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AMERIKOS 
POZICIJA Ar pasiseks Aižirui išvengti Indokinijos likimo?

Valstybės departamento 
naujas pareiškimas dėl

Herteriui

Wadswor- 
buvo pri-

nepnpazmzno
- Spalio 21 d" Aito''Vykdoma
sis Komitetas nusiuntė prezi
dentui Eisenhoweriui. valstybės 
sekretoriui Christian
ir JAV ambasadoriui Jungtinė
se Tautose James J. 
thui rezoliuciją, kuri 
imta Chicagos. Lietuvių Tarybos
metinėje konferencijoje Chica
goje spalio 15.

Iš valstybės departamento 
public Service įstaigos Alto se
kretorius gavo atsakymą, kuria
me sakoma

— Jungtinių Valstybių vy
riausybė ir toliau tebežiūri į 
rytų Europos problemas, kaip 
į pagrindinį tarptautinį reika
lą. Teisingas šios srities proble
mos išsprendimas žymiai suma
žintų pasaulinę įtampą ir padė
tų pasiekti patvarią taką.

Mūsų vyrausybės pozicija So
vietų dominuojamų tautų rytų 
Europoje atžvilig u pasilieka tvir 
ta ir aiški. Mes nepriimame da
bartinės Sovietų kontrolės nei 
kaip patenkinamo, nei kaip pa
stovaus išsprendimo. Mes pa
tvirtiname mūsų atsisakymą pri 
pažinti Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos prievartini inkorporavimą 
į Sovietų Sąjungą. Tų kraštų 
žmonės turi teisę patys pasirink 
fi savo valdžią ir institucijas 
pagal savo valią, naudotis ne
nusavinamomis žmogaus teisė
mis ir džiaugtis savo pagrindi
nėmis laisvėmis. Mes laukiame 

įdienos, kada jos vėl bus nepri
klausomos — laisvos nuo sve
timųjų viešpatavimo ir kišimo
si į jų vidaus reikalus.

De Gaulle politikos svarbiau
sias klausimas dabar yra Alži- 
ras. Gruodžio 9 jis išvyko še
šiom dienom i Alžirą padėties 
apraminti ir paruošti gyvento
jus jo pasiūlytam sprendimui. 
Tačiau gruodžio 11 keliones dėl 
riaušių nutraukė. De Gaulle pla 
nas — duoti tuo tarpu Aižirui 
autonomiją, o paskui leisti Al
žiro gyyentojam savo likimą 
spręsti balsavimu. Jo kelionę 

, Alžire sutiko demonstracijos su 
barikadom, kruvinom mušty
nėm. Prancūzai demonstravo 
prieš de Gaulle su šūkiais — 
‘*De Gaulle pakarti". Musulmo
nai demonstravo už de Gaulle 
su šūkiais - "Tegyvuoja de Gaul

• - 4
1De Gaulle planu priešinasi prancūzai, pritaria 

musulmonu, slaptai priešinga jam ir Maskva

žiras”. Gruodžio 9 ir 10 susirė
mimuose buvo sužeista 400 po
licininkų; demonstrantų sužeis
ta apie tiek pat. Gruodžio 11, 
kada kariuomenė paleido šū
vius. užmušta 28, sužeista 200. 
Gruodžio 11 Alžiro sostinėje 
žuvo daugiau kaip 60.

De Gaulle pareiškimuose Al
žire buvo sakoma, kad Alžiro 
sukilimas yra dalis bendro ju
dėjimo visame pasaulyje už lais-

ve?' prancūzai tani negali prie
šintis; tačiau Alžiįo gerovė rei
kalauja jo sąjungos su Pran
cūzija, kuri pamažu jau atgau
na didžiosios valstybės rolę.

Prieš de Gaulle verda ir pa
čioje Prancūzijoje. Policija su
ėmė 300 dešiniųjų vadų, kurie 
rengė sąmokslus de Gaulle nu
versti. kadzAlžiras išliktų pran
cūziškas. De-GauUe-1 aukįa, kad 
tautos refeiendumas pritars jo 
planui — duoti Aižirui autono
miją. Referendumas bus sausio 
8.

GRJ2O Į TVIRTOVĘ. De Gaulle nutraukė šešių dienu kelionę pa Alzirą 
ir parvyko i Paryžių, iš kurio jis pasirengęs nuveikti visokį pasipriešini- 
ma.

KAS ŽMOGAUS TEISES PAGERBK ?

Kohmializmas ir Lietuva
Anksčiau" Alto vykdomojo ko

miteto sekretoriui atsiųstame 
laiške JAV ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų James Wads- 
worth be kitko rašo;

— Jungtinės Valstybės dau
geliu atvejų protestavo Jungti
nėse Tautose prieš Sovietų da
romas skriaudas Lietuvai ir ki
toms pajungtoms rytų Europos 
tautoms. Jungtinės Valstybės 
taip pat aiškiai davė suprasti, 
kad prasidėjus debatams dėl So 
vietų Sąjungos iškelto kolonia
lizmo, mes žadame kalbėti apie 
tai, kaip kolonializmą praktikuo 
ja pati Sovietų Sąjunga.

Kokią formą įgaus rezoliuci
ja tuo klausimu, dar per anks
ti pasakyti, bet aš labai vertinu 
jūsų mintis.

— Sovietai turi 14 povande- 
nirdų laivų su raketom.

BŪSIMAS IR BUVĘS. Pierre Salinger. pianistas, Kennedy spaudos šefas, 
pakeis Baltuosiuose Rūmuose James C. Hagcrty, žurnalistą,. Eisenhovverio 
spaudos šefą.

Kennedy vyriausy
bėje A. Stevensono 
nebus, bet valsty bės 
sekretorius dar ne

skirtas
John F. Kennedy vyriausybę 

sudaryti dar nebaigė. Sunkiau
siai eina pasirinkti valstybės 
sekretorių. Tačiau savaitės pra
džioje pro visus kandidatus la
biausiai buvo iškilęs Dsvid K. 
E. Bruce, buvęs Eisenhovverio 
vyriausybės atstovas Vokietijo
je. Didžiausias varžovas Į vals
tybės sekretorius pašalintas — 
A. Stevenscnui pasiūlyta atsto
vauti Amerikai Jungtinėse Tau-

tose. Jis atsakysiąs tada, kai pa
aiškės. kas bus valstybės sekre
torius. Kiti du svarbiausi pos
tai yra apsaugos ir iždo sekre
torių pareigos. Pirmom numa
tomas Robert S. McNamara, 
Ford Motor Co. prezidentas, ant 
ram labiausiai minimas Douglas 
Diilon, dabartinis valstybės se
kretoriaus pavaduotojas.

Šen. Fulbright buvo rimtas 
kandidatas Į valstybės sekreto
rius. bet jis susilaukė opozici
jos — nepriimtinas Izraelio ša
lininkam dėl savo tariamai pro- 
arabiškos politikos, nepriimti
nas ir dėl rasinių pažiūrų.

Lig šiol jau paskirti šie vy
riausybės nariai; sveikatos se
kretorius Abraham Ribicoff, 
prekybos — C. H. Hodge, vi
daus — Stewart L. Udsll.

Tarp jy yra Jungt. Valstybės, tarptautinės organizacijos 
ir arnens, bet ne Jungtinės Tautos

Laimingoji šeima Sovietu Sąjungoje
Sovietų spauda aprašė laimę 

,vienos darbininkų šeimos, ku
ri gavo butą naujuose sovieti
niuose statiniuose, nes jų se
niau gyventąjĮ namą nugriovė, 
kelią tiesiant. “Jūs negalite Įsi
vaizduoti, kokie mes esame lai- 
njfhgi". pareiškė fabriko darbi
ninkas, kai jis gavo savo šei
mai vieną kambarį, vieną išti
są kambarį, kuriuo nereiks su 
kitais dalytis. Jame galės dabar 
gyventi jis su savo 5 metų duk
rele ir žmona, kito kūdikio be
laukiančia. Kambarys 162 kv.

J. TAUTOS SESIJA 
PERTRAUKS

J. Tautų darbų tvarkos komi
sija nubalsavo J. Tautų sesiją 
pertraukti nuo gruodžio 17 iki 
kovo 7. Sovietai siekė pertrauk
ti tik iki sausio mėn. Laimėjo
Vakarai, kurie norėjo duoti pro
gą pasiruošti pagrindiniais klau
simais naujai Kennedy vyriausy 
bei. O tie pagrindiniai dabar 
klausimai — kolonializmas. Aiži 
ras, Kongo, nusiginklavimas.

Ar respublikonai dalyvaus Kennedy vyriausybėje?
bus iždo sekretorius, tai atsa
komybė bus suversta jam. res
publikonui.

Viceprezidentas Nixonas krei
pėsi į Dilloną. respublikoną, 
kad jis nesutiktų dalyvauti Ken
nedy vyriausybėjei Jo dalyvavi
mas užkirstų keii^ būsimai kri
tikai. Ta kritika numatoma bus 
daugiausia ūkiniam gyvenimui, 
nes jei bus vykdoma Kennedy 
programa, tai būsianti neišven
giama infliacija. Jei Dillonas

Gruodžio 10 buvo žmogaus 
teisių diena. Tą dieną parinko 
Jungtinės Tautos žmogaus tei
sėm priminti ir pabrėžti. Jei 
žmogaus teises priminti galima 
žmogaus teises išryškinant ir 
kodifikuojant, žmogaus teises 
ginant, žmogaus teises vykdant. 
— tai tokios dienos proga pra
verčia atkreipti dėmėsi Į klau
simą. kas daugiausia tose srity-, 
se po šio karo žmonijai pasi
tarnavo.

Gal mažiausia pasitarnavo pa
čios Jungtinės Tautos. Jų pa
skelbta žmogaus teisių dekla
racija kartoja seniai skelbtas 
tiesas. O tom teisėm girti ir 
vykdyti Jungt. Tautų organiza
cija maža padarė. Maža dėl to, 
kad tos organizacijos pagrin
duose buvo ir tebeliko — me
las: tie. kurie organizaciją kū
rė ir jos gražius tikslus rašė; 
kurie kalbėjo apie žmogaus tei
ses. buvo ir tebėra dešimtim

pėdų. Anksčiau jisai gyveno 
kambaryje, kuris buvo 97 kv. 
pėdų su savo šeima ir dar su 
giminaite bei jos tėvais. Dabar 
jis gavo trijų kambarių butą 
su virtuve. Vienu kambariu nau 
desis giminaitė., antru jos tė
vai, o trečiu, didžiausiu, jo šei
ma. Virtuvę pasidalys visi treji.

Už butą jis mokės, dešimtą 
procentą savo ir giminaitės tė
vą uždarbio. Tokių butų žmo
nės laukia po trejis — šešeris sąjungininkus — Danija. Nor- 
metus. Valdžia mano, kad per vegija. Graikija ir Turkija lap- 
10-12 metų visus galės tokiais kričio 11 balsavo už rezoliuci- 
butais aprūpinti. ją. kad Portugalija “gresia tai-
-------------------------------------- kai”, atsisakydama duoti žinių 

apie padėtį savo kolonijose. Ky
la balsai, ar verta dalyvauti Na
to. nes jau du Nato nariai. Bel
gija ir Prancūzija, esą Nato nu
sivylę. O Portugalija yra pave
dusi Azorų salas Nato radaro 
bazėm.

PORTUGALIJA, KOLONIJOS 
IR NAT.O

Portugalijos visuotinis suju
dimas prieš J. Tautų kišimąsi 
i Portugalijos kolonijas, kurias 
ji laiko savo valstybės dalimi. 
Tačiau Portugalijos nepasiten
kinimas nukrypo ir prieš Nato

Kaip negrai balsavo
Gallupo instituto daviniais, 

negrų daugumas, kaip ir eilė
je ankstesnių balsavimų, pasi
sakė už demokratus — 63 proc., 
už respublikonus — 32. Baltų
jų balsuotojų už demokratus 
pasisakė 49. už respublikonus 
51.

— r rez. rinkimuose skirtumas 
tarp Kennedy ir Nixono laimė
tų balsų buvo 144.844 Kenne
dy naudai; elektorių Kennedy 
gavo 300. Nixonas 223.

— H. Trumaną Chicagoje 
žydai paskelbė “šio šimt-. 
mečio žmogum", nes jis. būda
mas prezidentas. 1943 pripažino 
Izraelio valstybę nepraėjus nė 
10 minučių nuo nepriklausomy
bės paskelbimo.

DOUGLAS DILLON, kandidatas į 
iždo sekretorius, tačiau respublikonai 
nenori jo leisti.

Disccverer XVIII 
smaigalys sugautas 
Discoverer XVIII smaigalį gr.

10 ore sugavo kapitono 
W. Jonės lėktuvas. Discoverer 
tris dienas sukosi apie žemę, 
iki iš žemės gavo signalą atsi
kabinti smaigaliui. Jį sugavo 25. 
000 pėdų aukštyje. Visa opera
cija atlikta . labai tiksliai. Tai 
jau ketvirtas laimingai sugau
tas raketes smaigalys — trys 
ore ir vienas vandenyje.

VISŲ ŠALIŲ GALVAŽUDŽIAI VIENYKITĖS!
• v

Italijoje vienas iš komunis
tų partizanų vadų prieš vokie
čius buvo Moranino. Italijai 

.išsilaisvinus, dingo ir Morani
no. Grįžo tik 1953. Komunistai 
tuojau jį pristatė kaip kovos už iš Italijos. Tuo tarpu Nįoranino 
laisvę herojų ir pasiūlė į par- istorija nesibaigė, šiemet Ita- 
lamertą. Moranino buvo išrink- lijos vyriausybė išaiškino, kad 
tas. Bet su išgarsintu žmogum tas žmogžudys, pasislėpęs nuo 
išgarsėjo ir jo praeitį$4 Pąsiro- teismo, yra Prahoje ir vadovau- 
dė, kad gerbiamas parlamento ja radijo valandėlėm, skirtom 
atstovas buvo dingęs iš Itali- Italijai. Jis-ypačiai buvo uolus 
jos, nes bijojo atsakomybės: jis Italijos rinkimų metu. Kurstė 
buvo nužudęs penkis partiza- komunistus. ?:ad jie vykdytų 

- nūs, kurie, atsisakė dėtis į ko- “teisybę” jr. jei reikia, žudytų 
munistų partiją. Kad žmogžu- * po’icinihkūs. Kurstė nuversti 
dystės pėdsakus užtrintų ir liu- esamą^Italijos valdžią. Ita’ijos 
dininkus pašalintų, jis nužudė komunistų laikraščiai kartojo jo 
papildomai dar ir dviejų nužu-

rė už pirmuosius nužudymus Prahos. Pagaliau Italijos parla- 
aukščiausią Italijos bausmę — ’ mentas žada ... diskusijas tuo 
28 metus. Tačiau parlamento klausimu, kad vyriausybė galė- 
asmuo neliečiamas, ir žmogžu- tų imtis priemonių prieš Prahos 
dys suspėjo antru kartu dingti radiją.. *

STEVVART

ROBERT McNAMA-
RA, Fordo Motor Co. 
prezidentas, kandidatas 
į apsaugos sekretorius.

UDALL. vi
daus sekretorius, kongrer- 
manas iŠ Arizonos, teisinin-

Nobelio premijos 
šiais metais

Švedijos karalius gruodžio 10 
įteikė paskirtas Nobelio premi
jas. Už literatūrą gavo prancū
zas Saint-John Perse, kurio tik
roji pavardė yra Alexis Leger.
73 metų, buvęs diplomatas. Tai 
jau trisdešimt ketvirtas pran
cūzas. gavęs Nobelio premiją. 
Už chemiją buvo įteikta ame
rikiečiui Wieliard F. Libly, 51 
metų, Kalifornijos profesoriui. 
Už fiziką taip pat amerikiečiui 
Donald A. Glaser. 34 metų. Ka
lifornijos profesoriui. Tai 73 ir
74 premijos amerikiečiam. Už 
gamtos mokslus gavo Peter 
Brian Medavvar. Anglijos pro-

KuHūnmai mamai paliečia ir Lietuvą?
Su sovietiniais veikėjais, ku- fotografas. Juozas Chlivickas. 

rie atvyksta į Ameriką vykdant dramos patarėjas, Kazimieras 
pasikeitimą asmenim tarp So- Meškauskas, ekonomistas. Va- 
vietų ir Amerikos atvyksta gruo cys Reimeris. rašytojas. M’chai- 
džio 15 ir iš Lietuvos 15 asme
nų. Ju pavardės tokios: Jurgis 
Banaitis. 33 m. mokytojas, Al
fonsas Bieliauskas.
Eduardas Eismontas. mokyto- spaudos fotografas, 
jas. Kostas Glikas.

kaltinimus per radiją ir. ragino Naumiesčio kolchozo pirminin-

IZRAELIS IR AMERIKOS 
ŽYDAI

Amerikos žydų organizacija 
“United Jevrish Appeal" per 22 
metus surinko daugiau kaip 1 
milijardą dol. 2,700,000 žydų 
reikalam. Vadinas, vienam žy
dui po 300 dol. Daugiau kaip 
pusė tų pinigų išėjo žydam Į- 
kurdinti Izraelyje. Per 12 metų 
Įkurdinta 975.000.

— Jungt. Tautose gruodžio 
9 išrinkti nenuolatiniais Saugu
mo Tarybos nariais J. Arabų

milijonų atėmę pagrindines žmo 
gaus teises ir tebesiekia tų be
teisių žmonių skaičių didinti. 
Bang - Jenson apmokėjo savo 
gyvybe, gindamas vengrų žmo
giškas teises nuo Jungtinių Tau
tų aukščiausio pareigūno. Me
las prasiveržė pasityčiojimu iš 
pačios Jungtinių Tautų organi
zacijos. kada jos sienose prasi
veržia aistringas teisių gyni
mas tik vienam žmogui — Lu- 
mumbai!

Būdinga, kad N. Y. Times 
žmogaus teisių dieną dėmėsi nu 
kreipė ne i Jungtines Tautas, 
bet i amerikietę June Addams. 
Tą dieną suėjo šimtas metų nuo 
jos gimimo. Ji buvo savo gy
venimą skyrusi ne kalbom apie 
žmogaus teises, bet tom teisėm 
vykdyti. Ji buvo pirmoji ame
rikietė, kuri prieš 29 metus bu
vo apdovanota Nobelio taikos 
premija. Tačiau ir taiką ji su
prato ne taip, kaip ji supran
tama daugelio Jungtinėse Tau
tose. Jos galvoje taika nereiškė 
tiktai karo nebuvimą. Taika, tei
singumas, laisvė jai ėjo drauge. 
Ir laikraštis prasmingai paragi
no vykdyti Addams suprastas 
žmogaus teises.

Daugiausia žmogaus teisėm 
apginti pasidarbavo organizaci
jos šalia Jungtinių Tautų — 
tarptautinė darbo organizacija, 
juristų sąjunga, Amerikos Kon
gresas. kurių surinkta medžia
ga demaskavo didžiausią žmo
gaus teisių niekintoją ir Jung
tinių Tautų organizacijos kom- 
promituotoja Sovietų Sąjungą. 
Tų organizacijų ar Įstaigų veik
los rezultatas — buvo sukelta 
opinija, kuri prisidėjo prie to. 
kad Sovietai pasijuto priversti 
atleisti varžtus, kuriais buvo su
kaustytos žmogaus teisės; reži
mas buvo priverstas sušvelnėti.

Daugtausia žmogaus teisėm 
vykdyti pasidarbavo vienas Jun- 
tinių Tautu narys — Amerikos 
Jungtinės Valstybės ir to krašto 
privatinės organizacijos. Trem
tinių globojimas. įkurdinimas - 
buvo jų didžiausiom pastangom 
vykdomas. Jei vienas Jungtinių 
Tautų narys (Sovietų Sąjungai 
atėmė žmonėm visas teises, tai 
(JAV) bent daliai tų nuskriaus
tų žmonių grąžino vieną teisę 
ir galimybę — gyventi. Įsikur
ti.

Jei akys ta proga krypsta i 
Lietuvą ir dairosi, kas dėl žmo- 

fesorius. • Tai penkiasdešimtas gaus teisių ten daugiausia ko- 
anglas su Nobelio premija. Už 
mediciną — australas Macfar- 
lave Burnet. 61 metų. Austra
las Nobelio premiją gavo pir
mu sykiu. Viso Nobelio premi
jų jau išdalyta 325. Taikos pre
mijos šiemet niekam nutarė ne
skirti. Didelių vilčių buvo turė
jęs Hammarskjoldas.

vojo, tai su pagarba tenka su
stoti prie partizanų judėjimo.
prie tų tylių pasipriešinimo na
rių. kurie tebepalaiko 'lietuvio 
teisę lietuviškai kalbėti ir lietu
viškai galvoti.

Jei žiūrima, kas daugiausia 
iŠ laisvojo pasaulio parėmė Lie
tuvos žmonių išlikimą, tai akys 
sustoja prie organizuotos Balto !

— Kennedy naujagimis buvo paramos ir prie nesuskaitomų 
pakrikštytas gruodžio 8 tėvo - asmenų, kurie individualiai pri- 
vardu ir buvo apklotas marški- sideda prie pagrindinės tėn tie-

las Robinzonas, žunfalistas. Ni
na Sadauskaitė, inžinie:ė. Mi
chailas Sluckis, rašytojas. I eo- 

rašvtojas. nas Tautrimas (Dimitro sūnus).
Algirdas

Kudirkos Utkus, tarnautojas. Nikoiaj F.
Ale.iujev. vertėjas. Lev. p. Su- Respublika ir Chile vietoje pasi- nėliais. kuriuos per savo krikš- tuvio žmogiškos teisės — ne 

dytojų žmonas. Teismas pasky- klausytis žmogžudžio kalbų iš kas, Juozas Grikenis, spaudos valov, inžinierius. traukusių Tuniso ir Argentinos, tą turėjo tėvas būti alkanam ir nuogam
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Užsienyje ____

Kam rodo kelią raudona žvaigždė
Rusijon ligi Stalino mirties, 

1955 metų, iš užsieniečių pa
kliūdavo tik oficialių delegaci
jų nariai, ištikimi rinktiniai ko- 
munstai ir slapti bolševikų 
agentai. Kai kuriem atsiverda- 

’ vo akys. Nemaloniai nuskambę? 
_.__—- davo jų atsivertimas, grįžus na

mo. Sumanyta tokius “išdavi
kus” nutildyti didesniu turis
tų skaičiumi. Jei iš didesnio 
skaičiaus ir pasitaiko, kad vie
nas kitas, bolševikinę santvar
ką nupeikia, tai Įspūdis jau ma
žesni?: gi daugumoje pasitaiko 
visokių žmonių. Daugumoje pa
sitaiko ir tokių, kurie pagiria. 
Tad po Stalino mirties raudo
na žvaigždė pradėjo mirksėti ir 
vadinti į Rusiją pažiūrėti sovie
tinio “Betlėjaus” ...

Amerikiečiai ypač parūpo 
Maskvai. Jie pinigingesni, jie 
naivesni, jie ir mažiau pažįsta 
komunizmą praktikoje. Jau 1957 
metais po Maskvą slampinėjo 
apie 2.500 amerikonų. Nuo 1958 
buvo leista Įvažiuoti privačiom 
mašinom. Šiemt Rusijoje galėjo 
būti nuo 20 iki 30 tūkstančių 
užsieniečių turistų. Čia neįskai
tomos Rusijos kolonijos (Balti
jos valstybės, Lenkija. Čekoslo
vakija. Vengrija, Rumunija. Bul 
garija). Iš Lenkijos nuvyksta 
ekskursijos dešimtimis tūkstan-

labai pageidaujami, nes dau
giausia pinigo išleidžia. Jei kal
bės negerai, niekas netikės: ka
pitalistui vis negerai. O rasis 
ir tokių, kaip Batonas, kurie 
girs, kad* sugebama kapitalis
tiškai tvarkytis, o proletariškai 
galvoti.

Trečioji grupė yra vadinamų 
intelektualų. Kai kuriem iš jų 
rūpi, kokia Rusijoje pažanga 
minties, mokslo, meno? Sava 
kultūra atrodo nuosmukio ver
ta. Ten kas kita — nauja ir 
trauklu, i

Ketvirtai grupei priklauso ve
žamieji. Ne tie, kuriuos veža 
Sibiran. Ten dar galima gyven
ti ir ant plynos ledinės že
mės. Neilgai, bet galima. Tuo 
tarpu Amerikoje kone “visi 
miršta badu". Vežama parodyti, 
kaip Lietuvoje žmonės krūvoje 
gyvena ir vis dėlto nemiršta 
kaip musės. Reikia pageidauti 
ir čia tokio “rojaus”.

POPIEŽIUS JONAS XXIII

. DARBININKAS

Susitikimas Romoje po 500 metų
------- :------------------  Vienybes problema--------------------- r—

"Mos stovėjome ant slenksčio durų, kurios veda į sprendimą didžių problemų" — pareiš
kė popiežius Jonas XXIII po susitikimo su Anglijos Bažnyčios galva — Canterbury arkivysk. 
G. F. Ficheriu. • ?

ARKIVYSK. G. F. FICHER

bima judėjimas siekti susipra- na Kotryna Aragoniete ji pa- gausi, ar despotui priešinsies, 
timo jsu. kitais krikščionimis... 
Privalu žiūrėti, ko Dievas no
ri mus pamokyti tuo vyksmu”.

Popiežius Jonas XXHI siekia 
visų krikščionių vienybės. Ji 
statoma uždaviniu ir šaukiama 
Bažnyčios visuotiniam susirin- x 
kūnui. Ieškoma ryšių su kitų 
konfesijų atstovais. Po pasi
matymo su Fisheriu popiežius 
pranešė, kad pokalbis praėjęs 
susipratimo dvasioje, buvęs nuo 
Širdus, palikęs vilčių tolimes- 
niem pasitarimam, nors, "dar 
toli iki "visų problemų spren
dimo”: Suprantama, kad vie
nos valandos. “mandagumo vi
zitu” nebuvo nei siekta išspręs
ti problemų, kurias sukrovė ke
turi išsiskyrimo amžiai.

Išsiskirta dėl skyrybų
Anglijos karalius Henrikas 

VIII (1491 - 1547) išsiskyrė su 
Roma ne dėl reformacijos, ku
ri vėliau padėta Anglikonų baž
nyčios (Anglicana Ecclesia) pa
grindam Henrikas VIII su re
formacija kovojo ir buvo Įgi
jęs net “tikėjimo gynėjo" ti
tulą. Bet labai dažnai lengviau 
kovoti su kitais, negu su sa
vim. Skyrybos su pirmąja žmo-

. - darė “Hollywcodo pirmataku”: ar-pataikausi”. Tomui Cromwel- 
galva (1540). 
metais anksčiau 

nužudyti du nepa- 
kancleris Tomas 

Morus ir kardinolas John Fi- 
sher. Jie abu Katalikų Bažny
čios paskelbti šventaisiais.

Kruvinoji ir didžioji
Santykius su Roma bandė 

atstatyti karalienė Marija Ka
talikė (1553 - 58), pirmosios 
Henriko žmonos duktė, bet ju
dėjimas jau buvo įsisiūbavęs, 
ir ji tegalima buvo prilaikyti 
mirties baudom. Už sukilėlių 
baudimą karalienė praminta 
“kruvinąja Marija” (Bloody Ma
ry). Tas • pravardžiavimas prili
po ir paliko istorijoje, nors ji 
buvo mažiau praliejusi kraujo, 
negu kiti to meto valdovai, o 
juo labiau Elzbieta I (1558 - 
1603), vadinama Didžiąja. Pa
gal tą vardą ir jos aukų yra 
žymiai daugiau. Ji buvo duktė 
Onos Boleyn, dėl kurios Henri
kas VIII nusuko modernios po
ligamijos keliu.

Elzbieta baigė savo tėvo dar
bą: Anglikonų Bažnyčią galuti
nai įtvirtino. Katalikam buvo

liui nusirito
Keleriais

(1535) buvo
taikavusieji:

pro savo rūmus pravedė pen
kias žmonas ... Su dviem išsi
skyrė, dvi nužudė, viena mi
rė ir viena ji pragyveno. Blaš
kėsi ne tik tarp moterų, bet 
ir tarp savo religinių potvarkių: 
čia reformaciją puolė, čia savi
nos! (Augsburgo konfesiją), čia 
vėl persekiojo, gindamas kata
likiškas liturgines apeigas. Tvir
tai tebesilaikė pagrindinio pleiš
to, atskėlusio Angliją nuo Ro
mos Bažnyčios, kurt nėpripaži-' 
no jo pirmųjų skyrybų. Apskel
bė save vyriausiu Bažnyčios au
toritetu (Act bf Supremacy, 
1534). Ir šiandien Anglijos ka
ralius ar - karalienė formaliai 
yra Anglikonų Bažnyčios vy
riausia galva.
Ritosi galvos — viena Fisherio

Reformų uolių vykdytoju bu
vo Tomas Cromuellis — iždo 
kancleris, valstybės sekretorius, 
karališko antspaudo saugotojas, 
Anglikonų Bažnyčios generali
nis vikaras. Nei vienas iš tų 
titulų neapgynė nuo Henriko 
VIII įdūkimo, Įskundus ketvir
tajai jo žmonai Onai. Yra tei
singai sakoma: “Vis tiek galą

Romoje gruodžio 2, penkta
dienio- vidurdienį, popiežių Jo
ną XXm aplankė retas svečias 
— Canterbury arkivysk. Geof- 
frey F. Fisher, Anglikonų baž
nyčios primas. Susitikimas bu
vo žinomas ir laukiamas. Pasi
kalbėjimas, kuris truko daugiau 
valandos, buvo visai privatus, 
be iškilmių ir be pranešimo bei 
nuotraukų spaudai. Italų spau
da vizitą iškėlė didžiom raidėm. 
Anglų stambesni laikraščiai ap
liejo šaltu vandeniu: vizitas bu
vęs labai formalus .ledinis. Ta
čiau londoniškis “Observer” pa
stebėjo, kad Fisherio apsilan
kymas buvo “drąsus žingsnis 
ieškoti bendradarbiavimo tarp 
Romos katalikų ir Anglijos 
evangelikų”. Kas sumanė tą vi
zitą ir ko siekta?
Ar tik mandagumo vizitas?

Popiežius Jonas XXHI dar 
rugpiūčio’ mėn. išreiškė pagei
davimą. kad Canterbury arki
vysk. Fkheris rastų progą jį 
aplankyti. Arkivyskupas neatsi
sakė. Iškeliavo Šv. žemėn, nu
vyko į Istanbulą, kur matėsi 

rių laisvame pasaulyje pilna. su Konstantinopolio ortodoksų 
r,., . . . t x patriarchu, lankėsi Atėnuose,Didesniame mieste rasi Intuns- 
tą (kelionių biurą), -bolševikinį 
knygyną, “piliečių laisvei ginti” 
draugiją, dar ką kitą ...

Visi' raudonojo rojaus lanky
tojai bendradarbiauja vienam 
tikslui: siekimui ištraukti dau
giau pinigo. Juo daugiau jo pa
lieka, juo geriau. Galima apmo
kėti bolševikines agentūras, ku-

tu, lankėsi Atėnuose, 
užsuko grįždamas Į Romą. Va
tikano oficiozas “Osservatore. 
Romano” skelbė: “Dr. G. F. 
Fisheris. numatęs grįžti pro Ro- 

va nei iš Lenkijos nei iš Ce- Turstai apmoka ir savo sek- mą, išreiškė norą būti priim- 
lius, kad nematytų, ko nerei- tas ^v- Tėvo. Jo šventenybė 

pageidavimą maloniai priėmė ir 
pareiškė, jog tai būsiąs man
dagumo vizitas”. Tą pati sakė 
ir arkivysk. Fisheris. Bet abi 
šalys žinojo, kad susitinka ne 
tiktai vizitui.

Arkivysk. Fisheris siekia 
jungti religines protestantų 
bendruomenes. Jų Įvairumas 
yra didelis. Apie Romos kata
likus išsireiškė, jog tai “stip
ri moralinė jėga, kurioje paste-

čių. Bet gauti atskiram asme
niui leidimą, o ypač su savo 
automobiliu, nėra jau taip leng-

koslovakijos.
* kia. Pavyzdžiui, vienas šveica-

Bolševiku vilionei pirmiausia ras žurnalistas už 2,000 fran- 
pasidavė tie. kurie pasaulyje į^u (apie 500 dol.) gavo sąsiu-

. , vinuka iš 20 lapų — kiekvie-
geležinės sienos, šitie smalsuo- . , .. T- , x. . - ... .„j nai dienai po lapelį. Is ankstoliai lįstų ir i pekla, kad dar r r
ką pamatytų.'Bolševikam iš jų apmokėta viešbutis, maistas ir 
naudos nedaug —- tik tiek, kad ■ ■■ vertėjas. 0 tas vertėjas — 
kitus Įdrąsino. seklys. Kur rasi geriau? Važiuok

Antra grupė — tai bolševi- į Rusiją. Ten viskuo pasirūpi- 
kų koliojamieji kapitalistai. Jie na. Viskuo ...

“visa matė", bet dar nebuvo už

varžoma laisvė iki 18297 Pasku
tinis Canterbury arkivyskupas, 
kuris pripažino popiežiaus pri
matą, buvo kardinolas Reginald 
Pole, gyvenęs karalienės Mari
jos laikais.
Penketo šimtę metę problema

Paskutinis Canterbury vysku
pas, kuris lankė popiežių Gri
galių XII dar 1414, buvo Arun- 
delis. Reformacija dar nebuvo 
prasidėjusi. Jai įsivyravus, ka
talikiškoji Europa suskilo. Tą 
skilimą šveicaras Gonazgue de 
Reynold savo veikale “Tragiš
koji Europa” laiko visų Euro
pos nesėkmių pradžia. Jo žo
džiais, kai “pradžioje padaro
ma klaida, pabaigoje išsiverčia 
katastrofa”.

Anksčiau negu suskaldytas 
grasus atomas, suskilo mintis 
dėl religinės tiesos: ar ji iš vi
so yra, kas ji yra, kas autori
tetingas jai atstovauti. Atsirado 
daug autoritetų ir daug krikš
čioniškų konfesijų, kai Kristaus 
Bažnyčia tegali būti viena.

Popiežius Jonas XXIII, siek
damas tos vienybės, ieško ryšių. 
Canterbury arkivysk. Geoffrey 
F. Fisherio buvo bandymas už 
mėgsti ryšį, kuris nutrūko prieš 
kelis šimtus metų. Problema di
delė ir iki jos sprendimo toli, 
nes laikas kuria tradicijas, ku- • 
rių žmonės taip lengvai neat
sisako.

Nereikia iš to susitikimo da
ryti didelių išvadų, bet ir ne
galima jo “vertės menkinti”, 
kaip pareiškė arkiv. Arthur C. 
Lichtenbergeris, Episkopaių 
Bažnyčios galva JAV. Nors 
problemos yra didelės ir jų 
sprendimas gali atrodyti to
limas, bet Viešpats visada ar
timas. O kas Jo kelius žino?

VATIKANAS iš lėktuvo — S. $
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DR. A GRIGAITIS >
narkotikais, miega. Pagelbinin- sai nežinomą mažyčių gyvūnė- 
kas laiko ligonį už rankų, o lių — mikroorganizmų — bak- 
dvasininkas maldauja viršgamti- terijų pasaulį. Dabar tirti nere- 

giamojo pasaulio padarus yra 
laboratorijos su mikroskopais, 
kurie padidina ne šimtą kartų, 
bet tūkstančius kartų. Taip to
li nuėjo mokslas, žmonės dau
gel ką sužinojo apie mikrobus, 
bet dar daug daug nežinoma, 

jė gydytojas, kuris aprašė šios Vieni iš šių mažųjų gyvūnėlių 
ligos simptomus ir gydymą, šio neša ligas, kiti žmogui naudin- 
gydytojo mediciniški patyrimai, gi, o treti tiek reikalingi, jog 
padaryti daugiau kaip prieš be jų nebūtų įmanomas 
tūkstantį metų, stebina šių die- gaus gyvenimas.
nų medikus.

nes jėgas pagalbos, kai chirur
gas vykdo operaciją. Penktame 
paveiksle jūs matote senovės 
Persų (9 a. p. K.) gydytoją A. 
D. Rhazės, kuris sėdi šalia jau
no paciento, susirgusio tymais.

.. Tai pirmas medicinos istoriją-
Laisvą dieną arba pavakarę veiksmuose pasireiškia visi pri- 

po darbo jūs išeinate į preky- mityvios medicinos 
bos gatvę, kur iš abiejų pu- — religija, magika, 
šių krautuvės, o jų languose ja, psichoterapijos 
įvairiausios prekės, kurios jum įskaitant ir vaistų

Pro vaistines langą

elementai 
fizioterapi- 
priemonės, 
vartojimą.

reikalingos. Jūs sustojate prie Gydytojas burtininkas giedą.
baldų krautuvės, prie radijo, dainuoja, meldžiasi. Kitame-pa-

stiklus galima matyti daiktus 
padidintus. Laike 20 metų jis 
lankė optikus ir mokėsi pas 
juos stiklų šlifavimo, lankė al
chemikus, kad išmoktų daryti 
auksą, sidabrą. Stiklų 
me jis pralenkė kitus 
jos meistrus. Šiandien 
mažiausią mikrobą yra
tas dalykas. Bet netaip buvo Le-

relę: “Ei, vaikeli, ęik čia, van
deny maži gyvulėliai, jie plau
kioja, jie žaidžia, jų tūkstančiai, 
jie daugel kartų mažesni aiž 
bet kuri matomą daiktelį, kurį 
galima matyti sava akimi.” Le
venhukas atrado naują, iki šiol 
neregėtą mažųjų gyvūnėlių pa
saulį, kurie gimsta, gyvena ir 
miršta, kaip ir tie, kurie už juos 

venhuko laikais. Tais laikais pa- daugel milijonų kartų didesni, 
didinamieji stiklai galėjo padi
dinti daimą iki kvoterio. Le
venhukas buvo užsispyręs žmo
gus. Dėka jo šlifavimo, jo pa
didinamų stiklų galia vis stip- 

Dar vienas paveikslas. Jame 1632 Olandijoje, Delfto mies- rėjo. Per juos jis stebėjo, kas
jūs matote 17-to amžiaus rū- tely. Jo tėvai virė alų ir pynė pakliūdavo: ir odos gabalėlį ir

kaŠeles. Alaus virimas tais lai- akies skiautelę, ir bitės geluo-
kais Olandijoj skaitėsi garbin- ni, ir vabalėlio kojelę, jo ū$e-
gu darbu. Tėvai mažąjį Anta- IĮ, - nago gabalėlį, avių, elnių

šlifavi- 
Olandi- 
matyti 

papras-

prato, jog jo atradimais abejo
ja ir prašo aprašyti, kaip jis 
sukonstruavo savo mikroskopą 
ir kaip jis daro tyrimus. Le
venhukas. labai -užsigavo. Iš jo 
atradimų juokėsi kaimynai, o 
dabar netiki net pasaulio gar
senybės. Tai per daug. Leven
hukas atsisakė paaiškinti savo 
mikroskopo konstrukciją. Tuo
met Anglijos karališkoji drau
gija pavedė Robertui Hukui su
konstruoti mikroskopą. 11.15. 
1671 Hukas atnešė savo mi
kroskopą į karališką draugiją 
ir jos dalyviai pamatė vandens 
laše tai, apie ką jiems rašė Le
venhukas. Kai kurie iš susirin
kimo dalyvių šaukė: “Taip, Le
venhukas tikrai didis tyrinė-

Šis olandas sekė per savo mi
kroskopą judesius šių neregė
tų gyvūnėlių. Vieni iš jų buvo 
didesni, kiti mažesni. Vieni it 
vijurkai,, nardė, kiti lėtai suki
nėjosi vandens laše. Dabar jam 
kilo klausimas: iš kur šie ma
žieji gyvūnėliai? Nejaugi jie su 
lietum krinta iš dangaus že
mėn? Jis padarė bandymą. Pa- tojas”. Karališkoji draugija Le- 

nėlį siuntė mokyklon, norėdami plaukelius, kurie po jo stiklais . ėmė švarutėlį indą, jį dar gerai 
jį išmokyti būti valdininku. 16. virsdavo it rąstais.Levenhukas 
metų Antanas meta mokyklą buvo labai atsargus savo tyri

muose. Jis nepasitenkindavo 
vieną kartą pažiūrėjęs tiria
mąjį daiktą. Ne, jis tindavo šim-

Antanas Levenhukas

žmo-

gimė

veiksle senų laikų Indijos gar
sus chirurgas lusruta Indijos buose sėdintį žmogų ir ką tai 
turtuolio namuose pradeda au- stebintį per padidinamąjį stik- 
sies plastikos operaciją. Pači- lą. Šis asmuo sėdi ant 
entas vynu nugirdytas, chirur- pusminkštės kėdės, aptrauk- 
gas su peiliu pradeda savo dar- tos ryškiai mėlyna medžiaga, 
bą. Jis išplauna iš veido mė- šalia prie sienos kita kėdė, prie 
sos gabalėlį ir prideda prie su- didelio lango stalas, užtiestas ir išvyksta į Amsterdamą, į mas- 

O jei siunčiate į Lietuvą, žalotos ausies, žaizdą pabars- žalia staltiese, ant stato rašali- tinę. 21 metų Antanas grįžta 
siuntinius, žiūrite, kurioje vaiš- tydamas milteliais, kurie stab- nė su žąsies plunksna, popie- į Delftą ir atidaro savo manu-
tinėįe sacharinas pigiau. Kai- do kraujavimą, šalia ant sta- riaus lapas, keletas laboratori- faktūros krautuvę. Be to, jis tus kartų Tik tuomet jis da-
kurių vaistinių languose jūs lėlio vaistų butelis, chirurginiai jos baldų. Prie sienos spinta, tampa miesto tarėju ir jo pa- rydavo išvadas, tik tuomet jis
matėte Įstatytus paveikslus. Ne- įrankiai. Trečiame paveiksle se- ant spintos keletas knygų, glo- reiga prižiūrėti švarą rotušėje, apie tai atžymėdavo popieriuje,
reikia jums ir aiškinti, jūs pa- novės (1500 p. K.) Egipto gy- bas, šalia spintos ant sienos Jo išsilavinimas buvo men- 
tys suprantate, jog tie paveiks- dytojas baltuose lininiuose rū- žemėlapis. Paveikslas rodo, jog kas: jis žinojo tik mažai ver- 
lai kalba apie mediciną. Tuo
se paveiksluose jūs matote me
dicinos istoriją, apie kiekvieną 
ten paaiškinta, bet kiekvienas 
paveikslas yra vertas knygos. 
Primityvi medicina yra sena, 
kaip ir žmogus senas. Viename

televizijos vitrinų, prie rūbų 
ir tt. Viskas jus Įdomauja. Pirk
si, nepirksi, bet pasižiūrėti, pa
lyginti kainas įdomu kiekvie
nam. Žinoma, jūs sustojate 
ir prie vaistinės lango., stebi
te kainas Aspirino, Anacin, Al
ka Zeltser, Tums ir panašiai.

Apie savo išradimus be sa
vo draugo Renie de Groof nie
kam nepasakodavo, niekam Be
sigindavo. Kai kamynai ji skai
tė truputį sukvailėjusiu, Leven- 

savo nepaprasta kantrybe ir šė lotynų kalba. Jo vienintelė ^ukas į tai nekreipė dėmesio, 
so, smėlėto Pacifiko kranto užsispyrimu patobulino padidi- knyga buvo Biblija. Svarbiausias Vieną dieną Levenhukas dir- 
pirmųjų amžių Peru chirurgas namus stiklus, tikriau sakant, jo gyvenimo pamėgimas buvo štelėjo į vandens lašą. Žiūri,

iš šių paveikslų matote seno- daro kaušo rizikingą operaciją, išrado mikroskopą, pro kurį ir šlifuoti stiklus. Matyti, buvo gir- žiūri pro savo stiklus i vandens
vės Amerikos indėną, kurio Pacientas, apsvaigintas augalų pamatė naują, žmonėms dar vi- dėjęs, jog per gerai' šlifuotus

buose su peruku ant galvos tai ne paprastas, o mokslo žmo- tinamą žvejų olandų kalbą, ku- 
taiso ligonio mėšlungio iškreip- gus. Kas jis toks, šis žmogus, ri tais laikais Europoje skaitė- 
tą žandikaulį. Jo asistentas iš žiūrįs pro padidinamus stiklus? si mažai kultūringa. Tų laikų

Tai Antanas Levenhukas, kuris apsišvietę žmonės kalbėjo ir ra-papiruso skaito burtus.
Ketvirtame paveiksle ant šau

venhuką priėmė savo draugijos 
švariu vandeniu perplovė ir pa- nariu. Apie Levenhuko išradi- 
statė ant lietaus. Pirmą lietaus mą sužinojo visa Europa, 
vandenį nupylė, vėliau paėmė Petras Didysis, Anglijos ka- 
lašą ir ištyrė. Pasirodė, gyvu- ralienė, ir kiti Europos didžiū- 
nėlių 'lietaus vandeny nėra. nai, viešėdami Olandijoje, ap- 
Reiškia, jie nekrinta iš dan- lankė Levenjiuką. kad per jo 
gaus, o žemėje gyvena. Leven- mikroskopą pasižiūrėtų negirdė- 
hukas parašė Anglijos karališ
kai mokslo draugijai, kad ati
dengė visiškai neregėtą gyvų 
padarų pasaulį. Karališkos drau 
gijos nariai — žymūs moksli
ninkai, juokėsi iš Levenhuko 
laiško, kad jis atradęs neregė
tų gyvūnėlių. Bet mt^cslininkų 
tarpe buvo keletas, kurie susi
žavėjo olando tyrimais. Leven-

tų ir nematytų dalykų. Leven- 
hukas, kaip ir visi olandai, bu
vo giliai tikintis žmogus. Ir nau
jo pasaulio atradimas - nė kiek 
nesumažino jo tikėjimo Į Die
vą. priešingai, jis nustebo Die
vo kūrinių paslaptingumu. Jis 
suprato, jog jį supa daugel pa
slapčių, ir jis norejO sužinoti 
teisybę apie jas. Dabar jo gyve- 

hukas gavo iš karališkos drau- nimo tikslas buvo pažinti tie- 
lašą, ir šūktelėja mylimą dūk- gijos atsakymą, iš kurio jis su- • (Nukelta į 5 psl.J
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Lietuvių festivalis
WORCESTER, MASS.

Miesto pramogų vadovybė su
manė surengti atskirų tautų pa
sirodymus. Buvo numatyta 13. 
Duoda nemokamai salę, kurio
je telpa apie 4,000 žmonių.

Lietuviai pirmieji išdrįso pa
sirodyti, surengdami festivalį 
lapkričio 27. Rengtasi dar nuo 
pavasario, sutelkus visų orga
nizacijų atstovus. Garbės pir
mininku teikėsi būti vysk. Ber- 
nard Flanagan, garbės vice
pirmininkais — prel. K. Vasys 
ir klebonas kun. J. Bakanas. 
Vykdomojo komiteto pirminin
ku buvo Juozas Grigaitis. Pro
gramai vadovavo Mass. parla
mento atstovas V. J. Pigaga.

Programa pradėta invokaci- 
ja, kurią atkalbėjo kun. J. Ste
ponaitis. Salėn įžygiavęs lietu
vių veteranų orkestras sugrojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir keletą lietuviškų meliodijų. 
Sveikino miesto tarybos narys 
Casdin ir George Wells guber
natoriaus Furcolo vardu. Iš at
skirų tautybių sveikino airių 
ir albanų atstovai.

Meninėje programoje dalyva
vo meno mėgėjų ratelio cho
ras, vedamas muz. J. Beinorio. 
Aušros Vartų parapijos choras, 
ved. vargonininko J. Burdulio, 
skautų šokėjų grupė ir šv. Ka
zimiero par. mokyklos mokiniai. 
Mokinių pasirodymas su lietu
viškomis dainomis ir šokiais 

'kėlė džiaugsmą ir pasigėrėjimą. 
Petraukos metu G. Kaneb pa
skaitė trumpą pranešimą apie

rašų, kad tai Vytautas Didy
sis. Jei rengėjai norėjo pagerb
ti Lietuvos valdovą, tai galė
jo išstatyti jo paveikslą, o ne 
iškamšą.

Vestibiulyje vyčiai buvo išsta
tę keletą skicinių istorines ir 
dabartines Lietuvos žemėlapių 
ir iš Waterbuno atvykęs uoius 
šių dienų knygnešys Vaitkus 
laikė iietuv. knygų bei plokš
telių kioską ir uu stalus me
džio ir gintaro išdirbinių, ku
riais žiūrovai laoai domėjosi. 
Anksčiau teko girdėti, kad ren
gėjai norėjo surengti lietuviš
kos spaudos parouą. Spaudos 
kioskas to tiksio neatsieke. V an- 
kus skundėsi, kad šventes ko
ordinatorius su jo pageidavi
mais nesiskaitė, iš tikro, bu

rių buvę geriau spaudą, medžio 
ir gintaro išdirbinius patalpin
ti salės kairėje puseje, kuri 
buvo visai tuščia.

Festivalis buvo gera ir reta 
proga letuviam paoiiouyti ir 
įskelti savo skauuamas žaizdas. 
Lietuvos pavergimas ir lietuvių 
tautos naikinimas šventes metu 
nė nepaminėtas. O buvo gera 
proga ne tik svetimtaučiams, 
oet ir tiems lietuviams, kūne 
šiaip niekur neina, o į šią šven
tę buvo atvykę, parodyti, kaip 
šiandien Lietuva yra kankina
ma ir kryžiuojama. Buvo susi
rinkę apie 4,0ū0 žmonių, o šiaip 
per tautos šventę ar koncertą 
nepajėgiame sutraukti nė vie
no* tūkstanties. Pr. ‘•TĖVISKfaS TAKAIS ’. Z.en'.a ^scuvcje

ROCIIESTER, N. Y.
Lietuvių karių veteranų Ra

movės skyrius gruodžio 4 iš
kilmingai paminėjo Lietuvos ka-
riuomenės atkūrimo ir savo sky
riaus dešimties metų veikimo 
sukaktuves. Iš ryto lietuvių ra
dijo programos metu apie lietu
vių kariuomenės istorinius žy
gius kalbėjo pulk. Pr. Sala- 
ca.is ir Andr. Cieminis. Pro
grama buvo paįvairinta karine 
muzika.

Iš ryto 11 vai. šv. Jurgio 
bažnyčioje iškilmingų pamaldų 
metu skyriaus vėliavą pašven
tino klebonas kun. Pr. Valu
kevičius. Vėliavos kūmais buvo 
Emil. Naujokienė ir pulk. Loc
manas. Panieksią pasakė kun. 
A. Račaitis.

nariai i| kviestieji svečiai. Ra
movės skyrius savo dešimtme
čio proga susilaukė daug gra-
žių sveikinimų, o skyriaus pir
mininkas Pr. Saladžius, vado
vaująs šiam skyriui jau vienuo
likti metai, buvo apdovanotas 
rankų darbo Vytimi. Vytį pa
gamino Juozas Draugelis.

Tradicinis Nauję Metę suti
kimas bus gruodžio 31 šv. Jur
gio parapijos salėse. Rengia L. 
Bendruomenės skyriaus valdy
ba. šokiams gros geras orkest
ras.

LB choras, vadovaujamas

lietuvfų kalbos kilmę.
Paroda norėjo pavaizduoti lie

tuvių kultūrą, liaudies meną, 
švenčių papročius, šių laikų iš
eivių tapybą ir spaudą .Geriau
sias ir turtingiausias buvo au
dinių, mezginių ir siuvinėjimų 
skyrius. Ypač buvo gražių stal
tiesių, lovatiesių ir rankšluoš- 
čių. Buvo padarytas ir lietu
viškų Kūčių stalas su eglaite, 
papuošta šiaudelių pagrąžini
mais. Velykų stalas buvo skur
dus. šv. Kazimiero par. mo
kykla savo mokinių darbais ir 
įvairių Lietuvos Marijos švento
vių paveikslais vaizdavo Lietu
vą kaip Marijos žemę. Tas kam
pelis buvo parengtas gana sko
ningai.

Paveikslai buvo išstatyti sa
lės gale prieš sceną. Matėsi ke
li A. Galdiko ir Vitty Mattus, 
vienas V. Vizgirdos, A. Varno 
ir A. Rūkštelės (.prel. Pr. Juro 
portretas), vienas kitas nežino
mų dailininkų ir Tamošaitienės 
austas kilimas. Worcesteryje 
daug kas turi dail. Pautieniaus 
paveikslų, tačiau jo nė vieno 
nebuvo matyti. Nežinia kam 
scenon buvo užrioglintas šar
vuotas raitelis su anglišku pa-

GEROVĘ SIŪLO KITIEMS, 0 PATYS BĖGA Į VARGĄ
Aš antai, niekaip negalėjau 

suprasti būdamas Lietuvoje, kai 
ten atvažiavo apsilankyti gydy
tojas Kaškaitis. Taip žmogus 
viskuo džiaugėsi, taip patenkin
tas buvo! Štai, rodos, tik pa
sakyk. kad atgal Amerikon ne
grįši, ir tave tuojau paskirs ko- 
kokios nors ligoninės vyr. gy-
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eilėraščių rinkinys
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jau gaunama
Darbininko 
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IŠ LIETUVOS

dytoju. Bet ne. Paskelbė, kad 
Kauno klinikoje visokių vaistų 
yra, bet nepamiršo, kad tai Kau 
nas, o ne Jonava ar kita pro
vincija, ir jau mosuoja Vilniaus 
perone skrybėle atsisveikinda
mas. Taigi, suprato, ką jis Lie
tuvoje veiks, esant tokiems kvaį 
liems įstatymams!

Arba štai Miidred Stensler, 
kurią laikraščiai po kelių die
nų pasikrikštijo Milda Stensle- 
riene, su įkvėpimu pareiškė Vil
niaus aerodrome, kad atvyko 
pavaikščioti, anot jos. "tėviškės 
takais”. Taigi, rodos, tik vaikš
čiok, kiek tik tave kojos ne
šios. Bet ji pasirinko geriau 
grįžti ir po Ameriką važiuota 
važinėti, negu po Lietuvą pės
čia vaikščioti. Matyt, suvokė, 
kad ne kiekvieną dieną Vilki
jos rajkomo sekretorius Bie
liauskas pravaišins po 15.000 
rublių, surengdamas "Kelio į

komunizmą” kolonose ameriko
nams baliuką. Reikės dirbti už 
600, o gal ir už 500 rua.ių mė
nesiui, kad nusipirktų porą 
kuklių suknelių.

Nekalbėsiu jau apie Mizafą, 
kurį Alytaus rajone begyvenan
tis brolis nevykėliu vadina. Pa
viešėti Lietuvoje ne savo kiše
nės sąskaita keturis mėnesius 
ir išvažiuoti su nemažu pavir
šiu nuo Venclovos, Uoginto. 
Paleckio. Petkevičius, aš manau 
apsimokėjo. Tik ar patikėjo kas 
tuo,.kad minėti ponai £uri to
kį kilnų misionierišką tikslą — 
gyventi pusbadžiam ir pusnuo
giam Amerikoje, kai tuo tarpu 
Lietuvoje gyvenimas ‘"visapusiš
kai užtikrintas”? Sakoma, kad 
Cezaris galėjo tuo pat metu vie
ną skaityti, kitą rašyti, trečią 
klausyti. Galimas dalykas. Mū
sų laikais yra žmonių, sugeban
čių vienaip rašyti, kitaip dary
ti.

Kazys Jurgaitis (ELI)

PRO VAISTINES LANGĄ...
fotololoĮi
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są apie šiuos tik per mikros
kopą matomus gyvūnėlius.

Levenhukas seno, bet savo 
tyrimų nenutraukė. Priešingai, 
vis ilgiau ir ilgiau stebėjo pro 
savo .mikroskopą naują pasau
lį. Jis padarė gan daug naujų 
atradimų. Štai mažos žuvytės 
uodegoje jis pirmas tarp žmo
nių pastebėjo mažiausius krau
jo indelius — kapiliarus, ku
riais kraujas iš arterijų perei
na į venas ir tokiu būdu pa
pildė anglų mokslininko tyri
mus apie kraujo cirkuliaciją.

Levenhukas vakarais po dar
bo mėgdavęs užkąsti sočiai ir 
gerokai nugerti. Ryte jis jaus
davosi kiek nesveikas ir protas 
būdavo lyg aptemęs. Jo many
mu. tai būdavo dėl kraujo su- 
tirštėjimo po gausios vakarie
nės. Kraujo atskiedimui jis ry
tais gerdavo labai karštą kavą 
ir protas prasivėdindavo, kū
no sustingimas praeidavo. Kar
tą Levenhukas ryte, karštos ka
vos atsigėręs, iškrapštė iš prie
šakinių dantų trupinėli likusio 
maisto ir dirstelėjo i jį pro sa
vo mikroskopą. Kaip ir anks
čiau, jis pamatė miglynus gy
vūnėlių. Bet kas čia atsitiko?

Gyvūnėliai nekruta, vienas ki
tas juda, bet ir tai it iš mie
go pabudęs. Jam dingtelėjo min 
tis patyrinėti maisto likučius, 
išimtus nuo užpakalinių dan
tų. Žiuri, mažieji gyvūnėliai ju
da. kruta, visi gyvi. Tuomet jam 
dingtelėjo kita mintis. Jis pa
ėmė iš tarp dantų maisto liku
čius su gyvais gyvūne mis, Įdė
jo i puodelį su vandeniu ir pra
dėjo kaitinti. U.:.nūs puode
ly vandeniui, gyvūnėliai su mais 
to likučiais buvo negyvi, i e- 
venhukas tokiu būdu davė pra
džią sterilizacijai, t. y. rado 
būdą, kaip žudyti žmogausprie- 
šus — bakterijas. Šis sterili
zacijos būdas karščiu įvairiose 
formose plačiai vartojamas me
dicinoje ir šiandien.

Sulaukus 85 metų. Leven.hu- 
kui susirinkę jo draugai pata
rė mesti darbą — tyrimus ir 
prieš mirti pailsėti. Levenhu
kas suraukė kaktą, žvilgterėjo 
į draugus ir tarė: “Vaisiai nu
nokę rudenį išsilaiko ilgiau”.

Jis savo 85 metų amžių skai
tė rudeniu. Toks buvo pirmas 
mikrobų medžiotojas. 1723 me
tais. 91 metus eidamas, Leven
hukas išsiskyrė su šiuo pasau
liu.

31 aZuiio n i o

k\ i:.:;. ..-.m laisvėje gy
venar.čiani !:cta v i ui.

o: urnos dali išpil-
dė sol. Vlad;’. Sabaiienė. vyrų
kva. aitas :Jc> i.'.s Adomaitis, Al
formas Gžn...; aus, Pranas Pui-
dokas i.' Vyt. Zmuidzinas); jiem
a PkOiHpCx - » 0 R. Sherelis, jr.;
Izb. žffimczm :c;.ė ir Pr. Puido-
kas paaekian::avo kelis eiiėraš-
čius. m j m c zt..i. pritaikintus.
IT. Puidokui deklamuojant B.

"Saukiu aš tautą,
GPl’ užguitą”, pianinu palydėjo 
R. OMlis. Bendrai. meninė pro-
grama buvo parengta gerai ir 
t.riel ga.:. m; pririnkusių klau- 
sriojij susikaiko nuoširdžių plo-

?o mi.'.ėjl. io Įvyko vaišės, 
šūdas paikiai pu-engė ramo- 
\ _?.ų žmunes.. Vaišėse dalyvavo

energingo dirigento Jono Ado
maičio, jau kuris laikas inten
syviai rengiasi dainų šventei, 
kuri bus ateinančią Vasarą Cair 
cagoje.

Lituanistiniai kursai aukštes
nių mokyklų lietuviams moki
niams būna šeštadieniais para
pijos pradžios mokyklos patal
pose. Vadovauja Br. Krokys.

Juozas Dauda po sunkios vi
durių operacijos jau grįžo į na
mus ilgesniam poilsiui.

Ant. Sabalis Balio dešimta
me seime atstovavo Rochesterio 
skyrių.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 12, sek
madienį. Pagrindiniu kalbėtoju 
yra pakviestas raš. dr. Henri
kas Nagys iš Montrealio, Ka
nados.

Labiausiai perkamos knygos. 
Šią vasarą labiausiai buvo per
kamos V. Ramono apysakos 
Miglotas Rytas. M. Vaitkaus — 
Keturi Ganytojai, Vyt. Tarnu- 
laičio-Svirpiio muzikanto kelio
nė ir k. iš lietuviškų plokšte
lių didžiausio pasisekimo susi
laukė Juodytės ir Rūtos choro 
Įdainavimai “Dainos iš Lietu
vos”, Jonušo maršai ir Moni-
tor ilgo grojimo plokštelė “Lith-
uanian Songs and Dances’. Šiuo 
metu lietuvių spaudos kioske
jau yra gautos ilgo grojimo Lie
tuvos operų, dainų ir šokių 
plokštelės. Spaudos kioske ga
lima pratęsti visų lietuviškų 
laikraščių prenumeratą bei įsi
gyti Kalėdų ir Naujų Metų svei
kinimo atvirukus. S. B.

DAIL. PAULIUS AUGIUS
eageja gruodžio 7 mirė 
'au.i.'' A ;gius lAugustina- 
’. pa šjo.nu isiku sunkiai 
:, gulėjęs ligoninėje, kur

-J j i'l galvOS OpG-

Ini/ūis Paulius Augius 
ginies i " T rugsėjo 2 2c- 
; Kalvarijoje. Baigė Tel- 
rnmiją. Kauno meno mo- 
l.’cJ. Toliau studijas gi- 
...j.iųe. kur 1933 baigė

DAIL. PAULIUS AUGIUS

Ecole. Nationale Superieure dės 
Beaux-Arts ir Conservatoire Na
tionale dės Arts et Metiers.

Lietuviškame meno gyvenime 
dalyvavo nuo 1932, priklausy
damas naujųjų lietuvių meni
ninkų meno kolektyvui Formai, 
nuo 1935 Lietuvos Dailės In
stituto narys. Nuo 1934 daly
vavo parodose Košicoje '(Čeko
slovakijoje), Rygoje, Taline, o 
1937 Paryžiaus pasaulinėje pa
rodoje, Italijoje, 1938 Chicago- 
je, New Yorke, Rochesteryje ir 
kitur. Tremtyje būdamas, Įvai
riuose Vokietijos ir Austrijos 
miestuose, Belgijoje.Olandijoje.

Buvo grafikas, medžio raiži
niais iliustravo Žemaitės Petrą 
Kurmelį, 1937 M. Valančiaus 
Žemaičių vestuves, Pupos pasa
ką, sukūrė Žemaitijos Simfoni
jos ciklą. 1947 S. Neries eiliuo
tą pasaką “Eglė žalčių kara
lienė”, padarydamas per šimtą 
iliustracijų. 1938 gavo valsty
binę premiją.

Jo darbu yra Kauno Kultū
ros muzėjuje, Vilniaus meno 
muzėjuje, Chicagos meno insti
tute ir k. Meno klausimais yra 
rašęs spaudoje.

Nuliūdime paliko žmona Da
nutę (Lipčiūtę) ir 4 vaikus, dvi 
dukras ir du sūnus.

Palaidotas gruodžio 10. šeš
tadienį. šv. Kazimiero kapinėse.

— Dr. Juozas Girnius suti
ko vadovauti studentų ateiti
ninkų ideologiniam kursam ry
tiniame pakraštyje. Kursai bus 
Pennsylvanijos univ. berniuką 
stovykloje (Gręenlane, Pa) gruo
džio 27 —sausio 1. Dr. J. Gir
nius skaitys paskaitas “Tauta 
ir kultūra”, “Tauta ir asmuo", 
“Kritiškas žvilgsnis į savo tau
tą”. Kursam registruojamas! sa
vo draugovėse.

— Pranas Mantvydas mirė 
Lietuvoje rugpiūčio 15, palai
dotas Petrašiūnų kapinėse prie 
Kauno. Buvo gimęs 1896 Puč- 
krių km., Platelių vlšč., Žemai
tijoje. Baigęs aukštuosius moks
lus Kaune, studijavo dar Vo
kietijoje, Belgijoje ir Prancū
zijoje. Filosofijos daktaro laips
nį gavo 1938. Buvo “Židinio” 
redaktorius ir Liet. Katalikų 
Mokslo Akademijos sekretorius, 
vėmė ateitininkuose. Išvežias 
Sibiran 1941, gyveno Kazachs
tane, grįžo be sveikatos. Lai
dojo taip pat Sibiro tremtinys 
kan. V. Mielaška. Nuliūdime 
paliko žmoną Jadvygą (Budrec- 
kaitę).

— Kun. Vincas Mieleška, bu
vęs ilgametis Karmelitų bažny
čios klebonas Kaune, grįžęs iš 
Sibiro tremties, pradžioje bu
vo prisiglaudęs prie senos kle
bonijos, bet iš Kauno iškeltas 
į Butkiškę, tarp Ariogalos ir 
Čekiškės; prieš tai buvo paskir
tas altarista Vilkijon, kur va
žinėjo iš Kauno, bet tai jam 
buvo užginta.

—Kanadon per paskutinius 
9 mėnesius imigravo 60 lietuvių 
iš 84,000 naujų ateivių.

— Pranas Keršis, turėjęs Chi- 
cagoje televizijos ir radijo krau
tuvę ir taisymo dirbtuvę, per
sikėlė į Los Angeles ir ten į- 
steigė tokią pat Įmonę.

— Los Angeles lietuvių ko- 
lonijon iš Lietuvos atvyko Ro
žė Getautienė, 79 metų, nuo 
Kelmės, ir Ona Vildžiūnienė, 
74 metų, iš Radviliškio. Abi se
nutės atvyko pas savo vaikus.

—Namai be knygų, namai 
be langų. Praturtink savo bib
lioteką, pasinaudodamas meti
niu knygų išpardavimu, kai jos 
atpigintos iki 90 proc. Sąrašai 
gaunami: Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven 21, N.Y.

— LDS 6-tos kuopos susirin
kimas šaukiamas gruodžio 18, 
1 vai. popiet Hartford, Conn. 
Visi nariai prašomi dalyvauti 
ir atnaujinti Darbininko prenu
meratą. Bus valdybos rinkimai 
naujiem metam. A. J. P.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

£ (Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
Ą papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
• Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų SI OO 
į Lietuviškos dainos ir šokiai. įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 4.50 
į Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų albumas 4.50 
į Sophie Bankus radijo vakaruškininkės dainuoja. 10 liet, dainų

ir 10 kalėdinių 5 00
(4 Lietuviški maršai, Br Jonušo jgrota 12 liet, patriotinių maršų 6 00 
Ą E.tltaragio malūnas. K Borutos; išpildo Montrealio lietuvių
® <l.3mos teatras (dviejose plokštelėse) 10 00

Į* DARBININKAS. 910 \Villoughby A ve, Brooklyn 21. N. Y.

Darbininko 

koncertas 

įvyksta 1961 m. 

sausio 22, 

sekmadieni,

B^ebster Hali, 

119 East 11 St. 

Nen1 York, N Y



TOM S RESTĄURANT

8599 East Tremont Avė.

Bronx. New York

TA 2-9143

į 
k. 
k' 
k

Holiday Greetings 
from the 

LENNOX CATERERS 
254 East 2nd SL

N. Y. City 
GR 3-9180

Merry Merry Christmas 
Happy New Year 

Happy Happy Days 
ROY AUTO BODY 
6064 Cortland St.

ME 1-4360Tarrytown.

Blessed Holiday Greetings from

STEINVVAY LODGE 
18-34 Steimvay Street 
Astoria, L. I.. N. Y.

AS 8-9813

Holiday Greetings

M and S SERVICE STATION
268 Clove Road 

Staten Island. N.
GI 2-9289

Holiday Greetings

DAVID K TUTTLE CO INC
161 Remsen Street 

Brooklvn. N Y 
MA 4-5712

Holiday Greetings

PATERSON STOVE REPAIR

į

75 Ellison Si 
Paterson. N 

MO 4-3400

C H RISIMA S
VVarm and sincere
Holiday Greetings 

BOVVLMOR RECREATJON 
110 University Place 

New York City 
AL 5-8188

Holiday Greetings
GULICK—HENDERSON 

Laboratories, Ine 
40-46 Lawrence St 
Flushing. L I, N Y 

IN 3-1250

k

May the Blessings of this 
Holy Season be showered on you 

and those you love 
: PORTERHOUSE RESTAURANT 

294 VVest Merrick Road 
Valley Stream. L I.

i i
CO 2-6600į !

Warm and sincere 
Holiday Greetings 

GEORGE SCHMITT 
80 Union Avė 
Clifton. N J 
PR 9-2195

' sMre»sM»tfKWBfc<a!^^

k

I

Merry Christmas
Happy New Year 

Happy Motoring
SERVICECAVALLIS SUPER 

STATION 
425 Vanderbilt

į Stapleton. SI. NY
Avė

GI 7-9848'

i 
k 
k

Christmas Blessings
This Holy Day to you and those 

you love 
ROSELLE INN 
105 Linden Road

Roselle. N J CH 5-9749

' ■— May the Spirit of Christmass $
'< bless you and yours on this Holy S 

Day and every Day *
JONAS BRYANT
11 New School St 3

Yonkers. N Y YO 5-7149 S

VVarm and sincere w 
Holiday Greetings 

SCARSDALE PHARMACY 
54 East Parkvvay 
Scarsdale. N Y 

SC 3-0147

r. Mmtv Christmasį Merry Christmas
;i Happy New Y ear

= : Happy Bowling
. OSCAR’S RESTAURANT 

and Bowling Alleys

r 
r j

CO

The advertisers listed below send the following Christmas 
greeting to all of our rėaders. We recommend them to you for~t 
dependable Service thru-out the year. Keep this page handy 
lor future reference whenever you need any typę oi Service and 

^ to reinember thė būsinešS whb rernembered YOV. - ~--------

Holiday Greetings

VVARNER VVOVEN LAEEL CO.
500 East 35 St 
Paterson. N J 
MU 4-6564 ■

" Holiday Greetings 
VVALDORF NURSING HOME 

309 West 86 St 
New York City 

SC 4-82Š0

Holiday Greetings
ANGELO ART CENTER ■

Retail, VVholesale. Religious Articles 
311 St Nicholas Avė. N Y City ' 

WA 8-4238

Holiday Greetings 

TEDDY’S RESTAURANT 
219 West Broadway, N Y City 

WO 6-2180

Holiday Greetings
NEVKS BOVVLING CENTER. 

532 Fulton St 
Brooklyn. N Y 

TR 5-0549

VVarm and Sincere Holiday Greetings

ARMUS EHRSTEDT 
138 — 10th Street

Holiday Greetings 
SAN SOUCI NURSING HOME 

304 Palisade Avė 
Yonkers. NY 
GR 6-0120 <

Home Improvemcnts - Carpeting - Alterations - Atties 
— Dormers — Basements — 

WE 1-0445

Warm and Sincere Holiday Greetings
W. C. COOK ANO SON

30 VV. Sunrise Highvvay. VALLEY STREAM. L I.. N. Y.
FuraiKire Refimshhig Antiguing done by Expert eraftsmen — 

Refin šhing — Bleaching — Color Matching — Early American Fumiture 
Custom made — Free Estimates

PY 1-9S22

VVarm and sincere 
Holiday Greetings

Staten Island Tire and Rubber Co 
480 Castleton Avė 
Staten Island. N Y 

GI 7-8459

VVarm and sincere 
Holiday Greetings 

SEVILLE PLUMEING 
AND HEATING 

69 Rosedale Road
VVarm and Sincere Holidaj’ Greetings 

LAW AUTO SCHOOL 
1205 Bernard St.. ELMONT. L. L. N. Y.

— Liccnsed by State of N. Y. — Free pick up from Franklin
Sąuare. Valley. Stream. Elmont, New Hyde Park. Great Neck. Gardehį
City. Malverne. Rockville Centre. Mineola. Hempstead. Lynbrook. Florai ’ 
Park : ‘

SP 9-5356

GE 7-4646

Holiday Greetings

GENERAL TRANSFER a TR 
468 Totovva Avė 
Paterson. N J 

SH 2-1921

COi

Holiday Greetings 
JOSEPH RAIA AND SONS 

38 Pouch Terrace 
Grasmere. S I. N Y 

GI 7-8873 h

VVarm and Sincere Holiday Greetings ;
DON’S SERVICE CENTER

386 Commack Road, DEER PARK. L. I.. N. Y.
Autbmatic Transmission Specialist, VVheel Alignment and Balancing;' 
Tcrsion Bars: Foreign Cars Serviced; Tires; Eatteries: Accessories;] 
Lubrication; Tune-ups; Motor Rebuilding; Brake Service: Budget Plam 
Gulf Products

MO 7-2545

— May the Glory of this Holy 
Season be showered on you and 

those you love
C HELBOCK CO INC 

3320 Hutchinson Avė. Bronx, NY 
Paving Contractor ėst 1862 

FA 4-6094

g
F 
i 
i i

F

Holiday Greetings 
LIBERTY LANES 
1995 Jerome Avė 

Bronx. N Y 
TR 2-9277

VVarm and sincere
Holiday Greetings

FORTWAY BOVVLING Center. Ine 
6718 Hamilton Pkwy

Brooklyn. NY ■
SH 5-2100 ;

May the Glory of this Holiday Season 
Be Shovvered on you and those you love 

ACE CONTRACTING CO.
Custom Builder of 

Fine Homes
99 Unqua Rd MASSAPEQUA. L. I.. N. Y.

Ll 1-7663
(Days - Nights: 24 Hour Service)

F
F 
F

i____ ______ - 

f
l
i

VVarm and sincere
Holiday Greetings

MC GOVERN FLORISTS
289 Prospect Park West

Brooklyn, N Y
SO 8-6770

1 «
1k

Holiday Greetings 

BOULEVARD FUEL OIL CO. 
5864 — Ist Avė. 
Paterson, N. J. 

MU 4-6000.

f
■?(

Carleton Avė 
įEast Islip' Ll. NY _ _ ---------

k 
k 
k’ 
k 
k 
į 
k 
H

— May the Glory of this Holy 
Season be showered on you and 

these you love
HOVVARD HOLMES. INC 

234 Tarrytown Rd
Ėlmsford. NY LY’ 2-7511

Holiday Greetings
MIDTCOOD B0WLING ACADEMY'

1860 Flatbush Avė į
Brooklyn. N Y L

DE 8-9660

kr

iU;

— May the Glory of this Holy 
Season be shovvered on you and 

those you love
VVILLIG Electrical Contractors 

_ ■ 364 N Main St
Freeport. LL NY

Holiday Greetings 
RCR SPORTSVVEAR CO 

183 Monroe St 
Passaic. N J 
-PR 9-7055

k Vk ‘ ‘
r R 8-4366; ;

Holiday Greetings
NEW YORK AMBULANCE 

and Oxygen Service 
55 Audubon Avė

Y City WA 7-8300:

į
k k k

. į as(rS!St»s®tfsaaBjr®®«?^^

Holiday Greetings

BELLMORE EOVVL
Į 2732 Grand Avė

Bellmore. L I. N Y
SŪ 5-9842

1 — May the Glory of this Holy
Season be shovvered ofi You and 

those You love
FELICIA’S Vitai Food Service jį

82 Market St. Paterson. N J 
:“For your Health's sake shop

LA 5-1976

h

Felicias"
at'

i

Holiday Greetings j;
PARAMUS LIGHTING CO INC į: 

154 Route 4 i
Paramus. N J 

HU 7-2731 i

į’ r

VVarm and sincere 
Holiday Greetings 

STAGE COACH 
VVanamassa, N J 

PR 6-8558

k i 
i k

Warm and sincere 
Holiday Greetings 

UNIVERSAL RUG CO 
4106 — 75 Avė

DE 5-2393

VVarm and sincere 
Holidav Greetings

; IN BOBOLI RESTAURANT
L 1591 2nd Avė, N Y City
The tnfly Continental Restaurant 

Dinner 5 PM to elosing Your 
Host Artūro Sacco TR 9-3777

Holiday Greetings 
COLONIAL DRIVEVVAYS 

40 Brovvndale Place 
Portchester. NY 

WE 9-1843
įflĮ» BįtaBfHa JMIĮįt OMIft .

i
1

1

Holiday Greetings
GLENWOOD WINE and LIQUOR

371 VVarburton Are 
Yonkers. N T 

YO 9^3117

Warni and sincere 
Holiday Greetings 

THE CAMILLE CO 
19 Rockwell Place 

Brooklyn. N Y 
UL 8-2670

Holiday Greetings 
CHRIS ANDERSON 

Roofing CO 
575 Sayre Avė 

Ferth Amboy. N J 
VA 6-1250

Holiday Greetings 
RIDGEVVOOD MOVTNG 

60 -30 Cooper Avė 
> Brooklyn: n y 

VA 1-1200

Holiday Greetings 
MID CITY LANES 

41 St and 8 Avė
Port Authority Bus Terminai 

N Y City 
WI 7-1829

Holiday Greetings
LIDO BOVVLING RECREATION

Arena Ine 
142, E 59 St

PL 5-2874

Holiday Greetings 
J P FORMALS 

7215 18 Avė 
Brooklyn, N Y 

CL 9-0268

A

r F
F
l f
F iF 
F 
F 
F

—May the Glory of this Holy S 
Season be showered on you and į 

those you love. g
REAR CONCRETE PIPE CO. Ine. I 
469 Market St„ E. Paterson. N. J. h 

SW 6-1250 g

VVarm and sincere S
; • Holiday Greetings 9

. STELLA D’ORO RESTAURANT g s
■ 5806 Broadvvay — 237 St. ’

A Famous Roman Palace Setting < į
■ KI 8-2245 : j

5806 Broadway — 237 St.

VVarm and sincere 
Holiday Greetings

PLAZA BOVVLING CENTER. Ine. f

į 
į 

F

■F '
1

F
King St.. Greenvvich. Conn. : ?

WE 9-0333 - *

11 — 7 Avenue 
Brooklyn. N.Y.

MA 2-9787

VVarm and sincere 
Holiday Greetings 

BROOKLYN FARM AND 
Convalescent Home

EUROPEAN AUTO REPAIRS 
260 Main Street 

NORTHPORT. L. L. N. Y.
‘ Our Main Business is Automotive Repairing" — Expert Foreign 
Car Repairs — Fąctory Trained Mechanics — Sport Car Com- 
petition Tuning — Fine Selection of Used Foreiign Čars

AN 1-6677

May the Blessings of this Holy Season 
Be Shovered on you and those you love

LEIGH’S TRANSPORTATION
208 Ketcham Avė., AMITYVILLE. L.L. N.Y.

More than 60 Years dependable Service 
(Opp. Amityville Depot) AM 4-0225

' Holiday Greetings
’ BINGERTS BOAT BASIN '

' S Adelaide Avė
i Highland Park. N J ’

CH 7-4637 ;

VVarm and sincere
Holiday Greetings 

UNITED CONSTRUCTION 
and Water Proofing Co 

305 VVest 53rd St ”, 
New York City

CI 6-3196

Hcliday Greetings

MORAVTAN FLORIST 
2286 Richmond Road 

Staten Island. NY

VVarm and sincere
Holiday Greetings
BRIDGE MOTORS ”

Dodg-e - Dart - Lancer Dealer
1531 Jerome Avė — -

May the Blessings of this Holy Season 
be shovvered on you and those you love 

VAN GARDEN’S COLLISION
— Complete Body and Fender Repairs — Duco Painting — 

— Tovving — Insurance Claims Handled 
Merrick Rd. (Cor. County Line Rd.)

VVarm and sincere 
Holiday Greetings 

ATLANTIC CAN C0.
300 Park »Ave, 

Delawanria. N. J.
PR 7-4500

VVarm and sir.cere 
Holiday Greetings 

VVEST SIDE BAKĘRY 
73 Third Street 

New Rochelle, N.Y.
NE 2-7174

F 
F 
F 
F 
F

Holiday Greetings 
THE COCHRAN

School of Nursing of St. John’s 
Riverside Hospital 
65 Ashburton Avė. .

Yonkers, N.Y.
GR 6-2600

Holiday Greetings 
ROBERT PAPP 
10 Depot Plaza 

VVhite Plains. N.Y.
VVH 9-2307

Holiday Greetings
R. N. MERTEN
701 lOth Avė.
New York City 

CI 6-5680

VVarm and sincere 
Holiday Greetings 

FLAGSHIP COLOMGO
Trading Co.

■F 
F

? 2175 Hylan Blvd. Staten Island. N.Y. 'EL 1"4100 i
I -n-** -ir'* —r •* -m** —*• —■ — —• ---

—May the Glory of this Holy F
Season be showered on you and ' ’

~ F

j
F Yonkers. N.Y..

those you love 
ROMA DI NOTE RESTAURANT 

1528 2nd Avė.. N. Y. C. 
RE 4-3443

Warm and sincere 
Holiday Greetings 

McLEAN EOVVL-O-DROME
942 Mc Lean- Avė.

BE 7-9863 j

Warm and sincere 
Holiday Greetings

AMERIGO’S RESTAURANT f
3587 E. Tremont Avė. < 

. N.Y. TA 2-8772;
Superb Holiday Cuisine

F ■
'■l

J

May the Glory of this Holy 
Season be sho’.vered on' you and 

those you love
DE FEO CADILLAC CORP.

1245 Central Park Avė.

YO 3-6300

fF F

Holiday ^Greeti ngs 

LIBORIO RESTAURANT 
150 VVest 47 st. 
New York City 

JU 2-6188

■ Merry Christmas
! . Happy Ncw Year

<1
1

V and J AUTO BODY W0RKS 
344 Central Avė 

VVhite Plains. N.Y.
, VVH 8-6305

MY 1-7804 
ajgsM(^P*PaP*P*>«»!6*6g»tf!*****4|*P**Š*S*!*wfr»**P!!***J3*J!AP*i**liį

VVarm and Sincere Holiday Greetings
SAUS AUTO SERVICE 

Long Island Avė. and 27 Street 
VVYANDANCH. L. I.. N. Y.

Authorized Automobile Inspection Station — Complete auto repairs 
of every Description — Sunoco Products — Tires — Batteries - 
Accessories

i Ml 3-9209, Ml 3-9897

CY 4-1200’

Holiday Greetings
MARGOTTA Construction Co Ine 

149 Cortlandt St

ME 1-7100

n

- Holiday Greetings
FP.IDAY AGENCY 
103 Bayard Street 

New Erunswick. N. J.
CH 7-6644

VVarm and Sincere Holiday Greetings

TEO'S LIQUOR STORE 
(Charles L. Grampp. Prop.)

Free prompt delivery Free and easy parking

200 Fulton St., FARMINGDALE. L. I.. N. Y.
, CH 9-1176

May the Blessings of this Holy Season 
be shovvered on You and Yours 

RUOY’S AUTO BOOY 
570 No. VVindsor Avė. 

BRIGHTVVATERS. L. I. N. Y.
Body and Fender Repairs Tovving Collision Work 

Auto Painting
MO 5-3562

VVarm and sincere 
Holiday Greetings 
VILLAGE BARN - 

52 VVest 8 St.
New York City 

GR 7-4687

F

g
Holiday Greetings 

REILLYS
Prescription Pharmacy

Astoria. L L. :
AS 8-0614

Holiday Greetings 

DOM S SERVICE CENTER
2280 VVestchester Avė.

Eronx. N.Y.
TA 2-8913

Holiday Greetings 
EDGEPARK ROOFING AND 

Sheet Metai Co.
135 Edgepark Rd 
VVhite Plains, N Y

Happy Holidays
DOMINT CKŠ RESTAURANT

VVarm and sincere
Holiday Greetings |

VVARDELLS DAIRY ,
235i8 Westchester Avė. 

Bronx. N.Y. 
TA 2-8810

703 Old Corlies Avė.
Neptūne. N J. 

PR 4 1916

Holiday Greetings
DELANO CATERERS 

108 VVest 43 St. 
Ncw York City 

F.R 9-2187

. Holiday Greetings
BROOKS OF N’EVV RRl .VSVVTCK

,, r CH 7-J719



RITUALINIS šokis Liberijoje

In Saint George’s Parish ir. Brook
lyn --. T Brick 4 Family — 26S 
Front Št.. BSIyn. N. Y. • 1 Brick. 
2 Familics -and Store - 266 Front 
St.. B klvn. N.Y.- Both f->r $15.000. 
Mušt sėli Estate. Plot 50x100. Phone 
Day & Co. DI 9-2000

REAL ESTATE

C?

Ideal For Retreat House

RITUALINIS ŽUDYMAS NEPRIKLAUSOMOJ KATANGOJ
AR JIE VERTI'LAISVĖS?

CHIDREN BOARDED

PETRO LISAUSKO
krautuvė

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. Vlrginia 6:1800Brooklyn, N. Y,Būtų neblogai
Dar neaišku, ar išrinktasis

prezidentas John F. Kennedy
EXCITING NEW ITALIAN * S & GCOOK BOOK

vė berniukui šonus. Pjūviai bu bu vusi

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
SAINT CHRISTOPHER

CARNEY’S GLASS and MIRROR CO

1125 NORJH BROADVVAV

Brooklyn 21, N. Y.

yro geriausa dovana visokiomis

r kitan? dovanoti, ypi'i mii-

Užsisakyk tuojau

Taip pat gaunamos ir Darbi
ninke. 910 VVilloughby Avė..

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

In Christ the Kir.g Parish 

in COMMACK.' L I. N.Y.

progomis, Z.’bum'* vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama

TO PLACE.
YOUR AD 

CAMCĖL ORCHANf: 
Call LO 3-7291

Catholics Welcome
LONG EXPERIENČED 

MOTHERLY CHILD CARE
Play Yard — Reasonable Prices 

208 Garfield Place 
near "th Avė.. Erooklvh

SO 8-9312

Automobile Pin and Key Chain Sėt $1.00 
postpaid—ROSLYN JEVVELRY. D-pt. 7.

24 East 23rd St.. New York 10. N.Y.
Froe Re’igivus Catak»gue. <>n Requ»-st

Catholics Welcome

INTERL3TED IN CHILD CARE, 
can be reached. 

Singleton. 725 Park Place 
Brooklyn

MA 2-0926 
Call Ali Day

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

By exp»-rt Chef—20 yrs. exp. Triakes you 1 
an fxpert too or monr-y brick. Over 70 Į 
Italian rr-cipes— N.Y.Times ravės abont f 
it. J. Di Fiore. author. Dept. 30-09A—35 J 
Avė., Long Island City (6) N.Y. $1 ppd. J

baths. finish< d playn>o:n. w-w eaipt-ting. 
c.nib. st<>rn> windows and doois. brauti- 
fully landsvaped ’-į am- pmpvrty. 1 blk. 
fr-ni n«-w Catholic irnut,- svhool site; 
$18 990. Tel. FOrest 8-2556

Ask for LOU — H Y 2-6921

In Saint Margaret's Parish in Pearl 
River. N. Y. —Spend Christmas in a 
New Home Colonial 3 or 4 bed- 
rooms, eat-in kitchen. dishwasher. 
dining - family room, living room 
with fireplace. Asking $25.000. — 
Pearl River 5-3853.

savo draugam jau pareiškęs. 
. kad sutiktų būti tuo gynėju 

bent trumpam laikui, kol paso- lio. ir buvo matomi balti ber
niuko šonkauliai.

vo apie pusės metro ilgumo, 
ėjo nuo pažasčių iki klubikau-

-kilr.-i, torfčl jis rtsnems.
k.is koSfcin kalba iwk:ilbčttj. .

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

s r relig inis amcnkiecDh'.s. 
Už';»kym”s .Mfcstt:

Ateitininkų Federacija, 
916 Wi!loughby Ave„ 
Brooklyn 2f, N. Y.

mėjimas prie tų kraujo puodu
kų. /

Vienas senis padavė papras
tą. nuo batukų kartoninę 

buvo
Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETUVA

Gaunamas ir pas platintojus.
Kaina $5.00

Albumas LIETUVA yra 
g'niausią Kalėdinė dovana 
Kiekvienam teito jj p.’Ciam jsi-

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
Q U A L I T Y MEAT MARKET 

Home-Made Bo’ogna

riausiuoju valstybės gynėju (At- 
torney General). Bet Robertas

DOLLS. GAMĖS. TOYS 
ELECTRIC TRAINS, SLEDS 

BICYCLES, BABY CARRIAGES 
BABY FURNITURE. CRIBS 

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

ALBANY STORES

Žinios visokios

2 onn. c 
baths. dining r 

w<«-d paru 
d

2 car gar. intviconi
BLTLDER ORiole 6-3387

- Seniau ir dabar
“Kitos mctriškos tį pat (šy. 

Jono) naktį ėjo į <|pę ar i prū- 
dą, plovės pačios, mazgojo sa- 
vo drobinius ir šukavos, o tai 

y y vis darė, kad ta metą vyrus 
§4 gautų”. Vysk* M. Valančius “Pa-‘ 
•j _ largos Juzė” (Kaunas, 1947, 73

“Uršulė nusiavė kojines ir 
įbrido į vandenį, šaltas van
duo skaudžiai sugnybo jos ko
jas, bet įbrido giliau .Įbridusi 
iki kelių, ji stovėjo ir žiūrėjo 
Į mėnulį ... Uršulė išbrido iš 
vandens, kojinėm nusišluostė 
kojas ir Įsistojo į šliures. Pa 
tvoriu ji grižo į klėtį. Įspruku
si i klėtį. Uršulė užstūmė duris, 
greitai nusirengė ir palindo po 

, .. fiitalaįs.”. Vincą? Ramonas 
‘Miglotas Rytas’(Chicago. 1960. 
95 pusi.).

“Palik mane, o vasara, prie 
šito kranto. Įbrisiu į šaltą ir 
gilų vandenį, pasinersiu po sun
kiu patalu savęs ieškoti”. Vi- 

- talija Bogutaitė “Veidrodis jū-
š ros dugne” (Brooklyn. 1960.

27 pusi.).
" Ir taip ir kitaip

Adolfas Menjou, senas pran
cūzų filmų artistas, kartais ap
lanko Paryžių. Korespondento 
neseniai paklaustas, kaip jis 
jaučiasi, atsakė, kad labai pras
tai:' esąs pesimistas.

"Komunistai visame pasauly
je perima«,valdžią. Amerika yra 
marksistinė beveik trim ketvir
tadaliais. Ji savo gyventojų mo- 

; kesčius naudoja tam. kad Euro
poje stiprintų socializmą. Man 
net nejauku, kam naudojamas 
gerasis doleris”.

Prie tos žinios šveicarų sa
vaitraštis “Schvveizer Illustrie- 
te” (spalio 3) prideda pastabą: 
“Gerai, kad Adolfas Menjou 
daugiau nusimano apie filmus, 
negu politiką".

Bet galima ir kitokia pasta
ba: “Gerai, kad jie tiek pat nu
simano apie politiką, kaip ir 
apie filmus”.

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

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

NAUDOKITfiS PROGA!
• Fedders (geriau-ios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 40f; nuolaidos vokiškiems Blaupunkt rad o bei stereo HI-FI

aparatams , _ . ■
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Adnniral ir Motorola
23 inč’.j televizijoms, bei stereo HI-FI

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

kvalifikuoto techniko

dins į kalėjimą Jimmy Hoffą, 
“teamsterių” unijos bosą, kurį 
Robertas jau tardė prieš porą 
metų. Dabar Hoffa vėl patrauk- 

_Atas teisman už pardavinėjimą 
unijos nariam balos Floridoje. 
Sako: gera žemė vilų statybai...

Amerikiečių žurnalistui Errol 
Friedmann pasisekė, kaip gal 
pirmam baltajam žmogui, ste
bėti ritualini žudymąkongoliško 
je Baluba giminėje. Tai buvo 
šiaurinėje Katar.goje. kur ba- 
lubų sukilėlių centras. UNO ka
riai tvirtindavo, kad sukilėliai 
naudojosi eleksyru, kuris apsau
goja jų kūną nuo kulkų. Kul
kos lieka kūno paviršiuje ir 
gali būti rankomis ištraukiamos

Visa tai sudomino žurnalistą, 
ir jis pradėjo ieškoti būdų, 
kaip susidaryti progą pamatyti 
to eleksyro gaminimą. Tai bu
vo nelengva. Penkias dienas jis 
bastėsi po afrikiečių kaimus, 
kol surado žmogų iš Baluba gi
minės. kuris už mažą 
mą sutiko nuvesti ji 
apeigų. Tas afrikietis

“Aš nuvesiu jus i

Visi susirinkusieji giedojo 
taip pat monotoniškai, kaip ir 
medicinos vyrai, kurie sukinėjo
si aplink berniuką ir ritmiškai 
judino savo kūno viršutines lie
mens dalis. Savo rankomis jie 
atlikinėjo lėtus judesius berniu
ko kūnu. Tas mistiškas ir mono
toniškas plojimas rankomis ir 
giedojimas darė hipnozės įspū
dį. Viskas, rodos, buvo taip bau
gu. net medžiai stovėjo aplink 
susiraukę ir pikti. Visi susirin
kusieji. rodos, buvo tam tikros 
hipnozės padėtyje, jų lūpos ju
dėjo be garso, tartum kokios 
mašinos judinamos, o jų akys 
nė akimirksniui nebūdavo nu
kreipiamos nuo surištojo ber
niuko. Įtempimas vis didėjo, 
kartais pasidarydamas vos pake
liamas. kai būdavo imama spie
giamai šaukti. Tai spiegdavo vie 
nas medicinos vyrų.

Abu burtininkai kartu nuė
jo prie ugnies ir paėmė kiek
vienas po lenktą peilį, su stip
ria gelažte. Grasinamai mojavo 
jie peiliais ore. Staiga visi nu
tilo. Niekas nebeplojo ir .nebe
giedojo.

Tada medicinos vvrai suklau-

atlygi ni- 
pažiūrėti 
pasakė:
ritualinį

susirinkimą, bet negaliu užtik
rinti, kad medicinos vyrai leis 
tai žiūrėti, o taip pat negaliu 
užtikrinti, kad gyvas grįšite".

Nakties metu jie nuvažiavo 
į Jadotvilę rytų Katangoje. Pa
važiavę maždaug 60 kilometrų, 

^pravažiavę vieną visai apleistą 
afrikiečių kaimą, jie sustojo ir 
išlipo iš mašinos. Tada dar ėjo 
apie kilometrą per tankų miš- pė šalia berniuko, jų peiliai su- kričio 15) 
kelį. Ten jo palydovas liepė pa- blizgėjo virš aukos, ir, rody- 
laukti ir pats dingo. Po 10 mi- darni tikrą įgudimą, jie prapjo-

organai — dalis širdies, inks
tų ir pūslė. Paprastai tos da
lys paimamos kūdikio, kuris bū
na paaukotas ritualiniam žudy
mui. Burtininkai sutiko šitą kar
tonų su garsiais riksmais ir is
terišku juoku. Vėliau visa gru
pė apsupo medicinos vyrus ir 
išdidžiai stebėjo, kaip jie tam 
tikram inde .maišo kraują su 
tais milteliais.

Dar kiek pagiedojus ir atli
kus būrimo ženklų, mišinys bu
vo gatavcS. ir indas ėjo per 
rankas nuo vieno prie kito, ir 
kiekvienas ragavo po truputį. 
Paragavę ir įsitikinę, kad nau
jasis eleksyras yra gęras, visi 
iš karto pradėjo lahaū£yvai tar
pusavy kalbėtis ir isteriškai 
juoktis.

šis eleksyras ne tuoj varto
jamas. Vėliau jis išmėginamas 
ant tyčia pavojaus atvejais pa
rinktų karių.

Visi vyrai vėl susėdo žemė
je ir pradėjo rūkyti afrikietiš- 
kas cigaretes, kurias išdalijo 
vienas vyriausiųjų.

Šitas įvykis buvo ne prieš 
šimtą metų, bet 1960 spalio 15 
d., 4-yaU ryte.

(Europos Lietuvis. 1960 lap-

Darbo valandos: ks-dien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai vak.

——----------------------------- --------------- ------------ -------------- -------
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BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street . . ■ . . . . Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2 1 55 Resid. Illinois 8-71 18

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Hill 18. N. Y.

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 pavasari besilankyda
ma? pavergtoje Lietuvoje. Vie 
ros plokštelės kaina 4 dol.. už 
abi 8 dol. Persiuntimas 1 dol. 
Užsakymus siųsti 1264 White 
St.. Hillside. N.J..

nučių iš tamsumos išniro dvi 
figūros, kurios, stumdamos jį 
savo peiliais, nuvedė į kirtimą, 
kuriame turėjo įvykti tas ritua
las. Ten dar ilgai teko laukti 
to neleidžiamo žiūrėti ritualo.

Berniukas gulėjo .tylėdamas 
ir nejudėdamas žemėje. Jo ran
kos ir kojos buvo surištos odi
niais diržais. Visas jo kūnas 
buvo suprakaitavęs. Jo akys nu
vargusios ir lyg be žvilgsnio. 
Tiktai jo alsuojanti krūtinė ro
dė. kad jis dar gyvas. Jis gu
lėjo ant pilvo, o aplink jį sė
dėjo ant žemės dešimt sudžiū
vusių ir raukšlėtų vyrų ir trys 
kariai. Jie tyliai ir ritmiškai plo 
jo rankomis ir murmėjo kažką 
panašaus į dainą. Du medici
nos vyrai, kurie buvo aprengti 
tik dengiamosios spalvos kelnė
mis ir nešiojo ant kaklo mažų 
kauliukų karolius, judėjo aplink 
žemėj gulintį berniuką. Jie pa
silenkė ties juo. apčiupinėjo jo 
šonkaulius, masažavo jo rankas 

, ir kojas.

Žurnalistas išgirdo du nežmo
niškus berniuko riktelėjimus, 
matė jį tampantis savo pan
čiuose. Kiti riksmai užspringo 
burnoje, jis sudribo ir jau ne
bejudėjo. Iš perpjautų šonų bė- 
go kraujas. '

Medicinos vyrai nuėmė pan
čius ir paruošė auką sėdimo
je padėtyje. Kol vienas jų lai
kė berniuką, kad jis nekristų, 
kitas išsiėmė iš kišenių keletą 
paprastų arbatinių puodukų ir 
laikė juos prie perpjautų šonų. 
Kraujas bėgo kaip aliejus į puo
dukus ir greit pripildė juos.

Po to berniukas buvo vėl pa
guldytas ant žemės. Vienas vy
rų, kurie sėdėjo aplink jį, pri
ėjo ir pabarstė baltais lyg drus
ka milteliais berniuko žaizdas. 
Kraujas rr.-stojo ėgęs. Du ka
riai išnešė be ni. ką. kuris tuo

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

V.’e take alf orders special price for Weddin<rs and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. . — Tel. Stagg 2-4329

CURVEO-’ VVINDSHIELD SPECIALI3TS
INSURANCE REPLACEMENTS ON AUTO SAFETY GLASS AND 
PLATE GLASS • WE HONOR DINER’S CLUB CREDIT CARDS 
• VISIT OUR MODERN SHOWROOM FOR DECORATIVE 
MIRRORS AND CLOCKS • SHOWER DOORS - GLASS TOPS 
- TABLE PADS • SPECIALISTS IN ALL TYPES OF GLAZING 

Aluminum Storm Wir.dows Repaired
MASSAPEQUA, N. Y.

Vienas medicinos vyras, ku- nietu dar .d^ave. Pe to prasi- 
rio rankos buvo nudažytos, pa- dėjo mistiškas giedojimas irmur 
trynė berniuko kaktą, o kitas, 
pasiėmęs saują smėlio, apibars
tė berniuko strėnas. Atrodė, 
kad jie patenkinti savo pasi
rinktąja auka ir pradėjo buri- dėžę, kurioje buvo sutrinti 
mą, kerėjimą žodžiais. į miltelius žmogaus viduriniai

^luniinisi T Imtuvą por

PRSmOS B-V?
(LITHUANIAN TRAOING COMPANY)

Šiam tihs'u. .Jnnri sąžininga? ir d.'.ug 
k

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

REIKALAUKITE KATALOGU IR ĮSITIKINKITE

CH 9-1300
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 sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimai, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
i

ROŽANČIAUS KRYŽELIS
S2.50 ,DęALI dovana 

Su grandir.čle $3.00
Galite dabar kalbėti §v. Rožančių, aprūpintą 
gražiu Kryželiu. Yra taip pagamintas -kad ga
lima laikyti delne. Jo didumas x 1%". Pa
gamintasis seno vertingo aukso, papuoštas dirb
tinais perlais įgalima gauti ir be tų puošmenų i. 
D.dūmas pritaikytas vyriško apsiausto kišenei, 
piniginei, moteriškam rankinukui.
PUIKI DOVANA. ĮPOKUOJAMA TAIP. KAIP 

$VC. ŠIRDIES ARBA STEBUKLINGASIS MEDALIKELIS
Sirsk»te dar šiandien Čekį arba pašto perlaidą (M.O.i. Užtikriname, 
kad Fgi Kalėdų dar gausite. Pers untimas mūsų apmokamas. 
Nur.Ylvti. koks'Kryželis siusti. • Specialaus pav dalo gaunami tik 
DECALTON COMPANY, 550 Fifth Avenue, Nsw York 36. N. Y.

A special soKedion of giffs suitabie for schocl ’ 
prizes for boys & girls, alfai boys/chcir groups, 
scout troops and other Catholic societies.

VVALTER R. ENGEL, INC
23 East 5tsi Street. New Yorlt 22. N.Y. — PLaia 9-3420

Kreipkitės:

PETERS (Petrauskas^ f
APDRAUDOS SPECIALISTAS |

84-17 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, JM. Y. ®

Te!. VI 3-1477
NAMŲ ADRESAS

106-53 — 95lh Street OzOne

IINTER GARDEN TAVERN. INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MAOI3ON STREET

BROOKLYN 27. N. Y 

‘Ridį;ewoodi
Tol EVergrern 2-6410

Salė vestuvėms, ir kito 
kioms pramogoms. Rr to. 
dtiorfary po 1 a ido t u v in t ai 
pietūs. Pirmos rūSies l?e- 
tuviikas maistas prieina 
momit kainomis

•• -



baras - restoranas

Kahlil Gibran

PAUL’S RESTAURANT

ž

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

Fountain, Michigan

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO

Aptarnavimai ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

TeL TW 4-8*81

TeL BA 3-1342

GEORGE GALONAS
TeL T. O. 8-7*82

280 Chesfnut StreetTeL Vardu 7-88*3

WEVD — 1330 kfl., Ne* York,
N. Y.

skelbia: tiek
Ar bent kiek

ta prabangoje, nežinodami, ar 
rytoj likimas nepavers jų el
getom.

144* Caniff, Detroit, Mielu

STANLEY METR1CK

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

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

FETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. T.

' V1CTOR ABECŪNAS
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denisou Street; Baltimore, M<L TeL Longwood 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS 
24 Prospect Street, Hyde Park, Mas*. TeL Hyde Park 3-3975

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LIETUVOS ATSIMINIMAI

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

Tel: AL 4-8319

UQUORS — BEER — WINES 
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

« Sav. P. VIŠNIAUSKAS
31 Spring St., New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik

■ patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DA1RY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, M1CH.

WHITE HORSE TAVERN

tfoodhaven

VACYS 8TEPONI8

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų gimines SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
; Ą voje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
> * . vertina gautam siuntiny ? ? ?
I Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO

NES MEDŽIAGOS SUKNELE, KOSTIUMUI, PALTUL 
ITI IR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom po- 
aVUI.1. įįom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

WK MIMIKAI elektros motorų taisymas
1lt GRANB 8ITW BROOKLYN 11, N. V.

ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI

arba IND trauKimu £>-6 Avėnue iki Delancey Street. 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. OhLANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, < 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k. <

KRAUTUVES ATVIROS KASDIiJN IR SEKMADIENIAIS, J 
IŠSKYRUS SESTADLEN1US, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK

S. Beekenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai < 
Važiuoti EMT iShpant E s sėV^treet, ketus elevatorium f viršų, - ;

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

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

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

(wholesale) kainomis.

K&KFABRICS

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

1158 East Jersey Street EIZzabeth. N.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IIJ 9, V AL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę-

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ĖSTATE -Insurance 

—HAVENREALTY—

WE1SS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST, N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 

PATENKINTI

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

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. ,45 Str. Ne* York 36, N. Y. • TeL Clrde 5-7711

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir j kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštu*. Garantuota* pristatymas 
Muitai ir kiti mokesėia' apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrių*

COSMOS PARCELS Express Corporation 
Licensed by Intourist 

NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenue 
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue • 
LAKEVVOOO, N. J. 126 - 4th Street — 
PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — 
PITTSBURG 3, Pan 1015 E. Carson Street 
WORCESTER, Mas*., 174 Millbury Street

TeL: AL 4-5456 
TeL: Dl 5-8808 

TeL; FO 3-8569 
TeL: MU 4-4619
TeL: LO 2-1446 

- TeL: HU 1-2750 
• Tel.: 8 W 8-2868

• HAMTRAMCK, Mich, 9350 Jo*. Čampan — TeL: TR 3-106*
• CLEVELANO 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — TeL: T01-10*8
• CHICAGO 22, IIU 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-896* -
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737

SAN FRANCI8CO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 
NEĮTARK 3, N.J„ 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-17*7 
PHILADELPHIA 41, Pa., 4925 Old York Rd. — Tel.: OA4-4401 
WATERBURY, Conn„ 6 John Street — Tel.: PLaza 6-8756 
GRANO RAPIDS, Micb, 414 Soribner Avė, N.W. — GL 8-2254

(GL 8-200*
PASSAIC. N. J., 211 Menroe Street — Tel.: FR 3-0*79 
DETROIT, Mieb^ 6440 Michigan Avenue Tel.: TA 5-8050 

e VINELANO, N. J, We«t Landi* Avenue, Greek Orthed*x BM0.
Skyrių* atid.žyta* penktsdienialų, šettadienUU ir sekmadleaial*

das Smithas turi žmoną, du ma
žus vaikus ir didį vargą. Jis 
vos prasiverČia iš savo uždar-' 
bio. Kartais reikia skolintis.

Kartais pasitaiko ir netikėta 
laimė. Ji aplankė ir dartūnin- 
ką Srnithą. Futbolo rungtynių 
lažybose jisai laimėjo 29,000 
svarų (apie 80,000 doL). Krūva 
pinigų, kaip pasakoje. Gyvenk 
ir norėk-

Smithas su žmona svarstė, ką 
daryti. Neskubėdami, o gerai 
apsigalvodami visus tuos pini
gus atidavė labdarybei. “Taip 
bus geriau, — pasakė Raymon- 
das Smithas. — Yra dar labiau 
skurstančių už mus. Veršimės,^ 
kaip ligi šiol vertėmės“.

Niekas, be abejo, tokios au
kos nereikalauja. Yra sakoma*:

RAYMONO SMITH su šeima

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. ^BROOKLYN 6,N^ Y.

Telefonas: STagg 2-5938

PRANEŠIMAS
Užuot gėlių a.a. Emilijai Li- 

leikaitei mirus, Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje aukojo: 
“Martyno Jankaus” Šiaulių Bū

rys — $10.00
Brocktono “Sandaros” klubas 

— $10.00
Z. A. Mantautai — $5.00 
Freimanai — $3.00 
Martišauskai — $3.00 
V. S. Endriūnai — $2.00 
Vaitkienė — $2.00 
Annie Gonsalves — $2.00

Broctono Balto skyrius

DĖMESIO1.
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na^ savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios ' apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

mylėk kitus, bet pirmiausia žiū
rėk savęs. Tačiau Smitho pavyz
dys yra prieš tuos, kurie per 
daug žiūri savęs. Aukoja tiktai 
iš apstumo ir dar savo vardą 
didelėm raidėm 
ir tiek davė ... 
tai pajuto?

Libano poetas 
yra rašęs: “Mažai duodi, jeigu 
duodi iš savo gausos. Tik tas 
tikrai duoda, kuris atiduoda sa
ve. Nes kas yra turtas? Ar ne 
susirūpinimas rytojaus diena, 
baimė dėl ateities? Tai prime
na šunį, kuris seka paskui pi
ligrimus į šventąjį miestą. Jis 
pakeliui dykumose užkasa kau
lą smėlyje. Kad rastų kitą die
ną ... Ar jis begrįš tuo pa
čiu keliu?

Raimundo Smitho auka yra 
prieš tuos, kurie šiandien skęs-

DAYTON, OHIO
Lietuvių šv. Kryžiaus parapi

jos salėje lapkr. 5 pradėjo veik
ti lietuvių šeštadieninė mokyk
la. Jau turi 25 mokinius. Di
desnė mokinių dalis yra čia gi
musių tėvų ir nemoka kalbėti 
lietuviškai, o labai nori išmok
ti. Mokykloje yra dvi grupės: 
viena mokančių kalbėti lietuviš
kai, kita — nemokančių. Mo
kytojauja Julius Sakas, Dayto- 
no universiteto studentas. Pa
gelbsti Roma Gineitytė ir Al
dona Masilionytė. Manoma, kad 
susidarys ir trečia grupė — 
ūgtelėjusio jaunimo, kuris lie
tuvių kalboje yra stipresnis.

D. O,

MICHIGAN FARM SŪRIS

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės h\ vyno.
103-55 LEFFERTS BL.VD. BICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Radijo programos 
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — 1^30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

# 
LAISVĖS VARPAS

ved. P. Virinis
WK0X — 119C kil- Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Minkus, Boston, 
Mass,

WLYN — 1360 kilocycles
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

VYČIŲ PROGRAMA

WLOA — 1550 kaL Braddock,

šeštad. nuo 5 iki 6 p.p.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Fanu Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angeimos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

JOHN SHURNA
5418 Se. Albaay, Chieagv, DL TeL GromehiO 8-7783

ALLAN STEWART

Richmond Kili

•n**r

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

Tik pas mus perkant busite patenkinti savo namais
DONT BŪT THE WRONG WAT — BUY THE RITE WAY

— with

RITE-WAY REALTY
ATIDARA M8TADIENIAIS IR SCKMADnENIAIR

108-26 Myrtte Ave^ Richmoed HM, N. Y. — HI 1-3500 
95-31 Jamaica Ave^ Woodhaveii, N. Y HI 1-5809

Wine & Liųuor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL

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

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

New Britein. Conn
TeL BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETKAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

PL 4-6757

74 Providence Street 
WORCEŠTER, MASS

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

naujose patalpose

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

Aptarnauja NE* BRITAUf, *ATERBURT ir HARTFORD. Conn.



IBININKAS
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PreL Pr. Juras, dalyvavęs Ka- 
< talikų Federacijbs valdybos po- 
* sėdyje, lankėsi Darbininko re- 
; dakcijoje, lydimas kun. L. Jan- 
; kaus.

Alina Grinienė gruodžio 9 
iš Miuncheno, Vokietijos, Uni- 

■ ted States laivu atplaukė į New 
Yorką. Atvyko svečio teisėmis. 
Pirmiausia apsilankė Darbinin
ko redakcijoje ir pranciškonų 
vienuolyne.

ALR Katalikę Federacijos 
t centro valdybos posėdis . įvyko 

gruodžio 6 d., 105 Grand St., 
Brooklyne. Posėdyje dalyvavo 
dvasios vadas prel. Pr. Juras, 
pirm. A. Masionis, nariai — 
Kaz. Krušinskas, dr. V. Vy
gantas, kun. L. Jankus, P. Vai
nauskas ir kun. V. Dabušis. Po
sėdyje aptarta ateinančių me
tų darbo planas. Nutarta iš
leisti ALR Katalikų Federaci
jos Konstituciją lietuvių ir 
anglų kalba. Ji priimta 1959 m. 
35-jo ALRKF kongreso New 
Yorke. Taip pat nutarta išleis
ti A. Masionio paskaitą apie ka
talikiškąją akciją lietuvių tar
pe; paskaita skaityta 35-jame 
kongrese vyrų posėdyje. Išlei
dimu pasirūpins prel. P. Ju
ras. Visuotinio Katalikų Bažny
čios susirinkimo mintį bei jam 
pasirengimo planus prašyti po
puliarinti lietuvių tarpe Ateiti
ninkų Sendraugių Sąjungą. Ka
talikiškosios Akcijos komisijon. 
kurią sudaro trys atstovai iš 
Kunigų Vienybės ir trys iš 
ALRK Federacijos,, paskirti 
pirm. A. Masionis, dr. V- Vy
gantas ir Pr. Vainauskas.

Gina - Liucija Kisieliūtė, Ro
mualdo ir Linos (Mickevičiūtės) 
Kisielių duktė, pakrikštyta gruo 
džio 4 Apreiškimo par. bažny
čioje. Krikšto tėvai buvo Vai
dotas Jakas ir Irena Sandana- 
vičiūtė. Krikštijo kun. J. Pa-

Povilas Baliukas, 68 metų 
amžiaus gyvenęs 30-33 79 St 
Jackson Heights, N. Y., mirė 
lapkričio 26, palaidotas iš An
gelu Karalienės par. bažnyčios_ 
lapkričio 29 šv. Jono kapinė
se. Paliko liūdinčią žmoną Oną, 
dukterį Emiliją ir žentą Frank 
Kalibatą, anūkus Pranuką Ire
ną ir Povilą. Dvi seseris ir bro
lį Lietuvoje. Velionis buvo il
gametis Darbininko skaitytojas. 
Liūdinti šeima yra nuoširdžiai 
dėkinga visiems artimiesiems 
ir prieteliams už maldas ir pas
kutinę pagarbą palydint velionį 
į amžino poilsio vietą.

Agnieška Vizgirdienė, 70 me
tu, mirė lapkričio 28, palaido- .. 
ta gruodžio 2 iŠ/Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios šv. Jono ka
pinėse.

Mykolas Miliauskas, 73 me
tų, mirė lapkričio 29, palaido
tas iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios gruodžio 2 šv. Jono ka
pinėse.

Elžbieta Blaskis, 82 metų, 
staiga mirė lapkričio 30 savo 
namuose 5743 64 St. Maspeth, 
N. Y. Palaidota iš Viešpaties Jė
zaus Atsimainymo par. bažny
čios gruodžio 5 valstybinėse ka
pinėse Long Island, N. Y. Li
ko liūdinti duktė Elena Tula- 
bienė.

ŽINIOS

BOSTONO skautės lanko muzėjų. Nuotr. B. KerbelienSs

NEW YORKE VYKDOMAS RALFO VAJUS
ba, pirmininkaujant kan. dr. J. 
B. Končiui, gruodžio 11 pirma
me posėdyje peržvelgė dešim
tojo seimo eigą ir sprendė šal
pos bei kitus einamuosius rei
kalus.

Vaistu siuntinukai grįžta
Vaistus j SSSR galima siųsti 

tik su receptais, gautais iš ana
pus geležinės sienos. Be recep-

Felicija Armonienė, 77 metų, 
gyvenusi 147 Logan St. Brook
lyn. N.Y., mirė gruodžio 4, pa
laidota gruodžio 9 iš Apreiš
kimo par bažnyčios šv. Jono 
kapinėse. Liko liūdintis sūnus 
Robertas.

Apreiškimo par. patalpose 
lapkričio 20 Katalikių Moterų 
Sąjungos pakviestą E. Baltru
šaitienė skaitė paskaitą apie 
Montessori vaikų auklėjimo me
todas. Įžangini žodį tarė M. 
Galdikienė, pabrėždama būtinu
mą nuo pat mažens vaikus auk
lėti lietuviškoje dvasioje, sten
giantis nevartoti svetimos kal
bos namuose. Ateityje nutarta

Šiais metais Balfo vajus New 
Yorke vykdomas Centro Valdy
bos. Mėnesio laikotarpyje į pra
šymus atsiliepė per 200 asme
nų, kurie jau suaukojo bend
riesiem šalpos reikalam arti 
2,000 dol. Vajaus proga įvyko 
du parengimai: Operetės choro 
koncertas ir drama “Vienas ir 
kiti”. Laukiama ir prašoma au
kų iš visų vėluojančiųjų, nes * to siuntinukai grįžta • iš Mask- 
vajų norima užbaigti dar šiais 
metais.

Nauja valdyba posėdžiauja
Naujoji Balfo Centro Valdy-

vos muitinės. Lengvatoms gauti 
vilties beveik nėra.

Naciy kankiniai
Nukentėję nuo nacių gali

beth, N. J., Monika Gedvilienė, 
Hillside, N.J., Bronius Aušrotas, 
US Forces in Europe, Irena šir- 
vydienė, Los Angeles, Calif., 
Pr. Jurgelevičius, E. Chelms- 
dorf, Mass. P. J. Gallen, Mid- 
dle Village, L. L, N. Y.
Martyna Norkienė, Portsmouth,

NAUJI DARBININKO SKAITYTOJAI
Malonu mums pasveikinti šie 

nauji Darbininko skaitytojai:
W. Jasinauskas, N. Canaan, 

Conn., V. Mačiulis, So. Boston, 
Mass., W. Shereika, Livingston, 
N.J.f Amelija Gerulski. Brook
lyn, N. Y., Rimas Kalvaitis, Phi- 
ladelphia,Pa., Jadvyga Gudonis,
Newtown, Pa., Ona Mockevičie- N.H. (užsakė M> Palilionis, Dor- 
nė, Brooklyn, N.Y., Pijus Bla- chester, Mass.) J,. Slater, Bei- 

suruošti daugiau panašių pa- N-J- G™o- le Meade NJ. (užs. B. Endri-
skaitu su viltimi, kad susidomė- v^!le GuIde!,ls- .®rook!Xn’ * Y ’ ka,‘ls’. W<xxU>ave>i N.Y.) Al. 

LaimSjim.. vakar, rengia Ap- jin-.as’ bus didesnis. Nuoširdus ■v!a<!as -'^.kevicius. Brooklyn, Gyliene, Seattle, Wash. (uz. A.
kalniškis.

gauti atlyginimą, šią žinutę pa
skelbus, į Balfo Centrą suplau
kė labai daug prašymų. Tačiau 
pagal turimas Balfo informaci
jas į tą atlyginimą tuo tarpu 
gali reikšti pretenzijas tik tie, 
kurie 1953 spalio 1 buvo trem
tiniai (refugees). Smulkesnės at
lyginimo taisyklės bus paskelb
tos vėliau. Jų tuo tarpu Bal- 
fas neturi.

Balfo seime suaukota 10,000 
dol.
Lapkr. 25 - 27 Chicagoje įvy

kusiame Balfo seime įvairūs sky
riai, organizacijos ir atskiri as- - 
menys suaukojo 10,000: Detroi
tas — 3,000, Chicago apskritis 
— 2,5001, Bostonas — 1,000, 
Clevelando trys skyriai 922.23. 
Stambiausia asmeninė auka bu
vo prelato Pr. Juro iš Lawrence, 
Mass. — 100 dol. Smulkesnis 
aukotojų sąrašas bus paskelb
tas vėliau.

JAV parama V. Vokietijai
Dauglis tvirtina, kad V. Vo- 

k’etija jau atsistatė, gerai gyve
na ir kitiems padeda. Statisti
ka rodo ką kita. 1950 metais iš
JAV į Vokietiją paramą siuntė mais. 
23 agentūros (panašios į Bal- 
fą). Viso ten nugabenta per 40 
mil. svarų gėrybių už 5 mil. dol. 
Pinigais nusiųsta per milijoną 
dolerių. Balfas šioje statistiko
je užima gana svarbią vietą — 
arti milijono svarų gėrybėmis 
ir per 50,000 pinigais. Visa ši 
šaipos veikla Vokietijoje yra 
stipriai remiama JAV valdžios.

Kun. L. Jankus, 
Balfo Reikalę Vedėjas

ŠV. PETRO lietuvių parapijos 
choras, minėdamas 50 metų sa
vo sukaktį, talkininkaujant Bos
tono lietuvių organizacijom, sau 
šio-8 d„ 3:30 vai. popiet Jor- 
dan Hali, 290 Huntington Avė., 
rengia koncertą, kurio progra
ma susidės iš dviejų dalių.

Meirose simfoninis orkestras 
pirmoje dalyje išpildys John 
Bavicchi koncertinę overtiūrą ir 
F. Mendelsohno ketvirtąją sim
foniją.

Antroje dalyje Ch. Gounod 
koncertinės šv. Cecilijos mišios. 
Išpildys 70 asmenų Melrose sim 
fonijos orkestras ir solistai — 
St. Baras, D. Stankaitytė ir J. 
Vaznelis ir šv. Petro lietuvių 
par. choras bei vargonai.

Koncertui diriguos buvęs Vil
niaus operos ir dabartinis Mel
rose simfoninio orkestro diri
gentas komp. Jeronimas Kačins
kas.

Rengėjai, imdamiesi šio dide
lio ir atskingo darbo, yra pilnai 
įsitikinę, kad visi lietuviai, gy
veną Bostone ir apylinkėje, su
pras rengėjų pastangas ir viso
ms išgalėmis parems šį kon
certą gausiu atsilankymu, svei
kinimais bei skelbimais progra
mos knygoje.

Bilietę kainos nuo vieno iki 
keturių dol. Bilietai gaunami 
O. Ivaškienės Lithuanian Fur- 
niture krautuvėje, 366 W. Broad 
way, pas komiteto narius ir pas 
platintojus. Taip pat jų bus ga
lima gauti ir Jordan Hali.

Sveikinimus, skelbimus ir au
kas prašom siųsti kun. J. žu- 
romskiui, 50 West Sixth St. So. 
Boston 72, Mass., iki gruodžio 
20.

Kardinolas Richard Cushing 
pranešė, kad ateinantį rudenį 
Bostone bus įrengta kunigų se
minarija senesnio amžiaus vy
rams, kurie nori tapti kunigais.

šv. Petro parapijos CYO or
ganizacijos nariai gruodžio 10 
buvo išvykę į North Attleboro 
pasigrožėti kalėdiniais papuoši-

PriCuiamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j '^ietą iš 

ONOS IVAŠKIENBS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

HTHUĄNIAN-
FURNITURE CO.

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

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

FUNERAL II O M E 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir B ALSA M UOTO JAS 

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

NEW YORK

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Vėl pradėjo praktika

144 Kent St.. Brooklyn 22. N. T. 
(IND GG Line Green Pvint stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:80 
-7:00 vak.: šeštadieniais 10-12 dieną.

Since 1889

OUR ONLZ STORE

We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers 

Anywhere
Weddinq$ & Funerals 

our specialty

L A S K A S FLOV/ERS
“ F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

BROOKLYN 11, N. Y.
Phone: EVergreen 4-8859 

7281

reiškimo par. draugijos 1961 ačiū prelegentei p. Baltrušai- 
sausio 15 d. 4 vai. popiet pa- tienei už išsamią ir įdomią pa* 
rapijos salėje.Vakaro pelnas ski skaitą. M. Galdikienei už tar- 
riamas parapijos naudai. Visi tą žodi, parapijos klebonui kun. 
maloniai kviečiami atsilankyti. N. Pakalniui už patalpas ir vi

siems kitiems, prisidėjusiems 
prie paskaitos suruošimo.

Kat. Mcteru Sąjungos 
12 kuopos valdyba

Vercnika Zaliauskienė, 84 me
tų mirė gruodžio 2. Palaidota 
gruodžio 6 iš Apreiškimo par. 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.

Siuvėju 54 skyriaus (Lokalo) 
susirinkimas šaukiamas trečia
dienį, gruodžio 14, 5:30 vai. 
vak. unijos svetainėje.

WAGNER THEATER
110 VVyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood: tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Penktadienj, gruodžio 16 iki ' 
Trečiadienio, gruodžio 21, 1960 
Moteris, paaukojusi sarp-širdj 

mylimo vyro likimui-
“KOMM ZURUECK"

Vaidina: Rudolf Prack. W. Markus. 
Hans Stuetve. Joachim Rakė, Rasma 
Ducat, Carl Voscherau.

Briedinė filmą:
"Liebe Sommer und Muši!'”

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

N. Y.. Vincas Kasparas. Eliza- Juodka, Chicago, III.). St. Ski- 
beth, N. J., Robert Laurenitis, ^inauskas, London, England 

~ ’ (užsakė dr; A. Pupšys, Brook
lyn, N.Y.). Aldona čekienė, Pro- 
vidence, R. I. (už. Eugenijus 
Noakas iš Ozone Park, N.Y.). 
Pocienė, Gauting Sanatorija, 
Miunchen, Germany (užs .A. Du 
da, Chicago, III.). A. Gilis, Man- 
chester, N. H. (užs. A. Twa- 
ryon, irgi iš Manchester, N.H.). 
P. Kuhleas, Derry, N. H. (užs. 
Juozapina Drigutienė, Chelsea, 
Mass.). Kaz. Skobeika, Brook
lyn, N.Y. (užsakė Marijona Ado
mienė, Brooklyn, N.Y.). Savo 
tėvui Pr. Tankalavage. Du Bois, 
Pa. (užsakė Helen Kohan, Broo
klyn, N.Y.). M. Jucionienė (užs. 
M. Michalac, abi iš Athol,Mass.). 
D. čibienė, Athol, Mass. (už
sakė W. Clark, Athol,, Mass.). 
T. J. Bružikas, Montev’ideo, U-

Sunderland, Mass., Uršulė Duls- 
kienė, Worcester< Mass.. Vincas 
Stankauskas, Cleveland, Ohio, 
Algirdas Keblinskas, Rcanoke 
Rapids, N. C., dr. Eugenijus 
Noakas, Ozone, Park, N. Y. C. 
Vinskūnienė, Phila, Pa., Marce
lė Palucutė, Brooklyn, N. Y., 
Anne Klem, Pt. Jefferson Stat., 
N. Y., P. Pauliukonis, So. Bos
ton, Mass., Lithuanian Frank- 
lin Club, Brockton. Mass., Fr. 
Matski, N. Y. C., K. Poderys, 
Ozone Park. N. Y., Marijonas 
Kvedaras, Elizabeth. N. J. (tik 
atvykęs iš Lietuvos), A. Sinus, 
Brooklyn, N. Y.. V. Meiliūnas, 
New York. N. Y.. E. Chmie- 
liauskas, Gardner, Mass.. A. Var 
skys, Chicago, III., Česlovas 
Stankūnavičius, Chicago, UI., B. 
Bandzevičius, Amsterdam, N.Y- rugvajus, (užsakė K. Merkis,

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

PRANEŠIMAS
Daug kas laiškais klausinėja, 

kur siųsti J. Žilevičiaus Lietu
vių Muzikologijos Arshyvui ski
riamą muzikologinę medžiagą, 
Siuomi pranešu, kad nuo dabar 
archyvui skirtą muzikologinę 
medžiagą (chorų, grupių; ansam 
bliu, solistų nuotraukas, kon
certų programas ir plakatus, 
iškarpas, gaidų rankraščius, bu
vusių muzikinių organizacijų 
protokolus, knygas ir archyvus, 
muziką liečiančius raštus, muzi
kines knygas ir visa kita, kas 
su muzikiniu pasauliu surišta) 
prašau siųsti: Lietuvių Muzi
kologijos Archyvas; 2345 W. 56 
St. Chicago 36, m.J

Be to, archyvas ieško: T. 
Brazio “Choralų mokyklą”, P. 
Stankevičiaus ir dr. V. Kudir
kos komplektų papildymui for- 
tepiono kūrinių; L. Eremino or
ganizuoto “Mildos” choro di
džiosios nuotraukos, ir L. Ere
mino chorui^sąsiuvinių “Lyra”. 
Už viską iš anksto tariu ačiū.

... Juozas Žilevičius
J. 2. L. Muzikologijos Ar
chyvo organizatorius •

Tel. EVergreen 7-4335

Steplien Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

AMERICAN HOME REMTY

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

Tel. VIrginia 7-4499

LONDONE

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

, REIKALAIS KREIPKIS f

| Norite geros—meniškos fotografijos t
PORTRETO, SEIMOS. VAIKŲ 

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

422 Menahan Street, Ridgewoocį, Brooklyn, N. Y. t 
Tel. HYacmt 74677

GRAŽI DOVANA VISIEMS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA'.

Naujos plokštelės išeina 
prieš pat Kalėdų Šventes 

LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Records

iuntiniai į Lietuvą

37 Sheridan Avenhe 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
| Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318
‘rfAi *. r: .. ..................... .

BROOKLYN 11, N. Y
EV 74940 — EV 4-1232

Stephen Bredes, Jr<

84-14 Jama’ca Avė., Woodhaven 21,

— (Forest Parkway stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220

WILLIAM J. DRAKE

Licensed Real Estate Broker

Lietuviam* Specialu* Patarnavimas

O. Bekeris, Richm. Hill, N. Y., 
Petras Gaigalas, Timmins, On- 
tario, Canadą, B. Sinkevich, 
Brooklyn, N.Y.; L. Palas, Brcok- 
lyn, N.Y., E. Akelaitienė, Cle- 
veland, Ohio, St. Kunkulis, 
Brooklyn, N. Y., Ch. Raubūnas, 
Brooklyn, N.Y., B. Bagdžiūnie- 
nė, Brooklyn, N.Y., Aldona Jo- 
nynienė, Brooklyn, N.Y., Ame- 
lia Naudžiūnienė, Jamaica, N. 
Y., C. Viršilienė, Arlington, 
Mass., Teof. Petraitis, Eliza-

Boston, Mass.).
Visiems užsakytojams dėko

jame, naujus skaitytojus nuo
širdžiai sveikiname.

Darbininko administracija

išnuomojamas gražus kam
barys vienam asmeniui, apsta
tytas baldais, su teise naudotis 
virtuve, arti Botanikos sodo, 
geras susisiekimas. Kreiptis te
lefonu STerling 94563.

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME

M. P. BALLAS — Directorius
AI.B. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
. 231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prte ForPirt Parkvay Statlon) 

WOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu ve* 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikta ventiliacija

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE

Pranešame visuomenės žiniai, kad švenčių proga gauta daug naujų 
jvairių medžiagų iš ko galima pasirinkti sudarant siuntinius savo 
artimiesiems: 100 (vairių medžiagų vyriškiems kostiumams

200 |v. medžiagų moterišk. kostiumams ir suknelėms
100 jv. medžiagų moteriik. • Ir vyriškiem* paltams 

Visos vilnonės medžiagos—angliškos su jaudmu "Made in Englard” 
Medžiagų pavyzdžius galima matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovą

337 UNION AVENUE

Sol. UONB JUODYTfi-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę — 
"MANO

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI" 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
"Christmas Carols" 

Shepherd Boy and Sleeping Child 
Kaina 98ę 

Išleistos MiH Marlboro Co. 
Platintojam* ušmkius didesni*** 
kiekiais —_ duodama nuolaida

UŽSAKYMUS STVSTT: 
ALEX MATHEWS 

258 Union Avė, Brooklyn 11, N Y. 
arba 

DARBININKAS ’ 
910 Wllloughby Avenue


