
draugijos,

Esame, tauta“, išėjusi į gyve
nimą su savo tautiniu pradu 
ter vėlai. Tai ne mes patys 
kalti. Mus dusino rusai oku
pantai, kaip tik tuomet, kai. 
visur vyko tautinis atbudimas.

Tik spaudą atgavus (1904), 
prasideda kitas gyvenimas: 
auga lietuviškos

- spauda, atsiranda ir lietuvių 
dailininkų.

štai jie 1906 m. Vilniuje su
rengė pirmą lietuvių dailinin
kų parodą. Su ja gimė mūsų 
individualinis menas.

Anuose metuose tai buvo 
didelė nuostaba: atsirado lie
tuviai dailininkai, iš kur? Ko
dėl jie nenuėjo su lenkais, su 
rusais? Ir kam to lietuviško 
meno reikia?

Ano meto lietuviai inteli
gentai, išaugę iš kaimo, jau 
buvo pagauti tautinio atbudi
mo. Pasijuto esą lietuviai. Taip 
ir dailininkai, užuot susidėję
su kitom tautom, susibūrė 
Vilniuje. Suėjo jie iš Įvairių 
mokyklų, su skirtingais polė
kiais, bet visi turėjo tą pačią 
idėją — kurti lietuvišką savi
tą meną. Ir tų dailininkų buvo 
tik saujelė, tik tapytojai ir 
skulptoriai. Bet ir jų užteko,
užteko jų drąsos, kad prasidė
tų individualinis menas, šitoje 
parodoje dalyvavo ir didysis 
mūsų M. K. Čiurlionis.

Visuomenė sutiko šią paro
dą Įvairiai.

Vieni, kuriems jau tuo
kvepėjo marksizmas, šaukė: 
tai buržuazinis menas, nes jis 
nevaizduoja, .darbo klasės 
jos kovos už savo teises! šalin 
toks menas!

Parodą buvo užpuolęs 
Adomas Jakštas, labiausiai 
vo aštria plunksna kirto M. K. 
Čiurlioniui, bet vėliau tas pats

Čiurlionio

Vilniuje
visuomeninį valstybinį gyveni-. 
iūą, naujai besikuriančiai val
stybei atidavė savo rankas ir 
talentą: piešė pašto ženklus, 
pinigus, dekoravo viešuosius 
pastatus. Iš kitos pusės, daili
ninkai susitelkę jau 1920 m. 
surengia pirmą parodą, tuo 
prisistatydami visuomenei kaip 

organizuota meno pajėga. 
1923 m. įkuriama sava meno 
mokykla Kaune, suorganizuo
jama Čiurlionio' vardo galerią. 
Kokia nuostaba: pirmą kartą 
lietuviai turi savo galeriją, 
kurioje telkiami lietuvių dai
lininkų geriausi darbai.

šakojantis visuomeniniam 
gyvenimui, dailininkai talkino

karo buvo surengtos 8 paro- teatrui, sukurdami operai, dra- 
dos, jų tarpe ir pomirtinė M. 
K. Čiurlionio paroda.

Atstačius nepriklausomą val
stybę, menas augo šūksniais.

Mūsų menininkai jungėsi Į

skonis 
sociali-

- tet ji 
turėjo daug patriotizmo, —ji, 
ir nesuprasdama to meno, pri
ėmė visu nuoširdumu ir jį rė
mė, nes tai sukurta lietuvių 
dailininkų, tai nauja lietuviško . 
gyvenimo apraiška.

Taip 1906 m. gale (kai kur 
sakoma, kad 1907) prasidėjo 
visai naująs kultūrinis judėji
mas, kokio dar niekada nebu
vo lietuvių tautoje. Dailinin
kai atnešė savo kūrybą lietu
viškai visuomenei, savo pa
veiksluose skleidė Lietuvos 
gamtą, rodė jos žymiausius 
veikėjus. Iki pirmojo didžiojo

mai ir baletui dekoracijas, 
talkino naujoms įstaigoms, jas 
puošdami, kurdami pirmuo
sius mūsų istorijos paveiks
lus.

Jakštas pripažino
geniališkumą.

Kita visuomenės 
si santūriai. Nors

dalis laikė- 
ji ir nesu-

PUTINAS

taikomasis menas su gražiais 
audiniais. Dar 1935 m. skun
dėsi, kad grafikos menas pas 
mus yra lyg pavainikis, bet po 
kelių metų grafika taip stip- Antanas Gustaitis su j; 
riai pradėjo veržtis j pnekį, - • • -
kad pasidarė rimta konkuren- 

ktė tapytojams.
Jei anksčiau buvo atsineštas 

akademizmas, realizmas, tai 
dabar liete išsilieja visokiau
sios meno srovės, visom išga
lėm vejamasi moderniųjų me
no laimėjimų.

Tačiau šviesiausiu faktu iš 
anų laikų reikia laikyti susido
mėjimą lietuvių liaudies me
nu.

Jo tradicijos siekė net prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, bet i 

(Nukelta į 16 psl.)

charakteringa šypsena skaitė J 
humoristinius eilėraščius. Jų 
susidėjo visas pluoštas ir, štai Į 
Gabijos • leidykla išleido atski- J 
ra knyga, pavadinta “Anapus 1 
teisybės”. Tai pirmoji auto
riaus poezijos knyga, bet jo 
vadinti debiutantu negalima.

Literatūroje jis reiškiasi 
nuo 1925 metų.

Būdamas gimnazijos moky
tojas, Klaipėdos radiofono di
rektorius, Kauno ir Vilniaus 
radiofonų redaktorius^ Vil
niaus Dramos teatro direkto
rius, jis nuolat dalyvavo lite-

Šių metų kultūrinis gyvenimas

Vyt. KasiulisPAS DAILININKĄ.

Su Kalėdomis kaip ir bai
giame šiuos metus. Žengdami 
i naujus metus, gręžemės ir 
žiūrime, ką jie paliko šviesaus 
mūsų lietuviškai kultūrai? .

Praėjusiais metais džiaugė
mės literatūros premijom ir 
jas skirstėm.

Literatūra rado plataus at- 
* garsio: paskirta Draugo roma

no premija (B; Pūkelevičiūtei), 
Darbininko dramos 

į.(A. Škėmai), Liet.
Draugijos (H. Radauskui), Ai
dų žurnalo literatūros premija 
(K. Bradūnųi), jaunimo dra
mos premijl (A. Rūkui).

Pats premijų skaičius rodo, 
kad dėmesio literatūrai iš or
ganizacijų ir iš ‘visuomenės 
pusės yra nemaža'. Išleista 
gražių vertingu knygų, bet jų 
plitimas šiemet mažesnis.

premija 
Rašytojų

dą. Ypač reikia džiaugtis dail. 
Vytauto Kasiulio laimėjimais, 
iškopus jam i geriausių Pary
žiaus dailininkų skaičių; gra
žiai ir tvirtai užsirekomenda
vo skulptorius Antanas Mon- 
čys (Paryžiuje); Romas Viesu
las bene daugiausia Įtilpo Į 
bendras amerikiečių parodas: 
P. Puzinas laimėjo bent kele
tą* premijų. Patys dailininkai

* organizavosi Chicagoje i savo 
draugiją.

čia prijungtina ir lietuviš
koji architektūra, šiemet pa
šventinta Prisikėlimo parapi
jos pastatų dalis Toronte (ar
chitektas St. Kudokas), baig
ta ir pašventinta St. Louis 
liet, bažnyčia (architektas J. 
Mulokas, dailininkai V. K. Jo
nynas, V. Kašuba). Didžioji 
Marųuette Parko bažnyčios 
statyba vedama Į galą.

Pasiekė Ameriką iš Lietu
vos knygelė — V. Mykolaičio 
—Putino Poezija, išleista Vil
niuje 1956. Išleista kukliai, 
bet viduje brandi. Pats auto
rius atrinko eilėraščius, kurie 

kūrybos 
juos so- 
priimta

apibūdintų visus jo 
laikotarpius. Sudėjo 
vietiniam leidiniam 
chronologine eile.
. Ne visa Putino poezija čia 

pakliuvo. Tačiau ir pakliuvu- 
sieji rodo užtenkamai poeto 
ryškų, kūrybingą veidą. Tačiau 
jis svetimas sovietiniam poe
zijos supratimui, svetimas vi
sai sovietinei aplinkai. Pastan
gos priderinti jį prie sovieti
nių reikalavimų baigiasi tra
giškai pačiai poezijai. Ir tai 
liudiją šis. rinkinys.

LIETUVIŲ POETAS 
letariato kovos eigą ir jos lai
mėjimą — ak, kaip tai sveti
ma Putino prigimčiai.

Svetimas jam ir komunisti
nis reikalavimas prieiti prie 
gamtos kaip prie medžiagos, 
kurią imasi perdirbti inžinie
riai, imasi duoti jai naujas for
mas. Tokis santykis Putinui 
su gamta yra svetimas, o ta
čiau jis turi gyventi režime, 
kuris reikalauja iš poeto ne 
tik rašyti, bet rašyti taip, kaip 
nori bolševikai.

Šitas Putino poezijos rinki
nys yra liudininkas, kaip poe
tas mėgina elgtis tarp tų rei
kalavimų ir kas iš to išeina.

Chicagoje kovo mėn. Įvyko 
religinio meno paroda, sutel
kus arti 200 kūrinių, subūrusi 
dailininkus iš Amerikos, Kana
dos ir kitų kraštų.

Paroda paskatino sukurti vi
są eilę naujų religinių kūrinių, 
kurių taip stinga lietuviškajam 
menui. Ji taip pat savo koky
be parodė lietuvių menininkų • 
pajėgumą išsilaikyti aukštu
moje. Prie dabarties sunkių 
sąlygų tai ir didelis 
dėmesio dalykas.

Dalis ( dailininkų 
Įvairias amerikiečių, parodas, 
kartu priminė ir Lietuvos var-

ir vertas

pateko Į

ir

■ Putino poezija išreiškia dau
giausia jo pergyvenimus iš 
santykių su savo asmeninio 
gyvenimo likimu arbą iš san
tykių su gamta. Asmeninio li
kimo pergyvenimuose reiškia
mas aplinkos spaudimas poe
tui, poeto kova su pesimizmu 
ir optimizmo prošvaistėm. 
Gamtos pergyvenimuose išky
la gamtos didinga, paslaptin
ga, gyvastinga galia. Poetas 
jaučiasi tos galios veikiamas, 
jaučiasi lyg tos gamtos dale
lė. Lyg mirdamas teįsilies į 
gamtos ritmą ir virs nauja gy
vybės forma.

Svetimi yra tokie pergyve
nimai sovietiniam, arba socia
listinio realizmo režimui. Jis 
reikalauja iš poeto pergyven
ti ne savo likimą, bet prolctaria-

Putinas mėgino atiduoti po
etinę duoklę bolševikam. Ke
liais eilėraščiais pagarbina 
spalio revoliuciją, vadus, nau
ją rytojų, tarybines respubli
kas, sielų inžinierius, ir pan. 
sovietinę butaforiją. Bet kiek 
ten poezijos, iliustruoti gali 
eilėraštis “Didžiojo spalio gar
bei”. Jį pradedą putiniškai, 
sodriai, pajėgiai, (kaip anks
čiau pesimizmo himnuose):

Merdinčio amžiaus 
šutomų gūdis.
Aikštėm ir kryžkelėm 
šėlstančios spūstys. 
Aitrina sielą 
kaip geležį rūdys 
Tas nenumaldomas 
almantis rūstis... '

Tačiau eilėrašti jau bolševi
kiškai: \ -

Kraujo ir darbo 
lemtingam laimėjime 
Naujo darbymečio .

to kovą. Pergyventi tos pro-

NELAISVĖJE
Kursto mūs galią, 
Protą ir valią 
Priavartai nenuolankus 
Didžiojo Spalio 
Didžios revoliucijos 
Didis žmogus.

Putinas lieka Putinas
čia — sueiliuota sklandžiai, 
bet tame bolševikiškame pos
me skamba ne sidabras, o su
rūdijusi skarda ... Tokis yra 
Išprievartauto poeto kūrybos 
vaisius.

Dar keisčiau su gamta. Kur 
savo pergyvenimus laisvai 
gaivališkai gamtai reiškia, ten 
poetas eilėraštyje “Baltijos 
jūrai" prabyla:

Sveika būk, Baltija, 
tėvynės mano jūrai 
Kaip paukštis į tave 
ilgėdamos skridau. 
Togu ir dar rūsčiau 
tava gelmė paniūra. 
Aš tik švissius jausmus 
dainuosiu šiandien tau.

0 priverstas rašyti inžinie
riaus paveĘgtą Uzbekistano 
gamtą, Putinas rašo:

Tiktai iš upių ir kanalų 
Vanduo, arikais išvedžiotas. 
Ten nuolatos drėkini privalo 
Žalius laukų ir sodų plotus. 
Kaip geografijos vadovėly, 

ne poezijos rinkinyje, 
poetas yra 
taip, kaip 
kia.

kokią bolševikai smerkia. Jis 
rašo:

“Aš... nenorėčiau sutikti 
su Įsigalėjusia nuomone, kad 
didelė mano ankstyvesniųjų 
eilėraščių dalis esanti estetiz- 
mo išraiška. Estetizmas bei 
formalizmas man buvo visa
dos svetimas. Aš niekad neiš
sižadėdavau turinio, idėjos, 
vaizdo dėl šiokių ar tokių for
malinių eilėraščio elementų.

“Taip pat manau, kad ir 
mano poezijos turinys... nė
ra gniuždantis, — pasyvumą, 
neviltį, užsiskleidimą skatinan
tis, kaip tai matome dekaden
tinėje simbolistinėje lyrikoje. 
Tiesa, mano poezijos lyrinis 
herojus dažnai blaškosi nusi
vylimo ir sutemų nuotaikose, 
bet jis visados pasiilgsta švie
sos, laisvės, žmoniškumo.

kada 
priverstas rašyti ne 

jo prigimtis jį len-

Pu tinas
jai nelengva Įtikti tarp bolše
vikiškų teorijų. Tad leidinio

žino, kad jo poezi-

i: Su savim gyventi ir ;
L - numirt sveikiau;

O dabar, pririjęs • 
fc.’ turkinų ir džiūsų, ■ '

Negaliu ištarti, '
fc; ką tada sakiau. (43 psLj^Sį- 
B O jei kalba bendrąi, tai.savęįO 
B neišskiria, visur vartoją'.^^p 
E mes/ Retai kur atsistoja šatia/^ 
p ir sako: tu šioks ir anoks! . 
L Jis tartum .privengia vaiz-^*-; 
| duoti gyvenimą, net ĮmygĮSĮS 
t pavadino Anapus teisybės. Ta|gp| 
į- vyksta kažkur kitur, ne čia. 
P Neturi jis ir nuogo moralo,X 

kuris dažnai išsikiša satyri-/į 
niuose eilėraščiuose. Vaizduo^ab- 
damas žmonių ydas, jis tik A; 
juokiasi, nedarydamas kokiui 
išvadų. Tai palikta pačiam 
skaitytojui. ;

Knyga turi optimistini toną,-y 
daug šviesos, nes pašaipa yr»~|p 
giedri ir neskaudi. -■

Kitas čia įžiūrės gal idėjinį / 
negilumą, bet Gustaitis neno
ri graužtis, apsunkinti kokių'.? 
idėjų, moralų artilerija, jis^C 
nori žaisti forma, juoktis. >

Formą Antanas Gustaitis 
yra itin ištobulinęs, ? = la

iškėles iki sklandaus, skam- j j 
baus eiliavimo (tik kirčiavo ? 
mas kai kur paliktas tąrmiš- / - 
kas). Savo vaizdus jis tapo j:; 
plastiškai, sukuria atmosferinį 

• žodyną, gražiai balansuoja ir jį 
savotiškai užbaigia. Tai jo ei- 
liavimo maniera, kur pačiame % 
gale, paskutinėse eilutėse su
telkta visa jėga ir staigmena, X 
— staiga vaizdas pasisuka ir 
netikėtai užbaigia. Pvz.,

Du broliukai prie klęvynės 
Apkase pravirko. * 
Du New Yorke dėl tėvynės ? 
Pontiacą pirko. (52 psl.) i S*

• Autorius tartum žaidžia ir ./ 
visą laiką juokiasi, o kur jis į 
nori būti rimtas, ten jis išei- ’'i- 
na iš savo plotmės ir darosi 
pridusęs. Kartojasi ir kai kurie 
motyvai: automobiliai, vieny
bės pašaipa, “meilės” nuoty
kiai.

čiu žmogų taurindamas,. Jlo- Knygos gale Pulgis Arrdru- 
rindamąs. šis parašė “Apsoliučiai tobulai

Ne veltui jis buvęs mokyto- teisinga Anapus teisybės kriti- 
jas. Ne jam rūstus, moralizuo- ka“, kur humoristine forma jis 
jas, ironiškąs tonas. nusako knygos vertę. 'Knyga .

Žmogų išjuokdamas, nunuo- tikrai visiems padarys džiaugs- ' 
gindamas, jis turi jam meilės. mo. nes humoras yra viena iš 

Jis visas ydas priskiria sau. sunkiausių formų, o Antanas 
Dažniausiai autorius kalba 
pirmuoju asmeniu: aš limpu 
prie pinigo, neduodu Balfui, 

esu ambicingas, garbėtroš- 
apgriuvusios moralės, pvz.. 
Dainavau: Tėvynė, 
be Tavęs nudžiūsiū.

ratūroje. Klaipėdos teatras 
statė jo “Slogučius”, o tremty
je parašyti jo “Sekminių vai
nikas”, “Šilkiniai pančiai”.

Minėtuose veikaluose Anta
nas Gustaitis turi ypatingai 
daug skaidraus humoro, kuris 
jo poezijoje plačiai išvystytas, 
ataustas lengva forma, pripil
dytas meilės žmogių.

“Anapus teisybės” knygą 
puošia dail. Romo Viesulo ap
lankas. Jis padarytas skonin
gai ir Įdomiai. Viename kam
pe iš raudono fono žiūri vel
nias. Tai garsusis velnias iš 
Notre Dame katedros Pary
žiuje. Pasirėmęs rankom, iški
šęs liežuvi, ironiškai nusitei
kęs. jis stebi savo miestą Pa
ryžių, kur vyksta gyvenimo 
žaidimai.

Nors Velnias ir dažnai mi
nimas Antano Gustaičio poe
zijoje, bet autorius neturi tos 
ironiškos stebėtojo pozos. Ne 
iš toli jis stebi gyvenimą ir iš 
jo satyriškai juokiasi.

Autorius nusileidžia iš savo 
aukštumų, Įsimaišo visuome
nėje ir plaka jos ydas: mate
rializmą, abejingumą, nutautė
jimą, nenuoširdumą, skylėtą 
moralę.. s f

Surenka visa eilę žmogaus 
ydelių ir jas pliekia/ tuo pa-

. Šviesūs šių metų momentai 
buvo Kultūros kongresas ir 
Dainų šventė.

Kultūros kongresas peržvel
gė mūsų dabartinę padėti, iš
nagrinėjo lituanistini švietimą, 
pasisakė Įvairiais aktualiais 
klausimais. Į kongreso darbus 
aktyviai Įsijungė ir akademi- 

. nis jaunimas. Kiek kongreso 
nutarimai ir iškeltos mintys 
ras atgarsio pačioje visuome
nėje. priklausys nuo jos vado
vaujančių veiksnių.

Dainų šventė pirmą kartą 
Amerikoje subūrė tiek daug 
žmonių iš Įvairiausių miestų. C 
Ji išjudino chorus. *pademons- Į 
travo lietuvių 
pakilumo.

Prie dainos 
prijungti ir

vienybę

srities 
gražius

suteikė

reikia 
solistų 

V. Verikaičio ir A. Stempužie- 
nės pasirodymus.

as 
ka.

Gustaitis ją valdo puikiai.
(Antanas Gustaitis — Ana

pus teisybės. humoristiniai 
eilėraščiai, išleido Gabija, ap
lankas dail. Romo Viesulo, 
144 psl.. kaina 2.20 dol.)

A D O M A S

Kaip šviesius šių metų reiš- j 
kinius reikia prisiminti L i tu a- | 
nūs žurnalą, kurį leidžia Liet. | 
Stud. Sąjunga ir kuris išsa- » 
miais straipsniais informavo | 
Amerikos visuomenę apie Lie- t 
tu va ir jai rūpimas problemas. I 
Reikia pasidžiaugti pastango- į 
mis Įsivesti lituanistikos dėsty- ’ 
mą Fordhamo universitete I 
New Yorke ir De Paul univer- ' 
sitete Chicagoje. studentijos | 
gyvu domėjimosi lietuviškais J 
reikalais. įvairiom organizaci- I 
jom. kurios ir šiais metais ro- I 
dė energijos, susiklausimo ir I 
noro puoselėti mūsų kultūrą. Į

"Aš patenkintas, kad bū- .žengiant į naujus matus, I 
-dingiausiuose šios knygos ai- reikia linkėti, kad ir tie 1957 i
lėraičiuose skamba gimtojo m. turėtų šviesių momentų, I
krašto meilė, laisvės troški- kad be šoklų festivalių Chica- I

goję Įsirašytų dailininkų poro- | 
dos, literatūros premijos, dė- | 
mosys liotu^kal muzikai ir | 
apskritai lietuviui menininkui, | 
kad Ir mūsų laikraščiai, žuraa- ♦

mes, protestas prieš dvasinę 
prievartą ir smurtą, pasididžia
vimas žmogaus didybe, o sieL , 
vartas dėl menkystės, ir kiti 
poeto plunksnos verti jaus- 
maF. ■/•••

Ir poeto mėginimus rašyti laiko lietuviškosios kultūros |
bolševikiškai galima priimti klausimams, kad leidyklos ir }
kaip tragišką protestą prieš ta Įvairūs mecenatai kuo dau- {

pratartyje jis mėgina priekai- dvasinę prievartą, kurioje po- giausiai skirty lėšų lituonisti- »
štus nukreipti nuo savo poezi- ptas ir kiti Lietuvos poetai kai— degiajai literatūrai ir ’
jos ir rodyti, kad ji ne tokia, yra atsidūrę.

O kad būčiau aš Adomas.
Tas Adomas buvęs, 
Per Gomoras ir Sodomas 
Būčiau nepražuvęs.

Rojaus pievoj nuogą kūną 
Sakele vėduočiau 
Ir, tegul kas nori būna, 
šonkaulio neduočiau.

Be Ievos, tos užkerėtos. 
Lai žalčiai grasina. — 
Nors ir obuolio norėtųs.
Imčiau apelsiną.

Ir dabar upe tekėtų 
Baltas gulbės pienas.
Ir be jokių etiketų
Gerčiau aš ji vienas.

Vienas lobių prisikrovęs 
Pilna rojaus klėtį. 
Nežinočiau iš gerovės. 
Kaip save mylėti.

Prisijuosęs lapą fygų.
Prirašyčiau spauda.
Pridainuočiau šimtą knygų.
Ką vienam suskauda.
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Verfton Blvd.

Greetings 
from 

FellmannVans 
785 CypressAve.

(Formerly of Maspeth) 
MovingBy Men Who Know 

How Serving 48 States 
ĘV 6-7857

Warm and Sincere Greetings 
' . to all our friends 

'and patrons

BEAIJTY BAR
25 Mfll* Rd.

Tuckahąe, N. Y.
WO 1-3390

Warm and Sincere Holiday i r 
Greetings į ■ 

to all our friends .
and patrons *

s Rollo’s Post House =;
For prime beef, charcoal

Tą all our friends aD

? Yonkers, N. Y. - ' 
Autorized Chevrolet Dealer 

YO 3-7000

Waržn and Sincere <>aeling$ 
to all our friends 

THE ŪGLY DCCKUNG 
RESTAt^ANT .

■ 3rdSt? ’
. ' N. Y. C.' -..-.J}'

Greetings .
to all our friends and patrons 

Eastern Parckv-ay Arena 
1435 Ėaster Parkyay 

Brooklyn, N. Y. 
BOLUOK SKATCiG 

PR 2-4200
Mr. Th tanasEsposito 

and Associates .

Waim and Sincere 
Greetings .

to all our friends and patrons
BOSTON FISH MARKET

1065 Castleton Ąve.
Staten Island* N. Y.

Staten Island

195 Broadway

WEST BRK5HT0N, S. L

fe Warm and Sincere Holiday 
Greetings

a'vfi uuaivuai ;

broiled steers & hamburgers ’'
Keyport, N. J. i!

Route 35, KEport 7-1900 ’

Holiday Greetings to all ;

FLATBUSH FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASS'N

į at the Juncktion of Flatbush 
and Nostrand Avės.

Brooklyn, N. Y.

Safety of. your savings 
insured up to $10.000. \

T 
b

«•- . ■?'
HappyNevYear

3972 Amboty Rd.
\ / GreatKiDs, S. L, N. Y.

A/.- - ' - . ' - ■ ■-

Merry X-mas and 
A HappyYear

■

41 Pearl Street.
Portchester,N. Y.

Other Stores in 
Scardale - Bronrville 

Old Greenwich - Larchmont 
' and Greenwich

All in Westchester County«J

On this Christmas Day 
we humbly pray for your 

good health your continued 
prosperity and above all 

your peace of mind

The Malboro Inn
Mount Clair, N. J. \

» ' .1 K* •

good heattli and
fortune be yours

JOSEPH V. J^cGRATH
9120—37th Avė. ,j ;

Jackson Heights, L L, N. Y. •

envelope the whole World 
and spread the Message of

T “Peace <m Earth to men of 
good will’ į 

-now and forevermore

Happy rNewYear

Warm and Sincere ROOTESMOTORS INC.

Hospital
j.'

Suffern, N. Y.

to allfromthe.

IONA PREP SCHOOL

715NorthAvė. 
New Rochelle, N. Y.

Merry Christmas 
Happy New Year

i
B

505 Park Avė NYC 
. and 

42-32—21st St L. L C.

Used Cars Priced to. sėt the 
whole town talking

X?mas Credo 
Hear and heed the words of 

Christ “Peaee on Earth to 
men of good will”

Chardas 
Restaurant

MODERN MEATMARKET į

65—15 Grand Avė.
Maspeth, L. L, N. Y.

b 
b 
b" 
b

A Very Merry Christmas 
and

A Happy New Year

307 E: 79 Street 
New York City

JACKSON 
MOTORS

n

to all our friends and patrons j i
W. M. K. TAILORING, INC. J 

j: May the Glory of Christmas |

i; true Peace on Earth

Merry Christmas Helena Kubinstem 
n

; 490 Johnson Avė.
Brooklyn, N. Y.

HY 7-2899

and a Happy New Year
to all

DEMYAN'S HOFBRAU 
and Restaurant 
201 Broad St. 

STATEN ISLAND
■^.'<~KeW..YOTk 

jlašt tm*
Merry Christmas 
Happy New Year 

CLUB CATANESE 
86 Milte Avė.

South Beach, S. L, N. Y.
ĮKm^e*****^"!*

Warm and Sincere Holiday 
Gre etings 

to all our friends and patrons 
CARYL TANI SERVICE 

508 South Broadavay 
Yonkers, N. Y. 

Mr. Herman Maiolini and Assoc. 

Wann and Sincere Holiday
Greetings . w

to all our friends and natrons • 
ACETYLENE A VVELDINO 

EOLTPMENT CO. 
1065 Atlantic Avė. 

Brooklyn, N. Y.

< i Merry Christmas to all 
X. LUSTRATI 

SANITARY MEAT MARKET 
Park Hill Avė.

Yonkers, N. Y. YO 3-5038 J 
E Ist Quality Meat

give to all nations the i „ _, .** 5 Merry Christmas
appy New Year

RIVIERA CHATEAU

3295 Amboy Rd. 
Staten Isląnd, N. Y. 

lWhere every guest is 
gųest of honor”

SeasOns Greetings 

to all

RESTLAND 
FARM

Route 17, Northford, Conn.
5

655 5th Avė.
N. Y. C.

For the best in foods 
see us — first 
Merry X-mas

b

Christmas Hope
if for nothing more, let us be: 

humbly thankful to GOD - 
that Peace throughout the;
World seems to be rising "■ 

on alljborizons
BALDWIN SAVINGS 

& LOAN ASS'N
.2303 So. Grand Avė.
Baldwin, L. I., N. Y.

h
95—10 Northern Blvd. 
Jackson Heights, L. I.

“Happy Motoring All Ways’ 

ILL 7-2100 TW 9-1770

Warm and Sincere Holiday 
Greetings 

to all our friends 
and patrons

Brauhaus
’ 249 E. 86 St.

' N. Y. C.

į iMMMMaMMHMBBMHEHMaVMSBąKBViB*;

CHRISTMAS PEACE
MAY THE GLORY OF 

CHRISTMAS ENVELOPE THE’
WHOLE W0RLD AND ’ 

SPREAIT THE MESSAGE OF ’ 
“PEACE ON EARTH TO MEN ' 
OF GOOD WILL’ N0W AND ’ 

FOREVERMORE

JACOB RUPPERT 
BREWERY

ii ♦
J i The Dragon Seed į

į . Greetings from. the 
. •• ■: :

WHrrESTONE SAVING AND '= 
LOAN* ASSOCIATION

120—24 Queens Blvd. 
Ken Gardens BO 1-8626

Holiday Greetings 
from

Three Service
• Stations, Ine.

Warm and Sincere X-mas. i;
And New Year i i
Greetings i

■ : to ai our friends and patrons ■
•b
b. 
b

Batteries, Tires, Accessories, 
Veedol motor oil, Tydol 

flying a gasoline 
Mechanic on duty
HIckory 6-9792

58-38 69th St. Maspeth 78, L.I. 
(Corner Caldwell Avė.)

1639 Third Avė.
New York City

X-mas and New Year

KARL’S 
RESTAURANT

66-60 Grand Avė.
Maspeth, N. Y.

HA 9-8346

Mr. LiSShėF& Associates

Warm and Sincere ji

Warm and Sincere 
l Holiday Greetings 
' to all our friends and patrons | 
?• EMPIRE ROLLER DROME *

200 Empire Blvd.
Brooklyn, N. Y.

k IN 2-1570
L t Where “Good Skates”

Get Together

F Fellmann Vans
į MOVING & STORAGE 
b LOCAL t LONG DlSTANCE i

World Wide X-mas . j

As the Spirit and teachings į 

of Christ overshadows all else * 
’ H S

on this X-mas Day, may we j 

stop to think what a glorious ’ 
message He sends to all j 

mankind this Day and every |

Day — “Peace on Earth j
785 Cypress Avė. I to men of good will” j 

Ph«EV 8-7857 J PABST BLUE RIBOM BEER j

i

. . 1245 159th Street
Whitestone, L; L, N. Y. 

and
4 Great Neek, Road 

Great Neck, L. N. Y. 
4Where Thousands Save Millions" i

Merry Christmas 

from the

Tip Top Club
16403 Northern Blvd.

Flushing, N. Y. FL 9-9304

Merry X-mas 
to all 
f rorii

Merry X-mas 
to all from

Justice Tavern
52—19 Justice'Avė.

i ELmhurst, L. L

fe’ ON THIS CHRISTMAS DAY LET US BE Jį 
THANKFUL FOR

God’s Daily Blessings, our Loved Onės, The VVarmth Of į < 
Friends, the Joy Of Freedom, The Blessings Of Good 
Health, The Taste of Good Food, The Inspiration Of | ■ 
Church. The Security of Home, The Joy Of Laughfter. >

LUXOR MOTORS !

Merry X-mas 
to a’l 

from

Charlic's 
Restaurant
978 Albrny Avi.
Hartford, Conn.

•i Sea Crest 
Restaurant
Massapequa, L. I.

LI 4-4545

(MtMB

380 Bruckner Blvd. and 1491 Jerome Avė.
BRONX, N. Y.

CHRISTMAS PRAYER
Į May this Holy Holiday Season allow us to be thank- 
Į fu! for blessings sent us daily Jnd may 1he Spirit of 
| Christmas bring into the hearts of the leaders of all 
L nations to the end that one day soon the whole world 
j wfll tnily have
Į “Peace on Earth”

CARLHOPPL’S
į ., Valtoy Stream Park Inn

Merrick Rd., VaDey Stream, L. I., N. Y.

A Merry Christmas and 
A Happy New Year 

to all our friends and patrons

ACE DOOGE

1120 Coney Island Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Abe Messinger—Pres.
You can’t do better anyvrhere

Merry Christmas .
Happy New Year 

.During this holiday season 
let us vibrate the meaning 
of this Holy Day to those 

we love, we likę 
even to those we dislike

VA 56035

Holiday GreetiAgs 
RNNEGANS NILE BAR 

1804 Rfchmond Terr. 
Wert BrightoA S. L 

m......... .... m—abi—

Gripfcholm
Restaurant
324 East 57th St. 
New York City*

- . ■ > - ' . ? Į

į ' Merry Christmas
į Happy New Year
Į . ISLAND FEDERAL SAVINGS j
! &

LOAN ASS’N
196 Fulton Avė,
Hempsted, N. Y.

1606 Hillside Avė.
New Hyde Park, N. Y.

97 Jackson Avė - Syosset, NY

House of Gee 
Restaurant
1128 Liberty Avė.

Hillside, N. J.

A Merry X-mas and 
A Happy New Year

X-mas and New Year 
Greetings 

to all our friends and patrons 
May the blessings of this 

HOLY SEASON
.. be showered on you & yours 

forevermore

FIORI BROS INC.
40 La Šalie St. 

Staten Island, N. Y. 
Your Heating Dealer

Merry X-mas 
to all 
from 

’.VOLFF MOTORS 
100 Neptūne Avė. 
Brooklyn, N. Y 

NI 6-5000

HOTEL
SUBURBAN

141 So. Harrison 
East Orange. N. J.

GI 2-5900

Merry X-mas 
to all from 

AMERICAN GLORY CAFE 
39—41 Queens Blvd. 

Long Island City, N. Y. 
ST 6-9866

Warm and, Sincere Holiday 
Greetings ' 

V. CARUSO & SON 
224 Union Avė.

New Rochelle, N. Y.

Merry X-mas
and

Happy Nėw Year

O’Hara & Duffy
Travel Agency

2542 Broadway
New York City

Cruises & Tours - Air & Sea
UN 5-5151

Christmas iYayer i 
Please God make this Holy | 

Day the beginning of a i
New Era throughout the |

World. Let the message, j 
joyous message that Peace 5 
on Earth has been attained i

Washington C 
Heights Federal 
Savings & Loan

Association
1390 St. Nicholas Avė.

New York City

Mex£y Christmas 
FLEEDWOOD RADIO

SERVICE
36 W. Broad St., 

• Mt. Vemon, N. Y

X-mas Greetings 
from 

JIMMY FEBB 
MUŠK STUDIO 

831 Castleton Avė., 
West Brighton, S. I.

X-mas Greetings to all 
HUNGARIAN 

RESTAURANT ft BAR 
r 1504 York Avė.

N. Y. C.

Joyous Christmas and a 

. Prosperous New Year

Merry Christmas to all 
PROGRESSIVE FLOOR 
COVERING CO. INC. 

66 Market St. 
Passaic, N. J.

Totten - Vilią
6770 Hyland Blvd

Totten Vilto, S. I., N. Y.

Merry Christmas

CENTURY AUTO WELDING

REPAIR CO.
238 DelanceySt.

N. Y. C.

Ntorry Christmas 
Happy New Year 

FRANK J. McCANN 
115—13 lllth Avė 
Ozone Park, N. Y.

Merry Christmas 
from

HOWARD LOTH. 
8 So. Main Street

Port Chesteit
N«w York
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KADA ŽEMAIČIAI PRADĖJO KASTI DURPES

orkestras

irimą, kuris yra apėmęs parti-

RIETAVO ORKESTRAS
Rietavo orkestre buvo apie

PLUNGĖS SIMFONIJA
Plungės orkestras daug kuo

ANTANAS GUSTAITIS

denyse. Jiems reikia pastangų

dailininkai

(Iš knygos •’Anapus Teisybės”)

Kristaus Gimimo Šventėj

DŽIAUGSMO

METAIS

jo prieš i 
Ifnksminn 
kurie čia

GERIAUSIOS SĖKMĖS NAUJAIS

Vasarą Rietavo orkestras iš
vykdavo į Rygą, kur grodavo 
mieste ir pajūrio salėse.

Aš pirmas už pirmą pirmiausia balsuoju 
Ir pirmas nedirbęs jau sunkiai alsuoju, 
O jei mano priešai murmėti kur ima, 
Tai surengiu pirmą savęs pagerbimą.

gavoklasikmę simfoninę mu
ziką, labiau buvoir išlavinti.

Ir Plungės orkestras tifrėjo 
savo uniformas: juodi apsiaus
tai .su žibančiomis sagomis, 
švarkai' tamsai mėlyni su sta-

Vengrijos kraujas praplovė akis 
Europos intelektualams

nuskęsti tarptautiniuose van-

je kovoja už tautos laisvę.
Dailininkai yra grėsmėje

PASKUTINĖS RAGANOS 
ŽEMAIČIUOSE

ir Rietave — 
^orkestrai koncartavo 

Šateikių dvare dar 
kamerinis orkestras.

Lietuvoje yra 10.000 ha 
durpynų, iš jų būtų 3 milijar
dai kubinių metrų žaliavos.

Šią žaliavą panaudoti kurui 
lietuviai išmoko iš vokiečių 
net ir jų žodis “Tori” perėjo 
į lietuvių kalbą ir virto durpe 
(angliškai peat). Žemaičiai, ku
rie turėjo artimesnius ryšius 
su prūsais, pirmieji bus paste
bėję, kad kasama žemė pre-

niansiri būdavo italai, pats or- 
kestras labiau mėgo pučiamų
jų instrumentų muziką.

Darbas vyko kasdien. Prasi
dėdavo rytais repeticijom. 
Muzikantai buvo tiek išlavinti, 
kad laisvai skaitė gaidas, su
groję vieną ar du kartu; ženg
davo | koncertą. Repertuaras 
buvo įvairus ir platus, nes 
koncertuoti veikėjo kasdien' Durpes: susidaro pelkėse, 

vandeningose vietose. Gulant 
žolių sluogsniam vienas ant 
kito, pamažu užauga ežerai ir 
pelkės. Žolės juodėja, durpė- 
ja. Kol susidaro 1 metro sluog- 
snis; praeina 1000 metų. Dur
pės turi iki 93—94 procentų 
vandens.

Besiformuojant durpėm, to
kie ežeriukai virsta klampy
nėm, vilingais raistais. Rodos, 
gali lengvai vaikščioti, bet 
staiga prasiveria skylė, ir skęs-

suojama ir -deginama.
Žemaičiu tėvūnas Antanas 

Gadonas 1799 m. pasikvietė 
tokius meistrus kasėjus iš 
Prūsijos,

išmokė savo žmones, kaip 
naudotis durpynais. Taip viso
je Žemaitijoje ir Lietuvoje 
pamažu pradėtos kasti durpės. 
Tačiau j atskirą pramonę iš
sivystė tik nepriklausomoje 
Lietuvoje. Didžiausi durpynai 
buvo prie Šiaulių. Iš jų paga
mintomis durpėmis buvo varo
ma didelė elektros stotis. K

Tremtyje atsirado ir naujų 
vardų, vienas kitas kopia į ki
tų tautų dailininkų galerijas, 
nešdamas lietuvio vardą, lai
mėdamas sau pripažinimą.

Trumpai peržvelgę mūsų 
individualios dailės 50 metų 
kelią, turime pasidžiaugti di
dele jos pažanga.

RoHcia linkėti, kad mūsų

KfcOginskiais, kurie B gra- 
pirko Plungės dva- 

Hir didesnę miesto-dalį 
g. Kunigaikščiui rūpėjo mies- 
gfc: norėjo jį išauginti,,pada
lyti apskrities miestu, praves- 

traukinį. Tam reikalui kvie- 
žažmierius, matininkus, bet 

Hįfrojektai tiko tik popieriuose, 
sopėliau, tiesiant Šiaulių - Klai- 
Įįįfedos liniją, Plungė jau turė- 
Iprir savo traukinį.

Pačiame mieste prie Bab
rungo , krantų i buvo įkurtas 
^aiSiniškas parkas, pristatyta 
į/daugybė trobesių ir puikūs 
gramai pačiam kunigaikščiui ir 
?jo šeimai.
|įį Kunigaikščio lizdas buvo 
^Rietavas; ten jo gimtinas dva

ras ir giminių kapai. 19 a. ga
le Rietave gyveno kunigaikštis 
Bagdonas Oginskis, Plungėje 
jo brolis— Mykolas. Abu tur
kai, abu iš senos giminės, ku- 

jfži Lietuvos istorijoje ne kartą 
minima. Kaip jų prosenoliai 

'mėgo kalaviją ir grumtynes, 
taip šiedu — pamėgo muziką. 
Abu kunigaikščiai turėjo savo 
orkestrus.

Nei Kaune, nai Vilniuje tuo 
laiku nebuvo jokio simfoninio 

.^orkestro, o žemaičiuose—Ptun- 
du dideli 
kasdien.

garsėjo

Kai reikia kalbėti, aš pirmas tuoj stoju, 
Viešai apraudoju tėvynės rytojų, 
Kai reikia sušelpti nors Barfo vaikytį, 
Aš pirmas iš salės einu parūkyti.

KSo herbais 
Mą gadynę, 
ijo viskas, ’ ir 
maitijos ro

les, žymėdavo ištarnatitą lai
ką. Kepurės su siaurais dang
čiais, tamsiai mėlynos su rau
donais siaurais pakraštėliais, 
prie matiko aksominis juodas 
apvadas, kaktoje įsegta lyra.

Ir jie dirbo kasdien savo 
atskirose patalpose — muziki
nėje. Paskutinis orkestro diri
gentas buvo Dovydavičius.

Norėdamas išauginti orkes
trą, kunigaikštis buvo įkūręs 
ir savo muzikos mokyklą, ku
rioje mokėsi Mykate jus Kon
stantinas Čiurlionis.

Čia, Plungės parkuose, gra
žiuose rūmuose, kur nuoląt 
skambėjo rinktinė muzika, su-

“Pasaulio taikos sąjūdis”, 
kuriam žymi vieta priklauso 
prof. Frederic Joliot — Curie, 
komunistui, Maskvos simpati- 
kui, paskelbė reikalavimą, kad 
sovietinė kariuomenė būtų at
šaukta iš Vengrijos, kad Veng
rijai būtų grąžinta pilna ne
priklausomybė.
. Komunistam palankus dai
lininkas Pablo Picasso irgi 
jaučiasi apgautas ar bent są
žinės graužiamas, nes jis sy
kiu su kitais devyniais moksli
ninkais bei menininkais ko
munistais paskelbė raštą parti
jai su priekaištu, kad partija 
slepianti tiesą. To slėpimo 
“pasekmes mes pradedame 
jausti. Nesuskaitomi raštai ir 
lapeliai, kurie eina per inte
lektualų ir net darbininkų 
rankas, rodo gilų nepasitenki-

Tikėjimas raganomis buvo 
visoje Europoje, neaplenkėjo 
ir Lietuvos. Ir čia, kaip ir 
daugelyje Europos miestų, 
mušė į dangų juodi laužo dū
mai' ir degino raganas. Vysk. 
Valančius savo “Žemaičių Vys
kupystėje” aprašo, kaip buvo 
žemaičiuose deginamos - raga
nos, duoda net pilną tardymo 
protokolą iš to meto teismo ir 
pilną eksekucijos aprašymą. 
Kaltinimai buvo menki, užteko 
įtarimo, kad jis burtininkas, 
ir atsidūrė teisme.

Baigiant pacę^ą buvo dali
namos dovanos, ^emijuojami 
geriausi veisliiųai gyvuliai 
Jiems prisegė aukso, sidabro 
medalius, išdavę^pagyrimo la
pus. Premijuotf^taip pat ir į- 
vairūs dirbiniai. •

* Muzikantus pats 
išsiaugindavo. Mokinius su

trinkdavo iš visos Lietuvos. 
Ypač buvo daug našlaičių, ku- 
rie čia įsigydavo muziko profe
siją ir gerai uždirbdavo,' gro
dami kunigaikščio orkestre. 
Teko sutikti dar Vokietijoje, 
DP stovykloje, tokį buvusį 
Rietavo orkestro muzikantą. 
Tai Jautokas iš Rietavo, jis Viena iš paskutinių tokių 

apkaltintą raganų buvo sude-

Būtu gera.
nepraleistų taip šios sukak
ties: tegu surengia visuose

Visur, kur įteikia man dolerių voką, 
Kur valgo ir geria ir nieko nemoka, 
Visur aš suspėju ir sėdžiu vis pirmas 
Ir atsverta vienas ir tauta ir firmas.

Maskva jaučia, kad tarp - in
telektualų ji yra pralaimėjusi ginta 1702 m. Luokėje. Ji bu- 
su Vengrijos skerdynėm. No- vo Varnių kanauninko moti- 
rėdama atsigriebti bent iš da- na. Tas griebėsi visokių prie- 
lies, Maskva dabar pasiskelbė monių, bet neišgelbėjo. Kol 
organizuojanti Pablo Picasso atėjo karaliaus raštas, motina 
paveikslų parodą. O dar ne buvo sudeginta. Vėliau griež- 
taip seniai jo paveikslus buvo tai uždrausti teismai už raga- 
atmetusi kaip nesuderinamus navimą. Paskutinė tokia byla 
su “socialistiniu realizmu”. buvo 1802 m.

Turiu aš ir nosį — politikos žvalgą. 
Kuri man užuodžia tarnybą ir algą’, 
O pirmas įsėdęs į fotelį tvirtą. 
Ąpsiaupu ir antrą ir trečią, ketvirtą.

MIELIEMS MUSŲ SKAITYTOJAMS, BENDRADAR
BIAMS IR RĖMĖJAMS LINKIME GIEDRAUS KALĖDŲ

Taip šitam pasauly nei sėju akėju. 
Tik pjaunu bedalgio sau laurus veikėjo, - 
Ir net Paskutiniam Teisme mums atgijus, 
Pirmausiu seimely veikėjų draugijos.

ugdyti mūsų liaudies meno 
pradus savoje kūryboje, juos 
lukštenti ir parodyti naujoje 
šviesoje. Tik gręžimas prie sa
vo tautinių pradų suteiks mū
sų menui stiprius individuali
nius bruožus. .

Pirmoji dailės paroda Vilniuje 
(Atkelta iš 13 psl.) 

savotišką renesansą išauga tik 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Renkamas, konservuojamas 
senasis liaudies palikimas, 
studijuojamas. Jo kūrybos 
dvasia nepaliekama tik muzie
juose, ji stengiamasi sujungti 
su moderniaisiais meno laimė
jimais. Taip mūsų menas gavo 
savitų bruožų.

Pačiame kūrybos Įkarštyje 
netekome nepriklausomybės. 
Šita vergija, kurią neša Lietu
va, labiausiai prispaudė meni
ninkus, nes jiems nubodo: ką 
piešti ir kaip piešti. Visus jė
ga lenkia prie socialinio rea
lizmo, menas pakinkytas pro
pagandai, darbo klasei.

Atsidūrę laisvame pasaulyje 
lietuviai menininkai, toliau 
plėtojo savo kūrybą, ją viso
keriopai praturtindami. Svar
biausia čia, kad per parodas 
kitiems buvo parodytas mūsų 
menas.
Ko negali dabar Lietuvoje Ii* 
kęs menininkas, tą padarė iš
tremtasis dailininkas: jis žen
gė su meno leimėjimafe, jis 
reprezentavo visur, kur tik ga
lėjo, musų individualinę kury-

brendo jaunasis Čiurlionis. 
Muzikinis gyvenimas buvo itin 
gyvas — koncertai vyko kas 
dien. Orkestras sekmadieniais 
dalyvavo bažnyčioje ir išpildy
davo sudėtingas mišias. Žiemą 
grodavo uždarose salėse, o va
sarą — muzika buvo visjems 
— kunigaikščio svečiam ir 
Plungės miestui.

Kiekvieną dieną vasaros me
tu kunigaikštis su svečiais 
pietavo 5 vaL Prieš rūmus at
skirame atvirame pastate tuo 
metu orkestras koncertavo.

Pradėjęs 5 vai., traukdavo 
iki vėlumos. Per parką muzi
ka lengvai pasiekdavo miestą. 
Taip plungiškiai buvo lyg tik
ri anglai, — kuriems "fivo 
o'dodcui” duodama geriausia 
muzika.

Vieną vasaros mėnesį kuni
gaikštis su orkestru išvykdavo 
į Palangą, kur turėjo savo vi
lą. Orkestras koncertavo par
ke ir kurhauso salėje. Ypač 
garsėjo jo simfoniniai koncer
tai, kurie sutraukdavo nema
ža vasarotojų.

Kunigaikštis eidavo kasdien 
į bažnyčią. Tai vargonininkui 
sudarė daug rūpesčio, nes ku
nigaikštis reikalavo ir bažny
čioje rimtos religinės muzikos.

šventėm atvykdavo svečiuo
tis Rietavo orkestras. Kuni
gaikščio vardinės — Mykoli- 
nės — buvo viso miesto šven-

Amerikos miestuose, kur dau
giau yra lietuvių, gražias ap
žvalgines parodas. Seniai lau
kiame ir išsamesnio leidinio 
apie mūsų meną. Kadaise toki 
leidinį buvo pasišovęs pareng
ti ir išleisti Lietuvių Dailės 
Institutas. Gal šitoji sukaktis 
juos paragins subrusti!

P. Jūrinis

tė, pripildyta muzikos, dainų, 
įvairiausių žąidimų, turnyrų, 
čia be pertraukos grodavo 
abu orkestrai.

Pats kunigaikštis Mykolas 
mokėjo gerai žemaitiškai, mie
lai draugavo su kaimiečiais, 
lankėsi jų vestuvėse, krikšty
nose, rūpinosi pakelti žemės

* ŽEMAIČIO LAIKRODIS
Parodoje vienas žemaitis 

laikrodininkas P.Žilius buvo 
išstatęs savo išradimą K laik
rodį žadintuvą.

Kai ateina žadinimo valan
da, iš laikrodžio pasirodo žmo
gaus statulėlė, kuri įbrėžia 
degtuką ir uždega žvakę. Pats 
laikrodis suskamba muzika (Be 
muzikos nebūtų patraukęs ku
nigaikščio dėmesį!). Šis ■ retas 
žemaičio išradimas buvo paro
dos garsenybė, nustelbė net 
didžiuosius jaučius, karves ir 
avinus. Laikrodininkui buvo 
suteikta bajorystė, iš Žiliaus 
padarytas Žilinskas ir pridėtas 
dar pagyrimo lapas. -

Susirgęs kunigaikštis turėjo 
važiuoti į užsieųį. operuotis. Iš
lydėjo orkestras.’ su atsisveiki
nimo maršais, ir kunigaikštis, 
taip rūpestingai,, globojęs savo 
muzikantus, daugiau nebegrį
žo, — neatlaikęs operacijos jis 
mirė užsienyje. . Parvežė tik jo 
palaikus. Gedulinga muzika 
orkestras iš toli į pasitiko ke
lias » dienas /gaudė gedulu 
Plungėje, palydėjo ,į Rietavą, 
į j'ų giminėskapūs. Taip su 
kunigaikščiu Mykolli mirė ir 
Plungės simfonija.:..'

kaip muzikaNuskambė
jo IR SENIEJI LAIKAI

Iš jų beliko tik parkas, pa
statai. Atsikėtasiojė Lietuvoje 
ten reiškėsi naujas gyvenimas. 
Nebuvo jokių giminių, jokių 
turtų paveldėtojų; išklidę į 
svetimas šalis, jie dingo savai 
žemei ir protėvių dvarui. Lie
tuva išdalijo tūkstančius ha, o 
pačiuose rūmuose įkūrė mo-

70 muzikantų, kurie turėjo 
savo uniformas: pilkos spal
vos švarkus, su žaliais apve- 
džiojimais, pilkas kepures, ku
rių priekyje buvo įsegta ąžuo
lo lapai ir lyra. Dirigentai daž-

Jeigu dvare būdavo svečių, 
tai per pietus gretimoje salė
je skambėjo lengvoji kameri
nė muzika.

Vienos valandos koncertas 
vyko po pietų. Jo klausėsi ku
nigaikštis ir įo svečiai. Daž
niausiai klausytojų tebūdavo 
tik vienas — pats kunigaikštis 
Bagdonas.

(Brangi tai buvo pramoga. 
Vienam išlaikyti simfoninį or
kestrą ir vienam klausyti po
piečio koncerto. Jis dėl to ir 

je.= Orkestre išgrojo 25 metus. buvo kunigaikštis. Dabar gi 
kunigaikščiai yra visi — kas 
tik turi radiją, gali ištisą die
ną klausytis koncertų,)

Ii ko laikosi Amerikos 
printirsos mokyklos

Esso švietimo fondas pa
skyrė privatinėm švietimo į- 
staigom 1,191,450 dol. gaus 
297 pradžios mokyklos, uni
versitetai, kolegijos ir kitos 
įstaigos, tarp jų ir 35 katali
kiškos.

Didžiausia suma skiriama 
priešuniversitetinio mokymo 
įstaigom — 726,500 dol. Ten 
įeina ir tos katalikiškos mo
kyklos. Mažesnė suma 210,000 
skiriamais mokyklų statybai. 
99.950 14 mokslo įstaigų tyri
nėjimo planam h* 155.000 ki
tom įstaigom. Tarp trijų pas
tarųjų grupių katalikų įsteigti

liai nugrimzdavo, iš visų pu
sių aplipo durpėm, tai išsilai
kė iki mūsų dieni). Tokių nu
skandintų pelkėse iš 7—9 am
žiaus rasta Vokietijoje ir Dani
joje.

Žemės gilumoje durpės yra 
juodos, minkštos lyg sviestas, 
lengvai plaunamos kastuvu. 
Viršutiniai sluogsniai dažniau
siai rudi, su samanų priemai
šomis. Iškastos durpės pre
suojame^, džiovinamos ir var
tojamos kurui, dujų, briketo 
gamybai.

Žmonės tokias skyles vadi
na vslnio, jaučio alum, akiva
rais.

Daug yra pasakojimų, kaip 
tokiose pelkėse dingo jautis, 
net neliko pėdsako, kur jis 
nuskendo.

Senaisiais amžiais į tokias 
balas germanai mesdavo nusi
kaltėlius, dažniausiai neištiki
mas moteris. Jeigu auka gi-
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1. Kaip praėjo, Kanauninke, 
Detroito seimas?

vyrai atsa-

savo gyvy-

kovotojų

trūko

garan- 
organi-

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak . šeštadieniais nuo 
9 iki 4 vai. p. p. sekmadieniais susitarus.

Traha-Aliantic Parcel* Service
2525 BroMhrey (95 gt. kempes), New York 25, N. Y.

Kalėjimas iki gyvos galvos 
— toks feuvo kardinolui Mind- 
szenty koftiatiistibio teismo 
sprendimas. Žudyti jo nenorė
jo. Nužudytas yra didelė pro
paganda prieš pati žudiką.

Komunistai norėjo, kad kar
dinolą paprasčiausiu būdu vi
si užmirštu.

Kalėjime Mindszenty visai 
nusilpo. Jo plaučiai buvo pa
liesti džiovos. Iš 1*87 svarų 
jani beliko tik 97. Ar motinos 
aliarmas, ar komunistų susi
rūpinimas nepadaryt per ank
sti kankinio atsiuntė pas kar
dinolą gydytoją, kad gelbėtų 
nuo mirties.

Ypačiai tuo susirūpino nuo 
1955 Ženevos konferencijos. 
Kaip tik tuo metu liepos 16 
kardinolą Įsodino į automobilį 
ir parvežė, kaip paskiau paaiš
kėjo, į pietų Vengriją, i buvu
sius vyskupo vasaros rūmus, 
senus, drėgnus, parke, aplin
kui miškai ir kalnai. Bet jau 
vienas tokis vaizdas gydė žmo
gų, keleris metus nemačiusi 
gamtos. Tuose rūmuose apgy
vendintą kardinolą kiekvieną 
dieną lankė gydytojas. Kardi
nolas sustiprėjo, ir

tada atėjo naujas jam mėgi
nimas gundymo dienos.

Syki sagumo pareigūnas pa
sakė kardinolui, kad jo gyve
nimo sąlygos galėtų būti pa
gerintos, jei jis to paprašytų.

thank*. 9hnr ftnfrnfitr fanai
th<c Counrd • and

TĖL. AVIVE (Palestinoje) vis dar neramu. Nors vaikai žaidžia 
gatvėse, bet žntonėm. įsakyta savo namus smėlio maišais apdėti 
apsaugai nuo lėktuvu puolimo.

FOR GIKLS WH() WORK OR 
STIBY ĮN NEVY YORK CITY

The renovated John. J. Watts res- 
idence in ■ downto\vn .Manhattan 
provides an ideal residence for 
girls vvorking or studying in Nevv 
York City. The residence is įveli 
eųujpped and has rooms at variuos 
rates. Convenient arrangemėnts 
for breakfast and ^ening meals ■ 
can be made.

If interested contaet the Super- 
intendent. Mother M. Ghislaina. at 
236 E. 15th Si., or rali ALgonųuin 

4-0600. Nevv York 3. N. Y,

r*arf of rrcrv American** .taringu
i n f'.S. Saring.t

pavartosim jėgą, tik simbolinę 
jėgą, sakysim, pridėsim ranką 
prie tams’op rankovės?-” “Ne”, 
buvo atsakymas. Pareigūnai 
pagriežtėjo. Jie Čiupo kardi- 
no-ą nuo kėdės. Tas priešino
si. Jau buyo veik išstūmę, kai 
dar vienas pareigūnas atbėgo 
laiptais iš lauko, pranešdamas, 
kad rusų šarvuo’as automobi
lis atvyko. Po kelių minučių 
atėjo Į kambarį ir automobi
liu atvykęs’ John Horwath, 
valdžios pareigūnas kulto rei
kalam. “Jūsų gyvybė nėra sau
gi šioje vietoje. Turiu Įsakymą 
jus iš čia paimti “— tarė pa
skubom kardinolui. Tas atsi
sakė su juo vykti. Tada parei-; 
gūnas šoko prie telefono atsi
klausti valdžios, kaip jam elg
tis. Bet tuo pačiu metu kaimo 
žmonės pastebėjo judėjimą. 
Vaikai pirmiausia aptiko šar
vuotą automobilį ir iš kaimo 
rinkosi šimtinė žmonių, kai 
kurie dar su šakėm ir kito
kiais ' naminiais “ginklais” 
rinkosi šūkaudami: “Duonos 
Vengrijai, laisvės kardinolui”! 
Jie pajuto, kad nori iš jų atim
ti kardinolą. Horwatho telefo
ninis pasikalbėjimas buvo per
imtas vengrų karinio dalinio, 
kuris buvo netoliese. Iš ten iš
vyko vyrai taip pat pas kardi
nolą.

Viskas vyko nepaprastu 
greitumu. Kardinolo sargybi
niai savo tarpe pasitarę, grei
tai pareiškė kardinolui, kad 
jie prisideda prie žmonių, lai
ko kardinolą suimtą nekaltai 
ir nuo šiol ji paleidžia. O tuo 
pačiu metu vyrai iš Vengrijos 
kariuomenės įsiveržė ir pareiš
kė, kad jie perima kardinolą į 
savo globą. Jie pasisiūlė pris
tatyti kardinolą į Budapeštą. 
Kai kardinolas paklausė, kuo 
jie gali garantuoti, kad jis 
Budapeštą pasieks, 
kė kariškai:

“Nieku kitu, tik 
bėm".

Tai buvo laisvės 
garantija.

? DĖMESIO!

ir siuvėją su nauja sutana, 
raudonom sagom. Kardinolas 
atsisakė sutaną priimti ir rei
kalavo, kad jam grąžintų jo 
paties sutaną, , kūną nuo jo 
buvo nuplėšę, ji suimdami. 
Buvo nemažiau nustebintas, 
kad netrukus atsirado jo su
tana, o ir naująją pakabino į 
jo spintą.

Atsirado kardinolo , kamba
ry ir radijo aparatas, tiesa, 
tik toks, kuriuo buvo galima 
klausytis komunistinių stočių. 
Ir porą komunistinių laikraš
čių gaudavo. Paskui jam pa
teikė sąrašą kunigų, kurie no
rėtų jį aplankyti. Bet iš spau
dos ir radijo pranešimų kardi
nolas suprato, kad tai tie ku
nigai, kurie buvo nuėję kolia- 
borūotį su komunistais. Kardi
nolas atsisakė juos priimti. 
Atsisakė pagaliau priimti ir 
patį komunistinės valdžios 
pirmininką.

1956 vasaros mėnesiais 
Mindszenty buvo nustebintas, 
kai

patyrė iš radijo ir laikraš-. 
čių apie studentų neramumus, 

. darbininkų demonstracijas.
Naktim — sako Mindszenty 

— ėmiau dar karščiau ir il
giau melstis, paaukodamas 
ViešpaUes gailestingumui sa
vo tautą.

Spalio 24 iš manęs atėmė 
radiją. Laikraščiai nebeatėjo. 
Sargai nutilo. Visiška izoliacija 
ištisą savai’ę. Tik spalio 30 
sargybos viršininkas liepė 
man eiti su juo, nes mano gy
vybei gresiąs pavojus. “Kas 
man grasina?” — paklausė 
kardinolas. “Minia” — buvo 
atsakymas.

"Aš neisiu, jei Dievas leis 
man mirti, tai mirsiu čia, bet 
aš niakur neisiu,"

atsakė Mindszenty. Pareigū
nai nustebo, paskui savo tarpe 
kalbėjosi, tarėsi. Paskui krei
pėsi: “Ar tamsta eisi, jei mes

Prašyti kardinolas atsisakė.
Kitąsyk pranešė pareigūnas, 

kad kalinys galėsiąs eiti Į bal
koną ir net parką, jei to pa- • 
prašysiąs. Kardinolas vėl atsi
sakė prašyti, f

Dar paskiau atvyko žmogus 
iš Budapešto, pareigūnas, ku
rio žinioje f buvo Mindszenty 
byla. “Ar mes negerai elgia
mės su tamsta?”— teiravosi 
pareigūnas. “O ar tamsta tik
rai manai, kad elgiatės gerai ” 
— atkirto Mindszenty ir pri
dūrė,. kad net senasis Habs- 
burgų režimas, kai suėmė vys
kupą, tai leido pas jį lankytis 
vyskupo sekretoriui’ Kardino
las nustebo, kad po trijų die
nų pas jį atsiuntė kuh. John 
Toth kaip jo sekretorių.

Žmogus vėl iš Budapešto. 
Jis įkalbinėjo: “Nebūkit toks 
užsispyręs”. Aiškino, kad

bolševikai norėtų ’oĮpo pat 
susitarimo su Vatikanu kaip 
Ženevoje su laisvojo pasaulio 
vyriausybių atstovais; Aiškėjo, 
kad bolševikai nori sugundyti 
kardinolą imtis tarpininkauti. .

Mindszenty atsisakė. Jis 
tvirtai tikėjo, kad negali būti 
nuoširdžių santykių tarp Baž
nyčios ir ateizmo.

Vėliau vėl kreipėsi į kardi
nolą, kad jis priimtų lankyto
jus. Tam reikalui atsiuntė jam

■ r*:.- .

KARDINOLĄ MAčiAU IR SU JUO KALBĖJAU (4)

Balfo VIII, seimas įvyko De
troite lapkričio 23 ir 24. Man 
jisai padarė gerą įspūdį. Tie
sa, jis nebuvo toks gausus, 
kaip kiti, bet sėkmingas. Tai 
galima spręsti iš »o. kad seimo 
metu sudėta $10.554 auku. 
Malonu buvo ir tai/ kad seime 
dalyvavo tiek senieji, tiek ir 
naujieji a’eiviai. beveik per 
pusę. Tai rodo, kad mūsų 
vargstantieji broliai rūpi vi
siem. Kitaip ir būti negali. Ar
timo meilės darbas privalo
mas kiekvienam, o Balfas kaip 
tik visus sujungia. Tai nėra 
organizacija nei srovinė nei 
tikybinė. Galite tai spręsti iš 
perrinktų ir naujai išrinktų 
Balfo direktorių sąstato. Jis 
toks: prel. J. Balkūnas. S‘. 
Bredes. A. Buch. S. Cerienė, 
A. Devenienė. J. Ginkus. P. 

' Gribienė. N. Gugienė. V. Kul
ius. S. Laniauskas. M. T.1*. 

J . chelsonienė, P. Minkūnas. N\ 
Rastenis. M. Rudienė. J. Sko- 
rtrt>skas, B. Spudiėnė. A. Tre
čiokas. J. Valaitis. P. Viščinis. 

5 M. Zujus ir aš. Matas Zujus.
Garso redaktorius ir buvęs di- 

- . . rektorius Wilkes Barre. išrink
tas vietoje atsisakiusio M. Vai-

{ Siunčiame maisto, drabužių ir vaistų siuntinius į visus 
» Europos kraštus. įskaitant ir Sov. Rusiją. Muitas ir visi 
J mokesčiai apmokami čia. Duodame pilna garantiją, kad

$ adresatas siuntinį gaus į savo rankas. Siuntinių nelaiko-
J me, bet kasdien išsiunčiame - todėl greitas ir są .inin- 
J gas patarnavimas.

KALBAME LIETUVIŠKAI

• Brazilijos saloje per 150 
mylių nuo rytinio - šiaurinio 
kranto Amerika gavo bazę ra
ketom mėginti. Gavo tik Eisen- 
howeriui Įsikišus po didelio 
komunistų ir nacionalistų pa
sipriešinimo.

APIE DETROITO SE1M Į. BALFO DIREKTORIUS IR KELIONĘ Į EUROPA
Balfo pirmininkas kan. J. PASIKALBĖJIMAS SU BALFO PIRM. KAN. J. KONČIUM 

Končius, grįžęs iš De’roito sei
mo (jis dar lankėsi Čhicagoje 
ir Clevelande), keliom dienom 
buvo sustojęs Brooklyne pran
ciškonų vienuolyne ir pora 
kartų lankėsi Darbininko re
dakcijoje. Ta proga išsišnekė
ta kai kuriais klausimais, ku-.- 
Tie gali būti Įdomūs ir plates
nei lietuvių visuomenei.

dylos, Sandaros redaktoriaus. 
Naujai išrinkti: V. Kutkus iš 
De’roito, A. Buch iš Philadel- 
phijos ir P. Minkūnas iš Broo- 

, klyno. Neperrinkti J. Boley - 
Bolevičius. A. Olis ir Gegužis, 
j. Boley - Bolevičius talkina 
Balfo administracijoje.

2. Kai kurie laikraščiai pa
rodė nepasitenkinimą dėl dvie
jų direktorių neperrinkimo. 
Kaip žiūrėta, Kanauninke, i 
tą priekaištą?

Direktorius renka seimas
pagal priimtą Balfo konstituci
ją. Jie nėra renkami visam gy
venimui. Seimas turi teisę rin
kti tokis asmenis, kuriuos jis 
laiko tinkamiausius labdare1 
darbui. Aš pats prašiau, kad 
manęs daugiau nerinktų, kad 
ateitų nauji žmonės. Mano pa
ties sveikata jau neleidžia 
tiek aukotis, kiek seniau, nors 
darau, ką dar galiu. Aš su
prantu, kad ir kiti negali dau
geli metų įtemptai dirbti ir 
šalpos darbui aukotis. Kai 
kam atsiranda kiti svarbūs 
darbai ir visur suspėti negali. 
Prisimenu, kaip New Yorko 
seime nebuvo perrinkti veik
lūs asmens iš Worcesterio ir 
Baltiinorės. nors jie buvo su
telkę daug pinigo šalpos rei- 

Mi- kalam. Tada niekas dėl to ne
sijaudino. Man neaišku, kodėl 
dabar kilo tas jaudinimasis kai 
kuriuose laikraščiuose. Du 
neperrinkti direktoriai ligi 
šiol savo veikla nepasireiškė, 
(net metinio Balio mokesčio 
nemokėjo), visoje eilėie Balfo 
seimų nedalyvavo ir Į direkto- 

rių posėdžius nesilankė. Jei 
visi Balfo direktoriai tiek te
sirūpintų šios organizacijos 
reikalais, tai ją tektų likvi
duoti. Detroito seimas to dar 
nenorėjo ■ daryti ir dėl to pa
sielgė taip, kaip organizacijai 
yra geriau.

>3. Bet, Kanauninke, kai kas 
dabar jau kelia klausimą, kad 
Balfas savo uždavinį atliko ir 
toliau jo darbas darosi nebe 
tiek aktualus. Kaip Jums tai 
atrodo?

Žinoma, ką Balfas jau ap
rūpino ar įkurdino, tai tiem 
gali atrodyti, jog daugiau nie
kas nebevargsta. Deja, ne tik
tai Evangelijoje pasakyta, kad 
vargšų jūs visada turėsite, bet 
jų ir yra. ypač lietuvių —Vo
kietijoje, pačioje Lietuvoje ir 
Sibire. Vokietijoje, liks šelpia
mųjų apie 3,500, Austrijoje— 
apie 140. Iš jų daug ligonių, 
mažų vaikų, senelių. Nors jie 
ir gauna vokiečių valdžios pa
ramą, bet jos neužtenka mais
tui ir drabužiams^ Balfui rei
kia pridėti.

Taip pat Balfas yra padėjęs 
siųsti siuntinius Lietuvon ir 
Sibiran. Tam reikalui Balfas 
paskyrė 10.000 dolerių. Siun
čiami vaistai iš Vokietijos. 
Siuntinėliai eina be muito, bet 
jį turi mokėti gavėjas. Tas 
muitas nedidelis ir gavėjai 
lengvai apmoka, yra dėkingi, 
kad gauna. Prasčiau yra su ki
tais siuntiniais, kurių sovietai 
be muito neįsileidžia. Tik 
per Tarptautini Raudonąjį 
Kryžių galima siųsti be muito, 
bet tokius siuntinius sovietai 
teleidžia siųsti “nubaustiem”, 
kurie yra prievartos darbų 
stovyklose, kalėjimuose ar li
goninėse. Dabar daroma žy
gių, kad sovietai leistų Balfo 
veiklai plačiau pasireikšti Lie
tuvoje it Sibire.

4. O kaip, Kanauninke, su 
išskirtom šeimom? Ar yra ko
kia viltis, kad bus leista atvyk* 
ti Amerikon ir likusiom Vokie
tijoje šeimų nariam?

TRANS- AT ANTIE 
PARCELS SERVICE

Turite galvoje 
iltis džiovininkus, 
ninku 
griežti 
boti su 
1953

šeimos na- 
Dėl džiovi- 

JAV įstatymai labai 
Tuo reikalu teko kal- 
Refugee Kclief Act 

administratorium Me
la’ad. Atstovų Rūmų imigraei-

jos komisijos pirm. F. Walter 
ir pačiu prez. D; Eisenhovve- 
riu. Jie palankūs, kad šeimos 
susijungtų, tačiau be kongre
so nieko padaryti negalima. 
Man užtikrino, kad po Naujų
jų Metų tas klausimas bus 
kongreso svarstomas.

5; O ar kongresas nenuma
to priimti dar naują Įstatymą, 
kad atvyktų bent tie, kuriuos 
galėtų įsileisti, bet jiem jau 
nėra kontingento?

Man neteko sužinoti, kad 
būtų kokios kalbos dėl naujo 
įstatymo kongrese. Tačiau kon- 
gresmanas ^: \yaltef yra ‘nuo
monės/ kad kongresui bus re
komenduoti įsileisti tie asme
nys. kurie jau pradėjo rūpin
tis emigracija, bet negavo vi
zų. nes jų pritrūko. Iš lietuvių 
tokių būtų apie 300. daugiau 
šia iš Belgijos ir Prancūzijos. 
Kai dabar Įsileidžiamas didelis 
skaičius vengrų, tai yra vil
ties, kad kpngr. F. VValterio 
nuomonė turi pagrindą.

Tuo 'tarpu lietuvių padėtis 
yra tokia. Kai lankiausi Euro
poje, tai radau lietuvių dar 
apie 10.000, daugiausia Vokie
tijoje. Vizas gavo koks 1000. 
o apie 800 apklausinėjami. 
Terminas vizai gauti pasibai
gia š. m. gruodžio 31. Kas ją 
bus gavęs, galės atvykti 4 
mėn. laikotarpyje.

6. Iš Jūsų paaiškinimų, Ka
nauninke, atrodo, kad nsdaug 
lietuvių pasinaudojo Refugie 
Relief Act 1953. Ar 
jiem garantijų?

Tai nepriklauso nuo 
tijų. Jas Balfas gerai 

(Nukelta į 3 psl.)

Bet kiek jų dar liko
Šveicarija išvijo Vengrijos 

buv.' atstovybės sekretorių, 
kuris verbavo vengrus pabėgė
lius šnipinėti. Išvyta taip pat 
i'alė šnipų ryšininkė.

• Anglai nori duoti Kipro 
salai savivaldą. Švelnina nuo
laiką, paleido dalį iš koncent
racijos stovyklų, panaikino 
kolektyvines pabaudas už pa
sikėsinimus. Graikai laikosi 
reikalavimo, kad pirma turi 
bū H paleistas arkiv. Makarios. 
Kada galutinai anglai ir pran
cūzai pasitrauks, dar neaišku, 
kol nesutaria dėl kanalo valy
mo.

• Vokietija užsakė Kanado
je 225 sprausnūnhis lėktuvus.

Paukštis grižo į lizdą
St. Louis universiteto bu v. 

profesorius S. Makar, geodezi
jos specialistas, atsisakė Ame
rikos pilietybės ir išvyko į 
Maskvą. Makar kilęs iš Ukrai
nos, Į Ameriką atvyko 1949, 
nuo 1952 buvo patarėjas avia
cijos technikiniame štabe, nuo 
1954 universiteto technologi
jos instituto profesorius. Prieš 
kelis mėnesius iš universiteto 
buvo atleistas dėl nesugebėji
mo.

A Scotch blessing 
on

NewYear’š Eve...

On Hocmanay. thc lašt <lay of cvcry 

Scotch Higblandcrs formcd a proccssion 
bchind a man in a cow’s hidc who vould 
visit cach house in the viliūge and hlcss it 
thiis, “May God blcss this house and all that 
l»clongs to it. cattlc. stones. and timl>cr. 
In plente of meat, of bed and body dothcs 
and health of tncn may it abound.”

It is a blessing that all of us wonld wish 
for our families. too. Antį wc can hclp carn 

’ it hy cmploying wbat is commonly rcgaolcd 
as anothcr Scotch cnstom—saving.

Most of us could nse a systėiqatk savings 
plan—one that works antomaticaDy and 
pays off vith guarantccd rcsults. Yonr 
govcrnment has such a plan—the Payrnll 
Savings Plan for Serics E Savings Bonds.

You ju«t sign up in yonr payroll otfiec. 
Thcn, cach payday. thc amonnt you 
dcšignalc is net aside and invested in Bonds. 
If votį save only 83.7.> a wcek. in 9 years 
and 8 months you'U have *2.137!

So makc it yonr Ncw Ycar’s Rcsohit ion 
to sign tip for thc I’ayroll Savings Plan. '



Tokie buvo 1956 metai

rugsėjo

sostinė

31 Gromyko siūlė Ame- 
įšaldyti atominį ginklavi-

viršaus)
persikė-

100,003
Sąjungą

mato 
žada

Gegužės 2: Vokietija atmetė 
Sovietų siūlomą prekybos su
tartį. kol Vokietija nesujung
ta. Gegužės 20: Prancūzijos 
Pineau nepasisekė gauti iš 
Maskvos atsakymo nuo kišimo-

(Nukelta į 5 psl.)

‘'Ženevos dvasia gimė ir mi
rė, o besišypsančių komunistų 
ągresija nesiliauja".

Tokia išvada buvo baigta 
1955 metų apžvalga. 1956 me
tai pradėti pesimistiškai.

"Nėra karo, bet nėra ir tai-

Lietuvoje šalčiai vasario 5 
iki 47 laipsnių Celsijaus. 
New Yorke suorganizuota J. 
Gtuko pirma televizijos trans
liacija vasario 18.

Kovo 9: anglai suėmė Kip
ro salos arkivyskupą Makarios. 
Kovo 10: arabų demonstraci
jos Tunise, Paryžiuje dėl Al- 
žiro. Malenkovas lankosi Lon
done. Kovo 25 Sovietų protes
tas Vokietijai dėl balionėlių. 
Kovo ~ 
rikai 
mąsi.

dangos pusę. Sausio 11 Mask
vos reikalavimas, kad Londo
nas atiduotų Baltijos valstybių 
auksą. Anglija nesutiko.

Lietuvoje sausio: 16 M. Ged
vilas pakeistas Motiejum Su- 
mausku. Sausio 20; Vilniaus 
radijas skelbė, kad "piliečiai 
nuo 1945 metų tebesislapstą 
nuo Sovietų valdžios, pasiduo
tų ir prisipažintų savo kaltę". 
Lietuvoje pirmusyk gautas lei
dimas maldaknygei ir kalendo
riui.

apie ga
limą Baltijos valstybėm sateli
tu status suteikimą.

. lau- 
socia-

rašė spauda. Iniciatyva bu
vo Sovietų rankose. Dulles 
sausio 11 įspėjo: Sovietai nori 
perimti Į savo įtaką kitų tautų 
ūkinį ir socialinį gyvenimą. 
Dėl to per metus nebuvo iš
spręsti vidurinių rytų, Vokie
tijos sujungimo, arabų - Izra
elio, arabų - prancūzų, Kipro, 
satelitų klausimai, kurie išsi
liejo į ginkluotus konfliktus. 
Aštrėjo skilimas tarp vakari
nių sąjungininkų; aštrėjo prie
šingumai atskirų valstybių vi
daus gyvenime — Vokietijoje, 
Amerikoje, Sovietų Sąjungoje. 
Pavergtųjų nesprendžiamas 
klausimas prasiveržė sukili
mais. •,

Ryšium su jais gausiau link
sniuojamas ir Lietuvos Vardas.

VASARIS
Pasaulis buvo pritrenktas 

Stalino iškeikimu Sovietų kom
partijos kongrese vasario 14—

s GEGUŽIS •-e
Sovietų draugiškumo ofen

zyva. Vakaruose auga iliuzijos, 
kad su draugiškumu eina ir 
"liberalizacija" Sovietų viduje. 
Kennanas siūlo- Amerikai pri
imti normalius santykius su 
Sovietais, nesipriešinti kom. 
Kinijos priėmimui i JT, laiky
ti kai kurių sričių klausimą 
(Baltijos valstybių) baigtą.

Senato raportas kritikuoja 
Amerikos politikos neryžtingu-

džio 7 Amerika atidavė Sovie
tam 5 jūrininkus iš laivo 
“Tuapse”, paskui dėl įų išvijo 
Sorietų pareigūną. Balandžio 
18—25 Bulganinas su Chruš
čiovu-Londone. Chruščiovas į- 
vertino:
"Priėmimas buvo karališkas".

Balandžio 25: Eisenhoweris 
pareiškė: Sovietų vadų ne- 
kvies.

Lietuvoje pradėjo lankytis 
iš Vakarų: kun. prof. Redin- 
gas, žurnalistų komunistų de
legacija (balandžio 28) Vilniu
je ir Kaune. “Sovietskaja Lit- 
va”: "Daugelis buvusių kolia- 
borantų pasidavė ir jiems do
vanota pagal 1955 
amnestijos įstatymą”..

"Iš Baltijos kraštų 
jaunuolių į Sovietų 
"savanoriais".

"Uusi Suomi” žinia

BALANDIS
Sovietų demonstruojamas 

draugiškumas su Vakarais. 
K yrąs laimėti draugiškumą su 
Vatikanu. Kyla Amerikos iliu
zijos dėl tiioizmo, libaralizaci- 
jos ir t.t.

— Balandžio 3; Sukilimas dar
bo stovyklose Verchnc. Im* 
batskoje, Vereščagine. Balan-

SAUSIS
Sausio 7—8: Jordanijoje 

riaušės prieš Bagdado paktą, 
Ameriką, Angliją. Sausio 10:

Anglijos kariuomenė stipri
nama Kipre, kur prasidėjo 
ginkluotas pasipriešinimas. 
Sausio 25: Chruščiovo kompli
mentai Eisenhoweriui, kad jis 
nuoširdus taikos šalininkas, ir 
Bulganino laiškas sudaryti 20 
metų bendradarbiavimo sutar
tį. Bendradarbiavimas vyksta 
per JT — atsakė Eisenhovve- 
ris. Sausio 30: Eisenhowerio- 
Edeno konferencija Washing- 
tone pasisakė už Vokietijos su
jungimą, už sugyvenimą tarp 
arabų - Izraelio.

Pavergtųjų klausimas gyvas. 
Sugyvino kalėdinis Eisenhowe- 
rio. sveikinimas. Maskva pro
testavo: Eisenhoweris kišasi į 
"liaudies demokratijų vidaus 
reikalus". Sausio 9: Dulles pa
reiškė: "JV nepriimk jokio 
kompromiso, kuris reikštų sa
telitų pavergimo pripažinimą". 
Tačiau demonstruodama tai
kingumą, Amerika paleido Vo
kietijoje "išlaisvinimo kovoto
jų" dalinius, kurių nariai buvo 
pasiruošę nusileisti į kitą už-

KAIREJE iš viršaus greta vienas 
kito. 1. Eisenhow?ris ir N>xonas 
išrinkti naujam terminui (k.) 2. 
Gcn. Et M. Būrus — Jungtiniu 
Tautu policijos Suesc vadas (d.) 3. 
Egipto Nasseris <k.» 4. Vengrijos 
4an°s Kad a r (d.) 5. Indijos Nchru 
(k.) 6. Sovietų Rusijos Sepilovas. 
pakeitęs Molotovų (d.) 7. Ix«kijos 
Cromulka (d.) S. Pasikeičia Nata 
vadai: Gruenthcris pasitraukia. 
Nostradas perima pareigas.
VIRAI’JE (iš kairės) I. Neramumai 
Alžjrc. 2. Graikijos studentai <pgi. 
na anglų vėliava (neramumai Kip
re). Gražioji Vengrijos 
Budapeštas.
DEŠlNfcJE (antra nuo 
Grace Kelly Iš Hnl1.vwoodo 
tė J Monaku — ištekėjo už princ“ 
Kulnie r. 2. Vokietija atsiginkluoja.
3. Arabai puola prancūzus Maroke.
4. Amerikiečiai stato palapinę Pie
tų ašigalyje.
APAČIOJE (iš kairės): I. žydų ka- 
rfuomebė žygiuoja prieš Egiptą. 2. 
Sueao kanalas. 3. Jungtinių Tautų 
policija prie Sues°.

KOVAS
Stalino pasmerkimo ' įspū

džiui švelninti Sovietai stipri
na veiklą viduriniuose rytuose, 
veržiasi su ūkinės paramos po
litika, prasideda atšalimas 
tarp Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos, Dulles imasi stiprinti 
Amerikos Įtaką Azijoje.

Kovo 2: ^Jordanija išvarė 
arabų legiono vadą anglą 
John Glubb Pasha. Kovo 2:

Pijus XII įspėjo dėl komu
nistų naujos politikos, priden
gtos taika, kurios matu "ka
ringasis materializmas.. 
kia kitų tautų ūkinio ir 
linio sugriuvimo". , 

Kovo 7 Eisenhoweris 
šaltąjį karą stiprėjant, 
drauge su Anglija lyginti san
tykius tarp arabų ir Izraelio. 
Kovo 7:

Gruzijoje sukilimas reika
laujant nepriklausomybės.

■

Or
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si į Alžiro arabų reikalus.
Valstybės departamente ži

nios apie galima uždangos pa
kėlimą nuo Lietuvos, pabaitie- 
čių paleidimą iš kone. lage
rių ir net galimą išleidimą į 
Vakarus. Žinios iš Lietuvos 
skelbė, kad

Lietuvoj žmonės jaučiasi 
Vakarų apleisti.

Sovietų propaganda kan. K. 
Žitkaus vardu skelbė laisvę 
kunigų seminarijoje Kaune, 
vysk. Maželio tariamą pagei
davimą santykius tarp Mask
vos ir Vatikano sutvarkyti.

BIRŽELIS
Draugiškumo atmosferoje 

nauja gaida Washingtone: 
Dulles neutralumą casmerkė, 
Eisenhoweris jį pateisino; nau
ji politiniai veiksniai.- Titas ir 
pavergtieji, pirmiausia lenkai.

Birželio 2: Molotovas pakei
stas D. Scpilovu. Chruščiovo 
šalimiy<u. Birželio 13: Dulles 

su Adenaueriu susitarė kreip
tis į Bulganiną dėl Vokietijos 
sujungimo. Birželio 19: Titas 
paskelbė draugiškumą su Ma
skva. Birželio 28:

darbininkų ir studentų suki
limas Poznanėje šūkiu: laisvės 
ir duonos.

Baltijos satelitinio statuso 
gandas gyvas. Birželio 13 jį 
paneigė Latvijos kom. vyr. at
stovas telefoniniu pasikalbėji
mu su Beržiniu New Yorke. 
Birželio 14 viceprez. Nixonui 
Įteikta lietuvių jaunimo peti
cija su 38,324 parašais.

Birželio 30 — liepos 1: 
Chicagoje kultūros kongresas 
ir dainų šventė.

LIEPA
Poznanės sukilimo įtakoje 

Sovietai pasimetę dėl savo z*li- 
teraiizacijos'”. Amerika de
monstruoja savo neutralumą 
satelitų atžvilgiu. Azija ir Af
rika sudarinėja neutraliųjų 
bloką. Įsijungia į įvyHus nau
jas veiksnys — Nasseris.

Liepos 10: Sovietų protestas 

Amerikai dėl lėktuvų viršum 
Lietuvos. Liepos 11: Dulles: 
•‘Išsilaisvinimas tegali ateiti iš 
vidaus, pastangos iš šalies pa
dėti pablogintų”. Liepos 14: 
Brione. Adrijos jūroje. Tito. 
Nehru. Nasserio konferenci
ja. Liepos 15:

Maskva panaikino Suomiu 
Karelijos respubliką ir pri
jungė prie Maskvos.

Liepos 18: Dulles pareiški
mas. kad Amerika mažins Eu
ropoje savo kariuomenę (kai 
Vokietijoje dėl to kilo triukš
mas. pareiškimas atšauktas, 
bet jo vaisiai liko). Liepos 19: 
Amerika atsisakė duoti Egip
tui pinigų užtvankai.

Liepos 26:
Egipto Nasseris suvalstybi

no Sueso kanalo bendrovę ir 
atidarė duris naujiem konflik
tam.

Ryšium su Poznanės sukili
mu Vakarų spaudoje buvo 
gandai apie sustiprėjusį lais
vės kovu sąjūdį Baltijos val
stybėse.

Sąjūdžio centru Lietuvoje 
buvo minimi Telšiai. Šen. P. 
Douglas senate siūlė rezoliuci
ja reikalauti, kad iš Baltijos 
kraštų būtų atitraukta sovietų 
kariuomenė.

RUGPJŪTIS
Sueso kanalo užėmimas pa

blogino santykius tarp Sovi-- 
ty ir Vakaru, Įtempė santy
kius tarp Amerikos ir Anglijos 
lai Prancūzijos. O išeities ne
surasta.

Rugpjūčio 5: Anglijoje mo
bilizacija. Rugpiūčio 7- Kolum
bijoje sunkvežimiam su karo 
medžiaga sprogus žuvo 2000. 
Rugpiūčio 17: Sovietų atsto
vas Porgidajevas pas nuncijų 
Romoje. Vokietijoje teismo už 
daryta kom. partija. Rugpiūčio 
19: Miunchene Amerikos Bal
sas pradėjo latviškai veikti. 
Rugpiūčio 22 Kinijos kom. nu
šovė Amerikos lėktuvą.

RUGSĖJIS
Nesurandant sprendimo Su

eso reikalu Sovietai sustip
rina pastangas parimti Egiptą 
ir įsitvirtinti Syrijoje. Ade- 
naceris mato Amerikos atitrū
kimą nuo Europos ir reika
lauja, kad Europa pati jung- 
tųsi ir virstų jėga.

Rugsėjo 27 Tito kelionė į 
Jaltą; buvęs sutartas draugiš
kumas pasidalinant įtakom sa
telituose — Maskvai Lenkija, 
rytu Vokietija. Čekoslovakija. 
Titui- Vengrija. Bulgarija, Ru
munija (?). Rugsėjo 27: nukri
to greičiausias pasaulio lėktu
vas Kalifornijoje.

Sovietinėje ekskursijoje iš 
Odesos į Leningradą 10 lietu
vių, iš jų viena Švedijoje liko.

SPALIS
Diplomatijai nepajėgiant vi

duriniuose rytuose konfliktas 
toliau sprendžiamas ginklu. 
Izraelio, Anglijos, Prancūzijos 
invazija į Egiptą, pavergtuose 
kraštuose — sukilimai Lenki
joje ir Vengrijoje. Tai sukre
čia politinius santykius tarp 
Sovietų ir Vakarų, Amerikos 
ir Anglijos bei Prancūzijos.

Spalio 7:
popiežius Innocentas XI pa

skelbtas palaimintuoju.
Spalio 10: Hongkonge suki

limas prieš anglus. Spalio 12 
—14: ALRK Federacijos 50 
metų jubilėjinis kongresas 

Bostone. Spalio 18: W. Gomul
ka išrinktas į Lenkijos kom. 
partijos centro komitetą, pa
šalinus Maskvai ištikimuosius 
lenkus ir rusų maršalą Rokos- 
sovskį. Spalio 23: Maskva at
metė VoKietijos siūlymą tartis 
uel Vokietijos sujungimo. Spa
lio 23:

Vengrijos sostinėj? pradėtas 
sukilimas reikalaujant Sovie
tus pasitraukti iš Vengrijos.

Spaao 29: trečdalis Vengri
jos laisvas. Spa.io 29:

lzta..,is puo.e cg.p.a ir už
ėjo iki Si.aso kanalo.

Spalio 31:
Anglija, Prancūzija pradėjo 

bomoarduoti Egiptą.

LAPKRITIS
Atstatyti padėtį viduriniuos 

rytuose sieke Amerika, ir 
spaudė ūkiniu grasinimu. Ang
lijos bei Prancūzijos visuome
nėje aštri kritika Amerikos 
politikai.

Atstatyti padėtį Vengrijoje 
siekė Maskva ir pasiuntė tan
kus. Amerika prt-š Sovietus 
tesiėmė tik "moralinių prie
monių", ir visuomenės opinija 
sukilo prieš jos ir JT po.iliką.

Lapkričio 1:
Sovietų tankai pradėjo pulti 

Budorwštą.
Lapkričio 4: Nagy pabėgo i 

Jugoslavijos atstovybę, kard. 
Mindszenty i Amerikos atstovy
bę. Lapkričio 5:

Angiai ir Prancūzai išsikėlė 
i Suezo sritį.

Lapkričio 6:
Išrinkti vėl prez. Eisenho* 

weris, vicsprez. N:xcnas.
Lapkričio 14: pirmi JT po

licijos daliniai Egipte, anglam 
ir prancūzam sutikus pasi
traukti iš Egipto. Lapkričio 
15: Gomulka Maskvoje — Ro- 
kossovskio pašalinimą apgynė, 
bet sovietų Įgulas turėjo pri
siimti. Lapkričio 22:

Tito išdavė Nagy.
Lapkričio 27: Eisenhovverio 

žodis Įtempimui „ tarp Ameri
kos. Anglijos, Prancūzijos at
leisti.

Amerikos spaudoje apie žy
du deportacijas iš Kauno ir 
Vilniaus.

GRUODIS
Politiniai gaisrai gesinami. 

Amerika privertė Angliją ir 
Prancūziją, Izraelį trauktis iš

Egipto. Nasseris, pralaimėjęs 
kovas, ir laimėjęs kara, sun
kiai duodasi sukalbamas dėl 
Sueso kanalo naudojimo. So
vietai vėl pavergė .Vengriją, 
bet neramumai kyla kituose 
pavergtuose kraštuose ir pa
čioje Rusijoje.

Amerika dekliaruoja nėrėm 
sianti pavergtųjų sukilimų ir 
ieško derybų su Maskva, su
tikdama su satelitų neutralu
mu ir palikdama atvirą klausi
mą, kurie iš pavergtųjų turi 
gauti laisvę, kurte palikti So
vietam.

Gruodžio 11: Nato konfe
rencija Paryžiuje paskelbė jė
ga neremsianti išlaisvinimo. 
Gruodžio 12:

JT pasmrkė Sovietų Sąjun
gą dėl Vengrijos.

Gruodžio 16: Indijos Nehru 
pas Eisenhouerį kaip tarpinin
kas Sueso ir Maskvos reika
lais.

Baltijos kraštai ir Lietuva

gausiai minimi Spaudoje,
juose eina n e r a m u m a i 

ryšium su Vengrijos įvykiais. 
Sniečkus kaitino intelektualus, 
rašytojus, mokslininkus, stu
dentus.

Lietuviai baigia matus su 
viltimi, kad stiprėjantis lais
vės sąjūdis pavergtuose kraš
tuos? nebus nuskandintas 
kraujuje, bet sykiu su neri
mu, kad ateinančiose derybo
se ramybėstroškimas nebūtų 
stipresnis už laisvės troškimą.

KAIRĖJE (viršuje): 1. Chicagos 
kardinolas S. Strich kviečiamas da
lyvauti Dainų šventėje. Iš kairės j 
dešini.': E. šimutis, prel. Ig. Alba- 
vščins, kard. S. Strich. kun. P. Ci
nikas ir inž. A. Rudis ■(dabar Kata
likų Federacijos pirmininkas). 2. 
Jaunimas įteikia viceprez. R. Ni\o- 
nui peticija. 3. (Apačioj*') — Kul
tūros kongreso posėdis ( hk-agoje.

DEŠINĖJE: 1. (Aukštai) — St.
E”uis pašventina nauja’ lietuvių 
bažnyčią. 2. (Apačioje) — I.DS ju
biliejinis seimas Bostone. 3. Dainų 
šventė Chicagoje.
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ĮĮjš-ėr Žinoma, kai mistojau, tai 
|^B^nata.,0 prieš tai matei? 
IRĘ'-.— Mačiau, kad bėgai, bet 

' kad vytumeis - ką?
lllRKas ten nubėgo priekyje? Va- 

koks?
I • -— E, brolyti, daugiau negu

vagis. Bėkime, gal dar prisivy- 
|p. sime! .

Ir abu pasileido bėgti siąu- 
ra gatvele. Policininkas pridu- 

Ipį'.sęs pats sustojo ir sulaikė po- 
i; • na Toki klausdamas:

— Ar tamsta esi tikras, kad 
Jis ta kryptimi nubėgo?

— Matai, tamsta, —pakrap- 
eJ. / žtė ponas Toks pakauši, —tiek 

-pat tikra, kad jis ir kita kryp- 
\ timi nubėgo. Jis bėga visom 

kryptim. '
— Kaip tai visom? Juk ga- 

Įima bėgti tik viena kryptimi?
g?; — Atsiprašau, aš ne vaikas,
gr- kad mane mokytum, — ėmė | 

širsti ponas Toks. — Va, ap- 
sisukim ir galėsime bėgti at- 
galia kryptimi? Ar tamsta ne
gali bėgti atgal?

— Galiu. Bet gi žmogus nu
bėgo viena kryptimi, tai tik ta 
kryptimi ir reikia vytis. Sa
kyk, kur ištikrųjų jis nubėgo?

— 0 iš kur aš galiu žinoti, 
kur jis nubėgo, — atrėžė po
nas Toks. — Aš nemačiau jo
kio bėgančio žmogaus. Aš tik 
pats bėgau, o tamsta mane 

į* sustabdei Ir toliau nei kartu 
nei man leidi. Kaip gali- 

-2 ma taip žmogui laisvę Ameri- 
'koje vargti?

įLį.’L —AŠtamstai laisvės nevar- 
ž i žau, - suvebleno policinin- 

a kas. - bet galiu ir suvaržyti 
< už tai, kad mane suvedžiojai.

~ T® pasak®- — riktelėjo 
? „ ponas Toks. Nori savo kaltę

* kVam primesti. Nepasiseks, ba-
? . landėli! Laikrodi, • rodos, turi.
£ Pažiūrėk, jau prabėgo kelios
gįj; minutės. Laikas bėga nesustab-
- 1 domas ir jo nepasivysi, kad ir
f-*'/” bėgtum visom kryptim. Dabar
įįę žinosi, kad jo nė laikyti nerei-
Y kia. *WĮ
Y Y ' —Bet, bet, — mikseno po-
gYY licininkas, — aš supratau, kad
f ■į' [ žmogus koks bėgo, o ne lai-

AS PRALAIMIMI — j& bandykite, Pittsburghe Miss Dolores 
Manu išnuomoja būdele piketui prieš plieno bendrove, kurioje ji 
dirba. Ji piketavo, kad batu leista jai ištekėti ir toliau dirbti, bet 
savo nepasiekė. ' -

Fordham užbaigė pirmąjį 
lituanistikos semestrą

Pirmasis lituanistikos vaka
rinis semestras Fordham uni
versitete baigtas gruodžio 14 
d. Paskaitas lankė apie 17 
studentų. Keturi iš jų čia gi
mę, bet kalba gražiai lietuviš
kai ir pasiryžę dar pagilinti 
savo žinias. Visi kiti studentai 
yra naujai atvykę į šį kraštą.

Šiame rudens semestre pas
kaitas skaitė profesoriai: dr. 
A. Salys, dr. J. Brazaitis ir dr. 
A. Vasyš. Nuoširdi, padėka 

. svečiams lektoriams. Dėkoja
me taip pat mūsų gerbiamiem 
rėmėjams: prelatui J. Balkū- 
nui, Kunigų Vienybės pirmi
ninkui kun. 'kleb. J. čepųkai- 
čiui. A. a. Vinco Krėvės, sti
pendijų fondui, inžinieriui 
Vincui Gruzdžiui ir p. X už 
stipendijas lituanistiką studi
juoti.

Antrasis lituanistikos vaka
rinis semestras Fordhamo uni
versitete pradėdamas 1957 m. 
vasario 1 dieną, penktadieni 
6:45 vak^ Keating Hali, 114 
kambarys. Vėliau laiką bus 
galima ir pakeisti pagal klau
sytojų pageidavimus. Pavasa
rio semestre paskaitas skaityti 
pakviesti: prof. A. Salys, prof. 
J. Brazaitis, dr.- M. Gimbutie-

— Atsiprašau, aš nesakiau. 
>«. kas bėgč. Tai tamsta sau Į 

galva įsikalei žmogų. Aš žmo- 
nių nesivaikau — tai ne ma- 
no' amatas.

Ir ponas Toks nukuldeno 
^5 toliau galvodamas, kaip yra 
H 'šanku su žmonėm susikalbėti. 
.‘5- lygiai taip, kaip s'ovint bėgti 
v arin bėgant stovėti.

IEŠKOMA

Emilijos Jucytės - Belaišie- 
nės, Lietuvoje gyvenusios Kre
kenavos valsčiuje, ir Barboros 
Račkauskienės, Lietuvoje gy
venusios Vilkaviškyje. Rašyti: 
Emilija Jurevičienė, 448 Elai- 
ne Dr., Decatur, Georgia.

Elena Žiobakaitė - Buivydie
nė, gyvenanti - Rusijoje, ieško 
savo pusbrolių — Povilo ir 
Ahtano, kilusių iš Kretingos, 
ir taip pat Mykolo Janulaičio. 
Rašyti: Mrs. E. Raudys 81 
E. 13 St., Linden, N. J.

Izidoriaus Bytauto, gyvenu
sio 820 W. 35 St. Chicago, EI. 
Prašo atsiliepti sesers sūnus 
Jonas Bytautas, šilialės rajo
nas. Šilalės paštas. Lietuvoje.

nė, prof. J. Puzinas, prof. S. 
Sužiedėlis, poetas J. Aistis ir * 
prof. K. Pakštas, šiame se
mestre be reguliarių lietuvių 
kalbos paskaitų, klausytojai 
turės progos pasiklausyti pas
kaitų iš Lietuvos istorijos, li
teratūros, tautosakos, tauto
dailės ir archeologijos. Todėl 
kviečiame VISUS New Yorko 
universitetų lietuvius studen
tus, abiturientus, ir visą jau
nimą, o taip pat suaugusius 
pasinaudoti šia proga. Mes ti
kimės, kad New Yorke ir apy
linkėse nebus nei vieno jau
nuolio, kuris nesiryžtų paskir
ti porą valandų savaitėje savo 
gimtosios kalbos ir kultūros 
pažinimui.

Universiteto semestrinis 
mokesnis 20 dolerių. Tiems, 
kuriems sunku būtų patiems 
užsimokėti, mūsų garbingoji 
visuomenė ateis į pagalbą. 
Jau yra gautos kelios stipendi
jos ir tikimasi daugiau gauti. 
Norintieji jomis pasinaudoti 
turi iš anksto kreiptis raštu. 
Nevėluokite, nes jau laikas 
registruotis, siųskite raštu pa
reiškimus.

Visais reikalais kreiptis į 
kun. prof. J. Jaskevičių, arba 
į dr. A. Vasį šiuo adresu: 
Russian Institute, Fordham 
University, Nėw York 58, 
N. Y. Tel. FOrdham 7-5400. 
Ext. 218. Dr. A. Vasys

Paskutinę Įių mėty valandą 
burkimės api? Bendruomenę!

Šauniausią senųjų metų pa
lydą ir Naujųjų sutikimą Cle- 
velande rengia vietos apylin
kė. Sutikimo puota įvyks spe
cialiai dekoruotoje lietuvių sa- 

, Įėję ir prasidės 8 vai. vak. Be 
specialios, linksmos, momen
tui pritaikintos meninės prog
ramos bus ir viso to ko Nau
jųjų Metų sutikimui reikia. Su
tikime tad Naujuosius Metus 
kartu su Bendruomene lietu
vių salėje.

šokėjai kviečiami sukrusti
Švietimo ir kultūrinių reika

lų komisija savo posėdyje kal
bėjo Chicagoje įvykstančios 
tautinių šokių Šventės — fes-

SY " COMROUNOEO SEMI-ANNUALLY JAN. 4 JULV 
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CARE PAKIBTAI—LAUKIA
MA KALĖDŲ DOVANA 

LIETUVIŠKOJO CASTELNUO- 
VO DON BOSCO JAUNIMO

Pernai metais besilankant 
Amerikoje mūsų kun. P. Ur- 
baičiui, jo ir geraširdžių tau
tiečių dėka, tikrai dosniu 
"Draugo”, "Darbininko” ir 
kitų lietuviškų laikraščių iš- 
garsinimu, mūsų gimnazija su
silaukė nemaža CARE pakie- 
tų. kurie iki šiol buvo ir dar 
tebėra mums tikra Apvaizdos 
dovana. Gimnazijos vadovybės 
ir auklėtinių vardu pakartoti
nai reiškiu padėką visiems, 
kurie vienokiu ?r 1 itekiu bū
du .prisiū to pr ' 1 up gražios 
artimo mci’čs iniciatv^-os.

Kun. P. Urbaitis dabar yra 
sugrįžęs tarp mūsų ir nebetu
ri galimybės mun.s "ubagau
ti”. Betgi turim riiti, kad ir 
šiemet dosnieji tautiečiai mū
sų neapleis. Drįstame net pra
šyti, kad visi rėmėjų būrelių 
vadovai būtų kartu ir CARE 
pakietams aukų rinkimo punk
tai. Kas neįstengtų sudaryti 
užtektino pakietų skaičiaus 
valdiškam pasiuntimui Italijon, 
prašoma surinktas aukas sių
sti sekančiu adresu: Viktoras 
Petrikonis — 6423 S. Francis- 
co Avė.. — Chicago 29, EI.

Aukotojams ir tarpininkam 
iš anksto reiškiame gilią pa
dėką ir siunčiame širdingiau
sius linkėjimus šventėms.

Su atsidavimu

-- ■--------.r • • P*"1** ŲRT uu 
naitienę. Darbas prasidės sau- standingjobs; 5-dapweek: Mond'

. ACE 18 TO 50 
First shift. 8 a. m. to 4:42 p. m.

AGE 21 TO 50 
Third shift, U p. ip. to 7:30 a.-m.

INTERVIEIVING HOURS 
Man. Tūes. WecL .3:30 to 11 a. m. 

arui 1 to 7 p. m.
TTiurs. Fri. 8:30 to 11 a. m. 

and 1 to 4 p. m.
PART TIME FACTORY 

AGĖ 18 TO 50
9 a. m. to 3 p. m. Mon. thru Fri. 
Karu additional money for Christ- 
mas by working in our clean mod- 
ern plant pn a temporary part

• timd basus for approximatel>- 3 
months. Mušt be vvilling to do 
standing jobs. Good hourly rate.

AMERICAN

; Pittshurgh, Pa.
Gruodžio 2 d. pittsburgįe- 

Čiai minėjo Katalikų Federaci
jos 50 metų veiklos sukaktį

Katalikų Federacija Pitts- 
burghe šį ilgą savo veiklos ke
lią yra atžymėjusi daugeliu at
liktų darbų tiek religinėje, 
kultūrinėje, tiek labdaros sry- 
tyse. 50 m. sukaktuvės buvo 
tinkamas momentas prisiminti 
Federacijos veikėjus bei dar
buotojus, pasidžiaukti atsiek
tais laimėjimais ir tuo pačiu 
pasisemti ryžto ateities veiklai.

Minėjimas buvo pradėtas 
šventąja Valanda. Pritaikinta 
minėjimui pamokslą pasakė 
dr. kunv A. Rakauskas. Minė
jimas buvo tęsiamas šv. Kazi
miero parapijos salėje iškil
mingu aktu, čia, iškeldamas 
Federacijos tikslus, jos nuveik
tus darbus ir ateities užsimo
jimus, kalbėjo dr. A. Darnu
sis.

Akto metu buvo pagerbti 
nusipelnę Federacijos nariai. 
Garbės pažymėjimais apdova
noti: kun. M. Kazėnas, kun. J. 
Misius, dr. kun. A. Rakaus
kas, Agota Sutkaitytė, A. Nau- 
jeliutė, A. Gabaliauskienė, J. 
Grebliunas, A. Paleckas ir A. 
Žaliaduonis.

Kun. M. Kazėnas pasidalino 
prisiminimais iš pirmųjų Fe
deracijos veiklos- dienų Pitts- 
burghe.

Minėjimas buvo baigtas iš
kilminga vakariene, kurios 
metu Federaciją sveikam kun. 
Liubauskas, kun. Skripkus ir 
adv. Šulcas. K. B.

fi

1340 W. 78 oT 1-3000
oil Lake Avė. 

CLEVELAND. OHIO

Women
Matron 

for 
General Office

9 to 5:30 P M 
Top Pay 

Free Hospitalization
5 Day Wk 

SCHOOL MFG CO. 
213 W. SCHILLER

JANITOR )
• 'dayshift

5DAYWK

' Pėrmament Position 
Mušt Speak English

SCHOLL M$G, CO.
T 213 W: Schffler

Season's Greetings 
and Best Wishes to all of our 

Čatholic Friends in 
Chicagoland 

AVONDALE SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION ” 
2965 N. MiIwaukee'Ave. 

CHICAGO, ILL.

Hemlock Federal
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
Extends-the Holy Season’s 

Greetings to their many 
Friends throughout the 

Country
5100 South Ashland 

HEmlock 4-0600
Chicago, III.

May the Blessings of the 
Christmas Season Fili 

Your Life with Happiness
Jčy and Thankfulness.

RIDGELAND SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

William J. Rayspis, Pres.
6650 W. CERMAK •— BERWYN, ILL. ^- 

Phono: GUnderson 4-7600

Skaitykite "Aidus" 680 Bush* 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

We extend our heartiest wishes to 
our many friends and patrons for a 

Merry Christmas

BROOKHELD FEDERAL
LIETUVIŠKI SŪRIAI

Uetovišlti sūriai, gaminanti Michigan valstybėje yra švieži 
nes jie atgabenami lėktuvais.

Gydytojai sako, kad maitinimasis pieniškais produktais, ypač sūriu, 
stiprina žmogaus sveikatą ir ilgina jo amžių.

Petro Lisausko krautuvėje (prieš Maspetho lietuvių bažnyčią) taip 
pat galite gauti lietuviškos duonos, tikrų lietuviškų dešrų ir švie. 

Žiu, tiesiai iš farmos atvežtų kiaušinių.
Petro Lisausko krautuvėje gaunami tik švieži produktai.

PETRAS LISAUSKAS
64.09 CLINTON ANTCNUE MASPETH. N. Y.

Telefonas: TtV 4—8087

SOLAR AIRCRAFT COMPAN Y
Challenging opportunities for competent men to build 

secure futures in the.Industry of Tomorrow.

ENGINEERING
• Maintsnance En.
• Tool Engineors
• Production

Plannors
• Lialson \Engrs.
• Projoct Plonnors 
•_ Production Engr.
• Maintonanco

Suparvisor
• Estimator

• Process Engineer
• Projeet Engineers
• MetaHurgists
• Tool Plannors
• Plant Layout

Draftsmen
• Draftsmen
• Tool Design Eng.

• Tool & Dm Mok* r s

Prochiction Stipervi^ors
Provious experience supervising machining or tool- 

ing opera'ions preferred. Engineering degree not reųiur- 
nd where suitable experience has been aųuired. In addit- 
ion to good salaries, opportunities for rapid advance- 
ment and permanent, Soiar offers a profit sharing pro- 
gratn, vacation plan. payment of relocation expenses, 
group insuranie, and othr benefits. These are in addit- 
ion to the prestige of working with the companv that is 
a national leader in heet metai fabrication. For inter- 
view write, call or visit Mr. J. D. Batten.

SOLAR AIRCRAFT COMPANY 
DĖS MOINE, IOWA

Savings & Loan Ass’n
3718 Grand Blvd., Brookfield, m.

HUnter 5-8000

SEASON'S GREETINGS

May the Poaco and Goodwill of 
Christmastime Lhre With You 

Throuęh Many Morą Ploasant Yoars

:« :<

MIRATILE
Manu factnring Companv, Ine 

8201 S. WALLACE STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

Iš Švedijos importuotų gero skonio BRUKNIŲ uogienės 
ir importuotos grynos VYŠNIŲ SUNKOS 

kuri tinka virtuvei ir pasigaminti puikiems gėrimams 
likeriui galite gauti

496 Orand Street, BROOKLYN 11. N. Y.



Catholie Schools

i nybių rungtynės numatomos

of this Holy Dayto tljose
DISPLAY

480 Thomas St.even to those, we dislike

Be&evilto, N. J.
324 East 57th St. 
New York City

. Season’s Greetings
RAIMO'S AUTO SERVICE

$24,990. Home’ 
brisk split level. 7*^

ir

Gripsholm 
Restaurant

Warm and Sincere Holiday ~ i 
Greetings ‘ 

to all our friends and patrons J:

W. M. K. TA1LORING, INC. ‘

490 Johnson Avė. 
Brooklyn, N. Y.

HY 7-2899

ma tinkam^ atstovaus lietu-

Season’s Greetings
SAUL EPŠTEIN 

52 WastfieW Avė. 
Elizabeth, N. J.

i

J;

J;
Ji

Merry Christmas 
and a Happy New Year 

to all

DEMYAN'S HOFBRAU %
and Restaurant 
201 Broad St.

STATEN ISLAND 
New York

n

Season’s Greetings
A. LATERZĄ 

309 Union Avė. ’ 
Belleville, N. J.

Merry Christmas
Happy New Year

CLUB CATANESE

86 Mills Avė.
South Beach, S. I., N. Y.

Warm5 and Sincere ' L
Holiday (S&etihgs

to all our friends and patrons J ;

■ Season’s Greetings į 
’ PARRILLO RESTAURANT

104 Harrison St.
Believille, N. J.

Season’s Greetings 5
JERSEY CITY 

COAL &OIL CO., INC. 
374" Nėwark Avė. 
Jersey City, N. J.

•r .

H

r
1

J Season’s Greetings 
FORSGATE FARAAS 

975 Lėnigh Avė. 
Union City, N. J.

i ■

tik sausio men. lietuvių Spor- 
■ to Klubo . futbolininkai tuo 

tarpu savo metų nebaigė. Nors 
buvę numatytos peržaidimo

: rungtynės su Elizabeth, bet 
• priešininkui nepasitenkinant 
' skundų komiteto sprendimu ir 

perkeliant visą bylą aukštes- 
nion instancijon, tapo paskir
tos rungtynės prieš Blau-Weiss 
Gottschee. Mūsų sporto mėgė
jai turės progos šiais metais 
paskutinį kartą pamatyti gel
tonai žaliuosius žaidžiant savo 
aikštėje, New Farmers Ovai 
Nr. 2. Stipri Gottschee koman
da, visada sutraukianti didelį 
sekėjų būrį, atrodo ir šį kar
tą bus mums kietas riešutas— 
pirmame rate . pralaimėjome 
2:3. Ar sugebės mūsų kiek 
paskutinių laiku apsilpęs gyni
mas atsilaikyti prieš energin
gą ir greitą priešininko puoli
mą, pamatysime sekmadieni 
2:15 vai. Rezervinės žaidžia 
12:30 vai., ir čia laukiama ge
ros kovos iš mūsų atjaunėju
sios rezervinės. Pirmame rate 
priešininkas, laimės lydimas,

6 ACRES—7 BUNGALOWS

Fully furnished — 3 rooms 
in each. 1 Large house — 20 
rooms — 5 bathrooms. Casino 
or Sodai Hali — Batlung and 
Fishing — Nice level grounds 
— Near State Highway, bus 
-stop on corner; 16 mile irom 
town distilled well supplies 
abundunce of water. For In
formation write — W. A. Ro- 
senfeld, Box 3, EUenvffle, N. Y. 
Phone: 237 W.

DARBININKE, 
skambink telefonu 
GLenmora 2 6916

f

EMPIRE ROLLER DROME

200 Empire Blvd.
Brooklyn, N. Y. 1 ■■

NEW HAVEN, CONN.

Sv. Kazimiero parapijos me
tinį kalėdinį parengimą, daly
vaujant virš 300 parapiečių, 
suruošė tėvų taryba kartu su 
parapijos kunigais gruodžio 16 
d. Suruoštam Hartfordo šv. 
Trejybės parapijos seselių 
pranciščiečių programoj buvo 
suvaidinta trijų paveikslų pje
sė “Bethlehemo miestelis”. 
Vaidino šeštadieninės mokyk
los moksleiviai P. Kasarauskas, 
P. Bačinskaitė, Pr. Makauskas,

IN 2-1570
Where “Good Skates’

' -i -

r
■ i

Season’s Greetings |s

LOUIS RADIO SERVICE j į _ ____

61—41 Maspeth Avė., Maspeth’ R- Eidukaitytė, M. Baltrušaitis,

X-mas and New Year

House of Gee 
Restaurant
1128 Liberty Avė.

Twining 4*8445
TELEVISION, AUTO i 

RADIO & HOUSEHOLD 
APPLIANCES REPAIRED ’

New Year’s Greetings to all ■ 
EDWARD A. GRUEBEL INC. ’

5708 69 Lane I

Maspeth, L1., N. Y.
Plumbing & Heating j

Hillside, N. J.

A Merry X-mas and 
A Happy New Year

L

Merry Christmas 
Happy New Year

J. PASTORE
1058 Morris Avė.

Union, N. J.

t
■' L

J
i

J

K. Tiškiutė, J. Masiulis, G. 
žemliauskas, D. Kronkaitytė 
ir P. Kalisciakaitė. Programos 
vedėjas Alfredas Rumbinas to
liau pakvietė į sceną įdomų 
burtininką bei draugus Gutau- 
skiuką ir Radžiunuką su savo 
smailiom armonikom, kurio
mis pagrojo linksmas giesmes. 
Susilaukę Kalėdų senelio, visi 
parapijos vaikai ir vaikučiai 
buvo apdovanoti. Visi, senieji 
ir jaunieji, linksminosi kartu 
ir jautėsi vienos lietuviškos 
šeimos vaikai. H. C.

HOTEL 
SUBURBAN

141 So. Harrison. 
East Orange, N. J.

Merry Christmas
Happy New Year

PARDUODAMAS
■ 2 aukštų, pusiau atskirtas, ge

rame stovyje namas; geros į- 
eigos. Du tušti 4 kambarių 
butai viršuj: moderni plytelių 
vonia ir dušas; vienas 6 kam
barių butas apačioje" tuščias.

THE 
j MILLERIDGE INNI

World Wide X-mas

Spec. miegamųjų langai, au
tom. gazas. Karšto vandens 
šiluma, centr. karšto vandens 
apšildymas; atominiai audros 
tinklai ir šiaip daug kitų dal. 
Arti visokio susisiekimo. Tele- 
fonuoti angliškai ar vokiškai: 
John Pinkus, HY 7-0906

PARDUODAMA:

2- jų ebutų mūrinis namas už 
$6000. Grynais mokėti tik 
$2000.
3- jų butų medinis namas ge
roje vietoje ir gerame stovyje 
už $5700. Grynais mokėti tik 
$2800.
3-jų butų medinis namas, alie
jaus šildymas naujai įrengtas, 
naujas stogas. Kama $7300. 
Grynais $3500.
Tatai gera proga neturintiems 
butų. Kreiptis: Juozas Gra- 
bau, ST 2-7524.

Custom Blend Nectar 
Introducing Sample Offer

4 BAGS — $1.00 
“The Cup of Contentment” 

Rare, Coffees, Spices, Kerbs 
New Main Coffee Mfll

x 15 Riverside Avė., 
Yonkers, N. Y. — YO 5-9346

REAL ESTATE

Draudimo reikalais, taksų (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
menty tvirtinimui 

kreiptis pas 

Juozas Andriušis 
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC
t

H. W. MALĖ

Lets make it a very happy 
New Year

As we enter the New Year, 
remember God’s help yester- 
day, appreciate. His nearness 

today and rejoyęe in
His prophecy of Tomorrovv 

CARL HOPPLS
VALLEY STREAM PARK Inn.

Merrick Rd
Valley Sfream, L. L, N. Y.

VA 5-6035

WOODSIDE ZONE 1
Nauji 2 šeimų plytiniai namai, 
22 pėdų ilgio. 7 kambariai — 
duplex. 4 miegamieji 2 vonios. 
Taip pat 5 kambarių butas. 
Moderni virtuvė. Karšto van
dens šildymas. Ypač dideli 
kambariai; garažas ir porčius. 
VA-SHA 4’/£>%—30 metų mor- 
gičius, 2 blokai iki požeminio, 
10 minučių iki 42 gt.

Associate Terrace 
50th St. and 31st Avė. 

Atvira iki 8 vai. vakaro.
Vykti Northern Blvd. iki 51 
Streeto North and 31 Avė. 
GG local iki 46 St. stoties 

,46 St. Exit
RA 6-1550 • RA 8-9236

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- 
įvairūs dokumentai.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO_ Hartford. 
Connecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vaL ryto iki 8 vaL vak.

Y

■I
LIETUVIŲ DĖMESIUI!

NEVVARK E ATIDARYTAS OFISAS 
. ? fc - SIUNTINIAMS GABENTI | SSSR 

J UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
• IR KITUS KRAŠTUS.

Siu^čaame maisto produktus, naujus ir dėvėtus drabužius 
med^agas, vaistus ir t .

SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.
,— Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą. — 

— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. — 
Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7-10 dienų bkgyj 

Siuntvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 

MUITU. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMIMIEČIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai.) vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų.

Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pennsvlvanijos gelžkelio stoties Newarke.

PACKAGE EXPRESS C0.
314 MARKET ST, NEWAKK, N. J.—Mltchel 2.2452 

(Siuntiniai persiunčiami su F^rcels to Russia. Ine. leidimu).

Pirmoji ukrainiečių siuntimo firma 
SIUNČIAMI SIUNTINIAI Į VISUS PASAULIO KRAŠTU?

R. W. EXPORT - IMPORT CO.
New York, N. Y., 116 E. 7th St. Tel. ORegon 74180.
PhiladelphM, Pa., 825 N. Franklin St. Tel. WAlnut 3-2257 
CtovNarid, Ohto, 720 Litarary Rd. Tel. PRospect 1-1981 
Chicago, IIL, 2130 W. Chicago Ava. Tel. ARmitage 6*8488

Siunčiami dėvėti ir nauji drabužiai, audeklai, avalynė, 
oda, vaistai ir kt įvairius daiktus galite pirkti vietoje. 

Tikslus ir skubus siuntimų pristatymas garantuojamas.
Muitas ir kitos išlaidos apmokamos Čia. «

įstaigos atidarytos nuo 9 v. ryto iki 8 v. v. 
Šeštadienį nuo 9 v. iki 5 v. v.

. Licence of Parcels to Rusia

W80BHBn8ltBU8NBU8ttOn8MatlBn8naNBl»BltBHBt1VHCr?a«

BOA Instituto, New York*.

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė. Woodhaven, 21, N. Y-

VIrginia 7-4477

mi

EVergreen 8-9794

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS

- savininkas

Tel. APplegate 7-0349 •

TELEVIZIJOS ir RADTO T \ISVM » 
BANGA

340 EIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN. N. V

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radk, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth. Woodhaver» 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest HiŪ, Jamaica.

Sula.tkstytų automobilių dalių ištiesinimas, 
naujomis, dažymas ir poliravimas

pake:timu>

Paulius Gaubys 
FOTOGRAFIJA

i

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (ątereo) nuotrao* 

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

85—27 88th St. Woodheven 21, N. Y.

tBMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)

Telu VI 6-2164

pų 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną.THE GUILD STUDIOSj

i!

to men of good will”

Tottcn - Vilią
8770 Hyland Blvd

BRyant 94030; 1-MTotten VHte, S. L, N. Y.

Merry Christmas 
appy New Year

... explains more, lists more, telis more.
704 pp., $2.00; eloth, $2.50. Gift Card

3

Joyous Christmas and a 

Prosperous New Year

As the Spirit and teachings 

of Christ overshadows all else

PABST BLUE RIBON BEER ’

Hicksville Rd. 
Jericho, L. I.. N. Y.

WE 1-2201

148 West 32nd Street, New York 
Has The Finest In Gifts 

Imported Wood-Carvings and Ceramics 
Exquisite Religious Art 

Catholie Books of All Publishcrs

Warm and Sincere Holiday 
Greetings 

from

3> ’ 'v

K

r

on this X-mas Day, may we !• 
stop to think what a glorious 1 

message He sends to all 

mankind this Day and every i 
j 

Day — “Peace on Earth

RIVIERA CHATEAU

3295 Amboy Rd. 
Staten Island, N. Y. 

“Where every guost is a 
guest of honor”

Fellmann Vans
785 Cypress Avc. 
Ridgcwood, N. Y.

(Formerly of Maspeth) 
Moving By *Men Who Know 

How Serving 48 States
EV 6-7857

Jei norite siusti siunti
nius į SSSR, Lietuvą, Lat
viją. Estiją, Ukrainą ar 
kur kitur kreipkitės į se
ną, pačią patikimiausią 
firmą

PARCELS TO RUSSIA,
INC.

1530 Bedford Avė. 
Brooklyn 16, N. Y.

TM. INgtrtol 7*7272 
INgereol 74465

kuri yra įgaliota Inturisto, 
Maskvoje, čia vietoje pri
imti muitus. Kasdien ati
daryta. o taip pat sekma
dieniais nuo 9—6 šešta
dieniais nuo 9—4 vaL 
Pilnai garantuota.

The National Catholie Almanac
.For 1957

The Ten Commandments 
Record Albuni

Basic ruHng of each Commandmdht in catchy verse to 
singable tunes. Mattėr and form of SACRAMENTS on 

reverse 33 rpm. LP. $3.98

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki

mams, ete
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N.Y.


