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vos pranešimas apie jos rakė-

— Maskva mėgins naujas ga
lingas raketas, kurios yra skir
tos tarpplanetinei kelionei. Jas

KARDINOLAS RICHARD
J. CUSHINGAS

SIBIRO MALDOS ANGLIŠKAI 
pasirodys Vasario 16 dienai su 
kardinolo R. Cushingo pratartimi
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Sovietai demonstruoja raketas prieš n
Tai invazija — sako Trumanas; ar reikalinga viršūniųkonferencip? —Mansfieldas

ris sausio 7 Kongrese džiaugs
mingai pranešė, kad

Atlas raketa pasirodė sėk- 
minga tolimam skridimui; ji 
pavaduos bombonešius kovoje 
prieš galimą agresiją.

Tą pat dieną po penketo va
landų labiau nustebino Mask- pirmiausia išmėgins vidurinia-

Sibiro maldų knygelė “Mari
ja, gelbėta mus”, pernai išleis
ta “Ateities” leidyklos, šiemet 
pasirodys angliškame vertime. 
Lietuviškąjį tekstą išvertė K. 
Trimakas, S. J., o leidžia New 
Yorke Tėvai Paulistai. Leidžia 
abu tekstus: lietuviškąjį origi
nalą, nufotografuotą, ir angliš
kąjį vertimą. Leidinys bus pa
ruoštas Lietuvos . nepriklauso
mybės šventės — Vasario 16 
proga. Tėvai Paulistai jį pri
stato plačiajai amerikiečių ka
talikų visuomenei, kaip 1960 
metų gavėnios apmąstymų mal
daknygę. Įžangos žodį tai mal
daknygei teikėsi parašyti Bosto- 
tono kardinolas Richard J. 
Cushing, vienas iš uoliųjų ska
tintojų kovai su bedieviškuoju 
komunizmu, šios maldaknygės 
angliškuoju leidimu daug rūpi
nosi Balfo reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus, kuris čia pateikia 
kardinolo žodžio vertimą.

me Pacifike. Pirmos raketos bus 
pasiustos 460 mylių nuo John- 
stono salos, kur 1958 amerikie
čiai darė bandymus. Tai bus 
apie 700 mylių į pietų vakarus 
nuo Honolulu salų.

— Sovietiniai bandymai 
truks nuo sausio vidurio iki va
sario vidurio. Įspėjo, kad lai
vai tuo metu šioje srityje ne
sirodytų.

Maskvos radijas sausio 9 pra
nešimus papildė:

— Esąs jau paruoštas planas 
nukeliauti į Marsą ii atgal su
grįžti. Kelionė iki Marso truks 
275 dienas? Jame teks palaukti 
metus, iki Marsas bus patokio- 
je padėtyje kelionei atgal. Visa 
kelionė ten ir atgal sutruksian
ti 900 dienų.

Amerikoje nustebimas ir kritika 
Vyriausybės raketinei programai

Amerikos raketų specialistai tingesnės už geriausias, kurias 
sušneko, kad sovietai tuose mes turime. Jeigu Atlas yra pa
bandymuose pasiųs raketose ir jėgus pasiekti taikinį per 5 - 
pirmą žmogų. (Amerikos rakė- 6,000 mylių, tai sovietai esą pa-

„ - tų- planuose pirmas žmogus ra- 
ketose numatomas paleisti 
1961). Sovietai tokį spėjimą pa
neigė. Amerikos opinija ne iš 

? karto susiprato, kaip reaguoti.
Pirmas pasisakė buv. prezid. 
Trumanas.

H. Trumanas sausio 9 Arizo
noje kaltino Sonetus, kad jie 
imasi “raketinės invazijos” į 
Pacifiką. Tai esąs provokacinis 
aktas. Tai sovietinis karinis 
spaudimas Vakaram, kad pri
mestų jiem sovietinę valią.

N. Y. Times vedamajame pa
ryškina, kodėl Sovietai pasirin
ko Pacifiką, kur Amerika daro 
bandymus. Tai daro tam, kad 
parodytų, jog Pacifikas nėra 
“Amerikos ežeras”.

Laikraštis grįžta su kritika yra. propagandinis triukas prieš
prie prezidento praišešimo apie politines derybas. Sausio 12 at- Matyt, < Sovietai atšaus raketas 
Amerikos raketas. Esą prezi- naujinamos derybos dėl atomi- su atsikabihėačiu smaigaliu, 
dento nurodyta raketų progra- nių bandymų sustabdymo. Ko- kaip tai mėgino Amerika. Tik 
ma nėra pakankama. Sovietų vo mėn. numatomos derybos Amerikai vis nepasisekė to 
raketųė, kurios nešė sputnikus dėl nusiginklavimo. O netoli ir smaigalio su gausiom informa- 
ir luiiikus, buvo dvigubai ga- viršūnių konferencija. cijom vandenyje surasti.

siryžę padidinti savo ; pirmavi
mą' raketų srityje. ''

Marguerite Higgins (NYHT) 
kreipia dėmesį į pasaulio opini
ją, kuri susidarė dėl Chruščio
vo laimėjimų raketų srityje. 
Toje opinijoje Sovietai jau tu
ri vadovaujančią rolę. Nenuos
tabu — sako Higgins, — kiek 
daug paties Eisenhowerio šta
be yra žmonių, kurie baimina
si dėl tos Sovietų vadovaujan
čios rolės pasaulio dramoje.
Kodėl dabar Sovietai braujasi 
su raketom į Pacifiką?

Tai yra ne tik atsakymas 
prezidentui Eisenhoweriui, ku
ris kalbėjo apie pakankamą 
Amerikos raketinę apsaugą. Tai

Ne pirmas sykis
Joseph Alsop (NYKT) sako, 

kad sovietinės raketos viršum 
Pacifiko jau nebe pirmas kar
tas. Amerikos stotys esančios 
užregistravusios bent du kartu 
sovietines raketas viršum Pa
cifiko. Tik Amerikos vyriausy
bė neskelbė to visuomenei. Da
bar paskelbė pati Maskva. Pa
skelbė dėl to, kad Sovietai siun
čia ir gausų laivyną į Pacifiką 
stebėti atskrendančių raketų.

MAN LIEPĖ PASIRAŠYTI, ŠYPSOTIS IR PŠKOTI
Indija patiria, kaip komunistai tardo belaisvius ir kalinius 

. -Indija Kinijos komunistus 
taip pat pažino. Kas jų rankose 
nėra buvęs, sunkiai gali pati
kėti kitų pasakojimais. Bet in
dų policijos dalinio viršininkas 
Karam Singh buvo ir galėjo 
bent pasakoti savo tautiečiam 
indam,, kaip jam ėjosi.

Karam Singh, 49 metų, bu
vo pasienio policijos viršinin
kas Ladakh srityje, kaip perei
tais metais spalio mėn. Kinijos 
komunistai perėjo sieną ir sar
gybinius užpuolė.

Po kelių valandų kautynių 
9 indai žuvo. Karam Singh ir 
kiti 8 policininkai pasidavė. 
Juos nuginklavę, Kinijos komu
nistai įsakė palaidoti vieną nu
šautą kiną, paskui pradėjo žy- 
gį. Indai belaisviai pasiėmė ir 
sužeistą indą policininką. Po 
trumpo įrgio kinai įsakė sužeis- 
tąjį palikti prie upės vieną sau.

KAS DARYTI?
Šen. Mike Mansfield, dem., 

telegrafavo valst. sekr. Herte- 
riui, kad

protestuotų prieš Sovietų ra
ketas Pacifike; jei Sovietai ne
klausys protestą, tegul šaukia 
Jungtinių Tautę posėdį. Jei So
vietai taip supranta “Camp Da- 
vid dvasią", tai kyla klausimas, 
ar Amerika neturi r atsisakyti

nuo dalyvavimo viršūnių kon- 
fe-encijoje........

Mansfield yra užsienių komi
sijos narys. (Tai tas pats sena
torius, kuris pernai taip piršo 
pasitikėjimą Sovietų Sąjungai).

Japonijos -min. pirmininkas 
sausio 10 paskelbė, kad Sovie
tų raketos Pacifike kliudys ja
ponų žvejybą. Jungtinės Tau
tos, manė min. pirmininkas, 
turėtų reikalą sutvarkyti.

Prancūzijoje vyriausybės krizė?
Prancūzijos vyriausybėje iŠ— 

augo' konfliktas tarp ministerio 
pirmininko Debtė ir finansų 
ministerio Pinay.- Vienas ir ki
tas gali pasitraukti. Ginčas per
duotas prezidentui de Gaulle. 
O ginčo priežastis — progra
miniai nesutarimai. Pinay kal
tina, kad de gaullistų ūkinė 
programa esanti “valstybinis 
socializmas”, o Pinay esąs lais
vojo ūkio šalininkas. Tuo prin
cipu jis ir atstatęs Prancūzijos 
finansų bei ūkio tvarką bei pa
sitikėjimą. Finay reikalauja, 
kad be jo pritarimo nebūtų 
daromos ūkinės reformos.

MICHEL DEBRė, min. pir
mininkas.

jant buvo atgabentas ir kinų 
kareivio lavonas.

Belaisviai po apklausinėjimo 
buvo išgabenti į saulę, davė 
jiem melonę, pasakė kalbą apie 
Kinijos - Indijos draugiškumą 
ir tada liepė paruoštus apklau
sinėjimus pasirašyti.

Singh po viso apklausinėjimo
, turėjo dar pasirašyti popieti, 

kad su juo gerai elgėsi, nemu
šė, neprievartavo, davė medici
nos pagalbos. Paskui visus be
laisvius atvedė ant upės kran
to, liepė susėsti saulėje, kitiem 
prigulti, ir taip juos nufilma
vo idiliškai poilsiaujančius ir 
patenkintus. Tai buvo-'jau lap
kričio 6. Vakare vėl filmavo 
kaip kinų gydytojas rūpestin-

StNGH, Indijos policininkas gaj sįngh nu§alusias

landų klausinėjimo Singh bu
vęs visai išsisėmęs nuo šalčio, 
nemigos, grasinimo, intensy- 

Po 6 valandų kelio atvedė į vaus klausinėjimo. Tokiose su
kinu sargybos punktą, 16,000 lygose jis jau pasirašė, ką jam 
pėdų aukštyje. Belaisvius šuva- sudiktavo komunistai.
rė į 6-7-15 pėdų dydžio pašiū
rę, kurioje paprastai laikomos 
daržovės. Himalajų vėjai švil
pė kiaurai sienas. Maisto teda
vė duonos. Vandens nedavė ir 
neleido pasisemti patiem.

ANTOINE PINAY, finansų 
jninisteris.

Būdi 600
Strateginės oro komandos 

viršininkas gen. Power sausio 
9 kalbėjo, kad trečdalis jo ži- 

. nioje esančių bombonešių su 
atominėm bombom yra nuola
tinėje aliarmo padėtyje ir per 
penkiolika minučių turi pakilti. 
Iš 2,000 bombonešių dežuruo- 
ja 600.

Pereitais metais vasario 13 
siūlė, kad būtų nuolatinis de- 
žuravimas ore? Tai būtų laimė
ta ne tik 15 minučių laiko, bet 
ir išvengta grėsmės, kad prie
šo raketos gali sunaikinti bom
bonešių bazes nespėjus lėktu
vam pakilti. Tačiau biudžeto 
tvarkytojai rado, kad tai per- 
brangi apsauga.

žmoniško persekiojimo 
tančios savo gražiausioje 
nystėję, - slaptai surašė 
mąstymus, maldų mintis į Die
vą, kai diena dienon nebeliko 
laisvės vilties. Maži popierio ga
baliukai, kuriuose buvo surašy
ti jų religiniai išgyvenimai, jų 
pačių buvo surišti knygelės for- 
matan ir slapta išgabenti iš ka
linimo vietos.

Gražesnio ir vertingesnio do
kumento negalime nei tikėįis^, 
nėF'lauKtr iš Sibiro kalėjimo. 
Tai yra įrodymas, jei toks iš 
viso reikalingas, kad žiaurus bu
delis gali nužudyti tik kūną, 
bet ne sielą. Tik tos sielos, ku
rios yra artimai prisirišusios 
prie Nukryžiuotojo ir Jo Sopu
lingos Motinos, gali taip gražiai 
išreikšti savo pasiaukojimą, ar
timo meilę ir atleidimą, taip 
ryškų šiose maldose. Jos pri
mena mums tą begalinę meilę, 
kurią mums parodė Jėzus savo 

-paskutiniais žodžiais nuo Kalva
rijos Kryžiaus.

Iš šios knygelės mes galime 
melstis kartu su mergaitėmis 
ir kitais pavergtų tautų kali
niais, kurie kenčia dėl laisvės 
ir tikėjimo. Maldos, taip gražios - 
savo paprastumu ir taip pras
mingos savo turiniu,, atskleidžia 
mums meilės paslaptį ir sielos

Vakary Europoje, prie auksi
nių Baltijos Imantų yrą^, Lietu
va. Ilgiau nei septynis šimtus 
metų ji buvo ištikima katali
kybei, laisva ir darbšti. Tačiau 
dabar ji kovoja dėl gyvybės ar 
mirties su komunistine klasta. 
Beveik dvidešimt metų jau pra
bėgo, kai toje šalyje nebeliko 
šeimos, kuri neturėtų tremtinių 
svetimuose kraštuose, mylimų
jų kalėjimuose ir kankinių dan
guje.

Kiekvienu persekiojimų ir 
kovos laikotarpiu lietuviai, pil
ni heroizmo ir religinės gyvo
sios dvasios, visada ieškojo pa
guodos Kristuje ir pas Jo Mo
tiną Mariją.

čia leidžiama maldaknygė 
yra rašyta lietuviškai keturių 
lietuvaičių, atsidūrusių Sibiro 
kalėjime. Maldos originalios, jų

, pačių sudarytos. Anglišką ver-

Partija nepatenkin- “^,Xdarė Jėzuitas Kęs?utto gelmių jėgas. Savęs jšsižadėji-
• * M u - v ♦ mas, viltis, atleidimas,-meilė

ta savo propaganda
Partijos centro komitetas pa

skelbė kritiką ligšiolinei komu
nistinei propagandai. Ji atitrū
kusi nuo gyvenimo ir neuž
griebianti masių. Dėl jos trū
kumų sustiprėję komunizmo 
priešai, stiprindami savo pro
pagandą “už kapitalistinio gy
venimo būdą”.

Partija reikalauja sustiprinti 
propagandą už “sovietinį pat
riotizmą” ir kelti “sovietinį pa
sididžiavimą”. Reikalauja su
stiprinti kovą prieš 
nę”, vakarietinę 
prieš revizionistus, 
cionalizmą”, prieš 
liekanų garbinimą”, 
litinį 
“toleranciją buržuazinei ideolo- 
gijai”-

Maldą trumpai galima aptar
ti, kaip pasikalbėjimą su Dievu. 
Jei jūs neturite maldaknygės, 
parašytos kurio nors sielos ži
novo, jūs visada galite kreiptis 
į Dievą taip, kaip jūs kreipia
tės į tėvus. Lygiai tą pat daro 
Rusijos kaliniai.

Keturios lietuvaitės, dėl ne-

“buržuazi- 
ideologiją, 
prieš “na- 
“praeities 

prieš “po- 
indiferentizmą”; prieš

AMERIKOS LAIVUOSE 
ANTRAS SABOTAŽAS

Judo pabučiavimas 
VYSKUPAS SHEEN, 

LIETUVA, LIETUVIAI
Vysk. Julton J. Sheen gruo

džio 26 televizijos kalboje So
vietų Sąjungos pasirašytas su
tartis su Lietuva, Latvija, Esti
ja ir po to tų valstybių agre
siją palygino su Judo pabučia
vimu.

Vienas iš jo programos klau
sytojų, dr. kun. St. Valiušaitįs, 
pasiuntė vyskupui Sheen padė
kos laišką. Į tai vyskupas Sheen 
atsakė:

čia labai ryškūs ir tikrai yra 
pilnumoje. Iš tikrųjų, tos mal
dos priartina, mus prie* Dievo 
ir prie nekaltų žmonių kančių 
pavergtuose kraštuose.

Ši knygelė labai. stipriai ma
ne Įtikina, kad maldos dvasia 
vedanti į kilnumą ir šventumą, 
yra realybė komunistiniuose ka
lėjimuose. Toji maldos dvasia 
skatina mus jungtis didesniam 
dvasiniam pakilimui, maldai ir 
pasiaukojimui, kad būtumėm 
verti viso to, kas mums bran
giausia ir apsaugotumėm nuo 
baisiausio priešo, kokį bet ka
da esame turėję.

Nekaltos mergaitės, areštuo
tos ir išvežtos iš menkučių sa
vo lūšnelių į tolimas šalis, pa
rašė šias maldas. Jų tikėjimas, 
jų pasitikėjimas Dievu, nežiū
rint kalėjimo sienų ar spygliuo
tų vielų, yra išreikštas tyliu 
bendravimu su Kristumi ir Jo 
Motina; dabar visa tai yra su-

... Esu labai padrąsintas jū- rašyta šioj knygelėj.
sę laiško dėl mano televizijos Ačiū Tėvams Paulistams New 
kalbos. Kiekviena proga dabar Yorke, šis nemirštantis mažu- 
ir anksčiau mes naudojamės tis dokumentas bus pateiktas 
pareikšti sentimentui prispaus- angliškai kalbančiai visuomenei 
tiem žmonėm, ir aš esu laimin- kaipo įrodymas, kad tikėjimas, 
gas, kad tie, kurie juos myli, viltis ir meilė yra antgamtinės 
paremia moraliai musę pastan- dorybės jr negali būti bedi©— 
gas ... viško komunizmo nežmoniškais

—---- ------ žiaurumais panaikintos.
Prieš savaitę gyrė, šiandien Maldaknygė “Marija, gelbėki 

smerkia mus”, mergaičių parašyta kon-
Senatoriai Butier, resp.. ir centracijos stovyklų sąlygose. 

Fullbright, dem., sausio 10 kai- slepiantis nuo žiaurių sargybi- 
tino vyriausybę, kad plieno nių. šios maldos yra sielas ve

riantis šauksmas į Tą. kuriam 
monių, kurios gali sukelti in- jos išlieja visišką savo meilę, 
fliaciją. savo sielos grožį. Koks tai pa-

kas Jan Campbell,-38 metų, su - Pra^dentm Eismū^rari. mteų -
šeima. Ten jis buvo pabėgęs sausio 7 kalboje Kongrese pa- ">«rga.‘en.s, kun<» pra-
prieš 8 metus. Buvo £7^ reiškė, kad ateinanfių metų )’unuohšk? n>»tenSkumą 
gadintas — komunistinių pažiu- biudžetas busiąs suvestas su 4 supasau ėjusiam ma ena izrne. 
rų. grįžo dar labiau sugadintas, milijardais pertekliaus. O ir t “ už kon.nn.zmo au- 
kaip jis sakės, visai bė pažiS- šiemetinis Mudžetas duosiąs k“'. >»
rų. ' 200 milijonus pelno. .V™k,n,M...

juos iš šios maldaknygės ir pa-

Laivynas susekė antrą sabo
tažą laivuose per paskutinius 
tris mėnesius. Dabar rasta 
kreiseryje “Long Beach” nu
kirsti taip pat elektros laidai. 
Laivas dar tik statomas, pir
mas atominis laivas ant van
dens. Jis atsieina 300 mil.

Spalio mėn. tokios pat rūšies 
sabotažas buvo rastas atomi
niame povandeniniame laive 
Nautillus. Buvo apklausti 4,500 
asmenų. Kaltininkai liko neaiš
kūs.

kojas.
Lapkričio 13 ankstyvą popie- j 

tę vėl išvedė iš pašiūrės, išri
kiavo, davė po mažą rankšluos- , 
tį, saldainių, cigarečių, liepė 
šypsotis, o kino kamera visą 
laiką sukosi. Tą pat dieną, po 

Leistas poilsio, Singh nega- trijų savaičių nelaisvės, indus 
Įėjęs nuo šalčio užmigti, kai susodino į sunkvežimius ir KONGRESMANŲ ĮSPĖJIMAS 
vėl buvo pašauktas naujam drauge su nušautųjų lavonais PREZIDENTUI

? Šešetas kougresmanų keliavo
«*..*?« Ahglij. susilaukė vieno Bvengti * ėmėsi prie-

savo sūnaus palaidūno: grįžo iš 
Lenkijos medicinos mokslinin-

tardymui, kuris truko devynias nuvežė iki artimiausios indų 
su puse valandos. Dabar Singh sargybos punkto.
jau pasakojo visas smulkme- — -

Ryto 4 valandą pradėjo tar- nas, ką žinojo apie indų pa- AFRIKA NORI LAISVĖS
pareiškė prezidentui susirūpini
mą dėl nuotaikų Europoje. Ten 

dyti. Liepė papasakoti visą ko- sienio policijos sudėtį ir veiki- GREITAI manoma, kad Amerika susirū-
vos įvykį. Kai Singh priėjo mo- m3- Tardytojai perrašė visą is- Anglijos min. pirm. Macmil- pinusi rinkimais ir mažiau dė- 
mentą, kada Kinijos komunis- toriją, kaip jiem patiko. lanui, kuris lankosi šiuo metu mesio kreipia į užsienio politi- 
tai pradėjo šaudyti, vyresnysis Buvo atgabenta kino kame-' 'AfnkpH sausio 9 Ghanos min. ką. Tuo galį pasinaudoti Sovie- 
karininkas įdūko ir šaukė, kad 
tai neteisybė, kad belaisvis tu-

Buvo atgabenta kino kame
ra. Belaisvius sugabeno du kar
tus į vietą, kur buvo įvykusios

ri pasakoti, jog indai pirmiafi kautynės. “Sykį — pasakojo 
imk Sourfyfie Sin£h dtsisskė. Ki- 
nai grasino už tai jį nušausią.

GREITAI

pirmininkas pareiškė norą, kad tai naujai avantiūrai Kongres- 
Anglija padėtų Afrikai išsilais- manai siūlė, kad prezidentas 
vinti iš kolonializmo, nes “lai- įspėtų Chruščiovą.
ko yra maža”. Prašė finansinės Kongreąmanų komisijai vado- 
pagalbos. Jei negaus iš Angli- vavo Edna Kelly, N. Y., dem.
jos, imsiąs iš ten, kur tik gaus. -
Tai buvo įspėjimas, kld kreip- — Kancleri* AdbneuerK sau- tų paleis savo satelitą apie že- Saharoje vasario gale ar kovo Richard Cardinal Cushing

Antru kartu filmuo- sis ir į Sovietus. . šio 5 atšventė savo 84 metus, mę. pradžioje. Bostono Arkivyskupo*

Singh — man davė nosinaitę,
bet pagaliau jam parauki kom- kad Pa™!“-*’“, duodamas 
premisą: jis negalįs žinoti, kas ienNą, kada turi prasidėti šau- 
pirmieji šovė. Po dvylikos va- dymas

— Washingtona <■ manoma, — Prancūzija numatė savo dėkite jiems, kokiu tik galite 
kad kom. Kinija per pūrą me- atominę . bombą susprogdinti būdu.
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PRUDENCIJA BIČKIENĖ dainuoja Milane su simfoniniu orkestru.

SULTINGAS, GILUS BALSAS D ARE DIDELI ĮSPŪDĮ

DARBININKO KONCERTAS
SAUSIO 17, SEKMADIENĮ, WEBSTER HALL, 119 EAST 11 ST. NEW YORKE

PRUDENCIJA BIČKIENĖ tu
ri jau savo vardą ir garsą, 
kaip iškili solistė, sopranas. 
Praėjusiame Darbininko nume
ryje buvo rašyta, kad iš 1000 
JAV solistų varžybų keliu ji 
iškilo i rinktinių grupę — 4 
vyrų ir 4 moterų, kurie 1958 
metais buvo pasiųsti Į Milaną. 
Ten pasaulinio garso operoje 
ji dainavo Toscos ir Bohemos 
pastatymuose. Grįžusi gavo vi
są eilę kvietimų dainuoti įvai
riuose koncertuose.

šiame -rytiniame JAV pa
kraštyje solistė dainavo lietu
viam praėjusį rudenį Bostone, 
Laisvės Varpo koncerte, kur 
buvo sutikta su didelėm ova
cijom. Muz. V. Adomavičius, 
rašydamas Darbininke apie tą 
koncertą, pabrėžė:

"Sultingas, gilus solistės bal
sas darė didelio įspūdžio klau
sytojam. Ji užsirekomandavo, 
kaip didelio masto dainininkė, 
viena iš pirmaujančių mūsuo
se. Geriausios .. . buvo operų 
arijas. Tokia Cavaleria Rustica- 
na ilgam įstrigo atmintin ..."

Drauge apie tą patį koncer
tą Bostono korespondento bu
vo pažymėta:

"Prudencija Bičkienė bos- 
toniškiam pasirodė pirmą kar
tą ... Buvo tikrai labai malo
nu išgirsti šią mūsų žvaigždę, 
pagarsėjusią jau ne tik tarp mū
sų, bet ir plačioje šio krašto 
visuomenėje" .. .

Čia norėtume pridurti, papil
dydami praėjusio Darbininko 
informacijas, kad Prudencijos 
Bičkienės - Navickaitės žvaigž
dė patekėjo ir kilo jau Nepri- 
'klausomoje Lietuvoje. Ji yra 
Lietuvos lygumų dukra: gimu
si Lydekių km.. Meškuičių vis.. 
Šiaulių apskr.. kada tebeėjo dar 
kruvinos kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Paaugusi apsi
sprendė būti mokytoja. Baigė 
Šiaulių mokytojų seminariją, 
bet paskui ketverius metus lan
kė Vilniaus muzikos konserva
toriją. Tai buvo jau antrojo 
Didžiojo karo dienos ir Lietu
vos laisvės sutemos. Netrukus 
lietuvių tauta nebeteko nepri
klausomybės. o mūsų solistė — 
savo tėvynės.

Tremtyje. Vokietijoje, toliau 
mokėsi dainavimo ir 1948 bai
gė Haendelio konservatoriją 
Miunchene. Dalyvavo Petro Ar- 

mono solistų grupėje, koncer
tavo lietuvių stovyklose ir Ams
terdame, Olandijoje, pasauli
niame studentų koncerte.

Atvykusi Amerikon 1949, 
Chicagon. dalyvavo muz. Alke- 
sandro Kučiūno operos solistų 
kvartete, koncertavo Chicagoje, 
Detroite, Clevelande, Daytone 
ir k. Iškilo dainuodama India
nos operoje ir ypač gaudama 
American Opera Audition Ass. 
stipendiją dar lavintis Cincin- 
nati ir laimėdama jau minėtas 
varžybas bei komandiruotę Ita
lijon.

Grįžusi gavo angažamentus 
dainuoti su simfoniniu orkest
ru įvairiuose koncertuose bei 
didžiuose amerikiečių suvažiavi
muose (conventions). šį pavasa

JIS VISIEMS AKOMPONUOJA.
ALEKSAS MROZINSKAS, po

puliarusis New Yorko pianis
tas, dalyvavęs daugely lietuviš
kų koncertų kaip pianistas so
listas ir kaip akomponiatorius, 
yra gimęs Šiauliuose 1914.VIII. 
7. Pradinį muzikos mokslą ėjo 
Šiaulių muzikos mokykloje. 
1933 išlaikė egzaminus į Kau
no konservatoriją ir studijavo 
pianiną pas prof. A. Ružicki. 
bet dėl materialinių sąlygų 

ALEKSAS MROZINSKAS

rį — balandžio ir gegužės mėn. 
— turi sutartį su simfoniniu 
Virginijos orkestru dainuoti ke
liose valstybėse, “Grand Park 
Opera Guild” pastatymuose 
Chicagos salėse ir Grand Park 
atviroje scenoje.

Šią Lydekiųįlakštifigalą, ža
vėjusią dainos išlepintą Mila
ną ir žavinčią dabar amerikie
čius, girdėsime Darbininko kon
certe sausio 17. New Yorke ji 
dainavo prieš kelerius metus 
Balfo koncerte, dar kildama į 
savo aukštumas. Kas bus ją 
girdėjęs, turės malonumo pasi
džiaugti nuostabia pažanga. Ti
kimės, kad šios retos progos 
nesiteiks praleisti nė vienas 
Didžiojo New Yorko ir apylin
kių lietuvis.

1934 nutraukė mokslą. 1935 bai
gė Šiaulių gimnaziją ir tais pat 
metais laimėjo varžybas į Kau
no radiofoną akomponuotojo 
koncertmeisterio vietai, kurioje 
išbuvo iki 1944. 1936 vėl pra
dėjo lankyti konservatoriją ir 
ją baigė 1940.

Lietuvoje yra surengęs kelis 
rečitalius: Kauno konservatori
jos ir Vilniaus filharmonijos 
salėse, Panevėžyje, Šiauliuose,

Pradžia 5 v. p.p.

Dainuoja:

PRUDENCIJA BIČKIENĖ
ARNOLDAS VOKETAITIS

Pianinu skambina ir akomponuoja:

ALEKSAS MROZINSKAS
Šokiams groja ROMO BUTRIMO orkestras

DARBININKO 
koncertas dvieju 
sukakčių ženkle
Tradiciniam Darbininko va

karui šiemet yra parinktas 
aukšto meninio lygio koncertas 
dviem motyvais: vienas sieja
mas su Darbininko 45 metų 
sukaktimi, antras — su Nepri
klausomos Lietuvos koncertų 
pradžia.

Darbininkas yra pradėjęs ei
ti Bostone prieš 45 metus. Jis 
buvo įsteigtas vienam iš senų- 

, jų JAV miestų, vadinamų šio 
krašto kultūros lopšiu: centru 
mokslo, meno ir muzikos. Bos
tonas tebėra garsus savo sim
foniniu orkestru ir dabar.

Lietuvių gyvenime Bostonas 
taip pat skynė pirmus takus 
muzikai, kai čia veikė lietuvių 
muzikos mokykla, vadovaujama 
Miko Petrausko. Jis padėjo la
vintis ir iškilti nebe vienam 
lietuvių dainos ir muzikos ta

lentui. Tarp šio krašto iškilių 
lietuvių muzikų yra ir Darbi
ninko kūrėju — Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos (LDS) himno 
kompozitorius ir garbės narys 
muz. A. Aleksis. Darbininko 
pastogėje,^ Bostone, kultūros 
mecenato prel. Pr. Juro pastan
gomis buvo“ išleistos JAV gy
venusio ir kūrusio kompozito
riaus Stasio Šimkaus harmoni
zuotos liaudies dainos,

Darbininko ankstyvesniuose 
parengimuose buvo nemažai 
dėmesio skiriama mūsų daini
ninkam, dirigentam, kompozi
toriam. Norime tas tradicijas 
prisiminti didžiajame metropo
liniame New Yorke, kur Dar
bininkas tebetęsia savo darbą, 
manydamas, kad tai geriausias 
būdas priminti laikraščio 45 
metų gyvavimą ir pagerbti jo 
steigėjus, veteranus, kurie taip 
sielojosi lietuviška daina ir mu
zika, ne tiktai pačiu spaudos 
darbu.

Apie istorines šio laikraščio 
dienas bus progos pakalbėti 
dar rudenį, suėjus lygiai 45 
metam. Tuo tarpu sukaktuvi
nius metus pradedame pirmuo
ju šių metų koncertu New Yor
ke.

(Nukelta į 8 p.)

dalyvavęs su simfoniniu or
kestru keliuose koncertuose, 
atlikdamas Fr. Chopin E-Moll 
ir Fr. Liszt Es - Dur koncer
tus. diriguojant V. Marijošiui, 
B. Dvarionui, P. Armonui ir k.

Atsidūręs tremtyje. Vokieti
joje, išvystė nemažą muzikinę 
veiklą: rengė koncertus ir 1945- 
47 vadovavo Vokietijoje studen
tų kvartetui. 1948 laimėjo var
žybas į aukštąja Miuncheno 
muzikos mokyklą, kur studija
vo ligi išemigruodamas į JAV, 
1949.

Apsigyvenęs Brooklyne, uo
liai dalyvavo visame lietuviš
kame muzikos gyvenime, akom- 
ponuodamas koncertuose. 1950 
suorganizavo piano studiją, ku
ri kas metai surengia savo pa
sirodymus. A. Mrozinskas yra 
parašęs ir dainų kvartetams, 
oktetams bei chorams.

ARNOLDAS VOKETAITIS dviejos pozose.

VISUS PATRAUKĖ SAVO DAINA APIE RAUGU MEILĘ
ARNOLDAS VOKETAITIS, 

apie kurį praėjusiame Darbi
ninko numeryje buvo pateikta 
pluoštas žinių, yra dar jaunas 
dainininkas, bet jau gerai už
sirekomendavęs lietuvių ir 
ypač amerikiečių visuomenei. 

Lietuviai, gal būt daugiau yra 
jį girdėję televizijoje, mažiau 
koncertuose. Tokią progą pra
ėjusį rudenį turėjo Bostonas ir 
Chicaga. Abi tos didžiosios lie
tuvių kolonijos mūsų mielu dai
nininku buvo labai patenkintos.

Bostone po Laisvės Varpo 
koncerto, kuriame publikos bu
vo taip gausu, kad turėjo sto
vėti, muz. VI. Adomavičius 
Darbininke rašė:

"Arnoldas Voketaitis, jaunas 
bass - baritonas . . . tikras iš 
Dievo malonės talentas. Jis tu-

Bilietai gaunami
Brooklyne: J. Ginkaus saldai

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

Woodhavene: J. Andriušio 
įstaigoje, pas M. Šalinskienę, 
D. Jonaičius.

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

ne.
Taip pat galima įsigyti ir 

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

ri įgimtą interpretacijos dova
ną. Jo dainavimas ir laikyse
na scenoje su tam tikra vai
dyba bei gestikuliacija rišasi 
vienumon ... Jo turtingo bal
so aukštos kokybės — jaus
mingumas, spalvingumas, piano 
bei forte tobulas išbalansavi
mas, ir, kaip minėta, interpre
tacijos talentas — jau dabar 
pristato jį kaip didelį daini
ninką".

Sol. Arnoldas Voketaitis yra 
Amerikoje gimęs lietuvis. Jo 
mamytė tebegyvena New Ha- 
ven. Conn. Savo metu ji taip 
pat buvo garsi lietuviškų va
karų ir koncertų dainininkė. Sū
nus ir nusekęs motiną ir gra
žiai išlaikęs gimtąją kalbą, o 
taip pat savo giminės pavardę. 
Nors jam daug tenka dainuo
ti amerikiečiam televizijoje, 
operose ir koncertuose, tai bū
tų pravartu ir kokia nors savo 
pavardės santrumpa verstis, 
bet jis to nedaro. Jau praėjusį 
kartą buvo minėta, kad Arthur 
Godfrey programoje (CBS) iški
lus kalbom dėl jo pavardės, kai 
kam sunkiau ištariamos, pats 
Arthur Godfrey pastebėjo:

"Kai būsi garsus, tai pavardę 
ištars betkas". kaip ištaria visų 
žymiųjų pasaulio garsenybių.

Mums yra miela, kad tuo bil
du lietuvių tauta garsinama, 
jos talentai neuždengiami. O 
lietuvių tauta juk talentinga ir 
daininga. Arnoldas Voketaitis 
geba iškelti lietuvių liaudies 

dainų nuostabų groži sava in- 

pretacija. Muz. VI. Adomavi
čius po minėto Laisvės Varpo 
koncerto, kuriame buvo išpil
dyta A. Vanagaičio “Aš bijau 
pasakyt”, pastebėjo:.

'Dainos interpretacija buvo 
savotiška, unikumas mūsuose".

Unikumas yra retas dalykas, 
ir jau vien dėl to vertas iš
girsti. Girdėję Voketaitį dainuo
jant Chicagoje, Balfo koncerte, 
praėjusį rudenį, taip pat juo 
žavėjosi. Drauge dr. J. Pruns- 
kis rašė:

"Gausiai dėmesį telkė sve
čias solistas Arnoldas Voketai
tis, New Yorko operos daini
ninkas . . . Solisto aukštai iš
lavintas balsas, laisvas jautima- 
sis scenoje, įsijautimas į dai
nas žiūrovams buvo patrauklūs 
ir ypač ovacijų susilaukė Va
nagaičio daina apie baugią mei
lę ... Mūsų solistas į lietuviš
kąją publiką atnešė didmiesčio 
operos aukštą techniką, vaidy- 
biškai pergyvendamas gerai 
kultyvuotu balsu atliekamą iš
riją (Don Carlo)".

Tai dviejų mūsų didžiųjų ko
lonijų atsiliepimai

Amerikiečių šilti ir palankūs 
atsiliepimai buvo paminėti pra- 
ėjusiaine Darbininko numery
je.

Bet visa tai pačiam patirti 
bus proga Darbininko koncerte 
sausio 17 New Yorke. Nepra- 
leiskime šios retos progos, nes 
kiek teko girdėti, sol. Arnol
das Voketaitis pavasari išvyks
ta' dainuoti i Pietų Ameriką.



visosJ. VENCKUS, S. J.

vadovybę; esant dalykams

atgal grąžinti. Bažnyčia vartoja

Lietuviu visuomeniniame gy-

kiais, būti vieningais ir kelti jamas, o jei ne, tai bent truk-

ra
3'1;

nuo kurios atsiskyrė. Ta okta
va turi taip pat tikslą maldau-

serim. Svarbiausia priemonė 
yra malda, prašymas, kad Die-

MASKVOJE tebėra išlikęs iš seny laikų varpas Karalius (Zar-Kolokol) 
200 tonų, jkeltas j cerkvės bokštą, sulaužė sijas ir krite žemėsn. Apie tai 
Leninas pasakęs: “Draugai, kas aukštai keliasi, žemai krinta”..,. Ar tik 
nebus toji Lenino pašaipa pranašiška patiem sovietam?

jų, kurios padeda kito tikėji
mo žmonėms atrasti kelią į 
katalikų Bažnyčią, kaip antai 
Una Sancta, ar Unitas, ir pan.

(bus daugiau)

visuomeniniams reikalams”. dirbančius, dažnai vadovaujan- las”. (Mork. 3:23-26). Iš šių 
Be šios medžiaginės paramos čius asmenis, priešingoji pusė Kristaus žodžių aiškiai seka, 

dr. A. Trimakas primena ir mo- skleidžia įvairiausius gandus, kad Jo karalystėje neturi būti 
ralinę: “nenusivertinti nuosmū- kad jų darbas būtų paraližuo- pasidalinimo, kad karalystė su-

Ir. UETUVtV

Arimas Bažnyčios Vienybės 
Oktava, kuri prasideda sausio 
18 šv. Petro katedros švente 
ir baigiasi sauso 25 šv. Povilo 
Atsivertimo švente. Ta oktava 
darosi labai populiari, nes jos 
tikslas yra labai gražus — pra
šyti Dievą, kad visos protestan
tiškos Bažnyčios ir rusų Baž
nyčia grįžtų prie savo Motinos, mą, o ne susiskaldymą?

BAŽNYČIŲ VIENYBĖS
OKTAVA

oktava
vas, kurio valdžioje yra 
žmonių širdys, paveiktų
kad jie atrastų kelią į tikrąjį 
tikėjimą.

Neseniai popiežius paskelbė 
visuotiną Bažnyčios - susirinki
mą. Visi klausė, kas bus ten 
svarstoma. Buvo skelbta min
čių, kad Katalikų Bažnyčia gal 
kreipsis į kitas nekatalikiškas 
Bažnyčias: rusų stačiatikių, pro- g 
testantų, kad jos grįžtų. Žmo- g 

ti Dievą, kad žydai, iš kurių Istorijos liūdni faktai rodo, niškai kalbant, nėra daug vii- | 
pats Kristus kilo, ateitų į Kris- kad daug žmonių. atskilo nuo ..Bažnyčios

ną vadovybę; esant dalykams 
kitaip, greit įvyktų benkrotas. 
Argi galima prileisti, kad Kris
tus, būdamas Dievas, kuris vis
ką pramatė, nebūtų davęs sa
vo Bažnyčiai organizacijos, ku
ri užtikrintų vienumą, pastovu-

Vienas būtinas pasiryžimas 
ritei, kurie labai daž- meniška nauda nusveria, 

nai daromi prasidedant nau-nai daromi prasidedant nau- Prie širdies dar prisišlieja 
jiem metam, pradeda išblėsti grupiniai interesai, neapykanta 
po keletos dienų. Gyvenimas kitų pažiūrų ir kitų asmenų 
greitai įsibėga sena vaga, ir ne
daugelis įstengia jį pakreipti 
nauja linkme, kaip buvo žadė
jęs.

Ypač mažos reikšmės turi tie 
žadiniai, kurie jungiami su vi

suomenišku, o ne asmenišku 
gyvenimu. Jei atskiram asme
niui dar rūpi ką gera pasiekti 
pasižadėjus, ir turi tvirtesnę 
valią, tai galima tikėtis, kad 
savo pasiryžime stengsis iš- 
tverU- Tačiau visada mažiau ro-

• Hioma pastangų siekti bendros 
gerovės, kadangi ji yra mažiau

r apčiuopiama. Q reikalas ką 
nors daryti kartais būna labai 
svarbus visiem.

pagonys, kurie tebeklaidžioja ta kalbėti, kodėl taip atsitiko, 
tamsybėse, atrastų kelią į tik
rąją Bažnyčią. ’ T *

BAŽNYČIŲ VIENYBĖ

darbui. Tada susidaro nenuošir* 
di laikysena, kuri troškina bend
ras Lietuvos laisvinimo pastan
gas. čia ir reikia vieno būtino 
pasiryžimo: daugiau pakantos 
dirbantiem, o mažiau įvairiau-* 
šių nepagrįstų kalbų ir priekaiš
tų.

nas XIII sakydavo, kad tokia 
viltis nesanti utopiška, tik to
lima galimybė. Pagaliau, ir Ma
rija Fatimoje prižadėjo Rusijos 
atsivertimą, tiesa, su tam tik
romis sąlygomis. Paprastai žmo
nės nežino, kiek stačiatikių ir 
protestantų pereina į katalikų 
Bažnyčią, bet jeigu pasiklau
sai ir paskaitai statistikas, tai 
nustembi, kad šiandieną kata
likų Bažnyčia tiek kito tikėji
mo žmonių patraukia ir įjun
gia į savo prieglobstį. Vien 
JAV apie 120 tūkstančių pro
testantų pereina į katalikybę. 
Tai yra labai didelis skaičius. 
Bažnyčioje jau nuo seniau bu-.

kas buvo kaltas. Tai įvyko se
niai, tikrųjų kaltininkų jau ne
bėra. Pasiliko pasekmės, atėjo 

Pagal šv. Raštą ir teologiją ir pasirodė pasaulinėje sceno- 
yra visiškai aišku, kad Kristus Je ^ti žmonės. Jie gimė tame 

tikėjime, kurį jų tėvai turėjo. 
Pirmiau buvo manyta, kad re
liginėmis diskusijomis, kurios 
dažnai būdavo karštos, galima 
žmonės patraukti. Praktika ro
do, kad tokios diskusijos nėra 
sėkmingos. Kat. Bažnyčia, bū
dama dvasiška institucija, ne
vartoja kokios•< fiziškos jėgos, 
ar ekonomiškų priemonių žmo

steigė vieną Bažnyčią, nes da
vė jai tik vieną viršininką, tik 
vieną galvą sakydamas: “Tu 
esi Petras (uola), ir ant uolos 
pastatysiu savo Bažnyčią, ir 
Tau aš duosiu dangaus kara
lystės raktus; ką tu suriši že
mėje, bus surišta ir danguje, 
ir ką tu atriši žemėje, bus at
rišta ir danguje”. (Mt. 16:18, . _
19). Iš tų žodžių aiškiai seka, nes prilaikyti,- ^o atsitraukusius 
kad yra viena vadovybė, ir atgal grąžinti. Bažnyčia vartoja 
viena institucija. Be to, ta vie- ^abar dvasiškas priemones: pa- y° susikūrusių visokių draugi- 
nybė turi būti visados, kad vi- čių katalikų gerą pavyzdį, jų V1,TnrtC 
si būtų viena: “Ut omnes unum tarpusavio meilę ir meilę atsi- 
sint”. “Prašau ne tik už juos, skyrusiem mūsų, broliam ir se- 
bet ir už tuos, kurie per jų žo
dį tikės į mane, kad visi būtų 
viena, kad pasaulis įtikėtų, jog 
tu mane esi -siuntęs. Garbę, 
kurią tu man davei, aš daviau 
jiems, kad jie būtų viena, kaip 
ir mes esame viena”. (Jono 
17:20 - 23). Iš tų Kristaus žo
džių aiškiai matyti, kad ta vie
nybė turi būti tarp Kristaus ir 
tikinčiųjų ir tikinčiuosiuose — 
tarp vadovybės ir valdinių.

Bažnyčia yra Kristaus kara
lystė. Jeigu jau tamsybės ka
ralystė nėra pasidalinusi, tai 
tuo labiau šviesos karalystė, 
Dievo karalystę “Kaip gali šė- 

to pabrėžė,'lad^^asmeniškoji * tonas išiftŽ^t^Ž|oną? Jei kąra-,
gerovė neprivalėtų nulemti "Kiekvienas didesnis darbas lystė pati savyje suskyla, ta 
tautinių uždavinių__ Gyveni- reikalingas daug gerų darbi- karalystė negali išlikti. Jei na
mo sąlygų gerėjimas tolygiai ninku ir nei vienos dirbančios mąi patys prieš save susiskal- 
turėtų kelti ir mūsų paramą rankos negalima stumti į šalį do, tie namai negali išlikti. Jei
visuomeninei veiklai ... jei — rašė Vilniaus vadavimu su- šėtonas sukilsią pats prieš sa-
nors mažą savo gerokai padi- sirūpinusieji dar 1933 (M. Vii- ve, tai jis yra pasidalinęs; jis
dėjusių pajamų dalį paskirtame nius, nr. 4). — Prieš atvirai negali išlikti, ir jam bus ga-

Priekaištai didele dalimi at
siranda iš neapdairių kalbų, 
'tikriau sakant, apkalbų ir lie- 
žuvavimo. -■< “Liežuvavimas yra 
pridaręs daugiau žalos ir išspau
dęs daugiau ašarų už visas ma
ro ir choleros epidemijas ... 
šios pakyla ir praeina, zo lie
žuvavimas niekados” (Emil 
Fiedler).

Šioji yda labai sunkiai išnai- 
venime buvo ir tebėra gyvai \kinama, nes Vra pasaldinta pa
jaudamas reikalas didesnės jė
gų talkos Lietuvos laisvinimo 
reikalui. Tą reikalą prisiminė 
dr. Antanas Trimakas savo žo
dyje, atspaustame praėjusiame 
Darbininko numeryje. Jis pa
stebėjo, kad jėgų netrūkstame, 
bet “jų balansas vis labiau 
krypsta asmeninių reikalų ten
kinimo naudai”. Neneigdamas

sitenkinimo kitam įžnyb
ti bent pašaipa, jeigu ne žo
džiu. Tai nėra kritika, susieta 
su nuoširdžiu noru ieškoti tie
sos, bet neteisingas kito as
mens ir darbo niekinimas, čia 
ir yra ta nelemtis, dėl kurios 
mums darosi kartais sunku su
sišnekėti ir bendrai dirbti, nors 
visi suprantame, kad tai būti- 

būtino reikalo savimi pasirū- nas darbas lietuvių tautos la- 
pinti, Vliko pirmininkas vis dėl- bui.

Lietuvos vardą”. Jei pirmam domas, kad neduotų pageidau- 
reikalui praverčia kišenė, tai jamų vaisių”.
antram — reikia širdies. Atro
do, kad širdimi patalkinti yra kovojame dėl visos Lietuvos 
lengviau, negu. pinigu. Tačiau laisvės. Tad yra būtinas pasi- 
tebelieka teisingas senas paša- ryšimas ne tiktai niekam ne- 
kymas: kur tavi pinigai, ten ir kenkti, bet visa širdimi ir ki- 
širdis. Ir ji pasidaro nepaslau- šenės parama tą darbą visoke-
gi bendram reikalui, kai as- riopai remti.

skilusi negali išlikti.
Ir, pagaliau, pats protas taip 

sako, kad visur turi būti vie- 
Ne kitaip yra ir dabar, kai nybė: valstybėje yra valstybės 

galva, kuriam visos valstybės 
reikalai, visos institucijos yra 
pavestos — jam, reikalui esant, 
priklauso paskutinis žodis. 
Kiekvienas fabrikas, kiekviena 
įmonė, kiekvienas ūkis turi vie-

B

po J. Bučko rankų gavo kuni
gystės šventimus. Nuvykęs į 
JAV kun. P. Komyljakas veikė 
savo tautiečių pastoracijoje. 
Bet neilgai. Ukrainiečių metro
politas Philadelphijoje jį pasi
šaukė kanclerio pareigoms. O 
1959 pradžioj popiežius Jonas 
XXHI nominavo kun. Platoną 
tituliariniu Castra Martis vys
kupu ir pramatė jį naujiems 
uždaviniams Vokietijoje.

Vak. Vokietijoje šiuo metu 
gyvena per 15.000 ukrainiečių. 
Susitelkę jie miestuose, kaip 
Miunchene, Ingolstadte, Regens- 
burge, Rosenheime, Schongau, 
Į)(ęu - Ulme, Ludwigsburge, 
Frankfurte, Krefelde, Miunste-

tuose, kur jos sudaro mažumą, 
jau 1959 pradžioj nutarė įsteig
ti ukrainiečių bei gudų katali
kams, gyvenantiems Vokietijo
je, apaštalikiškąjį ėgzarchatą su 
būstine Miunchene. Praėjusių 
metų rugsėjo 20 šis popiežiaus 
Jono XXIII sprendimas ir buvo 
įgyvendintas. Pirmuoju egzar- 
chu paskirtas vyskupas Plato 
nas Kornyljakas.

Naujasis egzarchas yra gimęs 
. . css 1920 Bukovinoje. Teologijos

uaoar vaumamas isiammi, mivo o<^.>yciO» studiias bafgė Rornoie ir ten
centru iki 1453 metų, kai užėmė turkai ir centras buvo perkeltas į Mass- ^luoijas Daige numoję ir ten
vą. 1945 iš ukrainiečių arkivysku-

Ukrainiečių dvas. vadovybė Miunchene
' Yra daug aktualijų, kurios 
išnyksta, vos patekusios į laik
raščio skiltis. Bet 1959 rugsė
jo 20 bus didelėm raidėm įra
šyta . į ukrainiečiy katalikę is
toriją: tą dieną buvo Miunche
ne įvykdytas apaštalikiškojo eg- 
zarchato įsteigimo aktas ir in- 
tronizuotas pirmasis egzarchas.

Tuo pat laiku, kai Miunche
no gatvėmis traukė linksmas 
Spalio šventės (Oktoberfest) 
karnavalas, kurio pasižiūrėti 
buvo suplaukę neaprėpiamos 
žmonių minios, tuo pat laiku 
šv. Kajetono bažnyčioje vyko 
apeigos, kokių iki šiol dar nię- 

; kas neužrašė istorinėse Bava-f 
rijos sostinės knygose.

Sv. Sostas, siekdamas išlai- Kannovery, Goslare, Crails-
. kyti rytų bažnyčių, pripažįstan- heime, Hamburge ir Pinneber- 

čių popiežiaus primatą, sava- ^ra Vokietijoje dar ir to-
rankiškumą, net ir tuose kraš- ^ių ukrainiečių bendruomenių, 

kurios susikūrė po pirmojo Pa
saulinio karo.

Kultūrinė ukrainiečių veikla 
plinta iš Miunchenb. Ten jie 
turi dvi privačias spaustuves ir 
tris leidyklas: Cicero, Logos ir 
Ukraine. Leidžiami penki sa
vaitraščiai — vienas religinis 
ir keli žurnalai. Žurnalai pasi
rodo vokiečių, prancūzų ir ang
lų kalbomis. Katalikai leidžia 
žurnalą “Ukraine”, skiriamą 
vokiečių publikai. Veikia Miun
chene ir Ukrainiečiu mokslinin-

(Nukelta į 4 psl.)

i J. GIRMANTAS <į

KANDYS |
*•••••••••• Keturię veiksmę pjesė

(3)
Lyda: šaukitės talkos.
Kunigas: Gerai, panele Lyda. Prašau, padėk ir 

tamsta.

kime tarnavę tiesai. Mes kažinko nepadarysim. Pa
saulio savo rankom neapversim. Bet mūsų balsas, jei
gu jis tarnaus tai tiesai, uždegs minias, pasieks ir 
galiūnus. Grynos maldos išklauso Dievas. Graži gies
mė ir kilnūs žodžiai Įeina pamaži į kietą širdį, ma
žyte srovele iš lengvo Įsruvena ir šildo, švelnina, 
gaivina ...

Lyda: Ir aš juk taip manau. Gražu, kai pagal
voji ... Bet kartais suima ir abejonė: kai tiek pa
saulyje piktybės, ar beverta ir stengtis?

Kunigas: Be abejo, brangioji Lyda. Verta. Dievu
lis mums neleido nusiminti. Tik eikim Jo nurodytais 
keliais .., Klausykis, mieloji. Turiu sumanymų ir pra
šymų. Aš čia dabar gerai pataikiau. Juk tamsta —

Lyda (nusišypsojus): Ai, kunige, tai tik svajonė.
Kunigas: Panele Lyda, kaip graži svajonė! Visa 

mūsų Lietuva — svajonė! Buvo kadaise didelė ir ga
linga, paskui sunyko žiauriai nuskriausta. Kai buvo 
ji sunykus ir mažytė, jos vaikams tada ana didžioji 
Mindaugo — Vytauto Lietuva buvo svajonė. Svajonė 
buvo ir tiems paskutiniams, kurie išpranašavo ir iš
kovojo jai vėl Nepriklausomybę. Dabar mes vėl ma
ži, ir mūsų Lietuva mums — taip pat svajonė, o 
graži svajonė, kaip kadaise Basanavičiui, Kudirkai, 
Maironiui, Vaižgantui ir kitiems tokiems.

Lyda: Mes maži, ir mūsų darbai maži. Ak, ku
nige, nei Basanavičiaus, nei Maironio, nei kitų tokių 
mes neatstosim.

Lyda: O kuo gi aš galiu padėti, silpnutė mote
ris, kaip vyrai mėgsta pasakyti?

Kunigas: O, tamsta daug gali. Turi gražų balsą, 
gali giedoti.

Lyda: Bet mano ir kitų tokių, kad ir gražiau
sias būtų balsas, patrankų griausmo nenustelbs, ir 
pentinuoti generolai mūsų neišgirs.

Kunigas: Išgirs, panele Lyda, išgirs, jei ne da
bar, tai ryt, poryt, po daugel metų.

Lyda: Ak, Viešpatie! Po daugel metų! ...
Kunigas; Žinau, jaunimas nekantrus. Tik pano

rės, tik užsimos, ir jau tegu įvyksta!
Lyda: Tegu netaip jau veikiai. Bet ir delsimas 

nieko nepataiso. Ar ir dabar nežūsta milijonai, nors 
karo jau nebėr! Ko laukiam mes ir ko kada su- 
lauksim? O ir be mūsų milijonai laukia ..

(Kairėj pusėj barake smuiku ima groti kokius 
etiudus).

Kunigas (valandėlę pasiklausęs): žinau, panele 
Lyda. Bet mūsų viltys didelės, nes mūsų pusėje tie
sa. Tiesa laimės —ir mes laimėsim. Tik nepaliau-

muzikė.
Lyda: Netaip dar garsiai, kunige.
Kunigas: O kaipgi ne? Beveik visą konservato

riją išėjus, ko gi dar daugiau! Nebūk perdaug kukli.
Lyda: čia nė kuklumas. Aš savo pajėgas žinau.
Kunigas: Gana, Lyda ... Štai artinas dvi šven

tės: švento Jono ir švento Petro ir Povilo. Ar ne
galėtume suruošti giedotines mišias? į

Lyda: Ajai! Gietonines mišias! Jau iš manęs tai, 
kunige, nesitikėk.

Kunigas: Kaip tai!
Lyda: Ne, ne. Tai jau geriau kalbėkis tamsta su 

Bakūnu. štai ir dabar jis savo smuiką miklina.
Kunigas: Žinau ir jį. Kalbėsiu. Abudu reikalingi. 

Jisai — smuiku, kas jam priklauso, o tamsta — pia
nistė, prisėsi prie vargonų.

Lyda: Geriau jau liaukimės. Dar niekada nesu 
vargonų nė palietus.

Kunigas: Tai čia paliesi ir įprasi. O kaip bus 
gražu, panele Lyda! Pamanyk: lietuviškos pamaldos! 
Kaip Gižuose, Vištyty ar Alvite! ...

Kunigas: Panele Lyda, mes maži, bet mūsų daug. 
Pagaliau mes būkim jiems talkininkai. Būkim tie 
knygnešiai, kurie knygą po knygos, laikraštį po laik
raščio nešė, vilko į Lietuvą ir tenkino dvasinį tautos 
troškulį, kad graži svajonė virstų dar gražesne tikrove.

Lyda: Man patinka, kai tamsta taip kalbi. Ir ma
no širdis tokių jausmų pilna. Tiktai ... o, kad tai 

■ nebūtų tiktai gražūs žodžiai! ...
Kunigas: Ne, panele Lyda. Tiktai dirbkim ir ti

kėkim (Pakilęs). Palauk valandėlę. Einu Bakūno. Tuo
jau .... (Nueina).

11 scena (Lyda)
" Lyda (viena): Sumanė, iškalbėjo ir jau — duok 

šen! Tačiau idealistas. Tokių mums reikia. Reikia, rei
kia ... Tik kur jie? Kur tokie? (Ateina Trūkis).

•' 12 scona (Lyda, Trūkis)
Trūkis: Sveika, panele Lyda.
Lyda (šaltai): Dėkui.
Trūkis (sėsdamasis prie jos): O ko taip susi

rūpinus? Ką praradai?
Lyda: Susirūpinau, kad įgijau ir tai kątik dabar.

Trūkis: Tai nuostabu. Kiti įgydami džiaugiasi.
Lyda: Ir aš džiaugiuosi, tik neviskuo.
Trūkis (dar nesupratęs jos): Tokia jauna mergai

tė ir tokia nepatenkinta. (Mėgindamas ją apkabinti). 
Argi mažai pasauly džiaugsmo?

Lyda (pakilus nuo suolelio, taiso skalbinius): Ir 
džiaugsmas nevisų tas pats.

Trūkis (tebestovėdamas): Lydute, būk protinga. 
Pasidaryk kasdieniškesnė, ir gyvenimas tau kitaip at
rodys ... Kodėl tu negalėtumei mane mylėti?

Lyda: Ak, štai net kokios mintys tamstos galvo
je? O, be to, prašyčiau manęs netujuoti. Man tamstos 
draugystė nepageidaujama.

Trūkis: šitaip! (Užsirūkęs). Be abejo. Su kunigu 
maloniau.

Lyda: Tikrai, nes buvo ten kita kalba.
Trūkis: Mat, kunigai patrauklesni! !
Lyda (taisydama skalbinius, tolsta): Taip ir ma

niau, kad tamstos galvoje purvas, o širdyje ...
Trūkis (norėdamas pastoti jai kelią): ... širdy

je — ugnis'.
Lyda (staigiau į šalį pažengus): ... srutos.
(Iš kairės ateina kunigas ir Bakūnas).

13 scena (Lyda, Trūkis, kunigas Bakūnas)

Kunigas (oficialiai): A, ponas Trūkis. Labas va
karas.

Trūkis (irgi oficialiai): Ir jums, ir jums labutis. 
(Sėdasi vėl ant suolelio).

Kunigas (į Lydą): štai še, panele Lyda. Bakūnas 
jau sutinka. Jisai smuiku pagros, pamokys vieną ki- f" 
tą giesmę, o tamsta — prie vargonų.

Lyda: Man nedrąsu, kunige.
Kunigas : Atsižadėk tos nedrąsos.

(Bus daugiau)
'—U
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binių metrų iki 210 milijonų. 
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O miškai?

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

5. Kodėl kreiptis į Wm. J. Drake?
— Reikia į jį kreiptis ieškant pirkti namus, nes toje apylinkėje 
užaugęs, ja gerai pažįsta, sėkmingai verčiasi namų pirkimo - 
pardavimo tarpininkavimu, turi 30 metų toje srityje patyrimo. Jis 
yra lietuvių, imigrantų sūnus, gerai pažįsta kiekvieno lietuvio rei
kalus. galėsit su juo kalbėtis gimtųja kalba. Daugeliui lietuvių jis 
įvairiuose reikaluose patarnavo.

Pax Romane, tarptautinės ka
talikų studentų ir aliumnų or
ganizacijų federacijos Siaurės 
Amerikos komisija kasmet ruo
šia seminarą aktualia tema, 
šiais metais toks seminaras

Ta pati “Sovetskaja Litva” 
taip pat skundėsi, kad nueini 
užsisakyti drabužį, gauni atsa
kymą: ateik po dviejų - trijų

nei Mi- 
neteisy- 
nė vie-

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo 8 ligi 9 vai. ryte

7. Kokiu laiku patogiausia į Mr. Wm. Drake kreiptis?
— Kreipkitės į jį vakarais kasdien, o (feštadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 1 iki 6 vai. po pietų.

1. Kada geriausia namus pirkti?
— Namus geriausia pirkti dabar, nes 
jie žiemos metu pigiausi.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WL0A. 1550 kilocycles

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

Skirtingas “Sovetskaja Lit
va” aprašomų kontrolierių pa
reiškimas nuo Mizaros pareiški
mo patvirtina išvadą, kad Lie
tuvoje 'Dangoje" ir kitur žmo
nės skirtingai yra aptarnauja
mi. Vienaip aptarnaujamas ei
linis pilietis, kitaip komunisti
nis pareigūnas, dar kitaip aukš
tasis komunistas, jei jis bus 
atvykęs iš Maskvos. Mizara bu
vo tarp tų laimingųjų, kuriem 
buvo ir geros medžiagos ir ge
ras patarnavimas tiek dėl to, 
kad^jis garbina Maskvą ir ko
munizmą, kiek gal labiausiai 
dėl to, kad jis Jungtinių Vals
tybių pilietis. Jei jis būtų tik 
“sovietinis pilietis”, tur būt, 
būtų susilaukęs tokio patarna
vimo, kokį vaizdavo “Sovetska- 
ja Litva”.

Iš W H I L — 1430 kilocycles, Medford 55, Mass. stoties

žarą. Katras tad rašė 
hę? Greičiausiai, kad 
nas. Yra aišku, kad Lietuvoje 
gali pagaminti ir geras medžia- 

rgas ir gali gerai pasiūti. Tos 
pačios “Sovetskaja Litva” ži
niom, Briuselio parodoje buvo 
apdovanotas aukštos vertės me
daliu apsiaustas, nusiųstas So-

brėžkime naujus darbus. Šituo 
keliu einant, didysis ateitinin- 
kijos idealas bus realesnis, 
lengviau pasiekiamas.

Nuoširdžiai dėkojame dvasios 
vadams, kurių patirtis ir pla
čios žinios padeda moksleiviui 
ateitininkui aiškiau suprasti sa
vo vietą Aukščiausiojo planųo-

6. Kaip jis gali Jums padėti įsigyti namus?
— Nuėję į jo įstaigų Jūs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na
mų jieškote, kiek galite investuoti ir kokioje vietoje norite sau 
namus pirkti. Jei tuo-tfretu jis neturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į Battic Floriste gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Breadway, .South Bostone. 
Tel AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

Didelės padėkos ir pagarbos 
verti kuopų globėjai, atiduodą 
savo brangų laiką ir poilsį tam, 
kad moksleivis ir svetimoje že
mėje galėtų alsuoti lietuvišku

BROOKLYN 27, N. T. 
(Ridgewood)

4. Kas darytina norint įsigyti namus?
— Reikia kreiptis pas patyrusį namų pirkimo pardavimo tarpi
ninkų, o tokiu yra Wm. J. Drake.

dvashmaųa nithkadash shmakh . 
tehj malcoihakh. nehiveų sevianakh 
atcanna duashmaųa op barah. Havlan 

lakhma dsonkanan i|maw ivashboklan 
dentų Ulbančių P^Mkai 4icanna dop khnan shbakn Ikha-
caninso Ksnartnio- fYRNflVA _ ’ •; -7: *-

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI, 50 Cottage St., 
Norwood, Mass. Skyriai: fclTHUANIAN FURNITURE CO. — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 
P. O. Box 132, So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė., Cambridge, Mass. — Telefonai: 
N0rwood 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; KIrkland 7-8533

Darbininko kalėdiniame nu
meryje buvo rašyta, kokia kal
ba kalbėjo Kristus. Pasirodo, 
tuo pačiu klausimu buvo rašęs 
ir “Chicago Daily News” (1959 
gruodžio 22). Į tai Darbininko 
redakcijos dėmesį atkreipė kun. 
A. Rupšis iš Spring Valley, BĮ. 
Jis prisiuntė to laikraščio įdė
tą “Tėve mūsų” maldos teks
tą aramėjiškat Tekstas surašy-

Lietuvių Radijo Valandos Programa
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vai dienos

ninko numeryje buvo straips
nelis apie Jėzaus laikų kalbą. 

Todėl gal bus įdomu pamatyti 
ir paskaityti, kaip toji kalba 
skaitant skamba.

Visiem linkiu laimingų Nau
jų Metų su Dievo palaiminimu. 
Laimė visuomet buvo slidi, bet 
jau dabar, kvailo modernizmo 
laikais, pasaulis eina į nelai
mingą komunizmo kruvinąjį

TELEFONAS:
APpIegate 7-0349

Sav. 1
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

Bet drėgmės trūkumas alsi- kaip tik uodais maitinasi?
liepia ir miškam. Pereitą vasa- Praėjusių metų sausros vaisius 1959 gruodžio 27 d. 
ra mažiausiai nukentėjo me- parodys labiau kita vasara. Chicago, III.

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

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

2. Kodėl?
— Dabar pigiausi, nes nėra namų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių, 
nes namus parduoda į Floridų, ar ki- 

šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pasitaiko, kad namus parduoda, 
darbo vieta pakeičiama, pasitai- 
kad nuosavybė likviduojama ir 

tokiais atvėjais perkate pigiau, negu 
pavasarį.

VEDĖJAS —P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

šiandieninėje aplinkoje nėra 
lengvas. Bet argi ne mes sten
giamės pasaulį atnaujinti Kris
tuje? Argi ne thes, tu ir aš, 
nešame Jo vėliavą per visą gy
venimą? Darbas ir pareigos bus 
daug lengvesnės ir malonesnės, 
jei mes dar kartą bandysime 
giliau suprasti savąjį idealą. Jis 
platus, aukštas, kilnus ir, ne 
kartą atrodo, sunkiai pasiekia
mas. Bet todėl jis ir yra idea
las. Jo siekdami, stenkimės tai 
vykdyti palaipsniui. Nusistaty- 
kime konkrečiai tikslus bei už
davinius. Juos atsiekę, užsi-

gyvemmu.
Ačiū visiems bet kokiu dar

bu ar patarimu prisidėjūsiems 
prie Moksleivių Ateitininkų Są-

Wm. J. Drake (Dragūnas) — Namus geriausia pirkti: Cypress 
Hills, East New York, Woodhaven, 

Richmond HilI, Flushing, Kew Gardens, Jamaica ir Jamaica Es- 
tates, nes tose vietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas.

Mielieji Moksleiviai,
Su paskutiniais 1959 metų 

aidais baigėsi ir dabartinės 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos Centro Valdybos kadencija. 
Ji Sąjungai vadovavo dvejus 
metus. Ar jie buvo sėkmingi 
ir darbingi, paliekame spręsti 
ateičiai.

šiandien norime paskutinį 
kartą atsisveikinti, žengiame 
į antrąją ateitininkijos šimt
mečio pusę. Išaugome, sustip- 
rėjome, atradome savo vietą 
lietuviškoje ir pasaulinėje plot
mėje. Pozicijos tvirtos. Belie
ka jas išlaikyti ir siekti ateiti- 
ninkiškojo idealo visomis jėgo
mis, tam skiriant savo protą, 
valią ir jausmus.

Moksleivio ateitininko kelias

ruošiamas vasario 20-22 Maria- 
napoly, tėvų marijonų aukštes- 
nios mokyklos patalpose. Šių 
metų seminaro tema: kataliko 
studento tarptautinė atsakomy
bė. Seminarą rengia ir jo pra- 
vedimu rūpinasi Studentų A- 
teitininkif Sąjungos Centro Val
dyba.

Šiaurės Amerikos komisijai 
priklauso: NNCF — National 
Federation of Newmen Club — 
katalikų studentų klubai neka
talikiškuose universitetuose; 
CFNC — Kanados nekatalikiš
kų universitetų katalikų stu
dentų klubai; NFCCS — kata
likai studentai katalikiškuose 
universitetuose Amerikoje; C 
FCCS — katalikai studentai ka
talikiškuose universitetuose Ka
nadoje; Phi - Kappa - Theta — 
katalikų studentų korporacija 
JAV; FEUCC — katalikų stu-

Wm, J. DRAKE REAL E8TATE BROKERIS 
84-14 JAMAICA AVK, WOODHAVEN 21, N. Y.

(Fore»t P«rkw«y Stoti*)
Tel: Hl I -5220

• Dėmesiui visų tų. kuri* nori namus parduoti! 
Kreipkitės į šių įstaigų ir JI greitai suras pirkėjų.

Europoje pereitą vasara bu- džiai su giliom šaknim, toki 
vo nepaprastai sausa. Vokieti- kaip ąžuolai. Bet pušys labai 
joje nuo vasario iki rugsėjo nukentėjo. Ištisi medelynai su- 
prilijo tik pusę tiek kaip kitais nyko. Seni medžiai dar gali 
mętais. Reino baseine yra di- nukentėti ir žiemą, jei rudenį 
džiausios vandens atsargos. Bet nebūna pakankamai lietaus, nes 
jos nukrito iš 755 milijonų ku- ir žiemą medis reikalingas tam 

tikro kiekio , drėgmės.
Sausra palietė ir gyvių pa

saulį. Sliekai ėda miško pūs-
— Ar turi didelio ryšio miš- tančias medžiagas. Jų oda la

kai su klimatu? — buvo pa- bai jautri sausrai. Kai lietaus 
klaustas vokiečių populiarus nebuvo, jie kasėsi giliau į že- 
biologas Ludwig Koch-Isenburg. mę. Sliekais maitinasi kurmiai. 
Ir jis aiškino: Jie kasėsi taip pat giliau, ir
. —Lietus reikalingas miškui, JU kupstai buvo išverčiami di- 

bet ir miškas reikalingas be- dėsni. Kurmiai dideb vandens . ku
tui. Miško viršūnių vainikas su- vartotojai, ir kai betaūs nebu- veiklos įe» gyvumo.
. .. .. . 1 » daugelis iu žuvo Ypatingai nuoširdžiai dėkojameaiko saules spindulius ir ne- V%^^V^o privers- Ateičiai, Draugui, Darbininkui 
leidžia taip greitai išgaruoti ©urnos, šernai puvo privers- 
vandenim. Medžiu šaknys ir “išemigruoti” į drėgnesnes *r Tevq^kes ^įbunams,. ku”e 
v naemui. Meazių sasnys ^etas T^o kiškiai triu- talkininkavo CV spausdintu žo- apie jas samanos pnlaiko van- vietas, ruo tarpu Kismai, tnu- 
denį žemėje ir leidžia jam kai "^ai, sausųjų vietų gyventojai, • Vaidvha
kuriose vietose prasiveržti šal- nėra reikalingi vandens, kol jie Tačiau visa Centro Valdyba 

ose vi tose prasi erzu s našavo Sausra iu vi- non pasidžiaugti ir padėkoti
tunais. Pats miškas per save lun zano pašaro, ©aušra jų gi- T„_e 
praleidžia baisius kiekius van- minę tik išplėtė. pnprriia ir entuziazmą kuri m-
dens, išgarindamas jį per la- Fazanai, kurapkos šlapią va- ® ® 5 entuziazmą, kuq re
pus. O kiek miškas vandens išmiršta. Pereita vasara dete praėjusių dviejų metų be-
normaliai suvartoja, galima tiem paukščiam buvo labai pa- metais
spręsti iŠ pavyzdžio: knki- Badas ištiko tuos paukš- dar uoha" stiprekite dvasioje,

tartoŽOOBM laou tebus, kurie maitinasi sliekais. gd,au P^te gyvenimo tiks-
T7. J Blofiiausta buvo varlėm ir atraskite tinkamus keliusper tilta vasaros diena išgeri- Slogiausia puvo variem, ’ 

na apie 500 litru vandens. Bu- turkliam, driežlam. Ankstyvą l&-vvendinti. 
ko medfię rien^ hektaras per Pavasarį jie padėjo kiaušinius !r
tokiąXną išgarina apie 30^00 ^P Paprastai. Bet vandenim
litrę. Visos Vokietija? medžiai nusekus ir nudžiūvus šimtai P“ angXidnmJ
per metus turį Išgarinti apie ’ tūkstančių jaunų varliukų su- me ar X?
18 milijardy Ntry. , džiūvo Purvyne. Uodų veislė Tad lk»

taip pat sunąikjnta, ir ateinan- jmiame Ateitininkų Kongrese 
Iš to matyt, kokios reikšmės fiaj, metais jų bus mažiau. Bet mėn. Chicagoje.

klimatui turi miškai. kas t>us tiem paukščiam, kurie Jūsų Kristuje,

jaunas, energijos kupinas eg- 3 grupes sėkmingesnėms dis- e’
zarchas galės atlikti teigiamą kusijoms paskaitose iškeltais Kun. A. Ruptis savo laiške
vaidmenį. J. MEDAITIS klausimais. kvd redakcijai rašo: Dėl įdomumo

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

JĮnetK. " M.imi.L u 1 I iii j'UJi jįii iiiijj;ųi,ii.jijiniiw»!H!W
“Nuvykęs į ‘Dangos’ artelę, nkai gamina pundas medžia- 

nfsišakiau eilutę ir paltą. Šio- M o sravėjai gerai atlieka ša- 
*jė artelėje siuva moterims ir vo parrigas”.
vyrams rūbus ... Mandagumas, Taip labai patenkiptas buvo 
draugiškumas visur labai ŠU- Mizara. Tuo tarpu “Sovetskaja 
tas, ir buvo sakyta: Litva” pereitą vasarą rašė, kad

. . , kontrolieriai tikrino Vilniaus,- Aprengsime jus per tris A|ytolls
dienas. pačią “Dangą”,

Taip ir buvo. Jsig3jau puilaą if ra<fc, kad jos drabužiai “tai 
eilutę (suii), paltą, na, ir bah tik geros medžiagos gadini- 
tus marškinius ... Turiu pa* mas”, Tekę grąžinti, kad per
sakyti, jog Kaune tekstilės fab- dirbtų...

(Atkelta iš 3 psl.) 
kų sąjunga. Apie jos darbus 
vokiečių skaitytojai patiria žur
nale “Nationabtaetenpobtik”, 
kuris išeina kas du mėnesiai.

Apaštalikiškojo egzarchato į- 
steigimas. Vokietijoje duos, be 
abejo, naujų impulsų ukrainie
čių katalikų gyvenimui. Bet ne 
vien ukrainiečių. “Su vyskupu 
Platonu Kornyljaku yra įneša
ma į Miuncheno katalikybę e- 
kumeninė .žymė”, komentavo 
rugsėjo 20 įvykį vokiečių sa
vaitraštis Miunchener Kathob- 
sche Kirchenzeitung. “Mes ypa
tingai džiaugiamės kiekvienu »<yuug<i nauuuujc, uunvvn—, x; , i v' * it
naujojo egzarcho, kaip įžymaus Kanados ukrainiečių katalikų II4VCTI. vOUt mldri IntSUtld Clld. pdSSdn rnitl 
graikiškojo ritualo atstovo, pa- studentų sąjunga, ATEITIS — įishd: mittol ddilakhųę malcolkd okhela 
sirodymu Miunchene ir federa- Studentų Ateitininkų Sąjunga^^^^ 
linėje vokiečių respublikoje”. JAV ir Kanadoje. Ruošiamame almm.

Džiaugiasi egzarchato įsteigi- seminare bus atstovaujami vi- . __ ' . j . .
mu VoHeUjojrir kitų tautų si Pax Romana SA.K. priklau- arabam ir lotymškom rai- tinklą, todėl laimes giedra tam- 
Beiviai katalikai, kurie čia ne- są studentų vienetai. Progra- denL T» yento nereikia, sėja m ąt^is daros tentas- 
turi tokio aukšto hierarcho. Vo* moję bus keturios paskaitą Vienaties middą at. ka Tiktai Dievas gali apsaugo*
kiečių ir išeivių santykiuose Seminaro dalyviai suskirstyti j mokame » kasd,en b žmoniją nuo komu^mo bar-

n n J - boihomo bariškumo ir vergijos .
Redakcija dėkoja kun. A. 

Rupšiui už dėmesį šiam laik
raščiui, už linkėjimus Naujiem 
Metam. Iš savo pusės taip pat 

dą — Tėve mūsų aramėjų kai- linkime laimingų 1960 metų su 
ba, nes paskutiniame Darbi- giedresne viltimi!

su daugiausiai patyrusiu namų pirkimo - pardavimo 
tarpininku '



-

- įspūdžius bolševikas

da Vokietijoj esantiem tremti
niam kasmet miltų, kukurūzų 
dribsnių, pieno miltelių; — vi
so apie 640,000 švarų. Vokie
čiai apmoka pervežimą laivais 

T ir traukiniais,—Baltas -atlieka 
formalumui ir apmoka skirsty-

iiilCAš

Šalpos darbo mėty pabaiga Balte
Į IŠ VISUR3000 vaistų siuntinių į Jkitus kraštus

Praėjusiais metais Balfo veik
la visais frontais žymiai pagy
vėjo. Apie tą bendrą lietuvių 
šalpos darbą čia ir noriu pasi
dalint su visais lietuviąis.
Prarasti ir vėl atgauti piano 

milteliai
Iš maisto atsargų JAV vy

riausybė skiria, didelius kiekius

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Chruščiovo žentas pąmokė pa- 
♦virkusį Paryžių, kaip ir Chruš
čiovas Hoolyvroodą.

Izvestijų redaktorius Adžu- 
lei, Chruščiovo žentas, su žmo
na buvo Paryžiuje “keturių” 
spaudos konferencijoje. Jam 
prancūzai aprodė naktinį klu
bą Lido, kur merginos nuogos 
šoka. Prancūzų klausiamas apie

> atsakė: 
“Akrobatai buvo geri, baletas 
man patiko. O kai dėl viso ki
to — tai mes, rusai, labiau 
mėgstame žiūrėti į žmonių vei
dus nei į kitas jų dalis”.

— Rumunijoje gausiai sui
mami žydai. Jie kaltinami “ne
legalia sionistų vėikla”. Kai ku
rie rabinai pasirodė lojalūs ko
munistam ir pasmerkė sionis
tus. Matyt, Rumunijoje taip pat 
organizuojama žydų “tautinė” 
bažnyčia, kuri būtų komunistų 
įrankis.

— Amerikos katalikų istori
kų draugijos pirmininku iš
rinktas Paul Horgan, rašytojas 
ir istorikas, 1954 laimėjęs Pu- 
litzerio premiją.

— Anglijos vyriausybė sau
sio 4 pritarė? statybai tunelio

mo, draudimo ir kitas išlaidas, 
kurių susidaro keli tūkstančiai 
dolerių metams.

Jau seniai nebegauname rie
balų, sviesto. Rudenį buvo 

nutraukti ir pieno milteliai. 
Šalpos organizacijoms (ir Bal
tui) rūpinantis, vėl paskirta Bal
tui 40,000 svarų.

Taip pat pranešta, kad gali
ma bus gauti ir jau 1960 me
tams užsakyta speciali 80,000 
svarųryžių siunta, kuri bus 
nugabenta Vokietijon.

Praėjusį rudenį Baltas išve
žė Vokietijon per 22,500 sva
rų vartotų rūbų, 160,000 sva
rų miltų, 80,000 svarų kuku
rūzų, 54,000 svarų pieno mil
telių. Viso virš 316,000 svarų 
gėrybių, kurios dalinamos Vo
kietijoj likusiems lietuviams 
tremtiniams. Jų nominalinę 
vertę gana sunku apskaičiuoti, 
tačiau rinkoje perkant susida
rytų nemaža suma.

ran rūbus ir persiunčia aukas.
4 Jaučiama, kad šie metai bus 

ganą “derlingi”. New Yorko 
vajus, vadovaujamas Lietuvos 
generalinio konsulo Jono Bud
rio, sukėlė per 6,000 dol. au
kų, Detroitas jau prisiuntė' 
3,473.80 dol., Bostonas 1,000 
dol., Elizabethas, N.J. 700 dol., 
kiti po mažiau. Ir iš kitų vie
tovių, kur Centras jau žino, 

fe laukiama gana gražių rudens 
vajų rezultatų.
Gausios aukos Vasario 16 gim

nazijai
Vien lapkričio mėn. gauta 

Balfo Centre ir gimnazijai per
siųsta 2,086 dol. (1958 m. — 
1,385 dol). Gruodžio mėn. pir
moje pusėje gimnazijai Balfo 
Centras gavo 1,400 dolerių. At
rodo, kad gimnazijos kreipima
sis į Amerikos lietuvių visuo
menę buvo išgirstas ir konkre
čiomis aukomis atsakytas. Vi
sos aukos gimnazijai, atsiųstos

kurie buvo gana nuoširdūs, 
sulygindavo ir dar pridėdavo 
auką Balfui. Paskutiniu metu 
streptomkino siunčiama 
miai mažiau, bet už tai jau 
daugiau reikalaujama moder- 
niškesnių vaistų, kaip Seromy- 
cin, Cycloseryne ir pan. Šie 
vaistai žymiai brangesni,

Vaistų siuntas tvarkant, la-; 
bai daug ir patarimais ir pa
čiais vaistais padeda New Yo 
ko gydytojai, neimdami jokio 
atlyginimo, dargi dosniai au
kodami Balfui. Tačiau, visada 
daug tiksliau galima ligoniui 
padėti, kai ligonio daktaras pa
rašo receptus.

Užsakant vaistus ar medžia
gų siuntinius, kai adresą rei
kia rašyti rusiškai, prašoma at
siųsti iškirptus iš vokų adre
sus, kad nepasitaikytų klaidos. 
Užsakytojui prašant, tuos ad
resus galima grąžinti.

Siuntiniai iš JAV už geleži
nės sienos vyksta sklandžiai. 
Jų per Balfą galėtų būti ir 
daugiau, nors Balfas negauna 
jokių ypatingų privilegijų ar 
didesnių- nuolaidų. Supranta
ma, Balfas iš vaistų ar siunti
nių neieško • jokio pelno, nes 
tai uždrausta ir-įstatymais (Non 
profit making organization).
Dešimtas Balfo seimas Chica

goje
Balfo direktoriams ir Cent

ro Valdybai nutarus, jau veda
mi pasitarimai su Chicagos 
Balfo vadovybe dėl dešimtojo 
Balfo seimo Chicagoje. Mano
ma jį šaukti 1960 m. rugsėjo 
30 — spalio 1. Vienas iš ryš
kesnių seimo uždaviniu ’ bus 
priėmimas naujų įstatų, kurių 
projektą ruošia speciali komi
sija. Projektas bus svarstomas 
ir priimtas "direktorių suvažia- 

: vime 1960 m. kovo mėn. New 
Yorke. ♦

Reikalingi korespondentai
Kartas nuo karto Balfo Cent- • |r vie^, bet praeities,

re gaunami laiškai, kūnuose ixv
prašoma ne šalpos, bet susipa
žinimo, susirašinėjimo. Centro 
įstaigai neįmanoma ši kores
pondencija palaikyti, tad būtų 
gera surasti mėgėjų laiškų ra
šytojų. Centras per metus gau
na tūkstančius raštų, tiek pat 
pasiunčia atsakymų (vien paš
to ženklam išleista arti tūks
tančio dolerių), tad nelieka lai
ko platesniam susirašinėjimui, 
nors jis dažnai yra ir labai rei
kalingas, ir labai naudingas.
Laiškų mėgėjai, atsiliepkite.

Nei šalpos darbai nei noras 
juos dirbti Amerikos lietuvių 
tarpe nemažėja. Yra labai grau
džių prašymų, bet yra ir labai 
dosnių širdžių, atsiliepiančių i 
prašymus, aukojančių, padedan
čių ir nelaukiančių jokios pa
dėkos, vien vardan tos Lietu
vos ... kuri tebeskęsta varge 
ir aimanuoja kančioje.

— Aloksandras Stulginskis, 
buvęs Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentas, vasario 27 sulau
kia 75 metų amžiaus. Bolševi
kam Lietuvą okupavus, jis bu
vo suimtas ir nutremtas Sibi
ran, kur išbuvo keliolika metų. 

‘Leidus grįžti Lietuvon, gyveno 
prie Kauno ir dirbo daržinin- 
kystėje._Pąskųtinėm_ _.^auLom—-
žiniom, nuo praėjusių metų 
gruodžio 1 iš darbo atleistas.

— Kun. A. Martinkus, šv. 
Jurgio parapijos Chicagoje kle
bonas, popiežiaus Jono XXIII 
pakeltas į prelatus Rt. Rev. ti
tulu.

— Ignas Sakalas, ilgametis 
Draugo redaktorius^ filatelistas 
(pašto ženklų rinkėjas), numa
to suruošti Lietuvos pašto ženk
lų parodą-Chicagoje balandžio 
-gegužės mėn. Prieš keleris 
metus tokia paroda turėjo di
deli pasisekimą, šį kartą nu-. 
matoma ją padaryti dar dides
nę.

— Waterburio ateitininkai 
^sendraugiai gruodžio~20 susiriu- - 
kime išsirinko naują valdybą, 
kurią sudąro Vladas Petruške
vičius, Jadvyga Paliulienė ir Va
lerija Gelumbauskienė. Ateiti
ninkų Federacijos Valdybą su
sirinkime atstovavo inž. J. Ry- 
gelis, kuris painformavo apie 
ruošimąsi Ateitininkų jubilėji- 
niam kongresui 50 metų sukak
čiai paminėti. Kongresas įvyks 
Chicagoje š.m. rugsėjo pradžio
je.

— Jonas Dabašinskas, eilę 
metų dirbęs Hotpointo bendro
vėje Chicagoje ir padaręs kai. 
kurių išradimų - patobulinimų, 
buvo bendrovės pagerbtas ir 
apdovanotas 3,000 dol. premi
ja, kurią įteikė General Elec
tric viceprez. Wiiliam C. Wich- 
man.

— St. Petersburge, Florido
je, prieš porą metų susikūręs

KUN. L. JANKUS Balto ištaigoje.

Pataisymai Balto Centro patai*
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Tėvas Alfonsas Marija, C.P., 
nuo kurio mirties suėjo 10 me
tų, yra įsteigęs Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seserų Kongregaciją. 
Seserys mokytojauja mokyklo
se ir prižiūri senelius prieglau
dose.

Vienuolių gyvenimas sujung
tas su malda, o bendra vienuo
lių malda būna koplyčioje. 
Šiom seserim verktinai reika
linga maldos namų — koply-

čios. Seserys šiuo laiku savo 
bendrom maldom naudojasi 
vienu didesniu kambariu.

Seserys prašo padėti joms 
greičiau pastatyti koplyčią. Tai 
būtų ir Dievo garbei ir seserim 
didelis džiaugsmas.

Prašome aukas siųsti adresu:
Sisters of Jesus Crucified
Our Lady or Sorrows Con- 
vent, 261 Thatcher Street, 
Brockton 54, Mass.

KANADA RUOŠIASI VASARIO 16
Aš norėčiau prikelti nors pradėjo silpti. Iš šio istorinio

vieną senelį gyvo paveikslo galime pasisem-
Iš kapų milžinu, ti stiprybės ir pasimokyti iš

po Anglijos kanalu. Tunelis nuo 
Doverio sujungs Angliją su 
Prancūzija prie Calais. Projek
tas buvo kilęs jau prieš 100 
metų. Statyba eis privačios 
bendrovės iniciatyva. Truks 6 
metus.

— Vokietijos parlamentas 
rengia skubos keliu įstatymą, 
kuris antisemitizmui skirtų 
griežtas bausmes.

— Austrija pranešė, jog 1959 
per Austriją išvyko iš Sovietų 
ir satelitų 12,000 žydų. Daugiau
sia iš Rumunijos ir Lenkijos. 
Daugumas nuvyko į Izraelį.

— Ženevoje nusiginklavimo 
komisija pradės derybas kovo 
mėn. Nuo tos komisijos darbų 
priklausys, ar Amerika atnau
jins atominius bandymus ar ne.

— New Yorke 1959 daugiau
sia mirė nuo širdies ligų. Ant
roje eilėje nuo vėžio. Pastebė- ėjusį rudenį buvo subruzdę ir 
ta, kad mirtingumas kyla nuo surengė sėkmingus vajus. Ypa-* 
polio ir sifilio, mažta nuo džio- tingai išryškėjo New Jersey sky- 
vos. riai, kurie jau veža Balfo Cent-

Praėjusią vasarą atlikus bū
tinus pataisymus, Balio Cent
ras pradėjo dirbti pirmame 
aukšte. Spalio mėn. buvo spro
gęs šildymo alyvos tankas, te
ko įtaisyti naują. Taip pat per
taisyta išorės durys, pritaikant 
žiemai. Balfo Centro svečiai 
naujomis patalpomis patenkin
ti, nors pats raštinės darbas 
kiek pasunkėjo, nes raštinė da
bar yra kartu su vartotų rū
bų sandėliais.

. Balfo vajai

Beveik visi Balfo skyriai pra-

per Balto Centrą, pirma proga 
ten ir nusiunčiamos. 
Balto vaistai ir siuntiniai

1958 metais pradėjus plates
nę vaistų akciją ir siuntinių 
numeraciją, dabar jau sure
gistruota 3,000 individualinių 
vaistų siuntų i anapus. Daugu
moje buvo prasyta ir pasiųsta 
vaistų nuo tuberkuliosės (per 
30,000 gramų), vitaminų, anti- 
reumatinių vaistų.

Vaistų siuntos, nors neap
draustos ir neapmokėtos mui
tu siunčiamos, Lietuvą pasie- 

,kia gana gerai ir daugeliui stip
riai padėjo. Centre gauname 
labai daug padėkos laiškų. Di
delę dalį vaistų siuntinių ap
mokėjo Baltas iš bendrų sumų, 
kitas siuntas — užsakytojai,

Kun. L. Jankus 
Baito Reikalu Vedėjas

<0 Wall Stn-t 
, Tknkl, N. T.

ADAM STANKŪNAS

ACCOHJUiTIWE SUARĘS
• diveisified, tnanaged mutual fund with invesuneoa 
in over 100 American corporations.
For Prosperais and descripcive literarure, vrithout 
obligation, filf in and Return This Advektisemint

WADDELL & REED, INC.
Principal U«4»rwTiter9

« W«rt MIi St. Bld*.

REPRESENTATTVE
NAME:
ADDRESS

PeriodSe Investment Plans 
(WTTI KVSVBAMCE)

offer you mvestment units in multiples of $2,500 with 
itrvestments as low as . . . $125 Initially and $25 
Periodically. Group Life Insurance is available to 
cover the unpaid balance of the Investment Program 
in the event the Planholder does not live to complete 
his program. Under a United Periodic Investment

ŽINIOS Iš STOUGHTON, MASS.
ir Adele Kučinskaitė; VVilliam 
J. Angelos ir Beverly Ann Kas
per; Paul F. Kasper ir Joan 
Eliz. Zumas.

Gimimai 1959 metais: Bren- 
da-Dawin Anusevich, d. Walter 
ir Shirley Gabnol; Kevin-Edv. 
La Portą (Pocevičius), s. Alfre
do ir Eilėn Marron; Andrew - 
John Czyras, a. John ir Albinos 
Blaizis; Marc-Pr. Wenskievich, 
s. Walter ir Joseph. Griffin; 
Deborah - Lee Vareska, d. Fran
cis ir Margaret Morill; Kath- 
leen - Tina Januszewska, d. 
Taul ir Barbara-Ann Tirril; 
Joanne Smith, d. Joseph ir Mar- 
jorie Units; John Mare Vares- 
ka, s. Gerald ir Louise Cava- 
naugh; Marlene-Ann Krowski, 
d. Leon ir Mary Spillane (Ku- 
rauskas); Michael Paul Petro*, 
s. Joseph ir Virginia Kasper; 
Michael Anth. Craig, s. Brad- 
ford ir Anne Walent; Stephen 
Edv. Kasper, s. Francis ir Eleo- 

• norą McCoran; Kenneth Gerald 
Statkus, s. Domink ir Mary 
Lincoln;

a- . je, pnes porą metų susiKuręs
šų iškilmingąją šentf JUfig-,jietuviu choras, išsirinko naują 

tmemis iromis ruošia lietuviu . . . ‘ _ .. .
gyvą žodelį

tinemis jėgomis ruošia lietuvių

Mirusįeji:
Jonas Blazis, vasario 2, Loui- 

se Dervinis, vasario 9. Jonas 
Vasilevičius, gegužės 8, Marija 
Kasperienė. birželio 9. Antanas 
Gilis, rugpjūčio 5. Motiejus Gri
gas, rugsėjo 9, Klara Ezepči- 
kienė, rugsėjo 14, Antanas Ra- 
falka, spalio 14. Pranas Anuse
vičius. spalio 21, Stasys Šmi
tas- Šveikauskas, spalių 25, An
tanas Kazlauskas, lapkričio 29.

Teodora Lukienė, mirė sau
sio 3 dieną;, gyv. Morton Sq. 
Velionė buvo gimusi Raudėnų 
miestelyje 1895 m. Į Ameriką
atvyko 1912 metais, j Montello sios Lietuvos gyvą paveikslą. 
(Brocktoną) Mass. Ištekėjo 1913 Jį parodys Montrcalio lietuvių 
m.; į Stoughtoną persikėlė gy- teatras,’ pastatydamas “Milžino 
venti 1915 m. Dirbo Dimont. Paunksmę".

Iš senųjų laikę__
bendruomenės Wellando ir St.

(Maironis) Catherinęs apylinkių valdybos.
Vasario 16 yra lietuvių tau- Šventės iškilmingumui ir gra

fos prisikėlimo šventė. Prisikė- žesniam vaizdui būtinas dides- 
limas iš gilaus letargo ir išsi- lietuvių susibūrimas Ir, jei 
vadavimas iš kelių šimtmečių 
vergijos. Kiekvienais metais šią 
dieną renkamės tautiniam su
sikaupimui, prisiminimui ir pa
gerbimui savos tautos didvyrių, 
paaukojusių gyvybes jos prisi
kėlimui ir tautos džiaugsmo iš
reiškimui.

Šią dieną prisimename ir sa
vo tautos istoriją — didingą 
ir garbingą jos praeitį, kada ji 
stovėjo galingųjų Europos vals
tybių tarpe. Tačiau nuslenka 
mūsų veidais liūdesio šešėlis, 
kai prieiname Lietuvos galybės 
silpnėjimą, jos savistovaus gy
venimo praradimą, galutiną pa
vergimą ir net tautinės dvasios 
prislopinimą.

Nors Aušra ir Varpas tautą 
pažadino ir savanorių kraujas 
išpirko laisvę, bet neilgam. 
Šiandien lietuvių tauta vėl ver
gijoje. vėl vyksta baisiosios tra
gedijos tąsa, tauta vėl ieško 
kelių iš vergijos išsivaduoti.

Prasmingi ir gilūs Lietuvos 
himno žodžiai “Iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę semia" 
aiškiai nurodo lietuvių tautai 
gaires, šiuos žodžius kartoja
me kiekvienoje Vasario šešio
liktosios šventėje ir kitomis 
tautinio susikaupimo progomis.

Kol Lietuvos padangėje ne
išsisklaidys juodi niaurūs de
besys. tol Vasario 16 turi būti 
švenčiama vis iškilmingiau ir 
himno žodžiai kartojami vis 
ryžtingiau.

Niagaros pusiasalyje 16 šven
tė bus vasario 20. Tai dienai 
norima duoti visai kitą asjiek- 
tą. Vietoj kalbų parodyti seno-

į ruošiamas Kanados lietuvių 
dienas susirenkame tūkstan
čiais, tai į Vasario 16 šventę 
tikimės nemažesnio lietuvių 
skaičiaus.

Nuoširdžiai kviečiame no 
vien artimuosius, bet plačių 
apylinkių lietuvius, kaip Hamil
tono, Toronto, Oshawos, Sim- 
coe, Tillsonburgo, Samios, Lon- 
don, kurie visą laiką buvo 
Niagaros pusiasalio didžiųjų iš
kilmių svečiai. Laukiame Ro- 
chesterio, Buffalo ir kitų Ame
rikos lietuvių. Kviečiame ne į 
eilinę paskaitėlę ar eilinius šo
kius, bet į Vasario 16 didžiąją 
lietuvių manifestaciją.

Programoje bus Krašto Val
dybos pirmininko Stp. Kęsgai- 
los. žodis ir B. Sruogos parašy
ta, B. Pūkelevičiūtės režisuota 
“Milžino Paunksmė”. Po trum
pos pertraukos ten pat Merrit- 
ton Community Centre salėje 
svečių susipažinimas ir vaišės.

Šį atsišaukimą iš anksto skel
biame, kad jau dabar pradėtų 
rengtis, nes didelei šventei rei
kalingas ir didesnis pasiruoši
mas.

Wellando ir St. Catherines
LB Apylinkių Valdybos

valdybą: pirm. L. Čepulis, sekr. 
B. Varašius, ižd. P. Čepulienė. 
Chorui vadovauja Kazys štau- 
pas, vargonininkas.

— Naujienos, socialdemokra
tų leidžiamas Chicagoje dien
raštis, nuo š. m. sausio 1 me
tinę prenumeratą Chicagoje pa
kėlė iki 15 doL o kitur — iki 
13 dol. Naujienas redaguoja 
Alto sekretorius dr. Pijus Gri
gaitis.

— Muz. Antanas Skridulis 
pakviestas vargoninkauti į šv. 
Antano parapiją Cicero, III. Pa
rapijos klebonu yra prel. Ign. 
Albavičius.

— Povilas Dirkis, Lietuvos 
savanoris, buvęs apskrities vir
šininkas ir policijos vadas, šau
lys. žurnalistas, gyvenąs nuo 
1949 metų Chicagoje, yra su
laukęs 70 metų. Dar prieš pir
mąjį Didįjį karą rašinėjo kata
likų savaitraščiui šaltiniui. Atei
čiai. Ned. Skaitymam. Nepri
klausomos Lietuvos laikais 
daugiausia rašė Trimitui, o da
bar — Kariui.

Papigintos knygos
Papigintomis kainomis Dar

bininko administracijoje gauna
mos šios knygos: Zenono I- 
vinskio — šv. Kazimieras — 
2 dol.. J. Gailiaus — 
Susitikimas — 1 dol.. dr. P. 
Gaidamavičiaus — Milžinas, 
didvyris, šventasis. — 1, dol.. 
A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol.. pridedama 
dar viena knyga dovanai su 

vėliau Corcoran batų dirbtuvė- Tai yra Lietuvos istorijos iš- nemokamu pašto persiuntimu.Jungtuvės:
Louis Modertino ir Elainc je. Palaidota Mcllrosc kapinė- karpa iš to laikotarpio, kada Kreiptis: Darbininkas. 910 Wil-

Palaima; Robert G. Klim ir Do- sc. Paliko nuliūdime sūnų Juo- Lietuva buvo pasiekusi savos loughby Avė.. Brooklyn 21. N.
rothy F. Hellan; William Cdc zą širauską. galybės viršūnę ir nuo kada ji Y.

Qukk As A Wink
Ouick hc»p ahsays avaiUbfe 
from Hartford !nwrcnce Aj
Phc.i? of r.ight
Wę’H gct up.
Glad to.
Tbat’s ow jcb.

ALRF.RT F PETF.RS 
Office:

116-55 OUEENS BLVO. 
FOREST HILUS. N.- Y.

Virginia 3-1477



AUKOS DARBININKUI

1158 East Jersey Street

187 ORCHARD ST., N. Y . C.
spy- DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

3.50 dol.

no.

>-

i

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co.

Vestuvėms ir pokyliams tortai
BROOKLYN 6, N. Y.

Aptarnavimui ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:
V. Kovell iš Colonia, N. J. E.

69-15 53rd Aveoae, Maspeth, N. Y.

351 Park Street, New Britais, C—m.

TeL Hyde Parfc S-S8TS

14M Canlff, Detroit, Mich.

TeL Taria
JONAS DAUGIRDAS

MIS 8a. Altaay. Chieag*. DL

Esant reikalui aplankys ir namuose

i

STANLEY METRICK 
1SM W. 47tb SU Chleagv, DL

BROOKLYN 11, N. Y. 
EV 7-4940

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

kantas, Cambridge, T. Traina- 
vičius, Worchester, B. Tataru- 
nis, Lawrence, D. Shukis, Con- 
cord, P. Adomavičius, Athol.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY. INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

SANDELIS VISOKIŲ
. ARBATŲ IK ŽOLIŲ

Prieinamos kainos. Katalogas siun
čiamas dykai pagal pareikalavimą.

PALANGOS TREJOS 
DEVYNERIOS

GEORGE GALONAS
TeL T. O. 8-7ĖH

C., K .Daugėla, Bedford, N. H., 
kun. J. Bucevicius, Nashua, N. 
H.

Po 1 ck*.:
A. Česnauskas, C. Zinkevi-

Susideda grynai iš šaknelių, lapų, 
žiedų, sėklų ir žolių. Kiekvienas, 
kas tik nori būti visada sveikas, 
turėtų vartoti TREJANIĮĄ. Nes 
tai geriausias vaistas nuošdispen- 
sijos, vidurių užkietėjimo, nerviš
kumo. stokos apetito, širdies su-

čius, P. Wallent, P. Sargelis, 
J .Cijūnėlis, R. Cirokienė — 
iš Brockton, Mass., M. Yanco-

Adams, Paterson, N.J., T. Stau- 
< gaitis, Newark, N.J., K. Gebe-

Siuntiniai į Lietuvą per Į ranasE. Millinocket, Me., A.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms g 
! visokį medauninkai, sližikai ir maltos aguonos,

S

EV 4-1232
REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE

Pastaba: Kartu su orderiu siųskite 
ir pinigus, nes kitaip nesiunfiiame. 
Kanadoje ir kitose valstybėse extra 

50<- persiuntimo išlaidoms

HOLLAND MACHINE CO.
40 Cherrj Street, East Hartford, Conn. 

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

I AllliAMA I icnnflll 1 Bikuicius, Lewiston, Me., B. Gu-
LUnlMmv LIClUv< rėnas, Chicago, III., E. Grigo-

PRFKVRfK R VF 1 nis- st Charles, Mich., P. 'Kun-
rnCRIDUJ D vį i drot CIevelan<L ohio, M Jasai

tis, Minersville, Pa., W. Shim-

__ _
, tų riestainių? Kiek atsverti?
* ■ • — Ar tamsta ir skyles sve-

4 drot, Cleveland, Ohio, M Jasai-

•X-.-

Ponas Toks įsmuko į krautu
vę, apsidairė, pasirinko pačią 
grakščiausią pardavėją ir nusi
lenkęs mandagiai paprašė:

— Norėč kokios nors ddva- 
riėlės Kalėdom.

— Kalėdom? — nustebo mer
gaitė. — Kad jau po švenčių!
— Jums gal ir po švenčių, o 
man dar ne, — paaiškino po- 
nas~Toks.— Kalėdos man at
eina vėliau.

Mergytė patraukė pečiais:
— Kaip gali ateiti vėliau, 

kad jau praėjo. Mes turime dai
lių dovanėlių Valentino dienai, 
bet jau nebeturime Kalėdom. 
Gal kitais metais?

— Ne, man reikia dar šiais 
metais, ir būtinai 1959. Juk 
1959 metų Kalėdos negali bū
ti 1960 metais. Aišku?

— Visai neaišku, — atrėžė 
pardavėja. — Ar tamstai tik 
nesisuka galvoje?

— Man tai nesisuko ir ne
sisuka. Gal tamstelei koks- be
ūsis bus galvutę susukęs? — 
ėmė jau erzintis ponas Toks.
— Aš. ne iš. tokių. Ir jeigu atei
nu į krautuvę, tai noriu, kad 
būtų patarnauta. Vadinas, tams
ta nenori man nieko parduoti?

— O! — susigriebė rauste
lėjusi mergelė. — Noriu, bet 
negaliu suprasti, ko tamsta no
ri?

— Labai paprastų ir pigių 
dovanų, — atrėžė ponas Toks.
— Aš norėčiau gauti kokį tu
ziną skylių.

— Skylių? — pastatė akis 
pardavėja. — Ne, tokių daiktų 
tai mes nelaikom.

— O čia kas? -- ponas pa
ėmė ir parodė riestainį. — Kas 
čia viduryje, ar ne skylė?

— Taip, skylė, — pritarė 
mergaitė. — Tai tamsta nori

ri? — nusijuokė ponas Toks.
— Ne, aš sveriu tik riestai

nius.
— O man reikia tik skylių.

— Bet aš gi negaliu skylės 
atskirti nuo baronkos.

rėsi pardavėja. — Gal tamsta 
gali?

; — Gaila, ir aš negaliu —
, ; prisipažino ponas Toks, — dėl 

to ir ieškau, kas galėtų bent 
tuziną jų parduoti. Noriu nu
siųsti į Sovietiją. Ten, sako, 
Kalėdos vėliau ateina. Bet jei- 

; gu negali man skylės parduo-
- ti. tai sudiev!

Linguodamas namo, ponas 
Toks guodėsi bent tuo, kad so
vietai negalėtų gauti nei Ame- 

' rikoje (žinoma, uj jos pačios 
; pinigus) pirkti tokio daikto, ku

rį jie. anot prof. K. Pakšto, 
garbina: tai skylę erdvėje’...

•; 36-38-40 STAGG ST.
Telefonas: STagg 2-5938

Šiam tiksui Jums sąž'ningai ir

337 UNION AVENUE

daug pigiau, negu kur k'.tur, pa
tarnaus bendrovės atstovas

(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

MOKSLEIVIŲ
Atettiniidcp jnhilėjinių 

išvakarėse, gruodžio 27
Chicagoje, Jaunimo Centre,/ 
vyko Moksleivių A 
Sąjungos suvažiavimas^ J 
žiavo 56 atstovai ir 28 sv< 
Atstovų buvo iš gana tolimų
vietų: Kanados, Maine, Massa- 
Chusetts, Nebraskos, New 
sey, New Yoiko, Pennsylvani- 
jos. Daugiausia susirinko 
Chicagos, CĮevelando, Detroito, 
Indianos. '*

' Suvažiavimas pradėtas pa
maldomis lietuvių jėzuitų kop
lyčioje gruodžio 25 d. 3 vai 
popiet. Pamaldos buvo skirtos 
už~a.a. arkivyskupą Juozapą 
Skvirecką. *

Po pamaldų Jaunimo Cent
re suvažiavimą pradėjo MAS 
pirmininkas Vaclovas Kleiza, 
pasveikindamas suvažiavusius 
atstovus ir susirinkusius sve
čius. Garbės prezidiuman buvo 
pakviesti: J. E. vysk. V. Briz
gys, prel. Ig. Albavičius, prel. 
M. Krupavičius, Ateitininkų Fe
deracijos vyr. dvasios vadas 
kun. J. Kidykas, kun. dr. Ig. 
Urbonas, MAS dvasios vadas, 
kun. P. Patlaba, dr. Jonė Meš
kauskienė, dr. V. Manelis, J. 
Jasaitis, LB Chicagos apygar
dos pirmininkas, ir K. Bagdo-' 
nas. Tarp svečių buvo Ateiti
ninkų Federacijos gen. sekreto
rius kun. V. Dabušis, atvykęs 
iš New Yorko, Draugo adminis
tratorius kun. P. Garšva, dr. J. 
Meškauskas ir k.

Suvažiavimą sveikino kun. J. 
Kidykas, Ateitininkų Federaci
jos vyr. dvasios vadas, prel. 
M. Krupavičius ir kiek vėliau 
atėjęs vysk. V. Brizgys, kuris 
nurodė, kad siekiant Kristuje 
atnaujinti savo aplinką, pir
miausia pradėtina nuo savęs 
atnaujinimo.

MOKSLEIVIAI ateitininkai konferencijoje.

Po sveikinimų sekė V. Soliu- delphia, Pa.; Kristaus Karaliaus 
no paskaita apie veiklos prob- k. Kenosha, Wisc. Pranešimai 
lemas? Prėlegehto iškeltos min- .^baigti įvairiais klausimais ir iš- 
tys buvo gyvai diskutuojamos ........
ir aiškinamos.

Vakare įvyko susipažinimo 
vakaras. Suvažiavusieji turėjo 
progos arčiau pasižinti, pašoko 
ir padainavo.

Kitą dieną, gruodžio 28, pir
madienį, buvo bendros mišios, 
komunija ir pusryčiai. Po pus
ryčių suvažiavimas išklausė at
skirų kuopų pranešimų. Prane
šimus padarė: Vytauto Endziu- 
laičio kuopa Brockton, Mass; 
Prano Dielininkaičio jaun. 
moksleivių k., šv. Jurgio, šv. 
Kryžiaus, Marijos ir ^kun. Al
fonso Lipniūno k., — visos iš 
Chicagos, III.; vysk, Motiejaus 
Valančiaus- k. Cicero III.; Kara
liaus Mindaugo k. Detroit, Mich 
Maironio k. Cįeveland, Ohio; 
Prano Dovydaičio k. Kenne- 
bunkport, Me.; Marijos Peč- 
kauskaitės k.New York, N.Y.; 
vysk. M. Reinio k. Paterson, 
N.J.; Pr. Dovydaičio k. Phila-

taip pat kalbėta apie MAS pro
gramą. Išreikšta mintis, kad 
sunku paruošti kandidatus įžo
džiui. kai nėra Ateitininkų va
dovo. Dar buvo iškilęs globė
jų klausimas; reikėtų statuto, 
kuris aptartų jų- pareigas. Pri
mintas dar reikalas gerai pasi
ruošti ateitininkų jubilėjiniam 
kongresui. Atkreiptas dėmesys, 
kad moksleiviai ateitininkai, ku
rie baigia aukštesnes mokyk
las ir pradeda studijuoti, ne
liktų neįsijungę Į Studentų A- 
teitininkų Sąjungą.

Po pertraukos ir vakarie
nės buvo bendras pasilinksmi
nimas ir šokiai. ; „

Trečią dieną, gruodžio 29, 
antradienį,, iš ryto buvomišips 
ir., bendri pusryčiai. Toliau bu
vo priimti MAS Įstatų kai kurie
pakeitimai. Po to sekė naujos ► 
Centro Valdybos rinkimai. Iš- 
rinkti: Vac. Kleiza, Asta Klei- f* 
zienė-Orintaitė, Auksė Liulevi-

GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIR0PINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
If Ą vaje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausią! 
“■ <?■ vertina gautam siuntiny ? ? ? • .
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NĖS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IZTIIJ galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IVUll. etom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS *’

Atsilygindami už Darbininko 
kalendorių aukojo:

Julija Mickevičienė iš Mas- 
petho 10 dol.

Po 5 dol.:
S. Maskė iš Brooklyno, O. 

Jankevičiūtė iš New Yorko, J. 
Airošius iš Roslindalė, Mass. L 
Jasienė iš Columbus, Ohio.

siaiškinimais.~~
Po pertraukos kun. Ig. Ur

bonas, Moksleivių Ateitininkų 
S-gos dvasios vadas, kalbėjo 
apie religini atsinaujinimą. Pa
skaitininkas nurodė, kad ateiti
ninkai turį pasižymėti religiniu 
uolumu ir apaštalavimu, nes čiūtė, Pilypas Narutis ir Jonas 
tai seka iš mūsų idealo visa 
atnaujinti Kristuje. Reikia ko
voti su išplitusiu nereligingu- 
mu, abejingumu, moraliniu pa
krikimu. Nereikia sekti tais, 
kurie yra susiradę savą “trejy- 
bę”: berniukas, mergaitė, au

tomobilis.
Po paskaitos buvo MAS Cent

ro Valdybos ir kontrolės komi
sijos pranešimai, paklausimai 
ir diskusijos. Diskusijose daug 
kalbėta apie Ateitį. Nutarta 
daugiau ją platinti, susirinki
muose iš Ateities kaiką paskai
tyti ir padiskutuoti, siųsti A- • - 
teities redakcijai nuotraukų, 
daugiau į Ateitį rašyti. Buvo _

Meškauskas. Revizijos komisijon 
išrinkti: Janina Katelytė, Irena 
Valaitytė ir Marytė Meškauskai- 
tė.

Suvažiavimas baigtas 2 vai. 
popiet. Visiem buvo' palinkėta 
laimingų Naujųjų Metų. Išsi
skirstyta su pakilusia nuotaika 
ir linkėjimais: Iki pasimatymo 
Kongrese!
f Remigijus Sužiedėlis

vitz, P. Klepohis, O. Alesevi- kimo, pilvo sugedimo, raumatizmo, •- 2 t - neuralgijos, kosulio, gerklės skau-
P 4 eini- C1US 1S Bostono; J. VllkiSlUS, dėjimo, karščiavimo, krupo, blogo
ro ą aoh: J. Avižinis iŠ Nonvood, Mass. ŪP°- bendro nusilpimo, inkstų ir
M. Jurienė iš Bostono, V. 5^^. vabt.. Š'Ttt

Jomantiene is New Yorko, O A Do?thestel. M. Ka. mu
Montvydiene 1. Woodhaven, N. ,^^35 Gilbatviile, J. Laubė- Box sos, oep. s, ciinton, ind.
Y., J. Ratkelis is Brooklyno - nas N Abingtont B Mattos

So. Peabody, J. Indilas, No. An- 
į P° 3 dol.: dover, V. Kamaitis, Millbury,
[ V. Baress iš Brocktono, F. j Velička, Lawrence, A. Dau-

Jaras iš Norwoodo, A. Vilens-
kis iš Richmond Hill. N.Y., M.

■ Dunduraitė iš Cleveland.
po

z' ' ' S. Vasikauskienė iš Richmond
■ Hill. E. Skobeika iš Brookly- 

ZIGMAS RAMONAS sutėvais bu
vo išvežtas į Sibirą 1945. Kada 
jam suėjo 14 metų, buvo atskir
tas nuo tėvų ir pristatytas prie 
sunkių medžio kirtimo darbų, ku
rių neišlaikęs, tragiškai žuvo 19 
58. Jo senelis, Antanas Ramonas, 
gyvena Long Island, N. Y„ ir y- 
ra Darbininko skaitytojas.

Po 1.50:
P.P Mačulis ir Z. Zabitienė iš 

Brooklyno, O. Dabravalskienė 
iš Kearny, N J., M. Sangavičie- 
nė iš Bridghton, Mass.

Po 2 dol.:

Sekantieji iš Brooklyno: •
S. Sližys, V. Zubrickas, V. 

Steponu, P. Mikalauskas, T. Pe
čiukaitis, A. Černiauskas, M. 
Stučius, J. E. Žemaitis, A. But
kus.

Iš Įvairių N. Y. vietovių:
J. Kibartas, Amsterdam, A.

B. Chigas, J. Klimas A. Ra- . Krancevičius, Utica, C. Wir- ; 
manauskas, B .Pocius, J. šal- kelis, Uniondalė, C. Cumlous- ; 
tis, J. Rūkštelis iŠ Brooklyno, L- I- C., V. Kuneckas, Mas- | 
G .Rajeckas. M. Budėnas iš Mas- peth’> V. Mulevičienė, Richm. Į 
petho, J. čepukas iš Glen Co- Fedronas, New Hyde ;
ve, N.Y., A. Minikovsky, iš As- Park, O. Kasparavičius, Florai 
toria, N. Y., P. Remsch ir J. P***, M. Mulevičius, Ąmster- 
Jakaitis iš Flushing. N. Y., V. dam- J- Petrauskas, Flushing, 
Kamantaurkas, iš Nonvood, J- Venslauskas, N.Y.C., 
Mass., E. Lubin. W>rcester, F. Įvairios Conn. vietovės: 
Stundžia, Brockton, Mass., M. A .Šmotas, E. Selenas, Gvaz- 
Simavičius, So. Boston, A. Ras- dauskas, M. Bekerienė, V. Ur
mus, Stoughton, Mass. J. Ma- bonas, O. Steponaitis, K. Pra- ; 
tyckas, O. Stagniūnas, J. Stri- nulis — iš Waterbury, B. Mi- j 
j.auskas — iš Richmond Hill, (Nukelta į 7 psl.)

< kus, Scranton, Pa., E. Stanis- 
4 lovaitis, Phila., Pa., V. Kron-
< kaitis, New Haven, Conn., E. 
| Latkūnas, Watertown, Conn., 
| A. Stanwyck, Hartford, Conn., 
| P. Buškevičius, Hartford, Conn., 
| M. Korpienė, Waterbury, Conn. 
« V. A. Sužiedėlis, E. Tampa, 
1 Fla., A. Misiūnas, Hollywood, 
J Fla., B. Ofrossimow, Wash. D.

S. BECKENSTEIN, Ine.
! 118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
I Cor. DELANCY, N.Y.C.
► Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas,
, drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

► KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS,
į IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.
► •
► S. Beckenteino krautuvėse kalbamą nisiškaį, lenkiškai, ūkrainiškai
► Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų,
[ arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMEGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
_ : _  PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

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

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(vrholesale) kainomis.

K & K FABRICS

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 _VAL. VAKARO 

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9-50 už pilną eilutę

WEISS & KATZ, INC
GR 7-1130

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

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

JONO IR ANGELDiOS ANDRIULIŲ
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
| Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Į Jono ir Angelines Andriuliu h* jų šeimos, Fountain, Wch

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai, dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums^gamintl tik 
patį geriausią sūrį.

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE PROGOS!! I

Tol.: JA 8-6534

TURRET LATHE, 
ENGINE LATHE
MILLING MACHINE.

Lietuviai, kurie gali tomis mašinomis dirbti arba norėtų 
išmokti, pasinaudokite gera proga gauti pastovų 
darbą lietuviškoje įmonėje

Maloni lietuviška aplinkuma.
ilgos darbo valandos.
Geras atlyginimas.

Pasiteiravę nesigailėsite!

PETER LISAUSKAS
TeL TW 4-MĖ7

JONAS JAKUBAUSKAS
•34 N. Drnlsoo Street, BaJtimore, Md. TeL Leogireed C-MEI 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

JOHN 8HURNA
TeL GrovehlD 8>ntt

ALLAN STEWART



Ponai, ssvigariM*!

Bene bus pirmas kartas, kad 
taip greit reaguoju į laikrašti
nę žinią. Tokią greitą reakci
ją iššaukė užgauta lietuvio spor
tininko garbė, paskaičius ^or
to žinias šiandien gautame Dar-
budnke (žiūr. sausio 5 Atleto 
straipos “Prastos sportininkų 
Katertos”). Kas šioje žinioje 
pranešta, mane daužau negu 
nustebino. Žinia mane įžeidė. 
Manau, kad ir daugiau bus to
kių, ypač tų, kuriems dar bent 

__ šiek tiek rūpi sportininko sa-

drausminti. Neabejoju, jog ir 
pati LAK klubo vadovybė pri
taikins atitinkamas drausmės 
priemones savo krepšininkams.

Su šiuo aprašytuoju įvykiu 
lietuviai “išėjo į plačiuosius 
tarptautinius vandenis”, kurių 
mes taip esame pasiilgę. Tik, 
manding, kad mūsų išėjimo 
priemonės nebėra tinkamos.

Sutinku, kad ir sporto aikš
tėje — išsišokimų gali būti, 
šiame krašte muštynės sporto

Prie LAK krepšininkų nepa
vykusio pralaimėjimo prieš pir
maujančią negrų Tramps ko
mandą randame tokį skaudų tų 
rungtynių pasekmių aptarimą: 
“Mūsiškiai — Cilčius, Daukša, 
Bačanskai, Sirusai, Lepikas, 
Gintautas — su priemonėmis 
neperdaugiausiai skaitėsi, tad 
dviem priešininko žeidėjam te
ko nukentėti. Vienam visai rim
tai, nes reikėjo net gabenti į 
ligoninę. LAK, atrodo, pagaliau 
įšyla, tad ateityje vargo netu
rės”.

Kad krepšininkai pralaimėjo 
— nieko nuostabaus. Paprastai 
prieš geresnę komandą ir lie
tuvi tūri pralaimėti, nors ir 
labai norėtųsi laimėti. Kad apie 
pralaimėjimą ir^ muštynes bu
vo Atleto aprašyta — nieko 
nuostabaus Tai sportinis įvy- ■ aikštėje — kasdieninis reiški- 
kis, ir jis buvo atpasakotas su nys. Apie panašius nuotykius 
visais priedais, nes tie priedai laikraštininkai z pirmiausiai su 
kartais būna įdomesni už patį visa pompa ir praneša savo 

skaitytojams. Tačiau nesutinku, 
kad pridedant savo komentarus 
prie žinios būtų muštynėms 
pritariama. Visai nesvarbu, kaip 
mes muštynes pavadintumėm 
— “įšilimu” ar “savo tautos 
atstovavimu”, — jos ir paliks 
kaip negarbingas sportininko

PRANEŠIMAS po įgilusių rungtynių.

pagrindinį įvykį. Bet keistai ir 
užgaunančiai nuskambėjo auto
riaus paskutinis sakinys, jog 
atletai, atrodo, “pagaliau įšyla, 
tad ateityje vargo neturės”. 
Kam? Muštynėms?

Šiuo metu New Yorke turi
me Faską ir visai neabejoju, 
jog Faskas reaguos ir padarys 
atitinkamus žygius, kad ne- 
sportiškieji mušeikos būtų: su-

i ■. '■ " - ------- —— tini ir skatintojai, kurie džiau-
Jonas Jonaitis (John Unitas}, giasi kažkokiu “įšilimu” ir 

Baltimorės Colts futbolo (a- “vargo neturėjimu ateityje”, 
merikoniško) žaidėjas, Ameri- Prieš keletą metų lietuvių 
kos sporto žurnalistų didele sportinėse žaidynėse, įvykusio- 
balsų persvara išrinktas 1959 se Clevelande, keli mūsų krep- 
metų geriausiu futbolo žaidė- šininkai baigminių rungtynių 
ju (professional football play- metu apsimetė kumščiais. Dėl 
er of the 1959). to išsišokimo stipriai reagavo

Tokie išsišokimai yra šalin- 
tini iš sporto aikštės. Smerk-

AS OF DECEMBER 31, 1959 
ASSETS

First Mortgage Loans ------- ------------
Loans on Savings Accounts ______
Other Loans____________________ .....
Investments and Securities -.......... .....
Cash on Hand and in Banks ____
Office and Building Eųuipment,

Less Depreciation ...... ...... .............
Deferred Charges and Other Assets

1959 
$11,169,555.56 

241,641.16 
39,999.49 

950,831.17 
457,303.98

71,756.89
5,051.10

$12,936,139.35

Capital...... ...................... ....
Advances From F.H.L.B.
Borrowed Money ____ __

Other Liabilities ....

General Reserves
Surplus -------------

$11,141,727.63 
. 1,042,500.00 

75,000.00 
149,638.73 

11,669.18 
16,957.17 

495,507.14 
3,139.51

SAVINOS INSURED
Open your account today! Save by the 
lOth of each month and eam from the 
first. Your savings insured up to $10,000.

• Faraonai Savings
Account*

• Joint Savings 
Accounta

• WeHare and 
Pension Funda

$12,936,139.35
EMPLOYMENT AGENCIES

Club Funds 
(Business or 
Fraternal 
Organizatfona)

Far Amam
- «S -1---- a - ’-n

CURRSNT OlVIOCNO

imTIFC. SAVE BY THE 10th OF (ACM MONTH 
HVIIVC AND EARN FROM THE FIRST

METROPOLITAN FEBERAL
SAVINOS and Loan ASSOOATION

2 FOTE P L A C E montgomery st. 
at McGInley Są, JERSEY CITY

Tbc “Only Frderal" Savlnru and Lom AMocialipa in Jrraey City 
MOURS: TUE8., WEO.. THUR8., FRt., * to 4 p^n. — MON., • ta • P-n*.

/ A n t i ’ ■*' . ■Ummgb »• MM
dūnienė ir R. Baker iš New 
Britain, J. Valiūnas iš Hartfor
do, J. Buikuę, Glastonbury, K. 
Witart, Prospect. "

Įvairūs:
F. Lapinskas, V. Radzevičiū

tė, M. Čižauskienė — ,iš Eli- 
zabeth, N. J., K. Nugaris, J. 
Gudelis iš Kearny, V. Remeika, 
Btoksha iš Koomfield, N. Twa- 
kas, lindės, A. Vitkauskas, 
Harrison, J. Vaičkus, Passaic, 
M. laukaitis, Freehold^ N.J., 
P. Vittrokienė, J. Biazis, A. E. 
Gražulis, N. Baltrūnas, S. Ale- 
Būnas —iš Pittsburgh, Pa. J. 
Vaitkus, Phila., Pa., J. Smols- 
Ms, New Phila., W. Butch, Ho- 
mestead, J. Ardys, SharonHUl, 
L Molėnas, Newtown, A. Oriš
ka, Donorą, Pa. A. Kazlas, V. 
Kažakaitis, E. Aleksa, G. Juš-
kėnas — Cleveland, Ohio, J. 
Mačys, Columbus, O., A. Va
nagas, Dayton, Ohio, A. Bikuls 
M. Šimkus iŠ Baltimorės, kun. 
B. Kaunas,, Tomales, Calif. B. 
Stark, Santa Monica, Čalif., J. 
Rusas, D. Bernatavičius, Prov. 
R. L, A. Stepaitis, J. Mekys 
iš Chicagos, Iii., J. Ravaitis, 
Herrin, UI., A. Mogenis-Walker, 
Evanston, UI., J. Bajoriūnas, 
Hamilton, Canada.

Po 10 dol.:
J. - Brogis, iš Waterbury, 

Conn., prel. dr. L. J. Mendelis 
iš Baltimorės, Md., L. šušys 
iš Highland Park, N. 3.-

Po 5 dd.:
E. Kemfert ir čaplinskai iš 

Baltimorės, O. šarkaitė iš New 
Yorko, J. Kontautas ir P. Mi- 
konis iš New Jersey, H. Kačins
kienė 
lyno.

Po
M.

Wash., V. Paškūnas, Western- 
port, Md., L. Katilius, Home- 
stead, Pa., J. Pronckus, Methu- 
en, Mass., S. Vaitkienė, Brock- 
ton, Mass., Leveikiai, U. šašie- 
nė, Brooklyį, N.Y., J. Kivita,

ir H. Rupeika iš Brook-

4 dd.:f
Kurtinaitis, Cle Elum,

tuometinis Faskas. Lietuvių tar
pe muštynės aikštėje buvo nau
jas ir kartu nesveikas reiški
nys. Tai vis aplinkos įtaka. 
Teisus buvo Faskas, kad rea
gavo. Dėl to įvykio vėlesnia
me aprašyme spaudoje išsita
riau, jog panašūs išsišokimai 
aikštėje nėra toleruotini, ta
čiau pridūriau, kad apsistum
dymas nėra toks jau didelis - 
kriminalas. Juk kiekvienas ak
tyvus sportininkas žino, kad 
kartais panašus išsišokimas ga
li daugeliui atsitikti, tačiau 
apie tokius dalykus visados no
rima greit užmiršti.

h* amerikiečiai, aprašydami 
tokius įvykius, dažnai prideda 
paties išsišokėlio arba jo ko
mandos vadovo viešą atsipra
šymą. Tačiau niekur nemačiau, 
kad kas nors tokį išsišokimą 
teisintų ar reikštų viltį dėl 
ateities perspektyvų.

Jeigu kitados bandėme savo 
tarpe iškilusias muštynes peik
ti, tai dar daugiau ir griežčiau 
turėtų būti reaguota dėl šio į- 
vykio, neš tai atsitiko “tarp- Maspeth, N. J. Bochis, Bay- 
tautiniuose vandenyse”. Gi dėl onne, N.J., Štarkienė, A. Dar- 
pačio Atleto išsireiškimo apie gis, Kearny, N J.; A. Mašalas, 
“įšilimą ateičiai” galima tik Hartford, Conn., K. Kalvaitis,

G. Brogis, Waterbury, Conn., 
Beniušiai, New Britain, Conn.;

bet ir nesportiškas, užgaunąs Deltuva, Rockford, BL A. Lu- 
lietuviško sportininko savigar- zeckas, Cambridge, Mass.
bą. Po 3 dol.:

J. šoliūnas » P.- Sleivis, Cambridge, Mass., 
V. Kovell, Colonia, N.J.,

Visiems parėmusiems lietu
višką spaudą nuoširdžiai taria
me ačiū.

Darbininko Administracija 

“įšilimą ateičiai” galima 
tiek pasakyti: pats komentaras

PRAKTIŠKI PATARIMAI

—Nublizgusios vietos tamsia
me drabužyje dingsta, jas šil
ta stipria kava šepečiu pabrū-

hew$ yra įdainavusi naujų H. g 
F. ir Stereo plokštelių albumą I 
su Rūtos choru. Albume yra g 
16-dainų. Išleido Reųuest Re- ** 
cording Compahy vardir “Dai- k 
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St, Brooklyn 11, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 doL 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida.

zinus.
—Surūdijusios vinys atgauna 

blizgėjimą, jei jas kelias va
landas pamirkysi glicerine ir 
paskui skudurėliu nušluostysi.

—Jei gėlių puode atsiranda 
baltų kirminėlių, jie dings nuo 
kavos:

—Kandys nesimeta į kaili
nius, kurie yra pabarstyti pi
pirais.

—Citrinos duoda dvigubai 
sunkos, jei jos prieš vartojimą 
bus pašildytos.
. —Cininiai indai atrodys ilgai 
kaip nauji, jei po nuplovuno 
jie bus įtrinti nesūdytu rieba
lu.

—Nagai nuo šiurkštaus darbo 
nesuskils, jei prieš tai juos į- 
smeigsi į muilą.

APRANGA SESELIŲ VIENUOLYNAMS 
ROBERT EMMETT TIRRELL, INC.

39 Chambers Street, New York 7, N. Y. — Tel. WOrth 2-1032
Pilnas postulančių aprūpinimas

Suknelės, apatiniai rūbai, lagaminai, skrynios ir kt.
Kunigams ir klierikams juodi lagaminai

Du komplektai rūbų — rūbams maišai — skrynios — dovanos

THE COMMUTERS is proud to introduce the new enlarged

MANHATTAN ROOM
and newly decorated eoektail lounge and bar located at 32 Cortląnd Street 
or 30 Churoh Street, Hudson Terminai Bldg. WEDDING RAKTnuS — Com- 
munion Breakfast and Other Occasions - SATURDAYS and SUNDAY — 
Accomodation up to 375 - Parking Available. Convenient to Ali Highwaya 
and Subvayš - Credit Cards Available. — For Service Call CO 7-2666

Factsry — Offics — Restaurants

Dldtisnsiss pasirinkimas

VTNO - DEGTINAS - LIKERIO 

Mes aptarnaujame Kay Bridge ir 
' lt. Ramilton nuo 1933 • Greitas 

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOLIC GBOUPS WHO WILL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK, NEW JERSEY, PENN. & 
CONNECTICUT ABEAS THIS FALL AND WINTEB — 
THE FOLLOWING HOTELS HAVE SPLENDID 
REPUTATIONS FOR CLEANLINESS, COMPLETE 
SERVICES AND FRIENDLY HOMEUKE ATMOS- 
PHEBE. WE HKBSLY RECOMMEND THEM FOR THE 

VEEY BEST IN HOTEL ACCOMODATIONS.

ESSEX HOTEL — 13th & FILBERT STREETTS, PHILA., PA.
225 Rootns - $4.50 up. — Best Located in Phila.
Special Kates to ReHglous Groupes.
LOcust 7-8300

LEWISBURGER HOTEL
136 MARKET STREET, LEWISBURG, PA.
41 Rooms — $2.75 Up — Special Rates to Religious Groupes 
JA 3-1218

TREADWAY INN
U.S. HYGHWAY #30, ST. DAVIDS, PA.
143*Rooms — $9.50 Up. Good Food - Exce!lent Ixxiging - Free Parking
Special Rates to Religious Groupes — MUrray 8-5800

THE RAMBLER INN
U.S. HIGHWAY #30, THOMASVILLE. PA.
15 Rooms — $3.00 Up — Near Spring Grovc Schno!
Special Rates to Religious Groupes — Sprinę Grove 5281

DfiMESIO MENININKAMS! PRANE LAPIENE, kuri 
daugumai buvo žinoma kaip vasarvietės savininke, nuo 
pereitos vasaros tose pačiose patalpose yra įsteigusi

MUZIKOS KONSERVATORIJĄ, 
kuriai pati vadovauja. Dėstomi visi muzikos instrumentai, 

balsas, ir numatoma įvesti baleto ir dramas skyriai. 
Informacijų gaunama parašant: Mrs. A. Lapė, Masager 
of Stony Brook Conservatory of Mušto, Stony Brook, N. Y.

Telefonai: STony Brook 7-6194 — 7-0586

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

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan St, Bidgewood, BrooMyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4671

ROMAN FUNERAL CILV’FJ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J RAMANAUSKAS 

1113 ML Vernon Street Phfladelphia 23, Pa
POplar 5-4110

TO PLACE,
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGS - 
Cali LO 3-7291

K AR LOMAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-II8I

TUTORING SCHOOLS

APPLY1NG FOR Catholic School 
Admission. Our experienced methods 
will help you prepare for the Febru- 
ary examinations. CLASSES NOW 
FORMING. 20 hour course — $35. 
Course directed by member of St. 
Bemard’s Parish. Nassau Tutoring 
School, 27 Division Avė., Levittown. 
PErshing 5-4-120 PErshing 5-2121
9 to 4 p.m. 4 to 9 p.m. & Sat.

RELIG1OUS

CLUB ST. LEO

EVERY FRIDAY NIGHT 
from 8:30 p.m.'to 12:15 a.m. 

For persona over 21 
St. Leo’s New Auditorium 

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

REFRESHMENTS

DECORATORS

P E T E R T U M E K

Decoratorius
Prityręs dailininkas bažnyčių deko
ravime - statulų atnaujinime, tapy
boje, mozaikose. Sutvarkomos užuo
laidos bažnyčių auditorijose. Nemo
kamas apskaičiavimas.. Skambinti: 

MArket 3-6446
83 Halsey Street Newark, N. J.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojaa 
74 Providence Street 

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

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph I. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET
WORCESTER 4. MASS.4 i-

PLeasant 4-3501 1 PLeasant 4-3865

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

EDWARD JL ŽIGAS FUNERAL HOBIS
540 East St, New Britain. Conn.

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

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietirviškcs gamybos pietūs, vakarienes ir užkandžiai
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'HS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K. Vaitaitį.
288 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

TeL EVergreen 4-9672

PAULS RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višuiauskas

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RA YS UęiMlR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3

R e p u b 1 i c 
Wine & laųuor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N.
Tel.: EV 7-2089

Sav. BL ir J. JOKŪBAIČIAI r

Didelis pasirinkimas
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midij 

šventėms bei kitoma progoms

Y.

Tel. SH 8-3808

pristatymas s Dovanų {pakavimas 
•314 Šrd Avenue, Brooklyn, N. Y.



ŽINIOS

•CHORO KONCERTAS

ELIZABETH, NEW JERSEY

BALDU KRAUTUVES

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

džio vertimą).

ANGLIŠKAI

Matthew P. Ballas

Wm. J. Drake (Dragūnas) narni.

LIETUVIS ADVOKATAS WAGNER

BALSAMUOTOJAS

JULIUS KUMPIKAS 231 Bed'ord Avė.

VACYS STEPONIS, savininkas

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLĖS OF ĖVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Reikt Illinois 8-7118Brooklyn II. N.Y.

119 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Graborius^Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS IVAŠKIENfiS

Išnuomojamas didelis su bal
dais kambarys, 911 Bushwick 
Avė., Brooklyn, N.Y. Tinka vie
nam arba dviem asmenim. Kai
na prieinama. Kreiptis telefo
nu GL 2-2557 nuo 6 vai. po-

iien B rėdės J

ELEKTROS MOTORŲ 
TAISYMAS

BOSTONO trijo; Irena Mickūniene, Vida Mališauskaitė ir Eta Duosienė, 
vadovaujamos kom. Juliaus Gaidelio, dalyvaus choro koncerte sausio 17, 
3 v. p.p. Thornas Park salėje So. Bostone.

Išnuomojamas trečiame aukš
te šeši v kambarię butas su šil
tu vandeniu, apšildymu. Pa
geidaujama dviejų ar trijų su-

Brooklyn 8, N. N.
Tel APplegate 7-7083

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI

LAIKRODININKAS 
JUVELYRAS 

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Jalinskas
Laidotuvių Direktorius

John J. Collins sausio 4 pra
dėjo eiti Bostono majoro parei
gas. Savo kalboje užsiminė, kad 
gali prireikti kelti nejudomojo 
turto mokestį. Rinkiminėse kal-

Lituanistinės mokyklos, vado
vaujamos kun.. J. Pragulbicko, 
parengimas Įvyko sausio 3. Bu
vo suvaidintas vieno veiksmo 
muzikinis vaizdelis “Tikrai pa
vasarį grįšiu į namus”. Režisa
vo ir veikaliuką statė L. Kliuč- 
nikienė, muzikinę dalį pianu 
palydėjo komp. 5. J. Žilevičius. 
Šalia to buvo eilėraščių dekla
macijos, piano solo, skautės šo
ko tautinius šokius, akordeono 
solo, skautų vilkiukų skautiš
kos dainelės ir Kalėdų sene
lis iš Lietuvos su dovanomis 
mažiesiems. Publikos dalyvavo

19 savo metiniame susirinku™* 
išsirinko naują valdybą: Porto 
vadas — Julius Kumpikas, pir
mas pavaduotojas — Jonas Kli
mavičius, antras pav. — Vincas 
Vyšnius, iždininkas J.* Zaraus- 
kas, teisėjas Kepalas.

šeimę komunijos pusryčius 
pereitą sekmadienį suorganiza
vo Apreiškimo parapijos soda; 
Ijetės ir-vyrų draugija (Men 
Sodety). Po mišių ir bendros 
komunijos pusryčiuose dalyva-

Phone: EV 4-2318

ven, N.Y., ir Spaudos Kioske, 
280 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. Novelių kaina 5 dol., 
Pasakų — 4.50 dol.

‘‘Liebeserwacheri”
Ee to. naujausia Vokietijos jvyknj 

savaitinė apžvalga

Salėje gali tilpti 200 žmonių 
LIETUVIŲ SUSIFtlNKIMAMS SALt NEMOKAMAI 

Mielai kiekvienas bue sutiktu

HAVEN REALTY 
Joseph Audrusis Insurance

Moksleivęateitininkę Mari
jos Pečkauskaitės kuopos susi
rinkime šeštadienį, sausio 9, 
Apreiškimo parapijos salėje, be 
kitų eilinių kuopos reiklų, Ire
na Sandanavičiūtė padarė pra
nešimą iš MAS suvažiavimo 
Chikagoje, o svečias tėvas J. 
Venckus, S. J., gražiai kalbėjo 
tema: “Už ką aš turiu dėkoti

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIETŪS IR VAKARIENĖ — JAUKUS BARAS

ADVOKATAS 

37 Sheridan Avė.

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių Ir saliūnų 
Saldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street

Antanui ir Danutei (Aleksan
dravičiūtei Bobeliams sausio 2 
gShė dukrelė Rasa- Marija. Bo
beliai jau augino dviejų metų 
sūnelį. :

A. Skripkūnas, gyv. 114 
Schuyler Avė., Keamy, N.J., yra 
pirmasis naujas Darbininko 
skaitytojas 1960 metams.

Sibiro maldę knygelė “Mari
ja, gelbėki mus”, kuri pernai 
buvo išleista “Ateities” leidyk
los, šiemet pasirodys angliškai. 
Vertimą atliko K. Trimakas, S. 
J. Leidžia Tėvai Paulistai New 
Yorke. Leidžiamas fotografuo
tas lietuviškas originalas ir ang
liškas vertimas. Įžangą parašė 
Bostono kardinolas Richard J. 
Cushing. Leidinys bus paruoštas 
platinti Lietuvos nepriklausomy
bės .— Vasario 16 proga. Už
sakant atskirais egzemplioriais 
(50 centų) rašyti Balfo Centrui, 
kurio reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus rūpinosi tuo anglišku 
vertimu. Didesniais kiekiais 
(100 egz.) galima bus gauti pas 
Tėvus Paulistus: 401 W. 59 St., 
New York, N. Y. (žiūrėk pir
mame puslapy kardinolo Ri
chard J. Cushingo įžanginio žo-

Bostono lietuvių choras ruo
šia savo pirmąjį koncertą sau
sio 17 d. 3 vai. popiet So. Bos
tono aukštesniosios mokyklos 
salėje Thomas Park. Programo
je dalyvauja solistė Daiva Mon- 
girdaitė, mergaičių trio ir miš
rus choras, diriguojamas muz. 
Juliaus Gaidelio.

Tuojau po koncerto, 6 vai. 
vak. Įvyks koncerto dalyvių bei 
svečių pagerbimo banketas su 
programa, kurioj dalyvauja E. 
Dausienė, vyrų choras ir vyrų 
choro kvartetas.

Visi lietuviai maloniai kvie- 
čiami dalyvauti.^ _

A Sapokienė iš Toronto, Ka
nados, “Tėviškės žiburių” re
daktoriaus dr. A. Šapokos žmo
na su dukterimi studente Al
dona buvo . atvykusios Į Bosto
ną Kalėdom ir Naujiem Metam. 
Inž. J. Vasio žmona yra A. ša- 
pokienės sesuo. Lietuvoje A. 
Šapokienė yra išėjusi dantų gy
dytojos mokslus. Studentė Al
dona šapokaitė yra veikli atei
tininkė ir sportininkė.

Sendraugiai ateitininkai savo 
susirinkime sausio 3 svarstė 
suruošti pavasarį didesnę me
tinę šventę ateitininkų 50 me
tų jubilėjaus proga, šventėje 
būtų kviečiami dalyvauti visi 
N. Anglijoje esantieji ateitinin
kų vienetai. Užuot atskirų me
tinių švenčių įvairiose vietose, 
būtų bendra visiem su plačia 
programa. Svarstytos taip pat 
galimybės gausiau dalyvauti ju- 
bjlėjiniame ateitininkų kongre
se Chicagoje rugsėjo pirmomis 
dienomis.

j«z*us wuKryxiuow>|o sese
lėms, kurios gyvena So. Bosto
ne ir dirba parapinėje mokyk
loje, Kalėdų progą jų vienuo
lynui parapiečiai padovanojo 
naują didelį šaldytuvą. Šaldy
tuvui pirkti aukojo Liet. Pilie
čių klubas* 50 dol., parapijos 
moterų sodalicija 50, dol. CYO 
benp dalyvių tėvai, Joseph Cas- 
per, šv. Vardo draugija ir kun. 
J. Zuromskis po 25 dol., prel. 
Pr. Virmauskis, kun. A. Kon- 
tautas ir kun. A. Kneižys po 
10 dol.

Krikštai, šv. Petro parapijos 
bažnyčioje pakrikštyti:

gruodžio 6 Edvardo Prusik ir 
Irenos Ross-Prusik duktė Lau- 
rie Ona vardais. Tėvai gyvena 
20 Sanger St.

Sausio 1 Romualdo Leimono 
ir Mildos Martinkutės-Leimo- 
nienės sūnus Jono ir Romualdo 

~vardais. J'Iaujagimio tėvelis šiuo 
metu tarnauja Amerikos ka
riuomenėje leitenantu.

Mirė
Sausio 4 palaidotas Kazimie

ras Vileišis, 78 m. Velionis gy
veno 27 No. Monroe Terr., 
Dorchester, Mass. Nuliūdime 
paliko seserį. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

TeL EVergreen 7-4335
Stephen A romi skis

lis numeris 
išsiuntinėtas

ŠILUVOS Marijos statula pastatyta Bayomijt prie lietuviu *v. Myko
lo bažnyčios. Statula padaryta Italijoje, Jos užsakymu rGpinoei Moly 
Liflht.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
nutary PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja modernUka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas lo
miausiomis kainomis. Kainos too 
pačios ir I kitus miestus. 
Reikale teukRe: TeL TP S-S4S4

koncertas .
Mlgr (Atkelta iš 2 pust j \ 
SSD < Antroji mintis skrenda j 

tuvą. Vergija visada primena 
laisvę, kaip tamsa — šviesą. 
Kaibrito Lietuvos nepriklauso
mybės dienos, kad tarp ginklų 
žvangėjimo, jau girdėjosi ir ma
lonesni mūsų balsai: 1920 ge
gužės 1 Kaune įvyko pirmasis 
Nepriklausomos. Lietuvos kon
certas. Jame dalyvavo Vlada 
Grigaitienė, Lietuvos operos so
listė, EL čiurtienė, J. Žilevi
čius ir k. Muz. J. Žilevičius 
šiandien yra vienas iš .uolių ir 
kruopščių Darbininko bendra
darbių. Norime prisiminti tą 
muzikinio Lietuvos gyvenimo 
sukaktį, juo labiau, kad šian
dien net ir muzikos kompozici
jom pavergtoje Lietuvoje nėra 
laisvės.

Laisvės krašte,. Amerikoje, 
užtat puoselėkime ir branginki
me lietuviškos kūrybos žiedus, 
kurie laisvai suskamba dainos 
adais ir muzikos akordais. Jie 
mus kelia. Jie mus guodžia ir 
ramina. Jie mus prablaivo ir 
stiprina. Jie išreiškia mūsų il
gesį savo krašto ir skatina mū
sų ryžtą atgauti tėvynei laisve. 
Koncerte laukiame visų. Te
būnie jis mums didele meno 
švente! Jos iškilmingumui ir 

'tikram meniškam išgyvenimui 
sukurti padės savo talentais 
žymieji musę solistai Pruden- 
cija Bičkienė ir Arnoldas Vo- 
ketaitis ir piano maestras Alek
sas Mrozinskas.

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncerto reikalu visuome
nės atstovų pasitarimas įvyksta 
sausio 15, 8 v. vak. 192 High- 
land Blvd., Brooklyne. Pats 
koncertas bus kovo 6, sekma
dienį, Town Hali su Symphony 
of the Air. Diriguos Vytautas 
Marijošius. Programoje numa- 
'toma Bartoko ir Rachmanirio- 
vo piano koncertai, Bacho siū
ta orkestrui ir J. Gaidelio Scher- 

ciškonų spaustuvėje Brooklyne. zo.

DARBININKO 
administracijos

gana daug. Užkandžiais rūpino
si tėvų komiteto narės: Andžiu- 
lienė, Bružėnienė, Juškienė, 
Kasperiūnienė, Petrauskienė ir 
kt. Daug pasidarbavo ir komi
teto vyrai: Bražėnas, Kasperiū- 
nas.

Užbaigus programą, atsilan
kė prel. M. Kemežis, tik ką grį
žęs iš katedros, kur jis buvo 
įvilktas į prelato rūbus. Visų 
jis buvo nuoširdžiai sutiktas ir 
pasveikintas specialiu eilėraš
čiu. Padėkojęs ir palinkėjęs 
sėkmės lietuviškai mokyklai, iš
skubėjo į parapijos salę, kur 
buvo surengęs vaišes savo sve
čiams.

Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

ro: John Gedmin — pirm., na- o taip pat ir anksčiau išleis- 
riai: Bernice Zack, Mildred tos lietuvių liaudies pasakos 

Išnuomojamas gražus butas Zalepukes; svečių priėmimo ko- Lithuanian Folk Talės, St. Zo- 
dviejų kambarių ir virtuvės, misiją sudaro: Mrs. Mary Mar- barsko redaguotos, galima gau- 
ramioj vietoj, suaugusiems. tįn — pirm., padėjėjas Jonas ti arba užsisakyti paštu Darbi- 
135 Milford St., East New Reedy, spaudos komisiją: komp. ninke, 910 Willoughby Avė., 
York. Susisiekimas: Fulton St. j Žilevičius, Anna Mitchell. Brooklyn 21, N. Y., pas St. Zt- 
linija Shepherd Avė. stotis, ar- Bendrą komitetą sudaro apie baršką 85-37 88 St., Woodha- 
ba Jamaica linija Norwood Avė. 20 nariu. Bilietai uoliai plati- 
stotis. Tel. TA 7-8160. ‘

110 Wyckoff Avė.. pr"» DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvocd, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

Šeštadieniais iki lilmos pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos.

Penktadienį, sausio 15 iki
Trečiadienio, sausio 20, 1960
Linksma spalvota tautinė filmą

“WESSER HOLUNDER’9
Vaidina: Germaine.Damar - Carl 
Moehner - Carla Hagen - Josef Eg- 
ger - Gerty Godden - Michel Lang 
- Willy Roesner. — Briedinė filmą

Kalbėjo žydas konvertitas apie 
katalikai tikėjimo stiprybę.

Gedulingos pamaldos už vė
lę Juozo Kundroto, mirusio 
prieš 6 metus, bus Angelų Ka
ralienės bažnyčioje sausio 16, 
šeštadienį, 9 vai. ryto. šv. Mi
šias su egzekvijomis užprašė 
žmona ir sūnus.

Veronika Varaškevičienė 
(Waraske), 72 metų, gyvenusi 
pas savo dukterį Sofiją DeBoer, 
Ozone Park, N. Y., mirė sau
sio 5. Palaidota sausio 8 Pa- 
tersono katalikų kapinėse. Ve
lionė buvę tėvo Pranciškaus 
Giedgaudo, O.F.M., pranciško
nų spaustuvės vedėjo, dėdienė.

Elžbieta Kasputis mirė sau
sio 10, 86-39 89th St., Wood- 
haven 21, N. Y. Pašarvota J. 
B. Šalinskų koplyčioje, 84-02 
Jamaica Avė., Woodhaven, N. 
Y. Laidojama ketvirtadienį, sau
sio 14. Paliko du sūnus — Jur
gį ir Petrą.

Antanas Paulkikaitis, 42 me
tų, mirė gruodžio 28 d., Mont- 
realyje. Palaidotas iš šv. Ka
zimiero parap. bažnyčios gruo
džio 31 Cote de Neige kapinė
se. Į laidotuvės buvo nuvykęs 
brolis Didakas Pauliukaitis, 
pranciškonas, dirbąs tėvų pran-

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21, N. Y. 
(Forest Parkway stotis)

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

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Statton)'-

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VTrginia 7-4499

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Yt

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

' Prel. M. Kemežio pagerbimas 
rengiamas sausio 24, 1:30 v. 
popiet, Singer salėje, Tumbull

augusių žmonių šeima. Kreip- k st B draugijų ir vi- K u .
tis: Tel. TA 7-0449 suomenės veikėjų sudarytas ko- ^se buvo žadėjęs mokesčių ke-

~ mitetas: Jonas Bagočius — pir- 11710 venStl-_________________
Išnuomojamaą kambarys I rnininkas, kun. J. Pragulbickas

susipažinti ir tiem lietuviam, aukšte su atskiru Įėjimu, ats- garbės pirm., Anna Mitchell - LIETUVIŠKOS NOVELĖS
kūne Darbininko neskaito. Ad- kirą vonia ir galima naudotis Matulevičiūtė sekretorė, kun. V.
immstracija nori tuo būdu pa- virtuve. Kreiptis: Mrs. K. Jur- Karalevidus — iždininkas. Bi- ,
siūlyti laikraštį užsisakyti 1960 gelis, 94-39 86th Avė., Wood- let platinimo komisiją suda- L,thuaman Short Stor,es
metams, papiginta kaina $5.00, haven 21, N. Y.
o ypačiai pakviesti atsilankyti 
į Darbininko koncertą sausio 
17. Koncerto programa išpildys 
žymūs musę solistai — Pruden- 
cija Bičkienė ir Arnoldas Voke- 
taitis, o taip pat žinomas pians- 
tas Aleksas Mrozinskas.


