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SPAUDA SVARSTO, KA AMERIKA TURI ĄTSAKYTI DĖL 
'LAISVO BERLYNO" PASIŪLYMO

KODĖL TIK BERLYNAS. NE EUROPA?

perkelia i Berlyną kaip "laisvą 
miestą', yra tinkamas laikas 
kalbėti apie laisvą rytą Europai.

Vakarą sąjungininkai yra to
kioj padėtyj, kad gali reikalau-

BERLYNE ruošiamasi visokiem netikėtinumam. čia matome su
krautas cukraus atsargas amerikiečių sektoriuje.

Bendros kalbos dėl Berlyno dar nėra
Maskvos naudai ir Vokietija viduje nėra vieninga

Berlyno reikalu — nauįonie-
to, tebeina tik kaip kovu per
traukos metu žvalgyba, kurios 
tikslas patirti, kaip priešinin
kas pasielgs.

pavesti trim atstovam Maskvo- — atmetė Dulles idėją šnekė
je. Valst sek.-Dulles pareiškė tis su rytų Vokietijos pareigū- 
vilties, kad Maskva duosis kak -nais- kaip su sovietų agentais, 
binama dėl Vokietijos sujungi
mo.

Įprasta, kad Sovietai ateina 
su eile siūlymų ir pastato Va
karus gynimosi pozicijoje. A- 
merikos spauda tada taip pat 
tik ginasi. Vienas iš labai ne
gausių Amerikos laikraštininkų, ti ne tik rytu Vokietijai, bet 
kurie paima sovietinį ginklą ir 
jį atsuka prieš pačius Sovietus, 
yra D. Lawrence (NYHT). Jis 
pačiupo mikliai ir Sovietų nau
jausią siūlymą — padaryti Ber
lyno miestą laisvą.

Sovietų 
Lawrence, 
“laisvas", 
laisvę.

siūlyme. — sako 
— esminis žodis yra 
Sovietai siūlo duoti

Lenkijai, Čekoslovakijai, Bul
garijai, Rumunijai, Latvijai, Es
tijai ir Lietuvai duoti laisvojo 
miesto status. Galėtu būti pe
reinamasis laikotarpis, kurio 
metu Jungt. Tautu priežiūros 
būtu paruoštas planas 
ti kariuomenėm ir 
laisviem rinkimam.

Autorius žino, kad

atitrauk- 
ivykdyit

Soviet.i

Raketas leis su beždžionėm
Apsaugos departamentas gruo

džio 3 paskelbė, kad 1959 me
tų programoje numatyta paleis
ti 8-12 satelitų, kuriuose bus 
pelių bei beždžionių. Satelitai 
bus grąžinti į žemę. Pirmas sa
telitas bus paleistas iš Kalifor
nijos greičiausia jau ateinantį 
mėnesi. Jis svers 1,300 svarų. 
Kiti galės būti kelių tonų. Lig 
šiol Amerikos satelitai tebuvo 
ne daugiau kaip 32 svarų.
Armija šią savaitę numato lei-

sti savo pirmą raketą į mėnulį/ 
Aviacijos trys mėginimai nebu
vo sėkmingi. Tačiau aviacijos 
spalio 11 paleista raketa yra 
aukščiausiai iki šiol pakilusi nuo 
žemės — 79.120 mylių.

Armijai paliekamos laborato
rijos raketom tirti ir toliau. Va
dovaujant dr. Braunui jose 
dirbs 2.300 specialistų.

UŽDANGĄ
Jungtinėse Tautose Amerikos 

delegacijos atstovas gruodžio 
2 ėmėsi ofenzyvos. Kad būtų 
tikras bendradarbiavimas tarp 
Vakarų ir Sovietų, ragino So
vietų vyriausybę, kad ji

— sustabdytų radijo trukdy
mus ir leistų gyventojam pa
tiem apsispręsti, ar jie nori už
sienio klausytis ar ne;

Maskvoje gruodžio 2 turėjo 
pasikalbėjimą šu Chruščiovu 
dem. šen. Humphrey. Kalbėjo
si net 8 valandas. Jis tepaskel
bė tiek, kad Sovietai Berlyno 
reikalu laikysis kietai ir esą di
delių pavojų.

Kompromisų ieškotojai su
darinėja opinija, kad turėtų bū
ti sušaukta konferencija, ku
rioje būtų pakviesti rytų ir va
karų Vokietijos atstovai; turė
tų būti padarytas vakarų Ber
lyne referendumas, ar gyvento
jai nori Chruščiovo siūlomo

nes tai vestų pagaliau į rytų 
Vokietijos diplomatini pripaži-
nimą;

— atmetė referendumai nes 
tai būtų vienašališkas vakarų 
Berlyno traktavimas.

Maskva atmetė
Maskvos Izvestija gruodžio 

3 atmetė Vakarų sumanymą

Bet kodėlgi, klausia Lawren- 
ce, — šita laisvą siūlo apribo
ti tik Berlynu? Kokėl gi nekal
bėti apie '‘visą laisvą Europą'?

Šiandien, kada Sovietai svori

Žuvo lietinis 
policininkas

su tuo nesutiks. Bet jeigu so
vietinis siūlymas siekia propa
gandos, tai kodėl tokios p.t v 
propagandos nepanaudoti prieš 
Sovietus. Jis mano, kad kova 
už rytų “satelitų" išlaisvinimą 
yra vienas iš dalykų, kurie tu
rėtų patraukti vakarų sąjungi
ninkų dėmesį. Jie stoja už tik
rą laisvę be jokio karinio do
minavimo. Mažosios tautos ži-

- Anglijos min. pirm. Macmil- 
lanas gruodžio 2. pareiškė, kad 
keturių konferencija Berlyno 
reikalu esąs atviras dalykas, 
pirmiausia turinti būti Vakarų • 
konferencija nuomonei sude
rinti.

Amerika parengiamosius 
darbus konferencijai numato

“laisvo Berlyno”.
Vakarą Berlyno taryba davė 

aiškų atsakymą į visokius kom
promisus:

šaukti viršūnių konferenciją, jei 
joje bus svarstomas Vokietijos 
sujungimas. Tai esąs Vokieti
jos vidaus reikalas.

AMERIKA SUJUDUS DĖL CHICAGOS

Amerika žada 
remti Suomiją

— Amerika užtikrino Suomi
ją, kad ji gali gauti Amerikos

> paramos, jei Sovietai ims spaus
ti ją ekonomiškai, atšaukdami 
prekybos užsakymus. Sovietai 
reikalauja iš Suomijos, kad ji 
pašalintų iš vyriausybės du 
narius, kurie esą palankūs Va- _ . Sovieh(J

nio spaudą įr laisvai ja Mask-
— Chruščiovas artimiausią voje pardavinėtų;

— laikytų Sovietų bibliotekose 
ir skaityklose leidinius, Jungti
nių Tautų išleistus, kad žmo
nės galėtų susipažinti su doku
mentais;.

— leistų užsienio korespon
dentam siųsti iš Rusijos prane
šimus be cenzūros.
, Kaip ir galima buvo laukti. 
Sovietų atstovas atsikirto, kad 
Amerika to reikalauja propa
gandos tikslam.

Amerikos atstovas priminė, 
kad Sovietai trukdo užsienio 
pranešimus 2,500 stočių — 
trukdytuvų. Trukdymo reikalui 
skiria metam 100xmil. dol.

WILLY BRANDT, vakarų Ber
lyno burmistras (kair.), taria
si su vakarų Vokietijos vidaus 
reikalų ministeriu 
mer (deš.).

kelionę užsieniuose numato 
Norvegiją, Švediją, Daniją.

Chicagos didžio gaisro Ange
lų Karalienės parapijos mokyk
loje priežastis tebėra paslaptis. 
Spėjama, kad galėjo vaikai nu
mesti degančią cigaretę į popie
rių dėžę. Tačiau tokiam aiškini
mui jokių įrodymų nėra. Aiš
kinama taip pat, kad galėjo bū
ti padegimas —darbas tų pa
čių, kurie Illinois sprogdino si
nagogas. Policija ir FBI tiria, 
o tuo tarpu Chicaga ir visa A- 
merika gyvena nelaimės Įspū
dyje.

— Penktadienį laidojami 87 
mokiniai, gruodžio 1 žuvę gais
re ar šokdami iš antro aukšto 
pro langą, ir trys seserys vie
nuolės. Ligoninėse tebėra dar 
74, jų 7 taip pat nebeturi vil
ties išlikti.

— Popiežius Jonas XXIII at
siuntė žuvusiųjų tėvam ir arti
miesiem užuojautos telegramą.

— Chicagos spauda sukėlė 
fondą atstatyti mokyklai, ap
rūpinti nukentėjusiem nuo gais-

ro. Transfuzijom reikalingo 
kraujo pasiūlymas buvo toks di
delis, kad visų nebuvo galima 
nė priimti.

—New Yorko priešgaisrinė 
apsauga puolėsi patikrinti ir 
vietos visų mokyklų patalpas, 
viešąsias ir privatines.

Irakas rausta

— Kuboje padėtis pablogėjo. 
Fidėl Castro sukilėliai užbloka
vo 23 uostus ir sukliudė cuk
raus išvežimą. Rytinėje Kubo
je 60 proc. ploto kontroliuoja 
sukilėliai. Jie paraližavo gele
žinkelių ir plentų susisiekimą.

— Izraelis iŠ patrankų ir kul
kosvydžių pasišaudė su Syrija. 
Sustabdė JT komisija. Izraelis 
konfiskavo mažą Egipto laivą, 
atsilygindamas už tai, kad Egip
tas suėmė du Izraelio laivus.

— Italijos komunistai skel
bia turį narių 1.820,000. Prieš 
žudynes Vengrijoje turėjo 2 
mil.

— žėnevoje konferencijoje 
apsaugai nuo netikėto užpuoli
mo Amerika pasiūlė tarptauti
nę kontrolę didžiosiom raketų 
stotim. Sovietai dar neatsakė.

— Amerikoje viduržiemiu nu
matoma bedarbių 4.5 mil.

KALIFORNIJOJE GAISRAI
Kalifornijoje. Malibu Beach, 

gruodžio 2 prasidėjo miško 
gaisrai. Smarkus vėjas juos iš
plėtė į 8 mylias ilgio ir 5 plo
čio. Sudegė ir 30 namų.

DE GAULLE IR BERLYNAS
Spauda tvirtina, kad Prancū

zijos min, pirm, de Gaulle turi 
stiprios įtakos Vakarų nusista
tymui dėl Berlyno. Kai buvo 
mintis pasiųsti griežtą pareiš
kimą Maskvai, kad Vakarai gins 
Berlyną visom jėgom, tai de 
Gaulle tam nepritaręs — kam 
grasinti Rusam, kai mes puikiai 
žinom, kaip jie į tai reaguos. 

, Kai buvo valstybės departamen
to mintis panašų pareiškimą 
siųsti Adenaueriui, de Gaulle 
taip pat sulaikęs — kam sakyti

VOKIET. SOCIALDEMOKRA. 
TAI SU CHRUŠČIOVU

Vokietijos kancleris Adenaue- 
ris kreipėsi į opoziciją, kad 
Berlyno klausimu visa Vokieti
ja pareikštų vieningą nusistaty
mą. Socialdemokratai su sar
kazmu atmetė, primindami, kad 
turi imti pakeista visa Vokieti
jos politika — Vokietija turi 
pasitraukti iš Nato ir būti neut
rali.

Ernst Lem-

sargas išgelbėjo 30 vaiky

Irako naujos vyriausybės var
du buvo pareikšta, kad Bagdado 
paktas j^i'Heheegzistuoja. o A- 
merikos ir Persijos sutartis 
gresianti taikai viduriniuose ry
tuose.
Irakas priėmė iš Sovietų trans

portą ginklų — lėktuvų, tankų. 
O dar neseniai, kai dabartinė 
vyriausybė buvo nužudžiusi A- 
merikai palankų Irako karalių 
ir vyriausybę, Amerika skubi
nosi ginklus silpsti naujiem val
dovam.

— Irake jau laukiama nau
jo pervertino. Kariuomenė yra 
min. pirm. Karim ei—Kassem 
rankose. Tačiau vyriausybėje 
yra ifiltruota daug Maskvos ir 

'N'asserio agentų.

— Irakas pareikalavo, kad 
Amerika uždarytų savo konsula
tą Kirkuke. Esą konsulato tar
nautojai verčiasi šnipinėjimu.

no. kad Sovietai niekad ne
siims iniciatyvos duoti jom lais
vė. Klausimo praplėtimas iš 
laisvo Berlyno į rytą Europos 
laisvę pastatytą Sovietus į gy
nimosi poziciją, baigia autorius.

- ..

sidegus, žuvo apie

KO ANGLIJOJE DAR NEGALI KATALIKAI
Anglijoje katalikų yra apie 5 gose žinomas tik vienas atomi- nio karo. Tokio augimo prie- 

milijonai, skelbia “The Sunday nės energijos komisijos pirmi- žastys — gausios šeimos, imi- 
Express”. Tai apie 10 proc. vi- ninkas katalikas Edwin- Plow- gracija iš Airijos ir vidurio
su Anglijos gyventojų. Parla- den. Profesinių sąjungų vyriau- Europos konvertitai, 
mente iš 630 atstovų yra 22 ka- šioj taryboj iš 35 narių yra 4 
talikai. Tai tik 3 proc. Lordų katalikai. .
rūmuose iš 870 lordų katalikų 
yra tik 46.

Anglijoje tebeveikia įstatymai 
kuriais katalikai yra išskirti iš 
kai kurių valstybinių pareigų 
— negali būti lordų kancleris, 
parlamento pirmininkas ir vy
riausybės pirmininkas.

Pramonėje katalikai nėra Į- 
tai. kas jau yra jam pasakyta- sistiprtnę. Valstybinėse parei-

IR VĖL MIRĖ-KARDINOLAS
Chiles kardinolas Jose Rodri- 

guez. susilaukęs 92 metų am
žiaus. Į kardinolus buvo pakel- 
1946 m.

Rahway, N J. policijoje • tar
navo lietuvis Karolis Barariaus- 
kas-Bernoskie. Lapkričio 26 
naktį, eidamas savo pareigas, 
jis užklupo bevagiant automo
bilius. Vagys pirmieji paleido 
šūvius. Policininkas atsišaudė, 
kol turėjo šoviniu. Jis buvo tris 
kartus sunkiai sužeistas. Kulkos 
kliudė gj-lvą ir krūtinę. Ieško
damas pagalbos, Įėjo į vieną 
butą. Ten buvusi moteris išsi
gando ir užsidarė vonioje. Taip 
policininkas mirė nukraujavęs, 
nesulaukęs pagalbos.

Iškilmingai palaidotas gruo
džio 2 iš šv. Marijos bažnyčios 
Rahway. Prie jo karsto stovėjo 
policijos garbės sargybos.

Velionis buvo kilęs iš Scran- 
ton, Pa., baigęs lietuvių šv. 
Juozapo parapijos mokyklą. Tė
vas jau miręs, motina gyvena 
Newark, N.J. Paliko žmoną su 
penkiais vaikais, belaukiančią 
šešto. Jo žuvimą plačiai aprašė 
vietos laikraščiai.

Kitaip prie klausimo siūlo 
prieiti W. Lippmann įNY’HT). 
Jis siūlo ribotis Vokietijos 
klausimu. Esą Berlyno klausi
mas bus išpreęstas tik drauge 
su visos Vokietijos sujungimu. 
Siūlo teirautis Sovietų: ar su
tinka, kad rytų ir vakarų Vo
kietija pačios susitartų laisvai 
ir ar tą susitarimą Sovietai pri
ims, o gal Sovietai reikalaus jų 
susitarimui tam tikrų sąlygų.

Lippmannas iš anksto mano, 
kad Sovietai nesutiks su laisvu 
susitarimu, kuris galėtų būti, 
sakysim, dviejų Vokietijų kon
federacija. Autorius mano, kad 
Sovietai reikalaus Vokietiją nu
ginkluoti ir padaryti neutralią.

Ką tada Amerika turi daryti, 
autorius jau nepasako.-Tik jis 
pastebi, kad net teiraudamasi 
tų klausimų, kuriuos siūlo Lipp
mannas, Amerika turėtų atsisa
kyti nuo Adenauerio ir Dulles 
kertinio nusistatymo — nepri
pažinti rytų Vokietijos.

Tokio plėšimo tur būt nebuvo
New Y’orke 7 Avė. ir 34 gat

vių tarpe gruodžia 3 vidudienį 
i banką atėjo moteris, senyva, 
pražilusi, ir prie langelio pa
prašė, kadrai sudėtų popierinį 
maišelį pinigus po penkis, de
šimti ir šimtą dol. Kitaip ji 
grasino pilsianti į akis druskos 
rūgštį, kuria su stikline ji lai
kė rankoje. Gavusi 3,2000 dol. 
ji ramiausiai išėjo.

— Čekoslovakija protestavo, 
kad Ameikos lėktuvas įskrido 
į jos teritoriją.

Susimildami, imkite pinigus
Amerika pasiūlė Libano nau

jai vyriausybei 10 mil. dol. be 
jokių sąlygų. Dešimt sprausmi- 
nių lėktuvų jau buvo anksčiau 
pasiuntus.

Kuo prancūzai jaudinasi?
Prancūzijoje kilo nerimo dėl 

Tuniso prezidento paskelbimo, 
kad Tunisas išpirks žemes iš 
užsieniečių rankų.

Iš kur tie garsai?
Kalifornijos raketų stotis 

gruodžio 2 sugavo garsus iš an- 
torės erdvės, kurių šaltinis ne
aiškus. Aišku esą. kad tai žmo
gaus siunčiami garsai.. Bet- jie 
skiriasi nuo
kų ar satelitų.

Anglai susirūpino prancūzais Numirėle telefonavo savo gy- 
Anglijos spaudoje kilo susi- dytojui

rūpininio dėl Prancūzijos rinki
mų. Esą de Gaulle per gerai lai
mėjo. Ar neįsigalės dabar per
daug dešinieji ir ar juos galės 
de. Gaulle suvaldyti? Susirūpi
no ir dėl komunistų pralaimė
jimo — esą ar negeriau turėti 
jų opoziciją parlamente negu vo gydytojui ir pranešė, kad 

po 1,500 po antrojo pasauli- pogrindyje?

Literatūroje katalikų indėlis 
nemažas. Labiausiai žymėtini 
katalikai rašytojai — Grabam 
Greene, Dame Edith Stwell, E- 
velyn Waugh, Sir Compton 
Meckenzie, AJ. Cronin, Pame
la Frantou ir G.B. Storo.

Katalikų skaičius Anglijoje 
auga. Skaičiuojama mėnesiui

Paryžiuje 80 metų moteris 
buvo pripažinta mirus. Buvo 
išrašyti mirimo metrikai, pas
kirta laidotuvių diena Bet pa
vakare tą pat dieną, kai numi
rėlė buvo palikta viena, ji at
gavo sąmonę, paskambino sa-

geriau jaučiasi.

Belgija baigė 4 mėty vidaus karą
Belgijos trys partijos ’susita- kai socialistai laimėjo rinkimus 

rė dėl skatikų, dėl kurių kovo- ir sudarė koaliciją su liberalais 
jo ketverius metus labai aist- nukirpo subsidijas katalikų įno
ringai. Kova buvo prasidėjus, kyklom.

Kovodami dėl mokyklų lais- 
„ _ ,—vės, katalikai kitus rinkimus 

laimėjo ir koaliciją sudarė su 
. liberalais Pasijutę valdžios

išstumti, socialistai buvo sukal- 
‘ ; barnesni. "Our Sunday Visitor'

praneša, kad dabar visos trys 
partijos susitarė tarpusavio ko
vą baigti — paskelbiant garan
tijas. kad "tėvai turi teisę pa
sirinkti tokį auklėjimo tipą, ko
kio jie savo vaikam nori" ir 

mokyklom pripa
žįstamos tokios pat subsidijos 
kaip ir valstybinėm mokyklom 

įdomu, kad tas susitarimas
■ buvo balsuojamas kiekvienoje 

partijoje skyrium, krikščionių 
socialų partija jam pritarė iš- f liberalai 117 balsų prieš
a jr socialistai 
18

Būtų klaida 
vienų katalikų 
tai visos Belgijos laimėjimas

ADOLFO LOREZ MATEOS — 
Meksikos naujai įtrinktas pre
zidentas. itkllmtss perimant 
pareigas dalyvavo JAV sekre
torius John Foster Oulles.

231, susilaikius

sakyti, kad tai 
laimėjimas
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DARBININKAS

Atėjo metas ištraukti juos ant kranto
Vakarų valstybės nuo karo

Pereitais metais amerikiečių komiši|a buvo pasiųsta į 
$ Europą, kur lageriuose tebelaikomi pabėgėliai nuo bolševikų.

Dėmesio vertos kai kurios žinios iš komisijos pranešimo
..... ____

pabaigos priglaudė pusantro $ 
milijono pabėgėlių. Jungtinės 
Valstybės — apie pusę milijo
no. Toliau Kanada. Australija. 
Daugiausia priglaudė pati Vokie
tija. jei įskaitysim ir tuos, ku
rie ir dabar tebebėga iš rytų 
Vokietijos. Nuo 1949 iki 1957 iš 
ten atbėgo 1.8 mil. Tai yra 10 
proc rytų Vokietijos gyventojų, j

Europoje dar tebėra lig šiol 
200,000 pąbėgėiių nuo bolševi
kų neįkurdintų, nors nuo karo 
pabaigos jau 13 metų.

Komisija ir Italijos lageriuo
se rado iš komunistinės Jugo
slavijos pabėgėlių, kurie lage
riuose susilaukė šeimos, ir jau 
penkerių metų vaikai nematė 
kitokio gyvenimo kaip tik la- | 
geri-

Bėgimo banga nėra sustojus. 
Bėga iš Jugoslavijos, Vengrijos. ■ 
Lenkijos. Čekoslovakijos, iš po | 
komunistinio režimo, kas tik * 
gaū.

Atbėgantiem pirmas rūpes
tis — gauti pabėgėlio teises. 
O tai nelengva.

Pagal 1951 konvenciją Žene
voje politiniu pabėgėliu laiko
mas tas, kuris įrodys atbėgęs 
"dėl pagrįstos politinio perse
kiojimo baimės".

Ana formulė palieka plačiau
sią laisvę biurokratui aiškinti 
pabėgėlio nauda\ ar nenaudai. 
Pvz., pereitais metais eilė turis
tų iš Lenkijos ir Sovietų Są
jungos atsiskyrė ir paprašė po
litinės globos, norėdami lik
tis vakaruose. Kai jiem buvo 
atsakyta neigiamai, vienas len
kas grįžo į uoste stovintį savo 
laivą, šoko iš jo į vandenį, kad 
priplaukęs krantą galėtų įrody
ti esąs politinis pabėgėlis.

PASIRAŠOMA Jungtinių Tautų charta.

(tarp jų ir lietuvių Ralfas) ar 
net privatūs asmenys. Pvz., fil
mų menininkai Don Murray ir 
jo žmona daug savo uždarbio 

lių, kuriem lig šiol nesurasta skyrė organizuoti ūkiam, ku-
vietos. komisija pasidavė išva- riuose galėtų apsigyventi labiau

siai globos reikalingi pabėgėliai 
—ligonys, seneliai.
Nobelio premija šiemet pras

mingai paskirtą Tėvui Pire už 
pagėgėlių įkurdinimą — taikos 
premija. Ji simboliškai pažymė
jo du dalyku: didžiulę privatinę 
iniciatyvą pabėgėlių globoje; ji 
priminė taip pat, kad Europoje 
tebėra 200,000 posūnių tuo me
tu, kada Jungt. Tautos švenčia 
žmogaus teisių dekliaracijos de
šimtmeti.

"Skųstantiem mes numetėm 
gelbėjimosi ratą, bet mes tebe
laikome juos vandeny. O turė
tume juos ištraukti ant kran
to".

Tai žmonijos posūniai, ku
riem neduodama lygių gyveni
mo galimybių su kitais. Lyg jie 
turėtų mažiau žmogaus teisių.... 
Žmogaus teisęs ir tuos pabėgė
lius prisimeni šiemet, kai Jung
tinės Tautos gruodyje rengiasi 
švęsti didelį savo nuveiktą dar
bą —paskelbtą žmogaus teisių 
dekliaraciją.

Teisės buvo priimtos gražios, 
net per gražios, kad jos būtų 
įvykdytos. Jos tikriausiai būtų 
buvusios geriau įvykdytos ir 
posūniai būtų gausiau virtę sū
num, jei tas teises būtų vyk
džiusi viena Amerika, vieni Va
karai, ne Jungtinės Tautos.

Jungtinėse Tautose Sovietu 
buvimas visur tormozavo ir 
kliudė žmogaus teisių vykdy
mą, kaip tai darė Lenkijoje 
UNRRA direktorius dabartinis 
besišypsąs Maskvos atstovas 
Menšikovas.

Ko nepajėgė Sovietų kliudo
ma tarptautinė organizacija, at
liko privatinės organizacijos

ALIASKOJE LAIMĖJO DEMOKRATAI. Ralph Rivers (kairėj) 
ateis j Kongresą atstovauti 49 valstybei, dešinėj E. L. Bartlett 
naujas senatorius.

VRDA V IMAS —PROGA!
Uparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

Jungt. Tautos gerai padary
tų per žmogaus teisių dekliara- 
cijos minėjimą, kad vėl prisi
mintų Niurnbergą. Ne tik prie 
Niurnbergo Valkos lagerį, o ir 1 
Niurnbergo teismą, kur buvo 1 
teisiami 1945 nusikaltėliai prieš ' 
žmoniškumą. Ar neatėjo metas 1 
antrai to teismo sesijai, "kurioj 1 
būtų teisiama nauja nusikaltę- 1 
lių prieš žmoniškumą grupę,— i

— tie, kurie atimdami iš | 
žmonių dekliaracijoje sužymė- i 
tas žmogaus teises, pavertė ver- , 
gaiš ar privertė 
žemės ir virsti 
sūniais.

— taip pat ir

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

118-125-130 ORCHABD ST, GR 5-4525
COR. DELANCEY, N. Y. C.

S. Beckensteinc krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukraiaiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Pradžiugipkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPAOIO RUSIJOJE!

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

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

komi jau po porą metų.
Pereitais metais prie stovyk

los vienų durų buvo prikabin
tas plakatas:

"Mes pasirinkom laisve. Įei
kit ir pažiūrėkit, ką mes ga
vom"

Komisijos žmonės matė, kaip 
viename kambaryje, pro kurio 
sutrūkusias grindis lindo žemės 
gyveno 12 žmonių. Kitame kana- • 
baryje komisija rado padoriai 
apsirengusius vengrus - tai 
buvo 
savo 
juos 
kė:

"Aišku, tik rcskslbkit jo nie
kur, kad nepakliūtų Į Vengriją. 
Nenorim, kad ten matyti!, kaip 
mes gyvenam".

Buvo ir gerų lagerių. - sa
kė komisijos žmonės, - bet 
Valka yra simbolis Vakarų, ku
rie užmiršo savo atsakomybę 
tų žmonių atžvilgiu, lyg jie bū
tų žmonijos posūniai.

mokytojas, gydytojas su 
šeimom. Paklausti, ar 

galima fotografuoti, atsa-

daugelį tuojau įsileido. Tai ge
ras darbas, kada durys buvo at
vertos plačiau. Tačiau tas du
rų atvėrimas sukėlė ir kartumo 
tarp senesnių pabėgėlių.

“Ar mes taip pat nepali- 
kom viską. / kad laisvę gautu
me?” teiravosi ne vienas, kurie 
lageriuose ir sveikatą prarado.

Akivaizdoje 200,000 pabėgė-

bėgti iš savo 
žmonijos po-

tie, kurie iš
davė ir užrašė žmonių milijo
nų milijonus aniem budeliam.

M.

KNYGOS MAN NESIŲSKITE, NES NENORIU ATOSTOGŲ
SPAUDA “Pasirodę kelių amerikiečių, 

britų ir kt. žurnalistų bei ra
šytojų pasisakymai už Rytų ir 
Vakarų taikingąją koegzisten
ciją sužavėjo ir keletą mūsiš
kių”. Dėl jų siūlymų autorė pa-., 
sisako rezervuotai, išrašydama 
ištraukas iš vieno kultūrininko

Apie ''kultūrinį bendradarbia
vimą" su okupuota Lietuva 
spauda iš naujo prašneko.
KAS BENDRADARBIAVIMĄ 

KLIUDO IR KAS REMIA
T. Žiburiuose lapkričio 27 Al

inus rašo, kad “kultūrinis ben
dradarbiavimas” jau eina, nors 
“politiniai rabinai” New Yorke 
ir “rūpinosi” užkirsti jam ke
lią. Tačiau “bendradarbiavimu hus savąja tėvyne, iš jy nelengva grali. Vienas iš ki
emas ūk į vieną pusę . Del tikrųjų tektų santykiauti ne su to perka, kol nuplyšta. Rašėt, 
to esąs kaltas įseivų žioplu- pačiais lietuviais, bet su sveti
mas”.... Toliau aiškina, kas 
to bendradarbiavimo ryšio ne- 

Patikrinimas trunka vidutinis- me buvo 1946 Vengrijos suki- gajj megzti. Esą ryšys “nebus

Iki pabėgėlis gaus pabėgėlio 
teises, jis laikomas pereinamo- 
joj stovykloj. Vokietijoje gar
siausia jų yra prie Niurber- 
go Valka stovykla. Tai buvę ka
riuomenės barakai, skirti 300 
žmonių, bet čia dabar sukem- 
šami 800 vyrų, moterų, vaikų Naujas Įvykis pabėgėlių liki-

kai 9 mėnesius. Per tą laiką limas ir nauja pabėgėlių banga. įmanomas, iki tą iyšį išeinant 
pabėgėlis ir turi čia gyventi. .* T’---------- . - • -
Tačiau yra tokių, kurie čia lai- ėmė jiem palankų įstatymą

DU EUROPOS DIDIEJI; de Gaulle ir Adenauerio susitinka Vo
kietijoje Bad Kreuznache tartis.dėl' Berlino ir dėl Europos .pre
kybos.

Amerikos Kongresas tuojau pri- savųjų tiesų. <norės megzti 
i... ir įje0j0gjnjaj užsiangažavę žmo

nės”. Vadinas, gali megzti tik 
• ideologiniai neužsiangažavę” ir 
“neišeidami iš savųjų tiesų.” 

Ar tas miglotas, sujauktas 
pasakymas turi reikšti, kad 
ryšį su okupuota Lietuva 
turi palaikyti tik žmonės be 
ideologijos; žmonės, kurių ideo
logija bent nepaaiškėjusį, ku
rie savų tiesų neturi ar jų ne
reiškia? Bet toki žmonės nie
kad kultūros nekūrė ir kultū
rininkai nėra buvę. Taip lieka 
ir neaiškus atsakymas, kas tuos 
ryšius turi palaikyti.
REDAKTORIUS AIŠKINASI SU 
BENDRADARBIU KIEK TIE 

RYŠIAI GALIMI
T. Žiburiu redakcija padėjo 

klaustuką prie savo bendradar
bio tvirtinimo, kad ryšiai eina 
tik i vieną pusę “išeivių žiop
lumo” dėka. O to paties nr. ve
damajame pareiškia savo nuo
monę dėl tų “ryšių su kraštu”

me krašte nesprendžia patys 
lietuviai. Palaikyti ar nepalaiky
ti santykius su užsienio lietu
viais ir kaip į juos kreiptis, 
sprendžia ne lietuviškos įstai
gos. ne lietuviai, bet Maskvos 
ruseliai.... ąrba net pati Mask
va. Vadinasi, užsienio lietu
viams. norint palaikyti oficia- faj su balana ieškomos, deja,

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

laiško iš Lietuvos:
"Iš jūsų ateinančios knygos

161 Orchard Street
Telet GR 5-6168

New York 2, N. Y.

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 
Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad..

kad ir man vieną siuntėt, bet 
ma pajėga. Šitas faktas, be abe- aš jos negavau....
jonės. yra pats pagrindinis ak
stinas. kuris mūsų išeiviškąsias 
institucijas sulaiko nuo kreipi
mosi į sovietinius organus Lie
tuvoj.

"... Tačiau, jeigu dar neį
manomas pilnutinis išeivijos 
santykiavimas su savo kraštu, 
tai nors dalinis jau dabar vyks
ta”. Tokiu santykiavimu laik
raštis laiko Lietuvoje sukurtų 
veikalų gavimą laisvame pasau
lyje (tai tik privatus lietuvio 
santykis su lietuviu! Red.). Nors 
tuose veikaluose lietuviai ati
duoda duoklę bolševikinei pro
pagandai, kad galėtų “savo bro
liui lietuviui žodį tarti”, bet 
“šitas lietuviškas žodis ar kito
kia kultūrinė vertybė ir mums 
yra brangi. Ir mes jos noriai

'Jei jums teko skaityti, pa
rašykit, ką rašo tas mūsų pla
čiosios tėvynės išdavikas Pas
ternakas, bet tos knygos ne- 
nesiųskit, nes mano kaimynas 
kažkokią Vokietijoj naujai iš
leistą lietuvišką knygą buvo ga
vęs ir su ja nesiskirdamas, ne
trukus išsikėlė gyventi į tolimą 
šiaurę, esą jam klimatas svei
kesnis. Aš vis dėlto dėl kokios 
nors, knygpalaikės., savo, atos- 
stogų atnaujinti nebenorėčiau".

Autorė daro tiesioginę išva^ 
dą:

“Iš šių artimam žmogui ra
šytų nuoširdžių žodžių neatro
do. kad kokia nos koegzistenci
ja su savu kraštu galėtų pa- 

.... siekti tikslą, greičiau tik padi-
sickiame, ja gėrimės ir džiau- dintų atostogaujančių Sibire 
giamės. Deja, tuo tarpu tai gal skaičių.” O pirmindama. kad 
vienintelis šiandien įmanomas tarybinėje literatūroje rašyto- 
mūsų ryšys su Lietuva.... šian- ---------
dien tas bendravimas vyksta 
privačiais keliais, po metų kitų 
gal atsiras galimybių ir organi- 
zuotom pastangom”.
ŽODIS IS LIETUVOS APIE

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
' Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams

h Švarkams, moterų eilutėms, suknelėnis bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street

Tet EL 4-1711PRIE CITY SAV1NGS BANK 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyry drabužiams prasideda nuo 930 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis ♦

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą J

jas “turi būti komunistų parti
jos pagalbininkas”, autorė bai
gia dar skeptiškiau nei T. Ži
burių redakcija. Ji rašo:

“Tad koks gi tikslas būtų ta 
koegzistencija, jei mūsų kūri
niai tėvynėje likusių eilinių ne- 

’N'ieko rimtesnio okupuota- Dirvoje lapkričio 27 Emilija pasieks, o jų kūryba mūsų dva- 
Cekienė rašo:

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MIS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

iš viso. Rašo: TUOS RYŠIUS

šiai peno neduos?

SKUBĖKITE SIŲSTI DOVANAS ŠVENTĖMS
Patrina .Jokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

sė iičianrios siuntinius j SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKA jE EXPRESS ATravcl Agcncy, be.
► BROOKL1 N, N. Y. — 1530 Bedford Avrnue Trl. IN 7-GI65 ir IN 7-7272 <
► NEĮTARK, N. 4. — 312-314 Markei SI. Trl M1 2-2452 ir M1 2-1681. ROwling Grrrn 9-6992 <

3%% metams

tik nnujus daiktus • Per uiftsų firm.. -įtinai imi siuntiniai priskyrimo vietą prisiekia tniTn- 
' V.st muitai apmokami vietoje, inūsti jstaig’o.e. gavėjos nieko nemoka, 
įtuvčs. kuriose galite gauti įvairiausių rm^lžiagi). odų avalynei

Prie firmos <
kita ką žemiausiomis 4

kainomis. • Siuntiniu prist.'ityrp.m garantuojamas .100'., • NnftdAliotinnt nn-s psiinformuojame savo <
klientus a;>:< siuntinių ytsi'intima ir j»j pristatym.-y. • Kli’-nlu [wt<nf»imni |»;itarnaujama jų gimtojoje kai- 4

(3ri reguliaraus ir llį'> extra)

SKAIČIUOJAMAS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nebūk!
:^en nito Ii :<«kma«lh»niao* nuo

78 Nrcond Aveniu*, 
NEW YORK 3. N. Y 

ORrgon 4-1540

M f S r S K Y F. I A I

IO7 No. Vrrmont Art, 
UIS ANGELES 4. (’AUF 

DUnkirk 5-6550

m

832 Norih 7th Street 
PHILADEIJ’IflA 23. PA. 

WAInut 3-1747

1241 N. Ashland A ve.
CIHCAGO 22. ILL 

RI mboldt 6-2818

11601 Jom. (’ampau Avė. 
DETROFT 12, MICH.

TOwnwnd 8-0298

IjrrnM-d hy r.S.S.K Reikalaukit t* mfiMf finmm katalogų.

651 Altanv Arvnoc, 
HARTFORD. CONN. 

(Tlapel 7-5161

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:
Broatkvay prie ISedlvril Avenue " j 

'ftSP Ganiem Parkimy prie Nostrand Avė.. 
Member Federai Insurance Corperatton

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. ♦
200 Orchard Street, New York 2, N. V. ♦

Tel.: AL 4-8319 J

WEISS & KATZ. INC
187 ORCHARD ST„ S. V. C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ FREKVR.k

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam. suknelėm ir kt.

Audiniai vra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir r . ' ‘ . 
medvilnės. »

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi

nius j užsienį. ‘

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



DARBININKAS

■■riji m;i|iii!ir i... .ni 
THE WORKER 9f FRANCIBCAN FATHCRS

ORGANĄ DARBININKĄ >r LIETUVIU ŽINIAS,

at BrooMya 'Port Office.

rdac____________________ 0040 IHataRylc ------------------------------

LMkraiti tMrico REDAKCINE KOMISIJA Vyr. nd. S. SUŽIEDĖLIS

Kiekvienas lietuvis yra atkakliai kovojanti tvirtove
Nuostabi yra Lietuvos istori

ja. Nuostatu, kai vaizduoja lai
mėjimus, bet taip pat žavi ir 
įspūdinga, kai kalba apie liūd
nas ir tamsias priespaudos die
nas.

Daug turėta laimėjimų ka- 
i tuo

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 15 mėty

REDAKCIJA: frlfi Willouflhby Avė., Brooidyn 21, N. Y. Te*. GLenmore 5-7281

kurios vyriausybę sudarė Vlikas 
Jei antrasis pasaulinis karas bū
tų pasibaigęs pagal Vakarų są
jungininkų padarytus pareiški
mus, suformuluotus Atlanto 
charta ir kitais to meto doku
mentais, tai Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas bū
tų atvedęs tautą į normalų gy
venimą su dideliu sėkmingumu. 
Vakarų sąjungininkam savo į- 
sipareigojimų ir pasižadėjimų 
nevykdant, o laimėto karo vai
sius laisva valia ar dideliu ne
apsižiūrėjimu atidavus Sovietų 
Sąjungai, viskas apvirto aukš
tyn kojom ir Lietuva vėl pate
ko į bolševikinę vergiją. Vlikas, 
palikęs krašte mažą delegatūrą, - 
pasitraukė į Vakarus ir čia to
kiu pat uolumu ir pasiaukoji
mu tęsia savo darbą toliau.

Šiais metais lapkričio 25 die
ną sulaukė jau 15-to gimtadie- 
no. Ramaus gyvenimo laikotar
pis nebūtų ilgas, bet tautos oku
pacijos, persekiojimų, trėmimų 
ir kančios 15 metų yra labai 
ilgas laikas. Vlikas, tiesa, ne
kenčia okupacijos kančių pats, 
bet jis mato jas daug iš ar- - 
čiau, mato visu nuogumu ir 
baisumu. Todėl jo vedama ko
va už Lietuvos išlaisvinimą yra 
gyva ir tikra kova. Kas suskai
čiuos greitomis visus jo atlik
tus žygius ir darbus, kas ap
žvelgs tas duris ir žmones, ku
riuos Vlikas lankė, beldėsi, pra-

■ šė, reikalavo, protestavo. O ką 
laimėjo? Į tą klausimą teisingai 
ir išsamiai atsakys būsima ne
priklausoma Lietuva.

Kai ką dabar jau galima pa
sakyti. Kas padaro kokį sunkes
nį darbą ar atlieka nepaprastą 
žygį, kurio pasėkas, laimėjimus 
jau mato, jais džiaugiasi, tas 
jau gausiai atlygintas ir apšar- 
votas tolimesniem užsimoji
mam. Bet kas dirba tuo tar
pu be konkrečių laimėjimų, ap
čiuopiamo pasisekimo, be de
ramo to darbo įvertinimo, dar 
iš šalies baramas ir kai kieno 
niekinamas, tačiau per 15 me
tų to darbo nepameta, bet su 
tuo pačiu uolumu ir pasiauko
jimu jį toliau tęsia, tas yra jau 
nebe paprastas darbininkas, bet 
auką nešąs, viską atiduodąs 
aukštesniam tikslui — kenčian-

- čiai savo tautai. Toks yra per 
visą 15 metų Vlikas.

Panašios organizacijos jokia 
kita pavergtoji tauta nebepajė
gė sukurti ir jos neturi. Lietu
viai gali didžiuotis savo aukš
tu politiniu subrendimu, orga
nizaciniu sugebėjimu ir tole
rancija bendrame darbe. Gali 
džiaugtis turį geriausią instru
mentą kovai su okupantu ir jo 
nedorybėmis. Galima tikėtis 
šviesios ateities Lietuvai, nes 
einama teisingu keliu.

formacija tiek viduje, tiek už
sienyje, bet taip pat dviems 
centrams vadovaujant.

Jautresnieji to meto pogrin
džio kovotojai pradėjo reika
lauti jungties ir visų pozityvių 
jėgų derinimo. Jų motyvai bu
vo stiprūs, pačiu gyvenimu pa
grįsti, tačiau buvo ir įtakingų 
asmenų, kurie nebetikėjo, jog 
susitarti bus galima, tad laikė
si pažiūros, kad nebereikia gaiš

STASYS LŪŠYS tam gerai pasiruošti ir nepap
rastai daug darbo atlikti.

Visų tų darbų Vlikas ėmėsi 
su dideliu išmanymu, uolumu 
ir pasiaukojimu. Tauta džiaugė
si nauja vyriausiąja pogrindžio 
vadovybe, visiškai jaja* pasiti
kėjo ir entuziastingai rėmė. 
Greitu laiku pamatyta, kad tau- 
ta jau ano, kaip & ką daryti, ;

rą ir paraudės nuo pralieto 
žmonių kraujo bei niekad dar 
nematytų tokios apimties gais
rų. Didžiosios valstybės buvo 
perkrautos savų rūpessčių ir 
neberangios domėtis pavergtų 
mažųjų tautų likimu. Abu oku
pantai, tiek išvytoji Sovietų Są- kai okupantas pradeda vykdy- 
junga, tiek ir .tuo metu šeimi- ti savo naujus priespaudos ar

ruose, daug politikoje, ūkyje 
ir mokslo bei meno kūryboje, 
bet daug ir kentėta, daug skriau
dų patirta, daug aukų sudėta. 
Tautos genijui tačiau niekad 
nepritrūko plataus užsimojimo 
kai buvo vykdomi kurie nors 
žygiai, ir gilaus įkvėpimo, kai 
buvo atliekami kūrybos darbai, 
laisvėje gyvenant, o taip pat 
vilties kibirkšties, jėgų ir di
džios pasiaukojimo dvasios, už
ėjus. priespaudos laikams. Tik 
tuo būdu lietuvių tauta pakėlė 
gyvenimo smūgius, išliko gyva 
ir pasiliks gaji ateities am
žiams. Ne be pagrindo vienas 
vokietis inžinierius, aukštas ū- 
kio srities darbuotojas, šių ei
lučių autoriui yra pasakęs:

“Aš žinau, ko jūs, lietuviai, 
norite — nepriklausomybės. 
Nesenai man atrodė, kad nie
kad daugiau nepriklausomos -sa
vo valstybės nebeturėsite, Nau
joji Europa jus ištirpdys, bet 
kai lietuvius geriau pažinau, 
mano pažiūra pasikeitė ir aš į- 
sitikinau, kad nepriklausomi 
būsite, nes esate neištirpdomi. 

ir tebėra įspėjami ženklai, kad Kiekvienas lietuvis yra atkak- 
nepasiklystumė gamtos labirin
tuose, lyg aklieji be žiburio. 
Tuo žiburiu turi būti tikėjimas, 
kad gamta nėra visa ir kad jos 
dėsningumui žmogus tik laiki
nai tėra palenktas. Stebuklas 
kaip išimtis atveria egzistuo
jantį kitą pasaulį. Tačiau nuo 
paties žmogaus priklauso, kiek 
jis nori suprasti tuos Dievo 
ženklus ir nekišti savo galvos 
tiktai į “technikos stebuklus”, 
kaip strausas į smėlį. Dėl to tik 
rieji stebuklai dar nepradings-

Liurdo stebuklų ženkle
nius. Tai yra stebuklas.

šia prasme apie Liurdo ste
buklus prof. Prevot, Pasteuro 
Instituto direktorius Paryžiuje, 
rašo: “Stebuklas nepasiduoda 
analizei. Tai nuostabi nusiže
minimo pamoka biologui, šal
tinio vanduo nėra nei antisep- 
tiškas nei antibiotiškas. Jei ji
sai gydo, tai ne kokiu mecha
nizmu ir ne gydomųjų substan
cijų procentu. Jis gydo taip, 
kad jame nieko nuostabaus 
nebūtų. Stebuklas yra Gydan
čiajame ir nuostabiai išgijusia- 
me. Vanduo tėra ženklas, ku
ris simbolizuoja stebuklą’.

Nekalto Prasidėjimo švente, 
gruodžio 8, baigiami Marijos 
metai skirti liurdo apsireiški
mų šimtmetinei sukakčiai pa
minėti. Ta proga buvo daug 
rašyta apie Liurdo stebuklus — 
nepaprastus ir mediciniškai ne
išaiškinamus pagijimus. Per 
100 metų jų prskaitoma arti 
10,000, bet Bažnyčios kanoniš
kosios komisijos tėra pripažin
ti tiktai 55.

Bažnyčia yra labai atsargi 
su stebuklais. Jai daromas kar- 

. tais priekaištas, kad stebuklus 
prasimano, yra tiek pat netei
singas, kaip ir bet kokio ste
buklo neigimas, nes tuo pačiu 
paneigiamas tikėjimas. Kam nė
ra tikėjimo, tam negli būti nė 
stebuklo, kuris išeina už gam
tos ribų. Bet tai dar nereiškia, 
kad yra tik gamta,

Liurdo stebuklai, pradėti Ma
rijos apsireiškimo 1858, buvo

Gamtos mokslai didžiausią pa
žanga yra padarę kaip tiktai per 
paskutinįjį šimtmetį. Mokslinin
kai Įsiskverbė į gamtos gilumas, 
išaiškino daug ligi tol nežino
mų reiškinių, aptiko milžiniš
kas, neišsekamas energijos vers
mes.
- Didiesiem mokslininkų pro

tam, kurie tuo .būdu vis giliau 
besiskverbia į gamtos paslap
tis, nelieka abejonės, kad pa
čioje gamtoje glūdi Didysis 
Protas, arba kaip vokietis Ten- 
delenbergas sako, “iŠ pasaulio 
byloja Dievas”. Tokios išvados 
turi prieiti kiekvienas gamtos 
tyrinėtojas, jeigu logiškai eina 
iki tolimiausių priešasčių. Ta
čiau padaromos ir kitokios iš
vados.

Per paskutinįjį šimtmetį gam
tos mokslų populiarintojai, ku
riem iš tikrųjų rūpėjo ne tiek 
pati tiesa, paskleidė klaidingų 
tvirtinimų, kad gamtos moks
lai su tikėjimu nesutaria, o 
jam prieštaranuja. Ir Čia buvo 
ir tebėra nurodoma į stebuklo 
negalimumą, tartum būtų gali
ma tik tai, kas yra gamtiška. 
Bet jeigu iš pasaulio byloja Die
vas, kaip antgamtinė Būtybė, 
tai ji gali ir parodo savo jė
gą, aukštesnę už gamtos dės-

Liurde vyksta dar vienas vi- 
sotinis stebuklas, kurį aprašo 
dr. Fr. Leuret, ilgametis Liur
do medicinos biuro direktorius.

“Liurde žmonės atgauna nu
sižeminimą, suranda gerumą, 
švelnumą, savęs atsižadėjimą. 
Liurde viešpatauja ligonis, ken
čiantis, skausmų surakintas. 
Čia nebėra jokių socialinių 
skirtumų. Puikybė, kurią visa
da lydi neapykanta, ten yra 
mirusi. Ten kiekvienas iš vi
sos širdies tampa tarnu savo 
kenčiančiam broliui vardan 
Dievo ir artimo meilės.... Ir tie 
du faktai: sugrįžimas prie mei
lės ir nusižeminimo atgimimas, 
mūsų sugedusioje ir dar vis ge
dimo grasomoje dvidešimtojo 
amžiaus visuomenėje yra gra
žiausias, didžiausias ir patva
riausias Liurdo stebuklas”.

liai kovojanti tvirtovė, žino ko 
siekia, vienodai galvoja, pavyz
dingai vieningi yra”.

Tai buvo pasakyta 1943 me
tais rugsėjo mėnesio antroje 
pusėje Kaune, vokiečių okupuo
toje Lietuvoje.

Tuo metu mudu su Juozu 
Audėnu, įvairiais būdais mąs- 
kuodamiesi nuo gestapo šnipų, 
vedėme derybas dėl Vyriausio 
Lietuvos Komiteto arba Tary
bos sudarymo. Anas vokietis lie
tuvių tautą teisingai charakte
rizavo, bet tuo metu pavyzdin
gos vienybės tarp mūsų nebu
vo. Gerai, kad okupantai to ne
pastebėjo, bet muins patiems 
sudarė tai nemažai rūpesčio ir 
gana didelių sunkumų.

Nelaimingu būdu politiškai 
organizuota Lietuvos visuome
nė buvo susitelkusi į du židi
niu: Lietuvos Tarybą ir Vy
riausią Lietuvių Komitetą. 
Abu tie židiniai lygiagrečiui dir
bo tą patį darbą, ne tik netu
rėdami bendros vadovybės, bet 
nė pakankamo ryšio vienas su 
kitu. Jėgos buvo padalytos, ak
cija nesuderinta, nesusipratimų 
daug.

Atsirado dvi karinės pogrin
džio organizacijos ir atskirai 
pradėjo veikti. Steigėsi kontra- 
žvalgyba, mezgėsi ryšiai su Va
karų valstybėmis, plėtėsi in-

£>R, ANTANAS TRIMAKAS — Vliko pirmininkas

ti laiko deryboms, bet dirbti 
atskirai. Derybų šalininkai bet
gi laimėjo ir derybos prasidėjo. 
Ilgai jos truko, nelengvai iški
lę klausimai sprendėsi, bet už
tai viskas išsiaiškinta, viskas ap
tarta, viskas numatyta. Ant to 
derybininkų padėto pagrindo 
atsirado Vlikas.

Jis gimė 1943 metais lapkri
čio 25 dieną, kai Balio Gaidžiū- 
no bute susirinko pirmojo po
sėdžio. Susirinko dideliam, la
bai atsakingam ir labai rizikin
gam darbut

Visas žemės rutulys buvo į- 
klimpęs į antrąjį pasaulinį ka-

ninkavusi naciškoji Vokietija, 
buvo visiškai vieningo nusista
tymo — nebeprileisti okupuo
tųjų kraštų prie nepriklausomo 
gyvenimo, žiaurus okupanto 
siautėjimas krašte, besireiškiąs 
turto plėšimu, žmonių naikini
mu ir jų trėmimu, draskė lie
tuvio širdį. Reikėjo planingos 
ir labai apdairios kovos, su ma
žiausiomis aukomis pasiekti di
džiausios sėkmės. Tuo metu ti
kėta dar Vakarų valstybių jė
ga, išmintimi ir morale, todėl 
neabejota, kad okupacija baig
sis su karo pabaiga. Reikėjo

išnaudojimo sumanymus. Vlikas 
tuoj išplėtė informacijos tinklą 
po visą kraštą ir tiksliai infor
mavo tautą kiekvienu atveju. 
Padidėjo savimi pasitikėjimas 
ir sustiprėjo pasipriešinimas. 
Okupacinė valdžia griežė dan
timis, bet darėsi atsargesnė, nes 
bijojo neramumų, ypač rytų 
fronte pradėjus nebesisekti.

Greitu laiku buvo sukurti or
ganai bei reikalingi jų padali
niai, daugyė žmonių įtraukta į 
darbą Lietuvos apsaugai, jos 
atstatymui, santykiams su už
sieniu ir informacijai. Atsirado 
sakytume, pogrindinė valstybė,

Pažinai iš anksčiau? varstai? — dūrė aštriu pažiūrė- Debesėlis ir taip vikriai įsistojo
— Ne ! tvirtai paneigė De- jimu. — Moterys paskatinamos į savo luotelius, kad aš nė De

besėlis.— Bet moterim, pakan- meilei, kai jų širdis suvirpina pastebėjau; Gerardas ir čia buvo 
ka vieno žvilgsnio visa supras- vyriški vyzdžiai. Niekada nėši teisingas. — Eisime ir išaiškin
ti. Ji tave myli, ir ji yra Ge- žiūrėjęs į Yvonę su pamėgimu? sime su Gerardu. Jis turi būti 
rardo žmona. Aš tokios neken
čiu.

Mane sukrėtė staigus Debe- 
Naktys man buvo nepaprastai sėlio įniršis. Net pašoko ir pa

ilgos — vasaros naktys, pačios sakė dar neprivažiavus miško: 
trumpiausios. Ilgai negalėda
vau užmerkti akių. Sapnuose re-. 
gėjau tiktai Debesėlį. Kaip-pa
sakodavau savus sapnavimus, 
kartais šiupiai baisius, nes grim 
zdavau į tamsią bedugnę, jei 
atitrukdavau nuo Debesėlio, I- 
rena nusijuokdavo. Bet nė vie

na mums buvo tartum naujai nu žodžiu ji neatskleidė savo siu savo ranka*? A lietė Yvonę, tu jauti, kad dūri, ir tau nėra ' 
pradėtas gyvenimas. Šviesus ir 
giedras! Kupinas džiaugsmo ir 
tyros dviejų širdžių meilės! Kai 
vaikščiojome miesto gatvėmis 
ir aikštėmis, kai lenkėme būrius sėdome į autobusą ir važiavome

H.B.

kvri gaišty būti ir tikrenybė

(8)
SAPNAI mažai kuo skyrėsi 

nuo tikrovės. Bėgiojome gėlė
tomis pievomis, taškėmis šal
tinių vandeniu, laipiojome po 
medžius kaip išdykę vaikai, gai- 
niojomės debesėlius padangė
mis. Tai galima tiktai sapne.

Gyvenime dienos bėgo nuo
stabiai greitai, ir kiekviena dte-

Vis dar nežinojau, kas ji yra 
ir kur gyvena. Susitikdavom su
tartoje vietoje. Vieną rytmetį

Aš įtraukiau galvą, kaip pa
galiu tvotas šuva, kuris pariečia 
uodegą. Bet jeigu šuva negali 
kalbėti, tai nekalbėdamas žmo-

tęs, kad apgailėtum savo kal
tes. Eime, sutiksime žmones, ku
rie dėl tavęs kankinasi.

Nesipriešindamas ėjau, kur 
Debesėlis vedė.

netoliese.
—- Su Gerardu?! — mane ap

ėmė siaubas. — Su kokiu Ge
rardu?

— Yvonės vyru. Ar nematei, 
kaip jiedu pravažiavo? gali-— Yvonės nebemyliu,.— no- --- _ * j —p JICUU UldVdlddVV; KČU1“

Atsiradome nuošalioje parko įėjau sumažinti savo kaltės pa- mas daiktas, į tą patį mišką, 
jautimą; kaltės, kad Yvonė man mane vadinat Surasime.

Man sulinko keliai, ir aš vėl 
sudribau ant suolelio. Negalėjau 
nei pajudėti, kaip sapne, kada 
kojos atrodo surištos. Rankas 
tiesiau į Debesėlį, bet užgriebiau 
pilkus ūkus, kurie slydo pro 
mano pirštus. Aš netekau są
monės. Girdėjau • tiktai švel
nius garsus, lyg dangišką muzi
ką.'Ji vis stiprėjo, kol pasikei
tė į žmogaus balsą.

— Nusigandai savo sąžinės? 
— kažkas šnabždėjo man į au
sį. Tai geras ženklas. Dar nėši

alėjoje.
— O čia prisėsime, — paro- buvo patikusi. — Aš tikrai dau- 

dė į suolelį atokiau nuo tako, giau jos nebemyliu.
— Man veržia kojas, padėsi ba- — Taip nekalbėk! — tašė 
takus numauti.... mane Debesėlis. — Tu tebėsi

— Ar juos davėsi, jei prisilie* Yvonei įstrigęs kaip pašinas. Ir

Kodėl jos nekenti? Ar dėl to, pėjimas. Kam varstai jų šeimos 
kad myli mane, ar kad yra Ge- duris? 
rardo žmona? — Jie i

Debesėlis tylėjo, sėdėdamas spyriausi Damai pakviečia. Aš 
žmonių, matėme tiktai vienas į mišką, kur pirmąjį kartą su- ir sūpaudamas baltutes savo ko- nieko pikto.... Aš žinau, kad 
antrą ir negalėjome atsižiūrėti, tikau Yvonę. Nesisakiau Debe- jas. Man prisiminė Porte d’Or- Yvonė yra Gerardo žmona.

Vakarais išsiskirdavome liūd- sėliu^kad nuo tos dienos mane leans. Gerardas teisybę sakė, — Ir kai jisai nemato, vynio- 
ni. Žinojome, kad baigiasi dar kažkas traukė į tą pačią vietą, kad moterys muistosi batukus, jasi aplink tavo kaklą, kaip aną 
viena nuostabi diena, o nenorė- - 
jome, kad baigtųsi. Niekada terį išvadinai kerėpla? — pak- mi, kad Debesėlis viakštąs ba- 
taip gyvai nejaučiau amžinybės lausiau, kai mudu važiavome į sas. 
dvelkimo ir niekada taip neti- tą mišką.
kėjau, kad žmogus nemiršta, — Ji buvo labai panaši į Yvo- Yvonė į mane tebesižvalgo, — 
nes jo gyvenimas yra skirtas nę, — atsakė. teisinaus.

— Kodėl aną kartą jauną mo- Yvonė ir aš apsirikome manyda- kartą prie durų. Vadinai į vidų? kritęs, bet buvai arti pra-

— Ar tau blogo ką padarė?

— Ne, jokiu būdu ne! — su-
_ rikau visa savo siela. — Kam
— Aš nieko nedėtas, kad mane taip įtari? Aš jaučiuos, akis ir pamačiau prie manęs pa- 

lyg gramzdintum mane į tam- linkusį Debesėlį. — Kur aš esu? 
šią bedugnę..- Žemėje, — nusijuokė Debe-

— Baime! — suragino mane sėlis. — Dvasia dar nėši vir-

— Prarajos?! — išplėčiau

MIŠKAS buvo pritvinkęs va
sarinės šilumos. Didelio me
džio vėsumoje, susėdę žolėje ir 
suglaudę galvas, rymojo Yvonė 
ir Gerardas. Aš krūptelėjau. 
Vaizdas buvo lygiai toks pats, 
kaip prieš dvejus metus maty
tas. Rodos, laikas būtų susto
jęs....

Mudu pamatę, abu. pakilo. 
Yvonė mojo ranka ir šaukė:

— Prašome pas mus!
Ji tarėjo prisegusi puokštę 

gėlių. Priėjau, bet nepažvelgda
mas į akis vieną nusiskyniau ir 
prisegiau Debesėliui. Yvonė vi
sa išraudo.

— Pirkome Porte d’Orleans, 
pastebėjo Gerardas. — Tavo
šeimininkė sakė, kad ten išvy
kęs. Tikėjomės rasti abudu, tei- 
ravomės krautuvėje, — pažiū
rėjo į Debesėlį.

— Aš jau seniai nebedirbu, 
— atsakė Debesėlis. — Nuo to 
laiko, kai žmonės mane nuskan
dino. Keisti tie žmonės! Matė

mane besimaudant, regėjo kaip 
su srove kovojau, bet nematė 
iš upės pakylant. Pasitaiko mies
te žlibų akių ir kreivų kalbų, 
žmonių pasakojimuose pasili- '* 
kau savižude skenduole. Tokia 
jų teisybė! O aš grįžau gyven
ti į tėviškę....

— Tikra teisybė, — pritarė 
Gerarde. — Aną dieną laik
raščiai taip pat nuskandino vie
ną jauną mergaitę, o pasirodė 
— kažkokie padaužos nugram
zdino iš krautuvės lango išim
tą manikėną ir iššaukė policiją 
Pokštininkai jau surasti ir nu
bausti. Bet kas gali sudraus
ti kreivas žmonių kalbas?

Yvonė pažiūrėjo į mane ir 
pagrasė pirštu. Man sudilgino 
net padus. Vadinasi, Gerardas 
išpasakojo. Visa raizgynė buvo 
išvyniote be manęs, bet kuo 
tai atsilieps man? Pažiūrėjau į 
Debesėlį tokiomis akimis, ku
rios maldauja pagalbos.

— O, mes turėjome dar vie
ną reikalą! — šuktelėjo Yvonė 
— Norėjau, kad padėtumei pa
rinkti naują drabužį. — kreipė
si į mane. — Bet dabar man 
galės patalkinti Debesėlis. Va
žiuokime, kol dar nevėlu!

* (Bus daugiau)



Gruodžio 30 Bostono Lieta gimtoji šeima, dvaro prabanga 
vių Bendruomenė minėjo šv. ir intrigos, pastangos jį paso- 
Karimiero jubfltejų. Minėjimo dinti karalių soste, ir greta to 

.rengimo komisiją sudarė poe- — angeliško gyvenimo pavyz- 
tas F. Kirša, dr. J. Leimonas ir dys. Vienas tų pačių tėvų sū- 
pulk. . Stapulionis. Minėjimą 
pravedė dr. J. Leimonas. Sce
noje ateitininkai ir skautai iš
kilmingai stovėjo su savo vė
liavomis, šventojo paveikslas 
buvo papuoštas Vilniaus verbo- tęs pinigus savo pomėgiam, ve- , 

dęs stačiatikę Eleną, ir amži
nai dėl to surūstinęs motiną 
Elzbietą. Kazimieras — santū
rus, mažinąs karališkojo dvaro 
išlaidas, išperkąs užstatytus dva
rus, nuo triukšmo traukiąsis, 
nakčia meldžiąsis prie katedros 
durų ir palaidotas su jo pamėg
tąją Marijos giesme. Su skaus
minga užuojauta kontetapliuo- 
jąs Nukryžiuotąjį Jėzų ir di
džiai garbinąs Dievo Motiną. 
Tad Jo kultas nesuprantamas 
be Marijos kulto. Jis — Dievo 
žiburys, paliktas lietuvių tautai. Darbotvarkėje — 
Jo laikai — likiminė kryžkelė 
mūsų tautai Lietuvos galybės 
prieita riba ir nustatyta su rinkimai, ateinančių metų veik- 
Maskva pastovi, “amžina” šie- ,

—g.— _ na> Yun deja, teišbuvo 25-me- {j- rinkiminė komisija, tenka
Lietuvos bažnyčia, kur jo pa- tus, Tauta liko gyva tik savo 

tikėjimu. Nuo istorinių laikų iki 
dabar Kazimieras yra. kovos šū
kis su rusais. Ir nekentė jo ru
sai visais laikais. Rytų Bažny
čia jį ekskomunikavo, rusai 
draudė jo šventę, iš jo bažny
čios padarė soborą.... O lietu
viai krikštijosi jo vardu, vadi
no savo organizacijas, bažny
čias, liaudis drožė jo statulė
les, piešė paveikslus. Šiandien 
jis mums didysis religinio ir 
pasipriešinimo prieš rusus — 
bolševikus simbolis.

Meninėje dalyje skautės M. 
Kavaliauskaitė N. Vaičaitytė ir 
R. Dačinskaitė pakankliavo ir 
padeklamavo Augustaitytės — 
Vaičiūnienės eilėraštį. Toliau 
bostoniškiai poetai paskaitė sa
vo kūrybos: P. Lembertas — 
“Šventajam Kunigaikščiui”, S. 
Santvaras — “Šventasis”, “Ag
nus Dei”, “Tu pagirta” 
“Kasdienės mūsų duonos’

mis. S. Sužiedėlis, svečias iš 
Newjorko, skaitė gilios istorio
sofinės minties ir poetiškos for
mos paskaitą, pradėdamas nuo 
asmeninių prisiminimų, kai Lie
tuvos Nepriklausomybei brėkš-

M. Rudžio buvo palydėtas į Vil
nių žodžiais: “Ir dideliam mies 
te didžiausia yra tai, — kas 
šventa”. Daug kartų tekę jam 
buvoti šv. Kazimiero koplyčioj 
katedroj: “Keliai suklumpa 
maldai, kai rūpesčiai nulenkia 
galvą” ...Paslaptingoj tylumoj 
čia ateina žingsniai, sustoja, tar
si pats laikas sustotų prie šven
tojo karsto, kuris vis tas pats 
išlieka. Dabar Jį, Tremtinį iš 

. katedros priglaudė gražiausia

nūs iškeltas viršum altoriaus 
(Kazimieras), kitas palaidotas po 
altorium (jo brolis Aleksand
ras). Brolis Aleksandras — len
gvo gyvenimo mėgėjas, švais-

bertas). Paprastų, nuoširdžių, 
skausmo kupinų, pilnų gilios 
minties eilėraščių buvo klauso
masi su dideliu dėmesiu ir rim
tu susitelkimu.

Ateitininkai studentai ir mo
ksleiviai, vadovaujami St. Lėk 
monienės, inscenizavo N. Ma-

zalaitės “Nesibaigiančią legen
dą’. Dalyvavo —Irena Nikols- 
kytė, Sigitas Leimonas, Valen
tinas Mockus, Živilė Mockutė, 
Audronė Baronaitė, Danutė Ba
ronaitė, Barimas, Kęstutis ir Ri
mantas Girniai ir Margaitis. Ne
be pirmą kartą pasirodą St. 
Leimonienė ir ateitininkai su 
gražiomis inscenizacijomis nu
sipelno ypatingo dėmesio ir 
padėkos.*

K.V.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Kun. Juozapo šeštoko kūnas 

po gedulingų pamaldų Incarna- 
tion bažnyčioje, gruodžio 2, 
btrvd palydėtas į New Yorką lai
dotuvėms. Velionis mirė lapkri
čio 27, sulaukęs 91 metų.

Philadelphijos apylinkės me-

gruodžio 7 d., 3 vai. pp. šv. 
Andriejaus, parapijos salėje.

valdybos ir 
kontrolės komisijos praneši
mai, naujų valdomųjų organų

los planas ir k. Kadangi vieke

laukti, kad ji patieks kandida-

kolių nugalėtoją. Katedrose vie
ni meldžiasi, o kiti dairose. 
Bloga, kai mato joje tik me
ną, žmogaus kūrybą, o netiki, 
kad žmogus — Dievo kūrinys. 
Tokiems Dievo nėra, nėra ry
šio tarp paminklo ir altoriaus, 
tarp meno ir maldos. Iš ateiz
mo gimė bolševizmas, kurs iš
mėto šventųjų kaulus; o po 
bolševizmo kauke jau kvatojasi 
šėtonas. Ateizmui subręsti rei
kėjo 500 metų; tik tada atėjo 
bolševizmas, ir “šventoje vieto
je atsistojo sunaikinimo nuo- 
boda”.

Šventas Kazimieras stovi 
Europos klystkelio pradžioje. 
Jis gyveno, kai Amerika dar 
nebuvo atrasta, o mirė kai Ko
pernikui tebuvo 10 metų. Abu 
buvo gimę prie Vyslos krantų.

Jo šventas gyvenimas nėra 
legenda, bet tikrovė Didelė

Jono Liudvinaičio 
sukaktis 

LINDEN, NJ.

tus rinkimams ir pačiame susi
rinkime didesnių sunkumų be
ieškant kandidatų nesusidarys.

. Įdomų pobūvį ruošia Pabalti
jo Moterų Tarybos lietuviška
sis skyrius gruodžio 6 d-, 7:30 
vaL vak. Lietuvių Banko patal
pose, 202 N. Broad St. Progra
mą išpildys operos solistės Ju
zės Augaitytės mokinės — An- 
na Del Borrello, Zinaida čiko- 
taitė, Ona Matijošaitytė ir Jo- 
hanna Smith, o didelis spavo- 
tosios fotografijos mėgėjas, a- 
merikiečių tarpe laimėjęs ke
lias aukščiausias premijas, inž. 
Vincentas Gruzdys parodys gy
venimą spalvose.

Moksleivių ateitininkų susi
rinkimas įvyks gruodžio 14 d., 
3 vai. Romanauskų namuose, 
1139 Wingohocking St. Kviečia- . 
mi visi moksleiviai.

LIURDE žvakes dega ir žmonSs klūpo jau 100 metų. (žiūr. įžanginį 3 pusi.).

4V. KAZIMIERAS pasirodo Lietuvos kartam prie Polocko. Paveikslas 
Panevttio katedroje.

Ką tik atšventėme žymaus se
nosios kartos, lietuvio veikėjo 
Jono Liudvinaičio 65 metų am
žiaus sukaktį. Į jo rezidenciją 
(14 Palasade Road), kurioje lie
tuviškų tautinių" švenčių metu 
tekdavo matyti.senatorius, kon- 
gresmanus, miesto burmistrą ir 
kitus žymius asmenis, jubilija- 
to pagerbti susirinko apstus gi
minių ir pažįstamų skaičius. Sa
lėje iškabinti lietuviškų seimų, 
kongresų bei suvažiavimų atvaiz 
dai, kuriose sukaktuvininkas da
lyvavo arba kuriuos organizavo 
per savo ilgą ir vaisingą dar
buotę Amerikos lietuvių tarpe.

Retėjant senesnės kartos vei
kėjų eilėms, tai buvo nedažna 5-4456. 
proga prisiminti daug jų nuveik 
tų darbų, keliant lietuviškumo 
dvasią bei gražiai reprezentuo
jant lietuvius amerikiečių tarpe. 
Jonas Liudvinaitis sukūrė Lin- 
dene daug lietuviškųjų organi
zacijų, nesigailėdamas laiko ir 
sveikatos. Kiek sumanumo, iš
tvermės ir pasiaukojimo tekda
vo mūsų veikėjams kartais pa
rodyti, galima spręsti iš to, kad 
savo laiku Jonui Liūdvinaičiui 
teko pėsčiam pargabenti lietu
višką vėliavą iš Newarko į pir
mąją didelę lietuvių demonstra
ciją Lindene.

Svečiai, apžvelgę jubilijato 
intensyvaus ir sėkmingo darbo 
vaisius, sugiedojo “Riaušių me
tų”, vildamiesi, kad jis nenu-

Didžiulį vakarą ruošia šešta
dieninė mokykla gruodžio 27 d.

1 6 irai. šv. Kazimiero par. salė
je. Programą išpildys patys į- 

į domiausi artistai —mūsų vai
kučiai, šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, pradedant pačiais 
jauniausiais. Jie vaidins, gie
dos, dainus, deklamuos, šoks, 
šis vakaras, tikimasi, bus pa
grindinis pajamų šaltinis šeš
tadieninės mokyklos išlaiky
mui. Bus turtingas bufetas; po 
programos — šokiai. Rengėjai, 
tėvų komitetas ir mokytojai, ti
kisi gausios visų paramos. Vi
sais vakaro reikalais galima 
kreiptis į tėvų komiteto pirmi
ninkę Oną šalčiūnienę teL HO

Moksleivių žiemos stovyklą 
prie Philadelphijos nori suruoš
ti noksleiviai ateitininkai. Sto
vykloje dalyvautų moksleiviai, 
gyveną JAV rytiniame pakraš
tyje. Tinkamos vietos stovyk
lai suradimu rūpinasi mokslei
vių ateitininkų kuopos dvasios 
vadas kun. L. Peciukevičius ir 
kuopos valdyba.

Naujųjų Metų sutikimą ruo
šia Bendruomenė. Numatoma, 
kad jis įvyks Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje.

K.Č.

Širdis plaka teVynes ir artimo tyra meile
Kun. J. Valantieįui, VVaterbu- 

rio lietuvių šv. Juozapo parapi
jos klebonui minint 75 metų 
amžiaus sukaktį, jam suruošta
me pagerbimo pobūvyje buvę5 
jo vikaras kun. J. Bakšys pa
sakė šį sveikinimo žodį:

Kunigu tapau 1920 metais 
gegužės 29 dieną ir tuojau bu
vau paskirtas į šv. Juozapo lie
tuvių parapiją, kun. klebono 
Juozo Valantiejaus pagelbinin- 
ku. Jo jaukioje globoje išvikara- ___________ _______ ___
vau septynerius metus. Per tą me.
laika ir vėliau turėjau progosŠiai pažinti kun J. Valan- Jis nesirūpina savaisiais pi- 

tiejų, kaip retos asmenybės ir giais interesais, bet pirmoje ei- 
idealių savybių žmogų.

Savo asmeniniame gyvenime 
jis yra kuklus, nuolankus ir 
svetingas bei paslaugus visiems. 
Jo geraširdiškumas, žmonišku
mas ir tolerancija neturi ribų. 
Tai didelės meilės šviesus pa
vyzdys. Jo uolus atsidavimas sa
vo pareigoms* amžiams pasiliks 
lietuvių širdyse. Nuolatinis pa
siryžimas patarnauti savo žmo
nėms įvairiuose reikaluose yra 
jo asmens ypatybė, kuri daro 
jį dideliu kunigiškame gyveni-

daryti stiprią, šviesią ir kultū
ringą. Jis visuomet yra tartum 
ašis, apie kurią sukasi lietuviš
kas ratas. Žymus visuomeninin
kas, didelis patriotas, jis sa
vu žodžiu, darbu ir dosniomis 
aukomis rėmė ir remia visus 
svarbius lietuvių tautinius rei
kalus. Tai daro todėl, kad šir
dis visada plaka tyra tėvynės 
bei artimo meile.

Kun. Juozas Valantiejus pasi
žymi savo duosnumu našlai
čiams, vargšams, vienuolynams 
ir lietuvių studentams. Už tai 
daug jų ir šiandien tebėra dė-
kingi. Bet dėl to doleris nie- 

lėje stengiasi savą parapiją pa- kuomet jo kišenėje ilgai nesi- 
šildo. Ir iš to viso sau tuščios 
garbės ir pigios reklamos ne-

>GE, MASS. daro.

Susižeidė Mass., lapkričio 20 gimė dūk- _^un' ^a^antiej^ nuošir-
A. Zaveckas, gyvenąs 42 Ser- relė. džiai linkiu dar ilgai ilgai pasi

džiaugti savo nudirbtais dar- 
Serga baįs Dievui, artimui ir mielai

T. Banienė, ilgametė Darbi- tėvynei.
. ninko skaitytoja ir Cambridge 
LDS 8 kuopos narė, jau antrą 
savaitę sunkiai serga. Linkime | 
greit pasveikti.

Miestas Polockas kitados bu
vo sritinės Polocko kunigaikš
tijos pilis ir centras, kuriuos 
valdė Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštija. Polockas stovi Dau- Ponia A Liūdvinaitienė sve

čius skaniai pavaišino. Ji įvai
riomis progomis talkina savo 
vyrui įvairiuose parengimuose.

P J. je vietoj šen. Kennedy.

joje gausią rusų kariuomenę trauks savo veiklos ir kad atsi- 
ir išvadavo savąjį Polocką. ras lietuvių, kurie papildys se- 

To svarbaus Pplocko karinio "UiU eiles ir tęs jų lietuvišką 
įvykio didžiulis, ir savo didu- veiklą.
mu bus vienintelis, paveikslas

guvos upės dešiniajame kran- yra Panevėžio gražioj ir erd- 
te prie Polotos upės žiočių, nuo vioj katedroj. Vysk. Kazimiero 
mūsų Utenos aps. miesto sta- Paltaroko rūpesčiu ir pastango- 
čiai | rytus už 200 kilometrų mis tas paveikslas dailininko 
ir nuo Lietuvos valstybės ry- yra išpieštas viršum didžiojo al
tinės sienos į rytus maždaug tariaus per visą bažnyčios prie- 
už 100 kilometrų.

1518 metais, taigi prieš 440 
metų, Rusijos kariuomenė at
žygiavusi buvo apsiautus! svar
bią rytinės Lietuvos Polocko pi
lį. stovėjusią nuo Maskvos ku- 
nigaištijos, taigi nuo Rusijos 
apsisaugoti ir tai užpuolus at
siginti. Atskubėjusi Lietuvos ka
riuomenė tos savo pilies ir jos 
įgulos gelbėti, per patvinusią 
Dauguvos upę negalėjo persi
kelti. Ir tuokart Lietuvos ka
riuomenei baltu žirgu atsirado 
jaunas raitininkas baltu ap
siaustu, kuris, sutvirtindamas 
Lietuvos kariuomenės dvasią, 
pirmas įėjo Į Dauguvos vande
nis, kariuomenei parodydamas 
upės brastą. To raitininko būta 
šv. Kazimiero. Tada Uetuvos matai ir junti gyvą pra- J.&
kariuomenė nurodytąja brasta eities ir dabarties Lietuvos pa- Sekmadienį prasidėjo nove- 
persikėlė pėr upę. kovoje nuvi-. veikslą. ' PL na į Nekaltą Marijos Prasidėji-

— Gallupo instituto tikrini
mas rodo, kad tarp demokratų 
populiariausias kandidatas į 
prezidentus 1960 yra. A. Ste- 
vensonas — 29 proc., toliau 
Kennedy — 23 proc., Kefauve- 
ris — 11 proc., Johnstonas — 
6. Septintoje vietoj esu 4 proc. 
yra ir gub. Faubus. Tarp ne
priklausomų balsuotojų pirmo-

gant St., lapkričio 15 sunkiai su
sižeidė. A. Zaveckas tiek Cam- 
bridge, tiek apylinkėje yra gerai 
žinomas kaip katalikų veikėjas. 
Per dešimtį metų jis sumaniai 
vadovavo AJLR.K .F. Naujosios 
Anglijos apskričiui, taip pat LD 
apskričiui ir daugeliui kitonr. 
tautinėm bei katalikiškom jųr*' 
ganizacijom. Dabartinių laiku 
dėl susidariusių apylinkybių jis 
yra pasitraukęs beveik iš visos 
veiklos. Tačiau nėra abejonės, • 
kad reikalui esant, jis vėl su
grįš prie savo darbo. A. Za- 
veckui linkime greitai pasveik
ti.

Jonas Bakšys

šakinį skliautą. Atsilankantieji 
ir nuo tolo aiškiai mato natū
raliai spalvotą vaizdą: Daugu
vos upę ir brastos vietą, už upės 
Polocko pilį, pasirodžiusį šv. Ka
zimierą, Lietuvos raitininkų ka- Vinco Kudirkos. 100 metų gi- gliškai, 7:35 vakare lietuviškai, 
riuomenę ir nudžiugusius žmo- mimo sukakties minėjimą, kuris Vadovauja Tėvas Geraldas Mo- 
nes, — gyvą Lietuvos istorijos įvyks Liberty Hali gruodžio 14 
lapą. O žemiau taip pat per Pradžia 5 vai. Numatyta įvairi 
visą išgaubtą priešakinę sieną 
yra išpiešta dekanatinių dešimt 
bažnyčių — tiek dekantų turi 
Panevėžio vyskupija. Pats alto
rius stovi atokiau nuo sienos Stankūnaitė ir New Torko skau- 
keturiais marmuro pilioriais tų vyčių oktetas išpildys muzi- 
remiančiais didžiulę baž- kinę dalį. Programa užtruks 
nyrinę karūną, kuria ant ai- apie 2 vai. Apylinkės valdyba 
tariaus stovi taip pat meniška kviečia visuomenę gausiai atsi- 
balta Valdovo Kristaus statula, lankyti. Moksleiviams ir studen- 

Tuo būdu, kai nuo tolo žvel- tams įėjimas nemokamas, ki- 
gi į didįjį altorių su jo ap- trems — 1.50 dol.

Mirė prof. J. Šarka
Lapkričio 21 Bostone mirė 

Bostono kolegijos profesorius 
Jonas šarka. Nuliūdime paliko I 
žmoną Kazimierą, dukteris Rūtą 

■ ir Kazę, sūnų Joną, puseserę 
E. Strazdienę. Likusiai nuliūdi
me šeimai reiškiame užuojautą.

Klubo valdyba
Cambridge lietuvių klubas 

lapkričio 23 išrinko naują val
dybą 1959 metams. Valdybon 
išrinkti: pirm. V. Tamošiūnas, 
vicepirm. J. Sharas. rašt. J. Mo
ckevičius. fin. rašt. W. Žukas, 
ižd. V. Jackūnas, diretoriais — 
A. Daukantas. J. Puzinas. P. 
Paliulis, J. Thomas. S. Pilko- 

Girnė nis, B. Utenis ir P. Baiga.
A.D. Banius, gyv. Somerville, A.D. ■

Sugrįžo į namus
R. Lenkauskas lapkričio 2, 

baigęs karinę tarnybą, sugrįžo 
į namus pas savo žmoną ir duk
relę. Kariuomenės daliniuose 
jis buvo medikas ir tarnavo In
dianos, Georgia, Texas, Caro- 
lina ir New Jersey valstybėse.

ALB Elizabetho apylinkė ruo- mą; baigsis gruodžio 8. Pamal
sią Lietuvos himno autoriausdr. dos vyksta kasdien 12:15 an-

programa. Žurnalistas Aleks. 
Merkelis skaitys pasakitą, Irena 
Vėblaitienė ir V. čižiūnas pa
vaizduos jo žodinę kūrybą, o L

tėjūnas, C.P.

Parapijos choras metiniame 
susirinkime išrinko naują val
dybą: pirmininkas — D. šven- 
čiūnas, vicepirm. — Darata 2e- 
meikis, sekretorius — Julijana 
Peskus, iždininkė Pranciška Ba
landis. Planuojama suruošti di
desnį parengimą.

šv. Vardo draugija nutarė or
ganizuoti chorą, kuris giedotų 
per jų mišias, kai kas mėnesį 
einame bendrai prie komuni
jos. Chorui vadovauti pakvies
tas komp. J. Žilevičius.

DAR NEVĖLU SIUSTI 
KALĖDOM PINIGUS 

| LIETUVĄ

GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI į
LIETUVA

GRAMERCY — Dept. DA 
118 East 28th Street 
New York 16, N. Y.

TeL: MU 9-0598

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJA —
UKRAINĄ. LIETUVĄ. BALTGUDIJĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO- INC.
MCSV SKYRIAI:135 W. 14th St New York 11, N. Y. TeL CHelsea 3-2583

141 Second Avė. 
New York City 

Tel. GRamercy 5-7430

332 FiDmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 

Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth St. 
Boston 27. Mass.

Tel. ANdrew 8-5040

39 Raymond Plaz* W. 
Newark, N. J.

Tel. MArfcet 2-2877

132 Franklm Avc. 
Hartford. Conn. 

Tel. CHapel 6-4724

900 Literary Rd. 
Cleveland 13. Ohio 
Tek TOwer 1-1461

11339 Jok. Campau 
Detroit 12, Mich. 

Tel. TOwnsend 9-3980

632 W. Girard Avr. 
Philadclphia 23. Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

Norėdamas siyrti aiuntinį giminėms ar draugams, kreipkis j patyrusią. mandagią ir efektinga musu 
įstaigą vi išminėtuose miestuose, kuri Jums maloniai duos reikalingų informacijų Mūsų didelė Ir 
patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijenty. 100*, garantuoja, kad kiekvienas siuntinis 
bus {teiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje.

Pasieks savo paskyrimą 6-7 savaičių laikotarpyje: oro paštu 7-12 dienų
M ilsi j įstaigoje rasite didelį pasirinkimą pirmos rūšies maisto dalykų, taip pat medžiagų pigiausio

mis kainomis. Pradžiuginkite savo gimines ir pažįstamus Kalėdų siuntiniais.
Atminkite, kad mes esame specialistai visuose siuntinių reikaluose.



ATOSTOGOS ITALIJOJE (5) ROŽĖ MAINELYTĖ

Didžiausioj pasaalio bažnyčioj

ROŽė MAINELYTĖ prie šv. Pet
ro bazilikos.

Amalfi kelias yra tuo garsus, 
kad turi 1600 staigių posūkių. 
Juo važiuoti gražu, bet ir bai
su. Kelias eina labai aukštai, o 
viršum jų dar dideli kalnai 
Lengva nuo jo nugarmėgi be
dugnėn. < Mano kaimynė sakė, 
kąd ji būsianti laiminga, kai 
pasieks lygų kelią. Bet šitom 
kilpom . pro mažus kaimelius 
teko važiuoti apie dvi valandas.

Sorento, kaip ir kiti kurortai, 
jaukūs ir gražūs. Lauke ant kal
no yra gražūs restoranai

Capri saloje
Sekančią dieną mano šeimi

ninkai su vaikais ir aš važiavo
me į Capri. Ten yra aukštas 
kalnas, kur daugybė krautuvių 
su suvenyrais. Pačioje aukš
čiausioje vietoje yra vila, ku
rioje gyveno garsusis švedų gy
dytojas ir rašytojas Axel Mun- 
te. Dabar ši vila priklauso šve
dų vyriausybei.

Įdomi yra ir mėlynoji grota. 
Prie jos reikia priplaukti mo
torlaiviu, paskui persėsti į ma
žą valtį, kurioje telpa tik ke
turi žmonės. Tada jūrininkas 
įveža į olą. Ten yra lyg mažas 
ežerėlis, kūno vanduo šviesiai ir mane pakeliui nuvežė į pen- 
mėlynas. Ta spalva susidaro nuo 
uolų ir dangaus šešėlių. Vir
šum uolos yra Dievo Motinos 
statula.

Iš Neaplio vėl grįžau į Romą 
Tą diena mirė popiežius Pijus 
xn.

Man labai buvo gaila, kad ne
begausiu jo palaiminimo. Su
drebančia širdim išėjau iš pen- 
sijono. Tikėjausi, kad visa Ro
mą bus paskendusi gedule, ir 
niekas su manim nekalbės. Pa
mačiau durininką su gedulu ir 
jo paklausiau :ar jis popiežiaus 
gedi. “Ne, mano dėdė mirė" 
—- atsakė šis.

Kai eini bazilikos grindi
mis, randi atžymėtus kitus di
džiuosius pastatus. Ir kaip nu
stebau, kai New Yorko šv. Pat
riko katedra užimta tik du tre
čdalius šio didžiojo pastato. Ta
da aiškiai pamatai, kokia neap
sakoma erdvė, pločiai ir aukš
čiai.

Bazilikoje yra šešios koply
čios. Pirmoje stovi graži Myko
lo Angelo iš marmuro iškalta 
Pieta. Tai vienas jo jaunystės 
kūrinių. Ant savo skulptūrų jis 
nemėgo iškalti pavardės, bet, 
kitiems abejojant, ant kai ku
rių įrėžė savo vardą. Ir šioji

skulptūra turi autentišką Myko
lo Angelo įrašytą pavardę, ša
lia jos yra šventoji kolona. Kaip 
legenda sako, ši kolona stovė
jo' ĮSalamono šventykloje, ir 
ties ja Kristus mokė šventyk
los daktarus.

Tiek koplyčiose, tiek pačio
je bazilikoje yra daug mozai
kų. Jos sudėtos iš smulkių 
smulkiausių akmenėlių, ir iš to
lo atrodo kaip tikri paveikslai. 
Tik arti priėjęs ir įsižiūrėjęs 
pamatai, kad tai mozaika. Vi
sos sulptūręs, paveikslai milži
niško dydžio, priderinti prie pa
ties statinio.

Graži yra ir šv. Petro bazili
kos aikštė su 284 kolonom ap
link. Vidury je stovi milžiniškas 
obeliskas, šonuose trykšta du 
galingi fontanai. (B.d.).

IS VISUR

tel Gondolfo atiduoti mirusiam 
popiežiui pagarbos. Jie j knygą 
pasirašė ir pareiškė užuojautą 
Lietuvos ir lietuvių tautos var
du.

Tą dieną turėjau garbės pie
tauti pas ministerį St. Lozorai
ti. Buvau pakviesta ir vakarie
nės. Po pietų ministeris St. Lo
zoraitis su ponia ir ministeris 
St. Girdvainis važiavo atiduoti 
paskutinės pagarbos popiežiui

Tokius ir panašius pasiteisi
nimus lengvai padiktuoja pro
tas žmogaus, kuris rūpinasi tik 
savo asmeniniais reikalais. Tą

— Darbininkas kitą savaitę 
dėl Nekalto Prasidėjimo šven
tės išeis tik vieną kartą — 
gruodžio 10. trečiadienį.

— Lietuvos kariuomenė atsi
kūrimą paminėję pora A Ma
žiulio straipsniu, tolimesnes jos 
tąsas nukeliamo i naujus me
tus, nes aprašomi įvykiai ank
štai sijasi su 1919 m.

— Washingtone lietuvių mo
terų klubas Naujųjų Metų su
tikimą ruošia gruodžio 31 d. 
9:30 vai. vak. 2 Scott Circle. N. 
W. (Catholic Daughters of A- 
merika namuose). Staliukai po 
5 dolerius asmeniui užsakomi 
iš anksto, studentam — pusė 
kainos. Kviečiami svečiai ir iš 
toliau. Rašyti arba skambinti: 
B. Tautvilienė — 515 Sevvard 
Sq., S.E. LI 4-5869. arba J. Vai
čiulaitienė—304 Anacostia Rd. 
S.E., LU 3-1833.

—Prof. Dr. Pranas Jucaitis, 
chemikas, dirbęs Chičagos la
boratorijose ir ten gyvenęs, 
šiuo metu dirba Linden, N.J. 
Jo adresas: 17 E. Stimpson Avė.

— Vasilijono Butkaus, gyve
nusio Miunchene (,Warner Ka- 
serne) ir iš ten išvykusio į A- 
meriką (Philadelphia. Pa.), ieš
ko Mrs. Žentą Stepanovas (Ra- 
dovanovich). 2240 University 
Avė. Bronx 53. N. Y.

ŠIRDIS PRAŠNEKO HARTFORDE
Tai buvo eilinis lapkričio sek

madienis, o Balfo Hartfordo 
Skyrius į jį sudėjo visas viltis ir 
lūkesčius.

Inž. 3. Guntulio pieštas pla- žmogišką Silpnumą suprasda- 
katas, iškabintas parapijos baž- Balfo valdyba mėgino iš 
nyčios prieangyje, nuo anksty- anksto kreiptis ne į tautiečių 
vo ryto kvietė tautiečius į bin- 
go. O lauke lijo rudeniškas lie
tus. Kas gali tokią dieną iš na
mų eiti — galėjo kiekvienas 
pasiteisinti.

Po pietų saulė užpylė Hart
fordo gatves. Ir vėl buvo pato
gu išsisukinėti — kas ten gali 
sėdėti niūriame bažnyčios skie
pe. kai toks puikus oras.

.. . .. --- . t—r *
FONTANAS šv. Petro baziRkos aikštėje.

protą. o į lietuvišką širdį.
Ir Širdis atsiliept... ;
J. Giedraičio žodžiais tariant: 

“Pirmą kartą Į bingo susirinko 
nepaprasta publika: seni, jauni, 
dideli ir maži.” Iš virtuvės, glo
bojamos Gečienės ir Vaičiulie
nės pakvipo pyragai. Dovanų 
stalas nusiklojo margaspal
viais pakietėliais. Tuo visu dau
giausia rūpinosi Ruseckienė ir 
Mandkienė. Tačiau ir jos ne
būtų galėjusios asmeniškai vi
siems už tas dovanas padėko
ti. nes jos ant stalo atsirado 
nespastebimai. Mat. - kai širdis 
aukoja, nelaukia už tai jokios 

. padėkos.
Bingo proga kun. Benesevi- 

• čius buvo pažadėjęs pakalbėti 
į apie labdarybę, deja, buvo pri

verstas išvykti Negalėdamas as- < 
meniškai dalyvauti, paaukojo 
Balfo reikalams 5 dolerius. Taip 

Pirmininkė M. Watkins pra- savo prakalbą kun. Benesevi- 
j___ o_______ ___ __ _____ _ čius pasakė simboliškai vienu
Aš tikrai nusivyliau. Maniau. da San Galio. Mykolas Angelas rei O. žiurinskienei sušelpti ir žodžiu — aukok!

sijoną.
Penktadienį iki pietų dar bu

vo normalus judėjimas. Po 
pietų viskas buvo sustabdyta, 
nes popiežiaus kūną pervežė iš 
Castel Gondolfo į Vatikaną. Aš 
pasinaudojau priešpiečiu ir ap
lankiau žymesnes vietas.

Šv. Petro bazilikoje
Iš čia nuvykau į šv. Petro 

baziliką. Bazilika tokia didelė 
ir tokia graži, kad nežinau, kas 
mane labiausiai stebino. Tai 
didžiausia bažnyčia pasaulyje. 
Už jos rikiuojasi Milano kated
ra. šv. Povilo katedra Londone,

Mieste tik prie valdžios įstai- Sofijos katedra Konstanti- 
gų buvo nuleistos vėliavos iki nopolyje. Notre Dame Paryžių- ir 5 dol .už įrašymą 10 nau-
pusės stiebo, tik bažnyčių vi- je. Šią didžiąją baziliką statė jų narių į apšvietos skyrių,
dūrinės durys buvo uždengtos, šimtmečiais, dirbo genialūs ar-
juoda gelumbe. Tai ir viskas, chitektai: Bramante. Giuliano nešė apie pobūvį sergančiai na-

Worcester, Mass.
LK Motery S-gos 5 kuopos 
mėnesiniam susirinkime iš

klausytas pranešimas iš apskri
čio suvažiavimo. Direktorė U. 
T. Daukantienė ragino nares 
įsijungti į naujų narių prirašy
mo vajų. Centro valdyba ski
ria nuo 5 iki 50 dol. dovanų 
už įrašymą į apdraudos skyrių

kad bus kur kas didesnis ge- iškėlė jos milžinišką kupolą įteikė 75 dol. Kartu pirminin- 
(kupolo skersmuo 42 metrai) kė padėkojo narėms už para-dūląs.

Norėjau gauti daugiau žinių. Tiek paties kupolo, tiek pačios ma- Gruodžio mėnesio susirin- 
Paskambinau kun. V. Mincevi- bazilikos proporcijos yra nuos- kime nutarta suruošti kalėdinį 
čiui, bet jis su vyskupu V. Pa- tabios, tai ir neatrodo toji ba- pobūvį; taip pat bus renkama 

nauja valdyba. Narės paragin
tos užsimokėti nario mokestį, 
kad Naujų Metų sulauktume be 
skolų.

Dvasios vadas kun. J. Jutke- 
vieius ragino jaunas moteris ir 
mergaites stoti į organizaciją 
ir nurodinėjo organizuoto dar
bo naudingumą. Visoms toms 
narėms, kurios sakosi esančios 
pavargusios ir atsisakinėja nuo 
organizacinių darbų, dvasios va
das nurodė pavyzdį dabartinio 
popiežiaus, kuris nežiūrint se
nyvo amžiaus, pasiėmė tokią 
sunkią naštą vadovauti visai Ka
talikų Bažnyčiai. Siekiant dva
sinio toblumo, reikia nepamirš
ti, kad tas pasiekiama ne vien 
malda, bet sąžiningu atlikimu 
pareigų, kurias mums uždeda 
ne tik profesija, bet ir visuo
meninis reikalas. i

dolskiu buvo išvažiavęs Į Cas- zilika tokia didelė.

Providence atgaivintas Balfo skyrius
Prieš septyneris metus gra- . tikėjo atominių paslapčių panau 

dojimą gaminant atominį ku
rą.

J.A. Staričenka prieš metus 
pradėjo dirbti vienoje didžiau
sių įmonių — M and C Nuclear 
Ine.. Attleboro, Mass. —kuri 
gamina atominį kurą privačioms 
mokslo ir karinėms įstaigoms.

J. Beinoris — soc: reikalų ve- Inž. J.A. Staričenka be tiesiogi- 
dėjas. Edv. Ciočys — iždin.. dr. nio darbo, veikliai reiškiasi vi

suomeniniame darbe profesinė- 
Susirinkime nutarta tuojau sę bei tautinėse organzacjose;

Korėjos karo veteranas, mobili
zuotas pirmomis karo dienomis 
tarnavo 24 divizijoje, pasižymė
jęs kovose ir sužeistas.

Juozui ir Mildai Staričen- 
kams neseniai gimė dvynukai: 
Vytautas ir Danutė. Jie jau au
gino keturių metų dukrelę Bi
rute.

žiai veikęs, bet vėliau apmiręs. 
Balfo skyrius tapo atgaivintas. 
Susirinkimui pirmininkavo dr. 
B. Matulionis, sekretoriavo J. 
Saulėnas. Į naują valdybą iš
rinkti: kun. V. Martinkus — 
pirm., inž. J.A. Staričenka — 
vicepirm., J. Saulėnas —sekr.

B. Matulionis — narys.

pradėti lėšų telkimo vajų. Lėšas 
numatoma telkti rengiant po
būvius. organizuojant asmeni
nes aukas ir per organizacijas.

Už skyriaus atgaivinimą di
džiausia padėka priklauso kle
bonui kun. J. Vaitekūnui ir 
kun. V. Martinkui, kurie ne
nuilstamai šį reikalą judino ir 
apskritai visais labdaringais ir 
socialiniais reikalais rūpinosi.

Visi naujos valdybos nariai 
yra uolūs visuomenininkai nuo
širdžiai pasiryžę labdaros dar
bui. todėl vaisingos darbo pa- Calairton. Pa. Vyras su žmona, 
sėkmės yra neabejotinos.

Vakarienė

3ALT1MORES ŽINIOS
Vedybinę 25 metu sukaktį
lapkričio 27 minėjo Viktoras 

ir Ieva Vasiliauskai, šv. Alfon
so parap. bažnyčioje 11 vai. jų 
intencija šv. mišias aukojo preį. 
L. Mendelis. Pamaldose dalyva
vo gausūs būrys giminių ir arti
mųjų.
Lietuviu inžinierę ir architektu 

suvažiavimas
lapkričio 28-30 Southern vieš

butyje praėjo labai gražiai. Įdo
mią paskaitą skaitė arch. Mulo- 
kas. Buvo gyvos diskusijos, šeš
tadienio vakare banketas praė
jo linksmoje nuotaikoje, svečiai 
turėjo progos pasimatyti ir pa
sikalbėti su senai matytais pa
žįstamais. Pobūvis baigėsi šo
kiais.

Sodalietės
gruodžio- 7 šv. Alfonso para

pijos bažnyčioje turės maldos 
dieną, kurią pradės mišiomis 
8:30 vai. iš ryto. Visos narės 
raginamos eiti bendrai šv. ko
munijos. Po mišių bus komu
nijos pusryčiai ir posėdis, o po
piet šv. valanda. Pamokslą sakys 
dvasios vadas kun. A. Dranginis.

Kalėdinį vaidinimą
ruošia šv. Alfonso parapijos 

mokyklos vaikučiai gruodžio 
14. 3 vai. popiet Vakaro pro
grama režisuoja, seselės kazi- 
mierietės. Jos vaikučius moko 
kalėdinių giesmių ir ruošia

šiame krašte mėgstama rink
ti įvairiausias karalienes. Jeigu 
Balfas šia proga būtų skyręs ka
rališką karūną už dosniausią 
širdį, būtume turėję ne tik ka
ralienę, bet ir karalių. Mat. 
Knustienė paaukojo 10 dol.. o 
Mazalas net 30 dol. Ne tik pa
dėka, bet ir garbė tenka jiems 
už jų didelį dosnumą.

Kai tas malonus pabūvis ar
tinosi prie galo. Balfo valdyba 
šoko pinigų skaičiuoti. Suskai
tė ir nustebo. Surinkta viso 
273 dol. 25 et. Tai visa šim
tine daugiau negu buvo tikė
tasi surinkti.

Lšlaidų susidarė tik septynio
lika dolerių. Bilietai Patecko rū
pesčiu buvo atspausdinti veltui. 
Atskaičius išlaidas. į Balio tuš
čią kasą subiro 256 dol. ir 25
et. Balfo pirmininkas H. Dap- ' 
kus. dėkodamas nuoširdžiai už 
tą gražią sumą, pareiškė: “Tie 
doleriai nušluostys ašaras ne

montažą. Pasistenkime kuo gau
siau dalyvauti ir pagerbti sese
lių pastangas ir vaikučių nuo- 

Mišios už žuvusius karius pelnus. - - .
buvo šv. Alfonso bažnvčioje .i i — - Z. . Kalėdini pobūvilapkričio 30. Misiąs užprašė zu- ‘ r

vusių karių motinų organizacija, 
kuriai vadovauja P. Urlakienė.
Jos kasmet tokias mišias užpra
šo ir per jas pasimeldžia ne tik 
už savo žuvusius sūnus, bet ir 
ir už organaizacijos nares, šios 
organizacijos narės uoliai daly
vauja ir kituose visuomeni
niuose darbuose.

Lietuviu radijo valandėlė,
kuri jau daug metų teikia lie

tuviams žinias iš lietuviškos 
veiklos Baltimorėje. o taip pat 
palinksmina gražia lietuviška 
muzika, kaip valandėlės vado
vai A. Juškevičius ir K. Las- 
kauskas praneša, nuo gruodžio 
7 savo programą sekmadieniais 
transliuos iš WBMD radijo sto
ties 3:30 iki 4 vai. p.p. Iki šiol 
lietuvių programa būdavo sek
madieniais nuo 10:15 iki 11 vai. 
iš ryto. Visus radijo klausyto
jus prašoma atkreipti dėmesį į 
transliacijų valandos pakeitimą.

— Kun. A. Bunga, ilgai bu
vęs Memmingeno lietuvių kle
bonu Vokietijoje ir gyvai reiš
kęsis vokiečių visuomenėje, 
garsindamas Lietuvos ir lietuvių 
vardą, išvyksta į Romą. Į jo vie
tą lietuvio klebono pareigom 
atvyksta kun. dr. J. Petraitis.

— Linden, NJ., Moterų Są
jungos 53 kuopa ruošia links
mą pobūvį — vakarienę Lietu
vių laisvės parke. Vakarienė 
bus gruodžio 7 d. 6 vai. vak. 
Kainuos tik 2 dol.

vienam lietuviui, atsidūrusiam 
varge ar nelaimėje."

N.G.

Vietinis

Inž. Juozas A. Staričenkai glų kalbą ir šios šalies pilietis.
Amerikos Atominės Energi- Kreiptis į John Greblunas. 245 

jos Komisija VVashingtone pa- East 16th Avė.. Homstead, Pa.

Po susirinkimo kuopos vado- jW
vybė narėms ir svečiams pa- **4"
ruošė gražią vakarienę. Pirmi- ■
ninkės M. VVatkins ir šeiminiu- y 1
kių A. Thompsons. Amilijos 
Millius. ir M. Žemaitienės ska-

Reikalingas darbininkas (bu?- paruo§tj valgiai ir skonin- -
\vart) Lithuanian Country Club. gaj papuošti stalai visus sve- į

čius maloniai nuteikė. Vakario- '
vidutinio amžiaus, mokas an- nėjo dalyvavo klebonas kun. J. . t \\ »'. y

Bakanas. dvasios vadas kun. J.
Jutkevičius LKMS apskrities ’ ; ,

pirm. J. Smith. adv. A. Millerist

Meninę dalį išpildė sąjungie- ,
choras, vad. G. Kaneb. ir 1 *

Meno Ratelis, vad. J. Beinoriaus B?
iš Providence. R.L Sąjungiečių 

« choras padainavo keletą dainų. ■ 
< o meno ratelis atliko pynę dai- J > -X* **

3.00 « nų. deklamacijų, baleto, akor-
4 deono muzikos ir solo. Vaka- .
* rienė praėjo gražiausioj nilofai- 50 METŲ karo aviacijai. Viršuje pirmas Amenkos karinis lėktuvą- 

’ * - - • 1909 m. atlieka Žvalgyba. Apačioje — dabartinis žvalgybos tektų-
vae. kuris moderniais aparatais praneša, kas dedasi priešo teritori- 

Rūtvilė. joje.

rengia vaikučiams Amerikos 
lietuvių legijonierių 154 postas, 
sekmadienį gruodžio 21 lietuvių 
atletų klubo patalpose. \Vashing- 
ton Blvd.

Juozas Satkevičius,
senosios kartos lietuvis, mi

rė savo namuose lapkričio 23. 
Palaidotas lapkričio 26 iš šv. 
Alfonso bažnyčios Holy Redee
mer kapinėse. Jo sūnus kun. 
K. šalkevičius už tėvelio sielą 
aukojo mišias ir palydėjo į ka
pus. Liko nuliūdę—sūnus kun. 
Kazimieras ir dukterys Marija. 
Elžbieta ir Ona’.

Vincentas Sadauskas
senos kartos lietuvis, karo ve

teranas mirė, lapkričio 23. Ge
dulingos mišios už jo sielą bu
vo šv. Martyno bažnyčioje lap
kričio 23. Palaidotas Baltimo
rės National kapinėse. Liko liū
dinti duktė Kotryna.

— Pinigu nesiunčiama Į už
sienį laiškuose, nes tai drau
džiama. ir jie gali dingti. Už 
tai niekas neatsako. Ypač ne
reikia tokiu būdu pinigų siųsti 
Lietuvon. Jeigu jie ir pasiekia 
adresatą, tai retais atvejais, o 
svarbiausia, kad už dolerius mo
kama žema kaina. Geriau siųs
ti prekes.

— Hartford, Conn., po Naujų 
Metų, sausio mėnesyje, numato
ma surengti pabaltiečių bendra 
koncertą.

— Vytautui ir Rimai (Kriau- 
čeliūnaitei) Janoniams lapkričio 
24 gimė antras sūnus Julius- 
Edmundas. Anksčiau V.R. Jano
niai gyveno Pittsburghe. nuo 
pereito pavasario persikėlė gy
venti į Lima. Ohio.

Jonas Bagdonas
senas Baltimorės gyventojas, 

mirė lapkričio 26. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdę — dukterys Elena ir 

• Adelė ir sūnūs Albertas ir Jo-
nas.

Jonas Obelinis

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos. ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI
NĖLĖS. kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažes.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
įgausite veltui':

J. L. GIEDRAITIS.
163? Broad Street 
Hartford. Conn., 

patarnaus sąžiningai

GRUODŽIO 6. ŠEŠTADIENI, 
SHERATON - McALPIN VIEŠBUTY

(34th ir Broaduay, Manhattan),

įvyks

SANTAROS . ŠVIESOS
rengiamas

VINCO KUDIRKOS MINĖJIMAS
DR J. PAJAUJIS kalbės apie Vince Kudirkos laikcHarpį 

ir jo idėjinę aplinką.
DR. K. OSTRAUSKAS apibūdins Kudirkos asmenybę:

. '‘Toks buvo Kudirka".
HENRIKAS KAČINSKAS ir IZIIX)RIUS VASYLIPNAS 

atliks meninę programos dalį.
P R A D Z I A 6 3 0

N«‘W Y<>ik«» visuomenė maloniai kvni'iama būti.
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Iš Vokietijos importuoti 
"HARALD” 
juodi arba 
rudi Jaučio 
odos su avies 
kailio 
pamušalu

OMAHA, NEBRASKA
Gardi stirnos mėsa

Pereitais metais Tomas Kin-
sella medžiodamas susižeidė, gu 
įėjo ligoninėje ir jo gyvybei 

*;• grėsė pavojus. Užtat šiemet jo 
medžioklė buvo sėkminga, nu
šovė 300 svarų stirną, namo 
parvežęs išdalino savo drau- 

l i gams. Teko ir man keli ‘steiko- 
gabalai. Su visais namiškiais vai; 
šinomės ir gardžiavomės ska
nia ir saldžia stirnos mėsa.

Lietuvis ugniagesys
Petras Kazakevičius jaunas 

atvyko į šį kraštą, tarnavo ka
riuomenėje, sunkiai dirbo prie 
statybos darbų. Dabar yra O- 
mahos miesto ugniagesys, ve
dė lietuvaitę ir augina gražią 
šeimą.

Naujas gyventojas
Ansas Kėkštas atvyko pas 

mus iš Great Neck, N.Y., čia ga
vo darbą ir yra juo patenkin
tas. Lapkričio 23 dalyvavo pa
rapijos vakarienėje ir džiaugė
si Omahos lietuvių gražia veik
la, kad gausiai dalyvauja lietu
viškuose parengimuose. A Kėk- 

* ~ štas turi dvi dukteris, kurios iš
tekėjusios už lietuviu ir augina 

--------------------------Li------------

MINERSV1LLE, PA.

Mirė Ona Raubienė, kun. 
. Juozo Neverausko sesuo, su

laukusi tik 47 metus. Ji priklau
sė §v. Pranciškaus parapijai ir 
buvo palaidota parapijos kapi
nėse. Iškilmingas Sv. Mišias at
laikė kun. Juozas Neverauskas, 
asistuojant kun. St. Railai ir 
kun. St. Jukšiui. Laidotuvėse 
dalyvavo 16 kunigų iš šios apy
linkės parapijų.

Ona Raubienė paliko nuliūdi
me vyrą Adolfą ir tris brolius: 
Jurgi Albiną ir Eduardą.

Kun. Juozui Neverauskui. jo 
broliams ir giminėms visi ku
nigai. dalyvavę laidotuveše, IŠ? 
reiškia giliausią užuojautą.

Kr.

Pa£tu 
užsaky
mai greit 
išpildomi

juodi žvėrių 
odos su per. 
siškais pa
puošimais

Šiltai iAmuSti 
vaikam gatvfs 
Batukai

ntigario 
plauku

DABBININKAS

Katalo
gai veltui 

prisiunčiami

Pašliūžų bat-im gautos vokiškos 
Perlon kojinis 1.25. 

Vokišku darbo batų ir kambario 
Šliurių didžiausias Parinkimas.

S A L A M A N D E R
335 East 86th St., N. Y. C. 

tarp 1 ir 2 Avė.
.N 9*;;O15

K- dien nuo 10 iki 7 v.il
K. tvirtnit. nuo 10 iki 9 vai.

58-02 Myrtle Avenpe, 
Ri<Jąewood • Broeklyh 

TeL: KV J..3727
AU.tr’ km'lteh rr.jo 1O iki 7 v ■!.

Iki 6 vai..
porikta/lieniaU iki 9 vai vak

9 anūkus, jie lanko parapinę 
mokyklą. Jo teigimu, Great 
Neck lietuviai nyksta. Senieji 
miršta, o naujieji kraustosi ki
tur. nes nėra lietuviškos para
pijos. kuri visus jungtų.

Kalėdų eglutė
' Mūsų mokyklos vaikučiai uo

liai rengiasi Kalėdų eglutei su 
gražia programa. "Kalėdų sene
lis’ ruošia vaikučiams gražių 
dovanėlių, kurias išdalins prie 
gražiai papuoštos eglutės gruod- 
14. ’

Ruošiasi Kalėdoms.
Mūsų parapijoj gražus papro

tys prieš Kalėdas prieiti išpa
žinties ir priimti komuniją. Gir-

PADĖKA

Reiškiame gilia/ padėką vi
siems mūsų geradariams, kurie 
darbu, pasiaukojimu ar auka 
prisidėjo prie šių metų rugpjū
čio 17, Lakevvood Parke, 44-tos 
Schuylkill County, lietuvių die
nos gražaus pelno. Nuoširdžiai 
dėkojame komisijos nariams, 
kurie nutarė , ir prisiuntė mums 
šešis šimtus dolerių. Tai didelis 
Įnašas į mūsų tuščią iždą, nes 
statybai einant pirmyn, mūsų 
ižde dabar yra tik milijoninė 
skola.

Jūsų pasišventimas ir auka 
gailestingiems darbams, mūsų 
mieli prieteliai. duoda mums 
drąsos toliau plėsti gailestingas 
įstaigas. Savo aukomis jau pa- 
statėte čia viloje gražų pamink
lą, naują modernišką mokyklą, 
kurioje šimtai mergelių gavu
sios katalikišką išauklėjimą to
liau skleis čia žemėje Kristaus 
karalystę. Stebi lankytojai šią 
gražią Įstaigą, ir tai įrodo, ką 
bendromis jėgomis gali nuveik
ti.

Dabar statoma senelių prie
glauda ir koplyčia. ‘Nekartą 
gidime'sakant: “Matome ir ži
nome, kur mūsų pinigai eina, 
kuomet aukojame vienuolynui”. 
Maloniai kviečiame visus, kas 
galite, apsilankyti ir pamatyti, J.Sapalas. P. Černiauskas, New .. .. ... . . .
ką savo aukomis esate pastatę, Britain, Conn., J. Tamos, P. Pamaldas atlalke ir Į kapus pa- 
o prisidėdami prie gailestingų Furmonavičius, Hartford. Conn. Mėj° vietos klebonas kun. F. 
darbų, kraunate sau turtus i f. Gudiškis, Waterbury, Conn., Narbutas. Velionis buvo neve- 
amžinybės iždą. s. Satkunas. Watertown, Conn. dės, paliko broli Motiejų ir jo

Kasdien prašome Aukščiau- j. Mikaila, Detroit, Mieli., A. 
siojo palaimos ir šimteriopo at
lyginimo visiems mūsų gerada
riams ir rėmėjams. Jums vi
siems už parėmimą mūsų įstai
gos nuoširdus, maldingas, lie

CHICAGOS gyvulių mugėje pirmąją vietą laimSjo jautis B 
Lubbock, Texas.

Darbininkui 
paremti aukojo

Po 5 dol — Kun. A. Perku- 
mas SDB, Caracas, Venesuela, 
A. Garlauskienė. Brooklyn. N. 
Y’., 0. Jankevičiūtė. New York.

Po 4 dol. — S. Švedas, Wood- 
haven, N.Y.. O Grigaliūnienė, 
L.I. City, N.Y., žemantaus- 
kas, Richmond Hill, N.Y., P. 
Muleckienė. Union CITY, Conn. 
L. Katilius, Homestead, Pa.. M. 
Rusas, Port Washington, N.Y.

Po 3 dol. — Kun. E. Paukš
tis, Chester, Pa., kun. A. Deks- 
nys, E. St. Louis, III., M. Lau
kus, Wallkill, N.Y.. M. Barelis, 
Hartford, Conn., K. Tamkevi- 
čius, Pittsburgh, Pa.. A. Fed- 
ronas, New Hyde Park, N.Y.

Po 2 dol. — Z. Dalangauskas,

Po 1 dol. — Iš Mass. valstyb. 
J. Cijūnelis, K. Kalisauskas, P. 
Ramanauskas, J. Kilkus, Brock- 
ton, B. Tatrunas, L. Šveričio- 
nienė, L. Vencius, I. Vasyliunas, 
Lawrence, J. Jekavičienė, M. 
Patrick, Taunton, S. Eiva, F. 
Lingis. P. Svilienė, So. Boston, 
A. Vitkauskas, Worcester, A. 
Luzackas, Cambridge, E. Lepars- 
kas, Hyde Park, W. Nawazels- 
ki, Hanover, J. Gudelis, Roslin- 
dale, M. Zeringis, Westfield, M. 
Sangavičjus, Brighton, M. Zero- 
lis. Dorchester, V. Ziaugra, Ja- 
maica Plain.

Dėkingi TT. Pranciškonai
DARBININKO leidėjai.

tuviškas ačiū.
Švento Kazimiero Seserys 

Vila Juozapo Marijos 
Newtown, Pa.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5*7281

BŪKITE TIKIU, 
kad jūsų dovanojami siunti
niai į Lietuvą, Latviją, Ukrai
ną ar Sovietų Sąjungos dalis

SAULĖTA. MALONU, PATOGU
Hollywoodo Apartamentuose

NORVVOOD, MASS.
e

Lapkričio 24 mirė Jonas Pau- 
plis, 72 metų. Palaidotas iš šv. 
Jurgio bažnyčios lapkričio 26 
Highland kapuose. Gedulingas

YRA 100% 
APDRAUSTI

Siųsdami savo pakietūs. bū
kite tikri, kad jūs siunčiate 
juos per autorizuotą firmą ir 
reikalaukite apraudos įro
dymų.

Jūsų pačių interese turėti 
reikalus su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu, atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautus paštu siuntinius 
mes pakvituojame it pasiun
čia m e sąskaitas per 24 valan
das.

Atsilankykite 1 bet kurį mūsų 
skyrių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą kopiją ap- 
draudos poliso nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

. GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

716 VValnut Street, 
Philadelphia 6, Pa.

WAlnut 5-3455
1991 Broadway

NEW YORK 23, N. Y.
Teiephone; LYceum 5-0900 

390 West Broadvvay
SO. BOSTON 27, MASS. 

Teiephone: ANdrew 8-8764
263 Market Street 
NEWARK 2, N. J.

Tel.: MArket 3-1968
4102 Archer Avenue 

CHICAGO 32, ILLINOIS 
Telef.: FRontier 6-6399
6446 Michigan Avenue 

OETROIT 10, MICHIGAN
Tel.: TAshmoo 5-7560

1313 Addison Road
Cor. Superior Avė. 4 E. 71st SL 

CLEVELANO 3, OHIO 
Teiephone: UTah 1-0807

683 Hudson Avenue 
ROCHESTER, N. Y.

Teiephone: BAker 5-5923 
346 — 3rd Avenue 

PITTSBURGH 22, PA.
Teiephone: GRant 1-3712 

Reikalaukite telefonu arba raštu 
mūsų paskutinę informacijų

knygutę.

gimines, gyvenančius Hudson, 
Vizbarą, Dunedin, Fla., A Mar- ^jass 
cinkus, J. Paszkus, So. Boston,
Mass., E. Lubin, Worcester, Velionis į Ameriką atvyko 
Mass., A. Tamulewicz, Waltham prieš 45 metus, gyveno Nashua,
Mass., J. Liaukus, M. Klimas, pę.H., Hudson Mass: 1919 per- 
Brooklyn, N,Y .A Ramanaus- g Noreooda. Buv0 siuvė.
kas. New York, N.Y., J. Kle- . .•/.... ’ 
mejeriene. Woodhaven, N.Y.. K " ture->° dlrbtuv* Buv0 nm 
Marsin. Island Park, N.Y., B. to būdo, priklausė katalikiškom 
R. Petraitis. A. Stanovich, Pitts- draugijom — šv. Jurgio, LDS 
burgh, Pa., J. Kniciūnas. E. Mil- 3 kuopai, šv. Vardo. Buvo Dar- 
linocket. Me., J. Bieksha. Bloom bininko skaitytojas, 
field. N.J., J. Karaliūnas, Hamil- 
ton, Ont., Canada.

z.v.
•z*. s.

Geriausia Kalėdų švenčių

yra knyga, aprašanti kunigo

Kaina tik 2 doL

1297 Gatės Avė.

Lietinių Enciklopedijos talka JUOZO IR IZ ABELĖS MISIŪNŲ
RAY S UQUOR STORELietuvių Enciklopedijos Ad- nis reikalas, o vaisius visų lie- 

ministracija skelbia paskutinę tuvių sutelktinių pastangų, vai- | .
Lietuvių Enciklopedijos talką sius, deja, tik laisvame pašau- į Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im- 
iki 1959 m. balandžio 15 d. Tai- lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir | pbrtuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir | 
kos metu naujai LE. užsipre- nuopelnai atitinkamai priklauso g vyno. 
numeravusiems bus duodamos visiems tiems, kurie bet kuriuo *

būdu prie šio didelio darbo pri- f 103-55 IJCFFF31TS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y 
sideda. Darbas kilnus, nes lietu-

• * " ’ ’ tybė^ kančios | Telefonas: VIrginia 3-3544
karnai gauna: D Vinco Krėvės ir vergijos riet, s, jis skiria- '«•

premijos.
Užsiprenumeravusieji iki

gruodžio 15 iš leidyklos nerao- vių tautos ir va’sl

nes

ną, bet yra tn^as ir priemo
nė išlaikyti lietuvių kalbai ir 
lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi-

Raštus—pilną komplektą (kom- mas jos į rbt i i i įsididziavi- 
plektą sudaro 6 tomai, kurių mui. Darb.
trys tomai jau išleisti, o ket- skirtas ne tik mokytis ir pra
virtasis spausdinamas: 2 Lietu- turtinti kiekvieno mūsų žiny
bos Žemėlapį ir 3) Jono Balio 
"Lietuviu Dainos Amerikoje".

Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š.m. gruodžio 15 d.
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilną Vinco Krėvės Raštų kom
plektą.

O tie. kurie užsiprenumeruos gracijoje, sutelktinėmis jėgoms 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki sugeba toki milžinišką darbą 
tų pat metų balandžio 15 d., padaryti?
gaus Lietuvos Žemėlapį ir Jono Ir Tu. Mielas pavergtos tau-’ 
Balio "Dėtuvių Dainos Amcri- tos Sunau ir Dukra, prenume- 
koje". modamas L E., esi tų sutelk-

Jau išėjusius LE. tomus nau- tinių jėgų dalininkas ir Tau, 
jieji prenumeratoriai gaus iš- kaip ir visiems bendradarbiams 
simokčtinai pageidaujamomis ir talkininkams, priklausys bū- 
salygomis. Už vėliau išteisimus simųjų mūsų tautos kartų pa- 
tomus ninkama normalia tvar* dėka ir tinkamas įvertinimas, 
ka. laukiame atsiliepiant.

Lietuvių Enciklopedijos leidi* Lietuvių Enciklopedija, 265 
mas nėra kieno nors asetneni- C St.. So. Boston 27, Mass.

vyno. i t

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

SIS FVI.T0N STREET
BROOKLYN 8, N. Y

TELEFONAS:
APplegatc 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA
■ TELEVIZIJOS APARATAI.
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ JGROJTMO APARATAI (Ta|»e Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIRTINIAI RADIJAI.
■ ORO VĖSINTI’VAI (air cond.i ir 

J.ANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, lli-Ei
Darbas garantuotas, atitekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA,

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jus čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies su visais pato
gumais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabejo
jame, kad būsite patenkinti.

Mr. G Mrs. jos Yasauskis
1720-24 Buchanan Street, HoUywood, Florida

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 

Brooklyn II, N. Y.

EVėrgreen 7-2155

Resid. ILlinois 8-7118

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision \Corks
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas1

937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y

i?

Perkant • parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, federalinio ir vals<
tybinių taksy (Inconie Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiy perlai d ų (Mo-
ne v Orders)

Kreiptis —

Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21. N. Y.

TEL. VI 7-4477

Siokiadieniah* — 9 va L ryto ligi 9 vai. vak 

nekmadieniak — 1 vai. p.p. ligi 5 vaL vak.

AR JUS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21.000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdrandm sutaupymui. geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS
APDRAITDOS SPECIALISTAS

Forert Hilb* 75, N. Y116-55 tforran Bhd.
Tel. VI. 3-1477 

NAMŲ ADRESAS 
106-55 95th Street Ozone Purk 17. N. Y.



WASHING MASHINE SERVICE

WOODHAVEN, N. Y.

FORMAL WEAR

BUSSINES OPPORTUNITY
WEUs 5-5010

CARPENTRY SERVICE

280 Chesnut Street

Tel. BA. 9-1181
NATIVITY SCENES

CHRISTMAS GIFTS PL 4-6757
APLANKYKITE DeNEGRI’S,

PR 2-7590

DISPLAY

Atletas.

RELIGIOUS ARTICLES

I J* BINGO

ŽAIDŽIAME
VELI

OL 2-7332I

Fumishings for Ali Pets 
410 Jerusalem Avė., Hicksville

BAUGU NELAISVĖS. Pagau
tos gazelės pirmas žvilgsnis f 
Londono zoologijos sodą.

STALIUS & KONTRAKTORIUS 
Pakeitimai, pataisymai ir kiti atsi
tiktiniai darbai. Tik nepermažl

TURPIN CONTRACTOR 
Tel.: Brooklyn HY 9-8150

Tel.: Long Island SA 4-4417J

NEPAPRASTA PROGA 
Parduodama rūbų valykla 

Paiki vieta siuvėjui. 
38-12 Crescent St, L L C. 

Pitohe ST 6-1608

— Švedijos vyriausybė pla
nuoja duoti savo piliečiam nu
merius, kurie jiem atstotų pa
vardes. Tai sutaupytų daug lai
ko.

i

Automatiniu skalbimo maši
ną taisymas ir įrengimai. Dar
bas garantuotas, greitas patar
navimas. Tik 2 doL Aero. ED 
3-0267, LU 9-3248.

• COUNTY PET SHOP

Tropical Fish, Aąuariums, Hamsters 
White Mice, Baby Turtles, Canaries 

Parakeets, Dog & Cat Supplies

PAGERBKIME KRISTŲ KALĖDŲ 
PRAKARTĖLĖJ

RelJieflnS plastikinS oro pasikeitimams 
atspari prakartėli; trijų gabalu—$12.95. 
Angelas, trys piemenėliai. 3 avelės, jau
tis. asilas—$37.95. Trys karaliai—$17.95. 
Pilnas komplektas—$69.95. '

O’SULLIVANS
Creative Displays, 82 Roslyn Rd.. Mineola 
Pioneer 7-2450 EXeter 2-0583

MYRTLE’S PET SHOP

TROPICAL FISH—AQUARIUMS 

PARAKEETS, PETS, SUPPLIES 

738 Myrtle Avė., Brooklyn 

MAin 5-8695

PETER WAUER CO.

26 Vesey St, New York 7, N.Y. 
BA 7-3799

White Plains Puikiausioje Vietoje 
Gražus Colonial Stilius

A-l stovy. Skoningai dekoruotas. 
Didelis salionas su židiniu, veranda 
su sietais. Pirmam a.xikpte vonia, 3 
miegamieji, antram aukšte 2 vonios. 
Didelis sklypas. Riclg;eway ir Our 
Lady of Sorrows mokyklos. $33,500}
RUTH TIMM, White Plains 9-0676; 
White Plains 8-3235.

TROPICAL FISH SUPERMARKET 
AQUARIUM DECORATORS 

PETS & SUPPLIES 
DEwey 8-5069

SERVE-YOURSELF AND SAVE 
2892 Nostrand Avė. DEwey 8-5069

Kiekvienam persikSlimui •— dide
liam ar mažam. Apdrausta-Bonded- 
Union. Skambinti dienų ar nakty 

VINCENT RUSSO 
IN 9-8488

MEZGINIŲ KRAUTUVĖ 
GARDEN CITY 
f J

Puiki vieta — Ėst. 20 metų — Ne
brangi nuoma. Pilnai Įrengta, Ne
brangiai Įkainuota — Išsimokėtinai. 
Savininkas išsikelia — Puiki proga 
visam amžiui. PI 6-7098.

GRAŽIAM SEAFORD, L. I. 8kamb.
namas, .Split dehne, 2 vonios, 

Įrengtas rūsys, maudyklė, 2 gara
žai, arti kat. institucijų, daug kitų 
patogumų. Sa\ininkas išvyksta.

Prašo $26,000.
Nuomos gaunama $250.00.

SU 1-8903.

PARKWAY PET SHOP

Parakeets, Canaries, Tropical Fish 
AU Pet Supplies, Live Fish Food 
Hobby Craft. 560 Court Street 

Near 9th St, Brooklyn, N. Y.
MAin 4-3760

RESURRECTION-ASCENSION 
PARAPIJOJ

REGO PARK—Resurrection-Ascen- 
sion parapijoj, atskiras, ant 40x100 
žemės sklypo namas, 6 kambariai, 
Įrengtas rūsys, Hollyw-ocd vonia, du
šai, garažas ir daug- kitų priedų. 
$23,990. Savininkas HA 4-3841.

Stapleton, S. I.
Didžiausias pasirinkimas dovanų 

šioje vietoje. • Sveikinimų kortelės 
• Parengimų kortelės • Komiškos 

figūros • Kinietiško stiklo išdirbi
niai • Televizijų lempos • Religi
niai reikmenys.

694 Bay St Glbraltar 7-7297 
.... Priešais STRAUSS krautuvę_

Katallklikoje aplinkoje

New RecMle, N. Y, 3 nauji namai. 
Puikiausiom sąlygom nuo $26£00 
ir daugiau. Pasiekiama: New
Yorko—North Av-e., prie pat Beach- 
mont Dr., | dešinę prie P>yer PL, 
vėl į dešini ant Clair Avė. Stilingi.

SPORTAS
Sekmadienį prieš Pasšaic!

ALLURE PET SHOP
1465 Flatbush Avė., BrcoklyH.'N.Y. 
Complete Pet Supplies, Tropical 
Fish, Parakeets, Canaries, Rare 
Birds, Large Selections.
Open Till 10 PM. GEdney 4-0915

ANGELAS ART CENTER
1311 St. Nkholas Av^ 
N«w York City, N.Y.

Pilnas pasirinkimas įvairių 
devocionalijų. Ideališkiausios ka
lėdinės dovanos kunigams — 
seselėms — artimiesiems — 
draugams— Užeikite ir apžiū
rėkite puikiausios vertės dova
nas. WA 8-4238

DARBININKAS

VA 5-6015Telefonai: VA 5-3831

M5 MARLE AVINUI, HARTFORD, CONN.
Malonui petarnauje lietuviai™ naujai Įruoštooe patalpoee 

prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

1958 au gruodBo 5 cL, ar. 86

bių rungtynėse — prieš Sport- 
freunde Passaic bandys pasiek
ti pirmąjį laimėjimą šį sezoną. 
Mūsiškiai, sužaidę su stipresnė
mis komandomis, dabar turėtų 
pradėti rinkti taškus. Komandą 
matysime pastiprintą Biručiu ir 
Klivečka, kurie baigė sėkmingą 
mokyklų — universitetų sezon- 
ną ir iš povestuvinės keliones 
grižusiu Jokūbaičiu. Rungtynės 
įvyksta mūsų aikštėje New Far- 
mers OvaL Rezervinės pradeda 
12:45 irai o pirmosios 2:30. 
Mažučiai šeštadienį savo aikšėt- 
je 2 vaL žaidžia pirmenybių 
rungtynes su Minerva SC.

Šeštadienį ir ketvirtadienį 
krepšinis.

LAK krepšinio ekipa šį šeš
tadienį bandys tęsti savo laimė
jimų eilę pirmenybių rungtynė
se prieš latvius. Rungtynių pra
džia 8 vai; Ketvirtadienį, gruo-^j^ jl - .
džio 11, 7:15 vai. vak. mūsų SACTbIVIATAI
priešininku yra estų komanda. 
Sekmadienį gruodžio 14, LAK 
žaidžia draugiškas rungtynes su 
St. Johns 4 vai. Priešžaismyje 
susitinka mūsų moterų krep
šinio ekipa su St. Johns 2:30 
vai. Rungtynės įvyksta St.
Johns salėje 88-24 Myrtle Avė., 
Glendale, N.Y.

Dar vienas pralaimėjimas.
Pereitą sekmadienį, pralai

mėję prieš ukrainiečius 2:5 (1:1) 
mūsiškiai atsidūrė paskutinėje 
vietoje. LSK žaidė tokiu sąsta
tu: Reventas; Vaitkevičius, Mi
leris; Daukša, Saldaitis, Krušin- 
skas; Butrimas, Budreckas, Fin 
Remėza, Didžbalis. Ir šį kartą 
mūsiškiai gerai kovojo, bet 
pralaimėjo.

Reiktų pagaliau sustoti ties 
tuo dideliu “bet’. Iki šiolei vi
sas rungtynes LSK paralaimė- 
davo tik antrame kėlinyje, ke
liolikos minučių tarpe. Ir šį kar
tą buvo nekitaip. štai, pirma
me kėlinyje mūsiškiai Didžba- 
lio įvarčiu veda ilgą Išliką ItO. 
Čia Vaitkevičius vėl padaro bau
dinį (jau ketvirt, šį sezoną), ir 
jau 1:1. Antrame kėlinyje, pra
džioje, šiaip taip dar mūsiškiai 
laikosi, bet ilgainiui pradeda 
viršyti ukrainiečių tchniką ir 
žaidimo supratimas. Mileris už
veda ginčą su teisėju, o prieši
ninką tuo momentu kerta įvar
tį 2:1. Toliau įvarčiai pasiberia, 
kaip pupos iš maišo. Kol mū
sų gynikai atsikvošėja, pasekmė 
jau 5:1 Tik kėlinio gale Butri
mas' įstumia į tuščius vartus ge
rai Didžbalio paduotą kamuolį.

Bėpiga ukrainiečiams. E jų 
mūsų Brazauskas padarė dar
nų vienetą, su kuriuo negėda 
pasirodyti. Mūsų žvaigždės tuo 
tarpu Brazausko treniruočių 
net ir negalvodavo lankyti. Ką 
pasėjom, tą ir piaunam.

Rezervinė tesurinko vos aš
tuonetą žmonių. Mat, buvo šal
toka ir kai kurie žaidikai liko 
sėdėti už pečiaus. Pasekmė 0:8. 
Neklauskit, kieno naudai.

Jaunučiai šeštadienį prastai 
sužaidę prieš silpną Hoboken 
FC 0:0; pelnė nors vjeną taš
ką. \

Veda K. Merkis

Merkis — JAV rinktinėje 
Amerikos korespond. šachma
tų lyga į IV pasaulio koresp. 
p-bes įkėlė šešių žaidėjų JAV 
komandą, kurios sudėty įvar
dintas (3 lentoj) Kazys Merkis 
So. Boston, Mass.

K. Merkis į Amerikos koresp. 
žaidėjų viršūnę iškilo 1953 m., 
gaudamas Postai meisterio var
dą. 1957 m. jis baigė trečiuo
ju Grand National — JAV 
kroesp. pirmenybėse iš 700 da
lyvių, o N. Yorko Chess Re- 
view pr. metus skelbė Merkį 
pirmuoju Postai meisteriu iš 
3500 dalyvių.

Ged. Šveikauskas, Harvardo 
universiteto studentas, kuris 
žaidžia So. Bostono lietuvių A 
komandoj, įkeltas į Harvardo 
rinktinę tarpkoleginėms JAV 
p-bėmė kurios bus kalėdų šven
čių metu?

Montrealio miesto p-bėse 104 
dalyviai! Tai rekordinis Kana
doje įvykis. Po dviejų ratų 22 
žaidėjai turėjo po 2 tašku, jų 
tarpe Ignas Žalys ir Baikovičius. 
Judzentavičius stovėjo su 1-1.

Bostono tarpklubinėse lietu
vių B komanda šiandieną run
giasi su Tafts universitetu pas 
juos. Rytoj, gruodžio 6 d. į So. 
Bostoną atvyksta Quincy “Y”, 
rungsis su lietuvių A komanda.

Kitą savaitgalį įvyks paskuti
nės iki švenčių rungtynės. 
Penktadienį, gruodžio 12 d., lie
tuvių B rungsis su Cambridge 
gruodžio 13 d. vyksta į Con- 
cord, Mass. rungtynėms su Syl- 
vania.

J. Medaitis iš Miuncheno at
siuntė žymiųjų šachmatų meis
terių šaržų atviruką iš pasaulio 
p-bių, Miunchene. Ačiū už dė
mesį ir paslaugą! šaržus įsideda 
Ateities žurnalas.
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"BINGO KTNG" žaidinfo priemonės yn ^mėginto* Ukkstanėiuoae 
žaidimų visoje Amerikoje. Viskas specialiai pagaminta JOaų žai- 
dimų. padaryti patrauklesnį ir sėkmingesnį. Jo naujenybės: AUTO- 
MATTNBS KORTELES, ELEKTRINIS NUMERIŲ APŠVIETIMAS. 
NARVEIAAI. NUMERIŲ IŠMETIMO APARATAS, vtei Įrengimai 
būtini žaisti Bingo trumpiausiu laiku, sunaudoti mažiausiai pinigų, 
o daugiausiai laimėti.

"BINGO KING" yra pasaulyje tobuHausias:
• ŽAIDIMO PRAVEDIMU
• GUDRUMU
• IŠTVERMINGUMU

Informacijų kreiptis ar pademonstravimui skambinkit ar rašykit

Liturginiai indai, metalo išdir
biniai, katalikiškos knygos, šv. 
Raštas, maldaknygės, religiniai 
reikmenys, sveikinimo kortelės 
visokioms progoms. Priimami 
užsakymai paštu bei telefonu. 
Pristatomos prekės į namus.

CH1LDREN BOARDED CABINET MAKERWANTED

why not give a Pet
vaikus priima nuo trijų metų.

FREEPORT 8-2486.

LA 5-2020.

HOME IMPROVEMENTS

Vykdau pakeitimus, krautuvių 
įrengimuose, rūsyse, virtuvėse.

Ben-Stan Pets, Ine. FLATBUSH 
Formeriy Jungle Aąuarium Centro! 
Bred. Parakeets, 90 Tanks, Trop
ical Fish, Pet Supplies.

665 Flatbush Avė. BU 2-9182

binti: Charles Raut, Valley 
Stream 5-3552.

HOME SERVICE

ANDREW J. HILLERY 
CONST. CO.

1652 E. 48th St, Brooklyn, N. Y. 
CLoverdale 2-8288

Įdedant: grindis, šaligatvius, Įvažia
vimo kelius; atliekam plytų darbus, 
staliaus darbus; stogus ir namų ap-

PEDIGREED POODLES

Beautiful Miniatures and Toys 

Exquisite Colors—AKC. WA 6-8100

JAYWIN PETS

Serving all Brooklyn 
Parakeets, Canaries, Parrots, Trop-

ker), specialistas, fabrike geros 
sąlygos padidins visokias gali
mybes. Apmokamos . šventės, 
atostogos, ligoninės išlaidos, 
kasdieniniai viršvalandžiai Tei
rautis kasdien nuo 9 vai. ryto: 
178 Mott St Privažiuojama Lex- 
fngton Avė., požeminiu trau
kiniu, išlipti Spring St., stoty-

Pigs, Hamsters, Tropical Fish.
51 E. 98th SL, Brooklyn. PR 3-8678 
Take New Lots IRT to Sutter Avė.

REAL ESTATE

New RocheHe-Urchmomt Wood». •

Kamp. sklypas. I aikšte šeimos ir 
aprangos kamb., Ua-3 kamb., 
vonios, IHa — 1 kamb. ir vonia.
Lengvai užlaikomas, gera žem&, ar
ti parap. mokyki, maži mokesčiai 
Kaina $28,500. Teirautis TE 4-4762

LARRY’S PET SHOP
In Bay Ridge since 1925. Birds, 
Dogs, Kittens, Parrakeet Grooming 
Veterinary Service, Tropical Fish 
Dept. Complete line of Accessories. 
575 52 St., Brooklyn. TR 1-0222

MERRICK $19,000
Pėsčiom pasiekiama geležinkelio 

stotis. Mokyklos ir Krautuvė
4 MIEGAMIEJI

Plytų namas Cape Cod stiliaus, 64x100 
sklypas, plastikos sienos, alyva apšildo
mas ir karštas vanduo. Virtuvė/J r. val
gomasis. salionas su židiniu, 2 miega
mieji viršuj. Atskirti Mį garažo. Daug 
kitų Įrengimų ir priedu. 9 metų senu
mo. gera statyba. Geros iSrnokčjimo są
lygos. Rimtai suinteresuotiems. Savinin
kas FR 8-1134.

VYRAMS IŠEIGINĖS PREKĖS

Visokioms progoms. Atsineški
te šią iškarpą specialia nuolai
dai gauti. Pirmadieniais — ket
virtadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. Penktadieniais 
nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų. Sekmadie
niais ir šventadienais uždary
ta.

ADVANCE FORMAL WEAR 
289 Utica Avė., Brooklyn, N.Y.

SL 6-0153

Pasikalbėkite su krautuvės 
vedėju.

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BĘER - W1NES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Gražus didelis vienos šeimos šeštadieniais, sekmadieniais
namas su 13 kambarių, alyva i Griežia J* Mortotaičio lietuviškas orkestras 
apšildomas, modemiška vonia, 1 Sav. P. Visniauskas
gražūs kambariai, moderniška f 31 st» New Brifcain’ Conn- 
virtuvė, šiltas vanduo, langams 4 
užuolaidos, 2 mašinom garažas, £ 
privatus darželis 50 z 100 plo
čio. Kaina $27,500. Išmokėjimo 
sąlygas sužinosite vietoje, Mr. 
John DeBaise, 86-72 80th St., 
Woodhaven} N.Y., VI 9-1060 
arba DA 6-1337

įvairiausiŲ daliy visokiems 
pataisymams krautuvė sujung
ta su reikmenų krautuve įvai
riems mėgėjams.

GERIAUSIA PROGA
Skambinti LA 7-8055

Atliekami pilni įrengimai sese- 
lip vienuolyMrm.
Vienuolynams ir klebonijoms 
reikmenys. Megstukai, skepe
tos, lagaminai, įvairios dovanos 
ROBERT EMMETT TIRELL, 
Ine. Įsidėmėkite mūsų naują a- 
dresa: 89 Cbambers Street. 
New York 7, N.Y., WOrth 2- 
1032.

ST. PATRICKS parapijoj, Glen 
Cove, L.L, namas su 4 miega
mais, salionas, valgomasis, al
tana su sietais, visi kiti priedai 
ir divonai; garažas. Prašo 19,500 
doL Krautuvės pasiekiamos 
pėsčiom. Savininkas: ORiole 6- 
3837.

PORT WA$HINGT0N. Gražus, 
didelis kampinis sklypas, namas 
su 5 miegamaisiais, 2 vonios, 
pilnai apstatytas valgomasis, 
altana, įrengtas rūsys, 3 kw. 
pagelbinis generatorius, 3 su 
puse metų senumo, daug kitų 
patogumų. Kaina 37,500 doL 
Katalikiškų įstaigų aplinkoj, ne
toli pajūrio,
Rimtai suinteresuotiems, šešta
dieniais ir sekmadieniais bei 
prieššventinėm dienom skam
binti: PO 7-8670; kitomis dieno
mis: CO 79237

KALĖDINIAI SALDAINIAI
Visokių rūšių amerikoniški maiiytl 
saldainiai — 22c. sv., 35 sv. dėžėj. 
60% Filled Hard Mixed

25c. už sv„ 35 svarų dėžėje
Mėtiniai saldainiai skardinėje

25c. tuz. Ir cHdesniais kiekiais.
Tuščios Kalėdų dovanoms dėžės

- % A % sv. tūrio 2c. kiekviena
Pripildytos ar tuščios
kaspinais papuoštos saldainių <Mžėe» 
puošnios kalėdinėmis dovanomis, 
šokoladas ir 1 ev. dėžšse.

FRED A. SCHNEIDER 
2369 WnhiagtOR Aveme>

NORTH BELLMORE, U. arti 
St. Raphaels ir Sacred Heart 
parapijų, ištaigingai pastatytas, 
Cape Cod stiliaus: 4 miegamie
ji, židinys, prie namo prijung
tas garažas: didelė altanas ant 
1/4 akro žemės; puikus vaiz
das. Prašo 19,990 dol. CAstlo 
1-4297.CY 8-8019

WINTER GARDEN TAVEKJN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms.

kiniams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood

KLUBAS
BAKAS IK RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 
Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.

Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 
prieinamomis kainomis Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai.
Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vaitaitį

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
Tek EVergreen 4-9672

Tel. BA 3-9771 t

R epublic 
Wine & Liųuor Store

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

SAV. SL IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon Street Piutoddphia 23; Pa.

FUNERAL HOME

New Britam, Conn.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto;

74 Providenee Street
Worcester, Mass.

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3865PLeasant 4-3501

. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
PAUL P- NORKUS 

Mandagus patarnavimas įnirusiems

1400 North 29th Street PhOadelphia 21, Pa.
POplar 9-3231

FUNEBAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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NreYorito Alto susirinkimas 

įvyko pirmadienį, gruodžio
1, Lietuvių Atletų Klube. Tary-

Strigimai atšventė 
savo sukaktį

James ir Sofija Strigūnai sa
vo vedybinio gyvenimo 50 me
tų jubiliejų atšventė lapkričio 
14. Graži sukaktis, gražiai bu
vo ir atšvęsta., Sv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje Bos
tone 8:30 vai. buvo šv.‘ Mišios 
už sielą kun. T. Žilinsko, o taip 
pat už Strigūnų ir Dauknių šei
mų mirusius. Mišias aukojo 
prel. P. Virmauskis; jam asis
tavo kun. J. Žuromskis ir kun. 
J. Klimas.

Sekmadienį, lapkričio 16 d., 
10 vai., kun. J. Klimas aukojo 
padėkos mišias jubilijatų inten
cija.

Tą pat dieną 5 vai. p.p. Blins- 
trub Village salėje susirinko 
apie 200 jubiliatų artimųjų ir 
prietelių pagerbti jubilijatus. 
Prie turtingų valgiais ir gėri
mais stalų svečiai vaišinoši ir 
linkėjo jubilijatams geros svei
katos ir laimingų metų. Vaka- 

’ rienėje dalyvavo preL P. Vir
mauskis, kun. J. žuromskis, 
kun. A. Kontautas, kun. J. Kli
mas ir kun. A. Kneižys. Prel. 
P. Virmauskis sukalbėjo invo- 
kaciją, o J. ir S. Strigūnų gimi
naitis kun. J. Daunis visų susi
rinkusių vardu pasveikino ju
biliatus. Programą pravedė K. 
Stravinskas. Jubilijatas J. Stri
gimas savo kalboje padėkojo 
Dievui už patirtas malones per 
visus vedybinio gyvenimo me
tus ir visiems susirinkusiems 
juos pagerbti.

Buvo gauta sveikinimų laiš
kais ir telegramomis, tarp ku
rių ir kardinolo Richard Cus- 
hing’o telegrama, kurią perskai
tė adv. J. Grigalius. Jo Eminen
cija kardinolas pažadėjo atlai
kyti jubilijatų intencija trejas 
mišias savo privačioje koplyčio
je.

Kadangi į Blinstrubų svetainę 
visi J.S. Strigūnų prieteliai ne
galėjo sutilpti, tai lapkričio 18, 
antradienį, savo tavernoje pa
darė ‘open house’ ir visus atsi- 
lankusius pavaišino.

šia proga noriu ir aš išreikš-

Juosas Ginkus, sr.
po sėkmingos operacijos iš

buvęs apie tris savaites ligoni
nėje sugrįžo į namus. Sveikata 
gerai taisosi ir turi vilties grei
tai sutvirtėti. —-

/ Lietuvos vyčiai
Brooklyne ruošiasi palaikyti 

seną tradiciją ir Kalėdų vaka
rą Apreiškimo parapijos salėj 
vėl surengti šaunius šokius.

Naujųjų Motų sutikimą
ruošia Lietuvių Bendruome

nės New Yorko apygardos val
dyba. Jai talkina apylinkių val
dybos, Baltas ir šios kultūri
nės bei jaunimo organizacijos: 
FASS Rytų apygardos komite
tas, Lietuvių Sporto Klubas, 
Moterų Vienybė, Lietuvių Mo
terų Atstovybė, Tautinis Aka
deminis Sambūris, Korp. Neo- 
Lithuania ir N.Y. ateitininkai.

Rengėjai iš anksto kviečia 
užsakyti stalus 10 asmenų, nes 
užsakymo eilės tvarka bus tei
kiamas pirmumas. Pinigus siųs
ti parengimo iždininkui A Vak- 
seUui, 112-09 95 Avė., Rich- 
mond Kili 19, N. Y. Stalus už
sisakyti pas Vacį. Steponį 288 
Suydam St., Brooklyn 27, N. Y. 
TeL: EV 1-2378. Bilieto kaina 
7 dol. asmeniui. Studentams, 
perkant iš anksto, ir uniformuo
tiems kariams 5 dol.
Operetės choras pas lenkus

Sekmadienį lapkričio 30 len
kų Simfonijos choras šventė 
45 metų sukaktį. Ta proga bu
vo surengtas koncertas Polish 
National Hali 261, kuriame 
dalyvavo 6 lenkų chorai ir kaip 
svečias buvo pakviestas Opere
tės choras, vad. M. Cibo. Ope
retės choras sudainavo “Pasa
kyk, mergele”, J. Žilevičiaus ir 
“Šienapiūtės daina”, — B. Bud
rumo, pakartojimui “Daininkų 
maršą”, — J. Gaidelio.

Choras buvo labai šiltai su
tiktas. vakaro vedėjas pasveiki
no chorą lietuviškai ir pakvietė 
iš publikos dar vieną atstovą, 
kuris savo žodyje džiaugėsi, kad 
broliai lietuviai šioje jų šven
tėje dalyvauja ir padeklamavo 
ištraukas iš “Anykščių šilelio”

Vasario 16, minint Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 40 
metų sukaktį New Yorke, aukų 
surinkta ir kongreso metu Bos
tone Altui įteikta 1.700 doL 
Kasoje dar liko 362.00 dol. Dvi
dešimt draugijų sumokėjo na
rio metinį mokestį po 1.00 dol. 
Dar 20 draugijų savo pareigos 
neatliko. Sudaryta ateinantiems 
metams nauja Tryba, į. kurią į- 
ėjo iš Katalikų Fed. St Lūšys, 
St. Dzikas, dr. A. Skėrys ir P. 
Montvila; iš taut — dr. E.Noa- 
kas, J. Sirusas, V. Abraitis ir P. 
Narvydas; iš socialistų — Step. 
Briedis, Br. Spudienė, Ant Ži
linskas ir J. Pakalka; iš sanda- 
riečių — Alb. Ošlapas, St Auš
rota, A. Kynastas ir A. Var
nas.

Šiais metais New Yorko Alto 
tarybai pirmininkauti išpuolė 
Katalikų Federacijos atstovui, 
bet pereitų metų J. Tysliavos 
pirmininkavimą tautininkai ne
skaito savu, todėl KF pirminin
kavimą užleido tautininkams. 
Tarybai pirmininkaus tautinin
kų astovas dr. Eug. Noakas.

A. Baužinskienė,
Darbininko skaitytoja nuo 

pirmojo numerio 1915 metais, 
garbės prenumeratorė, ilgą lai
ką išgyvenusi Brooklyne, nuo 
gruodžio pradžios persikėlė gy
venti į Kansas City, Mo. pas 
savo dukterį ir žentą.

Dr. Stasė ir Bronius Bo
beliai susilaukė sūnaus, kuris 
pakrikštytas Romo Pauliaus 
vardais; krikšto tėvais buvo E- 
lena Ruzgienė ir Antanas Jur- 
palis.

Brooklyno pašto viršininkas
prašo ir “Kur bėga Šešupė”. Linkėjo

galimai anksčiau paruošti ir chorui ir toliau sėkmingai dirb-
siųsti kalėdines dovanas, svei-—ti bendradarbiaujant—stiprinti—na 15 centų. Namininkai tai 

,. ... kinimus, atvirutes, kad paštas kultūrinius ryšius. junta ypač žiemos metu.
Josephine Saulėms, 79 metų, ja&u 3^53^ prisatytų. 
urenusi 57 Hudson Avė. Broo- PaSt0 ^„jnkas prašo ypa- 
klyne, mirė lapkričio 28. Po ge- rtpestingai paruoša siun. • 
duBngų pamaldų antradieni pa- Unius j užjūrius, adresus rašy- 
laidota iš šv. Jurgio bažnySos u kA
j Svč. Trejybės kapinėse. Nuliu- ke]ionėje adresas nenusitrintų. 
dime paliko 3 sūnus, 1 dukterį ant adreso viršaus. Patarti- 
ir 1 anūką. g3V^j0 jj. siuntėjo ad

resus į siuntinio vidų, kad nu-
Išnuomojaml 4 kambariai su sitrynus adresui iš viršaus, bū- 

visais patogumais. Labai priei- tų galima, reikalui esant, jį ras- 
nama kaina. Kreiptis A. Peters, ti viduje. Pašto viršininkas į 
1001 Eastern Parkway, Brook- siuntėjus turi tris prašymus. 1.

Uet Kat Darbininkų klubo 
užprašytos radinių sukaktuvių 
proga egzekvijos ir mišios bus 
Angelų Karalienės bažnyčioje 
gruodžio 13, šeštadeienį, 9 v. 
ryto. L.K. Klubo nariai ir visi 
buvę kan. J Meškausko drau
gai prašomi atvykti pasimelsti 
už jo sielą.

7 Dr. V. Kudirkos
. gimimo 100 metų sukakties 
: minėjimas įvyks gruodžio 6 

Sheraton McAlpin viešbutyje 
(Broadway ir 34 g.). Paskaitas 
skaito dr. J. Pajaujis, dr. K. 
Ostrauskas. Meninėje dalyje H. 
Kačinskas ir I. Vasyliūnas. Pra- 

. džia 6:30 v.v. Rengia šviesos 
sambūris ir studentų Santara.

N.Y. Liet. Gydytojų
-- draugijos metinis susirinki
mas įvyks gruodžio 14, 2 v. p.p. 
Apreiškimo parapijos mokyklos

- patalpose, 259 No. 5 St. ir Ha- 
vemeyer St kampas, Brooklyne. 
Dar. A. Petrikas skaitys paskai
tą apie dr. V. Kudirką; dr. V. 
Paprockas ir dr. V. Ingelevi- 
čius prisimins Fratemitas Li- 
tuanica 50 metų sukaktį (su Gi
rnos demonstracija). Bus pada
ryta 1958 metų veiklos apžval
ga, renkama nauja valdyba. 
Kviečiami atsilankyti gydytojai 
ir dantų gydytojai Kvorumui 
neusirinkūš, pp. pusės valandos

bus teisėtas prie kiekvieno na
rių skaičiaus.
šviesos — Santaros N. Metų 

banketui.
parinktas pirmos klasės She

raton McAlpin viešbutis Man- 
hattane. Rengėjai tikisi, kad 
truputį brangesni bilietai dau
gumai nebus kliūtis, nes Nauji 
Metai sutinkami tik kartą me
tuose.

Mirė

lyn, N.Y. gt’ai supakuoti, 2. teisingai už-
— adresuoti ir 3. laiku išsiųsti.

NEWARK, N.J. Kalėdinių sveikinimų korte-
New Yorko ir New Jersey les patariama siųsti pirmos kla- 

Lietuvos vyčių apskrities susi- sės paštu, atseit, klijuoti 4 c. 
rinkimas bus lapkričio 14, 3 v. pašto ženklą. Visos kalėdinės 
p.p. šv. Jurgio salėje, 180-82 siuntos siunčiamos už New Yor- 
New York Avė. Newarko 29 ko miestų ribų prašomos į paš- 
kuopa bus šeimininkai. Po su- tą atiduoti iki gruodžio 10 d., o 
sirinkimo — draugiška valan- vietinės siuntos — savaitę prieš

F.V.dėlė. Kalėdas.

jAmtsj IK SOFIJA STRIGUNAI

ŽINIOS

Kūčių duona
Paplotėlių, arba kalėdaičių 

(platka yra lenkiškas žodis), Kū
čių stalui galima gauti sekma
dieniais po kiekvienų mišių 
Įėję po bažnyčia ir taip pat 
Įėję E. 7-oje gatvėje.

sa- 
sa-

Mirė profesorius
Jonas Sartais (John Shark) 

laukemijos liga, Bostono kole
gijos dėstytojas ir fizikos labo
ratorijos direktorius.

Bus kur nueiti
Gegužės 3 dieną, sekmadie

nį, Lietuvių Piliečių klubo salė
je bus didelis spaudos pokylis 
(balius) su įvairia programa 
Dargbininkui paremti.

Vėl pabrcnco
alyva namų šiluminėms kros

nims: galionui vienu centu. Tai
gi, dabar galionas alyvos atsei-

Nekalto Prasidėjimo šventėje, 
Gruodžio 8, šv. Petro bažny

čioje mišios bus 6, 6:30, 7, 7:30 
8, 9, 10 vai. ryte ir 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje prie E. 
7-tos gatvės — 6 ir 7 vai. ryto.

Kazys ir Ona Ulevičiai
švenčia 25 m. vedybinio gy

venimo sukaktuves. Ta proga 
šv. Petro parapijos klebonui į- 
teikė 25 dol. auka bažnyčios 
zakristijoje dedamų vitražų 
fondan.

Izidorius Giedraitis,
mokytojas lituanistais, dabar 

mokąs šv. Petro lietuvių para
pijos šeštadieninėje lituanisti
kos mokykloje, pragyvenimui 
verčiasi rinkdamas prenumera
tą lietuvių laikraščiams ir mūsų 
žmonėms tarpininkaudamas gy
venimo riekmenų įsigyti.

Dr. Kazys Šidlauskas,
naujasis Lietuvių Krikščionių 

Demokratų Sąjungos pirminin
kas, gyvenąs Chicdgoje ir ver- 
čiąsis advokato praktiką yra gy
venęs Bostone, sutdijuodamas 
Harvardo universitete ir gauda
mas teisių magistro laipąnį.

___Lietuvos dukterų draugijos ____________ ________________  
susirinkimas šaukiamas gruo- jūnus. Tegu Dievas duoda daug

sveikatos ir laimina jūsų dar
bus.

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDU 
KRAUTUVE 

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

ONA IVAšKIENfc 
UTHUANIAN 

FURNITURE CO.
366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

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

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba

tis visais DARBININKO

bimai.
To place yonr advertise- 

- mente and subscription for 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly NewspapeF 'con- 
tact Lithuanian Furniture 
Co.

W a i t k n s
FUNERAL HOME

197 Webstėr Avenue
PRANAS WATIKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus jniestus.
Reikale šaukite; Tet TR 6-6434

ti jubilijatams nuoširdžiausius
BROOKLYN, N. Y.sveikinimus ir geriausius linkė-

džio 9 d. 7:30 vai. vak. parapi
jos salėje prie E. 7-tos gatvės.

x Irena Nikolskytė,
jauna bostonietė, yra pasižy

mėjusi kaip vispusiškai gera 
deklamuotoja liet, rengimuose 
ir jau bręsta kaip daug žadan
ti aktorė, scenos vaidintoja, kyklos salėje. 
Apie ją yra rašyta Lietuvių Die
nų žurnalo 9 nr. su 4 fotogra
fijomis.

Rimas Budreika,
13 metų amžiaus uolus smui

kininkas, jau keliuose orkestruo 
se dalyvavęs, ateityje tikisi pa
tekti į simfoninį orkestrą. Jis 
yra ir pirmųjų dovanų laimė
jęs. Tėvai jį kas šeštadienį at
veža iš netolimo Roxbury į So. 
Bostono lituanistinę mokyklą, vos ir 9 orkestrai (benai). Skai- 
Tėvas inžinierius, o motina vais- tykim šv. Petro lietuvių parapi-

eowaro moore kenneoy, senatoriam John Kennedy tininkė ir Baltijos koncertų gar- jos istorijos, išleistos 1956 m., 
41 ir kitus puslapius.sintoja spaudoje.

Kaimynas

šv. Petro parapinės mokyklos 
> mokiniai gruodžio 14 d. 3 v. 
p.p. rengia metinį kalėdinį vak. 
Thomas Park aukštesnės^ mo-

9 orkestrai!
So. Bostono šv. Petro lietu

vių parapijos bažnyčią 1908 rug
sėjo 7 Labor Day šventės die
ną, prieš 50 metų, pasirūpino 
pašventinti jos klebonas kun. 
Jonas Žilius, (Amerikoje vadin
tas Žilinskas, o kaip rašytojas 
ir poetas pasirašinėjęs J. Jony- 
la). Tada tūkstantinėje lietuvių 
procesijoje dalyvavo 23 vėlia-

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

(BIELIAUSKAS)
FUNERALHOME

M. P. BALLAS-Direktorius
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. T.

NOTARY PUBLIC

NEW YORKO LIETUVIŲ BENDRUOMENES, 
rengiamas talkinant kultūrinėms organizacijoms,

NAUJŲJŲ NETŲ SUTIKINĄS
mėsos samb. m stud. santara
MALONIAI KVIEČIA JUS Į SAVO RENGIAMĄ

įvyks š. m. gruodžio 31 d. 
GRAND PARADISE SALESE

NAUJŲJŲ METŲ BANKETĄ
š. m. gruodžio 31 d. (trečiadieni)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Ate. 
Brooklyn, N. Y.

320 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
SHERATON-McALPIN VIEŠBUČIO DIDŽIOJOJ POKYLIŲ SALĖJ
Manhattane, Broadway ir 34th g. kampas

Vaišes su sami VAIŠĖS—STAIGMENOS—ŠOKAI

BILIETŲ KAINA ............................... $7.00 STUDENTAMS __ -___
PRADŽIA 10 VALANDĄ VAK. PABAIGA 4 V AL RYTO.

$5.00 . puošnioje dangorėžio aptinkoje
grojant pirmos klasės 6 asm. orkestrui

Dėl informacijų ir stalų užsakymo kreiptis:
V. STEPONIS, 288 Suydam St, Brooklyn 37, N. Y. Tel. EV 1-2378.

Parengimo iždininko A. Vakse’io patvarkymu
bilietai gaunami J. Ginkaus krautuvėje, J. Andriušio HAVEN REALTY .įstaigoje, 
87-09 Jamaka Avė., Woodhaven 21, N. Y., tel. VI 7-4477 ir lietuvių Piliečių Klubo 
Spaudos Kioske.

Užsakymas galioja tik bilietus apmokėjus.
^isa Nesr Yorko ir apylinkių ttetuviikoji visuomene maloniai kviečiama šiame ben
druomeniškame 1959 metų sutikime kuo gausiausiai dalyvauti.

. į ................................................. >,■ i,»»—■■■■! MM ,

BILIETŲ KAINA $6.00 
SU VAKARIENE $12.50

VAKARIENE NUO 8:30 IKI 10:30 VAL.
ŠOKIAI NUO 10:30 VAL

Dėl informacijos ir stalų užsakymo prašome 
aedrMant skambinti D. AUDENAITEI

TA 7-9518, A BUTUI MI 7-6274, ar J. VALAIČIUI LA 8-2231.
Bilietų po $6.00 skaičius ribotas. 

Užsakymas galioja bilietus apmekėjus.

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

Laidotuvių Direktorius 
8442 JAMAICA AVĖ, 

(prte Foreri Parkway Statton) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam gartingM laidotuves. 
Koplyčios nemokamai viaoaa 
miesto dalyse; veikta ventiliacija

William J< Drake
Dragūnas

LIETUMS ADVOKATAS


