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KAS PRANCŪZUI BLOGIAU Lotynų Amerika vis sproginėja

MISS LETITIA K. BALDRIGE, ku
rią sau j sekretorius pasiskyrė Mrs. 
Kennedy, aplenkdama savo vyrą, sa
vo sekretorių ilgai neskelbianti. Bal- 
drige buvo sekretorė socialiniam rei
kalam Paryžiaus, Romos atstovybėse; 
su Mrs. Kennedy ji mokslo draugės.

valsty- 
pirmi

OAVID ORMŠBY — GORE, Angli
jos atstovas, pasakė tiesą Sovietam 
j akis.

DR. ROBERT SOBLEN, an
tras brolis ir antras šnipas.

užsienio biznius 3 milijardus 
dolerių, nes ten jiem pigesnė 
darbo jėga. Bet tai ištraukė 
auksą iš Amerikos. Didelio ka
pitalo taupytojai perkelia savo 
pinigus iš Amerikos bankų, kur 
moka 3 proc., į Anglijos ban
ku;. kur moka 5.5.

Robert Soblen -gii.;ęs 1900 
Vilkaviškyje. Tada jis vadino
si Sobolevičius. Į Ameriką at
vyko 1941 pro Šanchajų, gydy
tojo mokslus baigė Šveicarijo
je, pilietybę gavo 1945. Veikė 
kitame šnipų tinkle nei brolis.

vėl priminė kad reikia išlaiky
ti solidarumą su visais kolonis
tų pavergtais. O tokių milijo
nai kenčia “ideologinę prie
spaudą” Azijoje ir Europoje.
" Diskusijų pradžia rodo, kad 
soy ietinė dekliaracija nebus 
priimta. Ja nėra patenkinti nė 
Afrikos bei Azijos kraštai. Jie 
pateiks savo deki iaracijos pro
jektą. Rodo taip pat. kad Va
karų kai kurie kalbėtojai mė
gina išnaudoti patogią pozici
ją prieš Sovietus jų kolonializ
mui demaskuoti. Tačiau nėra 
dar ženklų, kad Vakarai eitų 
su reikalavimu priimti rezoliu
ciją, kuri pasmerktų sovietinį 
kolonializmą. Lig šiol paverg
tieji kraštai Vakarų kalbėtojam 
tarnavo tik kaip ginklas sovie
tinei atakai atremti.

Šen. Kennedy tariasi su sa
vo partijos patarėjais, bet nie
ko neskelbia, kas iš jų gaus (NYKT) 
kokias pareigas valdžioje. Tuo 
tarpu tik spėliojama. Buvo jau 
paskelbta, kad valstybės sekre
torium bus šen. Fulbright, ap
saugos McCloy, sveikatos Ribi- 
kovas, teisingumo Robert Ken
nedy. Tačiau Fulbright pareiš- 
kė, kad jis liksis senate; Ribi- 
kovas pareiškė, kad jam nieko 
nesiūlyta. O demokratų “libe
ralų”'spauda labiausiai stengia
si įkalbėti, kad bus valstybės 
sekretorius Bowles. jei ne 
Stevensonas.

kalojaus II sesuo. Caras su vi
sa šeimą bolševikų buvo sušau
dytas, o ji su vyru suspėjo pa
bėgti į Daniją.

— Kongo kautynėse dėl Gah-

Jungt. Tautose prasidėję gin
čai dėl kolonializmo parodė, 

.'kad Sovietai nori tik kitų ko
lonializmą naikinti, bet apie 
Soviety kolonializmą neleidžia 
nė kalbėti, keldami triukšmą 
Chruščiovo pavyzdžiu.

' Lapkričio 28 Sovietų Žorinas 
siūlė svarstyti Chruščiovo pa
teiktą dekliaraciją dėl kolonia
lizmo. Toje dekliaracijoje ašt
riais žodžiais puola “šiaurės 
Atlanto bloko karinius kolonia- 
listus”, ypačiai Prancūzijos “ko- 
lonialinį karą” Alžiie; reikalau
ja panaikinti “kolonialinę ver
giją” visom tautom — Afriko
je, Azijoje, lotynų Amerikoje,

salos prie Hondūro. Siunčiamos 
taip pat transliacijos iš jūros 
laivų.

Pogrindis maro, kad nusi
kratyti Castro komunistine val
džia vieniem Kubos gyventojam 
nepasiseks, jei nebus bent mo
ralinės paramos iš šalies. Ypa- džioje.

AR SAUGOTI KAPITALISTU 
BEI TURISTU INTERESUS AR 

TARNAUTOJU?

dradarbiai domisi ne tik ame
rikiečiai. IŠ Bonnos J. Alsop 

rašo, kad kancleris 
Adenaueris buvo labai susirū
pinę;, ar nebus valstybės se
kretorium Stevensor.as. Aden
aueris juo nepasitiki Berlyno 
reikalais. Pagrindą baimintis 
buvo davęs Paryžiaus laikraš
tis, kuris paskelbė su Steven- 
sonu pasikalbėjimą, palankų dėl 
Berlyno Maskvai. Nors Steven
sonas tą pasikalbėjimą panei
gė. bet įtarimas vistiek liko. 
Tik kada iš Amerikos gi ižo 
Adenauerio atsiųstas spaudos 
šefas Eckardt ir parvežė nuo
taikas iš Kennedy ir Nixono, 
Adenaueris aprimo ir dėl Ber
lyno yra didesnis optimistas nei 
anksčiau. Išeįtų. kad parvežė 
žinias, jog Stevensono politika 
nebus vykdoma Berlyno 
mu.

Ar bus Šioks ar toks 
bės sekretorius, betgi 
.žingsniai rodo, kad sekretorius 
turės mažiau įtakoą valstybės 
politikai nei Dulles Eisenhowe- 
lio laikais. Kennedy gali būti 
iš tokių prezidentų, kurie savo 
sekretoriam diktuos politinę li
niją, ne priešingai. Kennedy 
taip pat savo politiką ne im
provizuos, bet bus planingai ir 
sistemingai paruošęs.

Jungtinės Tautos numato 
gruodžio 5 svarstyti Alžiro klau
simą. To svarstymo Prancūzija 
nepripažįsta — laiko tai kiši
musi į Prancūzijos reikalus. Ta
čiau vis tiek tai nemaloni pro
paganda prieš Prancūziją. Kad 
užbėgtų jai už akių, de Gaul- 
le pats ėmėsi iniciatyvos. Jis 
jau pasisakė už autdnomiją Al- 
žyrui, kuri gali būti pereina
masis laipsnis į “Alžiro respub
liką”. Jau paskelbta, kad gruo
džio 9 pats de Gaulle vyksta į 
Alžirą. Po tokio paskelbimo 
Jungtinėse Tautose nebus pa
togu daryti griežtus sprendi
mus. kada pats de Gaulle ro
do geros valios ir iniciatyvos.

Tačiau de Gaulle turi užbėg-

Kalbom galo nematyti

Kolonializmo klausimu lapkri 
čio 30 užsirašė kalbėti 50. Azi
jos — Afrikos 39 valstybių ša
lia Sovietų pateikė savo rezo
liuciją. Ji švelnesnio tono, ne
kaltina “šiaurės Atlanto blo
ko” ir tekalba apie reikalingus 
“greitus žingsnius” nepriklau
somybei duoti “visom svetimų
jų valdomom teritorijom”.

Argentinoje lapkričio 30 nu- Kubai gera naujiena — Ki- 
malšintas peroriistų vadovauja-, nijos komunistai jau davė 60 
mas kariuomenės sukilimas. Ly- mil. dol. paskolos.
deris pabėgo į Paragvajų. Su
sirėmimuose žuvo 4.

Kuboje sukilėliai lapkričio 30 
nušovė Castro gydytoją, kai jis 
persekiojo 5 jaunuolius, bėgan
čius pas suki-ėhus į kalnus. Sos
tinėje susprogdintos 8 bombos. 
Miesto centras liko be elektros.

"Tuo*p*čiu ištisai ar 
didelės dalys lęšių kraštų su 
22 milijonais gyventojų buvo 
prievarta įjungti j Sovietų Są
jungą; tarp jų yra trys nau
jausios kotonifos: Lietuva, Es
tija ir Latvija".

“Tautiniai sąjūdžiai darė be
gales pastangų Rusijos kontro
liuojamuose kraštuose atgauti 
nepriklausomybę. Visos jos bu
vo nuslopintos”.

Kalbėdamas apie Sovietų “ko
lonialinę politiką”, atstovas mi
nėjo sovietines deportacijas ir 
tautybių naikinimą — Volgos 
vokiečių, Krymo totorių, kal
mukų, čečenų, kurių apie 1 mil. 
buvo deportuoti į kitas Sovie
tų Sąjungos dalis.

Sovietų Zorinas neiškentė ir 
delnu ėmė daužyti stalą, kaip 
to išmoko iš Chruščiovo.

O gavęs žodį išvadino Angli
jos atstovo kalbą “kišimusi į 
vidaus reikalus” ir “šaltojo ka
ro kurstymu”.

Kitą dieną, lapkričio 29, Ar
gentinos atstovas dr. Amadeo

čiai, kai Castro gauna vis stip
rėjančią pagalbą iš Sovietų ir 
Kinijos komunistų. Tai Castro 
stiprina. Bet tai sykių esą žen
klas, kad reikia skubinti su 
perversmu pačioje Kuboje. Jis 
turės būti ateinančių metų pra-

— Amerikos vyskupų komi
tetas lapkričio 30 kreipėsi į ka
talikus. kad jie protestuotų 
prieš nepadorius filmus ir juos 
boikotuotų.

ti už akių ir pačios Prancū
zijos nacionalistiniam elemen
tui, kuris nesutinka, kad Alži- 
ras būtų atskirtas nuo Pran
cūzijos. De Gaulle paskelbė, kad 
kreipsis į tautą referendumo 
keliu. Bet kad nespėtų opozi
cija susiorganizuoti, referendu
mą numato atkelti anksčiau, 
nei buvo planuota — atkelti į 
sausio mėnesį.

De Gaulle iniciatyva atgavo 
šalininką Tuniso prezidentą 
Bourguibą. Bourguiba, kuris re
mia Alžiro sukilėlių vyriausybę, 
ragino ją, kad tartųsi su de 
Gaulle. Jis pareiškė taip pat, 
kad jeigu Prancūzija pati atsi
sako nuo kolonijų, tai nėra rei
kalo kištis Jungtinėm Tautom.

šitokia strategija betgi nepa
tinka nei Maskvai nei Peipin- 
gui. Jie nori, kad neramumai 
tęstųsi ir kad jie galėtų, aktyviai 
įsikišti Į Alžiro reikalus. Jei ne
pasisekė iki šiol Kongo, tai bent 
įleisti nagus į Alžirą. o tada 
jau visas Nato laivynas Vidur
žemio jūroje atsidurtų pavoju
je. Maskva ir Peipingas kursto 
sukilėlių vyriausybę nesitarti su

Kongo, buvęs min. pirm. Lu- VMIravicIflA
r nąumba lapkričio 29 paskelbtas SIHpoS IS vilnavuKiv 

pabėgęs iš savo namų, kuriuos 
saugojo Jungtinių Tautų ka- ' ■
riuomenės dalinys. Pulk. Mobu- a| 
tu kaltina, kad J. Tautu kariuo-

Daro išvadą, kad Sovietai tebe
daro slaptus atomo sprogdini-

J. Tautų biudžeto komisijo
je lapkričio 29 Amerika atsilie
pė palankiai į Hammarskjoldo 
prašymą apmokėti JT skolas 
kariuomenei išlaikyti Konge. 
Amerika sutiko mokėti papil
domai 14 milijonų. O Sovietai 
atsisakė mokėti ir reikalavo, 
kad JT karinė operacija Kon
ge būtų baigta kaip aiškiai ne
pasisekusi.

Anglų laboratorijos pastebė
jo, kad grūdai, atgabenti iš So
vietų, yra 5 kartus radioakty- 
vesni nei iš šiaurės Amerikos.

— kennedy perėmus valdžią. 
Sovietų atstovas Menšikovas 
būsiąs pakeistas J. Žukovu, da
bartiniu pareigūnu kultūriniam 
reikalam. Jis turi Chruščiovo 
didelį pasitikėjimą.

— Demokratam vienas mili
jonierius pasisiūlė apmokėti 
250,000 dol. rinkimuose susida
riusių skolų, jei jis bus paskir
tas Amerikos atstovu Į vieną 
iš penkių svarbiųjų sostinių. 
Kitas pasiūlė sumokėti 150.000. 
Abiejų siūlymai atmesti.

— Nixones Kaliforniją lai- 
- lamonf, Kanadoje, lapkri- m'jo 35623 penvara.

čio 29 traukinys užlėkė ant au- ~ UlinoH rinkimų dokumen- 
tobuso su mokyklų vaikais. Iš miesto savivaldybės pa- 
42 žuvo 16. talpų dingo. Antspaudas nulauž

tas. Respublikonai aliarmuoja 
dėl tokio skandalo.

— New York© burmistras 
Wagneris norįs aukštesnės vie
tos — gubernatoriaus ar sena
toriaus. New Yorko nebenorįs 
(kažin ar Neu Yorkas nori?)

— Haiti lapkričio 24 buvo 
ištremtas arklvysk. F. Poirter.

Castro ginklas kovoje prieš 
Batistą buvo teroras, sabotažas, 
sprogdinimai, derliaus naikini
mas. Tas ginklas dabar atsisu
ko prieš pati Castro. Dar keis
čiau, kad prieš Castro labiau
siai kdvoja tie, kurie buvo ko
voję prieš Batistą ir buvo išti
kimiausi Castro draugai.

Sukilėlių pietų vidurio Klibos 
kalnuose esą; apie 900. Pogrin
dis veikia ir pačioje sostinėje. 
Ten jam vadovauja “liaudies 
revoliucinis sąjūdis”, kurio prie 
kyje Manuolo Ray, vadovavęs 
pogrindžiui ir prieš Batistą. Sa
vo šalininkus verbuoja ypačiai 
Castro įstaigose.

Politinis štabas yra už Ku
bos, Floridoje. Egzilų kubiečių 
veikia keli šimtai, bet didelė da
lis veikia neorganizuotai. Juos 
derinti ir centralizuoti labiau
siai stengiasi “revoliucinis de
mokratinis frontas”, kurio prie
kyje yra dr. Manuel A. de Ve
rona, buvęs 1948 Kubos minis- 
teris pirmininkas. Frontas or
ganizuoja žinių perdavimą i 
kraštą. Tam tikslui nuo rugpjū
čio reguliai veikia radijo siųstu
vas iš Amerikos valdomos Swam

—- Maskva paskelbė, kad Lu- 
mumba jau pasiekęs “draugin
gos valstybės” teritoriją. .

visame pasaulyje.
Neužsiminė nieko apie So

vietų kolonializmą Europoje Į 
tai ir atsiliepė Anglijos atsto
vas David Ormsby Gore.

“Sovietų Sąjunga yra mūsų 
dienų didžiausias pavergėjas”, 
kalbėjo atstovas, primindamas, 
kad Anglija nuo 1939 davė ne
priklausomybę 500 mil. žmo
nių, kurių atstovai dabar yra 
Jungtinėse Tautose.

Reikalauja, kad JT 
trauktųsi iš Kongo

000.
~ Amerikoje per pirinusde- Sovietai taip pat turi rake- 

vynis mėnesius nusikaltimų (as povandeniniuose laivuose, 
skaičius padidėjo 11 proc., pa- Bet jos yra skirtos ne savo 
lyginti su praeitų metų tuo lai- krantam saugoti, o priešininko 
ku. . laivam ir lėktuvam pulti. Jų

—■ Torontą, Kanadoje, lapkri- raketos siekia tik 150 mylių, 
čio 30 palaidota Olga Ku’ikovs- tuo tarpu Amerikos Polaris — 
ki, 73, metų, Rusijos caro Ni- 1500 mylių.

Paukičię karas su lėktuvais

Paskutiniais mėnesiais užre
gistruota 113 atsitikimų, kada 
lėktuvai susidūrė su paukščiais.

nos atstovo Welbecko žuvo 6 Lėktuvų 79 tuose susidūrimuo- nukrlt0 tlk, ptrm.oa ,™,e2
Kongo kariai ir 2 Tuniso. se buvo sugadinti. couy, sustabdė judėjimą, tverte mokyklas utsMaryti.

Prezidento Ei~enhcwerio įsa
kymas grąžinti iš užsienių ka
rių šeimas labai nepopuliarus 
kariuomenėje. Jis labiausiai pa
liečia armiją, ir armijos sekre
torius Buckeris stengiasi to 
įsakymo vykdymą nudelsti ar 
galimai švelniau vykdyti. Bijo, 
kad dėl šios pt iemonės nebus 
savanorių liktis armijoje.

įsakymas siekia sutaupyti vie
ną milijardą dolerių. Betgi nu
rodoma eilė kitu ša’tinių. pro 
kuriuos išteka doleris, taigi ir 
auksas į užsienius. Paskutiniais, 
metais turistai išgabena me
tam po 1.6 milijardo dol. Pri
vatiniai kapitalistai investavo į

Lapkričio 29 FBI paskelbė, 
kad suimtas dr. Robert Soblen, 

. . .. . New Yorko gydytojas, 60 me-
Prancūzijos vyriausybė išlei- tų Suimtasis kaltinamas per 20 

do įstatymą girtavimui suma- metų šnipinėjęs Sovietam. Jis 
žintL {statymas draudžia gerti yra į>rolis Jack Soble, kuris bu- 
kreditan. Draudžia laikyti barus vo suimtas 1957, prisipažino de GauIle 
netoli didelių fabrikų. Barai ne- šnipinėjęs Maskvai, nuteistas 
toli ligoninių ir prieglaudų tu- 7 metam. Su juo buvo nuteis- 
rėš būti uždaryti, kai dabartį- ta jo žmona ir dar Albarn, yje- 
niai jų savininkai mirs. Nau- nas 4 5 metam. gS
juose miestų planuose vienas 
baras turi tekti 3,000 gyven
tojų.. Sportiniai klubai, kurie 
susirenka kavinėse, tegalės su
sirinkti ten, kur nėra svaigina
mųjų gėrimų.

Dabar Prancūzijoje vienas 
baras tenka 180 gyventojų. Nuo 
alkoholizmo miršta kasmet 17,

Sausio 6 bendrame atstovų 
rūmų ir senato posėdyje bus 
skaičiuojami elektorių balsai. 
Tai irgi tik formalumas. Šie
met po rinkimų buvo spaudoje 
reikalavimų panaikinti tuos for
malumus, kurių nesilaikoma jau 
pusantro šimto metų. Bet Tru- 
manas juos tebegynė.

— Kennedy sekretorius spau
dai pareiškė, kad naujasis pre
zidentas spaudos pasikalbėjimų 
tvarką keis: atsakinės tik į tai 
dienai skirtą temą ir tik į klau-

— Venezuefoje riaušės dar simus raštu.
nesibaigė. Komunistų vadovau
jami. studentai užsibarikadavo 
universitete, kurį pavadino “Sta 
lingradu”. Vyriausybė kaltina 
Domininkonų respubliką, kad ji 
dariusi pastangų nuversti da
bartine valdžią. Kiti kaltina Cas
tro, kad dabartinė kairioji vy
riausybė būtų pakeista komu
nistine.

Prezidentas dar 
"neišrinktas”
Prezidento ©lektoriai, kurie 

formaliai buvo išrinkti lapkri
čio 8, gruodžio 19 turi susi
rinkti kiekvienos valstybės sos
tinėje ir “išrinkti” Kennedy. 
Tuos elektorius paskirs laimė
jusi partija toje valstybėje.

Ar gali elektorius pabalsuo
ti kitaip? Tik teoretiškai. Pa
gal konstituciją elektorius yra 
laisvas rinkti bet ką, kas yra 
35 metų amžiaus ir atitinka ki
tas prezidento žymes. Bet nuo 
1800 galioja nerašytas priedas 
prie konstitucijos, pagal kuri 
partija skiria elektor i u i 
balsuoti tik už vieną jam nu
rodytą kandidatą. Praeityje bu
vo keletas atsitikimų, kad kai 
kurie elektoriai pasielgė kitaip, 
bet tai niekad nenulėmė rinki-

DE GAULLE SKUBA.
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MIRĖ ADV. D. NARGELAVICIUS

PAPIGINIMAS IR DOVANOSdalyvavoneju

Norėčiau gauti knygą.
(nurodyti pavadinimą)

Užsakė
DOMININKAS NARGELAVICIUS

Didžiausias Vokietijos batų fabrikas

SALAMANDERALFRED FRENZEL. suimtas šnipas.

SU ŠILTU PAMUŠALU

GATVES BATAI
ŠALTOMIS DIENOMIS

6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

GRant 1*3712

hale.

FOvcroft 3-6621

CHtCAGO 32, ILl— 
FRontler 6-6399

683 Hudson Are. 
ROCHESTER 21, N. 
BAker 5-5923

3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

— Anglijoje plėšimai per 
paskutinj dešimtmetį padidėjo 
161 proc.

— Aiži re lapkričo 26 tero
ristai susprogdino bombas dvie
juose miestuose. Žuvo 8, sužeis
ta 58.

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:

BETTY 
Fussarzt 
Juodi arba 
rudi su avies 
kailio 
pamušalu
$17,95 J

ROSELIE KUNZE, marinu štabo sekretorė Bonnoje, suimta 
už šnipinėjimą sovietam.

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA «, PA. 
WAInut 5-3455

sekimy iš- kariniuose postuose, turėjo pri- 
aiškino, kad Prahoje jis turėjo . ėjimą į Nato strateginius pla- 
podukrą, kuri buvo ištekėjusi 
už pašto tarnautojo. Ji buvo 
atvykusi į Vokietiją pas Fren- 
zelį, Frenzelfc buvo nuvykęs į 
Prahą pas podukrą.

Frenzelis uoliai dalyvavo par
lamentiniame gyvenime. Jis mė
go kalbėti apsaugos reikalais, 
ypačiai* apie kariuomenės aprū
pinimą, tiekimą. Jis ir buvo dėl 
to socialdemokratų .partijos pa
skirtas į apsaugos komisiją. Ir 
komisijoje buvo uolus. Domėjo
si visais planais ir naujienom. 
Lankėsi viešuose ir slaptuose

no, Voldemaro, Sasininkų — 
Neumanininkų (Klaipėdos na
cių) ir k. Pastarojoje byloje gy
nė tuos kaltinamuosius, kurie 
davė palankių parodymų Lietu
vos prokuratūrai. Turėjo ašt
rų, logišką ir kritišką protą.

(nukelta į 3 psl.)

• Užsakant laikraštį kitam, mokama taip pat 5 doleriai, bet 
knygą gauna užsakytojas. Galima pasirinkti vieną iš šių knygų:

Per ilgą kuką sekimo akys ta ir teisybės 
čiupinėjart ir tikrinant. Buvo stabtelėjo prie fakto, kad vto 
ieškoma mikrofono. Šiame kam
baryje parlamento apsaugos ko
misija turėdavo slaptus posė
džius. Čia buvo aptariami nau
ji ginklai, -manevrų daviniai, 
Nato politika ir taktika, čia bu
vo seifai su slaptais dokumen
tais. Bet šit<> kambario sienos 
nepakankamai saugojo paslap

ties komisijos nerys lenkėsi 
Prahoje, o taip pat ir ii Pra
hos lankėsi pas jį giminaitė.

Tai buvo Alfred Frenzel, par
lamento narys ir apsaugos ko
misijos narys, nukentėjusiems 
nuo nacių režimo atlyginimo 
komisijos pirmininkas. Asmeni
nė byla rodė, kad jis buvo gi
męs Sudetuose, Čekoslovakijo
je. Jaunas buvo komunistų par
tijos , narys, paskiau perėjo į 
socialdemokratus. Kai Hitleris 
užėmė Čekoslovakiją, Frenzel 
1939 išvyko į Londoną. Ten į- 
stojo į čekoslovakų legijoną. 
Kokios tame legione buvo jo 
pareigos, neaišku. Jis sakėsi 
tebuvęs tik virtuvės darbinin
kas, kiti sakė jį buvus aviaci
jos karininku. Kai paskiau rin
kiminė kompanija jam prikai
šiojo, kad jis iš Sudetų reika
lavęs pašalinti vokiečius, tai jis< 
gynėsi, tai esanti neteisybė. Kai 
jam prikaišiojo, kad Čekoslo
vakijoje tebesanti jo duktė, 
jis sakė, kad ir tai neteisybė. 
Pasirodė betgi, kad gande bū-

nus.
tai ir viskas. Tokia medžia

ga nethri jokio nuSikilstamo 
pobūdžio. To vieno lankymosi 
į Prahą per maža, kad galė
tum žmogų ne tik įtarti, bet 
galvoti apie kratas. Pagaliau tai 
buvo parlamento narys, saugo
jamas neliečiamybės teisės. Jį 
suimti galima būtų tik tuo at
veju, jei būtų sugautas in flag- 
ranti, nusikaltimo vietoje, su 
nusikaltimo įrodymais per 24 
valandas nuo paties nusikalti
mo.

851 Hotlins Street 
BALTIMORE 1. MD. 
MUJberry 5-5787

4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?

NEWARK 2. N. J. 
263 Market St. 
M Ark et 3-1968

Grįžęs Lietuvon, buvo vidaus 
reikalų ministerijos juriskonsul
tas pirmaisiais Lietuvos nepri
klausomybės metais. Padėjo pa
ruošti įvairius įstatymus, talki
ninkavo savo patarimais ruo
šiant Steigiamajam seimui įsta
tymus ir konstituciją, čia arti
miausiu bendradarbiu buvo Zig
mui Starkui, kurį tebeprisiminė 
ligi mirties, kaip nuoširdų ir 
artimą bičiulį. Buvo taip pat 
Ūkio Banko juriskonsultas.

Daugiausia tačiau vertėsi Kau
ne advokatūra. Buvo vienas iš 
žymiųjų advokatų. Advokatu gy 

garsioje Lapė-

GABY
su avies kailio 
pamušalu.
juodi arba 
balti Eoxcalf ,

6446 Mfchigan Avė. 
OETROIT 10. MICH. 
TAshmoo 5-7560

1313 Addison Rd. Cor. 
Supertor Avė. 4 71 St. 
CLEVELANO 3. OHIO

979 80. Broad St. 
TRENTON. N. J. 
EXport 4-8085

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

Su šiltu pamušalu 
vaiky batai 
įvairių spalvų' 
$6*95 A 
ir daugiau Jsj

dos cenzoriaus pareigas.
Petrapilyje gyvendamas daly

vavo visuomeniniame lietuvių 
darbe ir Petrapilio seime 1917. 
Atsikuriant nepriklausomai Lie
tuvai, buvo kurį laiką Lietuvos 
pasiuntinybės Maskvoje juris
konsultas. Daug dirbo Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos teisiniam 
santykiam tvarkyti, padėjo grįž- 
tantiem iŠ Rusijos bėgliam.

/ Vokietijos parlamento |drmi- 
’ ninkas Gerstenmayeris įsakė 

,/ parlamento patalpose kambarį 
nr. 107 išardyti—sienas, lu- 

/ - bas, grindis. Tai buvo padary
ta pėda pa pėdes kruopščiai iš*

raštis negalįs suprasti, kodėl 
taip yra.

NAUJIENOS lapkr. 26 ap
mąstymus pratęsia dar ir apie 
praeitį —

apie recisfencijoje susikūru
sį Vlaką

ir jo delegatūros likimą bei

įtatozofe > iš mom
jos, kad tas momentas turėjo 
ateiti kaip tik tada, kai Fren
zelis buvo viešai labiausiai pa
gerbtas. Parlamente kancleris 
Adenaueris išaukštino Frenke
lį už jo rūpestį organizuojant 
pabėgėlių kolonijas, atlyginant 
nukentėjusiems nuo nacių re
žimo. Z

Tuo metu, km Freraelis bu
vo gerbiamas, Bonnos - Koelno 
aerodrome buvo suimti du Če
koslovakijos agentai. Jp lagami
nuose buvo rasta slapty kari
nio pobūdžio dokumenty, kurie 
tegalėjo būti tik Frenkelio ži
nioje*

Vyriausias prokuroras Guede 
ryžosi toliau nebelaukti. Gal te- 
suspėjo praeiti valanda nuo pa
gerbimo Frenzeliui, kai proku
roro įsakymu tuose pačiuose 
parlamento rūmuose jis buvo 
suimtas. Jis ir nesigynė.

Ką jis perdavihėjo Sovietam;
kas jį vertė faP^ ^e^nO — Ryty Vokietijos komunis- 
tik jis ir JO bosai už uždangos. vyriausybė pranešė, kad 
Gal bent kiek išaiškins teis- nu0 gruodžio 31 ke.
mas, kuris bus po kebų mene- { To keIio Ry.

tų Vokietiją yra 110 mylių. Ber
lyne dabar yra apie 11.000 JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos 'karių.

Spauda dar nėra nurimusi 
dėl tų “revizionizmo” balsų, 
kurie šiais metais aštriau, ir aiš
kiai pagal Maskvos liniją pra
siveržė laisvųjų lietuvių laik
raščiuose.

NAUJIENOSE lapkr. 26 Do
mas Jasaitis

, Lietuvių visuomenė šiemet 
nebeteko dar vieno iš senes
nės kartos, žymiųjų veikėjų. 
New Yorke lapkričio 28 vidur
dienį iš mūsų tarpo išsiskyrė 
adv. Domininkas Nargelavičius, 
miręs New York Hospital. Ne
stiprus jautėsi jau kelinti me
tai, bet rimčiau sunegalavo tik
tai prieš porą mėnesių. Ligo
ninėje teišgulėjo 10 dienų, tu
rėdamas blaivią sąmonę ir skai
tydamas lietuviškus laikraščius 
bei knygas. Sąmonės nebeteko 
tris dienas prieš mirtį. Ligoniu 
rūpinosi dr. J. Paprockas. Prie 
ligonio lovos nuolat budėjo jo 
sūnus Domininkas.

A. A Domininkas Nargelavi
čius buvo gimęs 1888 rugsėjo 
4 Raseiniuose, kur gyveno jo 
tėvas, buvęs prokuroras Sibi
re, išėjęs į pensiją. Tėvo pėdo
mis pasekė ir sūnus. Baigęs 
Šiaulių gimnaziją ir Petrapilio 
universitete teisių mokslus, vi
są savo gyvenimą paskyrė tei
sininko profesijai. »

174 Tilghman Street 
ALL£NTOWN, penna. 
HEnfock 5-2069

Buvo kažkokios slaptos durys, 
pro kurias žinios išeidavo į vie
šumą ir atsidurdavo spaudoje 
anapus uždangos. -

Kas buvo svarstoma komisi
joje, pasirodydavo po kurio lai
ko sovietinėje spaudoje.

“Pst, priešas klausosi”, pasi
darė išvadą apsaugos ministeri
ja ir parlamento prezidiumas. 
Tačiau kambario tikrinimas nie
ko nedavė. Mikrofono nerasta. 
Vadinas, kas nors paslapties ne
laiko iš tų, kurie posėdžiuose 
dalyvauja. Sunku betgi buvo 
ką nors įtarti. Tokiu atveju ten
ka įtarti visus, nors ir pačius 
patikimiausius žmones.

Vardas ir pavardė

Adresas ..................

surūpinančio, kad lietuviai ne
nuskriaustų per daug nekalto 
ruso. Vienu laiku jis T2’ papy
lė straipsnių seriją, iš kurių 
skaitytojui gali atrodyti, kad 
ne rusai daro t skriaudą oku- 

atnaujino polemiką su Alg. puotai Lietuvai, bet priešingai... pogrindžio atstovo iš Lietuvos
Salči-n "Apmastymais .pi. <fe- DIRVA (,[Įę „jaunos

Z1 *. . , .... ,,, tos” buvo"'dar papildžiusi dr.
kūne buvo paskelbti “Darbo p įteiki.

žurpale. Autonus taranuos j ^eekiui buy0
Saloaus .samprotavimus “gariu- ..NaujleTOe* per nu-
nančiais tironišką Sovietų Ru- > . . y
sijos režimą ir siekiančiais pa- U
laužti mūsų pastangas kovoje SANDARA tuo tarpu lapkr. 
už pavergtos tautos išlaisvini- 25 jiraiiėše, kad Chicagojė laj> 
mą”. šiai polemikai aktualumo krišo 20 lankėsi Sovietinės at-

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

Dr. A. Maceina SAULftS GIESMfi, LIETUVIŲ ARCHYVAS - 
Bolševizmo rrietai, Arkivysk. J. Skvireckas LEKCIJOS IR EVAN
GELUOS, Arkivysk. Pr. Būčys — MARUOS APSIREIŠKIMAI 
LIURDE, GuAreschi DON KAMILIAUS MAŽASIS PASAULIS (I 
dalis), J. Gailius SUSITIKIMAS, Prel. Pr. Juras PRANASYSTftS 
APIE PASAULIO PABAIGĄ, Dr. Pr. Gaida MILŽINAS, DIDVY
RIS, ŠVENTASIS, Dr. J. Girnius LAISV8 IR BŪTIS, O. Swett 
Manfen DŽIAUGEIS GYVENIMU, Mark Tvain PRINCAS IR 
ELGETA, A. Giedrius TSVŲ PASAKOS.

____ Kupranugario vilnų 
’ -’TH kambariniai sandaliai 

grynos vilnos
ESfrĮ-f. odiniais padais

15,98

tarnavo caristinėS Rusijos se
nate, dirbdamas prie įstatymų 
interpretacijos ir bylų sprendi
mo. Karo metu dar ėjo spau-

atvykimą į Vakarus. Istorinį 
vaizdą tas apmąstymas gadina 
ne tik dideliu piktumu prieš 
“klerikalus”, bet dar labiau fak
tų iškraipymu dėl Vlako dele- 
gatfirua sudėties, dėl tos delega
tūros įgaliojimų < priėmimo ar 
atmetimo.

tHRVbJE lapkr. 21 J. J. Ba- 
_r__________________ chanas apmąstė lietuvių spau- 

galėtų duoti nebent tai, kad stovybės Washingtone sekreto- doB ateitį —
Lietuvos sovietinė spauda ir rius L Kapočius ir turėjo pa- Moto ateiMntį p«-
vėl A. šalčiaus pasisakymus sikalbėjimą^ su komunistuojan- vasarį lalftrHCto tuvMiavfcną .. 
“Darbe” pristatė kaip Vakaruo- veikėjais. — susitarti dėl galimos beū
se esančios lietuvių jaunosios Akciją norįs iiplirti ypačiai droš linijos BetuYiškais rmka- 
kartos pasisakymus, kurie yra P* . Lietuvoje torto įais. “Jei nenorėsime ir nemo-
priešingi senosios kartos atsto- b** kėsime kooperuoti, jei vieni Ja
vam. Tik tokiais Kreipia taip pat dėmesį į tus kirsime ir niekinsilne, vie-

jaunoskn kartos atstovais So> atgabentus iš Lietuvos filmus, ni kftllš sflpninMme, tai tuo tik 
vietiniai laikraščiai laiko ne tik i atvykusį rašytoją E. Mieželai- lengvinsime Lietuvos okupan- 
A. Šal»v, bet ir Macky, U Laikraštis laiko tai chruš- tams L.. Neffiėglnsiųie fia aiš- 

kuris rašė “Metmenų” žur- čiovininkų ofenzyvos stiprini- tinti, ar tai dėka jų pastangų.
mu. bet vyksta Amerikos lietuvių

KELEIVIS Ipakričio 23 tebe- , LAISVĖ lapkr. 29 betgi nu- patriotinės veiklos skaldymas 
tęsia pasisakymus dėl naujo as- siskundžia pranešimu iš vienos ir vif dažniau pasirodo viso- 
mens šalia A. šalčiaus — kolonijos, kad į atgabentų iš kios istorijos’ su pagrafinimais. 

dėl Vyt. Sirvydo straipsniu* Lietuvos filmų antrą rodymą propagandinės mintys laikraš- 
Esą “Sirvydo daugelio me- žmonių susirinko jau mažiau čiuose ąr žurnaluose, kur skel

tų kūryba T. Žiburiuose’ gali- kaip į pirmą. Vadinasi, žuvis biami okupantams malonūs Šū- 
ma nušaipyti kaip žmogaus, be- ant mešicerės nekimba. Laik- Idai ir mandri išvedžiojimai”.

Greitai ttpiklomi užsakymai pažtu. Katalogai siunčiami nemokamai

MOTERIŠKOS PERLON KOJINĖS 69c ir daugiau 
VOKIŠKOS HELENKA VYRIŠKOS KOJINES 79c

(Vardas ir pavardė) ®

SALAMANDER
335 EAST'VSth STREET (tarp 1 ir 2 Avė.) N.Y.C. • EN 9-3045 
58-02 MYRTLE AVENUE. RMgewood - Braoklyn • EV 1-3727

DARBININKO administracija prieš Kalėdų šventes ir 
Naujus Metus kviečia pasinaudoti dideliu

PRENUMERATOS PAPIGINIMU IR DOVANOM
• DARBININKĄ užsakant nuo dabar ligi 1961 metų pabaigos 

prenumerata skaitoma tik 5 doleriai ir duodama priedo viena iš 
žemiau išvardintų knygų (pasirenkama užsakytojo).

...... ^.,-i

B | '--įįį



* A. Jakšte gimimo Ante io 
poeziją, kritiką, mokslą, visuo
meninę ir kultūrinę veiklą yra 
gana daug ratyta,- bet vimy 
gana opus klausimas, liečiąs

A.. lokite santykius su caro 

nėra kaip reikiant išsamiau pa-

------ ---------------- -- PRANAS PAULIUKOttiS / :- 1 " ' .' '---------  
<Kte praL>AMcMndrą Dambrauską — Adomi Jakštą laikė ir tebelaiko buvus caro pataikū

ne? Dėl l»~ užsikabinama už atsldry žodžig, o nežiūrima visos kultūrinės kr patriotinės votie- 
los ir darbęfKam tas mūšy praeities "kailio tupimas" yra naudingas?

mas, tautą palygina su gyven
tojais, o valstybę su butu. Lie
tuvių tauta yra turėjusi savo 
valstybę, taigi, nuosavą butą.

į

Esi lauktasis, ar kito laukiam?
* Adventas yra laukimas. Baž

nyčia primena lūkestį, kurį žmo 
nija išgyveno prieš Kristų. Lauk 
ta ilgai. Tiip ilgai, kad nevil
tis buvo apėmusi net išrinktą
ją Izraelio tautą. Nuo paskuti
nio pranašo Malakijaus, kuris 
stiprino išganymo viltį, buvo 
praėję pusė tūkstančio metų. Jo 
kio ryškesnio ženklo. Tokio žen
klo, kad neliktų abejonės, jog 

i laukimo metas pasibaigė. Vieš- 
pats tebemaitirio savo tautą aša
rų duona.

jis tikrai buvo ant ribos, iš ku
rios perėjūnas* buvo toks neaiš
kus? Jisai pats siuntė savo tar
nus pas tą, kuris jau ėjo dy
kumų paribiu, ir jo klausė: ar 
esi tas, kuris turi ateiti, ar ki
to laukiame? Jis buvo tiek pa
našus į kitus pranašus, kad kė
lė abejonių. Nesimatė jokio dan 
giško blizgesio. Nesirodė dar 
tokia jėga, kad partrenktų ant 
žemės, kaip vėliau Saulių.

liestas.. Tik Lietuvos socialis
tai, kur pasitaiko proga, jį kal
tina caro pataikūnu. Ir už ką?

bepripažįsta tik vieną patrio- 
tizmo rūšį — "ravoliuciįą", t. 
y. šūkavimą prieš carą. Jam sve- A-į 
tima ir šiandien, kaip tai bu- .

Žvaigždė buvo pasirodžiusi 
tyliąją naktį, bet ir ji užgęso. 
Apraudoti buvo nekalti kūdi
kiai, išžudyti tykojant to, kuris 
turėjo ateiti, bet ir to skausmo 
raudos aptilo. Tie ženklai ne
atrodė tokie, kad visi patikėtų, 
jog laukimas yra jau pasibaigęs. 
Gyvenime niekas iš pagrindų 
nesikeitė. Lūkestis tebeaugo. Ne 
rimas krimto. Negi žmonės bus 
apvilti? Argi bus tuščiai nu
skambėję žodžiai visų pranašų, 

Mesiją?žodžiai apie ateisimą

pasirodė 
Pasigirdo

Atsakymas atėjo netiesiogi
nis. Aklieji regi ... Kurtiniai 
girdi, mirusieji keliasi ... Pa
laimintas, kuris manimi nepa
sipiktins ... Ar tai reiškė žen
klus, kurių buvo laukiama? Lau 
kiama ilgai. Ir vis dar tebelau
kiama.

Nevisi suprato, kad buvo kal
bama ne tiktai apie aklas akis 
ir kurčias ausis, bet ir apie ak
lą bei kurčią dvasią. Nevisi 
patikėjo, kad kelsis visi miru
sieji, ne tiktai Jairo duktė ar 
Lozorius. Kas netikėjo, tas ir 
pasipiktino. Pasipiktino net pa
čiu ryškiausiu išganymo ženklu 
— kryžiumi. Negi turėjo ateiti 
tas, kuris buvo žmonių nukry
žiuotas?

Amžiai bėga, o anas klausi
mas vis tebetveria: ar esi tas, 
kuris turėjo ateiti, ar mes kito 
laukiame? Visi tebelaukiame at-

Iš aušrininkų ir varptaitikų 
nė vienas taip atidžiai ir rū
pestingai nesekė Lietuvos ir 
Varšuvos lenkų spaudos bei jų 
nuotaikų, ir su jais tiek nėra 
polemizavęs, kaip A. Jakštas. 
Jis 1902 pirmas parašė lenkiš
kai “Lietuvio balsas” atsišau
kimą į Lietuvos lenkus, kvies
damas juos į bendrą tautinį 
lietuvių darbą. Į tą kvietimą 
lenkai atsakė: niekados! Nuo 
1907 pradėjus eiti kultūros žur
nalui “Draugijai”, kiekvienam 
numery buvo platus skyrius, 
lenkų ir rusų spauda apie Lie
tuvą, kur A. Jakštas daugiau
sia polemizavo su lenkų spau
dos užmačiomis Lietuvos at
žvilgiu. Po ketverių metų to
kios polemikos, matyt, jis no
rėjo kiek plačiau paliesti ir iš
dėstyti vienų bei kitų tautinės 
kovos dėsnius. “Draugijos” 49 
ir 50 num. 1911 metais paskel
bė ilgoką straipsnį 

"Faktai ir principai" 
Šitame straipsnyje A. Jakš

tas suglaustai atpasakojo Lietu
vos istoriją, lenkų pastangas 
Lietuvą prijungti, lenkinimo po
litiką Lietuvoje, o iš kitos pu
sės nurodė lietuvio, kaip savo 
krašto šeimininko, teises ir Lie
tuvoje gyvenančių lenkų parei
gas lietuvių tautai.

Apie Lietuvos ir Lenkijos 
nepriklausomybės netekimą po 
padalinimų autorius taip išsi- 
reiškia:

“Lenkų karalystė ir D. Lie
tuvos kunigaikštystė pasilieka 
prijungtos prie Rusijos viešpa- 

Sunkiais žingsniais daugel tystės. Aukščiausios valdžios 
teisės pereina nuo rusų caro, 
kuris yra dabar teisėtas ne tik

' O dabar gyvena svetimame bu
te, Rusijos imperijoje, kurios 
šeimininkas yra rusų tauta, d 
namo prižiūrėtojas — caras. 
Visos 125 tautos, gyvenančios 
Rusijos name, turinčios vykdy
ti vyriausiojo namų prižiūrėto
jo, suprask, caro,” kiekvienai keliamą revoliuciją, pataikavę 
tautai paskirtus nuostatus ir 
mokėti mokesčius už butą. Tai
gi ir lietuviai, gyveną rusų na
me, turi atlikti tam tikras pa
reigas namų prižiūrėtojui, 

"kuris draug yra ir lietuviy 
tautos apgyvento buto šeimi
ninku. | jį tad ir privalo lietu
viai kreiptis, kuomet randa, jog 
ję butui reikalingas tūlas re
montas" (50 nr. 165-166 pusi.), 

šitomis mintimis-'pasipiktino 
lenkų laikraštis “Kurjer Li- 
tewski”, “Vilniaus Žinios” ir 
Lietuvos socialdemokratai. Ka
dangi A. Jakštas buvo katali-

kiškos visuomenės ideologas, raščiuose ir dar šiandien ne- 
tai tie kaltinimai tapo bendri- ................. ......
iriai visiems kunigams ir kata
likams. Petrapilio seime 1917 
socialdemokratai griežtai pro
testavo prieš katalikiškų sro
vių atstovų įsileidimą į seimo 
prezidiumą. Jie ten linksniavo 
ir kuii. A. Dambrausko vardą. 
Girdi, Laukaičiai, Dambrauskai 
kovoję prieš socialdemokratų

užmirštanti. Tarp kitų, Kapsu
kas užsipuolė ir A. Jakštą. Pa
citavęs ilgesnę ištrauką iš jo 
straipsnio “Faktai ir principai”, 
rašė:

"Lietuviai pavirsta pas kler-i 
kalus Rūsy valstybės įnamiais, 
caras — jy prievaizda ir val
dovas; tildai į jį lietuviai pri
valą kreiptis, prašydami .kokį ' 
remontą padaryti. Apie jokią 
kovą dėl išliuosavimo iš po ca
ro jungo nė kalbos pas juos 
nėra. Antraip, jie kaip galėda
mi, padeda savo užvaizdai ir 
vadovui laikyti savo rankose 
nelabai paklusnius įnamius,... 
padeda lupti nuo jy po devy
nis kailius" (31 psul.).

Kapsuko demagogiškus ar- 
Tą knygelę slapta gabeno ir gųmentus panaudojo ir social- 

į Lietuvą ir mėtė visur, siek- demokratų veteranas K. Bieli- 
damas-pasėtf lietuvių tarpe ne
pasitikėjimą kunigais ir sunai
kinti tikėjimą. Minėtos knyge
lės priekaištai kunigams buvo 
kartojami socialistiniuose laik-

carui, apgaudinėję lietuvių vi
suomenę, o dabar kunigai no
rį pasinaudoti revoliucijos lai
mėjimais iy tautai primesti sa
vo valdžią.

Sovietinėje Rusijoje 1919 
bolševikų pinigais V. Kapsukas 
išleido knygelę
...."Kunigai ir caro valdžia"

vo svetima anais bendradarbia
vimo su V. Kapsuku laikais, 
kad yra ir antra patriotizmo 
rūšis — "evoliucija", t. y. laik
raščių, knygų, draugijų, mokyk
lų, kultūrinio, ūkinio gyveni
mo kėlimas, kaip būtina sąly
ga aukštesnei pakopai — nepri
klausomam gyvenimui.

Visai neįsigilinus į viso 
straipsnio tikslą ir jo dvasią, 

. o tik paėmus atitrauktų porą 
- sakinių, naudoti iš anksto jau 

sugalvotam apkaltinimui yra la
bai netikslu ir nekritiška. As
mens veikla, jo politiniai sie
kimai ir programa

turi būti sprendžiama ii vi
sos jo veiklos, iš visę jo dar
kę ir raity. (bus daugiau)

Lūkesio neviltyje 
dar vienas ženklas; 
tyruose šaukiančiojo balsas: tai
sykite Viešpaties kelią! Bet tas 
šauklus balsas raižė žmonių są
žines: darykite atgailą! Žmonės 
ne atgailos buvo laukę. Jie lau
kė atmainos. Tokios atmainos,
kuri nekeistų surambėjusios mainos, kun nekeistų dvasios, 
dvasios. Surambėjo ilgai belau- 0 tik gyvenimo aplinkybes, kai 
kiant išviršinės pakaitos. Izrae- jos pasidaro sunkios, 
lio tautą slėgė svetimųjų ne- ______ ____ ______
laisvė. Kur buvo žadėtasis, ku- žmonių praeina akli ir kurti 
ris turėjo ateiti ir išvaduoti? pro Kristaus atėjimą, pro Jo

mokslą, pro bažnyčias, kryžius lenkų karalius, bet ir Didysis 
ir altorius. Praeina kartais pa
sipiktinę. Kartais kovingi, nir
šus, įtūžę. Jie netiki jokiais žen
klais ir įrodymais, kad Dievas 
žemėje yra Žmogumi vaikščio
jęs.

Balsas Jono Krikštytojo, ku
ris šaukė sąžinei, buvo nutils 
dytas kalėjimo sienų. Netru
kus jam nusiris galva tarp Se
nojo ir Naujojo įstatymo. Ar

Lietuvos Kunigaikštis, kaip tai 
pilname jo titule ir išreiškia
ma”. (49 nr. 59 pusi.).

Kitoje vietoje nurodo betei
sę lietuvių būklę. Tautos ir 
valstybės santykius vaizduoda- Kaune 1921 m.

PREL. A. DAMBRAUSKAS — Adomas 'Jakštas savo kambaryje

Nargelavičius...
(atkelta iš 2 psl.) _

Kaune daug kas jį pažino, 
kaip “advokatą su cigaru”. Ma
tydavo Laisvės Alėjoje bevaikš
čiojant), besėdintį ant suolelio 
ir bekalbantį su kuriuo nors su
tiktu aukštesniu valdininku, ad
vokatu, visuomenės veikėju, ra
šytoju ar žurnalistu. Dažnai

nis savo atsiminimų knygoje
"Penktieji mėtai",
išleistoje 1959 Amerikoje.

1 Jis, taip pat atkartojęs tas pa
čias plikas ištraukas, nuo sa
vęs pridūrė:

"Lietuvos kunigai savo dar
bą dirbo rūsy okupacijos pri- lankė įvairias Lietuvos įstaigas, 
pažinimo, pateisinimo ir net 
teoretiniai jos šiame krašte bu
vimą pagrįsdami ... pats krikš
čionių demokratę partijos su
manytojas ir vienas jos .teore- 
tiky, A. Jakštas (kun. Dam
brauskas) gynė caro okupaciją 
... A. Jakštui Lietuvos užgro
bimas buvo "teisėtas".

Toliau, pacitavęs ilgą ištrau
ką iš A. Jakšto straipsnio apie 
carą, kaip lietuvių namų pri
žiūrėtoją, rašo:

"Ar bereikia komentary šiai 
pataikavimų ir savo tautos ap- 
gaudinėjimy šnekai ... Kol Lie
tuvos "vyriausias užvaizdą" ca
ras buvo stiprus, kunigai ir jy galias. Gyvai domėjosi visa lie- 
sukurtoji partija laikėsi vai- tuviška spauda, ją uoliai skai- 
džios, gynė monarchiją ir visą tė, darydamas savo pastabas.

Paskutinius metus kruopščiai 
rašė savo atsiminimus, giliai 
studijuodamas išgyventą savo 
epochą.

Nuliūdime paliko sūnų Do
mininką, aukštuosius mokslus 
baigusį jau Amerikoje, ir sese
rėną Vytautą Meškauską, žur
nalistą, gyvenantį Chicagoje. Te 
būna jam ramu svečioje žemė
je, kur atgulė ir jo žmona Alek
sandra 1956 m.

taip pat ir prezidentūrą, nesi
varžydamas “rėžti tiesos į akis”.

Toksai paliko ir Amerikoje, 
atvykęs į New Yorką iš Vokie
tijos 1951. Vokietijoje tremtį 
praleido Bavarijoje. New Yor- 
ke ir Brooklyne kurį laiką dir
bo juodąjį darbą, vėliau gyve
no iš skurdžios pensijos.

Kol sveikata leido, buvo labai 
judrus. Lankė kone visus mi
nėjimus ir vakarus, dažnai už
sukdavo į Lietuvos Laisvės Ko
mitetą, redakcijas. Ypač dažnas 
svečias būdavo Darbininko re
dakcijoje, kur keldavo įvairias 
mūsų lietuviškojo veikimo ne-

iinft

esamąją santvarką" (407-408 
pusi.).

Netenka stebėtis, jei V. Kap
sukas' taip rašė 1919. Bet di
džiai nustebti tenka, kad K. Bie
linis tą pat kartoja dar 1959. 
Tai rodo, kad

K. Bielinis atsiliko nuo gy
venimo savo pažiūrom visa pu
se šimto mėty.

Jis vis dar tebekovoja su ca
ru ir kunigais. Jis vis dar te- SS

— O karaliau, — ji kalbėjo pradėjusi mokyklą lankyti) pa
jau žymiai drąsiau, — tu esi kišo jai koją ir ji griūdama su- 
toks galingas! Pasakyk mano sižeidusi kelią. Ąpsiskūndė mo
tetą, kad neverstų manęs tos kytojai, kuri tą vaikigalį suba- 
sriubos srėbti. Aš jos nemegs- rė. Bet ir pati gavo barti, kai 
tu, baisiai! Man darosi blb- kitai mergytei parodė liežuvį, 
ga. O mano tėtė ir mama sako, — 0 karaliau, — skundėsi 
kad aš neaugsiu didelė ir stip- ji vieną rytmetį, — mano tėtė 
ri, jei sriubos nevalgysiu. Pra- nėra geras. Pasakyk jam, kad 
šau pasakyti tetei, kad dėl tos jis kitą kartą nesiųstų manęs 
sriubos man darosi silpna. gulti be vakarienės. Aš taip no-

— Jei nori žinoti, skambink įefoną. Ir neapsirikau. Jau ki- Man reikėjo pagalvoti, ką tu- rėjau pavalgyti ... 
karaliui.

JO HANNS ROESLER

Karaliaus
telefonas

kyti, kam ji buvo labiau dėkin
ga: karaliui ar man? Po to iš
tisus šešeris metus mano įstai
gos telefonas dukters balsu ne
bekalbėjo. Ji buvo išaugusi į 
mergaitę, kuriai rūpėjo nebe) 
pasakos.

Kristutė įsimylėjo. Aš tai ma
čiau. Bet kam iš tėvų gali pa
tikti, kad dukters širdį kitas 
užvaldo? Jeigu dar būtų koks

— O tu, tete, tinai karaliaus
telefoną?

— Žinau. 24 84 42. Jei manai, 
kad nei aš nei mama nežino
me, ką tau atsakyti, šaukis ka
raliaus, — pakartojau. — Jis 
visa žino.

— Gerai, tete! — nusidžiau
gė mano šešiametė dukrelė. — 
Ar galiu aš karaliui skambinti 
ir tada, kai visi miega?

— Ne! Naktimis ir karaliai

tą dieną mano įstaigoje suskam- riu atsakyti kaip karalius, o — O kodėl nedavė valgyti? 
bėjo 248442. ne kaip tėtė. Truputį patylė- — Sakė, kad aš pamelavusi.

įsakiau: čia Kristutė truputį patylėjo,
Tavo tėtė sako tiesą. Jei tartum per išpažintį. — Sakyk, 

— Taip, — atsiliepiau pakei- nevalgysi 'sriubos, nebūsi stip- karaliau, iš kur tėtė sužinojo, 
kad aš truputį pamelavau?

— Ooo! Tai nesunku.’ Tėtė 
tai mato iŠ tavo nosytės. Nega
li pasislėpti.

Kristutė susimąstė. Kažkas

pasigirdo dukters balsas.

tęs savo balsą. — O kas ten ri. Visi mano eldiniai valgo 
kalba? — paklausiau. ’ sriubą, kad būtų stiprūs ir svei-

— Aš. ki.
Ir tu, karaliau, valgai?
Aš? Aš taip pat, Kristu-

— Kristutė. O kaip tavo var- te. ; jai buvo neaišku. Ji klausė:
das, karaliau? — Bet tu, karaliau, valgai — Ar jau taip bloga, kara-

— Mano? Mano vardas yra karališką sriubą ir tavęs nie- liau, truputį pameluoti.. Aš tik 
miega. Karalių gali prisišaukti karalius. Kito neturiu. Ką no- kas nebara, jei nenori. truputį ...
tiktai nuo 9 valandos ryto iki rėtum man pasakyti, Kristute? — Tu klysti, Kristute. Ma- — Ne, Kristute; nė trupu-

r 5 vakare. ' Mergytė tylėjo. Galima buvo no sriuba yra tokia prt, kaip čio. Reikia visada tiesą sakyti..
— Tetuk, užrašyk man te- jausti, kaip jos širdis plakė. ,ir tavo. Jei valgysi, nieluis ir Melas yra negražus ir negar-

lefono numerį! Mano vaiko širdis. Skambinti tavęs nebars. Ar pažadi? langas. Melagių vaikų niekas
nemyli.

— Ar tu, karaliau, manęs
— Nesibijok, Kristute,' — KRISTUTt valgė savo sriubą dabar irgi nemyli? — klausė 

drąsinau. — Mūsų kalbos nie- nesiraukydama ir nepurkštau- susirūpinusiu balseliu.
— čia tas numeris, — pa- kas nesiklauso. Yra uždrausta dama. Keitėsi ir švelnėja, lyg — Tu man dar nepamelavai,

daviau popierėlį. — Gerai sau- kitiem klausytis, kai karalius kokia dama, kuri būtų tarna- Kristele, ar ne?
gok ir niekam kitam nerodyk! telefonu kalba. Kas tave sle- vusi karaliaus dvare. Dažnai

Aš žinojau, kad ir vaikai tu- gia? 
ri savo paslaptis, kurių tėvam 
nepasako. Kartais negali nė ži- lefono ragelį. Aš to nemačiau, kius. 
noti, kas juos slegia. Sugalvo- bet jaučiau. Jaučiau savo vai- Ka 
jau pasaką apie karaliaus te- ko virpėjimą. dauži

— Ooo! Man to maža. Aš 
norėčiau žinoti vardą .

virtuvėje dingo keli pyragaičiai. 
Jie, karaliau, buvo tokie ska
nūs. Aš norėjau daugiau. Aš 
sakiau mamai, kad neliečiau, 
— Kristutės balsas buvo dus
lus ir vos girdimas. — Mama 
pagalvojo, kad katė ...

— Ar turi, Kristute, ir ka
tę? Kaip jau šauki?

— Kic, kic! Bet ji vadinasi 
Migė. Taip tėvelis praminė. Ar
tau, karaliau, patinka toks var- princas? O čia paprastas bemo

kąs. Ir Kristina dar buvo jau
na.1

— Žiūrėk, kad jo nesives
tom į mūsų namus, — pasa
kiau labai griežtai. — Nenoriu 
nė jo vardo girdėti.

Kristina išėjo trinktelėdama 
duris. Tris dienas mudu nekal-

Mano vaiko širdis. Skambinti tavęs nebars. Ar pažadi?
Aš užrašiau savo įstaigos nu- pirmą kartą karaliui nėra jau — Pažadu, 

merį. Niekas kitas tuo telefo- taip paprasta, net ir vaikui, 
nu neatsiliepdavo, išskyrus ma
ne.

—* Ne. Bet tu, karaliau, ma- 
skambino kanižui ir pasakojo- nęs nebari ir nebaudi, tai aš 

Mergaitė tvirtai suspaudė te- ’si aavo rūpesčius'be| nuoty- ir nebijau sakyti, kaip buvo. 
Bet mano mama ..

das?
— Labai. O tu ją mėgsti?
— Labai.

— Tai tu gali katytės ne
tekti.

— Kodėl? — pasigirdo šauk
lus mergaitės balsas.

— Niekas nelaiko namie to- ,___ ... ..
kių kačių, kurios pyragaičius

. nukniaukia. Jas veja laukan. ** ““ “
— Mama negali taip pada

ryti, karaliau! — Kristutė kone 
verkė.

— Tai, Kristute, mama tikrai 
taip padarys.

— Ne, karaliau! Aš daugiau 
pyragaičių nekniauksiu. Katytė 
tokia gera.

— Aš myliu jaunuolį, kuris 
mano tėvui nepatinka. Ar ga
lėtum mano tėvelį įtikinti, kad 
jis būtų kantresnis? Jis turėtų 
bent pakalbėti su tuo, kurį aš 
myliu. '

Kristutė nutilo ir laukė. Aš 
galvojau, ką turėjau pasakyti 
kaip karalius.

— Aš tavo tėvelį gerai pa
žįstu ir žinau, kad jis tave my
li už visa labiau. Jis turi turė
ti rimtą pagrindą, jeigu to jau
no žmogaus nepriima. Gal tu 
tik įsivaizduoji, kad jį myli?

— Ne, aš jį tikrai myliu. Tė
velis to nesupranta. Jis to jau
no žmogaus nepažįsta, o aš pa
žįstu. Aš negalėčiau be jo gy
venti. Man tada geriau nusi
skandinti ...
— P, tu tada kiaurai sušlap
tum, — mano balsas nuskam
bėjo visai nekarališkai. — Jei 
tau muša į galvą tokios kvai
šos mintys, geriau man nebe
skambink!

— Bet, karaliau! Man gi sa-

to suskambėjo mano įstaigos 
telefonas.

—Alio! — atsiliepiau kaip 
paprastai. — Klausau!

— Ar ten karalius? — pasi
girdo dukters balsas. Man vos 
neiškrito iš rankų telefono ra
gelis.

— Taip, — atsakiau. — O 
kas nori su karalium kalbėti?

— Kristina. Pameni, karaliau 
tą mažą mergytę, kuri dažnai 
skambino? Ar galėtum man ir tėčiu. Jis jūnj paklausys, 
šiandien padėti?

— Suprantama, jei tik galė
siu. Tu jau suaugus, tai sun
kiau ką patarti. Kas gi tave 
taip slegia?

Man nereikėjo sakyti kas slė-
- Ar mama bara? kino mane, kad dukters norą gė dukters širdį, bet karaliui
- Ne, bet galėjo barti, kai patenkinčiau. Negalėčiau paša- reikėjo klausti. Ji atsakė:

KRlblELB tebesaugojo ka
raliaus telefono numerį, nors 
jau buvo sulaukusi 17 metų. Su
prantama, jau nebetikėjo pasa
ka. Pasakos pasibaigė su 11 me
tų. Paskutinį kartą šaukėsi ka
raliaus, kai nesutikau jai pirk
ti dviračio. Karalius, aišku, įti-

kei: galiu visada kreiptis, kai 
nežinau, ką daryti. Aš tokia 
dabar sumišusi. Jei man nepa
dėsi, niekas nepadės. Prašau, 
labai prašau pakalbėti su mano

— Taip, aš žinau, bet neno
rėčiau jo trukdyti tokiu reika
lu. Juk tau, Kristute, dar tik 
17 metų.

—Kai sutinka tą, kuris yra 
skirtos, visai nesvarbu, ar turi 
17 ar 27. Dažniausiai jį sutin-

(Nukelto į 5 psl.)
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Ateitininkų sukakties šventė
Lapkričio 12 ir 13 Philadel- 

phijos ateitininkai sendraugiai, 
studentai ir moksleiviai bendro
mis jėgomis suruošė iškilmingą 
ąteitininkų auksinio jubilėjaus 
minėjimą. Į šventę atsilankė 
svečių iš Washingtono, Balti- 
morės ir New Yorko.

Šeštadienį, lapkričio 12, Smy- 
lies svetainėje įvyko koncertas 
— balius. Po vakarienės koncer 
tinę dalį su dideliu pasiseki
mu išpildė New Yorko miesto 
operos solistas Arnoldas Vo- 
ketaitis. šalia lietuviškų dainų 
solistas padainavo vieną ariją 
iš Fausto prancūzų kalba ir vie
ną iš operos Ernani — italų 
kalba. -Solistas publikos buvo 
labai šiltai priimtas ir turėjo 
padvigubina dainą skaičių, kad 
nuramintų klausytojų entuziaz
mą. Jis savo klausytojus žavė
jo ne tik savo sodriu balsu, 
bet ir savo lietuvišku nuošir
dumu.
" Į pobūvį atsilankė labai gau
sus dalyvių skaičius. Ypač į 
koncertą suplaukęs jaunimas 
pralenkė visas rengėjų viltis. 
O po koncerto vykusių šokių 
metu ne vienas sendraugis jau 
nebetilpo ant šokių platformos. 
Pobūvis baigtas 12 vai.

Sekmadienį, lapkričio 13, šv. 
Andriejaus bažnyčioje buvo iš
kilmingos pamaldos. Prieš pat 
pamaldas buvo pašventinta nau
ja moksleivių Prano Dovydaičio 
kuopos vėliava, kurios krikšto 
tėvais buvo prof. A. Salys ir 
B. Petrauskienė.

Pamaldas laikė ir progai ati
tinkamą pamokslą pasakė kun. 
dr. K. Širvaitis. Jis ragino atei
tininkus į dinamišką veikią, 
linkėdamas, kad būdami klajo
jančiomis tėvynės žiežirbomis 
neužgestų, bet užkurtų dar di
desnius laužus savo močiutės 
Lietuvos ir Kristaus garbei. Pa
maldų metu solo giedojo Z. Kal- 
vaitienė ir parapijos choras, va
dovaujamas V. Matonio. Visi 
ateitininkai gražiu būriu prisi
artino prie Dievo stalo.

Tuojau po pamaldų šv. An
driejaus par. salėje įvyko iš
kilmingas minėjimas, į kurį su
sirinko pilna salė lietuviškos 
visuomenės. Scenoje, prožekto
rių šviesoje, spindėjo mūsų tri
spalvės, ateitininkų ženklas ir 
šūkis: “Už Kristų ir Lietuvą”.
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DR. A. JUOZAPAVIČIUS atida
ro minėjimą. (Visos šio puslapio 
nuotraukos V. Gruzdžio)

Sceną meniškai dekoravo A. 
Gaigalas.

Minėjimą atidarė dr. Z . Juo
zapavičius, sendraugių skyriaus 
pirmininkas, iškeldamas ateiti
ninkų kovos ir veiklos princi
pus ir nusakydamas šventės 
reikšmę. Į garbės prezidiumą 
pakviesti: S. Sužiedėlis, kun. 
dr. K. Širvaitis, kun. St. Rai
la, prof. A. Salys. B. Petraus
kienė ir B. Raugas. Į darbo 
prezidiumą — K. Pliuškonis. 
R. Puodžiūnaitė, ir St. Karaš- 
ka. Minėjimui pirmininkavo K. 
Pliuškonis.

Moksleivių ir jaunesnių moks 
leivių įžodžius davė virš 30 jau
nuolių. Junučius pristatė jų 
globėja B. Gasparėnienė, o 
moksleivius — egzaminų komi
sijos pirmininkė T. Gečienė, per 
skaitydama egzaminų komisijos 

protokolą, ir moksleivių kuo
pos pirmininkas St. Karaška. 
Įžodžius skaitė kun. dr. K. Šir
vaitis. Ženklelius įsegė Fede
racijos vadas S. Sužiedėlis. Po 
to kiekvienas įžodininkas pri
klaupęs bučiavo vėliavą. Į įžo- 
dininkus trumpą sveikinimo žo
dį tarė Federacijos vadas S. 
Sužiedėlis ir vėliavos krikšta
tėvis prof. A. Salys. Įžodinin- 
kų vardu kalbėjo A. Skladai- 
tis ir B. Raugaitė. Įžodžio ak
tas baigtas ateitininkų himnu.

Po to S. Sužiedėlis skaitė 
progai paruoštą paskaitą. Pre
legentas nuosekliai ir logiškai 
išdėstė ateitininkijos uždavi
nius ir principus, ypač užak
centuodamas tautiškumą ir re
ligijos reikšmę. Nurodė ir prie
mones tautiškumui ir tikėjimui 
išlaikyti.

Po paskaitos sekė sveikini
mai. Lietuvių Bendruomenės 
vardu sveikino B. Raugas, Lie
tuvių moterų tarybos vardu — 
J. Augaitytė, o raštu — Lietu
vos vyčių Philadelphijos kuo
pa. Oficialioji dalis baigta Lie
tuvos himnu.

Toliau sekė meninė dalis. 
Pranešinėjo B. Puodžiūnaitė. 
I. Avižonytė padeklamavo B. 
Brazdžionio “Šiaurės pašvais
tę”, jauna talentinga smuiki
ninkė B. Pompulytė pagrojo 
Bacho ir kitų klasikų kūrinių, 
o Z. Kalvaitienė padainavo lie
tuviškų dainų. Akomponavo A. 
Kaulinytė. Visos menininkės 
publikos buvo labai šiltai sutik
tos.

Uždarymio žody A. Juozapa
vičius padėkojęs visiems pro
gramos dalyviams, išreiškė ypa
tingą padėką visuomenei už pa
rodytą dėmesį ir gausų daly
vavimą. tai ateitininkai priima 
kaip brangiausią dovaną jubi
lėjaus proga..

Po to sekė ateitininkų arba
tėlė. kurią gražiai paruošė sen
draugės, o vėliavos kūma B. 
Petrauskienė visus vaišino la
bai skaniais jos gamintais tor
tais ir pyragais. Jaunimas pa
dainavo labai nuotaikingų lietu
viškų dainų, o sendraugiai be
sišnekučiuodami jaukiai pralei
do laiką. Dalyvis

Lincoln Continental limuzi
nai, 1961 modelio, nuo lapkri
čio 21 trijų mėnesių laikotar
piui yra išstatyti Idlewild ae
rodrome ir Grand Central ge
ležinkelio stotyje, o taip pat 
ir Nevvarko aerodrome.

Baltas 4 durų Sultana Sedan 
rodomas ant gražios platformos 
1361 Lincoln Continental rin
koje pasirodė lapkričio 17. Be 
minėtų New Yorko ir Netvarko 
aerodromų. Lincoln Continen
tal dar rodomas Detroito Met
ropolitan, Anon Center — Ft. 
Worth, Miami International. S. 
Francisco International ir Cle- 
velando aerodromuose, (skelb.)

I i

GARSĖS PREZiOlu,iš k. j d. — B. Raugas, p.^i. A. Salys, B. Petrauskienė, S. Sužiedėlis, kun. 
St. Raila, kun. K. širva. Js.

MOTINI M.
Per liūdnojo birželio minė

jimą Sao Paulo mieste priėjo 
prie manęs švelnioji seselė M. 
Teresė tardama:

— Aš vykstu Pittsburgan. 
Atlankysiu Motiną Aloyzą. Ką 
jai turiu nuo jūsų pasakyti

Kraujas mušė man galvon 
nuo susijaudinimo. Nejau Mo
tina Aloyza tebėra šiame pa
saulyje? Nejau ji nenukeliavo 
anapus? — žaibu blykstelėjo 
man viltis, ir akimirksniu už
geso.

— Ar josios kapą aplanky- 
sit? — užklausiau virpančiu 
baisu, vis dar abejodama.

— Taip, kapą, — privirtino 
man seselė. — JpjBsų niekad 
neužmiršdavo ir meldžiasi 
jus, — dar ji pridūrė.

— Ir aš už ją meldžiuosi.
— O gal norit, kad jūsų var

du ant Motinos Aloyzos kapo 
pasimelsčiau? — pasiūlė geroji 
seselė.

— Labai būsiu dėkinga, — 
sušnibždėjau, vis dar ‘negalė
dama atsigodoti nuo susijaudi
nimo.

Savo gyvenime nemaža ver
tingų vienuolių pažinojau, bet 
a. a. Motina Aloyza mano šir
dy neužmirštamai pasiliko.

Motiną M. Aloyzą susipaži
nau tarptautinio eucharistinio 
kongreso metu Rio de Janei- 
re. Man bebudir.t Liet. Religi
nėje parodoje, priėjo ji prie ma
nęs ir tarė: “Parašyk ką nors 
Darbininkui, bendradarbiauk ja
me”. Lankytojų buvo daug pa-

i

t
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— Padėkos dienos savaitga
lio nelaimėse žuvo 523 žmonės. 
Automobilių susidūrimuose 376.
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~hfvąUT£ AVU0NVTe’ Jaunutė ateitininkė, davusi jžodj, bučiuoja vė

ALOYZU PRISIMENANT
K. Pažėraitė

rodoje ir aš nespėjau jai nie
ko atsakyti. Tik grįžus San Pau
liu užmezgiau su ja kontaktą. 
Ir tai neskubėdama, nes tada 
dar nežinojau, kad Motina M. 
Aloyza nėra užsidarėlė vienuo
lė, vien tesirūpinanti savo ir 
žmonių išganymu. Tik vėliau 
paaiškėjo jos visuomeniškumas, 
jos nepaprastai švelni meilė 
Lietuvai ir tautiečiam. Tai iš
ryškėjo, kai “Mūsų popiečių ’ 
vedėjas muz. Jenas Kaseliūnas 
ją pakvie.ė i vieną sekmadie
ninių popiečių Beloję. Mo
lina Aloyza, atvykusi su sesele 
Regina ir su kitomis vietinėmis 

- seselėmis, rado salę sklidiną į- 
vairaus amžiaus tautiečių, čia 
Motina Aloyza pasidžiaugė po
piečių lankytom meniška pro
grama ir tarė į susirinkusius 
nuoširdų žodi, kuris buvo įtrauk 
tas, drauge su visa Motinos 
Aloyzos garbei suruošta progra
ma, į fonografo juostas, šioje 
jos kalboje įsidėmėtini žodžiai:

.. Ko jūs bijote? Nejau 
lis.avių vaikų galva tokia men
ka. kad jie negali savos kalbos 
r.ukėti. kaip ir portugališko- 
rios? Kiek aš žinau, lietuvių 
va.kai turi gerą protą ir atmin
ti . y a gabūs. Tėvų nei mylėti 
■ f i ■ daugiau širdies, negu gal- 
vo,'. ebijokite būti lietuviais!”.

jdami savo nuoširdžią 
ji da- pasakė:
Sveikinu jus, kad kiek- 

’• c . . ekmadieni šioje saliukė-

je renkatės ir lietuvišku žodžiu 
pasilinksminate. Laukiu, kad 
Dievas čia jus aplankytų ir lai
mintų, kada tik čia būsite ir 
čia linksminsitės . . . Mokykitės 
ir linksminkitės! O kaip užaug
site, galėsite Lietuvai didelius 
darbus nuveikti bei į ją sugrįžti 
ir iš vargo ją pakelti. 0 jei į 
Ameriką atvažiuotumėte, labai 
gražiai jus priimsiu ir prie šir
dies priglausiu”.

Ir Motina .Aloyza užtraukė 
“Lietuva brangi, mano tėvy
ne”, įtraukusi į šią dainą vi
sus susirinkusius. Šių popiečių 
lankytojų daugumas buvo juo
dadarbiai mažaraščiai darbinin
kai ir jų vaikai. Motina Aloy
za nepasitenkino vien oficialiu 
savo dalyvavimu. Ji pati kalbi
no daugelį lankytojų asmeniš
kai, tartum norėdama giliau į- 
eiti į tautiečių širdis ir įdiegti 
jiems dar daugiau tėvynės mei
lės.

Grįžusi Amerikon, M. Aloy
za neužmiršo ne tik mūsų as
meniškai, bet ir popiečių lan
kytojų, remdama popiečius ne 
tik morališkai, bet įvairiomis 

(Nukelta į 5 psl.)

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETUVA
yra geriaus a dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis. tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Kalėdinė dovana 
Kiekvienam verta jį pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti,,ypač mū
sų draugams amerikiečiams.
Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija, 
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. 

Gaunamas ir pas platintojus.
Kaina — $5.00
Užsisakyk tuojau!

ILGO GROJIMCųLIETUVIšKOS PLOKŠTELĖS 

(Long Play HF-Fi Lithuanian Records) 
papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų albumas 
Sophie Bankus radijo vakarušklninkės dainuoja. 10 liet, dainų 

ir 10 kalėdinių ..................................................................
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Baltaragio malūnas. K. Borutos; išpildo Montrealio lietuvių 

dramos teatras (dviejose plokštelėse) ........................

DARBININKAS, 910 VVilloughby Avė, Brooklyn 21,

5.00
6.00

10.00

Siuntiniai j Lietuvą i 
t LIETI VII PREKYBOS BENDROVE i
► 1 4

► L O N I) O N E <
► Pranešame visuomenės žiniai, kad švenčių proga gauta daug naujų 1
► įvairių medžiagų iš ko galima pasirinkti sudarant siuntinius savo <
► artimiesiems: 100 įvairių medžiagų vyriškiems kostiumams J
► 200 jv. medžiagų moterišk. košt ūmams ir suknelėms <
► 100 iv. medžiagų moterišk. ir vyriškiems paltams * 
t Visos vilnonės medžiagos angliškos su jaud mis "Made in England” J
► Medžiagų pavyzdžius galima matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovą <

J 337 UNION AVENUE..................... BROOKLYN 11, N. Y. <
► EV 7-4940 — EV 4 1232 j
L____________________________________J

Kilnios sielos 
lietuvė

Jausmingos dėkingumo maldos
Liūdnos mintys gaubia mus 

visados, sužinojus apie kieno 
nors mirtį. Liūdna ir skaudu, 
kai sužinome tai žymiai vėliau, 
o ypač, jeigu miręs asmuo yra 
nusipelnęs mūsų nuoširdaus dė
kingumo.

Teatsiliepia, tepasimeldžia 
bent dabar velionies paguostie
ji, padrąsintieji ir jautriai pri
ėmusieji josios ištiestą pri
blokštiems vargšams — bena
miams prielankumo ranką.

A. a. Agota Magdalena Jan
kauskaitė - Krakauskienė buvo 
gimusi 1888 balandžio 7 Bu
rokų kaime, Sangrūdos vlsč., 
Suvalkų Kalvarijos srityje. To
ji turtinga ūkininko šeima už
augino keturias dukteris ir vie
ną sūnų, kuris ir dabar gyve
na terorizuojamoje Lietuvoje. 
1909 Agota atvyko į Nevv Bri
tam, Conn., 1912 New Jersey 
ištekėjo už Domininko Kra- 
kausko ir nuo 1915 gyveno nuo
lat Clevelande. Mylinčio ir nuo
lankaus vyro maloniai rūpina
ma. neprivalėjo jokio papildo
mo uždarbio ir gražioje, dievo
baimingoje bei pavyzdingų san
tykių šeimoje išugdė lietuviš
koje dvasioje beauklėdama tre
jetą sūnų ir vieną dukrą. Lai
mingieji tėvai galų gale susi
laukė trylikos vaikaičių ir pen
keto net ketvirtos kartos tė- 
vainių.

Didesnėms lietuvių pabėgė
lių bangoms pradėjus plaukti 
į šitą šalį, 1948 - 1950 šioji ge
radarė mielai priėmė savo pašto 
gėje, šelpė ir globojo ištisą ei
lę tokių, kam net ir diena at
rodė beveik be vilties. Tiek 
atskiri asmenys, tiek šeimos nie
kados neužmirš raminančios ši
lumos, sklindančios iš tos lie
tuviškos, tikrai krikščioniškos 
širdies.

Pastoviai bendraudama su 
šv. Jurgio parapija, pamėgo ją 
ir prisirišo tiek, kad net per
sikėlusi į priemiestį gyventi, 
dažnai atvažiuodavo ton bažny
čion, kad ir turėdama pašonė
je kitą lietuvišką parapiją.

Ilgalaikė ir ištikima Darbi
ninko skaitytoja, seniau domė
josi Draugu, šv. Pranciškaus 
Varpeliu ir tarpais dar vienu 
kitu laikraščiu.

Šiaip buvusi labai stiprios 
sveikatos. Tik maždaug prieš 
metus prasidėjo širdies plėti
masis. Rūpestingo dr. Juodėno 
pagydyta, beveik pusę metų 
jautėsi bemaž gerai. Ir staiga 
rugpjūčio 27 — netikėtas šir
dies priepuolis nakties metu. 
Gydytojas numato pavojų, at
vyksta kunigas, skubiai renka
si visi vaikai ir 5 vai. 20 min. 
ryte šios kilnios sielos lietuvės 
gyvybė užgęsta.

■Palaidota Ali Souls Cemete- 
ry.

Teilsisi ramybėje, teišklauso 
Viešpats josios artimųjų ir jos 
gailestingumo patyrusių maldas

Vladas Braziulis

8

$4.00
4.50
4.50
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ŽALGIRIO KAUTYNIŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS
NEW HAVEN, CONK

mūsų

BALTIMORES ŽINIOS

STOUGHTONO ŽINIOS
Paliko 15,000 stoughtonie-
ciam

ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILEJŲ1860 1960

Brangiam Kolegai

Domininkui

THE

KINGS COUNTY
AJA JUOZUI KLIMAVIČIUI

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

S. J. MIKULSKIAI
J. A. EITMANAl
A. V. ZIKARAI
A. G. MIKULSKIAI
D. MIKULSKYTR

tragiškai žuvus, jo broliui kun. VACLOVUI SIRKAI 
kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia

— Jubilėjinį Ateities žurna
lo koncertą — balių ruošia 
Ateities redakcijos ir adminis
tracijos kolektyvas Chicagoje 
balandžio 15-16 d.d.

kur Jtag pinigai tarnauja tik jums
BROOKLYN, New York

mažai su ja bendrauti, negali
me jos užmiršti, tai galim įsi
vaizduoti, kokį trūkumą jaučia 
seselės pranciškiėtės Pittsbur- 
ge ir tautiečiai Amerikoje, su 
kuriais jai teko ilgiau bendra
darbiauti. Ypatingai Motinai A- 
loyzai rūpėjo lietuviškas jauni
mas, kuriam ir paliko įsidėmė
tinus nerašyto testamento žo
džius: “Nebijokite būti lietu-

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau (3’,4%

95 St., Woodhaven 21, N.Y.

— Knygų biblioteka nebus 
pilna, jei neturėsi Krėvės, Sa
vickio, Šeiniaus, Katiliškio, Ma- 
zalaitės ir kitų žymiųjų auto
rių veikalų. Naudokitės dabar 
knygų išpardavimu, kai jos at
pigintos net iki 90 proc. Są
rašai gaunami: Gabija, 87-35

metų ketvirčiais dviems metams 
normalaus ir

mirus, gilią užuojautą jo 
giminėms reiškia

ATEITININKŲ studentu ry
tinio pakraščio ideologiniai kur
sai bus gruodžio 27 • sausio 1 
Greenlane, Pa (Boys Camp, 
University of Pennsylvania). 
Registruotis adresu: G. Naujo
kaitis, 73 Memlock St., Brook
lyn 8, N. Y.

don L- McDonocigh; Gtenard P. 
lipscomb; Craig Hosmer; Ed- 
gar W. Hiestand; H. ABen 
Smith ir kt Jie visi jau padė
kojo lietuviams už paramą rin
kimų metu. Taip pat rinkimus 
laimėjo ir artimas lietuvių bi
čiulis Chet Wolfrum, Kalifor
nijos legislatūros narys. Tiesa, 
Kalifornija šiuose rinkimuose 
balsavo gana respublikoniškai 
— Nixon ir Lodge laimėjo Ka
lifornijoje virš 20,000 balsų 
skirtumu.

— Binghampton, N. Y., 
Jurgio lietuvių parapijoje 
vai. atlaidai bus gruodžio 
4. Atlaidų pamokslus sakys 
vas Leonardas Andriekus, 
F. M., iš Brooklyn, N. Y.

mažieji dar "pasakė eilėraščių ir 
paskambino pianinu.

Nors programa tęsėsi be, 
pertraukos dvi su puse valan
dos, tačiau apylinkės pirm. A. 
Gruzdžio ji buvo taip sumaniai 
ir sklandžiai pravesta, kad ir 
uždangai nusileidus svečiai ne
norėjo skirstytis.

Toliau sekė vaišės bei šo
kiai. Prityrusių šeimininkių A. 
Zemliauskienės bei A. Jonynie- 
nės bei jų asistenčių Merkevi- 
čienės ir Puslienės pavyzdingai 
parengtas bufetas, valgių Įvairu
mu ir gausumu pralenkė iki 
šiol buvusius. Visi svečiai tiek 
programa tiek bufetu buvo la
bai patenkinti.

Kad ir negausi New Havė- 
no lietuvių kolonija, įvertinda- 
mo šio parengimo gražų tiks
lą — šeštadieninės lituanisti
kos mokyklos išlaikymą, savo 
vieningu atsilankymu sunešė 
gražų pelną — virš 200 doL, 
kurie Jr buvo įteikti mokinių 
tėvų komitetui. SH

viais .
Džiaukis amžina šviesa, mū

sų mylima Motinėle Aloyza, o 
savo kilnią maldą, kaip gražiau
siųjų gėlių puokštę, sudėk prie 
Dievo Motinos kojų . už 
mylimą Lietuvą-

Brodwav Office: 
135 BROAOWAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-8678

Lietuvių Bendruomenės New 
Haveno apylinkė lapkričio 20 
surengė Žalgirio mūšio minėji
mą — vakarą, kurio progra
ma buvo labai įvairi ir įdomi.

Atidaromąjį žodį tarė LB apy
linkės pirm. A. Gruzdys. Po jo 
kalbėjo kun. J. Rikteraitis. Jis 
savo ir klebono .vardu pagyrė 
apylinkę už jos didelę kultū
rinę veiklą New Haveno lietu
vių tarpe, ypatingai už jos rū
pinimąsi šeštadienine lituanisti
kos mokykla, linkėjo sėkmės 
tolimesniam darbui ir kvietė 
visus remti šią organizaciją. Dar

Už ilgametę, rūpestingą a.a. 
Juliaus štarkos medicininę prie
žiūrą, o ypač už rūpestį ir glo
bą jo paskutinėje ligoje, gerb. 
daktarui Vaclovui Paprockui 
reiškiame širdingą padėka.

Žmona ir sūnus

vių patalpomis, kurios bus ski- 
narnos -visų lietuvių organizaci
jų naudojimuisi. Patalpų per
tvarkymui ir dekoravimui vado
vavo F. Žukauskas, bendrovės 
valdybos pirmininkas; pačiai 
bendrovei vadovauja (direkto
rių tarybos pirmininku yra) 
Jonas Uždavinys.

Laimėjusieji rinkimus dėkoja 
lietuviams už paramą
Visi lietuvių draugai respub

likonai Los Angeles mieste ir 
priemiesčiuose laimėjo rinki
mus. Iš kongresmanų pažymėti
ni: Alphonzo E. Bell, jr.; Gor-

Gailestingumo aukos renka
mos kas met advento laiku šv. 
Alfonso bažnyčioje palengvinti 
raupsuotų vargingą gyvenimą. 
Bažnyčios priemenėje yra raup
suotųjų nuotraukos,, kurios pa
skatina žmones aukoti šiam kil
niam tikslui. Visi raginami pri
sidėti ir tokiu būdu įrodyti* Die
vui savo padėką už suteiktą 
sveikatą. Galime didžiuotis, kad 
mūsų šv. Alfonso bažnyčia at
lieka tokį kilnų darbą advento 
metu.

Sodalietės šių metų savo veik
lą baigs rekolekcijom gruodžio 
4 -šv. Alfonso bažnyčioje. Sek
madienį, gruodžio 18. jos lankys 
lietuvius su kalėdinėm dova
nom įvairiose senelių prieglau
dose. Seneliai ne tik džiaugia
si gautomis dovanomis, bet bū
na labai patenkinti, kad juos 
aplanko.

Karių motinos kasmet pas
kutinį lapkričio sekmadienį da
lyvauja 8:30 mišiose šv. Alfon
so bažnyčioje ir meldžiasi už 
žuvusius kare savo sūnus. Šie
met tokios pamaldos buvo lap
kričio 27. Šis gražus paprotys 
jaudina ir kitus maldininkus, 
kurie pamato žilagalves motinė
les bendrai priimant komuniją.

Bažnyčios atnaujinimas vyks
ta nustatytu planu. Darbų vado
vas užtikriną, kad Kalėdoms 
darbas,bus baigtas. Galėsim jas

2UVUSIEMS už Lietuvos laisvę paminklas, pastaty- PAMINKLO aukure uždegama ugnis. (Visos šio pus
tas Jaunimo Centro darželyje Chicagoje. lapio nuotraukos Z. Degučio).

SAVINOS BANK
A MUTUAL BANK

švęsti gražiai atnaujintoje baž
nyčioje.

Gedulingos mišios už ai a. 
Kazį Pakštą buvo lapkričio 27 
šv. Alfonso bažnyčioje 10 vai. 
ryte. Mišias aukojo ateitininką 
dvasios vadas kun. K. Pugevi- 
čius. Po mišių parapijos salėje 
paskaitą apie velioni skaitė dr. 
Vladas Viliamas.

Kalėdinę linksmą programą 
ruošia parąpįjos mokyklos vai
kučiai sekmadienį, gruodžio 11, 
3 vai. popiet parapijos salėje. 
Visi raginami dalyvauti. Vaiku
čiams bus Įteiktos dovanos, ku
rias išdalins prel. L. Mendelis. 
Vaikučiai savo giesmėmis bei 
dainomis, savo eilėmis ir mon
tažu nuteiks Kalėdų džiaugs
mingom šventėm.

CYO parapijos jaunimas su
ruošė išvyką penktadieni, lap
kričio 25. Aplankė šv. Atana- 
zijaus par. jaunimą Baltimorės 
Curtis Bay priemiestyje. Pra
leidę linksma vakarą su tuo jau
nimu patenkinti grižo namo.

Jonas Obelinis

JUOZAS RAJECKAS, Lietuvos atstovas, uždega aukurą; jam asistoja 
birutietės.

kalbėjo Moterų Sąjungos pirm. 
M. Jokubaitė ir Alto pirm. V. 
Šilkas.

Paskaitą apie Žalgirio mūšį 
skaitė Jonas Karys iš Bridge- 
porto, o Danutė Kronkaitytė pa
deklamavo pritaikintą eilėraš-

Eastem Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avtnus 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Plrmad. vakarais nuo 5 iki 8 v

LIETUVIŲ mokytoju Chicagoje metinio susirinkimo metu. 
Z. Jonynienė, V. LiulevičiusJr prof. M. Krikščiūnas.

NORMALUS
PER METUS METŲ

Kalifornijos lietuvių Bend
ruomenės Centro - (Lithuanian. 
Ckmununity Center, Ine.) iškil
mingas atidarymas įvyks gruo
džio 3, šeštadienį, 4 vaL popiet 
įsigyto pastato ir salės adre- 
sas: 4415 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles 29, Calif. Gruodžio 
3 bus patalpų atidarymas, pa
šventinimas ir akcininkų ir jų 
šeimų narių pietūs naujose pa
talpose. Gruodžio 4, sekmadie
nį, nuo 12 vai. iki vėlyvo va- 
karo bus vadinamas “Open 
Hoųse” — patalpų apžiūrėji
mas. Tą dieną visi Los Ange
les lietuviai kviečiami atvykti 
ir pasidžiaugti naujomis lietu-

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Toliau sekė V. Gruzdienės 
parengtas šeštadieninės mokyk
los mokinių vaidinimas “Radi
nys” su įterpta apie Žalgirio 
mūšį istorija, kurią vaikučiams 
ir kartu auditorijai papasakojo 
Vytautas Sušinskas. Jis taip pat 
pagamino vaidinimui puikias de 
koracijas ir didžiulį vytį bei Vy
tauto Didžiojo ir Mindaugo por
tretus. kurie puošė salės sienas.

Didesnę programos dalį iš
pildė muziko prof. Aleksio va
dovaujamas Waterburio vyrų 
kvartetas (K. Seliokas, J. Muraš- 
ka, E. Stulginskis ir J. Brazaus
kas). Kvartetas gražiomis lie
tuviškomis dainomis ir puikiu 
jų išpildymu tiesiog žavėte 
žavėjo klausytojus. Dvi tauti
nių šokių grupės, viena mažų 
šeštadieninės mokyklos moki
nių, antroji jaunuolių, vadovau
jant Linai Mikalavičiūtei ir T. 
Strimaitienei, gražiai užpildė 
programos protarpius. Po to

(Atkelta iš 4 psl.) 
priemonėmis: tai parūpindama 
plokštelių, tai “raganos lempą” 
ar ką kita.

Savo laiškuose, atžymėtuose 
lietuvių seselių pranciškiečių 
obalsiu “Visa atnaujinti Kris
tuje per Mariją”, ši kataliky
bės bei lietuvybės apaštale .ra
gino ir kitus būti tokiais pat 
apaštalais.

Netikėta mylimos Motinos M. 
Aloyzos mirtis, nors jau ar
tėja jos mirties metinės, lig šiol 
tebejaudina visus, kuriem teko 
ją pažinti. Jei mes, Brazilijo
je gyvenantieji, kuriems teko

Izabelė Stiipinytė - Teniukie- 
nė, mirusį 1959 lapkričio 16 
paliko apie 15,000 pinigais ir 
namus bei ūkį vertės 34,000 
dol. šiemet Plymouth County 
teismas pavtirtnio jos testa
mentą. Turtą paveldėjo jos gi
minės Lietuvoje, pusbroliai Pra
nas, Juozas ir Stepas Stripi- 
niai ir pusseserė Julija Wer- 
ner, gyv. Brockton, Mass. Po 
5,000 paveldėjo trys seserys, 
gyv. Stoughtone; Stella Ston
kienė. gyv. 558 Morton St., 
jau apie 18 metų suparaližuo- 
ta; gyvena savo namuose su 
vyru Adomu ir dukrele Olga, 
kuri yra vyr. slaugė. Katryna 
Stočkierė, gyv. 65 Myrtle St.. 
irgi sirginėja. Jos vyras jau 
pensijoje. Su jais gyvena dar 
sūnus Petras ir duktė Sofija. 
Sofija Pacevičienė. gyv. 46 Per- 
ry St. Jos vyras irgi jau pen
sininkas.

Mrs. Viktorija Anusevičienė 
jau seniai serga Goddard ligo- 
ninėje. Turėjo vieną operaciją, 
ir po kokių dviejų ar trijų mė
nesių turės dar antrą.

Betty Savicki buvo apdova
nota šv. Kryžiaus katedroje Ma
rijos medaliu. Savo laiku ji bu
vo lietuvių šeštadieninės mo
kyklos mokinė. M. Kas

,rZ Z Tai
krautuve. :

kurioje gauni geros rOSies prekes
59-10 Myrtle Avenue

RMgewood 27, N. Y. EV 6-6466

Vyčiai posėdžiaus jau Lietu
vių Centro patalpose 
Lietuvos vyčių kuopa gruo

džio mėn. susirinkimą jau turės 
Kalifornijos Lietuvių Bendruo
menės centro patalpose. Tai 
bus metinis susirinkimas, kuris 
įvyks gruodžio 11, sekmadienį, 
4 vai. popiet, šiais metais kuo
pai vadovauja Ona Laurinaity
tė (Ana Laurinaitis), kilimo iš 
Elizabeth, N.J. Ir pirmininkė ir 
pati kuopa yra pirkusi akci
jų šioje lietuvių bendrovėje.

Juozas Andrius — Lietuvių 
Centro tvarkytojas

Juozas Andrius, kuris yra šiuo 
metu Lietuvių Dienų žurnalo 
administratorius, administruos 
ir Kalifornijos Lietuvių Bend
ruomenės Centrą. Jis yra di
rektorių tarybos sekretorius, ir 
jam yra pavesta administruo
ti naujosios patalpos salę. Lie
tuvių organizacijos, norinčios 
Centro patalpomis naudotis, tu
ri tiesipg kreiptis į Jifozą And
rių. Jo telefonai yra šie — dar
bo: NO 4-2919; namų NO 2- 
1728. cc.

(Atkelta iš 3 psl.) 
ka septyniolikmetės. Prisimink 
tik, karaliau, Juliją ir Romeo. 
Julijai nebuvo daugiau kaip 17 
metų, ar ne?

—Tai tik vaidinimas. Maty
ti, Kristute, tu daug kvaršinai 
savo galvą skaitymu visokiau
sių meilės istorijų. Gyvenimas 
yra kitoks.

— Ne, karaliau, gyvenimas 
yra meilė, — prieštaravo Kris
tina.— Pasakyk tai mano tė
tukui.

— Gerai, aš pasakysiu, bet 
ne tai, ko nori. Pasakysiu iš
siųsti tave į kokį < bendrabuti, 
kad iš tavo galvos, išvaikytų 
meilės tvaiką ... J gyvenimą 
reikia blaiviai žiūrėti.

Kristina giliai atsikvėpė. Pas
kui paklausė:

IMPORTUOTA IS VOKIETIJOS 
Moterims: 

Eilutės • Drabužiai 
Sijonai • Megztos liemenės 

Megztukai ir vilonės apat. kelnės 
Importuoti Va Ima line
LIETAUS APSIAUSTAI 

Viriiki megstinukai ir liemenės

LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGIJOS 
New Yorko Skyrius

— Darbininkas kitą savaitę^ 
išeis tiktai trečiadienį, prieš Ne- 
kaito Prasidėjimo šventę.

— Kalėdiniai skelbimai Dar
bininkui laukiami ligi gruodžio 
12. Vėliau atsiųstieji jau gali 
nebetilpti į kalėdinius nume
rius.
— Pre!. M. Krupavičiaus 75 me 
tų amžiaus sukaktis minima Chi 
cagoje gruodžio 18 Jaunimo 
Centre. Paskaitą apie sukaktu
vininką skaitys Jonas Matulio
nis, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, iš Toronto, 
Kanados. ~ “

— Jonas Stankaitis, dėl svei
katos ilgesni laiką likęs Vokie
tijoje, lapkričio 30 šveicarų li
nijos lėktuvu atskrido pas sa
vo žmoną, dukterį ir motiną, 
kurios gyvena Patersone, N.J. 
Žmona su kelių mėnesių dukre
le į JAV atvyko prieš metus.

— Jonas Juška, Aidų skaity
tojas, tremties metu visą laiką 
gyvenęs Anglijoje, šių metų 
gruodžio 3 d. išvažiavo'^’ Austra
liją pas savo gimines nuolati
niam apsigyvenimui.

— Sakyk, karaliau, ar tu dė
vi auksinį vainiką?

— Taip. Ne! Kodėl?
’ — Dėl to, kad negaliu įsi
vaizduoti. kaip geras karalius 
su auksiniu vainiku ant galvos 
galėtų neatjausti vargšės mer
gaitės. Geriau tada turėti res
publiką.

— Gerai, aš padėsiu, — nu
sileidau po ilgos vidinės kovos.
— Aš pakalbėsiu su tėčiu, kad 
pakviestų pietų tavo mylimąjį. 
Kitą sekmadienį. ,

— Dėkui, labai dėkui, kara
liau!

— Bet tu sakei, kad norė
tum respublikos?

— 0 ne, tete! Atsiprašau, 
mano gerasis, mylimasis kara
liau!
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Nėra ko skubėti š

\ Vi«ias amerikietis Anglijoje, 
greitai važiuodamas staiga su
stojo netoli Stratfordo ir pa
klausė praeivio: “Ar tas kelias 
vetįa i Šekspyro namus?”. “Taip, 

‘ — jam atsakė, — tik nėra ko 
skubėti: Šekspyras jau seniai 
miręs”.

Greičiau negalima
Italijoje prie Milano geležin

kelio stoties vienas berniukas 
taip garsinasi: “Dėmesio! Vik
riausias batų valytojas visame 

-mieste. Kol tamsta nusivalysi 
nosį, bus nuvalyti ir batai”.

Visi automobiliai sugedę
Vienoje bepročių ligoninėje 

direktorius pastebi lankytojam: 
“čia laikomi apsėsti minties! 
turėti automobilį”. Vienas: iš| 
lankytojų paklausė: “0 kur jie- 
dabar yra, jeigu nė vieno ne
simato?”. “Pasilenk ir pažiūrėk 
po lova, — sako direktorius:
— jie visi savo automobilius

^taiso”^
Sporto aistra ~' -=S9*r
Bordeaux mieste, Prancūzijo

je, futbolo rungtynėse vidurio 
puolikas Andrė Yarette iš 11 

•. metrų prašovė kamuolį pro 
virpsti. Pribėgusi jo motina 

“ tvojo sūnui stiprų antausį.
Vištų kerštas

Komunistinėje Bulgarijoje viš
tos padėjo 23 milijonais kiau
šinių mažiau, negu buvo užpla
nuota. Ūkininkam skirtas laik
raštis pastebėjo: “Tai vištų kerš 
tas už prastą lesalą’” ... Mat. 
geresnį lesalą suvartoja vištų 
lesintojai.

Mirtis karaliui!
Rytų Vokietijoje, valdomoje 

komunistų, suruoštas 14- - tas 
šachmatų turnyras Leipzige. 
Šachmatų figūrose karalius pa
keistas darbininku, kuris ran
koje laiko ūkio planą.

Ę t _ ... ...........
[i ■ Ui murėjų, kuris bene didžiau-

- B 6445 pa^^y- Id°mus Tautos mu
■ČS K įėjus su portugalų dailininkų
/Z „ K kūriniais, yra ir flamandų ir

■ - ispanų tapybos. Įdomus ir pro-
< ■ . vindjos mažėjus, kur sutelktaB menas. Nustebino, kad
/<xS' H audimo įrankiai labai panašūs... B i lietuviškus.
z"-' ■ Aplankiau Sintra ir Peną,

LEDO kambarys Jungfraujoch. šviecarijoje..

KELIOM*.|E PO EUROPĄ
ROŽĖ MAINELYTĖ

(Tąsa iš praėjusio nr.) 
Lietus pasikeitė i sniegą ir ėmė 
kristi-ant žalios žolės. ^Sutiko
me sniego plotus, kur nuolat 
slidinėjama. Pakeitę traukinį, 
vis kopėm aukštyn ir aukštyn 
pro tunelius. Pasiekėm Jung- 
fraujoch. kuri yra 11.333 pė
dų aukštyje. Tai Europoje 
aukščiausia vieta, kurią pasie
kia traukinys.

Buvome išalkę. Vadovas sa
kė, kad pietūs kaštuos 6 fran
kai, o kai pavalgėm, reikėjo 
sumokėti 13. Moka šveicarai 
pinigus išvilioti.

Pavalgę apsižvalgėme po di
dėlius ledynų plotus. Čia vis
kas puikiai sutvarkyta, įrengti 
keltai, koridoriai. Patekome ir 
į ledo pilį, lyur yra didelė le
do salė su čiuožykla. Gali iš
sinuomoti pačiūžas ir čiuožti 
visą dieną. Aplink salę yra pa
darytos kabinos su stalais ir

GRAŽI DOVANA VISIEMS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGAr*

Naujos plokštelės išeina 
prieš pat Kalėdų šventes 

LITHUANIAN - AMERICAN
Records

JUODYTĖ-Mathevrs
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę --
"MANO

LIETUVOS
PRISIMINIMAI”

(My Lithuanian Memoriesi 
Kaina $4.98

Antrąją mažą (angliškai* —
_ ' ’Christmas Carols”

Shepherd Boy and Sleening Child 
Kaina 98c

Išleistos Mill Marlborfr Co. 
Platintojams utsakrus didesniais 
kiekini* — (Juoduma nuolaida 

UŽSAKYMUS STVSTI:
ALEX MATHEVVS

256 Union Ave„ Brooklyn 11, NY.
arba 

DARBININKAS 
910 Willoughby Avenue 

Brooklyn 21, N. Y.

mačiau karališkus rūmus it 
sodus. Ypač gražus Sintra mies
telis. Ten kurį laiką gyveno 

; poetas. Byronas. Prie .miestelio 
yra aukštas kalnas, ant kurio 
stovi karaliaus, vasaros reziden
cija. Tai labai graži pilis, pa
puošta mozaikomis, porcelianu. 
Iš pili^'Tarasas matosi* gražus 
vaizdai į Atlantą. (Pilis stovi 
523 metrai aukštyje).

Netoli nuo Lisabonos yra Fa- 
tima, garsioji šventovė, bet jos 
aplankyti nebespėjau. Baigėsi 
atostogos. Iš Lisabonos nuskri
dau į Paryžių, o iš ten padan
gių keliais labai greitai parvežė 
Į New Yorką.

VARTOTI RŪBAI
“7- /.......' - r.-/. . ‘ \ ■

siųsti i Europą, beveik kaip nau
ji. moterims, vyrams ir vaikams
LABAI ŽEMOMIS KAINOMIS 
VYRIŠKAS KOSTIUMAS 

naujas, nuo $20 
Kostiumai $9 
-ir aukščiau

Kelnės 100% vilnos $4
Žieminiai paletei nuo $3 

MOTERIŠKOS SUKNELES S3 
MOTERIŠKAS KOSTIUMAS $4 

Vilna ir šilkas
Vilnonis švarkelis $1.56

Mergaitėm nyloninis' sukneles $1
Nylon bliuskelėms ir vyriškiems 
baltiniams *kainos — nuo 70c-$1 

Kiekvienas daiktas b'-veik naujas
Prašome įsitikinti pačiam 

be jok!o įsipareigojimo
#.4. ^jA.tidara
nuo KT’vaL ryto'ikt~7 vai. popiet

Nuo pirniad. iki sektnad. imt:nai
— ĮSIDOMĖKITE MCSV ADRESĄ —

SZABADI DE LUX 
USED CLOTHES

1575 3rd AVENUE (88-89 Sts.) 
TeL: TR 6-7460

CHIROPRACTtCE

APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8. N. Y.

NAUDOKITRS PROGA! .
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kaipos
• 40<f nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radlo bei stereo HI-FI

aparatams ’ . - ~
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanąs su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

lių laikrodis, išdėtas ant že
mės.

Iš Ženevos šveicaru lėktuvu 
išskridau į Madridą. Nustebino 
Pirėnėjų kalnai. Kaip Alpės yra 
mėlynos, tai Pirėnėjai — parų? 
dę, lyg varis, lyg sutrūkę nuo 
karščio.

Po Šveicarijos Ispaniją buvo 
didelis kontrastas visais atžvil
giais. Labiausiai krinta Į akis 
pažiūra į pinigą, šveicarai go
džiai ima ir moka imti. Iš tu
rizmo jie susikrovė lobius, o 
ispanai nemoka paimti pinigų. 
Ten viskas pigu. Jei Šveicari
joje pasišauki nešiką lagaminui 
panešti, tai be dviejų frankų 
nejudės. Ispanijoje pinigas ma
žesnis, tai už šešis pezus neši
kas net nusilenks iš džiaugs
mo. Kambariai viešbučiuose kur 
kas pigesni, nei Šveicarijoje.

Dar lėktuve sakė, kad Mad
ride reikia aplankyti kabaretą

suolais iš ledo. Nors gražu ir Zambrą. Nors atsiradau Madri- 
. įdomu, bet šalta. Negali būti de pavakarėj, bet jau 11 vai. 

be pirštinių. nuvykau Į kabaretą. Maniau,
Dar pasikėlėm i Sfinkso te- kad tai bus naktinis klubas, 

T’asą; kurios aukštis 11,723 pė- bet buvo teatras. Duoda tik gė
dos. Matomumas iš čia tolimas, rimus, ir taip girkšnodamas žiū- 
Bet mes buvome jau pavargę ri geros programos. Prie stalo 
ir nušalę. Grįžome atgal tais teko sėdėti su prekybininkais 
pačiais keliais iki Kleine Schei- 
degg. Iš čia pasukome kitu 
traukiniu. Prasidėjo žaluma, ku- 
rios buvome išsiilgę. Į slėnį ir 
į viešbutį grįžome tik 6 vai.
vak.

Kitą dieną išvažiavau į Žene
vą. Yra kelias per Berną trum-

Chas. B. Sabella, D.C., Ph.C. Chiro- 
praktikas. — Chiropraktika atgauna na
tūralia sveikata — kam kentėti: 6onų 
skausmai - Galvos skaudėjimas - Nerritr- 
gumas -'Arthritis' - Lumbago - Sciarica 
- Meno pauzos - Nemiga - Bursitis - 
Drebulini - Sinusai - Neuralgija - Odos 
ligos - Alpimai - Augštas ir žemas kraujo 
spaudimas - Depresija - Kojy skausmai. 
Ilgai gyvenk, būk sveikas: 1701 Madison 
St.. Cor. Cypresc; nr. Myrtle, Ridgevvood

EM 6-4003

Telephone. WAtkins 9-1010 
Chapel with four Altars
THE LEO HOUSE

A Cathalic Hospice for Clergy. _____
Laity (Single or Married). Transients— 
(Prices Moderato). Sister Superior. 330 
W. 23rd Street. between 8th & 9th Avds. 
N- w York 11. N.Y. Convenient to Steam- 
ship piers. Railroads. Universities and 
shopping. :— Aid to Travelers.

ROOM ■ BOARD

Catholics Welcome

Nuns.

Private bath. Maid Service Elevator 
Reasonable prices

West End Avė. and 74th Street
TR 3-0391

REAL ESTATE
A ^-2^. a A.

In Blessed Sacrament Parish 
in VALLEY STREAM. L.I. N.Y.

Colonial. 3 bedrooms. m^dern kiteh- 
en, new hot watėr heat. all improve- 
ments. 2-car garage. conv. trans- 
portation. schools, _§tores. $.18,000.
? VAŪey Stream 5^7146

In Saint WiUiam’s Parish 
in SEAFORD, L.I. N.Y.

3-bedroom RANCH, finished base
ment. 60x100. 8 years old; garag“; 
$18.500. $2.100 cash over F.H.A. 
commitment. VA 5-5541 - SU 5-2030

In Saint George’s Parish in Brook
lyn — i Brick 4 Family — 268 
Front St.. B’klyn. N. Y. • 1 Brick. 

, 2 Families and Store"— 266 Front
St., B’klyn. N.Y.—Both for $15,000. 
Mušt sėli Estate. Plot 50x100. Phone 
Day & Co. Dl 1-2000.

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

Sav. B. KUČINSKAS ‘

35 So. 8th Street . . . .. . Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-21 55 '' Resid. ILIinois 8-71 18

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

iš Holywoodo. Šu jais ir klau
sėmės Andalūzijos dainų ir 
liaudies šokių, klausėmės kaip 
kokio koncerto. Programa įdo
miai paruošta ir išvesta į sce
nos šviesą.

Madride aplankiau senus ka
ralių rūmus, meno galerijas.
Kadaise ispanai turėjo savo di-pesnis, tik 2 ir pusė valandos.

bet važiavau aplinkiniais keliais, delį meną, tai muzėjuose ir ga-
kad 'tik daugiau pamatyčiau, lelijose yra ko pasižiūrėti Va-

Ženevoje pilna visokiausių lazguez, Murrillo, EI Greco, Go-
tarptautinių Įstaigų. Tai • daž
niausiai buvusios Tautų Sąjun
gos palikimas, čia veikia ir 
Jungtinių Tautų Europos sky-

ya kūrinių. Yra čia ir garsių
jų kitų tautų dailininkų.

Iš Madrido skridau Į Lisa
boną. Lėktuvas vėlinosi, tad

rius, Raudonasis Kryžius. Įdo- aerodrome teko pamatyti būsi-
miausia tai didelis fontanas, mą Belgijos karaliaus žmoną, 
kuris savo vandenį išmeta iki Ispanijos princesę. Ji grįžo iš 
500 pėdų aukščio. Jis veikia tik Belgijos tuo- metu. Tai jau- 
vasarą. Be to, yra didelis gė- na elegantiška princesė, kurią 
--------------------- ’ . pasitiko reporteriai ir filmų 

kameros.HARTFORD, CONN.
Lisabonoje irgi buvo daugŠv. Jono Evangelisto drau- . . . . . .. . T .

gijos susirinkimas bus gruodžio k?, j8?*?- ank?I"
4. I vai. popiet. Bus valdybos P* kun stovl auk5tal an‘ 
rinkimas aieinantiem metam ir 
nustatyta veikla ateičiai, ši 
draugija yra Yiena iš seniau- . 4 . - .... .

t; miesto kva ta aT karališkų kanesiu šioje kolonijoje. Ji suorga
nizuota 1898 rugsėjo 8. Daug 
darbų yra nuveikta per 62 me
tus. Anksčiau ji turėjo apie 
500 narių, dabar yra 250.

no, iš kur matosi visas miestas. 
Aplankiau meno galerijas, svar
besnes bažnyčia-, moderniojo

HELP W. FEMALE

SALES

A. J. Paleckis PLYMOUTH SKOPS
HAS FULL TIME SALES 
posmoNS available
5 DAYS. 37’į HR. WK.

Ali PLYMOUTH SHOPS 
INTERVIEWS DAILY AT 

PLYMOUTH SHOPS 
1926 Broadway (64th SL)

Sixth Floor

Catholics Welcome
LONG EXPERIENCED 

MOTHERLY CHILD CARE 
Play Yard — Reasonable Prices 

208 Garfteld Place 
near 7th Avė., Brooklyn

In St. John’s Parish. in Riverhead, 
L.I. N.Y. Reeves Park — Beautifui 
view of L. I. Sound; all year house; 
3 bedrooms, fireplacę, large enclosed 
porch, full basement, all improve- 
ments; on a c re; large patios and 
barbecue: mušt be seen; $17,500. 
Auf der Heide. P.O. Box 285. River
head: PArk 7-5306.

NURSIKG HOME

SO 8-9312 Catholic Ownership

in Flemington, New Jersey

INTER.L3TED IN CHILD CARE,
can be reached.

Singleton. 725 Park Place 
Brooklyn
MA 2-0926

Call Ali Day

Catholics VVelcome 
South Ozone Park, L.I. N.Y.

DAILY OR VVEEKLY CARE
Ages 5-7 — Nutritious Meals 

Reasonable Prices
OL 9-6575

RESTAURANTS

CYPRESS MANOR
Available for VVedding Receptions. 
Dinners and Sočiai Functions. Fully 
Air-conditioned. Acc. 50-500. Luxu- 
rious Banųuet rooms. Cor. Cypress 
Ave.&Myrtle Avė.. Ridgevvood. N.Y.

Tel. VA 1-4153

COMBINATION SEA FOOD BROIL 
Omristing of Half Lob.«t*r. Shrimps. 
Crab Mw»t. Scallops. Clani. Ix-m.vn 
sole. — $3.95.
RLUE SEA RESTAURANT

135 3rd Avenue bet. 14th & T5th St. 
Free Parkinjr aftrr 5 P.M. 

Ali Day Sat. te Sun.

RĘST KOMES

Catholics Welcome at the
OLSEN RĘST HOME 

the elderly, all ground floorfor 
accomodations. family atmosphere.
reasonable rates. Call — RO 9-5676

Richmond Hill

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

£ Namų pardavimo .bei apdraudimo reikalais kreipkitės

SPECIALIZED 24 hour NURSING ?
CARF for AGED. CHRONICALLY

or female. Inspection invited. $55
week. STate 2-5755.

PAlKTING

P A I N T I N G 
WALL PAPERING 
G. & r VVINTER

BA 9-3359 HA 6-6876
Special consideration given 
to (R^ligious Institutions

DOLLS. GAMĖS. TOYS 
ELECTRIC TRAINS, SLEDS 

BICYCLES, BABY CARRIAGES 
BABY FURNITURE. CRIBS 

HIGH CHAIRS. MATTRESSES 
5204—Fifth Avenue at 52nd St.

ALBANY STORES
Brooklyn, N. Y.

Ask for LOU — HY 2-6921

Grand Hair Stylist, Ine
Open Every Day 

Also Thur«day Evening
32 West Grand St., MO 4-7344

tmhum* *muir

NAMŲ PARDAVIMAS

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

Q U A L I T Y M E A T M A R K E T
Home-Made Bologna

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties
34® Grand Street, Brooklyn 11, N.Y, Tel. Stagg 2-4329

AR JŪS 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 apdraudos sntaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir. greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. VVOOOHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS 
106-53 — 95ih Street Ozone Park 17, N. Y.

V/oodhaven

BUTŲ NUOMA
Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namus ir nuomojant butus, šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Tik pa* mn» perkant bUnite patenkinti naro namai*
DONT BUY THE WRONG WAY — BUY THE RITE WAY

i t h

RITE-WAY REALTY
ADELfi ZINKEVIČIENE - DAGGRES 
ATTDARA ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27. N. V
»Rid?ewoodi

Tel EVergreen 2-64 40

Sali vestuvėms, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietos. Pirmos rūšies lie 
tu vilkas maistas prieina
momis kainomis.



Telefonas: STagg 2-5938

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

KARLOHAS

nesnių dalyvių. —
Bostono tarpklubinėse Syl- 

vania įveikė lietuvius 3:2. Šeš
tadienį, gruodžio 3 d. lietuviai

ANGLIJOJE Henry 'Blythe hipnotizuoja sportininkę. Sporti 
ninkai sako, kad tada rungtynės pasidarys neįdomios.

NORI PIRKTI AR PARDUOTI
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS Į

kia sunkus uždavinys: prieši- 
įlinkas bus graikų HeUenic vie
netas, kuris gana stiprus, mū- 
tiflrinš pirmame rate įveikė 32. 
Mūsiškiai, kaip Imame, yra lai
mėję šešias rungtynes paeiliui, 
tad ir čia matome formos ge
rėjimą. Rungtynės bus mūsų 
aikštėje, Bushwkk HS stadio
ne. Pirmosios komandos prade
da 2:30 vaL, o rezervmės.
45 Jaunučiai šeštadienį žaidžia 
pirmenybių rungtynes su Ger- 
man-Hungariahs Juniper Valley 
Park 3 vaL Taip pat 2 vaL pir
menybių sezoną rungtynėmis 
su German Hungarians prade
da ir mūsų mažučių (iki 13 
metų) komanda, ten pat

Vėl laimėjo
šeštą savaitgalį iš eilės mū

sų pirmoji futbolo komanda pa
sigriebė po du taškus. Perei
tą sekmadienį mūsiškiai įveikė 
College Point SC 5:1 (2:0). Ko
mandoje žaidė: Naronis; Stanai
tis, Krušinskas; Sokolas, Ku
lys, McGee; Mileris, Starolis, 
Klivečka, Budreckas, Meszaros. 
Vienetas šį kartą paliko dar
nų įspūdį, išskyrus netikusį 
Meszaros. Pirmą kartą šį sezo
ną žaidė Stanaitis, dar neįsi
traukęs į kietą pirmenybių žai
dimą. Puolimui vėl sėkmingai 
ir apdairiai vadovavo JOiveč- 
ka, nors po sužeidimo dar ne
visai atsigavęs. Viduryje aikš
tės pavyzdingu buvo McGee. 
Kulys kai kuriais atvejais bu
vo lengvapėdiškai neapdairus.

Įvarčių eilę pradėjo Budrec
kas po paprastos, bet gerai pa- 
vykusios kombinacijos su Kli-

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

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

(wholesale) kainomis.

K&KFABR1CS

D Q V A NO* <1 M I N t M

. IŽ8IUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR! 4 

mūsą giminės SSSR, Ukrainoje, Gudąjąja, Ltete- KA®0^ Latvijoje,Estijoje, Užksrpaitje labiausiai 
vertina gautam Mtustiagf. ? ?t

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
ItYIR galinei pirkti vilnones medžiagos doamom po- ■*vll čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK I KRAUTUVĖSE FIRMOS

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

New Britein, Conn.
Tel. BA 9-1181

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ -
RAY’S L1QI OR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFEBTS BLVD. BICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuoju* Lietuvoje. 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio kelione* į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms ražy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių bintui j R. Europą 
Mes padedame jums atsikviesti savo gimine* i* Sovietų Sąjungos

juos.
Vienas S Kanados šachmatų 

skyrių įsidėjo Povilo Vaitonio 
laimėtą šių metų p-bėse parti
ją su Charles Weising, Green- 
land, padarydama būdingą 
prierašą. Didžioji didmeisterio 
savybė yra akyvaizdoje nepa
prasto puolimo, atakos, žaisti 
ramų, šaltą žaidimą. Talpina
mo j partijoj tarptautinis meis
teris Povilas Vaitonis rodo sa
vo sugebėjimus panašioj padė
ty. Atkreipki! dėmesio į 25-tą 
ėjimą!
, Balti: C. Heising, juodi — P. 
Vaitonis.

1. e4 c5 2. Žf3 d6 3. d4 c:d 4. 
Ž:d4 Žf6 5. Žc6 a6 6. a4 Žc6 7. 
Re2 e6 8. 0-0 Re7 9. Re3 0-0 10. 
f4 Rd7 11. Rf3Vc7 J2.g4Ž:Ž 
13. R:Ž e5 14. Rf2 Rc6 15. f5 b5 
16. Ve2 b:a 17. cBfcl Vb7 18. g5 
Žd7 19.h4Žb6 2O.Kh2Bac8 
21. BglKh8 22. h5d4 23,R:Ž 
d:e4 24. h6 e:f3 25.V:e5Vb8 
26. V:VB:V 27.Rd4Kg8 28, 
Ž:a4Bfd8 29. Rc3 Re4 30. Bafl 
Rd6-r- 31. Kh3 R:f5-r- 32. Kh4 
R:c2 33. Bg4Rf5 34.Bc4Rd3 
35. B:f3 R:B 36. R:g7 Bb4 jr 
balti pasiduoda.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
ve*tuvėms ir pokyliams tortai

ve&A Toliau Stanys įritina Leonavičių, Kazimieru 
gerą Klrie&os padavimą. Ant- Vaičaičiu ir k. Lietuviai moks- 
rame kėlinyje po Stanaičio klai- itiviai kviečiami nepraleisti 
dos priešintakės švelnina 12- šios progos ir pabandyti savo 
Bujireckui pavyksta įmušti* iš sugebėjimus šachmatuose. Būk 
susigrūdino ir vėl senas skiriu- ' tikras, kad rasi it už save stip
inas 3:1. Dešiniame krašte at- 
kunta ir Mileris, su galva pa
siekdamas ketvirtą įvartį 4:1. 
Klivečka prideda ir penktą.

Laimėjo rezervinė antrą kar- • rungias su Boylston klubu, pas 
tą iš eilės “nuliu”. Dėka tvir
to gynimo, sugebėta išlaikyti 
Vainiaus n pasiekto įvarčio per
svarą iki pabaigos, laimint 1:0 
(1:0). .

Laimėj* šeštadienį ir jaunu
čiai prieš Minervą 5:2. Tačiau 
pergalės vadovui Budreckui dar 
reikės daugjkantrybės su šiuo 
vienetu, nes kai kurie žaidi- 
kai visai žalt

Krepšini*
LAK krepšinio komanda Y- 

MCA lygos pirmame rate turi 
tokį rungtynių tvarkaraštį: 

Gruodžio 15 d. 7:30 prieš 
stipriuosius Tramps; gruodžio 
22 d. 8:30 vai. vak. prieš 
Court Cafe; sausio 12 d. ^:30 
vai. vak. prieš Q Five. Visos 
rungtynės bus ketvirtadieniais, 
179 Marcy'Ave. Atletas

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance 

—HAVEN REALTY—

1158 East Jersey SireeL Elizabeth. N. J.
Telefonas: ELizabeth 4-1711 

ATDARAS KETVIRTADIENI.VIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 89.50 už pilną .eilutę

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotalčio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIflNIAUSKAS

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

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaves 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon St Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME
280 Chestnut Street

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldą ir k. Namų pardavimas, apdraudoa, metane T*x 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Avė., Woodhavea 21, N. Y. Teį. VI7-4477

. 118^125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. OELĄNCY, N.Y£.

Parduodama: MDcas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenai, 
drob^ mūMižiagoe užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir 1l

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS MSSTADIENIUS, NUO 9 RYTO-IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusižkai, lenkiškai, ukrainURcal
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į virtų, 

arba LND traukiniu D-6 Avenue Ud Delancey Street
Atsineškite šį skelbimą, kuri* bu* ypatingai įvertinta*

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DUtiKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

. 74 PKvideBcė Street
WOBC18mt, MASS

PL 4-6757

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

- didmenų ir mažmenų prekyba --:

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

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

N. Y. — (Forest Partnray *toU*) 
TeL Hlckery 1-8C20 

WILLIAM J. DRAKE 

Licensed Real Estai* BttJcėr

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

TeL: AL 4-8319

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCB STREET 
WORCESTER 4, MASS

vick, Bronx, N.Y., D. Bulga- 
ris, N.Y.C., V. Dulkis, Schene- 
vus, N.Y., K Palulis, Athol, 
Mass., M. Norkevičius, V. La
butis, Richm. Hill, N.Y., VI. Ži
lėnas, Melrose Pk. I1L, P. Ado
maitis, Rego Pk., N.Y., Martiną 
Jurevičius, Englewood, NJ., 
G. Sližys, Walley Stream, N.Y., 
A Lucas, Bristol, Conn., Jos. 
C. Žiogelis, Pittsburgh, Pa., Ig. 
Matulis, Newark, NJ., B. Mar
tenas, Terryville, Conn., Nellie 
Kibart, Clinton, Pa., J. Bumett, 
Bridgeport, Conn., L Mikėnas, 
Hartford, Conn., P. Aleškus, N. 
Braddock, Pa., J. Bastis, Jamai
ca, N.Y., J. Bartkus, Richm. 
Hill., N.Y., A Sakaitis, Wood- 
haven, N.Y., A Pumputis, Mas- 
peth„ N.Y., A Vikrikas, St 
James, N. Y., M. Gurskis, Bay-

re, Md., A Keblys, Montreal 
Canada, M. Sabis, Brooklyn, N. 
Y., Anna Kacergius, Woodbu- 
ry, Conn., J. Pažėnas, A Aks- 
tinienė, T. Saurusaitis, Wor- 
cester, Mass., A Visminas, 
Woodside, N. Y., J. Bružas, Cle- 
veland, Ohio, V. Klova, L. An
geles, Calif. B. Budris, Free- 
hold, NJ., kun. J. Dakįn, Fern- 
dale, Wash., kun. P. Sabutis, 
Waterbuiy, Conn., A Panuškis, 
J. Mėtys, P. Kuržikauskas, Chi- 
cago, III.. A Žilinskas, Ottawa, 
Canada, Izabelė Yurčius, To* mi Beach, Fla., Leon M. No- 
ronto, Ont Canada, S. Bakšys, 
Hamilton, Canada. kun. A Su- 
šinskas, Braddock, Pa., John 
Lustus, Easton, Pa. P. Dragū
nas, Pittsburgh, Pa. N. Monkai- 
tis, Media, Pa., Anna Gabalas, 
Eddytone, Pa., J. Valiūnas, N. 
Gailiūnas, Hartford, Conn.< kūn.
T. lauraitis, 0. P., OrfordrMich., 
J. Mikaila, Detroit, Midt, M. 
Sangavičios, S. Martišauskas, 
Brighton, Mass., A. Girnius, Ja
maica Rain, Mass., a E. Kelly, 
O. Sirutienė, Brockton, Mass., 
J. Vembrė, G. Mikalonis, K 
ZurtAky, M. Žilinskienė, V. 
Montvilas, K. Šidlauskas, A. L 
Namaksy, So. Boston, Mass., 
S. Deveikis, Gardner, Mass., S. 
Zapenas, Lavrrence, Mass., Ju- 
lia ffik, Taunton, Mass., D. Kli
mas, Md^ A Baura, Grand Ra* 
pids, MidL, P. J. Bernotas, 
Bethpage, N.Y., P. Valiulį 
Greenport, N.Y., J. Noivflas, 
Maspeth, N.Y., S. Mikaitis, EB- 
zabeth, N.J., M. Butrimas, Rich- 
rnond Hill, N.Y. G. Surdėna, 
V. Vilimavičius, Anelė Chirbas,

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 1 dol.: B. Medelis, V. Woodhaven, N.Y., L. šlėžys, 

Vaškys, Anna Walters, Baltimo- M. Putinas, Paulina Puzinas, J. 
Gečas, dr. B. Radzivanas, Brook 
lyn, N.Y., Anna E. Gražulis, 
Pittsburgh, Pa. A. K Masaitis, 
Westfield, Mass., F. Davainis, 
Hudson, Mass., kun. V. Katars- 
kis, Dayton, Ohio, A J. Kasu- 
laitis, G. Juškėnas, Cleveland, 
Ohio, K Banevičius, Kenwood, 
Dracut M®s., E. Seienš, J. 
Puodžiūnas, Waterbury, Conn., 
Pr. Prapudtenis, Orland Park, 
UI., M. Ridi, Hazardville, Conn., _ __ T *. kt -v
M. Ambrose, WestviUe, m.. N. onne- NJ- v- Newart
N. Orange, NJ., J. Kuodis, Mia- Nuoširdžiai dėkinga Darbininko

DOVANŲ SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Ir i kitu* Sov. Sąjungos valdomu* krattas. Garantuota* pristatymą* 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami Čia. Gavėja* NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius 
COSMOS PARCELS Express CorporationU - - - - —
O NEW YORK 3, N.Y.
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenu* —. TaLs Dl 5-880B
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — TeL; FO 3 86*8
o PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Te*.: NU 4-461*
e NEW HAVEN, Conn., 6 Day Btre*t — TeL: LO 2-144*
• PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Careon Street — Tel.: HU 1-2790
• WORCESTER, Mass^ 174 Millbury Street — TeL: SW*-2*68
• HAMTAaMCK, Midk, 9350 Jo*. Campan «- Tel.: TR 3-16*6
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tol.: T01-10*8 
o CHICAGO 22, IU, 222 W. Chicago Avenue — Tel.: BRŠ *9*6 
e CHICAGO 29, m, 2429 W. 69tt» Street — Tel.: WA 5-2737 
e SAN FRANCISCO, Cat„ 2076 Sutter Street — Tel.: FI *-1571 
e NEWARK 3, N. J„ 428 Springfleld Avenue — TeL: Dl 3-17*7
• PHILAOELPHIA 41, Paw 4*29 OM York Rd. — TeL: DA 4-4401 
e WATERBURY, Conn„ 6 John Street — TcL: PLaza S-67M
• GRANO R A PI 08, Mich, 414 Scribner Ave^ N.W. — GLS-229*

IGLS-200*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia ptfikų patarnavimą 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
640 Ėast StraeL Nevr Britai, Ombl 

M: BA MMS — MM0
AiKamaujfNEW BRTTAIN, WATSRBURT ir HARTFORD, ConA.
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DARBININKAS

Dail. Aleksandros Kasubie- 
nės sukurti Kryžiaus Keliai — 
stacijos jau pakabintos pranciš
konų vienuolyne Brooklyne ir 
iškilmingai pavšentintos lapkri
čio 26.

Juozas Daubėnas, aktorius, 
vaidina vieną iš pagrindinių 
vaidmenų Strinbergo “Dream 
Play” Theater East, kuris yra 
60 St„ tarp 2 ir 3 Avė. Nese
niai jis dalyvavo filme-, kuris 
bus rodomas gruodžio 28 U. 
S. Steel Hour televizijos pro
gramoje.

Brooklyno diecezijos paren
giamoji seminarija (Preparato- 
ry School) įrengė naują mau
dymosi baseiną Crotvn St., 
Brooklyn 25, N.Y. Specialus ba
seine maudymosi laikas skiria
mas kunigams — antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai. vak.

Aidu žurnalo devintas nume
ris šią savaitę išsiuntinėtas skai
tytojams.

Atitaisome. Praeitame nume
ryje, rašant apie “Vienas ir ki
ti” (4 pusi.) Įsibrovė korek
tūros klaida. V. Valiukui, ieš
kant vaidintojų, talkino ne V. 
Žukauskas, o Kazimieras Vasi
liauskas. Už klaidą atsiprašome.

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas East New Yorke. Skam
binti MI 7-7158.

SCENA iš vaidinimo “Vienas ir kiti”. Nuotr. V. Augustino.

PAŠTAS RENGIASI KALĖDOM
Brooklyno pašto viršininkas 

Ed\vard J. Quigley dar kartą 
kreipiasi į visus gyventojus 
prašydamas, kad kaip galima 
greičiau būtų išsiunčiami kalė
diniai sveikinimai ar kalėdinių 
dovanų siuntiniai, nes tai di
džiausias pašto tarnautojų rū
pestis. Paštas yra pasiruošęs 
galimai geriau patarnauti ir 
yra numatęs, kad š. m. Kalė
dų siuntos pasieks rekordą. Jau 
nė mėnesio nebeliko iki Kalė
dų. Todėl jau nuo šiandien paš- 

_ tas kasdien jaučia Kalėdas.
Kalėdines siuntas prašo gerai 

įpakuoti, negailėti storesnio kar 
tono ir stipraus šniūro. Jeigu 
dėžėje tilptų keli atskiri siun

495 Grand Street, Brooklyn 11, N.

Juozo ir Onos G’nky saldainių krautuvė
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ SVENTEMS SIŪLO:

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES SALDAINIŲ puošniose dėžutėse, graži 
dovanėlė k eknenam. Lietuviškų saldainių RŪTA. Šokoladinių 
Kalėdų Senelių ir kitokių žaislų.
EGLUTEI - meniškų papuošalų, importuotų iš Europo? įvairausių 
elektrinių lempučių. Taip pat gausus pasirinkimas kitokių žaislų. 
ODINIAI ALBUMAI su tautiniais ornamentais ir lietuviškais me
niškais paveiksią s Vytis, Vilnius, tulpės ir kt.
ODINIAI RANKINUKAI importuoti iš Europos.
RANKŲ DARBO MENIŠKOS DĖŽUTĖS, grojančios ir su šokėjomis. 
RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS PARKER.
ATVIRUTĖS su lietuviškais ir angliškais įrašais, piešin ai taut nia'.s 
ir relig. motyvais, lietuviškais va zdais ir žinomų poetų eilėraščiais. 
Priimami užsakymai paštu iš anksto atsiunčiant pinigus. Atv ručių 
kaina nuo 10 iki 25e. • PLOKŠTELĖS PATEFONUI naujausių 
lietuviškų da nų, šokių ir ^nūsų kompozitorių kūrinių • Daugybė 
kitų aukštas vertės prekių, tinkančių moterims, vyrams ir vaikams 
Krautuvė atidara kasdien. Visiems pirkėjams ir mūsų lankytojams 
linkime geriausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų!

Vytautas Bacevičius skam
bins Keyboard Masters New 
Yorko radijo stoty WNYC 
(Municipal Broadcasting Sys
tem) sekmadienį, gruodžio 11, 
8:30 - 8:55 vai. vak. Tai bus 
jo 44-tas koncertas toj stoty. 
Programoje Chopino Etude, Op. 
25, No 12; Ravelio, “Oiseaux 
tristes” ir “Alborada dėl gra- 
cioso” (iš Suitos “Miroirs”) ir 
V. Bacevičiaus du kūriniai: Cap- 
riccio, Op. 28, tik ką išleistas 
New Yorke (Mercury Music 
Corp.) ir Poeme Coasmiąue, Op. 
65.

Inžinierių ir architektų susi
rinkime gruodžio 9, 7:30 vaL 
vak. White Horse Tavern, 86- 
16 Jamaica Avė., Woodhaven, 
arch. A. Varnas darys prane
šimą su filmu ir nuotraukomis 
iš savo kelionės Į Lietuvą ir Ru
siją.

Amerikos lietuvių piliečių klu
bo valdyba prašo pranešti, kas 
žino buvusio klubo vedėjo da
bartinį adresą F. Vaitukai
čiui. 280 Union Avė., Brook
lyn, N. Y.

Katalikių Moterų Sąjungos 
24 kuopa gruodžio 11 švenčia 
metinę šventę. Iš ryto 9 vai. 
Angelų Karalienės par. bažny
čioje bus mišios ir bendra ko
munija už mirusias nares. Po 
mišių bus kuopos narių ir vieš
nių bei svečių bendri pusryčiai 
parapijos salėje, o po pusryčių 
— trumpas metinis susirinki
mas. Visos narės prašomos da
lyvauti pamaldose, pusryčiuose 
ir susirinkime.

Valdyba

tiniai, jų tarpus užpildyti drož
lėm ar senais laikraščiais. Jei
gu siuntinys nenormalaus di
dumo ar svorio, geriausia prieš 
pakuojant pasitarti su vietos 
pašto tarnautojais. Pakieto di
dumas ir svoris pareina nuo 
to, kur pakietas siunčiamas.

Kalėdinių sveikinimų korte
les pataria siųsti pirmos kla
sės paštu (4 centai) ir užrašy
ti siuntėjo adresą, tada adre
satas tikrai gaus prieš Kalė
das, o jo nesuradus, bus grą
žinama siuntėjui.

Visus kalėdinius sveikinimus 
Į užjūrius prašoma atiduoti į 
paštą iki gruodžio 10 d.

II

Tel. EV 4-9293

DR. ANTANAS TRIMAKAS, Vilko pirmininkas. Nuotr. V. 
Maželio.

DR. A. TRIMAKO PRANEŠIMAS
PATERSON, N.J.

Lapkričio 27 Patersono Liet. 
Bendruomenė susilaukė garbin
go svečio — Lietuvos Laisvini
mo Komiteto pirm. dr. A. Tri
mako. Jis padarė pranešimą 
apie dabartinę tarptautinę po
litiką ir su ja susijusi Lietu
vos laisvinimo darbą. Prelegen
tas pabrėžė, kad Sovietų Rusi
ja* visokiais būdais stengiasi iš
plėsti savo Įtaką dar neužgrob
tose valstybėse — ypač Afri
kos tautelėse. Jos šūkis — iš
laisvinti tautas iš kolonializmo 
— yra gražus, bet Cnruščiovo 
naudojamas kaip sovietiškos 
pinklės daugiau įnešti pasaulin 
s am v š J o. C h r u š ji o v o ū i d ži nu si a.s 
noras kad sutelkiant nepriklau
somybe neparuoštom tautom.

Sovietinio kolonia’izmo pa
vergtų Pabaltijos ir kitų tautų 
Chruščiovas neturi mintyje. Sa
ko. jos yra laisvos, nes “lais
vai" prisijungė prie Sovietų Ru
sijos.

Parduodamas mažai vartotas 
moteriškas tautinis konstiumas. 
Gali tikti nešiojančioms 9-13 
numerį. Kreiptis vakarais E. 
Gečas. 3019 Fuiton St.. Brook
lyn 8, N.Y., tel. MI 7-2063.

Išnuomojamas gražus kam
barys vienam asmeniui, apsta
tytas baldais, su teise naudotis 
virtuve, arti Botanikos sodo, 
geras susisiekimas. Kreiptis te
lefonu STerling 9-4563.

"VIENAS IR KITI”, A Škėmas veikalas, vaidinamas gruodžio 3 8 v.v. Ir gruodžio 4 d. 3:30 v. pp. Ro- 
bert Van Wyck Junior Migh School. 85-05 144 St.. Jamaica. L. I. Nuotr. V. Augustino.

Tačiau padėtis, kaip pabrė
žia dr. A. Trimakas, nėra be
viltiška. Reikia visiem lietuviam 
sukrusti ir veikti, kad Sovie
tų Rusijos kolonializmas vie
nokiu ar kitokiu būdu būtų 
minimas Jungtinėse Tautose. 
Tyla — mums didžiausia pra
žūtis. Todėl turime stengtis vi
sokiais būdais, kad ta tyla bū
tų nugalėta. Į šią kovą turėtų 
įsijungti visi lietuviai — gyve
ną laisvame pasaulyje. Negana, 
kad šį reikalą tiesiogiai gina 
Liet. Laisv. Komitetas, Altas, 
Pavergtų Tautų Seimas. Tvirtą 
užnugarį turi sudaryti ir lietu
vių organizacijos ir net atskiri 
asmenys. Tegul dabar būna vi
sų šūkis — vienybė ir pasiau
kojimas Lietuves laisvei! K.V.D.

N. Y. Lietuviu Gydytojų drau 
gijos valdyba kviečia visus me
dicinos ir dantų gydytojus į 
metinį visuotinį susirinkimą, 
kuris įvyks Oueens General 
Hospital posėdžių salėje gruo
džio 13 d. 2 vai. Draugijos val
dyba su dideliu pasitenkinimu 
konstatuoja, kad šiais metais 
daugelis gydytojų įgijo prakti
kos teises ir jų tarpe yra čia 
baigusių mokslus jaunų gydy
tojų. Viena iš jų yra med. gy
dytoja Marija Daugėlaitė, kuri 
žada pirmą kartą dalyvauti ir 
aktyviai pasireikšti susirinkime 
su paskaita iš vaikų ligų sri
ties. Be to. nuYnatomas medi
cinos filmas. Svečiai yra kvie
čiami. Queens General Hospi
tal yra Grand Central Parkvvay 
ir 164 St. sankryžoje. Budintis 
prie vartų nurodys posėdžio sa
lę.

Melrose simfoninis orkestras, 
kuriam diriguoja komp. Jero
nimas Kačinskas, gruędžio 11, 
4 vai. popiet Melrose Memorial 
Hali ruošia kalėdinį koncertą. 
Programoje bus Chadvik Jube- 
lee and Noel, A. Anderson 
Christmas Festival ir G. Menot- 
ti opera Amahl and the Night 
Visitors. Po koncerto bus vie
šas publikos supažindinimas su 
naujuoju orkestro dirigentu 
komp. Jeronimu Kačinsku.

šv. Vardo draugija gruodžio 
3 parapijos salėje ruošia Whist 
and Blitz. Pradžia 8 vai. vak. 
Pelnas skiriamas galutiniam už
baigimui prausyklų, kurias drau 
gija Įrengė parapijos pobažny- 
tinėje salėje.

Vyčiu kuopa laprkičio 26 lie
tuvių piliečių klube surengė me 
tinius šokius, į kuriuos atsilan
kė apie 300 jaunimo. Vienas 
senesnio amžiaus vytis, kalbė
damas šiame vakare ir šluos
tydamas džiaugsmo ašaras, pa
reiškė savo džiaugsmą, kad vy
čių idėja yra tokia gyva tarp 
jaunimo. Kuopos dvasios vadas 
yra kun. J. Žuromskis.

Skautų ir skaučių bendroje 
sueigoje parapijos salėje lapkri
čio 26 buvo pagerbti Lietuvos 
kariai, žuvę ir kovoję dėl Lie
tuvos laisvės. Turiningą ir jau
nimui pritaikintą paskaitą skai
tė vokiečių kaceto kalinys Po
vilas Žičkus.

Kat. Susivienijimo N. Angli
jos apskritis gruodžio 4 lietu
vių piliečių- klubo salėje ruo
šia banketą. Bus pagerbti or
ganizacijai nusipelniusieji na
riai — Jonas Glineckas, Jonas 
Grigalius ir Vincas Kudirka. 
Banketo pradžia 5 vai. popiet.

Gruodžio 8 yra Svč. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventė. Vi
gilijoje gruodžio 7 yra pasiu
kas ir abstinencija. Visiems ka
talikams yra pareiga dalyvauti 
mišiose. Šv. Petro bažnyčioje 
mišios bus 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 
9 ir 10 vai. ryte ir 7:30 vai. 
vak. Parapijos salėje prie E. 
7th St. gatvės — 6 ir 7 vai: 
ryte.

CAMBRIDGE PARAPIJOS SUKAKTIS
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 

parapija Cambridge. Mass. bu
vo įsteigta prieš 50 metų ir šie
met gruodžio 11 yra švenčia
mas jos auksinis jubilėjus. 
Nors jubilėjinis bažnyčios kon
certas įvyko anksčiau (spalio 9), 
bet svarbiausias ir iškilmingiau
sias minėjimas bus gruodžio 11. 
Tiek parapiečiai, tiek jų drau
gai bei kaimynai kartu šią die
ną pasistengs kuo įdomiausiai 
praleisti.

Sekmadienį, gruodžio 11. 4 
vai. popiet parapijos bažnyčio
je bus mišios, kurias celebruos 
klebonas kun. Pr. Juškaitis. Šv. 
mišiose dalyvaus Bostono kar
dinolas Richard Cushing, vys
kupas Thomas J. Riley, šv. Pet
ro parapijos klebonas Cambrid
ge, Mass. Kardinolas pasakys 
tai dienai pritaikintą pamokslą. 
Parapijos choras giedos Orlan- 
dus Lassus Missa Quinti Toni

Nuo susižavėjimo 
iki siaubo
Kultūros Klubo susirinkimas 

lapkričio 26 buvo atžymėtas 
super - modernizmo ženklu. 
Meno istorikas Jurgis Mačiūnas, 
New Yorko Meno Instituto dok
torantas, skaitė apie realizmo 
sąvokos stilistinį išsivystimą nuo 
Mussovgskio ikielektroninės mu 
zikos. gausiai pailiustruodamas 
plokštelių ištraukomis. Jurgis 
Strazdas tam reikalui paskolino 
savo tobulą fonografą su geru 
garsintuvu. Ilgiau buvo susto
ta ties pastarojo dešimtmečio 
prancūzų, vokiečių, amerikiečių 
ir kitų kompozicijomis ir mu
zikos struktūromis. Kas iki š'jl 
populiariai buvo laikoma rea
listiniu meru, iš tikrųjų yra 
iliuzionistinis menas ar muzika, 
o naujoji realistinė muzika yra 
sudaryta ne iš įprastų gamos 
tonų, bet iš natūralių gamtos 
bei civilizacijos garsų, smūgių, 
dūžių, šlamesių, šūksnių bei vir
pesių. Kartais priartėta prie ja
poniškos muzikos, kurios pa
vyzdys taip pat pademonstuo- 
tas. Klausytojai pergyveno emo
cijos skalę nuo susižavėjimo iki 
teroro (Alban Bergo Wozzeck 
ištraukos monotonas). Pilna sa
lė. apie 50 žmonių, atidžiai 
klausėsi apie dvi valandas. Dis
kusijose dalyvavo muzikai J. 
Kačinskas, V. Kerbelis, Iz. Va- 
syliūnas, St. Liepas ir kiti klu
bo dalyviai. Klausytojų tarpe 
buvo apie 10 studentų. Šeimi
ninkavo Aid. Grinienė.

Kitas susirinkimas bus sau
sio 25, kuriame paskaitą apie 
M. K. Čiurlionį skaitys dr. K. 
Ostrauskas iš Philadelphijos.

K. Nn.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro par. bažnyčioje pamaldų 
palaidoti Pranas Sinkevičius 
(lapkr. 28) 73 m. Velionis gy
veno 315 W. 4th St. Nuliūdi
me paliko tris brolius. Palaido
tas N. Kalvarijos kapinėse.

Marijona Urbaitytė (lapkr. 
30) 75 m. Velionė gyveno 7 
North Margin St. Nuliūdime pali 
ko pusseserę, kuri yra Jėzaus 
Nukryžiuotojo sesuo Paula. Pa
laidota N. Kalvarijos kapinėse.

ir šioms iškilmėms pritaikintas 
giesmes.

Vakare 6 vai. 30 min. Con
tinental viešbučio salėje bus 
iškilmingas banketas, kurį pra
ves prel. Pr. Strakauskas, šv. 
Kazimiero par. klebonas Brock- 
ton, Mass. Pagrindinę kalbą pa
sakys vysk. Thomas J. Riley. 
Muzikinėje dalyje pasirodys so
listas St. Liepas. Tikimasi sve
čiu iš kaimyniniu parapijų.

J. S.

Tel MI' 3-2928 '
VACV? STEPONIS Tel. VIrginia 7-4499

I Norite geros — meniškos fotografijos
| PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKŲ t
i įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir Į 
| pan nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją’ Jums ė 
= geromis sąlygomis padarys į

E Y T . MAŽELIS
į 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. j
[______ Tel. HYacint 7-4677
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Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS IVAŠKIENĖS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANI AN
. FURNITURE CO.
366 West Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass. 
Off. Tel.: AN 8-4618 

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

V A I T K U S
F U N E R A L HOME

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

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 į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

Med. Dr.'Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Vėl pradėjo praktika

144 Kent St.. Brooklyn 22. N. Y. 
(IND GG Line Gre-n Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
-7:00 vak : šeStadieniais 10-12 dieną.

Since 1889

OUR ONLz STORE
We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers

An.ywh.ere
Weddinqs & Funerals 

our speciaS+y

L A S K A S FLOWERS
“ F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADV/AY
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Bali as
(BIELIAUSKAS)’

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
A LB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šulinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parktv.iy Stati.-n) 

VVOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija


