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ŠIAIS METAIS

VARDU

FBI direktorius Hoover
gruodžio 20 paskelbė: Ameri-

Nusileidimo projektai

Čekoslovakijos atšiovyLą Vie
noje tai, žinoma, paneigė.

parūpino nuodus Miunė

'aklumas” dėl komunisti-

Amerikos komunistų partijoje, gančio savo silpnumo pa jaut i-

nuo balsavimo susilaikydama, mėnesių.

Apie ką buvo pernai rašoma 
šioje vietoje

Atverčiam pernai metų šios 
dienos numerį. Jame pagrindi
nė žinia: — Kalėdom Amerika 
susilaukė gražaus džiaugsmo, 
nes viena raketa Atlas nuskri
do 6,300 mylių, o kita virto sa
telitu ir perdavė prezidento ka
lėdinius sveikinimus.

Kitos žinios:
— Valstybės departamento 

atsakymas į Chruščiovo reika
lavimą trauktis iš Berlyno, — 
Šen. Humphrey pasigarsino par
vežęs prezidentui Chruščiovo 
“paslaptį”, — Milwaukee mo-

Kitos galėtų' būti iš eilės 
Londone, Washingtone, Mask
voje. Nuo Ženevos atsisakyta. 
Ji turi blogus atsiminimus iš 
1955 viršūnių konferencijos. 
Konferencija, buvo pareikšta 
Eisenhowerio, turėtų trukti apie 
savaitę. Laikoma Macmillano 
laimėjimu, kuris seniai siūlė ei
lę konferencijų.

dalykus dėl Berlyno, dėl Vokie
tijos, dėl Vakarų santykių su 
Rytais, dėl nusiginklavimo per
duoti Vakarų bendrai darbo ko
misijai svarstyti.

— Sutarė sudaryti naują 10 
valstybių ūkinę grupę, kurioje 
dalyvautų ir Amerika bei Ka
nada. Ji turėtų būti tiltas tarp 
Europoje susidariusių dviejų 
ūkinių blokų Į6 ir 7). Nauja 
grupė turėtų apsaugoti nuo 
ūkinės rivalizadjos pačias eu
ropines valstybes.

PARYŽIUJE. Du bendros kovoš draugai, du generolai, tfu-jė^ėzidental.
Eisčnhovveris ir de GauTe. bet skirtingo temperamento.

DE GAULE ATVYKS I AMERIKA
Nato reikalo neišjudino iš 

vietos nė Vakarę viršūnių kon
ferencija.

Pasikalbėjimai tarp preziden
tų Eisenhowerio ir de Gaulle 
nepašalino skirtumų tarp Pran
cūzijos ir kitų 14 Nato narių. 
Prezidentas de Gaulle nesuti
ko savo kariuomenės perleisti 
iš-savo kontrolės ir įjungti-ją 
i Nato. Jis įsitikinęs, kad Pran
cūzija turi savų klausimų, ku- 

Tių nepadeda spręsti jai Ame
rika? Ji dėl to ^negali atsisaky
ti nuo savo kariuomenės kaip 
įrankio Prancūzijos politinėm 
problemom spręsti. De Gaulle 
pakartojo nepasitenkinimą, kad

— Vakarai susitarė atmesti 
visokius siūlymus, kurte pažeis- 
tę Vakarę teises Berlyne.

Aiškinama, kad šiuo klausi
mu Vakarai atsisakę nuo tų 
nuolaidų, kurias jie buvo pada
rę jau Ženevos konferencijoje. 
Šiuo dabartiniu sprendimu pa
tenkintas Adenaueris.

— Visus lig šiol, nesutartus

nės subversijos pavojų šiemet 
pasiekė viršūnę, nors Maskva 
vėl sustiprino savo kontrolę tai iš tikręju jus der&tės jš au- galima.

Užliūliavimo projektai 
realizmo vardu

Dėl atomo nesutaria
Ženevoje gruodžio 19 Sovie

tai . vėl atmetė Vakarų siūly- 
Amerika -nepą^nė aktyviai mufe dėl atominių bandymų 
Prancūzijos ' politikos Alžiro kontro’ė§. Nuomonės labai iš- 
klausimu, Jungtinėse Tautose siskyrė. Derybos eina jau 14

SVEIKI, SULAUKĘ
ŠVENTŲ KALĖDŲ!

KAIP IR "TRIJŲ KARALIŲ LAIKAIS. Pakistane, kur lank£tf preziden. 
tas Eisenhoweris, kupriai tebėkonkuruoja prekių transportui su lėktuvais 
ir laivais. ’

Vakarę politikai grįžo iš Pa
ryžiaus namo taikos ir ramy
bės šventei. Tačiau vilčių, kad 
ateis į valstybių santykius tai
ka ir ramybė, parsivežė nedaug. 
Paryžiuje gruodžio 19-21 ketu
rių konferencija tesutarė tik 
tiek:

— Siūlyti Chruščiovui eilę 
viršūnię konferenctję. Pirma 
turėtę būti Paryžiuje balandžio

mobilių skaičius iš 58 milijo
nų pakils iki 80 mil. Padidės 
atostogavimas kelionėse po už
sienius. Labiausiai žmonių dė-

Prezidentas Eisenhoweris pa
reiškė, kad ši viršūnių konfe
rencija savo darbą atliko “pui
kiai”. Spauda taip pat palan
kiai atsiliepė. Tačiau suminėti 
punktai rodo, kad

konferencija tesutarė, ko ne
reikia daryti, ko nereikia pri
imti. Pozityvios programos bet
gi nedavė ir viską paliko tik 
darbo' komisijai toliau svarsty
ti. Kitaip sakant, nesutarimus 
■nustūmė tolimesniam laikui.

Pagal seną susitarimą su Pran
cūzija naujam kardinolui skry
bėlę įteikia Prancūzijos prezi
dentas, šiuo atveju De Gaulle.

Popiežius Jonas XXIII pasi
džiaugė JAV prezidento apsi
lankymu ir jo taikos misija, 
pagyrė Jungtines Tautas už 
pabėgėlių metų paskelbimą, iš
reiškė apgailestavimą dėl Baž
nyčios persekiojimo Kinijoje ir 
pasisakė prieš gimimų kontro
lę. “Reikia ne tos žmogžudiš
kos kontrolės, bet teisingesnio 
pasidalinimo žemės turtais ir 
gausesnio jų pagaminimo”.

Amerika neparemia Prancūzi
jos atominės bombos srityje.

Spėjama, kad de Gaulle no
ri sudaryti trečią jėgą apie Vi
duržemio jūrą. Jis įsitikinęs, 
kad komunistų pirmiausias pa
vojus yra Afrikai.

Konferencijai nepasisekė grą
žinti de Gaulle i Nato. Liko tik 
viltis, kad klausimas bus toliau 
svarstomas de Gaulle atvykus 
j VVashingtoną. Tai numatyta 
balandžio 19.

valdyti. Tai “nacionalizmas’ 
“buržuazija” ir tt.

denilines bombas, nes jos bū
tų katastrofa ir Amerikai ir 
sovietam. Reikia atsisakyti nuo 
tos grėsmės. Journal American 
pastebėjo: gražus projektas, tik

Amerikos armijos štabas 
Heidelberge gruodžio 18 pa
skelbė, kad nuodus, kurie bu
vo skirti Laisvosios Europos ra
dijo tarnautojam Miunchene 
nunuodyti, pristatė Čekoslova
kijos vicekonsulas Salžburge 
Jaroslav Nemec.

Mirė 117 metę veteranas
Walter William« gruodžio 19 

mirė. Jis buvo 117 metų. Bu
vo laikomas paskutiniu civili
nio karo veteranu.

kiniai ir jų tėvai protestuoja 
prieš “kultūrinius mainus”, — 
Washingtonas laukia Mikojano 
su viltimi, kad jis sušvelnins 
Berlyno bylą, — t)e Gaulle iš
rinktas prezidentu, — The Tab- 
let paskelbė nusivylimą JT dėl 
nieko nedarymo Vengrijos klau-

Kongresas bus demokratų 
rankose. Tad jei bus išrinktas 
į prezidentus ~ respublikonas, 
stipri politinė asmenybė, gali
mi nuolatiniai susidūrimai su 
Kongresu. Su Rockefejieriu jų 
būtų mažiau, su Nixonu dau
giau, nes lig šiol vis tarp de
mokratų jis neturi palankumo. 
Tačiau masėse šiuo metu jis tu
ri daugiausia šansų būti išrink
tas.

Kas lems rinkimus?
Pagrindinis lėmėjas bus mo

terys — jų yra 87.8 mil.. vy
rų 86.2 mil. Antros eilės veiks
nys — unijos, kurios mes pi
nigo ir balsų daugiausia demo
kratų naudai. Aktyvės politiko
je ir biznieriai. Menkės balsa
vimuose įtaka farmerių, nors 
farmų yra 4.6 milijonai.

Toliau politinio svorio įgaus 
vis daugiau“ Amerikos Vakarai. 
Esminių pakeitimų politikoje 
nei administracijoje nenumato
ma, nors asmens pasikeis. Gal 
bus įvykdytas Eisenhowerio 
planas — sudaryti naują “vy
riausybės pirmojo sekretoriaus 
postą”, kuris reikštų ministerį 
pirmininką.

Kuria kryptimi riedės Ame
rikos "prosperity"?

Gyventojų skaičius Ameriko
je pakils iki 204 milijonų. Jų 
daugumas teiksis vis labiau di
deliuose miestuose — apie 140 
milijonų. (New Yorke per po
rą dešimtmečių negrų ir porto- 
rikiečių skaičius iš 2 mil. pa
kils iki 3.5).

-S.HM. prekybos komisi- "L'!“/,’*! 
ja tikrins, kodėl keleivinių lėk- •« "—*•
tuvų nelaimių šiemet yra dvi
gubai daugiau nei 1958.

kyla Maskvos atžvilgiu, tai Steven-
nę, už ką jūs tvirtai stovėsi- specialistų galvose. Tie projek- sonas už nuolaidas, kurių la-
te. Kai jūs paroiškiate, kad tai viešai siūlomi. Norima, kad blausiai reikalauja Maskva

r__ . sieksite savo ilgai distancijai su jais opinija susigyventų. To- Vieni nori įsiūlyti nuolaidų nukreipti akis nuo augančio pa-
prancozus supykdė gen. — Gub. Rockafolleris apsi- nustatytos programos su pasi- kis projektas buvo dabar Tho- politiką, gražiais vardais papuo- vojaus pažadais, kurti “pmš-

*"’*'?” sPrendė kandidatas į pre- ryžfimu, tai U tikręję ji dau- mas Murray. buv. atominės e- šią, nors ji kilusi ne iš Ameri- pcrity”. Už tat ir ateinantis
kadįpraneozai yra" Nato”»tiV- ridentus. Jis pasisakė norįs, kad giau priklausys nuo Krom- nergijos komisijos nario. Jo pla- kos tvirtybės pajautimo, bet iš dešimtmetis vaizduojamas auk-
numo prietastis. viceprezidentu būtų Nizonas.1 liaus nu, reikia sunaikinti visas van- pajautimo silpnybes Kili nori so dešimtmečiu.

ro, nes ji£ daugiau pralaimė
tų, negu laimėtų, — Ženevoje 
konferencija ^apsaugai nuo ne
tikėto užpuolimo susitarė ... 
posėdžius neribotam laikui per
traukti,— Sustreikavo Ameri
can Airlines lakūnai, -- Laik
raščių streikas tebesitęsia ...

Rūpesčiai beveik tie patys, 
kaip ir šiemet. Gal būt, tik 
daugiau mazgas įsiveržia, ir 
klausimų sprendimas daros vis 
sunkesnis.

Chruščiovui nereikia nė pa
stangų. Amerikiečiai mėgina 
vieni kitus užliūliuoti.

nados atstovybė juos išvežė ...
apie 30 mylių už Maskvos ir tokias pajamas turės trys 
ten apgvvendino. Iš ten ir pa- sei™os 1S Ketūnų.
ėmė, kai atėjo laikas sodinti Turėdamos daugiau perka- 
juos į lėktuvą. mos,os gall0S .lr. ėdesių lais-

neri savo karines jėgas suma- “Tegul Dievas atlyginai Ka- valaikį, amerikietis tenkins ypa- 
žinti, tai kaip jas didins sąjun- nados vyriausybei" kalbėjo Sa- ^iai judėjimo nor3- Auto- 
gininkai Nato ribose. Ir Nato lomonas. 
negali iškopti iš krizės. 
Priešo stiprėjimas paraližuoįa 

Nato konferencijos metu mi- 
_______ __  nisterius pribloškė Nato žvalgy-
nuo scenos nuėjo John l. Valst. sekr. Kerte: is Nato pa- bos raportas apie sovietines jė- 
Le-vis, 80 pasitraukė ii reiškė: Amerika atliks savo įsi- gas. Dideli kiekiai tolimojo skri-

Nato krizėje. Jos nariai ne
davė sutartos ginkluotos jėgos. 
Priežastis? Pirmiausia

vienas kitu nepasitiki. Nepa
sitiki net vienas kito iškilmin
gais pareiškimais.

ke lapkričio 29. ištisai paskelb
ta Brooklyno diecezijos savait
raštyje “The Tab’.et”, kalėdi
niame numeryje, gruodžio 19. 
Toje dekliaracijoje buvo iškel
tas dvigubas sovietų genocidas 
Lietuvoje: žudymas lietuvių 
tautos ir naikinimas tikėjirųo.

sūnų, —.Kinija rerųia Maskvos 
reikalavimą, kad Vakarai trauk
tųsi iš Berlyno, — Nato kon
ferencijoje buvo pareikšta vil
tis, kad Sovietai nepradės ka-

mesys bus sutelktas į namų 
patogumų įrengimus.

Akcijas savo rankose turės
angHakasiyumįp-ezidento pa- pareigojimus Europos skydui, dimo raketų, didelis kiekis po- kas užtikrins, kad Amerikai pa-
re gų, unoss ■ vo m v. jr sudaryti dešimčiai me- vandeninių laivų, pritaikytų ra- naikinus. Sovietai toliau ju ne- .. >£.4^ kanifalizma^" didės

* * iiauuics Kapitalizmas aiocs.

“The Montreal Star” prane
šė, kad gruodžio 19 atvyko iš 
Naujosios Vilnios Mozė Salo- 
monas ir jo žmona, vienas 75 
metu, antras 74. Jie buvo iš- 45 minutes <dabar kePa 4 va' 
gabenti 1940 i Sibirą. Ten iš- landas>- Din8s nu0 S‘°CT telc' 
gvveno 17 metu. Prieš trejis viziJos a>»e"Oa- Fabrikuose au- 
metus buvo grįinti j Lietu- tematai sutaupys darbininko jė- 
va. Juos išgauti rūpinosi dūk- ^as' Galės būti darbo savaitė 
tė ir žentas Kanadoje. Truko sutrumpinta iš 40.3 valandų iki 
tai trejis metus.

Saiomonas pareiškė, kad iš Nors falnos Pak,Is 10 
Naujosios Vilnios, kai jie nu- "t®*“- 6 procentais tačiau vidų- 

Nato nariai sutartų savo jė- vyko Į Maskvą, tai niekur ne- Įlniškos pajamos bus didesnės 
gų nedavė Nato. Jie pasidarė galėjo prisiglausti — viešbu- ’r jėga padidės. Da-
išvadą iš Amerikos darbų: A- čiuose nebuvo vietų. Tada Ka- ^.ar pajamų 5,000 turi 
merika kviečiasi Chruščiovą, nados atstovybė mos išvežė Pus® šeimų, po dešimties 
tad reikia kviestis ir kitiem są
jungininkam, o tokiu atveju 
nepopuliaru stiprinti ir ka
riuomenes Natui ... Amerika

tų planą. Tačiau kongresmanas ketom leisti — tokis tos in- gamins. Tokio užtikrinimo ne- Tain vai7dllorfamiPei alpimn- 
dem. Bowles pasakoja, kaip vo- formacijos turinys nustebino galėjo duoti nė pats Murrav «. . , . .■ ' ’ . Lkietis leidėjai karštas Ameri- .ministerius. Tik kažin ar tai * oįnokratai labiausiai kriti- LtmeSu ’

kos šalininkas, jam pareiškęs: paskatino jėgas didinti? Var- kuoja vyriausybės politiką. Pri- __?__________
Kai jūs užtikrinate, kad jūs giai. Jei jau tokia padėtis, tai kaišioja, kad’ politika buvusi

deratės iioidami iš savo jogos, belieka nusileisti, gelbėti, kas negatyvi. Reikalauja naujos lfinJ ..jL,:™,...
. • . .... ledas eme kaltinti judaizmą .pozityvios ir reatatines pro- kurjs aiškjMS ka(| njevas jš. 

gramus. Tač>au jn Achesonas rj|lkcs j d„s vjsam |juj 
stovėjo uz gnezta politiką

DEŠIMTMETIS
BŪSIĄS AUKSINIS 

n Dešimtmečio ateitį svarstė 
Broliu Rockefellerių raportas. 
Svarstė vienu atžvilgiu — A- 
merikos užsienię politikos. De
šimtmečio visę sričių vaizdą 
rodo "Newsweek" kolektyvas. 
Rodo jį su Įprastu amerikiniu 
optimizmu. Keletas to vaizdo 
bruožę.

Kas bus prezidentas?
Ar naujas prezidentas bus 

demokratas ar respublikonas, 
jis bus stipresnės politinės 
minties asmenybė. Tai esą na
tūralu. Amerikos Baltuosiuose 
Rūmuose kartojasi periodai nuo 
asmens, kuris išreiškia visų jė
gų konsolidaciją, prie asmens, 
kuris išreiškia veržimąsi į pa
žangą; Toki pažangos pionieriai 
buvo Jeffersonas, Jacksonas, 
Linkolnas, T. Rooseveltas, Wil- 
sonas, F. D. Rooseveltas. Pre
zidentas Eisenhoweris buvo 
konsolidacijos asmuo. Po jo tu
ri ateiti kitoks.

I | ■ Naujos darbo jėgos per de-
I H H šimtmeti priaugs 30 mil. Ga
ji ? V*! myba padidės visu trečdaliu,
g / K| Per paskutinius 50 metų didė-
| 1 i E f jo kasmet po 3 proc. Tačiau
g norint išlaikyti konkurenciją su

Sovietais, reiktų padidinti iki 
ARK MAKAR’OS gruodži° 13 4 Taj nebus k
išrinktas laisvojo Kipro p-ezi- f r
deniu. ' Siekti.

Laisvosios Europos radijo di
rektorius Miunchene Hazelhoff 
papildomai paskelbė, kad tai 
jau nebe pirmas pasikėsinimas. 
Buvo organizuota pagrobimų. 
Buvo mėginama vinių bent pa
barstyti po tarnybos automaši- 

Amerikos Lietuvių Kata- ncm ir kt.
Vatikane buvo sušaukta kar- tiku Federacijos dekliaracija, 

dinolų kolegija, kurioje popie- priimta suvažiavime New Yor- 
žius Jonas XXIII pranešė apie 
paskyrimą 8 naujų kardinolų. 
Nauji kardinolai, du iš jų ame
rikiečiai, kolegijos posėdyje dar 
negalėjo dalyvauti. Kardinolų 
skrybėlės išldlmingose apeigo
se jiem įteiktos dviem dienom 
vėliau. Nebuvo tiktai naujojo 
prancūzų kardinolo Marellos.

---------------------------------------- Didesnių depresijų vargiai
# i kus- Atoslūgiai pasireikš porą 

Salomona? atvyko is kartų. Bendras bedarbių skai- 
_ , • J' I čius sieks 3.5 proc., taigi ma-
Lieiuvos į Kanadą žiau nei dabar.

Technologijos pažanga ..leng
vins darbus namie ir fabrike. 
Namie elektroninis keptuvas iš- 
kepins .15 svarų kalakutą per
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DABARTINIS
DIVIDENDAS

Dividendai išmokami 4 kart per metus 
Nuo pade jono dienos

Dėl ko jaunimas stoja į komjaunuolį organizaciją?

THE Ir naujas Amerikos korės- vertina skirtingai nei Maskvos 
pondentas turėjo progą aplan- leidiniai, kurie čia gaunami.

ga. Kitos vartojamos kaip mu-

SAVINOS BANK
1860 — 1960 

Šimtmetis patarnavimo taupytojams
Eastern Parkway Office:

539 EASTERN PARKWAY, AT NOSTRAND AVĖ. 
Additional Banking Hours—Monday Evenings 5 to 8 P.M.

Broadway Office:
135 BROADWAY, AT BEDFORD AVENUE 

Additional Banking Hours—Monday Evenings until 7 P.M.
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

stebėjimus. Tai Tom Lambert, 
“N. Y. Herald Tribūne” ko
respondentas iš Maskvos. Aukš
čiau minėta antrašte jis pasa
koja dviejuose laikraščio nu
meriuose, palygindamas lietu
vių gyvenimą Vilniuje, su Mas
kvos gyvenimu. z v

PALYGINTI SU MASKVA
Uniformuoti raudonosios ar

mijos kariai — rašo autorius 
— tingiai maišosi Su minia

kavinę, lodanti ją neseniai 
kritikavo Maskvos "Izvestija".

damiesi j . Vilniaus Šventąją

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

BRUNO’S RESTAURANT
15 WASHINGTON STREET -* ^

TAUTIEČIAI
Pasinaudokite proga ir pasiųskite • 
dovanų savo artimiesiems į LIETU- 
VĄ. SkSi
Šiam tikslui Jums sąžiningai ir daug 
pigiau, negu kur kitur, patarnaus: 'B

LONDONO LIETUVIŲ PREKYBOS B-VES
LITHUANIAN TRADING COMPANY

I atstovas
JONAS DAUGIRDAS 

337 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.
; EV 4-1232 EV 7-4940
• —----- REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE --------

per brangiai pastatyta. "Didy
sis brolis pavydi", juokėsi vie
nas lietuvis.

O ta Neringa viduje atrodo 
kaip Amerikoje restoranas prie 
didžiųjų kelių. Garsiakalbyje 
maišosi rusiški ir lietuviški 
garsai, o lietuviai ir rusai vis 
lankosi pasižiūrėti, kas taip su
pykino “Izvestijas”. Maistas yra 
žmoniškas, muzika nežmoniškai 
bloga.

Vilniaus gyventojų vakarie- 
tines žymes reiškia Vilniaus se
ni statiniai, O taip pat Vilniaus 
gyventojų nuolatiniai klausi
nėjimai apie Vakarų literatūrą 
ir meną; tai reiškia ir patetiš
ki paklausimai, net ir partijos

North Easton, Mass.
AUKŠTESNES KLASES RESTORANAI41

VESTUVINIAMS IR KITOKIEMS PARENGIMAMS
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LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJU METŲ
Mes reiškiame didelę padėką visiems 
kurie siunčia dovanų paketėlius savo 
giminėms į U.S.S.R. ir per paskutinius 
26 metus pasinaudojo mūsų firmos pa-

tarnavimais.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
<1 ----------------------------
.: 716 VValnut St.
< ’ PHILADELPH1A 6, PA.
H WAInut 5-3455 
ii ——

( » CHICAGO 32. ILl—
j i FRontier 6-6399

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900

263 Market St. 
NEVVARK 2, N. J. 
MArket 3-1968

< tamsiai apsisiautusių ar skaro-
< tų lietuvių moterų ir kartais 
1 batuotų ir kailinėm kepurėm 
į vyrų. Bet čia atrodo yra dau- 
į giau gyvumo ir juoko negu 
į Maskvoje —ir žmonės nusi- 
į juokia ir kareiviai kartais su- 
1 dainuoja," eidami gatvėm į~sa- 
į vo barakus.
1 Krautuvės čia papuoštos sko- 
1 ningiau, bet jose prekių pasi- 
| rinkimas atrodo tokis pat, kaip 
j Maskvoje. Lietuviai sako, kad 
į jų lentynos geriau apkrautos, 
4 tačiau kai kurių prekių yra ma- 
4 ža.
1 žmonių nuotaikos negali nu- 

sakyti lankytojai, kurie atvyks-
| ta trumpam ir gauna pasikal- 
!? bėti daugiausia su optimistiš- 
| kai nusiteikusiais komunistų 
$ pareigūnais. Tie pareigūnai ti- 

kiną, kad raudonasis režimas

I
čia yra bent prisiimtas, jei
gu ne pamėgtas.
Autorius sako, kad lietuviai te
bėra patriotai — plakatas mo- 

; kykloje ragino mokinius mylė- 
; ti savo kraštą labiau už viską, 
! ir daugelis 'šio ^tniesįy gatvių 
; tebevadinamos tais pačiais var- 
Į dais, kurie buvo prieš komu- 
[ nistini režimą. Tačiau komu- 
; nistinis redaktorius aiškino, 
! kad patriotizmas čionai dabar 
! reiškia "pasididžiavimą buvimu Gedimino 
! sovietinių tautų šeimoje”. pektu. ;

narių, ar užsieninis pasaulis 200,000 narių. Kai lankytojas
Lietuvių kultūrinio magneto |a& domisi. paklausė, ar tas jaunimas or-

polius yra dabar nukreiptas ' .......

RUSINIMO ŽENKLAI

4102 Archer Avė. 6446 Michigan Avė. 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560

390 W. 8roadway 
S. BOSTON 27, MASS. 
ANdrew 8-8764

Komunistai sakos esą įsitiki
nę, kad religija nuvys. “Mes 
tik prieš kelėris metus pradė
jom antireliginę veiklą”, sakė 
vienas partijos narys. x

Pakartotinai autorius : sako, 
kad nors daugumas bažnyčių 
ir visos bažnytinės mokyklos 
uždarytos, tačiau religija kles
ti net ir be bažnyčių.

"Ji yra svarbus veiksnys 
daugelio gyvenime, net kai ku
rių mažesnių vyriausybės pa
reigūnų ir partijos šalininkų. 
Bet čia bažnyčia neturi tokios 
padėties nei tokios įtakos kaip |ąo East 26th Street, New York City, N. Y. — TeL: MU 3-2928 =

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ !.
i ■ "U

« linki visiems Darbininko skaitytojams ir savo draugams : Į 
£ bei svetainės lankytojams Į

pavadinta* Stalino pro*-

nūo Vakarų į Maskvą, ir yra APIE RELIGIJOS PADĖTĮ 
nuostabu, kaip mažai čia žino- Komunistai sako, kad buvę 
ma apie užsieninį gyvenimą.

VACYS STEPONIS
FESTIVAL RESTORANO IR BARO

Lenkijoje".
JAUNIMAS

Lankytojas negali spręsti, — 
sako autorius, — tačiau komu
nistų partijos narys sakė, kad 
komjaunimo organizacijoje esą

ganizacijoje dalyvauja ne dėl 
socialinių priežasčių, pareigū
nas aiškino: organizacijoje yra

Gražių Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Bar Grill & Restaurant

Vynai ir Likeriai

HELEN POVILANSKAS IR ŠEIMA

158 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9737
4* ai* t* MM

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PARĄMOUNT BAR & GRILL
WINES and LIQUORS

STANLEY J. & EDWARD J. MISUNAS

502 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8934

i LINKSMŲ ŠVENČIŲ

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir impor
tuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno

103-55 LEFFERTS BLVD., RICHMOND HILL, N. Y. !

-
-J ****** ************* V*^UI1**>UV*JVJV ^ * **

_ _  _ P61 ^ar4 sugriauta 40 procen- sporto klubai ir taip toliau...
Gatvių vardai pažymėti rusų tų miesto ir kad dabar staty

ba eina. Tačiau visi pripažįs
ta, kad butų stoka tebėra di
delė. Nurodo, kad tiek ir tiek 
procentų pakėlė pramonę, bet 
žemės ūkį mažiau sekėsi pa
kelti.

Nors komunistinis režimas 
veikia prieš religiją, bet reli
ginis gyvenimas klesti..

į lino prospektu. O daugumas 15 trisdešimt trijų Vilniaus tiją. ‘‘O kaip gi kitaip?” atsa- 
; naujų statinių yra toki pat, bažnyčių atdaros tik dešimt ar kė nustebintas: “Mes gi dabar
i kaip Maskvoje, rytų Berlyne ar dvylika, taip pat viena sinago* esame Sovietų Sąjungoje”.
i Pyongyang ir nesiderina su 
I grakščiais renesanso ar baroko 
. statiniais, kurie charakterizuo- 
i ja šį miestą.

VAKARIETINIAI ŽENKLAI
Pažymėjęs

! ženklus Vilniuje, autorius nu-
1 rodo dar vieną ypačiai skirtin-

Telefonas: VIrginta 3-3544Vienas užkalbintas kunigas 
sakėsi, kad jo patarnavimais 
naudojasi dabar mažiau jauni
mo nei praeity, išskyrus tą me
tą ... kada egzaminai. Tačiau 
kunigas pridėjo, kad daugelis 
tėvų savo vaikus moko tikėji
mo tiesų.

Vienas vaikinas buvo pa
klaustas, kodėl jis įstojo į par-

ir lietuvių kalba. Taip pat re
storanuose meniu ir kai kurie 
laikraščiai Policija nešioję ru
siško stiliaus uniformas, ir mo
kiniai turi mokytis rusų kalbos.

Pagrindinės aikštės yra pa
vadintos Lenino ir vieno so
vietinio maršalo vardais. Pa-

ii 1313 Addison Rd. Cor.
] j Superior Avė. & 71 St.
' J CLEVELAND 3, OHIO
< l UTah 1-0807
ii

ii
ii

• i grindinė gatvė vadinama Sta-

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923

346 Third Avė. 
PITTSBURG 22, PA.
GRant 1-3712

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

! LINKSMŲ KALĖDŲ ir
' LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linki savo klientams

PACKAGE EXPRESS
TRAVEL AGENCY, Ine.

: : ■ ■ - ■

H ■ Maistą, vaistus ir drabužius siunčia į

tuos rusiškus

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų N. Metų linki

Mrs. Anne Osipauskas
i :i j:r

BAR & GRO^ 
savininkė

SVEIKINIMAI KALĖDŲ ŠVENTESE

WHITE HORSE TAVERN
PRANAS BRUCAS, Savininkas

BARAS, RESTORANAS IR SALE

Duodami polaidotuviniai pietūs

86-16 Jamaka Avė. Woodhaven 21, N. Y.
TeL AFlegate 7-3631

Džiugių - vaišingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Lietuvą, Latviją, Estiją, SSSR.

Garantuojamas persiuntimas trumpiau-
siu laiku.

fą reiškinį. Esą tie Vilniaus gy
ventojai, kurie buvo išaugę dar 
Lenkijos valdžioje, skaito len-

168 MARGY AVĖ. BROOKLYN, N. Y. Silver Bell Baking Co.

Dide is pasirinkimas vietoje importuo-
tų ir vietinių medžią jų.

Mandagus ir greitas patarnavimas. 
Atdara kasdien nuo 9 iki 6.

ir sekmadieniais

78 SECOND AVĖ. N. Y. C.
ORegbn 4-1540

w>- esc ntir *tr at>» ve** w *** e-**- B*-**,*

1 ' PC Nuoširdžiausi sveikinimai KALĖDŲ ŠVENTESE ir p

geriausi linkėjimai Naujiems Metams visiems mano 

prieteliams
.... WTTfc

PAUL J. KYRIUS
!•
! - 368 Hooprr Street
V _ *_____ _ __ . —.

kiškus laikraščius, kurie duoda
žinių apie Vakarus ir juos

Buv. Liet. Atletų Klubo patalpose Tel. EV 4-8041 < Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visokį medauninkai, sližikai ir maltos aguonos,

Vestuvėms ir pokyliams tortai

GENERAL PARCEL and TRAVEL CO. INC
13Š West 14th Street — Tel. CH 3-2583

GREETS THEIR FRIENDS AND CLIENTS
AND WISHES THEM

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.
Telefonas: STagg 2-5938

ii 
H 
i?

A MERRY CHRISTMAS
and

i! 1 
i! i 

Brooklyn 11, N. Y. j • ,
< I i

HAPPY NEW YEAR

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linki 

VYTAUTAS BELECKAS,

WINTER GARDEN TAVERN. Inu.

WE ARE THANKFUL FOR YOUR CONRDENCE AND ORDERS 1883 MADISON STREET,
savininkas

BROOKLYN 27. N. Y.
EVergreen 2-9586 |
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Kalėdos tesuteikia džiaugsmo
Vyriausioįo Lietuvos Išleis*

v dr. Antanas Trimakas kreipia- 
~ si tokiu kalėdiniu sveikinimu:
- 1

Kalėdų proga, nepaisydami 
< priešo, kuris tebelaiko mūsų 

tautą pavergtą, rinksimės susi- 
. kaupti, pasiguosti, pabendrauti.

Bursimės visi, kur bebūtume— 
laisvėje, ar priešo prislėgti ir 
išnaudojami pavergtajame kraš
te, ar tremtyje. Rinksimės pa
kilia dvasia, kaip rinkdavosi 
pirmieji krikščionys. Taikos ir7 
Ramybės Valdovui pagerbti, pa
sišvęsti, ryžtis ir laimėti. Jo
kios kliūtys, net kankinimai tų 
didvyrių negąsdindavo. Didysis 
idealas, kurio jie siekė, į kurį 
tikėjo, vedė juos į pergalę. Jų 
buvo ateitis, ir jie nugalėjo 
tamsos galias.
Materialistinis bedvasis komu

nizmas taip pat norėtų laikyti 
amžiam mūsų tautą sukausty
tą, paniekintą ir pavergtą Mask
vai tarnauti. Vieton Kūčių dva
sios, tarpusavio meilės, laisvės 
vilčių, taikos ir džiaugsmo, 
Kremlius . siekia primesti tau
tai sumechanintą “Senį šaltį” 
su priespauda, persekiojimais 
ir neviltimi. Kalėdos skelbia 
išlaisvinimo viltį, taiką ir ra
mybę, o Sovietų tas senis siū
lo vargą, trėmimūš'/'vėrgų sto
vyklas ir kalėjimus.

iš Kolizėjaus kankinimo ir ka
takombų. Ir mūsų vieningas 
ryžtas gyventi laisvai sutriuš
kins galią Maskvos su jos ver
gų imperija, nors ji tebesigi- 
ria esanti trečioji Roma.

Nuošiųižiai linkiu, kad Ka
lėdų dvasia sustiprintų mūsų 
visų tikėjimą į tautos išlaisvi
nimą ir kad pažadėtoji Kalė
dų taika 
džiaugsmo ir naujų vilčių, ža
dančių giedresnį rytojų.

suteiktų Ynums

delis kongresas, kurio tikslas 
buvo paminėti vieną knygą, 
vardu “Origin of Species” (Rū
šių kilmė).- Ją parašė Karolis - 
Darvinas. Knyga pasirodė 1859 
lapkričio 24. vadinasi, prieš 
šimtą metų, šiai sukakčiai pa
minėti Chicagos universitetas 
ruošė kongresą penkeris metus, 
sukviesdamas daug mokslo į- - 
žymybių. Net 27 valstybės at
siuntė savo atstovus. Dalyvių 
buvo apie 2500. Visa tai rodo, 
kad kongresui buvo skiriamas 
didelis dėmesys.

šv. Raštas ir gamtamokslis
Ilgoje žmonijos istorijoje yra 

daug svarbių knygų pasirodę. 
Buvo raštų, kurie ir prieš re
ligiją buvo nukreipti, bet be
ne labiausiai jaudino tikinčiuo
sius ir netikinčiuosius toji Dar
vino knyga. Mat. Karolis Dar
vinas tvirtino, kad šv. Rašto 
pasakojimas apie pasaulio su
tvėrimą neatitinkąs mokslui, 
tai esanti graži pasaka, legen
da. Dėl to kilo tikinčiųjų pa
sipiktinimas ..ir-kovą, su vadi-, 
namubju darvinizmu. Nauda bu
vo ta, kad yisi pradėjo daugiau

mokyti. Jis temoko religinių 
liesų ir doros? Tad ir minė
tam kongrese buvo jaučiama, 
kad dalykas yra aiškus. Šv. Raš
tas neklydo ir nieko nenorėjo 
klaidinti. .

Bet kaip šviesa išblaško tam-

Darbininkas jungiasi į tą ko
vą už giedresnį rytojų. Fizinė 
jėga, kokia ji bebūtų stipri, ne- Raštą studijuoti. Tos stu

dijos pagilino tikinčiųjų susi
pratimą ir parodė, kad šv. Raš
tas

gali laimėti prieš žmogaus dva
sią. Tokios galybės dar nėra 
buvę. Visi, kurie kėsinosi žmo
gaus dvasią pavergti, savo ta
riamu laimėjimu ilgai nesidžiau
gė. Kiekviena prievarta anks
čiau ar vėliau iššaukia pasiprie
šinimą, kuris pakyla iš žmogiš
kosios dvasios gelmių nebenu- 
tildomu šauksmu laisvės ir tei
singumo.

Girdime ji tebeaidint sunkio
je sovietinėje vergijoje. Žino
me jį išreikštą maldavimu Ka
lėdose: “Priimki mūsų prašy
mus, maldas; priimki mūsų il
gesį, pasiryžimus; priimki kar
žygių aukas; priimki mūsų my
limųjų ašaras, maldas, skaus
mu persunktus rūpesčius Išlai
kyki mus visus gražiai atei-

nenori mus gamtamokslio

plačiausia prasme. Evoliucija 
yra procesas, vystymasis, ju
dėjimas. Kas nors turėjo būti, 
kas davė pradžią tai medžia
gai, kuri paskui evoliucijos ke
liu vystėsi. Reikėjo, kad Imtų 
tos evoliucijos pirmoji priežas- 

Plačioji visuomenė, be to,-~ Hs.** Negali gi vienas akmuo 
dažnai girdi sakant, kad pagal sakyti kitam: “Tu pajudink 
Darviną žmogus, kilęs iš bež
džionės, vadinasi, žmogus ne į 
Dievo panašumą sutvertas, bet 
į beždžionės. Tuo klausimu bu
vo ginčijamasi visą šimtmetį. 
Darvinistai skelbė, kad žmogus 
išsivystęs evoliucijos keliu iš 
žemesnio už jį gyvio. Jie atme
tė žmogaus sutvėrimą, nes su
tvėrimas ir evoliucija vienas ki
tam prieštaraują: jeigu yra su
tvėrimas, tai negali būti evo
liucijos, o jeigu yra evoliucija, 
negali būti sutvėrimo.

Chicagos kongrese iš katali
kų pusės buvo atsakyta, kad 
nėra prieštaravimo tarp' sutvė
rimo 'ir evoliucijos. Dievas ga
lėjo sutverti tokį pasaulį, iš ku- reiškimas lieka teisingas, šv.

Raštas dažnai mini, kad kiek
vienas žmogus yra dulkė, iš že
mės paimtas ir į žemę sugrįš, 
nors šv. Raštas žino, kad žmo-

mane, o aš pajudinsiu tave, ir 
abu riedėsime drauge”.

Sutvėrimas ir evoliucija ga
li eiti kartu. Vienas veiksmas 
ar reiškinys gali turėti daug 
priežasčių: vieną artimiausią, 
kitas tolimesnes ir 'pačią pir
mąją. Be evoliucijos gali būti 
dar ir kitokių priežasčių.

Kūnas ir siela

Nėra reikalo manyti, kad 
Dievas paėmė molį, jam davė 
formą, paskui įkvėpė sielą. 
Dievas galėjo panaudoti žmo
gaus sutvėrimui kokią nors or
ganizuotą medžiagą, gyvą me
džiagą. Vistiek šv. Rašto išsi-

rio evoliucijos keliu galėjo vys
tytis naujos rūšys: ir augalų 
ir gyvulių. Evoliucija ne vis
ką išaiškina, nors ją imsi ir

ciai.
Tai prašymas Taikos Kūdi

kiui iš šaltosios Kolymos, iš to
limojo Magadano. Neturime jo
kios abejonės, kad tokie “su
ledėjusių lūpų ir ašarotų akių” 
prašymai, prasiveržią iš sielos 
gilumos, negali būti nei nutil
dyti nei likti neišgirsti dangaus 
aukštybių, iš kurių Kalėdose pa
sigirdo suraminimas žmonėm.

Mes norime prisijungti prie 
tų prašymų. Norime taip pat 
aukoti savo maldas, savo pasi
ilgimą laisvos tėvynės, savuo
sius rūpesčius. Norime visomis 
jėgomis siekti, kad greičiau pa
lengvėtų anų nelaimingųjų ir 
pavergtųjų dalia. Kalėdos te
būnie mums tokio pasiryžimo 

jos jungą ir išlaisvino žmones sustiprinimu!

są, taip kilnioji Kalėdų dvasia 
nugalės sovietines užmačias pa
naikinti laisve, sudrumsti tai
ką ir laikyti pasaulį branduo-
linio karo ir visuotinio su-
naikinimo baimėje. Nieko ne
padės Kremliui jo apgaulingos 
taikos, laisvių varžytynių ir kul
tūrinių mainų pažadai. Puikiai 
žinome, kad Sovietai, versda
mi pavergtuosius besieliais ro
botais, patys sau gaminasi 
“Frankenšteiną”, kuris anks
čiau ar vėliau nušluos nuo že
mės paviršiaus komunistinius 
robotų kūrėjus.

Pirmųjų krikščionių laisvės 
ir tikėjimo idealai sukėlė Ro
mos vergus prieš jos imperi-

nes gimsta. Koks buvo tas pir
masis gyvas organizmas, ku
riam Dievas įkvėpė sielą, to 
niekas nežino. Tikrai žinome, 
kad nebuvo -tokia beždžionė, 
kokią mes ją šiandieną pažįs
tame. Tad jeigu kas nori žmo
gaus kūno atžvilgiu kokią e- 
voliuciją pripažinti, tai gali da
ryti, nes daug katalikų moks
lininkų tokią evoliuciją prilei
džia. Tik negalima sakyti, kad 
žmogaus siela išsivystė iš me- x 
džiagos. Medžiaga niekada ne
gali pereiti į dvasią. Tokios evo
liucijos v nėra ir negali būti. 
Sielos atsiradimas yra atskira 
Dievo kūryba.

Socialinė evoliucija

Darvinistai dar mėgsta aiš
kinti, kaip evoliucijos keliu iš
sivystęs doros arba etikos jaus
mas, kaip gamtos jėgos pavir
tusios į dievaičius, kurių reikė
ję prašyti, kad nekenktų. Esą 
ir pati, krikščionybė išsivysčiu-. 
si iš primityvių formų. Dabar 
esanti vienokia, vėliau būsian
ti kitokia. Tuo būdu darvinis
tai skelbia religijos reliatyviz
mą. Ir tas reliatyvizmas reli
gijoje, anot daugelio kongreso 
narių, yra pats pavojingiausias, 
iki šiol mažiausiai pabrėžiamas 
ir iškeliamas.

Už reliatyvią religiją, kuri 
šiandieną yra vienokia, o ry
toj “evoliucijos keliu” galinti 
pasidaryti kitokia, už tokią re
ligiją niekas galvos neguldys,

niekas nenorės būti kankinių 
ir niekas nevargs. Praktiškai, 
ji neturi nė jokios moralines x 
vertės. *

Be to, kai darvinizmas, pri
sidengęs gamtos mokslais, nų- 
religino inteligentiją, univer
sitetus, mokyklas, tai evoliuci
ja turinti “pavaduoti Dievą” ir„.... 
būtinai išaiškinti visus gamtos 
ir pasaulio reiškinius. Nevienas 
tikrai nustebo skaitydamas laik
raščiuose, kaip vienas Chica
gos kongreso dalyvis, Julian 
Huxley, šiaip jau geras gamti
ninkas, pasakė, kad visos reli
gijos evoliucijos plėtroje išnyk
stančios, kad žmogus nesąs 
Dievo sutvertas, bet išsivystė 
evoliucijos keliu ... “Chicago 
Daily Tribūne” pavadino Hux- 
ley naiviu (“pitifully mixed up”)

Daug kas kongrese nusiskun
dė, kad darvinistai pavertė 
evoliuciją į filosofiją ir net sa
vo rūšies religiją. Sakyti, kad 
gamtoje buvo evoliucija — yra 
gamtos mokslo reikalas, o 
tvirtinti, kad evoliucija neigia 
sutvėrimą *— jau -yra- filosofi- ’ - 
ja, skelbianti gryną materia
lizmą. Kongrese buvo kalbėta, 
kad gamtininkai nesidėtų teo
logais, o teologai — gamtinin
kais.

Darvinizmas pasidarė komu
nizmo, marksizmo ir daugelio 
gamtos mokslininkų “bedieviš
ka religija”. Ją reikia atmesti 
kaip netiesą. Tikįs katalikas 
gali būti ne prastesnis moksli
ninkas, kaip ir geriausias dar
vinistas.

MIELI SESĖS IR BROLIAI LIE
TUVIAI VISUR PASAULYJE

Tokia proga, kaip Kristaus 
Gimimo šventės, net nepasi
junti kai mintimis pradedi 
skraidyti aplink pasaulį Įarsi, 
matydamas, tarsi lankydamas 
jus visus šiuo momentu ranka ti. Jauskime, kad to įvykio sėk- 
nepasiekiamus. Atgyja tie bran- mingumu turime būti užintere- 
gūs išgyvenimai, kuriais, iš jū- suotas kiekvienas. Tebūna 1960 
sų prieteliško nuoširdumo, taip metai visų geros valios žmonių 
turtingas mano gyvenimas, šio
je nuotaikoje rašau jums vi
siems, Broliai ir Sesės lietu
viai, jus sveikindamas sulauku
sius Kristaus Gimimo švenčių ba žmogui. Per tarpusavę mei- 
ir šių metų užbaigos. Trokštu lę ir vienybę Kristuje ir jo 
ir linkiu, kad jūsų širdyse ir 
sielose dieviška šviesa sukurtų 
daug ramybės ir paguodos, 
tvirtybės ir ištvermės, gražių 
vilčių; kad ateinantieji 1960 
metai būtų visiems jums gau
sūs Dievo palaima.

Iš anksto nežinome, kokių 
įvykių žmonės sukurs 1960 
metais. Vienas tačiau dalykas, 
svarbus visiems geros valios 
žmonėms, yra žinomas, šven-

tasis Tėvas Jonas XXIII yra pa
skelbęs visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą visų krikščionių vie
nybės reikalu.^ Sekantieji me
ta? skirti tam įvykiui pasiruoš-

tarpusavės pagarbos, meilės ir 
nuoširdžių pastangų metai, kad 
per krikščionių vienybę laimė
tų pasaulyje gera valia, pagar-

Evangelijoje prisidėkime visi 
pagal išgales tiesos, teisingu
mo, laisvės laimėjimui.

Visur pasaulyje besidarbuo
jančius lietuvius kunigus, sese
les vienuoles ir visus lietuvius 
širdingai sveikinu ir linkiu vi
siems Dievo palaimos.

Nuoširdžiai jūsų

H .G.

ir susijaudinimu, kaip vaikas.
Erikas susimąstė. Nepajuto,

TERAKOTA
VAKARINES sutemos jau 

gaubė miestą, bet gatvėje bu
vo šviesu tartum dieną. Labiau 
už saulę švytėjo didžiuliai krau
tuvių langai, papuošti Kalėdų 
šventėm, žmonių buvo taip 
tiršta, kad vos begalėjai prasi-

— Visiškai* ne, brangusis, kas. — Tu norėjai įsitikinti, jaučiu iš tavo balso, Klausyk, šiai griebsis atrišti. Ir ką ji 
Žinoma, ne. Tik man ... ar aš nepirkau terakotos. Da- mudu negalime taip išsiskirti, ras? ...

— O, Elfute! Ir Erikas! — bar matai 0 man reikės vėl Aš atsiprašau ... Eriką nusmelkė malonus
nutraukė jų kalbą iš minios grįžti į krautuvę, kad iŠ nau- — Ir aš, — jis stipriai ją jausmas. Nebejautė nė šiur- 
išnirusi Irena, mokslo draugė, jo pervyniotų. prispaudė prie savęs, kai pri- paus vėjo nė šalčio. Jam buvo

— Atsiprašau. Tikrai atsi- važiavo autobusas. — Rytoj už- šilta, šilta viduje.
pyti vestuvėm. Čia tik pora — O kada tu pirksi? — nu- prašau ... žinai, mes galėtum eisiu. Dabar tariu skubėti. —Bus, kaip buvę, -r- galvo-
smulkmenėlių. juoke Erikas. — Gal turite ko- me tai padaryti namie, — Pr0 langą Elfą dar matė, kai jo. — Kaip senais, senais vai

kių paslapčių? Aš būsiu anos siūlė. — Niekas nematys. Ei- Erikas jai mosavo savo ryšulė- kystės laikais, kurie turėjo tiek 
me! nu. Kaklaraištis buvo dar la^ žavesio ir paslapčių ... Lauk-

— Bet, Erikai, —nustebo — Negaliu, turiu dar užeiti bįau išsikišęs. ta, nežinota ... Nežinojime ir .
Elfą, — mudvi nieko ypatingo. į įstaigą. Aš tave palydėsiu Ii- __Taigi, ne terakota, vi- staigmenoje yra džiaugsmo. Ko-

sai įsitikino. — 'Gaila ... Bet kio dygsnio patirs Elfą? Ar 
—Gaila, —rodės nepaten- mes tikn^ turimė taupvti galėjau jį atimti prisipažinda- 

moterim reikia šnekterti vie- kinta Elfą, bet ir gerinosi: — pjnįg0 Galima apsieiti ir mas? Ne’ nieka<los- 
nom. Tik ilgai netrukite. Tau šalta, Erikai? Ar pastaty- Svarbu kad širdis bū- Erikas brido minioje iškė-

Erikas pradingo didžiulės ta apykaklėkiek padeda? Glaus- t 0 ’ kailis lęs galvą. Sutemos buvo jau
kis prie manęs. J* : t d . visai užgulusios miestą. Bet ji-

piršto pasikabinęs? —parodė 
į ryšulėlį. — Ar tik nebūsi su
sigundęs ana terakota? ...

—Tik jau ne, Elfute! — pa
neigė it kirviu kirstų. — Juk 
tu gerai žinai, kad turime tau- — Ar žiedus pirkinėjate?

—Kokių? . 1
___ ______ ____ — Nesakysiu. Moterys smal- krautuvės kieme.

kaip stipriai rankose suspaudė sios’ kai Gausia, bet pa
čios nesako, — tvirtai paspau-nedidelį ryšulėlį.

— O, būčiau sutraiškęs! — dėv?,os rank^’ ® tu čia 
krūptelėjo, paglostė ir pasika- ne®’
bino ant piršto. Nusijuokė. —nieko ypatingo, iš tik-

— Džiaugsis kaip vaikas, — rųjų nieko! Gal pyksti, kad už-

Galime visi trys.
—Ne, ne! Aš žinau, kad

gi autobuso.

Erikas plaukė su minia, ne- pagalvojo vėl grimzdamas į siminiau apie terakotą? ... 
dkystės prisiminimus. Man tik dėl to atėjo į galvą,
Staiga kažkas pačiupo jį už kad krautuvės lange jau ne- 

sižiūrėjęs. Tiktai eidamas pro parankės ir pažadino iš svaigių bėra. Retas meniškas daikte-
vieną krautuvę, išpuoštą eglai- prisiminimų. lis. Jis man labai patiko, bet,

“ _ -Elfute, tai tu? __ nuste- matyti, atiteko kam nors lai-
li atsitikti kiekvienam, kurį bo. —Tu turėtum šį vakarą mingesniam ... Aš tikiu, kad
staiga užlieja malonus jausmas, būti namie, ar ne? tu, Erikai, nebūsi pirkęs?
pažadintas kokio prisiminimo. —O tu sakeisi turėjęs būti Tiek pinigo!
Erikui prisiminė eglutės tėvų darbe!
namuose, kai dar buvo vaikas. '_____ _________ ____ __
Visiškai toks pat kvapas. Net buvo įsisiautusi į kailinį palte- tą priglaudė prie josios veido, tėvui ... O druskinė giliau,
saldu pasidarė! lį, skruostai parusvę nuo vėjo, - —Bet ir šalta ... Aš nė ne- Nori, praplėšiu?

gus. Buvo jau pakankamai at-

krautuvės kieme. Jis visas bu- kis prie manęs. kota ten dailiai visai užgulusios miestą. Bet ji-
vo apstatytas eglutėm. Glostė —Kailis, be abejo, labiau išdegina9 žiūri ir negali atsi- sai kalėdine žara,
jų šakas, gėrėjosi kvapumu. jfldo, bet tiktai tada, kai šir- gėrėti. Visas kambarys nušvis- Vert* S-

Kai Elfą vėl atsirado, Eri- dis karšta ... — ‘
kas atsisuko į ją nepatenkin
tas:

— Tu man ne&ki, tai žiū- Mergaitė suprato, kad Eri-

tų, pastačius salionėlyje. Gai- , Apie darvinizmą
la ... Gal kada nors kokią žymus vokiečių zoologas, 
kitą? — raminosi. Heidelbergo un-to porfesorius

Erikas vėl atsirado tos pačios H. Dtiesch dar 1902 rašė:
_ _______ ____ ---------- . . kas jautėsi įsižeidęs. Ir kam krautuvės kieme. Išsitraukė “žinovam darvinizmas yra jau

Erikas visas išraudo, kaip lio praplėštą kamputį. Iš jo ky- jai reikėjo užsiminti apie tą kaklaraištį iš ryšulio ir užsiri- mirusi teorija, priskiriama
Abudu nusijuokė. Mergaitė nuo žieminio vėjo. Savo skruos- šojo kaklaraištis. — Tai tavo terakotą, glazūruoto molio sta- šo. Dabar galėjo vėl atlošti apy- prie didžiausių 19 a. klaidų.

....................................................j ••• O druskinė giliau, tulėlę, kuri jai taip patiko? fcaklę. Elfą nė nepastebėjo. Tokie argumentai, kuriuos pa-
lį, skruostai parusvę nuo vėjo, - —Bet ir šalta ... Aš nė ne- Nori, praplėšiu? Ėjo nuleidusi galvą ir susimus- kad jis buvo kaklaraištį nusi- teikia gamtininkas filosofas

—Ak, tie vaikiški prisimi- bet akys žėrėjo karščiu. pagalvojau apie terakotą. Ži- —O ne^ Erikai! Aš visai ne- ^“Si. Ant Eriko piršto tebeka- rišęs. Paskui nuėjo į krautuvę Plate. norėdamas dar ginti Dar-
nimai! Kokie jie mieli! Pilni —Vadinasi, vienas antrą už- nojau, kad tau patinka, bet... noriu. Koks tu iš tikrųjų jaut- rojo praplėštas ryšulėlis. ir paprašė dovanas nauju po- vino teoriją, labai primena lai-
paslapčių žavėsio... Kad ir ka- klupome ne ten, kur turėjome Tu tikrai neužsigausi, jei švcn- rus! Vos tik užsiminiau, ir jau —Erikai, tu nepyksti? pierium suvynioti. dotuviu pamokslėlius, nes a-
lėdos. Niekada jau nebegali jų būti, —šelmiškai nusijuokė, tėm atnešiu tik kokį niekutį?, įrodymai. — Ne. ^-Elfa turi pastebėti, kad pie mirusius kalbama tiL pa- ' - ' ~
išgyventi su tokiu malonumu — O ką čia turi ant mažiuko Sakysime, druskinį kačiuką... —Taip, — susiraukė Eri- — Tu nenuoširdus. Aš tai popierius yra kitas. Ji pirmiau- lankiai”.

temis, kiek stabtelėjo. Taip ga-

rėk, — jis parodė savo ryšu-

-Taip, — susiraukė Eri-

tu galvoji?
— Nieko, Elfute.

į



DARBININKAS

IR LAIMES NAUJUOSE METUOSEM;

PETRAS PAGOJUS

102-34 91st AVENUE

Tel. VI 7-1286

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMES NAUJUOSE METUOSE

ALBERT F. PEZĘRS (P^rauskas)
gruo-

APDRAUDOS SPECIALISTAS

SULAUKUS

Šventų Kalėdų

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲNaujų Metų

QUALITY MEAT MARKET

Fountain, Mich.

ŠVENČIŲ PROGA

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

WOODHAVEN, N. Y.

NAUJŲ METŲ

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ PROGA

JUOZAS ANDRIUŠIS ŠEIMA
fgtmi Smagių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų linki

O. LANYS
MALLORY HATS

Džiugių šventų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose
BROOKLYN 11, N. Y.Šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikina

MIRONAS MEAT MARKETCor. Union Avenue
TRYS JUOZAI LIETUVIAI

Vengrija Namie gamintos lietuviškos ir lenkiškos dešros

BROOKLYN, NEW YORK
Telephone ST 2-4329

Matthew Mažeika ir Šeima NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SU ŠV. KALĖDOM

IR LINKI DAUG LAIMES

Tel. VI 9-3112

JUOZAS GARSZVA

Flovrers for every Occasion

231 BEDFORD AVENUE BROOKLYN, N. Y.
270 BROADWAY

Pirmiausia einamu j ■ bažny
čią, po to valgoma vakarienė 
iš kiaulės galvos, kraujinės deš
ros, bulvių,’ razinkinio pyrago,

Norintieji įsigyti šių skanių lietuviškų produktų, kreipiasi 
į jų gamybos generalinį atstovą PETRĄ LISAUSKĄ, 
64-09 Clinton Avenue, Maspeth, New York.

Kūčių diena vadinama Ado
mo ir Ievos diena. Valgoma žu
vis ir aguonmiai pyragai.

iki paryčių
Kaimuose piemenys eina į 

bažnyčią su žvakėmis, neša do
vanas, veto aukos avinėlį. Ka
lėdų dieną miestuose krautu
vės būna atidaros, bažnyčia ne
turi specialių minėjimų.

Gėlės pristatomos į bet kurias pasaulio vietas 
80-15 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y.

Škotija
Gruodžio 24 pagal senus pa

pročius tarnai neina visą nak
tį miegoti, bet ieško laukinės 
vištos, kurią užmušė neša ant 
šventoriaus ir laidoja su pri
taikytomis iškilmėmis arba ne
šioja nuo namo prie namo ka
lėdodami.

Brooklyn 11, N. Y.
Branch: LONG BEACH, L. L

Švedija ,
Virtuvėje merkia duoną į 

puodą dėl laimės. Ant grindų 
tiesiami šiaudai Visi eina į, 
ankstyvas mišias, po to valgo 
nepasnikinę vakarienę. Jos me
tu kiekvienas, prieš kabinda
mas ryžių pudingo turi sugal
voti porą rimuotų eilučių.

Anglija
Anglijoj kaimo bernai pasi

darydavo medinę arklio galvą, 
kurią vienas iš jų nešdavo, kad 
atrodytų kaip arklys. Galva ga
lėdavo išsižioti, kad dantys ma
tytųsi. Toks arklys eidavo per 
namus ir ne vieną nugąsdin
davo.

Albanija
Kūčių dieną kaimo vaikinai 

keliasi ketvirtą vai. ryto ir ei
na į kalnus laužų degti.' Dienos 
metu vaikai vaikšto po namus 
giedodami apie Kristaus gimi-

Namų adresas — 106-55 95th Stret, Ozone Park 17, N. Y.

tikslų laiką nėrf minima nei 
vieno evangė&to. Seniansia 
istorijoj rondamė' Katerių data 
yra 354 gruodžio 25. Viene- 
riais metais anksčiau Romos

87-09 JAMAICA AVENUE — WOODHAVEN 21, N. Y.

lėdas Švęsti sausio 6. Jisirbus 
pakeitęs Kalėdų datą į gruo
džio 25, kai darė kai kuriuos 
kitus liturginių datų pakeiti
mus. ,

Serbija
Anksti ryte su specialiom 

ceremonijom nukertamas ąžuo
liukas. Jis įdedamas į krosnį, 
bet vienas galas lieka kamba
ryje. Tėvas pila ant jo vyną, 
beria grūdus, kad ateinantieji 
metai būtų laimingi. Motina 
barsto šiaudus ir -kvaksi. kaip 
višta, vaikai eina iš paskos ir 
čepsi kaip viščiukai. Prieš va
karienę uždegama žvakė, mel
džiamasi. Vaikam valgyti, pa
gal seną serbų paprotį, padeda
ma ant grindų. Kalėdų dieną 
lauke kepamas paršelis, šeima; 
pradeda valgyti, kai ateina 
“kaimo vaikinas”. Jam atėjus, 
visi susirenka apie židinį. Ta-' 
da vaikinas trenkia per degina-' 
mą ąžuoliuką sakydamas: “kiek 
žiežirbų, tiek tegul bus galvi
jų”. Tarp Kalėdų ir Trijų Ka
ralių dirbama nedaug, nes tiki
ma, kad dirbančius gąsdina 
vaiduokliai.

Specialiai paruoštos mėsos. Priimame užsakymus 
VESTUVĖMS IR POBŪVIAMS

We Take Ali Orders For WEDDINGS and PARTIES 
CHARLES SHIMANSKAS ir CHARLES MITCHELL, savininkai 
145 Grand St., 483 Grand St. — Brooklyn 11, N. Y.

Kalėdų eglutė
Kalėdų eglutės puošimo tra

dicija yra pagoniška, ne krikš
čioniška. Tai liekana vokiečių 
(teutonų) ' pagoniškų iškilmių. 
Birželio 21 jie puošdavo ir gar
bindavo Jono medį (Johannis- 
baum), gegužyje — “Gegužes 
medį”, o žiemos metu — eg
lutę. Eglutė būdavo puošiama 
žvakutėmis, obuoliais, riešutais 
ir kitais apvaliais papuošalais. 
Tuo būdu buvo vaizduojama 
dangaus šviesuliai — saulė, 
mėnuo, žvaigždės. Eglutė bū
davo štatdma prie namų durų. 
Eglutės šventė’ būdavo 
džio 21.

Phone EVergreen 4-8859 
7281 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

CUSTOM HATTER 
HARRY CARLUCCIO

■ • 116-55 Queens Blvd., Forest Hills 75, N. Y. — Tel. VI 3-1477

giesmės, kol, paskambinus var
pelį, atidaromos durys į kam
barį su papuošta eglute ir do
vanomis. Kažkur jaunimas at
naujina pagoniškus papročius. 
Važiuoja į laukus, kur sukūrę 
laužus šoka, dainuoja; kepa 
pusantro metro ilgumo duoną, 
kurios visi turi valgyti. Laužai, 
sakoma, yra vėlėm sušildyti ar 
atbaidyti.

Vokietija
■ į Kūčių dienos vakare valgo- 
į : mi iškilmingi keptos žąsies pie-
■ : tfis (protestantų). Po jų šeimos 
• ■ galva w skaito Kristaus gimimo
■ į istoriją. Giedamos kalėdinės

to žaidžiama, dainuojama.

Latvija
Kūčių dieną kaip ir Estijo

je einama į bažnyčią, po to 
valgoma, giedama, dalinamos 
dovanos. Kalėdos, kaip ir Lie
tuvoje, švenčiamos dvi dienas.

Danija
Mažosios Kūčios švenčiamos 

gruodžio 23. Po trumpų pamal
dų gruodžio 24 valgoma iškil
minga vakarienė iš žąsies, rau
donųjų kopūstų, saldumynų. 
Jei kas pudinge randa riešutą, 
sauna dovanų. Šeriami visi gy-(

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
GEBI A USIA s

Namų pirkimo — pardavimo, paskolų išrūpinimo, 
federalinių ir stato taksų pildymo įstaigos valdytojas,

227 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.

Kūčių dieną ruošiamos pro
cesijos, skambinami varpai 
Vaikai vaikščioja po namus 
rinkdami dovanas. Į bažnyčią 
einama Kalėdų dieną. Grįžus 
namo, priimami svečiai, pasa
kojamos “vaiduokliškos” pasa
kos, dainuojamos liaudies dai
nos, geriamas džinas.

NUOŠIRDŽIUS LINKĖJIMUS SIUNČIU 
mano vadovaujamos rjadijo valandos klausytojam, 

rėmėjam, bičiuliam ir bendradarbiam, 
visiem linkėdamas skaidraus Kalėdų džiaugsmo, 
o brangiai Tėvų žemei — Lietuvai prisikelti vėl 

laisvai ir nepriklausomai t 
JOKŪBAS J. STUKAS

Kalėdų sveikinimai
-Pirmos kortelės buvo pavar

totos vieno Londono meninin
ko 1846, bet tik apie 1862 
įsigalėjo paprotys rašinėti svei
kinimus. Iš pradžių buvo tik 
balto popieriaus lapas su užra
šu “Linksmų švenčių” ar “Lai
mingų Naujų Mėtų”. Vėliau tie 
sveikinimai pradėta dekoruoti, 
pavirto vaizdų atvirukais.

Kalėdos Ispanijoje
Kūčių dieną ispanai pralei

džia prekyvietėse, kur pirkinė- 
jasi arba šiaip apžiūrinėja pre
kes. Vakare valgo tradicinę

Suomija
_ _ Kūčių dieną visi eina į pir- ‘

vakarienę, po kurios eina į vi- mą. Jiems duodamos dovanos, tį. Išsimaudę gražiai apsiren- ' 
dumakčio mišias. Kalėdų dieną Vakare valgo blynus ir saldu- gia. Uždegama eglutė ir šei- = 
ateina į kiekvienus namus ir mynus. Pavalgę visi pagriebia mos galva skaito kalėdines = 
būna apdovanojami paštinin- stalą ir kilnodami sako*. “Te- maldas ir evangeliją. Valgoma ; 
kai, daktarai, kunigai, skalbė- gul būna daug visko šiame na- žuvis, kumpis, duona, slyvų ir 5 
jos ir kiti tam namui pasitar- me, tegul būna, vestuvės greit”, ryžių pudingas, geriama juoda ; 
navę žmonės. G iki* kava. Pu<^nSe ranc*a rie-

Graikai ra,Itolėdų nelaikė šu\ tas naujais metafcapsi- 
Valgoma ankstyva vakarienė, džiaugsmo švente, nes tikėjo, y68’- į ema KaledU ry- ; 

po kurios giedama ar dainuo- kad tarp Kalėdų ir Trijų Ka- te; to sveclu0Jasi ar Pnima • 
jama. Naktį dvyliktą valandą ratių įvairios dvasios ir. vai- svečius. .
varpam skambant visi eina į duokliai būna itin pavojingi. Surinko į
bažnyčią, o grįžę valgo tradici- Pamaldūs graikai visą mėnesį Danutė Grajauskienė «

prieš Kalėdas pasninkauja. Kū- Windsor, Connecticut >

SVEIKINU MANO TAUTIEČIUS KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

JUOZAS G RABAU

kraunamas makaronais ir ož-j 
kiniu sūriu. Tai visa valgomai 
be lėkščių, šakučių ar šaukštų.] 
Po to seka džiovinti vaisiai,] 
riešutai, naminis vynas. -

Rumunija j
Kūčių dieną perkamas ir val-j 

gomas Napoleono tortas. Šei
mininkė su tešluotam rankom 
lydi vyrą į sodą; Čia jisai gąs- 
dina medžius, sakydamas, kadi 
juos kirs. Ji prašo, kad nekirs
tų, nes jie duosią tiek vaisių, 
kiek yra tešlos ant jos rankų.

Lenkija
Su pirmos žvaigždės pasiro

dymu pradedama vakarienė. 
Laužiamos plotkelės, likutis 
duodamas gyvuliam. Valgiai pa
našūs į mūsiškius — žuvis,: 
šližikai, kviečiai.



BIRUTES kalnas Palangoje.

DARBINIH-KAS
■į-. u

Pasaulinis katalikų studentų Pax Romana Dieną. Metų bė- 
sąjudis Pax Romana jungia be
veik visus organizuotus katali
kus studentus. Šiam sambūriui 
priklauso 115 sąjungų. Jos yra

gyje buvo ruošiami rajoniniai 
seminarai kelti ir gilingi Pax 
Romana idėją narių tarpe. Pa
saulinis akiratis, atsakomybė

■ pasiskirsčiusios | geografinius
f H padalinius — komisijas, šios

m komisijos stengiasi savo žemy-
i nuošė kuo uoliau vystyti ir ko-

K ordinuoti Pax Romana sąjungų
■ veiklą. Komisijas turi Europa,
M š. ir P. Amerika, Azija, Afri- 
H ka ir egzPai studentai. Studen-

Įy? tų Ateitininkų sąjunga priklau-
gF so Egzįlų Komisijai ir taip pat

Š. Amerikos Komisijai, t
Lapkričio 28-29 Ottavoje į- 

vyko Šiaurės Amerikos Komiai sijos metinis suvažiavimas. Jį
m pravedė tikrai nuostabios ener

gijos ir pasišventimo žmogus 
—komisijos, direktorius Ray- 

W mond G. Labarge. Maždaug 50 
studentų atstovavo Kanados ir 
JAV katalikų studentų federa
cijas. Kaip Pax Romana Vyr. 
Tarybos narys, suvažiavime da
lyvavo dr. V. Vygantas. SAS 

r- atsotvavo R. Šviedrys ir A- 
Skirmuntaitė.

Atstovai dalinosi išsamiais
l|| pranešimais ir patirtimi. Ame-

IIK rikiečiai savo univesitetuose
sėkmingai minėjo šių metų

Lietuvių teatro sukaktis
Varginga buvo lietuvių teat

ro pradžia. Keturakio viena
veiksmė komedija “Amerika 
pirtyje” prieš 60 metų tegalė
jo būti pastatyta tik Palango
je, kuri anuo metu adminis
traciniu atžvilgiu priklausė Kur
šo gubernijai, taigi joje buvo 
laisviau negu kur kitur Lietu
voje. šis pirmutinis istorinės 
reikšmės turįs lietuviškas va-

CLEVELANDAS, OHIO dan-
Dai-

monologas “Viena saulė 
guje —vienas valdovas
navoje” (Z. Peckūs), B. Sruo
gos Kazimiero Sapiegos mono
logas (Ig. Gatautis), J. Grušo 
“Tėvo” sūnaus monologas (R. 
Zaranka), Alg. Landsbergio 
“Penkių stulpų” dainuotojo ir 
partizanų vado dialogas (P. Ma
želis ir Z. Dučmanas).

Šiame 60 metų mūsų dra-

vėliau kūrėsi jau režisorių spe
cialistų vadovaujami lietuvių 
teatrai, kol nepriklausoma Lie
tuva sudarė sąlygas veikti ir 
profesionalų teatrui.

Gruodžio 14' Clevelande su
rengtą lietuvių teatro 60 me
tų sukakties minėjimą savo žo- 

- -r- džiu pradėjo Bendruomenės a- ____  .. ___t ____ £ ___
karas įvyko 1899 rugp. 8 (20), pyiinkės pirm. J. Virbalis. V. mos skersiniame piūvy švyste- 
ir tai buvo didžiulė lietuvių Kavaliūnas apibūdino teatro Įėjo keli būdingieji jos bruo- 

, ... esmę įr prasmę. 0 buv Kauno žai, artistų perduoti su pasiren-
valstybinio teatro direktorius girnų bei įsijautimu. Dekoraci

jos, grimas, drabužiai ir kt. 
scenos butaforija nevartota.

šv. Jurgio parapijos salės 
sęena buvo papuošta dail. Vyt. 
Raulinaičio darbo Palangos 
spektaklio skelbimu ir sukak
tuvinėmis datomis “1899 - 
1959”. Minėjime atsilankė apie 
130 lietuvių teatro draugų. Jis 
buvo baigtas visų sugiedotu 
tautos himnu. Į garbės prezi
diumą buvo pakviesta Ketur
akio - J. Vilkutaičio Oevelan- 
de gyvenanti našlė ir sūnus 
bei dukterys.

šventė, į kurią suplaukė dau
gybė žmonių iš visos Žemaiti
jos, įvykiu taip pat domėjos ir y Kasakaitis apžvelgė šio teat-
kitų vietų lietuviai. Pvz. Cleve- r0 kūrimąsi, darbą, finansus,
landė gyvenąs A. Klimas — 
Kelmutis pasakoja, kad jo tė-

Keldamas aikštėn daugiau įvai
rias detales, šis pranešėjas, gai-

yas nuo Suvalkų Kalvarijos nepasistengė duoti sinteti
nio teatro darbo vaizdo ir iš
ryškinti jo tikrosios reikšmės.

Minėjimo meninę dalį atli
ko bend ruomenės apylinkės Vai- 
dilos teatro aktoriai, vadovau
jami meno vadovo rež. P. Ma
želio. čia buvo duota viena 
“Amerikos pirtyje” scena (at
liko N. Balčiūnaitė- Maželienė, 
D. Mackelienė. R. Apanavičius, 
P. Maželis), V. Krėvės Šarūno

taip pat vykęs į vaidinimą, ir 
jam reikėję trijų dienų nuvyk
ti ir trijų dienų sugrįžti

“Amerika pirtyje” pradėjo 
mūsų klojimų ir daržinių teat
ro laikotarpį. Pirmieji vaidin
tojai buvo ano meto Palangos 
lietuviai inteligentai scenos mė
gėjai, savo pavyzdžiu paskati
nę ir kitus į šį darbą įsitrauk
ti. šituo keliu “Amerika pirty
je” ir kt. populiarūs ano me
to mūsų vaidinimai perėjo per 
visą Lietuvą..Klojimų ir darži
nių vaidinimai neturėjo meni
nių tikslų, bet tai buvo lietu- šv. Juozapo parapijos cho- 
vių tautinio susipratimo kėlimo ras iškilmingai atžymėjo savo 
labai reikšminga mokykla.

Šiandien į šią praeitį jau
35 metų sukaktį, kaip jam va
dovauja kompozitorius A. Alek- 

žvelgiame iš 60 metų perspėk- sis. Pasidžiaugęs savo gražia ir 
garbinga praeitimi, choras vil
tingai žvelgia į ateitį. Naujiems

Kostui uz pasauli, uz kitų žmo- < 
nių vargą ir tamsą buvo šių j 
seminarų vedamoji mintis. D- i 
giau sustota prie savitarpio pa- j 
galbos . projektų, vadinamo 1 
“Entraide”. Per Entraide ug- 1 
domas dvasinių, intelektualinių 1 
ir medžiaginių vertybių pasi- I 
keitimas tarp sąjungų. Dėme- I 
sys gausiai suteiktas ten, kur 1 
pagalba labiausiai reikalinga: 1 
Azijos ir Afrikos sąjungoms 
siunčiama organizacinė spauda, 
pinigai, knygos, rašomos maši
nėlės, net technikai, o Rytų 
Europon — bažnytiniai rūbai 
bei indai. ,

Iš ateities planų svarbiausioj 
vietoj iškilo pąsiruošimas daly
vauti Pax Romana sąskridyje 
Maniloje, gruodžio 26 :— sau
sio 8. SAS maloniai nustebino 
suvažiavimą, kai R. šviedrys 
pranešė, jog ateitininkai..jau -
yra išpildė 80 proc. savo kvo
tos bendrojo kelionės į šį są
skrydį fondo. Konkretūs suva
žiavimo darbai: įsteigta prie 
š. Amerikos komisijos sekre
toriatas technišką darbą leng
vinti, prisiimta nauji Entraide 
projektai šiems metams, nutar- 
ta bandyti įsteigti š. Amerikos 
sekretoriatą prie -Pax Romana 
Centro Fribourge, Šveicarijoje.

Galbūt didžiausias SAS Al
mėjimas buvo apsiėmimas su
ruošti šių metų seminarą. Kas 
metai š. Amerikos Komisijos 
rėmuose kuri nors federacija 
rengia viso žemyno masto se
minarą. Atstovai ir ypač direk
torius p. Labarge išreiškė SAS 
ne tik savo padėką, bet ir šil
tas simpatijas. Tad šiais me-

DAIL. A. VARNO sukaktuvinSje parodoje; iš k. j d.: prel. M. Krupavi
čius A. Varnas p. Varnienė konsulas P. Daužvardis.

AUKOJAMA ŠVIETIMUI IR ŠALPAI
Paterson, N. J. Pabaltijo nuo toliau iki šiol sėkmingai 

Moterų Tarybos lietuvių atsto- vadovauja M. Senulis. Būrelis 
vybės klubas Kalėdų švenčių turi 24 narius ir yra sudėjęs 
proga Vasario .16 gimnazijai 1.812 dol. aukų, 
paaukojo 50 dpi.Šio klubona- 
rėš Iz. Keraitienė, A. Valadkie- 
nė, E. Klupšienė ir B. Kažu- 
kauskienė vietoj Kalėdų ir N. 
Metų sveikinimų tai pat gim
nazijai paaukojo po 5 dol., o 
L. Paulienė, O. Baltutienė, M. 
Stahkienė ir L. Laugalienė pri
dėjo dar po 2 dol. Klubas iš 
viso nusiuntė gimnazijai aukų 
78 dol. •

Klubas įsteigtas 1954 spalio 
23 ir nuo tada jam pirminin
kauja Izabelė Keraitienė. Da
bartinėj valdyboj yra Elena 
Andriušytė — vicepirm., Mi- . 
kalina Paulienė —ižd., Bronė Federacijos pirm. A. Masionis 
Kažukauskienė — sekr. Klubas ir J. Sprainaitis. Gaila, kad at- 
turi 27 nares. Klubas nuo veik- silankė nedaug žmonių, 
los pradžios yra paaukojęs se
neliams ir ligoniams Vokietijo- Amerikos Lietuvių Taryba ragi- 

tais seminaras įvyks Mariana- Je» Vasario 16 gimnazijai, Lie- na aukoti ta proga dienos už- 
tuvos vadavimui, Sibiro lietu- darbi Lietuvos išlaisvinimo ko

pa-

'■ --Vietos Balto skyrius dabar 
vykdo aukų rinkliavą sušelpti 
senelius ir ligonius Vokietijo
je, Sibiro tremtinius ir nelai
minguosius Lietuvoje. Aukas 
Įteikti pirm. J. Sprainaičiui, A. 
Rugiui, kun. V. Demikiui, A. 
Masioniui, E. Klupšienei ir kt. 
asmenimis, kurie kreipsis aukų 
lapais.

Gruodžio 5 žurnalistė S. Nar- 
keliūnaitė čia rodė filmus iš 
Vokietijos lietuvių gyvenimo. 
Ta proga ji ir kun. L. Jankus 
ragino remti Balfą. Dar kalbė
jo naujasis Amerikos L. R. K.

Artėja Vasario 16 minėjimas.

— Dr. Antanas Kučas, kaip 
praneša “The Scranton Times”, ' 
Kalėdų atostogų metu vyksta 
trim dienom (gruodžio 27 - 29) 
Chicagon dalyvauti modernių- ; 
jų kalbų dėstytojų suvažiavi- 
me. Dr. A. Kučas’ atstovaus 
Scrantono universitetą, kuriai 'vffF 
me profesoriauja jau dešimti 
metai. Dr. A. Kučas pirminin- 
kavo ALRK Federacijos kon
gresui New Yorke lapkričio 27- n
29 d. . ..' j;

— Dainavos ansamblis Chi- 
cagoje iš šeimyniško pobūvio
gavo 110 dol. pelno, kurį pa- -
skyrė Vasario 16 gimnazijai. 
Ateinančiais metais ansamblis 
mini 15 metų sukaktį. Minėji
mą ruošia sausio 24 Marijos 
aukštesnėje mokykloje. Bus pa- , 
statytas muzikinis veikalas 
“Vestuvės”. Jį pakartos sausio
30 Detroite, o paskui kituose 
JAV miestuose’ ir Kanadoje. 
Ansamblis įsikūrė 1945 metais 
Vokietijoje, Hanau stovykloje, 
kuri buvo pati didžiausia. Pir
muoju vadovu buvo Ed. Dani- ' 
liūnas (dabar Kanadoje), paskui 
ilgą . laiką ansambliu rūpinosi
A. Dzirvonas (dabar Chicago- 
je). Dabartiniu vadovu yraSVy- 
tas Radys. Pirmuoju dirigentu 
buvo muz. Br. Jonušas (dabar 
Omahoje), vėliau -— muz. Step. 
Sodeika.

— Adv. Julius Smetona at
stovauja JAV Lietuvių Bend
ruomenę naujai sudarytame Li- 
tuanus žurnalui remti komite
te. Adv. J. Smetona yra žino
mas visuomenininkas ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių tar
pe, visad suprantąs ir remiąs 
lietuviško akademinio jaunimo 
darbus ir užsimojimus.

poly, vasario 21-22.
žiupsnelis, žinių labai ne- vei motinai' ir kitiem kilniem vai. Patersono kolonijai 

tobulai nušviečia suvažiavimo tikslam 403 dol.
Klubas yra surengęs kelis ją sudėdavome su kaupu, pra- 

vaidinimus, literatūros vakarą lenkdami daugelį Amerikos di
desnių kolonijų. Neapsileiski
me ir šiemet. Kiekvienas tam 
reikalui jau atsidėkime auką 
iš anksto. Pater-Son-letis

darbus ir eigą. Suvažiavimo gi
lesnė prasmė — katalikų stu
dentų susibūrimas, kad vėl nau
jai surikiuoti1 savo eiles ir su
stiprinti jėgas benešant moder
niam ir kintančiam pasauliui 
amžiną, nekintantį Pax Roma
na idealą.

A. Skirmuntaitė

skirta 700 dol. kvota. Kasmet • • OPPORTUNITIES"

LIETUVIŲ DIENOS pakeitė 
savo adresą. Naujasis adresas 
yra toks: Lietuviu Dienos, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood 
29, California.

eilę pramogų. Pažymėtina 1956 
gegužės 20 surengta lietuvių 
liaudies meno paroda, kuri bu
vo plačiai aprašyta vietos spau
doje ir kurią atlankė daugybė 
amerikiečių:

Vasario 16 gimnazijai rem
ti Patersone veikia būrelis 
103 nr., kuris globoja mokinę 

, Alfredą Janušaitytę. Būrelis j- 
steigtas 1952 rugsėjo 1. Iki 
1953 spalio 20 jam vadovavo 
A. Gelačius ir Pr. Vilimas, o

Wanted a manager for a Branch 
Office on the "West Ccast” of a 
large Firrn, specialising Įn send- 
ing paroels to the Soviet Union. 
Knowledge of Russian and Eng- 
lish languages is essential. The 
main office will give ah the 
assistance necessary to develope 
successfully the business. Excel- 
lent opportunity for energetic 
and enterprising man.
Offers please mail to the news- 
paper DARBININKAS,

916 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

— Ona Kairiūkštienė mirė 
gruodžio 4 Anglijoje, Man- 
chėsteryje. Ji buvo gimusi Ry
goje 1889, ten išėjusi ir vidu
rinį mokslą. Paskui studijavo 
Kauno universitete. Mokytoja
vo Rygoje, Vilniuje, Kaune. 
Kaune dirbo įvairiose ministe
rijose. Paskutiniu laiku gyven
dama Anglijoje talkino “Eltos 
Informacijom”. Jos vyras St. 
Kairiūkštis 1941 buvo išvežtas 
j Sibirą.

COAL COKE FIKL OH.
Prompt deliveries 
Brooklyn - Oueens - Nassau 
Call HY 1-3200-3201 — Days 
Evenings-Saturdays-Sundays 
Call AT 9-6895

VANIDERSTINE ĮSTATE
32 Howard Avė., Brooklyn 21

St. P.

ŽINIOS Iš WATERBURY, CONN.
kun. kleb. E. Gradeckas - 
dvasios vadas,
sis —choro vedėjas, Bronė
Ortlieb — pirmininkė, Vikto
ras Malinauskas ir Edmundas 
Stulginskis — vicepirmininkai, 
Valerija Gelumbauskienė
sekretorė, Kazimiera Čampienė

tyvos. Todėl įdomu ją prisi
minti, juo labiau, kad ant sce
nos mėgėjų nutiestų pamatų metams išrinkta hauja valdyba:

•—iždininkė, Juozas Kazlauskas 
I | ir Vladas Vaškelis — knygiai,

Stefanija Miklinevičįenė ir Juo- 
B f*' zas Muraška — socialinė komi-1b A /TI sUa- Petras Markūnas — mar

šalas ir Marcelė Andrikytė — 
korespondentė.

Chorui linkime sėkmingo 
darbo. Tegu skamba kuo ilgiau
siai jų gražios lietuviškos gies
mės ir dainos. Lyra Cor’p.' Holyoke Mass.

S E Ą, S O N ’ S G R E E T I N G S

HOME FURNITURE CO.
<7 f“

Downtown Pittsburgh, at Wood and Oliver 
Also Braddock, Mc Keesport, and Greensburg, Pennsylvania 

Serving Homemakers for 3 Generations

r r

i

On Our 50th Anniversary
A Merry Christmas and a Happy New Year 

- To Ali Our Members and Friends

Lithiianian Club of Homestead

119 WEST 9th AVĖ. HOMESTEAD, PA.

SPRINGFIELD, MASS.

Worthingtono korporacijos 
Holyoke skyrius pertvarkė sa
vo vadovybę. Inžinerijos virši
ninku paskirtas lietuvis Ričar- ' 
dar Garbus, gyvenęs Spring- 
field, Mass.

Jis yra gimęs Kaune, 1944 
pasitraukęs į Vokietiją, kur bai
gė gimnaziją ir studijavo inži
neriją; pradžioje Berlyne, vė- 
Karisruhe. Baigė 1951. Tais 
pačiais metais atvyko į Ame
riką ir nuo 1952 dirba Wor- 
thington bendrovėje, kuri savo

F 
f 
l 
F
r

: Į 
skyrius Juri visoje Amerikoje į 
ir užjūrio kraštuose. Pradžioje į 
dirbo projektavimo skyriuje, - 
nuo 1957 perkeltas į Holyoke E 
skyrių, kur buvo specialių ga- | 
miniu vn.’rocnic i r»4iniorinc Tię į

* - Fyra vedęs Gražiną Sruoginytę , 
it- A. fma, '__  I

Springfildietis g

minių vyresnis inžinierius. Jis

= - ir turi du vaikus, Daiva 4 me- 
RIČARDAS GARBUS paskirtas i n. . . B{. . _
žinerijos virtininku Worthington lr Ričardą 2 m.

Mūsų gausią klientūrą sveikiname su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais

Praplečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
(Licensed by Intourist)

Dabar jūsų patogumui veikia šešios Įstaigos:
Pagrindinė (staiga: 39 2nd AVENUE, NEW YORK 3, N. Y. — Telephone AL 4-5+56-7

Skyriai
161 Main Street, Paterson 1, N. J. — MU 4-4619 1015 E. Carson St., Pittsburgh 3, Pa. — MU 1-2750 

________ San Francisco, Cal. — Fl 6-1571 2683 W. 14th Stn Cleveland 13, Ohto — TO 1-10S8
2222 Wea* Chicago Avenue, Chicaflo 22. III, — BR 8-6966

i i 2076 Sutter St.

Advokatas Alfonsas Raudonis
visus savo klientus sveikina

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

NASHUA N. H. 142 MAIN ST. |
Tel. TU 3-3831. j

SVEIKINIMAI ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA f
James B. Crowley Insurance Agency

EARLE j. McARDLE 
A g e n t 

INSURANCE OF ALL KINDS
15 High Street Nashua, N. II.

- • Te!. 2-2241

Unksmy

Kaledy f 
f 
t

Mėty

Member Fedrral Depomt Insurance Corporatlmf



DARBININKAS
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May the joys and good cheer

The Holidays and theof the Season be yours

New Year to Comein abundance

Courtesy of your friendlySAginaw 1*1900
MM neiborhood SINCLAIR DEALER

SINCLAIR REFINING CO

To our

Many friends & Neighbors
Phone 2157133 S. Ashland Avė.

CHICAGO RAWHIDE A HAPPY SUCCESŠFUL
NEW YEAR and

MANUFACTURING CO Safe Motoring to all

CITIES SERVICEHoliday Greetings 1301 Elston Avė. Chicago 22, III.

OIL COBRunswick 8-2100

Chicago20 N. Wacker Drive

May the Holiday Season leave you with manyPaini
Yuletide Happiness

RA. 6-5351

CLAUSEN & COMPANY

FARMS DAIRY

AssociationPIEPPER
OUALITY BAKERY Chicago, III. |3704 S. Paulina

215 Main Si. Phone LA. 3-1186CERTIFIED FOODS, Ine.
AVenue 3-8828 Pho; West Chicago 674Chicago, III.

Holiday Wishes from May the Joys of the Season be yours to
1-4118 Chicago overflovving. HAPPPY 1960MORNINGSIDE DRUG STORE’Good Wishes to all

DU-ALL PLASTICS CO.GROSS
OUALITY BAKERY 2618 N. Halstead Si. Good Luck in 1960

Chesterton, Ind.WAker 6-1320

V. R. Reynolds, R. PhP.

TUrner 4-4602

prayer at Christmastime

6035 W. Gross Point Rd. HolidaysHappy

94 South Water Markei
OFFICE SUPPLY CO.

227 /Aain Si. Aurora
Our prayers go with

TWinoaks 7-9249•m********you always
Our Holy Season Greetings Best Wishes from

FIVE HOLY MARTYRS CLAUDIO PASTRY CO.
WALTER BATES CO.4327 S. Richmond. Chicago

CL. 4-3636
110 S. Dearbom. Chicago McKesson & Robbins, Inc<NA. 5-7820

2847 N. Lincoln Avė.

Best wishes for Yuletide

CHARLES
Holiday Wishes NATIONAL BANK

5947 W. Roosevelt Rd.

2134 W. 95the Si.
Bl. 2*1484BEverly 1-5277

2717 W. 63rd Si.
PRoscott 8-4626

Holiday Greetings
THE ARTHUR JOHNSEN

LUMBER CO.ELECTRIC CO.

MErrimac 7-2490

THE FIRST NATIONAL 
BANK of BARRINGTON

BEN FRANKLIN 
5 and 10 STORE

SALES CO.
North Avė

reports accurately and reasonably. 
Call or write for.prompt attention

JAPAN 
AIR LINES

364 N. Harding 
NE. 8-4200 Chicago

May we always have the 
pleasure of Serving you

May your prayers be 
answered and your journey 
into the New Year peaceful

May the glad tidings of 
Christmas inspire You 

with renevved Faith & Hope

Best Holiday Wishes
DUFFY FLORAL CO.

Gratings & Treads 
500 Mills Rd.

Merry Christmas
HANSEATIC 

FURNITURE CO.

COMMUNITY 
SERVICE STATION

Chicago, III- 
GRaceland 2-1438

Joy ani Good Health 
is our Christmas wlsh

Holiday Greetings
MOLDERS & FOUNDRY 

WORKERS UNION of NORTH 
AMERICA (Local 233)

1712 Main Si. 
Melrose Perk 

Flllmore 3-3665

Peace on Earth - Good Will To Ali’ 
is our earnest Christmas prayer

GRAHAM PAINT 
and 

VARNISH ČO.

extends Holiday Greetings
104 S. Cook St. 
Barrington, III. 
DUnkirk 1-4000

Ring out a song of 
hope and good cheer

Huroiri ŠE 
WHitehaii 4-3848 

Chicago

See your Local Panama - Beaver Man 
“ALVVAYS A LlVEWIRE-’

Seasons Greetings and a Successful 
New Year with Good Health to All

Holiday Greetings 
from 

TRAFFIC LOUNGE 
RESTAURANT 

203 N. LaSalle Si. 
CE. 6-1990 Chicago

Chicago Newspaper Delivery Drivers, 
Chauffeurs & Handlers Union

to all Men” is our sincere

Flowers for every occasion 
5431 S. Halstead Chicago 

BO. 8-1100

Phone — WO. 8-4600

LUSE - STEVENSON CO.

Always drive in where you see the Cities Service Sign

Chicago phone 
Bfshop 2-2935

Quality Used Cars 
East Encl Eody Shop. We now 
have tWt MORRIS. AUSTIN &

Manufacturers of Elite 
and Varnishes 

“There’s Nothing Finer’
SU 7-5351 

841 No. Larrabee St.

We wish You all the 
blessings of the Season

Peace on Earth — Good Will

SPEIGEL
3310 W.

2900 So. Vintage.
Phone CLiffside 4-6000

Inked Ribbons — Carbon Paper — Duplicating Supplies
2633 W. Touhy Avė. AM. 2-4800

We wish you good health and happiness 
in abundance for the Holidays

First National Bank & Trust Co.

BUCKO 
CONSTRUCTION CO.

Mr. Gerrit Van Buren, Owner
164 West 144th St. 
VI. 9-5230 Riverdale

Happy Holidays 
from

SHEFFIELD TRAILER SALES 
A SHEFFIELD COURTS

Chicago 
CAnal 6-6869

May Your stockirig be 
large enough for all 
the good things you

DUR-O-WALL 
of ILLINOIS, INC.

(Babies our Speciality) 
Emergency Free Delivery 

W. E.'Reynolds, R. Ph.

RESERVE SAVINGS 
&LOAN ASSOCIATION

May We serve You in the 
Corning Year As we Have 

In The Past 
Courtesy of

Happy HolSfay Wishes
DREHOBL BROS.

200 W. Main St.
JUno 4-3970 St. Charles

60 E. Monrbe St 

Chicago

Phone: AN. 3-Į3H

DE GROOT 
MOTOR SERVICE

Fellowship of Good 
Cheer to all our Friends

CYRIL DALEIDEN 
&SONS, INC

Complete Church & Chapel 
interiors & decorating.

». Complete Ecclesiastięal
Fumįshing’s

204-203 W. Lake St.
RA. 6-4275 Chicago

Bituminous Paving 
Roads. Streets & 

Parking Areas 
890 Chase St. Gėry, Ind.

RUNGE BROTHERS 
SERVICE STATION 
York & Green Si.

Bensenville, III.

A toast to a Happier and more 
Prosperous NEW YEAR to come

May the Christmas Spirit shine 
in your hearts now and 

through the New Year.

Seasons Greetings from
EDEN'S OPTICIANS

i Best Wishes to all 
į MILKE'S

DOGG1E SALON 
4832 N. Sheridan Rd. 
ED. 4-9731 Chicago •

— - Sincere.Good Wishes 
from

MELROSE CLEANERS, Ine.

CAREK'S AUTO BODY 
& REPAIRS SERVICE

4224 W. Chicago Avė. 

BE. 5-5600 Chicago

3039 S. Cicero Avė.
Bl. 2-2063 Cicero, III.

Engineers — Surveyers since 1886 
Multiple Dwelling Statements if cooperate with 
real estate brothers and owners in Processing

AMERICAN 
PRESIDENT LINES

Courtesy of

GRIEGERS 
MOTOR SALES

i MAC NEAL MEMORIAL 
HOSPITAL 

3249 Oak Park Avė. 
GU. 42211 Berwyn

HILL FREIGHT 
LINES, INC. x

KOŠT AL BROS. 
SHELL SERVICE 

2100 S. Ashland Avė. 
CA. 6-9859 Chicago

Compliments of
ACME CYLINDER 

SERVICE, INC.

of Elmwood Park
7308 West North Avė

’Citizens National Bank of Downers Grove s
5110 Main St. Downers Grove J

Member Federal Deposit Insurance Corp.
’ . & Federal Reserve System

La Porte, Indiana

FINE ART 
LITHOGRAPHING CO.

Baked Fresh Daily 
6338 S. Ashland 

PR. 6-8236 Chicago

3600 SheffMd Avė.
Hammond, Ind. 

WE. 1-9400

Chicago, III.
HArrison 7-8550

May you find Joy & Laughter 
for the Holiday Season
JEWEL FOOD STORES

MICHAEL COURTNEY 
and SONS

GOOD HEALTH & A JOYOUS NOEL 
May 1960 be prosperous for you

110 W. Madison St. Chicago
Worship in the heart of the Loop’

HAWTH0RN MELLODY

SPring 4-4321 
Chicago

RE. 7-7900 Chicago

‘Silent Night - Holy Night 
a spiritual Holy Season 

to all our friends

800 Devon Avė. 
Park Ridge, III.

20 S. Northwest Hwy.

CRESCENT WOODS. PLYWOOD & DOOR CO.
U.S. Hwy. 20 & Veden Rd. 1 mile west of Furnaceville

May the Holy Season 
find you contented and 

in good health

VALPARAtSO, INO.
HOVyARD 2-1983

Masonry Wall Reinforcement
119 N. River St. Aurora 

TWinoaks 6-2663

Specializing in washing 
and greasing. General 
body and repair work 
NAP WATKINS, Prop.' 

1404 S. Paulina. Chicago

LOCAL 706
130 N. Wells St. Chicago

Happy Christmas
A-Z LETTER SERVICE

540 W. Randolph St.

Chicago, III.

139 N. Clark $t. Chicago 

Phone DE. 2-1891

Season’s Greetings
FRANKLIN 
DRESS CO.

Good Cheer & Happiness’
COLUMBIA

Joliet, 
Phone 6-5223
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The advertisers listed below send the foliowing Christmas greeting to all of our x 
readers. We recommend them to you for dependable Service thru-out the year. Keep 
this page handy for future reference wKenever you need any type of šervice and 

. to remember the Business men who remembered YOU.
«Mfc

> TREMONT
BOWLING CKOTER, INC. 

; 1877 ,Webater Ava, Brome, N. Y.
FuBy Automatic 

! f Open 24 Hopirs — Parking 
f z TR 2-9270 1. TR 2-9270

DAV1S FORMALS
(Cor. E.13thSt. & Kings Highway); f 

Brooklyn, N. Y.
DE 9-9539

CROTONA
RECREATION CENTER. INC. 

478 E. Tremont Avenue 
. Brome, N. Y.

Open Bowling 24 Hours Daily

N Ė V 1 N S
BOWUNG CENTER, INC.

532 Fulton Street 
. _Broc*iyn,.N^Y-------

TR 5-0549

PAVILION TERRACE 1
& BOWLING CENTER

440 Merrick Road 1 '
Valley Stream, LX N.Y. i i

VA 5-9773

sąranti

RAINB0W
RECREATION CENTER

Bowling..— 8 Alleys 
Bar - Restaurant

30 Peconic Avė., Riverhead 
P Ark 7-9826

WESTCHESTER
- RECREATION "
2415 WESTCHESTER AVĖ.

Bronx, N. Y.
UN 3-3881

1618 WESTCHESTER AVĖ.
Brome

(Cor. Morrison at Soundview Stn.) 
TI 2-6055

HARRY’S 
BOWLING CENTER

JE 6-9794

MIDWOOD
BOWUNG ACADEMY

1860 FlatbOsh Avenue 
Brooklyn, N. Y.

DE 8-9660

MAYWOOD RECREATION 
Fulton Street 

Farmingdale, LX N.Y.
16 Modern Alleys, also Shuffleboard 

Bar - Refreshments 
CH 9-9656

«Wt

CRESCENT LANES
37-10 Crescent SL, Long Island City 

r Open Bowiing Daily
Cocktail Lounge - For Reservaticmsi

• call EM 1-1680-1 — 24 Automatics.;
Open 24 Hours a Day. 

Air Conditioned

THE CAMILLE CO., INC.
19 Rockwell Place 

Brooklyn 17
UL 8-2670

McLEAN 
BOWL O DROME
942 McLean Avenue 

Yonkers, N. Y.
BE 7-9863

•*$ti

L

FRANK STAMATO >
SERVICE CO. ;

Sanitary Contractors
Municipal, Private and Industrial 1

Waste Removal ;
284 Main Street, Lodi, N. J.

GRėgory 3-7622 ' 1

FLUSHING BOWLING

CHESTER STUDIOS
1064 E. TREMONT AVĖ. 

Bronx
K1 2-3320

MARCY
PHOTO STUDIOS

LIBERTY LANES
1995 JEROME AVENUE 

Bronx, N. Y. 
TR 2-9277

; 153-01 Northern Blvd. — FL 9-9177
■ Now Booking Leagues 1959-60. 
i Season — Teen-Age Bowling at all 
: times permitted by law. Air-Cond.

ALBEE BOWLING
CENTER

74-09 37th Avė., Jackson Hts. 
Come and bring your friends

_____7611 NEW UTRECHT-AVE^- 
^■£įįgocXiįrn' '

BE 6-2646

BERT VOS
. PHOTOGRAPHERS

f . 16 fully automatic aUeys at your ’
E service. Air conditioned .OL l-20<6; 

į Restaurant - Coctail Lounge. Open 
■ Bowling Friday, Saturday. Sunday.

2 WEST 28 STREET 
N. Y. City 
MU 4-3205

COLLEGE BOWUNG
CENTER, INC.

2310 Nostrand Avė., Brooklyn, N.Y. 1:
Automatic Pin Spotters

Bar Service & Grill Į
CL 8-0223 L

r
MALVERNE

BOWLING LANES K
340 Hempstead Avė.
Malverne, L.I. N.Y;

Bovvling - Bar - Luncheonette
LY 9-1134

COMMACK BOWL-MOR
Completely Air Conditioned - 

16 Automatic Pinspotters - Bar 
Restaurant — Open Daily at 1 pjn. 

FOrest 8-8700
Jericho Turnpike, Commack, LX

t
įi

__ j
■ i

L

_______________ ________  _______________

STRAND B0WLING į
• 25-21 Broadway, Astoria, L.I. City i
‘ Fall Leagues Are Being Organized. j :
! Open Bowiing — Call RA 8-6745. J
■ 16 fully automatic lanes. Restaurant į:
! - Cocktail Lounge. Air Conditioned i

li-

li
’ Ii

JACK & CO.
171 E. 86th St., N. 

(Bet, 3rd & Lexington 
SA 2-4609

Avė.)

KISSENA
BOWLING ACADEMY

160-04 46th AVe;, Flushin;
FL 9-9484 or 9537

Open Bowling Monday through' |
Thursdajr until 9 p.m. — Open < 
bovvling every Friday, Saturday ■ ’ 

and Sunday

WILDWOOD LANES 
at Northampton

i 16 Brunswick Crown Imperial Lanes i
and Automatic Pinsetters - Cocktail > |

' Lounge - Snack Shop — Leagues -. ,
Open Bowling - Family Bowling i

, Moriches Rd. - 1^4 Mi. So. of ; :
Riverhead — PArk 7-0130 .

• :aMc*MMNrtVk«Mt4Nc«M«IĮ^^ ’ *

i ’ TWINS INN ’
: : 85 Division Avenue ’

East Islip, LJ. N.Y. ■ :
’ Bowling - Bar - Restaurant
■ i Parties Accommodated ’

JU 1-9809 • ;

RIVERHEAD LANES |
ROUTE #58 ; :

1 Riverhead, LI. N.Y.
i : - PA 7-3355

NASSAU TERMINAL
i BOWUNG ALLEYS, INC.
; : 178 Station Plaza

Hempstead, L.I. N.Y.
’ ------- 24 Lanes -------
■ : IV 6-9852

TERMINAL LANES
24 Modern A.JCF Fully Automatic 
Pinspotters - Restaurant - Cocktail 
Lounge - Bar — IVanhoe 6-5300 
100 Main Street, Hempstead, NY.

MANHASSET 
RECREATION CENTER 

483 Pląndome Road 
Manhasset, L.I. N.Y. ; 

Bowhng - Bar - Luncheonette 
MA 7-9824 \

TULIP HILL 
RECREATION - BOWLING 

413 Tulip Avenue 
Florai Park, L.I. N.Y. 

FL 4-9449 

tiagft uafe gĮRp

FARRAQUT POOL, INC. į
1525 Albany Avė.. Brooklyn, N. Y. i

AMF Automatic Pinsetters ' •
Open 24 Bours Daily :

GE 4-5900 j

f MELODY LANES -
> 26 AMF Automatic Machines ■

! 461 - 37th Street <
Brooklyn. N. Y.

HY 9-3848 j

NASSAU RECREATION
296 NASSAU ROAD

,%_..,Bpo^velt,:I^^;YI-<--,'-'.>-

FR 8-93t2

CARLETON LANES , :-
BOWLING

• Eguipped with AMF Automatic Pini 
Spotters :

Charles Kremidas, Proprietor 
CEntral Islip 4-6565 -

Į Carleton Avenue, Central Islip

MYLĖS BOWLING ALLEYS 
112 Carleton Avenue 
East Islip, L.I. N.Y. - ‘ 

i Oper. Bowling Alleys - Restaurant & 
Bar - German-American Cookery -■ 
Sauerbraten Our Specialty - Plėnies 
- Parties - Weddings - Dancing -■ 

Summer Garden — JU 1-9830

MAGGIO’S
PATCHOGUE RECREATION. 

BOWLING 
“One of Long Island’s* 

Leagues, Clubs, Open Bowling 
Restaurant - Bar

10 Havens Avė., Patchogufe 
; GRover 5-1648

FORTWAY
! BOWLING CENTER, INC. 

6718 HAMILTON PARKWAY 
Brooklyn, N. Y.

SH 5-2100

FIELDSTONE 
BOWLING LANES 

' Serving Manhattan — J „
i ; Clubs Accommodated — Open Bowl-
j ! ing — 24 AJXF. Fullv Automatic; _ 

, Pinspotters — AB.C. Sanctioned —į ■
’ Free Parking on Premises — Airį į 
j ; Conditioned — Excellent Lounge,;

Bar & Restaurant Facilities į
' ’ 5905 BROADWAY (Nr. 241st St.) i j
i . (Off Major Deegan at Van Cort.;

i Exit) — For Reservation Call . . .’
: KIngsbridge 9-6990 '

’ Open Every Day of the Year ■

: ROXY BOWUNG CENTER
160 W. 50th Street, N. Y. City 

22 Lanes — Free Instructions 
Special Kates for Children

CI 6-5860

. ,*** t
r p TOURNAMENT LANES, Ine.
Leagues & S . i

6214 - 4th Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Bar - Restaurant 
GE 9-9658

P

WOODMERE 
BOWLING LANES 

948 Broadway 
Woodmere, LI. N.Y. 

FR 4-9870

ISLAND P ARK

r.

2726 Broadway, N. Y. 
(Bet. 104th & 105th Sts.)

RI 9-5120

PARK CIRCLE 
LANES, INC. 
58 CATON PL.

: Bet. Ocean Pkway & Coney Is. Avė.

BOWLITE BOWLING 
EQUIPMENT & SUPPdfes 

578 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
. ST. 2-5114

MID-IŠLE LANES INC.
34 Alleys - A.MF. Pinspotters 
Subway Bali Retums — Free 
instructions — Bar - Grill & 

Table Tennis
472 Mill Rd., Hempstead 

Open 24 Hrs. — IVanhoe 3-6507

RECREATION
i 256 Long Beach Road 

Island Park, L.I. N.Y.
GE 2-9342

BALDWIN
MODERN BOWLING 

70 South Grand Avenue 
Baldwin, LX N.Y. 

BA 3-9786

LINCOLN ROAD 
RECREATION

BELLMORE BOWLING Best ’

P
HOLLYWOOD LANES |

67th Avenue & Queens Blvd. J
Rego Park, LI. N.Y. — TW 6-1182’

Open Borcling every Friday. i
Saturday and Sunday :

GEdny 6-4700

B & B BOWLING
UlRCLE

’j’ .
31 Lincoln Road 
Brooklyn, N. Y. 

BTT4-8977

MARKET 64 LANES
Robbins Lane

, HicksvUle, LX N.Y.
Baby Sitter - Bar & Westem 

Charcoal Pit
' ‘ ’" ':°WE8-2739

į 2732 GRAND AVENUE 
BeDmore, LX N.Y.

SU 5-9842

i

ST 9-9639

979 — 8th Avenue, N. Y. City
L L C. TURNHALL

SUNSET LANES
2456 Richmond Avenue

Ii'
« i ’

' I

4401 Broadway 
? L? t C.

-BA=S.9154

A C M E 
BOWLING CASINO 
136 Northern Blvd. 

Great Neck, L J. N.Y.

' ‘ 26 Automatic Lanes
U GI 7-0570

LŪCCI’S

GRASMERE LODGE

30 Lanes .

FRESH MEADOWS 
“The- Family Bowling Center" i

PARK SLOPE

! Clinic 10AJM.-12 Noon Mon. - FriJ 
■ Home of Bowling Unlimited — The 
‘ Bovrler’s “Pro Shop”. — Brunswick;

’th Avenue & Union Street
Brooklyn, N. Y.

A M F '
Bar and Gril

ST 9-9639

BAKER
h'i h;i .T^ BO^VLERA24A

433 W. 218th Street, N. Y. City 
Restaurant & Cocktail Lounge 

31 Automatic Pinsetters

HU 2-7780

■ OL 7-4900. 190 St. at Horace Hard- 
! ing BlvcL, Fr. Meadows. Free Prkng.

VICTORY LANES
' 32nd Avenue East of Francis Lewis
! Blvd., Bayside, L.I.. N.Y. FA 1-3900 

Open 10 A.M. Daily 
Open Bowling — 20 Lanes

NEPTŪNE LANES > ;
Luxury Bovvling in Sheepshead Bayi
Free Parking - Brunsvick Auto- = ; 
maties - Electric Tel-Scores - ’ 
Fully Air Conditioned - Cocktail i

WI 2-3770

Brarararararanraran ;

LUCKY STRIKE

GIORGINTS 
BOWUNG CENTER
104 MERRICK ROAD 
Amityvillė L J. N.Y.'

AM 4-9895

M*

=rat1

i 
i:

C & J 
SPORTS CENTER, INC. 

600 Long Beach Road 
Ocean Side, LI. N.Y. 

RO 6-9653

I

1:

B A R T O N
1466 Inwood Avė.. Bronx i

(172nd Street, 1 block West 4
of Jerome Avė.)

WY 2-2434 - 4020 i

Lounge and Bar**C DEwey 2-8900 ■ * 
17 Neptūne Avė.

TOWNSHIP
BOWLING LANES

3358 Atlantic Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

AP 7-9663

■Mi —sMfteMiteR amiRs

BOWLING UNLIMITED
61-18 — 190th STREET

Flushing, LJ., N.Y.
OL 7-4900

3 . VVUiKNJBittti
LINDENHURŠT RECREATION

9 W. Montauk Road 
LindenhursL LX N.Y.

TU 8-9712

LARKFIELD LANES

JOS. SLOVES

149 CANAL ST.

CA 6-1413

J P 
FORMALS 

7215 — 18th AVENUE, 
Brooklyn 
CL 9-0268

IRVINGS 
FORMAL WEAR

2683 Atlantic Avė., Brooklyn
(nr. Penn Avenue)

HY 8-7030
THE FAN SHAW 

RESTAURANT 
602 SO. BROADWAY 

Yonkera, N. Y.

FINEST RESTAURANT 
A COCKTAIL LOUNGE 

Known from Coast to Coast 
Two Party Rooms from 75 to 25 

Air conditioned - Parking facilities 
T. Edward Wands, jr., Mgr.

1128 MYRTLE AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

GL 8-9646

FORT BOWLER DROME i
9310 4 AVENUE

PLAZA___ i
BOWUNG CENTER, INC. i *

11 7th AVENUE

32 Larkfield Road 
East Northport, LX N.Y. 
12 AME Automatic Lanes

FČ 8-9847

MA 2-9787

Brooklyn, N. Y. 
SH 5-9363

MARK LANES
423 — 88th STREET 

Brooklyn, N. Y.
37 Lanes - Automatic Pinsetters 

Coctail Lounge - Restaurant
SH 5-3200

GOTHAM’S
EAST NEW YORK LANES, INC. 

2576 Fulton St.

MID CITY LANES
41st STREET & 8th AVENUE 

N- T. City
Wl 7-1829

WALNUT LANES

DI 2-8181

PARKWAY 
RECREATION, INC. 
1913 — 86th Street

EDISONIA
BOWLING RECREATION

138 E. 14 Street 
N. Y. City
LO 9-9244

nrararar

CITY HALL
BOWLING CENTER, INC.

33WALNUT 
Great Neck, LX N.Y.

HU2-4565

h
I;
f

OSCAR’S RESTAURANT J
& BOWLING ALLEY ’

Carleton Avenue V
East Islip, LX N.Y. 3

JU 1-9855

LIBERTY LANES ’
! 70 Beach Street Stapleton 1
į Staten Islands, N. Y. i i 
į 10 Fully Automatic AMF Alleys : 
‘ Open 24 Hours Daily. Free Parking1 
i YU 1-3334

į WEST END
BOWLING CENTER 

985 W. Beach 
Long Beach, L.I. N.Y.

10 Modern Lanes — Fully Auto
matic AMF — Free Instructions 

GE 2-9499

SQUIRE 
B0WLING CENTER

2108 Clove Road

Staten Island, N. Y.

GI 7-9868

i
ii FELICE’S

RESTAURANT & CATERING
124 WAVERLY AVENUE

D YCKMAN BOWLWAYS
170 Dyckman, N. Y. City 

— Completely Renovated — 
12 Brunsvrick Automatics 

Restaurant A Bar

23 Park Row 
N. Y; City 
CO 7-3663

PRESIDENT BOWLING 
& BILLARD ACADEMY

LO 9-3250
425 Utica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

- PR 3-9020

A MERRY CHRISTMAS 
and • HAPPY NEW YEAR S U R F

CAKE CRAFT
BOWLING CENTER, INC. 

1217 Surf Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Wedding cakes — Birthday cakes
Presentation cakes 

For all occasions

Wem«r ŽMhring 84-26 Jamaica Avė.
Proprietor Woodhaven, N. Y.

STATE BOWLING 
CEN TER, INC. 

90 Flatbueh Avenue
Brooklyn. N. Y.

MA 5-5566

GLENHILL
BOWLING CENTER, INC.

Glen Cove Avenue 
Glen Cove, L.I. N.Y.

OR 6-0690

t 
L

19. MAPLE DRIVE 
Great Neck, LX N.Y. 

HU 2-9638

VICTORY RECREATION
1836 Victory Blvd. 

Staten Island, N. Y.

t
ii

- oiaien xaianu, i.

; i 10 Automatic Alleys. Bar & Grill

Patchogue, L.I. N.Y. 
Catering for

WEDDINGS

PARTIES

CHURCH GROUPES

GR 5-1897 « i

f
t
t
I*
f

SHERIDAN
BOWUNG ACADEMY, INC.

24 Alleys — Free instructions 
Automatic Eąuipment 

Jericho Turnpike 
Mineola, L.L N.Y. 

Ploner 6-9398

3 Shuffleboards į
GI 2-9892

PLAZALLEYS CORP.
1173 CASTLETON AVĖ. 

Castleton, S.I. N.Y.
GI 2-9649

ROSLYN

BOWLINC LANES

18 BRYANT AVENUE

QUENTIN
BOWLING CENTER, INC.

Open bowling at all times - Auto
matic Pinspotters - Air conditioned 

Leagues Invited
DEwey 9-9860 

2005 Coney Island Avė.

LEVTTTOWN LANES < 
No. Vfllage Green i i 

Levittovm, LX N.Y.
52 Lanes 

Fully Automatic Pinspotters ’
PE 5-3900 ' “ ; !

KNOTTY PINES LANES
2295 FOREST AVENUE 

Staten Island

MOBY DICK

3460 Sunrise Highway 
Wantaugh LX N.Y. 

SU 5-9560

GI 2-9729

Roslyn, L.I. N.Y.

MA 1-9827

WALT WHITMAN ROAD 
Huntington Station

HU 3-7410

MATHTUCK LANES 
Main Road 

Mattituck, L.I. N.Y. 
A.M.F. Automatic Pinspotters 

Restaurant and Lounge 
MA 9-8190

PARK LANES
164 Canal St, Stapleton 

Staten Island, N. Y.
14 Alleys - Grill - Refreshments 

Free Parking 
GI 7-9251

CENTRAL
BOWLING LANFS 
1430 Richmond Avė. 
Granitville, SI. N.Y.

Automatic Pinspotters - Restaurant 
and Bar - Open 24 Hours Daily 

YU 1-2141 Z

M. F. HICKORY CO.

Ine.

1301 METROPOLITAN AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

EV 6-7410

ANGELO’S BOWLING CENTER : For Bowling at Lake Rankonkom* 
E call the

Ne. ?££ lxn.t. f LIGHTHOUSE HOTEL
Bar.and Restaurant į> Rose Drive

Clubs A Leagues Welcome 1 Lake Ronkonkoma. L.I. N.Y. 
Pizzas served at all hours f RO 9-8569

FL 4-«386
MMMI

TREMONT
BOWUNG CENTER, INC. 

1877 Webster Avenue 
Brome, N. Y.

Fully Automatic - Open 24 Hours I 
Free Parking 

TR 2-9270

JOLLY TRAVEL

SERVICE, INC

129 ST. NICHOLAS AVĖ.

* STRATHMORE 
BOWLING CENTER
1900 NORTHERN BLVD.

Manharaet L.I. N.Y.
MA 7-0152

BOWL - AWAY
BOWUNG & DELICIOUS FOODS 

Bar - Free Parking

Center Morichcs. L.I. N,Y.

WOODBURY LANES
400 S. Oyjiter Bav Road 

HicksvlUe. L.I, N.Y.
Bar - Loung* • 36 Autmnatic 

Pfaspottera - Free Parking

Brooklyn, N, Y.
ENPF.RIENCED

TRAVEL COUNSELLORS

FV O OTA1
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ŠOKIAMS GROJA R. BĮ

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 1960 Metų linki

NAUJI RADIJO APARATAI
196 CONCORD AVĖ. CAMBRIDGE, MASS.

Šv. Kalėdų ir 1960 Naujųjų Metų proga sveikina visus PATEFONAI STEREO

WAITKUS FUNERAL HOME

ŠVENČIŲ PROGA sveikina savo

LAIMINGŲ 1960 NAUJŲJŲ METŲ

A. Enkausky ir J. Gailevičiy šeimosANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS

jum mmCambridge Bottling Berkshire Beveragi

Tel a 5-7711

rijos kapinėse.

Broliai PUZINAI, savininkai 
Išdirbėjai aukščiausios kokybės minkštų gėrimų

A. DAUKANTAS, savininkas 
Aukščiausios kokybės valgomieji produktai 

ir pasirinkimas importuotų valgių

P R U D E N CI JA BI CK IE Nk 
ir ARNOLDAS VOKIETAITIS

187 WEBSTER AVĖ. CAMBRIDGE, MASS.
Tel. KI 7-8533

Brangiam tėveliui, uošviui ir seneliui
A. A.

OAIL. ROMAS VIESULAS, grįžęs iš Paryžiaus, spaudos atstovams parodė savo naujus kūrinius — iliustra 
jas lietuvių liaudies dainių temomis Ii k. į d. Te v. L. Andriekus, A. šalčius, R. Viesulas, P. Jurkus, A. Rani 
tas, J. Kiz ’.is, dail. V. K. Jonynas. Nuotr. V. Maželio.

45 WEST 45 STREET 
NEW YORK CITY, N. Y.

Šv. Kalėdų ir 1960 Naujųjų Metų proga sveikina visus 
savo klijentus ir draugus

PRANAS W AITRUS, laidotuvių direktorius 
Suteikia visiems nuliūdimo valandoje

4RUOI.2J 
10 f 12 ui.

Vietoje Kalėdinių sveikinimų 
aukojo Baliui: dr. Domas Ja
saitis iš Tampa, Fla., — 30 
dol.; A. Mockus iš Hartfordo 
— 5 doL Vincas Kazakevičius, 
iš Brooklyno, aukojo Vargo Mo
kyklai Vokietijoje 20 dol. Al-

viškų parapijų bažnyčiose bus : 
Kalėdų naktį 12 vaL Kitos mi- : 
šios Kalėdų dtoną.tokia pat ‘ if 
tvarka kaip ir sekmadieniais. ; ;|| 
- Hauįų **•*¥ sutikimą Grand ■; 
Paradise salėsezruošia Lietuvių “į 

Ytondruomenės Apygarda ir Lie- ; JI 
Jtarių Sporto Klubas karta. Pra- ;
džia 9:30 vai. vk., užbaiga 4 ; 
vaL ryto. Bus vaišės su šam- ; ’ ;; 
panų. Jokiam gros Romo Būt J L_ 

~rnno8asmenų orkestras. Stu- ! “

COSMOS 
T R A V E L 
BURE AU,

AMŽINOJO ROŽANČIAUS DRAUGIJA 
nuoširdžiai sveikina Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga 
parapijos kleboną kun. Juozą Aleksiūną ir kun. Vyt. Pikturną, 
draugijos nares. Tėvus Pranciškonus, Darbininko leidėjus, 
redakciją ir administraciją, visus parapijomis bei draugus.

Visiems geriausi linkėjimai 
gausios Dievo palaimos darbuose.

JŪS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ

Mes organizuojame grupines 
ir pavienes keliones j Vilnių. 
Kelionės suorganizuojamos 
GREITAI ir NEBRANGIAI

MES IŠRŪPINAME VIZAS

Penktadieni, gruodžio 25 iki 
Trečiadienio, gruodžio 30, 1959 
Istorija vienon nuotakos, kuri 

du kart kSH vestuves 
"ROTER MOHN”

Pranės Laipienės vasarvietėje 
nuo praeitos vasaros yra įkur
ta muzikos mokykla — konser
vatorija. Ją suorganizavo pati 
vasarvietės savininkė, mokyk
los direktorium yra Walter E. 
Cochrane. Dėstomi visi muzikos

WAGNER THEATER
110 Wyokoff Ave„ pr’s DeKalb Avė. 
Brooklyn-Rldgewood, tel. VA 1-2613 
Kam atidarė: Peaktadiealato 6 p.p.

PIRMUTINIS PO KARINIO 
LAIKO KELIONIŲ BIURAS 

ORGANIZUOJĄS KELIONES 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 
TURIS DAUG PATYRIMO. - 

Taip pat kelionės 
j kitus krattus

dona ir Vainutis Zikarai ir Ste- instrumentai, dainavimas Dar 
pas Zobarskas, E Brooklyno, numatoma įvesti baleto ir dra- 
aukojOdVasario 16 gimnazijai mos skyriai. Tarp dėstytojų 

ir Vincė Jonuškaitė.
Užsakydamas kitiems lietuviš
ką laikraštį, prasidedi prie lie
tuviškos spaudos išlaikymo.

E. G. Milten, Princeton, N.
J., užsakė Darbininką F. Millen
iš Trenton, N. J.

R. Eagioson iš Braddock, Pa., 
užsakė pusei metų Darbininką 
P. Aleskui iš Braddock, Pa.

J. Raškys iš New Britain už
sakė Darbininką J. Milašiui iš
Woodhaveh, N. Y.

Visiems tuo būdu parėmu- 
siems spaudos darbą tariame 
nuoširdžių padėką.

Dsrbininko administracija

5 dol. — kun. St. Valiušaitis, 
M. J. Putinai, M. V. Jankevi
čiai, E. V. Padvariečiai, T. P. 
Pasninkai; po 4 dol. — O. 
Budraitienė, Ag. Kvėglienė, E. 
Povilanskienė, kuri ir savo sve
tainę duoda susirinkimams nau
dotis vėltui; po 3 dol. — P. 
Jankienė ir K. Senulienė, o V. 
Jankus paaukojo 3,60 dol. Vi
siems nuoširdus ačiū. Jeigu kas. 
norėtų Baisogalos parapijos baž
nyčią paremti ir dar neturėjo 
progos, aukas gali siųsti Petrui 
Pusninkui, 1667 Madison St., 
Brooklyn 27, N. Y., klubo iž
dininkui.

Vaidina: Rudolf Prack - Gundula 
Korte - Ham Moaer - Medy Rahl - 

Oakar Stoną - Carota. Hoehn.
Priedinč filmą: 

“Wiener Herzen”

ŽINIOS

ir Hl ■ A

Petras Armakavičius (gruo
džio 14). 75 m. Velionis gyve
no 55 Montebelo Rd. Dorches- 
ter, Mass. Nuliūdime paliko 
žmoną, dvi dukteris ir dvi se
seris. Palaidotas Naujos. Kalva-

dentai ir. uniformuotas Jauni
mas moka 6 doL, visi kiti — 
-8.dol. Staliukas 10 asmenų ga
lima užsisakyti iš anksto. Kreip-

J. B. S h a I i n s - 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

dusi
kyti
savo

Mirė Kazimieras Lukošiūnas: 
palaidotas iš Nekalto Prasidėt i

ALTO SUVAŽIAVIMAS KEARNEY
Gruodžio 13 d. 3 vai. popiet būti suruoštas vienas visuoti- 

New Jersey Lietuvių Tarybos nis Lietuvos Nepriklausomybės 
pirmininkas adv. Andr. Salvest minėjimas, bet jie savo ruož- 
atidarė New Jersey draugijų ir tu, kaip ir kasmet, Vasario 16 
klubų atstovų suvažiavimą L minėjimą rengs ir Patersone, 
KB Centro salėje Kearny, N.J. nes visada atsilanko aukštų 
Atstovų buvo 44, nemažai at- valdžios pareigūnų ir surenka- 
silankė svečių. Darbotvarkėje 
buvo svarstomas Lietuvos Ne 
priklausomybės minėjimas 
1960. Norima suruošti vieną

naštą (188 Logan St, telef. MI- 
7-0935). Platesnis skelbimas bus 
kitame Darbininko numeryje.

1 Aidų nr. 10, 1959 gruodžio 
mėnesio jau atspaustas ir iš
siuntinėtas skaitytojams.

Dr. Ant. Razma, gyv. Wil- 
mington, UI., Aidų administra
cijai atsiuntė prenumeratos mo
kesčio už 1960 metus 16. dol., 
ir rašo: v.y“^iai^verti dau- minėjimą visiem New Jersey 
giau negu 10 dol. metams”. lietuviam. Jis įvyktų Kearny,

Lietuvos Atsiminimų radijas 
ir Maspetho Liet. Piliečių klu
bo moterų skyrius bendrai ren
gia koncertą ir šokius sausio 
9, šeštadienį ,7 vai. vak., klu
bo modernioje salėje, 63-69 
Grand Avė., Maspethe. Progra
mą išpildys Rūtos ansamblio 
choras, solistai ir šokėjai.

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas, O. F; M., visą Kalėdų sa
vaitę dvasiniams patarnavi
mams išvyko pas prel. M. Ke- 
mėžį, Elizabeth, N. J.

Baisogaliečių bičiulių klubo 
susirinkime gruodžio 6 Baiso
galos parapijos bažnyčiai aukų 
surinkta 79,60 doL Po 10 dol. 
aukojo: V. Brazaitis, O. St. A- 
romiskiai, O; K. Bačanskai; po

Atstovas
S. Grabliauskas 

5 THOMAS PARK
So. Boston 27, Mass. • AN 8-5467

DIDELIS PASIP.INKIMAS .

N. J. Išsamių ir naudingų min
čių patiekė patersoniečiai at
stovai Sprainaitis, Jasys, Rugys, 
Masionis ir kt. Jie pilnai pri
tarė, kad New Jersey turėtų

ma nemažai aukų Lietuvos lais
vinimo reikalam.

Gražių ir patriįotinių min
čių pareiškė kai kurie senes
niosios įkartos atstovai; Schuy- 
ler Savings and Loan Assn. of 
Kearny, N.J. pirmininkas J. 
Pakinis ragino nenuleisti rankų 
ir sveikino gražią New Jersey 
Lietuvių Tarybos iniciatyvą. 
Amerikos lietuviai savo auko-

mis jau buvo uždegę Lietuvos 
laisvės aukurą, uždegs jį ir vėl, 
jei bus vieningi ir drausmin
gi-

Atstovas Jasys iš Patersono 
kėlė mintį, kad New Jersey Lie
tuvių Taryba turėtų imtis ini
ciatyvos parašyti New Jersey’s 
lietuvių istoriją. Senesnioji kar
ta miršta, su savim visa nusi
nešdama. Kol dar yra šios kar
tos atstovų, turėtų įiūti šis rei
kalas padarytas. Tatai būtų 
didelis įnašas lietuvybei, o tuo1 
pačiu _ brangus; testamentas 
ateinančioms lietuvių kartoms.

Susirinkimui pirmininkavo 
adv. Andr. Salvest, sekretoria
vo inž. VI. Dilis.

. , J. Mėlynis

Kūčių Vakare, gruodžio 24, 
televizijos stoties 4 kanale nuo 
11 iki 12 vai. nakties bus ro
doma kalėdinė programa 
“Christmas Festival”. Progra
moje dalyvauja ir Bostono tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
Onos Ivaškienes, gi lituanisti
nės mokyklos mokiniai puoš 
lietuvišką eglutę.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti: Steponas Sinkevičius 
(gruodžio 10) 67 m. Velionis 
gyveno 83 W. 7th St. Palaido
tas miesto kapinėse.

Viktorija Tumaitė (gruodžio 
11) 67 m. Velionė gyver.d 127 
Capen St., Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko seserį. Palai
dota Naujos Kalvarijos kapinė
se.

Cambridge, Mass.
Kleb. kun. Pr. Juškaitės pa

aukojo 100 dol. katalikų komi
tetui Kolumbijoje lietuvių na
mams statyti. Auką priėmė kun. 
M. Tamošiūnas iš Kolumbijos. 
Jis dabar vieši Amerikoje.

Parapijos mokinių choras 
gruodžio 9 Boston Common 
parke giedojo kalėdines gies
mes: Veni, veni Emanuel; Iš
leiski rasą; Iš aukšto balsą gir-

- dimė; TyliąjąnaktpMes girdi-
— me angelus;- Sveikas Jėzau gi- 

musis; Piemenėliam Vargdienė
liam ir k. Tame pat parke pa
rapijos choras gruodžio 20 gie
dojo 6 kalėdines giesmes tarp
tautinių kalėdinių giesmių fes
tivaly.

Lietuvių katalikų klubas iš
rinko naują valdybą 1960 me
tam: pirm. J. Tamošiūnas, sekr. 
J. Mickevičius, fin. sekr. V. Zu- 
šalas P. Kirelis ir septyni di
rektoriai. Po susirinkimo buvo 
pobūvis. Kalėdų senelis vaikus 
apdalino dovanomis.

BaČinskienė buvo nuskri- 
į Kansas valstybę aplan- 
kariuomenėje tarnavusio 
sūnaus.

EVergreen 8-9794

M, and Z.
Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytų automobiliu da
lių ištiesinimas, pakeismas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Td. EVergreen 7-4335 ^ -=>-4= 
Stephen Aromiski^ 

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsainuotojae 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.


