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LIAUDIES TEISMAI KUBOS NAUJAS
TEBESAUTĖJA

PĖDOM?

000 Kubos pifiecių.

Amerikos potvyniij nuostoliai už 100 milijonu

stravo prie Nasseri.

NIXONAS KYLA

šių dviejų.

PENN'.CH1O
Prezidentas pranešė, kad

r grąžinimo jau 
nercklamuos?

kaip ir federalini, išskaityti iš 
savaitinio atlyginimo. Tokiu bū
du tikisi turėti papildomai 150 
mil. pajamų.,

Popiežius Jonas XXIII .sausio 
25 pareiškė, kad atsižvelgda
mas į šię dienę pavojus Bažny
čiai ir sustiprėjusį klaidu bro- 
vunąsi į tikinčiuosius, numato 
sušaukti visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą. To susirinkimo pa- 
grindinys uždavinys ‘ atstatyti 
Bažnyčios vienybę.

Iš paskutnių kalbų, kuriose 
popiežius Jonas XXIII reiškė di- 

'delį susirūpinimą dėl katalikų 
bažnyčios likimo Kinijoje, dėl 
Rytų Bažnyčios taip pat, spėja
ma, kad

popiežius siekia ne tik išgei-

«»»»»«
M1CH

Sovietę agentę viriįjninko pa 
vaduotojas atbėgo į Vakarus 
su Vakaruose veikiančių a- 
gentę sąrašais.

nepas
kelbta. Tik spėjama, kad Romo
je ir šių ar kitų metų eigoje.

Paskutinis visuotinis Bažny
čios susirinkimas buvo 1869. 
Jame buvo paskelbtas popie-

čios vienybės reikalu

Maskva paskelbė bausmes už 
' ’ negrįžimą

Guatemala ir Meksika nesikalba

PUNSKO LIETUVIUS 
PERSEKIOJA

boti Kinijoje bažnyčią nuo at
skilimo, bet vienybės su prasvo- 
slavija ir aagtijkonę Bažnyčia.

Pravoslavę fir protestantę baž
nytinės vadovybės popiežiaus 
iniciatyvą sutflco palankiai.

Pareiškė susiartinimo norą. 
Tačiau ir su tam tikru atsargu
mu, kol nepaaiškėjo sąlygos.

Kada ir kur visuotinis Bažny
čios susirinkimas bus,

Gallupo institutas vėl pati
krino, ką rinktų respublikonai 
j prezidentus. Už Nisoną pasisa
kė 56 proc. Lepkrityje buvo 51, 
bet kovo mėn. prieš iškylant 
Rockefellerio žvaigždei, už Nix- 
oną buvo 64 proc. Nepriklauso
mieji taip pat pasisakė daugiau 
už Nbconą nei už Rockefellerį. 
Kiti kandidatai toli atsiliko nuo

Tik sausio 22 paskelbta, kad 
iŠ rytų Vokietijos atbėgo į va
karus puik. lt. Siegfried Dom- 
brovvski, rytų Vokietijos kari
nės šnipų organizacijos viršinin
ko pavaduotojas. Atbėgo apie 
Kalėdas.

Spaudai jis dabar pranešė, 
kad šnipų organizacija yra kon
troliuojama rusų. Joje yra 60. 
000 įtarių. • Iš jų 12.000 yra pa
siųsti į vakarų Europą. Kiti 48. 
000 yra infiltruoti į organizaci
jas bei Įmones 'rytų Vokietijo
je ir seka bet koki pasireiški
mą prieš Sovietus.
_ 0ombrowski atsigabeno ir 

perdavė Vakaru įstaigom sąra
šus svarbiausių agentų, kurie 
veikia dešimtyje Europos vals
tybių, daugiausia vakarų Vokie
tijoje.

Papasakojo ir kaip organiza
cija agentus verbuoja. Esą la
bai sekami rytų Vokietijos gy
ventojų susirašinėjimai su va
karų Vokietija. Iš tų susirašinė

jimų organizacija mato, .kokį

nio korespondentų buvo pri- 
kviesta 350. Revolieionierių va
das Castro pareiškė, kad taip 
bus teisiami per 400 “karo nu
sikaltėlių’, kurie nužudę 20,

žiaus neklaidingumas tikėjimo 
ir doros dalykuose. Susirinki
mas buvo nutrauktas, kai Ro
mą užėmė Italijos kariuomenė.

Viso tokių susirinkimų buvo 
tik 20.

Pagal kodeksą visuotiniame 
Bažnyčios susirinkimę dalyvau
ja kardinolai, arkivyskupai, 
vyskupai ir vienuolynų viršinin
kai. šiom sąlygom susidarytų 
apie 1,800. Būtų" pakviesti taip 
pat tituliariniai arkivyskupai 
bei vyskupai — apie 900.

šalia visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo popiežius numatė dar 
Romos diocezini sinodą ir Ka
nonų kodekso pritaikymą nau- 
mom sąlygom.

— Korėjos kare yra dingę 2, 
147 vakarinių sąjungininkų ka
riai. Spėja, kad jie komunistų 
nelaisvėje. Komunistai reikala
vimą juos grąžinti atmetė.

Irake sausio 24 paskelbta, kad Įyno S3^ būti pratęstas dienom mų nenumatoma, nors kai ku- _______________________________
liaudies teismas pasmerkė Ab- b" mėnesiam, jeigu eis derybos, rios maisto prekės rodo, mažos
dėl Salem Arif už “išdavimą.” Amerika priėmė tą žinią su pa- tendencijos brangti. Tai 1.20 doL daugiau nei lap

krity ir 4.30 dol. daugiau nei 
prieš metus. Aiškinama, kad 
perkamoji galia darbininkui pa-

O Bedarbių skaičius nemąžta
N. Y. Times surinktom žiniom, 

bedarbių skaičius nelinkęs šiuo 
metu mažėti. Visoje Amerikoje 
vidutiniškai iš 16 yra 1 bedar
bis. Detroite iš 8 yra 1 bedar
bis, New Yorke iš 13 yra 1. 
Pittsburghe, kur .susitelkia an
glies ir plieno gamyba, šiuo me
tu esą dvigubai daugiau bedar
bių nei pernai sausyje, švieses
nė žinia iš Kalifornijos — gruo
dyje ten dirbančių skaičius bu
vo didesnis nei bet kada anks
čiau.

Balfo centre gauta žinių, kad 
Lenkijos komunistine valdžia 
pradėjo persekioti lietuvių vei
kėjus Punske. Vienus ištrėmė, 
kitus tardo.

AFL-CIO lyderiai stojo kriti
kuoti prezidento Eisenhowerio 

pranešimo dėl biudžeto.
Labiausiai jiem nepatiko pre

zidento Įspėjimas, kad infliaci
ją gali priartinti unijų reikala
vimas kelti algas. Unijų komi
tetas apkaltino prezidentą da
vus neteisingas žinias. Esą per 
1956-8 metus tose srityse, kur 
labiausiai veikia unijos, kainos 
pakilusios tik 5.2 proc., kur jų 
nėra, gyvenimas pabrangęs 
11.1 proc.

Tekstilės unijų lyderis W. 
Pollock pareiškė, kad 1947-57 
pramonės darbininkų atlygini
mas pakilęs 15 proc*. o kainos 
53 proc. ------ ---

parodai Maskvoje yra paskirta 
3,600.000 dol. Prezidentas aiš
kino, kad tai labai naudinga 
investacija, nes Maskva susida-

Numatė kelti mokesčius už 
cigaretes dar 2 cn. Tokiau kei
ti asmeninių pajamų mokesčius. 
Lig šiol atleidžiami buvo nuo 
valstybinio pajamų mokesčio as
meniui 1000 dėl, šeimai 2500 
doL, už kiekvieną kita išlaiko
mą asmenį dar 400 dol. Dabar 
numato atleisti tik 800 ar net 
600 dol. už kiekvieną iš asmens

— Penkiose valstybėse pot- — Belgijos Kongo riaušės tę- 
vyniaL kaip lig šiol paaiškėjo, siasi. Minia vėl demonstravo

— Formozos vyriausybė bai
minasi konninįfįty oro puolimo 
ir nutarė valdžios įstaigas iš
kilnoti i netolimus kaimus.

— Kipro salos anglų guber
natorius paleido 61 kalinį, kai 
pogrindis paskelbė šešių savai
čių paliaubas. Tuo metu derasi 
Turkijai ir Graikija dėl Kipro 
Ūkimo.

kiai. sako Meksika, toliau ne
reikalingi. Guatemala dabar a- 
liarmuoja. kad Meksikos kariuo
menės jėgos prie Guatemalos 
sutelktos. Meksikos pasiūlymą 
perduoti bylą Haagos teismui 
Guatemala atmetė.

GELBSTISI nuo^potvynio, kuris Hftiko Pertnsyl vania. Ohio. Michigan. Nev» Yorko ir kaimynines 
valstybę*.

gyventoją reikia paspausti, kad 
iškviestų savo giminaitį atvyk
ti į rytų Vokietiją. Kai atvyks
ta. tada jau už pinigus ar grasi
nimo būdu jis verbuojamas į 
agnetuą. .

Pats Dombrovvski yra 43 me^ 
tų, sakėsi nuo 1933 esąs komu
nistų partijoje, už tai sėdėjęs 
Hitlerio koncetracijos lageryje, 
1945 buvo sovietų išleistas. Ap
mokomas buvo Maskvoje. Dar 
neseniai taip pat dalyvavęs kon
ferencijoje Maskvoje, Jo šeima 
taip pat pergabenta į Vakarus.

Po jo pabėgimo sovietai tu
rės iš pagrindų perorganizuo.i 
visų savo agentų tinklą Europo-

kElta praneša, kad Kalėdų pir
mą dieną Sovietų aukščiausia 
taryba (parlamentas) drauge su 
tautybių taryba priėmė naujus 
baudžiamuosius nuostatus. Pa
gal tuos nuostatus prie sunkiau
sių nusikaltimų . priskiriamas 
“tėvynės išdavimas”, o tėvynės 
išdavimu laikomas ir "pabėgi
mas į užsienį" ir "atsisakymas 
grįžti iš užsienio į Tarybų Są
jungą" ir pagalbos telkimas 
užsienio valstybei vykdant prie
šišką veiklą prieš Tarybų Są
jungą".

Po tokio Įstatymo visa Mic- 
hailovo propaganda už grįžimą 
nustoja prasmės.

Fabrikų darbininko vidutinis 
atlyginimas lapkrityje buvo 72. 
10 vienam asmeniui ir 79.60, jei 
jis išlaiko trijų asmenų šeimą. ( didėjus 1.5 proc.

Darbo statistikos biuras ap- 
uždarbio išlaikomą asmenį. Be Maskvos ir Vakarę santykiuo- skaitė, kad gruodyje pragyveni- 
to, numato valstybinį mokestį, se nauju įvykių nėra, bet gan- mo kainos buvo 0*2 proc. mažės . iaiitmcc tcicuai o d re.e.i,
— ■ 1 dai ir spėliojimai virte verda iš nės nei lankritvie ir Ivaos su LIAUDIES TEISMAI 3 buvę Batistą karininkai, kai- KUBOJE MINIOS EISMAI

iDAifE tau pat i lAimicc menkiausių pareiškimų. Toks birželio kainom*, arba 1.7 proc. Kuboje sausio 22 pradėti vie- Einami nužudę viso 200 Kubos TEBESAUTĖJA DIKTATORIUS NASSERIO
pareiškimas buvo Mikojano, didesnės nei .prieš metus tą ši karo teismai, dalyvaujant mi- ^entojų^ Jie kaltinimus atme- Havanoje nuteistas susaudy-

TEISMAS VEIKIA. kad terminas pasitraukti iš Ber- pat mėnesi. Sausvje pasikeiti- niai. Pradžiai paimti į teismą * J, ,**! . 18’°°° J111”13 83 uke: ti majoras Blanco. Teismas bu- Venezuelos parlamente kal- 
’ Melagiai, nužudyt juos’* Lzsie vo paverstas komedija, kunoje bedamas porą valandų, nauja-

turėjo teatrališkai dalyvauti ir Kubos diktatorius Castro 
vaikai, reikalaudami nubausti |tikinėjo< reikia sudaryti 
jų tėvų žudikus. Kitur vėl mo- Amerikos valstybių demokrati- 
terų delegacijos reikalavo aki- bloką Dabartinė unija nie- 
vaizdoje užsienio Žurnalistų, kad nevertaj kol g jos neiš- 
bausmės vykdymas nebūtų ati- mesti Turėjo galvo-
dėtas- je labiausiai tris valstybes —

Nors Castro paskelbė, kad Nicaragua, Paraguay ir Domi- 
bus teisiami dar per 400 kalti- ninkOnų respublika. Venezuelai 
ninku, bet jau Castro suprato, panaikinti vizas į Kubą, 
kad minios teismas yra pasity- ka(j žmonės galėtų kuo daugiau 
aojimas iš teismo ir užsieniuo- bendrauti 
se kelia nepasitikėjimą juo pa
čiu. Jis Įsakęs toliau karinome- Castro pastangos jungti Ame- 
nei organizuoti teismus be mi- rikos valstybės panėši į Nasse- 
nios. rio pastangas jungti arabus.

Meksikoje kove dėl naftos
Meksikos spaudoje pasipylė 

kaltinimai suvalstybintai naf
tos pramonei. Kaltinama, kad 
jos administracijoje yra korup
cija. kuri per 5 metus padarius 
nuostolių už 114 mil dol. Ad
ministracija pasiteisina tik tuo. 
kad naftos kompanijos nori at
gauti naftą į savo rankosflaėl 
to skleidžia spaudoje tokias ži
nias

diplomatinius santykius su klausė Meksikos laivas. Meksika 
Guatamala. Priežastis — kad aiškina, kad po to įvykio Mek- 
Guatemalos lėktuvas gruodžio sika mėginusi kelis sykius tar- 
31 apšaudė Meksikos žvejus. 3 tis dėl incidento likvidavimo, 
užmušė, 14 sužeidė ir 11 suėmė. Bet Guatemala nenorėjo kalbė- 
Mat, Guatemala pasiskelbė, kad tis. Tada diplomatiniai santy- 
vandenys per 12 myl. nuo kran
to jai priklauso, kaip tai pa
darė Sovietai ir kom. Kinija.

Ar jis bus pakartas ar sušąiidy- sitenkimmu. Ji pareiškė pasi- 
tas, neskelbia. Arif yra tas pats, ryžusi konferencijai. Vakarų 
kuris su dabartiniu ministeriu ministerių konferencija gali 
pirmininku Abdel Harim ei- bū^i vasario 2. Su ja skubama. 
Kassem nužudė karalių Faisal ir Anglijos min. pirm. Macmila- 
pasiėmė valdžią Arif buvo Kas- nas nepatvirtino, bet ir nepanei- 
sem pavaduotojas ir vidaus rei- S® gando, kad jis vyks vizito Į 
kalų ministeris. Bet jis buvo M^skvą.
Egipto Nasserio šalininkas. Jo 
nuteisimu Kassem pademon- KIPRAS BUS NEPRIKLAUSO

MAS?
Graikijos ir Turkijos vyriau

sybės derasi dėl Kipro likimo. 
Atmestas Graikijos reikalavi
mas prijungti Kiprą prie Grai
kijos. Atmestas Turkijos reika
lavimas Kiprą padalyti. Beliko 
bendra išvada: duoti Kiprui ne- 
priklausomybę, apstatytą įvai
riom sąlygom — ‘ kad Kipras 
pasižadėtų niekada nesijungti 
su Graikija, kad nesidėtų į to
kias sąjungas,. kuriose nedaly
vauja Graikija ir Turkija; kad 
būtų paliktos bazes Anglijai. 
Anglija tose derybose nedaly
vauja.

— Kubos užsienių reikalų mi- 
nisteris pareiškė, kad Kuba 
neužmegs diplomatinių santy- 
|dųjgu . Sovietais, 9 komunistus rysianti teisingą vaizdą apie



ningradu, buvo carinės Rusijos

ryta vienu atžvilgiu: Maskva

Amerika vėl išgyvena proko-

Yorke prie emigrantų kontoros suairūpinosios, kas bus joms svetimame 
kraite. .

kų (1703). Jisai tą miestą prie 
Nevos krantų steigė, jp vardų 
jisai buvo ir vadinamas. Leni
no vardas prisegtas po 1917 
revoliucijos, o sostinė perkel-

' MM

Vidaus politikoje nesunku 
pastebėti tam tikras kreives ar
ba zigzagus komunistų atžvilgiu. 
Jiem labai palankus buvov pra
ėjusio karo metai ir prez. D. 
Roosevelto laikysena. Tik po 
karo susigriebta, kad krašte 
perdaug yra privisę šnipų ir 
Maskvos agentų. Griebtasi 
griežtesnių priemonių. Žinome 
visą eilę bylų, teismų ir tardy
mų. Prisimename Hissą, Fuch- 
są, Juditą Kaplan, Rosenber- 
gus, 13 komunistų šulų teismą, 
komunistų partijos skelbimą ne
legalia, šen. McCarthy, atstovo 
Kėrsteno ir Antiamerikinės vei
klos komiteto tyrinėjumus.

slūgis buvo pasireiškęs po Ven
grijos sukilimo. Žiaurus sukilu
sių vengrų žudymas buvo su
kėlęs bent žodinį pasipiktini
mą komunistam didžiai nema
lonų. Nemažai kairiųjų intelek
tualų ir pačių partiečių nusi
suko nuo Maskvos.

Be to, prieš Vengrijos su
kilimą į komunistų ir jų simpa- 
tikų eiles įnešė sumišimo Sta
lino nuvainikavimas. Jo gar
bintojam buvo tvota it mazgo
tę per veidą, kol atsipeikėjo pa
matę, kad Chruščiovas to pa
ties siekia. Reikėjo tačiau lai
ko savo bekrinkančiom gretom Visa tai buvo daroma Ame- 
aptvarkyti, ūpui atgauti ir su
sitvenkusias antikomunistines 
nuotaikas prasklaidyti. Tam 
Maskvoje dirbta ištisi dveji me
tai. Rezultatai tik dabar pasi
rodo. Amerikoje prokomunisti- žvejojamos 
nė akcija vėl atgyja. Ji atsire
mia pačios Amerikos tarptauti
ne ir vidine politika.

DARBININKAS

Petrapilio lietuviai kure draugijas ir mokyklas, nors sąlygos

PETRAPILIS, kitados pačių tam, buvo įstrigta antroji drau- 
----- gi^ (1900) — savišripinA Ji 

turėjo padėti ligoje, nelaimėje, 
minis. Nariai dėjo po 50 rublių 
ir kasmet dar mokėjo po 6 rub. 
Bet nevisi buvo tokie pajėgūs, 
kad galėtų iš karto 50 rublių 
įmokėti. Reikėjo mažiau bran- dėlto galima padaryti. Praėjusį_____ ... . . .. ...
gijOS palaipinės draugijos, to- rudenį (1913) ji įsteigė UŽ Nar- LIETUVOS emigrantes, išlipusios Amerikoje iš laivo 1913 m., sSdi New 
klos, kokią turėjo latviai. Tada 
Kazys S«3c«vičius išvertė lat
vių draugijos įstatus, surinko 
parašus ir gavo leidimą steigti 
"Lietuviu Mažturčių SusHripi- 
mo Draugiją''. Ji buvo įkurta 
1904 vasario 1, arba prieš 55 
metus. Pirmuoju jos pirminin
ku buv K. šešovičius. Vienas 
darugijos darbas traukia dėme
sį ir dabar.

PETRAPILIO LIETUVIŲ 
PIRMOJI MOKYKLA

Petrapilio lietuvių trečioji 
draugija, pati jauniausia, pasi
rodė ir pati veikliausia. Ji pir
moji pradėjo rūpintis lietuviš- 

■ ka mokykla, kaip jau buvo Ry
goje, Liepojoje ir k. Tuo klau
simu kalbėta valdybos posė-

vo 10 metų darbaimąst Buda* 
ma pati neturtingoji Peter
burge, ji nepabūgo didelių iš* 
laidų, atidarė mokyklą ir ją 
išlaikė. Tai aiškiai prodė, jog 
atsidėjus kokiam darbui, kad ir 
kažkaip jis sunkus būtų, vis

vis vartų, kitame darbininkų ra
jone, antrą pradedamąją mokyk
lą (su 40 mokinių). -Į ją įsi- 
žiūėjus, ir kiti dvi Persburgo 
lietuvių draugiji, savitarpinių ir 
labdarių, pradėjo taip pat steig
ti mokyklas. Dėl to šiais me
tais (1914) Peterburge yra jau 
5 pradedamos lietuvių mokyk
los’.

“Apskritai imant, Mažturčių 
Draugija stengiasi padėti netur
tingiems lietuviams darbinin
kams, išblaškytiems miesto pa
kraščiuose apie fabrikus. Be 
mokyklų, ji kelia pakraščiuose 
vakarus, taiso vaikams eglutes 
per Kalėdų šventes, turi įkūru
si prie abiejų mokyklų suaugu
siems vakarinius kursus”. (Vai
ras, Nr. 4, 1914).

MOKYTOJA « AKTORĖ IR 
BUSIMASIS BOLŠEVIKAS
Petrapilio pirmosios lietuvių 

mokyklos vedėja ir mokytoja 
buvo Zuzana Arleuskaitė, mo
kytojas cenzą gavusi Rygoj, vos 
17 m. teturėdama. Mokytojau
dama baigė Petrapilio gimnazi
ją (1915) ir paskui buvo vedėja ' 
bei mokytoja dar kitos lietuvių 
mokyklos, įsteigtos Carskoje siautėjo Voroneže, -areštuoda- 
Selo. Rygoje ir Petrapilyje taip mi Tarybos narius. Tai reiškė 
pat vaidino. Nepriklausomoje “laisvę”, kuri keitė “caristinę 
Lietuvoje buvo valstybinio tea- priespaudą”.

tro aktorė. Dabar yra Amen- šiandien “bolševikinėje lais- 
kojė, Detroite, kur vadovauja vėje” niekas negalėtų nė pagal- 
meno mėgėjų būreliui kaip re- 
žisorė. Pernai atšventė savo vai
dybinio darbo 50 metų sukaktį, 
o šiemet yra sulauksiu 70 me- 
tų amžiaus sukakties. Gimusi 
Šiauliuose 1889 rupgpiūčio 28.

Kai Mažturčių Draugija, įstei
gusi pirmąją lietuvių mokyklą 
Petrapilyje, minėjo savo de
šimtmetį (1914 vasario ij, buvo 
tai atžymėta pamaldomis bažny
čioje ir iškilmingu vakaru Je- 
lisiejevo namuose prie Nevos 
prospekto. Darugijos pirminin
ku tada buvo K. Juozapaitis, bet 
apie jos veiklą kalbėjo C. Pet
raškevičius, kalbėjo patriotiškai 
apie draugijos darbą mokyklą 
ir lietuvių tautos reikalus. Po 
trejų metų jis prašneko visai 
kitaip, susidėjęs su bolševikais. 
C. Petraškevičius, V. Kapsukas 
— Mickevičius, V. Bielskis ir 
V. Požėla prievarta perėmė lie
tuvių Centrinio Komiteto įsitai-

’gas, suparalyžavo Lietuvių Tau
tos Tarybos Rusijoje darbą,

voti, kad Petrapilyje galėtų bū
ti lietuviška mokykla. O ji kita
dos buvo, ir nebe viena. Augo 
mokinių skaičiumi, kol užliejo 
bolševizmo banga. Toji banga 
ir pirmąją mokytoją Z. Arlaus
kaitę — Mikšienę atbloškė net 
į Ameriką.

LIKO PAMOKA DABARČIAI
Anos mokyklos steigimas ir 

išlaikymas nebuvo lengvas. Sti
go pirmiausia ryžto belstis į 
valdžios duris trūko lėšų, ne
buvo mokytojų. Ir vis dėlto, 
kaip L. Noreika rašė, “atsidė
jus kokiam darbui, kad ir kaž- 
kaip jis sunkus būtų,-galima 
padaryti”. L

Galima buvo, ir nedaryti. Ru
siškų mokyklų pakako, vaikai 
rusų kalbos griebėsi, perspek
tyvos surusėjus buvo geros: ga
lima buvo ir valdžioje gauti ge
resnį darbą. O vis dėlto “maž- 
turčiai” darė, kad savo gimtąją 
kalbą išsaugotų.

Kiek mes dabar darome, kad 
to paties pasiektum, nors darbas 
“kažkaip sunkus būtų’. Tačiau 
jis žymiai lengvesnis, negu at
rodo. Nebegyename nei caristi- 
nėje priespaudoje, nei “bolše
vikinėje laisvėje”, o tikrai lais
vame ir demokratiniame kraš
te. S. Suž.

pinta visa Rusija ir pavergtieji 
kraštai. Kai iš tos raudonos ba
los kada nors rusai išpampęs, 
jie gražins senus vardus Lęnin- 
gradui, Stalingradui, Kirovęgra- 
dui ir visai eilei kitų miestų.

Kai Petrapilio miestas dar bu
vo Petrapiliu, jame gyveno 
nemažai lietuvių, keliavusių 
prie Nevos krantų anksčiau, ne
gu į Amerikos krantus. Prieš 
pirmąjį Didįjį karą toje caris- 
tinėje sostinėje, buvę per 20, 
000 lietuvių. Nemažai buvo in
teligentų ir studentų, pasaulie
čių ir dvasiškių, kurie mokė
arba mokėsi Petrapilio Dvasinė- džiuose susirinkimuose. Ka- 
je Akademiįoįe, bet daugiausia dangi draugijos statutas nemu- 
buvo įvairių amatininkų bei dar
bininkų. Šie pastarieji gyveno 
išsiblaškę miesto pakraščiuose, 
kur daugiau buvo visokių fab
rikų ir dirbtuvių. Nemaža lietu
vių dirbo Putilovo fabrike — 
geležies apdirbimo.

Ligi 1892 metų Petrapilio lie
tuviai buvo neorganizuoti — 
neturėjo jokios draugijos. Ir ne 
dėlto, kad pačioje Lietuvoje bu
vo varžoma spauda ir organi
zacinės veiklos laisvė. Patiem 
lietuviam stigo judrumo ir ver
žlumo. Tai aišku iš to, kad dar 
prieš 1905 metų revoliuciją, ku
ri atnešė keletą caro dekretų, 
davusių daugiau laisvės visuo
meniniam darbui, lietuviai jau

rikos apsaugai, kai subversinė 
veikla pasirodė grėsmi kraštui 
ir žmonėm. Teisingai buvo pa
justa ir teisingai daroma, nors 
kai kas šaukė, kad be reikalo 

‘raudonos silkės’. 
Jos vis dėlto galvą nuleido; ki
tos išsibėgiojo. Maskvai sudarė 

-didelį rūpestį.
Pernai tas rūpestis Chruščio

vui ir Mikojanui palengvėjo. 
Talkon atėjo JAV 'vyriausias 
teismas, paleidęs nuteistus ko
munistus ir leidęs duoti vizas 
norintiem keliauti į Maskvą ir 
grįžti. Esą negalima piliečių 
laisvės .varžyti. Geras būtų tas 

bane, nacionalinės Kinijos sa- žmoniškumas, jeigu priešas ei- gaiėjo petrapilyje įsteigti savo 
lų apšaudymu, Berlyno pade- g^ žmoniškai. Tačiau pnesas draugiją vidaus reikalų minis- 
ties nenormalumu. Visais tais Imsvę ir toleranciją išnaudoja ter.. leido Kai feada mes 
atvejais JAV daugiau gynėsi, tam> kad Ja- ahmt^ milijonam.' sustirštiname carinės
negu puolė ar puola. Sovietai * Rusijos priespaudą, žvelgdami
žino, kad jiem per galvą net- Antiamerikinės veiklos ko- tiktai iš savo kampo, kuriame 
vos, kad JAV iniciatyvos i sa- mitetas (Un-American Activi- būta pačių lietuvių nemažo ne- 
vo rankas neima. Dėl to Mask- ties Čommittee), sudarytas Se- rangumo.
va užėmė platų tarptautinės nat0, paskutinėm dienom taip Petrapilyje veiklesnių lietu- 
propagandes lauką ir žymiai pa- pa^ visų pusių puolamas, kad vių būrelis pirmąją draugiją į- 
kenkė JAV prestyžm. būtų panaikintas Laikraščiuo- steigė dar 1892 metais. Ji bų-'

Nežinia, kam gali būti neaiš- se (Washington Post) paskelb- pavadinta “Peterburgo Lie
ku, kad JAV ieško koegzisten.- tas tuo reikalu atsišaukimas, tuvių ir Žemaičių Labdaringoji 
cijos su,Sovietų Sąjunga, nors pasirašytas užsislėpusių komu- Draugija." Vadinasi, dar prieš 
atvejų atvejais buvo skelbta, rūstų arba jų simpatikų. Jie ži- 60 metų manyta, kad aukštai-

Tarptautinėje politikoje, deng 
darni savo orgijas Vengrijoje 
ir kituose kraštuose, bolševi
kai pasistengė išnaudoti kilu
sius arba jų pačių sukeltus kon
fliktus. čia pasirėmė Suezo ka
nalu, amerikiečių išsikėlimu Li-

matė švietimo, tai įstatai buvo 
papildyti ir vidaus reikalų mi
nisterijos patvirtinti. Mokykla 
įstegta 1912 metais. Pirmau- 
siais metais ją lankė 24 moki
niai. Apie tai rašė Petrapilyje 
tada gyvenęs Liudas Noreika:

“Jau atsidarė pirmoji Peter
burge pradedamoji lietuvių mo
kykla Vosyliaus saloje, Gavanė- 
je. Bus tai didžiausias ir svar
biausias darbai, kuri yra pada
riusi Mažturčių Draugija per sa-

kad ji neįmanoma Miko j ano no, į ką taiko ir ko siekia. Bet čiai ir žemaičiai — tai ne tie 
vizitas pasirodė įmanomas. Jis ar žino visi padorūs amerikie- patys lietuviai. Toji draugija 
reiškia, kad prokomunistinei čiai, kuriem rūpi šio krašto turėjo tikslą šelpt neturingus 
akcijai Amerikoje sąlygos vėl laisvė ir žmonių gerovė bei gy- Petrapilio darbininkus ir moks- 
pagerėjo dėl JAV vidaus poli- vybė, kad priešas kelia galvą lūs einančią jaunuomenę.
tikos. ir veržiasi pro atlapas duris? Praslinkus aštuoneriem me- PIRMOJI Petrapilio lietuvių mokykla 1912 - 1913 m.; viduryje «Sdi mokytoja Z. ArlauskaitS.

— Aidų žurnalas skiria pre
miją už lietuvių mokslo veikalą 
išspausdintą atsikira knyga' ar 
periodinėje spaudoje 1957 ir 
1958 metais. 500 dol. premija 
skiriama už humanistinių moks
lų veikalą (teologijos, filosofi
jos, literatūros ir meno moks
lų, istorijos, kalbotyros, geogra
fijos archeologijos, folkloro, vi
suomeninių mokslų), parašytą 
lietuvių kalba. Premija neskai
doma tarp atskirų autorių. Au
toriai arba leidėjai veikalus at
siunčia ligi š.m. vasario 1 d.
Aidų redakcijos vardu: A. Vai
čiulaitis, 304 Ąnacostia Rd., S. 
E., Washington 19, D.C., pažy
mint, kad tai siunčiama premi
jos komisijai. Galima siųsti ir 
rankraščius.

PETRAS RIMKONAS
pūzrai, prie Mortos, kaip pa- — Jis labai geras. Tarp mū- Petras, nerimo drąskomas, pa 

kvipę o nenujaučia, kad jo sų kalbant ir paliekant: mes my- greitino butelių tuštinimą, o 
kumštis kur kas kietesnis ir limės...., — šnibždėjo įkaitusi. Mykolas Balanda kalbėjosi su

tų niekniekių. Pasėjai kartą — 
ledai nutrempė, pasėjai antrą 
— kirminai nubirbino, o tų ne-

Ant prakaituotos žemės

— Juokai juokais, —rami
no Petras, — bet jūs abu nuo 
pirmos galėtumėte mūsų ūky- - 

skaudesnis būtų, jei, sakykim, Morta Petro ausin. — Nemoku Juozu Ušvila apie žemę, der- dejuodamas berk ir trečią sau- je triūsti. Susigyvensime be-
juo tektų kurio Ušvilioko veidą tinkamai nusakyti, ot kas yra. liūs, sėjas ir ramiai, nesijaudin- ją, matysi, rudenį aruodus už- žiūrint.
paliesti. šiaip jis ne mušeika, Mes suprantame vienas antrą, darni, girkšnojo. versi pupos didumo grūdais. Vėl
bet jei reikėtų vardan Mortos mes iš vieno dubenėlio srebia- __Tai sakai kad ūkio valdv- nias nėra toks baisus, kaip jį
— mėžtų užsimerkęs. me. Vakar taip atvirai to ūki- mas daugT^aito išgarina? E- PiešU

Morta vis tylėjo. Jai nei šiaip Taip jie čiulpė butelį po bu- ninko daržinėje nukalbėjome. gerkinie? _ gerai nusiteikęs ra- — Bet ko anie ten? — juo- 
—Galėtum vėl pas mus grįž- nei taip. Čia triukšmingai išsi- telk). Kai įkaušo, Mykolas storu Pirksime ūkelį. Savų karvių įsi- gįno Mykolas kesi Mykolas, atsikreipęs į

ti, — kalbėjo Petras. — Juk plėšė iš jų ūkio, čia spėjo su balsu surikp: gysime. Jis man žadėjo ir pal- & J šnibždančius Mortą su Petru. 1
niekas tavęs nevarė. Su tuo Mykolu susigyventi, dar atrodė, — Prašau mano sąskaita vi- tą ant žiemos, su krekuliais, to- — }en dayS’ ^t šeimy- __Sakome kad ir tu salėtum
kiaųlpieniuku pusberniu atsis- kad jis ją mylis, - o dabar są tuziną! kį minkštutėlį. bežiūrint nu- ušvilas __ krvkštė vadžias laiko įtempęs ir neuž
kaitėme tą pašą dieną. Dievai imk ir vėl grįžk. Nors ji gal- O Petras Mortą tebekalbino: Pętrui lyg peilį kas po padu galvą. Čia sulygai — ĮnerHiotė ’ leis jų, kol gyvas — nei man,
žino, kur anas dabar plavinėja. vojo ir apie Ušvilų Petrą- Se- — Grįžk, taip linksma būda- pakišo. Toks nesavas. išbėga. Arba gyvuliai: dar » ' . . . nei Petrui, nei Andriui. Teklau-
Jei atlyginimu buvai nepaten- niau, kai vieni kur dirbdavo, vo tada. Kiaules tyčia įsakysim __ jūs riminės7 vieno nesP®iai Auginti, žiū- Gerai /^kaij sutiko ir s . 0
kinta — pridėsime. Nė iš pi- jis dažnai žiūrėjo j Mortą ir pusmergei luobti. __ Ne net neDaiLętami senesni^ iau nusisPardo; ?“ozas’ š,and,e” m^ms s- atrodys geriau,
nigo esame gimę. O nuo savęs juokdavosi; kai kas ją barda- — Ir mūsų tėvelis taip sakė, sjtikome ’ kely žodis po žodžio b£V°- k° tęsianti1 B anksto patarčiau per žiauriai
& tau tris pundelius geriausių vo — Petras užtardavo. Bet jis — vM išlindo jauniklis Andrius, — j^ ^sidrauga^ne^ dvėsti. Tokius pamitusius par- tempianti g^ulĮ. Tu neatsisa- nesipIėšti/ nes niekas už tai 
linų Mykalojuje primesiu. turtingo ūkininko sūnus, o My- Bet šiuo metu niekas jo žo- atvesdavo. Vieną rytą nuei- kyši, Mykolai. daugiau nemokės, bet ir netin-

— Ir mūsų tėvelis taip sakė, kolas, tas muskulingas bernas, džių nebegirdėjo: alus buvo gi- T . J1S del Uvęs‘ name i tvartą, visa pamėlynavu- p0 jių žodžių kilo toks triukš- giniauti: senoj Ušvilų giminėj .
—įsiterpė į. kalbą jauniausias buvo tik rankpelnėlis. Jis gali liai įsijautęs į gyslas ir nuslo- 0 grebėstas.... si guli. mas, kad išbudo net Užvilų jau- tinginystė nebuvo puoselėjama,
senio Ušvilos sūnus Andrius. Mortą ir vesti. Ne, ji negrįšian- pinęs klausas prašalimo žo-. ~ jam veik iki _ Bet vis viena esi savoje “lis ir, dar kartą priminęs, kad Jei mes bandytume kur žodį

— Tavęs niekas neklausė, ti, viena sau nusprendė, o tuo džiams. pečių. Ir jo tėvukas, kaip Myko- jenoje, ir niekas tau sprando JM tėvelis esąs panašiai įsiti-
- —subraukė jaunį visuomet rim- tarpu Petras šaukė: —v*

— Pas jus daug šeimininkų,
man rodos, — tarė Mykolas.

(4) — Sunku visiems įtikti.
—Kai tėvas kalba —vaikai 

už pečiaus! Žilas plaukas mūsų 
namuose gerbiamas; o jis ūkio

____  Pec,H- w J® levukas, Kaip myzo- jemėje> jr niekas tau sprando JM tėvelis esąs panašiai jsiti- mesti — drąsiai atšauk: kas 
Morta linksmėjo ir judrėjo. sakė’ tokM pat žmoną nedaužys. Savaitę išsijuosęs kinęs, kiek rimčiau pažiūrėjo į jums darbo! o dėl šio jaunikio 
— Mykoliuk, kaip tu manai, tiirėjęs. O sugyveno gražiausiai, plūkies ūkyje, sulauki reikalą:tas ir ne iš šnekiųjų Ušvilų vy- — Ko mes čia stovime, lyg — Mykoliuk, kaip tu manai, lureJ?s- sugyveno gražiausiai. plūkies ūkyje, sulauki reikalą: žodžių nė burnos neaušink. Jei

resnysis Juozas. pasamdyti? Reikalą galime ap- jei aš imčiau ir sugrįžčiau pas sūnus, kaip botagus, jventadienio — poilsis. Tada — Taip, mes jį turime nusam reikės kur pasiųsti — koja pa-
— Pati žinai, kad namuose tarti ir prie ąsotėlio. Gal ištroš- UšvUas? užsiaugino, ot kas. *- -t ------------- ---------- popietėje slėniu apie javais ban- dyti. Bet aš matau, kad jo kum- rodyk. Duodi ranką? Ir laikiau

buvai, kaip šeimininkė, — kai- kęs? — kreipėsi į Mykolą. — — Šeško skurde, vėl ka * — Norėjau tau dar kai ką guojančius laukus, svarstai der- štiš gali būti tvirtas. Kalbėdami patį neužkietėjėliu!
bėjo Petras. — Ušvilų svirnų Galėtume eiti kartu. nors sugalvosi! B, žyde, dar pasakyti....
raktai tavo rankose, Ušvilų — Kodėl man neiti? Daugiau dvylika butelių! 
spintos tau atdaros iki pat sto- išlenksiu, kaip jūs visi. — Ir 
riaušių sviesto dviąsių. Jei ka- manė, kad čia jo balsas turėtų kas neleidžia.

lių. Užmatęs kokį amarėlį, apie algą, privalome aptarti ir Taip jie Ušviliokai
— Ir mūsų tėvelis taip sakė bėgi pas kaimynus, skundiesi muštynių reikalą. Jei jis pir- vardan šventos sutarties dar

— Ne, negaliu — Mykoliu- — prastenėjo jau girtutėlis, tavo laukus' užpuolus kumščio mąs pradėtų — už kiekvieną keliolika butelių užšaukė ir
kaip maišas, jaunilis Ušvila ir didumo vabalus, dejuoji iš pat smūgi išskaityti tam tikrą su- jjemens suliaunėti 

da užsinorėjai alaus, volė'lau- Imti sveriąs, o ne jų, nors ir — O kas tau tas Mykoliukas? įbedė smailią nosį į alum nu- kūno gilybės, o iš to — rūpės- mą iš algos. Mano toks būtų s
ūkininkaiSai vadinasi. Lendą, plklwwė Mm* . Įtaką stalą. tie. Nereikia imti į galvą visų nusistatymas. dttgfa)-U, tik pajudink ją.
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PARBUtlMK AS

Estų solistės koncertas Bostone
Latvių poetas apie Igną Šeinių

veikalą atmintinai. Tai daugiau 
darbo, ne atminties reakalas. A- 
pie fenomelią atmintį galime 
kalbėti tuo atveju, jei žinome, 
kad toks ir toks muzikas gali 
išmokti veikalą atmintinai tik 
vieną ar du kartu jį perskambi
nęs raba kartą išmokęs, neuž
miršta jo visą gyvenimą niekad 
nekartodamas. To kie dalykai 
pasitaiko labai retai

cija. Visus šiuos privalumus 
viršija ir juos »apgaubia gili, 
gryna muzikinė kultūra. Irene 
Loosberg dainuoja nuoširdžiu, 
natūraliu, šiltu įsijautimu. Ypa
tingai Brahmso dainų atlikimas 
parodė retai pagaunamą poezi
jos gelmę. Turtingas estų kū
rinių parinkimas davė progos 
pastebėti aukštą jų kompozito
rių techninį mesitriškumą, pro 
kurį veržiasi originalus estiškas

krašto administracijoj. Kai 1940 
metais raudonoji armija okupa
vo ir brutaliu būdu aneksavo

laikosi daugiau grojimo iš at
minties. Ir tai liečia netik solis
tus, bet jr ištisus ansamblius. 
Ypač kai kurie pagarsėję kvar-

....— Aidai šiemet pradeda dė
tuosius metus Amerikoje. Vi
są laiką redaguoja Antanas Vai
čiulaitis. Redakcijos nariai: Leo
nardas Andriekus, O. F. M. 
J. Girnius, Alfonsas Nyka-Ny- 
liūnas. Meninę priežiūrą tvarko 
dail. Telesforas Valius.

žas 2,500. Kaina 5 doL
Marius Katališkis. IŠEJU-

Baltų koncertų serijosantra- 
sis šio sezono koncertas,. įvykęs 
sausio 16 Jordan Hali salėje, 
Bostone, nuėjo jau į istoriją, 
kaip tvirtas įrodymas baltų tau
tų muzikinės kultūros ir jų 
tvirto pasiryžimo šią kultūrą 
puoselėti kukliom emigracijos instrumentaliniai švari intona- 
sąlygom.

laisvos Lietuvos— jau jo nėra. Aš buvau porai ir Marcelio “H mio bei foco’

sayo darbą bri susigrojimą. Ma
čiau net visą orkestrą, * kuris 
grojo atmintinai. Tai savotiška 
kurtuazija, nieko daugiau.

Kamerinė muzikos kryptis, 
priešingai, laikosi grojimo . iš 
gaidų. Čia negli būti kalbos apie 
nedasimokymą ar nepakanka
mą pasiruošimą. Tatai yra gry
nai išorinė forma. Atsimenu, 
Kauno Teatre žymus virtuozas 
savo rečitalyje grodamas sona
tą pasistatė gaidas, nors ją gro
damas neapvertė nei vieno pus
lapio. Jis norėjo tik išlaikyti 
kamerinės muzikos išorines tra
dicijas.

Mokykimės skirti kamerinį 
veikalą nuo solinio. Tada nes
tebins mūsų grojimas iš gaidų 
ar iš atminties.

Kad geriau suprastume, ko
kios yra susidariusios tradici
jos, turime apžvelgti dvi pag- 
grindines muzikoje kryptis; bū
tent, solinę ir kamerinę.

LUX CHRISTL Religijos ir 
kultūros žurnalas. 1958 gruo
džio mėn. Nr. 3-29. Leidžia Ku
nigų Vienybė. Redaktorius ir 
administratorius kun. T. Nar
butas.

Irene Loosberg, jauna estų 
danininkė — mezzo sopranas, 
palydima estų pianistės Dagmar 
Kokker, davė rečitalį, kuris ga
lėtų būti laikomas klasišku pa
vyzdžiu repertuaro parinkimu, 
skoningumu, proporciją, įvai
rumu.

tas virtuozinius vokalus, škir- linėje programoje. Jei muzikas 
tus soliniam rečitaliui. , savo rečitalyje turi vieną kame-
, Salia koncertinės solinės mu- rinį veikalą? būtent, sonatą, jis 

zikos, toje pačioje epochoje ir klasiškai išlaiko koncertinę tra
ta© patai meta vystėsi kita mu-' diają, grodamas ją iš gaidų.
zikos kryptis kamerinė. Kai Abi tie* tradicijos nėra nei 
nebuvo orkestro, nebuvo reika- po nuodėmė uždėtas, nei įstaty- 
Hnga nė didelė salė.... Tai vyko mu
intymiam salone, keli tiktai mu- . Praktikoje, tie muzikai, kū
rikai grojo. Ir jų muzikos po- rie seka virtuozine kryptimi, 
budis netoks efektingas, netoks 
triukšmaujanti^, labiau intymus 
gilesnis, grynesnis muzikine 
prasme, nesivaikantis išorinių 
techniškų* efektų, bet ieškau- - tetaimėgsta-parodytitao būdu 
tis išraiškos gilybių bei įvairu
mo. ši muzikos kryptis išugdė 
ir Savitą muzikinę formą. Tai 
sonatai ir iš jos šplaukiančios 
muzikos formos — taip tkvarte- 
tas kvintetas ir kt. šių muzi
kos kurinių nebuvo reikalo gro
ti atmintinai, čia 
nėbuvo įjungta improvizacija, 
reikėjo paskiram muzikui 
rodyti savo technikos. Visi ly
giom teisėm skendo muzikinėje 
iš raiškoje bei žaisme, čia kaip 
tik susikūrė kita tradicija, gro
ti veikalus iš gaidų.

Ir šiandieną toji tradicija yra 
gyva—kamerinės muzikos kon
certai grojami iš gaidų. Tas lie
čia netik gryną kamerinę pro
gramą, bet ir kiekvieną kame
rinį veikalą, atliekamą rečita-

aukštų gaidų, kuriosyrarūž jos 
balso ribų. Dėmesį patraukia 
puikus ilgas kvėpavimas, leidęs 
nuostabiai ramiai išdainuoti 
Haendelio ilgas šešioliktinių 
frazes. Balso stiprumas daugiau 
negu vidutinis. Gera dikcija,

ATSIŲSTA PAMINĖTI . , „ .7 dėl Kalam.

mo apie grojimą iš to, kad gro
jama S gaidų ar iš atminties!

Tahąi dažnai pabrėžiama fe- 
nęmenalinė atmintis, kai girdi
ma valandos ilgumo veikalą gro
jant atmintinai. Nieko pana- 
šiaus. Ilgo veikalo grojimas at
mintinai visai to nereiškia. Su 
paprasta normalia atmintimi

Epochoje, kada instrumenta- 
lė muzika išsikovojo savo savis
tovumą (17-18 amž.), visi žy
mesni instrumentalistai buvo 
kartu ir kompozitoriai bei geri 
improvizatoriai. Demonstravi
mas savo techninio pajėgumo 
buvo vienas iš pagrindinių kon- 
čertavimo tikslų. Didelė puo
šni salė, orkestras akompani- 
jamentui — buvo tos sąlygos 
kurios formavo solistą ir spe-

r-; r., V

Jau nuo jaunų dienų šeinius 
buvo žinomas kaipo rašytojas 
— beletristas. Po 1940 metų 
išleido Švedijoje kelias gno
mas knygas apie savo tėvynės būdu pasakojami praėjusio ka- 
ir visų kitų Baltijos valstybių ro ir bėgties rnetb įvykiai ir 
tragišką likimą. Knygoje “Den vaizdai. Išleido Terra Chicago- 
roeda floden stiger” (Raudona- je 1958. Viršelio aplanką piešė 
sis tvanas kyla) Jis, kaipo liu- Alg. Kurmiškas. 540 pust Spau- 
dininkas, aprašo tai, kas dėjo- sdinta 1500 egz. Kaina 5 doL 
si Baltijos kraštuose po rusų o- 
kupacija. Kitoj knygoj “Den 
roeda floden svaemmer oever’ 
(Raudonas tvanas užplūsta) jis 
protestuoja prieš rusų ekspan
siją ir gina Baltijos valstybių

Lietuvą, šeinius atvyko į Švedi
ją, kur jis ilgus metus dirbo 
Stockholme koperatyvų sąjun
goje, jos archyve ir bibliotekoj.

Igno Jurkūno-šei niaus mirtis 
buvo prisiminta praėjusiame 
Darbininko numeryje, čia de
dame dar kelias informacijas, 
imtas iš švedų laikraščio “Da- 
gens Nyheter’ (sausio 18). A- 
pie velionį rašytoją tame laik
raštyje parašė latvių poetas K. 
Dzileja, kuris yra taip pat Lat
vijos Laisvės Komiteto narys 
ir Pavergtųjų Tautų Delegaci
jos atstovas Stockholme, Švedi
joje, kur Ignas šeinius pasku
tiniu laiku gyveno ir mirė. K. 
Dzileja rašo:

Lietuvių rašytojos ir diplo
matas Ignas Jurkūnas-šeinius

paprašytas jįMemdnstrooti sa
vo metttKaijte P«grofr> kon
certinį vrikatiuką, ir tinnma, 
atmintinai, nustebęs pamatė, 
padarė neigiamą įspūdį. čia 
pat buvo paklaustas, ar jis ki
taip nemoka groti? Mat, tame 
krašte febai daug muzikantų, galim išmokti ir dviejų valandų 
ir visi jie groja iš atminties, 
nes gaidų nepažįsta. Tad visuo
tinė nuomonė susiformavo: kas 
groja be gaidų, tai jau prastas 
muzikantas, o kas — iš gaidų, 
tai daug vertes, mokytas. Ki
toks muzikos įvertinimo mas
tas jiems neprieinamas. Maž
daug tokią nuomonę turėjo ir 
mūsų liaudis, kai gyveno sa
vo laimingą artojaus buitį.

se buvo iki 1927 metų. Po to 
dirbo kaipo žurnalistas, buvo 
“Lietuvos Aido” vyr. redakto
rius Kaune, vėliau Klaipėdos

teisę Į tautinę egzistavimą ir 
nušviečia, kokios didėlės kultū
ros yra Pabaltijo tautos," ir kaip 
per nepriklausomybės laikotar
pį ją pakėlė. Ir spaudai šeinius 
yra patiekęs straipsnių apie ru
sų smurto politiką; Tie straips
niai parašyti su giliu patosu, 
bet be aklos neapykantos, ir 
su didėle viltimi, kad laisvė 
bus atgauta. Tokios buvo jo as
mens būdo ypatybės. Savo di
desniame veikale “Resa į sam- 
verkans Sverige” (Kelionė po 
kooperatyvinę Švediją) jis ry
škiai aprašė Švedijos koperaty
vų veikią. >

, x ... . . „ Miręs paliko žmoną Gertrūdą, Programa buvo sudaryta iš
mirė ketvirtadieni sausio 15, _ sostin^s teismo aseso- keturių ryškių skyrių. Pirmame

—Povilas GauŽys baigė vers
ti Herman Melville romaną a- 
pie banginių medžioklę. Veika
las pavadintas “Siautulingasis 
Diek’ arba “Baltasis banginis’.

buvo dr. A. šerkšnas, kuris, 
perkrautas tiesioginiu darbu, ne 
besuspėjo tvarkyti redagavimo 
reikalų. (Prieš tai Eglutę reda
gavo Br. Brazdžionis, Pr. Nau
jokaitis ir St Zobarskas).

Kitų paskatintos, seserys ap
siėmė redaguoti, nes per savo 
rengiamas vasaros stovyklas, va- 
vovaudamos bendrabučiui, gerai 
pažįstą čia augantį jaunimą. Su 
pačiu pirmuoju numeriu jos ir 
pasuko nauju kaliu, labiau pri
sitaikydamos mažesniam skaity
tojui, kurį stipriai veikia ame
rikoniška mokykla, kurio žody-

• - — 'Doctor Živago' — Boris 
Pasternako romaną rusų kalba 
išleidžią University of Michi- 
gan Press. Romanas turi 596 
pusi, kainuos 6.50 dol. Rinkoje 
pasirodys vasario 2.

katei buvo dainioti originalia ~ Londono sausio mėn. vyk- 
kalba. sta Sovietų meno paroda, į ku

rią atgabenti rusiški meno eks- 
Danininkės mezzo sopranas ponatai net iš 16 amžiaus. Ang- 

būdingas nuosaikia spalva: nė- lų spauda senuosius meno ku
rą nei šviesus, nei perdaug tam- rinius, ypač ikonas, įvertino pa
sus, tačiau su specifiniu mezzo lankiai, o dabartinį sovietinį 
atspalviu, šitoji balso spalvą meną pavadino nayviu ir atsi- 
puikiai išlaikyto visuose regist- likusių mažiausiai 50 metų.
ruošė, neskaitant arijose poros

J. Vaišnora, MIC. MARUOS kiai tilptų šeši — po vieną kas
GARBINIMAS LIETUVOJE. Lie- Po Pertraukos sekė estų ku- mėnesjj 
tuvių Katalikų Mokslo Akade- H^ba: Mart Saar "Ta tai (Ji 
mijra leidinys nr. 5. Išleista atė^o) k “Mis oU?” 
Romoje 1958 prel. Pr. Juro lė- tai buvo?), Eduard Tulrin “Hael- 
šomis. Gausiai iliustruotą Ma- Ulan’ (Lopinė) ir “Suegise - Estę praėjusių metų lite- 
rijos paveikslu ir Lietuvos baž- man” (Lopšinė) ir “Suegise ratūros premija išeivijoje atite- 
nyčių vaizdais! 446 pusi. Tirą- P^enė’ (Rudens saulė), Eduard ko jaunam estų rašytojui J.

4 - Oja “Pohjamaa lapsee” (šiau- Kork už poemų rinklių. Moks-
rės vaikai). line premija atiteko profesoriui

SEMS NEGRĮŽTI. Apysakos Paskutinėje dalyje buvo dvi linį veikalą an^/kalba išleido 

arijos iš Saint-Saens operos Delaware universitetas (alm i 
“Samson et Dalila”. Visi vei-

.... e • cifinę muzikos formą — kenti ų METŲ Eglute* pirmo nume- , .
ro vtrfcH*. certą. Solistas čia ne tik atmin

tinai grodavo, jis ir improvizuo- 
nas riaurokas. rijas, nes tik pataisant, dau- davo koncerto metu. Dėl to tu-

Medžiagos sutelkta labai ^reikalaujant bus ugdoma rime kiekviename koncerte va- 
daug. Apstu trumpų apskaity- jaunųjų menininė. pažanga Ar dinamas “kadencijas”, kurios 
mų, straipsnių religinėm, tau- nebūtų pravartu skelbti pieši- senovėje buvo grojančio impro- 
tinėm, pedagoginėmtemom, į- konkursus vaikams? Gali- vizuojamos, ir tik vėliau jas pra- 
▼estas ir kalbos kuris ma duoti ir atskiras temas. Tai dėjo rašyti žymesni instrumen-
jau Eetuviškai aiškina angliš- būtų nemažas paskatinimas, iš- talistai. šiandieną grojame Mo- 

keltų naujų vardų ir tuo pa- zarto, Beethoveno, Paganini 
čių papuoštų laikraštėlį. smuiko koncertus su Joachimo, 

raštelio gražu* apuotan** Vi- Ateityje Eglutė numato pa- Kreislerio ir kitų kadencijo
se puslapiai atspausti dviejų šakoti Lietuvos istorijos yaiz- mis. šias eilutės rašančiajam 
Sfmlvų, gausiai iHustroti. Tų jy Kazimiero gyvenimą, teko groti Brahmso koncertą su 
piešinių dalį pagamino patys kriti Betuviškus papročius, ne- Stasio Ušpolevičiaus puikiausią 
mokiniai. Kaip naujovė pradė- užmirštant vaikų auklėjimo. kadencija.

nuostolis mums visiems, bend- - . - , , , - ,
ro likimo draugams. ge“hed parašytas altui, & neatrodo, kad šie koncertai

violai ir fortepijonui, kuriuose būtų nuostolingi, mielų rengėjų 
su viola darniai įsijungė En- norisi paklausoti, kodėl tik trys 

koncertai per sezoną? Juk pui-

Nuo šių metų pradžios Eg
lutės redegavimą perėmė Nekal
to Prasidėjimo seserys, kurių 
spaustuvėje Eglutė ir spausdi
nama. Paskutinis redaktorius

KAIPGI MAN CJ
Kad žmonės mėgsta patakoti 

nesąmones apie koncertus, ne
tenka stebėtis. Kiekvienam > 
gimtas yra noras pareikšti sa
vu mumumę apie viską^ Tik iš
mintingasis susilaiko jos nepa
reiškęs apie tai, ko neišmano, 
ar bent nepakankamai išmano. 
Įdomiausia betgi, kad tos nuo
monės būna vienodos, plačiai 
papliturios, madingos.

i Iš esmės paėmus, nebūtų ga- 
x Įtina jų smelkti. Jei asmens sa

vigarba reikalauja pasisakyti 
savo nuomonę, kad ir klaidingą,

t tegul ir pasisako. Galima būtų 
įžiūrėti čia ir teigiamų dalykų. 
Savigarbos vedamas toksai as
muo nejučiomis įsitraukia į sve
timas sau sritis, pradeda jomis 
domėtis, jas pažinti, ir taip tam-

" pa kultūringesnių, praplečia sa
vo pažinimo horizontus.

Blogiau pasidaro,
kai tokios nuomonės paten

ka į spaudą, pareiškiamos “au
toritetingai7, kai jos pradeda 

'formuoti viešąją nuomonę.
Tuokart jos yra kenksmin

gos. Nes ne .tik klystančio ne- 
pataiso, bet ir kitus, dar netu
rinčius savo nuomonės ir jos 
ieškančius spaudos puslapiuose, 
suklaidina, nekalbant jau apie 
tai, kiek pakenkiama pačiam 
muzikos reikalui.

Vienu iš tokię klaidinančiu. 
dalykų, apie kurį čia norima pa-

- kalbėti, yra grojimas koncerte 
iš gaidų ar iš atminties.

Visi matome, kad vienuose 
koncertuose muzikai groja ar 
dainuoja be gaidų, o kituose — 
su gaidom. Mūsų tarpe yra pla
čiai paplitusi nuomonė, kad be 
gaidų groti yra garbingiau, to
buliau. Mat, taip groja visi di-

. džiausi pasaulio virtuozai! Ir jei 
kas groja iš gaidų, tuoj išvada
- reiškia menkesnis, arba ne- Iš ėjės nėra joto skirtumo dau niekęs 70 metų.

groti iš gaidų ar be gaidų. Kas

SKUBA gninti kultūrinio nuosmukio..
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Sausio 15 buvo sukviestas 
Lietuvių Taupynao ir Skolinimo 
draugijos (Sehuyler Savings & pa, naujos lubos, apšvietimas, 
Loan Assodation of Kearny, sienos, grindys ir kit Visa tai 
N J.) metinis narių susirinki- - daro jaukų ir patraukiu įspū-

Pirmininkavo draugijos pir
mininkas Julius Paktas, o pra
nešimus pateikė: vicepirminin
kas Jurgis Katilius, sekretorius 
Petras Velevas, iždininkas Juo
zas Brizą, reikalų vedėjas Vin
cas Pocius, teisių patarėjas ir 
d&ektoriai Adr.Salvest ir Pr. 
GeHnaitis.

B tų pranešimų išryškėjo 
draugijos veikla, finansinis pa
jėgumas ir ateities uždaviniai 

Metant žvilgsnį į draugijos 
pastatus, ištiktųjų atlikti kapi
taliniai darbai: frontinėje pu
sėje įstatyti dideli langai, dide
lės plačios metalinės durys, lau
ko siena dengta juodu storu 
stiklu, viršuje didelėmis raidė-

spūdingai apšviestas. Visa iš pa
grindų viduje pakeista: didelė 
šviesi bankinių operacijų patai-

595.59 dol Taftai sako, jog pini- 
g»i eina i apyvartą ir neša drau- 
gijai peloą. _

E Ktą pažymėtinų dalykų, 
tai “Chrataas Club” įsteigimas

Pakilo ir,draugijos finansi
nis pajėgumas. 1957 m. gruo
džio 31 d. aktyvas (assets) bu
vo 1,630,721.67 doL, tuo tarpu 
1956 gruodžio 31 d. — 1,862, 
341.33 dol. Vadinasi, per metus 
padidėjo 231,619.66 dol.

Lyginant kitus draugijos ba-

San turėti lėšų kalėdinėms iš
laidoms

Vieną svarbų dalyką dar ten
ka pameti, kad nuo 1959 me
tų sausio 1 draugija pakėlė di-

i ■'

— Ai» ?• ***** paskirtas 
anglų instruktorium Mi- 
rianapoly, Thompson, Conn. A 
P. Mitkus yra. gimęs Bostoną 
ir Boston CoHege anglų kalbęę 
studijas baigė 1952 BA laipk 
niu, o 1954 ten pat įsigijo mis
terio laipsnį iš aukėjimo sritie*. 
Dvejus metus dirbo aukštesnė
se mokyklose Miiford, N Ji ir 
Stafford Springs, Conn. Karinę 
tarnybą atliko JAV armijoje Ja
ponijoj ir redagavo kartino da
linio leidžiamą dienraštį. Dabar 
bendradarbiauja Hartford Cou? 
fant, Springfield Daily News, 
Stafford Press ir įvairiuose lie
tuviškuose laikraščiuose ir žur
naluose. A.P. Mitkus yra vedęs 
Birutę Leveckaitę iš Kudirkos 
Naumiesčio (Lietuvos) ir augina 
du sūnus — Eriką ir Raymondą.

__  _ ridentą savo taupytojams. Da- 
lansitaus duomenis su 1957 bar bos mokama 3 ir vienas 

ketvirta procento (buvo trys 
procentai) Taigi, ir šis nutari
mas padarytas išeinant iš finan
sinio draugijos pajėgumo mo
kėti savo taupytojams aukštes
nį dividentą.

Sekančiam periodui buvo per
rinkti draugijos direktoriai: 
Jurgis Bezelga, dr. S. Mickevi
čius, Viktoras Mikionis, Petras - 
Velevas. Kandidatu liko Kazys 
Trečiokas.

Draugijos teisių patarėjas A. 
Salvest Įžvelgęs giliau į drau
gijos veikią, pasidžiaugė gra
žiais lietuvių laimėjimais ir už
tikrino narius, kad draugiją 
laukia graži ateitis. Ji ir dabar 
jau žinoma ne tik čia, bet ir 
tolesnėse apylinkėse.
_ Norintį,gauti informacijų, 
skambinti WYman 1-0001 D-jos

duomenimis, krenta į akis žy
mus padidėjimąs nartų taupy
mo sąskaitos, kuri per perėju
sius metus pakilo net 263,938. 
17 dol. Prašosi išvada — lietu
viai ir kitataučiai neša savo
santaupas į šią draugiją, nes vi
si yra užtikrinti savo pinigų 
saugumu; gera ir mandagiu pa
tarnavimu ir patenkinti moka
mu dividendu.

Pakilo ir pirmųjų morgičių 
pozicija. Paskolų namams įsi
gyti 1958 m. išduota už 158,

rinko A. Andruškienė, J. Avi
žienis, A. Balbatienė, Iz. Dilie- 
nė, Y^Dįlįs, Iz. Jatulis, VL Mą- 
činskas, Ed. Mažionis, B. Šar- 
kenis, K. šipaila, V. Tiknys, adresas: 24 Davis Avė., Kearny, 
kun. P. Totoraitis ir K. Trečio- New Jersey. > J JA.

Lietuviai tremiami Mongolijon
Br. Užeitas prieš Kalėdas ga

vo laišką iš savo sesers, kuri 
rašo, kad su savo vyru, nedar
bingu, yrą ištremta į Mongoliją 
ir šiuo metu gyvena Ulan — 
Ude, Mongolijos sostinėje^ Ji 
rašo, kad .gyvenimo šįlygos yra

ROCHESTER, N.Y.

GYVASIS. BALFO SKYRIUS
Sausio 18 d. įvyko Newarko

— New Jersy Balfo skyriaus 
metinią susirinkimas,. kuriame, 
dalyvavo virš 20 narių. Apie 
praėjusių metų skyriaus veik
lą pranešimus padarė Iz. 'Jatu
lis, VI. Dilis, B. šarkenis ir re- kas. 
vizijos komisijos pirmininkas 
V. Apabraziejus. Iš pranešimų 
išryškėjo gyva veiklą kurią

~ skyrius buvo išvystęs 1958 m. 
žymiausias skyriaus darbas— 
K-tojo* Balfo seimo surengi
mas Newątke. Pažymėtina, kad 
skyriaus valdyba —Seimo Ren
gimo Komitetas — įstengė su
rinkti pakankamai lėšų (išlaidų 
buvo 81291.94) seimo regimo

Lietuvos nepriklausomybes 
minėjimas

įvyks vasario 15, sekmadienį. 
B ryto 9:30 vai.-lietuvių radijo 
valandėlės programą 11 vai. 
mišios už gyvus ir mirusius Lie- 

. ..... .. tavos kovotojus; 2 vai. ameri-
siu os, ir n yra apgyven - spaudos atstovų priėmi-
ta daugiau lietuvių. mas, kurtame dalyvaus Vliko

Be piniginių aukų, skyrius 
Balfo centrui pristatė apie 
1000 svarų rūbų, kurie buvo su
rinkti prel. I. Kelmelio ir kun. 
P. Totoraičio rūpesčiu. Valdy
ba išsiuntinėjo aukotojams as
meniškus padėkos laiškus, o 
susirinkimas išreiškė padėką au
kų rinkėjams bei valdybai už 
skyriaus veiklą.

Pasitraukus veikliam skyriaus 
pirmininkui Izidoriui Jatuliui, 
į naują skyriaus valdybą iš- 

darbus aukomis rėmė keliasdė- rinkti: kun. P. Totoraitis, Jieva 
šimt New Jersey lietuviškų or- Trečiokienė, VI. Audėnas, VL

entų leidžiamo laikraštėlio Gol- 
den Knight

— Philadriphijoje mirė uoli 
Balfo darbuotoja Mrs. Canne 
Adams. Per 10 metų dalyvavo 
valdyboje ir rinko šalpai aukas. 
Balfo Centras pasiuntė užuo
jautą giminėms.

— Kotrynos StasiuhvidOtės
— Jocienės, Kazimiero Jociaus 
žmonos, anksčiau gyvenusios 
Brooklyn, N.Y., ieško Ona Lę- 
vinskienė. KasŽmotiĮ, kur ji ‘- 
dabar gyvena, ar jau nurosi, 
prašomas pranešti adresu: Mrs. - 
A. Levinskas, P.O. Bot 596, 
New Philadelphia, Pa.

— Algis Žukauskas neseniai 
baigęs karinę tarnybą JAV ar
mijoje Japonijoj, Tokyo, Phila- A 
delphijoj dirba*vienoj įstaigoj 
kaip inžinierius. Pereitą savai
tę perėmė Moksleivių Ateitinin
kų Rytų Apygardos pinrimn- 
ko pareigas.

riaus valdyba, įvertindama šen. 
K. Keatingo teisingas pastabas, 
jam pasiuntė padėkos lišką.

Radijo klubo susirinkimas
šaukiamas sausio 25, sekma

dienį, šv. Jurgio lietuvių parapi
jos salėje 3 vai, p.p. Maloniai 
kviečiami nariai , ir nenariai.;

Šiuo metu labiausiai perka
mos knygos: M. Katikiškio ‘Iš
ėjusiems negrįžti”, dr. V. Tu
mėnienės “Kūdikis ir jo augini
mas bei auklėjimas’, A. Barono 
‘Mėlyni karveliai”, St. Prapuo- 
lenytės “Mieli žodžiai’ eilėraš
čiai. -— sb.—

nėjimas šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje. Kalbės Vliko pir
mininkas dr. A Trimakas. Po 
to, muz. J. Strolio vadovaujamo 
choro koncertas.
Atstovybės Vatikane atgarsiai

Sausio 10 Alto skyriaus su
šauktame organizacijų atstovų 
pasitarime buvo priimtas kreipi
masis į popiežių Joną XXIII pra
šant Lietuvos pasiuntynybę Va
tikane palikti. lietuvių vardu 
ilgą telegramą pasirašė kun. J. 
Bakšys, dr. A. Klimas ir Petras 
Norkeliūnas. Sekmadienį po su

WORCESTER, MASS
m6; beta, apdovonota gražių 
balseliu, stipriai reiškiasi są- 
jungiečių chore. Kuopos valdy
boje pradžioje buvo protokolu- 
vėiiau finansų raštininkė ir to
se pareigose išbuvo 25 metus 
ir per tą laiką teapleido tik tris 
susirinkimus.

Narės, įvertindamos M. Delio- 
nienės ilgų metų darbą, linkėjo 
sėkmės ir įteikė gražią dovaną, 

kus, maršalkos: Magdė Pitkelie- o pirmininkė papuošė gražia

Moterv Sąjungos 5-tos kuopos 
gruodžio susirinkimas praėjo 

gražioj nuotaikoj. Aptarus rei
kalus, išrinkta valdyba 1959 
metams: pirm,. Marcele Wat- 
kins, vice-pirm., Ona Bruožie- 
nė, protokolo rašt., Stasė Sta- 
neiienė, finansų rašt., Magde- 
lena Monienė, ižd., Marijona 
Žemaitienė, iždo globėjos: Leo
ną Carberry, ir Matilda Vit-

Philadelphijos 
žinios

Vasario 16 minėjimui pasi
ruošimas vyksta sėkmingai. Mi
nėjime pagrindinę kalb^* pasa
kys Lietuvos pasiuntinys. Wašh- 
ingtone — Juozas Rajeckas. Me
ninę programos dalį išpildys 

mos, kun. J. Bakšys pranešda- iš New Yorko atvykęs skautų vy 
šiaip šalpos darbą įvertinančių ^5 šaukiamas valdybos posėdis, įnirtam. Nesuradus lietuviu trauką ir’aprsįjma. Dvasios va- mas aPie pasklidusius gandus Hų oktetas. Minėjimas jvyks
žmmint. Daugelis aukojo po kuriame naujoji valdyba pasi- kalba naujos korespondentės, das, kun. J. Jutkevičius, sveikin- dėl tanamo Lietuvos pasiuntiny- vasano 22 d., 3 vai. po piet, L.
S25, 320, »10, 55 ar po mažiau, skirstys pareigomis. laikinai liko ta pati U. Daukan- damas M. Delionienę priminė bes uaiapmio Vatikane, labai Muzikinio klubo salėję.
Visų pavardės sveikinimo for- Susirinkimas įpareigojo nau- tienė narėms reikalą bendrai veikti į’11*?313, sodžiais kreipėsi į ti- ®
moję tavo atspausdintos seimo jai išrinktą valdybą imtis inida- . ■ ■■ . ir viena kitai padėti, nes pasi- kin&uomus, prašydamas tuoj yi»ajm visuomenei ruošia Phi-
Staje. Susinkime dalyva- tyvos suorganizuoti New Jersey .. . ... dalinto darbo našta yra leng- lalskus 11 telegramas, kad ^P^os ateitimnkai sausio
vęTcįntro Valdybos ižditen- Balio skyrius j apygardą Tari “f g“3“ sus'™ko vesnė ir kuopos veikiiias būi Uetuvos pasiuntinybė Vabkane 31 jautooje Delmm■ - Moms

AO J r. 4— w 1 ion 7 nevien todėl, kad buvo gražus . nebūtų uždaryta. Labai daug te- Viešbučio saleje. Pobūvis pna-fcas A.S. Trečiokas Centro Vai- jau yra pritarimo is Elizabetho . ..... 7 _ S.- . spartesnis. . jT7 ___ . kalėdinis pobūvis su gardžiais ^7;... . legramų ir laiškų yra pasiuntę dedamas 7 vai. vakare. Progra-dybos vardu dėkojo skyriui uz ir Lmdeno skyrių Seimo ren- Giliai sujaudinta, M. Delio- j f “
J • - - ............. - užkandžiais- bet ir norėdamos dėkojo narėms už pada- atskin asmens ir organizacijos, moję — vakariene, trumpa me-

rytą staigmeną, dovanas ir pa-

ma., tam reikalui nei vieno cen
to vajaus aukų. Štamo rengimo

oaxa>v . nė ir Marė Ivaškienė. Korės- liemene. Vietos, anglų laikraš-
ganizacijų, prekybininkų bei Kiaunė ir B. Šarkenis. Sausio pondentė anglų kalba M. Kuz- tis įsidėjo tų įteiktuvių nuo-

mą si New Jersey skyriai, ir dar-
« .. . . . . bas buvo sėkmingas; susiorga-Salia seimo rengimo darbų .____ .. ._ . _. . , - mzavus į apygardą butų galimanebuvo užmirštas ir rudens va- ..__. . . « .-i. i a i. “ sėkmingiau vykdyti vajus arįaus reikalas- Aukos buvo ren- ... ° ,, , . ., ... . ruošti Balfo naudai parengimus. ...karnos aukų lapais ir laiškais. F parengimas nepraeina be jos , .. . . ... -y. . ...

Viso surinkta $655.50. Aukas Laukę Vėjelis pagalbos ir sumanaus patari- “S1!31; I .....
r dovana ir musų nuoširdžiam

• ~ prieteliui ir dvasios vadui kun.
tt • • »vi • J- Jutkevičius, padėkotą už jo
Kviečiame stoti į lietuvių pranciškonu gimnaziją atsilankymą Į kiekvieną susirin-

• 1 r ° J kimą ir rimtus patarimus.

Magdelena Delionienė jauna 
įstojo į Moterų Sąjungą ir į- 
sijungė kuopos darbuotėn. Joks

Mirė Petras Bliudnikas ninė programa ir šokiai. Pakvie- 
ritikėiima Sausio 7 d., po figos ligos, su- timai gaunami ir staliukai užsa-

Svirtų proga narės sudėjo Į^kęs 52 PJSliudnikas komipas V. Gruzdį 2114 Green 
daugiau kaip dešimt dolerių b»vo veiklus RocheSteno lietu- St, Mula. «>, Fa, tel LO7- 
aukų, kurias Įteikė Labdarybės vų. bendruomenes, kanų, dm- 4W5 j«B. Žukauskų

ro ir kt. organizacijų narys.
Pranui Puidokui 40 matę 4-2943, pas A. Gečauską 913
Pr. Puidokas, veiklus ateiti- Rascomb St. Phila. 41, Pa., tel.

Delmas—Morris( ninkas, lietuvių bendruomenės GL 5-8754.
narys, choro dalyvis, lietuvių viešbutis yra Germantown, Phi- 
radijo klubo pirmininkas, sau- iadelphijoje, 319 W. Chelten 
šio pradžioje atšventė 40 me- Avė.; W. Chelten ir Morris 
tų sukaktuves. sankryžoje.
Padėkos laiškas šen. K. Keating Blynę balius ruošiamas Šv.

Ryšium su A. Mykojano lan- Andriejaus parapijos naudai į- 
kumusi JAV, senatorius K. vyks parapijos salėje vasario 
Keatingas spaudai ir Voice of 8 d.

Valgių išpardavimas
Centas prie cento ir dolerį 

sudaro .... sako sena patarlė. 
Taip ir su valgių išpardavimu 
įvykusiu sausio 18 parapijos 
naudai. Tos minties vedamos 
5-tos kuopos narės dažnai ir su ... ........................
pelnu praveda tokius išpardavi- ^el apgailėtinų plepalų su 

-- - - kruvinuoju A Mykojanu, pas
tebėdamas, kad su tokiais, kaip 
Hitleris, Mussolinis, ar dabar 
kaip Mikojanas, jis nenorėtų 
turėti jokios kalbos ir matyti 
savuose namuose. Maskvos radi
jo dėl to atsiliepdamas, šen. K.

Kazimiero parapijos salėj, kam- Kęatingą išvadino karo ^kursty- 
pas Providence ir Waverly St *°JU lr ^aro Plr^iu- Alto sky- 

šis suvažiavimas yra prieš
šeiminis, todėl kuopos kviečia- SlKindoS diena 

Lietuviai pranciškonai prieš būtis, Masės, žasdimų salė, Wib- tiems stoti į Liet pranciškonų mos atsivežti sumanymus sei- F"
trejus metus atidarę Kenne- lioteka ir laboratorija. vienuoliją jaunuoliams. Vėliau mui, kuris įvyks rugpjūčio mėn. LB Centro Valdyba savo po-
bunkport Maine, savo gimna- Į mokyklą pramani tik lietu- jie vienuolijos lėtomis bus nio- 17, kuopos globoje, Hartford, sėdyje sausio 14 atkreipė dė-
ziją (High School), kviečią į ją viai ir lietuvių kilmės berniu- komi ir ruošiami mirionieriais, Conn. mesj vis mažiau skaitomai lie-
stoti pradžios mokyklą baigų- kai Motyklai ir bendrabučiui kad tarnaut; lietuviams išm- Vakarienė tuviškai knygai ir spaudai. Kon-
sius jaunuolius, šiais metais vadovauja jtatys lietuviai praD- viamsir išlaisvintai Lietuvai. Apskričio atstovių pagerbi- statavusi tokios padėties grės- 
pranciškonų gimnazijoje jauvei- ciškonai Gimnazija turi visas Visi lietuviai tėvai, kurie šie- niui ruošiama vieša vakarienė mingumą, nutarė skelbti ktok-
kta trys klasės, o nuo .ateinan- valdžios mokyklų teises, ir joje lojaš savo veikų auklėjimu su programa. Atsilankiusiems ^fename mėnesyje vieną <Be-
čio rudens veiks visos keturios išeinamas visas vidurinėms mo- krik&oinškoje ir lietuviškoje svečiams (ne atstovėms) bilietai Hetuviy sapudos diena. To-
Gabūs mokiniai pristatę mokslo kykloms nustatytas kursas ra dvasioje, prašomi atkreipti dė- 1-50 dol. Vakaro pradžia 6 vai., kfos dienos proga lietuviui tu-
pažymėjimus, gali persikelti ir lotynų kalba ir lituanistika. mesį į šią gimnaziją. Įstojimo Kazimiero parapijos salėje, j^tų būti pasiūlyta- lietuviška 
iš kitų gimnazijų. Vietos ben- Už mokslą ir bendrabuti at- reikalais prašoma rašyti rėkto- Pirmasis šię metę kuopos su- 
drabūtyje yra 100 mokinių. lyginimas tik 400 dol. metams, riui Jiub adresu: . brinkimas dėl didelių šal&ų bu-

... . . . Neturtingi, gabūs mokiniai, ga- TAV vi«~r n ė m vo negausus. Susirinkime padė-Nuo praeitojo rudens mokyk- h būti datinai arba visiškai TftV. VIICT. G1D2luNA$X>.FM buvusiai kuopos vicepirm.

— gimnazijos rektorius provincialas T#v. V. CŪžiflmas, ddfaSjė

patalpose, kuriose yra bendra- Pirmenybė teikiama norin-

K.Č.

mus parapijos salėje.

Apskrities suvažiavimas
Mass., Maine ir New Hamp- 

shire apskričio suvažiavimas į- 
vyks Worcestery, Mass., sekma
dieny, balandžio (April) 12, šv.

Vakarienė

Tai

(Nukelta į 6 psL)

knyga; kad bent vieną savo pa
ties pasirinktą knygą įsigytų. 
Siūlymas ir pasirinkimas taip 
pat išplečiamas ir visai lietuviš
kai spaudai apskritai — laikraš
čiui, žurnalui ir LL

Centro Valdyba rotatorium pa
daugino JAV LB įstatas ir iš
siuntė LB apgardoms, apysun
kėms ir kt.-'Norį įstatus gauti 
paskirai kreipiasi į CV narį in
formacijai: V. Kamantas 508 
E. 125 St, Clevriand 8, Ohio.

Reikalinga rašoma mašinėlė.

kui reikalinga rašoma mašinėlė \

dovanotų, būtų labai dėkingas. 
Pranešti Darbininko adminfe- 
ciajai teL: GL 5-7281.

typo darbininkas. Kreiptis —- 
Franciscan Fathers, 910 Willou- 
ghby Avė., Brooklyn 21, N.Y.
Tek GL 2-6916

TAISO 
televiziją, radijo, patefonu 

Įrengia Hi-Fi 

BARZDUKAS ir ZUBM8 , 

273 Cbestaut Street, 
Kearny, N. J. TeL WY 1*0390 

174 Nutiey Avtaue 
N utie y, N. J. Tek NU 2-1SO

SAULĖTA. MALONU, PATOGU
Hollywoo<io Apartamentuose

jame, kad busite patenkinti.



DARBININKAS

S. BECKENSTEIN, Ine

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

CLEVELAND, OHIO

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street
PRIE CITY SAVTNGS BANK

DOVANŲ PAKETŲ Į
Alto skyriaus valdyba

New York 2, N. Y.
WORCESTER, MASS.

TeL: AL 4-8319

dovani? siuntinius į U.S.S.R.

SUMAŽINTA PATARNAVIMO M. and Z. Collision Works

KAINA
Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos buvo nustatyti, kad palengvintų ir

suprastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip pat page-

Kad .pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir siun-

tybiniy taksy (Income Tax) užpildy

:itų padalinių.

Kreiptis

GENERAL PARCEL tt TRAVEL CO. Joseph And r tįsis InsuranceINC.Rūtvilė UNION TOURS, INC.

WOODHAVEN 21. N. Y.87-09 JAMAICA AVĖ.
JAUNIMO ŽYGIAI. Visuome- <

Tel. LYceum 5-0900

AVIACIJOS raketa Thor po 35 sekundžių iškrypo iš kelio, ii 
ją susprogdino iš žemės. Krisdama ji nušviečia Cape Canave 
ral, Florida.

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO 
MOsų kainos vyrų drabužiams, prasideda nuo 9-50 už pilną ei lutą

Perkant • parduodant namus, ar iš-

nius kreditus iš universiteto dėl 
nyifcslinio laipsnio pasiekimo.

Mokslo išlaidos nėra išskaito
mos iš pajamų, kai kursas ar 
mokykla tiesioginiai. nepadeda 
mokėtojui darbe, tarnyboje ar 
profesijoje. Išlaidos nesiskaito 
ir tada, kai mokesčių mokėto
jas per mokslą siekia pakeisti 
savo užsiėmimą; nesiskaito ir 

-tuo. atvejų, kada asmuo eina i 
mokyklą tam, kad gautų mini
malioms mokslo laipsnius, rei
kalingus jo tarnybai. Pvz.: bu
vo mokytojų trūkumas, pilietis 
gavo mokytojo vietą, neturėda
ma? mokslų bachalaurato laips-

(Atkelta iš 5 ps! L 
ninkei M. Puzarienei už jų dar
bą ir įteiktos dovanėlės.

Kreipkitės į kiekvieną šių firmų smu'kesniai informacijai, gausite sąrašą ir

nuomojant butus, įvair^usiais’ ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals-

ja dėl šios paskirties, yra darb
davio reikalavimas, kad tarnau
tojas imtų tą ar kitą kursą. Ta
čiau šis reikalavimas nėra bū- 
tįnąj reikalingas, kad auklėjima- 
si išlaidas paskirtų į šią reikia

Saugokis, krokodilas!
Ugandoje, juodajame Afrikos 

žemyne, du *juodi policininkai 
vijosi tretį juoduką nusikaltėlį. 
Tasai pribėgo upę ir šoko 
plaukti. Vienas iš juodukų poli
cininkų griebėsi apgaulės. Me
tė akmenį upėn ir šūktelėjo: 
“Saugokis, krokodilas!”. Nusi
kaltėlis nusigandęs išplaukė 
krantan ir pasidavė. Gerai po
licininkam, kur yra krokodilų.

Negaliu teisti!
Turkijos mieste Istambule, 

kitados vadintam Konstantino
polyje, turėjo būti teisiamas ki
šenvagis Hikmet Kaya. Teisė
jas Tarik Onan pasiprašė nuo 
tos pareigos jį atleisti. Geriau 
esą teisti žmogžudį negu kišen- 
yagįrnes žudikas nuteisiamas 
mirti, o vagis po kurio laiko 
paleidžiamas. Teisėjas Onan ne
norėtų, kad jo kišenės būtų iš
tuštintos, kaip tai atsitiko ki
tiem teisėjam.

‘Kovos su mažakraujyste’ orga- timo tvarka, siųskite siuntinius per vieną iš žemiau išvardintų firmų, kurios yra 
nizacijaj ir kuopos narė A.B. 
tom reikalui paaukojo dar 5

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

vilnonės skaros ir šalikai

ii, pirkimui piniginių perlaidy (Mo- 
ney Orders), Mutual Funds.

Vytautas Vabėliūnas mą rūšį. Dažnai mokslo išlai- 
Acc’t & Tax Consultant das galima skaityti kaip kredi-

-------------------------- ——--------- ----- tą dėl taksų, nors mokesčių mo- 
būtų galima skaityti. kaip kre- kėtojas galina dėl to akademi- 
ditą dėl mokesčių. Mokslas ir 
kursai, dėl kurių tos išlaidos 
yra padarytds ,turi turėti tiesio
ginį ryšį su tais metais turėtu 
užsiėmimu ar tarnyba ir turi ro
dyti intenciją, kad šis kursas yra 
reikalingas tinkamai atlikti esa
mą darbą, arba pagilinti esamas 
žinias, ar net reikalingas algos 
pakėlimui. Aiškiausias kriterijus

S. Beckenateino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai

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

ninio auklėjimosi ir krikščioniš
kos — demokratiškos politikos 
jaunimo laikraštis. 1958 Nr. 4 
(17). Vyr. redktorius Algirdas 
Kasulsitis. Viršelis ir vinjetės

Mokėk už skubą!
Anglijoje žymus jojikas.. Les- 

ter Piggit iš Manchesterio su 
savo greitakoju žirgu pasileido 
šuoliu, kiek tiktai arklio kojos 
ne&. Jam rūpėjo pamiklinti 
žirgo kojas prieš arklių lenkty
nes. Policiją jį sulaikė ir nu
baudė 25 svarais už.... per dide
lę skubą. Lester Piggot dar tą 
dieną laimėjo arklių lenktynes 
ir nuėjęs į policijos nuovadą 
mielai sumokėjo baudą sakyda
mas: “litą kartą prie arklio 
uodegos prisirišiu skambalą, 
kad policija išgirstų, jei nespė
tų pamatyti. Tokios baudos man 
neša laimę”.

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

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

Vilnones medžiagas $ ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom- 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsinėžklte ž| skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

G. Kaneb padarė pranešimą 
apie .skurdžius miesto kvarta- 
lūs, kuriuose ir lietuviai dar 
gyvena ir kokius planus turi 
miestas jiems pertvarkyti.

Dvasios vadas pranešė apie 
padėtį Lietuvos atstovybės prie 
Vatikano, prašė melstis ir rašy- 
ti laiškus prašant jos veikimo 
nesustabdyti. A. Baltramaitie- 
nė ta intencija užprašė šv. Mi- -gg 
šias, o kuopos valdyba pasiun- 
tė Vatikano valstybės sekreto- 
rijatui telegramą. gė

Kuopa paskyrė 10 dol. auką

220 So. State SL, Chicago 4, m. 
TeLWAbash 2-9354

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2, N. Y.

TeleL GR 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

nio, kuris yra toje valstybėje j 
minimaliais reikalavimas moky- i 
tojams. Per vasaros atostogas 
ir vakarais jis lanko kolegiją 
kad tą laipsnį įgytų.. Jo išlaidos { 
ryšium su šiuo mokslu, nebus ( 
galima atskaįtyti iš mokesčių. 
Tačiau, jeigu jo kolega, pilnai 
kvalifikuotas mokytojas, paims 
keletą kursų pakartoti ar giliau 
pastudijuoti savo dalyką, kad 
nors jis dėl to ir gautų 
aukštesnę vietą, jo išlaidas bus 
galima išskaityti iš federalinių 
mokesčių.
Kokios išlaidos galima išskaityti

Dauguma normalių mokykli
nių išlaidų kvalifikuoja šiam 
specifiniam reikalui. Normalios 
išlaidos už mokslą, kaip semest
rinis mokestis (tuition), knygos, 
laboratorijų mokesčiai, nario 
mokesčiai profesinėms ar stu
dentinėms organizacijoms ir pa
našios išlaidos yra pripažintos, 
kaip mokslinės išlaidos. Taip 
pat, jeigu dėl auklėjimosi ten
ka išvažiuoti, tai kelionės išlai
dos, kaip transportacija, mais
tas ir butas ir kitos normalios 
tam reikalui išlaidos yra pripa
žintos, kaip auklėjimosi išlaidos. 
Tačiau važinėjimas iš gyvenvie
tės į mokyklą maistas ir išsilai
kymas namuose drabužiai ir t.t., 
yra laikoma asmeniškomis išlai
domis ir jos nekvalifikuoja, 
kaip taksų kreditai.

KAIP ATGAUTI PINIGUS 
v ATGAL? :

Šis Įstatymas galioja ne tik 
1958 metams, bet taip pat ir 
1955-56 ir ’57. Jeigu kas turėjo 
panašių išlaidų- suminėtais me
tais, gali duoti paieškojimus 
dėl tos dalies mokeščių grąži
nimo. Tačiau įstatymas nelei
džia daryti ieškinio dėl taksų, 
sumokėtų prieš 3 metus. Todėl 
paskutinė diena ieškoti, permo
kėtų pinigų 1955 metų yra ba
landžio 15, 1959.

Baigdamas noriu komentuoti, 
"kad šis įstatymas yra gražus ir 
padrąsinantis žingsnis, kuris tu
rėtų pakelti besimokančių mo
ralinį ir materialinį stovį.

Kuopos korespondentė U. 
Daukantienė susirinkime paro
dė. kaip tvarkomas laikraščių 
iškarpų, korespondencijų apie 
kuopos veikimą, albumas. Laik
raščiams už rodomą palankumą 
ypač ‘Darbininkui’ ir ‘Draugui’ 
nutarta padėkoti ir paprašytos 
narės juos remti ir platinti.

Įsirašė naujos narės: A. Ma-
tenienė ir Povilaitienė. Susirin- l->30 Bedford Ave^ Brooklyn 16, N. Y. 
kimas baigtas prie valdybos pa- J 7-7272
ruoštos kavutės ir užkandžių** J* ------- -—-

Ligi šiol beveik visos mokslo 
ir auklėjimosi išlaidos buvo 
laikomos asmeninėmis išlaido
ms, kurių nebuvo galima atim
ti iš pajamų, mokaųt federali- 
nius pajamų mokesčius.

Prieš porą metų buvo padary
ta lengvata, pagal kurią moky
tojai ir keletas kitų profesijų 
žmonės galėjo skaityti savo 
specialių kursų išlaidas, kaip 
kreditą dėl federalinių pajamų 
mokesčių. Pernai šis įstatymas 
buvo praplėstas, kuriuo dabar 
galės pasinaudoti labaidaug 
žmonių, kurie kartu dirba ir 
mokosi, šis įstatymas (Tax 
Beg. 1162-5 Section 1359) lei
džia atimti iš mokesčiais ap
krautų pajamų beveik visas auk 
lėjimosi išlaidas, jeigu mokslas 
ir išlaidos dėl jo atatinka tam 
tikras kategorijas.

Koks mokslas užskaitomas?
Pirmiausia reikia priminti, 

kad šis įstatymas neliečia tėvų, 
kurie leidžia savo vakus į moks
lą. Tai liečia tik dirbančius ir 
besimokančius jaunuolius ir su
augusius, kurie dėl savo darbo 
ar profesijos turi mokslo arba 
auklėjimosi išlaidų, šios moksli
nės išlaidos turi turėti ryšį su 
darbu arba profesija, kad jas

Libane, kur buvo amerikie
čiai išsikėlę, yra daug kas ki
taip negu Amerikoje. Sakysime, 
šiame krašte už pastatymą au
tomobilio draudžiamoje vietoje 
baudžiama doleriais, ir taip su
renkamos nemažos sumos. Li
bane daroma kitaip. Kas auto
mobilį nevietoje pastato, tam 
iš padangų išleidžiamas oras. 
Visi vairuotojai tokios bausmės 
labai saugojasi.

118-125-138 ORCHARD SIM GR 5-4525
COR. DELANCEY, N. Y. C.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
1991 Broadtvay' New York 23, N. Y.

Vasario* 16 šventės minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

41 metų suskakties minėjimas 
įvyks vasario 15 d. 4 vai. po 
pietų, šv. Juozapo mokyklos 
salėje, E. 185 ir Lake Shore 
Blvd. kampas.

Meninę programą atliks Čiur
lionio choras, Clevelando mo
terų simfoninis orkestras, vad. 
muz. Alf. Mikulskio, ir solistai 
— Juzė Krištolaitytė, Aldona 
Stempužienė ir Vac. Verikaitis. 
Išpildys Juozo Bertulio “Pabusk 
pasauli’, Jokūbėno poemą “Ma
no pasaulis’, arijas iš operų 
“Grąžinos” ir “Radvilo Perkū
no”, kontata Šimkaus “Atsisvei-

Pakvietimai į minėjimą gali- j©' 
ma įsigyti “Dirvos” redakcijoje, j© 
sekmadieniais šv. Jurgio parapi- ’©; 
jos salėje ir pas valdybos na- j© 
rius bei Čiurlionio ansamblio 
choristus. Patariama kvietimus j©

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

SIUNTINIAMS f LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ti kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
MaUytoe Ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wbolesale) kainomis.

S

Draugo, spaustu^ Chicagoje



oAKStNiltKAs

B AUFO CENTRO PRANEŠIMAS
1. Į Centrą vis dar rašomi ‘ 4. Atsiskaitant su Balfo Cen- 

laiškai ir prašymai pasiųsti vate- * tru, nurodykite, UŠ .ką pinigai 
tų j Uetavą Sib^< nurodant alunfliirf
MŽl.* KjtaJymes. Tokiais M* Ar informacijų prašote, ar

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

Atletą Klubo krepšinio vienetas 
YMCA pirmenybėse pelnė 8 
pergalę iš eilės. Prieš estų eki
pą šį kartą laimėta 64:57. E 
tikrųjų estų kaip ir nebūta, nes 
priešininkas, žinodamas ūiusįš- 
Įdų pranašumą, savo komandą 
sustiprino penkiais faidiiraH iš 
kitos lygos. Atletai-šias rungty
nes sužaidė labai nervingai. 
Trūko kamuolio valdymo, o ir 
Lepikas tarėjo blogą dieną po 
susižiridimo. Geriausiai dar at
rodė Bačanskas L Pasekmė vi-

totae vairtaįfr kokioje tame- norite, visuomet galite rašyti: 
United Ltthuanian Relief Fund 
of America, Ine. — 105 Grand 
St, Brooklyn lt N.Y.

je gali ĮįįgįliHi Labai prašau 
pirma pa&arti bent su savo dak
taru ir užtekant vaistus per 
Britą aiftbž nurodyti ją puvo* 
Jauną v Makt bei tarną (tab-

parengimams, susinn

są laiką buvo mūsų naudai, bet 
1 pabaigoje už baudas apleidus 

aikštę Sirusui L reikalai visai 
Uogai atrodė. Tačiau mūsiškiai - 
susiėmė ir laimėjo. LAK žaidė 
ir taškus pelne: Lepikas — 19, 
Bačanskas I ir H—po 10; Dauk
ša — 9; Sirusas — 16; Gintau
tas, Sirusas II ir Reventas.

Atletas

2. Balta siunSa vaistus'ne- 
apmokėdamas muito. Jį tari mo
kėti gavėjas. Pereitas 1958 me
tais niekas muito didumu nesis
kundė, nors nepavyko nustatyti, 
kaip jis Lietvoje ar Soveitų Są
jungoje apsakičiuojamas. 1959

. m. muitai pakeisti. Nežinome, 
ar ir anapus apmokėjimai pa- 

- brangs. Kas turite informacijų, 
malonėkite atsiųsti į Centrą — 
pasidalinsime.su visais.

3. Užsakant per. Balfą siun
tinius ar vaistus būtinai nuro
dykit, koks vardas ir adresas 
užrašyt ant siuntinio (siuntėjo). 
Nenurodžius, Balfas užrašys, 
kaip siuntėjo, to asmens pnvar-

Kur. U Jankus 
Balto Centro 

Reikalą Vedėjas

REAL ESTATE

ŠVČ. M. MARUOS PARAPIJOJ 
Manhassat, L.I., N.Y., 7 kamb. 
1 vonios ir prausyklos namas. 
Pėščiom pasiekiama §vč. M. 
Marijos bažnyčia, krautuvės ir 
stotis. Prašo $23,500 — '

MA 70406

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.
TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties! Ridgevood

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniaiskas

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

Chicagos Sporto Žinios

Sausio 31 ir vasario 1 Chica- 
goje bus Vid. Vakarų sporto 
apygardos krepšinio, tinklinio 
ir stalo teniso pirmenybės vyrų 
bei * moterų' grupėm. Pirmąją 
dieną, žaidimai vyks Gage parko 
salėje (prie 55-tos ir Westem 
Avė.), antrąją —Foster parko 
salėje (prie 83-čios ir Loomis 
Avė.) Stalo tenisas abi dienas 
bus žaidžiamas Jaunimo centro 
patalpose (prie 57-tos ir Clare- 
mont Avė.) Pirmenybėse daly
vaus daugiau kaip 100 sporti
ninkų iš Clevelando, Detroito, 
Chicagos ir kitų vietovių. Įdo
miausių kovų laukiama vyrų 
krepšinyje, kur žais š. Ameri
kos liet, vyrų meisteris ASK 
Lituanica ir jaunių meisteris 
(čia atstovaus vyrus) — LSK 
Neris. Pirmenybes praves Chi- 
egos LSK Neris.

— Chicagos lietuvių futbolo 
klubas Lituanica jau turėjo 3

JAUNIKLIŲ koegzistencija....

Sausio 18 lietuvių salėje į- 
vyko metinis SSLD susirinki
mas. Pirmininkas Ant Raila 
jį atidarė, o kiti valdybos na
riai darė pranešimus, iš kurių 
paaiškėjo, kad praeitais metais 
buvo didelė apyvarta su ne- 
t^ip dideliu pelnu — 997.93 
dol. Taip pat pranešė, kad mi-

Stoughtonožinios
rė: Kleofas Čėsna, Benis Moc
kus, Vladas Valentukevičius, 
Jonas Plepis, Veronika Vasi- 
liūnienė ir Marija čigienė. Na
rių yra apie 230.

Naujon valdybon įėjo pirmi
ninkas Juozas Blažis, vicepir
mininkas V. Čėsna, finansų 
sekretorė Joana Overkienė, pro 
tokolų sekretorius — Vytautas 
Poškus, kasos globėjas Fr. Ja- 
cobs (Jakubaitis) ir J. Simonai
tis. Tarybos (Board) direkto
riai: J.< Vareška, Pr. Vitkaus
kas, J. čenčius, P. Valentas ir 
J. Lisauskas. Maršalka Alekas 
Elkevičius.

Ketverius metus ištarnavęs

siuntinį apmokėt. Balfo Centras 
vaistus išsiunčia skolon. Užsa
kytojai atsilygina gavę sąskai
tą.

Užsakant medžiagų ar maisto 
siuntinius, siunčiamus iš Švei
carijos, reikia pridėti atitinka
mai suma čekį ar Money or- 
der ^‘United Lithuanian Re
lief Fund” vardu.

WESTERLEIGH, Staten Island, 
švč. Sakramento parapijoj, 6 
kamb. Naujas. Vanduo, alyva; 
Moderniška virtuvė. Garažas. 
Rimtai suinteresuotiems. Kaš
tuoja tik $17,000. GIbraltar 2- 
7592.

H. W. FEMALE

KATALIKIŠKOJ APYLINKOJ

Merrick-raneh, 2 miegamieji 
jtenMden, salionas,. trigubas 
išklm. valgomasis, gera virtu
vė, w-w kilimai, įrengtas rūsys, 
veranda, garažas, pėsčiom pa
siekiama gelež. stotis, parapinė 
mokykla, krautuvės, žemos tak
sos, $16,500. FR 9-8806.

R e pu bli c 
Wine & Liųuor Stpre

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

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

Arlauskas, broliai Savickie
nės - Arlauskaitės, ir'jų sūnūs 

’ Bidvienė - Vaznaitė, Ona 
Gečas, Povilas ir Rapolas, Ta

do sūnūs
Ignatovvicz, Konrad, Aleksan- . .. ... . _A. Raila dėkojo uz pagalbą 

pertvarkant rūsį, asfaltuojant 
kiemą. Susirinkusieji negailėjo 

mis. Dabar stovi IV-je vietoje B Dotoų t, Graši- P1°iiD”! pasMarto’i-

Naujasis pirmininkas pasiža-

žaidimus “Indoor Soccer” pir- dro sūnus, gimęs Kaune
menybėse. Laimėjo 1 rungty- Isiintekaitė, Vanda 
nes, o kitas dvi sužaidė lygio- . ..jašinskas, Kazys,

ty^Neries-Utuanicos jungtinė Ar?eI1“Iloje • dėjo ir toliau draugijos.reikalus
krepšinio komanda, dalU^ Valter, gyveno Sba- kuo geriausiai tvarsti, kad Ue-

tt Marquette parko pirmenybė-. , , . • ^ svetaine būt, geriausia
se, eina be pSaimėjimo. E S Katkus’ Juozas’ Juozo sunus’ ¥’so)e N- 0 ,ne‘
rnnrtvnh. H tori 5 nmrates gim. Kartenos vaisė. Amerikoje.

Vėliau dalyviai buvo pavai-- Neries jaunių krepšinio

jaunių pirmenybėse, turi 3 per- Laukaitis, Jonas, kilęs iš Vei- švenčių proga iš Lakeland 
galės ir vieną pralaimėjimą. vėrių vai., Marijampolės ap., Air Force stovyklos buvo at-

_ASK Lituanicos krepšiniu- buvęs Vokietijoje 1956-1957 m. vykęs Robertas Fitzpatrik. (čia 
kai nuvykę į Toronto Aušros Laukaitis, Vincas, mokęsis gyvena jo motina Kameldylyte). 
ketvertų metų veiklos minėji- Vilniaus gimnazijoje Išvyko į Seattle, Wash., baigti
mą sausio 17, sukaktuvininkus Olickas, Balys, gyvenęs Sao ^ar0 tarnybos.
įveikė santykiu 86:69 (37:35). Paulo, Brazilija | karo tarnybą, Lockland a-

— Chicagos lietuvių stalo te- Stankevičius, Antanas, Stasio viadjos stovyklą, išvyko Alek-

V. Kleiza, palikęs antroje vie- Kazlų-Rūdos va., Marijampolės bu jo tėvai lietuviai, gyvena 
toje A. Avižienį. ap. 17 Columbia St Jis 1957 bai

gė Stoughtono aukštesnę mo
kyklą ir dirbo Factory Mutual

ap.
Szulc, Jonas Kazimiero sūn., 

turėjo kirpyklą Čikagoje, jo sū- - . -
nūs Edvardas studijavo medici- “surance Co., Norwoode, Mass.

1 W. Unda kaip Stoughtono
Valaitis, Boleslovas, Juozas aukšt mokyklos tautinės garbės 

draugijos delegatas sausio 16 
lankėsi Mass. valstybės rūmuo
se. Jis yra geras moki
nys, minėtos draugijos {urmi
ninkas, savo laiku lankė net

sūn., ir jo šeima
Vaznaitė - Andrijauskienė

Ieškomieji arte apie juos fi- 
nantieji maloniai prašomi atsi-

REIKALINGA moteris. Gy
ventų kartu ir prisidėtų prie 
namų ruošos. Mėnesinis atlygi
nimas $12.00 mėnesiui. Būtina 
anglų kalba.

FLoral Park 2-5596.

ŠV. MARTYNO TOORS PARAP. 
BETHPAGE — $17,200

8 kamb. split, 4 mieg. pusan
tros vonios, prijungtas garažas, 
kampinis, graži aplinka. Įmo
kėti $4,800, kiti GI morgičiais. 
Savininkas : WElls 8-0430.

RESTAURANTS

HEMPSTEAD, L. L, N. Kinietiškas — Amerikoniškas res-

pristatome į namus. .
105 No. Franklin St., Hempstead L. I., N. Y. IV 3-7262

ALBANY TEBRACE

manijos pusryčiai.
585 Albany Avė., Brooklyn.

Atam. apvadai . Insuliacija
Alum, durys Izoliacija
Alum, langai Kitavimas
Antlangės Laiptai
Apmušalai Langai
Atnaujinimai Mūrijimas
Atsarginiai laiptai Namo apmušimai
Atspara vandeniui Nitavimas
Atspara vėjui 
Cemento darbai 
Celotes lubos 
Dažymas 
Dekoravimas 
Elektros laidai 
Gaisro apsauga 
Garažas 
Grindys

Pakopos
Palėpės
Pamatai
Pastogės
Perkeitimai
Plytelių darbai

Prieangiai 
Priestatai

INgersolf 7-8605

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RAYS LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.

rūšies amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės ir

ERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas

74 Providence Street 

Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johazma H. Dirsa 

, 51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3865
ADVOKATAS Coroulat. Generol of Lithu-nia lą. Jo tėvas (gal senelis) yra ki-

81 SheriiaB Avė. lęs nuo Utenos. Stoughtone tu-
BrueUjn & M. N. 41 82nd Street n mokyklų autobusų įmonę,
M AFptegeto New York 24, N. Y . gyv. —30 Plaine SL

BANGA TELEVISION NORKAS FUNERAL CHAPEL

WAVE OLD GLORY CORRECTLY
The foitowing Flag Dealers are able to supply the new 
Flag at ReasonaNe prices. We highly recommend them 
to you for dependable Service.

Mik.

REGISTEREO NURSES

NURSES — L.P.

Sav. V. ZELENIS _
3423 FULTON STRĖET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. AP^egate 74349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
PAUL P. NORKUS

Mandagus patarnavimas įnirusiems

1400 North 2901 Street Philadelphia 21, P*.

EICH OF BEDFORD 

4 Mt. Etna Mace 

Now Rochello, N.Y.

NE 64173

FIVE BORO FLAG 
DECORATING SERVICE 
230145 Flatbush Aw. 

Brooklyn 34, N. Y. 
CL 2-1883

ItN.'S — L.P.N.'S •

Convienient Location —Man
hattan Nursing Home has im- 
mediate openings. Ali Sufts 1 
— Salary Open. — ExceHent 1 
Personnel Policies — Congenud 

zCo-Workers —Pleasant Sur- i
roundings — Hospital and Life i 
Insurance

Towers Nursing Home 
2 West 106 St 

N.Y. City 
UN 54800

■ TEIAVIZUOS APARATAI,
*■ HI-FI FONOGRAFAI. •'
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI, . i
■ ORO VĖSINTUVAI (air cohd.) ir

LANGAM VENTILIATORIAI

POplar 9-3231

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šetoma, valką, įvairią progą, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.

TO PLACE, 
YOUR AD

. CANCEL OR CHANGE

CALL LO 3-7291

THE EMBLEM MART 
1644 Broacfaray 
Brooklyn, N.Y. 

HY 1-8353
We also carry a complete lii» 
of Religious Articles.

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garaatuotaa, tffielramna 
prftyrario tarlmfte, pripatato RCA.

DARBO VALANDOS: Kastas Od 7 vai vak.
Pirmadieniais iki 6 vai vak.

nuotrauką; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
' Byv- 422 Menahaa St, Ridgetrood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tel. HYadnt 7-4677
-------- i - ------ - . - - - - ■ < -

pasidalinsime.su


į

■i

fe

bimai.<■-

Williapi J. Drake-

t

lis, sadutę, linelius raunu ne

Brooklyn, N.Y.

šiandien pajėgiąs vaidinti už*

visados būdavo sutinkamas .ir 
išklausomas rekolekcijose visų

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6*7272

1632 Broad Street 
Hartford, Cone-

nomis lankėsi New Yorke siun
tinių į Lietuvą persiuntimo rei-

visi jie būdingi ir gyvi. Ypa
tingo plojimo susilaukė dr. 
Chlebinskis — A. Gustaitis,

Onos Ivaškienės tautinių šo
kių grupė, viena iš seniausių 
Amerikoje, rodo ypatingai di
delę veiklą. Ji nuolat šoka Bos-

-- A--/" . k ’

DARBININKAS

niškis (atsisakęs geros dozės šar
žo jis žymiai geresnis), B. Leo- lietuvių inteligentų be pažiūrų

noti studentų skaičių. Todėl pra 
šome norinčius studijuoti 1959 
vasaros semestre, nedelsiant už 
siregistruoti. šią pirmąją regis-

mu

26 d.

St, Brooklyn, N. Y., mirė sau- -

pup Marcy Aveme iki upės. Ta
me rąjone yra Angelų Karalie- 

*nės parap. bažnyčia ir Balfo 
įstaiga. Visą rajoną t numatyta 
apstatyti aukštais namais.J ___ _^ ___ _

. i- . fe. mo parap. bažnyčios sausio 26 
Alina Stekmcnė/ lipdama iš r

automobilio, paslydo ant šali
gatvio ir susilaužė koją.

Vitalis Žukauskas išvyksta į 
Chicagą, kur vasario 1, sekma
dienį, dalyvaus ‘Draugo’ roma
no premijos įteikimo iškilmėse 

-ir praves vakaro programą.
Juozas Ginkus po sunkios o- 

Iperacijos baigia sveikti namie. 
Prieš savaitę dr. V. Paprockas 

;savo kabinete jam operavo 
;mažą auglį šone. Ir ši žaizda 
baigia užgyti.

Registruoja kelionei Europon
New Yorko pabaltiečių gru

pė, susibūrusi apie “American 
Baltic Club”, ir šiais metais or
ganizuoja ekskursiją Europon. 
Klubo nariais gali būti visi pa- 
baltiečiai, siekią aktyviai daly-

- - ’ vauti Amerikos pabaltięčių kul- 
tūriniam ir socialiniam gyveni
me. Praėjusiais metais, dėl 
vietos stokos atkritus nemažai 
norinčiųjų, šiais metais rezer
vuotas milžinas, 100 vietų, 4- 
motrų, Boeing Stratocruiser 
lėktuvas. Ekskursija išskris iš 
Idelwild aerodromo birželio 19 
į Frankfurt am Main, iš kur grįš 
liepos 11. Kelionė klubo na
riams tik $290.00 į abu galus. 
Ir šiais metais lietuvių kvotą 
tvarko A. šalčius, 77 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y.

sirgo ir paguldytas šv. Kliaros 
ligoninėje Manhattane dr. A. 
Suieškos priežiūroje.

Balfo centras iš Amerikos 
vyskupų pravesto rūbų rinklia
vos per NCWC gavo daugiau . 
kaip 50.000 svarų rūbų, kuriuos 
persiuntė Vokietijos lietuviams.

Punsko lietuviams Balfo cen
tras pereitais metais išsiuntė 
arti 1,000 rūbų, maisto ir vais
tų siuntinių.

ALTO New Jersey skyrius 
Vasario 16 šventės minėjimą 
rengia vasario 15 d., 3 vai. p.p. 
Šv. Jurgio salėje Newark, N.J. 
Smulki šventės programa bus 
paskelbta vėliau.

Jonas Karvelis, Chicagos lie

zikas Alėtasis Mratiitstaas. Nuotr. v. Maželio.

PmmH ir HoHivIm
South* Boston Tribūne 41 nr. 

1958 m. davė 1959 metų žymes
nių įvykių chronologiją pamė- 
nesiui. Ten iš lietuvių reikalų

> į High School Lietuvos nepri- 
j* klausomybės minėti, kur yra 
[ duodama graži programa.

Darius Lapinskas,
* Bostone jau pasižymėjęs jau
nas muzikas kompozitorius pia
nistas, jau 2 metai Trossingene, 
Vokietijoje,/' studijuoja muziką 
ir šią vasarą diplomuotas grįš į 
Bostoną, ketindamas gyvenime

Prieraamiausiouna kaino- 
mis-su labai gerom išsunk 
kėjiino sąlygom- ir prteta- ' 
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDŲ

kurioje galima, gauti visam 
butui moderniškiauri bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA IVAŠMENt 
UTHUANIAN

366 West BroaAvray,
So. Boston 27, Mara.

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

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ,

* Medžfeteję draugijos 
vardu Rod and Gun Club So.

Bostone, valdyboje šiemet yra 
du lietuviai: pirmininku Alex- 
ander Bemoth (Bernotas) ir na
riu Charles Markelionis.

DAINŲ IR ŠOKIŲ PYNE DARBININKO VAKARE
r * , »

Visa muzika buvo įrašyta į viena, fantaziją, malūną, suk, 
psagnetofono juosteles ir leidžia
ma per garsiakalbius. Suviena 
pertrauka ir ėjo štūdai be sus
tojimo. Kai baigdavosi vienas 
šokis, tuoj įsijungdavo nauji 
šokėjai ir pradėdavo kitą. Ypač 
išradingi ir įdomūs buvo perė
jimai iš vieno šokio į kitą.

Daugelis tautinių šokių žino
mi, kaip blezdingėlė, malūnas, 
šustas, kubilas. Norėdama pa
įvairinti, Ona Ivaškienė įdėjo 
dainų, kurias- ir^ interpretavo 
saikingu ritminiu judėsiu. Taip 
susidarė naujos spalvos visoje 
šokių pynėje. Daugiausia dėme
sio susilaukė ilgesinga sadutė.

Programos pradžioje visa 
grupė, o joje buvo apie 30 šo
kėjų, atžygiavo iš salės gilumos, 
palydint maršui. Sustojusi sce
noje ir pradėjo šokius. Pirmo
je dalyje pašoko:, jonkelį, blez
dingėlę, sakė mane šokia, kal-

Sausio 24, šeštadienį, šv. Juo
zapo parapijos salėje, įvyko 
Darbininko vakaras — kon
certas. Svečiavosi Bostono jau
nimas, kuris, vadovaujamas Li
nos Ivaškienės, išpildė šokių py
nę ir dainavo solistė Stella Vo
lam Končienė.

pasirodo televizijoje, tautų fes
tivaliuose, tuo garsindama lietu- 

kalais. J. Karvelis Chicagoje vardą, supažindindama su 
turi siuntiniams į Lietuvą siųsti * lietuvių tautiniais šokiais. Tad 
agentūrą. buvo įdomu pamatyti jos dar-

Kuntgunda Večkienė, gyve- _^r ^imėjimus. T .
misi 18 Stagg St., Brooklyn, N. šiam konc^"
Y., ilgą laiką sirgusi mirė sau- ne P3™*® lštlslnę P1**“”! lr 
siožS Km^CounTy Ugoninėje E™* P3^“-
Palaidota iš Angelų Karalienės *d3ma » Suk- suk raW- 

parap. bažnyčios trečiadienį 
sausio 28 Švč. Trejybės kapi
nėse Brooklyne.

Ateinančią vasarą nuo liepos traciją galite atlikti laišku. Tik 
pradžios iki rugpiūčio 14 bus parašantiems siusime registrą 
trečiasis lituanistikos sėmės? cijos formuliarus ir katalogą, 
ras. Jau dvi vasaras būrys se Sąlygos: studentams už lit 
sėlių ir jaunimo studijavo savo uanistikos dalykus duodami 

-tautos kalbą ir kultūrą, šią va kreditai Už mokslą mokėti ne 
sąrą norime programą dar pra- reikės, nes dar turime stipendi

Atsisveikinimo vakarienę
su Tėv. A. Bernatonių, uoliu velį, klumpakojį, lietus lijo, ku- 

Balfo darbuotoju Vokietijoje, bilą, šustą, rugučius, kur Ne
rengia N. Y. Liet. Bendruome- munas ir Dauguva, kepurinę, 
nes apygarda vasario 22 d. Uet. mikitą, atskrend sakalėlis, kas 
Piliečių klube. močiutė, ofelį, pas darželį

. . trys mergelės, tryptinį; antro-Btynu vakarienę rengia žara- . , , . ’. . .
sieėių ryšiams palaikyti komite- 1® ^yje, suktoj, ratelių dar- 
tas vasario 2 d., 8:30 v.v., Atle- M, čigonėlį, kur tas šaltinė- 
tų Klubo salėje.

prof. Z. Ivinski .iš Romos, prof. dijos dr. J. Kazicko ir dr. K. 
O. Haleckį, prof. A. Sermą, Valiūno). Tačiau* reikia pasku 
prof. Salį, prof. K. Pakštą, prof. * bėti užsiregistruoti. Pirmosios 
A. Kučą, dr. A. šlepetytę, lėkt, registracijos laikas baigiasi va- 
St. Baržduką ir vieną seselę Ii sarte 27. Antroji registracija nu 
tuanistę — moderatore seselių 
reikalams. Bus dėstoma: lietu 
vių kalba, literatūra, tautosaka, 
kalbos istorija, Lietuvos isto 
rija, archeologija,, geografija 
ir tautos menas, šiems mūsų

rodyta kataloge.
Likimas Lituanistikos insti 

tuto Fordhame priklauso nuo 
mūsų visos visuomenės. Insti 
tuto vadovybė deda visas pas 
tangas išlaikyti šią instituciją, 
ją tobulinti, bet likimas šio 
lietuviškos kultūros židinio yra 
visuomenės rankose. Todėl ins 
tituto vadovybė kreipiasi į mū 
sų jaunimą, į lietuviškas vie 

* nuoūjas, kunigus, tėvus, į vi 
i sus geros valios lietuvius, pra 

šydama padėti mums suburti di-
Išnuomuojamas kambarys vie 

nam asmeniui. Atskiras įėjimas. 
Prie gero susiekimo Jamaicos dėsnį skaičių jaunimo ir seselių 
linija. Skambinti MI 7-2658. mokytojų. Mes tikimės, kad

suk ratelį. Viso buvo išpildy
ta 27 šokiai.

Solistei Stella Volani-Končie- 
nė turi puikų sodrų ir galingą 
balsą. Nors ji itališkos kilmės, 
bet koncervatoriją baigusi Kau
ne, dainavusi Kauno operoje, 
puikiai kalba lietuviškai. Besi
baigiant pirmai programos da
liai apsirengusi tautiniu kos
tiumu nuotaikingai išpildė šias 
dainas: J. Gruodžio — Visur 
tyla^JS. Laiunenskienės-Tulpės, 
V. Jakubėno — Plaukia antelė, 
J. Gruodžio — Burtai. Antrą
ją programos dalį pradėjo dai
nomis: C. Saint-Saens — arija 
iš op. “Samsonas ir Dalilė”, S. 
Schubert — Erlkoenig, R. Sc- 
humann—Fruelings Nacht. Pu
blika dainininkę sutiko šiltai, o 
ji nesigailėjo Ūsuoti.

Akomponavo Aleksas Mrozin- 
skas. Pabaigoje svečiams įteik
ta gėlių.

Jau buvo tradicija, kad Dar
bininkas savo vakarams atvež
davo iš kitur vaidinimus. Šiais 
metais vaidinimas numatomas 
po Velykų. Po vakaro progra
mos šokiam grojo R- Butrimo 
orkestras. Vakaran buvo susi

gabi studentė ir užsispyrusi 
lietuvaitė, vienintdė iš studentų 
lietuvių yra įrašyta į moksle 
pirmaujančiųjų garbės lapą, 
kaip praneša South Boston Ga- 
zette 29 nr., 1959 metais.

Minkę radijo valandos 
25 metų sukaktuvių vakaras 

Liet, piliečių klubo salėje bus 
vasario 8 d., 3 v. popiet 

"Darbininkb" fcSjondcn^uflrūj 
papuoštu lietuviškais ir kata

likiškais paveikslais, susidomė
ję ir pavergtosios Lietuvos žmo
nės, ir jie tų kalendorių nori su
silaukti. So.. Bostone jų galima 
gauti pirkti Uthuanian Furni
tūra baldų prekyboje, 366 W. 
Broadway.

Retas misionorius
Prof. dr. Juozas Venskus, jė

zuitas, iš Urugvajaus (Soriano 
1472, Montevideo) yraatekliavęs 
į JAV ir ilgiau apsistojo Bosto
ne, inteligentams fietuvaams . 
sausio 18-25 dienomis 9 v. ryto 
ir 7:30 v. vakare vedė re
kolekcijas. Atpuolamu laiku 
jis mielai lankė ir lietuvių va-

rinkę gausiai vyresnųjų ir jau- karus bei lietuvių įstaigas. 
n”no* Jis yra baigęs net tris fakul

tetus, yra įgudęs ir žemaitiškai 
- i z-m .-.u-u- _ _____ nuoširdus mokslo vyras. UžtatVINCO KUDIRKOS MINĖJIMAS SOUTH BOSTONE -

tie visais DARBININKO

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
fonuos RAŠOMOSIOS MAŠI- 
NftLftS, kurios pilnai atstoja 
rastinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir matos. .

Katalogų ir kt reikalaukite 
(gausite veltui)

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

Sausio 18 Lietuvių Bendruo
menė Bostone paminėjo V. Ku
dirkos gimimo 100 m. sukaktį. 
Minėjimą pradėjo rengimo ko
misijos primininas J. Kapočius. 
Prof. J. Purinas apibūdino V. 
Kudirkos laikus,'jo asmenį, nu
veiktus darbus ir jo reikšmę.

Toliau ėjo K. Inčiūros para
šyta ir, A. Gustaičio atkurta pje
sė V. Kudirka'., Tai antras, at
naujintas V. Kudirkos pastaty
mas su eile naujų artistų, nau
jomis dekoracijomis (senosios 
likę Čikagoje po gastrolių). Pir
mas pastatymas buvo 1957 sau
sio 13.

Šis pastatymas, atrodo, dar

mais metais ir vyrų vienuolynai 
atsiųs mums savo kandidatų. 
Ne pinigų mes prašome, bet 
lietuviškų širdžių.

Pereitą vasarą Skautų Sąjun
ga buvo atsiuntusį skautą A. 
Saulaitį, jr. studijuoti lituanis 
tiką. Jam Skautų Sąjunga buvo 
paskyrusi ir stipendiją pragy 
venimui New Yorke. šią vasa 
ra Lietuvos Vyčių sąjunga at 
siunčia savo stipendiatą stud. 
Algirdą Budreckį/Būtų džiugu, 
kad ir kitos jaunimo organiza 
cijos susirūpintų tuo pačių rei 
kalu ir pasektų skautų ir vyčių 
ir vyčių pėdomis. Vienas iš pir 
mųjų užsiregistravo ir Lietu
vos atstovo Washingtone J. Ka-

Registracijos ir visais infor

su: Rev. Father W. Jaskevičius, 
SJ., Uthuanian Program, Ford 
ham Univerrity, New York 58, 
N.Y., arba skambinti FOrd 
ham 75400, Ext. 218.

MODERNIŠKA KOFLYOA

stipresnis, vieningesnis: didele 
dalimi darė tikro profesiona
lų teatro įspūdi, be tuščių, ne
gyvų scenų, be šaržo. Patetiš
kos, tragiškos scenos kaitalio
josi su komiškomis, puošnus 
dvaras su ūkininko troba kilnūs

su ūkininkais ir elgetomis. Žiū
rovo dėmesys buvo visą laiką 
įtemptas. Stiprų, visapsiškai į- 
tikinamų kovojančios tautos he
rojų davė aktorius Henrikas Ka
činskas, vaizdavęs Vincą Kudir
ką, kuris kovoja, kenčia, užjau-

* čia, myli, svajoja ir kuria. Ki
toks buvo A. Škėmos Bevardis, 
buvęs stud., pažinęs geleži
nius pančius, nustojęs per rusus 
ir motinos, neturįs kur galvos 
priglausti, pažįstąs ir aukštąją 
visuomenę, blizgąs puotos sce
noje, šiurpus keršytojas. Viso
se scenose jis įnešė daug gy
vybės ir ugnies. Antanėlis — 
J. Jalinskas parodė plačią per
gyvenimų skalę: benamis elgeta.

mė, .kovojąs su priešais, gyva-

pus ir svajingas. Valerija — 
L Nikobkyte — gyva, mylinti,

jenti dvarininkė, išoriškai tra- 
p, bet daug dvasinės jėgos tu
rinti aktorė, pasižymėjusi Bos
tono universiteto dramos studi
joje. žymiai paūgėjusi nuo 
pirmojo pastatymo Pševalskytė 
Marija — R. Norvaišaite. Kil-

kysena Lietuvos priešo akivaiz
doje, taurus moteriškumas, su
sidūręs su žemu Rylsosujevu, 
nuoširdi lietuvaitė. slaptos mo
kyklos mokytoja. Visi dvaro at
stovai su Pševabkienė — Zita

navičius—K. Malinskas, C. Leo- skirtumo. Tai ir didelis psicholo- 
navičius — P. Bliumas, Leoną- gas ir net su kaupu žiningas 
vičienė — A. Daukantienė, žmogus.

Juozas Raškauskas,susipratęs 
vyresniosios kartos lietuvis, 
gyv. 225 ‘L’ St., So Bostone, po 
sinkios operacijos sveiksta Cot- 
ney ligoninėje.

kas — V. StrolM, jo meilužė 
Barbora — L. šmiteite, knyg
nešys Vidmantas — B. Mdcevi- 
čius, Kražių moterėlė — A. Ve- 
kaurienė, česka —K. Mickevi
čius, Grasė — G. Karoseite, tar
naitė — L. Kstauskaite muzi
kantai: V. Ir H. Strolios, Eiki- 
nas ir P. Kovacs. V. Strolios 
pritaikinta muzika veikalo nuo
taiką dar sustiprino. Veikalui 
baigiantis, pasigirdus Letuvos 
himno melodijai, publika susto
jusi giedojo himno žodžius. Mi- 

rosas; kietas suvalkiečių ūkiniu- nėjimas baigtas V. tabicko pa
kas Kudirkos tėvas — V. Len- 
draitis, jautri seselė Jonieška-

ir žiūrovą bejuokinanti. žand- 
darų kapitonas Kylosujevas — 
St. Santvaras šį kartą dar la
biau išlaikytas, audringai reiš
kiąs savo meilę Marijai, jaunes
nis, tarsi atgijęs (gal aktorius, 
eidamas scenon, dar nežinojo, 
kad prie įėjimo į salę publika 
jau pilko J. Kapočiaus tik ką 
išleistą poeto St Santvara rink
tinę lyriką “Atdari langai!’). 
Sutvirtėjęs ir knygnešys Gali
nis — P. Averira, jautrus už-

Zaranka, fanatiškai prie dakta
ro prisirišusi Agota —V. M*- 
Hnauskaitė, išdavikas Leskaus-

dėkos žodžiu režisieriams L 
Tvirbutui ir A. Gustaiticnci ir 
visiems programos dalyviams, 
gėlėmis, dovanomis ir gausiais 
plojimais. Publikos buvo 400.

V. KuBokas

Sav. AL. J. MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi 

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko 

101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak. 

Telefonas: VIrginia 6-6895

TeL STfcgg 2-5Ga

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

AUS. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalų VedBjU

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva 
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
BrooMya, N. Y.

J. B.Shalins- 
Jalinskas

Tet VIrgfah 7*4499

. W a i t k u s 
FANERAI HOME

PRANAS WATIKUS

NUTARY PUDLIC

menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridze Ir Bostono kolonijas *•-


