. 
Vitalis Žukauskas. Po progra
mos šokiai, gros R. Butrimo or-

. pateni pr>i*f4lmą apie 
--it ' Tb-,X4-.-.gumiyiMS jsttnra fuiui Hon- 

Aure. Susirinkimas Įvyko sau
sio 3 A. Bendoriaus bute. Pro- 
fesorhtt Msakb^jd į daugybę

Dovana seselėms
šv. Petro parapinės mokyk

los tėvų organizacija (PTA) su
tarė Kalėdų švenčių proga ap
dovanoti mokytojas seseles. Jie 
patys aukojo ir iš kitų parapie- 
čių rinko aukas ir, kaipo Ka-

užsisakys nuo 1959 m. vasario 15
iki 1959 metų balandžio 15

F U N E R ‘A-ti HOME 
M. P. BALLAd—Dtfektortu* 
ALB.- BALTRONĄS-RALTOK

TeL STągg &-5043 ; - 

Matthew P. Ballas

Vakarinė mokykla
South Bostono vakarinė mo

kykla užbaigė Kalėdų atostogas 
ir sausio 6 d. vėl pradėjo 
darbą. Pamokos antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 7 vai. iki 
10 vai. vak.

Kviečia kandidatus .
Merrimack College, North 

Andover, Mass. praneša, kad 
sausio 10 kviečia berniukus ir 
mergaites aplankyti kolegiją, ja 
susidomėti ir įstoti mokytis. 
Atvykstančius svečius kolegijos 
vadovybė mielai sutiks, aprodys 
patalpas ir pavaišins arbata.

šeimp komunija
Sausio 11 visas katalikiška

sis pasaulis švenčia Šv. šeimos 
šventę, šv. Petro parapijoje ši 
šventė norima atšvęsti ypatin
gai iškilmingai ir todėl organi
zuojama šeimų bendra komuni
ja. Tą dieną parapijos šv. Var
do draugija 8 vali ryto daly
vaus mišiose, priims komuniją 
ir po to turės pusryčius salėje 
po bažnyčia,

Finis Semestru Bostono stu
dentai ateitininkai sausio 31 
tautinės sąjungos namuose ruo
šia tradicinį finis semestri, į 
kurį kviečia visus Bostono ir 
apylinkės lietuvius studentus.

darbą šiandien mes išeiviai atlie
kame. Ir tikrai mes ja galime di-

LLETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmafca 6-7272

Išnuomuojamas kambarys vie m
n am asmeniui. Atskiras įėjimas. x Iii

2? gS° •*>•—)— MOJ, .*• S-*, M o. - į™ <»«.
linija. Skambinti MI 7-2658. grupė atvažiuoja j Darbininko vakarą ir »piWys programą.

gyveno politinę ir kultūrinę ru
sų priespaudą. Rusybės ir sta
čiatikybės pavojus tykojo lie
tuviuką mokykloje. Spaudos 
draudimas neleido Lietuvos 
priešų užmačias viešai atskleis
ti. Knygnešiams ir kitiems ko
votojams grėsė Sibiras. Lenky
bė kerojo bažnyčioj ir dvare. 
Ihteiigentų šeimą graužė nutau- 
timo vėžys. O negausių susipra- 
tėlių tarpe klestėjo susiskaldy
mas.

Tai tik kelios mintys, kylan
čios paskiaidžius V. Kudirkos 
“Tėvynės Varpus”. Daugelis jo 
keliamų dalykų atrodo parašy- Henrikas Kačinskas ir Antanas 
ti mūsų šiandieniniam laikraš- Škėma. Režisuoja Ipolitas Tvir- Eglutė milžinas, 
čhn. Kiek beliko šeimų, kur pa- butas, padedamas Aleksandros stačiai aukščiausia eglė šioms 
augliai vaikai, tėvų negirdimi, Gustaitienės. Muzika Vytauto Kalėdoms buvcf’pastatyta Bos- 
kalbėtų lietuviškai? O ką besą- Strolios. Naujos dekoracijos. tone prie WBZ televizijos sto- 
kyti apie lietuvaitę inteligen- , V. ties ir 4000 lempučių šviečiama.

Norint galima
Juozas Gedmlntas su savo 

žmona, auginantieji dvi dukte
ris, — Mildą ir Danutę, jau 
studentes ir geras lietuvaites, 
— prieš kokius tris mėnesius 
iš Lenkijos yra atsiėmę savo 
ten mirusio brolio Gedminto 
dvi 7 ir 15 metų amžiaus duk
teris Danutę ir Birutę, kurios 
atvykusios lietuviškai kalbėti 
visiškai nemokėjo. Dabar jos 
kalba gražia lietuvių kalba jau 
kaip reikiant. Už tai garbė tų 
našlaičių geriems globėjams 
Gedmintams.

Muzikos naujiena
Gruodžio 21 ir 28 Antano 

Kneižio Bostone lietuvių radi
jo valanda davė į kimografo 
juosteles Onos Ivaškienės kank
lėmis {skambintas 2 kalėdines 
ir vieną šiaipjau giesmes, Lie
tuvoje kitkart giedotas:, Gul 
šiandieną jau ant šieno; Svei
kas, Jėzau gimusis; Labanktį, 
Jėzau.' " *•* ’'

Lietuviu Dienę
paveiksluoto žurnalo Los An

geles, Calįf., nuolatiniais foto
grafavimo bendradarbiais iš 
Bostono yra: Vladas Adomavi
čius, Petras Bliumas ir Kazys 
Grūzdas. To žurnalo redakci
jos ir. du žmonės iš Bostono 
yra ten nuvykę dirbti: vyriau
siu redaktoriumi Bernardas 
Brazdžionis ir foto redakto
riumi Daumantas Cibas.

Prieš pat Kalėdas
Nijolė (Adamkevičiūtė) ir Jo

nas Grinkevičiai susilaukė duk
ters.

ONA IVAŠKIENR 
UTHUANIAN 

FURNITURE <Xk 

368 West Broadvray, 
So. Boston 27, Mass.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos h* naujos 
formos KASOMOSIOS MAŠI
NĖLES, kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt reikalaukite 
(gausite veltui):

J. U GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Comr., 

patarnaus aąMntngai

Juozas ir Ona Plauskai iš 
Woodhaveno švenčia 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga jiems ruošiama va
karienė šį šeštadienį 6:30 v.v. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Ruošia motina Sandukienė, bro
lis Sandukas ir sesuo Kemežfe- 
nė su švogeriu iš Woodhaveno.

Studentę susirinkimas, kuris 
buvo paskelbtas sekmadienį, 
ryšium su Lietuvos atstovybės 
prie Vatikano likimų, atšaukia
mas.

ALRK Motery sąjungos 24 
kuopos susirinkimas šaukiamas 
sausio 11 d., 5 vai. p.p. Ange
lų Karalienės parap. salėje. Po 
susirinkimo vaišės.

,-,Reflęalą yed&m
669Gr»ndątnjrt
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i Vasario 16 ruošia
Yoriko Altas tfeteter sa> 

New Yortė vasario 15 <L, 
sektaadiraĮ. ______ __________

1 Išalkį jZų kapitonas R. 
.i__ -c.j jūrininkystės daktaras

M. Slapšys, inž. architektas J. 
Vizbaras, teisininkas D. Narge- klai pagelbėti ir sausio 11 d.

5 vai popiet Liet Piliečių Klu
bo salėje rengia vakarienę, ku
rios pelnas eis mokyklos palai
kymui. Meninę programos dalį 
išpildys mokyklos mokiniai.

Svarbu berniukams
Bostono kolegijos vadovybė 

praneša, kad 'berniukai, kurie 
ateinantį rudenį norės įstoti į 
Bostono kolegijos aukštesniąją 
mokyklą ir gauti mokyklos sti
pendiją, turi laikyti specialius 
egzaminus. Egzaminams užsire
gistruoti reikia sausio 10, 17 
ar 24 dd., o egzaminus reikės 
laikvti kovo 7.

Išėjusius L.E. 15 tomų naujieji 
prenumeratoriai gaus išsimokėji- 
mui jų pageidautomis sąlygomis, 
o už naujai išeinančius tomus, kime ir iki galo ištesėti, 
kurių bus dar 12-13 tt., moka už 
kiekvieną išeinantį tomą. Vieno 
tomo kaina JAV $7.75, visur ki
tur — $8.

Lietuvių Enciklopedijos laidimas 
nėra kieno nors asmeninis reika
las, bet visų lietuvių sutelktinių 
pastangų vaisius, nors, deja, tik 
laisvame pasaulyj gyvenančių lie
tuvių pastangos už savo kultūrą sys visiems: leidėjams, redakto- 
ir lietuviškumo išlaikymą šiandien 
tapęs ir besąlyginė laisvinimo ko
vos dalimi. Šiandien jau jokia 
paslaptis, kad pradėjus leisti iš- 
aibarsčiusieins pasaulyje lietu
viams LB., Maskva susirūpino, 
ją puolė ir iškoneveikė, o norėda-

Lietuvių Enckilopedijos Leidyk- ma nuraminti okupuotą Lietuvą 
la skelbia paskutinę Lietuvių En- suteikė jai teisę išsileisti susovie- 
ciklopedios Talką nuo 1958 m. spa- tintą enciklopediją lietuviškai. Tą 
lio 15 d. iki 1959 m. balandžio 15 pažadą davė vien tik lietuviams, 
d. Talkos metu naujai L.E. už- bet,1 kaip įprasta’, pažadas liko

IsriStts, atsargos majoras L. 
Virbickas su sūnumi studentu 
ir kiti. Susirinkę įsteigė studijų 
klubą, kurio laikinu pirmi- 
ninka išrūktas geografas A. 
Benderius, sekretoriumi dr. M. 
Slapšys. ■ ' .

Prof. J. Kaminsko
80 metų sukakties minėjimą 

— vakarienę organizuoja Liet, 
gen. konsulas J. Budrys sau
sio 12 d. 6. v.v. Baltu Laisves 
Namuose, 131 Ei 70 St., N.Y.C. 
Kaina 2.50 dol. ALIAS New 
Yorko skyriaus nariai kviečia
mi užsiregistruoti pas skyriaus 
sekretorių S-. Bobelį, tel. GL 
3-6719 iki sausio 11 d.

Juozas Laučka atvyksta šį sa
vaitgalį iš Washingtono kaip 
liet Amerikos Balso atstovas. 
Dalyvaus prof. J. Kaminsko pa
gerbime, kuris rengiamas še£ 
tadįenį Baltų Laisvės Namuose, ledinę r dovaną, seselėms pado- 
Wą programą jjžrašys-į juos- vanojo elektrinę siuvamą maši- 
teles ir perduos į Lietuvą. ną.

pastangomis, ją leidžiame visi 
bendra- talka. Todėl ir ją baigas, 
visas mūsų pasididžiavimas ir bū
simų kartų įvertinimas priklau-

84-02 JAMAJCA AVĖ. 
(prie Forert Parkwsy StaŪM) 

Woodbavea, N. Y. 
Sttefktam garUngas laMotovaa. 
Koplyčios nemokamai visosa 
tiesto dalyse; veOda ventmadja 

Tri. 7-4«6

G R A B O R I U S 
BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
BrooldyB, N. Y.

Aidę žurnalo
gruodžio numeris jau išsiun

tinėtas skaitytojams. Spausdi
nami šie pagrindiniai straipsn- 
niai: St Yla — Šiluva, Pr. Skar
džius — Tarybinė kalbotyra 
Lietuvoje, J. Girnius, — Pasi
priešinkime kultūriniam nuo
smukiui, C.F. Scadron — Albi
nas Elskus menininkas ir meis
tras. Literatūros, meno ir reli
ginio gyvenimo apžvalgos.

išsiblaškę po visą laisvą pasaulį, 
leidžia bendrąją enciklopediją su 
gausia lituanistika. Kito tokio at
sitikimo dar nėra pasaulyje. Mes 
darbą daugiau kaip įpusėjome, ti-

1., Vilius Bražėnas, iš Stamford, 
jCbnn., praves programą skau- 

' vakare šeštadieni, sausio 10, 
Maspetho Piliečių Klubo salėje.

Romas Viesulas, kuris rude
nį išvyko į Europą, Paryžiuje 
surengė savo kūrinių parodą, 
kuri tęsiasi nuo sausio 2 iki 
15. Paryžiuje šiuo metu R. Vie
sulas kuria lietuviškų dainų 
iliustracijas. E ten vėliau va
žiuoja Ispanijon ir rudenį vėl 
grįžta į New Yorką.

Mielas Lietuvi, mes kviečiame 
Tave įsijungti į LE. prenumera
torių eiles ir tuo pačiu būti mū
sų pradėtojo darbo dalininku. L. 
E. leidžiame visi sutelktinėmis

Kudirkos minėjimas Bostone
Kudirkos laikų Lietuva te, tekančią už svetimtaučio gy

dytojo, kad tik užsitikrintų pra
bangų gyvenimą? O srovių, 
grupių nesantaikos, gandų sklei
dimas apie savo priešininkus!

V. Kudirka buvo savo meto 
lietuvių sąžinė. Jis ir šiandien 
turi daug ką mums pasakyti.

Kudirkos sukakties minėji
mas rengiamas sausio 18, sek
madienį, 3 vai. popiet So. Bos
tono aukštesnės mokyklos salė
je. Bus prof. J. Puzino paskaita. 
Dramos sambųris vaidins K. 
Inčiūros (atkurtą A. Gustaičio) 
6 pav. pjesę “Vincas Kudirka”. 
Svarbiausius vaidmenis atlieka

susakiusieji gaus dovanų knygo- pažadu ir Lietuvoj turėjusi pa
nūs. sirodyti sovietiška enciklopedija

Užsisakę L.E. nuo 1958 m. gruo- jau numarinta Maskvos okupaci- 
džio 15 d. iki 1959 m. vasario 15 nėję cenzūroje, šis Maskvos rū- 
d. gaus pilną V. Krėvės Raštų pestis ir nuolatinis LE. puolimas 
rinkinį (6 tt.). Ir visi tie, kurie rodo, kokį milžiniškai lietuišką

DARBININKO VAKARAS SAUSIO 24 DIENĄ I
DALYVAUJA: SOLISTE PRUDĘNCIJA BIČKIENE Iš Chicagos I 

ONOS IVAŠKIĖNES Tautiškų Šokių Grupė
Iš Bostono

........... . . ----------------- ------ ,

W a i t k u s 
FUNERAL HOME

197 Wetater Avmmb 
PRANAS WA1TKUS 

Laidotuvių Direktorių 
tr BalwDtioto>s

NUBART PUtllC


