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my,

VĖŽIO GAUDYMAS

PABĖGO?

žemės ūkio derliaus nenuėmi-

ntris guria visus” 
Labiausiai betgi

gyvenimo eigoje

PRALAIMĖJO KOMPANIJOS 
AR VARTOTOJAS?

Nobelio laureatas Albert Ganius žuvo

laiką pusė milijono darbininkų 
negavo algų — 1,160,000,000 
dol., taigi •vienam darbininkui 
nuostolio apie 2,300 dol. Jei 
skaičiuosim visus pagerinimus

Prezidentas Eisenhoweris va
sario 23 išvyksta j Braziliją, 
Argentiną, Chilę, Urugvajų. — 
Chruščiovas vasarį vyksta į In-

N&oho ir Mitchellio populia- 
nimas pakilo. 'Tai pripažįšta ir 
dempkratai. Pakilo ir respubli
konų' vyriausybės populiarumas 
unijoje.

LIETUVIŠKI KLAUSIMAI EUROPOJ^ 
Pasakoja P.E.T. Seimo vicepirmininkas 
V. Sidzikauskas, grįžęs iš Europos-

Jean Paul Sartre, 
egzistencializmo

BOMNOJE. P.E.T. Seimo vicepirmininkas V. Sidzikauskas ir Vokietijos 
prezidento kanceliarijos viršininkas Werper Kiewitz.

Lenkijos aviacijos šefas gen. 
Frey-Bielecki, nepatikrintom 
žiniom, su savo sprausminiu 
lėktuvu pabėgo j Jugoslaviją. 
Jugoslavai ir lenkai dementūo- 
ja ar tyli. Bielecki karo metu 
kovojo iš vien su rusų parti
zanais.

to kelionės į Maskvą teks tada. National Ąirlines lėktuvas 
laukti Chruščiovo Italijoje, o kelyje iš NeurYorko j Miami 
tai labai pavojinga Italijai, kur sausio 6 susprogo ore viršum 
tiek daug komunišfų. — Eisen- Boliviįos, N.C, Žuvo visi 34

— Lenkija išvarė Jugoslavi
jos karo attachė. Kodėl — ne
paskelbta. Kalbama, kad prieš 
kiek laiko aukštas Lenkijos 
karininkas pabėgo j Jugoslavi-

JIE SUTARĖ: viceprez. R. Nixonas, plieno kompanijų atstovas R. Conrad 
Cooper, darbo sekretorius James P. Mitchell, unijos atstovas Oavid J. Mc 
Donald. . ' . *

Lifc Šiol unijy palankumas 
tekėjo išimtinai demokratam. 
Dobta* bent dalis jo ėmė tekė
ti ift Eisonhevreriui, Nixonui, 
Mitehelliui. O tai labai svarbu 
atoinontiem rinkimam, kur 
Ni«onas bus kandidatas į pre
zidentus, Mitchellis galimas

Kainu kėlimas plienui, nuo
gąstauja spauda, yra kelias Į 
infliaciją.

nuopelnai ppskinami vicepre- 
zidėętui NiŽonui ir darbo se- 
kreUtiui Mitehelliui. Jie pasku
tinį metu ji tarpininka vo. Jie 
pasiūlė pat| susitarimo planą, 
kurią ir buvo abiejų pusių pri-

“George Washington” povan
deninis laivas prieš savaitę bu
vo iškilmingai nuleistas. Tai 
pirmas pov. laivas, kuris turi 
16 Polaris raketų, galinčių nu? 
skristi 1200 mylių su atominėm 
bombom. Iššauti galima jas vi
sas iš po vandens per kelias 
minutes į įvairius taikinius.

Tai pirmas iš 9 tokių laivų, 
kurie yra numatyti vadinamoje 
Polaris programoje. Jai yra 
skirta 2.7 milijardai. Pagaminti 
yra jau ir kiti trys toki laivai, kymą iš Maskvos.

Amerikos gyvenime daugiau
siakalbamas įvykis —kad 
plieno unija ir kompanijos sau
sio 5 pasirašė naują sutartį. 
Grėsmė, kad plieno streikas 
turės būti sausio V> atnaujin- 
tas, yra pašalinta.

SAUGIAU LĖKTUVU AR 
AUTOMOBILIU?

Amerikos aviacijai pereiti 
metai pažymėtini. Juose įvesti 
sprausminiai lėktuvai keleivi; 
nfem susisiekimui. Bet juosė 
ir daugiausia nelaimių būta. Re
guliarių susisiekimo lėktuvų bu
vo 9 nelaimės — žuvo 294. 
Nereguliarių, prekinių ar tre
niravimosi lėktuvų buvo kitos 
f8 nelaimių, kuriose žuvo 329. 
Nors 1959 žuvusių procentas 
buvo didesnis kaip 1958, tačiau 
vis tiek lėktuvais keliauti yra 
saugiau nei automobiliais: 1958 
automobiliais 100 mijjonų my
lių kelyje žuvo 2.3, lėktuvais 
tokio pat ilgio kelyje 0.73. Bet 
mažiau saugu nei traukiniais: 
jais tokiame pat kelyje žuvo 
0.27.

— Romoje: ar galima pajus
ti, kad Lietuvos atstovybė prie 
Vatikano yra kitaip traktuoja
ma po 1958 galo reformos?

Formaliai — atstovybė ne
bėra tokia, kokia buvo. Pvz., 
paskutiniame * diplomatiniame 
sąraše yra įrašyta Lietuvos at
stovybė, įrašytas įgaliotasis mi- 
nisteris, bet vietoj ministerio 
pavardės palikti daugtaškiai. 
Praktiškai — reforma daug 
nereiškia. Į diplomatinius pri
ėmimus kviečiamas ir S. Gird
vainis, kaip' ir Lenkijos atsto
vas Pape. Tačiau jie įrašomi 
kviečiamųjų sąraše pačiame ga
le. Taktika palikta lanksti.

— Vokietijoje: kaip vertina
mas įsilaužimas į Vliko Vykdo
mosios 'Tarytos raštinę?

Vertinamas kaip vienas iš 
ženklų suaktyvėjusio Vokieti
joje komunistų teroro, kurio 
viršūnės maždaug tuo pačiu lai
ku buvo ukrainiečių Banderos 
nužudymas, mėginimas Laisvo
sios Europos radijo tarnauto
jus nunuodyti ir kt.

— Ar nauja Vykdomoji Ta
ryba sudaryta?
Klausimas bus labai aktualus 
Vlikui, nes Glemža (lig šiol bu
vęs tarybos pirmininkas) nuo 
sausio 15 jau pasitraukia iš dar
bo. Nup gruodžio 1 nustojo dir
bęs Jakužaitis “Eltos informa
cijose”., Politinis atstovavimas 
ir veikimas Vokietijoje teks 
rimtai apsvarstyti.

— Kas labiausiai krinta į 
akį aplankius Europos lietu
vius?

Europoje lietuvių skaičius 
-palaipsniui mažta. Senieji trem
tiniai ar emigrantai miršta, 

Skelbiama, kad plieno kainos sensta, išvyksta. Tai galima 
nebus keliamos iki 1960 gruo- jausti Anglijoje, Prancūzijoje, 
džio 1. Vadinas, iki porinki- bet ypačiai Vokietijoje. Prie

šingas įspūdis susidarė švėdi-

mas. Su komunistais Camus ėjo 
išvien rezistencinėje veikloje 
prieš vokiečius. Savo pesimisti
ne ir nihilistine filosofija buvo 
suartėjęs su 
prancūziško 
viršūne.

Tolesnėje
Camus atsiskyrė nuo komuniz
mo dėl to, kad komunizmas 
yra totalizmas ir naikina lais
vę. Atsiskyrė ir nuo Sartre, va
dindamas jo egzistencializmą 
savižudžių filosofija.

1957 jis buvo apdovanotas 
Nobelio premija už literatūrą.

Prancūzų rašytojas Albert 
Camus, 46 metų, automobilio 
katastrofoje. sausio 4 netoli 
Paryžiaus žuvo. Per greitai va
žiuojant, sprogo padanga ir 
trenkė į medį.

Camus — publicistas, roma
nistas, dramaturgas, paskutiniu 
laiku Paryžiuje teatro repertua
ro organizatorius. Savo veikla 
ir pažiūrom jis buvo antrojo 
karo ir jo madų padaras. Dvi 
mados buvo populiariausios — 
komunizmas ir egzistencializ-

Laikraštis primena, kad Bang- 
Jehaenas buvo vienas iŠ jų va
dovaujančių žmonių, kurie nu-

kandidątas į viceprezidentus.
Sakoma, kad vyriausybė ir 

paspaudė kompanijas eiti į 
nuolaidas, kad būtų laimėti 
darbininkai.

Antisemitiniai išsišokimai ir 
chuliganizmas perbėgo nuo Vo- 
kietijos iki pietų Amerikos ir 
.Australijos.

Butų naivu manyti, kad tai 
Vokietijoje atgimusio nacizmo 
arba visame pasaulyje kylančio 
antisemitizmo padaras. Ameri
kos spauda vis drąsiau pasako, 
kad tikrieji jų organizatoriai 
yra komunistai. Jie organizavo 
chuliganinį gaivalą, savo veidą 
laikydami paslėptą.

Tačiau antisemitiniai reiški
niai, perbėgę per visą pasauli, 
pademonstravo, kiek gali pada
ryti komunistų lizdai atskiruo
se kraštuose, kai jie gauna įsa

kas pralaimėjo. •'
Tačiau darbininkas džiaugiasi 

nes pats streiko baigimas jam 
yra jau laimėjimas.

Kompanijos sakosi turėjusios 
nuostolio apie 5 milijardus dol. 
Tačiau čia neatsižvelgiama, kad 
per streiko laiką buvo proga 
išparduoti plieno atsargas iš 
sandėlių. Kompanijos rodė ma
žiau džiaugsmo dėl sutarties. 
Tačiau jas įtikinęs Nixonas, kad 
galį būti blogiau, kada streikui 
atsinaujinus klausimas atsidurs 
Kongrese, kuriame demokratai 
vadovauja.
Tačiau kompanijos atsigriebs, 

pakeldamos kainą plienui. Tai
gi nuostolis bus vartotojui.

Darbo sekretorius Mitchellis 
kartojo, kad plieno gamyba da
bartinėm sąlygom gali išsivers
ti be kainos plienui kėlimo. 
Kompanijos aiškina, kad riba 
dabartinei plieno kainai išlai
kyti buvo 30 cn. priedas prie 
ligšiolinio darbininko atlygini
mo. Pakėlus iki 40 cn. nebus 
galima išsiversti be kainų kė
limo.

. t ~ *'*crn’H*n*s dabar važi- cijos biržely vyksta £< Maskvą. ma. Buvo naktis, debesuota; ne-
a. ir kitas Afrikos Pro Sibirą rengiasi aplankyti atmetama ir sabotažo galimybė.:
8*rIa Mttriiel^,<MIt<^elhs gina valstybes. — De Gaulle balan- taip pat Japoniją, Korėją, For- 
Nixg^|TixQĮ$F giria prezĮden- džio ,19-22 bus Amerikoje. — mozą, Filipinus, Vietnamą 

.............................. Italijos prezidentas Gronchi tu- ------------ r— J? 
rėjo vykti Į Maskvą, bet susir- KAS YRA TIE ANTISEMITAI? 
go ir kelionė atidėta. Italai la
biausiai, bijo, kad po preziden-

Chruščiovo pažadėtojoj žemoj negerai
Chruščiovui pasmerkus Ka- mieste Pavlcdar.. Tai miestas, 

kuris karo pabaigoje turėjo 
23,000 gyventojų, o dabar pri- 

. . ... . pumpuoja į jį iki 90,000. Ta?mo spauda kaltiniu,^ verčia ‘.^btairkų gyvena

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS
— Prieš Debrė. Prancūzijos 

komunistų - socialistų - radika
lų frontas varo' akciją prieš . 
min. pirm. Debrė, kurį laiko 
didžiausiu kaltininku, kad buvo 
priimtas Įstatymas dėl paramos 
privatinėm mokyklom. Nori jį 
išstumti iš valdžios.

— Gandai apie Chruščiovą 
ir Vatikaną. “Newsweek” pra
neša iš Romos apie galimą 
Chruščiovo atsilankymą Italijo
je. Tada jis norėsiąs lankytis 
ir pas popiežių. Esą popiežius 
jį galįs priimti, jei Chruščiovas 
esąs pasiryžęs daryti nuolaidų, 
pav. leisti bažnyčiom veikti pa
čioje Maskvoje. Jei ne, tai po
piežius greičiausiai išvyksiąs į 
Liurdą ar Veneciją tuo metu. 
Suminim tą informaciją, kuri ro
do, kad yra žmonių, kurie nai
viai galvoja, jog popiežius yra 
politikas ir naudojasi suktais ’ 
politikų triukais. ’

— Vienybė paskelbė, kad 
kan. J. Stankevičius, Vilkaviš
kio vyskupijos valdytojas (iš 
tikrųjų: Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos val
dytojas. Red.), rašęs laiške, jog 
jis atvyksiąs į Ameriką. Kiek 
žinia tikra, aiškės tik vėliau. 
Leisti jam lankytis Amerikoje- 
— tokio triuko Sovietai neda
rys be aiškiai apskaičiuotos sau 
naudos.

— Tėvai Paulistai sausio 5 
atidarė institutą, kuris dirbs . 
dvejopą darbą — tirs religijos 
padėtį Amerikos gyvenime, sa
vo pranešimais, paskaitom pa
dės susiprasti katalikam, pro
testantam. žydam, organizuo
jant karitatyvinį veikimą Ame* 
rikoje.

“Pavojus nuo cigarečių yra 
žymisi perdėtas. Oro užterši
mas yra daug svarbesnis veiks
nys vėžio ligai kilti”. Taip pa
reiškė dr. W. C. Hueper, insti
tuto vėžiui tirti direktorius. Jis 
taip pat Įtaria, kad vėžį ska
tina vadinamas polyoyenthy- 
lene, kuris vartojamas duonai 
ir riestainiam išlaikyti švie
žiem. Skatina taip pat lūpų 
pieštuko dažų medžiagos — ne
būtinai tada, kai jos nulaižo
mos ir nuryjamos; jos Įsiskver
bia ir pro odą.

O cigaretės — daugiau jas 
kaltina, dauginu ir rūko.

Amerikoje 1959 surūkė 456 
milijardus cigarečių. Tai yra 
4.5 proc. daugiau nei 1958. 
Kiekvienam amerikiečiui per 
metų išėjo per metus po 
183 dėžutes cigarečių. Tai yra 
2 proc. daugiau kaip 1953 ir 
15 proc. daugiau kaip 1949.

Daugiausia surūko Camel 
Camel (65.2 milijardus), toliau 
— Pall Mali, Winston, Lucky 

darbo net prausyklų nei kur arbatos Strike. Kent, Chesterfield, Sa- 
žmonėm sąlygas Kazachstano išsivirti. km, L. a. M.

The Seturday Evening Port 
vedamajame kreipėsi į ameri
kiečių organizacijas, kurios re
mia Junge Tautas, kad jos rei
kalautų ištirti komunistų įtaką 
JT Nurokratijoje. Klausimos tu- 
ri tarti Ištirtas — sako laikraš
ti! — jei JT nori išvengti įta- 
rirtiė, \ kad jy Mvrokretijeyra 
komunistinio aparato padai!-

Del Bang-Jenseno 
Ištirti, ar JT biurokratija yra 
komunistinio aparato padalinys

Demokratas šen, Kennedy pa- ir nuostolingiausias. Prasįdė- valandai po 40 cn, tai per su- 
^gida bent kritikos žodį vyriau- jęs liepos 15 truko iki lapkri- tarties laiką sudaro 2,000 
sybės^laiirSur JeT" pi-ėzidentas čid^T, visoji® dienų.'Per tą- dol. Taigi mažiau, nei darbinin- 
būtų pavartojęs savo jėgą lai-

LAIMĖJO UNIJA įUi tai darbininkai nebūtų tu-
Nauja sutartis sudaryta rėję nuostolių.

dviem su puse metų — iki *. . .. . .. .t- - Sis streikas buvo ilgiausias1962 birželio 30. Pakeltas va- “ 
landinis atlyginimas, pagerin
tos draudimo ir pensijos sąly
gos. Nuo 1960 gruodžio 1 prie 
dabartinio atlyginimo (3.10 
dol.) pridedama po 7 cn. va
landai; nuo 1961 spalio 1 po 
kitus 7 cn. Draudimo mokestį 
visą perima kompanijos; Lig 
šiol pusę mokėjo darbininkas. 
Išeinantieji į pensiją gaus apie 
5 dol. daugiau mėnesiui. Visus 
pagerinimus verčiant pinigais 
išeina apie 39-41 cn. priedas 
valandai.

Kompanijas pralaimėjo tai, 
ko jos labiausiai siekė — sa
varankiškai tvarkyti įmonės 
darbo sąlygas, gerinant įmonės 
vidaus tvarką, darbo jėgą au
tomatizuojant ir tt. Tesutarta, 
kad bendra unijos jr kompa
niją komisija, f pirmininkauja
ma neutralaus asmens, ištirs 
P***! ir pasiūlys projektus. 
Jie galias tik abiem pusėm su
tikus.

joje. Teko ten susidurti su jMb ; 
nesnės kartos žmonėm, — ar
chitektais, daktarais, inžinie- Į 
riais. Jie ten yra įėję į vietos ^ 
gyvenimą, bet savo taipe pa* : 
laiko gyvą ir glaudų ryšį.

Vokietijoje prislėgė hųotaį* 
kas ir 1953 Amerikos Biįgė ; 
Miunchene likvidavimas. Jo pu
vimą ten jautė visi lietuviai į 
Vokietijoje, ne tik tie, kuiie 
dirbo pačiame Amerikos Bake. . 
Visi pajųto,_ kaip buvo, išardą--, 
tas informacijos židinys, kuris 
lietuvių, tarnautojų pasiaųkįi^* • 
mu ir sumanumu buvo puikiL^./ 
suorganizuotas.

Iš kitos pusės Vokiėtijojfe e ą 
lietuviai labiau nei kur kitur • 
patiria ryšį su Lietuva. Tai vrsr 
nepasibaigusios vokiečių repa
triacijos dėka. čia. sakysim, ne- ' 
seniai atsirado repatriacijos ke
liu agronomas Avižienius su 
žmona ir savo Algiuku, abudu 
dar jauni žmonės, tik per 39 
metų. Tuo metu, kai Lietuva 
buvo Sovietų okupuota, juodu 
turėjo tik po 10-12 metų. Su 
tūkstančiais jie buvo- išvežti-į^ 
Komo sritį. Karui baigiantis, 
Avižienius parkeliavo į Lietuvą 
nelegaliai. Jam pasisekė įstoti 
Į žemės ūkio akademiją. Ta
čiau 1951 jis buvo dešifruotas 
ir vėl išvežtas Į Komi. Ten pat 
jis vedė. Ten gimė ir Algiukas. 
Tik po Stalino mirties jiem 
leista buvo grįžti. Jis baigė 
akademiją. Du kartu “savano
riškai” buvo nuvykęs kaip ag
ronomas Į Kazachstaną. Bet 
žmonos, kilusios iš Klaipėdos', 
dėka pasisekė pagaliau repa
trijuoti. Tokių žmonių čia yra 
su sovietinio ir lietuviško gy
venimo skaudžia patirtimi ...

Vokietijoje pasiekia smulkes
nės žinios apie padėtį Lietu
voje. Tarp tokių žinių įdomu 
pvz. patirti, kad dalis lietuvių 
persikėlė ar buvo pęrkęĮtį^šai 7 
kuriuos Rytprūsių miestus: Til
žėje gyveną lietuvių^ apie 10. 
tūks., įsrutėje apie 20 t:, Ka
raliaučiuje apie 20 t. «

Įdomu patirti taip pat, kad 
Lietuvoje esą didelio susirūpi- ' 
nimo laisvojo pasaulio lietu
viais — kad jie nenutaustų, 
liktų ištikimi Lietuvai.
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VATIKANO

ROMAN FUNERAL CHAJ’EJ

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

New Britam, Conn.280 Chesnut Street

Tel. BA. 9-1181

daugiausia gyvena rusai.
DIRSA FUNERAL HOME

Nes ji perdaug mylėjo' JAUNIMAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME

BANGA TELEVIS10N

piešęs šv. Kazimiero veidą tru
putį didesnį, dalį įrašo, kuris 
dabar yra aureolėje,buvo per
kėlęs į apačios pirmą planą, o 
“Poste Vaticane” perkėlęs į 
kairę. Ženklas turėjo išeiti tri

jų spalvų. Buvo numatytos šios 
spalvos: aureolė — aukso gel
tona, fonas su pilimi ir kated
ra — rami mėlyna; portretas, 
“Poste Vaticane” įrašas ir Ge
dimino pilies bei katedros rel-

* Didelis paririnkitnaa ■■ ' 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms

Australijoje, prieš porą metų 
grįžo į Romą ir dirbo Vatikano 
radijo lietuvių programoje. Da
bar rašo lietuvio- kardinolo

FMILADELPHI A 23, PA. 
WAImrt 3-1747

Antims gauti įvairiausios rūšies ameritaečių^jrJm- 
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-65 LEFFEBTS BJLVD. . KICHMOND HILL, N. Y

Telefonas: Vlrgima 3-3544

351 Altany Avenue, 
HARTFORD, CONN. 

CHapel 7-5104
i! O tuo pasinaudos Italijos ko-
Jūsy moksleiviai ateitininkai munistai.

LICENSED BY U.S.S.R.
TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272

1241 N. Ashland Ava, 
CHICAGO 22, ILL. 

HUmbott 0-2013

Salės šokiams, vestuvėms 1? kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuvišką organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi { klubo rei

kalų vedėją K. Vaitaitį.
280 UNION AVENUE

Bet Vatikano apsi
sprendė išleisti vienos spalvos, 
taip reikėjo piešfait~^ttpu^ per
tvarkyti. Ir tai at|iko patys, 
neatsiklausę . daifaflnko. Kaip 
matome iš piešinio, jie pergru
pavo ir įrašus. V, JE Jonyno 
projekte aureolė dengė kated
ros šoną. . Dabar katedra pa
stumta kairėn. Taip reikėjo 
pripiešti dešinę navą, o naujas 
piešėjas, nepažindamas Vil
niaus katedros, dešiniąją na
vą visai nukirto.

Sumažintas ir šv. Kazimiero 
veidas, įvestas šermuonėlių ap
siaustas.

107 So. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, C ALI F.

' DUnklrk 5-0550

mažiau trukdomas. Labiausiai 
trukdomos žinios apie kom. Ki
nijos • Indijos konfliktą dėl šie-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J RAMANAUSKAS

PAUL’S RESTAURANT 
UQUORS - BEER - WINES 

SĘANOS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višaiauskaa

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

S. NERIES EILĖRAŠTIS . ...ponų dąiles paroda.
Sodo lysves puošia įvairia

spalvės rožės. Lysvelių kraštai 
apsodinti rūtomis. Tarpai tarp 
takų išpilti baltais akmenėliais.

Liustikaitė, kuri čia keleris 
metus studijavo dainavimą ir 
pasiekė didelių laimėjimų. So
listė Londone dainuos kebuose 
koncertuose, o pavasarį vyks 
į Kanadą ir JAV, kur irgi yra 
užkviesta dainuoti lietuvių kon
certuose, tarp jų ir “Ateities” 

Jurgio Radvilos biografiją, pa- koncerte New Yorke.
remtą nespausdintais šaltinių — Gruodžio 19 Laterano ba- 
dokumentais, kurių jis apsčiai zilikoje buvo įšventintas į ku- 
randa Vatikano ir kituose Ro- nigus šv. Kazimiero kolegijos 
mos archyvuose. auklėtinis, Romos ateitininkų
" ------------------------------ kuopos sekretorius, Simonas

BBOOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue
NEWARK, N. J. — 312-314 Market St. Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOfffing Green 9-6992 
• Per mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 
vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos ištaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
(vairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%.

Įstaigos ir skyriai atidalyti kasdien nuo 9 iki 6 v., SeStad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak.

Krautuvės dekoruojamos pa
čių pardavėjų, vitrinos neįdo
mios, languose prekių nedaug, 
visi meniškumo reikalaują dir
biniai labai grubūs.

nešys”, o trečiosios tik pjede
stalas (kas ten buvo, aš neat
simenu). Lentos su knygnešių 
pavardėmis nebėra. “Lais
vės” paminklo irgi nebėra, o 
taip į>at ir “Žuvusioms už Lie
tuvos laisvę”. Nėra ir senų ra
šytojų biustų — Maironio, Va
lančiaus ir kt. Dabar visi šio- 
laikiniai ir komunistinių pažiū
rų. Karo Muzėjaus sienoje, tarp 
beržų, palaidota poetė Sąlomė-

Aš neramiai stovėjau 
Pilioriun prisispaudus,

Ir pri^ifforiaus spraudės.

nepa- 
Kazimieras - Kęstutis. Krikšti- ^eitė detaliau yra pasiimti, 

mų, budingų komunizmo sto
vyklai. NeSnau, nuo ko ir be
pradėti!, Gal nuo Karo Muzė
jaus? Muzėjaus sodelyje tebe
stovi skulptūros: “Sėja”, “Knyg-

Nežinia, kas tai dienai parūpi
no specialų voką, kurį matome 
Čia dedamoje iliustracijoje. Vo
ko dešinėje yra didokas V.K. 
Jonyno pieštas ’šy. Kazimieras. 
Apačioje įrašai — šventas Ka
zimieras Lietuvos globėjas,. V 
šimtmetis nuo gimimo (lietuvių 
ir italų kalbomis). Dail. V. K. 
Jonyno originaliais raižinys iš 
1932 metų yra dviejų spalvų, 
čia padarytas trijų — geltona, 
žalia, raudona. Nors tai ir mū
sų tautinės spalvos, bet, deja, 
jos labai rėkiančios, pats pie
šinys didelis, mažai palieka 
vietos adresui ir nustelbia ša
lia esančius pašto ženklus.

Ženklo projektas buvo pa
rengtas truputį kitoks, kaip 
matome dedamame , piešiny. 
Dail. V. K. Jonynas buvo nu-

Sav. V. ZELENIS 
TELEFONAS: 
APpiegate 7-0349

Worcester, Maco.
PL 4-1165

Ir man graudu be galo, 
Malda širdy netilpo, 
Vargonai gaudė, gaudė ... 
O žvakės tirpo, tirpo .'..

Tas eilėraštis — gyvas žmo
nėse; literatūroje jo nerasite. 
Be to, ir mirtis šios poetės 
taip neaiški ..., kaip ir Petro 
Cvirkos.

PETRAS KARALIUS, savininkas 
Laidotuvių direktorius^ ię bategnuotojas 
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35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijom*
Geriausia proga įsigyti Feddera 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

NAUJI DIDVYRIAI, 
BET-RŪTOS LIKO

... Karo Muzėjaus viduje ke
lias sales užima paskutinio ka- 

ja Neris. Jos kapo fotografi- ro metu veikusių komunistų ir 
ją aš turiu. Apie šią poetę jūs, pogrindininkų bei didvyrių iš- 
dbe abejo, daug žinote, bet iš likę daiktai, dokumentai. Nuo 
blogosios pusės. Aš, savo nuo- seniau išlikusi senovės ginklų 
monėje, ją nesmerkiu, nes tai salė, liaudies kūrybos —- rank- 
buvo jausmų žmogus: puolė ir darbių ir kitų dailės rūšių sa- 
vėl kėlėsi, bet vienu priešmir- lės, veikia nuolat besikaitalio- 
tiniu eilėraščiu save išpirko: jančios dabartinių dailininkų 

parodos. Šiuo metu veikia ja-

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA

„ ... v . siliks visuomet brangus ir my-—Gruodžio 6 kun. dr. Po- — Gruodžio 12 šv. Petroxba- .. . . .. . 7T? T .
.... ... .... . . . b limas, koks jis bebūtų. Jo vei-vilas Jatulis minėjo savo 25 m. zilikoje buvo pakrikštytas Pau-. , .... x . . , . . - . ..... .. . - . . r. - • das bendrais bruožaiskunigystes jubilejų. Mišias au- linos ir Zenono Ivinskiy sūnūs 

kojo šv. Juozapo bažnyčioje, 
kur rektoriauja kun. dr. J. Bi- jo prel. L. Tulaba, o kūmais 
čiūnas. Mišiose dalyvavo vysk, buvo: kun. P. Jatulis ir ponia 
B. Padolskis, prel. L. Tulaba, V. Gailiuvienė. Po Kalėdų prof. 
diplomatai ir Romos lietuvių Ivinskis išvyksta į Vokietiją, į 
kolonija. Kun. P. Jatulis dar Boną; kur jis eina Baltų Insti- 
prieš karą atvykęs į Romą, stu- tuto pirmininko pareigas.
dijavo Biblikume ir Gregoria- — Gruodžio 17 iš Romos į 
ne, dėl to turi įsigijęs šv. Ras- Angliją išvyko solistė Janina 
to licencijatą ir teologijos dok
toratą. Baigiantis karui šiauri
nėje Italijoje globojo lietuvius 
tremtinius, vėliau darbavosi

Ta pačia proga iš visos Šir
dies dėkojame už gražią mal
dų knygelę, parašytą Sibire — 
“Marija* geibėki mus”. Neran- * — Italijos prezidentas Grbn- 
,dame už ją gražesnės ir didės- chi sausio 10 atvyksta į Mask- 
nės padėkos, kaip maldą iš tos vą. Italai baiminasi, kad Chruš- 
pačios maldaknygės. Visa Kris- čiovas norės padaryti vizitą.

.. .Daug būtų galima kalbėti 
apie jaunimą, jo nuotaikas. Dir
bantis jaunimas daugiau nu
tautėjęs, “surusėjęs”. Lietuvoj 
— miestuose rusai su savo 
“kultūra” daro daug įtakos, o 
kaime žymiai mažiau. Miestuo
se lietuviškų liaudies dainų jau
nimas mažai dainuoja, tiek po
būviuose, tiek koncertuose. 
Daugiausia rusiškų dainų verti
mus ar šiaip pamėgdžioja me
lodijas iš girdėtų bei matytų 
kino filmų. Bet koks jaunimo 
patriotiškas pasirodymas žiau
riai nuslopinamas, sutriuškina
mas. Kiek teko kalbėti su stu
dentais, jie sako, dar ateis lai
kas — parodysim, ką galim, 
o dabar nereikią per anksti 
ieškoti pražūties. Taigi dabar 
jaunimas tyli ir galvoja ... 
Vengrijo sukilimą studentai 
labai džiaugsmingai sutiko, dėl 
ko vietinė valdžia Kaune irgi 
keletą dienų laikė gerą būrį 
studentų uždarytų.

(nukelta į 3 pusi.)

Kalba keista:
“Jisai iš' Galilėjos,
Tebūna jai atleista,

NAUJA STATYBA

Šiaip Kaune yra nemaža nau
jų namų. Prieplaukos pakran
tė apstatyta naujais gyvena
mais namais; tačiau statybos 
stilius, daugelio kauniečių nuo
mone, esąs prastas: langai ma
žiukai, balkonų nėra. Juose

pirmojo spalva žalsva, antrojo ja
. * -r ruda. - MM -

Piešinio dešinėje, apskritime,
' vaizduojamas šv. Kazimieras su -

. ^ Didžiojo Lietuvos kunigaikšfio 
'“ kepure, su šermuonėlių apsiaus- 
5 tu. Aplinkui eina įrašas: “S.

> Casimirvs Primarivs Lithvaniae
- Patronvs”. Aukščiau apskriti

mo — datos: 1458 - 1958.
V- Plėšinio kasės .pirmame pla-

ne matome Vilniaus katedrą šif
7.. varpine, aukščiau ant kalnų Ge-

.. dimino pilis. Apačioje per visą 
ženklą įrašas “Poste Vaticane”. 
Po ženklu kairėje yra dail. V.
K. Jonyno pavardė, dešiniau — 
spaustuvės inicialai.

Ženklai daro malonų įspūdį,
- ; ir kaip pranešama, turi didėlį 

pasisekimą. Tuo padaryta ne- 
maža reklama Lietuvai, ženk-

— lo išleidimu rūpinosi kun. V.
- - Mincevičius. Tik jo pastangomis

šis ženklas pasirodė su anuo 
prašu, Vilniaus katedra ir Ge-

.... dimino pilimi, pieštas lietuvio 
dailininko.

> ’ Ženklai išleisti gruodžio 14.

_ . . . . Razmus. Sekančią diena, sek-Brangios seses, brangus bro- ,. . . . . ,.. . ..... * . . madieni, jaunasis kunigas ko-liai, moksleiviai ateitininkai t .. ', ’ , ....legijos koplyčioje laike savo 
pirmąsias mišias, kuriose da-

MAS atstovai, susirinkę są- lyvavo iš Chicagos atvykusi pri- irattan
jungos suvažiaviman Chicago- -micijanto motina, kolegijos va- 
je, 1959 gruodžio 27-29, jubi- dovybė, auklėtiniai ir visa Ro- 
lėjinių ateitininkų metų išva- mos lietuvių kolonija. (V.G.) į*. čia jaunyste mano.
karėse, siunčia jums nuošir- ,au ’’ gr^° ve,a1,
džiausius sveikinimus ir linkė- — Amerikoje 1959 plasti- 
jimus, apgailestaudami, kad po- kiniuose maišiukuose mirė 92 
litinių priežasčių esame atskir- kūdikiai. Tačiau ėmusis atsar- 
ti vieni nuo kitų. Mus skiria gos priemonių dėl tų maišiukų, 
toliai, bet jungia vienas tikėji- nelaimingi atsitikimai sumažė- 
mas į tą patį idealą. Mus žavi jo — per 5 paskutinius mėne- 
jūsų kovų ir kančių pavyzdžiai sjUs mirė tik 13. 
už Dievą ir Tėvynę, aukojant 
net savo gyvybę. Tvirtai tiki- . Amerikos Balsas j Rusi
me, kad sulauksite šviesesnių nao Chruščiovo lankymosi 
dienų sau ir Lietuvai.

K®# 7 ■■ LF Europos Bičiulis 1959
gruodžio 21 paskelbė laišką

Pati , “Birutės”, kuri prieš keturis 
mėnesius atvykusi iš Lietuvos. 

: Laiško ištraukose rašon^u^...
DAIL. V. K. JONYNd piesta* pašto ženklo projektas KARO MUZĖJUS.

~ :. Apie senelį Kauną gali- Manfs čia nepažįsta

IŠ ROMOS LIETUVIŲ GYVENIMO Kas jame gyveno, tam jis pa- Bet kojoįs žengt nedrįsta. 
Teik daug, tiek daugel

klydę ...



Dar neseniai besilankantieji

tulžia.

mane

Nuotrauka ii Alytaus, Lietuvos.

Neverk, motinėle, kad prie

Akivaizdoje šios padėties 
Vakarai, kurie ne visada norė
jo laisvės šauksmą išgirsti, tu
rėtų suprasti, kad pavergtųjų 
kraštų išlaisvinimas yra jų pa
čių. išganymas. Nei kultūriniai 
nei tuo labiau prekybiniai mai
nai su Maskva saugumo Vaka
rams neatneš, kol Rytų Euro
pos kraštai — o jų tarpe ir 
Lietuva — paliks sovietų pa-

. > ■ > r

Maskva sugriežtino taip pat, 
>respondendjos su užsieniu

nSa- pat Petras "Didysis siekė pasi- 
t ūki— vyti ir pralenkti Vakarus, bet 

........ fepiįe/’įmsvės nei gerovės savo tautai
šant šių trūkumų, $a besūan- nedavė. Ne kitaip baigsis ir 
ką iš Lietuvoj komunistų pa- Chruščiovo lenktynės, kurios 
taikūnai nesigėdijo kalbėti apie tebesiremia Markso pasenusio- 
“kylančią Lietuvoje gerovę, mis idėjomis.* 
laisvę ir augančią kultūrinę 
veiklą”.

Jei Stalinas buvo pavertęs 
komunistinį pasaulį milžiniška 
vergų stovykla, tai Chruščio
vas stengiasi pakeisti tai vi
suotiniu kalėjimu. Pavergtoji 
lietuvių tauta puikiai supranta 
skirtumą ir tikslus, kurių 
Chruščiovas siekia. Jo pastan
gos pralenkti Vakarus dar ne-

rovės ir saugumo. lę
Vyriausiojo Lietuvos išlais

vinimo Komitetoir savo vardu 
kviečiu visus gyviau susirūpin
ti savo tautos reikalais, akty
viau įsijungei į jos laisvinimo 
darbą — lėšomis ar darbu — 
ir vieningai, užmiršus visus se
nus^ nesusipratimus, ranka ran
kon dirbti tautos labui, ,

NaujųjųMetųprogalinkiū 
visokiarįopos sėkmės, naujų 
kūrybinių polėkių ir tvirtos lie
tuviškos ištvermės sulaukti tau
tos laisvės rytojų.

tuosius paretins Lietuvoje ir nės rūSes jį 
Estijoje, o Latvijoje sudarė net eina ariwW 
naują komrmistinio režimo vir- čiųjų, krautai 

mosįkituskę 
nei ofenzyvai

žmonėm yra lemta bendruo-

^..nąyįėtį,,galima-iš jos mokytis,,

Tu jos vieton dėki žalią
eglės šaką 

Ir, plotkelę laužant, prisimink

praleidžia vakarą, o rytojaus ro” burtus. Anksčiau (esant gy- 
dieną vėl į darbą. Tas pats ir vam Stalinui) tai būdavo irgi 
su Kūčiomis būna. Mes namuo- neleidžiama,, ir jei kas paskųs- 
se vakarais/ naktimis, su ma- 

" myte ruošdavomės šventėms.
Kadangi aš gyvenau Kaune, tai
atsivesdavau drauges, kurios 
būdavo iš toliau atvažiavusios; 
taippraleisdavom vakarus, da
rydavom visokius “kūčių vaka-

pernai panaudotos tautiniam 
darbui, darbo vaisiais galėtume 
šiandien labiau pasidžiaugti. 
Deja, taip nėra. Tų jėgą ba
lansas vis labiau krypsta asme
ninių reikalų tenkinimo nau
dai. . .

Neneigdami išsilaikymo cvar- 
bos, turėtume vis dėlto pripa
žinti, kad asmeniškoji ^gerovė 
neprivalėtų nulemti tautinių už
davinių. Gerovė yra priemonė, 
bet ne tikslas. Gyvenimo sąly
gų gerėjimas to lygiai turėtųkel-. 
ti ir mūšų paramą visuomeni
nei veiklai. xBe tos paramos ne
įmanomas joks organizacijų, 
spaudos ir pavergtojo krašto 
laisvinimo darbas. Sumažėju- 
sios Tautos Fondo, Alto ir 
Balfo įplaukos nepalankiai kal
ba apie mūsų paslankumą at
likti. savo įsipareigojimus tau
tai.

Šį reikalą lengvai galėtume 
pataisyti, jei nors mažą savo 
gerokai padidėjusių pajamų da
lį paskirtume visuomeniniams 
reikalams. Tuo padėtume pa
gyvinti mūsų tautinę kūrybą, 
praturtinti tautos kultūrinį lo
bį ir sustiprinti kovos už tau
tos laisvę žygius.

~ Bsame laisvi ir turime savo 
tautos laisvinimo darbui reika-

> lingas sąlygas. Jų, deja, neiš- 
naudojame. .Turime gana dide- 

. lį visokių kultūrinių, politinių 
ir visuomeninių organizacijų 
tinklą, spaudą ir gausų europi
am ir amerikinio auklėjimo 

skverbiasi i namus ne nm lan- Šviesuolių buiĮ Jęgų netrūks- 
gus ir duris, kaip priešai da- ta. Jei jos būtų bent dalinai 
rydavo su pilimis, bet pro jau- * *
nimą, kurį pagauna svetimais 
papročiais ir misiteikimais. Jie 
atnešami į namus kaip savi. 
Lietuviškumas pradeda blėsti, 
šeimos kalba darosi mišri, o 
ilgainiui Visai pakinta* į nelib- 
tuvių kalbą. Tokia šeima pa
mažu savajai tautai miršta.

Dar greičiau tai atsitin1/: 
mišriom šeimom. Nutekėjus už '

Tai aišku žvelgus į senas, dar 
išlikusias pilis kalnų kauburiuo
se, upių skardžiuose, ežerų sa
lose. Pastatytos sunkiai priei
namose vietose, pilys teikė ap
saugą ne tiktai jų gynėjam, 
bet ir apylinkių gyventojam, 
kurie Subėgdavo į pilis, čia ga
lėjo jaustis žymiai ramiau.

Iš tų senų laikų yra išlikęs 
ir posakis apie namų ramybę, kitataučio ar kitatautę vedus, 
gretinamą su pilimi. Buvo sa- nėra įmanoma savo gimtosios

- koma, - kad šeimos namai yra kalbos išlaikyti. Tai galima tik- 
žmogaus pifiš, kur Jis gali ras
ti atilsį, niekieno netrukdomas. 
Anglai dar ir dabar anuos se- 

/ nūs laikus primena savo žino
mu priežodžiu: mano namai yra 
mano pilis. Namuose it pilyje 
užsidaro, ypač sekmadieniais, 
kad turėtų kiek ramybės nuo 
bendruomeninio gyvenimo.

Kūčių stalo 
Ne viena vietelė pasiliks

cenzūrą. Buvo sudaryti ne tik
tai laiškų siuntėjų, bet ir ga
vėjų sąrašai su smulkiomis ži
niomis apie juos. Kaikas iš per 
daug drąsių korespondentų bu
vo paprašyti pasitraukti į to
limesnes broliškas respublikas 
neribotam laikui. Dalis anks
čiau leistųjų atvykti iš Sibiro 
buvusių vergų stovyklų kalinių, 
kurie nepatiko dabartiniesiems 
Lietuvos valdovams, buvo taip

- pąt paprašyti grįžti atgal.
Ūkiškos gyvenimo sąlygos pa

vergtajam ekrašte nei kiek ne
pagerėjo. Ukmergėje, pav., už 
jokią kainą negausi pirkti vais
vandenių ar alaus, nei rasi vie
tą nakvynei. Kaimo žmonių 
dauguma ir toliau neturi pa
klodžių nei antklodžių, nes jų 
negauna nusipirkti. Retas gau-

- na- net virštrtmins baltinius į- čiamos toli gražu ne visų žmo- r
sigyti. Vilniuje ir Kaune tuoj nių. Daugiausia susidaro žmo- 
susidaro eilės, net nosinėms nių būrelis, kurių tarpe yra 
pirkti, kai jų atveža namų šeimininkių. -Jos paruo-

Tuo tarpu į Maskvą yra iš- šia šventinį stalą, o sugrįžę 
gabenami visi geresnieji teks- žmonės traukia iš darbo tiesiai 
tilės audiniai ir šiaip aukštes-' pas sutartus pažįstamus ir taip

LAIŠKAS BIRUTES, ATVYKUSIOS IŠ LIETUVOS
(Atkelta iš 2 pust ) 

KALĖDOS
... Kalėdos Lietuvoje šven-

ka “slaptoji” labiau kuriama 
negu bet kada. Partizaniškų 
dainų, anekdotų yra labai daug. 
Gaila, mano sąsiuvinis su dai
nomis dabar iškeliavęs. Kai jis 
grįš, galėsiu parašyti jums daug 
dainų, žinau tik vieną posmą 
apie išvežtus į Sibirą:

tų, tai tuoj iš darbo paliuosuo- 
ja. Dabar jau galima švęsti, >ta- . 
čiau eglutes pardavinėti prieš- 
Kalėdas draudžiama, milicija 
tokius piliečius gaudo. Darbą ' 
atidirbai — gali švęsti, o jei į 
neisi į darbą — iš darbo ant 
rytojaus paliuosuoja.

Plotkelių tikintieji eina par
sinešti į bažnyčią, ten zakris
tijonas duoda, o žmonės, kiek 
kas išgali — atsidėkoja. Ma- 
tyt, ^šventėš pabudina žmonėse 
užsnūdusius jausmus, nes per 
“Bernelių mišias”, o Velykose 
per “Prisikėlimą” tiek prisiren
ka žmonių^kad Įgulos bažny
čioj ant laiptų pilna, ant šali
gatvių, vios durys būna baž
nyčios atidaros, nes viduje 
esantieji labai susispaudę.

SLAPTOJI TAUTOSAKA
... Dabar Lietuvoje tautosa--

... Pasveikinkit visus sutik
tus lietuvius mano vardu su 
šventėmis. Tegul juos niekad 
neaplanko nelaimės šešėlis.

Birutė".

tai savo tautos Žemėje begyve
nant, o ne svetur. Vaikai grei
čiau paseks tėvą ar motiną to 
krašto, kuriame jie gema. Dėl 
to kas apsisprendžia už mišrias 
vedybas, kartu apsisprendžia 
išsižadėti savo tautos.

Seimą negali būti padalyta 
tarp dviejų tautų, kaip negali- 

_____ __________________ ma tarnauti dviem viešpačiam. 
menėje gyventi ir veikti, tačiau -Vienos tautos tradicijos, tėvų 
nėra gera žmonių masėje vi
sai paskęsti. Gi mūsų laikų 
žmonės, ypač didmiesčių, atro
do, tartum daugiau gyventų 
viešoje gatvėje, aikštėje, įmo
nėje ir kelionėje, o ne šeimo-

paveldėjimas ir kultūra, nori 
ar nenori, užleidžia vietą nau
jom tradicijom ir naujai - dva
siai. To reikalauja šeimos vie
nybė, o Ji išlaikoma tik tada, 
kai yra kartu ir tautinė vieny-

veikia jaunuosius, kuriuos grei- galima sykiu būti dviejų tautų .prašė taip pat > nenusivertinti 
tai. pagauną lehgvai juos įvei- žmogumi. Kiekviena šeima, jei nuosmukiais, būti vieningais ir 
Iria ir per toli nuo namų nu- nenori suskilti, tegali pnklau- 
iiribr. syti vienai tautai.

Kai kurios valstybės, ypatin-
■■ ■ ' ■ - Katalikę Bažnyčia, statydama

įįei skatina ir remia tą kolek- mums prieš akis §v. šeimos 
lyrinį minios gyvenimą Tada pavyzdį pirmuoju sekmadieniu 
bendruomenė, kuri turėtų būti po Trijų Karalių, nori atkreip- 
Imonėm palaima, pasidaro it ti dėmesį, kad kiekvienos šei- 
kbkiu priešu, pučiančiu ir ar- mos tvirčiausiu pagrindu yra
dančiu šeimos židinius, šeimom jos vienybė su Dievu, čia ji 
tenka apsitverti it pilies šieno- randa savo ramybę, savo palai
mįs, kad galėtų nuo to pavo- mą ir savo apsaugą nuo pavo
jaus atsiginti. jų, it kokioje Dievo pilyje.

* Rūpinkimės dar ir tuo, kad
Lietuvię šeimom svetur toji mūsų lietuviškos šeimos, supa- 

kova dar pasunkėja dėl to, kad mos svetimos jom aplinkos, iš
riša bendruomeniška aplinka liktų mūsų tautos tvirtomis pi- 
neliėtuviška. Svetima dvasia limis.

kelti Lietuvos vardą. Savo veik
lą turėtume pagyvinti dar ir 
todėl, kad Vakarai, Rytų' spau^ 
džiami, 1959 metais dar labiau : 
išplėtė savo kultūrinį bendra- j 
darbiavimą su komunistų vai- i 
domais kraštais. Ekskursijos, j 
konferencijos, parodos, ’ net ; 
valstybių viršūnių vizitai didė- ; 
jo. JAV ir Didžioji Britanija ■ 
atnaujino kultūrinių mainų su 
Maskva sutartis, jas gerokai 
praplėsdamos. Sovietai tuo tar
pu, siekdami mainų padarinius 
sumažinti pavergtuose kraštuo
se, suintensyvino kovą su “na
cionalizmu” ir “revizionizmu”.
Režimo budrumui paaštrinti, 
Maskva pakeitė saugumo aukš-

J. GIRMANTAS |

KANDYS
Keturię yeiksmę pjesė «®®e^*»****

(2) y scena (Lyda, Gabrienė)
(Po valandėlės ateina iš dešinės su maisto davi

niu ir Gabrienė).
Gabriėnė: Padėk Dieve, panelyte!
Lyda: Dėkui, dėkui.
Gabrienė (sustojus): Tai žlugtelį išsiskalbei.
Lyda: Taip. Graži diena.
Gabrienė (padėdama savo našulį): Tai, sako, pa

ntie, ttitybė! Per akis, vidury dienos suka žmonės! 
Jei būčiau nemačius, tai būtų' ir nusukęs tris gra
mus sviesto!

'Lyda: Nusukęs?
Gabrienė: Taip, taip. Tiktai švyst užmetė ir vėl 

traukta šalin. “Palauk”, sakau, “šėtone! Dėk atgal!”. 
Pamanyk tiktai: dar lėkštė nenusistojo,' jau jis ima 
šalin. O kai pagal mano žodį uždėjo, palaikė, tai, 
pasirodė, ir trūksta trijų gramų! Taip, taip. Pama-

Lyda: Sudiev, sudiev. (Gabrienei nuėjus, atsidus- “Atvešiu tau ir naujienų. Neseniai buvau Bonno- 
ta). je. Sužinojau, kad ir tremtiniai gali studijuoti. Tai

8 scena (Lyda, Auksė) ' ir tu galėsi grįžti į muzikos pasaulį”.
(Atsiskubina iš kairės Auksė, užpakaly rankas Lyda: O, kaip puiku!

susidėjus, kažinką slėpdama). Auksė (skaito): “Atvažiavęs plačiau papasakosiu.
Auksė: Spėk, Lyda, ką atnešu. Visiems jums labų dienų ir geros sveikatos linkime.
Lyda: Man ir be spėjimo aišku. Lig pasimatant. Jūsų Rimas Valiūnas”.
Auksė: O nuo ko? Auksė: Hm ... Jūsų ... Gudruolis! Tiesiai bū-
Lyda (tiesdama į seserį ranką):, Duok šen. tų sakęs — tavo, ir tiek. (Sudeda laišką).
Auksė: Ne. Nuo ko? Lyda (susijuokus): Tavasis tai taip ir pasirašytų.'
Lyda (šyptelėjus): Duok, sakau. ' Auksė: Žinoma. (Rodydama laišką). Ar nešti ma-
Auksė: A, gudruole! Jau suprantu: jaučia tavo mai?

širdelė. Lyda: Nešk. (Auksė bėga).
Lyda (taiso skalbinius): Kokia tu maža, Aukse Lyda: še, paimk dubenį. (Auksė pagriebia dube-

Auksė: Palauk, Lydą nepyk. Ir žinai ką? Leisk nį ir nubėga).' -
man tą laišką perskaityti tau. Baisiai įdomu, ką tie 9 scena (Lyda)
kavalieriai rašo ... kitoms. (Lyda peržiūri skalbinius, paskui eina ir sėdasi

Lyda: Prašau, prašau, skaityk. Aš pasiklausysiu. ant suoliuko.
Auksė: Gerai, tuojau. (Atplėšia laišką ir skaito). Lyda (svajodama): Atveš naujienų ... Į mokslą

Brangi Lydute! vėl keliai atidari. Ir man ... Ar būtų lemta dar
Auksė: O, kaip meiliai! sugrįžti į nuostabių garsų pasaulį? Patirti jį širdim,
Lyda: Skaityk, skaityk. visa širdim ir siela ir lėkti, lėkti ... taip toli ir taip

10 scena (Lyda, kunigas)
Kunigas: Panele Lyda, laba diena.
Lyda: Sveikatos, kunige.
Kunigas (sėsdamas šalia Lydos): Svajoji sau viena.
Lyda: Padžioviau skalbinius ir ...
Kunigas: ... susisvajojai. Svajonių dabar ir lai

kas, panele' Lyda.
Lyda: Svajonių, tamsta sakai? Aiman! '
Kunigas: Kodėl? Pažvelk į dangų ir žemę —koks 

grožis! - /į?-
Lyda: Grožis, tik nevisur. žemė daugely vietų . a. 

murzina. Dangus, tiesa, skaistus.*
Kunigas: Dangus... Ir dangų aptemdo kartais de

besys.
Lyda: Ūkanos — tai ne dangus. Jos užeina ir 

praeina, dangaus mėlynėje šešėlio nepatikusios.
Kunigas: Gražiai pasakyta.
Lyda (žiūrėdama į. tolį): Antai girią ir keli me- J;; 

džiai prasikišę virš kitų. Jaunieji jų nepriveja ...
Kunigas (taip pat žiūrėdamas į tolį): Galbūt, ir J j' -. 

neprivys. v
Lyda: Taip gal ir žmonija dabar per visą galvą

būčiau neapsttiūrėjus... (Ima savo našulį). Ir užtru
kau dar, kad jie nesulauktų. Bariaus. Neiškenčiau, 
taip per akis!... Bėgu, panelyte. Sudiev. Manęs lau-

nyk tiktai, panelyte: per tiek žmonių po tris gra
mus — kiek atlieka! Taip, taip. Reikės pasakyti ir 
tamstos mamai: ji tticįa lėta žmona —tikriausiai 
jai sukniaukia po kelis gramus. Ogi ir aš ... kad

aukštai, kaip ji viena ... ištroškusi dvasia tegali! 
Aiman! Tiek laiko jau prabėgo veltui! Kiek būtų nu
veikta. .. (žiūri' į dangų). Dangau, dangau! Koks tu 
platus, koks tu gilus! Tie plotai begaliniai, tos gel
mės neišsiekiamos taip kelia sielą, taip gaivina šir-

už praėjusias kartas mažesnė.
Kunigas: Tu taip manai?
Lyda: Kažin ar galima kitaip manyti.
Kunigas: Tai technikos stebuklų neimi į galvą, — 

nepripažįsti?

Auksė (skaito): “Po ilgoko laiko štai vėl pri
statau laišką o netrukus ketinu prisistatyti ir pats 
visa savo povyza”.

Auksė: O, kur gi ne!
Lyda: Skaityk.

labiausiai.

Auksė (skaito): “Neseniai sužinojau, kad jūs visi 
nedidelėje Lėthų stovykloje, o dar esą vietos, tai nu
tarėm ir mes visi persidanginti pas jus. Mano tė
vai labai nudžiugo, sužinoję apie jus”.

dį! ... Tiesą tik tu tas pats ir betikai. Štai tie lau- Lyda: Menki stebuklai — išgalvoti ko baisiau- 
kai ir ta giria tolumoje jau netokie, kaip mano šią ginklą žudyti žmogui ir griauti viskam, kas gra-
brangioje gimtojoje šaly ... Ak, šituo ten laiku ne- žu, kas amžių genijų sukurta!
taip laukai bangavo, netaip žydėjo pievos, netaip ^Kunigas: Tiesa. Bet kaip pagelbėti žmonijai?

Auksė (reikšmingai): Tėvai ... Suprantam, kas skambėjo girios ... Netaip ir siela kilo nuo žemės z Lyda: Tai jūs turėtumėt žinoti —kunigai, ga- 
žydinčios ir giedančios ... Dangau, dangau! Tu vie- nytojai.
naa tik tas pats, O kitkas taip toli toli ... (B kai- Kunigo* Tai mes žinom. Bet mūsų per mažai . 
rėš atein* kunigą* civiliais drabužiais).
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PRUOENCIJA BIČKIENE ‘

“JT TURI NEPAPR ASTAI, GERI BALSI”
PRUDENCIJA BIČKIENE, American Opera Audition
dramatinis sopranas, kilusi padėti jauniems

B Radviliškio, Amneziją bal- dmmmnkams, Bsiunte juos >-
gusi Šiauliuose, Paavimo mo- ^J“n'

'kėši Vilniuje, vėliau Miunohe- Bk“das-.duodama P1?®" ... - „ , „ . ..
ne, Amerikon atvykusi * pasamdydama rmkia- km,. • . P«d«»«<|a

spauda gražiai įvertino jaunų
jų amerikiečių pasirodymą, 
džiaugėsi jų balsais. Vienas 
laikraštis pažymėjo:

"Visi trys amerikiečiai pui-

ARNOLDAS VOKETAITIS

Pianinu skambina ir akomponuoju:

ALEKSAS MROZINSKAS
Šokiams groja ROMO BUTRIMO orkestras

Bilietai gaunami
Brooklyne: J. Girikaus saldai

niu krautuvėje, pas E. Vaišno
raitę, E. Lubienę, O. Sijevičie- 
nę, O. Panetauskienę, E. San- 
danavičienę, J. Gerdvilienę, L. 
Žvinienę.

; VVoodhavene: J. Andriuko 
įstaigoje, pas M. Šalinskienę, 
D. Jonaičius.

Patersone: pas A. Mssionį.
Harrisone: pas M. Kohanskie- 

ne.

Taip pat galima įsigyti ir 
Darbininko administracijoje. 
Tel. GL 5-7281. Galima gauti 
ir paštu. Bilietę kaina 3 dol., 
balkone ir studentams — 2 dol.

Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto, kad nereikėtę prieš 
koncertą stovėti eilutėje. Kon
certas pradedamas punktualiai.

Aš tuo pasinaudojau ir paklau
siau Vaičienės:.

—Tai iš kokio krašto?
— Gi iš Dįdžiuliškės, Viešin

tų parapijos.
ninku grupė Milane pradėjo sa- Kitas laikraštis pabrėžė, kad ir pavardė buvusi ki

- - - - —- lOKla.

mus mokytojus. 1958 birželio Bičkianė; snmIlaMtNŠkai mūri- 
miŠ yra dainavusi kugelyje 15>erikieaų jaunųjų darni- IralM par«*i». 

virtų Vokietijoje lietuviams ir . ___vokiUams, tįp pat Amerikoje ™ rug' Pnidendja Bnikiene tun ne-
aplankiusi didesni,sias lietuvių p,uao men P^te « paprastai puikų balsą.

• kolonijas - rugsėjo men. Bohemą. Pruden- Grįžusi iš Italijos, dainavo
1 J „ . . cija Bičkienė Toskoje dainavo įvairiuose koncertuose, praeitą
Amerikiečių visuomenėje pir- titulinę partiją. vasarą visą sezoną dainavo Cim

H^i onu*8"!*' a. V Milane, tame operos mieste, dnnati Toscos vaidmenį, 
yo 1957 Indianoje, kur dai- . 
navo operoje.

Didžiausias laimėjimas buvo 
1958 m., kai jai teko American 

.Opera Audition Ass. stipendi- Eidamas Rochesterio gatve, 
‘ J8, tiksi Petrą Vaičię, atvykusį iš

Bergen, N. Y. Jei būsi , kada 
skaitęs Maironio “Jaunąją Lie
tuvą”, poemą, pamanysi suti
kęs Rainį iš Atkalčių Kris į 
akį stambus stomuo, gražiai 
nužilusi galva, dygūs šarmoti 
ūsai, rami laikysena, išmintin
gas akių žvilgsnis. Tai tikras 
pasiturintis Lietuvos ūkininkas.
Užkalbintas atsakys ramiai, lė- . gjŲg yj>a vedęs Oną Vilimaitę;

. t3*’ kiekvieną savo žodį sverda- Rūta studijuoja Ro-
t Bičkienė. mas. Aiški lietuviška tarsena chęsterio universitete,, visai lais

vai kalba lietuviškai, kaip ir 
jos tėvai bei seneliai. Vaičių 
duktė Genė yra ištekėjusi už 
žurausko, kaimynystėje, gyve
na taip pat ūkyje. Abu žuraus- 
kų sūnūs — Ričardas ir Ro
naldas — jau vedę. Ronaldas 
Vaičius yra susilaukęs sūnaus, 
kuriam Petras ir Emilija Vai
čiai yra proseneliai Jiem jau

ARNOLDAS VOKETAITIS

—Taigi, Staselyčia, Emilija.
— Jauna dar buvote, ar ne?
—Taik 22. Abu buvome jau

ni. Žadėjom grįžt ir gyvent Lie
tuvoje. Aš su 6 mėn. sūnumi 
buvau jau nuvažiavus, Petras 
paliko daugiau pinigų uždirb
ti. Nelabai sekėsi. Sugrįžau jam 
padėti, palikusi sūnų Lietuvoje 
pas motiną. Paskui pradėjo vi
si šnekėt apie vokiečio su rus- 
kiu karę. Taip ir likom Ame
rikoje.

— O sūnus paskui vienas po 
karės atvadavo, — įsiterpė 
Vairius, nugirdęs, ką žmona sa
kė. — Nuvažiavau pasitikti. 
Policija paklausė ar tai mano 
sūnus. Pasakiau taip. Polici
ninkas tik pažiūrėjo ir pasakė: 
nereikia dokumentų — tikras 
tėvo paveikslas.

Sūnus Valteris ir duktė Ge
nė tas gražias vaišes tėvam ir 
iškėlė. Vaišėse dalyvavo apie 
80 svečių. Palietus kalbose lie- 

1 tuviškus reikalus, aš dar Vai
rių paklausiau:

— Ar pasiklausot lietuviško 
’ radijo?

—Klausau kas sekmadienį. 
Tik kad būtų daugiau istori
jų, daugiau kalbų. Muzikos ir 
mes turim. Galim užsukti, ka
da tik norim.

— O lietuvių parapijai ar 
buvo sunkiai sužeistas. Už madienį, lietuvių banko patai- vo atšvęsta lapkričio 22 šv. Jur- priklausot, kai toli gyvenat?
narsumą buvo apdovanotas Vy- pose, 202 ir B St. kampas, 5 gj0 bažnyčioje ir salėje Roches- — Toli? Kokia čia toluma
čio Kryžium. vaL popiet teryje. Bažnyčioje sumos metu

įspūdingai giedojo iš Toronto, 
Kanados, atvykęs Prisikėlimo 

w parapijos choras ir solistas V.
ta Bungalmv ’lnn~ patalpose, t0’ kad “nerinktų į valdybą”. Verikaitis. Salėje buvo didelės
---- — -- ■ t ~ ... Tačiau Balfo susirinkimai nė- vaišės ir daug žmonių. Buvo vą ir lietuvius. Kai po praėju-
ville Pa Banketo Drovramoiė ’ra’ kaip gaHma būtų sukaktuvininkų vaikai, vaikai- šio karo buvo išleistas įstaty- niuviuas vurcuui» yra »iu- ---------- - .. . ' bažnvčios

iC dalvvaus aktorius VitSs 2u- šaukiami “suledėjusių fiai ir provaikaičiai. Buvo gimi- mas įsileisti bėglius, kun. J. dijavęs prekybos administraci- New Yorko Herald Tribūne P P’ y
v ’kauskas ir aSarotM akiU” tU nelai- nės, draugai dar iš Lietuvos, Bakšys, Rochesterio klebonas, ■ meno muzikos kritikas Paul

gg-t- . ’ mingųjų, kurie kankinasi var- pažįstami. Matėsi Jurgelioniai tada sudarė daugybę garantijų. Jaunystėje sunkiai dirbę. Vai- Henry Lang Voketaitį “Odipo
Marija Vaškaitianė gruodžio ge tolimajame Sibire arba ken- (Ona Jurgelkmienė —tikra Reikėjo ir darbo garantijų. Pir- riai užsitikrino senatvei ramų karaliaus” operoje pavadino ge-

29 buvo stipriai užgauta pra- ėia apleisti šiapus geležinės šie- .Vaičienės sesuo), Morkūnai, 9e- menybė buvo teikiama sutin- ir gražų gyvenimą. Dabar po- riausiu Kreono vaidmeny. N.
važiuojančio automobilio. Są- n08 Baltinis darbas yra arti- relini, Jurkštai, Emilija Tankie- kantiem dirbti ūkyje. Lietuvių ilsiauja savo ūkyje, lankomi Y. Times kritikas Howard Tau-
monę atgavo nuvežta ligoninėn. mo meiles darbas. Tą darbą nė, Akvilė Gudienė, Zlotkai— gi ūkininkų apie Rochesterį ne- vaikų, vaikaičių ir gerų draū- ban pavadino jį “patraukliu iš-
Džiaugiasi gyva ir tiki- atlieki atsilankydamas ir į su- visi kupiškėnai arba Šimonių daug. Tad kiek kun. J. Bakšys gų lietuvių, kurių kalbose tiek pildytoju”. - mošiūnas. sekret. Juozas Mk-

netrukus grįžti į namus. sirinkimą, ne tiktai aukodamas, krašto žmonės. Vaišėse vyravo pas Petrą Vaičių prašė darbo daug prisiminimų apie mielą Gražiai apie jį yra atsiliepę kevičius. finansų sekretorius
4 Algio Norvaišos Ir Darvidot Tad visus kviečiame ir visų linksma to Lietuvos krašto nuo- garantijų, > tiek ir gavo. O jų tėviškę ir savuosius. Philadelphijos ir kitų miestų V. Žukas, maršalka Petras Kirs-
AUcnoHės sužieduotuvės įvyko laukiame! Valdyba taika. Atgijo seni prisiminimai, buvo tikrai daug. B. Krokys laikraščiai. Jis susilaukė gra- lis. Karštas Patriotas

• ' — ’ -----------—------ /

lietuviai Vaičiai iš Bergen, N. Y.

Tę metę pradžioje minėta 
draugija iš visos Amerikos su
telkė 1000 dainininkę ir var-

f v žybę keliu iš ję atrinko 26 ir 
-f \ pasiuntė į Cincinnati, kur jie 
< < ■ du mėnesius lavinosi, dalyvavo 
4'į ' įvairiose programose, televizi- 

joje. Kovo mėn. varžybę keliu 
iš ję buvo atrinkti 8 geriausi 

- T Amerikos dainininkai (4 vyrai 
< ir 4 moterys). Ję tarpe buvo

primins kupiškėnų tarmę. Taip 
ir pasijusi atsiradęs Kupiškio 
valsčiaus raštinėje tarp malo
nių, gerų lietuvių ūkininkų.

Ir Petras Vaičius yra ūkinin
kas, bet Amerikoje. Gyvena 
netoli Rochesterio, savo ūkyje 
(104 akrų). Čia su žmona Emi
lija užaugino sūnų Vaitelį ir 
dukterį Genę. Abu vaikai jau 
savo šeimas turi. Valteris Vai-

“JOS PASIRODĖTE KAIP GERIAUSIAS ARTISTAS”
ARNOLDAS VOKETAITIS,

Amerikos lietuvis, bosas - 
baritonas, yra gerai užsireko
mendavęs ne tik lietuvių, bet 
ir amerikiečių tarpe. Jis yra 
New Yorko City Center operos 
narys ir Connecticut operos 
draugijos narys.

ZllNlUS
• ■

S i Adotibs Ergelis, Lietuvos lais- per Kalėdas Aleknų namuose, 
g: r? vės kovų invalidas, sulaukęs Viktoras Klapatauskas mirė 
"f? - " 60 metų amžiaus, praėjusių me- gruodžio 24. K.Č.
•.--4 ’ tų gruodžio 16 ^x> sunkios Ji-

*. gos mirė. Velionis atsikurian- Balto skyriaus valdyba ma-
? čios Lietuvos kariuomenėn bu- loniai prašo skirti kelias lais- 

-vo įstojęs 1919 m. Dalyvavo valaikio valandėles ir ateiti į
*nepriklausomybės kovose ir metinį susirinkimą. Susirinki- metų kaip vedę.

Klaipėdos krašto vadavime, kur mas šaukiamas sausio 10, sek- Auksinię vedybų sukaktis bu-

t ,<■»* -——iti  uuju i amui Kily ucoa, imu amu

f fj Philadelphijos ateitininkai "era. ™lonus ir nenoriai lai- 
■■ vasario 6 ruošia didelį banke- P’?0’’.!? privengia.dėl

2401 W. Main St„ Jefferson- Tačiau Balio susirinkimai nė*

už 15 mylių? Čia priklausom. 
Tik kai kada ten nueinam j 
amerikonų bažnyčią.

Petras Vaičius skiria “ame
rikoną" ir lietutį. Myli Lietu-

ją ir Quimipiac kolegijoje 
(1954) gavo bakalauro laipsnį. 
Tuo pačiu metu lankė dramos 
mokyklą Yale universitete. ‘

Visuose pasirodymuose Ar
noldas Voketaitis neslėpė savo 
lietuviškos kilmės ir niekada 
nekeitė pavardės. ,

Kaip solistas dainavo su A- 
merikos armijos orkestru (1955 
-1956), Radio City Music Hali 
(1959). . ■ I

Su pasisekimu jis dainavo 
televizijoje ir per radiją. Svar
biausi jo pasirodymai buvo 
Arthur Godfrey (CBS-TV) pro
gramoje, kur jis laimėjo pre
miją; Arlene Francis progra
moje (ABC-TV Howard Miller

žaus laiško iš pasaulinio masto 
dirigento Leopoldo Stokowskio, 
kuris dirigavo “Odipą”.

Stokowskis rašė: "Savo dai
navimu ir vaidyba jūs pasirodė
te kaip geriausias artistas".

Cambridge, MasąTas liausimas buvo iškilęs
Valerija Jankauskaitė ir Ka

zimieras Mikšys susituokė sau
sio 2 Nek. Pras. švč. M. Mari
jos lietuvių parap. bažnyčioje. 
Vestuvių vaišės įvyko Lietuvių 
Kat. Klube. Tarp daugelio gimi- 

Kai būsi garsus, tai ištars niM artimųjų dalyvavo kleb. 
kun. Pr. Juškaitžs ir kun. S.

kartą per Arthur Godfrey pro
gramą, kur jis pasisakė esąs 
lietuvis ir net lietuviškai pa
dainavo, ir Arthur Godfrey pa
sakė, kad nesibijotų savo pa
vardės:

kažin kokią pavardę".
Tokia savo pavarde jis dai

nuoja ir City Center Operoje

Saulėnas. Povestuvinei kelionei 
jaunavedžiai išvyko į Kanadą.

Alaks. ir Aid. Dubauskaitė -programoje Chicagoje (WGN- *r kitose programose.
TV), per radiją dainavo šiose Dainuodamas įvairiuose kon- Baniai susilaukė trečiosios duk- 
programose: Robert Q.. Lewis ceriuose, jis yra susilaukęs, gra- relės.
(CBS), Arthur Godfrey (CBS), žiu spaudos įvertinimų. The Sodalietės sausio 3 sekma- 

į Monitor (NBC), Big Joe’s Hap- Evening Star Washingtone, D. dienj dalyvavo ’ m^ose
piness Exchange (ABC). ėjo bendrai šv. komunijos, ir

Per vasarą yra dainavęs "Voketaitis dainavo su įgūdi- .turėjo mėnesinį susirinkimą.
Green Mansions, Warrensburg, mu ir geru skoniu ir sušilau- m .......
N.Y. kė didelio pritarimo iš gausios W,r* ^1* Bartašianė iŠ Bngh-

ton, Mass. Palaidota iš Šv. An-Arnoldas Voketaitis yra stu- publikos".- 
dij^vęs prekybos administraci-

Atitaisymas. Pereitame Darbi
ninko numeryje skelbiant Lie- , 
tuvių Katalikų Klubo naujai iš
rinktą valdybą sumaišytos pa
vardės. Turėjo būti: pirm. Juo
zas Saras, vicepirm. Juozas Ta-



Jersey, New Yorko, Connecticut ir Pennsylvanijos valstybėse
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srityje ląiškanešio. Buvo pa
duota 100,000 balsų. Daugiau
sia balsų surinko šio mažo mies-

WNTA radijo stotis apmo
kės jo ir jo žmonos kelionę 
sprausminiu lėktuvu į Havajus. 
Juodu bus nuskraidinti į Ho- 
nolulu ir bus tos radijo stoties 
svečiais Waikiki Beach viešbu
tyje Hotel Biltmore.

K. Ulinskas gimė prieš 50 
metų Paterson, N.J. Jo tėvai 
— Lietuvos džūkai. Tėvas Ipo-

“Sunny” Ulinski. Ir tai atsiti
ko miestelyje, kur lietuvių yra 
visai nedaug ir nėra jokios lie
tuviškos draugijos.

Kai apylinkių lietuviai tuo 
stebisi, tai to miestelio gyven
tojai tai nelaiko jokia staigme- litas iš Lydekininkų km., Mer- 
na, nes Ulinskas, anot jų pa- 
reiškimų spaudai, yra daugiau

Fair Lawn, N. J. Gruodžio 
25 rytą Newark, NJ.» radijo 
stotis ėmė skelbti,. kad Pater- ■ 
šono pašonėje esančio mieste
lio laiškanešys Kazimieras U- 
linskas laimėjo populiariausio 
tos radijo stoties veikimo sri
tyje paštininko vardą ir apmo
kamą dviem asmenim kelionę 
ir 15 dienų išlaikymą Havajuo
se. Laikraštininkai ir mieste
lio gyventojai ėmė veržtis į jo ' 
namus Bellair Avė. 7-21 nr., o
Newark, N.J., radijo stotis W jų šeimų narys, o ne kasdie- 
NTA, pasigriebusi abudu Ulins- ninis jų lankytojas. Jis visada 
kus, išsivežė į savo studiją, kur juos sutinka su maloniu nusi- 
padarė su jais pasikalbėjimą, šypsojimu ir pasiryžimu visiem 
Šia Ulinsko laime džiaugiasi ir padėti. Dėl to ir vardą yra ga- 
didžiuojasi ne tik patys Ulins- vęs “Sunny”, nes jo veido nie
kai, jų giminės, senas tėvas, kas nemato apsiniaukusio. Ir 
apylinkių lietuviai, bet ypač tie malonūs jo šypsniai jau švy- 
Fair Lawn miestelio gyvento
jai.

Rinkimai tęsėsi du mėnesius. 
Juos organizavo WNTA radijo 
stotis savo veikimo srityje, t. 
y., New Jersey, New York. 
Čonn., ’ir Pennsylv valstybėse. Symons, kuri spaudai pareiškė: 
Balsavo paminėtų keturių vals
tybių gyventojai,ieškodami sa
vo ribose populiariausio toje tikrai būtų išrinktas'

ti 23 metus jo pašto tarnybo
je. Užtat jo miestelio gyvento
jai labai aktingai dalyvavo rin
kimuose, ir jis laimėjo.

Didžiausia jo rėmėja šiuose 
rinkimuose buvo ponia Sadyė

"Aš prisiekiu, kad jei jis kan
didatuotų j vietos mayorus, tai

MURZIUKAS IR JŪRATĖ
šis pasakojimas nėra sugalvotas. Jis vaizduoja vieną lietuviu 
šeimą Vokietijoje, kai ten lankėsi SSSR sportininkai. Tarp jų 
buvo ir lietuviai, turėję ženklus su rusiškom raidėm "CCC 
P". Rungtynės vyko Augsburge, o toji šeima Miunchene per 
radiją jy klausėsi. Tarp klausytojų buvo ir Murziukas__

kinės -”v., o motina Marijona”' 
Saurusevičiūtė iš Naujavalakių 
km., Krosnos v. Juodu susituo
kė Patersone 1898 sausio mėn. 
ir užaugino 6 sūnus. Motina ir 
2 sūnūs jau mirę. Tėvas Ipoli
tas dar tebegyvena, ateinančiais 
metais tikisi švęsti savo 90 me
tų amžiaus sukaktį, o sekan
čiais metais 70 metų nuo atvy
kimo į Ameriką jubilėjų. Jis 
yra pirmasis lietuvis, apsigyve-. 
nęs Paterson, N.J., ir tuo bū
du su juo prasideda šios kolo
nijos lietuvių istorija. (Plačiau^ 
apie, jį rašiau 1956* iri. Balan
džio 13 d. “Darbininke ’).
• Laimingasis laiškanešys yra 
vedęs čia gimusią lietuvaitę 
Albertą Tarailaitę. Juodu augi
nk tris sūnus (16, 13 ir 11 m. 
amž.). Jis yra Lietuvių Klubo 
Paterson, N.J., narys-. Populia
rus ne tik gyventojų, bet ir, 
paštininkų tarpe — Bergen 
Couiity laiškanešių draugija jį 
išrinko savo prezidentu. Į ke
lionę Ulinskai išvyks apie vi
durį sausio mėnesio.

Pater-Son-letis

KALĖDINĖ EGLUTĖ ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJE
Kennebunkport, Me. —; Šv.

Antano gimnazijos mokiniai, Betlėjaus prakartėlę. 
prieš išvykdami Kalėdų atosto
gom, gruodžio .14 buvo suren-. 
gę kalėdinę eglutę. Daugiausiai 
triūsė ir vadovavo ketvirtokai 
— paskutinės klasės mokiniai. 
Visa jų ruoša buvo dengiama 
paslapties: norėta nustebinti 
giriinazijos vadovybė ir moky
tojai. Ir tai jiems pavyko.

Atvėrus duris,salė sublizgo 
įvairių spalvų vainikais ir žė
ručiais. Eglutės grožis ir spal
vų mirgėjimas dangiškomis var-

somis tarytum veste vedė į grindine mintimi buvo išreikš
tas Dangiškojo Kūdikėlio ne
turtas, tačiau tasai neturtas, ku- 

e
-ris padaro dvasiškai turtingą 
kiekvieną, kas su nuolankia šir-

* dimi prisiartina prie Kūdikėlio 
prakartėlės. Meninę programą 
suorganizavo ir atliko patys 
mokiniai.

Stalai buvo padengti skaniais 
užkandžiais — taip pat staig
mena, kurią rūpestingai paruo
šė šaunūs virėjai.

i Eglutės vakarėlį ir užkan- 
i džius buvo pakviestas pradėti 

lietuvių pranciškonų provinci
jolas ir gimnazijos rektorius

> T. Jurgis Gailiušis, O.F.M., da
lyvaujant visiem mokytojam ir

- Kennebunkport vienuolyno tė 
vam.- Meninės programos pa-

valandėlė 
išreikštas au- 
kitiem.

BRIDGEPORT, CONN.

DARBININKO šis numeris < 
administracijos išsiuntinėtas / ~ t 
susipažinti ir tiem lietuviam,' 
kurie Darbininko neskaito. Ad- ‘ 
ministr&cija nori tuo būdu pa
siūlyti laikraštį užsisakyti 1960 v:■■ 
metam, o ypačiai pakviesti at
silankyti i Darbininko koncer
tą sausio 17. Koncerto progra- v 
mą išpildys žymūs mūsų solis
tai — Prudencija Bičkienė ir 
Arnoldas Voketaitis, o taip pat 
žinomas pianistas Aleksas Mro- 
zinskas. Plačiau prašome skai
tyti 4 puslapyje apie solistus 
ir 8 pusi, apie koncerto vietą 
ir laiką._

““^— Vytautas Alantas sausio 
10 d. 12:15 vai. ispanų mažo- . 
joje salėje Detroite pradės skai
tyti paskaitų ciklą tema “Ra
šytojo misija tremtyje”. Paskai
tas ruošia Detroito lietuvių 
bendruomenės apylinkė, kuriai 
vadovauja veiklusis V. Kutkus.

— V. Sabas su žmona iš 
Medford/ Mass., Naujųjų Metų 
proga buvo išvykę į Rochester, 
N. Y., aplankyti savo giminių 
— Roberto ir Emilijos Kirdėjų.? " 7

— Dr. Domas Jasaitis,. kuris 
dirba Tampos džiovininkų lf 
goninėje, švenčių įproga buvo 
atvykęs į New Yorką aplanky
ti savo dukters ir žento su vai
kais — K. ir L. Valiūnus.

— Stasys Rauckinas, veiklu
sis ateitininkas nuo jaunų die
nų, gyvenąs dabar Chicagoje, 
sutiko vadovauti komisijai, ku
ri rūpinasi Ateitininkų 50 me
tų sukakties minėjimo ir kon
greso informacija. Kongresui 
rengti komitetui vadovauja Ka
zys Kleiva.
— Kotryna Grigaitytė paruošė 

spaudai novelių rinkinį, ieško 
leidėjo.

— Kun. J. Švagždys, Brock- 
tono seserų vienuolyno kape
lionas, po antros operacijos pa
mažu sveiksta ir tikisi po sa
vaitės kitos iš ligoninės grįžti

Programos metu mokiniai 
apdalino dovanomis savo mo
kytojus, o mokytojai — savo 
mokinius. Tai buvo džiaugs
mo susiartinimo 
— dovanėlėmis 
kojimasis vienų

Pabaigoje T. Jurgis Gailiu
šis, O.F.M., visų lietuvių pran
ciškonų vardu padėkojo už jau
kią ir nuotaikingą kalėdinę va
landėlę, reikšdamas pasitenkini
mą gimnazijos mokinių suge-

Šv. Jurgio parapijos klebo- rapijos choras giedojo mišias 
nas kun. J.».V. Kazlauskas pe- ir kitas Kalėdų giesmes. Tik kai 
reitą sayaitę susirgo ir paguldy- kurie choristai dėl ligos nega- 
tas ligoninėn. Jo pareigas da- Įėjo atlikti solo ir duetų, ku-

tai tokie žmonės, kaip tame 
filme, kur su tėčiu mačiau. Ro
dos, pasakojau, ar ne? Ten bu- bar eina kun. J. Juškevičius, riuos buvo parengę. Varg. A. m

tukų, bet jau protinga. Lanko pranti, durneli! Dar tu toks vo pįįtas dėdė su viena parapijos vikaras, kuris praei- Stanišauskas labai apgailestavo.
pirmąjį pra^^os^mokykl°§ sky- mažas. Nežinai, kad ta virvė ve- juoda akim. Jis gaudė mažių- tą sekmadienį per visas pamal- Po mišių choristai susirinko Sausio 5 vėl visi mokiniai
rių. Mokykra,^Mįttftė,' Vokiška, da iki Miuncheno, ten į tą bokš- kus šuniukus, uždarinėjo į nar-; das ragino parapiečius melstis, ^pMs * A. -Stanifeuską, kuris pa- susirinko studijom — baigti
bet Jūratė yra geriausia mo- tą. Ar matai? Tenais. žiūrėk! vus, nedavė ėsti. Tai labai ne- kad Dievas duotų klebonui svei- vaišino
kine. Ji kasdien turi įrodyti, Murza ištempia kaklą, pasta- gražu, supranti. Ar tu, Murza, katos ir greitu laiku galėtų Au v • -u- - atžvmėti nirmaia šv Antano
kad lietuviai už kitus nepras- to ausis, kraipo galvą ir dai- supranti? Tie sovietai — tai grižti į parapijos darba. . * ° 1skyr‘aws susinnkime P, ? ! < ™
tesni. Vokiškai kalba nepras- rosi pro langą. Jūratė juokiasi: tas niktas vienaakis dėdė rinkta komisija ruošti Vasario gimnazijos laida ateinanti pa-

Jūratė, linaplaukė mėlynakė kėši pasprukti. — Palauk, Mur- 
mergaitė, dar tik šešerių me- za, sėdėk čia! Tu nieko nesu-

1959-60 mokslo metų, kurie bus
į namus.

tesni. Vokiškai kalba nepras- rosi pro langą. Jūratė juokiasi: kaip tas piktas vienaakis dėdė.
. čiau, kaip Gretchen Mueller ar — Durniukas,tu Murza! Rei- kaip jis vadinas? Jo var- Parapijoje daug yra sergan- 16 minėjimą. 

Franz Huber — tikri vokietu- kia klausyti, d ne žiūrėti. Bet das Palauk prisiminsiu Jo senelių ir praėjusiais me- 
................... '" ’ F tais buvo keletas mirimų. Mi- 

Suklyko Mum ganiausiu « taip, .pat Darbininko plaiin-

Klimaitienė, kuri savo testą- ^tuvių Katalikių Moterų visai kuopai tiek atskirom na- 
mentu oaliko šv Jurgio uara- SaJun^os 66 kuo?a suru°se pa- rem uz paslaugas parapijos ir 

iioi /irti a irr % t gerbimo vakarą ilgametei kuo- bažnyčios darbam. Svečiams 
pijai 500 dol. A. Khmaitis yra , . . V . „ xPos sekretorei Onai Baltramai- ir moterims linksmai besisne- ilgametis parapijos trustens. *. . T.. . . . , ,tienei. Išbuvusi tose pareigo- kuciuojant, vaisęs dar užtruko.

Kalėdy šventės praėjo labai se ir nenuilstamai dirbusi Mo- Moterys skirstėsi patenkintos
smagiai. Bernelių mišiose žmo- terų Sąjungai 45 metus, Ona ir dėkingos kuopos pirmininkei
nių buvo pilnutė bažnyčia. Pa- Baitramaitienė paprašė būti pa- Justinai Bunienei, kuri buvo

keista. Dėkingos ir pilnai įver- svarbiausia to susiėjimo inicia-
tindamos jos pasišventusį dar- tore, taip pat ir darbščioms
bą, kuopos narės gruodžio 27 
susirinko parapijos salėje su
sirinkimu ir vaišėmis 
Oną Baltramaitienę.

Susirinkimą malda 
kuopos dvasios vadas 
Pragulbickas.’ sukalbėdamas 
maldą už mirusias nares. To
liau susirinkimui vadovavo kuo
pos pirmininkė Justina Bunie- 
nė. Ji padėkojo Onai Baltra- 
maitienei už ilgą ir tvarkingą 
kuopos knygų vedimą be ma
žiausio atlyginimo ir iškėlė 
jos pasišventimą kuopos reika
lams. Dėkingumui išreikšti jai modernioje klubo salėje 69-61 
buvo įteikta dovana. Pirminiu- Grand Avė., Maspeth. L.I. Atsi- 
kė taip pat pranešė, kad kuo- lankiusieji bus sužavėti melo- 
pos raštininke pakviesta ir su- dingą bei spalvinga programa, 
tiko būti Julija Radžiuvienė. jos Dalyvauja Rūtos ansamblio cho- 
pagelbininke — Marija Juškie- ras ir solistai, diriguojant Alg. 
nė. Kačanauskui. taip pat Rūtos

PREL. MYKOLAS URBONAS į pietus atsilankė naujai į tautinių šokių grupė, vedama 
vm. ___________ ____- ______ DuBois, Pa., lietuvių šv. Juo- prelatus pakeltas parapijos kle- J. Matulaitienės. Po programos

i tau pasakyti? Tie sovietai __ lazda. Paima tą lazdą už zapo parapijos klebonas ir de- bonas kun. M. Kemežis, kurį bus šokiai, grojant Gene Mitch-
., Laz- kanas, gruodžio 18 .atšventė 44 moterys pasitiko širdingais plo- ’■* * *
Bet tu metų kunigystės sukaktį. Į- 

nusiramink, Murza! Ko taip šventintas į kunigus 1915 gruo-

O. vasarį. G.

kai. ir iš bokšto nieko negirdėsi, vardas, rodos, šungaudis!
Kiek kitoks yra Jūratės šu- Tik mūsų radijas girdi, ką 

niukas — Murza. Jis visai dar bokštas sako, ką sako, ir mums
ELIZABETH, NEW JERSEY

kvailutis, nes vos kelių mėne
sių. Bet jam ir nereikia steng
tis kitus pralenkti. Visi šuniu
kai loja vienodai, visame pa

pakartoja.
Tolų paaiškinimą, atrodo, su

prato ir Murza. Jis pavizgino 
nukirptos uodegytės galiuku,

saulyje. Jie ir tautybės nepa- apsilaižė ir sucypė, 
žįsta. Šunims nereikia nei tė
vynės nei laisvės — tik šei
mininko. Jūratė yra gera savo 
Murzhiko šeimininkė ir moky
toja.

— Cit, Murza! — sudraudžia 
Jūratė, pakėlus pirštą, ir šalia 
atsisėda ant melsvo kilimo. — 
Cit, laikykis tvarkos, prašau! 
Ir klausykis, ką sako radijas. 
Tas dėdė kalba labai iš toli, 
iš Augsburgo, žinai. Aš ten sy
kį buvau, tai ir žinau. Kad ir 
toli, bet aiškiai girdėti, ar ne? 
Tas dėdė, matai, kalba Į tokį 
daiktą, kaip butelis, žinai. O 
tas butelis turi dar ilgą ilgą 
virvę ... Žinai, va, tokią ... 
— Jūratė išskėtė rankas ir pa
rodė, kokio ilgumo ji galėtų

— Ei, judu ten! — atsiliepė 
mama. — Geriau klausykit, ką 
radijas sako.

Jūratė patraukia pečiais dėl 
tokio suaugusių žmonių ne
kantrumo. Paima Murzą į glė
bį ir pakuždom moko:

— Murza, tu nedainuok! Ma
tai. mama barasi. Ji nori klau
syti apie sportininkus. Ar tu 
žinai, kas yra sportininkai? Kur 
tu žinosi toks mažas. Tai labai 
linksmi žmonės: jie laksto, šo
kinėja, svaidosi, mėtosi..

šuns balsu. Pašoko visom ke
turiom. iš karto ir leidosi bėg
ti.

— Tylos, po šimts pypkių! 
— suriko tėtukas prie radijo 
aparato. — Kam kirkini tą 
šunsnukį? Negali žodžio supras
ti. Abu išvarysiu pro duris!

Jūratė susigūžė kupron. pa
sigavusi Murziuką. Paglostė, p 
Pamylėjo. Pakrapštė pasmakrę.

— ša, Murza, ša ... Dar tė- ’ 
tė išvarys. Geras, geras šunytis. ! 
Va, taip sėdėk ir necypk! Taip, ‘ 
gerai. Be reikalo tave taip iš
gąsdinau. Tie sovietai sporti
ninkai, žinai, nėra tikri sovie
tai. Tai geri žmonės. Tarp jų 
yra vienas geras dėdė ir teta. .

— Lietuvoje po operacijos 
gruodžio 23 Kaune mirė kun. 
Vincas švelnys. Buvo gimęs 
1886, praėjusiais metais atšven
tęs 50 m. kunigystės sukaktį. 
Ilgą laiką buvo Mariampolės 
gimnazijų kapelionu. Paskutiniu . 
laiku klebonavo Višakio Rūdoje. 
Ten ir palaidotas gruodžio 26.

— Dainavos ansamblis, susi
kūręs dar Vokietijoje prieš 15 
metų, o dabar veikiąs Chica
goje, sausio 30 vyksta koncer
tui į Detroitą. Statys muzikinį 
veikalą “Vestuves”. Koncertą 
ruošia Detroito lietuvių bend
ruomenės apylinkė.

PREL. M. URBONAS

pagerbti

pradėjo 
kun. J.

šeimininkėms JJbgutienei ir 
Kakštienęi, taip skaniai paruo- 
šusioms vaišes.

Kuopos korespondentė HARTFORD, CONN.
LDS 6 kuopos susirinkime 

gruodžio 20, 1959, išrinkta nau
ja valdyba ateinantiems me
tams —, pirm. S. šrupšas, vi- 
cepirm. A. Mazalas, iždin. P. 
Manikienė. nutarimų raštinin
kas A. Armaitis. finansų rašti
ninkas A. Paleckis. Visi ilga
mečiai kuopos nariai ir katali
kiškos spaudos rėmėjai. Rep.

NEPAPRASTAS KONCERTAS 
MASPETHE!

Amerikos Liet. Piliečių Klu
bo Moterų Skyrius ir Jokūbo 
Stuko Lietuvos Atsiminimų Ra
dijas pirmą kartą bendromis 
jėgomis ruošia didžiulį koncer
tą ir balių. Koncertas įvyks 
sausio 9. šeštadienį, 7 vai. vak.

Bet ginai, kas jie yra? Lietuviai, 
tai so- Murza, tikri lietuviai! Netiki?

Tikras dalykas, sakau ... Ma
ma, kaip tos tetulės vardas?

— Birutė, vaikeli, Birutė!
— O kaip jos lazda vadina

si?

šitie, kur atvažiavo 
vietai. Labai negražu, kad jie 
sovietai, žinai. Mama ir - tėtis 
juos pažįsta. Jie labai pikti. Jie 
mus išvarė iš namų ir nelei
džia grįžti, matai. Ir senelė su 

būti, o Murziukas tuo metu tai- seneliu norėtų atvažiuoti bet 
neleidžia tie sovietai ...

Murza aiškiai pradeda ner
vintis ir bando ištrūkti iš sa
vo globėjos rankų.

— Negalima, Murza, lik čia, 
čia! Vėl tu nesupratai. Vargas . . » .

i su tokiais mažyliais- Kaip čia mėtosi. Žinai, tokia ilga

NURSING SCHOOLS

RUOŠIAME LIETUVIfiKAS VE5TL--

SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

hMIll

KSTA8KMT

LOWELL,MASS.

Mūsų kolonija rengiasi mi-

Sį

— Gi ietis, dukrele. Birutė 
mėto ietį. Bet tu nekliudyk 
mums klausytis.

— Tai matai, Murza! — Jū
ratė vėl sušneko su šuniuku. 
— Ar aš nesakiau? Birutė ie-

vidurio, įsibėga ir zirrr. 
da skrenda, žinai ... jiniais. Savo kalboje prel. M. 

Kemežis sveikino gražiai vei- 
kruti? ... Ta lazda tokia dide- džio 18 Erie vyskupo, tuojau kiančią kuopą ir dėkojo tiek

nėti Lietuvos nepriklausomybės Ič, kad jos nepavilktum vistiek. buvo paskirtas į šv. Juozapo 
sukaktį. Gruodžio 20 kelių or- O Birutė pavelka ir numeta, 
ganizacijų atstovai turėjo pa- ū ..........
sitarimą. Dalyvavo ir šv. Juo- tus su adatom ... Tikras da- joje jis įkūrė pradžios ir aukš- 
zapo parapijos vikaras kun. Al
fonsas Janušonis. Nutarta 
kviesti kiek galima daugiau or

•- parapiją, kurioje ir dabar te- 
Paskui dėdė bėga. Jis turi ba- bėra. Savo nedidelėje parapi-

lykas, pati mačiau. Netiki? Pa- tesniąją mokyklą. Taip pat 
klausk tėtės. Tas dėdė su ada- globojo šv. Antano misijų baž- 
tom bėga toli, toli. Ir ne taip nyčią Helvetia miestely, kasyk- 

ganizacijų- Minėjimas numaty- toli, žinai. Jis vis bėga ratu, lų rajone, kur irgi pastalė pra- 
ves. sales parengimams ir tas surengti vasario 21 D.L.K. baisiai greitai. Greičiau uz džios mokyklą. Mokyklose dir- 

Vytauto klubo svetąįnėje. Ren- sargienės vilkšunį, tikra’. Neti ba seserys pranciškietės. Jo su- 
gimo komitetas pasidalijo dar- paklausk tėtės. Jis sakė ... kakt| paminėjo vietos Įaikraš-

(Nuketta i 6 psL)

Tel. MU 3-2928
VACYS STEPONU v .

■ ---------------- - -- bais. L. Paulauskas čiai.

Mūsų mielam nariui

YOU ARE NEEDED 
AS A NURSE!

The St. Matys Schoo! of Nursing, 
conducted bv the Franciscan Sisters 
of St. Joseph at 1298 ST. MARKS 
AVĖ.. Brooklyn. N. Y.. w:II teach 
you. For information write or phone 
Šistcr SILVERINE. R.N. Directress.

Telephone PR 4.3600

ko orkestrui. Įėjimas — tik 
1.50 dol.; vien šokiams — 1 
dol. Rengėjai kviečia ir laukia 
atvykstant į Šį šaunų vakarą

ADAM R E ALT Y CO,

A COMPLETE REAL ĖST ATE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL ESTATE. SALES 
APPRAISALS, MORTGAGES 

& MANAGEMENT" INSURANCE 
FIRE, C ASU A LT Y. LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS

Vincentui Padvarieciui
FOR FAST ACTION

AND PREFERRED ATTENTION, 
SEE ADAM FIRST"

jo broliui a.a. STANISLAVUI, Sibiro tremtiniui mirus 
Lietuvoje, jam ir artimiesiems gilią užuojautą reiškiame

BAISOGALIECIŲ BMIUUŲ KLUBAS

A D A M R E A L T Y C O.
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth. N. J.

EL 4-1570
Adam Stankūnas. Realtor 

Vytautas Kvietkauskas. Saleoman



■esą

ious Groupes

Atletas

PILGRIMAGES100,000 dol.
Bob Bačkus (Robertas Bak-

EMPLOYMENT AGENCIES

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS WEDDING

35 So. Bth Street

Ręski. ILKnois 8-7118

WINES & LIOUORS

Didžiausias pasirinkimas

M. NOVAK & SONS

P ATE A INC. 
TRAVEL-TOURS

jis buvo tokį svorį numetęs 
66 pėdas* ir 2 indus ir tuo pa
siekė pasaulinį rekordą, kurį tik 
prieš keletą savaičių jam pri-

Mūsų brangią Motinėlę, 
Senelę, ir Prosenelę

GREEN GABLES HOTEL
. LEWISTOWN, P4-
20 Rooms. Special Kates to Religious Groupes
Telephone LEwistown 8-6701

So. Bostono Ketuviųpilieeių 
draugijos pirmoji šachmatų 
komanda sužaidė lygiom su 
Bostono meisteriu—Cambridge 
klubu 2^-2%, o pr. sekmadienį 
vėl lygiom su Boylstono klubu 
2^-2Vs- Čia gražią pergalę pa
siekė Gediminas Šveikauskas 
(Bostono miesto meisteris), su
dorojęs Naujos Anglijos mes-- 
terį John Curdo. Tašką pridėjo 
Starinskas ir pustaškį Švei
kausko brolis Leopoldas.

Lietuvių B komanda prieš 
šventes laimėjo iš GBI 3-2. Po 
tašką gavo R. Karosas, H. 
Strolia ir S. Vaičaitis.

Dj^AjNS,

>Hk ŪHc&VTį# HUU8E — CHESTER, NEW JERSEY
IK* .sON rt r*. t»t- AJL'l'AA

vu««a m Groupes

MODERN CADILLAC RENTING 
COMPANY

COACH-AND-FOUR INN
349 E. LINCOLN HIGHVVAY, COATESVILLE, PA.
54 Rooms — $4.00 Up. Special Rates to Religious Groupes
Free Parking. DU 4-1500 _______________________ -

BERKSHIRE HOTEL
5th & WASHINGTON STREETS, READENG, PA.
248 Rooms — $525 Up. — Special Rates to Religious Groupes

, FRanklin 3-5211-________________________

STRATH HAVEN INN
YALE A HARVARD AVĖS., SWARTHMO1 
75 Rooms — $5.00 Up — Special' Rates to 
Kingswood 3-0680

WOLCOTT HOTEL — 4 WEST 31St STREET, N. Y. CITY
Near Penu. Station - Macy’s and Gimbels.
Moderate Daily and Weekly Rates - Special Rates to Religious Groupes 
LA 4-7800

ONAWA LODGE —
ROUTE #9. MOUNTAIN HOME, PA.
J50 Rooms — $8.00 Up. Special Kates to Religious Groupes 
LYndhurst 5-7421

aiARLBUROUGH HOTEL — RAST ORANGE, I.KW JEKSEY 
•v auuao — ridilAoUNAAKUii Ra.'X'jbk»

Nuliūdę: dukros, sūnūs, 
anūkai ir proanūkai

HOTEL ST. JAMES — “A Home Away From Home" — 109 West 45th St 
SINGLE from $3.00 Daily; DOUBLE (with bath) from $4.00 Daily. 
At Radio City and Times Square. - Low Weekly Rates - Free Radio - 
21” TV — JUdson 2-5190

GRIPSHOLM RESTAURANT — 58th STREET & 2nd Avenue, PL 9-6260
324 E. 57th STREET, N.Y.C. — Authentic Svvedish SmorgasbOrd 
Diners’ Club,& American Express
Pranei - Cene - Cocktails — Parcheggio pubblico gratuito

LAND’S ENO — 80 Brown’s Road, Sayville, L.l. — Outstanding Sea Food 
& American Cuisine. Cozy fireside wannth. Commission Breakfasb* - 
Weddings - Religious Functions. Open all year. Closed Tuesday. Mem- 
ber American Express & Diner’s Club. For reservations Sayville 4-1888

NEW SAULPAUGH HOTEL — CATSKELL, N. Y. 
67 ROOMS - EUROPEAN PLAN from $3.50 up. 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
CATSKILL 51$

MIDWAY HOTEL — lOOth STREET k BROADWAY, N. Y. CITY.
Rates from $3.00 — SINGLES - DOUBLES — Kitchenette Studio 
Rooms. Low Weekly A-Special Monthly Rates. Transients - Permanents 
MO 6-7200

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

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

(Money Orders), Mutual Funds
'Kreiptis:

HOTEL WA8HINGTON — NEWBURGH, N. Y.
ISO ROOMS - GARAGE - PARKING
Rates from $3.00. — Special Rates tx> Religious Groupes. 
JOtm 1-4200

JAMES WILSON HOTEL — HIGH & PITT STREETS, CARLISLE; PA. 
55 Rooms - $3.00 Up. Free T.V. - Dinning Room - Cocktail Lounge. 

„ Special Rates to Religious Groupes. Theodore C. Hyssong, Prop.
Telephone CH 3-5318- ,-r- • r-_______ . ■■ ... .

R1VERVIEVV HOTEL
77 WA1'£R STREET, TOMS RIVER & NEVV^JERSEY
Kates — 3z50 up. special Consideration Criven to Religious Groupes 
Dl 9-3402 i

Registruokitės jau dabar 
Specialiai piligrimų kelionei 

j “Krikščionybės šaltini” 
Kelionė priežiūroje dvasios vadovo 

H.E. The Most Reverend
WILLIAM R. ARNOLD, D.D. 

vysk. auAlliaras militariniui Vikarui 
JAV Ginkluotųjų Pajėgų

PARK HOTEL — 123 WEST 7th STREET, PLAINFIElD, N. J.
Radio and Television in every Room - Eiegant D.nir.g Room - Function 
Rooms and Lounges — Ampic Free Parking. Special Rates to religious 
groupes. PLainfield 6-3400

IROOUOI8 HOTEL — 44 W. 44th STREET, N. Y. City — MU 2-7464 A 
WASHINGTON-JEFFERSON HOTEL — 318 W. 51M STREET, N. Y. C.

Cl 6-7550.
Transient and Permanents — Special Rates to Religious Groupes.

WĘDDING CAKS
For Hlre, Reascmable Rates 

CALJL TO RESERVE YOUR CARS 
FOR YOUR WEDDING DATE

TRADE WINDS MOTOR COURT 1141 YONKERS AVENUEį YONKERS, 
N. Y. Telephone BE 7-0400.
54 ROOMS - TELEVISION — REASONABLE RATES - PARKING 
SPECIAL* RATES TO RELIGIOUS GROUPS.

ARDSLEY ACRES HOTEL COURT — 560 SAW MILL RIVER ROAD, 
ARDSLEY, N. Y. 
60 Rooms - Television - Parking 
Single from $8.00 ; Double from $11.00.

RITZ CARLTON- HOTEL . 
^ardwaik A lewa, Atlantic City, New Jersey

xmm. «x>oai»-^Kea8unabte TtateLJ;:Spec3ax con8iaexa*4air mven t» 
Keugtous Groupo. AT 4-Mtol

WcNTWORTH HOTEL — 59 WEST 46tk STREET, N. Y. CITY
Baby Sitters - horeign Language Transla<ors - x-axKing - uarage - 
’ieievi&on — Keasouaole rvo-ves. Special vonsideiauon to Keugtous 
Groupes. Telepnone JO 2-2zuu. _______________________

In Camden lt s The HOTEL WALT WH1TMAN
FKisaii' FAtCKlNG — ROOMS FKOM $4.W
D1N1NG t^upM - CO-tr ra^ SHur - camjKTAIL LOUNGE

CRESHEIM ' AR MS HOTEL — ALLBN LANĖ & BRYAN ČHESTNUT 
H n.r,, pwti4A- PENN. — 75 Rooms — $4.50 up — Free Parking 
Special Rates to Religious Groupes 
Crl 7-4400 . -

CntKrtt HiLL IimH — IumAMoNFIELL), NhAV JERSEY 
u) - i*UU

opevūia xu*vco k.xuupes

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

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

LEWI8BURGER HOTEL
136 MARKET STREET. LEW%BURG, PA.
41 Roofns — $2.75 Up — Special Rates to Religious Groupes 
JA 3-1216

MANHATTAN T0WER8 HOTEL — BROADWAY A 76th STREET, N. Y. 
CITY — Cohseum Ąrea — Parmanent - Transient — 600 Rooms 
TMeviston — Group and Family Rates. 

. SU 7-1900

— lygios su V. Psl- 
__ ketvirtame įveikė S.

H ■ ęohen, penktame — C. Beniną
: | _ B ir šeštame — Wąrreną. Taigi,

H B Tautvaišas laimėjo p-bea, ne-
pralošęs nė vienos partijas, bū-” B tent, su 5 M, taškų iš 6 galimų. 

B Viso buvo 64 žaidėjai; jų tarpe 
B septyni lietuviai. V. Palčiaus- 

kas sukorė 4 tš., Jankauskas,
SoHstė Uoa* Juodyti Mat Šalkauskas Ramas ir Radys 
nvs yra i^aųjų H. pb 3 tš., V. Karpuška 2^.

F. ir Stmreo plokštelių sUmnią " 
su Rūtas choru. Albume yra 
16 dainų. ISeido Beųuest Be* 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St, Brooklyn JI, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St., Hillside, N.J., Alei 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida..

ORANGE INN — GOSHEN, N. Y.
40 ROOMS. - SPECIALI2JNG IN STEAK DINNERS - REASONABLE 
RATES TO RELIGIOUS GROUPES.
AX 4-5144

E38EX HOTEL — 13th & FILBERT STREETS, PHILA., PA.
225 Rooms - $4.50 up. — Best Located in Phila.
Special Rates to Religious Groupes.
Locust 7-6300

CLINTON INN — 6 EAST CL1NTON AVJtek, TENAFLY, N.
2o ROOMS-- $4.u0 UP
bPhkJiAL RaTjw> TO KEgIGIOUS GROUP1JS 
LU 7-4bu0

GmCHKaN HUuat. HOTEL — 83 Kt-Kl5iG SitUias/l, NKHTON,

- KATES TO KKl,I< ,lOuž> GtuJUPckS

Naujuosius 196© matas kol 
kas pradėjo tik mūsų krepšt* 
ninkai. Futbolo rungtynės dėl L 
Nogo oro buvo atšauktos^eš- j.: 
tadienį žaidęs Lietuvių Atletų 
Klubas YMCA pirmenybių 
rungtynėse įveikė Methodist 
vienetą 6^:50. Pasigesta di
daus. Nesantį Bačanską 1 vy
kusiai pavadavo atostogaujan
tis Budreckas. Žaidė be prie
kaišto. po., sužeidimo visai pa
sitaisęs Bačanskas 0L, Mažoje 
salėje užtraukę zoninį dengimą, 
atletai dominavo po lentomis 
daugiausiai Sirnso I dėka. Per
mainingoje kovoje laimėtojas 
paaiškėjo tik paskutinėm mi- 
nutėm.Pasimokę iš dviejų pra
laimėjimų, mūsiškiai šį' kartą 
vėl atsirado antroje vietoje. 
Gaila, kad nereikalingas pralai
mėjimas latviam pasunkins to
limesnę mūsiškių padėtį. Ba
čanskas H, Budreckas, Sirusas 
I ir H, Lepikas, Daukša ir dar 
visai neišgijęs Gintautas šį kar
tą -jau sudarė pakenčiamesnį 
vienetą.

Šį šeštadienį mūsiškiai krep- 
šinįa. rungtynių neturi.

Futbolininkai žaidžia sekma
dienį su Blue Star, Jefferson 
Park, 111 gatvė ir 1 Avė. Man- 
hattane. Rezervinės pradeda 
12:15, o pirmosios 2:15 vai. 
Jauniai 11:30 su Hota S. C. 
Pirmame rate prieš Blue Star 
pralaimėta 1:4, o rezervinė ta
da nepasirodė.

gyv. 422 Menahan St, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti teL HYacint 7-4677

STRATFORD MOTOR CUUKT — U.S. HIGHVVAY #46 - TOTOVVA, New 
jexsey — 7U u-Mixb — xvmASOi\xiJ5iuxif xwx.xxi>o - Jpeciai voxGxacx'<xUoa 
to r^eugious Groupes

HAVEN REALTY 
Joseph Audrusis Insurance

VYNO - DEGTINES - LIKERIO 
Mes aptarnaujame Bay Bridge ir 
FL Hamilton nuo. 1933 o Greitas 
pristatymas s Dovanų {pakavimas 
9314 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

LAKE WOOŪ OOUKT MOTėL — U.S. HIGHvvAY #130 
uexaey. — 2«* uxxxlS - , bpociuust tuvudua - j*x<

bpecxax v^cucideratioa Givęn to xveugK>us Givūpe<.-.

kinimo su velione žodžius; 
p. Vanagaitienei ir radijo 
Margutis štabui; laidotu
vių direktoriams — S. A- 
romiskiui New York e ir 
J. F. Eudekiui Chicagoje; 
gėlių ir šv. Mišių aukoto
jams; asmenims, gėlių vie
toje skyrusiems paramą 
Vasario 16-tos gimnazijai 
ir visiems kitiems, pager
busiems a. a. Konstanci
jos Plechavičięnės atmintį.

Pilnas pasiūlančių aprūpinimas
Suknelės, apatiniai rūbai, lagaminai, skrynios ir Jct.

Kunigams ir klierikams juodi lagaminai
Du komplektai rūbų — rūbams maišai — skrynios — dovanos

S T R O N G 
EMPLOYMENT AGENCY

80 Warren St., N. Y. — Room 204
WOrth 4-3920

Call Mr. DirreU for appointment

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Chicagoje ir New Yorke 
gyvenantiems — V. Les- 
kaitienei, pulkininkui tei
sininkui J. Šlepečiui, dr. 
Geldnerienėi, inž. Tryškai 
ir dr. Legeckiui už tartuo
sius nuoširdžius atsisvei-

MANKATTAN ROOM
and newly decorated cocktail lounge and bar located at 32 Cortland Street 
or 30 Church Street, Hudson Terminai Bldg. WEDDING PARTIES — Com- 
munion Breakfast and Other. Occasions - SATURDAYS and SUNDAY — 
Accomodation up to 375 - Parking Available. Convenient to All Higinvays 
and Subways - Credit Cards Available. — For Service Call CO 7-2666

Krepšinio pirmenybių tvark- 
raštis

LAK krepšinio vienetas E. 
D. YMCA lygoje turi šias rung
tynes, kurios vyksta šeštadie
niais 179 Marcy Avė. Brookly- 
ne: sausio 16 d. S vai. su Q 
5; sausio 30 d. 8 vai. su latvių 
Rakte; vasario 6 d. 8 vai. su 
Tramps; vasario 13 d. 7 vai. 
su^Methodist; vasario 27^d.8 
vai. su Q 5; kovo 5 d. 7 vai. 
su latvių Rakte; kovo 12 d. 8 
vai. su Tramps ir kovo 19 ir 
26 d.d. baigminiai žaidimai.

APRANGA SESELIŲ VIENUOLYNAMS 
ROBERT EMMETT TURELI, INC.

39 Chambers Street, New York 7, N. Y. — Tef. WOrth 2-1032

Liudvikas Rimkus (Lou Rym- 
kus), du paskutinius sezonus 
buvęs Los Angeles Rams fut
bolo komandos vadovo padėjė
jas, pakviestas Houston Oilers 
naujos American Football Lea- 
gue vadovu * treneriu vietoje 
Green Bay Peckers, kuris ko
mandai vadovavo nuo 1954. L. 
Rimkus yra 40 metų amžiaus. 
Sutartį trejiems metams pasi
rašė Oilers savininkas K. S. 
(Bud) Adams bendrai sumai

GOiHEN INN — GOSHEN. N. Y.
AMERICAN PLAN — REASONABLE RATES 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
AX 4-6123

THE I N -N — BUCK HILL FALLS, PA.
300 Roąns — Rearonable Rates - Svečiai Rates to Religious Groupes j- 
“Largest Resorts with Ali Sports** 
LYndhurst 5-7441 -

B. Fischer, visai panašu, lai
mės trečią kartą ® eilės JAV 
šachmatų p-bes, dabar vyks
tančias N. Yorke. Antruoju ei; 
na S. Reshevsky.

Vladas Mikėnas Rygos tarp
tautiniame šachmatų turnyre 
laimėjo antrą vietą, pusės taš
ku atsilikęs nuo turnyro laimė
tojo Boris Spassky (Lenin- 
grad).

Pažymėtina, kad Michail Tai, 
kuris, laimėdamas pereitą ru
denį kvalifikacinį didmeisterių 
turnyrą, išsikovojo teisę žaisti 
su pasaulio čempijonu Botvi- 
nick matehą dėl pasaulio čem- 
pijono vardo, pasiliko ketvirto
je vietoje; nuo V. Mikėno atsi
liko 2 taškais.

KONSTANCIJĄ 
PLECHAVIČIENĘ

palydėjus į amžino po
ilsio vietą, reiškiame nuo
širdžią padėką gerbia
miems:

kunigui A. Stasiui, ku
nigui P. Totoraičiui, kuni
gui A. Linkui, kunigui J. 
Griniui, kunigui - Abromai
čiui, kunigui A. Račkaus
kui, solistei Danutei Stan- 
kaitytei; muzikams — Ste
ponui Sodeikai, Antanui 
Skriduliui, p. Gabiui; teist- 
ninkui Jonui Našliūnui

šys), Metropolitan Amateur 
Athletic Union vyresnysis žai
dėjas^ sunkaus svorio metimo 
pasaulinis čempijonas, šešta
dienį, sausio 2, New York Uni- 
versity Ohio Field vėl laimėjo 
prieš Stew Thomson, numes- 
damas 35 svarus 65 pėdas ir 
10 ir ketvirtį inčo. Anksčiau pažino.

POUGHKĖEPSIE INN — 23 CANNON ST., POUGHKEEPSIE, N. Y.
120 Rooms « TriA-giairm - Parking *'
SINGLE - 46.50 to $10.00; DOUBLE - $8.50 to $15.00. Special Rates 
to Religious Grobės. GL 2-2200. Stephen Anderšon, Maiiager

JAV - Argentinos korespond. 
šachmatų rungtynėse, Kazys 
Merkis pelnė pusę taško JAV 
komandai, sužaidęs lygiomis su 
inž. Marcussi, trečioj lentoj.

N. Yorko Baltijos klubo tur
nyre po 6 ratų, latvis Purmalis 
turėjo 5 tš., mūsų Šukys 4 ir 
E. Staknys 3 Ve tš. Dalyvauja 
dar S. Trojanas.

K. Stalioraitis, iš seniau ži
nomas Kauno žaidėjas, pasiro
dė Lietuvos B klasės komandi
nėse p-bėse, žaisdamas pirmoj 
lentoj už Marijampolės koman
dą. Jis vienodai surinko taškų 
su Uogele, iš Žagarės. Žagare 
laimėjo tas pirmenybes.



BAIDŲ KRAUTUVES

EVergreen 8-9794

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Joseph Garszva

•BBMBBB*0100000909000

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Prieinamiausiomis kainomis su* 
labai gerom' iSsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į- vietą iš 

ONOS IVASKIENES

Alto New Yorko skyrius Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą rengia vasario 14, 4 v. 
popiet, Webster HalL

Maironio mokyklos 
tėvų k-to pirmininkas

ty anyžiaus oikalrtiei proga, 
rtinžjamas Mmsin 16, črčiadiA- 
nį, 7 vaL vakarą CaraegieEa- 
dowement salėje, 345 East 46- 
th St, prię.lstAve., Manhatta- 
ne, N. Y; Minsimo programo
je: rengimo komiteto pirm. J. 
Šlepečio žodis, Lietuvos Lais
vės Komiteto pirm.. V. Sidzi
kausko kalba, sveikinimai, me
ninė dalis, vaišės. Kvietimai iš 
anksto gaunami pas A Vakse- 
lį, 112-09 95th Avė., Richmond 
Hffl 19, N. Y., teL- VI 6-3246; 
Lietuvos Laisvės Komitete, 70 
5th Avė., New York 11, N.Y., 
teL: WA 4-5461; J. Ginku, 495

BOSTONO lietuvių mišrus choras su dirigentu muz. J. Gaideliu. Choro koncertas bus sausio 17.

vadovaujamas Vlado JSattrušai- 
čio, įtemptai ruošiasi Užgavė
nių vakarui, kuris bus vasario 
28 parapijos salėje. Programo
je — vyrų, moterų ir mišrus 
choras išpiidyshetuvių liaudies 
ir'lietuvių kompozitorių sukur
tas dainas. Taip pat programo
je dalyvauja ir J. Matulaitie
nės tautinių šokių grupe. Po 
programos šokiai.

Apreiškimo parapijos Švento
Vardo draugijos susirinkimas Grand St., Brooklyn 11, N.Y. 
šaukiamas sausio 10, sekmadie
nį, po 8 vai. mišių parapijos 
salėje.

Laimėjimų vakarą ruošia 
Moterų Sąjungos 24 kuopa An
gelų Karalienės parap. salėje 
sausio 10, sekmadienį, 5 vaL po-

asaae»ae^n ieoeoci»ooowow»>oij »>opooooo>»o>oooo»i>w»o>o»o»»o>ooo»>o»oooeoooooooooop

TeL STagg 2-5043
Matlhew P. Baltas

LIETUVIŠKOS NOVELĖS 
ANGLIŠKAI 

Lithuanian Short Stories 
o taip pat ir anksčiau išleis
tos lietuvių liaudies pasakos 
Lithuanian Fo5k Talės, St. Zo- 
barsko redaguotos, galima gau
ti arba užsisakyti paštu Darbi
ninke, 910 Willougbby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y., pas St. Zt- 
barską 85-37 88 St., Woodha- 
ven, N.Y., ir Spaudos Kioske, 
280 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. Novelių kaina 5 doL, 
Pasakų — 4.50 dol.

-ILjjnd Z.
Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

231 Bed'ord Avė.
Brooklyn, N. Y.

Sulankstytų automobilių da
lių istiesinimas, pakėlimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y

Dr. Petras Kaladė, sulaukęs 
50 metų, sausio 3 buvo pagerb
tas Bostono ateitininkų susi
rinkime. Sukaktuvininkui įteik
ta lietuviška koplytėlė. Dr. P. 
Kaladė yra Bostono ateitinin
kų sendraugių pirmininkas. 
Aukštuosius mokslus yra išė
jęs Lietuvoje, Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijoje; Vokietijoje, 
Goettingeno universitete, kur 
gavo daktaro laipsnį, ir Ame
rikoje, Bostone, kur dar spe
cializavosi savo srityje. Ateiti
ninkam priklauso nuo gimna
zijos laikų. Dr. P. Kaladė taip 
pat vadovauja lietuvių Mėlyno
sios Armijos sąjūdžiui.

Maironio šeštadieninė mo
kykla Brooklyne jau dešimti 
metai tyliai dirba reikšmingą 
lietuviško auklėjimo ir moky
mo darbą. ■nu kai kada pasi
skardena savo viešais vakarais. 
Gruodžio 27 buvo šuruošusi Ka
lėdų eglutės vakarėlį. Žiūrovų 
prisirinko tiek, kad Apreiški
mo parapijos salė sunkiai ga
lėjo visus priglausti.

Programa pradėta gyvuoju 
paveikslu. Švelnioje kalėdinėje 
nuotaikoje patys mažiausieji 
mokyklos lankytojai vaizdavo 
angeliukus, atidavė pagarbą 
Dievo Kūdikiui.

Didesnės apimties 1ouvo Br. 
Buivydaitės 3-jų veiksmų pasa
ka “Stebuklingoji radasta”. Pa
sireiškė daugiausia vyresniųjų 
klasių mokiniąi, kurių buvo ga
lima priskaityti iki 20. Jie sten
gėsi rūpestingai atlikti savo 
vaidmenis ir, nors kai kurių 
balsai nesiekė atokiau sėdinčių 
žiūrovų, bendras įspūdis buvo 
visiškai patenkinamas. Galbūt, 
pačiam veikalui stigo veiksmo, 
kas būtų davę daugiau įspūdžio

J. B.Shalius- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest P*rkway StatKm) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu?**. 
Koplyčios nemokamai vtobM 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL VIrgtaia 7-4499

Gražiai pasisekus Maironio 
mokyklos Kalėdų eglutei, šir
dingiausia padėka' Apreiškimo 
p. klebonui kun. N. Pakalniui, 
mokyklos vedėjai E. Ruzgienei, 
šokių Vadovei mokyt. Matulai
tienei, dail. P. Osmolskiui; akt. 
K. Vasiliauskui, V. Kidoliui, 
Audėnaitei, V. Gerulaičiui; mo
kytojams; parengiamosios, 1- 
osios, 2-osios klasių mokiniam, 
davusiems Kalėdų šventės pa
veikslą; vaidintojams moki
niams: Ąžuolui, Bendoriūtei, 
Gerdvilytei, Kašubaitei, Kezytei, 
Minkūnaitei, Ruzgaitei, Gerdvi- 
liui, Snieškai, šventoraičiui, ši- 
leikiui, Bagdžiūnui, Ragažins- 
kaitei, Baltrušaitytei, Adomavi
čiui, • Leveckytei, Ruzgaitei, Sa- 
mušytei; jaunųjų artistų tėve
liams už gražiai pagamintus 
kostiumus, loterijos bufeto or
ganizatorėms ir talkininkams:. 
Leveckienei, Dičpinigaitienei, 
Miklams, Oniūnui, Siemaš- 
kai, Snieškienei, Gerulaitienei, 
Samušienei, Kirvickienei, Igna- 
tienei. Kidolienei, Matulaičiui, 
Valatkevičiui ir kt. Visiems rė
mėjams auka ir darbu ir sve
čiams.

'(BIELIAUSKAS)
F V N E R A L HOME

M. P. BALLAS—Direktorius 
A.LB. BALTRONAS-BALTON

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti šie asmenys:

Vincentas Valatka (gruodžio 
28 d.) 67 m. Velionis gyveno 
731 E. 8 St. Nuliūdime paliko 
žmoną ir brolį. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Jokūbas Česnulevičius (gruo
džio 30 d.) 62 m. Velionis gy
veno 133 D St. Nuliūdime pa
liko žmoną, du sūnus ir duk
terį. Palaidotas Naujos Kalvari
jos kapinėse.

galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

’ LITHUANIAN " 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961

MIRUSIEJI
Iš Angelų Karalienės bažny

čios palaidoti:
Jonas Gaitis - Žigaitis sausio 

2. šv. Karolio kapinėse.
Motiejus Žukauskas sausio 4 

Svč. Trejybės kapinėse.
Albertas Kudžma sausio 5 

karo veteranų kapinėse Far- 
mingdale, N. Y.

Antanas Aušrota sausio 7 šv. 
Karaliaus kapinėse.

William J. Drake- 
Dragunas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas Hlkory 1-5220

tel.: EV 4-9293; J. Andriušį, 
87-09 Jamaica Avė., Woodha- 
ven 21, N.Y., Tel.: VI 7-4477; 
J. Pašukom, Lietuvių Piliečių 
Klubas, 280 Union Avė., Brook
lyn 11, N.Y. (penktadieniais 6- 
9 vai. vakaro, šeštadieniais 2- 
6 vaL popiet ir sekmadieniais 
12-2 vaL popiet. Kitu laiku, su
sitarus telef.: HY 5-5237). Įna
šas išlaidoms padengti — 5 dol.

. Sveikinimus raštu siųsti J. Šle
pečiui, 3528 90th St., Jackson 
Heights 72, N. Y.

Romo Viesulo kūrinių paro
da atidaroma sausio 10, 3-6 v. 
popiet Alamus galerijoje Great 
Necke, 77 Steamboat Rd. (Pa
siekiama iš Middle Neck Road 
pakeliui į Kingspoint Marine 
Academy). Bus išstatyta Pary
žiuje sukurtos iliustracijos lie
tuviškųjų dainų temomis (Dai
nos). Paroda tęsis visą sausio 
mėn.

Tuo pačiu metu jis dalyvau
ja kolektyvinėje parodoje Wey- 
he galerijoje Manhattene, 794 
Lerington Avė., kur bus išsta
tytos tos pačios “Dainų” ilius
tracijos.

Moterų Sąjungos 29 kuopos 
metinis susirinkimas bus sau
sio 10, sekmadienį, 3:3^0 popiet 
Apreiškimo parapijos salėje.
' Smuiktn. Izidorius Vasiliūnas 

‘ dalyvaus vakaro programoje, 
• kurį rengia skautams remti ko- 
‘ mitetas sausio 23 Apreiškimo 

pafap.salėje, Brooklyne.

jaunajam -žiūrovui: -Šia?-prasme kJ J a/
pasaką pagyvino antram veiks- ŽINIOS 
me smagiai sušokę spalvingi 
grybai.
Veikalo nuotaiką ryškino dail;

P. Osmolskio dekoracijos. Šo
kius paruošė mok. J. Matulai
tienė. šviesas pritaikė V. Ki- 
dolis.

Po vaidinimo pasirodė sene
lis, kuris išklausė mokinių de
klamacijų. Pradėjus dalinti do
vanėles, buvo nemaža grūstis: 
mažieji nenoriai pasidavė iš 
anksto numatytai tvaikai.

Vyresnieji, ųors ir buvo se
nelio aplenkti, galėjo bandyti 
savo laimę loterijoje, kuriai bu
vo suaukota nemažai lietuviš
kų knygų. Po oficialios progra
mos buvo rateliai, žaidimai ir 
šokiai. ♦

tie?Mokytojai su mokyklos vedė
ja E. Ruzgiene,’ ir tėvų komi
tetas atliko gražų darbą. Būtų 
smagu, kad progų mūsų jau
niausiems pasirodyti ir išgirs
ti lietuvišką žodį' cenoje bū
tų daugiau. R. P.

* Brooklyno lietuvių parapijų 
kunigai pradėjo metinį parapie- 
čių’ lankymą — kalėdojimą....

Rašytojas Vilius Bražėnas, 
Humoristas, skaitys savo ir ki
tų autorių kūrybos koncerte- 
vakare, kurį ruošia skautams 
remti komitetas sausio 23, šeš
tadienį, 7 vai. v. Apreiškimo 
parapijos salėje.

A. G .W. of America $unija 
per lietuvių siuvėjų 54 skyriaus 
delegatą Vytautą Ubarevičių pa
skyrė Balfo vajui 100 doL

Vasario 16 gimnazijos rėmė
jų būreliu įsijungė: Raimunda 
Buragaitė, Elena Gagienė, Kęs
tutis Čerkeliūnas, Ona Kubilie
nė, Justas Liaukos. Pastarasis 
duoklę sumokėjo už visus me-

TeL EVergreen 7-4335
Stephėh Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborins-Balsainiiotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

. Wa i t ku 8 
FU NE RA L HOME

197 Wetater Avenoe 
PRANAS W AITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Bateamuotoju 
Cambridge, Masa.
NUTARY PUBLIC 

Patarnavimas cNaną Ir nakt| 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja C*ro- 
brMge ir Bostono kolonija* St* 
miaualomia kalnomla Kainos toa 
pačioa Ir | kitus mtaatua

Patikslinimas
Aprašant ateitininkų pusry- 

čius gruodžio 20, įsibrovė klai
da. Pusryčiams talkininkavo M. 
Navickienė, o E. Baltrušaitienė 
rūpinosi dovanėlių paruošimu.

Kun. Vincas Mincevičius, ku
ris nuo praėjusios vasaros te
bevieši Amerikoje,' sausio 3 
Bostono ateitininkų^ susirinki
me Barimų bute kalbėjo apie 
lietuvių gyvenimą ir veiklą Ita
lijoje ir kituose Europos kraš
tuose. Svečias taip pat padarė 
platesnį pranešimą apie Lietu
vos laisvinimo reikalus, lietu
vių santykius su Vatikanu, šv. 
Kazimiero garbei išleistus Va
tikano pašto ženklus ir lietuviš
ką propagandą. Kun. V. Min
cevičius labai uoliai tai propa
gandai vadovauja leisdamas i- 
talų kalba Eltos Informacijas, 
kurios turi didelį pasisekimą 
italų spaudoje.

Lituanistikos mokyklos meti
nis banketas bus sekmadienį, 
sausio 10 d., 5 vai. vak. So. 
Bostono lietuvių piliečių salė
je. Banketą rengia mokyklos 
tėvų komitetas, šiemet ypač 
uoliai rengiamasi ir numatoma 
trumpa bei įvairi programa, ku
rią atliks mokyklos mokiniai. 
Po vakarienės bus šokiai^ grie
žiant šmito orkestrui. Pelnas 
skiriamas lituanistikos mokyk
los išlaikymui.

Komp. Jeronimo Kačinsko 
kūrinys Keturios miniatūros 
fleitai, klarnetui ir čellai — 
Andante, Adagio, Andante con 
moto ir Allegro m a non troppo 
buvo išpildytas N. Anglijos 
konservatorijos koncerte Jor- 
dan Hali, Bostone, gruodžio 16, 
1959. Koncertas buvo transliuo
jamas per Bostono ir Albany 
radijo stotis.

Bostono lietuvių choro ban
ketas įvyks sausio 17 d. 6 vai. 
popiet lietuvių piliečių salėje 
386 W .Broadway. Programoje 
dalyvauja Ela Dausienė — solo, 
vyrų choras ir kvartetas, vad. 
muz. J. Gaidelio. Tą pačią die
ną, prieš banketą, 3 vai. po
piet, So. Bostono High School 
auditorijoje įvyks mišraus cho
ro pirmasis koncertas. Kon
certe dalyvauja Amerikos jau
nųjų lietuvių solistų konkurso 
laimėtoja Daiva Mongirdaitė, 
mergaičių trio ir mišrus cho
ras. Diriguoja muz. Julius Gai
delis.
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