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Skundės Niunka

organizavęs ir įteisinęs.

protestantais.

Kongresui atominės energi
jos jungtinė komisija pateikė 
raportą apie galimo atominio 
užpuolimo rezultatus.

OEfVrSOSOėL SKOLOS. Cftartes E. BoMen/ s 
jėjas ,ir Michail A. MenSikov, Sovietų atstovas," 
skolos gražinimo.

Deja, taip dažnai ir tokiu 
brutalumu besikartojąs šis di
džiausias nusikaltimas atbukino 
krikščionišką jautrumą net pa
krikštytuose. Ne tik kaip žmo
nės, bet ir kaip krikščionys jie 
nebereaguoja ir nebesukyta.

lyno. Anglai aiškina, kad taip 
galvojanti ir Amerika.

Tame kompromisiniame siū
lyme buvo numatyta suvaržyti 
komunistinę ir antikomunistinę 
propagandą, pašalinti atominius 
ginklus iš Berlyno srities.

Skirtingi pasisakymai rodo, 
kad ir vėl Vakaram dar teks 
tartis prieš viršūnių konferen
ciją.

— Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle sausio 12 atleido finan
sų ministerį Antoine Pinay. Jo 
vietoj paskyrė Wilfred Baum- 
gartner, kuris laikomas finan
sų specialistu.

— Paryžiuje eina 13 valsty
bių derybos dėl konkurencijos 
pašalinimo tarp Europos 6 ir 
7 valstybių. Valst. sekr. pava
duotojas Dillonas rado pritari
mo, kad Europos valstybės ak
tyviau prisidėtų prie atsiliku
sių kraštų rėmimo.

— Amerikos devynios vals
tybės (Tezas, Ohio, Tennesee. 
Kentucky. California, Nevada. 
Utah ir kt.) pranešė apie in- 
fluenzos epidemiją. Los Ange
les liga paguldė apie ketvirta
dalį tarnautojų. Mokyklos ne
veikia.

Edenu džiaugiasi ir komunistai
Edenas atsiminimuose pasa

koja ir apie valst. sekr. Dulles. 
Esą Dulles norėjęs stipriau įsi
kišti i Indonezijos karą ir pa
remti Prancūziją. Tai grėsė nau
jo trečiojo karo pradžia. Nuo 
to sulaikęs Edenas.

Prez. Eisenhoweris spaudos 
konferencijoje Amerikos norą 
pradėti trečiąjį karą dementa- 
vo. Tačiau komunistinė spauda 
pirmųjų puslapių antraštėm iš
pūtė Edeno liudijimą, kaip A- 
merika norėjo trečiojo karo.

VVJLFRID BAUGARTNER,

Kanclerio pareiškimas sukėlė 
anglų spaudos nepasitenkinimą. 
Ji aiškina, kad Vakarų siūly
mai turi galioti ir kad reikia 
padaryti naują sutartį dėl Ber-

—Punsko lietuvių gimnazi
ją nuo šių mokslo metų pra
džios perkelta į Seinus. Lenkų 
valdžios švietimo įstaigos sako, 
kad Seinuose gimnazijos moki
niai turėsią geresnes gyveni-

Vokiečių nepasitenkinimą ang
lais sukėlė anglų reagavimas Į 
antisemitinius reiškinius Vokie
tijoje. Būtent, eilė Anglijos fir
mų atleido vokiečius tarnauto
jus ir sustabdė vokiškų prekių 
pardavinėjimą^ Pasiaiškino, kad 
tai reakcija^ į tuos antisemiti
nius reiškinius.,
Nesantaikai plėtoti laiku atėjo 

Edenas
Anglijos buvęs ministeris 

Edenas paskelbė savo atsimini
mus. Juose pasakoja, kaip jis 
visais būdais stengėsi sukliudy
ti pokarinės Vokietijos karinį

' N. Y. Herald Tribūne 
sausio 14 paskelbė UP1 agentū
ros žinią apie V. Niunkos, Lie
tuvos kompartijos sekretoriaus, 
straipsnį “Sovetskaja Kultūra”! 
Jame sako, kad

pastangos įtvirtinti ateizmą 
Lietuvoje susilaukė griežto ka
talikę Bažnyčios pasipriešinimo. 
Esą "Lietuvos katalikę Bažny
čia net dabar turi gausius ry-

Kardinolo Ottaviani, vieno iš 
įtakingiausių kardinolų; tiesi ir 
sujaudinta kalba, spėjama, bu
vo įkvėpta ypačiai naujausio 
politinio bėgimo pas žmogžu
džius — pačios Italijos prezi
dento.

— Amerika sausio 11 pareiš
kė Kubai griežtą protestą prieš 
Amerikos piliečių turto nusa
vinimą. Kuba protestą atmetė.

Sovietai sausio 14 paskelbė 
panaikinę vidaus reikalų minis
teriją (M. V. D.). Jos pareigos 
perduotos penkiolikos respubli
kų vidaus reikalų ministerijom, 
o kariniai daliniai apsaugos mi
nisterijai. Valstybės saugumo 
komitetas (K. G. B.) paliktas.

Tai jau nebe pirma “refor
ma” toje Įstaigoje, kuri yra pa
garsėjusi suiminėjimais, depor
tacijom, koncentracijos lage
riais, žudynėm. Lig šiol būdavo 
pakeičiami vardai, kad susida
rytų Įspūdis, jog tos baisios 
Įstaigos nebėra. Dabar tos įstai
gos darbai perduoti kitom Įstai
gom. Tiksiąs tas pats kaip ir 
Chruščiovo šiuo metu atsiųstos 
dovanos prezidentui — sudary
ti žmoniškumo., taikingumo, 

SL”””“ "T*- draugiškumo Įspūdi.

APIE VAKARŲ ABEJINGUMĄ: 
... Istorijoje kartojasi Ta- 

merlano laikai. Pačiame dvide
šimtojo amžiaus vidury vyksta 
apgailėtinos tautžudybės, masi
niai išvežimai, 'žudynės, kaip čionim, — ar jie kitaip reaguo- 
pavyzdžiui Katyne, ir skerdy
nės kaip pvz. Budapešte.

Negana to! Kiti nesigėdi pa
duoti rankos naujiesiem anti
kristam! Priešingai, daro lenk
tynes, kas suspės pirmas pa- 

šius-^kt Vėtifcąnu, kurio vaid- spausti aniem ranką ir vieni 
mųo prie* naujųjų laikę progre- kitiem maloniai nusišypsoti... 
syviaFždaja*, prieš marksizmą Iš kur toks apakimas daugelio; Kaip jie begali jaustis krikš- 

tiesiog daugybės? Argi žmonis čionys, jei nejaučia krikščiony
bei padarytų žaizdų? Jei ranką 
sužeidus jos nebeskauda, ji yra 
negyva. Lygiai taip ir krikščio-

AŠ TIKIU 
JUNGTINIU 
VALSTYBIŲ 

GALIA. .

SKUBA, KAS PIRMAS PADUOS RANKA 
Kardui. Ottaviani apie Vakaru politiku 
bičiulystę su žmogžudžiais ir antikristais

— Dr. Vyt. P. Vygantas 
Pax Romana suvažiavime Mani
loje, Filipinuose, gruodžio 26- 
30 išrinktas Pas Romana IMCS 
prezidentu. Dr. V. Vygantas 
Pax Romana suvažiavime atsto
vavo Studentų Ateitininkų Są
jungai. Pažymėtina, kad pirmą 
kartą Pax Romana istorijoje naujai pastatytų namų. Namai 
jos pirmininku išrinktas Rytų atsiėjo 5 mil. dolerių. Bet la- 
Europos tautų atstovas. Iki šiol blausiai anglam nepatinka vir- 
dr. V. Vygantas pirmininkavo šum namų erelis, kuris labai 
Pax Romana sudėtyje egzilų ko- ilgas, 35 pėdos. Esą tai nesi- 
misijai,* kurią jis pats buvo su- derina su visos aikštės rimtu

mu. O kiti sako: erelis toks di
delis, kad gali liūtą praryti.
Protestantę pastoriai ir katali

kas kandidatas
Monday Morning paskelbė 

anketą, ar presbiterionai pasto
riai balsuotų už katalikų kan
didatą į prezidentus. Didesnė

Romoje švč. Marijos bazili- 
koje buvo pamaldos už Tylos 
Bažnyčią sausio 7. Organizavo 
Tarptautinė Marijos Akademija, 
kurioje yra atstovaujama ir Lie
tuva. Plataus atgarsio italę 
spaudoje rado pamaldose pa
sakytas kardinolo Alfredo Otta
viani x pamokslas, kuriame kai- • 
bėjo ne tiek apie anapus už
dangos esančios bažnyčios per
sekiotojus, kiek apie Vakarę 
diplomatus ir valstybių vadus, 
skubančius bičiuliautis ir bend
radarbiauti ' su Bažnyčios .bei 
tikinčiųjų persekiotojais ir 
žmogžudžiais.
AR TAI KELIAS J TAIKĄ:

Kol Kainas galės užmušinė
ti Abeą, ir niekas jo nesu- 
draus; kol ištisos tautos bus 
laikomos vergijoje ir niekas ne
gins prispaustųjų; kol net ir 
trejiem metam praėjus po Veng 
rijos sukilimo pasaulis žiūrės, 
kaip tenai pasmerkiami mirti 
studentai, ūkininkai, darbinin
kai dėl to, kad mylėjo laisvę, 
užslopintą svetimųjų kariuome
nės tankų, ir nesibaisės tais 
nusikaltimais, tol negali būti 
taikos apie tikrą taiką, o tik 
apie susitaikymą ir koegzisten
ciją su niekeno nedraudžiamu 
žmogžudžiu.

Ženevoje sausio 12 atnaujin
tos derybos dėl atominių ban
dymų sustabdymo. Pagrindinis 
klausimas, dėl kurio nesutaria
ma, — kontrolė. Sovietai jos 
nenori. Dabar Amerik air Ang
lija rengiasi siūlyti sustabdyti 
atominius bandymus palaips
niui.

Derybos 'ėjo jau 14 mėnesių. 
Buvo 150 posėdžių. Gruodyje 
buvo nutrauktos, ^dabar šneka
si toliau.-'Tos kalbos šiuo tarpu 
neturi reikšmės, nes Amerika 
ir Sovietai jau sustabdę . savo 
atominius bandymus.

Melas Jungtiniu Tautę vardu
Jungtinės Tautos paskelbė 

raportą, kuriame aiškina, kad 
religinė diskriminacija ir kova 
pasaulyje sumažėjusi. Raporto 
autorius, indas Krishnaswami, 
dirbęs dvejus metus. Dėl to ra
porto pareiškė savo protestus 
tarptautinė katalikų spaudos są
junga, Pax Romana. Nurodė, 
jog tai melas — komunistai 
kovos prieš religiją nė kiek ne
sumažino.

Antisemit izm as 
ir Jungtines Tautos

Newsweek mini, kad Jungt. 
Tautų sekretoriate trim tarnau
tojam ant stalų atsirado svas
tika. Vienam buvo padėta tie
siai ant stalo, kai jis nuėjo 
pietų, kiti du gavo per Jungt. 
Tautų vidaus paštą vokuose. Vi
si trys yra žydai — du Ameri
kos, vienas Prancūzijos.

Kas- keliaus toliau?
Macmillanas galįs keliauti Į 

kom. Kiniją. Tas klausimas bū
siąs svarstomas Commonwealth 
konferencijoje. Bet tik ne prieš 
Amerikos prezidento rinkimus.

Kinijos min. pirmininkas 
Chou En-lai noris šiemet lan
kytis Afrikoje.

Liūtas bijosi erelio
Anglijos spauda ėmė jaudin

tis dėl Amerikos atstovybės

rys.
APJE SPAUDĄ:

Tam tikra skauda, besivaiky
dama visokiom sporto naujie
nom, aktoriais, nusikaltimų ap
rašymais, nežino to, ką visi ^ži
no: kad daugybė žmonių yra 
kalėjimuose, daugybė -priversti
nų darbų stovyklose ...

APIE POLITIKUS:
Politikai bei užimą atsakin

gas vietas vyrai žino, kad pusė 
mokyklos, nei studijų, nei pro
fesinės. čia yra tik vienas ga
limumas būti žmonėm — tai 
būti vergais, garbinančiais val
dančiuosius ... Žino, bet, ne
sutardami tarp savęs, pasiduo
da svetimai iniciatyvai, pasi
duoda, lyg apglušinti ano tero
ro, nors nepereina tarnauti per
sekiotojam. kaip kai kurie in
telektualai, tikėdamiesi kritišką 
valandą išnešti sveiką kailį. ;

Pamoksą baigė Malda į Ma
riją. maldavimu pagalbos. “Jei 
tu, Marija, užtruksi su savo pa
galba, pasaulis sulauks ne tai
kos, o katastrofos”.

— lehinizmą, viešiem žinomas"7.
Niunka pripažįsta, kad Baž

nyčia turi didelės įtakos tauto
je, kadarigi ji sąmoningai sten
giasi suplakti save su tautos is
torija.Jei sprogimas būtų milijonam 

staigios mirties priežastis, tai 
radioaktyvinės dulkės likusiem 
būtų ligų, labiausiai vėžio, prie
žastis. Ji'-pasireikštų po metų 
nuo atakos.

Radioaktyvinės dulkės palies- 
valgomus. Maistas, kuris būtų 
tų ir grūdus. Juos betgi gali
ma būtų nuvalyti ir padaryti 
kanikėse’ir stiklinėse, būtų sau
giausias.

AR GALIMA APSAUGA?
Apsauga nuo sprogimo ir 

liepsnos vargiai įmanoma. Bet 
nuo skeveldrų ir radioaktyvi- 
nių dulkių daug gali pagelbė
ti slėptuvės ir net namų rūsiai. 
Tiem daugiau galimybės išlik
ti. Iš čia ir susirūpinimas or
ganizuoti slėptuves.

kūmo jausmas taip jau yra iš
krypęs ir dingęs iš žmonių šir
džių? Kaip, kodėl? Ar tai čia 
žmogaus iškilimas, ar šituo ga
li didžiuotis naujoji visuomenė? 
Ar tai slypi po gražiais socia
linių laimėjimų šūkiais bei pra
kalbom? ...

Kaip gi. pagaliau buvo priei
ta prie tokios gėdos, kad mili
jonų milijonai piliečių kelia 
ovacijas prievartai, tiranijai, 
žiaurumam? Ar tai šitoks nau
jasis žmogus, padaręs tiesiog 
neįtikėtiną pažangą .

APIE KRIKŠČIONIS:
Kardinolas pamoksle nukrei

pė dėmesį ir specialiai Į tuos 
žmones, kurie laiko, save krikš-

nis, kuris nejaučia, kas yra 
krikščionybės priešybė, jau ne
bėra gyvas Mistinio Kūno na-

Labiausiai raketos būtų tai
komos Į 71 didelį miestą, 21 
atominę įmonę, 132 pagrindi
nes kariuomenės instaliacijas. 
Jei Į kiekvieną tų punktų po 
vieną bombą, tai jų reiktų 224.

Didžiausi nuostoliai būtų 
šiaurinėje rytinėje Amerikoje. 
Nėw Yorkas netektų 6 mil. gy
ventojų, Bostonas 75 proc., 
Baltimore 80 proc. Vidutiniški 
nuostoliai būtų viduriniuose va
karuose. Saugiausia Oregone, 
paskui Dakotoj. Apskritai žūtų 
vienas iš keturių amerikiečių, 
pavojinguose rajonuose vienas 
iš dviejų.

KOKIA NAUJŲ BOMBŲ 
JĖGA?

Kardinolo kalboje buvo -mi
nimos Dievo Motinos šventovės 
už geležinės uždangos — Veng
rijos. Lenkijos. Čekoslovakijos. 
Ukrainos. Nei Aušros Vartų nei 
Šiluvos vardas pamoksle vietos 
nerado. Minėjo kardinolas 
Vengrijos primatą, Jugoslavi-. 
jos kardinolą. Prahos arkivys
kupą kankinių pavyzdžiais. 
Tarp jų Lietuvos nukankintų 
vyskupų nebuvo. Gal tai bus, 
kai už Lietuvą bus specialiai 
pamaldos kovo mėn.

Ugniai alyva
Nesantaika tarp Vokietijos
Anglijos provokuojama toliau stiprėjimą. Jis pažadėjęs Mask- 

Anglų nepasitenkinimą šukė- vai eiti Į pagalbą, jei Vokietija 
lė kanclerio Adenauerio kalba. Sovietus užpultų.

— Unijų prezidentas Meany 
sausio 11 gyrė šen. Kennedy 
vaidmenį unijom ir peikė vice
prezidento Nixono. Tai rodo, 
kad Meany nori išlaikyti unijų 
ištikimybę demokratų partijai.

— Aviacijos štabo viršinin
kas gen. T. D. White pradėjo 
rūpintis, kad bombonešio B- 
70 statyba būtų atnaujinta. 
Lėktuvas gali skristi 2,000 my
lių per valandą. To lėktuvo 
statyba buvo sustabdyta išlei
dus 15 milijonų ir toliau pini-

— Formozoje sausio 12 nu- gUS taupant. Buvo tikima, kad 
krito komunistinės Kinijos lėk- jį ga]ės atstoti raketa Polaris. 
tuvas. Lakūnas žuvęs. Formozo- 
je aiškinama, kad lakūnas no
rėjęs gauti azylį. Bet kitas aiš
kinimas — komunistai norėjo 
išžvalgyti Formozos pakrantes.

— Kinijos norai Indijoje au
ga. Iš Indijos reikalavo rugsėjo 
29 rašte 32,000 mylių rytų šiau
rėje ir 6.000 mylių Ladakh pro-

Hiroshimoj buvo numesta 
20,000 tonų dinamito jėgos. Da
bar būtų vartojamos nuo 1 iki 
10 milijonų tonų. Tokios bom
bos

— Sugriautų keliu aukštų 
mūrinius namus nuo sprogimo 
vietos per 7 mylias; — nupūstų 
medinius namus už 9 mylių; 
—' uždegtų lengviau degamas 
medžiagas per 27 mylias; — 
žmogaus atvirą veidą nudegintų 
per 9-12 mylias; — tokios bom
bos krateris būtų 240 pėdę gi
lumo ir 2,500 pėdę skersmens.

Tai sprogimo rezultatas. Ta
čiau sprogimas duoda dar ra- 
dioaktyvines dulkes.

— Dulkės pavėjui, jei būsi 
už 8 mylių, pasieks per 15 mi
nučių nuo sprogimo momento, 
tirščiausias dulkių debesis bus 
po pusantros valandos ir prare- 
tės po 6 vai.; už 60 mylių dul
kės pasieks tik po 7 valandų 
nuo sprogimo, tirščiausios bus 
po 13-14 valandų ir praretės 

'po 16 valandų.
Po visuotinės atakos per 7 

valandas 30 proc. visos Ameri-
—y. aė ~ *cos nuklota radioaktyvi- mui patalpas, galėsią gyventi pusė pasisakė — ne. Presbi- vincijoje, gruodžio 22 paaiškė- —* Italijos prezidentas Gron-

ftjteuvtef patmijo11 nėm dulkėm. Po poros dienų mieste, nereikėsią keliolika ki- teflonai laikomi liberaliausiais jo, kad jau reikalauja 36,000 chi vis dėlto vyksta į Maskvą
Amerikos Mugumg. pusė visos Amerikos. Tometrų bristi per purvą. protestantais. ir 15,000 kv. mylių. vasario 8-11. ,

Berlyno klausimas grįžo ir Sukiršino iuos Berlynas, antisemitizmas, Edeno pasakojimai, 
parodė, kad tarp Vakarę nėra J J
yienyb^vienaipgaivoįaVo- okomunstaįgarsiai džiaugias, ir EisenhovoHs domėn tuo j a 
kietija, remiama Prancūzijos, c? ------
Kitaip Anglija, remiama Ame
rikos.

Progą nevienybei paryškinti 
davė Vokietijos kanclerio A- 
denauerio kalba Berlyne sausio 
11. Ten jis pareiškė, kad

Vakarę kompromisinis siūly
mas sudaryti laikinę sutartį 
dėl Berlyno buvo Gromyko at
mestas. Tad ir Vakarę siūly
mas yra baigtas, toliau jo ne
bėra. Kancleris pasisakė už sta
tus quo palikimą Berlyno klau
simu.

Prezidentas Eisenhoweris 
spaudos 'konferencijoje sausio 
13 dėl pačių aktualiųjų klausi
mų: . *

— Ar Anterika protestuos 
prieš Sovietų raketę bandymus 
viduriniame Pacifike?

Prezidentas mano, kad Sovie
tai tam turi teisės. Amerikai 
protestuoti nebūtų patogu, nes 
ji pati tokiem mėginimam nau
dojasi tais vandenim.

— Ar Amerika yra atsidūrus 
antroje vietoje dėl sovietinių 
raketę pranašumo?

Prezidentas sujaudintu balsu 
kalbėjo, kad Amerikos apsau
gos reikalai yra gerai apsvars
tyti. Visą savo gyvenimą pra-f 
leidau kariniam reikalui — kal
bėjo prezidentas, — ir turiu 
teisę manyti, kad tuos reikalus 
daugiau išmanau nei kas kitas. 
Aš tikiu Jungtinių Valstybių ga
lia. Aš tikiu, kad ta galia yra 
ir nebus reikalinga jos pavarto
ti; tačiau ji reikalinga tam, kad 
ir kita pusė savo galios ne
vartotų.

Bombonešis B-70 nedirba
mas ne dėl pinigu trūkumo. Jo 
padarymas reikalauja daug lai
ko, o kitas priemones jo vie
toj galima greičiau turėti.

Prezidentas paneigė taip pat. 
kad vyriausybė būtų privertu
si kompanijas ir unijas susitar
ti dėl plieno.
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le Įprftfiijm’ias dėl kriste Nato 
organizacijoje. De Gulte kalti- 
namas, kad viršūnių knafaron- 
dja atįdėta De Gaūlte «tekiąs
vykdyti savą politiką, kuri ski
riasi ir nuo Amerikos ir nuo 
Anglijos.

Kodėl taip yra, paaiškina de 
Gąulte patirtfeu--nffinHwM>j pu~ 
eity, antrojo pasaulinio karo

rado savo galybę. Tuos laikus, 
tų laikų savo siekimus ir san
tykius su Anglija, Sovietais bei

le savo atsiminimų knygoje 
“Salvation”.

SUSITIKIMAS 
SU CHURCHILLIU

Paryžių išlaisvinus, dę Gaul- 
. le sugalvojo pakviesti Chup- 
chilį ir jo ministerį Edeną. Jie 
atvyko 1944 spalio 30. Buvo 
priimti su prancūzišku įspūdin
gumu. De Gaulle turėjo pagrin
do rodyti Churchilliui kuo dau- 

- giausia pagarbos. Churchillis 
buvo jį pats pirmasis pripaži
nęs kaip Prancūzijos išlaisvini- 

X mo kovų vadą, paskui kaip lai-; 
kinosios vyriausybės galvą. 
Churchillis buvo perkalbėjęs ir 
Ameriką, kad ji atsisakytų nuo 
gen. Giraud ir pripažintų de 
Gaulle.

Tačiau ne šitam sentimentui 
de Gaulle buvo pasikvietęs An
glijos vyrus. De Gaulle rūpėjo 
tolimesnis Prancūzijos likimas, 
labiausiai — grąžinti Prancūzi
jai didžiųjų valstybių eilėje bu
vusią ir karo metu prarastą 
vietą. Matė de Gaulle, kad nei 
Amerika, nei Rusija, nei Angli
ja nesiskubino tai pasiūlyti 
Prancūzijai.

Kai de Gaulle dabar apie tai 
užsiminė Churchilliui, tas pasi
rodė rezervuotas. Veltui def 
Gaulle įrodinėjo, kad po taro 
iškilo Amerika, Sovietai, Kini
ja, o susilpo ne tik Prancūzi
ja, bet ir Anglija; kad dvi pa
starosios valstybės turi eiti są
jungoje drauge. Churchillis dės
tė kitaip. Amerikiečiai — sakė 
jis — turi didelius resursus. 
Ne visada juos panaudoja savo 
reikalui. Jis, 
giąsis jiem 
Ypačiai geri 
Rooseveltu.

Churchillis, sten- 
padaryti įtakos, 
jo santykiai su

.J,'. . t>E OMM.LE MSMNHU./ .
Praėjusiam* kar* Prancūzija, viena it ^tesupo* M*
nagu galių* buvo laukti------Kfokvianam gi parblokštam tenka ieškoti nr
dar laikot? ir turi viltim IMrnM. — Kaip gan. de Gaude ieškojo malonės 
iš to išėjo, — Paparskuta jis pats.

sunkumų. Kai dėl Prancūzijos kė Prancūzijai ne ko kito, bet 
— tai ji atsigaus, daugiausia lygių teisių su kitais didžiai- 
de Gaulle dėka. Tik reikia kant- siais.
rybės. Durys jau praviros. Ne- De Gaulle siekė, kad Pran- 
trukus jos ir visai bus atdaros, cūzija dalyvautu tarp didžięję 

kaimenės. Klausimas tik, ar ga- ^Tačiau dabar de Gaulle turįs lemiant pokario Europos.
tenkintis sėdėjimu prie prakti- mą. Kai tame kelyj* nerado 
nio valdymo stalo, o kitus rei- Churchillio paramos, akys nu
kalus tvarkyti tegul .paliekąs krypo į Staliną.
Churchillio rankom.

Tokis sprendimas negalėjo 
patenkinti de Gaulle, kuris sie-

O kai dM Rusijos, tai ji yra 
didete bestija, kuri ilgą laiką 
buvo išalkusi. Jos negalima da
bar sulaikyti nuo ėdimo, ypa- 
čiaTkafjiguli tarp savo aukų

linu įą sulaikyti, kad tų aukų 
visai neprarytų.

Churchillis stengiąsis pa
lenkti rStaliną. Tačiau po ėdi
mo ateina virškinimas. Kai tas 
laikas ateis, rusai turės didelių
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ministeris ir- reristendjos 
das, dabar opozicijoje de 
te politikai Alžiro klausimu) 
rėjom praleisti savaitę Sovietų 
sostinėje. Gal bus galima atgai
vinti seną Prancūzijos - Rusi
jos solidarumą? Buvau
vęsis sudaryti sutartį tarp 
cuzijos ir Rusijos, jei kada 
tų Vokietijos grėsmė.

Maskvą pasiekėm gruodžio 2, 
šeštadienį (1944). Po

ADAM REALTY CO.

Buvau pakviestas atvykti į 
Maskvą. Su ministeriu Georgės 
Bidault (tada užsienių reikalų

WINSTON Churcillis (v.), Charles de Gaulle (d.) ir Wl. Sikorski (k.).

aplinkui apskritą stalą. Kalbė
damas ar tylėdamas, Stalinas 
akis laikė nuleidęs ir žaidė pieš
tuku. Jis sutiko, kad su Vokie
tija reikia atsiskaityti be pasi
gailėjimo. Tačiau kai užminiau 
apie galimą sąjungą tarp Pran
cūzijos ir Rusijos, Stalinas pa
sirodė rezervuotas. Jis tuojau 
nusuko, kad tą klausimą rei
kia aptarti su Amerika ir Ang
lija. Pagaliau, pakeldamas gal- 
/ą, pasakė:

"Gerai, apsvarstykime Pran
cūzijos - Rusijos sutartį, kad 
nūsų kraštai galėtų imtis bend- 
rų' priemonių prieš naują Vo
kietijos agresiją". Buvo paves- 
a paruošti susitarimo projek
tą ministeriam Bidault ir Mo

Solistė Lionė Juodytė Mat- 
hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn JI, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews,256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida.

ELEKTROS MOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS KUMPIKAS 
119 GRAND STREET 
BROOKLYN .11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• .DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VBSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų 
šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas

' Papildomas gazas.
-^SiBiedaj^'nauji'^
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v^ 
šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti
STerling 9-6534 (po 8 vaL vak.)

Po kelių dienų pasitarimų 
misterių projektai suartėjo.

(Bus daugiau)

KAS {VYKSTA ŽEMĖJE |

PER VIENĄ VALANDĄ
Vokiečių žurnalas “Sonne” 

itspausdino straipsne.lį statis- 
inių žinių apie įvykius žemė-

Visoje žemėje per vieną va
lą žmonių gimsta 5,500, o mirš- 
a 4,700; prieauglis 800. Vadi
nasi, per parą žmonių padau
gėja 19,200, o kasmet 7,008,000.

Bulvių suvartojama 25 mili- 
ionai kilogramų; duonęs — 30 
nil.; įvairių daržovių — 10 mil.; 
mėsos — 4,5 mil.; žuvies 3 
mil. ryžių 35 mil. kiaušinių 3 
mil. Išgeriama 1 mil. stiklinių 
alaus, 3.5 mil. vyno; surūkoma
už 2.5 mil. dolerių.

Įvairių įsilaužimų 
200.000, iš kurių būna 
žudymų.

Paštu pasiunčiama
siuntinių ir laiškų apie 1.5 mi
lijardo; telegramų — apie 160 
tūkstančių. Telefonų pasikalbė
jimų būna IĮ milijardų.

Pusė žmonių žemėje yra raš
tingų, kita pusė nemoka nei 
rašyti nei skaityti.

Tik dviejuose žemės trečda
liuose yra paštas, telegrafas ir 
telefonas. P. Savickas

įvyksta
17 nu-

Šumauskas mėgsta palygini- Iš LIETUVOS 
mus apie tai, kaip sovietų val
doma Lietuva pralenkė nepri
klausomą Lietuvą ir Jungtines 
Valstybes

MBllB*BMBW*n*hMIBMBnBnBllHBMB»lBll* lBllBMBII*ll*lHlie<iBlMe*ll*ilBllBMBne:iBll*limi*lllllBi* i*lMllBRBB*llBlHR—BB—e'4

Norite geros—meniškos fotografijos |
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, |

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. | 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys i

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa St, RidgevrooS, Brooklyn, N. Y. |

Skambinti tel HYacint 7-4877

H 0 L Y LI G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn 11, N. Y. Resid. Illinois 8-7118

' KRITIKUOJA 
JAV STRATEGIJĄ

Armijos informacijos šefas 
gen. W. W. Quinh sausio 8 taip 
pat paskelbė aštrią kritiką dėl 
Amerikos saugumo strategijos. 
Amerikos pranašumas, sako jis, 
prieš 10 metų atominių bombų 
srityje visai neatgrasė komu
nistų nuo agresijos Korėjoje, 
kur jie metė 1.5 mil. žmonių. 
Amerikos jėga, pagrįsta vienos 
rūšies ginklu, yra labai pavo
jinga. Amerika reikalinga pa
slankios strategijos — atsakyti 
agresoriui tuo ginklu, kurį jis 
pavartoja.

— Sovietų karo attache pa
vaduotojo Glinskio žmona Wa- 
shingtone buvo sulaikyta “su
permarkete” su mėsos gabalu 
po apsiaustu, nors jis tebuvo 
tik 2.56 dol. vertės.

pažanga pralenkė ne tik nepri
klausomos Lietuvos, bet ir 
Jungtinių Valstybių pažangą.

Sustojame prie poros pavyz-
Lietuvoje 1959 išėjo M. J. džių. Šumauskas su nepriklau- 

Šumausko knygelė Pasakojimai 
apie Lietuvos ateitį, šumaus
kas yra dabar vadinamas mi
nisteriu pirmininku. Jo knyge
lė yra propaganda apie bolše
vikų okupuotos Lietuvos pa- Pramonė per pusantro mėnesio 
žangą, kuri po septynerių me
tų plano būsianti dar didesnė.

Lietuvoje sovietinio režimo 
pasieKią pažangą šumauskas 
mėgsta lyginti su kuo nors. 
Įprasta būdavo anksčiau sovie
tinio režimo Lietuvą lyginti su 
“buržuazinės Lietuvos” (ne
priklausomos Lietuvos) laikais.

Dabar atėjo naujas palygini
mas —- su Jungtinėm Valsty
bėm, kurias reikia pavyti ir 
pralenkti.

šumausko knygelės išvada 
— Sovietų valdomos Lietuvos

somybės laikais lygina sovieti
nio režimo pramonės pažangą. 
Sako:

Sovietinio valdymo metu pa
statytos 102 stambios įmonės.

tojui tekę 512 kg. pieno, o 
Jungt. Valstybėse 326, sviesto 
Lietuvoje 6.4 kg., Jungt. Vals
tybėse — 3.6

šumausko mėgstamus lygini
mus pratęstam. Jo knygelės 
tvirtinimu? palyginant su jo 
partinių draugų ir Lietuvos o- 
kupacinių pareigūnų ar parti
jos sfteudos tvirtinimais.

Kai Šumauskas tvirtino apie 
tokią didelę Lietuvos pramonės 
gamybą, tai galėtum manyti, 
kad tie gamintojai, Lietuvos 
darbo žmonės, yra užversti sa
vo gaminiais. Bet Justinas Pa
leckis oficialiame įsake 1959 
balandžio 23 tvirtino:

Valstybėm “darbo žmonės dažnai nega-

dabar pagaminanti tiek, kiek 
nepriklausomoj Lietuvoj paga
mindavo per visus metus. Ir -^ 
darbo jėgos esą tris kartus 
daugiau ...

Su Jungtinėm
Šumauskas lygina Lietuvos so- Ii tinkamu laiku pasisiūdinti, 
vietinio režimo žemės ūkio pa
žangą. Ir sako:

Lietuvoje pagaminto sviesto 
ir pieno 1958 vienam asmeniui 
tekę daugiau negu “turtingiau- 
siame kapitalistiniame krašte 
Jungtinėse Valstybėse”. Esą 
1958 vienam Lietuvos gyven-

SIŲSKITE ŠVENTĖMS SIUNTINIUS GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS Į LIETUVĄ, 
Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas. — (Leista Sovietų Rusijoje) 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu
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MOŠŲ 

SKYRIAI

332 Fidmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 

Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth St 
Boston 27, Maso.

Tol. ANdrew 3-9040
Hartford, Conn. 

Tel. CHapsI 6-4724

įvairių

partiečiai ir spauda rašo fak
tus, kurie liudija kitą padidė
jimą — darbo žmonių apleidi
mą, jo būtinų reikalų netenki- 
nimą, padidėjusį labiau nei 
"buržuaziniais" laikais.

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds 
Kreiptis: ,

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
Tel.: VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai ryto ligi 9 vai vak., . 
__ sekmadieniais — 1 vaL p.p. ligi 5 vaL vak.

39 Raynrand P!axaW.
Novvarfc, N. J. 

Tel. MAriut 2*2*77

900 Utenu? Bd. 
Cleveland 13, OMo 
Tsl. TOwer 1-1461

11339 Jot. Pampa ti 
Detrott 12, Mtoh.

Tol. TOwnssnd S-3M* Tol. WAI«*Ut 5-6373

Mūsų didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 4* vai. laikotarpyje, Pasieks savo paskyrimą «-7 sa
vaičių laikotarpyje; oro paltu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jOs galite gauti tvairiauMtų goriausios rikMos 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas: Katalogas veltui.

susitaisyti ir chemiškai išsiva
lyti drabužių, baldų, televizijos 
aparatų ir kitų kultūrinės bei 
ūkinės reikšmės daiktų”.

“Sovetskaja Litva” gausu bu
vo pernai tokių žinių:

Zarasuose sunku pasitaisyti 
kostiumą, atsiremontuoti batus, 
susitaisyti laikrodį, dviratį ... 
— Šiaulių kombinatas Elnias 
turi pagaminti Šiemet 2 mil. 
porų batų, bet jis neturi ba
tam supakuoti dėželių ... — 
Vartotojai negauna kibirų, kas
tuvų, vinių ar net adatų.

Vilniaus radijas spalio 3 gy
rė, kad vienas meškeriotojas 
sugalvojo iš gelžgalio pasida
ryti meškerei blizgę (nes jos 
negali gauti nusipirkti).

“Laisvė” rugsėjo 18 atpasa
kojo grįžusių iš Lietuvos infor
macijas: “iš pranešėjų patirta, 
kad yra jaučiamas popierio 
trūkumas, o rašytojų ir raštų 
perteklius” ...

Lietuvoje sustiprintu tempu 
gamina, bet tik ne Lietuvos 
gyventojam. Kas nuo Lietuvos 
darbo žmogaus nutraukia jo 
kruvino darbo vaisių?

Šumauskas mėksta kartoti 
savo senus pasakojimus apie už
sieninius imperialistus, kurie 
išnaudoję "buržuazinę Lietuvą".

Išnaudotojų ieškojimą pratę
siant, sustojam prie “Sovetska
ja Litva” pasakojimo apie tą 
patį pieną. Rašė, kad Joniškio 
rajonas viso savo pagaminto 
pieno turėjo 81 procentą “par
duoti valstybei”. Panašus pro
centas ir kituose rajonuose. Va
dinas, žmonėm lieka tik penk
tadalis to, ką jie pagamina. 
Jiem už tai “užmoka”. Kiek už
moka?

Pratęsiam -vėl šumausko 
mėgstamus lyginimus toliau 
apie uždarbius “buržuazinėje” 
Lietuvoje, Jungtinėse Valstybė
se ir sovietų valdomoje Lietu
voje:

... K«d g*lėtų nusipirkti to

Ž Šamote .am saoL. 9^Lpmf, pvty^mi Sv DVrzWZI» 90 WwnUC9yr <099^99999^
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Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 
kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiate

DOVANŲ PAKETUS Į
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2.
3.

Ar yra tai įrodžiusi?
Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?
Ar ji naudoja geriausias įpakavimai dėžes?
Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 mėtis?

6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?
Atsakymas bus TAIP į visos aukščiau patiektu* 

klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių: f

5.
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akys greitai užsidega nekant
rumu, kadtik per ilgai nenu-

pietus. 1959 vasarą per 100,000 
jaunuolių buvo pasisklaidę Aus
trijoj, Italijoj ir pietų Pran
cūzijoje. Dažniausiai grupėmis,

solo, Gabicce, Grado, ar kaip 
jie ten besivadintų, susilaukia

kaskart stiprėja. Pradžioj visi 
troško pamatyti, kaip atrodo 
svetimi miestai ir kalnai, ka
vinės pajūry ir gondolosf Ve
necijoje. Dabar vasarotojai at
sižiūrėjo ir ima ilgėtis ramybės 
bei poilsio. To pasėkoj ir ma-

, praturtėjo žmones

tokios jaunimo kelionės nau
dingos jiems patiems ir Euro
pos ateičiai, netenka įrodinė
ti. Pakanka pasiklausyti jų 

.—nuostabos ir žavesio pilnų pa-
biurų agentai be atvangos zu- sakojimų apie aplankytus kraš- 
ja po Viduržemio jūros kraš- tus ir žmones.

.J-LLU—JIL-J. J?.

sarotojai vien maistui ir nak-

ar pietų Austrijoj. Kelionių 
Murai organizuoja bendras, ke
liones į šimtus vietovių, ir to
kios atostogos nėra per bran

ku© ryškiausiom spalvom- nu- -g“®
^ pięgti savo pergyvenimus-. - =-

Atostogos mūsų epochoj nė
ra vien tik poilsio metas, ka
da ilgiau pamiegama ir ramiai 
sau tvarkomasi apie namus. 
Ne, atostogas šiandien supa 
kažkokia šventiška nuotaika. 
Galima būtų teigti, kad jos ta
po gražia pasaka, kuriai tiki 
mūsų meto žmogus. Tos pasa
kos princas nepasiliko išdabin
toj pily, bet grįžo namo ir štai 
šneka, užsigurkšnodamas iš sa
vo stiklo. Ir kuo tolimesnės 
šalys, kuo pikantesni valgiai, 
retesni, gėrimai, tuo labiau spin
di gyvo “princo” karūna mū
sų kasdienybės pilkumoj.

Bet ilgesnės kelionės, atosto
gos užsieny savyje' nebėra jo
kia didelė naujiena nei Euro
poj, nei Amerikoj. Pasikeitė lai
kai. Praturtėjo žmonės. Išsiplė
tė kelių tinklai su pigiom ir 
patogiom susisiekimo priemo
nėm. Ir dabar neretai išgirsi 
tokioj Vak. Vokietijoj mūrinin
ko pagelbininką pasakojant 
apie matytą Rivierą, lyg ji bū
tų visiškai čia pat, greta jo gy
venamo miesto, kurio gatves 
jis pažįsta, kaip savo švarko 
kišenę.

iminėtas vietoves, kavines ir

Ne vien vyresnio amžiaus 
vasarotojai važiuoja į užsienį. ?ei?d. .

- -

DARBININKAS

Papigintos knygos
Papigintomis kainomis Dar

bininko administracijoje gauna-

duris į saulėtas atostogas. Joms 
reikia ir laiko. O jo taip pat 
nevisi vienodai turi. Mokslo

Gaidamavičiaus — 
didvyris, šventasis,

vinskto — šv. Kazimieras —
2 dol., J.

Novisada miela svetur saviškį 
sutikus

Jei tavo pažįstamas vokietis, 
sugrįžęs iš Sicilijos, ims. prie 

tus, ieškodami vis naujų tykių kavos puodelio pasakoti, ką
ir kartu patrauklių vietų jų jis kelionėj matęs ir girdėjęs,

įstaigas lankančiųjų atostogos 
pačios ilgiausios Studentai a- ..mos šios knygos: Zenono I- 
tostogauja ištisus 5 mėnesius 
metuose: kovo - balandžio ir 
rugpiūčio - spalio mėnesiais 
Tarnautojams skiriamos 2 - 4 
savaitės apmokamų atostogų. 
Kiek blogesnėj būklėj darbi
ninkai. Statistika skelbia, kad 
94 proc. darbininku mažiausiai 
12 dienų metuose atostogauja 
darbdavio sąskaitom Vokiečių 
socialdemokratai pateikė įsta
tymo projektą, pagal kurį trum
piausios atostogos turėtų būti 
išplėstos iki 18 dienų. Federa
linė J darbo ministeriją tam 
projektui, palankiai nusiteikusi, 
ir atrodo, kad netrukus kiek
vienas Vak. Vokietijos pilietis 
turės teisę į 18 dienų apmo
kamas atostogas.

J. MEDAITIS

Gailiaus — 
1 dol., dr. P. 
— Milžinas, 
. — 1 dol., 

A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol., pridedama 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

s “rei- 
- tik visa bėda, 

kad ir Sicilijoje esą jau per 
daug jo tautiečių. Kur eisiąs, 
kur neisiąs, vis atsimušiąs į 
bavarą, hannoverietį, švabą. 
Bet ir šitoj “bėdoj” ateina ke
lionių biurai į pagalbą. Jų nau
jieji atostogų prospektai siū
lo “pailsėti” nuo miesto triukš
mo ant garlaivio denio Vidur
žemio jūroj, Atlante (kainos 
svyruoja tarp 400 ir 4,000 

''DM),'arba kurioje nors Airi-.
kos oazėje. O kam dar ir tai 
per arti, tas gali nusipirkti bi
lietą į Tokio.

Tik į šiaurę, į Skandinavi
ją, retai kas iš Vokietijos nu
keliauja. Bet ir švedai, norve
gai, jei jau kartą išsirengia il- 
gesnėn kelionėn, Vokietijos 
gamtovaizdį tepamato pro au
tomobilio langus; ir juos labiau 
vilioja pietų kraštų saulė.

Pati Vokietija turistų stoka 
negalėtų nusiskųsti. 1958 joje 
pernakvojo 9,7 milijonai sve
timšalių, pirmoj vietoj ameri-.. 
kiečiai, toliau olandai, anglai, 
šveicarai. Vieni lanko gimines, 
Įriti iešlfo sveikatos žinomuose 
kurortuose, treti pasikakina 
Vokietijos krašto grožybėm ir 
viešbučių paslaugom.
Reikia ne tiktai pinigų, bet ir 

laiko
Bet ne vien pinigas atidaro

Wm. J. Drake (Dragūnas)

62 HARRISON AVENUE BOSTON, MASS.
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Mano dede KazimierasKur keliauja vokiečiai
atostogų?

tvarkydamas sau ir kitiems, ar-

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA

žinia, tie maršalkos nevisa- Padarysi.

SOLISTES

VALENTINOS KOJELIENĖS

KONCERTASDEBIUTAS
RE N G I A M A S

TOWN HALL, 113 WEST 43rd STREET, NEW YORK

Prie pianino PAUL ULANOWSKY

Tuoj po valiutos reformos 1948 
ėmė srovės vasąrotojų tekėti 84-14 JAMAICA AVĖ. 

WOOOHAVEN 21, N. \ 
(Forest Parkvay stotis)

Tel. Hlckory 1-5220 
Rez. JAmaica 6-7272

metalinėje 'j|palvoje . taip

SPECIAL PRICES
FOR SENDINO OVERSEAS

joje, prie ežerų ir kalnų papė
dės; kitų gi akys sotinosi pie
tuose gamtovaizdžių peisažais. 
Kaip anglai, taip ir vokiečiai

y It šiltų kraštų paukščiai,
traukia dabar ir vokiečiai^ * 
pietus. Trylika milijonų vokie
čių iš Vak. Vokietijos ir Vak.M?- ,. , - _____ ..._______

Berlyno buvo palikę trumpam 
savo namus ir 1959 metais

barškėdavo, kai tą lazdą pakru- mas, kaldamas ir naujas klum-

LARGE SELECTION OF FINEST QUALITY WOOLEįi8 
a t

Transliuoja ii stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.

Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

PROGRAMOJE 

PASAULINIŲ IR LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ KORINIAI

Šį kartą tau, Pauliuk, nore-. PRANYS ALŠĖNAS 
J čiau papasakoti apie savo dėdę

Kazimierą, kuris, deja, pagal čia, tiesią ir karišką jo povy- tindavo. Ten būdavo pripilta peš dirbdamas, arba pakinktus 
gautas žinias, yra Lietuvoje jau zą, tas pareigas jam teikdamas, kažkokių šratų.

M. NOVAK & SONS—

■js ?~d -

TĖVU 
IAIS

i SENOJI sodyba Aukštaitijoje. Nuotrauka iš Lietuvos.

daug įvairių įvairiausių pasa
kų. Mokėjo ir kiti, bet tiktai 
dėdė Kazimieras nepatingėda
vo jų mums pasakoti, pasako
ti ... Nebent kada nors bū
davo užsiėmęs kokiu nors la
bai skubiu ir svarbiu darbu.

Jis sekdavo vaikams pasakas

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 

Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais
Nuo 8 ligi 9 vaL ryte

VEDĖJAS —P. VIŠČINIS 
47 Banks St. .

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209-

savo namuose, kur mes dažnai e®©©©®®©©©- 
pat užęidavOm, taisydamas, lopyda--

Lietuvos Vyčių Radijo Programa

miręs.
. . i „ Tas mano dėdė mirė, sulau-jgkojo “pasakų karalystes . k paUkau
De^m nuhjonai ją surado sa- r(x]()S metus
vo krašte, ypatingai Bavan- (Ur Dievulis lcido jam

ti, pasitraukus man iš tėvynės, 
tikrų žinių neturiu. Pagal jo 
metus, dėdę Kazimierą jau a- būdavo atsarga pakaitai, 
nuomet galima buvo vadinti 
seneliu. Tačiau jo sveikata ir 
išvaizda, anaiptol, nerodė jį 
esant sukaršusį senį. Jis tebe
buvo aukšto ūgio, neikiek nesu
smukęs, apyliesis, juodais, trū- 

’ pūtį (tik truputį!) žilstelėjusiais 
plaukais. Na, o jo tiesumėlis 
— tai buvo tarytum kokio ka
riškio, generolo. Kai eidavo pro 
šalį, tai jo galva, sakytumei, 
dangų rėmė, o pečiai stiebėsi 
nelinkdami, it kokio jaunikai
čio. Ir visus dantis tebeturėjo.

Mano tas dėdė Kazimieras tu-

Jis buvo, bažnyčios tvarkdarys, <ne maršalkos, praleisdami kur nors'lauke, gyvulius ga- ‘ 
vadinamas maršalka. Lietuvos pro bažnyčią pxaeinanti kuni- nydamas ar arklius naktigonėn j 
bažnyčiose kitada tokių maršai- gą, ar procesijai besitelkiančias išjojęs. Y
kų buvo ne po vieną, o po ke- moteris ir vyrus su vėliavom Ir kokių tų pasakų jis mums į 
lėtą. Jei kartais vienas ar ant- bei altorėliais, taip subarškin- pripasakodavo! Vienos jų bū- < 
ras imdavo ir dėl kurios nors (jav0 savo galybės lazda, kad davė gražios, švelnios, malonios, 1 
priežasties nepasirodydavo, vis moterėlės net krūptelėdavo. 0 ^tos — šiurpios. Beklausant i 

Vis, mat, valdžia — nieko ne- baisu pasidarydavo, šiurpuliai 
per nugarą pagaugais nueida
vo. Bet visos jo pasakos mums 
būdavo be galo įdomios. Jos 
niekad nenusibosdavo.

Dėdė Kazimieras buvo mano 
tėvelio vyriausias brolis, tad jo ! 
vaikai jau buvo suaugę. Todėl, 
atėjus ganymo dienoms, kar
ves į lauką išgindavo dažniau- j 
šiai manasis dėdė. Mes gyveno- < 
me kaime, kur karvių bei avių Į 
banda būdavo ganoma bendrai. ] 
Kiekvienas kaimo ūkininkas j 
turėjo leisti piemenį ganyti tiek j 
dienų, kiek jis turėjo karvių ir ; 
avių. Savo dienas atganęs, tas | 
ūkis buvo laisvas nuo ganymo, J 
pakol kiti savo dienas atganys. ;

Tokiu būdu, dėdei Kazimie- ] 
rui karves į lauką išginus, ki- ; 
tiems piemeniukams būdavo j 
tikra laimė. Pasakų, pasakų ir 
kitokiausių nuotykių — gyva 
daugybė ...

Tuomet ateidavo į ganyklą 
ir kiti kaimo vaikai pasakų pa
siklausyti, jeigu jiems ir ne- 1 
būdavo eilė ganyti, ypač vasa- | 
ros vidurdieniais, kada, ypatin- ( 
gai smarkiai saulutei užkaiti- , 
nūs ir karvėms šventosios upės ( 
pakrantės smėlyje sugulus, dė
dė turėdavo gana gražaus laiko. 
Tuomet būdavo maudomasi 
Šventosios skaidriam vandeny 
arba pasakų klausomasi.

Tiesa, su dviem piemenim 
ganydavo kaimo bandą ir dar 
vienas suaugęs žmogus — sam-1 
domas kerdžius. Deja, ne visi 
kerdžiai buvo geri pasakoriai. 
Kiti tam tikslui visiškai būdavo 
ne kam verti.

Kai jau ūgterėjom, žaviomis 
vasaros naktimis tekdavo išjo
ti arklius naktigonėm anapus 
šventosios upės, į pamiškėje 
esančią didelę pievą. Lumė-

(Nukelta į 5 pus.)

atostogautojai labiausiai mėgs
ta Italiją, po to Austriją, Švei
cariją, Prancūziją. Gal jau vien 
dėl to, kad vasaros sezonas Ita
lijoj ilgiausias. Tom dienom, 
kada Vokietijoje be palto ne
išeisi laukan, tokioj Sicilijoje 
gali degintis saulėj. Žavi gam
ta, istorinės įžymybės, linksmi 
gyventojai ir neperaukštos kai
nos — visa tai nusveria kelio
nės planą. Ji baigiasi dažniau
siai prie Adrijos, Rivieros, Si
cilijoj ir didmiesčiuos, kaip 
Roma, Florencija. Kiek Italijoj 
suplaukia svečių, pasako 400 rėjo išskirtinas pareigas Vidiš- aguona, kurias galvutėje bars- ti kaimo vaikai, žinai, Pauliuk,
milijardų lyrų suma, kurią per kių bažnyčioje. Sakyčiau, būtų kėdavo, kai vėjas pūtė. Tokia kodėl? Gi dėlto, kad dėdė Ka-
1959 metų sezoną išleido va- klebonas nusižiūrėjęs į grakš- buvo ir maršalkos lazda: jos zimieras mokėjo daug, labai

da būdavo reikalingi. Bet-jau Mano dėdė Kazimieras, kai 
atlaidų metu — tai be jų ne- jau žingsniuodavo per bažny- 
galėjai apsieiti, ypač kai žmo- čią savo iškilmingoje uniformo- 
nės procesijoje ėjo. Maršalkos je ir su ta galybės lazda, tai 
tada įsivilkdavo į baltas kom- 
žas ir persijuosdavo gražiai siu
vinėta juosta; kai kur dar bū
davo margi rūbai, lyg kokia u- 
niforma. Bet pats reikalingiau
sias daiktas, kuris rodė jų pa
reigas ir galybę, buvo tokia
stambi ir aukšta lazda su me- nieką kitą. Suprantama, aš tai 
faliniu bumbulu. Ji atrodė, kaip labiausiai, ir mano trys bro- 
darže nusistiebusi ir nunokusi liai, bet mums neužsileido ki-

atrodydavo kaip maršalkų mar
šalka — tikras jų vadas. Jam 
pabarškinus, niekas nė nebandė 
dar delsti ir nesitraukti iš ke
lio. Toks galingas buvo mano 
tas dėdė!

Bet vaikai jį mylėjo, kaip

COLUMBIA ARTISTS MANAGEMENT, INC., 
įvyksta SEKMADIENĮ, SAUSIO 24 dieną 

5:30 VAL. POPIET

Bilietai nuo sausio 11 dienos parduodami Town Hali kasoje.

118 West 48rd St. — Bilietų kainos: parteris $2.50 ir $1.75, 
balkonas $1.75 ir $1.15, ložės $3.00 už vietą.

BRADDOCK, PA.

Lietuvių Radijo Valandos Programa
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vaL dienos

Iš WHIL — 1430 kilocycles, Medford 55, Mass. stoties

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI, 50 Cottage St., 
Norwood, Mass. Skyriai: L1THUANIAN FURNITURE CO. — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 
P. O. Box 132, So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė., Cambridge, Mass. ■— Telefonais 
NOnvood 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrevv 8-4618; K Irkland 7-8533

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 “Magdutes pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis j Baltic Floriste gelių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.

STEPONAS MENKUS

STUKAS
r. i: 111; 

tWAVERl



DABBiNINKAS

f

Nanjos lietuvių atžalos
“Esu jau gerokai suameriko- NINA GĄHJŪNfENŽ 

nėjusi Bijau, kad savo kalbo- -

Todėl tolimesnį No vakaro va
dovavimą perduodu Juozui 
Giedraičiui”.

Ta “suamerikonėjusi” mote
ris, pasakiusi atidaromąją vai
kų, eglutės kalbą, yra Phylis 
Gailun, antrosios kartos Ame
rikos lietuvė.'Tai reto veiklu
mo ir neišsemiamos energijos 
moteris. Ji gali padaryti tai, 
ko kitas nedrįstų ir susapnuo-

Pereitais metais ji buvo su
organizavusi lietuvių kalbos pa
mokas amerikietėms, ištekėju
sioms už lietuvių. Ištisus moks
lo metus reguliariai rinkosi ai
rės, lenkės, prancūzės, vokietės 
ir kitokios kilmės amerikietės 
ir vien už gautą iš savo vy
ro lietuvišką pavardę laužė sa
vo liežuvius neįprastos kalbos

Šiais metais Phylis Gailun yra 
Hartfordo šeštadieninės mo
kyklos komiteto pirmininkė.

KAS IŠMOKTA 
ŠEŠTADIENINĖJE

' Pakyla užuolaida. Scenoje 
sėdi mokytoja su dešimčia mcP 
kinių.

;“Ar/ sniegas yra raudonas? 
Kiek bus du ir du? ... Ar trys 
ir trys yra septyni? ... Paro
dykite man savo nosį ... ausi,

MANO DEDE

la kaip vaikučiams.
KAD PUODAS

NEBŪTŲ TAUKUOTAS
Kad neliktume . taukuotais 

pagyrų puodais, reikia paminė
ti ir kai kuriuos mažus pro
gramos trūkumus. Parodyti,

J.

dė seselė dr. Gabrielė, lietuvių 
parapijos mokyklos (Holly Tri- 
nity High) direktorė.

“Lietuvos niekados Bemačiau. 
Bet tikiuosi, kad man dar teks
ten nuvykti ir dirbti. Lietuvių kaip vyksta lietuvių kalbos pa

mokos šeštadieninėje mokyklo
je, užteko vienos pamokos. Ro
dant keturias klases, 'teikėjo 
pamokų laiką sutrumpinti bent 
dviem trečdaliais ir vengti pa
sikartojimų. Jeigu publika bū
tų vien suaugusių, if tai būtų

kalbą labai mėgstu. Kodėl lie
tuviškai nesimokyti? Kolegijo
se jūs galėsite laikyti lietuvių 
kalbos egzaminus ir gauti kre
ditus” — kalba seselė žinovės 
tonu. Kaipgi nežinos, kad ji pa
ti yra išrūpinusi tokias dide-

IS VISUR

Atkeltas iš 4 psl.) 
slunkių vadinamą. Ach, tai 
gi smagi pramoga, ypač jeigu 
ir dėdė' Kazimieras atjodavo 
arklius. O čia dar Lumėslunkio 
krūmuose lakštingala paryčiais 
nesiliaudavo traukti savo skar
džiosios giesmės, ragindama 
Jurgutį ir kinkyti, ir paplakti, 
ir važiuoti, ir stabdyti. Kiek 
atokiau upėsr, dažniausiai nuo
latinėje . ugniavietėje, būdavo 
kuriamas laužas, aplinkui kurį 
suguldavome visi naktigoniai, 
tik, anaiptol, ne miegoti, bet 
pasakų klausytis. Na, dėdė Ka
zimieras ir porina mums — be
veik nuo vakaro, dar saulės rau
doniesiems gaisrams vakaruose 
nepranykus, ligi ankstyvojo 
ryto, kada rytuose dangus pra- 

‘ deda raudonyti ir mums jau 
reikalinga arklius joti namo, 
nes jų artojai laukia. Mes, ži
noma, namuose pasilsim, pa- 
miegam.

Naktigonės metu, besiklau
sant dėdės Kazimiero pasakų, 
sunku būdavo prisiprašyti, kad 
kuris iš mūsų eitų arklių su
žiūrėti ir suvarinėti i vieną 
vietą, kad perdaug neišklystų. 
Mat, visi bijodavom, kad nelik
tų neišgirsta kokia nors dėdės 
pasaka. Tik tada eidavom ark
lių suvarinėti, kada dėdė pa
žadėdavo pasakų nesakyti, pa
kol suvarinėtojas gris.

Na, o dabar, baigdamas šį 
pasakojime^ apie savo dėdę, 
noriu tavęs, Pauliuk paklausti, 
ar tu žinai, kodėl mano dėdė 
Kazimieras taip ilgai buvo jau
nos dvasios, visad sveikas, links
mas ir laimingas? žinoma, at
sakysi, kad nežinai. 0 gi todėl, 
kad jis, nors ir būdamas ne
turtingas, visuomet pasitenkin
davo tuo, ką turėjo, nesisielo
davo dėl turtų, o taip pat. kad 
jis buvo linksmas ir mėgdavo 
draugauti su mažaisiais ir jau
naisiais.

ir-

Salėje tylu. Visi ištempę au
sis klausosi atsakymų, tarsi juos 
galėtum rasti tik Britanijos 
enciklopedijoje. O jei kuris mo
kinys, išmuštas devyniais pra
kaitais, įstengia pasakyti ketu
rių eilučių eilėraštį, sulaukia 
didelių aplodismentų.

Nusileidus užuolaidai,
Giedraitis neranda žodžių. “Nu
braukiau ašarą. Hartforde lie- les teises hętųvių kalbai Penn- neleistina pasodinti ją vietoje , . __ -

------- —s— — sylvanijos mokyklose. Seselė egzaminų komisijos ir versti lakai ėrdvią ir gražią bažnyčią 
svajoja tą patį padaryti Con- ’ ’ " ’
neetieute.'

Publika jaučia, kad seselės 
dr. Gabrielės asmenyje Hartfor
das gavo tvirtą lietuviškumo 
šulą ir šiltai ją sutinka. O kad 
Lietuvą bent iš paveikslų pa
matytų, jai įteikiamas Lietuvos 
Albumas.

Kun. B. Benesevich, pats ge
rai mokąs lietuviškai, gudriai 
šypsodamasis klausosi seselės 
įtikinėjimų dėl lietuvių kalbos 
naudingumo.

Į klausimą, ar reikia moky
tis lietuviškai, kun. B. Benese
vich žino trumpą, matematiškai 
pagrįstą įrodymą: “Du yradau- 
giau kaip vienas”. Taigi, kas 
moka angliškai ir lietuviškai, 
žino daugiau už tą,-kuris moka 
tik vieną šio krašto kalbą.

Prel. J. Ambotas savo trum
poje kalboje pasidžiaugia gra
žiu pobūviu ir išdalina šešta
dieninės mokyklos mokyto
jams kalėdines dovanėles. Jis 
yra tikrasis šeimininkas lietu
vių parapijoje ir mokykloje, 
bet, sulaukęs 92 metų amžiaus, 
jau jaučiasi esąs tik svečias 
šioje žemėje. Todėl kiekviena

tuviškumas nežus, nes lietu- 
viškai prašneko trečiosios kar- - 
tos lietuviukai” — susigriebęs 
pasiteisina.

Sų. tėvišku pasididžiavimu 
šypsosi dr. James Z. Gailun, 
Hartfordo Dentis Society pre
zidentas, kai lietuvišką pamoką 
gerai atlikę nuo scenos atbėga 
jo sūnus ir duktė.

Toji klasė čiagimiams lietu
viukams, kurių namuose ne
kalbama lietuviškai, suorgani
zuota taip pat Phylis Gailun 
iniciatyva. O kai jie pasiekė to
kių puikių rezultatų, turėję tik 
aštuonias pamokas, garbė ten
ka Marcelei Barolytei, Ameri
kos lietuvaitei -- mokytojai. •-

Daug širdies deda Į šeštadie
ninę mokyklą jos vedėja mok. 
Jucėnienė. Jos klasės pipirukai 
išpylė lietuviškai visus pote
rius, kaip žirnius. Mok. Serei- 
kienės klasė paskaitė ir pa
deklamavo, o dr. A. šerkšno 
mokiniai pasirodė žiną ir lietu
vių kalbos gramatikos gudry
bes.

DU YRA DAUGIAU 
KAIP VIENAS

, Vaikų eglutėje lietuviškajai 
visuomenei pirmą kartą pasiro

Šv. Andriejaus parapija Philadelphijoje 
mini savo 35 metų veiklos sukaktį

Philadelphijos centre, 1913 . Bendruomenės Balses, sklei-
Wallace gatvėje, yra lietuvių dęs radijo bangomis lietuvišku- 
šv. Andriejaus parapija, kurio-*. mą j>er 7 metus iš WDAS sto
ję nuo pat pradžios klebonau- ties, nuo sausio 23 dienos bus 
ja jos organizatorius ir dabar
tinis klebonas kun. Juozas če- 
pukaitis. Parapija prasidėjo ki
toje vietoje — 11 ir Lemon 
gatvėse. Ten buvo pastatyta 
pirmoji bažnyčia, mokykla. Kaip 
parapijos koplyčia, ir šiandien 
tebeveikia. Ten dar laikosi ir 
mokykla. Bet parapija įsigijo

dvi valandas klausytis skaity
mo ir linksniavimo, 
kalbėti, kai žiūrovų 
sudaro vaikai.

Tiesa, mokytojai
kad jie norėjo parodyti tėvams, atlieka ne tik religinį1, bet ir 
ką kiekvieno vaikas išmoko ir. 
žinoma, pasirodyti, kaip ir ką 
jie išmokino?'*

Deja, rengėjai turėtų atsi
minti, kad vaikų eglutė yra ne 
tėvų ir ne mokytojų, o išim
tinai vaikų pramoga. Mokyto
jai yra tik vadovai, o tėvai tik 
vaikų palydovai. Todėl ir pro
grama turėtų būti tokia, kad 
ji būtų Įdomi ir suprantama 
vaikams, o ne suaugusiems.

Nusiminti nereikia. Vaikai 
yra atlaidūs. Gavę iš Kalėdų 
senelio dovanas, bėgiodami ir 
šokinėdami, jie išsisklaidė sa
lėje, kaip ėriukai lankoje. Dvi 
valandas, kurių metu nuolati
nėmis pastabomis tėvai mėgi
no juos prikalti prie kėdžių, 
buvo jau visiškai užmirštos. Jie 
pažįsta tik dabarties džiaugs
mą, o mes džiaugiamės ateiti
mi, matydami tiek daug jaunų 
atžalų .mūsų lietuviškoje kolo
nijoje.

0 ką be- 
daugumą

teisinosi,

girdimas iš kitos radijo stoties 
— WTEL - 860 bangomis, šeš
tadieniais, 4:30 ligi 5 vai. Visi 
klausytojai raginami klausytis 
ir kitiems pasakyti apie naują 
laiką ir naują stotį. Programos 
vedėjai prašys, kad dauguma 
klausytojų pasisakytų, kiek jie 
klauso BB ir kaip girdi atski
rose miesto vietovėse, ši radi
jo programa atlieka milžinišką 
lietuviškumo uždavinį, tad tiki
masi, kad visi lietuviai supras 
ir rems toliau, o ypač klausy-

dabartinėje vietoje. Prie nau
jos bažnyčios yra graži salė, 
kur esti dažni lietuvių susirin
kimai. Tuo būdu parapija su 
nuoširdžiu klebono pritarimu sis savo programos.

Prel. I. Valančiūnas sunkiai 
serga šv. Agnės ligoninėje. Tik 
šiomis dienomis jo sveikata 
tiek sustiprėjo, kad jau gali 
išlipti iš lovos ir pavaikščioti. 
Linkime greitai pasveikti. R.S.

'NEVVARK, N. J. sausio 3 buvo naujų prelatų jvilktuvės. Nuotraukoje Nevvarko arkivyskupas Thomas A. 
Boland, prel. M. Kemežis, iv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos klebonas Elizabethe, N. J. (dešinėje) ir 
prel. Al. S. Carney, Newark, N. J.

didžiulį kultūrinį, lietuvišką už
davinį. Atrodo, kad ir lietuviai 
tai supranta. Nors jie ir toli 
gyvena, bet sekmadieniais iš 
viso miesto renkasi čia, pamal
doms: Taip ir turėtų būti. Juk 
niekur kitur lietuviai negali, 
gauti savam lietuviškumui pa
laikyti tiek daug, kaip lietuviš
kose parapijose. Juo nuošir
džiau visi tai supras, rems, tuo 
ilgiau lietuviškumas išsilaikys.

Parapijos 35 metų sukakties - 
balius yra rengiamas šį sekma
dieni, sausio 17, 5 vai. popiet , 
4 Chefs naujoj salėj. Progra
moje dalyvaus iš Washingtono 
dr. V. Viliamas, kuris pasakys 
atitinkama kalbą, ir adv. S. 
Mankas iš Philadelphijos. Po 
baliaus bus šokiai, grojant ge
ram orkestrui. Laukiama daug 
parapiečių ir svečių tose reikš
mingose lietuvių katalikų iškil
mėse. Čia atžymės 35 metų dar
bo, aukos ir lietuviško pasi
šventimo nueitą kelią per 35 
metus vienoj lietuviškoj parapi
joj. čia ir draugiškai visi pa
sivaišins, susitiks.

Lietuvišką parapiją LB ypač' 
karštai-sveikina; nes ši parapi
ja labai daug patarnavo lietu
viškai bendruomenei. Ir aš šia 
proga nuoširdžiai sveikinu šv. 
Andriejaus parapiją, jos 35 me
tų sukakties proga. Linkiu pa- 
rapiečiams su jų dvasios vado
vu kun. Juozu čepukaičiu pa
rapijai sulaukti auksinio ir ki
tų jubilėjų. Sėkmingiausio mi
nėjimo ir didžios Dievo palai
mos ateityje.

Kun. St. Raila

KUN. J. CEPUKAITIS

Balfo metinis susirinkimas 
įvyko sausio 10. Susirinkimas 
buvo darnus ir darbingas, nors 
žmonių ir mažokai atsilankė. 
Priimta praeitų metų apyskai
ta, iškelta naujų ir naudingų 
minčių, kuriomis galės pasinau
doti naujoji valdyba. Į ją iš
rinkta: A. Bach — pirmininkas, 
M. Vasienė —- vicepirm., P. 
Šidlauskas — iždininkas, K. Gu- 
dėnas — sekretorius ir T. Ge
čienė — narys. Revizijos komi
sijoje: A. Jurskis ir Mitalas.

Naujoji valdyba turi gražių 
planų. Linkime' juos įgyvendin
ti, o mes, Philadelphijos lietu
viai, talkinsime jų darbuose.

Susirinkimo dalyvė

Paremkime Vasario 16 gimnaziją
DETROIT, MICH.

B $ . 
*. i

RUOŠIAMAS PREL M. KEMEŽIO PAGERBIMAS
Prel. M. Kemežio pagerbimas, 

ruošiamas parapiečių, bus sau
sio 24 Singerio bendrovės sa
lėje. Į paruošiamąjį komitetą 
Įsijungė taip pat ir Anchor 
klubas, kurio kapelionu yra 
prel. M. Kemežis. Klubas vei
kia Singer kompanijoje.

Balfo skyrius išsiuntinėjo 
metinę piniginės rinkliavos a- 
pyskaitą. Iš pranešimų matyti,

ELIZABETH, N J. kinės parapijos, Trakų apskri
čio. Kol buvo jaunesnis, pa- 

jog pavasarinis ir rudeninis va- rengimuose dainuodavo solo, 
jus yra davęs 1.000 dol. pini
gais ir sauaukota 2,600 svarų 
drabužių. Visa persiųsta Į cen
trą. Piginus suaukojo 110 žmo
nių. Užkandžių metu aukojo 
41 moterr., iš jų gauta pelno 
232 dvi. Už juos per centrą 
pasiųsti siuntiniai į Sibirą.

Vienintelė mūsų lietuviška 
gimnazija Vokietijoje šaukiasi 
pagalbos. Mūsų sesės lietuvai
tės ir broliai lietuviukai semia
si ten lietuviškos dvasios peno. 
Jie nori išlikti lietuviais. Mūsų 
pareiga yra ištiesti jiems pa
galbos ranką, nes argi mes lei
sime jiems sėdėti klasėse nuo 
šajčio drebančiomis rankomis?

Jau kuris laikas, kai visose 
Amerikos kolonijose vyksta 
tam reikalui vajai. Turėjome ir 
mes porą rinkliavų Detroite, o ( 
sausio 17 d. 4 vai. popiet Tarp- ( 
tautinio Instituto patalpose, 111 ( 
E. Kirby, prie Kultūros Klubo, . 
kuris yra tiesioginiai įsijungęs 
Į Lietuvių Bendruomenę, suda
ryta komisija, vadovaujama L.

Režisuoja Zuzana Arlauskaitė- 
Mikšienė.

Po meninės programos— lo
terija, šokiai ir bufetas.

Visas vakaro pelnas yra ski
riamas Vasario 16 gimnazijai 
paremti. Maloniai kviečiame vi
sus detroitiečius atsilankyti ir 
tuomi paremti taip svarbų rei
kalą.

LB Detroito Apylinkės
Valdyba

-- Kun. dr. Jonas Aviža, ku
ris rūpinasi lietuvių dalyvavimu 
ir atstovavimu tarptautiniame 
Eucharistijos kongrese Miunche 
ne. iš Vokietijos tais reikalais ’Ą 
yra atvykęs į Ameriką. Kon
gresas bus šią vasarą.

— Muz. A. Aleksis jau dau
giau kaip 30 metų vadovauja 
šv. Juozapo par. chorui Water- 
bury. Conn. Choras - šiem me
tam išsirinko naują valdybą: 
pirm. Želonaitė -_Ortlieb, vice- 
pirm. V. Malinauskas ir Edm. 
Stulginskis, sekr. V. Gelum- 
bauskienė, ižd. K. Campienė, 
knyg. J. Kazlauskas ir V. Vaš
kelis, soc. kom. vadovai — St. 
Miklinevičienė ir J. Muraška, 
tvarkd. P. Marūnas, koresp. M. 
Andrikytė. Choro vedėjas muz. 
A. Aleksis, dvasios vadas kleb. 
kun. A. E. Gradeckis.

— Kan. Nikodemas čėsna, 
gautomis iš Lietuvos žiniomis, 
paskirtas Kauno arkikatedros 
bazilikos administratoriumi. Pa
skutiniu laiku jis buvo Joniš
kyje altaristų. Naujas pareigas 
perėmė nuo š. m. sausio 1.

^.- Edmundas Vasiliauskas 1957, _ 
baigęs Vasario 16 gimnaziją ir 
pirmininkavęs, ateitininkų moks
leivių vysk, M. Valančiaus kuo
pai, tais pat metais atvyko į 
JAV ir dabar studijuoja Ro- 
chesterio, N. Y., Technologijos 
Institute chemiją. Rochestery- 
je pradėjo organizuoti mokslei
vių ateitininkų kuopą ir jai lai
kinai vadovauja.

— Juozas Kiedis, sj.,gyv. 
33945 Victor Eastlake, Ohio, 
mirė gruodžio 14, 1959. Palai
dotas gruodžio 17 iš šv. Jur
gio parap. bažnyčios Kalvarijos 
kapinėse, Cleveland, Ohio. Pa
liko žmoną Margaritą, sūnų 
Juozapą, jr., ir Joną (Antanas 
miręs), seserį Elžbietą Akelai- 
tiėnę, Oną Kedienę, Patroną 
Dumskienę (Baltimorėj) ir bro
lį Jurgį (miręs); anūkę Juditą- 
Mariją. Laidotuvėmis rūpinosi 
Della Jokubs ir Son laidotuvių 
direktorius.

— Kun. Juozas Šeškevičius, 
iš Sao Paulo, Brazilijos, vasa
rio pabaigoje atvyksta į JAV 
ir čia pasiliks iki Ateitininkų 
kongreso, kuris šaukiamas Chi- 
kagoje rugsėjo 2-4. Su juo kar
tu atvyksta ir du ateitininkų 
atstovai: Robertas Lunskis ir 
Juozas Vaikšnoras. kurie taip 
pat pasiliks čia iki kongreso 
ir ieškos galimybių čia tęsti 
savo studijas.

NURSING SCHOOLS

YOU ARE NEEDEO 
AS A NURSE!

The St. Mary’s School of Nursing, 
eondueted bv the Franciscan Sisters 
of St. Joseph at 1298 ST. MARKS 
AVĖ.. Brooklyn, N. Y., wili teach 
you. For Information write or phone 
Sister SILVERINE. R.N. Directress.

Telephone PR 4-3600 •

ji

SPECIALUS BIULETENIS 
LAUKIAMA ANKSTYBA 
VELYKINĖ SKUBA!

1 vOC ' vi uliiUvvld V

ypač mėgo dzūkiškas (hinas.
Dr. J. Balys iš jo yra į juostą 
užrašęs keliasdešimt dainų. Jis 
turi ir vaidybinių gabumų, prieš 
keliolika metų nuolat vaidinda- Puskepalaitienės, rengia vaka
vo su Elizabetho grupe. Buvo rą.
suvaidinta apie 20 veikalų, ku- Vakaro programoje bus An- 1 
riuose Domininkas reiškėsi la- tano Rūko vieno veiksmo ko- 1 

Parapijos choras didžiuojasi, bai aktyviai. mediją “Prapuolusios laimės 1
„ ...................... ... ieškojimas”, koncertinė dalis ir 1Nuo seno jis pijunge i ko- E rten0 veiksmo ,

Jonijos veiklą ir buvo .vąnų Taialelis ^utrakusi st .. , 
draugijų valdybose. Statant (
Laisvės svetainę, eilę metų bu
vo jos direktoriumi, vicepirmi- niškoje veikloje. Nors jau išė- 
ninku, pirmininku, sėkmingai jęs į pensiją, bet nuo visuome- 
platino šėrus. šv. Jurgio drau- niškos veiklos neatsisako. Bu- 
gijoje buvo ilgą laiką pirmi- vo vedęs 1915 metais Marijo- 1 
ninku, šv. .Petro ir Povilo — na Radzevičiūtę, kuri dabar jau 1 
finansų raštininku. Liet. Pasko- mirusi. Išaugino du sūnus; Vy- 1 
los Bendrovėje — 23 metus tautas yra baigęs Newarko in- 1 
direktoriumi. Atstatant Lietu- žinerijos kolegiją ir dirba Sin- 1 
vą ir organizuojant aukas, bu- gėrio bendrovėje inžinierium 1 
vo komiteto raštininkas, akty- prižiūrėtoju, o Vincas dirba ten ’ 
vus aukų rinkėjas. Atvykus nau- pat kaip technikas braižytojas, i 
jiems lietuviams, kartu dalyva- Abu sūnūs gražiai kalba lietu- i

vo su jais įvairioje visuotne- viškai.

ką Petručionį, kuris chore gie
da nuo 1917 metų. Tai tikras 
dzūkas iš Ilgininkų kaimo, Mer-

Tek: JA 8-6534

.■& į

UETVVIAI, NEPRALEISKITE PROGOS!!!

HOLLAND MACHINE CO
40 Cherry Street, East Hartford, Conn 

kurios savininkai yra amerikiečiai lietuviai, ieško darbi
ninkų sekančioms mašinoms:

T U R R E T L A T H E, 
ENGINE LATHE, 
MILLING MACHINE.

Lietuviai, kurie gali tomis mašinomis dirbti 
išmokti, pasinaudokite gera proga gauti 
darbą 1 i etuviško j e.įmonėje 

Maloni lietuviška aplinkuma. 
Ilgos darbo valandos. 
Geras atlyginimas.

Pasiteiravę nesigailėąite!

arba norėtų 
pastovų

0. PETRleiOElŠ Rp. L

Savo velykinius siuntinius giminėms ir draugams i 
į Lietuvą ir SSSR siųskite dabar.

Siuntinys Velykoms kaip šeimos susitikimas j>er šventes. i

COSMOS PARCELS Express Corporation
(Licensed by INTOURIST) ’ i

persiunčia jūsų siuntinį į bet kurią S.S.S.R. dalį greičiau. 11 
Apdraustas, garantuotas pristatymas. Gavėjas nieko ne
moka. Didelis ir įvairus specialiai parinktų prekių rinki- 1 
nys žemomis kainomis yra visose skyrių įstaigose. f 
Ateikite ir patys pasižiūrėkite. Nelaukite iki {paskutinės t 
minutės skubos. SIŲSKITE SAVO VEL1KINĮ SIUNTINI t 
DABAR per mūsų skyrių įstaigas, kurios labiausiai jpato- 11 
gios jums. Prašome rašyti, telefonuoti arba aplankyti:

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
39 Second Avenue, New York 3. N. Y. — AL 4-5456 - 7 <
2222 W. Chicago Avenue. Chicago 22. III.
2683 West 14th Street. Cleveland 13. Ohio. — TO 1-1068
99 Main Street, Paterson 1, New Jeraey — MU 4-4619 
1015 East Carson Street. Pittsburgh 3. Pa. — HU 1-2750 ' t 
2076 Sutter St., San Francisco 15, California FI 6-1571 
____________________________________________ ____ -■

BR 8-6966

■" ‘7’



K

tu

tris

1158 Easi Jersey StreetCAMBRIDGE, MASS.

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

AR JŪS NEPERMOKATE
Šį:

už savo automobilio apdraudę? .r

£

Jūs esate kvalifikuotas:

Kreipkitės:
EV 7-4940ALBERT F. PETERS (Petrauskas)

APDRAUDOS SPECIALISTAS

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

mer- 
kun.

B 

į-'~-

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. NfAKARO

Duktė — Mama, vakar 
susiginčijau su Joniu. Kuris 
mūsų, turėtų nusileisti?

Mama: — Iki vestuvių
privalai nusileisti, o po vestu
vių— jis.

< .LS-...— —
niau nebuvai taip Įpratęs.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams, i
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

i Margarita: — Taip malonu, 
t mielasai, kad tu skėtį laikai 

tiesiai viršum mano galvos. Se-

meile globojo ir rūpinosi mano Dėkoja 
brangiu vyru ir mūsų tėveliu. Žmona ir Sūnūs

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atZyginimo.

EV 4-1232 
REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE

Melchioras: — Turėjau įpras- 
ti. Dabar juk aš moku už ta- 

< vo rūbus.

hio lietuvių gydytojų draugija 
savo dėmėsi kreipia Į mūsų ma
žųjų lietuvišką ateiti, tad duo
kime jiems gerą ir mielą lie
tuvišką elementorių. Dėkoda-

ro valdybos pirm. St. Barzdu- 
kas, vicepirm. dr. Alg. Nasvy- gruesst 
tis ir švietimo vedėjas Pi Bal- (choralinės variacijos). S.J. sų laukia, 
čiūnas. Dr. Brazaitis, įteikda- 
mas čeki, sakė, kad šiemet O-

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

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.

1960- m

klausia mama Ro-

Taip, mamute. Ir pinigus

— Tai kur tu gavai pašto

Jo nereikėjo. Aš įmečiau 
laišką, kai niekas nematė.

Mokytojas: — Kodėl tu, Al
dute, manęs nesveudni? Ar ne-

— Pažįstu. Bet dabar gi atos
togos.

CLEVELAND, OHIO

Kalėdę šventos, kaip papras- mas LB centro valdybos pi 
tai, išsistatė pakilesne nuotai- ninkas džiaugėsi reikšmingu 
ka. Abiejų parapijų bažnyčio- - ---- -
se per Bernelių mišias buvo 
daugiau žmonių, abu klebonai 
B. J. Bartis ir J. F. Angelai
tis pasveikino tikinčiuosius ir 
palinkėjo visiems taikos bei ra
mybės, abiejų parapijų chorai 
giedojo lietuviškas kalėdines

Rusasr Ar girdėjau kad Juo- _ 
dosiose mariose, prie Krymo, 
nuskendo turistas škotas?

Anglas: Nieko nuostabaus. 
Jis, matyti, norėjo rusiškąją ’ 
plunksną pripildyti naujo raša
lo,

Džiaugiuosi, 
Per tas 

patenkin-

tikra tie-

Kaimynas:
kad praėjo Kalėdos, 
šventes baisiai sunku 
ti vaikų norus.

Kaimynė: — Tiesa,
sa. Tik Įsivaizduok, mūsų vy
riausias sūnus Įsigeidė sporti
nio lėktuvo, duktė — telefono 
prie lovos, o jaunylis — gyvo 
krokodilo ..
, Kaimynas: — Tai niekis, Vi
sa tai galima gauti. Bet mūsų 
penkmetė dukrelė tai įsigeidė 
turėti tokio pat amžiaus bro- 

; liuką.

dytojų užsimojimu, šio 
jimo tęsėjimu bei pačios 
ruomenės parėmimu ir 
ninhu. šiame posėdy taip* 
dalyvavo ir naujai išrinktos gy 
dytojų draugijos valdybos na? 
riai Alf. čeičys, Alg. Ce 
J. Skrinska, tuo tartum 

giesmes, ypačiai gražų ir gau- dydami ^kad lr naujoji dra 
sų jų repertuarą turi Pr. Am- jos. valdyba eisianti pradini 
brazo^ vadovaujamas šv. Jurgio 
parapijos choras.

Pagrindinį Naujyję Metę su
tikimą šv. Jurgio parapijos sa
lėje surengė Lietuvių Bendruo
menės abi apylinkės,. Buvo at
silankę nemaža žmonių. Pro
gramą atliko J. Kazėnas, N. 
Braziuliėnė (solo ir duetai), Sta- 
saitė (baletas). Naujieji metai 
pradėti visų sugiedotu Tautos 
himnu, Liet. Bendruomenės- 
centro valdybos pirm, ir šv. 
Jurgio parapijos klebono svei
kinimais bei linkėjimais-. Atski
rai Naujųjų Metų sutikimą su
sirengė gydytojai su. inžinie-

~ riais, Čiurlionio ansamblis', bet

pradėtu keliu.
Gruodžio 26 Lietuviu Fronto 

Clevelando bičiuliai Čiurlionio 
ansamblio namuose surengė 
buv. savo pirmininkui dr. K. 
Ambrazaičiui, išsikeliančiam į 
Chikagą (Gary) išleistuves. Bi
čiulių vardu atsisveikino J. Ži
lionis, Ateities klubo vardu — 
inž. Razgaitis. Be Clevelando 
bičiulių, j išleistuves taip 
atvyko dr. Adomavičius, 
Baltrukėnas su žmonomis 
Akrono), kun. V. Dabušis 
Nevv Yorko) ir kt. St. Papartis

pat 
dr. 
(iš 
(iš

SADUTĖ. Šoka Alytaus vidurinės mokyklos mokinos.

Tėvas: Kur tu taip už
trukai?

Sūnus: — Draugas buvo pa
lmetes penkinę, tai padėjau ieš- 
Įkott
* — Ar radai?

— Gaila.. Jis pats susirado.

■- • Mildutė: — Tetuk, čia tavo 
’ -laiškas, kurį esi mamai rašęs. 
’ -Radau spintos dėžėje. Baisiai 

nuobodus. Man nesuprantama, 
- kaip jis galėjo jaunai mamai 
’ patikti.

z 1 Tėvas: ?!

šKBf lig

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPINTJ JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu 
IT A voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe;o, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
17‘IT'O galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IKUIk čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine 
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCY, N.Ylc.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam,' užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIt.'N IR SEKMADIENIAIS. ~* 
IsSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.
Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

s.

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos ^kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

Carnbridge, Mass.h_
Kun. Fr. Juškaitis suruošė 

vaišes choro dalyviams bažny- 
tinėjė svetainėje. Po vakarie
nės kun. J. - Petrauskas parodė 
įdomią filmą — savo paties 
nutrauktus judomus paveikslus 
iš New Mexico ir kitų kraštų.

Sodalietės buvo suruošusios 
linksmą pobūvį Narkevičių na
muose. Susirinko virš 20 
gaičių ir jų dvasios vadas 
S. Saulėnas.

Iz. Vasyliūnas atliko
smuiko sonatas suruoštame mu
zikos pavakaryje bažnytinėje ■ 
svetainėje. Pelnas skiriamas pa- jus Mizara, teberašinėja iš Lie- 
rapijai. Fortepijonu palydėjo 
Vytenis Vasyliūnas.

Nekalto Prasidėjimo parapi-

Iš tikrųjų? jos ne važinėjo,'o teisingos, galima ^suprasti 
buvo bolševikų vežiojamos. 
Tom ekskursijom atrinkti pa
tikimieji, kurie pritaria rusų 
okupacijai ir bolševikinei tvar
kai. Kai kurie iš tų “ekskur
santų” dar ir dabar tebevieši 
pavergtoje Lietuvoje, kaip ka
lėjime sėdėjęs dr. Jonas Kaš- 
kaitis (už abortus) ir komunisti
nės “Laisvės” redaktorius Ro
jus Mizara. Dr. J. Kaškaitis te- 
beniekina JAV sovietų spaudo
je. Sakoma, jis ir pasitiksiąs 
verstis gydytojo praktika, ku
ri jam dėl nu§įkaltimų Ameri
koje buvo atimta. Antrasis, Ro-

I

Lietuvos vaizdai sovietinėj propagandoj
Praėjusią vasarą po rusų oku- tuvos korespondencijas, girda- 

puotąją Lietuvą važinėjo dvi mas sovietinę tvarką ir pažan- 
Amerikos lietuvių ekskursijos, gą. Kiek tos jo informacijos 

iš
praėjusiame Darbininke spaus
dinto strp. “Lietuvoje apsimo
ka būti Amerikos piliečiu” (nr. 
3, sausio 12).

Dabar tie “ekskursantai” A- 
merikoje varo sovietinę propa
gandą. Štai, Pittsburghe jie ruo
šiasi rodyti pavergtosios Lietu
vos vaizdus, sudarytus komu- j 
nistų. Nori pagirti Lietuvos » 
okupantus ir susirinkti iš lie- J 
tuvių visuomenės pinigo toli- | 
mesnei savo veiklai. Paveiks- t 
lūs. rodys dr. J. Stanislovaitis | 
su savo žmona Kristina. Abudu | 
iš Waterbury, Conn. Atspaus- ♦ 
dinta tūkstančiai lapelių — | 
kvietimų, garsinama per radi- ’ 
ją. Tačiau nesakoma, kas tuos T 

Moterų Saiuncos 4 kuonos vaizdus-rodys. Geros valios lie- j 
, , . , . . ja švęs savo 50 metų jubilėju m a 94 tuviai gali būti suklaidinti. t■gydytom drauguos valdybos na- J v ų vakariene ruošiama sausio 24 t

riai - pirm H. Brazaitis, vi- šiais metas. Tam jubilėjui yra d 3 val. popiet, lietuvių klu- 
cepirm. J. Stankaitis, sekr. K. ruošiamasi.
Ambrazaitis, ižd. VI. Ramanaus
kas, narys D. Degesys, Čekio at- N. Anglijos 
siimti atvyko Liet. Bendr. cent- koncerte ir išpildė vargonų la Duosienė ir<kt. Bus pagerb-. 

veikalą Bacho partitą Sei Ge- ti našliai ir n'SšTės. Po progra- 
— Būk pasveikintas mos šokiai. Visus kviečia ir vi- 

Rengėjos

daugumas juos sutiko savo na
muose ir šeimose. ;

Šventinės nuotaikos progra
mą su kalėdinėmis giesmėmis 
davė J. S?empužio vadovauja
mas Lietuviy radijo klubas, pa
laikydamas taip pat organizaci
jų bei atskirų asmenų sveiki
nimų paprotį.

Ohio lietuviu gydytoju drau
gija, vykdydama savo nutari
mą remti kultūrinį lietuvių gy
venimą, 1959 metų tūkstantinę 
įteikė Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybai lietuviško ele
mentoriaus išleidimui paremti. 
Tūkstančio dol. čekis buvo į- 
teiktas gruodžio 29. Į specialų 
posėdi moderniame dr. VI. Ra
manausko kabinete atvyko visi

200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.
Tel.: AL 4-8319

84-14 Jamaica Avė. Woodhaven 21, N. Y.
Te’. VI 3-1477 

NAMŲ ADRESAS
Ozone Park 17, N. Y.106-53 — 95th Street

im MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N Y 

(Rldgewood» 
Tel. EVerrreen 2-6440

dvodaml >wlaM*twvinial 
pietSs.. Pirm** rtšie* tie-
InvHOim maivtM prtria*-

Pittsburgho lietuviškųjų or- 
be, 163 Howard St., Cambrid- ganizacijų veikėjai yra lobai 

Vytenis Vasyliūnas dalyvavo ge, Mass, Programoje dalyvaus nustebinti Povilu Dargiu, kuris 
konservatorijos smuik. Izidorius Vasyliūnas, E- būdamas pirmininku tokios

garbingos organizacijos, kaip 
Liet. Susiv. Amerikoje, garsi
na parengimą ir kviečia ateiti, 
bet nepraneša, kas ruošia. 
Pittsburgho lietuviai turėtų to
kių parengimų nelankyti, bet 
visi kaip vienas piketuoti. Z.

WEISS & KATZ, INC.
GR 7-1130

Šių metų sausio 4 d. 4:20 Dėkojame Angelų Karalienės 
vai. po ilgos ir sunkios ligos, parapijos kunigams, suteiku

siems paskutinį bažnytinį pa
tarnavimą ir palydėjusiems jo 
kūną i amžino poilsio vietą.

Iš visos širdies dėkojame vi
siems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems mus užjaučian- 
tiems gilaus skausmo ir liūde
sio valandoje ir išreiškusiems 
paskutinę pagarbą velionį ap-

sulaukęs 76 m. amžiaus, užmi
go Viešpatyje mano mylimas 
vyras ir mūsų tėvas

A. A. ANTANAS AUŠROTAS

Velionis buvo palaidotas St. 
Charles kapuose* Long Island, 
N. Y., š. m. sausio 7 d.

Norime padėkoti visiems
draugams ir pažįstamiems, jį fankant "koply&oj7, dalyvaLjant 
lankiusiems ir guodusiems skau- pamaldose, palydėjusiems Į ka- 
džios ligos metu. pUS užprašymą šv. mišių ir

prisiuntimą vainikų bei gėlių 
prie karsto.

Taip pat dėkojame laidotu
vių direktoriui J. B. Shalins- 
Šalinskui už malonų patarnavi-

Ypatingai gili padėka priklau
so dr. I. Skeiviui nepaprastai 
rūpestingai ir nuoširdžiai stau
gusiam ligonį.

Trūksta žodžių išreikšti pa
dėkai didž. gerb. p. Eleonorai 
Urbelienei, kuri su. dukteriška

Pittsburgho lietuviai jau ruo
šiasi Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimui, ku
ris numatomas, vasario 21 d., 
3 vai. popiet lietuvių piliečių 
svetainėje. Pagrindiniu kalbė
toju yra sutikęs būti Lietuvos 
atstovas Washingtone J. Ka- 
jeckas. Be to, dar kalbės mies
to majoras Joseph Barr ir kon- 
gresmanas James Fulton. Me
ninę programą išpildyt šv. 
Pranciškaus seserų Akademijos 
mokinės.

Visos lietuvių organizacijos 
prašomos tą dieną vieningai 
dalyvauti Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime. Smulkesnes 
informacijas apie minėjimą se- ► 
kitę spaudoje ir per lietuvių ► 
radijo valandos programą.

Metinis Pittsburgho ir apy- f 
linkių lietuvių draugijų atstovų 1 
suvažiavimas šaukiamas sausio ( 
24 d., 3 vai. popiet lietuvių 
piliečių svetainėje, 1723 Jane 
St. Bus renkama Alto skyriaus 
valdyba ateinantiem metam ir 
išklausyti dabartinės Alto sky
riaus valdybos pranešimai. Vi
soms draugijoms Į suvažiavimą 
kvietimo laiškai jau išsiuntinė
ti. Jeigu kuri nors draugija 
kvietimo nebūtų gavusi, prašo
me pasinaudoti šia žinia ir sa
vo atstovus Į suvažiavimą at
siųsti. Suvažiavime kviečiami 
dalyvauti ir atsk.ri asmens. Be F 
to’ primenama Alto skyriaus t 
visiems nariams, kad suvažia- '

KAI už pera piktu atsimok*....

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padid:nome savo patalpas, ^ad galėtume geriau
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! '

Siuntiniai į Lietuvą per
LONDONO LIETUVIŲ 

PREKYBOS B-Vf
(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

šiam tiks'ui Jums sąžiningai ir 
daug pigiau, negu kur kitur, pa
tarnaus bendrovės atstovas

JONAS DAUGIRDAS
337 UNION AVENUE BROOKLYN U, N. Y.

Esant reikalui aplankys ir namuose

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N Y

t TELEFONAS:

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms;
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymą* atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

vime dalyvautų ir padarytų oaRBO VALANDOS Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniai* iki 6 vai vak.pranešimus.

Alto Sk. V*ktyb*



PAREMTI AUKOJO

Ptendto setanadienį New Yor- ke ^Sant žvarbiam šalčiai, 
toliau vykofutbojp pirmenybės, 
LSK | pirmenybių rungtynes 
prieš Blue Star išleido žaidė
jus: Naruševičius; Hacternan, 
Krušinskas; McGee, Stanaitis, 
Didžbalis; Butrimas, Hardy, 
Klivečka, Remėza H, Kerekes 
(Starobs). Šis sąstatas vieneto
taip ir nesudarė, gaudamas py
los 0:8 (0:3). Rungtynių pa
sekmė aiškiai mūsiškiams per-

tadienį laimėjo prieš Harvard 
Gfeadaate 4rL Jų komandos 
pirmoje lentoje žaidė kelių me
tų Bostono meisteris Shelby 
Lyman. Kazys Markia baigė su 
juo lygta"*** Toliau Aleksis 
Kltooff pehiijo tašką, Leopol
das Šveikauskas *4, J. Stanns-

K. Kairys, Brooklyn, K. Pu- 
pelis, Woodhaven, N.Y.

kas 1 ir P. Kontautas 1.
Li^uvių B pralaimėjo prieš 

______ ______ _ __  _ Johnson, klubą 4-1. Oia tašką 
pę geltonai žalieji visai neblo- ruoniams leetuVmkas vbstv- uždirbo tik Herkulis Strolia.

Vlado M&ėno laimėjimas 
- - antros vietos dideham - Rygos 

tarptautiniam turnyre su nuo-

Po L50 <ML:
B. Dapšienė, Boston, Mass., 

M. Zakarevičius, Sudbury, Ca- 
naria, K Motuzas, Richmond 
Hill, N.Y., S. Cenkus ir J. Sa
vickas iš Brooklyn.

Po 2 doL: —

Wisc., J. -TankaiisirifthĄ, E. Mil- 
linocket, B. Chlamauskas, Ken- 
nebunkport, Me., tam. A Vai
nauskas, Nashua, NJI., J. Gu- 
duškis, Waterbury, Conn., dr. 
P. Kazlas, Marion, Ind., J. Liud- 
vinaitis, Linden, N.J., J. Paukš- 
taitis, Omaha, Nebr., J. šuopys, 
Detroit Mich., J. Rokas, St Pe- 
tersburg, Fla., J. Verbyla, K. 
Merkis, V. Marcinkienė — Bos
ton, Mass., V. Bundza, Worces- 
ter, Mass., J. Lukoševičius, Ca- 
nada.

Po 1 dol.:
Iš Brooklyn, N.Y.: S. Ruginis, 

R. Valinskienė, J. Mikolaitis, A.

COACH-AND-FOUR INN
348 E. LINCOLN HIGHWAY, COATKSVILLE, PA.
54 Rooms — $4.00 Up. Special Rates to Religious Groupea 
Free Parking. DU 4-1500

BERKSHIRE HOTEL
5Ch & WASHINGTON STREETS, READING, PA.
248 Rooms — $5.25 Up. — Special Kates to Religious Groupes 
FRanMin 3-5211

STRATH HAVEN INN z .
▼AT-m A HARVARD AVĖS., SWARTHMORE, PA.
75 Rooms — $5.00 Up — Special Rates to Religious Groupes
Kingswood 3-0680 v

Gee ir Stanaitis, pavadavęs klu
bo spalvas pakeitusį Murphy. 
Klivečka neišnaudojo baudinio. 
Butrimas prašovė, atsidūręs vie
nas prieš vartininką. Toliau pa
sirodė, kad Didžbalis nėra sau
gas, o kraštinis puolikas. Mū
siškiams aiškiausiai trūko kon
dicijos. Rungtynių pabaigoje 
daugelis vos pabėgo. Priešinin
kas įšovė net aštuonis įvarčius 
nekaip šį kartą atrodžiusiam 
Naruševičiui.

Atsidūręs priešpaskutinėje 
. vietoje, neatrodo, kad LSK to

kiom aplinkybėm, aukščiau pa
kiltų. Jau dabar reikėtų pra
dėti galvoti apie pereinamąsias 

* rungtynes. Aišku, kad be darbo
— treningo, nieko gero nesu
silauksime. Tai jau seniai pa
stebėjome.

Priešžaismis neįvyko, nes vos 
tik pusė rezervistų pasirodė. 
Šalto oro išsigando. Kitiems, 
atrodo, rezervinėje žaisti per 
prasta. Jauniai tuo tarpu ir to
liau eina be pralaimėjimo, bai
gę lygiomis su Hota (0:0).

Sekmadienį LSK keliauja į 
Troghs Neck’ą, kur dar savo 
istorijoje nėra pralaimėję.

LIETUVOS GEH. 
TO NEW YORKE 
ASMENYS:

Dančius, Jonas,

KONSULA- 
IEŠKOMU

Ki- 
gy-

Jono sūnus, 
gyveno Shenandoah, Pa.

Graičiūnas, Vincentas, iš 
konių km., Kupiškio vai., 
veno Detroit, Jfich.

Gremeli, Margaret, gyveno 
Seaside, Oregon, R.F.D. 1.

Janulynienė - Grigaravičiūtė, 
Genė.

Mažrimaitė - Phillips, Domi- 
gyveno Harvey,

Leonardas, Ap
gyvenęs Skuode,

vos
taškiu žemiau laimėtojo did- 
meisterio Boris Spasky ir prie> 
šaky didmeisteriu Tohish, M. 
Tai, Lenkijos, Latvijos, Rytų ir 
Vakarų Vokietijos ir kt. meis
terių, gali duoti Mikėnui dide
lių vilčių gauti didmeisterio ti
tulą. Tarptautinio šachmatų 
meisterio vardą jis gavo 1950 
metais. Be kitų Mikėnas įveikė 
garsųjį didmeisterį Maichail 
TaL

mųjų, Massachusetto valstijos 
moksleivių varžybose, kurios 
prasidėjo sausio 9 d. ir bus tę
siamos kitą šeštadienį, sausio 
16 d., Cambridge “Y”.

Dalyvauja 45 žaidėjai Su
žaista po 3 partijas, šeši turi 
po 3-0 taškų, jų skaičiuje 14- 
mečiaį Algis Makaitis ir Ginta
ras Karosas. Po 2 taškus turi 
Juozas Venskus ir A Leonavi
čius.

Varžybom vadovauja G. Nu? 
te ir Kazys Merkis.

Hastmgso turnyrą^ Anglijoj 
baigėsi šitaip: Gligorič, JugosL

Iš Brooklyno: A. Jesinskienė, 
J. Stankus, J. Klimavičius, K. 
Bačauskas, J. Skobeika, B. Ge- 
deika; iš Richmond Hill: J. Bundonis, J. Juškaitis, A. Ste- 

ro, J. Burdulis, K. Kairienė, B. 
Urbonienė, S. K. Lukas, P. Ma- 
tekunas, V. Plaušinis, sesuo Ni
kodemą, Kivyta; iš Maspeth: S. 
Cerebiejus, K. Krinickas, A. 
Masiulis; iš Rochester: V. Keiba, 
A. Samolienė, Z. Sipaila; N.Y. 
įvairūs: A Maceika, Richm. 
Hill, kun. J. Maknys, College 
Point, S. Berzetes, VVoodhaven, 
A. Ligmont, Ozone Park, O. 
Kvedarienė, Jamaica, Narmon- 
tienė, Centereach, J. Rukaitė, 
J. Šileikienė, Great. Neck, M. 
Kučinskas, Glendale, D. Vai
čius, Hudson.

(bus daugiau)

GOVERNOR HOTEL — 4th & MARKET STREETS, HARRISBURG, Pa. 
Harrisburg’s Newest and most Modem Hotel. 106 Rooms. $6.50 Up. 
T.V. in every room. Special Rates to Religious Groupes. D. Jacobs, 
Managing Director.' Telephone CEdar 4-4041.

GREEN GABLES HOTEL
LEWISTOWN. PA
ŽO Rooms. Special Rates to Religious Groupes 
Telephone LEwistown 8-6701

Gurklys E. Rupeika; Įvairūs N. 
Y.: B. Mieželis; LX, C. J. Bal
tus, Rego Park., J. Tamašaus
kas, Mt. Vernon, M. Pukienė, 
Woodhaven, V. Stašinskas, 
NewzYork, Rusai, L.L, S. Ziup- 
ka, Maspeth, O. Liepinaitienė, 
Yonkers.

Įvairūs: S. Pribush, K. Kli- 
mienė — Linden, N.J., J. Ba- 
riou, Arlington, NJ., A. Misiū
nas, North Haledon, N.J., P. 
Kristoponienė, C. Barkauskas, 
Phila., Pa., A. Dzirnius, Scran- 
ton, Pa., kun. A Baltinis,; . V. 
Ramonas, Druktenis — Chica- 
go, HL, K. Matulionis, Ratine,

PARK HOTEL — 123 WEST 7th STREET, PLAINTIELD, N. J.
Radio and Television in every Room - Klegant Dining Room - Function 
Rooms and Lounges — Ample Free Parking' Special Rates to religious 
groupes. PLainfield 6-3400

JAMES WILSON HOTEL — HIGH & P1TT STREETS, CARLISLE, PA.
55 Rooms - $3.00 Up. Free T.V. - Dįnning Room - Cocktail Lounge.
Special Rates to Religious Groupes. Theodore C. Hyssong, Prop.
Telephone CH 3-5313_____________________________________________

ONAVSTA LODGE —
ROLTE ^9, MOUNTAIN HOME, PA.
.150 Rooms — S8.00 Up. Special Kates to Religious .Groupes
LYndhurst 5-7421 •

LAND’S END — 80 Brovvn’s Road, Sayvilie, L.L — Outbtanding Sea Food 
& American Cuisine.. Cozy ureside varm'ih. Cominission Breakfaste - 
Weddings - Religious Functions. Open all yeir. Clcsed Tuesday. Mem- 
ber American Kxpress & Dfner’s Club. For reservations Sayville 4^1888

GRIPSHOLM RESTAURANT — 58th STREET & 2nd Avenue, PL 9-6260
- 324 E. 57th'STREET, N.Y.C. — Authęntic Swecfish SmorgaStoord

Diners’ Club & American Express - > ■---•i- ■.

Franci - Cene - Cocktails — Parcheggio pubblico gratuito
celė (Deda), 
m.

Obolevičius, 
tanazo sūnus, 
Kretingos ap.

Phillips - Mažrimaitė, Domi
cėlė (Della), gyveno Harvey, 
Dl.

Rudis, Jonas ir jo sūnus Ri
čardas, gyveno Pittston, Pa.

Sireikis, Vincas, ir Sireikytė 
Sofija.

Skrudzinskas, Viktoras ir Sta
sė, jų dukterys Bronė SeniĄie- 

____ nė ir Danutė, gyveno Jonišky- 
Rungtynės su Schwaben SC^e- - _ _

Stačiuliauskas, Antanas, su paskutinis su 2^ ts.
šeima, iš Stočkų km., Naumies- Bobby Flscher, 16 metų did- 
čio parap. meistepsį trečią kąrtą iš eilės

VeDčkienė, Marija, Jono dūk- laimėjo JAV šachmatų p-bes.
- ■ tė evveno Shenandoah Pa Fischer 9-2, R. Byrne 8, Re- šj šeštadieni LAK krepšinio te> S™10 ^enandoah, Pa. gh ? Bisguier

vienetas YMCA lygos pirmeny- Consulato General of Lithu- 6J/r> Weinstein 6 ir kt mažiau,
bių rungtynėse žaidžia su por- ania Latvis Mednis liko su 4y2 tš.
torikiečių Q5 komanda 3 vai. 41 Wesf 82nd Street 
vak. Atletas New York 24, N. Y.

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOLIC GBOUPS WHO WILL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK, NEW JERSEY, PENN. & 
CONNECTICUT AREAS THE FALL AND WINTER — 
THE FOLLOWING HOTELS HAVE SPLENDID 
REPUTATiONS FOB CLEANLINESS, COMPLETE 
SERVICES AND FBIENDLY HOMELIKE ATMOS-

ROMAIS FUNERAL CHAPĘJ 
laidotuvių direktorius 

CHABLES J EAMANAUSKAb

1113 Mt. Vernon Street Philadelphia 23, Pa
POplat 5-4110

VEBY BEST IN HOTEL ACCOMODAUONS.

po &/ž, Bobtsov 5%, Colombek 
4%- Dr. Burger iš N.. Y. prieš-

prasideda 2:30, o rezervinės žai
džia 12:45. Jauniai žaidžia pas 

* Minervą 11:30.

ESSEX HOTEL — 13th & FILBERT STREETS, PHTLA., PA.
225 Rooms - $4.50 up. — Best Located in Phila.
Special Rates to Religious Groupes'
LOcust 7-6300

LEWISBURGER HOTEL ■■
136 MABSET STREET, LEVVISBURG; PA;
41 Rooms —: $2.75 Up — Special Rates to Religious Groupes 
JA 3-1216

Atletas

TREA0WAY INN
U.S. HYGHWAY #30, ST. DĄVIDS, PA.
143 Rooms — $9.50 Up. Good Food - Excellent Lodging - Free Parking 
Special Rates to Religious Groupes — MUrray 8-5800

K. ŽIŽIŪNAS

Man Gyvenimas Saldus.
Nors aš negimiau turtingas,
Turtų rinkt neketinu, 
Vienok jaučiuosiu laimingas 
Kad su daina gyvenu.

Kiek čia džiaugsmo sielą randa, 
Dažnoj muzikoj bendrai.
Kas ją myli, ir supranta, 
Glosto širdį vien tiktai..

Nors ir siela skundą jaučia, 
Kam reik apie tai sakyt, 
Sykiais visur audra siaučia, 
Nieks nenorės nei klausyt.

Aš vėl grįžtu dainą pinti, 
Ten kur širdis pririšta.
Nors ir vargo reik pažinti, 
Bet nėr sunki ta našta.

Nuo mažystės pamylėjau, 
Dainos muzikos aidus, 
Visą sielą ten padėjau, 
Nes gyvenimas saldus.

Jei dainos aš negirdėčiau, 
Nemalonu būt gyvent.
Širdy džiaugsmo neturėčiau, 
Ir be laiko imčiau sent.

šį eilėraštį (Man gyvenimas saldus) galima gauti ir su 
gaidomis duetui, arba dvibalsiam chorui, prisiunčiant $1.00 
už dvi kopijas. — K. ŽIŽIŪNAS

6571 - 10 Avė. Brart. Montreal 36, Canada

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street
Tel. BA. 9-1181

TO PLACE, 
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Call LO 3-7291

THE RAMBLER INN
------ U3: HIGHWAY #30, THOMASVILLE, PA.

15 Rooms — $3.00 Up — Near Spring Grove School 
Special Rates to Religious Groupes — Spring Grove 5281

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas 
74 Providence Street

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

RELIGIOUS

CLUB ST. LEO 
D A N C I N G

EVESiY BIUDAY NIGHT
from 8:30 pm. to 12:15 ajn. 

For persona over 21
St Leo's New Auditorium 

Market Street E. Paterson, N. J. 
Music by: Vic Fraysee’s Orchestra 

REFRESHMĘNTS

Registruokitės jau dabar 
Specialiai pHigrimif kelionei 

į "KrUcKionyHo faKinį" 
Kelione priežiūroje dvasios vadovo

WILLIAM R. ARN(MJ>. DJD. 
vysk. amCliaras mititariniui Vikarui 

JAV Ginkluotųjų Pajėgų

PATBA INC. 
TRAVEL-TOURS

665 Fifth Avenue. 53rd St. 
New York 22, N.Y. PLaza 1-5540

SKAUTAMS REMTI KONCERTAS
196* SAUSIO 23 D., ŠEŠTADIENI

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
259 NOKTH Sth STREET, BROOKLYN, N. Y.

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Smuikininkas IZIDORIUS VASILIŪNAS 
Pianistas ALEKSAS MROZINSKAS 
Rašytojas VILIUS BRAŽĖNAS
ŠOKIAMS GROS ROMO BUTRIMO ORKESTRAS 

Bus bufetas ir .turtinga loterija • e • PRADŽIA 7 Vai. vakaro 

Įeinant aukojama: suaugusieji — $2.00, moksleiviai — $1.00

COCHRAN HOUSE HOTEL — 83 SPRING STREET, NEVVTON, N. J.
50 ROOMS 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
DU 3-3200

CHERRY HILL INN — HADDONFIELD, NEW JERSEY 
105 ROOMS - PARKING FOR 500 CARS

NO 2-7200

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

BORDENTOWN MOTE L — U.S. HIGHWAY #130, BORDENTOWN, New
Jersey. — 25 ROOMS - $6.00 UP. 
Special Rates to Religious Groupes 
AX 8-9777

LAKE WOOO COURT MOTE L — U.S. HIGHWAY #130 — DEANS, 
New Jersey. — 25 Unitą - Spacious Grounds - Moderate Rates 
Special Concideration Given to Religious Groupes 
DA 9-3971

STRATFORD MOTOR COURT — U^. HIGHWAY #46 - TOTOWA, New 
Jers^r — 70 UNTTS — REASONABLE RATES - Special Consideration 
to Religious Groupes 
CL 6-1513

CLtNTON INN — 6 EAST CLINTON AVĖ., TKNAFLY, N. J.
25 ROOMS — $4.00 UP

LO 7-4800

WENTWORTH HOTEL — 59 WEST 46tk STREET, N. Y. CITY
. Baby Sitters - Foreign Language Translators - Parking - Garage - 

- Television — Reasonable Rates. Special Consideration to Religious
Groupes. Telephone J U 2-2200. 

In Camden It’s The HOTEL WALT WHITMAN
FREE PARKING — ROOMS FROM $4.00 
DINING ROOM - COFFEE SHOP - COCKTAIL LOUNGE

RIVERVIEW HOTEL
77 WATER STREE7T, TOM’S RIVER & NEW JERSEY
Rates — 3.50 Up. Special Consideration Given to Religious Groupes 
Dl 9-3402

CRESHEIM ARMS HOTEL — ALLEN LANE A BRYAN CHEfiFTNUT 
HILL, PHILA. PENN. — 75 Rooms — $4.50 Up — Free Parking 
Special Rates to Religious Groupes ' 
CH 7-4400

ROOSEVELT HOTEL — VALNUT & 23rd STREET, PHILA^ PA.
100 Rooms - $6.00 up - Coffee Shop.
Special Rates to Religious Groupes
LOcust 7-1571

CASEY HOTEL — LACRA. A ADAMS AVĖS.. SCRANTON, PA.
315 Rooms - $4.00 Up - Children Under 12 FREE 
Special Rates to Religious Groupes / 
Dl 3-1231

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 
valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East Stų New Britain, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britain, Watwbury ir Hartford, Conn.

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaieio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St., New Britam. Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOh

Telefonas: VIrginia 3-3544

R e pu b 1 i c 
Wine & Liquor Store

S22 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL: EV 7-2089

Sav. BL ir J. JOKŪBAIČIAI



žinios

metu

Ameri-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

BAYONNE, NJ 423 Metropolitan Avė

Matthew P. Ballas

SAUSIO 17, SEKMADIENĮ,

Dainuoja

ARNOLDAS V0KETA1TIS NEW YORKE
PRANAS WATIKUS

Pradžia 5 v. p.p.

Įeinant aukojama 3 dol.

Papigintomis kainomis lietu
viškų knygų galima bus įsigyti 
kioske, kuris veiks Darbininko 
koncerto metu, Webster Hali 
salėje sekmadienį, sausio 17.

Juozas ir Petronėlė Sakataus- 
kai švenčia 45 m. savo vedybi
nio gyvenimo sukaktuves. Su
kaktuvininkų intencija sausio 
16 mūsų parapijos bažnyčioje 
mišios bus 7:30 vai. ryto.

PRUDENCIJA BTCKIENĖ 
ARNOLD VOKETAITIS
DARBININKO KONCERTO 
LISTAi.

Kun. J. Žuromskis ir kun. Al. 
Janušonis sausio 10 išvyko dvie
jų savaičių atostogoms į Flori
dą. Ta proga kun. J. Žuroms
kis aplankys savo giminaitį, ku
ris Floridoje tarnauja 
kos armijoje.

Bažnyčių vienybės 
pamaldos pradedamos 
18 d. 7:30 vai. vak. šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Pamaldos 
bus kasdien vakarais 7:30 vai. 
Jas ves ir pamokslus sakys kun. 
Juozas Venckus, S. J.

Reikalo Vedėjas 
660 Grand Street

Stanislova Tamošaitienė, gy
venanti 597 E. 7th St, sunkiai 
susirgo. Paguldyta Carney li
goninėje, 312 kamb.

Jubilėjiniu Darbirtinko kon- 
certu, kuriuo prisimenama šio 
laikraščio 45 metų sukaktis, su
sidomėjimas gana didelis. Ad
ministraciją bilietų užsakymai 
pasiekė iš Philadelphijos, Eli- 
zabetho, Newarko, Patersono, 
Stamfordo, New Haveno ir net 
Waterburio. Laukiama daug sve 
čių. Galima bus sutikti senai 
matytus pažįstamus.

šie: Elaine Ghizzone, 
Camp, John Joseph 
Barbara Ann Michna, 

Susana

šv. Petro parapijos choro 
susirinkime sausio 10 buvo iš
rinkta nauja valdyba. Naujon 
valdybon išrinkta: Henrikas Če
pas — pirm., Antanas Januška 

iždininkas ir Gloria Razva- 
dauskaitė — sekretorė. Revizi
jos komisijon išrinkti Petras 
Kaminskas ir Jonas Venckus.

Bilietai gaunami
Brooklyne: J. Ginkaus saldai- 

ninf'krautuvėj*, Lietuvių Pilie
čių klub*, pas E. Vaišnoraitę,

oktavos
sausio

TeL EVergreep 7-4335
Stepheh A romi skis

IŠ VYČIŲ VEIKLOS
Sausio 3 Lietuvos vyčių 41 

kuopa Queens skyrius turėjo 
metinį susirinkimą. Padaryti 
metiniai pranešimai bei apyskai
tos. Iš kalėdinio parengimo 
gauta nemaža pelno. Kuopa 
taip pat turi savo tautinių šo
kių grupę, kuriai vadovauja J. 
Matulaitienė. Grupė daro repe
ticijas kas dvi savaites. Jai nu
pirkti du vyriški lietuviški kos
tiumai. ’■

Kuopos dramos mėgėjų rate
lis, vadovaujamas inž. A. J. 
Mažeikos, irgi pradėjo repeti
cijas ir nori drauge SU tautinių 
šokių grupe pastatyti “Sekmi
nių vainiką”. Taį būtų gegužės 
mėnesį. ,

Nutarta vasario 20 suruošti 
vakarą — šokius Apreiškimo 
parapijos žemutinėje salėje. 
Tam reikalui išrinkta speciali 
komisija, kuriai pirmininkauja 
T. Michalskis.

Taip pat nutarta iškilmingai 
atšvęsti kuopos globėjo šv. Ka
zimiero šventę kovo 6.

Kitiems metams išrinkta val
dyba: dvasios vadas kun. J. Pa
kalniškis, pirmininkas Antanas 
B. Mažeika, jr., vicepirin. Ire
na Sandanavičiūtė, sekretorė Jo
ana- Mažeikaitė, pagelb. sekr. 
Carolyne Nagidaitė, ižd. Euge
ne Marcis. JM

nistracijai, 910 Willoughby Avė.
Brcoklyn 21, N.Y.

PanetausHenę, J. Gerdvilienę, 
L. žvinienę, J. Skarulienę.

Woodhavene: J. Andriulio 
Įstaigoj*, pas M. šalinski*nę, 
D. Jonaičius.

Ieškoma 2-3 kambarių su vir
tuve, vienam vyrui; gali būti 
Williamsburgo rajone, be apšil
dymo, prieinama kaina. Prašo-

Katalikę Federacijos skyriaus 
susirinkimas šaukiamas sausio 
15 d. 8 vai. vak. šv. Petro pa
rapijos žemutinėje salėje.

CYO sausio 16 d. 8 vai. ry
to išvyks vienos dienos išvykai 
į New Hampshire kalnus pa- 
šliužinėti. Jaunieji sportininkai 
apsistos Jeffrey apylinkėje.

gerbimas bos frr^artir-rį sausio 
16, Carnegte Endowment, 345 
East 46 st (prie Ist Avej Pa
gerbimas rengiamas ryšium su 
jo amžiaus 76 metų sukaktimi. 
Kalbės J. Šlepetys, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. Vado
vas Sidzikauskas, sveikinimai, 
meninė dalis ir vaišės. Pager
bimą rengia New Yorko orga
nizacijų komitetas.

Baltę Studentę Federacija 
rengia išvyką į kalnus slidinė
ti. Vyksta sausio 29 savaitga
lį į Ludlow, Vermont Kas no- 
rėtų važiuoti, renkasi penkta
dienį 7-8 vaL vak. į Estonian 
House, 243 East 34th St, New 
Yorke. Dėl informacijos skam
binti V. Krivickui DI 6-1106.

"Baltaraęio malūnas", K. Bo
rutos apysaka, scenai pritaiky
ta B. Pukelevi&ūtės ir įrašyta 
į plokšteles, galima bus gauti 
Darbininko koncerto 
Webster Hali salėje.

Dail. Romo Viesulo kūrinių 
paroda atidaryta praeitą sek
madienį Almaus galerijoje Gr. 
Necke. Paroda tęsis visą sausio 
mėn. Tuo pačiu laiku jo; kū
rinių paroda atidaryta ir Weyfa
ne galerijoje, 794 Lexington 
Avė. Išstatyta kūriniai lietuvių 
liaudies dainų temomis (Dai
nos).

Lietuvos vyčių New Yorko - 
New Jersey apskrities valdyba 
savo posėdyje sausio 8 svarstė 
visą eilę svarbių organizacinių 
užsimojimų. Apskrities suvažia
vimas įvyks Elizabethe kovo 6. 
Valdyba nutarė paskatinti savo 
kultūros komiteto veiklą. Po
sėdžio metu šokių komitetas 
pranešė, kad polkos vakaras 
įvyks sausio 16 9 v. v. šv. Jur
gio salėje, 180 New York Avė., 
Newark, N.J. Įėjimo auka — 
1.25 dol. šokiams gros Polka 
HOppers orkestras, šokių pa
jamos labai padės N-Y. ir NJ. 
apskrities veikiat

DARBININKO šis numeris 
administracijos išsiuntinėtas 
susipažinti ir tiem lietuviam, 
kurie Darbininko neskaito. Ad
ministracija nori tuo būdu pa
siūlyti laikraštį užsisakyti 1960 
metams, papiginta kaina $5.00, 
o ypačiai pakviesti atsilankyti 
į Darbininko koncertą sausio 
17. Koncerto programa išpildys 
žymūs musę solistai — Pruden- Jusitas, Anton Križenauskas, 
cija Bičkienė ir Arnoldas Voke- Stanley Mockus, šiais metais 
taitis, o taip pat žinomas pians- mirė ir palaidota Mary Nerba- 
tas Aleksas Mrozinskas. kienė.

šv. Mykolo parapijoje pra
eitais metais buvo pakrikštyti 

John 
Bauer, 

Eilėn 
Grigaliūnas, Susana Strofas, 
Keith Joseph Plaskon, James 

ma pranešti Darbininko admi- Robert Straudberg, Kathleen 
Ann Druback, Katherine Ann 
Lipyanka, Wilham John Bron
za, Michael Darren Staunch, 
Jane Eilėn Plikaitis.

Buvo palaimintos trys mote
rystės. Palaidoti buvo šie: Stan
ley Bulvidas, Andrew Morke- 
vich, Anthony Ornish, Casimir 
Kita, Emma Kuhl, Michael šla
kys, Anna Stasick, Peter Igna- 
towich, Antanina Pawlowski, 
Ignas Barauskas, James Mclner- 
ney, Rokas Liutikas, Pranas

(ARMAKAUSKAS) 
Graborfas-Balsainuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Taip pat galima Įsigyti ir 
Darbininko administracijoje.

TeL GL 5-7281. Galima gauti 
ir paštu. Bilietų kaina 3 dol., 
balkone ir studentams — 2 dol.

Angelę Karalienės parapijos 
choras sausio 30, šeštadienį, 
7 vai. vakare, parapijos salėje 
rengia linksmą vakarą. Progra
moje choro dainos, solo, šokiai, 
bufetas, šokiams gros džazo 
orkestras.

Tėvas J. Venckus, S. J., kurį 
laiką išbuvęs JAV, grįžta atgal 
į Urugvajų pastoracijos darbui 
ir profesoriauti tenykščioje ka
talikų kolegijoje. Pakelyje bu
vo trumpam sustojęs Bropkly- 
ne, Apreiškimo parapijos Ee^ 
bonijoje.

Sausio 11 tėvas J. Venckus, 
S.J., lydimas kun. J. Pakalniš
kio aplankė Darbininko redak
ciją ir pranciškonų vienuolyną 
Brooklyne.

Išnuomojamas trečiame aukš
te šešių kambarių butas su šil
tu vandeniu, apšildymu. Pa
geidaujama dviejų ar trijų su
augusių žmonių šeima. Kreip
tis: Tel. TA 7-0449

Laidotuvių Direktorius 
ir Bateamuotojas 
Cambridge, Mana. 
NUTARY PUBLIC 

Patarnavimas etatą ir naktį 
jfeęja moderaUka kopiyda Bar-

Kunigų Vienybės New Yor
ko - New Jersey provincijos 
susirinkimas 'šaukiamas ketvir
tadienį, sausio 21 d., 3 vaL po
piet tėvų pranciškonų vienuo
lyne, 680 Bushwick Avė., Brook
lyn, N.Y.

"Lietuvos gen. konsulas Jonas 
Budrys, kuris sulaukė 70 me
tų amžiaus, bus pasveikintas 
Darbininko koncerte sekmadie
nį, sausio 17, Webster Hali sa
lėje. Konsului specialus pager- 
būnas ruošiamas sausio 16, 
šeštadienį.

Prof. K. Pakštas, New Yorko 
Lietuvių Prekybos Rūmų kvie
čiamas, sausio 24, 4 v. popiet 
Lietuvių Piliečių klube, 280 
280 Union Avė., skaitys paskai
tą apie Britų Hondūrą. Po to 
bus rodomas spalvinis garsinis 
filmas apie Karibų rajoną ir 
Br. Hondūrą. Visi kviečiami at
silankyti.

Prel. Jonas Balkūnas, Mas- 
petho lietuvių. parapijos klehor 
nas, užsakė Darbininko koncer
to bilietus visiem savo parapi

jos choristam.
Antanas Dičmonas, Darbinin

ko skaitytojas iš Richmond Hill, 
N.Y., sausio 14 išvyko žiemos 
praleisti į St. Petersburg, Flo-

231 Bed'ord Avė. 
Brooklyii, N. Y.

84-62 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreet P*rkw*y SUtkm) 

Woodhavea, N. Y. 
Suteikiam garbingas iaidoturm.

' v. ■ <


