
TO CEbTTŲ

Amerikoje su nerimu verti
nami šie dienos rūpesčiai:

— Padidėjęs nedarbas: jis 
gali pakilti iki 5.5 mil. bedar
bių naujam prezidentui per
imant pareigas.

— Aukso bėgimas į užsienius 
ir dėl to* dolerio nuvertinimo 
pavojus; vyriausybės pastangos 
doleri gelbėti nerado paramos 
tarp sąjungininkų Europoje ir 
sukėlė nepasitenkinimą tarp 
amerikiečiu.

— Sovietų agresija Afriko
je, stengiantis paraližuoti Jung
tinių Tautų veikimą Konge, ne
mokant pinigų J. Tautom, sa
botuojant Mauritanijos priėmi
mą į Jungtines Tautas, kurstant 
Maroką, Ghaną, Guinėją, Egip
tą palaikyti Lumumbos aferą 
Konge.

— Sovietų eksoansija į loty
nų Ameriką iš Kubos į Vene- 
zuelą, Meksiką, iki pat Argen
tinos, kurstant mases prieš 
Jungtines Valstybes.

Grėsmė doleriui ir pastangos jį gelbėti paliko kartumo
santykiuose tarp Amerikos ir jos sąjungininkę Europoje

bėti :— gruodžio 5 suvaržė 
Amerikos pagalbą tom 19 vals
tybių, kurios po karo jau spė
jo atsigauti ir praturtėti. Tai 
Japonija ir daugumas Europos 
kraštų. Varžymas neliečia atsi
likusių kraštų, kurie Amerikos

KAS KALTAS?
Amerikos spaudoje labiausiai 

kaltinamas valstybės iždo se
kretorius Andersonas dėl ne
pasisekusių derybų Europoje 
doleriui gelbėti ir iš naujo smu- 
kusio prestižo. Esą jis nerodęs 
derybose jokio kompromiso; 
esą jis neparuošęs tokiom de
rybom europinių sąjungininkų.

žiaus atstovus Lumumbos svei
katai patikrinti. Ir Amerika 
kreipėsi į Kongo vyriausybę, 
kad leistų Lumumbą lankyti 

„ . ... raudonojo kryžiaus igydytojui.KonseJiuy. mm. pu-numn- Li<^
1 tuvos, Latvijos, Estijos; Lenki- 
1 jos, Vengrijos nūn. pirmininkai 
1 buvo laikomi Sovietų kalėjimuo

se, — kas apie tai kėlė balsą / 
Jungtinėse Tautose? Amerikos 
lakūnų, Maskvos kalėjimuose 
laikomų, žmonos spaudoje skun
dėsi, kad valstybės departamen
tas nepadaro žygių jiem išlais
vinti ... Maskvos agentai su
silaukia savųjų paramos. Anti- 
komunistai nepasigirs, kad jie 
susilaukia laisvojo pasaulio už
tarimo.

Gaila, kad jie ne Lumumbos.

Jungtinię Tautę naujausius 
įvykius skaitai, stebiesi ir ne
gali susilaikyti neatsidusęs...

tus Lumumba kalėjimu. Sovietai 
šaukia, kad nežmoniškai ten su 
juo elgiasi. Jungtinių Tautų gen 
sekretorius siuntė Kongo vy
riausybei telegramą su reika
lavimu įsileisti raudonojo kry-

su

DOLERIO GELBĖJIMAS Vyriausybės pirmas žingsnis
Amerikos vyriausybė paskel- buvo Amerikos tarnautojų už- 

bė naują žingsnį doleriui gėl- sieniuose šeimų grąžinimas į
Ameriką, pradedant nuo naujų 
metų.

Galimi nauji žingsniai: suvar
žyti turistų Įvežamas be muitų 
užsienines prekes, pareikalau
ti iš Amerikos firmų, kad jų 
kapitalų pelnai užsieniuose bū-

NFDARRO KRIZP I ALT PRI ARTIMO duodama pašalpa galt pirktis Jtų perkeliami į .Ameriką. Ap- J AL rninniBjv - sau reikalingų prekių nebūti- saugos departamentas uždraudė 
Amerikos pramonės gamyba kaip 150, bedarbių yra per 6 nai Amerikoje, o ir ten, kur pirkti ir užsieninius gėrimus, 

eina mažėjimo kryptimi pasku
tinį mėnesį. Plieno fabrikai vei- . 
kia tik 50 proc. savo pajėgu
mo. Dėl to auga bedarbių skai- ! 
čius. Viena iš priežasčių ta. kad 
Amerikos kapitalas perkeliamas j 
į kitus kraštus, kur pigesnė i 
darbo jėga ir galima pagamin
ti prekes, išlaikančias pigumo į 
konkurenciją su vietos gamy
ba. Kapitalas svetimam krašte 
auga, bet Amerikos darbinio- į 
kas nuo to nukenčia. Kapita- j 
lo ir biznio atstovai Ameriko
je baiminasi, kad Kennedy vy- i 
riaušybė labiau norės paremti 
darbą ir darbininką, m? kapita
lo augimą. Spėjama, Kad nau
jos sumos, skirtos apsaugai 
stiprinti, duos ir naujų darbų. 

— Nedarbas lapkrity buvo 
didesnis nei bet kuriais kitais 
metais tais mėnesiais per du ’ 
dešimtmečius. Pagrindiniuose SEN- symingtonas atė-

. , • jo su apsaugos departafnen-
pramones miestuose, daugiau to reformom.

proc. jom tos prekės pigesnės. norint taupyti dolerius.

Ar doleris privers ir kariuomenę grąžinti ?
Viešai svarstomas ir tas klau

simas. Bet ar jis nepastatys į 
pavojų Amerikos interesų? Aiš
kinama, kad Amerikos karines 
bazes galinčios pavaduoti da
bar raketos Polaris, kuriom yra 
apginkluoti povandeniniai lai
vai. Tos raketos gali atomines 
bombas pasiųsti 1,500 mylių. 
Tuo tarpu sovietinės raketos 
povandeniniuose laivuose sie
kia tik 150 mylių.

Aiškinama, kad Polaris ra
ketos iš pagrindų pakeitusios

Amerikos apsaugą. Tai tokis ga
lingas ginklas, kad dėl jo ir 
Chruščiovas nustojęs grasinti 
savo raketom. Polaris gali at
stoti kariuomenės laikymą už
sieninėse bazėse.

—Maskvoje komunistų lyde
rių konferencija galutinai bai
gėsi tik gruodžio 1. Gruodžio 
6 paskelbtas manifestas, kuria
me remiama Chruščiovo mintis, 
kad karas nėra būtinas komu
nizmui laimėti pasaulyje.

Amerika jaučia kartūno 
tiem, kuriuos pastatė po 

karo ant kojy 
Nugalėtieji atsigavo, 
nugalėtojas susmuko 
U. S. Nevvs a. W. Repoū

kartumu rašė apie Amerikos 
Kam jis taip tylėjęs, o paskui dolerio krizę. Girdi, Jungtinės 
staiga aliarmą sukėlęs? Ta pa
ti spauda kelia mintį, kad Eu
ropos pasitikėjimą Amerika at
gautų, jei iždo sekretorium bū
tų paskirtas valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Dillonas. Ta
čiau “Journal American” priki
šo. kad “liberalų” spauda kai- tieji atsigavo, o nugalėtojas pa
tindama Andersoną, globoja 
Dilloną, nors pastarasis atsako
mybę turi prisiimti lygiom, nes 
jis gi kaip departamento at
stovas dalyvavo derybose drau
ge; O U. S. Nevvs a. W. Report 
rašė, kad Andersonas aliarma
vęs padėti jau prieš trejis me
tus. bet valstybės departamen
tas tai nuleidęs niekais. Rinki
mų metas neleidęs taip pat rei
kalo kelti.

Valstybės laimėjo karą, pasta
tė ant kojų nekomunistini pa
saulį, o dabar Jungtnės Valsty
bės yra priverstos ieškoti ki
tų pagalbos, ypač tų kraštų, ku
rie buvo nugalėti.

Skaičiai rodo, kodėl nugalė

Sovietai reikalauja laisvės 
kolonijom. Bet į Jungtines Tau
tas laistę atgavusios Mauritani
jos neįsileidžia. Sovietai pasa
kė veto. Marokas pridėjo: Mau
ritanija “nedemokratiška” ... 
O Jungtinės Tautos Įsileido 
Vengrijos vyriausybės galvą, 
Maskvos pastatytą. Ir niekas 
nedrįso pasipriešinti. Nedi įso 
Vakarų valstybės taip pat da
bar pareikalauti, kad būtų pa
naikintos sovietinės kolonijos...

Gaila, kad tos kolonijos, apie 
kurias kalbėjo Anglijos atsto
vas, Lietuva, Latvija, Estija, nė
ra Afrikoje.

KENNEDY VYRIAUSYBE GIMSTA LABAI PAMAŽU

Mobutu padėties viešpats, nors 
juodi satelitai prieš jį veikia

Konge kova tarp pulk. Mo
butu ir Maskvos diriguojamų 
Ghanos bei Egipto, kurie nori 
Kongą paversti savo kolonija, 
eina visu aštrumu. Šiuo tarpu 
laimėjo Mobutu. Gruodžio 1 jo 
kariuomenė suėmė pabėgusį ir 
Ghanos kariuomenės globojamą 
Lumumbą. Lumumbą kalėjime.

Gruodžio 5 Mobutu pranešė, 
kad jo kariuomenė apsupo ry
tinės provincijos sostinę Stan- 
leyville, kur yra Lumumbos ša
lininkai. Nuo įsiveržimo į mies
tą susilaikė, Jungt. Tautom įsi- 
kišus.

Mobutu paskelbė apie slap
tą susitarimą tarp Sudano ir 
Egipto paremti Stanleyville Lu
mumbos Šalininkus. Mobutu pa
grasino: jei Sudanas mėgins pa
siusti j. Stanlayvilla ginklę, tai 
Mobutu užtvenks du pagrindi
nius šaltinius, iš kurię išteka 
Nilas. Tai bus represijos Egip
tui ir Sudanui, kuriem Nilo už- 
tvenkimas būtu katastrofa.

Egipto ir Sudano atstovus Mo 
butu išvijo kaip anksčiau Če
koslovakijos ir Sovietų.

ty tarptautiniam raudonajam 
kryžiui aplankyti Lumumbą ir 
garantucty Lumumbai ir kitiem 
suimtiesiem saugumą.

Gruodžio 3 Hammerskjoldas 
/buvo pasiuntęs Kasavubui te
legramą, kad leistų “15 komi
teto” delegacijai lankytis Kon
go. Gruodžio 5 telegramą kar
tojo, Kasavubu - iš viso nieko 
neatsakė.

— Prez. Eisenhoweris nesu
tarė su Rockefeileriu. Pirmasis 
laiko, kad respublikonų lyderis 
yra Nixonas, antrasis — kad 
Nixonas yra vienas iš vadų. 
Matyt Rockefelleris rengiasi 
1964 rinkimam.

MASKVOS PAGALBA LUMUM- 
BAI PER JUNGTINES TAUTAS

sijuto krizėje. Nugalėtojas Ame
rika po karo per 15 metę iš 
savo mokesčię mokėtoję paė
mė ir kitiem atidavė viso 62 
milijardus dc-h UNRRA 3,4 
milijardai, Marshallio planas 9 
milijardai, kas metai mokamos 
paramos sąjungininkams ir at
sitikusiems kraštam viso 14 mi
lijardų, o specialiai karinės pa
ramos 27 milijardai.

Amerika turi .180 mil. gyven
tojų ir per metus moka 46 mi
lijardus apsaugos reikalam.

Vakarų Europa turi 220 mi
lijonų gyventojų, ir apsaugos ^^0 mik gyventojų. Tačiau 
reikalam išleidžia 13 milijar- ’ * tr_._x_.__ x.._

* dų; - - j

Azijoje Japonija turi 94 mili
jonus gyventojų ir metam ap
saugos reikalam moka 400 mili
jonų.

Išvada tik viena: atsigavusie- 
ji sąjungininkai ir nugalėtieji 
turi prisiimti pareigą šelpti da
bar atsilikusius kraštus, o A- 
meriką savo dosnumą ir išlai
dumą suveržti.

Didelės ir mažos valstybės 
Jungtinėse Tautose turi po vie
ną balsą. Tai demokratiška. Ta
čiau Jungtinių Tautų absoliuti
nė dauguma, sakysim 51 vals
tybė, turi 51 balsą ir atstovau-

Wli_LIAM, Afrikos reikalamSELL, biudžeto direktoriusHODGES, 'prekybos sekre-RIBICOFF, sveikatos sekre- 
sekretoriaus pavaduotojas torius. torius.

Kennedy gruodžio 6 lankėsi 
pas prezidentą Eisenhoweri. Po 
trijų valandų pasikalbėjimo bu
vo paskelbtas pareiškimas, kad 
Amerika tęs teisingos taikos po
litiką. Kennedy padarė man
dagumo gestą, pakviesdamas 
prezidentą toliau bendradarbiau 
ti. Tas palankiai atsakė. Tuo 
tarpu naujos Vyriausybės sudė
tis dar nepaaiškėjo. Tėra aiš-
kiai paskirti Abraham Ribicoff,

Maskva ir Marokas — išvien ii kdonialšzmą

50 metų, Connecticut guberna-, 
torius (pirmas gubernatorius žy
das), sveikatos, j auklėjimo, ge
rovės sekretorium, Luther Hod- 
ges, 62 m., N. Carolina guber
natorius, prekybos sekretorium; 
Mennen -AMIliams, Michigano 
gubernatorius, 49 metų, vals
tybės sekretoriaus pavaduotoju 
Afrikos reikalam; Oavid Elliot 
Bell, 42 metų, Harvardo pro
fesorius. biudžeto direktorius; 
Stevvart Udall, 40 metų ,numa
tytas vidaus reikalų sekretorių 
Pagrindinės pareigos, valstybės 
sekretoriaus, tebėra niekam ne
atiduotos. Vis dar tebeminimi 
Fulbright, Bowles, Bruce, Dann; 
žemės ūkio galimas kongresma- 
nas McGovern.

— Kennedy pakviestas ap-

PO RINKIMŲ
Gallupo institutas apskaičia

vo, kad rinkimuose už Nixoną 
balsavo 6 iš 10 protestantų. Ne
priklausomieji jį parėmė tokiu 
pat procentu kaip ir Kennedy. . 
Užx Nixoną taip pat balsavo 
vienas iš keturių demokratų 
protestantų. Moterys protestan
tės Nixoną labiau parėmė, nei 
vyrai protestantai. Tarp vyrų 
ir moterų katalikų, kurie bal
savo už Kennedy, to skirtumo 
taip nematyti, žydai, kaip ir 
anksčiau, tik dar didesniu pro
centu parėmė demokratus 81: 
19.

Jungtinės Valstybės turi vie- 
...ną balsą ir atstovauja 180 mil.

Tokia yra demokratija.
Jungtinėse Tautose kalbama 

apie teises ir pareigas. Sovie
tai turi teisę spręst Kongo 
klausimą, bet nė cento nemoka 
J. Tautų kariuomenei išlaikyti 
Konge. Pareigą pinigus mokėti 
prisiėmė Jungtinės Valstybės ir 
sumokėjo pusę visų Kongo 
ekspedicijai išlaidų. Visam J. 
Tautų biudžetui Amerika sumo
ka daugiau kaip 30 proc., o 
anos 51 valstybės drauge su
moka mažiau kaip 7 proc. iš to 
63 milijonų biudžeto. Tačiau 
kai Amerika papildomai davė 
20 milijonų Kongo reikalam, 
Ghana ir Guinėjos atstovai šau
kė: “Tai naujas kolonializmas”.

Galima pasistebėti ta nauja 
koegzistencija: Maskva ir jos 
juodi satelitai pasilaiko sau tei
ses — teisę nieko nemokėti ir 
teisę koliotis; Amerika prisiima 
pareigas — pinigus kišti ir bū
ti koliojamą.

Tai vadinasi Jungtinės Tau
tos, kurios saugoja žmogaus ir 
tautų laisvę ir taiką.

FELIX SCHNYDER, švei
caras, JT paskirtas įgalioti
niu pabėgėlių reikalam.

Pašte ženklai su Lietuvos 
vaizdai*
Mažosios San Marino respub

likos valstybės sekretorius pri
ėmė kun. V. Mincevičių ir pa
žadėjo specialų pašto ženklą

kyje Tunisas. Jo atstovas ragi
na JT, kad Alžire būtų refe- 
randumas JT priežiūroje. Tam 
siūlymui reikia surinkti du treč
dalius balsų. Pernai nepasise
kė, Šiemet kaip ir pernai Pran- saugos departamento reformos - čio mėn. parašė departamentui 

samprotavimus, kaip procedūra 
valstybės departamente paken
kia Amerikos diplomatijai į tą 
laišką negavo atsakymo iš de
partamento nei iš Baltųjų Rū
mų. Dėl to dabar atstovas pa
sitraukė.
Kiek sumokėjo?

Marokas džiaugiasi, kad Nau- 
ritaniją Maskva vetavo. Spėja
ma, kad Marokas "bus pažadė
jęs Maskvai greičiau iškrausty
ti iš Maroko Amerikos bazes. 
Amerika lig šiol duodavo Maro
ku! pagalbos metam po 50 mil., 
pusę to. ką duodavo visai Afri-

Atstovas pasitraukė — dėl ko?
Amerikos atstovas -Suomijo

je Edson 6. Sessions rugpiū-

cūzija diskusijas dėl Alžiro boi
kotuoja.

sen. Symingtonas pasiūlė armi
ją, laivyną ir aviaciją sujung
ti vienoje vadovybėje.

— Achesonas, buvęs valsty
bės sekretorius, įspėjęs Ken-

nergiją po aštrios opozicijos ne<jy nesirinkti Stevensoną vals- 
priimtas. Jam reikia 1,200,000, sekretorium.
000 dol. - --------------

— Prez. de Gaude planas or
ganizuoti nuosavą atominę e-

Amerikos protestantai jungsis?
Amerikos presbiterijonų baž-

ny^s atstovai gruodžio 4 pa- kovojančiai laisvę Lietuvai, 
skelbe skatinimą susijungti ke
turiom didžiausiom Amerikos
protestantų šakom. Rado palan
kaus atgarsio tarp kitų. Di
džiausia grupė yra metodistai

pagerbti. Jungtinėse Valstybėse 
yra vilčių, kad bus išleistas paš
to ženklas su Basanavičiaus vau 
du.

— 10 mil.. toliau episkopalai Concourt premijos atsisakė 
3 mil., presbiterijonai — 3 mil.. Prancūzų Concourt akademi- 
“Jungtinė Kristaus bažnyčia” jos premija šiemet buvo paskir-
— 2,225,000. Drauge turėtų 18. ta rumunui Vintila Horia už 
225,000.

Saugumo Taryboje gruodžio 1 
Sovietai paskelbė savo 91 veto 
— pasisakė prieš Mauritanijos 
priėmimą į Jungtinas Tautas. 
Tai būtų buvęs šimtasis narys. 
Mauritanijos atstovas priminė 
Maskvos sveikinimus, kai Mau
ritanija buvo paskelbta nepri
klausoma, ir išreiškė nusistebė
jimą, kaip Maskva pasisako už

Maskvai buvo didelis smūgis tautų nepriklausomybę, o neno-
Lumumbos suėmimas. Jam gėl- duoti jom lygių teisių nepri- 
bėti Maskva padarė žygių tie- klausomų valstybių šeimoje, 
siog ir per savo satelitus Af- Maskvos nauju veto labi.iu- 

, rikoje. Gruodžio 5 Maskvos ra- siai patenkintas Marokas, ku- 
dijas reikalavo paleisti Lumum- ris stoja prieš Mauritanijos ne- 
bą ir grąžinti jį į valdžią, nu- priklausomybę ir nori, Mauri- 
ginkluoti Mobutu, patikrinti, iš taniją sau pasiimti. Spėlioja- 
kur jis ginklus gauna ir t.t.

* Tokį reikalavimą gruodžio 5 
pakartojo Guinėja Jungtinių 
Tautų 18 komisijai, kuri skirta 
patarti J. Tautų kariuomenės 
vadovybei Konge. Jos valią vyk
dydamas gen. sekretorius Ham- džio u pradėtas svarstyti Al- _ —— — — t ————,—■» ---------- r-- t— --o— —--/v —pivnujvo
merskjoldas gruodžio 5 kreipė- žiro klausimas. Iniciatorius — vo paleista, gruodžio 2 grįžusi trauktos iki risario 7, kada Keu vyną vienose rankose Pentago- bių reikalavimą praplėsti Sau- dimą panaikino, bet nutarė ki
ši j Kongo prezidentą, kad leis* Arijos - Afrikos tautos. Jų prie- į atmosferą sudegė. nedy jau bus perėmęs valdžią, ne sutiktas nepalankiai. gurno Tarybą.

Raketa milžiną*
Amerikos raketa milžinas, ku 

ri bus penkis kartus galinges
nė rei ligšiolinės, bus paga
minta 1963. Jos motoras bus 
60,000 arklių jėgų.' Galės pa
kelti satelitą 200 tonų.

ma, ką Marokas pažadėjo Mas
kvai už veto.

ALŽIRAS JUNGTINĖSE ,
TAUTOSE • — Sovietai taip pat paskel-

JT politinėje komisijoje gruo- bė, kad jų. raketai su šune
liais nepavyko: gruodžio 1 bu-

Atsisakyt nuo aukso?
Ryšium su aukso išplaukimu 

iš Amerikos, keliamas siūlymas 
atsisakyti nuo dolerio parėmi
mo auksu, ir drausti amerikie
čiam auksą priimti užsieny. 
Tapi siūlo H. C. Alexander. 
New Yorko Morgan Guaranty 
First Company prezidentas. _ kai.

— teneveį* derybos dėl ato- - —

romaną “Dievas gimė tremty-
- protestantu ^'komunistų spaudoje

dvasininkai gmodžio . paskeb bU''o prad«a kampaniJ.. kad 
bė atsišaukim, i rytų Vokieti- J?“
jos gyventojus, kad jie nebėg- “»•.
tu i Vakarus J,s PremMOlS atsisako; nenore-

• / damas būti nesantaikos prie*
— Saugunfo Taryba gruodžio žasttmi kraštui, kuris jį priima.

6 vakariečių ir sovietų balsais Akademija gruodžio 5 forma- 
minių bandymų draudimo per- sujungti aviaciją, armiją ir lai- atmetė Azijos ♦ Afrikos valsty- liai premijos suteikimo spren-
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Prieš šventes -

PAPIGINIMAS IR DOVANOS

patikrinti, įįir eilinis pilietis ga
li parodytįLpilietinės drausmės 
ir ar jB*^aH paveikti purvi
nus prekybninkus.

Auksas, Sidabras, Deimantai 
-Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

sios rankos?
Konkrečiai kalbant lengviau 

išsiaiškinti, ir tada nuomonės

inėm viduryje buvo atkviestas ' dinių platintojų bendrovės pre- radę, kad viduttaio hendruo 
Edward Mishkin, 46 metų, por- zidenią. Į nHsikaltolto dengi- menės piliečio moralinis ir pe- 
'nografinės literatūros stambioj mąsL konstitucija, kuri garan- dorumo lygis ' yra aukštesnis, 
ji žuvis, pažįstamas jau iš se- tuoja žodžio ir spaudos laisvę, patarė-
nikų teismam ir. senato komisi- atsakė teisėjas J. F. Scileppl jai manote ...
jai Mishkinas pornografinę Ib ■ žodžio ir spaudos laisvė - Teisėjas dar priminė, kad 
teratūrą organizavo ir platino, yra vienas iš mūsų laisvos tau- bausmė gali būti daugiausia iki 

turtų, ir* aš vienerių metų kalėjimo ir iki 
ji turi būti visa- 2,000.
i ir ginama,kaip -y J^-fūniginė bausmė nęgąsdi- 

vienas iš tų turtų, kuriuos ga- na, tai7 gal gali veikti prašne- 
rantuoja mūsų konstitucija. Bet' kūnas į garbingo piliečio presti- 
mūsy valstybės įstatymai ir 
Jungtinių ^Valstybių vyriausias 
teismą snustatė, kad fconstitu-

dailininkam už viršelį po 20 
ir dar už tuziną piešinių 100 
doL Tai buvo skurdus atlygi
nimas, palyginti su Mishkino 
pelnais. Kai kovo mėn. poli
cija sukonfiskavo jo purvinus
turtus, jų rado 30,000 egzemp- * rijos garantijos žodžio ir spau>

■ liorių. Senate Kefauverio ko- dos laisvei negina pornografi
jos. Pornografijos biznis, plati
nant nepadorią literatūrą nele-

naudojamas taip, kad kalbėti Bolševikai patys ' žino, kad . 
ąthi^į religinių pareigų bei iš
klausyti pamaldų važiuojama 
ten, kur niekas nepažįsta. Aly- - 
taus bažnyčioje rasit gydytoją 
iŠ Kėdainių, mokytoją iš Sakių, 
agronomą ar studentą iš Anykš
čiu. Aš pats aiškinau Raseiniuo-

kaip nori ir kiek nori,- bet jo
kiu būdu ne už Bažnyčią. Visi 
tarnautojai, vadovaujantieji dar 
buotojai, inteligentai privalo 
kalbėti antireligiškai. Visos baž
nytinės apeigos, šventės laiko
mos prietarais' ir daroma tokia se žemaičių komjaunuoliams - 

‘nesugriaunamą’ materialistinės 
pasaulėžiūros tiesą, o susiradęs 
reikalų, nuvažiuodavau į Kau
ną ir bažnyčioje atlikdavau iš
pažintį.

Kaune prisiklausęs panašių 
“išminčių”, nuvažiuodayau Ma
rijai pasimelsti Jos gimimo die
ną į Šiluvą ... Ir taip daro dau
gelis, kurie nenori išeiti į gat
vę iš darbo ar geriau apmoka
mų pareigų.

Aišku savaime, būtų nepro
tinga galvoti, kad per 15 metų 
komunistai nieko nenuveikė. 
Atšalimas bažnyčiai pastebimas. 
Bet tikrųjų bedievių skaičius 
auga ne taip jau greitai, kaip 
to norėtų bolševikai.

Kazys Jurgaitis (ELI)

įšvada: koks gi tu mokytojas, 
jei tiki į Dievą? Koks gi tu gy
dytojas, jeigu tiki? Tokie žmo
nės galį tik gatvę šluoti. O to 
nesiimant turi tvirtinti, kad 
Dievo nešą. Tokios rūšies “be
dieviai” yra beveik visi mokyto
jai, gydytojai, agronomai ir ki
ti.

Pastaraisiais metais bedievi- 
nimo akcija pavesta vietiniams 
bolševikėliams. Intrygos ir va
dinama kritika organizuojama 
vietoje: fabrikuose, mokyklose 
ir net kolchozuose. Darbininkai 
vienas su kitu kiršinami, provo
kuojami, skatinami skląsti, sek
ti vieni kitus. Tokios sąlygos 

r verčia slėpti savo darbus ir 
jausmus. Daug yra pasisakan
čių, kad Dievu netiki Bet dva
siškiai konstatuoja, kad bažny
čių lankymas bei religinių pa-

zą?
KETURIOLIKOS KOMITETAS

Pereitą pavasarį žemutiniame 
New Yorke susiorganizavo ke
turiolikos žmonių komitetas (8 
moterys ir 6 vyrai) kovai prieš 
nepadorią literatūrą. Jis kreipė- 

, , . _ . . si į 64 prekybininkus; aplankė
ir spaudos laisvu. įstatymas pn** rengta. Kiekvie-

nani įteiktame rašte komitetas 
nurodė nepadorios literatūros 
platinimo žalą ir apeliavo į pre
kybininkus, kad jie “atsižvelg
tų į aukštą moralinį lygį tų 
klientų, kurie lankosi jų kios
kuose ir naudojasi jų patarna-. 
vimų ir kurie skundžiasi, kad 
šalia padorios literatūros yra 
ir pornografinio šlamšto”.

Komiteto žmonės buvo sutik
ti prekybininkų nevienodai. 
Vieni kreipimąsi piktai atme
tė; kiti buvo santūresni, tačiau 
dauguma šiokia ar tokia for
ma stengėsi pasiteisinti ar lei
dinius pateisinti. Atrodė, kad 
apeliavimas į gerą valią maža 
prekybininkus tepaveikė.

Spalyje komitetas kreipėsi 
jau į savo bendradarbius, pa
skelbdamas 40,000 atsišaukimų, 
Wall St., kviesdamas juos pa
saugoti, ar ten, kur jie perka 
laikraščius bei žurnalus, nėra 
pornografinės literatūros. Jei 
yra, tai atsišaukimas ragino, 
kad klientai laikraščius bei žur
nalus pirktų tuose kioskuose, 
kurie verčiasi be pornografijos.

Komitetas nori tokiu būdu

misija buvo pareiškusi, kad
Mishkinas per metus turi pa

jamų iš savo purvino biznio galiai, negali apeliuoti į žodžio 
apie pusantro mil. dol.

Jau anksčiau, 1950 - 52 Mish- pažįsta, kad pornografija yra 
purvas ir šlamštas, kurie griau- ' 
ja eilinio piliečio moralę ir dva
sines galias ... Mano suprati
mu, ji pažemina padorumo, mo- . 
ralės, religijos principus ir nu- , 
vertina Dievo duotą žmogui ver- j 
tingumą ... ,

— Jūsų pasmerkimas yra pat. ; 
dorumo ir moralės laimėjimas • 
prieš purvą ir pornografiją, — 
tęsė teisėjas, kreipdamasis tie- 1 
šiai ■ į “prezidentą”. — Savo

kinas buvo penkis kartus su
imtas, bet nuteistas tada buvo 
.tik syki. Sumokėjo 1,600 dol. 
Ką reiškia tokia bausmė tokiam 
biznieriui? Ar mažas pinigas jį 
gali sulaikyti nuo stambaus pi
nigo darymo? „ ..;
... PRIDENGTI ŽODŽIO IR 

SPAUDOS LAISVES SKRAISTE
Queens teisme taip pat lap

krityje prisiekusieji pasmerkė 
už pornografijos platinimą Her-

Stasys Pieža, buvęs ALR Ka
talikų Federacijos pirmininkas, 
kuris yra dienraščio “Chicago- 
American” religinės dalies re- 

» daktorius, 1953 lankėsi Romo
je ir turėjo pasikalbėjimą su 
a. a. popiežium Pijum XII jo 
vasaros rezidencijoje Castel 
Gondolfo. Buvo kalbama apie . 
pavergtus kraštus anapus spyg
liuotų Vvielų sienos. Stasiui Pie-

žai pareiškė šv. Tėvas, kad jis 
meldžiasi už Lietuvą kasdien, 
maldaudamas Viešpatį jai lais
vės. “Lietuva, — kalbėjo po
piežius Pijus XII, — yra nusi
pelniusi būti laisva ir nepri
klausoma”.

Šis pasikalbėjimas yra Įrašy
tas į juostelę Amerikos Balso, 
kuris ji perduos į Lietuvą ir 
kitus kraštus.

AMERIKOS BALSAS užrašo St. Piežos (viduryje) pranešimų. Iš k. A. 
Petružis, dešinėje Joseph Petragtia.

DARBININKO administracija prieš Kalėdų šventes ir 
Naujus Metus kviečia pasinaudoti didelįu

PRENUMERATOS PAPIGINIMU IR DOVANOM
• DARBlN 1NKĄ užsakant nuo dabar ligi 1961 metų pabaigos ( 

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

• Užsakant laikraštį kitam, mokzma taip pat 5 doleriai, bet i 
knygą gatina užsakytojas. Galima pasirinkti vieną iš šių knygų: j

Dr. A. Maceina SAULES GICSMC. LIETUVIŲ ARCHYVAS - 
Bolševizmo metai. Arki vysk. J. Skvireckas LEKCIJOS. IR EVAN
GELIJOS. Arkivysk. Pr. BOČys — MARUOS APSIREIŠKIMAI 
LIURDE. Guareschi DON KAMILIAUS MAŽASIS PASAULIS (I , 
dalis). J. Gailius SUSITIKIMAS. Prel. Pr. Juras PftANAšYSTBS 
APIE PASAULIO PABAIGĄ. Dr. Pr. Gaida MILŽINAS, DIDVY
RIS. ŠVENTASIS. Dr. J. Girnius LAISVE IR BŪTIS. O. Swett 
Marden DŽIAUGEIS GYVENIMU. Mark Twain PRINCAS IR 
ELGETA, A. Giedrius TftVŲ PASAKOS

Prašau siųsti DARBININKĄ

Vardas ir pavardė

Adresas

Norėčiau gauti knygų
(nurodyti pavadinimui

Užsakė
(Vardas ir pavardė)

K RYŽI U S IR RADIJAS Kaune mergaičių bendrabutyje, kurį sovietų 
spauda vadina vienuolynu. Nuotr. iš rusų laikračio “Ogoniok”.

VINCO RASTENIO PAAIŠKINIMAS I KLAUSIMUS
Dirvoje V. Rastenis buvo 

pasisakęs prieš Kennedy rinki
mą į prezidentus, tvirtindamas, 
kad lietuviam būsią geriau, jei 
prezidentas nebus katalikas. Ar
gumentavo tuo, kad jeigu bus 
katalikas, tai iš jo bus norima 
protekcijų, kurių vaisiai būsią 
pageidaujami “katalikų vardu 
identifikuojamiems lietuvių 
sluoksniams, ar grupei”. Sumi-

nėjo, kad buvę atsitikimų, ka
da katalikiškumas buvęs panau
dotas tokiom protekcijom. Dar
bininkas, pakartojęs tuos V. 
Rastenio pareiškimus, padėjo 
klaustukus, kurie reiškė, ar tos 
miglotos užuominos yra kon
kretūs faktai ar tik insinuaci
ja. . -

Dirvoje lapkr. 18 V. Raste
nis paskelbė paaiškinimą, iš ku
rio matyt, tad viskas jo kalbo
je sukasi ne apie kokius “ka
talikų vardu identifikuojamus 
sluoksnius”, o tik apie inž. A. 
Rudį,, kuris lankęsis valstybės 
departamente pas valdininką ka 
taliką dėl Lietuvos atstovybės. 
Tai yra konkretus paaiškini
mas, ir konkrečiau tik pats inž. 
A. Rudis galėtų paaiškinti, ko
kiu titulu jis lankėsi* Bet jei 
lankėsi, tai mums atrodo, kad 
lankėsi ne dėl to, kad ALRK 
Federacijos specialiai tam pa
kviestas, ir nereikia asmens 
atsakomybės ir nuopelnų per
kelti be pagrindo tai daliai vi
suomenės, kuriai jis priklauso. 
Lygiai ir tautininkų organiza
cijai nereikia priskirti atsako
mybės ir nuopelnų tų žmonių, 
kurie daro panašios rūšies žy
gius. Jei inž. A. Rudis lankė
si pas valdininką, tai ne dėl 
to, kad jis katalikas, kaip skel
bia V. Rastenis, bet manome, 
dėl to, kad savo pareigom jis 
yra susijęs su atstovybe.

Kažin ar graži būtų tradici
ja mūsų spaudoje, jei pradė
tume skelbti: tautininkų delega
cija išvyko į valstybės depar
tamentą pas valdininką respub- 

' likoną Iksą, pavergtųjų tau
tų seimo pirmininkas lankėsi 
pas valstybės sekretoriaus pa
vaduotoją Žydą Ygreką ir Lt.

Paaiškino V. Rastenis ir ko 
A. Rudis lankėsi valstybės de
partamente: “Lietuvos pasiunti
nybės vedėjo asmeninei padė
čiai sustiprinti ... “asmeninės 
padėties netikrumą sukeliančios 

re bent metus padirbėti. Tada raidės ‘a. L’, jei ir nebūtų nu- 
se “Darbininko” numeriuose, gal ir praregėtum ir širdis mink brauktos, tai tad būtų aiški- » 
grįžusi iš pavergtos tėvynės, štesnė pasidarytų. Tie dvarai narnos ne kaip *ad interim’, 
bent kartą pasirodysi, kad myli ten dabar vadinami kolchozais, kas reiškia tik ‘kol kas’, o bū- » 
gimtąjį kraštą, kad turi širdį Beje, p. R. Mizara, šaipaisi tų skaitomas kaip ‘ad infįnitum’ t 

iš mano teisingo pasakymo, kad tai yra ‘iki begalybės’ ”. »
“be Maskvos dabar nepamaty- E to. ką V. Rastenis čia pa- | 
si Lietuvos”. Sakai, kad buvai aiškino apie inž. A. Rudžio lan- ► 
Lietuvoje, tai pasakyk, kas tau kymosi tikslus, neatrodo, kad ► 
davė leidiihą įvažiuoti Lietuvon ' jie būtų blogi ar Lietuvai ne- ?

Su gilia pagarba naudingi. Mes apgailestaujame, >
Veronika Zlotkienū - jei Lietuvos pasiuntinybės Va- F 

buv. JAV pažangiųjų lietu- tikane asmeninė padėtis susi!- t 
vių 3-čios grupės Lietuvon po; tad yra pagrindo dtiaugtis, F 
ekskursijos dalyvė " * ” ”

Ir kai aš “Darbininke” pa- Lapkr 27, 1960

Nedrįsdama trukdyti bran- bandžiau bent mažą dalį papa- 
gaus laiko mielų skaitytojų, ra- šakoti apie vargo brolius ir se- 
šysiu trumpai. Visą gyvenimą seris Lietuvoje, tai pašėlai, lyg 
kovojusi už teisingą žodį, pa
sakytą ar parašytą, kviečiu tą 
patį padaryti ir R. Mizarą.
4 R. Mizara, “Laisvės” laikraš
tyje (lapkr. 11), gindamas da
bartinę mano brangios tėvynės 
okupaciją ir jos okupantų rei
kalus, neva, atsiliepdamas į ma
no išspausdintus “Darbininke” 
ir “Tėviškės žiburiuose” įspū
džius, kuriuos patyriau šią va
sarą lankydamosi okupuotoje 
Lietuvoje -su vadinama “JAV 
pažangiųjų lietuvių” ekskursi
ja, mane išvadinai visokiais ne
užtarnautais vardais, kurie la
bai jau prašosi teismo šviesos.

Bet man šiuo kartu ne teis
mas rūpi, o trumpai drūtai — 
patirti, ar jau tikrai taip R.

, Mizarai rūpi tiesa ir jos sklei
dimas, o ne bjauriai tendencin
gas iškraipymas svetimų min
čių ir žodžių, ką R.* Mizara be tys įvertins, be Tavo pagalbos, 
jokios sąžinės griaužimo pada
rė su mano “Darbininke” spaus
dintais pasakojimais.

Dėl to, kviečiu R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorių, tuoj pat 
perspausdinti mano pasakotus 
įspūdžius trijuose “Darbininko” 
numeriuose. Perspausdindamas 
visa tai, ką aš pasakojau tuo-

tave būtų apsėdęs šimtas vel
nių, rusų žvalgybos uniformose. 
Prabliuvai ant manęs negirdė
tais ir neregėtais prasimany
mais. Matyt, kad raudonųjų vel
nių pabijojai, kad kartais ne
dingtum, kaip dar ir šiandien 
kad dingsta žmonės, anot jų, 
kaip į vandenį, jei tik paban
do prieš vėją pūstelėti. Taip, 
p. Mizara, mari ir apie tai, jei 
nori žinoti, žmonės ten Lietu
voje pasakojo. Gal Tau ir ne
pasakojo, nes tokių ten labai 
bijojo.

Dėl to, p. Mizara, kolioda- 
mas mane, veltui šaukiesi tė
vų pranciškonų ir Šventosios 
Dvasios pagalbos. Ir jie tą pa
tį patars, ką aš: būk atviras 
ir drąsus ir perspausdink ma
no. pasakotus įspūdžius “Lais
vės” skaitytojams. Tegul jie pa

Šakai, kad jie pažangūs žmo
nės ...

žinoma, tėvai pranciškonai 
jei jau taip jų prireikė, gal būt, 
kad už visas Tavo Melagystes, 
kaip atgailą paskirtų nuvykti pa 
vergton tėvynėn ir ten kuria
me nors Maskvos įkurtame dva-

> ir akis, kad tau, ponas Miza- 
) ra, rūpi tiesa, o ne klaidini- 
| mas “Laisvės” skaitytojų ir bai-
> lūs pataikavimas okupantui ir 

visai jo velniškai tvarkai.
P. Mizara, juk šios vasaros 

k pradžioje "Laisvėje” rašei, kvies 
| damas grįžusius iš Lietuvos ra- 
į Syti visą teisybę. anoF tavęs.
| bė baimės ir drąsiai.

Tačiau V. Rastenis paaiškino 
toliau, kad tokio sustiprinimo 
pageidautų gal “krikščionys de
mokratai su visais satelitais, o 
gal būt taip pat ir frontinin
kai”. V. Rastenis tokį lankymą
si vadina “akiplėšišku”. Jis ski
ria save į tuos, “kuriems rūpė
jo, kad Lietuvos pasiuntinybė 
Washingtone nebūtų nusmerk- 
ta iki begalybės pasilikti su 
provizoriumo iškaba ir kuriem 
rūpėjo, kad jos vadovavimas 
būtų kompetentingesnėse ran
kose”.'Šiame paaiškinime pri-. 
trūksta vėl konkretumo: kas 
yra tie, kurie darė pastangų 
nuimti tą provizoriumo iškabą 9 sya 
ir kas yra tos kompetetingo- svanl-

Naudokite lenkišką kumpį 
šventėms

Šiandiena kiekvienam yra ži
noma, kad importuotas lenkiš 
kas kumpis yra pigus skanėstas. 
Rūpestinga šeimininkė, kuri 
ruošiasi šventėse turėti svečių 
ar savo šeimoje pasivaišinti, 
gerai žino, kad ji bus paten
kinta ir užsitarnaus svečių dė
kingumo, jeigu pavaišins geriau 
siu patiekalu — tikru lenkiš
ku kiųppiu. Kumpis gaunamas 
visoje Amerikoje su firmos už
rašu Atalanta, Krakus, Tala ar
ba P. O. M.

Visuomet atsiminkite, kad 
importuotas lenkiškas kumpis 
yra ekonomiškas ir nepalygi
namai skanus. Minkštas, sultin
gas ir šviežias lenkiškas kum
pis dabar galima gauti įvairaus 
didumo — 2, 3, 4, 5, 7, 8, ir

arba suartėja, ar jei jos išsi
skiria, tai žinia dėl ko. Tada 
atkrinta ir diskriminaciniai pa
reiškimai apie ištisas grupes 
— pareiškimai iš esmės ir ne-1 
teisingi ir niekam nenaudingi. |

Siuntiniai į Lietuvą per <

(LITHUANIAN TRADŲMG COMPANY) 

šiam tikslui Jums sąžiningai ir daug 
pigiau, negu kur kitur, patarnaus bend
rovės atstovas

JONAS DAUGIRDAS

LONDONO LIETUVIŲ ;
PREKYBOS B-YE

337 UNION AVĖ., Brooklyn 11, N. Y. • EV 7-4940 — EV 4-1232

REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE

Lietuviški mariai, Br. Jonušo Įgrota 12 Bet. patriotinių maršų 6.00

DARBININKAS, 910 Willoughby Avė, Brooklyn 21, N.Y.

Battaragto malūnas. K. Borutos; BpUdo Montrealio lietuvių 
dramos teatras (dviejose plokštelėse) ....... 10.00

jei asmeninė padėtis Washing- į 
tone stiprėtų.,.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
*

(Long Play Hi-R Lifhuanian Records)

papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Dainos K Lietuvos, soL L. Juoda iu Rūtos choro; 16 dainų $4.00 
LietuvHkos dainos ir tokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet. Šokių 4.50 
Lietuviikos dainos. Bostono liet. mik. choro 17 dainų albumas 4.50 
Sophie Barkus radijo vakaruikinlnkh-dainuoja, 10 liet, dainų

ir 10 kalėdinių ......  —........... 5.00

Siuntiniaiį Lietuvą
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE

LO NDON E
Pranešame riauomento žiniai, kad tvenkiu proga gauta daug naujų 
Įvairių medžiagų Iš ko galima patrinkti sudarant sšuntiniua savo 
artimiesiems: 100 Įvairių medžlin vyriškiems kostiumams 

200 Įv. medžiaoų iMteriBk. kostiumams ir ęukneHms 
100 Įv. medžiagą moterlšk. Ir vyriškiems paltam* į 

Viaos vilMnšs medžiagos—angiiika su Įaudimu "Made in England" 
Medžiagų pavyzdžius galima matyti ir pasirinkti pas mOsų atstovu

337 UNION AVENUE................... BROOKLYN 11, N. Y.
EV 7-4940-EV 4-1232
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Uaikraftl tvarto REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rad. B. SUŽIEDĖLĮ*

tinai 
REDAKCIJA Ir

,įg buvo revoBodonferins, ąedau- 
fe mmvrnfa negrobė pašto 
kasų, tafiau, kur titatei reikė
jo pasakyti viešą lietuvio ka
taliko žodį, ten jis nesudrebė-

ADMiNisTRAcijA; »io wuio«iekby Aw.,-'Bn»idya> si, n. v. jo ir savo pareigą atliko. Ilk 
. T«*-» GiisMnra ww - fcą paskirtas Panevėžio reali-

wų- ■ nės gimnazijos kapelionu 1888

Kaltinti labai dažnai pašoks- 
ta tie, kurie yra . patys kalti. 
Dedasi kaltintojais, o yra kal
tininkai. Norėtų kitus pasmerk
ti, kai patys turėtų būti nubaus
ti. Tariau jie baisiai širsta be
šaukia, jeigu kas tai primena. 
Koliojasi, puola, graso kumščiu 
arba batu, kaip Chruščiovas 
Jungtinėse Tautose, kaltinda
mas kitus kolonializmu. O kur 
šiandien rasi kolonialinę valsty
bę, didesnę už Sovietų Rusiją?

Rusija, prisidengusi Sovietų 
Sąjungos kauke, laiko prislėgu
si apie 60 didesnių tautų su 
95 milijonais gyventojų. Tarp 
pavergtųjų yra ir visa eilė bu
vusių nepriklausomų valstybių, 
kaip Albanija, Bulgarija, Čeko
slovakija, Estija, Gruzija, Latvi
ja, Lenkija, Lietuva, Rumuni
ja, Vengrija, Vokietijos rytinė 
dalis, siekianti net už Berlyno... 
Kai kurios iš tų rusiškų kolo
nijų vadinamos “nepriklauso
mom” — sąjunginėm respubli
kom, bet jų tariama nepriklau
somybė baigiasi priklausymu 
Maskvai. Maskva yra tiesiai pri
sijungusi dar suomių Kareliją, 
slovakų Karpatiją, rumunų Bes
arabiją, Mažąją Lietuvą, japo
nų Sachaliną ir Korilų salas ... 
Drauge su komunistine Kinija, 
kuri taip pat yra įsiskverbusi 
į svetimus kraštus (Tibetą, Ko
rėją, Vietnamą ...), rusų ir ki-

kolonializmas, atrodo, neturėtų 
rūpėti, ir iš tikrųjų nerūpi. Azi
jos ir Afrikos naujos valstybės 
daugiau susirūpinusios medžia
gine parama, kad galėtų geriau 
tvarkytis. Kolonializmas parūpo 
Sovietų Rusijai, kaip .vagiui, . 
ant kurio galvos užsidegė kepu
rė. Pasišovė kaltinti kitus, kai 
patys yra kalti dėl naujo sovie
tinio kolonializmo.

mokinię varymą į cerkvę mels
tis caro ivsnčię cEenomts.

' Už tai 1889 buvo uždarytas 
į Kretingos vienuolyną, b vė-
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PreL A. Dambrauskaą — Adoma* Jakštas, žymus lietuviu veikėjas, rašytojas, publicistas ir 
kritikas, vis dar pakaltinamas pataikavęs Rusijos carui. Tuo tarpu jo trėmimas, persekioji
mas bei piniginės baudos, o taip pat Ad. Jakšto darbai ir kąva už lietuvybę, rodo ką kitąJAr 
nebūty jau pats laikas, anot paties Adomo Jakšto, liautis šmeižti vieni kitus

~ PR. PAULIUKONIS

Kitoje vietoje tam * pačiam Gi rusų valdžią taip apibūdi- 
laikraščiui dėl naujos tvarkos no: “Kur. iš politikos pašalina. 
įvedimo Lietuvoje taip atsakė: ma moralė, ten politika yra ne-

"Mes tą tvarkos pagerinimą 
norime pasiekti palengvai, or-

ro valdžiai, bet smerkė ir ki
tus, kurie karjeros sumetimais 

' bandė prisigretinti caro val
džiai. Tai aiškiai matyti ir iš 
to paties straipsnio “Faktai ir 
principai”.

Jei K. Bielinis būtų atidžiau 
perskaitęs visą straipsnį, tai 
nebūtų padaręs tokių išvadų* 
Minėdamas Vilniaus vyskupijos 
valdytoją, rusų prisiplakėlį, 2i-

Apie caro valdžią, apie biuro
kratus, kaip tuo metu spaudoje 
buvo priimta vadinti, stengėsi 
kuo mažiausiai rašyti, ignora
vo juos, kad turėtų mažiau prie- ______  j______  i__ __.r

prie išleidžiamų laikraš- ganišku darbu, Mant Tarp 
aų, organizuojamų draugijų bei tuvię apšvietimą, tautišką ir te
steigiamų mokyklų, kooperaty- ligišką susipratimą, prisidedant 
vų, skaityklų ir L t Tačiau 

niekur jis caro valdžios ne
garbino ir niekur nepripažino, Tizuotas organizacijas, draugi- 
kad esama Lietuvos padėtis yra 
normali.

Kai “Vilniaus Žinios” priki
šo “Nedėldienio Skaitymų” re
daktoriui A. Jakštui, kodėl jis 

. nerašąs apie biurokratų dar
bus, tai jis “Draugijoje” atsi
kirto: “Kas tai yra biurokra
tai, kokie .jų darbai, kokia jų 
vertė, visi lietuviai ir be mū
sų gerai žinojo ir žino ir čia į administratyvišką ištrėmimą” 
ilgų paaiškinimų nereikėjo” (7 (Draugija. 1908 m.; nr. 14. 175- 
nr., 284 pusi.). 176 pusi.).

krikščioniška, kurios laikosi į-
vairūs mūsų reakcionieriai, pa
sitikėdami vien ant knuto ir 
durtuvo jėgos” (ten pat 172

linską, taip Jakštas rašo: “Vil
niaus vyskupiją ima valdyti pla
čiai pagarsėjęs prelatas Žilins-

pusi.).
A. Jakšto lietuviško veikimo 

motto buvo.
n* kruvina revoliucija, bet 

ramus kultūros darbas. ..
“Nedėldieno Skaityme” pasi

kalbėjimo formoje jis yra pa
rašęs “Kruvina revoliucija, ar 
ramus kultūros darbas”. Tas 
straipsnis buvo išleistas atski
ra knygele (1906 metais).Tęn 

nežiūrint nei į pinigiš- jis kaip tik įrodinėjo, kad ko
voje su rusais kaip ir kiekvie
noje kovoje “nuveiks tas, kas 
bus tvirtesnis. Jei tad mes no
rime biurokratus nuveikti, rei
kia idant būtume už juos tvir- 
esni. Būsime tvirtesni, jei tap
ime doresni, jei turėsime di
lesnį mokslą, didesnį apsišvie- 
ima, didesnę ištvermę, jeigu pa 
nėgsime tikrai pozityvišką kul- 
ūros darbą, išmoksimo šalia 
rits kito nešnairuojant dirbti, 
eisingai apie priešingos parti
es veikėjus atsiliepti, jy ne
melžti, jeigu atsiras tarp mū- 
y didesnė meilė, vienybė, tau- 
išky dalyky branginimas" (11

prie medžiaginio jy būvio pa
gerinimo per tam tikras lega-

nabūdis, žemo išauklėjimo — 
šis valdytojas pasirodo lygiai 
indiferentiškas ir lenkams ir 
lietuviams ir pačiai kataliky
bei. Jis tik vieną teturi rūpes
tį — įtikti tiems, kurie jį taip 
aukštai iškėlė. Jam liepė pri
imti rusiškus ritualus, įvesti ru
sų kalbą bažnyčion baltgudiš- 
kose parapijose — jis klauso,

liau ištremtas penkeriem ine- 
taip į Ustiužną (Naugardo gu
berniją). Grįžęs iš ištrėmimo, 
kurį laiką gubernatoriaus ne
buvo tvirtinamas atsakinges- 
nėms pareigoms, tik 1898 lei
do vyskupui paskirti, jį Kauno, 
kunigų seminarijos profesoriu
mi. ' _____ >.

Anglijos atstovas David Or- 1907 birželio 8 nubaustas100 
rublių ir tų pačių metų spalio 
26 200 rublių kaip “Nedėldie
nio skaitymų” redaktorius už 
parašytus straipsnius

apie neteisėtus caro valdžios 
darbus.

1909 rugpiūčio 21 baustas 
300 rublių kaip “Draugijos” re
daktorius, 1912 metais — 500 
rublių kaip “Ateities” redakto
rius ir 1913 metais 500 rublių 
kaip “Garnio” redaktorius už 
jo paties straipsnį.

Kilus pirmam Pasauliniam 
karui, Kauno tvirtovės komen
danto 1914 A. Jakštas su kan. 
K. Olšauskiu, kun. P. Dogeliu 
ir kitais kunigais

kaip nepatikimi caro valdžiai 
ir pavojingi karo metu gyventi 

. tvirtovėje,
buvo ištremti visam karo me

tui į Vilnių. Tik vokiečiams 
užėmus Lietuvą, A. Jakštas grį
žo į Kauną.

msby-Gore, nesigindamas dėl 
praeities, kada Anglijos valsty
bė buvo didžioji kolonialinė 
imperija, nurodė, kad dabar 
jos vietą užėmė Rusija. Primi
nė rusų pavergtas tautas, užsi
minė ir Baltijos valstybes kaip 
naujas kolonijas. Rusų atstovai 
daužė kumščiais protestuodami, 
bet. jie patvirtino senąjį romė
nų posakį: “Jupiteri, tu pyksti; 
vadinasi, esi neteisus”.

Už teisingą, atvirą ir palan
kų Baltijos valstybėm žodį pri
klauso padėka ir pagarba An
glijos atstovui D. Ormsby - Go- 
re. Jis svarstomąjį kolonializ
mą pasuko ' teisinga linkme. 
Svarbu ne tai, koks kolonializ
mas buvo, o koks jis dabar 
vra.

The Philadelphia Inguirer, 
amerikiečių dienraštis, prisiųs- 

nų komunistinė diktatūra šian- tas redakcijai vieno mūsų skai- 
dien slegia beveik pusę žmoni- tytojo, lapkričio 30 įžanginia- 
jos — apie 965 milijonus iš rae reikalauja, kad Jungtinės 
2600. Tautos, jei jos nenori visai pra-

»•« rasti autoriteto ir moralinės jė-
Jungtinės Tautos, įsirašiusios gos, turi rimtai kelti bylą So- 

savo charton pareigą ginti žmo- vietų Rusijai. Liudininkais tu- 
niškumą ir kitų tautų laisvę, retų būti rusų pavergtieji: Len

kija, Vengrija, Rumunija, Bul
garija, Čekoslovakija, Albani
ja, Rytų Vokietija, Lietuva, Lat
vija, Estija, Ukraina, Gruzija, 
Besarabija, Rutenija, Karelija ir 
kitos pavergtos valstybės: Kolo
nializmas reikia svarstyti ne iš 
principo, o iš praktikos. Rusų 
bandymas primesti kaltę kitiem 
turi būti griežtai atmestas.

šiom dienom svarsto kolonia
lizmo piktybę. Svarsto tokiu 
metu, kai dauguma kolonijų 
jau išnyko — tapo nepriklau
somos valstybės ir Jungtinių 
Tautų nariai. Viena tiktai Ang
lija, buvusi didžiausia kolonia
linė imperija, iš savo rankų pa
leido apie 500 milijonų žmo
nių.

k. Jakštas Lietuvos ateities 
gerovę matė ne revoliucijoje 
kurią, remdamasis Lietuvos gy 
venimo patirtimi, laikė pragai 
Stingą, bet

krašto kultūros kėlime.

Jo ir daugelio to meto su- 
-sipratusių kunigų kultūra buve 
tas galingas ginklas, kuriuo ma 
nė laimėti kovą ir pasiekti švie 
sesnės tautai ateities. Rūpino 
si leisti laikraščius, steigti drau 
gijas knygoms platinti, kaip šv 
Kazimiero draugiją, ragino ku
nigus šviesti savo parapierius.

...7>z

jas, ratelius, sąjungas, bendro-

o kun. V-nas (V. 2. bendra
darbis Pr. P.; nori tą pati tiks
lą atsiekti vien per užvedimą 
Lietuvoje ‘naujos tvarkos’ jei 
ne tuojaus, tai bent greitu lai
ku 
kas bausmes, nei į kalėjimą, 
nei į laikraščio uždarymą, nei

džiai ... žilinskis tai 
taikaudamas rusams biurokra
tams (Draugija, 49 nr., 63 p.). 
Ar prie griežtos caristinės val
džios A. Jakštas galėjo daugiau 
ką nors pasakyti?

A. Jakštas konstatavo tik 
esamą Lietuvos padėtį
Jei šaltai įsiskaitai į Jakšto 

straipsnį “Faktai ir principai”, 
aiškiai matyti jo tikslas tik kon
statuoti esamą lietuvių politinę . 
padėtį ir nurodyti lenkams, kad 
iv jie esą tokioje pat padėty, 
kad lietuviai ir lenkai tei
siniu atžvilgiu esą lygūs, Lie
tuvoje šeimininkai yra lietuviai 
ir jų teisę lenkai privalo res
pektuoti, o Lenkijoje — len
kai, todėl jokių ypatingų pre
tenzijų lenkai prie Lietuvos ne
turi. Tam straipsnyje

“nėra išreikšta jokio ragini
mo ar skatinimo lietuvius pri
pažinti caro valdžią ir jos klau
syti. Jei truputį kritiškiau pa-

z *

PREL. A. DAMBRAUSKAS — Adomas Jakštas Kauno kunigų semi na
ujos sode. Iš “Aidų” žurnalo.

Darbus revoliucionierių pa
laužą, kurie plėšė monopolius, 
>ašto kasas, naikino valščių 
valdybų knygas, pjaustė tele- 
bnų stulpus, už ką ūkininkai 
urėjo keleriopai apmokėti, 
merkė, bet tikrus pasišventė- 
ius revoliucionierius, nežiūrint,
tad revoliuciją laikė Lietuvai žiūrėsime į ano meto Lietuvos 
iragaištinga, statė pavyzdžiu kL - įvykins, tai pamatysime, kad A. 
iem, kaip reikalinga dėl idė- Jakšto palyginime Rusijos caro 
os pasišvęsti. su “namo šeimininku” — nieko

Caro valdžios A. Jakštas nie
kur r.egyrė, niekur jos neaukš- 
ino, niekur nepataikavo ir lie- 
uvio neapgaudinėjo ir niekad 
sietuvos okupacijos neskaitė 
’ormalia padėtimi. Jei pažiūrė- 
ime į jo politinius straipsnius, 
iečiančius lietuvių esamą pa- 
lėtį, visur rasime jo reiškiamą 
/iltį, kad

“laikai pagerės", lietuviai į- 
gys daugiau laisvės".

Jis ne tik nepataikavo ca-

ypatingo nėra išgalvota, bet 
remtasi ano meto Lietuvos po
litiniais gyvenimo įvykiais, net 
Vilniaus Didžiojo seimo prakti-

Kai Vilniaus seimas nutarė 
reikalauti Lietuvai autonomijos 
ir. tuos nutarimus pasiuntė Ru
sijos carui, tai tuo pačiu jis 
pripažino Rusijos carą Lietuvos 
valdovu. Be to, Vilniaus seime 
buvo kilę minčių reikalauti Lie
tuvai nepriklausomybės, tačiau 

net toks radikalus advokatas

JANIS ŠIRMANIS

is ir Vavulis
Iš pasakę knygos

KRIKSIS visą savaitę budriai 
sergėjo naųius ir galvijus. Sek
madienio ryt^ kada buvo ga
lima tingiai padrybsoti, pakilo 
dar su saule. Gavęs iš šeimi
ninkės kriaukšlį duonos, nukū
rė tiesiai į mišką.

laiko, — skalijo po nosim. — 
Geriau vaduosiuos liežuviu.

Susirado Kūkumo pėdas. B* 
vis giliau, giliau į mišką. At
sidūrė svetimoje jau vietoje, 
miško atgairėje. Pušyje kvark
sėjo varna.

galėtų būti tas kiškių daržas?
Kriksio lekavimą nugirdo šar

ka. Kraipydama savo uodegą, 
negalėjo suvaldyti nei savo 
gerklės:

— Vaje,.vaje! Ką aš matau, 
ką aš girdžiu! Toks šuva ir 
negali zuikio pėdų suuosti!

— Atsitinka ir taip, — ne
sigynė Kriksis.’

— Tai jau negražu, — šai
pėsipaukštė. — Turėjai pasi
mokyti, kaip elgtis miške.

— Ne, moterėle! — atskali- 
jo pritūpęs Kriksis. — Miškas 
yra didelis, kiškių daug, pėdos 
suraizgytos. Gali gi suprasti,

— suurzgė nepažįstamas pilkis.
— Tik jau nesipuikink! — 

mokė nusižeminimo. — Kad ir 
esi už mane didesnis, nedera 
dėtis milžiną.

—NepliaukŠk niekų! — iš
sišiepė didžiulis šuva. — Ar 
žinai, su kuo turi reikalą? Esu 
vilkas Vavulis.

Vilkas manė, kad šuo nusi
gąs ir kurs, prigludęs prie že
mės. Buvo pasiruošęs čiupti di-. 
džiausią savo iltimi. Kriksis ne
pabūgo. Dar įsirėmė paskuti
nėm kojom į sausą šaką.

— Labai malonu! — nuska- 
lijo visu mišku. — Labai sma

gų galinėtis. Kūrė namo, Va
vulis vijosi. Jau, jau siekė uo
degos ..... Vilkai žino, kad šu
nį geriausia imti iš užpakalio. 
Bet Kriksis staiga atsisuko ir 
atstatė dantis.

— E, tu nori nugriebti ma
ne, bet aš pačiupsiu tave! — 
suamsėjo. — Įr kai nutversiu, 
nepagailėsiu. Saugokis!

Tačiau Kriksis pats saugojo- 
si. Užsiglaudė už storos ir ša
kotos eglės. Vavulis iš kitos pu
sės. O eglėjo liuoksėjo vove
rė. Ji matė mirtingą kovą.

— Kažin katras katrą įveiks?
— negalėjo nuspėti. — Kris-

vienas ... Jau dešimtis ... Su
tašys mane kaip pakulas ... 
Jau dvylika. Kur dėtis?

Kėlėsi rangydamasis ir urgz
damas. Atatupstas sliuogė į krū
mus. Uodega palietė beržą. At
sistojo ir dūmė, kiek tik kojos 
nešė.

Kriksis tebesisuko aplink eg
lę. Niekad jis nebuvo toks grei
tas, kaip dabar. Bet kvapo vis 
labiau ir labiau stigo.

— Nieko nebus, — dusliai 
amtelėjo. — Reikia gręžtis ir 
griebti Vavulį už krūtų. Žiū
rėsime, kas Ims ...

Vikriai apsisuko ir savo akim
Beržo viršūnėje kukavo ge

gutė.
— Labas rytas, varpininke! 

— Kriksis pasveikino. — Gal ži
nai, kur galėčiau rasti Kūku- 
mą?

— Kūkumas išvyko pas tėvo 
brolį kaupti kopūstų.

— Ar toli tas jo tėvo brolis?
— Už krūmų, už kalnų, už 

gilių slėnių ... Tiesiai, tiesiai .. 
Jei napaklysi, pakaks penkių 
paukščio minučių, ir rasi tą

— Ar tiesiai neriu pas Kū- 
kumą? — pasiteiravo.

— Atrodo, tiesiai. Jei ten 
nerasi, ko ieškai, vizgink atga
lios.

— Gal jau dabar man gręž
tis? — susirūpino Kriksis.

— Kaip patinka. Miškas di
delis ir platus. Gali sukiotis 
vingių vingiais. Gal ir užtiksi 
kiškio kopūstų daržą.

Kriksis suprato, kad iš se
nos varnos teisybės nesužinosi.

jog aš negaliu tuo pačiu ypu 
bėgti pirmyn ir atgal; sukti de
šinėn, o dūlinti kairėn. Gal tu 
galėtum?

— Gal ir tavo teisybė, — 
nusikvatojo šarka. — Bet jeigu 
aš būčiau šuva, sekčiau iš kar
to visom pėdom. Bet kam čia 
kvaišą mokyti? Laki sveikas! 
— pasbpyrė nuo šakos ir nu- 
spurdėjo į kitą medį.

— Lėk, lėk su savo pagaikš
čiu! — atlojo Kriksis. — Man

gu pasižinti. Sveikas, Vavuli!
— Rrr ... Rrr... rodė Va

vulis savo piktą nuotaiką.
— Ko tu urzgi, kaip vilkas? 

— teiravosi Kriksis.—Ar nema 
tai, kad aš džiaugiuosi tave su
tikęs? Tikrą vilką. Nebūk gi 
toks dantingas! Pasiuostykim!
.— Aš tau pasiuostysiu! — 

sustaugė vilkas. — Žinosi, kur 
nereikia kailio džiauti , ir miško 
ramybės drumsti Ko Čia atbri
dai į nesavo kiemą?

ki nepasiduok! Kriski, griebk! 
Jei Vavulis tave nugriebs, man 
skaudės širdį, bet tau — visus 
kaulus. Laikykis! Aš bėgsiu- tal
kos vadinti.

Kriksis sukosi aplink, o Va
vulis skriejo iš paskos, šuns 
uodega buvo jau čia pat, čia 
pat Jau pagaus ... Tik — 
triokšt ir lūžo šaka, kritusi po 
vilko kojom. Peršoko. Dar vi
josi aplink medį. Dar kartą ir 
dar kartą, užmindamas šakos

netiki.
. — Ar nebūsiu tik žiūros pra

radęs? — nusiminė. — Ne! Me
džius regiu, žemę matau. Va- 
vulio nėra. Kas čia darosi?

— Nežinau, — atsiliepė vo
verė iš medžio. — Aš taip sku
bėjau pagalbos, kad net šaka 
lūžo. Bet niekas nėjo talkon. 
Visi Vavulio bijojo. Tik tu vie
nas ...

— Aš?
— Taip. Tu. Niekas kitas to

kiškių daržą. Geriau pasikliauti savo uosle, joks malonumas tavo pamokslų Vavulio šneka buvo indi ir galą. Stambgalis dėjo tiesiai į negalėjo padaryti. Kaip tu Va-
— O man, ar ilgai teks bėgti? Bėgo dešinėn, paskui kairėn, klausyti. . neaiški. makaulę. Vavulis virto ir išsitie- vulį įveikei? —
— Negalėčiau pasakyti. Ma- Miške buvo daug zuikinių takų. Kriksis vėl nunėrė galvą, su- — Pakartok, ką pasakei? — sė leisgyvis. Kriksis tebesisuko. — Aš pats stebiuosi Ma

nau pakaks šuns pusvalandžio. Tiek jų pritrypta, kad pametė suko uodegą ir šniukštinėjo to- amtelėjo 'pritūpęs Kriksis. Išgąstis bėgiojo visom keturiem tyti, kad tai galima tik miške.

A. Bulota griežtai pasipriešino 
iškelti nepriklausomybės mintį, 
nes, girdi, toks nutarimas caro 
valdžios bus suprastas kaip aiš
kiai priešvalstybinis ir visi sei
mo dalyviai būsią areštuoti.

Tad jeigu 1905 revoliucijos 
įkaršty, kada Rusijos caro val
džia tikrai buvo atsidūrusi pa
vojuje, šalčiau galvoją žmonės 
nedrįso rizikuoti ir nesiėmė 
priešvalstybinio Rusijos impe
rijai Žygio, tai ką besakyti-apie 
vėlesnius laikus, kai reakcija 
buvo atgavusi savo visišką ga
lybę ir caro valdžią vėl parė- . 
muši “knutu ir durtuvu”.

Ne visada griežtas revoliuci
nis nusistatymas yra naudin
gas, dažnai yra reikalingas ir 
tam tikras santūrumas, kad ga
lima būtų išgelbėti gyvybinius 
tautos reikalus.

Argi dar nepribrendo laikas 
liautis ieškojus kaltinimų pas 
kitus, kai jų pas save yra gal 
dar daugiau? Užuot koliojus ki
tus, gal būtų žymiai naudingiau 
mūsų pavergtąja! tautai ir išei
vijai žiūrėti | ateitį, nes čia 
galima būtų daugiau gero pada
ryti visom mūsų bendrom jė
gom.

g

Išmėgink savo kojom! ir Kūkumo pėdas. Uoslė susi- liau. Ties vešliom eglaitėm iš- — Ūūū ... ūūū ... — gūdžiai jo kojom. žmonės tai vadintų stebuklu, o
Kriksis primerkė vieną akį, maišė ir Kriksis sustojo. Dai- vydo didelį pilksvą'šunį. nuaidėjo per girią. — Man ne Vilkas atsipeikėjo, pakėlė tu?

primerkė kitą. Pakėlė koją prie rėsi. — Sveikas, kaimyne! — misi- kalba svarbu. Aš noriu tave' galvą, ir nustebo: Voverė užrietė uodegą,
krūmo, susuko uodegą ir nu- '— Tai toks tas šuns pusva- džiaugė šuniška Kriksio širdis, paglamonėti, — ir šokosi tie- * — Ka aš matau? Vienas šu- — Čia aš nieko nesuprantu,
bėgo. landis! — suunkštė. — Saulė — Malonu. Dabar būsim dvie- šiai prie Kriksio. va, du šunes, trys, keturi, pan- Geriau eikim pas Kūkumą. Jis

— Am.. am .. am ... Ne- jau rodo pusryčių metą, o gi- se. Kriksis striktelėjo atgalios, ki, šeši ... Kriksis astivedė vi- nekantriai tavęs laukia.
nuvokiu nei paukščių nei šunų rios — nei galo nei krašto. Kur — Koks aš tau kaimynas! Matė, kad su vilku neišteks jė- są rują? .. Dar vienas, ir dar Iš latvių kalbos vertė SS

Prisiek — mažiau mokėsi
. Anglijoje viena automobilių ap- 

draudos bendrovė daro nuolai
das tiem vairuotojam, kurie pri 
siekia Evangelija,. kad nieka
da nesės už vairo girtame sto
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• Taip mūsų 43*”***1* juraMfla 
j. Lietuvos motinas. Jos ir n^ 
verkdavo. Laisvos Lietuvos |si|| 
rio uniforma tavo lygiai ir sB-J 
naus ir motinos pasididžiavima^r| 
Motinos teverkdavo ir tebever-| 
kia, kada jų sūnūs priversti 1 
ginti okupanto imperiją ir jos i 
tironus.

šis Lietuvos laisvės pamink- į 
las primena gedulą, bet šian- i 
dien ne raudos diena, šis pa
minklas išdygo išeivijos sosti
nėje Durbės mūšio ir Žalgirio 
kautynių garbingais sukakčių 
metais. Pagaliau, jis išdygo ir 
garbingos Lietuvos kariuome
nės šventės išvakarėse.

Mes čia susirinkome pagerb
ti žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Priešas Lietuvoje sunaikino žu
vusioms paminklą ir Nežinomo 
Kareivio kapą sulygino su že
me. Jo vieton atidengėme kitą, 
kurį priešo ranka nepasieks su
naikinti.

Kudirka patarė saviesiem vie
toj audros išversto stulpo tuoj 
kitą statyti. Mes juo pasekda
mi, vietoj Kremliaus Lietuvoje 
išversto karių paminklo, čia pa
statėme kitą. Mes, anot Kudir
kos, privalome “hydra tapti ta, 
kuriai nukirtus galvą, tuoj ke
lios galvos vieton jos išdygs
ta”. Išliksime tik hydra pavir
tę.

Bet paminklas — ne viskas. 
Nepakanka žuvusius tik pagerb
ti. Reikalinga dar kito, gyvo 
paminklo, kurio aukuras deg
tų meile žuvusių idealams mū
sų širdyse.

Tad., šis paminklas yra ir 
būsimo Lietuvos prisikėlimo .vil
ties paminklas. Aš linkiu šia 
proga lietuvių tautai sulaukti 
išsiilgtos dienos, kada vergovės

retežiai subyrės ir Lietines 
trispalvė vėl garbingai sujder6- 
suos Gedimino kalne. O iki tai. 
įvyks

I Lietuvi, kąnčic* 
ir kraujo žuyumų M* 
Tebūnieprta-ika ji/YVlV, 
Kurią širdin įrr 
Kantrybė, darbas ir kerą 
Ir viena* tikries — -Lšotuvaij

LEONARDO 
ANDRIEKAUS 
eilėraščių rinkinys 

SAULĖ 
KRYŽIUOSE

LIETUVOS atstovas J.. Kajeckas 
kalba prie paminklo. Nuotr. Z. 
Degučio.

Šių metų rudenį sueina pen- 
F' keri metai nuo "Moters" žur- 
Į. nak> pasirodymo Kanadoje, ku- 

■ rį leidžia Kanados Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijos Cen- 

I tro. Valdyba. Jis siekia jungti 
visas lietuves moteris, išblašky
tas po tolimiausius žemės ru
tulio kampus.

“Moters” istorija yra žymiai 
įdomesnė, negu iš pirmo žvilgs
nio galėtų atrodyti. Ją pradė
jo leisti Lietuvos Katalikių Mo
terų Draugija 1919 m. ’ 
sunkiu lietuvių tautai laiku, kai 
reikėjo kurti Lietuvos valstybę 
ir gintis nuo vokiečių okupaci
jos. Laisvoje Lietuvoje “Moters” 
vardas buvo gerai žinomas, ir 
jį skaitė dešimtys tūkstančių 
moterų tiek mieste, tiek kaime, 
žurnalas gynė ir plėtė moters 
teises valstybės kūrimosi laiko
tarpyje, vedė ir lydėjo jos pir
muosius visuomeninius ir socia
linius žingsnius nepriklauso
mais laikais, švietė sodžiaus mo
teris ir lengvino jos sunkią būk-

Aš laikau didele garbe šį Lie
tuvos laisvės paminklą atideng
ti ir jo aukurą uždegti, kaip 
simbolį mūsų negęstančios mei
lės tėvų žemei is visiems žuvu
sioms dėl jos.

Amerikos vyriausybė nekartą 
yra pareiškusi, kad ji nepripa
žįsta Lietuvos okupacijos, šian- lę naudingais patarimais, 
dien penktosios armijos garbės 
atstovo čia buvimas mūsų žu
vusioms pagerbti yra naujas, 
pakartotinas įrodymas, kad JAV 
nepripažįsta lietuvių tautai pa
darytos skriaudos. Jis šia pro
ga iškilmingai ir viešai atiduo
da pagarbą mūsų žuvusiem už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Nuo bolševikų priespaudos 
išbėgus ir mėginant susikurti 
savo egzistenciją svetur, “Mo
teris” vėl pasirodė, tarytum 
jos paskirtis būtų lydėti ir stip
rinti lietuvę sunkiausiais tautos

bandymo moment i . M
Kanados Lietuviu Katalikių W 

Draugijos skyrių . avių su- ■ 
važiavimas, įvykęs 1 K5, nutarė B -
leisti “Moterį”, u rs nebuvota 
tam nei pinigų, nei Jokios už-f| z H /
tikrintos ateities, -i - tarpu ŽŪT- BRIGITA PUMPUOLYTE smuikuoja 'at-k? Iventeje Philadelphijoje. 
nalas išeina keturis kartus per Nuotr. v. Gruzdžio. 
metus, tačiau tikima, kad su 
laiku jis galės pasirodyti daž
niau.

Pirmąja redakto"e buvo Sta
sė Prapuolenytė, kuri redaga- 

tūo vo” iki '195T. Dabar redaguoja ' 
Izabelė Matusevičiūtė, adminis
truoja Bronė Pabedinskienė. 
Meninę priežiūrą atlieka ir vir
šelį piešia Nora Kulpavičienė.

Daug pastangų padėjo žurna
lą steigiant dr. A. Užupienė, 
K. Juozapaviičenė, P. Abromai- 
tienė, dr. V. Giriūnienė ir visa 
eilė kitų.

Žurnalui rašo ir bendradar
biauja visa eilė žinomų visuo
menės veikėjų, rašytojų ir 
plunksnos darbininkių.

Gruodžio mėn. viduryje išeis 
sukaktuvinis “Moters” numeris, 
o gruodžio 10 Centro Valdyba 
ruošia iškilmingą minėjimą — 
koncertą Toronte, kūrio meninę 
dalį išpildys pianistas Andrius 
Kuprevičius. D. K.

BALFO SKYRIAUS PADĖKA
NORWOOD, MASS.

Lapkričio 6 buvo surengtas 
Balfo banketas lietuvių salėje 
Norwoode, talkinant apskrities 
skyriam — Bostono ir Brock- 
tono; davė pelno 212 dol., iš 
kurių 200 dol. pasiųsti Balfo 
centrui. Banketo rengėjai, t y. 
22 Balfo skyriaus valdyba, nuo
širdžiai dėkoja visiems, prisi- 
dėjusiems banketą suruošti ir 
jame dalyvavusiems. Ypatingą 
padėką reiškiame kun. Juozui 
Svirskui už sukalbėtą maldą, 
chorui iš Worcesterio ir Pro- 
vidence, vad. muzikui Jonui 
Bėinoriui, už puikiai išpildytas 
skambias lietuvių liaudies dai
nas, kurias publika palydėjo 
gausiais plojimais. Jonui ir An-

IŠ STUDIJŲ KLUBŲ VEIKLOS
Lapkričio 24 - 27 Chicagoje tiek administraciniam darbui 

įvyko Lietuvių Krikščioniško- pagyvinti.
sios Demokratijos Studijų Klu- šeštadienio posėdis įvyko pas 
bų Centro Valdybos posėdžiai.
Juose dalyvavo CV nariai iš

kol. A. Viliušį. čia dalyvavo 
tik CV nariai. Padaryta visa ei
lė nutarimų, kurie išryškėjo ir 
subrendo praeitų dienų pasi
tarimuose. Kai kurie neišspręs
ti klausimai palikti ateinantiem 
posėdžiam, kurie numatyta 
gruodžio 18 Chicagoje. Daly
vaus ir CV narė Toronte dr. Ju
dita Matulionytė. Vėliau ten pat 
įvyko platesnis pasitarimas į- 
vairiais aktualiaisiais klausi
mais prie skanaus vaišių stalo.

Pasitarimų dalyviai džiaugė
si, kad atsiranda vis daugiau 
jaunų žmonių, kurie randa lai
ko įvairiausius politikos klau
simus pastudijuoti.

Sekmadienį Jaunimo namuos 
įvyko Chicagos klubo susirinki
mas, kuriame aptarta visa eilė 
klausimų. Nors negausus, bet

teto referentas jaunimo reika- gyvas susirinkimas paliko labai 
lams ir vienas “Jaunimo Žygių” malonų įspūdį.
redaktorių). Posėdyje svarstyti Studijų Klubų vadovybė krei* 
“Jaunimo Žygių” reikalai. Da- pia ypatingą dėmesį Į baigu- 

x lyviai kritiškai analizavo įvairias sius aukštąjį mokslą akademi- 
žurnalo problemas, pradedant kus, kaip į busimuosius lietu- 
turiniu ir baigiant prenumera
torių skdomis, iškelta visa ei- kviesdama juos prisidėti prie phifadeiphijo. at-iį 
lė naujų idėjų tiek redakciniam, bendro darbo. (Ski) Nuotr. v. Gruzdžio.

das šoliūnas ir Adomas Viliu- 
šis, iš Detroito Algis Glatkaus- 
kas ir iš Clevelando Algirdas 
Kasulaitis. Pasitarimuose taip 
pat dalyvavo visa eilė chicagiš- 
kių kolegų.

Ketvirtadienio posėdis įvyko 
pas Jurg ir Aldoną Gravrog- 
kus (J. Gravrogkas yra du me
tus buvęs LKDSK CV pirminin
kas). Visas vakaras buvo pa
skirtas Studijų Klubų tikslams. 
Tartasi veiklos metodų, formų 
klausimais, organizacijos plėt
ros reikalais, vidine santvarka 
ir tt.

Penktadienio posėdžiai įvyko 
p. Žemaičių namuose (A. že
maitis yra LKDS Centro Komi-

Katalikų šventės komunistiškai
Bolševikai bando pasisavin
ti kataliku šventes
Lig šioliai bolševikai aiškino, 

kad religinės šventės pasisa
vintos is pagonių laikų. Vely-

— tai egiptiečių švęsta 
šventė, pažymint! pavasari, Ka
lėdos — rudens šventė. Sek
minės — tai, piemenėlių šven
tė. Lietuvoje jau ketvirtą kar
tą švenčiama “piemenėlių šven-

. Pradžioje nedrąsiai, pasi-

Festivaliai katalikiškoms 
šventėms konkuruoti
Kai kuriom iŠ bažnytinių 

švenčių labai, sunku prisegti 
ką rors pagoniško. Tada vėl 
yra išeitis: kur nors netolie
se organizuojami festivaliai. Jei

taninai Pečiuliams, nesigailėju
siems daug darbo ir maisto do
vanų. Emilijai Razulevičienei už 
paaukotą vertingą dovaną, kad 
surinktų daugiau lėšų lietuvių 
šalpai. Visoms šeimininkėms už 
skanų patiektą maistą.

Gražų pavyzdį parodė nevienas 
lietuvis, kuris vienokių ar kito
kių aplinkybių verčiamas nega
lėjo dalyvauti bankete, bet ne
pamiršo mūsų vargstančių tau
tiečių, prisidėdamas savo pini
ginėmis aukomis. Čia įvardinsiu 
juos: klebonas kun. F. Norbu- 
tas — 5 dol., Domicėlė Čiū- 
batienė 5 dol., Zita Zarankaitė 
2.20 dol., Konstantas Jurgeliū- 
nas iš Brocktono 2 dol., Juzė 
Navickienė ir Ieva Wizgirdie- 
nė — po 1 dol.

I 
, Nuoširdus ačiū visiems. Tiki
mės, kad ir daugiau gerašir
džių lietuvių parems Balfą sa
vo aukomis, kurias galite įteik
ti Balfo skyriaus iždininkei Iza
belei Vasiliauskienei.

Skyriaus Valdyba

viškosios visuomenės vadus, .
ZINAIDA KALVAITIENC dainuo-

pačių ideologijos darbuotojų. 
Bet kitais metais jau drąsiau. 
Šalia “piemenėlių šventės” at
švęstos Joninės, nors tom ir 
nesurasta pagoniško pavadini
mo.

Pasigirdo įrodinėjimų, kad 
margučius lietuviai dažė dar 
prieš Mindaugą. Tad suruoštas 
masinis margučių ritinėjimas, 
po to — antireliginė paskaita 
apie katalikų Bažnyčios reak- 
cingumą. Pernai Kaune buvo 
jau galima matyti pirkimui iš
statytų margučių, kurie anks
čiau bolševikams atrodydavo 
kaip muzulmonams kiaulė. Jo
ninės pernai buvo atšvęstos 
Rambyno kalne — pompastiš
kai. Visa vyriausybė iš Vilniaus 
suvažiavo. Linksminosi! Papar
čio žiedo ieškojo. Pagaliau su
rado, kad Jurbarko vykdomo
jo komiteto pirmininkas yra 
Jonas. Tada jį kilnojo, plojo, 
šaukė “ura”.

parapijoje, sakysim, šv. Petras 
ar Antanas — būtinai bus gre
ta suorganizuotas festivalis. 
Tuoj festivalius praveda kas 
tik netingi: ir mokyklos, ir į- 
staigos ir kolchozai. 0 tuo rū
pinasi visuose bažnytkaimiuo
se įsteigti vadinami kultūros 
narisi (pramogas tvarkanti įstai 
Ea,

fS’J

s įsidedant! iš vadovo me- 
rc kalams ir direktoriaus). 

. aiiu pavadinta paprastai 
:ška gegužinė, matyt, no- 

a parodyti savo erudicijos 
:■ ’ą. Kas iš to festivalio 
j — surku pasakyti, čia 

? ir komunistai, kurie tą

Pasinaudikite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, siunčiančios 
siuntinius j SSSR ir LIETUVĄ, patarnavimu

PACKAGE EXPRESS & Travel Agency, Ine.
, LICENSED BY U.SS.R.

TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J. — 312 Markei St> TeL MI2-2452 ir MI 2-168|. BOwfiag Grven 9-6892
BROOKLYN, N. Y.

vietoje — mtaų jataigoee, gavSjaa nieko nemoka, o Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kurtoee galite gauti 
įvairiausių prekių o Siuntinių pristatymas garantuojamas 10Q%.

Įstaigos Ir skyriai atidaryti nuo 9 iki 6 vaL; 
Mtad. ir sekmad. nuo 9 vai. iki 4 vai rak.

MOŠŲ SKYRIAI
7* teoond Avenue, 
NCW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

1241 N. AeMand Avė. 
CHICAGO 22, U-L.

ą-aiB

DUafcirfc M59O
DCTROIT 12. MICH.

•: HEmleok fr«*15

•43-47 Alteny Avenue 
HARTFORD 4. CONN.

CHapef 7-51*4

102B Kenllw9r*n Avė. 
CLtVCLAND 13. OHIO'

4* WMtehead Avė. 
SOUTH RIVER, N. i.

CLifford 7-«320 .

1900 Fleet Street 
■ALTIMORE 31, INO.

Dldcene 2-4240

558 Hudson Avenue 
ROCHESTER B. N. V.

BAker 5-4210

832 North 7th Street 
PH1LADELPHIA 23, PA.

WAInut 3-1747

109 Bumet Park Deive 
SVRACUSE. N. Y.

GRanlt 8-8435

397-A West Broadway 
•o. Boston, mass.

AN<Jrew 8-2718

1

Darbininko 
administracijoj, 
910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y. 
Iliustravo 
dail. Telesforas Valius - 
208 psl., kaina 3 doL 

Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga — 

geriausia 
švenčių 
dovana!

Geriausia kalėdinė dovana 
yra knyga 

Tokios knygos yra: 
Vyt. Augustino 

Lietuvos vaizdų albumas 
„ T U V Ą^^
yra geriausia dovana visokiomis 
p jogomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų. Al
bumas Lietuva yra geriausia ka
lėdinė dovana visiems. Kaina — 
5.00 dol.

Kun. St. Ylos — 
ATEITININKŲ VADOVAS $4.00 

Prof. Juozo Ereto — 
STASYS 5ALKAUSKIS $4.00 

Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė ,—

MARIJA, GELBĖKI MUS *1.00 
Prof. St. Šalkauskio — 

ATEITININKŲ
IDEOLOGIJA $3.00 

kalėdiniams sveikinimams 
(20 atvirukų su vokais) $1.00 

Visus šiuos leidinius galima 
gauti užsakymus siunčiant šiuo 
adresu:

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

P .S. Čekius ar money orderius 
išrašyti: Ateitininkų Federacija.

Stephen Bredes, Jr<
A D V O K A T A S

37 Sheridan Avenue 
Brooklyii 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

1860 ŠVENČIAME tIMTMETINJ JUBILĖJŲ |ę£Q

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

PER METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau (3*4% normalaus ir %% specialaus priedo)

Kaime švęsti piemenėlių 
šventę, pradėta pagal įsakymą 
beveik visuose kolchozuose. 
Kad ir labiausiai nuskurų kol
chozai, įsakoma ganantiem kar
ves vyram bei melžėjom jas pa
puošti. Sukviečia visus dirban
čius prie gyvulių, pirmininkas 
išdrožia poros valandų kalbą, 
kad tai tradicinė “piemenėlių 
šventė”, kad ją buvo pasisavi
nusi'Bažnyčia, o dabar ji šven
čiama vėl tokia, kokia buvo ži
loje senovėje. Atseit, net ir 
šventes sovietinė valdžia išva
davo iš Bažnyčios priespaudos! 
Toliau čia pat išaiškinama A- 
merikos prisivijimo reikšmė.

Fi
lai 
i ai 
die ą pamaldų metu dalį jauni
mo patraukia pas save, ir jau
nimas. kuris festivlio vardu 
iš -zy .sta į kitą rajoną, o ten, 

i ,?’ros, pirma nueina į 
bažnyčią, o jau iš ten į festi- 
v; i Ir kultūros namai, kadan
gi i atlaidus suėję žmones už
suka ir i festivalį, o ten palie
ka i ubą už bilietą. Tokiais 
atvejais žmonių gausu, ir kul
tūros namų vadovai, kaip sako
ma, “nuvaro pro šalį” desėtką, 
kitą rublių. Neperseniausiai vie
nas iš docentų “Tiesoje” ap
gailestavo, kad “atlaidų metu 
bažnyčios šventoriuose galima 
matyti studentų marguojančias 
kepuraites” (tikrai be reikalo 
jaudina dėstytojus! Bent jau 
nedėvėtų ten eidami!). Iš to dar 
romą išvada, kad reikia ateisti
nę propagandą jaunimo tarpe 
dar labiau sustiprinti.

Kalėdos — kol kas per kie
tas riešutas, jo neįkanda Lietu
vos komunistai. Bet, reikia ma
nyti, kad po keleto metų ką 
nors prigalvos. Išgirsim ir čia 
būdami, kad gruodžio 24 Snieč
kus su Paleckhi bei Sumausku 
suvalgys iŠ dvylikos valgių su 
pasninku vakarienę kokios nors 
pagoniškos žiemosšventės gar
bei. O komunistinėje ideologi
joje nusimaną žmonės tvirtina.

tuo reikalu būtinumas pakelti 
pieno primelžimo rodyklius, pa
galiau sultingų pašarų įtaką į 
pienų riebumą bei kitos gana kad būsią ir dar stipresnių kur- 
rimtos temos. tau. Kazy* Jurgaiti* (ELI)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rąžykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui
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DA*«ININKAS

ręs Balfo veiklą, atliktus dar

nias kreipiasi į viso laisvojo

1. Paskiros? vietose, kur vei-

su

rėmimo darban.
Lietuvių spauda ir radi

jas daug prisideda prie Baito 
supopuliarinūno ir rėmimo. Ta 
proga dėkojama spaudai ir ra
dijo valandėlėms už jų nuošir-

Balf o dešimtasis seimas, įvy- emigruoti negalinčius Imtumus, X Visos lietuvių organi^aci- 
kęs 1960 lapkričio 25-26 Jau- v Sibiro tremtinius bei okupuo- jos ir klubai kviečiami bend-

t

I

ėmė Šias rezoliucijas: mas kreipiasi i viso laisvojo
Balfas .per savo 16 vdkios pasaulio lietuvius prašydamas 

metu laisvojo pasaulio lietuvių ir toliau remti jo veiklą. ' 
doąnumo~jdė|3, ištiesė pagal- / J ____ ____ _
bos ranką antrojo Pasaūunio ’kia Batfa skyriai, reikia rūpin- dją tallr^ šalpos srityje 
karo pasėkoje Vakarų Europo- tis į Balfo veiklą įjungti gali- 4

. je atsidūrusiems lietuviams if mai daugiau tautiečių, kviesti 
sudarė jiems galimybę įsikurti juos įstoti nariais Balfo organi- 
užjūrio kraštuose. Balfas dabar zacijon. Ypatingai į darbą į- 
dar šelpia ten pasilikusius ir traukti daugiau naujų ateivių.

Dėmesio studentai ateitininkai
Ideologiniai kursai Rytų SAS 

draugovių nariams (Baltimores, 
Bostono, Hartfordo, New Yor
ko, Philadelphijos ir Putnamo) 
įvyks Kalėdų atostogų metu. 
Kursų tikslas yra perteikti na- 

„..  riams ideologinį susipratimą, pa
gilinti visudmenihę oriehtaciją, 
parengti vadovavimui. Tai pui- sau-

Baltimores žinios
Kalėdiniai pasveikinimai pa

siųsti visiem parapiečiam, ku
riuos pasveikino šv. Alfonso 
par. klebonas prel. L. Mende- 
lis ir parapijos kunigai. Svei
kinimas papuoštas šv. Tėvo 
nuotrauka su palaiminimu. „

Nedarbas palietė ir Baltimo- 
rę. {vairiose darbovietėse ne
mažas skaičius darbininkų pa
leisti iš darbų, jų tarpe ir lie
tuvių. Turime vilties, kad ne
tolimoje ateityje vėl grįš į dar
bovietes.

Mokyklos vakarą ruošia pa
rapijos mokyklos seserys kazi- 
mierietės ir mokiniai gruodžio 
11, sekmadienį. Programa pra
sidės 3 vai. popiet. Kunigai ra
gina visus dalyvauti ir pajaus
ti kalėdinę nuotaiką. Vaikučiam 
bus įteiktos dovanos. /

Sodalietės savo metinę veik-

ki proga giliau susipažinti 
savo organizacija ir jos vieta 
lietuvių visuomenėje bei pasi
semti stiprybės veiklai. Ypatin
gai patartina dalyvauti jaunie
siem studentam.

Bendros informacijos: ’
Laikas: gruodžio 27 -

šio 1 (su Naujų Metų suti
kimu).

- Vieta: University of Pennsyl- 
vania, Boys Camp, Greenlane, 
Pa.

Kaina: apie 20 dol. asmeniui.
Dalyviai: gali dalyvauti Ry

tinio pakraščio studentai ateiti
ninkai ir, su ypatingu leidimu, 
gimnazijų senjorai. Dalyvių skai 
čius ribotas.

Registruotis pas savo drau
govių valdybas arba pas Gedi
miną Naujokaitį, 73 Hamlock 
St., Brooklyn 8, N.Y.

SAS Valdybos Skyr. Rytams

[ 4. Turint galvoje, jog koor
dinuota šalpa yra efektingesnė 
ir jos administravimas pareika- j 

„ lauja mažiau išlaidų, ir žinant, 
kad Balfas iki šiol savo neša
lišku ir vieningu darbu yra už
sitarnavęs daugelio lietuvių pri- . 
tarimo, prašo visų, lietuvių šal- J 
pą vykdyti per Baltą. Gėrės-. j 
nės šalpos koordinacijai ir na- 1 
šesniam darbui prašome neor- 1 
ganizųoti atskirų fondų šalpai, | 
o įsisteigusius prašoma jungtis į 
į Balfą.

5. jniri^būĮi daromi visi ga- -į 
limi žygiai, kad maisto siunti
nių bei vaistų persiuntimas Lie
tuvon ir Sibiran būtų pa
lengvintas.

6. Seimas nori atkreipti dė
mesį visų tų studentų, kurie 
naudojosi Balfo stipendijomis, 
kad jie nors savo darbu ir tal
ka prisidėtų prie tolimesnio ir 
našesnio Balfo darbo.

7. Suvažiavimas reiškia pa
dėką jo rengimo komitetui ir 
visiems, prišidėjusiems prie jo 
pasisekimo.

Rezoliucijų komisija:
Kun. V. Marti nkus, 
VI. Bakūnas

Ed. Šulaitis

VASARIO 16 GIMNAZIJOS mokiniai, neseniai atvykę iš okupuotos Lietuvos: S. Anysas, A. Birmanas, L. 
Gundermonartė, H. Gulbinskas, E. Eibe, Z. LucaitS, Birmanas, G. Kokstas, L. Bejesytš, M. Sprogytė, V. 
bukaitis, H. Lorenzas, J. Gvildyti, A. Puckevičius, R. Balnelis, K. Grovas ir A. Baltulis.

PAGERBĖ IŠ LIETUVOS ATVYKUSIUS GUDONIUS

— Prel. L. Tulaba įeina - į 
emigracinę komisiją Vatikane. 
Tai komisijai yra pavestą tvar- 
kyti dvasinį aptarnavimą išeb^-jsg' 
vių visam pasauly. Anksčiau 
toje komisijoje buvo a. a. vysk. : 
V. Padolskis. . ' i|||

— V. F. Laukaitis, Baltimo-~J^ 
rėš miesto pašto viršininkas, 
buvo pagerbtas Mary lando vals- . ■ 
tybės gubernatoriaus Millard - > 
Tawes. Gubernatorius jam įtei- 
kė žyminį, kuriuo V. F. Laukai- į 
tis skelbiamas ypatingai pasi- 
žymėjęs Marylando valstybės pi 
liečiu — Distinguished Citizen.’

— Kun. Aleksandrui Micut 
suėjo 60 metų. Jis dabar gyve- 
na Gautingene prie Miunche
no, Vokietijoje, kur yra ir mer
gaičių pataisos namų kapelio
nu. Sukaktuvininkas gimė Vik / r. ? 
niuje 1900 gruodžio 5. Kunigu 
įšventintas taip pat Vilniuje 
1925. Jis buvo Švenčionių lie
tuvių gifrfnazijos direktorius 
lenkų okupacijos laikais. Vilnių 
atgavus, buvo gimnazijos direk
torium Naujoje Vilnioje. Karo 
metais, vokiečiam Lietuvą užė
mus, studijavo Vienoje. Vaka
ruose paliko, bolševikam Lietu
vą užėmus.

— Mykolą Saulių, čelistą, pa
minėjo muzikos žurnalas Musi- 
cal Leader lapkričio numery, 
kad jis grojo Ateitininkų kon
grese Chicagoje. M. Saulius gro
ja Denverio simfonijos orkest
re.

Chruščiovu, tas rodė apylinkės 
žmones: “Matai, sakote, kad nė
ra laisvės, o žiūrėk, kaip tie 
žmonės čia gyvena laisvai”. Vi
ceprezidentas atsakė: “Jeigu jū
sų visi žmonės naudojasi viso- 

.mis laisvėmis, tai kodėl jų ne- 
išleidžiate pas savo vaikus, jų 
tėvų?”. Kai Chruščiovas pasakė, 
kad tai negali būti, Nixonas 
ištraukė iš kišenės ilgą pavar
džių sąrašą, kuriame buvo ir 
Gudonio senų tėvų pavardės. 
Chruščiovas sąrašą pasiėmė, bet

vistiek turėjo praeiti dar vie- 
neri metai, kol A. ir S. Gudo
niai galėjo prasiskverbti pro 
geležinę uždangą ir čia laisvė
je susijungti su savo sūnaus 
šeima.

Šis gražus pokylis buvo jaut
rus sūnaus ir marčios jausmų 
ir meilės savo tėveliams išsiver
žimas, į kurį taip masiškai įsi
jungė New Jersęy ir New Yor- 
ko lietuviai. Tai buvo tartum 
masinė lietuvių konferencija.

Jurg. Ežer.

Passaic, N. J. Didžiojoje len
kų salėje surengtas įspūdingas 
pokylis Antanui ir Severijai Gu
doniams, kurie rugpiūčio 3 at
vyko iš Lietuvos pas savo sūnų 
Antaną, gyv. Fairlawn, N. J. 
Pokylį surengė jų sūnus An
tanas ir marti Matilda paminė
ti grįžimui ir 45 metų santuo
kos jubilėjui. Senasis A. Gudo
ms grįžo į Ameriką jau trečią 
kartą. Pokylyje dalyvavo 308 
svečiai iš New Jersey, New Yor
ko ir kitų valstybių. Tarp jų 
buvo nemažai senojo laiko Gu
donių draugų, tarp kurių ir jų 
vestuvių muzikantas Ražickas.

Senieji Gudoniai buvo sutik
ti su duona ir druska. Sūnus 
Antanas paėmė motiną, o mar
ti Matilda tėvą ir paskui, ei
nant svotams, jubiliato broliui 
K. Gudoniui ir Ražickienei bei

— Kazimiera Pauliukonienė, 
Prano Pauliukonio, Darbininko 
bendradarbio, motina, mirė lap
kričio 10 Lietuvoje, sulaukusi 
80 metų. Palaidota šalia jos vy
ro Karolio, mirusio 1926 ir duk
ters Karolinos, mirusios 1948. 
Velionė buvo nepaprastai darbš
ti ir didelė labdarė. Visada iš
tiesė savo ranką pagalbos rei
kalingajam. Su visais savo kai
mynais dalinosi jų vargais ir 
džiaugsmais, nors našlė su ma
žais vaikais, pati viena vargo 
ūkyje, o vaikus leido į moks
lus. Rūpestingai tvarkė ūkį ir 
buvo pavyzdžiu kitiem. Liko du 
broliai ir dvi seserys. Savo SS 
šeimos paliko sūnų bei vedusią 
dukterį Lietuvoje ir vieną sū
nų šiame krašte ir 12 vaikai
čių.

— L. Dambriūno LIETUVIŲ 
KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ AS
PEKTAI jau išėjo iš spaudos. 
Tai darbas už kurį 1959 buvo 
paskirta Aidų mokslinė premi
ja. Knyga 110 pusi. Išleido Lie
tuvių Enciklopedijos leidykla 
Bostone. Kaina 4 dol.

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių B-nės vardu A. Saba
lis, karių Ramovės — P. Sala- 
džius, radijo klubo V. Žmuidzi- 
nas, skautų — S. Ilgūnas, Ha
miltono ateitininkų — J. Plei- 
nys. Perskaitytas pasveikinimas 
raštu gautas iš Toronto ateiti
ninkų. Šventės šūkis aidu atsi
liepė iš praėjusio ateitininkų 
kongreso, “Ištikimybė Kristui, 
ištikimybė Lietuvai”. Scenos 
papuošimas buvo K. Bulsienės 
— Narutės Nerimos. Darbo pre
zidiumą sudarė A. Miškinytė ir 
B. Krokys.

Meninę programą išpildė Na- 
rutė Nerimą (K. Bulsienė). pa
skaičius! tris savo eilėraščius, 
sol. V. Sabalienė, padainavusi 
6 dainas, ir rašyt. J. Jankus, 
kuris paskaitė savo novelę “že
mės sauja”.

Po programos vakarienei su
sirinko apie 70 ateitininkų ir 
svečių. Kalbėjo kun. J. Jankus 
ir dr. V. Lelis. Vakarienės sta
lui, kurį gražiai paruošė ateiti
ninkės su vėliavos kūma O. 
Pupininkiene, vadovavo dr. A. 
Stankaitis.

Iš Hamiltono, Kanados, į šven 
te buvo atvykę 15 ateitininkų 
moksleivių ir sendraugių B. K.

Spalio 30 ateitininkai suren
gė lietuvių visuomenei Kristaus 
Karaliaus šventę, drauge minė
dami ir savo veiklos 50 metų 
sukaktį. Dviguba šventė prasi
dėjo 8 vai. pamaldomis šv. Jur
gio lietuvių bažnyčioje. Prieš 
pamaldas pašventinta nauja 
kuopos vėliava. Mišias už a.

PATERSON, NEW JERSEY
Nauji Metai šiame mieste lie

tuviams bus istoriniai: bus pa
statyti du lietuviški pastatai.

šv. Kazimiero bažnyčiai pa- 
fnatai rengiamasi prakasti kovo 
5 d. Su visais įrengimais baž-

147 Montgomery PI., Paterson, 
N.J.

Lietuvių klubo salė bus pra
dėta statyti sausio pirmoje pu
sėje. Ji atsieis per 50;000ztdol. 
Pastatas bus mūrinis. Senoji

lą užbaigs lankymu mūsų sene
lių prieglaudose su kalėdinė- - . . ,a. Kaimiero Pakšto vėlę au-mis dovanom sekmadienį, gruo
džio 18. Sekime jų gražų pa
vyzdį ir aplankykime savuosius, 
kurie serga namie ar ligoninė-
se. '

Dr. Antanas Salys, Pennsyl- 
vanijos universiteto profesorius, 
gruodžio 4, sekmadienį, lietu
vių svetainėje skaitė paskaitą 
apie lietuvių kalbą okupuotoje 
Lietuvoje ir sovietų kalbinę po
litiką. Publika atidžiai klausėsi. 
Paskaitą surengė LB Baltimores 
skyrius.

Legioninink? vakaras bus 
sekmadieni, gruodžio 18, lietu
vių atletų klube. Programa pra
sidės 2 vai. popiet. Legioninin
kai kviečiami dalyvauti su sa
vo šeimomis ir savo draugais.

Jonas Obelinis

Radijo programos

kojo kun. L. Jankus, pasaky
damas atitinkamą pamokslą.

Šventei pritaikintų minčių 
pluoštą paskleidė radijo bango
mis dr. V. Lelis, lietuvių radi
jo valandėlės metu.

Popiet 3 vai. parapijos sa
lėje įvyko iškilmingas susirin
kimas, kuriame gausiai dalyva
vo Rochesterio lietuvių visuo
menė. Iškilmingą pasižadėjimą 
davė moksleiviai ateitininkai ir 

; jaunučiai: A. Juodvalkis. M.
Juodvalkytė, V. Lelis, N. Poš- 
kutė, J. Stankaitis, G. Stankai- 
tytė, R. Stankaitytė ,P. Puido
kas jr., Ch. šipailaitė, R. Ši- 
pailaitė, R. Krokytė. J. Kroky- 
tė. Pagrindinę kalbą pasakė 
svečias kun. L. Jankus iš New 
Yorko. Sveikino klebonas kun. 
P. Valiukevičius, kuopos dva
sios vadas kun. A. Račaitis.

visai eilei garbės palydų, Lin- nyčia atsieis per 100,000 dol. medinė salė bus nugriauta. Nau 
deno jaunimo orkestrui gro- Parapija nėra didelė, todėl la- josios salės rūsyje bus įreng- 

bai būtų pageidautina parama ta moderni virtuvė, baras, ma
žoji salė. Stogas bus katedros 
stiliaus. Lietuvių klubas čia į- 
steigtas 1909 liepos 17. Savo 
51 metų istorijoje klube vy
ravo įvairios nuotaikos, bet da
bar klubas yra patriotiško nu
siteikimo: remia Lietuvos lais
vinimą, Balfą ir kitus gražius 
darbus. Naujosios šv. Kazimie
ro bažnyčios statymui klubas 
aukojo 400 dol. Klubui dabar 
vadovauja Antanas Gudonis. Jis 
yra ir salės statymo komiteto 
pirmininkas.

Jonas Stankaitis, trečiadie
nį, lapkričio 30, atvykęs iš Vo
kietijos pas savo šeimą į Pa
terson, N.J., paguldytas į New 
Yorko ligoninę sveikatai patik
rinti dr. A. Snieškaus priežiū-

ir iš visų Amerikos lietuvių. 
Nesvarbu aukos didumas, svar
bu gera širdis. Todėl ir vieną

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

ved. Jonas J. Romanas, sr.
WHH, — 1*30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

CONN
Mirė Jonas Liesunaitis
Š. m. lapkričio 18 d. atsi

skyrė su šiuo pasauliu Water- 
burio senas gyventojas Jonas 
Liesunaitis. Amerikoje ir Wa- 
terburyje išgyveno penkiasde
šimt dvejis metus. Paliko dide
liam nuliūdime tris brolius: Vi
liamą Waterburyje. Vitą su šei- 

Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. ma Chicagoje ir Kazimierą Len
kijoje. kitas gimines ir didelę 
daugybę draugų.

RADIJO PROGRAMA Mažai buvo Waterburyje lie-
«d. Stop. Minkus, Boston, tuvių, kurie nepažinojo “Jonu-

#
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ved. P. VIiEnis
WK0X — 119C kil. Farming- 
ham, Mass.

kapuose. Mielas Jonuk, lai 
rasis Dievulis būna gailestin
gas! Ilsėkis ramiai šioje Ame
rikos žemelėje, už kurios idea
lus kovojai! --

Liūdinti Kanapk? šeima

ge-

jant sutikimo maršą, visi apėjo 
ratu viduryje salės ir ovacijų 
triukšme pasisveikino su minia 
svečių.

Kun. Vyt. Demikiui sukalbę- dolerį įdėję galite siųsti savo
jus maldą, sugiedota ilgiausių auką klebonui: Rev. J. Kinta, 
metų ir pradėtos turtingos vai
šės, po to šokiai. Pokyliui va
dovavo Patersono ALB pirmi
ninkas Ant. Rugys. Įspūdingas 
kalbas pasakė Nėw Jersey A 
LB pirm. įnž. VI. Dilis, J. Ja- 
kūbavičiūs, M. Klimas Griga
lius, J. Pranskus ir k. Įteik
ta dovanų bei gėlių. Ypatingai 
jautri kalbą buvo sūnaus An
tano Gudonio. kuris yra Pater
sono lietuvių klubo pirmininkas 
ir aktyvus New Jersey lietuvių 
veikėjas: “Tik tada jūs sužino
site, kokia yra sunki ir nepra
mušama ta geležinė uždanga”, 
sakė jis, “kai bandysite ką nors 
iš ten atsiimti”. Truko 13 me
tų, kol jis pajėgė atsiimti savo 
senukus tėvus. Ne tik jis kle
beno tą uždangą, bet -ir vice
prezidentas R. Nixonas ir Mrs. 
Rooseveltienė. ir kongresmanai 
ir advokatai ir privatūs asme
nys.

Viceprez. R. Nixonui būnant 
Maskvoje ir plaukiant laivu su

ryte.
#

BS8. _ ko”. Buvo linksmo ir gyvo bū-
WLYN — 1360 kilocycles do. visuomet pasirengęs kam 
■tlcmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p. nors gero padaryti. Iš Lietuvos 

buvo kilęs nuo Pajavenio, Vil
kaviškio apskr. 1924 lankėsi 
Lietuvoje. Labai džiaugėsi Lie
tuvos laisve.

Rėmė lietuvišką — katalikiš
ką spaudą. Per ilgus metus skai
tė Darbininką ir Draugą. Bu-

WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

UETUVOS ATSIMINIMAI
WEVD įSoM York V° Pirm°i0 P*““1'“0 karo Ve‘ 
WEVD — 1S3V Ui., wew York, teraIUS -todėi j, buvo laidoja- 

_ _ , _ .,. _ mas kariškai ir su trijomis mi-
Palaidotas Kalvarijos

N. Y.

, . ..

•UI"!

NAUJŲ Vasario 16 gimnazijos priestatų projektas.

Lietuvos gener. konsulato
N. Yorke ieškomi asmenys

Barbavičius, Aleksandras, 
Lauryno sūnus, gimęs Dargu- 
žiuose

Burneckis, Antose, Liudviko 
duktė

Burneckis, Jonas, Jono sū
nus, gimęs Amerikoje, gyveno 
Chicagoje

Dauskursienė, Lena, Julijo
no duktė

Elkimavičius (Eiki n e), Stan
ley, gyveno Hartford, Conn.

Giedraitis, Vincas, Antano čių ligos, 
sūnus; žmona Giedraitienė - 
čelkytė, Julija, gyveno Sao 
Paulo, Brazilijoje

Kriščiūnas, Vitalis, Mykolo 
sūnus, iš Kazokų km., Pasva
lio vai., Biržų apsk., ieško gi
minių, prietelių ar kaimynų

Krizauskas, Petras, Kazio sū
nus

Laukšas, Stepas (kitaip Lu
kas. Steven). Juozo sūnus, 
žmona Bronė

Mėčionis, Jonas, Jurgis
Kazimieras, Jurgio sūnūs

Motuzas, Stanislovas, Stanis
lovo sūnus, gimęs Amerikoje, 
gyvenęs Chicagoje

Sriubiškis, du broliai. Kazio skaitos, 
sūnūs, gimę Sriubiškių km., 
Pandėlio vai.. "Rokiškio apskr.

Steponavičius, Bernardas, ir laidota iš šv. Antano bažny- 
jo sūnus, gyveno Rockford ir čios.
Chicago, III. -------

>CQje<,Jis ilgesnį JąįkC buvo su
laikytas ''Vokietijoje dėl plau

Jurg. Ežer.

— Mokėsi penkinę, o kny
gų gali tekti dešimteriopai dau
giau. nes 3 bibliotekos burtų 
keliu skirta tiems, kurie, pasi
naudodami Gabijos knygų iš
pardavimu, įsigys knygų bent 
už 5 dol. Atpiginta iki 
proc. Sąrašų prašykite: Gabi
ja. 87-85 95 St.. VVoodhaven 
21, N.Y.

90

ir

Karšt. Patr.

at-

zimiero lietuviu .parapijai.

Marijona Mučauskienė, kuri 
gyveno Brightone, mirė ir pa-

41 Wcst 82nd Street.
New York 24, N. Y.

Eilutis o Drabužiai 
Sijonai • Megztos liemenis 

Megztukai ir vilončs apat. kelnts 
Importuoti V a I m a 11 n e
LIETAUS APSIAUSTAI 

Viriiki megstinukai ir liemenis

ir

Tai

CAMBRIDGE, MASS.

Parapijos auksinis 50 metų 
jubilėjus bus minimas gruodžio 
11 d.. 5 vai. vak. Continental 
viešbutyje.

Lietuvi? katalikę klubo nuo
savybė po 18 metų perėjo į ki
tas rankas, bet džiugu, kad pa
liko lietuvių rankose, tad ir to
liau bus lietuviams gera vieta 
visokiem pobūviam, vakaram ir 
k. Už namą ir įrengimus gau
ta 25,000 dol. Atlygintos visos 
skolos ir apmokėtos visos są-

SAINT CMRISTOPHER

AntonmhUe Pin and Kvy <7hatn S*'! $1.1 
>.«<t[>H>d—ROSLYN JE1VEI.RY D»pt

24 East 23rd St.. New York 10. N.Y.
Fr. • R.'I:k>ous R.-

IMPORTUOTA I* VOKIETIJOS

Ieškomieji arba apie juos ži- 
, nantieji maloniai prašomi

siliepti:
Consulate General of
Lithuania

— Džiugas Jakubauskas, ku
ris šiom dienom baigia dviejų 
metų karinę tarnybą Amerikos 
kariuomenėje, išrinktas geriau
siu ir pavyzdingiausiu kareiviu. 
Džiugo tėvai gyvena Los An
geles, Calif. Priklauso šv. Ka-

krautuve.
kilnote ę.ir.ni srrros TVištcs prekes

59-10 Myrtle Avenue
Ridgewood 27. N. Y.



> *

? Senutė gavo leidimą išvyk- 
S ti pas. savo vaikus. Kolchoze ji, 

atsisveikina savo gimines ir kai- 
mynus. Prieina ir komunistų 

^ partijos sekretorius. Jis nepa- 
|| tenkintas. Jis pašaipiai taria: - .

— Reikėtų jums apsigalvoti, 
drauge. Ar nežinote posakio: 
“Gera ten, kur mūsų nėra”.

— Taip, taip, — atsa^ė se
nutė. — Aš ir keliauju tem 
kur jūsų nėra.

Kad kiti nesumindžiotu ...
Žydai iš Sovietų Sąjungos 

taip pat. bėga. Tik kai kurie 
yra užkietėję komunistai Toks 
yra ir šliumkė, kuris dabar va
dinasi Priekalu. Jis įtikinėja se
ną žydeli šmuilą, kad dar pa
lauktų.

— Žiūrėk, siena tik laikinai 
uždaryta, kad kapitalistai pas 
mus nesiveržtų. Kur tu rasi ge
resnį. gyvenimą? Palauk, kol 
sutvarkysime pasaulyje kapita
listus, ir tada siena bus atida
lyta. Galėsi keliauti kur nori.

Šmuila papurtė galvą:
— Negaliu laukti. Tada turė

čiau lipti į medį, o aš jau se
nas.

.— Kodėl turėtum lipt į me
dį? — nustebo Priekalas.

— Tada žmonės visi bėgtų 
ir mane sumindžiotų.

Visi vagys dirba ...
Kolchozas sukrovė savo me

tinę duoklę ir pasiuntė Pet
kų nuvežti į javų telkimo punk
tą. Vežimų buvo visa virtinė. 
Petkus paliko savo vežimą ir 
nuėjo į trobą “išmesti bur
nelės”. Ten rado ir kitus kai
mynus. Pasipainiojęs kompar
tijos sekretorius visus ėmė bar
ti:

— Ar neisite prie vežimų? 
Dar kas valstybinius grūdus iš
vogs.
— Nebijok, drauge, niekas ne

ims. Dabar derliaus nuėmimo 
metas, tai visi vagys dirba lau
ke.

Mes užplanavome__
Moterėlė ateina į sveikatos 

punktą ir prašo recepto. Jos 
duktė džiova serga — reikia 
vaistų iš Amerikos. Be recep-

VAIZDAS iš ‘•Užburtos šaliesū —^Putnamo mergaičių vaidinimo. Scenoje M. SauiaitytS ir Dalia Zemartai- 
tyte. . . .T' .e’ - -Ir-. - r.-.- -

kevičįenei. Aukavusioms maisto 
z gaminius, kaip tortus, pyragai

čius, mėsos kepsnius ir pini
gais — A. Biknaitienei, A. Gol- 
dupierei. A. Plečkaitienei, A. 
Jonynięnei, M. Markevičienei, 
M. Šaulienei, A. Šaulienei, V. 
Zemliauskienei, O. Girdauskie- 
nei, V. Gruzdietei, J. Krunkai- 
tienei, Naikienėi, Puslienei, E. 
Ramanauskienei, T. Strimaitie
nei, Sudnickienei, J. šilkienei, 
G. Vebrienei. H. Zemliauskie- 
rei, V. šilkui. _

Baro šeimininkui Z. Merke
vičiui, jo padėjėjams J. Goldu- 
pui, VI. šauliui, daugiausiai iš- 
pardavusiems bilietų Al. Šau
lienei, Br. Strimaičiui.

Svečiams, vietiniams ir iš 
apylinkės miestų, visiems, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie pasisekusio parengimo.

Dėkingas Ant. Gruzdys, 
A.L.B. Apylinkės Pirm.

ROOM ■ BOARD

Catholics Welcome

Private bath. Maid Service, Elevator 
Reasonable prices 

West fend Avė. and 74th Street 
r TR 3-0391

Catholics Welcome
LONG EXPERIENCED 

MOTHERLY CHILD CARE
Play Yard — Reasonable Prices 

208 Garfield Place 
near 7th Avė.. Brooklyn 

SO 8-9312

Catholics Welcoir.e
INTERL3TED IN CHILD CARE, 

can be reached. 
Singleton. 725 Park Place 

Brooklyn 
MA 2-0926 

Call All Day

Catholics Welcome ’ 
South Ozone Park, L.I. N.Y.

U W0 nu ywdąSo 7 X»

VARTOTI RŪBAI
, siųsti j Europą, beveik kaip nau- 
' 4». moterims, vyrams ir vaikams 

LABAI ŽEMOMIS KAINOMIS
VYRIŠKAS KOSTIUMAS 

naujas, nuo $20 
Kostiumai $9 

ir ausrščiau
Kelnės 100% vilnos $4
Žieminiai pelitai nuo $3

MOTERIŠKOS SUKNELĖS $3 
MOTERIŠKAS KOSTIUMAS $4 

Vilna ir šilkas
VHnonis švarkelis $1.50

' MergaitBm nytoninSs suknelės S1-
Nylon bliuskelėms ir vyriškiems 
baltiniams kainos — nuo 70c-$l 

Kiekvi-najs daiktas beveik naujas , 
Prašome įsitikinti pačiam 

be jokio įsipareigojimo 
Atidarą

nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. popiet 
N’«» pirmnd iki sekmad. :mt:nai

— ĮSIDĖMĖKITE M CSV ADRESĄ —

SZABADI DE LUX 
USED CLOTHES

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

REAL ESTATE

In Saint George’s Parish in Brook- 
lyn -- 1 Brįck 4 Family "— 2^*' 
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. D i 9-2000

Ideal For Retreat House
LOCUST VALLEY — Lattingtoun — 2 
acr<s $52.000. Coloniai. 5 bedrooms. 3’į 
baths. dining room. livinng • room with 
f /p. wood panelled fani. room. kitchen 
with separate dinette. laundry room. pa- 
tio. 2 <-ar gar., intercom. Privati beach.

BUILDER — ORiole 6-3387

In Christ the King Parish
in COMMACK. L.I. N.Y.

7 room Coloniai split. 3 bedrms.. l'~ 
baths. finish^d playroom. w-w carpeting. 
comb. storm windows and doors. beauti- 
fully landscaped JĮ acre property. 1 blk. 
from n«-w Catholic grad<> school site; 
S1S.990. Tel. FOrest 8-2556

HELP VV.FEMALE

SALES

PLYMOUTH SHOPS

— . j
Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

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

NAUDOKITĖS PROGA!
' • Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos

• 40*:> nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams

• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-JT

Nemokumui dovanos su kiekvienu pirkiniu
^.-Televizijos, HI-FJLbei vokiškų aparatų taisymas atliekamas-RCĄ-- 

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

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS -C ANDLE.S .Of USSCRipilON^

Sav. B. KUČINSKAS

.35 So. 8th Street.......................... Brooklyn 1’1, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

PETRO LISAUSKO
krautuvė

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

to dabar neleidžia.
— Mes tai žinome. — atsa

ko punkto vedėjas. — Mes jau 
užplanavome, kiek bus ligų ir 
kiek gydytojai galės išrašyti 
receptų. Tame kolchoze, kuria
me gyvena tavo duktė, džiova 
šiemet nebuvo užplanuota. Pa
lauk kitų metų.

Pas mus visko yra ...
Progresyvių lietuvių ekskur

sija lankė Lietuvą. Viename 
viešbutyje jaunas Amerikos lie
tuvis rado per pagalvę rėplio
jančią utėlę.

— Žiūrėkite, koks keistas gy
vis! Tokio Amerikoje nemačiau 
visą savo gyvenimą.

_ Ekskursijos vadovas paaiški
no:

— Nėra ko stebėtis, nes A- 
merika atsilikusi. Tik'pas mus 
visko yra.

PAlNTING

PAlNTING 
WALL PAPERING 
G. & J* WINTER

HA 6-6876 :BA 9-3359
Sfrctnl c->n«>d<-ration glvcn 
i« R*ligio’Js« In.«titutk>ns>

Padėka
A. L. B. New Haveno apy

linkės valdybos vardu nuošir
džiai dėkoju visiems, kurie at
silankydami i Žalgirio mūšio 
sukakties minėjimą parėmė val
dybos užsimojimus sutelkti lė
šų lietuviškos šeštadieninės mo
kyklos išlaikymui.

Gilus padėkos žodis tenka 
kun. Rikteraičiui, kuris,, per
duodamas klebono kun. J. Ma
tučio sveikinimą lietuvių ben
druomenei, kvietė savo ir kle
bono vardu remti lietuvių ben
druomenę. Be to, klebonui di
dis dėkui už leidimą nemoka
mai pasinaudoti parapijos sale.

Dėkoju Moterų Sąjungos pir
mininkei M. Jakubaitei už tar
tą žodi moterų vardu, prime
nant moterų vaidmenį Žalgirio 
mūšio istorijoje. Jonui Kariui 
už pasakytą tai dienai pritai
kytą išsamią kalbą. Alto sky
riaus pirm. V. šilkui už žodį. “ 
Waterburk> kvarteto vadovui 
prof. A. Aleksiui ir dalyviam 
J. Brazauskui, J. Muraškai, E. 
Stulginskiui ir K. Selickui už 
gražias patriotines dainas. D. 
Krunkaitytei už eilėraštį apie 
Žalgirio mūšį, tautinių šokių va
dovėms T. Strimaitienei ir L. 
Mikalavičiūtei ir šokėjoms — 
D. Radžiūnaitei, V. Krunkaity
tei, D. Krunkaitytei, D. Plen- - 
taitei. Z. šaulytei, B. Martis. 
N. Nusolis, V. Kurelaičiui, A.

^Žaščiurinskui. J. Mikalavičiui, 
J. Mikalavičiui, vaikų grupei — 
V. Krunkaitytei, I. Krunkaity
tei, B. šaulytei, R. Goldupai- 
tei. Z. Cesnavičiūtei. B. Bik- 
naitytei, V. Jonynui, V. Pleč- • 
kalciui. J. Plečkaičiui, T. Pleč
kaičiui, R. Pusliuį, G. Zemliaus- 
kui.

Vaidinusiems vaizdelį — V. 
- Sušinskui, kuris be to piešė de

koracijas ir kunigaikščių por
tretus, B. šaulytei, taip pat ir 
už paskambihimą pianinu. L. * 
Šaulytei, J. Plečkaičiui, T. Plei- . 
kaičiui. I. Kronkaitytei, G. Mei- 
keviaūtei, D. Merkevičiūtei.

Už taip gražiai parengtą bu
fetą — nenuilstamom vyriau
siom šeimininkėm A. Jonynis- 
nei ir V. Zemliauskienei bei jų 
asistentėms Puslienei ir Mer-

DOLLS. GAMĖS, TOYS

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

ALBANY STORES
Brooklyn, N. Y.

Ask for LOU — HY 2-6921

EXCTHNG NEW ITALIAN 
’COOK BOOK

By exp*tt Chef—20 yrs. exp. makes you 
an espert too or money back. Over TO 
Italian r<-cip.s — N.Y.Timts rave-s about 
it. J. Di Fiore. author. Dept. 30-09A—35 
Avė.. Long island City (6) N.Y. 81 ppd.

RESTAURANTS

COMBINATION SEA FOOD EROIL 
C-insisting Of Half Lobšter. Shrimps. 
Crab Scallops. CIam. Lcmon
solo. — $3.95.

RLUE SEA RESTAURANT 
135 3rd Avenue bet 14th & 15th St. 

Free Parking aftor 5 P. M. 
Ali Day Sat. & Sun.

CHIROPRACT1CE

Chas. B. Sabella, D.C., Ph.C. Chiro- 
praktikas. — Chiropraktika atgauna na
tūralia sveikata — kam kentėti', šor.ų 
skausmai - Galvos skaudėjimas - Kervin- 
srumas - Arthritis - Lumbago - Seiarica 
- Mono pauzes - Nemiga.-.--' Eursitis - 
Dr-’brl:~i . Sinusai - Noura’gijn - Odos 
ligos - Alpiniai - Areštas Somas krauk* 
spaudimas - Depresija - Kotu skausmai. 
Ilgai gyvenk bfk sv r’-as: 17"1 Madison 
St.. Cor. Cypre—• nr. '•••rtle, Ridgewood

SPRING ROCK COUHTRY CLOB
SPRING VALLEY, NEW YORK

* fcyf BBl -i-'

'RUOŠIAME LIETUVIŠKA^ VESTt» 
fe'. VES. SALES PARENGIMAMS ii 

4I’strikk<mAMS NEMOKAMAI
M»’ 29->
VACYS BTtPOHIS

DAILY OR VVEEKLY CARE 
Ages 5-7 — Nutritious Meals 

Reasonable Prices

HAS FULL TIME SALES 
positions available 
5 DAYS, 37% HR. WK.

IMMED. 20<% DISCOUNT
Evening Jobs Available 
Part Time Aftemoon & 
for Christmas Selling 

Applications accepted at

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

NURS2NG HOME

Catholic Ownership

INTERVIEVVS DAILY AT
PLYMOUTH SHOPS 

1926 Broadway (64th St.)

Tel. VIrginia 6-1800

in Flemington, New Jersey

SPECIALIZED 24 hdur NURSING
CARF for AGED. CHRONICALLY

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

Sixth Floor

RĘST KOMES buvusi

Catholics Welcome at the 
OLSEN RĘST HOME

for the elderiy, all ground floor 
accomodations, family atmosphere. 
reasonable rates. Call— RO 9-5676

THIS COUPON IS VVORTH $1.00
To. residents of Upper Manhattan and Bronx 

ONE DOLLAR-will be deducted from your bill upon 
c~ - ‘f" “ T. "z: ------- --

ŠAME DAY SERVICE
Service for all Standard makes of . .

only
_____________ ... ____ __ __________ ______ ,__  ___ ____  presentation 
of this coupen te. the Tdevision Service man repairing your TV sėt.

cauc nAv ccDvirr
Factory Ai

TELEVISION and RADIO
Satisfaction Guaranteed by Factory Trained Technicians 

^įrts at Factory Auth'orized list prices. 
One card will be honored per ciilt

EXPERT TV SERVICE 
995 OGDEN AVENUELU 8-3300 LU 8-3300

A special sollection of gifts suitable for school
prizes for boys & girls, altar boys, choir groups 
scout trcops and other Catholic societies.

WALTER R. ENGEL, INC
23 East 5lst Street, New York 22, N.Y. — PLaza 9-3420

HAVING A CHRISTMAS PARTY?
Wonderful facilities f-v groups cf 12 to 1,200! 

LUNCHEONS, HORS D’OEUVRES, BUFFETS, DINNERS, COCKTAIL PARTIES 
ŪSE onr giant log^buming fire place!
ŪSE our new indoor «wirrwnlng pooi. 
ŪSE čir new artificisl ice skating rink!

Holiday decorations, omamented tree, hotel rooms available, four dining rooms, 
seven meeting rooms, dancing, enterta:nment.

Inųuiries Invited for Sales and Group Meetings!
CALL NOW FOR ‘ A N. Y. OfficeRESERVAT1ONŠ EUllW00(l u> 3-5040

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
Q U A L 1 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 į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — Tel. Stagg 2-4329

i 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 sutaupymni, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kr e i p k i t ė s:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

WOODHAVEN 21, N. Y. į84-17 JAMAICA AVĖ.
Tel. VI 3-1477

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

WINTER CARDEN TAVERN, INC I
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS 
1883 MADISON STREET 

I BROOKLYN 27, N. Y.
<Ridąwood»'

Tel EVergreen 2-6440

Sat8 vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietus. Pirmos rMies fie- 
tuvHkas maistai prieina-
momh kainomis.



WHITE HORSE TAVERN

SKANAUS!
ROMAN FUNERAL CHAPEL

KARLONAS
FUNERAL HOME

p-bės, kuriose tarp 12 pajė
giausių dalyvauja Lietuvos at
stovė Vilhelmina Kausilaitė.

tari užrašus
- TALA

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
. vestuvėms ir pokyliams tortai

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumam! 

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

(wholesale) kainomis.

K& K FABRICS

. Ateinanti^ savaitgali matysi- 
mę kovojant visas penkias LAK 
futbolo komandas, šeštadienį 
mažučiai 2 vai. o jaunučiai 3 
vaL žaidžia su čekoslovakais 
59 St and 1-St. Avė., New York 
City, N. Y. Sekmadienį jau
niai 11:30 vai. susitinka su 
Pfaelzer SC jauniais. Rezervi
nė su tais pačiais Pfaelzer žai
džia 12:45 vai., o pirmoji. — 
2:30 vai. Visos trejos rungty* 
nės bus Bushwick HS aikštėje.

“A. Vaksolh — naujas At
letu pirmininkas
Pereitą penktadienį Lietuvių 

Atletų klubas rinko savo val
dybą po susijungimo su buv. 
Lietuvių Sporto Klubu. 1961 
klubui vadovaus Aleksandras 
Vakselis, gerai žinomas sporti-. 
nėję veikloje, I vicepirm. — 
Jaroslavas Kepenis, n vicepirm. 
ir ūkio bei prekybos vadovas
— Juozas Vilpišauskas, sekret.
— Jonas Rūtenis, iždin. — Ig
nas Gasiliūnas, finansų sekr.
— Algirdas Daukša, sporto va
dovas — Antanas Bagdžiūnas, 
sporto sekret — Saulius Re- 
mėza, sporto kasininkai— And
rius Giedrys ir Povilas Ky
lius, sporto ūkvedys — Stasys 
Prapuolenis, namo vedėjas — 
Jonas Narbutas, kontrolės ko
misija — Albertas Kynastas, 
Antanas Mačionis ir Kazys Bra
zauskas.

1113 Mt Vernon St Philadelphia 23, Ęa.
POplar 5-4110

New Britam, Conn.
Tel. BA 9-1181

1158 East Jersey Street Elizabeth. N. I.
Telefonas: ELazabeth 4-1711 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9-50 už pilnų eilutę

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
; Got. OELANCY, N.YjC.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomą*, pliu3aa,gobeleDa», 
drobė, medžiagom užuolaidom, antdnriam, užvalkalam, baidam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KARTW<N IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SESTADLENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainMkai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1136

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti khjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! PAUL’S RESTAURANT

UQUORS — BEER — WINES 
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais Ir sekmadieniais 
griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VI0N1AUSKAS
31 Spring St, New Britain, Conn. Tel BA 3-9771

O O V A NO| GIM i N t M 

■•SIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABARI

. nritsą giminė* SSSR, Uicntiitoje, Gudijoje, Liet*KĄ voje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje tabiatuiai 
vertnMI genttmn ??? / ~ „ . ' • .

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI
KlfR galima, pirkti vilnones medžiagas dovanom 
HUll ėiom žemiausiom komom mieste?

TIK « KRAUTUVĖSE FIRMOS . .

tas vienetas krito prieš E. Ū. F” 
S. imt skirtumu. Antrame į 
kėlinyje, pakeitus taktiką pa- : 
grindų, parilrpitė ir vairiai. Dvi ; 
minutes prieš pabaigą mūsiškiai J 
išlygino įf atrodė, kad laimės, t 
Deja, kai kurie žaidikai dar per ! 
jauni ... ir pralaimėjo 43:46.

Gruodžio 15 mūsiškiai žai- ! 
džia su favoritai Tramps. Pra- S*- 
džia 7:30 vai vat, ketvirtadie-

^SPORTAS
LAK s Hįlliuk 3* (24)
Po šešiųlaimėjimų mūsųiut- 

bok> pirmąja! komandai nepavy
ko rungtynės su graikais. Mū
siškiai tokios sudėties: 
Naronis; Ifiieris, Remėza; Kfu- 
šinskas, Kulys, Stanaitis; ©Tia
ra (Sokolas), Starolis, Klivečka, 
Budreckas, Meszaros. Ir vėl trū
ko visų 11 žaidikų. O’Hara su 
Staroliu silpni, e Meszaros — 
tik statistas. Prisidėjo ir seno, 
visai nepabėgančio teisėjo nu
sprendimai..

Rezervinė pasirodė, nesanti 
minkštų kaulų ir įsitempė ly
giąsias 1:1 (0:1) prieš graikus.

Šeštadienį pirmąsias pirme
nybių rungtynes šį sezoną žai
dė mažučiai Neturėdami užten
kamai žakfiių, prakišo German 
- Hungarians 0:9. Jaunučiai 
prieš tuos pačius Geni - Hun
garians nusileido 0:3.

Krepšininkai pralaimėjo
LAK krepšininkai savo tre

čiąsias krepšinio pirmenytįų 
rungtynes pralaimėjo be reika
lo. Mūsiškiam ir vėl trūko ke
letas žaidikų. Komandą suda
rė: Budreckas, Daukša, Jankaus 
kas, Gintautas Sirusas H, Lau- 

’ galis. Pirmame kėlinyje daugu- 
, moję iš jaunų žaidikų sudary-

čilčius — naujas prekybininkas
A. Cilčius, Atletų klubo čia 

gimęs krepšininkas, įsigijo ba
rą — užeigą Rainbow Bar, Ja- 
maica Avė. ir 106 St, Rich- 
mond Hill, N. Y. Cilčius buvo 
narys LAK komandos, laimėju
sios S. Amerikos lietuvių pir- 

Tai pirmoji Lietuvos šachmati- menybes 1955 ir 1957. Naujam 
Rygoje šio mėn pabaigoje į- ninkė patekusi į Sovietų baig- prekybininkui sėkmės!

vyksta Sovietų S-gos moterų minės pirmenybes. Atletas

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

Salė vestuvėm, susi rinkimam ir kitiem pobūviam 
, Salėje gali tilpti 100 dalyvių

tuvių vardą Bostono mokyklų 
p-bėse.1958 m. p-bėse Gedimi- 
nri'Kuodis, 13 mi^tų, baigė ant
ruoju, a kitas 13 metų jaunuo
lis—Algis Makaitis buvo apdo
vanotas už trumpiausią turny
ro partijąj kai jis 7 ėjimais 
matavo Boylstono klube žaidi*? 
s| jaumaoii R. OTCerie. 1957 m. 
p-bėae Saulius Vaičaitis, Ged. 
Kmrits ir mm Spirauskas lai- 
srijo savo grupėse po antrą 
rietą. 1960 m. pradžioj Algis 
Makaitis, dabar 15 metų, pel- 
nyjo Bostono mokyklų meiste
rio vardą.

Bostono tarpklubinžse lietu
viai su Boylstono klubu sužai
dė 1 ir 2 partijos nebaig
tos. Taškus pelnyjo abu Švei
kauskai; Gediminas uždirbo 
tašką, įveikęs J. OKeafe, o 
Lec^ridas sužaidęs lygiom 
su Brandweinu.

P-bėse pirmauja pernykštis 
meisteris Cambridge Y. Gruo
džio 10 d. Cambridge antroji 
atvyksta į So. Bostono Lietu
vių Pil. Dr-jos klubą rungty
nėms su lietuvių pirmąja.

JAV pirmenybės, į kurias 
sukviesti 5 didmeisteriai: Bob- 
by Fischer, Reshevsky, Lom- 
bardy, Bisguier, Benko ir 7 žy
mieji meisteriai: R. Byrne, J. 
Scherwin, A. Saidy, H. Berli- 
ner, R. Weinstein, Seidman ir 
latvis Ivars Kaime, prasideda 
gruodžio 18 d. N. Yorke. Baig
sis sausio 6 d.

Taškente, Lietuvos šachma
tų komanda (R. Cholmov, V. 
Mikėnas, I. Vistaneckis, V. 
Baršauskas? J. Čukajev ir K. 
Kaunas, jaunių lenta) laimėjo 
visus 6 susitikimus ir iškovojo 
pirmą vietą visasąjunginėse B 
klasės p-bėsė. 1. Lietuva 49 tš., 
Malda vi j a 36, toliau Kirgizija, 
Kazachija, Turkmėnija, Uzbe
kija ir Tadžikija.

DIRSA FUNERAL HOME 
loeeph J. & lohaana H. Dina

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENČY - REAL ESTATE -Insurance 

—HAVEN REALTY—

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausias rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFEBTS BLVD. BICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant ųjakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
PATENKINTI

DOVANŲ SIUNTINIAI l LIETUVĄ
Ir 1 kitu* Bov. Sąjungos valdomu* k raitu*., Ga rantuota* pr l*tatymM
Muitai ir kiti mokestis' apmokami čia. GavCjaa NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jum* artimiausiu* mfiM| akyriia
COSMOS PARCELS Express Corporation

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

Tikrasis lanlo&as
ATALANTA - 
"PRODUCT OF POLAND”

Žinomi visame pasaulyje IMPORTUOTI KUMPIAI Iš LENKUOS 

dabar jau galima gauti mažoms šeimoms — 2, 3, 4, 5, 7, 8 ir 9 svarų

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės. Damų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Inccme Tax 
užpildymas. Mutual Funds.— Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaic* Avė, Woodlmven 21, N. Y. TeL VI74477 KASDIENĄ 

jūs galit turėtiDABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuoju*. Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip, pat sutvarko pramogmes ir biznio kdicaes | ' 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms raiy- 
ktte/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių Mūrui j R. Europy 
Mes padedame jum* atsikviesti savo gimine* iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine,

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

— T iftTind by mtourist 
o NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avmmm » TeL: ALAMM
* BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenu* — Tel.; Df 54BM
* LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — TeL; FO 34MI
* PATERSON 1, N. J., 99 Maln Street — Tel.:
* NEW HAVEN, Conn^ 6 Day Street — T*L: LO 2-144*
* PITT8BURG 3, Pa^ 1015 E. Canon Street — TM.: HU1-2750
* WORCESTER, Hm, 174 Millbury Street — Tel.: SW S2M
* HAMTRAMCK, 9380 Jo*. Csunpan — Tel.: TR 3-HN
* CLEVELANO 13, Otiio, 2683 W. 14th Street — TeL: TO1-8N8
* CHICAGO 22, HL 2222 W. CMcaffo Avenue — Tel.: BR84N6 
e CHICAGO 29, III, 2^ W. 69th Street — Tel.: WA 54717 
e SAN FRANCISCO, Cal„ 2076 Sutter Street — TeL: Fl 6-1171 
e NEWARK 3, N.J„ 42S Sprtngfield Avenue — TeL: Bl 3-1717
* PHILADELPHIA 41, Pa., 4925 OM York Rd. — Tel.: DA 44401
* WATERBURY, Conn., S John Street — Tel.: PLaza 647N 
o GRANO RAPIDS, Mfch^ 414 Scribner Ave^ N.W. — GL84255

[GL640M 
PR34I7*



Norite geros

422 Menahan Street, Ridgevvood, Brooklyn, N. Y< 
Tel. HYacmf 7-4677

NORI PIRKTI AR PARDUOTI ' 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS I

JUOZAS Ir ONA CINKAI, SŪNUS ir MARTI f" T< iy |
•eeoMezMzeeeMeeeeeMMMeeeeee

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

Birutė ir Antanas 
Bagdžiūnai

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

Juozo ir Onos Gotų saldainių krautuvė
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMS SIŪLO:

AUKSCIAUSIOS RŪŠIES SALDAINIŲ puošniose dėžutėse. graži 
dovanėlė kiekvienam. Lietuviškų saldainių RŪTĄ, šokoladinių 
Kalėdų Senelių ir kitokių žaislų.
EGLUTEI — meniškų papuošalų, importuotų H Europos įvairiausių 
elektrinių lempučių. Taip pat gausus pasirinkimas kitokių žaislų. 
ODINIAI ALBUMAI su tautiniais ornamentais ir MetuvUkažs me
niškais paveikslais—Vytis. Vilnius, tulpės ir kt.
ODINIAI RANKINUKAI importuoti iš Europos.
RANKŲ DARBO MENIŠKOS DĖŽUTĖS, grojančios ir su lokė jomis. 
RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS PARKER
ATVIRUTES su lietuviškais ir angliškais Įrašais, piešiu*! tautiniais 
ir relig. motyvais, lietuviškais važdais ir žinomų poetų eilėraščiais. 
Priimami užsakymai paštu iš anksto atsiunčiant pinigu* Atviručių 
kaina nuo 10 iki 25c. • PLOKŠTELES PATEFONUI —naujausių 
lietuviškų dainų, šokių ir mūsų kompozitorių kūrinių • Daugybė 
kitų aukštos vertės prekių, tinkančių moterims, vyrams ir vaikams. 
Krautuvė atidarė kasdien. Visiems pirkėjams Ir mūsų lankytojams 
linkime geriausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų!

ŠOU V. VERIkAiTIS dainuoja 
Žalgirio minėjime Brooklyne, N. Y.
Nuotr. V. Maželio.

Naujosios Anglijos mokslei-

Ąlgirdas Žemaitaitis, aktorius,

py riose dalyvavo visi prie šio 
spektaklio prisidėję. K.

AMERICAN HOME REMTY

Asei Dauguvietei (sena mo
teris) vaidmuo teko visai be 
teksto. Ji buvo išstudijavusi ne
bylių kalbą ir tekstą perdavė

'Gruodžio 29, 30 ir 31 die
nomis-Bostone, šv. Petro lietu-

LEONAS KARMAZINAS (Jaunas vyras) ir Juozas Boley (Jonas Pranai
tis) “Vienas ir kiti” vaidinime. Nuotr. V. Augustino

torių iki mėgėjų — bet režiso- 
rius sugebėjo pastatymą pada
ryti kiek galima artimesnį pro
fesiniam teatrui.

kinta savo vyru materialistu. Anatolijų Rimvydą. Tai nedė-

saikingame realistiniame stiliu
je. Sutelktos pajėgos buvo ne
vienodos — nuo profesinių akl

inas į deklamaciją, išlaikydamas 
x ramų, natūralų stilių. Ypač ža- 
vusr buvo jo monologe veika
lo gale. J. Boley šiame pasta
tyme buvo vienas iš geriausių 
aktorių.

Naujos plokštelės. Netrukus 
išleidžiamas dviejų tomų ilgo 
grojimo lietuviškų plokštelių 
albumas, pavadintas “Pavergtos 
tėvynės muzika”. Albume tilps 
24 lietuviškos dainos, ištraukos 
iš lietuviškų operų, šokiai ir 
estradinė muzika. Albumą lei
džia Jokūbas J. Stukas. kuris 
įrašė minėtą muziką į juosteles 
praeitą pavasarį besilankyda
mas pavergtoje Lietuvoje. Vie- I 
ros plokštelės kaina 4 dol., už 
abi 8 dol. Persiuntimas 1 doL 
Užsakymus siųsti 1264 White 
St, Hillside, N.J.,

Taip pat gaunamos ir Darbi
ninke, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

IfeK- ■ -•
Dv. V. Vygantas Padėkos die- 

bgMios- savaitgalyje buvo išvykęs 
r* Į Londoną, Angliją, kur daly- 
fe? vavo Pax Romana centro vaL 
^-dybos posėdyje. Buvo aptartas 
^>2emos seminaras, kuris' gruo- 
‘ y?dfio pabaigoje rengiamas Leo- 
Vpoidville. Seminare dalyvaus ir 

V. Vygantas, kuris yra Pax

■ M, 7^0 vaL vak.Com- pakartotasį graodžio 4. ~■ vė grakščią, poetinę ir šiltą Vaidmuo dėkingas, nes au-
moĄge vie^u^ Ney Yorke. New Yorke jau seniai bebu- form4- toriaus įdomiai apibrėžtas, sjį . ... . .

wmpa 18 tautiftHį gni- $svnm jėgom pastatytas- vai. Pa statymas - * 't <Hrigmaliafi]psofija,savu..žo- vl't parapijos saleje, ruošiami 
s Reikia džiaugtis tilo V. Valiukas spektaklį ir su- džiu. Boley'savo vaidmenį.atli- Naujosios Anglijos mokslei-
. tremtinių —inagrimtųir nuo faip pat ir tuo, kad kūrė toje Šiltoje atmosferoje, ko neperdėdamas, neBukrypda- viams ateitininkams ideologi-

wirMWOw»*m 01/vno - ... _ • . . . - -■: — -.4. •»„ .. . ; — lcviv»ois tvAMAto T\

padaryta operacija — nu-

>mėjimams paleistos dovanos. 
Rengėjos dėkingos visoms są- 
jungietėm už atsilankymą ir do
vanas. Kartu buvo pagerbta vi
cepirmininkė Ona Kubilienė jos 
vedybų sukakties proga. Juli
ja Terebeizienė įteikė savo dar
bo dviaukštį tortą.

Lionė Juodytė - Matthews 
gruodžio 9 pasirodys televizi
joje ABC stotyje, 7 kanai., Joe • 
Franklin Show, tarp 9:30 ir 10: 
30 ryte. Ten bus kalbama apie 
naujai išėjusias jos plokšteles 
“Lietuvos prisiminimai” ir 
Christmas Carols. Plokšteles ga
lima gauti: A. Matthews. 256 
Union Avė., Brooklyn 11 N.Y., 
arba Darbininko administraci
joje.

Arkivysk. Juozapas Skvirec
kas, pirmasis Lietuvos metro
politas, yra miręs pernai gruo
džio 3. New Yorko - New Jer- 
sey Kunigų Vienybės provinci-

PORTRETO, AEIMOS. VAIKŲ 
įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite • atnaujinti seną fotografiją? Jums . 
geromis sąlygomis padarys

čiami gausiai dalyvauti, nes bus 
svarbių pranešimų.

Teodoras Yagella
Sekretorius.

keltos vįsų tautų vėliavos. Kal
bės vyskupas J. Griffiths, N. 
Yorko auxiliaras. Visų tautybių 
Mergaitės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais, įteiks simbo
linę dovaną — gėles. Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas atstovaus 
Lietuvą. į pagerbimo pobūvį 
kviečiami visi. Būtų labai gra
žu, kad lietuvių grupė būtų 
gaust Bilietai po 10 dol. gau- 
nami Ralfe»105 jGrand St, 
Brooklyn, N.Y., ir pas lietuvių 
komiteto narius: prel. J. Balkū- 
ną, kan. J .Končių, M^ Kižytę, 
K. Balkūnaitę, F. Brady, P. Min- 
kūną, St. Lūšį.

Apreiškimo parapijos gyvo
jo rožančiaus draugijos metinė 
vakarienė bus gruodžio 18, 
sekmadienį, tuoj pat po mišpa
rų, 4 vai. popiet Apreiškimo 
par. salėje. Kviečiama atvykti 
ne tik nares, bet laukiama ir 
viešnių bei svečių.

Stasys Lūšys nuo lapkričio 
29 guli St. Mary’s ligoninėje, 
yra dr. Starkaus priežiūroje. 
Diagnozė — širdies sunegala
vimas. Turės kurį laiką dar il
sėtis namie.

Kunigy Vienybės New Yor
ko - New Jersey provincijos 
pirmininkas kun. N. Pakalnis 
praneša, kad šios apylinkės ku
nigų susirinkimas bus gruodžio 
15 pas Tėvus Pranciškonus, 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, 
N.Y. Susirinkime bus skaitomas 
referatas, svarstomi svarbieji 
KV reikalai. Susirinkimo pra
džia 3 vai. popiet.

Lietuviu siuvėju 54 skyrius 
šaukią priešmetinį narių susi
rinkimą gruodžio 14, trečiadie
nį, unijos patalpose, 11-27 Arion .................. ..
Place, Brooklyn 6, N. Y. Pra- ta- nakt^ P?eš 12 metų Poma

j salėje buvo.A Škėmos 4 pa- ’lad išgautų kuo daugiau žais- sublizgėjo veikalo, gale.
veikslų vaidinimo “Vienas ir mo- Nors pati medžiaga nėra Jonj^ Pranėj L gimnazijos 

" kiti- premjjera. Sfciaktaklis dar dramatinė,, bet afcoriai jai da- _ vaidino Juozas Bė-

spektaklis buvo vienas iš ge- išryškindamas jo dramatinius 
riaušių, matytų čia mūsų lietu- momentus, pabrėždamas veikalo 
viškoje^ scenoje’ Pagrfndinfc su- žodinį sultingumą, išlaikydamas 
manytojas ir organizatorius bu
vo Vytautas Valiukas. Jisai pa
rinko veikalą ir, pasitelkęs Ka
zimierą Vasiliauską, subūrė ak
torius.

Lmimėjimę vakarą lapkričio 
v 26 suruošė S. Barakauskienė ir 

Aleksejienė. Dalyvės buvo pa- 
£ ' vaišintos skaniais valgiais. Lai-

vaidina Strimbergo veikale 
K ’Dream Play, kuriame vieną iš 

i pagrindinių vaidmenų turi J.
Daubėnas. Veikalas vaidina
mas Theater East 60 St., tarp 
2 ir 3 Avė.

WAGNER THEATER
I 110 Wyckoff Ave^ prie DeKalb Avė. 
I Brooklyn-Ri<lgewood; tel. VA 1-2613 

j Ki*a atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 
I SoStAdientale iki filmos pabaigos
I Trečiadieniais — 12 vai. dienos
I Penktadienį, gruodžio 9, iki
I Trečiadienio, gruodžio 14, 1960

Spalvota filmą

j “SONNENSCHEIN
> UND . 

WOLKENBRUCH”
> Vaidina: H. Holt, J. Naefe, R. Fogrel. 

L Heuser. B. Brem, Susi Nicoletti
Priedinč Alma:

“Geliebter Luegner"
k Ir naujam* Vokietijos sava:t. aptvalsa

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame 

dr. V. Paprockui už padarytą 
* j sėkmingą operaciją mūsų sūne

liui Giedriui, už didelį rūpes
tį bei nuoširdumą jo ligos me- 

® tu.

84-14 Jamaica Ave^ Woodt>aven 21, 
N. Y. — (Forest Parkway stotis) 

Tel. Hlckory 1-5220

ja mirties metines prisimins 
gruodžio 15, 3 vai. popiet, pas 
Tėvus Pranciškonus, 680 Bušh- 
wick Avė., Brooklyn, N.Y. Po 
minėjimo bus KV susirinkimas.

-Jokūbas Stukas ir jo teta džja 5 30 vai. vak. Nariai k\.e- 
. Morta Andriuskis užmokėjo už

atnaujinimą Aušros Vartų alto
riaus §v. Trejybės bažnyčioje 
Nevvarke, N.J. Kainavo 800 dol.
Dabar jau galima mišias laiky
ti, o anksčiau buvo tik paveiks-

NEW YORK

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Vėl pradėjo praktika

144 K«-nt St.. Brooklyn 22. N. Y. 
(IND GG Line Green Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
-.7:00 vak.; šeštadieniais 10-12 diena.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N ERAL HOME
M. P. BALLAS — Directorlus 
AI.B. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreet Partnray Stitlon) 

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas Mdotuvea 
Koplyčios nemokama! visose 
miesto dalyse; veikta ventiliacija 

TeL Vlrgkiia 7-4499

Pr4e~ n am t a jrsirwwt«
labai gerom išsimokėjjmo sąly
gom ir pristatymu j vieta i* 

ONOS IVA8KĮEN1S

BAuynuvniVEs.f'.--' 7 ; ■■■ ■ -^į|Ri VĮ) ur

E. MMrfati hi.is

A. Škėma savo veikale vaiz--'j 
duoja vieną nuotykį iš bolšėvi- ■ 
kų okupacijos, iš išvežimų die- i 
nų. Prologe Irena prisimena, S 
kas atsitiko prieš dvyliką mety.^ 
(veikalas parašytas 1953). Prisi
minti padeda velionis mokyto
jas Pranaitis, kuris nuveda į 
tas išvežimų dienas. Antram ir 
trečiam paveiksle matome ne
turtingos moters trobelę prie
miesty, kur gyvena nebylė mo
teris, su kuria susikalba pirš
tais tik mokytojai Pranaitis. 
Jis, komunistų komiteto narys, 
pamatęs išvežamų, sąrašą. į tro
belę suveda banko direktorių 
Anatolijų Rimvydą, jo žmoną 
Ireną, jauną vyrą, gimnazistą 
ir gimnazistę. Juos nori nuves
ti į girią, kad pabėgtų, bet vi
si įtaria, jog nori išduoti. Kai 
ateina enkavedistas ir, nori vi
sus suimti, mokytojas prisista
to, kaip vienas iš suiminėtojų, 
kad prigautų enkavedistą, ku
rį nuginkluoja ir užmuša. Ta
da visiem liepia bėgti į mišką. 
Pats sprunka per langą, už ku
rio pasigirsta šūviai. Finale grįž
tama prie pirmo scenovaizdžio. 
Pristatomi visi, kurie pasirodė 
vaidinime. Gimnazistai yra emi
gravę į Australiją ir vedę, se
nelė nebylė mirus iš bado ant
ros bolševikų okupacijos metu, rankų mostais ir pirštais. Su
jaunąs vyras žuvęs kaip par
tizanas. Mokytojas įsileidžia į 
poetinius prisiminimus, kaip jį

niai kursai Kursų vedėja D. 
Skudžinskaitė - Ivaškienė, o 

-jos padėjėjastud.IrenaLend- 
raitytė. Kursais rūpinasi Bosto
no moksleivių ateitininkų Mairo 
nio kuopa, talkininkaujama 
Bostono studentų ir sendraugių 
ateitininkų. • '

Nauja valdyba
Bostono moksleivių ateitinin- 

, kų Maironio kuopa šiais moks
lo metais išsirinko tokią val
dybą: pirm. Raimundas Balta, 
vicepirm. Audronė' Barūnaitė, 
sekr. Vida Galdikaitė, ižd. Ma- 

’y ryte Grinkevičiūtė ir narys % bei 
koresp. Ramūnas Girnius. Kuo
pa energingai dirba. Ypač dide
lis susidomėjimas nauju kon
kursu lituanistinėje ir veiklos 
srityje, kurio laimėtojams Jur
gis Strazdas paaukojo 50 dol.

Laimėtojai
Bostono lituanistinė mokyk

la pravedė rašinių konkursą 
apie Žalgirio mūši, o Bostono 
L. Bendruomenės vadovybė pa
rūpino laimėtojams tris premi
jas. Pažymėtina, kad 2 premijas 
laimėjo moksleiviai ateitininkai, 
būtent, Audronė Barūnaitė ir 
Vida Galdikaitė.

Komp. J. Kačinsko kūrinys 
“Terra tremuit” (Drebėjo že
mė) atspaustas modernios baž
nytinės muzikos leidinyje “Con- 
temporary Latin Motets”, kurį 
Bostone išleido Summy-Richard 
leidykla. Yra dar 6 kompozito
rių kūriniai.

Kun. A. Kneižys gruodžio 10 
dalyvaus Bostono arkivyskupi
jos CYO benų vadovų susirin
kime, o šv. Petro parapijos be- 
nas — arkivyskupijos benų kon 
certe gruodžio 9 Donnelly Mė- 
morial teatre; pradžia 7 vai. 
vak.

Zenonas Jurys, vaidinęs jau
ną, nerūpestingą gimnazistą, pa
liko simpatingą įspūdį.

Edvardas Juzumas trumpa
me enkavedisto Kačerausko 
vaidmeny pasirodė išlaikyta^ ir 
įtikinąs.

Leonas KarmazSnsa jauno vy
ro vaidmeny pradžiugino savo 
talentu, atkurdamas tikrą ber
ną lietuvį patriotą, nenuėjusį 
su rusais. ,

Vytautas Valiukas, režisavęs 
veikalą, vienam aktoriui iškri-

kūrė ryškų, išlaikytą, papras
tos moters charakterį.

Elvirai Ošlapieriei teko sun
kus Irenos vaidmuo. Tai jaus-

Irena pabučiavo. Ateina ir Rim- mo žmogus, svajotoja, nepateh- tus, turėjo vaidinti bankininką 
vydas. Jis su žmona gyvena
Amerikoje ir gerai verčiasi. Iš' Tos jausminės šilumos EI. Oš- kingas darbas — režisuoti ir
jo sužinome, kad mokytojas . lapienei nestigo, bet jos balsas • vaidinti. Turi, nukentėti viena
buvo nušautas išvežimų naktį, kartais pasigaudavo sentimen- ar kita. V. Valiukui labiau rū-
bet jis gyvas svajotojos Irenos talumo gaidą. pėjo spektaklio vieningumas, ki-
lūpose. Tuo ir baigiasi vaidini- Laima Vasiliauskaitė vaidino ti aktoriai. Daugiau su jais dir- 
mas. Alę, jauną gimnazistę. Savo da- bo, juos kėlė. Materialistą Rim-

■■R -v.;. •• J

vydą jis sukūrė kiek šaltoką, 
nerangų.
Sutelktinės jėgos

Spektaklį pravesti padėjo dar 
visa eilė žmonių. Pagal dail. T. 
Valiaus piešiniu? dekoracijas pa 
ruošė bent keletas asmenų. Re
žisūros padėjėju buvo V. Strolia, 
apšvietimą tvarkė Ed. Juzumas, 
Sunki našta teko K. Vasiliaus
kui, administratoriui, kuris rū
pinos iir dekoracijom ir visu 

p technišku pastatymu.
Pastatymo proga išleista sko

ninga programa su visų akto- 
i rių nuotraukom, apibūdinimais. 
i Vyt. Augustinas išfotografavo 

U veikalą per generalinę repetici- 
j ją-

J Premjeros proga įteikta gė- 
lių, iškviestas autorius, admi- 
nistratorius, ir sukelta ovaci- 
jų. Po antro vaidinimo Festi- 

O valio restorane buvo vaišės, ku- 

galima gauti butfii moderniški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutes, virtuvas reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

Re*.: A N 8-5961 _ 
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

V AITKUS
F U N E R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
; Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
. NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška 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

Since 1889

OUR ONLZ STORE

We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers 

Anyvohere
. Weddinqs & Funerals 

our specialty

L A S K A S FLOWERS
“FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADWAY
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamnotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN "AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

BroMdyn, N. Y.


