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Kodėl naujos valstybės pasisako prieš sena
kolonializinį, tyB dėl naujo kolonializmo?'

Kennedy politikos žmonės nauji - ar nauja bus ir jų politika?

Jungtines Tautas padarė aukš- 
dausĮa_X taiga tarptautiniam 
klausimam spręsti. Buvo svajo
jama: tai pasaulio seimas, kuris 
turi saugoti taika ir laisvę, gin
ti tautų ir asmenų teises. Ta
čiau jau prasiveržia nustebimas, 
kąd su Jungtinėm Tautom nė
ra jau taip gerai, kaip buvo

nebus sukurtas naujas Kongo. 
Bęt_kokia nūostabi_ tragedija. 
— sako autorius, — tie kram
tai, kurie tik dabar laimėjo leis* 
vę iš "senojo kolonializmo", 
stovi nebylūs ir kurti maldavi
mam kitę, iš kuriu laisvę atė
mė naujasis kolonializmas — 
komunistinio stiliaus, sovietinis.

J. F. Kennedy užsienių po
litikos štabą-savo vyriausybėje 
jau sudarė: valstybės sekreto
rius. Dean Rusk, jo pavaduoto
jas Chcster Bow!es, atstovas 
Jungtinėse Tautose Adlai Ste- 
venson. Anksčiau buvo paskir
tas sekretoriaus pavaduotojas 
G. . Mennen Williams Afrikos 
reikalam. Tačiau dabar spau
doje kalbama tik apie “užsie
nių politikos triumviratą”, lyg 
Williams toje politikoje neda
lyvautų. Tie asmens vienas su 
kitu yra susirišę bendrom pa
žiūrom ir iš seno draugai. Ski 
riasi daugiau temperamentais.

Dean Rusk, 51 metų, Rocke- 
fellerio fondo prezidentas, anks
čiau buvęs kolegijos dekanas 
(tada ir vadinosi Dean Dean 
Rusk), pulkininkas, 1947 - 52 
valstybės sekretoriaus padėjė
jas Trumano vyriausybėje Jung 
tinių Tautų reikalam, paskiau 
tolimiesiem-rytam. Prie jo vy
ko Korėjos karas, MacArthuro 
nušalinimas, Japonijos taikos 
sutartis sudaryta. H. Tribūne jį 
vertina kaip inteligentingą tech-

Rusk bus tik Kennedy politikos vykdytojas, didelė Stevensono įtaka. Politikos apie jas svajota. Pora tokių bal
sų dėmesio verti. Jie kilo ko
lonializmą besvarstant.

kiniškas.

Užsienis apie naujus 
politikos vadovus
Lenkijos kom. spauda buvo 

reiškusi vilčių, kad valstybės 
sekretorium bus A. Stevenso
nas. Tikėjosi, kad jis “išves 
Amerikos politiką iš stagnaci
jos”. Paskyrus Rusk, ta pati 
spauda aiškino, kad Amerikoje 
esanti Achesono. ir Stevensono 

.politikos. Rusk esąs Achesono 
žmogus, taigi “antikomunistinė’
politika bus tęsiama.

niką, gerą organizatorių, vykdy
toją, bet ne kūrėją. Pats Rusk 
ir laiko valstybes sekretoriaus 
uždaviniu vykdyti prezidento po 
litiką.

Chester Bowles, 59 metų, 
Connecticut kongresmanas, bu
vęs Trumano atstovas Indijo
je. Jei Rusk pagal N. Y. Times 
esąs atsargus, tai Bowles laiko
mas energingas ir veržlus, di
namiškos politikos atstovas. Iš 
to veržlumo persiverčia net per 
save: buvo biznierius, virto po
litiku; buvo respublikonas, virto 
demokratu; buvo izoliacionistas, 
virto internacionalistu.

Adlai Stevensonas apibūdini
mo nereikalingas. Tačiau pri- 
dėtina. kad jis gauna daugiau 
reikšmės nei apskritai atstovai

Jungtinėse Tautose. Jis bus ne 
tik vyriausybės politikos vykdy
tojas. bet kaip jis pats pareiš
kė, dalyvaus vyriausybės posė
džiuose ir prisidės prie politi
kos sudarymo.

Pridėti dar galima iš šalies nedy bus tas prezidentas, ku- 
politinė įtaka. Kennedy prieš ris savo pareigas ne išdalina 
skirdamas valstybės sekretorių, 
lankėsi pas Walter Lippmanną, 
kuris rinkimuose Kennedy rė
mė ir dabar aiškina, kad Ken-

sekretoriam, bet pats bus tos 
politikos centru ir kiti tik ją 
vykdys. Su Rusk susitiko Ken
nedy pirmą syki tik dabar.

Azijos — Afrikos tautos pa
siūlė savo rezoliuciją kolonia
lizmui naikinti. Tai teisinga ir 
gražu, — atsiliepė R. Drum- 
mond (NYKT). Gražu, jeigu tik

kryptis: lankstumas; metodas: ne viršūnių konferencijos, o
Dar tik spėliojama iš asme

nų, kurie sudaro užsienių poli
tikos štabą, kad tai bus demo
kratų “liberalų” politika. Ken
nedy gruodžio 12 spaudos kon
ferencijoje norėjo, kad jo politi
ka būtų laikoma ne tiek “an
tikomunistine”, kiek siekiančia 
kovoti su pasaulio alkiu, ligom, 
tamsumu. O iš Kennedy pasi
rinktų žmonių ankstesnių pasi-

sakymų aiškėja pvz. tokis Rusk 
nusistatymas dėl politikos me
todų:

— Santykiai su Sovietais tu
ri būti sprendžiami ne viršū
nių konferencijose, bet norma
liais diplomatiniais kanalais, pri 
tyrusių - diplomatę.

— Kritikavo Eisenhovverio vy
riausybės politiką dėl Kinijos,

bet savo recepto nebuvo pasiū
lęs.

Bovvles buvo pagarsėjęs pri
tarimu dviejų Kinijų idėjai.

Stevensonas jau dabar pa
reiškė, kad Jungtinės Valstybės 
turi skaitytis su faktu, kad jos 
nebe kontroliuoja Jungtinių 
Tautų ir turi dėl to laikytis 
lanksčios politikos. Jo pareiški-

diplomai, kanalai
mai praeityje buvo artimi Lipp- 
manno pareiškimam, pagal ku
riuos Amerika turi pripažinti 
esamą padėtį santykiuose su 
Sovietais ir ant jų statyti jau 
naujus santykius.

Taip tų asmenų buvo kalba
ma, kol nebuvo valdžioje. Gal 
būt, kai teks politiką vykdyti 
patiem, keisis ir pareiškimai.

Bow1«s

ATSTOVAS INDIJAI: John 
Kenneth Galbraith, Harvardo 
profesorius.

DARBO SEKRETORIUS?

— Arthur J. Goldberg
DU POLITIKOS BOSAI prezidentas J. F. Kennedy ir 
valstybės sekretorius Dean Rusk.

POLITIKOS PLANUOTO
JAS? — A. Stevensonas

O tas kolonializmas nėra ge
resnio skonio kaip senasis.

Ar Jungtinės Tautos nesirūpi
na tom tautom, kuriom atimta 
nepriklausomybė? — klausia to
liau autorius. — Kam šitas ty
los sąmokslas iš pusės tu dau
gelio naujų valstybių, kuries 
smerkia kolonializmą, o pasiry
žę negirdėti agonijos šauksmų 
iš Tibeto ir Vengrijos. Ar Ven
grija ne Sovietų kolonija?

Kodėl tad tie “neutralieji” 
tyli? Autorius prikiša taiiamiem 
neutraliem, kad jie. nutylėda
mi Sovietinį kolonializmą, tiki
si resuerzinti ir nesurūstinti 
Sovietų vardan politinio “tiks
lingumo”.

Teisinga piktintis Jungtinių 
Tautų nariais, kad jie težiūri 
savo naudos, o ne JungtiniųTau 
tų chartos — vykdyti asmenų 
ię tautų teises. Tačiau tos nau
josios valstybės į Jungtines Tau 
tas yra atėjusios visai ne jos 
tikslų vykdyti. J. Tautų nariai 
seniai yra nusisukę nuo char
tos. Ir tai paryškino kitas laik
raštininkas.

George E. Sokolsky (Journal 
American) pastebėjo, kaip po
litiniai įvykiai rieda nelaukta 
vaga. Tos naujos vagos esą to
ki ženklai:

— Visame pasaulyje eina re
voliucija prieš Vakarų civiliza
ciją.

— Šita revoliucija atmeta 
"“krikščionybę, kapitalizmą, de- 

mokratybę, Vakarų civilizacijos 
pagrindines žymes.

Europoje buvo sutiktas su 
nustebimu, kad nežinomas Rusk 
pastatytas aukščiau už Steven- 
soną, kuris Europoje žinomas 
kaip kompromiso su Sovietais 
atstovas. Prancūzijos komunis
tų spauda aiškina, kad Rusk ir 
Bowles paskyrimas esąs ženk
las, kad Amerikos ■ politika la
biau akis kreips į Aziją, ne Į 
Europą.

Indijoje nusivylimas, kad ne 
Bowles ir ne Stevensonas prie
kyje.

Japonijoje pasitenkinimas.
Vokietijos “Rheinischer Mer- 

kur”, Adenaueriui artimas laik
raštis, dar prieš valstybės se
kretoriaus paskyrimą rašė: 
Chruščiovas iš Kennedy turės 
ne daugiau džiaugsmo kaip iš 
Nixono Maskvoje, Eisenhowerio 
Paryžiuj ar dar seniau iš Dul-

Etijopi joje sūnus 
nuvertė tėvą
Etiopijoje gruodžio 14 imp< 

ratoriaus vyriausias sūnus Asf; 
Wossen nušalino nuo sosto h 
vą ir pats valdžią perėmė. In 
peratorius Haile Selassie yra 6 
metų, lankėsi tuo metu Br; 
zilijoje. Sūnus yra 44 meti 
mokęsis Anglijoje. Jis pareiški 
kad sieks sumoderninti Etiop 
ją. kovoti už masių gerovę, n 
kelių išrinktųjų. Spėjama, ka 
jis suks savo kaimynų Sudan 
ir J. Arabų Respublikos kelii

les.

TĖVAS: Haile Selassie SŪNUS: Asfa-Wossen

JT priėmė kolonializmo rezoliuciją
JT pilnatyje gruodžio 14 bu- 

o atmestas Chruščiovo projek- 
as dėl kolonializmo panaikini
mo. Buvo priimtas Azijos — Af- 
ikos tautų pasiūlytas projek- 
as — imtis neatidėliojant žy
lių kuo greičiau panaikinti ko- 
onialinį režimą. Rezoliucija la- 
lai bendro pobūdžio:

Visos tautos turi apsisprendi- 
no teisę. Nepakankamas pasi- 
uošimas politiniam,socialiniam, 
konominiam ir kultūriniam gy- 
enimui negali būti pateisina- 
nas nepriklausomybei atidėlio-

Visom priklausomom terito
rijom turi būti neatidėliojant 
perduota savarankiško ir nepri
klausomo valdymosi teisė.

Rezoliucija priimta 89 balsais 
Amerika, kaip ir Anglija, Aus
tralija bei kitos susilaikė. Ame
rikos atstovas Wadsworth pa
aiškino, kad Amerika stovi už 
rezoliucijos turinį, bet jos žo
džiai nepakankamai aiškiai iš
sako mintį. Jis pvz. supranta, 
kad rezoliucija apima ir tas te
ritorijas. kurias valdo Sovieti
nis kolonializmas.

Ji iškelia į prieki Afri-
kos - Azijos tautas, išalkusias 
ne tik duonos, bet ir valdžios.

— Vakarai, kurie nuo Hen
riko Navigatoriaus (1394 - 1460) 
vairavo visam žinomam pasau
liui, atrodo jausminiu ir proti
niu atžvilgiu yra šios revoliu
cijos paraližuoti.

— Jungtinės Tautos, sukur
tos pataikyti Vakarę suprastai 
tarkai, virsta Azijos - Afrikos 
įrankiu kalyje į valdžią.

O Vakarų istorikas tuo tar
pu tebeaiškina apie Romos im
perijos žlugimą ...

KITI PASKYRIMAI
Apsaugos sekretorium paskir

tas Robert S. McNamara, For
do Motor Co. prezidentas. 44 
metų, registruotas respublikoną 
Gavo algos 400.000 dol.. dabar

Iš LIETUVOS gaus 25.000. Numatytas dar at-
Koda Vilnius turės natūrali- stovas i IndiJa. Kenneth Gal- 

braith.

— Darbo sekretorium numa
tytas Arthur J. Goldberg, AFL- 
CIO patarėjas. Spėjama, kad vy
riausias valstybės gynėjas bus 
Robert Kennedy. Dėl iždo se
kretoriaus vis dar kalbama apie 
Douglas Dillon, respublikoną.

Sovetskaja Litva praneša, kad 
iš Gudijos tiesiami vamzdžiai 
natūralinėm dujom Vilnių pa-
sieks kitų metų viduryje. Ta
čiau pats Vilniaus miestas lė
tai rengia tinklą dujom išve
džioti po namus.

— Statistikos valdybos vir
šininku paskirtas Boris Michai- 
lov Dubakov.

.Jei įvykiai tokiu keliu rie
da, netenka kaltinti naujų Azi
jos - Afrikos valstybių. Jie mo
kėsi iš Vakarų*Jie ir Jungti
nėse Tautose elgiasi taip, kaip 
matė elgiantis Jungtiniu Tautų 
steigėjų atstovus. Taikliai ir 
kandžiai tai nurodė Indijos 
Krishna Menon. kaip prieš po
rą savaičių Amerikos korespon
dentai jį televizijoje užklupo 
su tuo pačiu sovietinio kolo
nializmo klausimu: ar Vengrija 
nėra Sovietų kolonija. Vengri
jos padėtis ne tokia, kaip Af
rikos kolonijos, — sukosi In
dijos prokomunistinis diploma
tas. — Vengrija yra juk Jung
tinių Tautų narys, o anos Af
rikos kolonijos tokios padėties 
neturi ... Tokis atsakymas yra 
dūris Vakaram: ar buvo jų pro
testas prieš sovietine kolonija

Visokia ginkluota akcija ar 
represijos priemonės prieš pri
klausomas tautas turėtų būti 
baigtos.

Afrikoje rausta
LAIŠKAS IS MAROKOJungtinės Tautos ir vėl I&ngo

Saugumo Taryboje gruodžio 
14 Sovietai vetavo vakariečių 
siūlymą, kad Hammarskjoldasir 
toliau stengtųsi Konge išlaiky
ti taiką, nesikišant į vidaus rei
kalus. Vakariečiai atmetė savo 
ruožtu Sovietų siūlymą, kad Lu- 
mumba būtų paleistas, grąžinta 
į .valdžią ir Mobutu nuginkluo
tas. Tada Indija ir Jugoslavija 
ėmėsi iniciatyvos, kad klausi
mas būtų svarstomas Jungtinių 
Tautų pilnatyje šį penktadienį.

NAUJAS MASKVOS 
MANEVRAS KONGE

traukus J. Tautų kariuomenę,
bus galima siųsti “savanorius” — Amerikoje bedarbių skai- 
į pagalbą Lumumbos šaliniu- čius lapkrityje padidėjo 452, 
kam. 000, palyginti su spaliu. Dar-

. . . bo departamentas mano, kad
Umj OJ< vasary skaičius pasieks 5,300,

Gruodžio 13 Lumumbos pa- 000.
vaduotojas Antoine Gizenga pa
siskelbė. kad jis eina dabar Lu- 
ųiumbos pareigas. Apie tai pra
nešė ir Hammarskjoldui.

KAIP AUGA ŽMONIŲ 
SKAIČIUS ŽEMELĖJE— Varšuvos radijas varo 

propagandą prieš Kalėdų eglu- ( 
tęs. Tai esąs pagoniškas papro-

kaja Litva pranešė, kad Varšu- tys ir naikinami miškai. 0 iš Maskva pasisakė už JT ka- nias, šiuo metu žemėje yra 
voje išleistas pirmas lietuvių tikrųjų, kad eglutės primena riuomenės atitraukimą iš Kon- 2,900,000,000 žmonių. 1961 bus 
kalba žurnalas “Aušra”: Nume- krikščioniškas ilgų amžių tradi- go, kadangi ji neparemia Lu- 3,000,(MM),000. Kasmet priauga 

mumbos. Savo kariuomenes pa- 1-7 proc. 1959 gimė 100 mili- 
reiškė atitrauksią Ghana, Gui- jotių, mirė 50 mil. 
neja. Marokas, J. Arabų Res
publika, Cęilonas, Indonezija. 
Jugoslavija. Daugiausia kariuo
menės buvo atsiuntusi Ghana, 
3,240. Viso tos kariuomenės 
19,392. Jos išlaikymas vienam 
mėnesiui atsieina 10 mil. ir daugjau ka)p

Maskva kombinuoja, kad ati- Italija 50.

K. Utnbražiūnas Sovets- Pagal J. Tautų surinktas ži-

— Anglę vyriausybė pasiry
žusi kalbinti Kennedy vyriausy
bę, kad priimtų kom. Kiniją 
Į Jungtines Tautas.

— Vokietijos ir Sovietę de
rybos dėl prekybos sutarties 
gruodžio 12 nutrūko dėl Va
karų Berlyno.

Lietuvių esama* ir Maroke. 
Vienas iš jų mum rašo:

Tenka abejoti dėl ramaus ir 
gero gyvenimo Maroke. Manau, 
yra žinoma, kad Marokui pasi
darius nepriklausomai valsty
bei gyvenimas kas kart darosi 
sunkesnis pragyvenimo atžvil
giu. Taip pat ir politiškai nėra 
tikras. Raudonasis voras dar
buojasi įvairiais būdais ir prie
monėm. Mano nuomone, ateis 
laikas ir. manau, neužilgo, kad 
Maroke pasidarys panaši padė
tis, kaip dabar Konge. Nors 
sultonas įvairiais būdais sten
giasi laviruoti, bet diena iš die
nos raudono gaivalo kurstoma paverstos Vengrijos buvimą J.

Tautose? Ar tai nebuvo vaisius 
to paties tylos sąmokslo — ne
noro erzinti Sovietų?

krikščioniškas ilgų amžių tradi- 
ris labiausiai skirtas Lietuvos cijas.
okupacinio režimo 20 metų su
kakčiai.

— Leningrade liaudies me
no parodoje buvo nugabenta 
Lietuvos audinių, keramikos ir 
medžio dirbinių.

—- Spaudoje buvo paminė
ta Kipro Petrausko 75 metų su
kaktis.

— De Gaulle pasiryžęs vyk
dyti savo planą dėl Alžiro, ne
paisydamas riaušių. Tose riau
šėse Alžire žuvo per 100 žmo
nių.

— Vakarę Vokietijoje gyven
tojų skaičius per 1(7 metų pa
didėjo 8.3. proc., rytų Vokieti
joje sumažėjo 5.4 proc.

Didžiausios valstybės — Ki
nija 700 mil., Indija 403 mil., 
Rusija 210 mil.. Jungtinės Vals
tybės 173 mil., Japonija 93, 
Pakistanas ir Indonezija po 80- 
90 mil., Brazilija 64. Vokietija 

50.

— Valstybės sekretorius Her- 
teris įspėjo Nato valstybes, kad 
Amerika gali sumažinti savo ka
riuomenę Europoje dolerį gel
bėdama.

— Amerikoje esantiem už
sieniečiam primenama, kad jie 
turi iš naujo pranešti savo ad
resus. Pereitą sausį įsiregistra
vo viso 2-900.000.

— Sovietai gavo bazę povan
deniniam laivam Guinejoje.

minia darosi vis įžūlesnė ir pa
vojingesnė. Pavyzdžiui, prieš sa
vaitę beveik kiekviename euro
piečių gyvenamam name pašto 
dėžutėse buvo įmesti mašinėle 
rašyti atsišaukimai. Kaip tik ir 
tuose namuose, kur tenka mum 
gyventi. į 3 laiškų dėžutes bu
vo įdėti tokie atsišaukimai, ži
noma, tokie atsišaukimai yra 
nelegalūs, jų tikslas kelti bai
mę ir daryti netvarką.

Sovietai spraudžiasi naktim
Portugalijos žvalgyba patyrė, 

kad Sovietai gabena savo žmo
nes ir medžiagą i Guinejos 
valstybę naktim. Gabena moky
tojus rusus, kurie mokytų rusti 
kalbos ir rusų kultūros, jie tu
ri išstumti prancūzų kultūrą.
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-Warm and Sincere'Holiday

Greetings

Warm and Sincere Holiday Greetings

MERRICK, 45 N. Babylon Tpke.

•FReeport 8-2587
i

J

J1

\Varm and Sincere Holiday Greetings

COPIAGUE ARMY AND NAVY STORE

GLEN COVE, 10 Danis Avė.

Warm and Sincere Holiday Greetings

TOMMASINI HOME

IMPROVEMENTS

Warm arid Sincere Holiday Greetings

Warm and Sincere Holiday Greetings

A ANO D GARAGE OOOR CO.

MMMMMM1
vvork ROLE ČONSTftUCTTON CO.M r. Roė’dtf 'Čornelia, the nevv ovvner of

t LUMBER - RAMA CORP.
Warm and Sincere Holiday Greetings

h ‘ (Opp. Masters)
Oakdale - Sayville Shopping Ctr. SAYVILLE, L. I. N. Y.LEVITTOWN,21 Mallard Rd.

IV 1-2242 SA 4-2284
PE 5-9797

Warm and Sincere Holiday Greetings

J
JUMBLE HOBBY CENTER, Ine.'

1 PORT VVASHINGTOIM, 135 Main St.

. h

H

Free Estimates — Reference 
Furnished .

Warm and Sincere Holiday 
Greetings

Warm and Sincere Holiday 
Greetings

Warm and Sincere Holiday Greetings

STANLEY ALUMINUM PRODUCTS CO.

Wapm and Sincere Holiday Greetings 
LAKEVILLE M F G. CO.

Sopping Center

Pioneer 7-6555

Warm and Sincere Holiday Greetings 
SUFFOLK TRAVEL SERVICE 

341 New York Avė., HUNTINGTON, L. I.. N. Y. 
Serving the Huntington Area. Cruises — World Wide Tours —

10 Sunrise Highvvay, LINDENHURST, L. L. N. Y. ■
Complete line of shrubs. trees, garden supplies. plants. garden im-: 

plements for rent, we vvill not knovvingly be undersold 
TU 4-2957

Edvvard Tricarice—Owner 
Licensed Electrical Contractor 

Residential—CommerciaI—Industrial 
Wiring for Light ♦ Heat • Povver

• Swimming Pools

Warm and Sincere Holiday 
' Greetings

SUNRISE-MERRICK ELECTRIC
Cc.

VVarm and Sincere Holiday Greetings

MERRICK ŠCRAP 1RON A. METAL CORP.

- Water Heaters - Floor Furnaces 
and Wall Heaters 
Smithtown Mercury) 
AN 5-3100

HOBBY CENTER • HO Trains:

Insulation. Sash a. Doors. Builders hardvvare. Building materials. 
Plyvvoods. Mouldings. Paints. Panels. AJilhvork

MY 1-7306

Since 1949 • HOME IMPROVE- t 
MENTS • GARAGES • DORMERS :

MASTIC LIQUOR STORE

Montauk Highvvay, MASTIC, L. I„ N. Y.
We deliver — Fine wines and liquors —

AT 1-8424

Model Beats • Planes • CoinsŽ 
Stamps • Craft • Gamės • Toys S 
Dolls • Chemical Supplies. e

Warm and Sincere Holiday Greetings
ISLAND KING AUTO SEAT COVERS '

157 W. Main (Jericho Tpke.) SMITHTOWN. L I. N. Y. ;
Seat Covers - Custom Made - Auto Upholstery - Conyertible 

All Work Guaranteed - Free;

633 Merrick Road 
LYNBROOK. L. I.. N. Y.

Geo. Gerin Sheldon R. Gerin
LY 9-0738

1640 Great Neck Rd.. COPIAGUE. L. I.. N. Y.
— Tuxedo Rentals —-For All Occasions — Open Fridays Till 9 —

J Other Evenings by Appointment
j : AM 4-2244

Warm and Sincere Holiday 

Greetings

f PEPPARD AND VAN EMMERIK
55 Main SL, WEST SAYVILLE. L. I.. N. Y. J

; Ėst. 1916. Moving. Storagė. Packing. Crating. Privarė Rvom Storage.’;
i Piano Moving. Agent Wheaton Van Lines. j;

SA 4-1034 į

84 County Court House. Rdt GARDEN CITY PARK. L.
"Since 1945” — Sold — Installed - Repaired 

Electric operators - Garages extended - Guaranteed 
PI 6-2480

Warm and Sincere Holiday Greetings 
J. L. BEWER SHEET METAL SHOP 
45 Pine Blvd., Patchogue, L.l^ N. Y.

Established 1928 — Auth. Lennox Sales and Service 
Air Conditioning — Heating — Oil Bumers

POrt VVashington 7-9734 į Furnace R^ng
W OK 3'UooO

ĮtaftMMMMMMMMJItMMUIIBMMMMMMMMMBįSMMMMMMMMMMMMigjaMuaaLjĮfttf

’ ’ "The one-stop Lumber a. Building Material House” 
Insulation. Sash a. Doors. Builders hardvvare. Bu

. i :
■ - : : ’ TU 8-5818

extends warm and sincere Holiday Greetings
. Lumber. Sheetrock.’ • EXTENSIONS • EACH JOB 

INDIVIDUALLY DESIGNED & 
ESTIMATED JUST FOR YOU. ,

MM

Warm and Sincere Holiday Greetings

ALLEN CARPET CLEANING

15 Prane Orive, NORTH BABYLON. L I.. N.J 
Fast Service — Ln your Home or our Plant — Wall to 

Domestics — Orientals — Nobody beats our price — Fully guaranteed 
vvork — Free Pick-up and Delivery 

JU 6-9766

JOHN L. MADEO, INC.
459 Westbury Avė., CARLE PLACE. L. I. N.Y.. <

Plumbing — Heating. Quality workmanship at moderate prices. Attic; 
Bathrooms. Gas Heat installations. Free Estimates. Ali Work Guaranteed.:

L. I. Lighting Gas Heat Specialist
ED 3-3357 '

M AND A HATCHERY
432 Plandome Road, Manhasset. L I. N. Y. '

i Specializing in rare and popular tank raised tropical fish — Aquariumi
> Sėt ups — Maintenance — Rentals. Featuring the finest show birds.j 

Complete line of pet supplies. Open Mondays. Thursdays, Fridays till;
9 P. M.

I MA 7-7383 J

VVarm and Sincere Holiday Greetings ' '

DOPFEL’S NL’RSERY

L 
i: 
i;i

The advertisers listed below send the following Christmas 
greeting to all of our readers. We recommend them to you for . 
dependable service thru-out the year. Keep this page kandy j 
for future reference whenever you need any type of service and I 
to remember the business men- who remembered YOU.

MM Mero M na MkaMARA

IWarm and Sincere Holiday Greetings

KING MAINTENANCE CO., INC. 
4042 Austin Blvd. ISLAND PARK. L. I.. N. Y.

7 — Mirrors — Custom Shades —
— Jalousie porch enčlosures — Porches Screende — Ali types of 

Aluminum storm windows and docrs — Installed. serviced
GE 1-4455

Warm and Sincere Holiday Greetings 
WILL-BER STUDIOS OF MUSIC i

į 22 Market Drive. PLAINVIEW. L. I.. N. Y. ;
i Plainview. Syossęt. Jericho, Hicksville. Professional Music Insturction.:

Accordion, Piano, Organ. Guitar, Free Band Practice. Instrument sales' 
‘ and rentals No registration fee. Directer Wm. Tugainello, Grad. N.Y.U. 1

OV 1-1345 i

Warm and Sincere Holiday Greetings i
KENOALL PLUMBING AND HEATING CO. INC. į

134 Gardiners Avė., LEVITTOWN, L. I.. N. Y. ’
Licensed in Nassau — Repairs — Alterations .— Jobbing — GasĮ 
Heat — Bathrooms — Atties — Basements — Attic a. Basementi 
Heating — Water Heaters — F. H. A. Terms — Prompt Service —į 

Servicing Levittown. Wantagh. Bellmore. E. Meadow, Westbury
— Fuel Oil Sales and Service — :

PE 1-7323 - <

1 
ii 
I; 

ri 
i.

į 

t 
L 
i. 
i

MID-ISLAND RUBBISH REMOVAL CO. 
16 Fountain Street. HICKSVILLE. L. L. N. Y..

Leaeh Container Service — CommerciaI — Industrial — Estates.
Serving Nassau County over 15 Yegrs. Monthly and Yearly service 

contracts. Garage. Rubbish — Ash removal
WE |-1940

S . j

h

H

n

saįįgii gaji 'Jį

Christmas Blessings To Ali

ROSE MARY SHOP

— Decorate with ... unusual

VVarm and Sincere Holiday Greetings
DARLING CARRIAGE AND JUVENtLE FURNITURE CO.

126 West Main SL, BAYSHORE. L. I.. N. Y.
Featuring a coinpiete line of Carriages — Cribs — Toys 

Juvenile Fumiture — at discount prices
MO 5-4631

— Ėst 1935. — Less - Care Kitchens and Vanaties in Wood and 
Mica — Within everybody’s budget 

TU 4-0094

Warm and Sincere Holiday Greetings
SOUTH SHORE MUSIC CO., INC.

42 E. Sunrise Highvvay, NO. LINDENHURST. L. I.. N. Y.
Baldwin Organs - Pianos - Ali models of the Ealdwin Organ on 
display - Nevv used Instruments - Rentals. Service — Top flight 1

instruction Organ - piano music j
TU 8-5002

Warm and Sincere Holiday Greetings !
PETERS JEWELERS

195 Wellwood Avė., LINDENHURST. L.I.. N. Y. 
“Since 1900 the Diamond House of Brooklyn” — Diamonds — Watches i 

— Silver — China — Gifts — Watches, Clocks, Jewelry Repairs ;
Guaranteed All work done on premises. Free parking in rcar 

(Cor. W. John St.) TU 4-5570
aMMMtaMmMMMtanMMIMMMMMMMIMIMiMIMMMMMMM !

Warm and Sincere Holiday Greetings
NASSAU — SUFFOLK GAS CORP.

Middle Country Road, SMITHTOWN. L. I.. N. Y.
Bottled Gas, the Low-Cost Service - Metered a. Bottled Deliveries - 
24 Hour šervice - Household—CommerciaI—Industrial - Complete. Line 
of Gas Rangės, Refrigerators

Unit
( Next to

A. M. NIGRO i :

"VVHERE SERVICE IS A HAB- = 
IT” • LILCO regfstered Electrical S 
Contractor • Have you checked > 
your house povver? Electrical Con- ( 
tractor — Wiring for Light. Heat. : 
Povver • Electrical Problems? Call į1 
OR 64647. , i

Warm and Sincere Holiday Greetings 
IDEAL INTERIORS, INC.

275 Hillside Avė., WILLISTON PARK. L. I., N. Y.
t Dream kitchens priced to envoy now — Kitchens designed with you in
’ mind — Formica sink tops — Bar units — Built-in Appliances —, 

Custom built wood cabinets
Į PI 1-3525

Warm and Sincere Holiday Greetings 
ART VVOODCRAFT CORP.

366 Long Island Avė., VVYANDANCH, L. I.. N. Y.
— Custom Kitęhen Cabinets

— Sink Tope — Vanities
Ml 3-7724 

tMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*

VVarm and Sincere Holiday Greetings

SUFFOLK CO-OP G. L. F. SERVICE, INC.
Pulaski St. (Next to the Water Tower) RIVERHEAD. L. L. N. Y.

“Everything for the Home and Garden”. Seed — Fertilizers — Insec-' 
(Also visit our Southold Branch) '

PA 7-3230 ;

For the finest work in all phases trf. t _ ^rymg uie nunungion n.rea. vruises — wona yviue 
home improvements. Sea and Air Tickets — Hotels — Car^Rentals - “Travelers Cheques

GARDEN CITY, Roosevelt Field
HA 7-8471 

OtMMMMMMMMMMMMMMMMMnMMMMMSIIM

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

MID-ISLAND TRAVEL BUREAU
1577 Straight Path (Near R. R.) WYANDANCH, L. I.. N. Y.

For Travel Reservations and Tickets on all Airlines — Steamship 
Lines and Trail-wąy Eus Lines

Ml 3-8345

GARDEN WORLD, INC.
Frances Lewis Blvd. a. 46 St.. Flushing, L. L. N. Y. 
"L L’S Super Garden Center” — Nursery Stock

— Garden Implements — House Plants — Gifts —
500 Franklin Avė., FRANKLIN SQUARE, L- I N.Y. 

Jericho Turnpike, WOODBURY, L.^t N. Y;
BA 4-6789 GE 7-2030 MY 2-6400

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

JOSEPH’S BEAUTY SALON
241 Fulton Avė., HEMPSTEAD, L. I.. N. Y. 

"Quality work — budget prices”
Street Level Salon — No waiting — No appointment necessary

•H 
f n 

**i r Auto
Tops - 2 Hour Service - Boat Cushions 
off the Street Parking just vvest of railroad station 

AN 5-4230

į;
• ir

L

6 Herald Avė., ELMONT. L I.. N. Y.
Aluminum Combination Storm Windows and Doors - Complete Line of’ 

i Jalousies - Porches and Room Extensions - Alterations '
GE 7-2276 ;

h 
r

waxed flovvers. Foliagc. Planters.i ■

Fruit a. ,flowering trees.' Potted'

plants. Made to order.

f Valley Stream, 34 Roosevelt Avė. į

PY 1-5688 į ’

Warm and sincere Holiday Greetings from ' i
OAKDALE LANES :

Sayville Shopping Plaza, OAKDALE. L. I.. N.Y. '
Open Bovling at all times - 40 Lanes fully automatic AM F '

Pinspotters - Superb League Accommodations - C8»ference Rooms - i 
Baby Sitting - Luxurious Cocktail Lounge - Restaurant - Entertain- 

ment - Air Conditioned. Plaza Rooms: Banquet. Catering facilities

Warm and sincere

Holiday Greetings

DOLLY O'CONNELL

A-itigues. The Hahnsum Kerridge.' 
Early American Historical Costu-' 

mes from 1700 to 1929. Collection:

and .e.ture on old biittons.

Center Moriches. Main St.

AT 4-0150

Warm and Sincere Holiday 
Greetings

BOTTO BROS. PLUMBING

A HEATING. Ine. i

VVarm and Sincere Holiday Greetings
• NICHOLSON’S POULTRY FARM
> Hempstead Tumpike, BETHPAGE, L I., N. Y.

' į F6r a fund raising and enjoyable day ... let us cater your outdoor
’’ bar-b-q. Cooked to your satisfaction. Chicken — Open Sundays — Top1

: ‘ ■ ąuality poultry. eggs and farm produets
! PE 5-4644 - 46

; i Wa.rm and Sincere Holiday Greetings
r]/ PRUDENT CONTROLS

Prudent Controls Bldg., Merrick Road, COPIAGUE. L. I..N. Y.
A complete insect and Rodent exterminating service — CommerciaI 

i i — Industrial — Residential Buildings ■— Termite Service guaranteed 
’ proteetion — Bonded operators
AM 42880 MO 5-6532 TU 4-5005 HU2-0921 JU 1-1750

May the Glory of this Holy Season be Showered on you and
accommodating -400 ’

SA 4-4900 i

Warm and Sincere Holiday Greetings 
COUNTY RUG SHOP, INC.

261 West Main SL, BAYSHORE. L I.. N. Y.
106 W. Main St, BAYSHORE, L I.. N. Y.

“Over a quarter century experience” Complete line of Carpets 
Linoleum Tiles. Easy Terms.

MO 6-7490

i.

ii •

Warm and Sincere Holiday Greetings 4 j :
LVNCH’S TAXI SERVICE ’

9 Division Avė., LETVTTTOWN. L. I., N. Y.
Radio dispatehed — 2-way radio — Anywhere. Any time. serving all' 
Nassau — With a Smile — Airports. Hospitals. Schools. Resorts, Rail-i 

roads. Long Distance Trips. Chauffering for all occasions į
PE 1-1500 PE 5-3333

Domcstrc Industrial — Plumbingi 
Heating • New Work • Altera-į 

tions Authorized Petro Bumer Dea-j 

ler. Complete Ccsspool Service, j

HICKSVILLE. 32 Holman BlvdJ :

iWEIIs 5-2550

those you love 
UC TRAVEL BUREAU

2 So. ViUage Avė., ROCKVILLE CENTER, L. I.
Authorized Agents — Airplane — Steamship and Cruises

Service charge — Travel to any part of the vvorld.
104 Doughty Blvd., INWOOI>r L. I., N. Y.

Far Rockvvay 7-5243; RO 6-4494

Warm and Sincere Holiday Greetings
IDEAL AUTO BODY

116 W. Suffolk Avė., CENTRAL ISLIP. L. I.. N. Y. 
Expert collišon repair and auto painting - General auto repairs- 

Towing service - Ali work guaranteed - Free estimates
CE 4-6300 (Night Phone BR 3-9765)

Warm and Sincere Holiday Greetings 
KR0EMER, Wm. and SONS, Ine. 

We«t John SU HICKSVILLE. L. I.. N. Y.
Ėst. 1898. Your ' One Stop” Garden Shop - Everything for Your Garden. 

Garden Supplies - Fertilizers - Seeds - Bulbs - Plants - Tools 
Equipment - Lawn Mower - Toro - Jacobsen

WE 1-0500
Warm and Sincere Holiday Greetings 

JOSEPH CARRABUS Wt 1-0500
Route 112, CORAM. L. I., N. Y.

Licensed Electric Contractors - Emergency 24 Hour Service — Residen
tial. Industrial. CommerciaI. Electrical Fixtures — Sales - Service - 

Oil Bumer Service - Intercom System? - Electric Radiant Heat,
Installed — Serviced

Route 112 (Shovvroom) CORAM. L. I.. SE 2-6633
Yaphank Avė., MIDDLE ISLAND, Y A 4-3775

Warm and Sincere Holiday Greetings

ROSE KATZ JEWELERS, INC.

i j:

i

Holiday Greetings 
VALENTINE W. HAAG

North Covntry Road, SETAUKET. L I.. N. Y 
Buildcr • Remodeling - Alterations - Roofing - Painting

i Decorating — Metai Combination Doors
( Route 25A) SE 6-0335

TERRI — ANN SHOPS

__  ’ , 1 105 **atn St., HEMPSTEAD. L. I.. N. YPark Ave'; ROCKVILLE CENTER. L. I. N > 5 Gtgantic Sale Tremendous Savings 10 to 50 pere Discotint on
All work designed and executed in our own workroom under our | w^rfjng <-rOwns Extra 5 pr. ntsct. thts Art. .Open Mon.. Thrusd..

5 Fri. Eveningipersonai supervision

OR 8-5050 * IV 9-2141



darbininkas Antradienį nugalėjo ketvirtadienis
M O R K E R (Titu Copyright) By FRANCISCAN F ATKERO
— Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungs AMERIKĄ, LOS 

ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS
. KAI OLLENHAUER| ĮVEIKĖ BgANDTAS

suoscription ratu

Brooklyn, N. V.
Half y*ar _____
Foreign _______

Amerikoj* motam*

Vokietijos socialdemokratai atsisakė nuo savo ligšiolinio nusistatymo prieš atdtainj apsi-

ILSO
ILSO Užsienyje

LalkrattJ tvarko REDAKCINE KOMISIJA Vyr. red. 8. 8UZIEDELI8 
Straipsniu* ir korespondencija* redakcija taiso savo miožiOra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir gražinami autoriams praiant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebO 
tinai Išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimu turini Ir kalbų redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: MO Willoughby Av*.. Brooklyn 21, N. V.

Tai.: GLenmor* 5-7281

^ygyi)« mesnenorim”...
Lygybės italų moterys neno

ri. Tokios lygybės, kurią pano
ro moterim užtikrinti įstatymu 
Italijos parlamentas. Socialde
mokratų partija pasiūlė, kad 
konstitucijoje būtų pakeisti bei 
papildyti kai kurie straipsniai, 
kurie išreikštų vyrų ir moterų 
lygiateisiškumą visose srityse. 
Ištekėjusios moterys galėtų pa
silaikyti ir savo tėvų pavardę, 
jeigu to norėtų. Neturėtu taip 
pat būti kliūties moterims už
imti bet kurias pareigas, jeigu 
jas gali atlikti. Įprastinis vy
rų vadinimas šeimos galvomis 
keistinas ta prasme, kad ir mo
terys turėtų būti vadinamos sa

kiom su vyru. Iš tikrųjų atsi
duria prastesnėn padėtin, nes 
griaunami tie moralės pagrin
dai, kuriais laikosi šeimos pa
tvarumas. Moterys gi tvirčiau
siai laikosi šeimos.

Vyrai yra daugiau viešumoje. 
Tą viešumą jie kuria, organizuo
ja ir joje laikosi saugiau negu 
moterys. Iš čia ir didesnis jų 
vyravimas visuomenėje. Ne tiek 
iš Įstatymo, kiek iš prigimties, 
kadangi kiekviena lytis turi sa
vo polinkius ir uždavinius.

Moterys daugiau laikosi na
mų. Tvirtas namų židinys, iš
laikomas vyro darbu ir besilai
kąs vedusiųjų meile bei ištiki-

ginklavimą. Kaip ir kodėl tai atsitiko, parodė dramatiškas suvažiavimas Hannoveryje.
L ■ ■

Sekančiam visuomeninius są
jūdžius, kaip jie vienas su ki
tu susiduria, kaip savo viduje 
kaitaliojasipalaipsniui ar lūžiais, 
įdomus buvo Vokietijos social
demokratų suvažiavimas Hanno
veryje. Ten partija atsistojo 
iš naujo prieš klausimą — Vo
kietijos apsiginklavimą, ne pa
prastą apsiginklavimą, bet ap
siginklavimą atominiais gink
lais. Ten per kelias dienas 
sprendimai virto aukštyn ko
jom, susidūrus skirtingų gene
racijų žmonėm su skirtingais 
siekimais.

IKI ANTRADIENIO: 
PRIEŠ ATOMUS

Vokietijos socialdemokratam 
klausimas buvo išspręstas. At
sakymas buvo aiškus — ne. 
Sprendimą patvirtino partijos 
vadovybės dar pereitais metais 
lapkričio pasitarimas Godesber-

Atsižvelgiant į vietą, į ginklo 
techniką, strategiją ir taktiką, 
atominis kariuomenės apginkla
vimas nėra nei kariniu atžvil
giu reikalingas nei tikslingas 
vokiečių vienetam apginkluoti. 
Atsižvelgiant į Vokietijos pada
linimą ir Į bendrą geografinę 
bėi politinę Vokietijos padėtĮ 
Europoje — politiškai pavo
jingas. Mieli draugai, kas po 
nutarimų Godesberge ir po šio 
pareiškimo vis dar abejoja so
cialdemokratų nusistatymu, tas 
tarnauja ne atominiam nusigin
klavimui, bet tik pono Strausso 
(apsaugos ministerio) apsigin
klavimo politikai, kuri neteisin-. 
gai yra laikoma Vokietijos ap
sigynimo politika._

Kai sulig tais žodžiais salėje 
karštai plojo, prezidiume sėdė
jo Brandt, Wehner,C. Schmidt 
sustingusiais veidais ir nepa
judino piršto.

mo atominiais ginklais. Tačiau 
Brandt ir jo ginklanešiai Weh- 
ner, Erler, pradėjo sukti ratą 
atgal. Reikalavo, kad partijos 
vadovybė OUenhauerio pareiš
kimus atšauktų. Bet Ollenhaue
ris nesijautė ką- nors pasakęs-, 
ne taip, kaip buvo suformuluo- - 
ta Godesberge. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį virė karštos ko
vos užkulisiuose ir komisijose. 
Pagaliau ketvirtadienį po Brand 
to kalbos suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją priešingą OUenhaue
rio pareiškimui, kuriam suva
žiavusieji antradienį buvo taip 
karštai ploję. Rezoliucija pasi
sakė

— už Vokietijos apginklavi
mą;

— už atomais ginkluotą Na- 
to kariuomenę, kurioje dalyvau
ja ir Vokietijos kariuomenė.

Vokietijos socialdemokratai 
baigė sėdėjimą ant dviejų kė-

vo šeimų galvomis. Lygios tei
sės, lygios pareigos, lygios ir 
galvos.

Italijos motinų sąjūdis, ku
riam priklauso daugiau kaip pu
sė milijono narių, pasipriešino 
tokiam teisių sulyginimui, koks 
buvo pasiūlytas parlamentui. 
Jos įžiūrėjo valstybės norą sa
vo įstatymu įsikišti Į nesavo 
reikalą.
/'Prisidengus moterų teisių gy
nimu, — sakoma to sąjūdžio 
pareiškime, — norima ardyti 
šeima. Nėra jokio reikalo valsty 
bės įstatymu tvarkyti vyro ir 
žmonos santykius. Ypač to
kius santykius, kurie šeimoje 
yra paremti krikščioniškos mo
ralės principais. Įstatymo pro
jektas jiem prieštarauja. Vy
ro ir žmonos santykiai visų pir
ma turi remtis prigimties dės
niais, kurie reikalauja meilės ir 
amžinos ištikimybės, šeimos vie 
nybė reikalauja vienos galvos ir 
vieno autoriteto. Teisių lygybė 
čia dar nereiškia lygybės pa
reigų. Vyrai ir moterys yra ly
gūs moraliniu, teisiniu ir dva
siniu atžvilgiais, bet turi skir
tingas prigimties pareigas.

Dugne to įstatymo nėra tik
ro moters vertinimo. Tik iš vir
šaus atrodo, kad ji statoma ly-

mybe, yra moteriai apsauga. Be 
tos apsaugos ji išstatoma įvai
riem pavojam.

Valstybės daugiau turėtų rū
pintis įstatymais, kurie šeimas 
gintų, o ne jas ardytų “lygiom 
galvom” ir skyrybom. Be to, 
šeimos ardomos ne tik skyry
bų, o ir motinų darbo už na
mų. Maža tebėra dar valstybių, 
kurios kreipia dėmesį į šeimos 
atlyginimą, kad motinom nerei
kėtų dirbti ir nereikėtų skurs
ti. Vis dar tebevyrauja indivi
dualinis atlyginimas, parankes
nis bizniui, bet neteisingas šei
mos atžvilgiu, kai gausios šei
mos tėvas atlyginamas vienodai 
su beūsiu jaunuoliu.

Lygybė yra vienas iš mūsų 
laikų šūksmų. Jisai tebeaidi 
nuo didžiosios prancūzų revo
liucijos, kai buvo skardžiai šūk
teria: laisvė, lygybė, brolybė! 
Gražūs tai šūkiai. Jie išreiškia 
tai, kas glūdi žmogaus prigim
tyje. žmonės visada jautėsi ir 
tebejaučia, kad iš prigimties jie 
yra lygūs, laisvi ir broliški. Bet 
kad tai būtų ir gyvenime, ne
pasiekiama įstatymais, kurie ne
stiprina šeimų ir jos moralinių 
principų, o dar juos griauna, 
pridengdami ta pačia laisve ir 
lygybe.

ge-
Vokietija negali nei atomi

nių ginklų gaminti nei jų var
toti, —

formulavo pasitarimas. Toks 
Godesbergo nusistatymas buvo 
griežta opozicija Adenauerio 
vykdomai politikai.

Su anuo nusistatymu atėjo 
ir partijos pirmininkas Erich 
Ollenhaueris į Hannoverio su
važiavimą. Dar prieš vykdamas 
į suvažiavimą, Ollenhaueris sa
vo būsimą pranešimą davė pa- 
fiskaityti partijos Vadovybės 
draugams — Wehneriui, Erler, 
Carlo Schmidt, Deisyt ir kt. Jie 
skaitė, papildinėjo, ir praneši
mas išėjo trečdalį ilgesnis, nei 
jis buvo numatytas. Dieną prieš 
antradienį, kada suvažiavime 
Ollenhaueris turėjo skaityti 
pranešimą, davė su juo susipa-

KETVIRTADIENĮ:
UŽ ATOMUS

Po antradienio kalbos parti
jos spaudos propaganda pa
skelbė tuojau, kad po Ollen- 
hauerio pranešimo turėtų būti 
visiem laikam baigtas ginčas 
apie socialdemokratų nusistaty
mą klausimu, kaip socialdemo
kratai laikosi dėl apsiginklavi-

džių tarp Vakarų ir Maskvos ir 
apsisprendė sėstis su Vakarais. 
Kodėl reikėjo taip staiga vers
tis per galvą? Tai nulėmė skir
tingi vadai ir skirtingi jų sie
kimai.
DVEJOPI VADAI, DVEJOPI .. 
J U TIKSLAI

Partijos pirmininkas Erich 
Ollenhaueris vyresnės kartos

žinti ir Berlyno burmistrui _ 
Brandtui, kuris yra numatytas < 
kandidatu į' prezidentus 1961
rinkimuose.

ANTRADIENĮ: KITAIP IR 
GALVOTI NEGALIMA

(t9iiBu9iiBi!BTretiBoaHg!igiiBtig!iBHtulB|i!9i!|i'|ii|ir9T!ETi«i!aii9iilnBnB::9i:9:t|it*iitngr.anf!!BitBnBitBHBiiBnaiisiigiigiiaiigiigug0g)|

šią dieną Ollenhaueris pa
skaitė pranešimą, kaip buvo jo 
užrašuose:

Mes atmetame atominį apsi
ginklavimą mūsų kariuomenei... 
Salėje didelis plojimas. Jam nu
tilus Ollenhaueris tęsė: SUSKILUSI vokiečių socialdemokratų partija.

..... . _____ --- } 3
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žmogus. Noro, kad būtų išrink
tas į prezidentus, jis nebeturi 
Partija pasirinko jaunesnį — 
Brandtą. Kai Brandtas bus iš
rinktas, OUenhauerio, kaip opo
zicijos lyderio, žvaigždė turės 
dar leistis. O jis yra suaugęs 
su marksizmo doktrina, iš ku
rios yra ištekėjęs ir bolševiz
mas. Nors Ollenhaueris kaip ir 
kiti Vokietijos socialdemokratai 
yra bolševizmo priešai, tačiau 
jie visą laiką turėjo Maskvai 
didesnių simpatijų ir pasitikė
jimo; Maskvos skelbtos politi
nės idėjos buvo priimtinos jiem 
kaip socialistam. Taigi ir Mask
vos propaganda prieš atominius 
ginklus jų buvo priimta ir kar
tota tariamai kaip socialistinės 
programos dalis. Šiai programai 
Ollenhaueris ir norėjo būti iš
tikimas.

Kitaip su Willy Brandt. Kai 
Hitleris atėjo į valdžią, jis bu
vo tik 19 metų. Tada jis ne
buvo Brandt, o tik Herbert 
Frahm. Jis pabėgo į Norvegi
ją, ten priėmė Norvegijos pilie
tybę, naują vardą ir per 12 
metų ten gyveno skandinaviš
koje socialdemokratų atmosfero 
je. Tik 1945 sugrįžo į Vokie-

gumos pritarimo, bet ir Vaka
rų paramos. Tad Brandt, laužy
damas partijos ligšiolinius nu
sistatymus, išėjo su šūkiais ne 
prieš Adenauerio politikos kryp 
tį, bet su šūkiais, kad jis tą 
pat darys, tik geriau padarys.

Laimėti rinkimus, paimti val
džią — svarbiausia, o jau pas
kui bus galima programą vyk
dyti. šią Brandto liniją karštai 
remia ir Wehner, buvęs komu
nistas, gerai pažįstąs komunis
tinę taktiką ir mokąs tos tak
tikos triukus pritaikyti social
demokratų interesam.

Vokietijoje dėl to po šito 
perversmo socialdemokratų par 
tijoje ir sukilo klausimas: ar 
tas perversmas reiškia pasikei
tusį socialdemokratų galvojimą 
ar tik taktiką 1961 rinkimam?

M.

— Sovietų raketai sprogus 
spalio 21 žuvo apie 100. Tarp 
žuvusių yra aviacijos maršalas 
Nedelin, štabo viršininko pava
duotojas gen. Pavlovskis, ato
minės energijos komisijos virši
ninko pavaduotojas prof. Ef- 
removas. Tai pranešė italų agen 

tiją. Sugrįžo ištikimas m par- tūrl Apje suminėtų asmenų žu- 
tijos pricipam, bet ištikimas ar- vimą ranešė ir spau.
timiausiam tikslui, kurio jis šie. uk skirtingais terminais. . 
kia. Partija numatė jį kandida
tu į prezidentus, tad jo tikslas '
— laimėti valdžią. Jei program Washin<rtonP 
tam kliudo, ji atsilikusi nuo gy- W asniUglOIie . . . 
venimo ir reikia mesti į šalį.
O Brandt gerai matė, kad Aden- (Atkelta iš 4 psl.)
auerio politika pastatė Vokieti
ją ant kojų, per paskutinius dve 
jis metus jos ūkinio pakilimo 
daug kas pavydi. Eiti rinkimuo
se prieš šią politiką reiškia iš 
karto pralaimėti.Pasisakytiprieš 
atominį apsiginklavimą reiškia 
netekti ne tik Vokietijos dau-

timorės lietuvių tautinių šokių 
grupė, vad. Brazausko, pašoks 
Rugučius, Blezdingėlę ir Malū
ną.

Kai kurios išvardintos pro
gramos dalys bus transliuoja
mos per televiziją.
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į CARINĖJE MOKYKLOJE :

Tėvas parėjo namo iš para- Į tėvo pastabą, kad už moky- 
pijos ir sako: mąsi manęs nemuštų, nes tai

— Tai ryt einame Į mokyk- padarysiąs jis pats, jeigu rei-
lą.

Viešpatie, tu mano! Tokios 
nelaimės dar nesitikėjau. Puo
liau į ašaras ir ėmiau prašy
ti tėvą, kad mokytojas nemuš
tų. Motina pritarė. Tada tėvas 
pasakė, kad jis pasakysiąs mo- 
kvtojui, kad manęs nemuštų. 
Žinoma, jeigu aš neišdykausiu. 
Už mokymąsi nemuš.

Aš truputį aprimau, nes di
džiausioji baimė atpuolė. O su 
išdykavimu, tai vargo nebus. 
Tik gerai, kad tėvas pamiršo
mano išdykavimus. Juk aš taip 
mėgstu per stogą laidyti ak
menėlius. Na, galas ir su ak
menėliais! Gerai, kad tėvas apie 
juos neužsiminė.

Rytojaus dieną, laikydamasis 
tėvui už rankos, nuėjau. Man 
buvo septyneri metai. Einant 
per mokyklos koridoriuką, gir
dėjosi- klasėje ūžiant vaikus. 
Mane siaubas apėmė, kad jie 
taip garsiai šūkauja, o moky
tojas jų nemuša.

Mokytoją radome gerai nusi
teikusį. Mus sutiko draugiškai. 

kės, o pakaksią tik už išdyka
vimą, kad būtų galima suval
dyti, atsakė nusijuokimu. Dar 
pridūrė, kad velnias nėra toks 
baisus, kaip jį maliavoja. Ir kal
ba tuo pasibaigė.

Tėvas išėjo namo, o aš su 
mokytoju — į klasę.

Vaikai labai sužiuro į mane. 
Mokytojas pasodino mane į 'pir
mą suolą, kairėje pusėje. Kal
bėjo tik rusiškai. Aš sėdėjau 
ir žiūrėjau. Mokytojas' kažką 
aiškino. Paskui lentoje prira-
Šė visokių ragų ir liepė juos 
rašyti. Aš pasiėmiau atsineštą 
sąsiuvinį ir ėmiau piešti. Man 
labiausiai patiko avino ragai 
Tai aš juos ir ėmiau gaminti:
Vis galimai stipriau susukda
mas, kad. būtų prašmatnesni. 
Taip pripyliau pilną pilnutėlį 
puslapį. Mokytojas už kiek lai
ko nutarė pažiūrėti, kaip tas 
naujokas rašo. Priėjęs pažvelgė 
ir išsižiojo. Mat, aš gražesnei 
avino ragų išvaizdai ypatingai 
gausiai prisukau. Mokytojas* 
matyt, sulaikęs pagiežą, ištarė

vienintelį: “Durak” ((kvaiše). Są 
siuvinį perplėšė pusiau, nume
tė ant suolo ir rytojaus dieną 
liepė naują atsinešti.

Per pertrauką vyresnių sky
rių mokiniai man išaiškino, kad 
tai yra skaitmenys ir man rei
kėjo tai rašyti, o ne avino ra
gus. Gera, kad mokytojas ma
nęs nemušęs. O tai galėję pa
sibaigti prastai. Bet už ką jis 
turėjo mane mušti, aš ir šian-
dien nežinau.

Rytojaus dieną nuėjau su 
nauju sąsiuviniu ir jau rašiau 
ne ragus, bet iš eilės, kokie 
buvo duoti skaitmenys.

Per pertraukas išsikalbėjome 
su draugais. Mokytojas ypatin
gai muša už kalbėjimą lietu
viškai. Ir aš dabar turiu kalbė
ti tik rusiškai. Tada greta “du
rak” išmokau antrą žodį “chodi’ 
(eikš!), kuris man buvo reika
lingas išsikviesti kurį noris 
draugą į išvietę pasikalbėti.
Mes nė žodžio neištardavome 
lietuviškai, kad tik nenugirstų 
mokytojas, bet ir draugas^ nes 
jis galėjo tuoj įskųsti. O pasė
kos vienodos — ant kelių ir
per delną. Kad neužmirštum, 
jog galima kalbėti tik rusiškai.

Po dviejų dienų mokytojas 
“smaginosi” su draugais vals
čiaus raštinėje. Jis gerdavo 2- 
3 dienas per savaitę. Tada at-_ 
eidavo mokyti tarnaitė. Drau
gai pasakojo, kad pagiriomis 
jis paprastai būna labai piktos, 
o dieną paskui labai geras: ne

simuša ir neklupdo. Bet aš tu
riu saugotis dabar, nes moky
tojas pagirių dieną būsiąs la
bai piktas. Kaip draugai prana
šavo, taip ir buvo.

Tarnaitė mokytojui mus per
davė trečią dieną. Tą dieną jis 
buvo labai piktas. Jis iššaukė 
beveik visą klasę klauptis. Pa- 
klupdytieji dar gavo po liniuo
tę. Kai kurios mergaitės pa
būgdavo laikyti atkištą ranką
ir staiga atitraukdavo. Tada mo
kytojas čiupdavo už sprando, 
pasitraukdavo sau ant kelių ir 
kirsdavo į užpakalį.

Vaikai sumušti guli ant grin
dų pasikabinę ištinusius del
nus, kiti sušlapę sijonukus ar 
kelnaites, treti pagadinę orą, 
ketvirti iš užuojautos sumuštie
siem, trumpai sakant, zurbuliuo 
ja visa klasė ir nežinai, kaip 
tame pragare ištverti.

Taip aš išlaukiau mokyklą 
porą savaičių. Po to susirgau 
ir visą žiemą praleidau lovoje 
ir kambaryje. Kitą žiemą mo
kiausi pas gerą daraktorių (Juo
zą Pangonį). Gaila, po metų da
raktorius pasakė, kad mūsų ži-
mos jau susilygino ir aš jau 
turiu eiti į mokyklą. Nuėjau.

Bet aš dabar buvau jau mo
kytas. Mokėjau rusiškai gerai 
skaityti ir gerai spręsti užda
vinius. Mokytojas mane patikri
nęs priėmė į trečią skyrių. Pra
dėjau vėl mokytis pas tą patį 
mokytoją.

Mokytojas buvo tikras lie

tuvis, suvalkietis Ksaveras S. 
Žmona taip pat lietuvaitė, iš 
sodiečių kilusi. Tačiau lietuviš
kas susipratimas buvęs nulio 
vertės. Jis lietuviškai mokė per 
savaitę dvi pamokas (tiek val
džia buvo leidusi po 1905 me
tų). Tačiau meilės lietuvių kal
bai neparodė už centą. Ir per 
pertraukas neleisdavo lietuviš
kai nė prasižioti. Mes įžiūrė
jome šitame pataikavimą aukš- 
tesniėm valdininkam. O įtikti 
jiems jis mokėdavo.

Vieną kartą atvyko mokyk
lų inspektorius. Tada mokyto
jas visus mokinius nuvarė sky
rium žemiau. Kadangi trečiame 
skyriuje buvo vienuolika 
mokinių, tai palikau tik aš vie
nas, kiti tapo antruoju. Ant
ras skyrius tapo pirmuoju, o 
pirmojo skyriaus mokinius už
dare į tvartelį ir liepė tarnai
tei daboti. Po pamokų paleido 
ir anuos. Inspektorius, tikrin
damas klasę, priėjo ir prie ma
nęs. Davė sakinį parašyti len
toje. Parašiau gerai. Paklausė, 
kokius eilėraščius aš moku 
mintinai. Išvardinau apie 30. 
Jis man liepė pasakyti “Mat” 
(Motina). Aš ėmiau varyti, kaip 
iš kulkosvaidžio. Mane sustab
dė.

— O kaipgi! Bene mokyto
jas taip sakyti leidžia?

Aš noriu pasakyti, kad moky
tojas vien žiūri, kad mes mo
kėtume. Tai visa. Bet mano lū
pos surakintos.

— O kaip kitaip galima pa
sakyti “kolybel” (lopšys)?

Netyčia pažvelgiu į mokyto
ją, o tas beveik nasrus laužosi 
tyliai demonstruodamas tarimą 
žodžių “Malenkaja krovat”. Bet 
aš dėl tokio. mokytojo elgesio 
susigėstu ir, matyt, jo čiapsė- 
jimo paveiktas, atsakau:

— Malenkaja buločka ...
Inspektorius nustemba.
— Kaip tai? Maža lovutė, 

ne — bandelė.
Paskui klausinėja carų šei

mos iškilmingus pavadinimus. 
Bet tai aš gerai moku. Bėriu, 
kaip žirnius iš patrankos. Ga
le mane inspektorius pagiria 
ir padovanoja carų bei jų gi
minės knygą. Taip pasibaigia 
inspektoriaus vizitas, žinoma, 
mokytojas buvo pagirtas už ge
rą išmokymą.

Po to mokytojas mokyklos 
nematė visą savaitę. Mus visus 
sujaudino ir sudomino mokyk
los gyvenimu įvykis su mano 
pusbroliu Jonu Zorsku. Mes jį 
laikėme mokslui tikrai negabiu. 
Mat, pirmąjį skyrių lankė tre
čius metus. Bet turėjo puikią 
“zascipulką”, kurios mes jam 
visi pavydėjome. Kartą Jonas 
stačiai generolu dėdamasis, gar
siąja “zdscipulka”. rodydamas 
tekstus skaitė linguodamas: 
“car, carica. voverica” (caras, 
carienė, Voverienė). Mokytoją 
pagavo pyktis, neišlaikė ir pri
bėgęs pokštelėjo per ausį. Zors- 

ko Jonas pūkšt ir nuvirto kaip 
pėdas tarp suolų. Mes visi bai
siai nusigandome. “Užmušė Jo
ną”. Tas negyvas išgulėjo apie 
5 minutes. Bet atsigavo. Mo
kytojas taip pat buvo išsigan
dęs. Jono daugiau nebarė, ne
mušė.

Buvo vienas mokinys (Vai
čiulio Martynas), kuriam mo
kytojas buvo pereitais metais 
nulupęs ausį. Berniukas buvo 
tylus ir apie ausį niekados 
neužsimindavo.

Likti po pamokų buvo mo
kinių kasdienė duona. Retes
nis dalykas — palikti visą kla
sę. Kartą mes skaitėme “Kor- 
milica Volga” (Volga maitinto
ja). Straipsnelis sunkus, apra
šomasis žodynas neįprastinis. 
Skaitėme prastai. Mokytojas pa
darė sprendimą: visi po pamo
kų. Vadinasi, visa vienuolika. 
Pasilikom. Kol dar buvo žiemą 
šviesu, mes skaitėme, kai su
temo, sustojome apie krosnelę. 
Mokytojas parėjęs vidurnaktį, 
rifus išgirdo. Atėjęs pasakė, kad 
visi — namo, šaltą žiemos nak
tį visi dūmėme namo. Tėvas bu
vo apsirengęs eiti manęs ieško
ti. Ūdrija apie mūsų palikimą 
žinojo per žyduką, kurį buvome 
išleidę į namus bulkelių. AŠ 
tuomet gyvenau Jackonyse (2 
km. nuo Ūdrijos).

Kitą kartą visi neišpildėme 
uždavinio. Tikriau sakant, aš,

(Nukelta į 5 psl.)
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Linksmų Šu. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems mūsų pirkėjams ir draugams

J 1 Laisvę Nr. 22, atsiliepda- 
frgįl < mas dėl ateitininkų organiza- 

cijos sukakties ir ta proga su- 
' rengto kongreso, priminė: jau 
' ! trys savaitėš po kongreso, 

■Mi** Chicągos antras dienraštis
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cijos sukakties ir ta proga su- Ateityje Nr. 9 Vytenis rašo

KAUNAS BAKING COMPANY
4

WEDDING and BIRTHDAY CAKES
304 Olivia StreeJ McKees Rocks, Pa.

Phone: FEderal 1-4455

Linksmų Kalėdų Švenčių
mūsų klijentams ir draugams linki

TONY SAVATT & SONS
BEER DISTRIBUTOR

364 Helan Street McKees Rocks, Pa.
For delivery call: FE 1-1183; FE 1-1222

t***

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

JOSEPH WENTZ, JR

LAIDOJIMO NAMAI

Tel. CE 1-2200

1323 N. Franklin St. Pittsburgh 12, Pa.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus 
sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus

A. L. WENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

2128 Carson Street 
r

S. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. HEmlock 1-0203

o 
‘nė 

viena eilute nepainformavo sa
vo skaitytojų” apie ten buvusį 
kongresą. Nesidomėjusi nė ki
ta “katalikams svetimoji spau
da”. O įvykis nebuvo eilinis

ibi faktą, nesiimame priekaiš
tauti nei tam nei kitam atski
ram laikraščiui, nes taip jau 
nuo seno ir maždaug visų pri
prasta. Tačiau manome,
toks įprotis yra nelemtai susi- 
dar^s ir vertas nusikratyti.

Nelaikome normaliu dalyku, 
kad "nesavaisiais" nesidomima 
kitaip kaip dėl ko nors išeinant 
prieš juos "kovon".

Autorius mano, kad reikia 
informuoti apie visus lietuvišką 
darbą dirbančius ir jų žygius. 
Tai prisidės prie vienas kito 
pažinimo ir fanatizmo pašalini
mo.

U 
i

Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

V. J. KRAUS, *JEWELER

V. KRAU2LYS, Savininkas

1816 Carson Street Pittsburgh 3, Pa.

Tel. EV 1-4850

Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

ANTHONY URBON

LIGHT LUNCH and GRILL

214 Tabor Street Pittsburgh 4, Pa.

Tel. FEderal 1-9249

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems mūsų draugams

LIBERTY HALIz
PETRAS IR MARIJONA JURGAIČIAI

Petras Jurgaitis dar gyvas

Lietuviška užeiga — parduodame įvairius gėrimus

2204 Carson Street Pittsburgh 3, Pa.
Tel. HE 1-9795

SVEIKI SULAUKĘ LINKSMŲ KALĖDŲ

Charles Market
Maisto krautuvė

2136 Fifth AVenue
Phone: EX 1-0473

supta

■f

dėl to paties dalyko. Nors kon
gresas buvo *1960 metu bėgy
je ... vienas iš lyškiauriųjų 
lietuviškų susibūrimų”, teėjau 
“didžioji lietuviškos laikrašti
nės spaudos da’i; labai šykš
čiai, jei iš viso, atsitiesė apie 
šį ateitininkiškajv/ki .ikėtąsi 
bent trumpos objektyvios žinu
tės tokiuose laik . L rieše kaip 
Naujienos bei D: t a ... Liūd
niau tačiau nutei.. . as, kad 
net katalikiškos s a ’.os ryš- 

kad kusis leidinys d” >.s Drau
gas nerado reiks o J .amai at
vaizduoti paties »vj ’.

Toliau autorius ko, kodėl 
taip tyla apeinam’ svarbūs Įvy
kiai. Esą

"atsakymas glū j pačios lie
tuviškos spaudos siruktūro;®. 
Ji pasidariusi akademinė, net iš
tinai gyvenimo pu^są juntanti 
ir su gyvenimu einanti.

Ji nebando ieškoti, rasti, su
medžioti naujienų, bet tenkina
si tuo, ką jai kiti sutelkia, su-

KALĖDŲ IŠKILMES WASHINGTONE
Washingtono karo apygardos 

viršininkas kartu su Christmas 
Pageant of Peace ruošia Kalė- 

, dų istoriją paveiksluose ir Ka- 
i ledų muzikos koncertą gruodžio 
; 18.' Koncerto programoje JAV 
i orkestras sugros ir kariuome

nės choras sugiedos lietuviškai 
: “Sveikas Jėzau gimusis” ir 

“Linksmą giesmę”.
Iškilmės bus 8 vai. vak. Con- 

stitution Hali. Įėjimas su pa
kvietimais. Popiet 5 vai. tas

> pat koncertas bus ten pat ir 
į įėjimas laisvas. Po koncerto va- 
i kare ambasadorius Morą ruo- 
i šia priėmimą Constitutional 
i Hali, Į kurį yra pakviesti daly- 
s vauti Lietuvos atstovas ir p. 
i Kąjeckienė.

Gruodžio 23 5 vai. popiet 
JAV prezidentas uždegs švie
sas ant JAV ir tautinių Kalė
dų eglučių parke prie Baltųjų 
Rūmų. Toje pačioje vietoje bus 
ir Lietuvos pasiuntinybės eglu
tė, papuošta lietuviškų motyvų 
šiaudinukais. Eglutei papuoša
lus pagamino Chicągos kazimie- 
rietės seserys. Iškilmių metu A. 
Vitėnaitė, pasipuošusi tautiš
kais drabužiais, įteiks Vaikeliui 
Jėzui simbolišką dovanėlę — 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę.

Gruodžio 26, 8:30 vai. vak. 
Lisner auditorijoje bus The 
Christmas Pageant cf Peacs 
festivalis su įvairių tautų mu
zika ir tautiškais šokiais. Bal- 

(nukelta į 3 psl.)
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LAIŠKANEŠYS Įklimpęs Manhattene j sniegą.

Pittsburgh, Pa.

CHARLES SPIRGIS, savininkas

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

JOSEPH G. YURASEK

BEER - WINE - LIQUORS and LIGHT LUNCHES

1828 Carson Street Pittsburgh, Pa.

HE 1-9266

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ ■ į

linki visiems

A. Enkausky ir J. Gailevičiy šeimos

— - ■ ■„ ■■ . ■* ... Į ■

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina visus 
savo klijentus ir draugus

siunčia. Kabinetuose sėdint, . 
sunku gyvenimo pulsą atspin- ' 
dėti”. ;

Atsiliepimai labai dėmesio i 
verti. Jie abudu kalba apie vie- i 
ną akivaizdų įvykį. Tokių įvy- > 
kių būtų begalės, kada lietuvĖ- i 
koji spauda tikrai nušviečia, i 
a.:ot Krilovo, museles ir vaba- i 
lėūus, o nepastebi dramblio. >

Iš dalies taį_ nutinka, be abe- i 
jo, dėl tos priežasties, kurią iš- ; 
kėlė pirmasis apžvalgininkas — >
dėl nelemto įpročio informuoti i , ■ . .
tik apie “savuosius”. Tokiu at- ^Cambridge Bottling Berkshire Beverages ; 
veju teks palaukti, iki tas įpro- > ■ ' «

raštis atvira širdim priims vi
sus lietuviško dėmesio vertus 
įvykius.

Iš dalies tai nutinka ir dėl 
tos lietuviško laikraščio “struk
tūros”, kaip sako antras ap- s 
žvalgininkas. Galima su juo no- i' 
rėti, kad ta “struktūra” pasi- i 
keistų — kad redaktoriai nešė- • 
dėtų “kabinetuose”, o skraidy- ! 
tų po gyvenimą, siuntinėtų ko- i 
respondentus, fotografus tų Į- ‘ 
vykių stebėti, ištirti. Gyvenimo 1 
tikrovė betgi su šiuo noru ne- ' 
nori skaitytis. Visi lietuviški ‘ 
laikraščiai ne iš tų, kurie turi ‘ 
tokias pajamas, kad galėtų bent

tis išnyks, ir lietuviškas laik- ■
*»OC*4ėc» «»«

CO.
Broliai PUZ.1NAI, savininkai 

Išdirbėjai auksčiausios kokybės minkštų gėrimų

4-6 BERKSHIRE ST. Tel. TR 6-8374 CAMBRIDGE, Mass.

!flMWMiWSRroW!W^^

Linksmu Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų linki

OBSERVATORY HILL FLORIST
AL. JAKUTIS, savininkas

Pristato visiems reikalams visada šviežias ir gyvas gėles

196 CONCORD AVĖ. CAMBRIDGE, MASS.
TeL TR 6-1340, namų MY 6-1261

korespondentam apmokėti su- ‘ 
gaištą laiką, kelionės, pašto, fil- ‘ 
mo išlaidas. Laikraščiai 'teturi ‘ 
po kelis žmones, kuriem ten- = 
ka visą medžiagą paruošti, de- 
ja, “kabinetuose”. =

Norą su tikrove derinant ga- 
Įima būtų dar tokia konkreti ‘ 
išeitis: organizacijos ar asmens, ‘ 
renkdami kokias iškilmes, turi 5 
Į savo planus įtraukti . ir in- 
formaciją — parūpinti medžią- 
gos, kuria laikraštis galėtų pa- : 
skelbti ištisai ar panaudoti da- '■ 
lim; ba to, tą medžiagą turėtų ■ 
pasiųsti laikraščiui ne po mene- : 
šio po įvykio, bet laiku.

Laikrašas skirtas visuomenės \ 
tarnybai, tačiau, šios dienos po- [ 
puliariu žodžiu tariant, ne tos ‘ 
visuomenės kolonializmui’. Tar- \ 
nyba reiškia abipusius santy- \ 
kius: laikraštis patarnauja tai’ 
visuomenės daliai, kuri atsilie
pia taip pat patarnavimu.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina visus
1
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SEASON’S GREETINGS — LINKSMŲ KALĖDŲ

WAITKUS FUNERAL HOME
PRANAS WAITRUS, laidotuvių direktorius 

Suteikia visiems nuliūdimo valandoje 
mandagiausi patarnavimą

197 WEBSTER AVĖ. ___ CAMBRIDGE, MASS.
Tel.: TR 6-6434 ~

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų linki

WEBSTER MEAT MARKET
A. DAUKANTAS, savininkas 

Aukščiausios kokybės valgomieji produktai 
ir pasirinkimas importuotų valgių

187 WEBSTER AVĖ. CAMBRIDGE, MASS.
Tel. KI 7-8533

Amerikoje 1C didžiausių .
ritėsiu s
Pagal gyventojų paskutini su- . 

rašymą New Ycrkas turi 7,781, « 
£3 i gyventojus, Chicago 3.550, į 
404. Los Anje'es 2,479,015, t 
Pri a ’eiphia 2.002.512, Detroit > 
1 67 .144. Baltimore 939,024, i 
Ik:on 938.219, Clevelandg 
37 Y. 3, Washirgton 763,956,g 
G., l.ojis 750.026.

Pinigai ir Afrika
‘. erika investavo į Afriką į 

•J .3 3 mil. dol. Investavimas; i 
1957 buvo 63 mil. inves- !

? dabartiniu metu 200 mil. i 
investavo tik Į tuos Į- 

i k aštus, kurie yra jų s 
jo — Etiopiją, Ghaną, Gui- ! 

— 138 mil. - •
:p balsuos Vokietijoje : ■ 

. kietijoje jau dabar apklau- !

BALTIC P & B BAKERY
Cambridge Street Cambridge, Mass.

Telefonas: UN 4-2313
Galite pirkti:

Baronkų; Pyragų su obuoliais - cinamonais - aguonomis

Prieš Kalėdų šventes ir Kūčioms — krustų - šližikų 
Mūsų lietuviška duona parduodama Super-Markets ir kitose 
krautuvėse.

815
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Best Wishes for Christmas and The New Year

The Cornuell Memorial Chapel

Eąuipped and Qualifi?d to Serve Anywhere 
Through Our Membership Affiliations

GEORGE E. CORNWELL & SONS, INC. — Proprietors

Telephone CY 5-1819,
ką balsuos rinkimuose !

ĮjBĮį ajsuįs «**»»> ato'Moterų 55 proc. pasisa- 
CDU, dabartinę vyriau- 
r tik 33 proc. už social- 

Gj. itk/atus. Vyrų tik 39 proc. 
pasisakė balsuosią už CDU, o ■

-- . i■ij už socialdemokratus.

SIŲSKITE KALĖDINIUS IR NAUJŲ METŲ DOVANŲ PAKIETUS SAVO GIMINĖMS! 
f LIETUVĄ, Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublika*. — Licensed by INTOURIST 
Jei norite, kad jūsų dovanų pakietai pasiektų adresatus prieš šventes, siųskite šiandien. Nedelskite! 

Pasinaudok patikimu. Kruopščiu ir greitu musų tirmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0, INC.

DURING NOVEMBER AND DECEMBER THE MAIN OFFICE 
WILL BE OPEN FROM 9 A.M. — 8 P.M. DAILY;
BRANCH141 Second Avė. IjVILL BE OPEN TILL 9 P.M. daily.

135 W. 14th Street 
NEW YORK 11, N. Y. 
Tel. CHelsea 3-2583

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY, N. Y. 
Tel. GRamerey 5-7430

3216 Sunset Blvd. 
LOS ANGELES 2S, Calif. 
Tel. NOrmandy 5-9887

217 E. Hennepin Avė. 
MINNEAPOLIS 14. Minn. 
Tel. FEderal 2-4908

332 Flllmore Avenue 
BUFFALO *. N. Y.
Tel. TL 6-2674

359 We*t Broadvvay 
Tel. ANdrew 8-5040 
SO. BOSTON 27, Man

132 Franklin Avenue 
HARTFORD. Conn. 

Tel. Chapel 6-4724

39 Raymond Plaza W. 
. NEWARK, N. J.

Tel. MArket 2-2877

900 Litemry RA 
CLBVELAND 13, Ot»lo 
Tel. Tdwer 1-1461

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, Mich. 

Tel. TOwn*end 9-3980

632 W. Girard Avė. 
PHILAOELPHIA 23. Pa.

Tel. WAInut 5-8878

1855 West47th Street 
CHICAGO 9. ILL.
Tel. FRontler 6-6755

184-186 Monroe Street 
PASSAIC, N. J.
Tel.: PR 3-5376

Mani didelė ir patiktam firma yra jau patenkinusi tūkstantiu* klijentų. 100% garantuoja, kad kiek- 
*Jenaa siuntiny* boa įteikta*. Bu* tteiun&amaa 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 6-7 sa- 
vaJtių laikotarpyje; oro paštu 7-12 dienų. Mūaų įstaigoje JO* galite gauti įvairiausių geriausio* rūftes 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui.

&

Warenham, Mass.. ..,

Season’s Greetings from

MENS - WOMENS — CHILDRENS

> : 47 Montello Street Brockton. Mass.

BEST W7SHES FOR CHRISTMAS

and

THE NEW Y E AR

JONĖS & VINING, INC

J. V. LAŠT MANUFACTURERS

Brockton. Mass.
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Iš KAIRĖS i dešinę: Alė Rūta, Algirdas Gustaitis, Enšlavs Eglitis, Veronika Janelsina-Eglitis.

PAS LATVIŲ RAŠYTO PRIE PACIFIKO
kos Angeles, Calif., priemies

tyje Pacific Palisades, gyvena 
įdomi pora: vienas žymiausių 
latvių rašytojų — Anšlavs Eg- 
titis ir jo žmona — dailinin
kė Veronika Janelsina. Gražus, 
moderniškas namas. Skoningi 
baldai, milžiniška biblioteka, 
daug paveikslų. Seimininkai ma 
lonūs ir vaišingi. Rašytojas An
šlavs Eglitis draugauja su lie
tuviais, ne kartą lietuvius yra 
paminėjęs savuose laikraščiuo
se.

Įdomiausia, kad Egličiai pra
gyvena tik iš meno,' iš kūry
bos. Ir iš kūrybos tik savie
siems, sava kalba. Tik vieną 
novelę ponas Eglitis neseniai 
yra pardavęs amerikiečių žur
nalui. (Be to, prieš metus vos 
nepardavė vieno romano filmų 
bendrovei). Šiaip angliškai iki 
šiol jis nieko dar nėra spaus
dinęs (yra jo kūrybos išverstos 
į estų kalbą). A

Latviu Amerikoje žymiai 
mažiau negu lietuviu, nes ligi 
paskutinio karo labai nedaug 
i y Amerikon emigravo. Naujai 
atvykę atsinešė iš savo krašto 
geresnę už lietuvius tradiciją 
— uoliai remti savo kultūrinį 
darbą. Dėlto j y laikraščiai, 
knygos, vaidinimai, chorai gra 
žiak išsilaiko

tesnės. negu mūsų laikraščių; 
latviai nė kiek neabejoja, kad 
prenumeruoja bei knygas per
ka kiekvienas jaunas ir senas 
latvis, kuris tik moka skai
tyti, Į jų teatro spektaklius ar 
literatūros vakarus, ar koncer
tus žmonės lankąsi, galima šaky 

/.ti, visuotinai. Namie pasilieka 
tik ligonys ar nepaslenka se
neliai. Kultūrinius reikalus dau 
remią gerai Įsikūrę profesiona
lai. Be p. Egličicr iš literatū
ros gyveną dar du latvių rašy
tojai Amerikoje. Jie trys pra: 
gyveną iš raštų pilnai, ir, atrodo 
gerai, o dar keli — dalinai.

Ir tai juo nuostabiau, kadan
gi lątvių Amerikoje, turbūt, 
kelis kartus mažiau negu lietu
vių. A. R,

D AR B I N I N K A S

Prieš šWutinį kolonializmą
Darbininkas buvo paskatinęs 
aitytojus, kad kreiptųsi įMr. 
iristian A. Herterį, valstybės 
ki etorių, su prašymu imtis 
iciatyvos prieš sovietinį kolo- 
aiizmą Baltijos valstybė**. Ne- 
nome, kiek mūsų skaitytojų 
eipėsi į valstybės departa- 
entą tiesiogiai, tačiam geras 
būrys , pasinaudojo Darbinin- 

> pasiūlytu pavyzdžiu ir savo

Dėkojame už taikę

kaus bendradarbiavimo. Verti
name ir kaip ženklą, kad tarp 
skaitytojų tebėra gyvas tas as
meninio atsakingumo pajauti
mas, kurio reikalą buvo pabrė
žęs paskutinis Amerikos vysku
pų laiškas: žiūrėti ne ką kiti 
daro ir turi daryti, bet ką ga- 

areiškimus atsiuntė redakcijai. 1 įėjau padaryti aš pats ir ką pa- 
Redakcijai malonu padėkoti 

iem skaitytojam ir jų artimie- 
iem. kurie atsiliepė į paskati- 
imą. Jų atsiliepimą vertiname 
aip ženklą, kad taip skaityto- 

lį ir laikraščio esama palan

dariau.
Negalėdami kiekvienam atsi

liepusiam pranešti, čia skelbia
me pavardes tų skaitytojų, ku
rių atsiliepimus esame gavę ir 
su lydimuoju raštu pasiuntę

BALTIMORES ŽINIOS

tvar-

labai 
savo

Kalėdiniai sveikinimai klebo- 
io prel. L. Mendelio ir parapi

jos kunigų pasiųsti visiems pą- 
rapiečiams. Šių metų sveikini
mo kortelė yra viena iš gra
žiausių. Kartu su sveikinimais 
pridėtas klebono laiškas, kuria
me nuosekliai aprašo parapijos 
veiklą ir nurodo pamaldų 
ką per Kalėdų šventes.

Vaikučiu vaidinimas 
gražiai pavyko. Publika
entuziaztišku rankų plojimu iš
reiškė pasitenkinimą vaikučių 
parodytais gabumais. Prel. L. 
Mendelis išdalino gražias dova
nėles Kūdikėlio Jėzaus vardu. 
Savo gausiu dalyvavimu žmo
nės parėmė seserų mokytojų 
ir vaikučių pastangas.

Afrikos misijose dirbusios- se
serys rinko aukas šv. Alfonso 
bažnyčios prieangyje gruodžio 
8. Žmonės gražiai parėmė se
serų kilnų darbą — skleisti 
Kristaus mokslą tolimoje Afri
koje.

' Uršulė Burokienė savo drau
gų. giminių ir gerų pažįstamų 
buvo pagerbta iškilmingais pie
tumis lietuvių svetainėje gruo
džio 11. P. Burokienė dalyvau
ja įvairiuose lietuviškuose pa
rengimuose. Jos užeigoje ne vie 
nas yra praleidęs mąlonias va
landas ir valandėles per krikš
tynas ir kitus pobūvius. Jos 
skaniai pagaminti valgiai ir ma
lonus patarnavimas visiems pa
tinka. Sį kartą buvo staigme- 

,na — ji pati buvo pavaišinta 
ir pagerbta. Visi palinkėjo jai 
geros sveikatos ir ilgiausių me
tų-

Bažnyčios atnaujinimas bus 
baigtas prieš Kalėdas. Šv. Al
fonso bažnyčia graži, bet da
bar jos naujas puošnumas dar 
labiau sužavės tuos, kurie ją 
aplankys per šias dienas prieš 
Kalėdas. Prie bažnyčios pasta
tyta didelė Betlėjaus prakartė- 
lė. Daug kas praeidamas susto
ja ir gėrisi. ,

Jonas Obelinis

T. Venckus, Nor-
Kazys Miklas. Gr.
Paul

Mass.; Jonas Dai-
Verbickas,

CARINĖJE MOKYKLOJE

valstybės sekretoriui, štai tas 
sąrašas:

Kun. Jonas Ruokis, Little 
Falls,. N. Y.; Walter Saųpor ir 
Monika Saunor, Rochester, N. 
Y.; Alfonsas Baika. So. Bos
ton, Mass.; Kazys Butkus, Broo- 
klyn, M. Y,; John Steponaitis. 
Waterbury, Conn.; Monika Na
vickas, Brooklyn, N. Y.; John 
Sprainaitis, Paterson, N. J.; An
tanas Žitkus, Hartford. Conn.; 
Antanas Maceika, Richm. Hill., 
N. Y.; Antanas Pūras, Brooklyn, 
N. Y.; Kleopas Stasiūnaitis, Ne 
town, Conn., Stella Josapaitė,' 
Scranton, Pa.; Stasys Vanagas. 
Irvington. N. J.; Mrs. M. Auš
rotas, Richm. Hill, N. Y.; Aud
ronė Skabeikaitė, Brooklyn, N. 
Y.; Andre\v 
wood, Mass.; 
Neck, N.Y.; 
So. Boston,
lidėnas, Pittsburgh, Pa.; Vacys 
Ramonas. Wilkes Barre, Pa.; 
Aleksas Grinius, So. Boston, 
Mass.; Vygintas Grinius, Alles- 
ton, Mass.; Roger W. Hubbard. 
Middleton, Mass.; Izidorius Mi
lius, So. Boston, Mass.; Wal- 
ter Germant. So. Boston, Mass.; 
dr. Thomas F. Kelley, Cambrid- 
ge, Mass.; Gerald Struss, Cam- 
bridge, Mass.; Terrence Mc. S. 
Landers, Cąmbridge, Mass.; Wil 
liam Pendergast, Cąmbridge, 
Mass.; Zigmuntas K. Ūselis,’ So. 
Boston, Mass.; Kazys Grinius, 
Boston, Mass.; Jonas Ūselis, 
Jurgis Jurėnas, Mrs. Maria Ju
rėnas, Walter Conley — visi 
iš Boston, Mass.; Frederich M. 
Stauton, jr., Brockton, Mass.; 
Robert G. Kenny, Stoneham, 
Mass.; Regina Černiauskaitė, Jo- 
sephine Chapa, Joseph P. Mar- 
kelionis, Beatriče Markelionis, 
K. Paukštys, Eilėn Balchunas 
ir Andrew Balchunas, Mary No- 

’ vickevich — visi iš So. Boston, 
Mass.; Rev. Anthony Benzevich,

hš VISUR
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— Studiją dienos rytinio pa
kraščio studentam ateitininkam 
bus gruodžio 27 - 31 su Nau
jųjų Metų sutikimu. Studijas 
praves dr. J. Girnius. Vieta — 

'Pennsylvanijos univers berniu
kų stovykla Greenlane, Pa. Re
gistruotis iki gruodžio 20 sava 
draugovėse arba adresu: G. 
Naujokaitis, 73 Hemlock SL, 
Brooklyn 8, N. Y.

— Julius Rūkas, gyvenąs 
Omahoje, Nebraskoje. susilau
kė savo šeimos, atvykusios iš 
Lietuvos. Truskavos, Panevėžio 
apskr. Atvyko žmona Kotryna, 
sūnus Vidas ir duktė Laisvū
nė. Sūnui yra 19 metų, duk
rai — 16.

— Sol. Aldona Stempužienė, 
kuri su sol. St. Baru buvo iš
vykusi į Pietų Amerikos lietu
vių kolonijas koncertuoti, po 
pusantro mėnesio grįžo. Sol. 
St. Baras grįžo kiek anksčiau.

rašytojas. Jo dramos ir kome
dijos tremty vaidinamos su di
deliu pasisekimu. Prieš kelias 
savaites latvių dramos teatras 
buvo atvažiavęs iš New Yorko 
į Los Angeles ir turėjo čia du 
Egličio veikalo spektaklius. Ta 
jo drama vienų metų sezone 
Kanados ir Amerikos latvių ko
lonijose susilaukė 41 spektak
lio. Autorius tik už tą sezoną 
gavo 1.200 dol. honoraro. Te
atro grupės, darbininkai ir ak- -Mit-u- •- o , s r » j -sr -•* •, . - , * ... . . (Atkelta is 3 psl.) Ir kadangi.šitaip ar panašiai?tonai buvo apmokėti, be to, r , . , “ -a t i • n- • , , , ,. . . kartodavosi gana dažnai, taiVeronika Janelsina - Eglitis grupei liko dar pelno. dėl to, kad kitu atveju visi nuo . . 6 . . x - ,.x° „ .... r - - j i su tuo buvo taip apsiprasta, leie rengia literatūros popietę,žinoma, kaip dailininke, reme- Anšlavs Eglitis romanus par- manės nusirasydavo. Mokyto- . . , , „J 6 , , Z Hr r kaip su kasdiene mokyklos Programoje dalyvaus ir savos

kūrybos skaitys žymieji mūsų 
menininkai: poetas Jonas Ais
tis, rašytojas Antanas Vaičiu
laitis ir aktorius Henrikas Ka
činskas. Baltimoriečiai džiaugia
si reta proga išgirsti gyvąjį kū
rėjų žodį ir rengiasi gausiai 
popietėje dalyvauti. B.

jų turi ne vien latvių tarpe, duoda laikraščių redakcijoms jas liepė visiem pasilikti po .pa- 
Anksčiau ji buvusi gera por- dar neparašytus, honorarą gau- mokų. Pasilikę daugumas spren 
tretistė. Jos “Motina ir kadi- damas iš anksto. Romanas ra- dė uždavinius, o kiti caro por- 
kis” buvo paskutiniame '‘ Lietu- šomas ir spausdinamas. Ir da- tretui nupiešė ūsus. Tą vakarą 
vių Dienų” numeryje), dabar bar vienas jo romanų spausdi- mus paleido gana- anksti. Ry

tojaus dieną visi pastebėjo, kadpiešia daugiau abstraktinėmis 
temomis, linkdama į moderninę 
išraišką. Įdomios jos paveikslų 
kompozicijos ir gražūs spalvų 

Daugiausiai piešianiuansai.
aliejiniais dažais.

Anslavs Eglitis. atrodo, sėk
mingiau parduoda savo kūri
nius. nors teturi kol kas rinką 
vien latvišką. Yra parašęs ir 
išleidęs jau 25 knygas, roma
nus ir dramas. Kai kurių kny
gų išleista po kelias laidas. 
Iliustruotos daugiausia jo žmo- 

. nos arba jo paties, nes ponas 
Eglitis ir dailininkas, ne vien

f Prieš šventes

šeštadieninės mokyklos tė
vų komitetas liętuviškai kūry- 
bai ir mokyklos pedagogams - SommerviUe Mass.;Mar&a Ben-
pagerbti juodžio 18, 4 vai. po- L ~
piet šv. Alfonso parapijos sa- mas yaįęjus Qna Vaičius, Au-

zevich, So. Boston, Mass.;? Do»-

namas laikraščio “Laiks” atkar
poje (du kart į savaitę pasiro- caras su ūsais. Dabar jis buvo 
dąs. kaip ir Darbininkas). Lat
vių žurnalų ir laikraščių re- helmą H. Mokytojas, išaiški- 
dakcijos moka honorarus ne 
vien už grožinius rašinius, bet 
ir už reportažus bei kitokią 
publicistiką, net ir už, kores
pondencijas. Kadangi ponas Eg
litis yra ir žurnalistas, uždirba 
neblogai ir už tuos rašinius.

Kaip latvių laikraščiai ir kul
tūriniai žurnalai išsilaiko? De
talės nežinomos. Tik iš p. Eg- 
ličio patirta, kad jų laikraščių 
prenumeratos kelis kartus aukš-

panašus į vokiečių kaizeri Vil-

nes kaltininką, liepė jam eiti 
į koridorių, pats pasiėmė bizū
ną ir išėjo į koridorių. Mes 
girdėjome tik sienas ardanti 
rėksmą.

tvarka. Kitaip besielgiančio mo
kytojo mes net neįsivaizdavo
me. Kai aš dar vienerius metus 
lankiau mokyklą ir man jau 
buvb pavestas mokyti pirmasis 
skyrius, tai mokytojas sakė, 
kad mušti reikia, nes priešin
gu atveju jie manęs pradėsią 
neklausyti. Tuo patarimu nie
kada nepasinaudojau.

Vasarą mūsų mokytoją iškė
lė. Susirinkę ant kapinių, už 
tvoros, mes žiūrėjome ir susi-

graudinę beveik verkėme, sa
kydami: kartais jis buvo net 
geras, ypač kai būdavo girtas 
ir ant katedros užmigdavo . ..

PAPIGLNIMAS IR DOVANOS
s DARBININKO administracija prieš Kalėdų šventes ir 
f Naujus Metus kviečia pasinaudoti dideliu
f PRENUMERATOS PAPIGINIMU IR DOVANOM

• DARBININKĄ užsakant nuo dabar ligi 1961 metų pabaigos 
pfenumerata skaitoma tik 5 doleriai ir duodama priedo viena iš 
žemiau išvardintų knygų (pasirenkama užsakytojo).

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

® Dr. A. Maceina SAULfiS GIESMĖ. LIETUVIŲ ARCHYVAS - 
w Bolševizmo metai. Arkivysk. J. Skvireckas LEKCIJOS IR EVAN- 
1 GĖLUOS, Arkivysk. Pr. Būčys — MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
1 LIURDE, Guareschi DON K A NU LI AUS MAŽASIS PASAULIS (I 
® dalis). J. Gailius SUSITIKIMAS, Prėl. Pr. Juras PRANAŠYSTĖS 
1 ’ APIE PASAULIO PABAIGĄ, Dr. Pr. Gaida MILŽINAS. DIDVY- 
£ RIS, ŠVENTASIS, Dr, J. Girraus LAISVE IR BCTIS, O. Swett 

Marden DŽIAUGEIS GYVENIMU, Mark Twain PRINCAS IR
« ELGETA. A. Giedrius TĖVŲ PASAKOS.

Prašau siųsti DARBININKĄ

Vardas ir pavardė .

Adresas

Norėčiau gauti knygų .

DĖMESIO!

JUOZAS BACIONAS ir jo žmona drauge su Vasario 16 gimnazijos Vokietijoj * mokytojų grupe lanko tos gim
nazijos valgyklų, kurioje matome ir keletu jaunučių mokinių.

Siuntiniai į Lietuvą

gustinas Bartnianskas, Victoria 
Anderson, Anna Shuman, Pet
ras Jočys, Jonas Marcinkevi
čius, Victoria Tockas — visi 
iš Hudson, N. Y.; Jonas Juška 
iš Rochester, N. Y.; Augustas 
Paškonis, Chicago, III.; Domi
ninkas Razulevičius, Kazys Ši
mėnas, George Wersiackas — 
visi iš Norwood, Mass.; Dr. J. 
Pranaitis, Linden, N. J.; Joseph 
Baltrus, Du Bois, Pa.; Marija 
Graužinis, Chicago, ĮJ1.; A. Ži
lėnas, Coniston. Can.; Vacius 
Prižgintas, Los Angeles, Calif.; 
VI. Pivoriūnas, E. Meadow, N. 
Y.; Ant. Tomkevičius. Pitts
burgh, Pa.; Vincas Klova, Los 
Angeles, Calif.. Elena Bersenas. 
Welland, Ont., Canada.

— Vasario 16 gimnaziją 
parėmė Baden - Wuertembergo 
krašto vyriausybė Vokietijoje, 
suteikdama vienkartinę 20,000 
markių paramą. Numato tokią 
pat paramą suteikti ir kitais 
metais; taip pat numato paskir
ti 30,000 markių statybinėm iš
laidom.

— Zueriche, Šveicarijoje, lap
kričio 11 buvo surengtas pa
vergtųjų tautų koncertas. Kon
certą rengė dešimties pavergtų 
tautų pabėgėlių organizacijos. 
Lietuviam joje atstovauja A. 
Paulaitis ir J. Stasiulienė. Kon
certe buvo išpildytos trys lietu
vių dainos. Dainavo iš Lvovo 
kilęs ukrainietis tenoras O. Ni- 
zankovskis.,

— Weidene, Vokietijoje, Vė
linių išvakarėse, lapkričio 1, 
vietos katalikų klebono rūpes
čiu buvo papuošti mirusių lie
tuvių kapai; uždegtos žvakutės. 
Tose kapinėse yra palaidotas 
kun. N. Raštutis ir daugiau lie
tuvių. Kai kurie kapai apleis
ti. Giminės ir pažįstami tuo rei
kalu gali kreiptis adresu: A. 
Pračkys, (13b), Weiden - Opf., - 
Oberer Mark 31, W. Germany.

— Kalėdos artėja — dova
nas pirksite, tai nepamirškite 
dovanoti gerą knygą, perkant 
ją pigiai. Pasinaudokit Gabijos 
metiniu knygų išpardavimu. Kai 
nos atpigintos iki 90 proc. Pra
šykite katalogo su adresu: Ga
bija. 87-85 95 St., Woodhaven 
21, N.Y.

(nurodyti pavadinimą*

t LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
LONDONE

£ Pranešame visuomenės žiniai, kad švenčių proga gauta daug naujų
► {vairių medžiagų iš ko galima pasirinkti sudarant siuntinius savo 
t artimiesiems; 100 jvairių medžiagų vyriškiems kostiumams
» » 200 jv. medžiagų moterišk. kostiumams ir suknelėms
► 100 jv. medžiagų moterišk. ir vyriškiems paltams 
£ Visos vilnonės medžiagos—angliškos sii jauti mu "Made in England”
► Medžiagų pavyzdžius galima matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovų

337 UNION AVENDE

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.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 

(Long PUy Hi-R Lithuanian Records) 
papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Dainos it Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru: I* dainų 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr choro 17 dainų albumas 
Sophie Barkus radijo vakaruškininkės dainuoja. 10 liet, dainų 

ir 10 kalėdinių ..........................................
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Baltaragio malūnas. K. Borutos; išpildo Montrcalio liesu vi ų 

dramos teatras <dviejose plokštelėse» ......

SI 00

4.30

5.00
6 00

10.00

I I I i I. BROOKLYN 11, N. Y,
EV 7-4940 — EV 4-1232Užsakė

(Vardas ir pavardė) DARBININKAS. 910 Willoughby Avė. Brooklyn 21. N.Y

Naujos plokštelės išeina
prieš pat Kalėdų šventes
LITHUANIAN - AMERICAN
Long Play Hi-Fi Records

GRAŽI DOVANA VISIEMS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA!

Sol. LIONĖ JUODYT£-Mathews 
yra įdainavusi naujų lietuviškų 
dainų plokštelę
"MANO ‘

' ' LIETUVOS
PRISIMINIMAI"

(My lithuanian Mcmorics) 
Kaina $1.98

Antrųjų mšžų (angliškai*
' Chris+mas Carols'

Shcpherrt Roy and Slecping Chitd 
kaina 98.‘

Išleistos Mill Marlbnm Co.
DaUnSoj.cn* niekius 
kū-ksa-.s du>»<i»nta ir.r..Ui<U 

UŽSAKYMUS SIUSTI
ALEX MATHEWS

2S6 Union Ave„ Brooklyn 11, N Y.
, arba

DARBININKAS 
910 Willoughby Avenue 

Brooklyn 21, N. Y.



DARBI N i H K A S 1960 m., gruodžio 16 <L, nr. 86.

Steigiamas 
kultūros klubas

Sukėlė įtarimą
Belgijoje prie vienos duobės, 

kuri atsirado .įgriuvus žemei, 
kai buvo iškasta anglis, ateida
vo ir tupėdavo šuva. Po kele- 
tos dienų žmonėm kilo įtari
mas. kad bus nugrimzdęs šuns 
šeimininkas. Duobė buvo pilna 
vandens. Kai vandenį išsėmė, 
dugne rado kaulą.

Priminimas
Anglijoje vieno miestelio 

paštas prieš Kalėdas paskelbė: 
“Kalėdines dovanas prašoma 
paruošti ir siųsti anksčiau, kad 
paštas galėtų laiku įteikti. 
Anksčiau įteikus dovaną, yra 
daugiau vilties, kad ir jūs gau
site dovanų, nes vėliau apdova
notieji nebeturi galimybės tai 
padaryti".

Didelis patogumas
Vokietijoje vienas automobi

lių pirklys rodo specialiai paga
mintą prabangų nedideli auto
mobilį, Jis aiškina: “Niekur ki
tur tokio automobilio negausi
te. Jis turi vieną nepaprastą 
patobulinimą. Matote, tą myg
tuką. Kai tik paspausite, pasi
rodys raudoni skaitmens.'kurie 
primins, kada jums reikia mo
kėti skola".

Kultūros klubo steigimas
Gruodžio 11 Les Angeles li

tuanistinių studijų institutas 
minėjo savo įsteigimo penkme
tį. Gruodžio 17 kviečiamas vi
sų lietuvių kultūrininkų susi
rinkimas. Lietuvių Bendruome
nės- centrui “įsigijus savo “Ha, 
mus, kultūrinių studijų daib^s 
pasidarė įmanomas plačiu mas
tu. visai lietuvių kolonijai ben
dradarbiaujant. Tarne susirinki
me institutas bus reorganizuo
tas kita forma. Tai bus Los 
Angeles Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Klubas, kuriam 
galės priklausyti kiekvienas lie
tuvis, besidomįs mūsų kultūri
nėmis problemomis. Lietuvių 
Bendruomenė, nusistačiusi rem
ti Kultūros Klubą, duoda su
sirinkimams nemokamai patal
pas.

Steigiamasis kultūros klubo 
susirinkimas šaukiamasgruodžio 
17. 6:30 vai. vak. Lietuvių B- 
nės svetainėje. 4415 Santa Mo- 
nica Blvd. Susirinkimo progra
moje numatyta Jurgio Gliau
dės paskaita “Esmė ir silue
tai”. paskirta kultūrinio gyve
nimo problemoms gvildenti. Pa
gal anksčiau įsigyvenusią tra
diciją. po paskaitos bus disku
sijos. Vėliau kultūros klubo stei 
giamasis susirinkimas, pašneke
siai. kavutė. L. B.

LOS ANGELES, CALIF. - -

VARTOTI RŪBAI

T

PROF M. BIRŽIŠKA ir rašytojas Jurgis Gliaudą.
Nuotr. L. Briedžio.

YOUR AD 
» CANCEl O» 

C«ll LO 3-7291

Sav. V. Z E L E N I S

Niekam vertas
Vienoje senoje enciklopedi

joje iš 1901 metų rašoma: 
Uranas — baltas, bevertis me
talas. kurio Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse nerandama". 
0 kaip yra pq 60 metų?

Kad galėtų ...
Kad galėtų. Castro Barzdota

sis uždraustų Paryžiuje jauni
mui giedoti naują paplitusią 
dainelę: “Tu nekeliauk į Hava
ną!”.

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

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

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Kalėdinė dovana 
Kiekvienam verta jį pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mu
šti draugams amerikiečiams.
Užsakymas siųsti:

Ateitininkų Federacija. 
916 WilR>ughby Avė- 
Brooklyn 21, N. Y.

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

1860

Naujas “Gimtosios Kalbos” numeris
Ką tik pasirodė visų laukia

mas kalbos patarėjas — “Gim
tosios JKalbos" nr. 3. Naujaja
me G. K. numeryje randame 
keletą prof. P_ Skardžiaus 
straipsnių, taip pat rašo ir ki
ti lituanistai. P. Skardžius pa
mini mūsų rašomosios kalbos 
kūrėjo J. Jablonskio gimimo su
kaktį (1860 - 1960), teisingai 
pažymėdamas, koks didelis skir
tumas yra tarp J. Jablonskio 
ir šio meto kalbos tvarkytojų

DALIS instituto nariu. Iš k. j d.; J. Kojelis. J. Tininis, J. Gliaudą.
prof. dr. P. V. Raulinaitis ir F. Kudirka. Nuotr. L. Briedžio.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

A. Sušins-
A. Diržys.

Po 10 dol.: Teofilė Liveikie- 
nė. Brooklyn, N.Y.. J. J. Ba- 
chunas. Sodus, Mich.. Ona Bar- 
čienė, Elizabeth, N. J., M. Šnei
derienė. Cambridge. Mass.

Po 5 dol.: kun.
kas. Braddock. Pa.
K. Genys. Uršulė Matulionis. 
S. Vieįienė. visi iš Brooklyn, 
N. Y., kun. J. A. Kučingis. Los 
Angeles. Calif.. K. Skužinskas. 
N. Bellmore. L. L. N. Y., Vic- 
toria Senulis. VVorcester. Mass.

Po 4 dol.: kun. M. , F. Dau
mantas. Dearborn. Mich.. Frank 
Branou. Brooklyn. N. Y., J. 
Budres. Linden. N. J.. A. Dan
gis. Kearr.y. N. J.. Ona Mont-

vydas. Woodhaven. L.I., N. Y.. 
Pauline Mulesky. Union City. 
Conn.. J. Sescila. Baldivin. N.Y., 
V. Solomonas. Ozone Park. N. 
Y..Česlovas Stankūnavičius, Chi 
cago. m.. C. D. UarbanT Allianc 
Ohio. Stasė Vaitkienė. Brock- 
ton. Mass.. M. Vilčikienė. Cle- 
veland. Ohio.

Po 3,50 dol.: S. Maske, Broo-

Albavi-

ŠVENČIAME ŠIMTMETINJ JUBILĖJŲ 1960

Dividendai apskaičiuojami
daugiau <3*-^

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

3%
PER METUS

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir L % specialaus priedo)

31/2%
PER METUS

NORMALUS DIVIDENDAS 
METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuoiama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

tiie

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

’• .kur jūsų piniaai tarnauja tik jums?' 
BROOKLYN N’cv York

f'įsiem Parkr-nv Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at N ošti and Avenue 
P-er-'nilieni.iis - Penktadieni -is 
nuo 9 v. rvto ’ki 3 v pop e! 

Pirmnrt val-a’nH nijn r» Iki 8 v 
PResident 3-7000-

silpsti j Europą, beveik kaip nau
ji. moterims, vvrams ir vsikams 
LABAI ŽEMOMIS KAINOMIS
VYRIŠKAS KOSTIUMAS ’ 

m uja s. nuo $?0 
Kostiumai $9 

ir aiigščiau
Kelnės 100% vilnos $4 

Žieminiai palitai nuo $8 
MOTERIŠKOS SUKNELĖS $3 
MOTERIŠKAS KOSTIUMAS $4 

Vilna ir šilką®
Vilnonis švarkelis $1.50 

Mergaitėm nyloninės suknelės $1 
Nvlon bliuskelėms ir vyriškiems- 
bsUiniams kainos nuo 70< $1 

Kiekvienas daiktas beveik naujas 
Prašome įsitikinti pačiam 

be jokio įsipareigojimo ■ 
Atidarą

nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. popiet 
Nuc. pinnnd iki Pkmad. imtinai

— JSIDRMSKITE Mf SV ADRESĄ —

SZABADI DE LUX 
USED CLOTHES

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

Tel.: APplegate 7-0349

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

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 40'5 nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo* HI-FI 

aparatams
• Dideli atpisrininiai aukščiausiai įvertintoms. Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms., bei sterep_HX-FI.

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

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

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

Po 2 do!.: Prel. Ig.
čius. Cicero. III., kun. J. Sup- 
širiskas. Albany. N.Y.. kun. A. 
Petraitis. Schenectady. N. “ Y.. 
P, Slucka. Hamiltėn. Canada. 
R. Grajauskas. Windsor. Conn.. 
Juozas Leonaitis. Algirdas Pil
velis, E. Hartford, Conn. Morta 
Litvinas, Ansonia. Conn., Fran
cis Povilaitis. John Vaišvilas. 
Waterbury. Conn.. Wm. Vasi- 
lauskas. Waterto\vn. Conn.. J. 
Kniciunas. E. M.”incc!:3t. Me.. 
J. Stankevici .s. ?Ii :ni Beach, 
Fla., J. S: inis. Maiiia Domi- 
nauskas. Brooklyn. N. Y. A. 
Stankevičius, Bronx. N. Y.. Mi
ke Budenas. A. Mat klonis: Mas
peth. N.. Y.

Lietuvoje: J. Jablonskis lietu
vių kalbą grynino, o dabar ru
sų komunistų įsakomi, patys 
lietuviai savosios kalbos dės
nius turi grįsti “didingosios 

• rusų kalbos pavyzdžiu”. ‘‘Tam 
reikalui paneigiama savaimin
ga Lietuvos praeitis, visa jos 
istorija ir jai brukte brukama 
vienalytė, visas tikrąsias tau
tines savybes ir aspiracijas ni
veliuojanti komunistinė kryptis 
visur, literatūroje, kalboje, so
cialiniame gyvenime in kitur”. 
Vis dėl to. anot Skardžiaus, 
J. Jablonskio kalbos pagrindai 
lieka nesugriaunami, ir visi ban 
dymai juos pakeisti svetimais 
pagrindais nueis niekais. Už 
tai ir mes patys turime rūpin
tis savos kalbos.- grynumu.

Kitame straipsnyje P. Skar
džius primena pluoštą jau se
niau priimtų lietuviškų sporto 
terminų, kuriuos ir šiandien 
sportininkai naudoja Lietuvoje. 
Taip pat autorius plačiau na
grinėja prielinksnio “su” var
tojimo atvejus. L. Dambriū- 
nas paskelbia 26 naujų Afri
kos valstybių bei jų sostinių 
lietuviškus pavadinimus, kurie 
itin pravers spaudos žmonėms. 
P. Orintaitė paberia įdomių 
žiupsnelių, liečiančių žodžio 
reikšmių nykimą, taip pat pasi
genda tikslumo, vartojant įvai
rius panašios reikšmės žodžius. 
A. Dundulis nurodo nemaža tai
sytinų posakių, o prof. Vikt. 
Biržiška nukelia skaitytojus į 
šio šimtmečio pradžią, pasako
damas apie J. Jablonskio slap
tą lietuvių kalbos mokyklą Šiau
liuose. Klausimų kraitelėje su 
platesniais įrodymais atsakoma, 
kas geriau: papiras ar papiru
sas? Prilygti kam ar prilygti 
ką?

G. K. administracija prašo 
prenumeratorius laiku atnaujin
ti prenumeratą. Skolininkams 
G. K. toliau nebus siuntinėja
ma. G. K. prenumerata metams 
1 dol. Adresas: Kultūros Fon
das. 1347 So. 48 Ct.. Cicero, 
III. Jonas Švedas

REAL ESTATE

Ideal For Retreat House
LOCL’ST VALLEY — Lattinxt<>wn — 2 
aeres $52.000. Colonial. 5 h«-dr<•<ims. 3*į 
baths. dining room. livinng room with 
f p. wo<>d panelled fam. room. kitehen 
with svparate dim-tte. laundry room. pa- 
tiu. 2 car gar., interėom. Privati- beach.

BUILDER — ORiole 6-3387

In Christ the King Paiish
in COMMAGK. L.I. N.Y.

7 room Colonial split. 3 bedrnis.. l’į 
baths. finished playroom. w-w cąrprling. 
comb- stonn win<i'iws and doors. beauti- 
fully landscap«-d ’Ą aere property. 1 blk. 
frrnn n«-w Catholic grade school site: 
$18.990. Tel. FOrest 8-2556

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

CASEY CONTRACTOR
Alterations. repairs. painting. roof- 
ing, shngling. tiles. cellars. store 
fronts. new construction of houses. 
Snecial consideration given to reli- 
gious in-titntions. J E 6-2953 or after 
7 P.M. TR 8-7608.

RESTAURANTS

COŠIRINATION SEA FOOD BROIL 
ConsūstinK of Half Lobsti-r. Shrimps. 
Crab Mest. Scallops. Clam.

RLUE SEA RESTAURANT
135 3rd Avenue bet. 14th &. 151 h St.

Free Parking afo-r 5 P.M.
Ali Day Sat. & Sun.

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

Taip pat gaunamos ir
ninke, 910 Willoughby Avė..

1 dol. 
\Vhite

Darbi-

Brooklyn 21, N. Y.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

35 So. 8+h Street

EVergreen 7-2 I 5S:

Brooklyn II, N. Y.

Resid. Illinois 8-71 18

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
k r a u t ii v e

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY
<

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

Tel. VIrginia 6-1800
3

<

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

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

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

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

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

<<

Nuoširdžiai dėkingi 
Tėvai Pranciškonai 
Darbininko leidėjai

Brbd-vav Offm 
135 BROADWAY at Be-»ford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v rvto iki 3 v popiet • 

Pirmadieniais •— 
nuo 9 v rtn iki 7 v vakaro 

STagų 2 6676

ALBANY STORES

337 UNION AVĖ., Brooklyn 11. N. Y. • EV 7-49*0— EV 41232

BICYCLES. BABY CARRIAGES 
BABY FURNITURE. CRIBS 

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

Brooklyn, N. Y.
Ask for LOU - HY 2-6921

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

NAMŲ ADRESAS
106-33 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

DOLLS. GAMĖS. TOYS

WINTER GARDEN TAVER5. INC I

(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

JONAS DAUGIRDAS

Tel MU 3-2928
VACYS STEPONIS

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

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTO- 
/ES SALES PARENGIMAMS 1R 
ATSIRINKIMAMS NEMOKAMAI

Salė vestuvims, ir _ kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

REIKALAUKITE KATAIZKJŲ IR ĮSITIKINKITE -------- <
---- ------- - -----------------------------------------------J

VYTAUTAS tffeLECrfAS 
SAVININKAS

1883 MAOISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

Siuntiniai i Lietuvą per
LONDONO LIETUVIU

Member Feileral Deposit Insurance Corporation

• Ridgevvoodl
Tel EVergreen 2-6440



i

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų. giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje', Lietu- 
IŽĄ ttoje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
VI galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

ėiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas,

KRAUTUVES ATVIROS KASDLJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium J viršų, J 
arba INU traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y Street
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai {vertinta*

WEISS & KATZ, INC
187 0RCHAED ST, N. Y . C. GR 7-1130

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

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

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

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 & K FABRICS

1158 East Jersey Street EUzabetK N. J.
Telefonas: EUzabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Geriausios rūšies pigiausiomis loUnomis
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 0RCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

Joseph Andrusis - 

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

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

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir | kitus Sov. Sąjungos valdomu* kraštus. <Įarantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. GavČjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artinriaustas mūsų skyrius

COSMOS PARCELS Express Corporation
Licensed by Intourtst

• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: OI 5-8808
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-8509
• PATERSON 1, N. J^ 99 Main Street — Tel.: MU 4-4819
• N£W HAVEN, Conn., 8 Day Street — TeL: LO 2-1446
• PITTSBURG 3, Pa„ 1015 E. Canon Street — Tel.: HU 1-2750
• W0RCE8T£R, Mass^ 174 Millbury Street
• HAMTRAMCK, MidhL, 9350 Jos. Campan ----- ----------
• CLEVELAND 13, Ohio; 2683 W. 14th Street — TeL: TO 1-1068
• CH1CAGO 22, III, S322 W. Chicago Avenue — Tel.: BR S-096S
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• 8AN FRANCISCO, Cal„ 2076 Sutter Street — Tel.: Fl S-1571
• NEWARK 3, N. J„ 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHIL.AOELPHIA 41, Pa, 4925 Old York Rd. — Tel.: DA 4-4401
• WATERBURY, Conn, S John Street ~ Tel.: PLaza 6-6786
• GRANO RAPIDS, Midi, 414 Scribner Avė, N.W. — GL 8-2256

[GL 8-2006
• PASSAIC, N. J, 211 Menroe Street

- Tel.

Tel.: 8 W 8-2868

Tel.: PR 3-0979
• OETROIT, Mteh, 0440 MteMgan Avenue —* Tel.: TA 5-8050
• VINELAND, N. J„ We*t Lsndis Avenue, Greek Orthedez BWg. 

Skyrius atidaryta* penktadieniais, šeštadieniais ir miaiMdigiteJs

Bostono terpklužnnėse, gruo
džio 10 d. So. Bostono lietuvių 
piliečių d-jos šachmatininkai 
laimėjo prieš stiprią komsAdą 
Cambridge 2, tebestovinčių 
antroj vietoj p-bių lentelėj. 
Gediminas Šveikauskas pasižy-
mėjo, įveikdamas naująjį Bos
tono męisterį Carl Freeman, o 
mūšų jauniausias Algis Ma- 
kaitis, 15 m., tą dieną laimėjo

nutrauktą partiją iŠ rungtynių 
su Boylstcm klubu, įveikdamas 
R. Tirrell, o vakare sudorojo 
H. Dundis.

Rungtynės su Boylston klu
bu baigtos 2^2-2V^, o prieš 
Cambridge 2 laimėta 3Vž-lVž. 
Gruodžio 17 d. įvyks rungty
nės su Bostono meisteriu Cam
bridge ‘Y’, pas juos. Cambridge 
p-bių lentelėj pirmauja su 4 
pergalėm iš eilės.

Toronto miesto p-bėse Vy
ties šachmatininkai sėkmingai 
pradėjo sezoną, įveikdami lat
vių komandą 4:2. Žaidė ir taš
kus laimėjo: Vaitonis 1, S. 
Kire, A. Tarvydas Vž, Paskaus- 
kas Matusevičius 1 ir A. 
Sirutis 1.

Bostono mokyklų baigmėn į- 
sikvalifikavo Alg. Leonavičius, 
15 m. Be jo į baigmę įkeltas 
taipogi praeitų p-bių laimėto
jas Algis Makaitis.

Be šių dviejų, pirmenybėse 
dalyvavo pirmą kartą pasiro- 
dydami ir neblogai parinkdami 
taškų Ramūnas Girnius, Kazi
mieras Vaičaitis, Algis Lapšys, 
Juozas Venckus ir Tomas Dau
girdas.

Mažųjų grupėj (iki 13 metų) 
dalyvavo Jonas Daugirdas, 11 
m., kuris surinkęs reikiamą 
taškų skaičių įkeltas mažųjų 
baigmėn. Baigminės varžybos 
įvyks gruodžio 17 ir sausio 6 
d. Cambridge ‘Y’. Pradžia 9 v. 
ryto.

Naujieji metai Bostone pra
eis didelių, varžybų ženkle. 
Gruodžio 30 - sausio 2, Cam
bridge ‘Y’ rūmuose įvyks Mas- 
sachusetts valstybės ir “atvi
ros” p-bės , kuriose galės daly
vauti ir kitų “šteitų” šachma
tininkai. Varžybos bus A ir B 
klasėms.

Latvių Šacha Pasaule talpi
na straipsnį “Pabaltiečiai sėk
mingai atstovauja Australijos 
spalvas”, kuriame rašoma apie 
latvio Endzelinio ir * lietuvio 
Arlausko pergales pasaulio ko- 
respondencinėse p-bėse. Įdėtos 
abiejų partijos: Endzelinio su 
čeku Borsoni ir Arlausko su 
švedu Fridh.

N. Yorke gruodžio 18 d. pra
sideda JAV p-bės, kuriose tarp 
12-kos atrinktųjų dalyvauja 
latvis Ivars Kaime iš Philadel- 
phijos. Ar pavyks jaunajam 
didmeisteriui Bobby Fischer 
išplėsti ketvirtąjį iš eilės JAV 

^Įp-bių^ ^ajmęjto^?^-

Radijo programos
BOSTONO LlETOVtM 

RADIJO VALANbA

WHIL kfl. Ilėdford,
Mass.
Sekmadien. fino 11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. ViZEnis

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

7 #
RADUO PROGRAMA

ved. Stop. Mfakua* Boston, 
Mass.

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

#
VYČIŲ PROGRAMA

WL0A — 1550 kfl. Braddock, 
Penna.

LIETUVOS ATSIMINIMAI

WEVD — 1330 kfl., New York, 
N. Y.

nuo 5 iki 6 p.p.

RITA GARBACIAUSKAITė, Sporto žurnalo bendradarbė Eu
ropoje, su slidėmis Zermatte, Šveicarijoje. Tolumoje baltuoja 
didysis Matterhom. (Nuotrauka Sporto žurnalo).

NAUJAS “SPORTO” NUMERIS
Šią savaitę pasirodys “Spor

to” numeris (Nr. 6). Jame rašo: 
K. Ck. — Metinis suvažiavimas 
New Yorke, Z. Puzinauskas — 
Amžius ir sveikata, J. šoliūnas
— Apie karalius ir bomus, Br. 
Keturakis — Sportininkai žie
mą, J. Jašinskas — Gimnasti
ka, J. Rūtenis — žodžiai ir 
stebuklai, A. Tamulynas - Kaip 
rinktis sporto Šaką, A. Dauk
ša — Skeveldros, K. Merkis
— Kur šachmatininkų prieaug
lis, Iš užrašų knygutės, V. Gry
bauskas — Krepšinis Chicago- 
je, Klubinė veikla, Lengvosios

atletikos taisyklių pateikimas, 
Šachmatai, Klausimai ir atsaky
mai, A. Ružancovas — Trum
pa išvyka į biblioteką. Dr. S. 
Aliūnas — Seniau ir dabar 
(eil.)., K. čerkeliūnas — Spor
to pradininkų sukaktis (prisi
menami Elena ir Stepas Garba
čiauskai), Z. Puzinauskas — Lie 
tuvybė ir Amerika.

Numeris gausiai iliustruotas, 
skoningai sutvarkytas ir sure
daguotas. Redaguoja Kęstutis 
čerkeliūnas. Leidžia — Š. Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjunga.

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
J žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

Ar yra tai įrodžiusi?
Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?
Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes ?

5. 'Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

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

2.
3.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walmrt St. 
PHILADELPHIA «, 
WAInut 5-3455

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILl_ 
FRontier 6-6399
1313 Addfeon Rd. Cor 
Superior Avė. & 71 SL 
CLEVELAND 3, 0HIO 
UTah 1-0807
174 Tilįhfnan Street 
ALLENTOWN, PENNA. 
HEnlock 5-2069 '

48’/$E. 7th Street 
NEW YORK 3. N. Y. 
GRameriy 3-1785

6446 Michigan Avė. 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923 '

NEVVARK 2, N. J.
263 Market SL 
MArket 3-1968

390 W. Broadway 
S. BOSTON 27. MASS. 
ANdrevv 8-8764

346 Thlrd Avė. 
PITTSBURG 22, PA. 
GRant 1-3712
851 Hollins Street 
BALTIMORE 1. MO. 
MUiberry 5-5787

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

202 Second Street 
LAKEVVOOO, N. J.
FOxcroft 3-6621

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS
• MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

Richmond Hill Woodhaven

Queėns apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namie ir nuomojant butus, šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Tik pae ana perkant būsite patenkinti tavo namais
BUY THE RITE WAY

— with —

RITE-WAY REALTY
ADELE ZINKEVIČIENE - DAGGRES
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS

DONT BUY THE WRONG WAY

HI 1-3500
HI 1-5900

KILIUS KUMPIKAS ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS w B««rw M9 grano ST., BROOKLYN 11. N.Y
ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS

* - ORO KOMPRESORIAI * DULKIŲ SIURBLIAI
ELEKTR. VĖSINTUVAI * ELEKTR. GRĄŽTAI .

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilna* aptarnavimas
Pn pildomas gazas — Sudedami nauji vainsdžisi

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v.
šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STeriing 9-6534 (po 8 vai. vak.)

ELKKTROS MOTORAI

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co<

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

©©*804*544“,

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas i

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

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

PAUL’S RESTAURANT
IJQUORS — BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VTŠNIAUSKAS

31 Spring SL, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771 g

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

Telefonas: VIrginia 3-3544

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

Tel.: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

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

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Bri+ain, Conn.
Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS
74 Providence Street

WORCESTER, MASS
PL 4-6757 PL 4-1165 -

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
TOORCESTER 4, MASS 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
naujose patalpose — - 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britain, Conn.

TeL: BA S-2242 — 9-SS3S *'
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.



BUSIMIEJI Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centro pastatai Kearny, N. J.

kykloje šiemet mokosi 143 mo- 
kiniai Mokyklai vadovauja Be
na Ruzgienė. Tėvtf komitetą su
daro'Kazys Vasiliauskas — pir
mininkas., Vytautas Oniūnas—

Pritiąamiausiomls kainomis ra 
labai gerom išalmokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVASKIENES

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Ori. TeLt AN 8-4618

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

į ŽINIOS..

4

Pamaldas už persekiojamus 
tikMSuMius katalikus skelbia 

‘Amerikos episkopatas sekma
dienį, gruodžio 18 d. Brooklyno 
vysk. Bryant J. McEntegart pra
šo visus kunigus, vienuolius ir 
pasauliečius skirti specialias 
maldas už persekiojamus ir pa
vergtuosius ypač Rusijoje, Len- 

; kijoje, Vengrijoje, Pabaltijo 
' kraštuose, Afrikoje, Ceylone ir 

Kuboje. Visose parapijų bažny-
7. čiose ir viešose koplyčiose lei- 
, džiama išstatyti švč. Sakraoąen- 
tą, skirti ta intencija iškilmin
gas šv. mišias ir šią maldos die
ną baigti šventa valanda. Visi 
tikintieji raginami kuo gausiau 
lankyti švč. Sakramentą ir pa- 
gausinti maldas už persekioja- 
muosius katalikus.

- "Eglutė", vienintelis mūsų 
mažiesiem laikraštėlis, labai

7 gražiai leidžiamas Nekalto Pra- 
‘ sidėjimo seselių (Immaculate 
„Conception Convent, R. F. D.
7 2, Putnam, Conn.), yra gražiau
sia kalėdinė dovana tėvų savo 

vaikučiams. A. L. R. Katalikų 
Federacijos C. Valdyba ragina 
visus tėvus bei vyresniuosius 
pasinaudoti šia proga ir užsa- 

_kyti dovanomis gražiausią vaiku 
čiams laikraštėlį.

Natalija Jasiukynaitė dalyvau 
ja parodoje, kurią surengė The 
National Arts Club, 15 Gramer- 
cy Park South, N. Y. Paroda 
atidaryta gruodžio 11, uždaro
ma gruodžio 31, ji skirta šių 
metų aliejinei tapybai.

Jaunimo Stovyklos globos 
komitetas šiuo metu vykdo pi
niginį vajų. Laimėjimams lei
džiamas 1961 metų Fordo au
tomobilis. ALR Katalikų Fede
racijos centro valdyba prašo 
visus lietuvius šias Dainavos

7 'Jaunimo Stovyklos vadovybės spaudos kioske, 280 Union Avė. 
pastangas paremti savo auka. Brooklyn, N. Y. (piliečių klu- 
Vajų vykdo Clevelando Daina- be) ir Darbininko administra- 
vos JS globos komitetas, vado- cijoje, 910 Willoughby Avė., 

’~vaujamas Sim. Laniausko. Brcoklyn 21, N. Y.

— sekr., Romualdas Šidlauskas
— ižd., Rima Čerkeliūnienė, 
Juozas Bružinskas — nariai. 
Kalėdų eglutės vakaras bus sau
sio 8 d., 4 vaL popiet. Moki
niai išpildys programą, kurią 
ruošia Jadvyga Matulaitienė.

Stud. Sąjungos New Yorko 
skyrius sausio 7 d., 4 vaL vak. 
Festivalio restorane rengia dr. 
A. E. Senno paskaitą, po ku
rios bus linksmoji dalis ir šo
kiai. Dr. A. E. Sermas yra pa
rašęs knygą “The Emergence 
of Modern Lithuania”. Jis skai
tys paskaitą apie Lietuvą. Stu
dentai ir besidomį šia tema pra
šomi dalyvauti.

Katalikiškosios Akcijos plana
vimo bei koordinavimo komisi
ja sudaryta Kunigų Vienybės 
centro valdybos ir ALR Katali
kų Federacijos centro valdybos. 
Į komisiją įeina kan. J. B. Kon
čius, kun. B. Gauronskis, kun. 
J. čepukaitis, dr. V. Vygantas, 
Ant. Masionis ir Pr. Vainaus
kas. Pirmasis komisijos posė
dis bus gruodžio 26, pirmadienį, 
7 vai. vak., 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

PASKIRTAS AUKŠTOM VALSTYBINĖM PAREIGOM

Supažindinkite savo drau
gus amerikiečius su lietuvių au
torių rinktinėmis novelėmis, o 
jaunimą su skoningai iliustruo
tomis lietuviškomis pasakomis.

Sek*ried Lithuanian Short 
Stories ir Lithuanian Folk Talės 
yra tinkamiausia kalėdinė do
vana tiek amerikiečiams, tiek 
ir saviesiems, kurie jau nebe- 
paskaito lietuviškai.

Abi knygos St.Zobarsko re- 
. daguotos ir išėjusios antrąja 
laida. Novelių kaina 5 dol., pa
sakų — 4.50 dol. Gaunamos

Parapinės mokyklos vaikučių 
Kalėdinis parengimas bus gruo
džio 18 So. Bostono aukštesnės 
mokyklos salėje, Thomas Park. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Kaladę eglutė. Lituanistikos 
mokykla rengia Kalėdų eglutės 
programą gruodžio 26, 3 val. po 
piet parapijos salėje po bažny
čia. Programą atliks mokyklos 
jaunesnieji mokiniai. Bus moky
tojos V. Čepaitės parengtas vai
kų choras, O. Iveškienės pa
rengta plastika ir. tautiniai šo
kiai ir akt. B. Kerbelienės bei 
kitų mokytojų parengta žodi
nė programa. Kaip paprastai, 
po programos laukiamas Kalė
dų senelis iš Lietuvos su dova
nomis vaikams. Tėvai prašomi 
pasirūpinti, kad visi vaikučiai 
gautų dovanėles.

Liet, piliečię klubas gruodžio 
18 ruošia Kalėdų eglutę savo 
narių vaikams. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Dariaus Posto legionieriai 
gruodžio 17 posto patalpose 
ruošia Kalėdų eglutęnašlaičiam. 
Pradžia 1 vai. popiet.

CYO visų So. Bostono para
pijų susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 17 šv. Petro par. sa
lėje. Pradžia 7 vai. vak.

Sutvirtinimo sakramentas su
augusiems teikiamas gruodžio 
18 d., 2:30 vai. popiet šv. Kry
žiaus katedroje. Reikiamus do
kumentus prašoma pasiimti iš 
savo parapijos klebono.

Akademinio Skautę Sąjūdžio 
skyrius gruodžio 26, 7:30 vai. 
vak. piliečių klubo naujoje sa
lėje ruošia Kalėdų šokius, šo
kiams gros šaunus orkestras. 
Visi kviečiami kartu su akade
mikais linksmai praleisti laiką.

F U N E R A L HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, h/ass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

joje mato puikią, naujai pasta
tytą bažnyčią, lietuvių banką ir 
net dvejus klubus su nuosavy
bėmis ir prekyba.

Andrius Salvest ima naują, 
atsakingą darbą. Nenorėtume 
jo netekti dėl naujų pareigų 
perėmimo. Ir jis, jei tik galės, 
tikimės, ir toliau vadovaus mū
sų draugijai ir baigs tuos di
džiuosius užsimotus darbus, ku
rie dabar guli ant draugijos — 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro — pečių.

Mums lietuviams džiugu, jog 
mūsiškių vienas kitas prasimu
ša į viršūnes. Tuo mes galime 
didžiuotis, o Andriui Salvest 
palinkėti geriausios sėkmės vi-

KEARNY, N. J.Advokatas Andrew Salvest 
(Salvestravičius), ligi šiol ėjęs . 
valstybės gynėjo padėjėjo pa
reigas (Deputy Attorney) New 
Jersey valstybėje, nuo ^gruodžio. 
1 paskirtas Hudson County N. 
Jersey teisėju (Judge Hudson 
County, N. J.).

Džiugu, kad šios aukštos pa
reigos atiteko lietuviui, kuris 
savo darbu ir sumanumu jau 
iš seniau reiškėsi ir todėl ati
tinkamų institucijų buvo įver
tintas ir šioms atsakingoms pa
reigoms paskirtas.

Andrew Salvest gimė 1914 
rugsėjo 29 East Newark, N.J. 
Pradžios ir vidurinius mokslus 
baigė Harrisonė, o aukštuosius 
— Jersey City, N. J., — John 
Marshall College of Law (da
bar Seton Hali university in 
Jersey City, N. J.).

Dar mokyklos spole būda
mas reiškėsi gabumais ir palin
kimu į mokslą. Pasirinkęs tei
sių mokslus, sėkmingai juos bai 
gė ir dirbo įvairiose Įstaigose 
kaip teisių patarėjas, kartu ei
damas i visuomeninę veiklą. To
dėl jau 1953 buvo išrinktas į 
New Jersey seimą (General As- 
semblyj, o nuo 1954 ligi šiol 
ėjo N. Jersey valstybės gynėjo 
padėjėjo (Deputy Attorney) pa
reigas.

Nors ir užimtas savo tiesio
ginėse pareigose, tačiau randa 
laiko dalyvauti įvairiose draugi
jose, eidamas vienokias ar ki
tokias pareigas. Nenutolsta An
drius ir nuo lietuviškos veiklos, 
čia gimęs, augęs, mokslus ėjęs, 
bet gyslose dar dzūkiškas krau
jas (tėvai kilę iš Dzūkijos) ir 
būdas dzūkiškas. Kalba, paly
ginti, dar irgi neblogai lietu
viškai ir į lietuvių kalbą gili
nasi, norėdamas ją geriau iš
mokti. Todėl nenuostabu, kad 
jam mielos lietuviškos draugi
jos, lietuviški vakarai bei su
ėjimai. Jis ir pareigų tose drau
gijose nevengia, štai jau dve
ji metai kai vadovauja Nęw 
Jersey Lietuvių Tarybai, Lietu
vių Kat. Bendruomenės Cent
rui Kearny, N. J., direktoriau
ja ir teisinius reikalus gina lie
tuviškame banke — Schuyler 
Savings and Loan Association 
of Kearny, N. J. — gyVai reiš
kiasi liet, politikos klube, pir
mininkauja stipendijų fondui, 
kuris čia, Kearny, N. J., yra 
įsisteigęs, ir vadovauja “KO
LAI” (Non Partisan Organiza- 
tion of Legislative Action). ku
ri reiškiasi daugiau politinėje 
plotmėje.

ieško būdų augti, stiprėti ir 
medžiaginiai turtėti. Ji tampriai 
bendradarbiauja su parapija ir 
vieni kitiems ateina į talką.

Kataliku Bendruomenės Cen
tro pastatus norima pagrindi
nai perdirbti, pagražinti ir pa
tobulinti. Tam reikia sumanu
mo, energijos ir lėšų. A. Sal
vest, talkininkaujant draugijos 
valdybai, nariams, tikisi visa 
dar šiemet pavasarį padaryti. 
Tai atlikus, būtų lietuviams tik
ras pasididžiavimas, nes tai bū
tų gražiausia vieša užeiga K°ar- 
ny mieste. Jau ir dabar dauge
lis svetimtaučių stebisi lietuvių
darbštumu ir pasiryžimu, nes suose jo darbuose ir užsimoji- 
tokioje mažoje lietuvių koloni- muose. J. Mėlynis

NEW YORK

Med. Dr. Joseph J. Zabner
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS

V?1 pradėjo praktika
144 Kent St.. Brooklyn 22. N. Y. 

(IND GG Line Green- Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
-7:00 vak.: šeštadieniais 10-12 diena.

Since 1889
OUR ONLZ STORE

We Deliver Anyvohere
We Telegraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

L A S K A S FLOY/ERS
FLO W ERS 

FOR EVERY « 
OCCASION”

270 8ROADWAY 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Stephen A romi skis

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

— Reikalu Vedėjas 

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, n. y. 

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsaniuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. * 

BROOKLYN, N. Y.

IMPORTUOTA Iš VOKIETIJOS 
Moterimi: 

Eilutės • Drabužiai 
Sijonai • Megztos liemenės

Megztukai ir vilonės apaL kelnės 
Importuoti V a I m a I i n e

Brocktono ir apylinkių lie
tuviams LB valdyba rengia tra
dicinį Naujų Metų sutikimo ban 
ketą, kuris įvyks Sandaros sa
lėje. šokiams gros orkestras. 
Kaina 5 dol. asmeniui. Jauni
mui įėjimas papigintas. Staliu
kus galima užsisakyti pas val
dybos narius, pagal pageidauja
mą žmonių skaičių. Maloniai 
kviečiami visi gausiai dalyvau
ti.

TeL EVergreen 7-4335

EVergreen 8-9770
fa*

Juozo ir Onos 6Hq saldainių krautuvė

59-10 M y rU e Avenue

Tai 
krautuvė, 

kurioje gauni geros rūšies prekes

ANDR. SALVEST, - Lietuviu Kataliką Bendruomenės Centro 
pirmininkas, paskirtas Hudson County, N. J. teisėju.

7281

? Frank Vaškas, uolus vyčių 
veikėjas Newarke, parašė laiš
ką Newark Evening News laik
raščiui. Laiškas buvo įdėtas 
gruodžio 7. Jame prisimenama 
Jungtinės Tautos, Sovietų rezo
liucija apie kolonializmą ir 
Britanijos atstovo David Orm- 
sby-Gore kalba, kurioje primi
nė Baltijos valstybių okupaciją.

Prof. Steponas Kairys, Lietu
vos Nepriklausomybės akto sig
nataras, kuriam prieš dvi sa
vaites amputuota dešinioji ko
ja, tolimesniam gydymui išvež- patenkinti. Dabar Ccsmos Par- 
tas į Vilią Mon Repos sanatori
ją, Landing Avė., Smithtown, 
L. L, N. Y., kuriai vadovauja 
vokiečių kilmės seserys vienuo
lės. Sanatorijos telėf. ANdrew 
5-2775.

į Lietuvą galima siusti ko
jines siuvamas mašinas
Dažnai mūsų laikraštyje ma

tome Cosmos Parcel Express 
Corp. skelbimą. Daugelis savo 
siuntinius į Lietuvą siunčia per 
šią korporaciją, kuri savo sky
rius turi visoje Amerikoje, o 
Chicagoje net du. Lietuviai ge
rai atsimena, kad ši korpora
cija sumažino mokesčius už 
siuntinių persiuntimą, o kas 
siunčia savo siuntinius per šią 
korporaciją, buvo ir yra pilnai

cel Express Corp. gavo leidi
mą į Lietuvą persiųsti kojines 
siuvamas mašinas. Kiekvienas 
žino, kaip džiaugsis giminės ir 
draugai, gavę tokią dovaną — 
kojinę siuvamą mašiną, (skelb.)

NEVVARK, N. J.
švč. Trejybės lietuvių para

pijos bažnyčioje Kalėdų ir Nau
jų Metų šventėse pamaldos bus 
laikomos tokia tvarka: 
Gruodžio 24 — Kūčios. Kpa- 
žinčių klausoma nuo 3 vai. ir 
nuo 7:30 vai. vak. Naktį 12 
vai. Bernelių mišios. Gruodžio 
25 per Kalėdas mišios buš 8, 
9, 10, 11 ir 12 vaL Naujais Me
tais pamaldos kaip sekmadienį.

Kviečiame Kalėdų švenčių 
pamaldose gausiai dalyvauti vi
sus parapiečius ir pasinaudoti 
Kūdikėlio Jėzaus malonėmis.

Parapijos kunigai

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

LIETUVOS VYČIŲ

BROOKLYN - QUEENS 41-ma KUOPA

maloniai kviečia visus atsilankyti į jų ruošiamą

ŠOKI Ų VAK ARĄ
kuris įvyks

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

North 5th & Havemeyer S+reeh, Brooklyn 11 , N. Y.

Šokiams gros NICK DZVONAR ir jo Vyčių orkestras

Šokių pradžia — 8:30 v.v pabaiga — 12:30

Įėjimas — $1.50

Visiems bus proga pasilinksminti! .

šiuo metu iš lietuviškojo taš
ko žiūrint, Andrew Salvest visą 
dėmesį yra nukreipęs į Lietu
vių Katalikų Bendr. Centrą, ku
riam jis dabar vadovauja, ši 
draugija jau iŠ seniau čia reiš
kėsi kaip viena stipriausių me
džiaginiu ir dvasiniu atžvilgiu. 
Turi savo nejudomą turtą — 
salę parengimams, barą, na
mus ir k. Draugijos veikla ne
siriboja esama, padėtimi, bet

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMS SIŪLO: |
AUKSCIAUSIOS RŪŠIES SALDAINIŲ puošniose dėžutėse. graži | 
dovanėlė kiekvienam. Lietuviškų saldainių ROTA. Šokoladinių S 
Kalėdų Senelių ir kitokių žaislų. ®
EGLUTEI — meniskų papuošalų, importuotų iš Europos įvairiausių 
elektrinių lempučių. Taip pat gausus pasirinkimas kitokių žaislų. ® 
ODINIAI ALBUMAI su tautiniais ornamentais ir lietuviškais me- *; 
niškais paveikslais—Vytis, Vilnius, tulpės ir kt. ®
ODINIAI RANKINUKAI importuoti iš Europos.
RANKŲ DARBO MENIŠKOS DftžUTES, grojančios ir su Šokėjomis. S 
RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS PARKER. ®
ATVIRUTES su Hetuviškats ir angliškais įrašais, piešiniai tautiniais 3 
ir relig. motyvais, lietuviškais vaizdais ir žinomų poetų eilėraščiais.- * g 
Priimami užsakymai paštu iš anksto atsiunėtant pinigus. Atviručių 9 
kaina nuo 10 iki 25ę. • PLOKŠTELES PATErONUT — naujausių S 
lietuviškų dainų. Šokių ir mūsų kompozitorių kūrinių • Daugybė ® 
kitų aukštos vertės prekių, tinkančių moterims, vyrams ir vaikams. £ 
Krautuvė atidara kasdien. Visiems pirkėjams Ir mūsų lankytojams a 
linkime geriausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų!

JUOZAS ir ONA GINKAI, SŪNUS ir MARTI 1
495 Grand Btrast, Brooklyn 11, N^V. — Tel. EV 4-9293 S

LIETAUS APSIAUSTAI 
Viriški megstinukai ir liemenės

L B. SHALINS 
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parlcvay Station) 

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

Tel. Vlrginia 7-4499

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. SETMOS. VAIKŲ 

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

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacinf 7-4677


