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Aistra, su kiiiia išnaudojo Kongą ir tuo išaugino 
limcnbas, dabar ėda pačius belgus namie

Belgijos riaušės, kuriose yy- I 
rai sprogdino tiltus, moterys 
lupo gatvėse grindinį ir svai- J 
dė į policininkus ar langus; ku
riose socialistų vadai parlamen- ' 
te ir mitinguose kaitino neapy
kantos aistrą prieš policiją ir j 
vyriausybę, skatina pažvelgti į 
tuos įvykius iš kitos pusės —

Ar bus baigta didžiausia Europos ir demokratijos gėda?
si esą moderuota konstitucinė ar tai nebuvo žmonės, kurie to- 
partija. kuri remia Nato ir Eu
ropos ūkinę bendruomenę, bet 
jo e kai kurie elementai dabar, 
atiodo. ryžosi imtis jėgos sa
vo tikslams pasiekti, net rizi
kuodami perleisti kontrolę są
jungininkam komunistam, pri
darydami ūkinės žalos kraštui 
h' darbininkam.

Paskutiniai įvykiai. — baigia 
laikraštis, — duoda vilties, kad 
socialistų partijai grįš protas, 
kol dar nevėlu.

ATKAKLUS. VYRIAUSYBĖS GAL
VA Gaston Eysken. 55, Saitas, kietas 
ekonomistas, nepasiduodantis net ir 
karaliaus paraginimui atsistatydinti, 
įsitikinęs, kad Belgija išgelbės tik 
griežta ūkinė reforma.

Belgijos streikas—priedas S. S-gai prie pelno iš Kongo intrygų

VIRDULYJE
veržimasis į Afriką 
rengia aerodromą ir 
Conakry, Guinėjoje. 
Amerika iš Afrikos 
Marokas paprašė A-

Belgijos streikas žada baig- Streikas suparaližavo 4 savai- 
;. Sausio 9 socialistai ir vy- tęs. Belgijos ūkini gyvenimą;

pakirto Belgijos, kaip žinomos 
tvarkingos valstybės, prestižą; 
pačioje Belgijoje pasėjo piktą 
sėklą suskaldyti Belgiją į dvi 
dalis, gal net į dvi valstybes 
— flamus ir valonus, kurie sa
vo kultūra ir savo kalba skir
tingi. Tarptautiniame gyveni
me susilpnino Natp karinęs jė
gas. diskreditavo socializmą, de
mokratiją. Dėl to Amerikos 
spauda atsiliepė su kartumu.

N. Y. H. Tribūne vedama
jame pasisakė, kad riaušės, sa
botažui. demonstracijos supara
ližavo labiausiai pietinę dalį. 
Anot laikraščio.

Pralaimėjo visi.
Vyriausybė greičiausia atsi

statydins. Piliečiams reikės dar 
labiau susiveržti, nes per tiek 

. savaičių gamyba sustabdžius, 
reikės dar ir antro "rimtos pa
dėties" plano.
(Streiku viena diena Belgijai 10 
mil. nuostolis i.

f.. Y. Times vedamajame kal
bėjo. kad Belgijos riaušės tu
ri ir tarptautinės reikšmės — 
jos yra 
pelnas

riausybė kalbėjo parlamente 
nuosaikiau. Yra vilties, kad vy
riausybės "rimtos padėties įsta
tymas”, dėl kurio kilo streikas, 
pasiliks, bet socialistų presti
žui patenkinti bus priimtas jų 
pasiūlytas papildymas; toliau 
parlamentas gali būti paleistas 
ir paskelbti nauji rinkimai.

''Tai buvo mažumos revoliu
cinės pastangos nuversti de
mokratinę daugumos vyriausy
bę jėga ir smurtu,; tokiu bū
du pridarant rimtos žalos Va
karę demokratijai ir parlamen- c 
tinei tvarkai".

Riaušės, toliau sako laikraš
tis. buvo vadovaujamos socia
listų. Nors socialistai skelbia-

kia pat aistra vykdė kolonia
lizmą Konge ir dabar prarado 
pusiausvyrą. Pažiūrėti iš tos 
pusės šiek tiek medžiagos duo
da Oliver Barreą. tikėjimo pla- 

savo pra- 
Visitor”.

tinimo įstaigos narys, 
nešime “Our Sunday

II, pade-

LAOS ANT SVARSTYKLIŲJei būtu renkamas įvykis, kū
jus 1969 daigiausia gėdos p-i- 
darė Europai ir demokratijai, 
tai jis būtu Belgijos streikas.

VALDŽIA

AFRIKOS 
Sovietų 
Sovietai 

jūrų bazę 
Tuo tarpu 
stumiama:
meriką. kad savo tris bazes iš 
Maroko atitrauktų iki metų pa
baigos. Visos bazės ten turi 
būti baigtos pagal susitarimą 
iki 1963.

— Marokui Sovietai pasiūlė 
12 sprausminių lėktuvų, ir Ma
roke buvo didelis dėl to 
džiaugsmas prieš 8 savaites. Ta
čiau prasidėjo nesutarimai: Ma
rokas nori, kad Sovietai jo la
kūnus apmokytų Maskvoje, o 
Sovietai siūlo savo instrukto- KONSILIUMAI DĖL ŪKIO cijos. Sčevensonas jom palan

kus. Rusk priešingas. Galimas 
kompromisas — Johnsono pa
siuntimas į Maskvą. Kennedy 
susitikimas su Caruščiovu, jei 
jis atvyks į Jungtines Tautas, 
bet tik ne konferencija.

McNerrzira su nugarkauliu
Apsaugos sekretorius McNa- 

mara griežtai pasipriešino Ken- 
r.edy norui paskirti jam į pa
vaduotojus Franklin Roosevel- 

----- - Mobutu suėmė dalį agi- jau yra 6.7. Siūlė organizuoti tą jr.
tatorių, kurių 50 Lumumbos 
šalininkai pasiuntė iš Stanley- 
ville į Leopoldville.

rius atsiųsti į Maroką.
— Kongą rengiasi aplankyti 

Sovietų apsaugos min. marš. 
Malinovskis ir jo pavaduotojas

KAPI ru- 
linijos 

streike laikosi sc-cia-i-t i 
jungą federacijos pirmininkas 
Andrė Renard.

papildomas Sovietam 
prie Kongo intrygų. 

Streikas buvo daugiau nei pro
testas prieš "rimtos padėties” 
įstatymą.

Amerikos lėktuvai i Laos
Amerika sausio 6 davė Laos 

vyriausybei 4 lėktuvus ir tam 
tikrą kiekį helikopterių priešo 
pozicijai žvalgyti. Seato gene
ralinis sekretorius pranešė, kad 
Sovietai pagalbą lėktuvais te- 
begabena komunistam. — La
os min. pirm, kreipėsi į pabė
gusį ir Thailande gyvenantį bu
vusį "neutraliosios” vyriausy? 
bės galvą pasitarti.

— Sovietu atstovas Menši- 
kovas lankėsi pas Herterį dėl 
Laos. — Prezidentas Eisenho
vveris sausio 10 parašė laišką 
Indijos Nehru, kad tarpinin
kautų apsaugoti Laos nuo ko-

sutinka 
pranešė.

Amerika su viskuo
Amerika sausio 11 

kad Cambodia pasiūlė rengti

14 valstybių konferenciją Laos 
klausimu. Tarp jų turi būti ir 
kom. Kinija. Amerika numato 
siūlymą priimti. Jam pritaręs 
ir ae Gaųlle. kuris padėtį lai
ko labai rimta.

— Sovietai jau sutiksią su 
trijų kontrolės komisija, kurio
je yra Indija. Lenkija, Kana
dą. bet pagrindinė sąlyga — jie 
tepripažįsta tik komunistų va
dovaujama valdžia.

— Haiti prezidento Duvalier 
įsakymu, sausio 10 uždarytas 
katalikų dienraštis, nakčia su
imtas vyskupas Remy Augustin. 
seminarijos rektorius ir dar ke
li kunigai, susodinti į lėktuvą 
ir ištremti į Argentiną.

Valdžia pajaunėjo, rūpesčiai pasunkėjo

LIGOS
Diliom naujasis iždo sekre

torius. sausio 11 senate pasi
sakė prieš mekeščių sumažini-

marš. Grečko. Tik rytinę pro- mą. Numatė, knd naujasis biu
džetas galįs būti su deficitu.

— Kennedy paskirta ekono
mistų grupė, vadovaujama pref. 
Paul Samuelson. pateikė jam 
raportą, kad nedarbas dar ga
li kilti iki 7.5 proc. Dabar jis

vinciją. valdomą Lumumbos ša
lininkų. Paskui dar Cuinėją. 
Ghaną. J. Arabų Respubliką. 
Pavasarį rengiasi aplankyti Af
riką ir pats Chruščiovas. Pra-
dės nuo Gūinėjos.

KUBOS CIRKE
Ką naujo išgalvos?

Kuboje jau nusibodo šauk
ti apie Amerikos invaziją ir 
jos vis nesulaukti. — Chruš
čiovas davęs Castro suprasti, 
kad nenori būti įveltas į kon
fliktą su Amerika. Tačiau Cas
tro davęs tris raketas 10-15 my
lių tolumo. — Kuboje nuteisė 
tris amerikiečius po 10 metfų. 

. Kas toliau daryti? Negi reiks 
skelbti, kad Amerika išsigan
do Kubos raketų ir invazijos 
nedarė?

viešuosius darbus — statyti ke
lius. pašto namus, karines ba
zes iki 3-5 milijardų vertės. 
Siūlė nepaisyti, kad biudžetas 
nebus subalansuotas.

Iš darbo atleido
Detroite atleisti iš automobi

lių pramonės daugiau kaip 31. 
000 darbininkų. Automobilių 
atsargoje esą daugiau kaip 1 
milijonas.

Nuomonės ima kirstis?
Valstybės sekretorius Rusk 

išsiskyrė savo pažiūrom su Ste- 
vensonu dėl viršūnių konferen-

— Kennedy ekspertų komi
sija įspėjo jį. kad Amerika yra 
atsilikusi nuo Sovietų erdvės 
tyrimų. Reikią pertvarkyti visą 
Amerikos tos srities darbą.

— Amerikos Sikorsky Air- 
craft pristatė Chruščiovui du 
helikopterius, tokius, kokiais 
Eisenhovveris buvo skraidinęs 
Chruščiovą Amerikoje.

Belgijos Leopoldas 
damas Amerikos. 1885 paėmė 
Kongą — teisinos, kad paša
lins arabų ten įvestą vergiją.

Per pirmus seseris metus pri
verstiniu vietos gyventojų dar
bu buvo eksploatuota krašto 
turtu su pelnu, kuris 18,000 
kartę buvo didesnis už inves
tuotą kapitalą.

Per tą pirmą laikotarpį iki 
1908 metų išnaikinta vietos gy
ventojų 5 milijonai. Ir dabar 
gyventojų skaičius tebėra ma
žesnis nei 1900.

Tada buvo pasėta tarp vie
tos gyventoju neapykantos, pa
giežos sėkla baltiesiem.

Jos nesušvelnino nė naujas 
laikotarpis, kada ėmė skelbti: 
kolonizacija turi virsti civili
zacija; kai ėmė kelti gyvenimo 
lygi, statyti miestus. Miestuose 
buvo dvi dalys, vienoj — bal
tieji. kitoj — juodieji, kuriem 
nebuvo duota galimybė prasi
veržti į mokslus ir tokiu būdu 
į krašto vadovaujamas vietas. 
Net tada, kai atėjo Kongo ne
priklausomybė,

tarp 13 milijonų gyventojų 
aukštuosius mokslus tebuvo bai
gę tik 16 žmonių.

K AR INGOS MOTEYS — lupa g.in- 
diaį ir laido, kur paklius.

Kraštas neturėjo dar nė vie
no gydytojo, nė vieno advoka
to, nė vieno inžinieriaus.

_ Neapykantos kirminas augo 
ir pavirto 1959 sausyje skerdy
nėm. kuriose.70 baltųjų žuvo. 
Tada belgai tuojau pasikvietė 
Kongo vadus į konferenciją ir 
sutiko duoti nepriklausomybę, 
tik pasirūpino sutartim, kurios 
garantuotų jiem pelnus 'iš in
vestuotų 8 milijardų dol.

1960 birželio 30 Kongo ne
priklausomybės pačiose iškilmė
se neapykantos aistra prasiver
žė Lumumbos lūpom:

Mes užtenkamai patyrėme pa
niekinimo, Įžeidimų dėl to, kad 
mes juodieji ...

Toliau istorija žinoma tame 
krašte, kuris yra 77 kartus di
desnis už Belgiją, kuriame šalia 
13 milijonų juodųjų tebuvo tą 
nepriklausomybės dieną 115,000 
baltųjų ...

Jei Lumumboje buvo liguis- 
' tai personifikuota visa neapy- 
P kantos aistra, kurią dar pa
vertė ideologija Maskvos jam

KAPITONAS KING LE vadovauja PRINCAS BOUN G U M vadovauja 
komunistam sukilėliam. Laos vyriausybei.

— New Yorke sausio 11 ati
darytas naujas tiltas tarp Bronx 
ir Queers. Atsiėjo 92 mil. Iš
kilmėse dalyvavo ir Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas.

PIETŲ AMERIKOS 
MAIŠATY

Urugvajaus policija padarė 
kratą sausio 11 komunistų par
tijos centre ir suėmė 131 as
menį. Tuo ji norėjo sukliudy
ti komunistų rengiamą sausio 
12 demonstraciją už Castro. 
Prieš tai buvo demonstracija 
prieš Castro, kurią surengė an- 
tikomunistai. Komunistai mė
gino demonstraciją suardyti, su
sikovė. ir vienas buvo užmuš
tas, dešimtys sužeisti. Valdžia 
rengiasi nutraukti santykius su 
Kuba.

— Adenaueris sausio 10 pa
reiškė, kad atėjo laikas peržiū
rėti santykius tarp Vokietijos 
ir Lenkijos. Turėjo galvoje rei- 
, , « Oętlniie Scrantono arfc’v.kalą pripažinti Lenkijos vals
tybę Cardinal).

| kur dabar taiko Amerikos komssių propaganda?
Amerikos komunistai veikė ir straipsnį buvo aprobavęs. “Anti 

tikėjęs, kad naujas Kongresas komunistinio komiteto” pirmi- 
panaikins komisiją priešameri- 
kinei veiklai tirti. Ji dabar yra 
pirmasis komunistų taikinys. 
Viltis dėjo į kongresmaną Roo- 
seveltą. kad jis pasiūlys komi
siją panaikinti. Bet Roosevel- 
tas. pamatęs, kad tokiam pro
jektui nuotaikos nepalankios, 
mėgins ne komisiją panaikin
ti, o tik nubraukti jos veiklai 
pinigus.

Tuo pačiu metu organizuo
jama visuomenėje propaganda 
prieš komisija. \ pačiai tarp stu
dentų. Skandalu virto Bridge
porto universiteto studentų iaik 
rastis, kuriame vedamasis, var
du “Maccartizmas grįžta”. rei
kalavo minėtą komisiją panai
kinti. Prieš tokį studentų laik
raštį sukilo kiti studentai ir 
buvę studentai, susijungę į 
"antikomunistinį komitetą”, ku
ris apkaltino, kad universitete 
susisukę lizdą Mąsk.os šannin- 
kai.

ninkas yra Bridgeporto pramo
nininkas Edward J. McCalIum; 
jis suorganizavo tą komitetą 
su apie 500-1.000 narių, prieš 
metus, grįžęs su žmona iš ke
lionės po Sovietus.

J JUOS SUDĖTOS VILTYS. Mrs. 
Roosevelt vėl matės: su Kennedy. 
Roosėvclt jr. turėjo siūlyti panaikin
ti komisiją prietamerikinoi veiklai 
tirti.

Už Lietuvos žydų 
žudymą—teisinas 
Vokietijoje iškelta byla bu

vusiam SS gen. Erich Ehrlin- 
ger ir io 7 padėjėjam. Jie kal
tinami išžudė 1941 ir 1943 
2.000 žydų prie Kauro. Daug
pilio ir Kieve.

— Anglijoje susekti 5 šnipai, 
kurie norėjo išgauti povande
ninių aparatų paslaptis Port- 
lando bazėje. Šnipų siūlai ve
da į Varšuvą. Tačiau įdomu, kad 
— trys iš jų pasisakė esą kana- 

. diečiai.
— Kennedy inauguracijos 

iškilmės norima padaryti labai 
“šumnios”. Jos atsieis 250.000 
dol. Tačiau mokės ne valsty
bė. b partija, faktiškai pats Ken 
nedy.

APIE VYRIAUSYBES
Apie Eisenhovverio vyriausy

bę buvo sakoma; joje yra devy
ni milijonieriai ir "plombęris”. 
Buvo turima galvoje M. P. Dur- 
kin. kuris yra buvęs “plombe- 
rių” unijos prezidentas..

Apie Kennedy vyriausybę sa
koma: joje yra devyni nepa
žįstami ir brolis. Mat. Rusk. Mc- 
Namara, Day ir kt. pirmą kar
tą susitiko tik paskirti į vy
riausybe.

Eisenhowerio atsilankymo 
dovana
Kai 1960 birželyje lankėsi 

Formozoje prez. Eisenhoweris. 
kom. Kinija pasveikino jį stip
riu Quemoy ir Matsu salų bom
bardavimu. Buvo paleista apie 
150.000 sviedinių. Atsitiko

skiepijamas marksizmas, tai nuo 
pelnas ne tik Maskvos.

Lumumba buvo atsiliepimas 
į aistrą, su kuria Kongą valdė 
belgai; atsiliepimas į jų tokią 
pat godumo aistrą, r.epažįstan- 
čią žmoniškumo; aistrą, kurią 
jiem taip pat ideologija paver
tė tas pats marksizmas, visas 
vertybes matuojąs ūkinėm gė
rybėm. Jie su Lumumba yra 
aistros ir idėjos broliai.

Jei Konge atsirado pastangų 
sulaikyti kraštą nuo savižudy
bės. į kurią stūmė neapykan
tos pagautas Lumumba. tai va
dovaujant kitai Kongo gyvento^ 
jų daliai, kuri su naiviu, pri
mityviu atvirumu ir nuoširdu
mu buvo priėmusi krikščiony
bę.

Kongo gyventojų 38 proc. 
yra katalikai —- nuo 1957 me
tų turi 6 arkivyskupijas, 26

yra ei-

vyskupijas, 389 kunigus, 342 
klierikus.

Pažymėtina, kad ir preziden
tas . Kasavubu yra buvęs klie
rikas. o Mobutu jaunas kon
vertitas. Jo štabe, kuris vadi
namas ‘‘studentų štabu”
lė jaunų katalikų, kurie suspė
jo susipažinti su katalikų socia
liniais siekimais.

Kongo vyskupai dar 1956 bu
vo pasisakę už Kongo nepri- * 
klausomybę. Tačiau jie pasisa
ko ir už žmoniškus santykius 
tarp baltųjų ir juodųjų. Prieš 
neapykantos kurstymą jie ir 
1960 paskelbė maldos dienas, 
kuriose susijungtų bendrai juo
dieji ir baltieji.

Nuskendo 40
Iš Maroko emigravo 40 . žy- 

  kurie niekina Ame ikos du laivu į Izrae į ir audroje 
j | H patriotus. Aiškinosi universite- nuskendo. Maroke žydų tebėra

naujas amerikietis kardinolas a.-k.v. jeseph e. Ritter (Kai- to prezidentas, kad universite- 
r3i) nuvyko j Romn, k ir -,i i.-b 16 b»-, įteikta kardlncUSka skrybiia. tas. Žinoma, esąs prieš komu- 

M.irtin J. O Connor, amerlkieft’u ■ kolegijos 
Romoje rektorius; vidury Vatikano valsL sekr. atstovas Msgr. Eugenio

taip, kad nebuvo užmuštas nė 
vienas salos gynėjas. Salos 
karinė vadovybė Įsakė surinkti 
sviedinių laužą, ir jis buvo par
duotas — už 100.000 dol. UŽ 
tuos pinigus buvojiuprikti ran
kiniai laikrodžiai ir apdovanoti 
salos gynėjai.

— Gub. Rockefelleris suma- nuo godumo aistros ir jos ten-

Belieka stebėti, ar ano kraš
to katalikų pastangos atlaikys 
kraštą nuo neapykantos aist
ros. kuri veda i pražūtį. Belgi
jos katalikai jiem padrąsinan
čio pavyzdžio nedavė: jie ne
sulaikė savo tautiečių Konge200.000 Jie vis labiau varžo

mi. Tad nori iškeliauti. Tačiau
nizmą. bet žurnalistikos pro- jiem ir užsienio pasai neduoda- žino 10 proc. New Yorko valsty- kinimo smurtu. dėl kurio da 
fesorius prisipažino, kad aną mi. . binius mokesčius už 1960. bar ir visa Belgija subraškėjo.binius mokesčius už 1960.
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Didžiausia istorijoje klaida

K IŠ

1$ RUSIJOS PRAEITIES (1)

Bolševikai, pasakodami savo praeiti, didelį kartumą išlieja vadinamiem interventam — ang
lam, pranzūzam ir kitiem vakariečiam, kurie rėmę baltuosius rusus ir kovoję su revoliucija. 
Pasigiria, kad juos iš Rusijos išbloškė, revoliuciją laimėjo. Tačiau istorijos faktai yra. kitokie. 
Jei vadinamieji interventai būtų kovoję, kaip bolševikai rašo, tai šiandien raudonieji Maskvo
je nebesėdėtų.

1961 m., sausio 13 d., nr. 3.

Prieš 40 metų viename iš di
džiųjų Paryžiaus dienraščių 
“Le Temps” karo koresponden
tas Charles Rivalis rašė: > 
"Prancūzija savo istorijoje pa

darė didžiausią klaidą__ Atei
nančios kartos dabartinius mū
sų vadus keiks".

Korespondentas rašė apie 
tragediją, kuri ištiko Rusiją po 
trejų metų kovos su bolševiz
mu. Niekas tam kraštui nesu
teikė pagalbos Baltųjų rusų Ii 
kučiai. kuriem vadovavo gene 
rolas VVrangelis. vadinamas 
“Juoduoju baronu . 1920 lap 
kričio 15 buvo išstumti iš
mo. Apie 140.000 bėglių eva
kuota i Konstantinopolį. ‘Ang
lai ir prancūzai padėjo išvež
ti. bet nepadėjo kovoti su rau
donaisiais. Charles Rivalis pa
stebėjo:

"Galima buvo atiduoti bent 
tuos ginklus, kuriuos buvome 
atėmę iš vokiečių. Jie rūdijo 
niekam nereikalingi".

Kodėl anglai ir prancūzai to 
nedarė?

kad nusitiestų visu rytiniu Vo
kietijos pakraščiu. Mažosios Bal 
tijos valstybės prancūzam neat
rodė parankios, ypač Lietuva, 
kurią mieliau būtų mačiusi są
jungoje su Lenkija arba ir vi
siškoje Lenkijos priklausomybė
je Tam tikslui taikėsi užleisti 
lenkam Klaipėdos uosta, gi Vil
niaus klausimu aiškiai rėmė 
lenkų pretenzijas. Lietuva bu
vo kaltinama, kad ji provokiš- 
ka. ir vėliau priimta i Tautų 
Sąjungą, negu Latvija. Lietuva 
turėjo girtis savo jėgom. o 
lenkam prancūzai padėjo, kai 
bolševikai slinko iki Varšuvos

DIDĮJĮ 
gininkai

kara laimėje, sajun- 
težiūrėjo tos dienos 

savo reikalų. Dėmesys pirmiau
sia buvo nukreiptas į Vokieti
jos sunaikinimą, kaip ir po ant
rojo Didžiojo karo Anglam rū
pėjo. kad Vokietija nebebūtų 
daugiau varžovė pasaulinėje 
prekyboje ir kolonijose Galvo
jo taip pat. kad bolševikų re
voliucija Rusiją tik susilpnins 
ir padarys bejėgę smelktis Azi
joje. ypač Artimuose Rytuose 
kur anglai turėjo savo intere
sų. Anglai tebesiekė vyrauti pa
saulyje nenuvokdami, kad pa
kils nauja galybe^ ,^Įar pavojin
gesnė už caristinę Rusiją, ir- 
taip pat sieks vyrauti pasauly
je. Senas pasakymas, kad ang
liškoji diplomatija pramatanti 
50 metų į priekį, šį kartą ne
pasiteisino.

Prancūzam taip pat daugiau 
rūpėjo kaimyninė Vokietija, ne
gu Rusija. Rytuose prancūzai 
rėmė pakilusią Lenkiją, kurią 
norėjo matyti stiprią ir didelę 

__tarp Karpatų kainų ir Baltijos.

GEU P. VVRANGELIS

ir grėsė katastrofa. Nuo jos 
apgynė prancūzų generolas Ma- 
xime \Vevgand Bet jau buvo 
19'20 metų vidurys. Bolševikai 
Rusijoje ėmė viršų.

RUSIJOS revoliucija nebuvo 
tiktai Rusijos. Ji buvo visuoti
nė., tarptautinė, pakilusi prieš 
savo tautą ir kitas tautas bei 
valstybės, prieš šeimas ir bend
ruomenes. prieš tikėjimą ir mo
ralę. Ji buvo žiauriai nežmo
niška Ji liejo kraują be pasi
gailėjimo ir šūkavo, kad užlies 
visus kraštus, sukeldama žmo
gų prieš žmogų. Tas grasinimas

nė šiandien nėra aptilęs.
Anuomet jis nebuvo pakan

kamai suprastas ir įvertintas, 
nors gerai buvo žinomi tarp
tautiniai bolševikų siekimai ir 
garsus Lenino pasakymas: 
"Man nusispiaut i Rusiją’.”. Ma
nyta. kad . visa tai sugniuš na
miniuose vaiduose ir karuose. 
Dar buvo taip daroma, kad na
minės kovos užsitęstų — dar 
pasitampytų baltieji su raudo
naisiais. Kai raudonieji buvo 
riečiami i ožio ragą, baltieji bu
vo prilaikomi, "kad nelaimėtų. 
Pagaliau, visai apleisti ir iš
duoti. Bolševikų šiandieninis 
pasigyrimas, kad “interventai” 
(sąjungininkai) norėjo užgniauž
ti revoliuciją, bet buvo sumuš
ti, yra pagyrų melas. BALTIEJI generolai Sibire: Gajda, Kolčiakas ir Bogoslavskis.

I "
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BALTŲJŲ rusų jėgos nebu
vo menkos. Jos keliais atvejais 
sudarė dideli pavojų raudonie
siem. Dar nesibaigus Didžia
jam karui. 1918 metų vasarą 
prieš bolševikus stojo atama
nas P. Krasnovas Ukrainoje, 
gen. A Denikinas Kubanėje. 
admirolas A. Kolčakas ir če
ku gen. Gajda Sibire. Buvo už
imti dideli pietų, šiaurės ir vi
durio Rusijos plotai. Bolševi
kai tesilaikė apie Petrapilį ir 
Maskvą. Rytuose tebestovėjįo 
vokiečiai, bet po jų valdžia .jū- 
dėjo lietuviai, latviai ir estai, 
pasiryžę ginti savo kraštus. 
Ukraina buvo pasiskelbusi ne
priklausoma su S. Petliūros vy
riausybe. Atamanas P. Krasno
vas siūlė Kolčakui dėtis su vo
kiečiais sugniuždyti bolševikus. 
Tai jie galėjo- lengvai padary
ti. bet gen. A. Kolčakas buvo 
priešingas: .norėjo Nudaryti są
jungininkam naują frontą ry
tuose. Tuo metu vakaruose pataisyti 
vokiečiai kapituliavo ir buvo 
priversti iš Rusijos pasitrauk
ti. Bolševikai buvo išgelbėti. 
Baltieji nesudarė prieš juos 
bendro fronto, o Ukraina są
jungininkų nebuvo paremta. Bū 
tų pakakę tiktai įsakyti vokie
čiam palikti, kol Ukrainos vals
tybė apsitvarkys.

(bus daugiau)

KOLCHOZE BUVO DAR IR TOKIA KAIRIOJI KASA
Kaip gyvenimas nesutelpa i 

kolchozo nustatytą sistemą ir 
verčiasi - viršum jo, dažnai ne
legaliais keliais, gaivinamas vie
no ir pagrindinio noro — gy
venti, rodo konkrečiais vaiz
dais "Sovetskaja Litva" laikraš
tis 1960 gruodžio 11. Jo kores
pondentas V. Seregin pasakoja 
feljetoniniu būdu istorijėles kol 
choze "Lenino keliu" Prienų 
rajone.

Prie kasos langelio klientų 
pasikalbėjimas su kasininku.

— Kiek?
— Du šimtus.
— Koriam tikslui?
— Sugėrimui.
— Pasirašykite ir gausit ...
Ir kaisininkas. atskaitęs pini

gus. Irako į knygas išlaidas: “Nu 
gėrimui 200 rublių, sveikatai

IŠ LIETUVOS

KAS YRA TOS KOMPETENTINGOS RANKOS?

— Prašau toliau. Kiek?
— Tris šimtus.
— Kuriam tikslui?
— Kyšiam.
— Pasirašykit ir gausit.
Kai atėjo kontrolė, oficiali 

buhalterija buvo tvarkoje. Kol
chozo buhalteris, mušdamasis 
į krūtinę, kartojo:

— Man susiveda kapeika su 
kapeiką. O jeigu buvo kokios 
kitos išlaidos, tai jos ėjo per

kairiąją kasą. Ją ne aš tvarkau.
Spiriamas pasakyti, keno ži

nioje yra ta kairioji kasa, bu
halteris Įdūrė žvilgsni į kolcho
zo kasininką:

— Jis tvarko tokius dalykus.
Kai iš kasininko buvo gauti 

popieriai apie kairiąją kasą, aiš
kėjo. kaip ji atsirado ir kaip 
ji veikė ... Štai kolchozas pa
vedė zootechnikui Kedžiui pri
statyti verši Kauno kontorai, 
vardu “Veislininkas”. Zootech
nikas nuvežė laimingai. Užėjo 
Į kontorą. Po valandos zootech
nikas su kontoros vadovybe jau 
sėdėjo restorane. Po pietų zoo
technikas ir kontoros vadovai 
buvo jau draugai, ir veršiukas 
buvo’priimtffe be kliūčių. Teko 
vakare dar atsisveikinti ir tą 
atsisveikinimą aplaistyti. Grįžęs 
Į kolchozą, zootechnikas pra
nešė:

— Be tepimo į “Veislininką” 
nosies nekišk. Prašau atlyginti 
mano išlaidas.

Jo reikalavimas buvo vienin
gai patvirtintas, ir atskaityta 
jam 650 rublių.

medžio reikėjo. Statybos briga
dos brigadininkas ne sykį ten 
pasisuko su piūklu ir kirviu... 
Kai atvyko misija miško tik
rinti, sunku buvo kelmus pa
slėpti. Tada brigadininkas vie
ną naują kelmą paslėpė po laik
raščiu, ant jo sudėjo užkan
džius ir gėrimus. Draugiškai 
prie kelmo padirbėjus, komisi
jos nariai naujų kelmų nebe
matė ar nenorėjo matyti. Tą 
pat dieną statybos brigadinin
ko sąskaita buvo pripažinta mo
kėtina: “Bartkevičiui — 267 
rubliai už miško reviziją”.

Ar žinai, kad .
— Chicagos srityje buvo pa

tikrinti 2,000 mokinių, jų tėvų 
ir mokytojų, kiek jie klauso ‘ 
televiziją. Pasirodė: pradžios 
mokyklos mokiniai televizijai 
skiria 21 vai. per savaitę, aukš
tesniosios — 14, tėvai 20 ir 
mokytojai 12.

— Pasaulyje 1960 metais bu
vo 133,600.000 telefonai. Pir
moje vietoje stovi Amerika. Jo
je 100 gyventojų teko 39.51 
aparatas. Krašte, kuris rengia
si pralenkti Ameriką (Sovietuo
se). 100 gyventojui 1.91 apa
ratas.

— Danijoje sausio 5 baigtas 
ilgiausias pasaulyje streikas, 
trukęs 34 metus: 364 kirpėjų 
pavaduotojai 1927 sustreikavo 
dėl mažinamo jiem atlygini
mo. Jie paskiau atidarė savo 
42 kirpyklas, ir apie streiką už
miršo, Bet šiemet atsiminė ir 
streiką atšaukė.

— Amerikoje 1960 surūkyta 
510 milijardų cigarečių už 6.6 
milijardus dol. Tai buvo 4 proc. 
daugiau nei 1959.

— Amerikos katalikų skai
čius 1960 prašoko 40 milijo- ' 
nų. Atsivertimų buvo 146,000; 
metinis prieauglis 3.4 proc. Pro
testantų metinis prieauglis yra 
1.7 proc.

— Amerikoje yra 11 milijo
nų sergančių artritų; iš jų kas
met 300,000 palieka nedarbingi.

— Leninas savo garsiąją kal
bą apie proletaro diktatūrą pa
sakė ne Maskvoje, bet Šveica
rijoje, Zueriche, 1917 kovo 27.

į — žemėje kas valandą gema 
■ apie 4000 žmonių ir kasmet pri- 
• auga apie 35 milijonai.

Priartėjo Sekminės. Kaip to
kia proga apeiti darbo žmones. 
Ant kolchozo pirmininko stalo 
atsirado zootechniko ir staty
bos brigadininko pareiškimas, 
kad reiktų “darbo žmonėm 650 
rublių skirti Sekminių proga”. 
Tokis pareiškimas, sako kores
pondentas. — buvo nepriimti
nas ir “kairiajai kasai”. Jis bu
vo perrašytas: “Tradicinei liau
dies šventei — Sekminėm, pie
menų dienai”. Pinigus kasinin
kas tuojau išdavė.

Kolchozo ribose buvo miškas, 
kuris kolchozui nepriklausė. 6 
tiesiog valdžiai. Bet

Visa tai ėjo iš “kairiosios ka
sos”. Kaip ji susidarė? Iš kur 
į ją pinigo buvo pritekėję, kad 

statybai galima buvo tokius gyvenimo 
reikalus iš jos apmokėti?

O ji susidarė tokiu kasdie
nišku keliu. Praeitą pavasari 
kolchozo šeimom, viso 80 šei
mų, buvo išdalyti 40 ha. žemės. 
Buvo sudarytos sutartys, kad 
už gautą pusę ha žemės šei
ma turi išauginti vieną bekoni- 
nę kiaulę kolchozui. Bet kiau
lės mažiau kolchozo pirminin
kui rūpėjo. Jam rūpėjo sudary
ti lėšų kitiem būtiniem kolcho
zo reikalam. Jis kolchozininkam 
ir pasakė:

— Kiaulių galite ir neprista
tyti, bet už žemę įmokėkite po 
1,000 rublių.

Taip 30 kolchozininkų ir su
mokėjo 30,000. Taip atsirado 
“kairioji kasa”. Tik ji metų pa
baigoje jau pasirodė tuščia, o 
jos sumanytojas kolchozo pirmi-— 
ninkas išsikėlė kaž kur kitur.

Dirvoje sausio 4 V. Raste
nis papildomai atsakė i Darbi
ninko spaudos apžvalgos pa
klausimą. "kas 
darė pastangų”

SPAUDA

yra tie. kurie 
provizoriumo 

iškabą nuimti nuo Lietuvos at
stovybės Washingtone. Paaiški
no. kad " . . . konkrečių pa
stangų tam turėjo dantį visų 
pirma min. S Lozoraitis, kaip 
L. Diplomatijos galva, o paskui 
p. Kajeckas kaip likęs laiki- 

' nai eiti pasiuntinybės vedėjo 
pareigas. Kiek žinoma, antra
sis. tačiau, darė žygių visų pir
ma tik pats tose pareigose pa
silikti. rors ir su amžina' pro
vizoriumo iškaba, o pirmasis 
nepajėgė ar nesiryžo įeikalą 
tinkamai patvarkyti”.

Ką reiškia tas "reikalą t i.: 
karnai patvarkyti”, atsako, kal
indamas apie "kompetentingas 
rankas”. Tai reiškia, kad

Darbininko redakcijos

miri
S. Lozoraitis turėjo pats Wa 
shingtone pasiuntinybėje atsi
sėsti arba paskirti kita: Kal
bėdamas apie kompetentingas 
rankas. Lietuvos pasiuntinybei 
VVashingtone vadovauti, turiu 
galvoje arba patį L Dipl Še
fą ar jo to ne atsitiktinumo ar
ba. sakysim, kokio ne Lietuvos 
pareigūno* parinktą ir paskiria 
asmenį iš L Dipl. Tarnybos 
pareigūnų”.

Tokiu konkrečių; davinių pa
teikė automis drauge su savo.

kalas.
žmonių nuomonės daug kur ne
sutampa su autoriaus nuomo
nėm. Pvz.:

(1) Kai‘ autorius vertina as
menis ir jiem pripažįsta ar pa
neigia diplomatinį kompetentin
gumą Lietuvos pasiuntinybei 
\Vashingtone tvarkyti, tai ne
same tos pačios nuomonės kaip 
autorius, kad jis yra tokiam rū
šiavimui kompetentingas.

(2> Kai autorius pripažįsta 
mm. St. Lozoraitį kompetentin
gą pasiuntinybei \Vashingtone 
tvarkyti, o sykiu siaurina ta 
kompetentigumą tvirtinimu "ne 
pi jėgos ar nesiryžus tos pa
su.otinybės reikalą tinkamai 
tvarkyti", tai mes nesame nuo- 
m< ries, jog V. Rastenis yra la- 
b au kompetentingas už min. 
S. Lozoraitį, nuspręsti, kas Wa- 
shingtone buvo galima padaryti 
ir kas ne Esame nuomonės, 
kad min S l-ozoraitis yra kom- 
petentingesnis spręsti, ar VVa- 
shingtone jis galėjo daugiau 
padaryti Lietuvos atstovybės 
reikalu nei tai buvo galėjęs pa
daryti Vatikane Lietuvos atsto
vybės reikalu.,

,(3i Nepritariant autoriaus 
manymui, kad kiti elgėsi "gru
piniais ir asmeniniais intere-

gausiais veri mimais. Už tuos sais" Lietuvos pasiuntinybės 
konkrečius davinius ačiū: reikalu, o jis tai jau “negru- 
dėl jų vertinimo jau kitas rci- piniais" ir patriotiniais.

Jei jis tvirtina, kad jo smer
kiamų panašios rūšies žygių 
(kaip inž. A. Rudis) niekas iš 
tautininkų nedaro, tai reikia 
džiaugtis, kad atsisakyta nuo 
praeities panašių žygių. O ne
tolimoje praeityje buvo spau
doje kalbama, berods, apie V. 
Rastenio laišką, kuriuo jis or
ganizavo diskriminacinę me
džiagą prieš savo politinį prie
šininką ir žadėjosi ją panaudo
ti slapta per savo turimus “tal
kininkus". Tur būt. ir tada au
torius buvo tautininkų grupės 
žmogus, nors nesame nuomo
nės. kad tautininkų grupė už 
tai atsakinga. O jeigu autorius 
mano, kad jo anas žygis buvo 
garbingas ir patriotinis, pasi
liekam teisę jo manymui ir vėl 
nepritarti.

Išsiskiria dar. anot autoriaus, 
ir- "apetitai”. Jis kalba apie 
Darbininko "apetitą konkrety
bėm". Mes konstatuojame jo 
"apetitą" miglotom nekonkre
čiom užuominom ir savai “ly
rikai". Jis kalbėjo: kažkas, kaž
kur. kažkada. Darbininkas pa
klausė: kas, kur. kada . . . Dar- 
birinko redakcijos žmonės no
rėtų pateikti skaitytojui pir
miausia davinius, faktus, kurie 
yra jam nepažįstami, kad jis 
pats galėtų susidaryti savo ver
tinimą. nebūtinai sutampantį su 
kitų vertinimais. Manome, kad 
tuo atžvilgiu dialogas tarp Dar
bininko ir Dirvos bendradar- 

, bio bus buvęs naudingas.

1860

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau

31/2%
PER 1~

Norite geros—meniškos fotografijos j
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 

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

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

Tel. HYacint 7-4677

ŠVENČIAME SIMTMETINJ JUBILĖJŲ

3%
jį PER METUS

JAV KARYS su nauju ginklu

Vietoje bazokos
Armija sausio 5 paskelbė pa

gaminusi naują ginklą, kuris 
pavaduos bazoką kovai prieš 
tankus. įtvirtinimus, sunkveži
mius. Senoji bazoka svėrė 20 
svarų ir buvo reikalinga dvieju
žmonių. Naujoji sveria 4.5 sva- šio 5 numatė atitraukti savo

noji atsiėjo 175 doL. naujoji 
30 d oi. Tačiau jos išradimas 
ir pagaminimas atsiėjo vieną 
milijoną.

— Maroka įvykusi komunis
tinių valstybių konferencija sau

aptarnaujama vieno as- karinius dalinius iš Kongo. Jų 
mens. galingesnė 3.5‘kartų. Se- viso ten 6.400.
rus.

1960
PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

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

NORMALUS DIVIDENDAS
<1^ PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS
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Kovos prieš kolonializmą vieną lapą užverpiant
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Užsienyje

Tiltas su viena atrama

kretoriaus pavaduotojo Dillono 
kreipimąsi, kuris išdėsto sovie
tinių kaltinimų dėl kolonializ
mo hipokrizę”.
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darbininkas Valstybes departamentas atsako

Tiltui reikia bent dviejų at- ta tada vadinti kitu vardu — 
ramų: viename ir antrame ga- “taikos sąjūdžiu”. Sis tiltas bu
le. Negalima tilto nutiesti ten, . vo statomas iš “taikos petici- 
kur kitame gale nepasiekia at- jų”, kurias daugįaųsia pasira- 

* ramos, kaip negalima iškelti be šinėjo intelektualai. Kai švie- 
jokių atsparų. Nestatome til- sesnės galvos nelipo ant to 
tų per marias ir nekabiname tilto, jis buvo sustiprintas “kul- 
jų ore. ’ tūrinio bendradarbiavimo” si-

Yra tačiau žmonių, kurie sa
vo galva 
ne tiktai 
pasitaiko 
kad tiltą 
į vieną kraštą, o kitame — nu
šokti tiesiai į vandenį arba į 
prarają. — Kas yra tie žmonės?

' —

Darbininko redakcija buvo 
persiuntusi valstybės sekreto
riui Chr. A. Herteriui savo skai
tytojų susiųstus pareiškimus 
dėl kolonializmo klausimo Jung
tinėse Tautose. Juose buvo A- 
merikos vyriausybė prašoma

“imtis iniciatyvos, kad Jung
tinės Tautos nutarty paragin
ti Sovietų Sąjungą (Chruščiovo 
žodžiais iš jo pasiūlytos dekla
racijos kalbant) "panaikinti ko- 
lonialinę sistemą ir kolonialinę 
administraciją" Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje ir pašalinti

policines '
kad (vėl 

kalbant)
teritorijų

tautom galimybės nuspręsti sa
vo likimą ir valdymosi formą".

Valstybės departamento atsa
kyme. kuris buvo gautas redak
cijoje, Douglas R. Persy iš Of
fice of Public Services, padėko-

kitas dvidešimtame šimtmetyje.
“Mes sutinkame, pone pir

mininke, sų principu, kad pa
saulis seniai yra supratęs, Jog 
kolonializmas turi dingti. Pre
zidentas Eisenhoweris tai aiš
kiai pasakė vakar — abudu, 
devynioliktojo amžiaus tipo ko
lonializmas, kuris jau nyksta, 
ir dvidešimtojo amžiaus komu
nistinis kolonializmas, kuris 

tačiau
Sovietų siūlymas jų šiandien 
pateiktoje deklamacijoje nėra 
kelias susidoroti su bet kuriuo 
kolonializmo tipu”.Sovietu karines bei 

jėgas iš ty kraštu, 
Chruščiovo žodžiais 
"būtų suteiktos šių

debesyse statydina 
tiltus, bet ir pilis. Ir 
žmonių, kurie mano, 
galima atremti tiktai

tūrinio bendradarbiavimo’
jom. Pastarasis dar tebesilaiko.

Politikam buvo pastatydintas 
“koegzistencijos” tiltas, bet ji
sai Paryžiuje išklibo, kone su
smuko. Bandoma vėl atstatyti 
iš Londono. Ieškoma naujų jęs už atsiųstus raštus, pasisa- 
ramsčiu.

Koki buvo ambasadoriaus J. 
J. Wadsworth pasisakymai, tai
gi ir

AMERIKOS PASISAKYMAI 
DĖL KOLONIALIZMO JUNGTI
NĖSE TAUTOSE

Pakartojame jo rugsėjo 23 šiuo metu siautėja, 
kalbos, kuri buvo atsakymas į 
Chruščiovo kalbą, tiek, kiek ji 
liečia kolonializmą:

“Sovietų Sąjunga taip pat 
reikalauja tuojau svarstyti se
sijoje kolonializmo pašalinimą 
iš pasaulio. Tai keistas reika
lavimas to krašto, kurio impe
rializmas yra apėmęs daugiau 
žmonių, daugiau teritorijų ir su 
didesne priespauda kaip bet kas

Valstybės sekretoriaus pava
duotojo Douglas Dillon kalbo
je, kurią jis pasakė 1960 spa
lio 2 Chicagoje lenkų tautinia
me bankete, buvo nušviestas 
kolonializmas iš kitos pusės —

Vienus lengvai atpažįstame, 
nes su jais turi reikalo psichi
atrai. Tai žmonės, kuriem vis
kas galima arba nieko negali
ma. Psichiškai ligoti. Apie juos 
kalba yra trumpa: gaila!

Kiti yra žmonės, kaip žmo
nės. Jie neužsimeta tiesti til
to per Didįjį vandenyną nei ka
binti padangėje. Per vandenis 
plaukia, padebesiais skraido. 
Žmonės visai realūs. Net per 
daug realūs. Ir tik tuo išsiski
ria iš daugumos.

žmonių dauguma supranta, 
kad negalima sujungti melo su 
tiesa, apgaulės su atvirumu bei 
nuoširdumu, laisvės su prievar
ta. Tarp jų yra neperkopiama

Nepamiršti nė bėgliai. Kad 
palengvintų jiem grįžti į savo 
kraštą, buvo nutiestas “grįžimo 
į tėvynę” tiltas. Bet jisai dau
giau baidė braškėdamas, negu 
masino. Grįžo tuo tiltu nedau
gelis. Dabar yra užmestas nau
jas masalas, kaip žuvim nuo til
to, praminto “santykių mezgi
mu su kraštu”. Nesakoma — 
pavergtu. Kad nieko negąsdin
tų. dar norima pavadinti tie
siai “tiltu”. Melas visada den
giasi tiesa, prievarta — laisve, 
apgaulė — nuoširdumu. Žmo
nės, patikėkite!

kė ne tiek dėl kolonializmo, 
kiek
DĖL AMERIKOS POLITIKOS 
RLTŲ EUROPOS KLAUSIMU

Atrodo, tikslinga būtų skai
tytojam tą politiką priminti, 
tad pakartajam čia D. R. Percy . 
mintis:

“Jungtinių Valstybių vyriau
sybė tebežiūri j rytų Europos 
problemą kaip Į vieną iš pa
grindinių tarptautinių klausi
mų. Teisingas šios srities pro
blemų sprendimas labai suma
žintų įtampą ir padėtų sudary
ti patvarią taiką.

“Mūsų vyriausybės nusistaty
mas dėl Sovietų dominuojamų 1 
rytų Europos valstybių tebepa- 
silieka tvirtas ir aiškus. Mes 
nepripažįstame dabartinės So
vietų kontrolės nei patenkina
mu nei pastoviu sprendimu. 
Mes patvirtiname savo atsisa-

V/ADoWORTH (rf-> ir He.-ter Jungtinių Taut^ posėdyje.

Tikėjimas yra geras dalykas, 
kai turi protingą pagrindą. Ir 
kiekvienam tiltui reikia tvirto 

praraja. Tilto nepastatysi. Anie pagrindo — bent dviejų rams- __  r________ ____
realistai mano, kad galima, ir- ėių abiejų galų. Pagrindinė kymą pripažinti smurtu įvykdy- 
bando statydinti. — Kokie yra sąlyga čia yra tų ramsčių at- tą Estijos, Latvijos ir Lietuvos
tie jų tiltai? rama. Kai jos nėra, negali bū- įjungimą į Sovietų Sąjungą. ši-

* ti jokio tilto ne tiktai tarp dvie- tų kraštų tautos turi teisę tu- braižytojų sąjungos konferen-
Sovietiniai. Tebestatomi ant jų atsparų, bet ir tarp dviejų rėti savo pačių pasirinktas vy- cijoje buvo rasta, kad John F.

vienos atsparos — melo, apgau- dalykų, dviejų pasaulių. Tolimi, riausybes ir institucijas, vykdyti Kennedy savo drabužiais atsi
likęs bent šešeris metus: pe
čiai per platūs, švarke tik dvi 
sagos, sagos per žemai — ir 

nos, kada jos vėl bus nepri- kitoki mados trūkumai. Jo dra
bužiai esą išėję iš mados ne tik 
Amerikoje, bet ir tarptautinė
je scenoje.

Tačiau vienas pareiškė, kad 
Kennedy dvieilis švarkas galįs

KOLONIALIZMAS KAIP SO- 
VIETŲ DIDŽIOJO MELO PRIE 
MONĖ

“Visi galvojantieji žmonės 
pripažįsta, kad devynioliktojo 
amžiaus kolonializmas atgyveno 
savo dienas ir greitai nyksta. 
Nuo antrojo pasaulinio karo 
pabaigos trisdešimt penkios bu
vę kolonijos, protektoratai ir 
kitos priklausomos sritys — su 
bendru gyventojų skaičium per 
800 milijonų — laimėjo nepri
klausomybes kaip laisvojo pa
saulio nariai. Daugeliu atvejų 
jom buvo padėta pasiekti lais
vės, o taip pat jom buvo su
teikta žymios ūkinės paramos 
iš draugingų laisvojo pasaulio 
narių.

“Tokis yra fonas, kuriame 
Mr. Chruščiovas kaip tik parei
kalavo baigti ‘kolonializmą’. Tai 
yra tikrai viena iš drąsiausių 
demonstracijų ‘didžiojo melo’ 
technikos istorijoje. Nes tuo 
metu, kai vakarų Europos vals
tybių kolonializmas yra nuola
tiniame ir aiškiame kelyje į ne
priklausomybę, priešingas pro
cesas be atodairos vykdomas 
Sovietų komunistų partijos so
vietiniame bloke, šiandien pa
saulis stovi prieš naujos rūšies 
imperializmą — sovietinio ko
munizmo imperializmą, — kuris 
yra akivaizdesnis ir begėdiškes
nis, negu kas nors pasauly yra 
žinojęs”.

Toliau D. Dillon kalbėjo, jau 
vartodamas vardą “imperializ
mo”, kurį Sovietai vykdė prieš 
Azijos tautas, prieš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojus, 
prieš Krymo totorius, Volgos 
vokiečius, prieš 17 milijonų ry
tų Vokietijos gyventojų.

Grįždamas prie Amerikos nu
sistatymo dėl rytų Europos li
kimo, Dillonas pažymėjo:

"Tikrai mes Jungtinėse Vals- yra svetimi Lietuvos mylėtojui.

DOUGLAS DILLON

rus pareiškia savo vyriausybei. 
Jiem netiesiogiai ir priklauso 
anas valstybės departamento 
atsakymas. Esame dėkingi taip 
pat ir valstybės departamentui 
už dėmesį, kurį galima vertinti 
kąip vyriausybės žmonių tiesio
ginį kontaktą su savo piliečių, 
dalimi.

Jei Darbininko redakcija ga
vo iš skaitytojų sveikinimo laiš
kų už iniciatyvą, tai turi pa
žymėti gavusi šiom dienom ir 
laišką, kuris protestuoja dėl 
jo pavardės paskelbimo Dar
bininke. “Už tokį paskelbimą 
labai užpykau ir dėliai to atei
tyje jokių pareiškimų daugiau 
nepasirašinėsiu ir niekam ne
duosiu parašo. Be to, tokius « 
laikraščius nustosiu skaityti ir 
remti, nes jie lietuviškumui ar
ba geriau sakant lietuvybei nie
ko gero neduoda, o priešingai 
kenkia”.

Jam negalima buvo atrašyti, 
nes savo laiške nedavė adreso, 
o ir pavardės. — tokios, kokią 
buvo galima išskaityti iš jo laiš
ko, neradome tarp paskelbtųjų 
Darbininke. Tačiau vis tiek la
bai apgailestaujame, jei bent 
vienam lietuviui mūsų iniciaty
va galėjo būti priežastis pyk
čiui ir tokiem pažadam, kurie

KENNEDY SIUV ĖJŲ TEISME
būtų mados revoliucija, vardu 
“The Kennedy Look”.

Pačioje Amerikoje šiuo tar
pu mada reikalauja, kad vyras 
atrodytų aukštesnis, lieknesnis .... _
- dėl to bus į švarko ar ap- Palei. Amerikos lakūnus?
siausto pečius mažiau prikimš
ta visokio “grūzo”, apsiaustas 
bus trumpesnis, nes kojos at
rodys ilgesnės, taigi ir vyras 
aukštesnis — kad tik neatro
dytų kaip boksininkas ar fut- 
bolistas. Tokia mada būsianti 
dėl to, kad gydytojai vis sako, 
jog Amerikos vyrai turi laiky
tis dietos, taigi ir būti plones-

diės frontu”. Statė su komunis- laisvei.

kio neprotingo darbo, kurie

nėse Tautose ir valstybės se- dabar virsti vėl mada, ir tai dabar patinką.

Madų ekspertai sausio 5 pa
skelbė 12 gražiausiai apsiren
gusių moterų. Jų pirmoje eilė
je, žinoma, yra Mrs. Kennedy. 
Tačiau tarpt, drabužių madų

išplaukė į Indijos vandenyną. 
Manoma, ryšium su Laos .kon
fliktu.

— Bet man patinka jūsų re- Apsirūpinę pintinėle, pasuko Chanai su Jankeliu. Mat, pasi-

— Iš Baltijos jūros keli so
vietiniai povandeniniai laivai

viena kryptim — į Maskvą. Im- pasakyti: gaila!

kas paėmė žuvis. Tamošius pa- . ., , ,Pagaliau pasukoj kalneli, iš ku- f nėra kunig0 prjvalu Wek.
bažnyčią neįsijungiate?

klausomos — laisvos nuo sve
timos valdžios ir kišimosi į jų 
vidaus reikalus.

“Aš pridedu ambasadoriaus

lės ir nelaisvės. Nesunku juos iš esmės skirtingi ir prieštarin- savo neatsiejamas žmogaus tei- 
pažinti. nors pavadinami vis ki- gi pasauliai nesujungiami tikė- sės ir naudotis savo pagrindi- 
tais vardais. jimo, jog galima tai padaryti nėm laisvėm. Mes laukiam die-

Seniau buvo vadinami “liau- talkininkavimu netiesiai ar ne

sakė, kad visa paglemžė Janke
lis. Taip pat pridūrė, kad da
bar, kai reikėsią jam žuvų, tai 
atvažiuosianti pati Jankelio dūk

vų — atvažiuot Tai reiškia, — Na, bet šitokiu metu ir
ligijoje kitas dalykas — jūsų per brastą prie “arsenalo”. An- taikė žydų šventės, tai prie Cha-

lybėse niekados nepriimsime

IGNAS MALĖNAS

ir staiga grįžusi dėstė, kad tiek Įėjusi pasakė Chana.
mama, tiek tėvas Jankelis pra-

Visi nusijuokė. Tamošius pa- — pridūrė.

_ tais besijungiančios partijos. Apie žmones, kurie imasi to-
Ant tų tiltų nemažai buvo už
kopusių socialistų, kol apsižiū- statydina tiltus ant sovietinių 
rėjo. kad tasai tiltas veda tik atramų, tegalima su užuojauta_ Wadsworth pareiškimą Jungti-

ties kitaip kaip laikinio slogu
čio prieš neišvengiamą laisvės Amerikos lakūnus, kurie 
prašvitimą". Maskvos kalėjime laikomi nuo

★ liepos 1, leista pirmusyk ap-
Valstybės departamento žmo- ’ankJU ^n^oje P3,e*!- 

nių pareiškimus šioje vietoje mia, a jie us pa.ets , 
paliekam be komentarų. Dėko- ncnnt gennt* sa"'.'klus 
jame dar kartą skaitytojam, ku
rie aktyviai dalyvavo pasisaky
me dėl kolonializmo, parodyda- 

ta, o toki geriau ir moterim mi, kad yra sąmoninga Ameri
kos piliečių dalis, kuri savo no-

(2)
— Ponas ... gal stiklą ar

batos?
— Ačiū, dar nesuskubau iš

alkti.
Chana nunešė žuvis į virtuvę

rė:
— Beriam duonos, o paskui, — Kai pritruksite kada Žu

kai susirenka — uždarom, ir yų, fąj užsėskite dviratį ir at
mieštam Štai ir viskas!

— Kaip idomu-
— Mama kam jūs tokių nie

kų kiaušiai? — truputį pykte-

rimtai tarė Tamošius. — Kodėl 
Dievas negalėjo pasirūpinti, kad 
ši bandelė ant stalo čia atsi
rastų?

— Visa yra Dievo valioje,
— pastebėjo senis Jankelis.

— Nu, ačiū už arbatą, man mošius, — mes juk žuvis vi
jau laikas namo. liojame į pievą trupiniais, ten

Atsisukęs į Chaną dar pridū- sugaudome, o paskui į miestą.

matyti tą pievą, kur žuvys išei
na pasisvečiuoti.

Tamošius nusijuokė, o An
tanas, nesupratęs pajuokavimo, 
keistai pasižiūrėjo.

— Nesistebėk, — pasakė Ta-

kas jums sukels nusistebėjimo, 
gal net juoką. Bet mano sielai 
tai kitaip atrodo. Aš imu, pa
vyzdžiui momentą, kada žmo
gus pasijunti pasaulyje visiems 
svetimas, rodosi, neturi jokio 
draugo nei artimo. Tada sunku

gos sakyte sako, kad dar ne
laikąs galvoti apie mirtį.

— Bet jeigu jūs kalbat, tai 
reiškia, kad jums tokia idėja 
jau gimusi. O jeigu yra gimusi 
idėja, tai yra pagrindo įvykti 
ir pačiam vyksmui.

— Jūs nekalbėkite tokių pasaulyje susirasti sau skirtą
daiktų. Baisu. vietą. Tada jūs pasaulyje turi-

senalu” pasididžiuoti, todėl ty
kojo, kad valtis sustotų galu. 
Tamošius, atsidūręs nendrių pa
krašty, sustojo. Antanas nugrie
bė suraizgytą dėžę ir staiga pa
kėlė. Dėžė suplazdo baisiu 
triukšmu. Gyvos didžiulės žuvys 
bruzdėjo, plazdeno. Chana žiū
rėjo nustebusi, net nusjgandu-

— Dėl to, kad man įdomu! 
, Tuo metu įėjo į kambarį Jan
kelis ir “įdomi” kalba pasibai
gė.

— Ponas Koreiva, kas gero 
jūsų padangėj? Kaip Ponas Die
vas jus sveiką laiko? Vis žu
vim maitina?

šo stiklo arbatos.
Pagaliau Tamošius pasuko į 

kiemą, numetė arkliams kuokš
te šieno ir su Chana pasuko į 
vidų.

— Ponas, pamiršau paklaus
ti, kuo jūs vardu?

— Tomas, Tomas Koreiva!—
atsakė, lyg norėdamas pasigra- bandelę! 
žinti savo vardą, ir drauge su
Chana įėjo į kambarį* čia Cha- sisuko į Chaną ir vienu akimo-

važiuokite. Juk netoli.
Tamošius išvyko namo, lyg 

dvarą pirkęs. Jis buvo paten
kintas užsimezgusią su Chana 
draugyste.

Namo parvažiavęs, rado bro
lį kaupiant bulves. Jis pasitei
ravo, kas gero Balbieriškyje ir

Visi dar kartą nusijuokė.
— Tai parodysit man pie

vą, kur žuvys išeina pasivaikš
čioti?

Tamošius ;su Antanu priėjo 
ją lydėti iki ežero. Apžiūrėjo 
vešlią pievą su mažu beržynė
liu, kur vasarą išleidžiami gany
tis arkliai. Dabar atrodė, kaip 
slaptingas miškas su kurkian
čiais vasarą keistais paukščiais.

— Tik kalbėti apie tokius te tikrą draugą, kunigą, kuriam si. Iš kur tiek žuvų ir tokių pui-
dalykus dar ne taip baisu, kaip visada galite atidengti savo šie- kių? Tamošius apie 15-20 kg. 
nešioti savyje kokią baisią idė- lą. Tiesa, aš čia nekalbu apie lynų sudėjo į dėžytę ir pasuko 
ją, — tarė Tamošius. tuos “šventus” žmones, kuriuos į krantą. Pasvirnėje Chana įbru-

— Gana! AŠ pasiduodu! — jūs norėtumėte matyti kunigais.
tarė Chana. Man pakanka šiam reikalui pa-

ko į kišenėlę Antanui 5 litus, 
kad “geriau padėtų” gaudyti.

— Kaip aš matau, jūs jau prasto kunigo, tikrai socialaus Sėdusi ant dviračio, dar padė-
artėjate prie katalikų bažnyčios žmogaus, turinčio tikrai žmoniš- kojo už pairstymą, pažadėjo vėl 
mokslo. ką, kupiną artimo meilės širdį.

— AŠ katalikų bažnyčios — O kaip su kunigo išsila-^ 
mokslui nesu priešinga. vinimu? — paklausė Antanas.

—: Jeigu jūs nesate jam prie-.. — Be išsilavinimo apskritai

atvykti kitą kartą, kai pristigs 
žuvų.

Chanos teko laukti 3 savai
tes. Nors anuomet jos atvyki
mo niekas nepastebėjo, bet pa- 

vienam inteligentiškam žmogui, tį faktą žinojo visas kaimas.rio matėsi gražūs vaizdai į vi
są sodybą. Po to, visi apsidai- — Matot, čia nėra toks pa- Bet kunigui svarbiausia — žmo- žinojo, kad su Tamošium ir An- 

P"5*“ retofcB- W jtol U- niška šinHs. tanu irstėsi po ežerų, kad Ta-
l rą pne . įamosi vaį seneliai proseneliai buvo Diena jau buvo įpusėjusi, mošius aprodęs laukus, kad 

— Dviračiu juk čia netoli, 0 . SU * kito tikėjimo, tai nuo to tikė- saulė švietė iš pat viršaus. Chana žadėjo atvažiuoti šią ar
tanu į vames vi uų. jimo atsisakyti nėra taip leng- Chana pareiškė noro, kad būtų kitą savaitę. O kai Chana vėl

Praslinkus dviem savaitėm, Mažas ir ramus vėjelis vasa- va. Be to, mes taip pat pripa- iriamasi prie kranto. Valtis bu- atvažiavo, daugumas net ėmė
nuo kalnelio link ežero dvira- ros kaitroj gaivinte gaivino, žįstame vieną Dievą, tik Kristų vo pasukta ta linkme ir pasi- kalbėti, kad Tamošius jau ren-

— Panele Chana, juk jums, čiu pasirodė moteriškas silue- Valtis lengvai rėžė vandenį, kai mes laikome vienu iš apaštalų, važinėjimo kelionė ėjo galop, gia vestuves. Ir lik pagalvokit
turbūt, žinoma, kad krikščionių tas. Tamošius iš pirmo pažvel- Tamošius suko ežero vidurio O tai jau nėra toks didelis skir- — Panele Chana, bet jūs dar su Žydaite!
mokslas moko, jog be Dievo ži- gimo atpažino, kad tai Chanos link. tumas. Kas kita yra kokie ma- nematėt mūsų arsenalo, — pa- Po poros savaičių kalbos
nios jums ir plaukas nuo galvos važiuojama. Abu vyrai tvarto — Ar nebijote prigerti? — hometonai, totoriai ar kitokie stebėjo Antanas. ėmė tilti. Moterėlės ėmė ramin-

gale rengė arkliam pašarą, pio- paklausė Chana. netikėliai. — Parodysime, bet pirma tu* tis, vyrai apskritai mažiau dė-
vė jaunučius dobilus. Chana — Vistiek žmogui reikės vie- Tamošius pasidėjo irklus ir rime pasiimti krepšelį, — tarė mesio kreipti, žodžiu, Kareivos 
privažiavusi sustojo. na kartą mirti, — atsakė Ta- leido valčiai po stiklinį ežero Tamošius ir pasuko tiesiai į sodyba imta lyg pamiršti. Bet

paviršių plūduriuoti. krantą prieš namus. nelaimė — pasipainiok man vėl

nos motina tuoj padavė arba- jum paklausė:
tos ir saldžių bulkelių. Bet dau
giausia Tamošių domino pasi
kalbėjimas apie žuvis.

— Iš kur . .. jūs ...
— Ponas Koreiva Tomas. — nenukris, — pasakė gana rim-

pridėjo Chana. tu veidu Tamošius.
— Ponas Koreiva, tokių gra- — Tai tiesa.

žiu žuvų gaunat? — Aš nežinau, galbūt, jie ne- — Sakėt, kai pristigsim žu- mošius.
— Ganosi pievose, ponia! suprato jūsų žodžių.
— Tai kaip jas sugaunate, — Čia nebuvo ko nesupras- kad mes galim suvalgyti dau- dar tokiom sąlygom. ___ ...

ponas Koreiva? ti, — pusiau juokais, pusiau giau. Aš jau čia. Norėčiau pa- — Toks oras ir tokios sąly- išpažintis. Aš žinau, šitas daly- tanas, matyt, labai norėjo “ar-
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INYNVA If ANAVDTA C SAUSIO 22, sekmadienį lllllllLV IkvnVLK. 1 Au ^EBSTER HALU H9 E. IHh STREET. N.Y.C.

progą ir vėl 
pasidžiaugti 
Darbininko tradicinis vakaras 

ir šiemet praeina koncertu. 
Praeitų metų kc.^cartas. Įvykę 
sausio mėn. toje p_čio_e iveb 
terio salėje, turėjo didelį pa
sisekimą. Darbininko adminis
traciją tai paskatino ir šiemet 
sukviesti mūsų pasižymėjusius ■ 
solistus ir duoti plačios apim
ties koncertą, kuriame būtų ir 
lietuviu kompozitorių kūriniai, 
ištraukos iš operų. Koncerte 
dainuoja Monika Kripkauskie
nė, Stasys Baras (abu iš Chi- 
cagos), pianinu skambins ir 
akcmponuos Aleksas Mrozins 
kas.

Praeitų metų Darbininko ko., 
certą vertindamas Vytautas Gū 
džius taip rašė:

“Kas scenoje lengvai ir žais
mingai skamba yra iš tikrųjų 
ilgų darbo valandų vaisius. To
kio kruopštaus darbo rezu.rt 
tais turėjome progos pasidžiaaį 
ti, klausydami Monikos Krip- 
kauskienės dainavimo. Solistė 
užimpenavo savo gerai pastaty-

širdžia interpretacija. Dikcija 
buvo aiški, repertuaro palinki

Nuo Kreti? iki Darbininko koncerto
. Solistas Stasys B., as (Bara- Tada jis atsidėjo tik dainavi 

mui. kuri gilino VokieujOjC 
Augs bu g e Repertuarą ruošė 
su a«i Jei. Kačinsku.
A Kučma u V\i. . Manjošium- 
ir Komy. V. JakuL-eiid. Vu.^e 
tuos tremtinių stovyklose yra 
surengęs apie 2uo konceitų. 
1948-49 buvo nuvykęs į Angli
ją. kur angių spauda kaip rei
kiant įvertino jo talentą.

Atvykęs į Ameriką, kurį lai
ką gyveno Gary, Ind., dabar 
Chicagoje. Iš čia su koncertais 
keliauja į visas lietuvių koloni
jas, aktyviai dalyvauja Chica- 
gos muzikiniame gyvenime. Vy
rų choro operos pastatymuose 
dainuoja pirmaeiles partijas.

Prieš keletą metų buvo su
sidaręs specialus fonuas, Kuris

k...... ..tcyKS pas rovus prąa- 
eiškenus dainuoti Darbininko 
kor.ee. te.

ircu.Į tenorą Stasį Barą vi
si žinome. Jau būdamas pran
ciškonų gimnazijoje ir vilkėda
mas rudą uniformą, jis pasižy
mėjo savo skambančiu balsu, 
dainavo įvairiuose gimnazijos 
parengimuose. Dažnai skambė
davo jo balsas ir Klaipėdos

. š e. kur Kiškėnuose gyve- 
. s a.

.. j ..... c. s tuy uoti mouicir.c. 
k...tū s siūravo dainavimą p;rt 
,aną Būtėną. Kaip solistas, pa- 
nodė Kaune 1943 ir savo ba.

„ine medžiaga privertė susido
mėti visuomenę.

Tremties metai jį visai nu
bloškė nuo medicinos mokslų.

CHANA

kmį lavinimąsi. Išvyko studi
jų i Komą, iš ten su kon
certais aplankė Vokietiją. Pra
eitais metais koncertavo pietų 
Amerikoje, o šiais metais bu
vo jau Hartforde (sausio 7) ir 
Bostone (sausio 8). Čia giedojo 
didžiuliame koncerte, apie kurį 
amerikietis Cyrus Durgin rašo 
šiame pat puslapyje.

J. Kačinskas diriguoja šv. Cecilijos mišias

Monika Kripkauskienė - Jur-

gimusi Notėnų bažnytkaimyje. 
Kretingos apskr. Dainuoti pra-

Pagilinti SAS narių sąmonin- 
suruošė 

ideologinius kursus, kurie įvy
ko gruodžio 25-33 C-rona^o 
Lodge, Chesterton. Ind. Šių 
kursų programą paruošė d.. J. 
Girnius. Kursų dėmesys buvo 
kreipiamas į idėjinį sąjungos

gumą, SAS valdyba

mokykloje pas S~epą S.
ūyįe. nu
o.e koneertuo--a..v..o 

se.
Atvykusi į JAV, apsigyveno 

Chicagoje ir nuo 1950 pradėjo 
dainavimo .studijas pas B. Sa- 
roya. Su savo koncertais yra

mu ir jo istorija. Įrodė skirtu
mą tarp liberalizmo ir komu-

rų Skrupskelis kalkėje apie 
sociauzmą. apimdama, n m .. k 
sizmą. Jis palie.ė maiksisti..ę 
pasaulėžiūrą ir marksizmo ele
mentus.

Kun. dr. P. Celiešius skaitė 
tris paskaitas: "Dvasinis pra
das catoionnė. e., .ė. i

Kursams vadovavo kun. dr.
P. Ce.iešius ii K. Skrupskelis, 
kun. K. PageviSus — dvasios 
vadas, N. Udrys — komendan- vo pašnekesy “Studentų apeti
tas, A. Skirmuntaitė — mergai- ninku atsakomybė šiame pasau

lyje” ragino daugiau informuo- 
tis, kas dedasi pasauly, ir ge- 

Pirmą dieną išgirdome dvi riau pajusti savo atsakomybę.

čių vadovė ir R. Kriaučiūnas 
— ūkio vedėjas.

paskaitas. K. Skrupskelis savo Ji taip pat aiškino tarptautinį 
studentų sąjūdį Pas Romana. 
R. Kriaučiūnas, remdamasis kur 
santų išpildytomis anketomis, 
pranešė, kad tautinio charakte
rio praradimas yra nutautėji
mas, ir paaiškino, kaip savo

pabrėžė, kad šiandien žmogus 
neturi tikro tikėjimo. Tikėjimas 
yra daugiau negu tik žmogaus 
žodinis išpažinimas. Taip pat 
K. Skrupskelis kalbėjo apie 
religinį išgyvenimą. Jo paskai- tautiškumą išlaikyti.
ta buvo pagrįsta ne teologiniu, Atsilankęs svečias, T. Remei-

tu. R. šliažas savo paskaitoje bartinės rolės pasikeitimą iš
muš supažindino su liberaliz- eivijoje. Išeivis lietuvis gyveni

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 

(Long Play Hi-R Li+huanian Records) 

papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Dainos H Lietuvos, soL L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų $4 00 
LietuvHkos dainos Ir tokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, tokių 4.50 
Liotuvltkos dainos, Bostono liet. miSr. cho*o 17 dainų albumas 4.50 
Sophts Parkus radijo vskarutkinlnkes dainuoja, 10 liet, dainų 

ir 10 1ff1*1tniu 1..........       5.00
LletavHM mariui, Br. Jonuio (grota, 12 liet patrioUntų marių 6.00 

DARBININKAS, 910 Willoughby Avė, Brooklyn 21, N.Y.
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(Atkelta iš 3 psl.) 
nos prisidėjo ir Jankelis, 
ko. daugiau pafsivešę, nes dau
giau ir reikėsią.

Tada kaimo moterėlės pa- 
<e bė tiesiai: “Žydaitė su tė-

Sa-

P. Liminas praeitų metų pa
sisekimu l\evv Yorkę ir nuotai
kas, Monika Kripkauskienė ir 
šiemet maloniai sutiko atvykti 
iš tolimos Chicagos. Tikime, 
kad ir šiemet ji labai pradžiu
gins klausytojus.

me atsidūrė nesavoje aplinko
je. kurioje reikia išmokti gy
venti ncužmiršuš, kad esi lietu-

Įklausyti ir m 
c. gamzari o

..io j. eiga 
j .ie.^\:š’..o

dėti prie tautiškumo įtaisyme.
Dr. J. Girnius skaitė 4 pa

skaitas: “Kas yra tauta”. “Tau- 
ii..ė ą .o .ė , K. artu p iki

Šie kurs i. galima sakyti, bu
vo uždaros intelektualinės re
kolekcijos. Buvo gera proga ati
trūkti nuo kasdieninio gyveni
mo, pamąstyti, pasikalbėti ir 
daug vertingų minčių parsivež
ti namo.

LEONARDO 
ANDRIEKAUS 
eilėraščių rinkinys
SAULĖ 
KRYŽIUOSE 
jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj, 
910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y. 
Iliustravo 
dail. Telesforas Valius 
208 psl., kaina 3 d oi.
Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga —

geriausia 
Švenčių 
dovana!

mai apdovanojęs žuvimis. Abu 
svečiai išvažiavę patenkinti. Vis
kas sutarta, tik likę išsiaiškin
ti. ar vaikus krikštysią katali
kų bažnyčioje, ar auginsią ne
krikštytais — žydukais.

Birželio mėnesį, kaip perkū
nas iš giedro dangaus, paskli
do garsas: ateina bolševikai. 
Raudonosios okupacijos metu 
Chana mažiau lankėsi Tamo
šiaus tėviškėje. Viso tebuvo ar 

ka tus. Sunku buvo su

HARTFORD, CONN.

Praėjusiu mėty gale buvo 
visa eilė parengimų, minėjimų. 
Kiek anksčiau paminėjome Žal
girio mūšio 550 metų sukaktį, 
Svč. Trejybės vyrų klubas mi
rė, o 25 metų sukakti, Liet, 
piliečių klubas 50 metų sukak
ti. Vėliau buvo radijo valandė
lės “Tėvynės garsų” koncer
tas, ramovėnų gražus banke
tas su programa. LB apylinkės 
valdyba buvo sukvietusi susirin
kimą. kuriame lankėsi LB Ta
rybos pirm. puik. J. Šlepetys. 
Prieš patJKalėdas buvo visa ei-

i o.jūvių,
K. Metu sutikimas buvo liet.
,.cJų klube. Ta pačia proga 
.. .mėta Nonertų 25 metų ve-

;.c sukaktis. Matulaitytė - 
: ?ort:enė yra mokytoja, o Va- 

enortas buvo Marijampo- 
> burmistras. Buvo pagerbti 

• eiklą lietuvių kolonijoje, 
erų buvo ir iš Bostono, New 
y ..o. Philadelphijos.
rt.J/o valandėlės vedėjai J.
valtis ir Alg. Dragunevičius

.; ?o 7 surengė koncertą, ku- 
jxu programą išpildė solistai iš 
Cnkagos: D. Stankaitytė, S. Ba
is- ir J. Vaznelis. Tai buvo 
vic. cs iš geriausių koncertų.

VMK

F

. u. e .eJmu. Ap 
įkritai, sunku buvo su nuva
žiavimu į miestelį, jeigu neno
rėjai užsitraukti nemalonios nu
trijos akies. Cb.ana raudonųjų

i g te* eieškcjo gyveno 
o e.

Kilus karui su vokiečiais, 
ėmus šeimininkauti rudajam 
naciui, pasklido gandas, kad vi
si žydai varomi į gheto. Tamo
šius tai sužinojęs, tuoj metėsi 
į Balbieriškį, pasimatyti su Cha
na. Tačiau nuvykęs rado namus 
užrakintus, tuščius. Iš gyvento
jų patyrė, kad Chana su tėvu 
ir motina jau išvaryti į gheto. 
Tamošius ėjo nuo Chanos na
mų, tarytum smėlio pripiltais 
batais. Nieko nelaukdamas iš
važiavo iš Balbieriškio.

Po trijų dienų susirišęs ry- Urbonas — Lietuviai Tarptau- 
Šulį maisto, vėl išvažiavo į Bal- tiniame Eucharistiniame kon- 
bieriškį. Ten patyrė, kad visus 
jaunus vyrus ir moteris išvežė 
į Kygą darbams. Taip buvo 
skeltnehna, kad nesukeltų žino

ne
U'.

NAUJAS NUMERIS
Lux Christi gruodžio mėn. 

žurnale rašo: kun. dr. St. Ži
lys — Naujosios rubrikos, kun. 
dr. J. Gutauskas — Mūsų re
liginiai pokalbiai, kun. dr. I.

grėsė, prel. J. Balkonas — Ju
biliatas kun. Juozas K. Miliaus
kas. kun. V. Budreckas — Ak
tyvus privatinis ir bendruome

nių pasibiaurėjimo žydų žudy- ninis tikinčiųjų dalyvavimas 
mu. Tamošius pajuto, kad po 
jo kojomis svyruoja gheto že
mė ...

Netoliese pamatė savo buvusį
gimnazijos kapelioną. Jis tei
ravosi tuo pačiu reikalu, tik ki
tų žmonių. Tamošius su kape-

* Bomr užsuko į bažnyčią. Ten J. Žilevičius — “Garbė Dievui

skaitytinėse mišiose; pamokslų 
skyriuje: kun. J. A. Karaliaus, 
kun. dr. J. Gutausko pamoks
lai, Knygų skyriuje St. Yla re
cenzuoja Leonardo Andriekaus 
"Saulė Kryfiuose", kun. dr. L 
Urbonas - "Stasys Šalkauskis”,

sukalbėjo 3 Sveika Marija, ir giesmyną, žurnalą redaguoja ir 
svyruojančia žeme nuėjo prie administruoja kun. Titas Nar- 
arklių . butas.

(Cyrus Durgin įvertinimas
Boston Globė sausio 9 d.)
Tikroji bet kurio didmiesčio 

muzikinės kultūros kokybė pri
klauso tiek nuo kiekybės ir 
lygio muzikų mylėtojų veiklos, 
tiek nuo profesinių koncertų 
skaičiaus. Norėdama vadintis 
muzikali, bendruomenė privalo 
abiejų, bet mėgėjų reikšmė
yra kitokia, nes jie yrs sistrin* bei 
gi pasišventėliai, kurie tą maži- zymis — puikus

šios parašytos 23 metai po 
“Fausto”.

Aiškiai matyti, kad lavinda
mas šv. Petro parapijos chorą 
J. Kačinskas statė griežtus rei
kalavimus, nes jų giedojimas 
buvo pažymėtinai aukšto iy^o. 
Vyrų ir moterų baisa yra pa
kankamai gausus, kari galingai

g« ei-
tas, judras reagavimas Į ant 
genio ruoštu ir detalių suioti- 
lc*nias.

Solistų taip pat buvo malo
nu klausyti, nes visų balsai bu-

ką kuria ir jos klausosi.
Didysis Bostonas šiuo atžvil

giu laimingas. Aplinkui yra ne
maža gerų chorų ir instrumen
tais tų grupių, kurie metais iš
metų atlieka muzikos kūrinių v o piatauš skambėjimo ir visi 
iš muzikos pamėgimo. Du to- gieoo.o muzikaliai, kas dažnai 
kius sambūrius vakar popiet— 
girdėjome Jordan Hali salėje. 
So. Bostono lietuvi y šv. Petro 
parapijos chorą ir Melrcse sim
foninį orkestrą.

J. Kačinskas yra abiejų diri
gentas, ir vakar juos abudu su
jungė, atlikdamas Gounod kon
certines šv. Cicilijos mišias. Vei
kalas imponuojančios apimties, 
reikalaująs įjungti orkestro lėks 
tęs ir didįjį būgną, šv. Cecili
jos mišios šiandien retai atlie
kamos pilno sąstato. Kada vie
tos koncertų salėje paskutinį 
kartą buvo atliktos. — galėtų 
pasakyti tik turįs už mane ge
resnę atmintį.

Kaip Verdi Reųiem (žymiai 
iškilesnis veikalas) atstovauja 
italų operos pobūdžiui ir baž
nytiniam tekstui, lygia dalia ir 
šv, Cecilijos mišios jungia mi
šių teksto pagrindą su pran
cūzų 19 amžiaus opei a. kurtos 
spindįs savo laiku atstovas bu
vo Gounod. šv. Cecilvos mi

reta tarp solo baisų. Stankaity^ 
tė ir Baras ir Vazneits pasiekė 
tebūtai sulieto terro.

.\ors buvo tonacijos problė-
Iii L* ? Si s v/il .*.is o r-
ktshoS grąž ai užsirekc-menda- 
vo ne.engvu cnauv.icko uaiyka 
ir daug reisai a ajančiu Mendeis- 
soiiiio itališka simiojiija ir Aii- 
šiomis.

Cyrus Durgin
.e, sau

siu U)

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

VVHLL — lwp kii. Mediord.
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

LAISVES VARPAS
ved. P. V Žrtnis

VVKOX — 119f kii Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

RADIJO PROGRAMA
ved. Stap. Minkus, Boston.

Mass.
WBVN — 1360 kiiocvcles

Ateitlei žurnalo gi uodžio nu
meryje randame. L. Andriekaus 
eilėraščius. Simas Sužiedėlis — 
Pirmosios pažintys Kaune. .1. Ki 
dykas, S. J. — Kam tavo pa
saulis, K. Skrupskelis — Apie Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p. 
ateitininkų ideologiją. Metinė 
studijų temai Auksė Mulevičiū
tė — Ideologinė kova pasau
lyje, Leonas Meškauskas — Re
ligija Brazilijoje. Per prizmę. 
Virginija — Ateitininkai ir 
mes studentai. Spaudos apžval
ga, Jonas Šiteinis — S|>orto re
forma. Vida Galdikaitė - Mū-

VYČIŲ PROGRAMA 
VVLOA — 1550 kil. Braddock, 
Perme. . "
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p p.

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Relph J. Valatka 

\VOLB 
. .. , . .. Mich.sų kaba, korespondencijos. * . r .. -* . . . * .. J Spst.id nuo 5 iki n 30 popiet

Ateiti redaguoja kolektyvas

1400 kil.. Dctroit.
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RELIGIOUS GOODS BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTION

1961 m., sausio 13 d., nr. 3.

O KOKO?
GIRDĖJOME, 

BET GAL NE VISI

neaišku.
istorija

Neseniai vienoje korespon 
dencijoje jaunas žurnalistas api
būdino Sibiro užkariautoją kaip 
“kažkoks” Ermak. Ką gi, jau
nieji negirdėjo apie Ermaką Ti- 
mofevičių.

Kai man teko mokytis Rusi
jos istorijos, o tai jau buvo 
prieš pusę amžiaus, sužinojau, 
jog nišų bajorai siuntė pas vi
kingus delegaciją — kvietė 
juos sau i valdovus, nes, kaip 
jie sakė vikingam, “mūsų šalis 
didžiulė ir turtinga, bet tvar
kos joje nėra. Ateikite, valdy
kite ir būkite mūsų kunigaikš
čiais".

Tą kvietimą priėmė “trys 
broliai" Riurik. Sineus ir Tru- 
vor. kurie su pora šimtų apsau
gos ar svitos, sutiko vykti val
dyti rusus. Ir Riuriko 
ja valdė.

Jau tada man buvo 
- kodėl tolimesnė rusų

kalba tik apie Riuriką ir Riu- 
rikovičius. Kur gi tie kiti du 
broliai? Gimnazijos mokytojas 
rusas i mano klausimą neatsa
kė. o atsikratydamas atsiliepė: 
gal išmirė, gal šiaip kas su jais 
atsitiko. Kaip tai. galvojau, ir 
kunigaikščiai be pėdsakų pra
nyko. kaip paprasti Petrovai 
ar Smirnovai? Bet taip ir li
kau be atsakymo.

Po daugelio metų išgirdau 
aiškinimą:

Pirmas užrašas apie tą isto
rini Įvyki buvo surašytas taip: 
“kvietimą priėmė Riurikus". Ki- • 
tas. lotynistas istorikas, kuriam 
pateko tas užrašas, pataisė Į 
“Riurik" — sine us. Tuo norė
jo pabrėžti, kad "Riurik” rašy
tinas be galūnės “us”. Vėliau 
graikas mokslininkas tarp vikin
go vardo ir tos pataisos padė
jo brūkšnį ir paaiškino savo'i- 
našą “truvor” (brūkšnys). Ru
sų istorikas, nežinodamas tų kai 
bu ir nelaužydamas savo gal
vos. sujungė visus “tris bro
lius" ir taip vieton vieno tapo 
trys kunigaikščiai: Riurik. Si-
neus ir Trawor!...

Kolekcionierius

SCHOOLS

MOUNT ST. MARY

Catholic College Preparatory 
Yijf'gTrTšT Grhdes T tfiru 12. 
accredited. Modem fifeproof

school 
Fully 
build- 

ings on 42 acre campus. Friendly 
homelike atmcsphere. Sports. muslc 
art. dancc DOMINICAN SISTERS

Liberty St.. Nevvburgh, N. Y.

PLUMBING CONTRACTORS

BOTTO BROS.

Piumbing & Heating
Incorporated

Darbai atliekami privatiniuose bu
tuose ir įstaigose, šildymas, plom
bavimas. nauji įrengimai, pataisy
mai. Autorizuotas pardavėjas -

Pedro Burner

Pilnas at. jrnarimas "Cesspool'" 
Hicksville . . . 32 Kaiman Blvd-

WEIIs 5-2550

CANCEL OR CHANCE

Catt LO 3-7291

CHILDREN BOARDED

Catholic Children Welcome

CHILD CARE — DAY, WEEK
105th Street - Columbus Avė.

DAY CARE FOR CHILDREN

Cathęlies VVelcome — LovL.g Care 
Reasonable rates. Inspection invited

D A L-2792

RĘST KOMES

Catholics \Velcome at
SUNKEN MEADOW Ręst Homes. 
Malė. Female. Rt. 25A. Kings P-’rk 
or Sr.nken Meadovv Parkvvay. Tel.

Kings Park 2-9879: 9286

CATHOLIC HOME IN FORDHAM

VICINITY. ELDERLY PEOPLE.

HOME COOKING. PORCH. T. V. ;

REASONABLE PRICES. - Phone

PRISIMINTA 5 METU SUKAKTIS

Dravv Near to Jesus 
Reflections according to the Sptrit of 
St. Francis de Sales — “This little vvork 
will bring comfort and courage to many 
souls." .................................................Price $2.00

DETROIT, MICH.

Kun. Mykolui Kondratui 
prieš Kalėdas surengtas pager
bimas. kuriuo atžymėta 5 me
tų sukaktis, kaip jis adminis
truoja Dievo Apvaizdos para-" 
piją. Suruošė parapijos drau
gijos. Banketo programą pra
vedė Rapolas J. Valatka, ati
tinkamą žodi tarė kun. V.

Lietuvos vyčių 79 kuopos 
kėgliavimo sezonas Įpusėjo; iš 
komandų pirmoje vietoje stovi 
Lietuves vyčių komanda. Vy
rų tarpe pasižymėjo: J. Bat- 
vinas. Vincas Bridgevaitis ir 
Jonas Eizcnas; moterų tarpe 
— Akvilina Žane. Marija Bi
zonas ir Clare Stepan, žaidi-

Kriščiūnevičius. Pagrindinę kai- mai vyksta kiekvieną penkta- 
bą pasakė šv. Antano parapi
jos klebonas kun. J. Stanevi
čius. Meninę programą atliko 
parapijos choras.

dieni 7:30 vai. vak. Grand Ri- 
ver recreation. Grand River.

Emma Kinder (buvusi Taut- 
kutė) mirė sausio 4. Palaidota

LRKSA 171 kuopos metinis su bažnytinėmis apeigomis sau- 
susirinkimas bus sausio 15. tuoj sio 9 Hįly Sapulchre kapinėse.

Marija Magdalena Srazinskie- 
nė, 70 metų, mirė gruodžio 29, 
palaidota gruodžio 30 iš šv. 
Petro bažnyčios šv. Kryžiaus 
kapinėse. R. J. Valatka

po pirmųjų mišių Dievo Ap
vaizdos par. salėje. Bus renka
ma nauja valdyba, aptariamas 
deimantinis jubilėjus ir narių 
vajus. Nariai prašomi priimti 
komuniją per mišias, kurios 
bus aukojamos kuopos intenci
ja. Po mišių bus bendri pusry-

Antanas Dainius buvo susir
gęs ir gulėjo ligoninėje. Dabar 
sugrįžo iš ligoninės i namus. 
Paskutiniu laiku parašė kelio
lika straipsnių amerikiečių 
spaudai, gindamas Lietuvos rei
kalus.

Elzbieta Paurazienė vėl iš
rinkta Balfo direktore. Detroi- 
tiečiai džiaugiasi, šalpos darbui 
lietuviai čia mielai aukoja.

Lietuviškų melodijų radijo 
valandėlė girdima šeštadieniais 
nuo 5 vai. iki 5:30 vai. vak. iš

LDS susirinkimas
WORCESTER, MASS.

L. D. S. 7 kuopos metinis su
sirinkimas bus sausio 15. tuo
jau po mišparų šv Kazimiero 
parapijos salėje. Visi nariai ir 
narės kviečiami dalyvauti ir 
užsimokėti už Darbininką. Nau
ji nariai, kurie norėtų užsisa
kyti Darbininką, galės tai pa
daryti. Laikraštis Darbininkas 
išeina du kartus savaitėje ir 
daug duoda žinių iš viso pa
saulio. Todėl kiekvienas katali-

stoties WJLB. banga 1400k. Per kas privalo ji turėti savo šei- 
Kalėdas ir Naujus Metus buvo moję. Naujiems skaitytojams 
speciali programa. Kūčių vaka- papigintas iki 5 dol. metams, 
ra buvo tik kalėdinės giesmės. V. B.
Programos reikalais kreipkitės: 
Ralph J. Valatka. 15756 Lesu- 
re. Detrcit 27. Mich.. tel. BR 
3-2224.

Baltimorė

Namu pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel Vlrginia 6-1800

S & G MEAT MARKET
J MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

. Home-Made Eologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakomus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

(Atkelta r psi.» 
domi du Povilo J'isi.tkonio (Li
tu-Filmo) gp.my’sML vaizdų garsi
niai paveikslai, kurie su pasi
sekimu yra aplankę lietuvius 
Amerikos didmiesčiuose. Filmai 
yra dokumentiniai. Jie žadina 
ir stiprina kiekvieno lietuvio 
patriotinius jausmus. Viename 

« (Lietuva — Europos nugalėto-
Richmond Hill 18. N. Y < ja) rodoma 1933 m. lietuvių 

J tautinė olimpijada ir 1939 me- 
* tais Kaune Įvykusios tarptau- 

tinės krepšinio rungtynės. Ki- 
, tame fil me (Tremties mokykla) 
« prieš mūsų akis skleidžiasi Va-
< sario 16 gimnazijos Vokietijo- 
} je kasdieninio gyvenimo vaiz- 
I dai. Tarp kitų asmenų bus gir-
< dimas ir a. a. vysk. V. Padols-
< kis. Vaizdai slenka su įkalbė- 
| tais paaiškinimais. lietuviškų 
« maršų muzika ir moksleivių cho 
| ro dainomis. Kiekvienas sena-Pri-taln i namus liet u' iškus skilandžius ir sūrius

VVe take all orders spėriai price for Ueddinzs and Parties « sjs ar naujasjs tautietis ateivis
C,r.n« S.m«. 11. Tel Sl«. j čja ras p„jgėrtU B

Order frcm 
MONASTERY OF THE VISITATICNS 
Ridge Blvd. <t 89th St.. Brooklyn 9. N.Y.

O’NEILL’S
One of Brooklyn’s largest Religious 

■ Article and Greeting Card shops 
Rosaries - Bridal books - Missals

Statuary - Medais - Pictures 
Ask for Mr. “L”

469 5th Avė. (bet. 10th 4. 11th Sts.)
Brooklyn. N. Y. SO 8-7196

BEAUTY SALON

FOR YOUR EEAUTY S SAKE VISIT —

ALLURE BEAUTY SALON
Expert Hair Cutting - Silven Blonding 

Streaking - Tipping - Frosting 
C<>m<- in for Free Consultation

ROSE RUSSELL — formerly of Robertą
Ask for Miss "R" BE 7-7324

994 McLean Aventie. Yonkers

RESTAURANT

TARPAI HILL
Beautiful estate & view of Hūdson 

American-Continental Specialties 
Private Rooms. Large and Small 

Suitable any funetion 
Accommodation up to 350. Rte. 9 
off Highland Avė. (30 mi.) Manh. 
Tarrytown. N. Y. MEdford 1-3030.

DISPLAY

'61 RAMBLERS
Immediate Delivery—AH Models 

300-400 to choose from every day 
5 yr. or 50.000 mile guarantee 

Largest Service & parts in N.Y.C.

LESS TO PAY AT

Your factory authorized 
dealer

3865 TENTH AVENUE.

WholesaIe-RetaiJ

Rambler

Ėst.

STANDARD TILE
Manufacturers' Distributors

Real Clay—Ceramic Tile 
Floor—Wall Tile

Ceramic Tile can'nmv be installed on 
your existing vvalls v.hth adhesiVe 

Capri Mosaics - Table Tops
MecVcine Cabinets - Shower Doors 

Chrome Eathroom Accessories 
Visit our modem Shoivrooms where 
a wide variety of Tile Combinations 
are at your disposal. Hours: Mon.- 
Thurs 8-5. Fri. 8-9. Saturdav 9-1. 

Hollis Branch — HO 5-8282 
199-09 Jamaica Avė., Hollis, L.LN.Y.

Lindenhurst Branch—TU 8-5550 
61 E. Sunrise Hwy., Lindenhurst, L.l.

Staten Island R epą irs Ccntractor — 
Brick masonry. Conc^te tverk. Cin- 
der block garages. Chimr.eys lined 
Asphalt drivctvays. Concrete br*ak- 
ing. Trench digging—dirt fili. Fpc- 
cial consideration to religious incti- 
tutions. . Kari Kerber. YU 4-1028

A. SCHVVAB & SON

Pork Store and Meat Markct
Pirmos rūšies mėsos ir mėsos gami
niai. Įvairių rūšių namų gamybas 
dešros — Pristatome ir urmu. 801 
Seneca Ave„ kampas Pntnnm Avė 
Brooklyn. N. Y. -r- Telef. VA 1-5828

ALBERT MAIER. INC.

Pork Store
PUIKIAUSIA KIAULIENA

IR DE8ROS 
Urmu Ir detaliai 

1927 Waahlngton Avenue 
TRemont 8-8193 BRONX 57, N. Y.

HEMPSTEAD — English Tudor, 
centerhall. 5 bedrooms. baths. 
32' terrace, 96x 150, 2 car garage. 
many extras. prineip. only. ėsldng 
$45,000. Adjacent to G:, r d n Ci.y. 
low taxes. \Vrite to Box J-3, Rm. 
824. 11 VV. 42nd Stieet. N. Y. C.

In Saint Boniface Parish

\Vantagh — $20,990; 80x 100: sp.it 
leve!; 3 large bedrooms. pa n lled 
playroom. 1*2 baths. patio. full eel- 
lar: extras; CAstle 1-2037.

St. Thomas Apostle Parish. Hempste.td 
West — $18 990 — Sellmg this Eng:ish 
T-dor home far below valties in desir- 
able residential neighborhood. 7 rooms. 
laigė living room. fireplace. formai d n- 
ing room. 3 bedreoms. sunporch. p;ay- 
room. 1‘ - baths. 2 car garage. S'i rt 
walk to Št. Thomns cchori -- ch. 
shopping. RR and bus. New piumbing 
and oil burner. Phone IV

In American Martyrs'
Queens Village, L.l. Surrey EsLUes 

2 story English. 6 ro bis. 3 b- d- 
rooms. i1- baths. circular stainvay. 
fieldstone fireplace. large er.closed 
porch. recreation room. ai 
rage, large plot; $33 900.

HOllis 4-1659

MASPETH 
6ūth Place i52nd & 53rd A v

HIGH VIEW HOMES
BRAND NEW DUPLEX 

2 FAMILY hJMES
7 Room and 5 Room Apts.. gar 
brick & plaster. $34.500. immediate 
oecupancy. Directions: Qneens B'vd 
to 65th PI. (look for large orange 
anw v.-ith black lettersi then South 
5 blocks to Fūmished model. Phone

OL 1-7640

In Lady of Peace Parish. Lynbrook. 
L.LN.Y. lovely Colon'ial home. h<at. 
šunim.. 24'living rm.. wood bu: n. 
fireplace. formai din. rm.. rnod. kit- 
chen. cabinet lined butleris pantry. 
laundry area. new appliahceš. lava- 
tory. rear screened porch; 2nd floor: 
3 huge bedrms. Ige. bath: 3r<i floor: 
Ige. fin. rm., detached gar., se’.vers 
in; 4’,% G.I. mtge., gas hot water 
heat. only $23.500. o'.vner, LY 3-4120

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

EVergreen 7 2155

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į

In Saint Anastasia Parish

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

BUILDERS

GUTTEP.S

1920

CATERERS
of

Kreipkitės:

Resid. ILlino'S 8-71 I 8,

M. R. CUNNINGHAM, INC.

B u i 1 d e r
16 Gregory Avė., W. Orange, N. J.

New Jersey Only

BUILD ON YOUR LOT $5 SQ. FT.

FHA LOANS. FREE PLAN BOOK.

bedrooms. split level on 
acre in lovely area. l'a 
recreation room. Owner 
immediately — $23.800.

LY 2-8021

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

ALUMINUM WINDOWS. Carpent- 

ry. Special Consideratšon Given to 
Religious Institutions. — GI 8-5123.

ROOFING - SIDING - LEADERS

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

B. KUČINSKAS

Ftsnm KSTMUNT

iel M1T 3-2928
VACYS STEPONIS

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VFSTTy- 
»ES SALES PARENGIMAMS IR 
UTSTRTNKTMAMS NEMOKAMAI

In Saint Augustine Parish 
In FRANKLIN PARK. N. J. 
South Bnmsivick. N. J. Town:-hip.
9 Room Ranch. 1 year old. 4 bed- 
rooms. 2 full baths. *4 acre. wooded 
brookt'area. 2 blks. to school. N.Y. 
expr. bus. Owner transfrd. $18.990. 
GI mortg'age avaiiable. DA 9-8082.

Our Lady of Perpetual Help Parish. 
HARTSDALE. N. Y.

4-month home. — Ideal for young 
couple. 3 
wooded >/, 
baths and 
mušt sėli

> MERCURY Parcel & Trading Co
► 943 Elizabeth Avenue
J Skvrių veda JONYNĄ ŠIŠIENŽ

Elizabeth. N. J.

LIETUVĄ, UKRAINĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus krantus
in DOUGLASTON. L.LN.Y. ► 

Immediate possession, 3 years old > 
split 714 rooms. den, maid’s room. ► 
dinette. 2’-• baths, carpeting thruout. J Didel’s pasirinkimas vilnoniu atraižų vyriškom bei moteriškom eilu- 
all appliances. many extras. 5',i > - .... »---- —•: ... _• r^_:
mtge.. low taxes. Principais only 
$33.500. — Telephone FA 1-1969.

tėm. paltam: vilnones skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

In Queen of Ali Saints Parish
in BROOKLYN. N. Y.

3 Story - 2 Family Brick House - 
2’Į Baths - Near Shopping and Ali 
Transportation — Sacrificing for 
$20.000. Call evenings MA 2-4347. £ Pagrindinė kontora-: 80 East 7th. Street, New York 3, N. Y.

L . Krautuvė: 75 East 7th Street •--TeL-OR—4-3930?-

1

Virš 21.000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

A-1 CATERING BY RUDY 7 
Catering for Ali Occasicns in your X 
Home — Church — Office or Club. į 
Small Parties accommodated in our Ž 
newly expanded facilities. Spec al ? 
consideration to Religious Groups. T 
387 So. Oyster Bay R-f„ Plainv:ew 2

WE 1-8787 4

Dideliam apdraudos sntaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostoliu atlyginimo.

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21. N. Y.

Tel. VI 3-1477
NAMŲ ADRESAS 

106-53 — 95th Street Ozone Park 1*.

WINTER GARBIA TAVER& INC
VYTAUTAS BELECKAS

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N Y.

Sale vestuvėms kito
kioms pramoųoms. Be to, 
duodami polaidctuvinial
pieftis. Pirmtm rūšies lie- 
tuviškis maistas prieina- 
momis kainomis



>

*

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIiJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal
Vadinot! BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba INU traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

IŠSIUNTIMU REIKĄLINGA PASIROPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- K A Estijoje, Užkarpatėje labiausiai
vertina gautam siuntiny ? ? ?

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NAS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.

III} vilnones medžiagas dovanom pa-
IkVlA čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

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

■ DIDMENV IR MAŽMENŲ PREKYBA

i DIDELIS PASIRINKIMAS AUDIMŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 

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

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

< SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!

I
 Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

t K & K FABRICS
| 1158 East fersey Street Ellzabetlu N. J.
i Telefonas: Elazabeth 4-1711
t ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
| Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 ui pilną eilutę

x......................:.............................. .
VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

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

PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

Joseph Andrusrs - TRAVEL AGENCY'- REAL ESTATĖ -Insurance

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

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

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
43 W. 45 Str. New York 36, N. T. • TeL CIrde 5-~ll

DOVANŲ SIUNTINIAI l LIETUVĄ
ir į kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymae
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų akylius

COSMOS PARCELS Ezpress Corporation
Licensed by Intourist

• NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-545B
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 54808
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290 
e ROCHESTER, N. Y., 583 Hudeon Avenue — Tel. LO 2-5841
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.: FO 34568
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619 
e NEW HAVEN, Conn„ 6 Day Street — Tek: LO 2-1448
• PITTSBURG 3, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750
• WORCESTER, Mm, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 
e HAMTRAMCK, Mich, 8350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1668 
o CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-1068
• CHICAGO 22, IIU 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6968 
o CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737 
o SAN FRANCISCO, CaU 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1787
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. DA 44401
• WATER8URY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6768 
o GRANO RAPIDS, Mich, 414 Scrtbner Avė, N.W. — GL 8056

(GL8-2006 
o PASSAIC, N. J, 211 Monroe Street — Tel.: PR3-097B 
o DETROFT, Mich, 6440 Michlgan Avenue — Tel.: TA 54950 
o VINELANO, N. J, West Landis Avenue, Greek Orthotfox 8ldg-

SPORTAS

kęs 1 
siškiams futbolo pirmenybių 
rungtynių. Žaidė tik jauniai, 
kurie taurės varžybas baigė su 
Kolping SC 2:2. šį sekmadienį 
mūsiškiai žaidžia su GAAC Jef- 
ferson parke, prie 111 gatvės 
Manhattane. Pirmosios prade
da 2:30, o rezervinės 12:45 vai. 
Jauniai žaidžia 11:30 vai. pir
menybių rungtynes su Kolls- 
mann SC.

Be eilinių pirmenybių ketvir
tadieniais mūsų krepšininkai 
žada žaisti ir eilę draugiškų 
rungtynių, šį sekmadienį LAK 
jauniai ir vyrai turi draugišką 
— parodomąjį susitikimą su 
Bushwick Hylanders. Rungsty- 
nės bus Junior High School 57, ir tinklinį. Nuotrauka 
Laffayette Avė. ir Stuyvesant 
Avė., Brooklyne. Įėjimas 0,50 
centų. Po rungtynių šokiai. Pra
džia: jauniai 7:30, vyrai 8:30 
vai. vak. Atletas.

Ša. Bontono Lietuvių Pilie
čių D-jos šachmatininkai nu
traukė tar^dpbines Bostono 
rungtynes su Harvardo univer
sitetu prie padėties 2VŽ-1VŽ sa
vo naudai su 1 nebaigta. Po

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

36-38-40 STAGG ST.

t

PETRO LISAUSKO

baras - restoranas
K.

31

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

SALAMANDER
DIDŽIAUSIAS VOKIETIJOS BATŲ FABRIKAS

BATŲ, KURIE ANKSČIAU KAŠTAVO IKI $18,95

Lithuania
41 W«t 82nd St. 
N«w York 24, N. Y.

TAIOA SUPRONAITS (Toronto 
Vytis) vasarą reiškėsi lengvoj at
letikoj, o žiemą žaidžia krepšinį 

i “Sporto”.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai. Šventėms 
. vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

LIQUORS — BEER — V.TNES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
griežia J. Mortotaičic lietuviškas erkes;ra.-. 

: Sav. P. VISNIAUSKAS 4
Spring St, New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanus H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS

PLmoRat 4-3501 PLemant 4-3855

• ' I
CARROL FUNERAL HOME, Ine.

PETRAS KARALIUS, savininkas 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJ AS

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

ĮDOMŪS FILMAI 
IR NESPORTININKAM

Šį šeštadienį Franklin 
Lane mokykloje, ten pat,

kur mūsų futbolininkai su krep
šininkais treniruojasi, bus de
monstruojami filmai iš lietuvių 

o_____________ o__ r gyvenimo. Sporto mėgėjo dė- •
zacijų vadovybėms ir atskiriems mesį be abejo traukia Europos 
nariams, pažįstamiems, drau
gams ir giminėms, vienu ar ki
tu būdu pagerbusiems a. a. mū
sų žmonos ir motinos Jadvy
gos Matyckienės atminimą, pa- 
reiškusiems mums užuojautą ir 
dalyvavusiems gedulingose pa
maldose bei laidotuvėse. Ypač 
dėkojame kun. A. Račkauskui, 
aukojusiam mišias ligonės in
tencija ir aprūpinusiam ligonę 
sakramentais. Dėkojame V Obe
liūnams ir Bekerienei, padėju- 

' siems slaugyti ligonę paskuti
nėm gyvenimo valandom. Taip 
pat esame dėkingi šalinskų lai
dojimo įstaigai už gražų patar
navimą.

Nuliūdę

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame didžiai 

gerbiamiems kunigams, organi-

krepšinio pirmenybės Kaune 
1939 metais. Tą kartą Lietuva 
apgynė Europos meisterio titu
lą, iškovotą 1937 metais Rygo
je. Filmas įdomus jaunimui, 
sporto mėgėjams ir visiems 
ano meto pirmenybių kovas ma
čiusiems arba per radiją seku
siems.

Lietuvos gener. konsulato 
M. Yorte ieškomi asmenys

Abromavičius, Antanas ir Jo
nas, Felikso sūnūs, gyveno So. 
Boston, Mass.

Alseika, Benjaminas, Jurgio 
sūnus, iš Ylakių

Jonas ir Stasys Matyckai Benešiūnas, Antanas, Antano 
------- --------------------------------- sūnus, gyveno 3426 S. Wallaee

DĖMESIO’ St ’ DJ-
Benesiunas, Antanas, Magda-

Kas neturi kur ramiai leis- 4 Ienos sūnus 
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
neš turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty- 
rąs. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterburv, 
Conn. Elaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

kauskas ir J. Vilkas, jr.; pus- 
taškį pridėjo Algis Makaitis. 
Taigi, lygios jau užtikrintos.

Massachusetts atviras p-bes 
laimėjo John Curdo, Mass. su 
5^4-Vį tš., 2. dr. J. Platz, Conn. 
ėVž-lJ'ž, 3-4. Pizner & Turner, 
po 4-2 abu Mass. Boston Sun- 
day Globė, sausio 8, atžymėjo, 
kad daugel metų vyravęs Con- 
necticut valstybėj dr. Joseph 
Platz, Hartford, gavo skaudų 
smūgį p-bių pradžioj, pralai
mėjęs jaunuoliui Algiui Ma- 
kaičiui iš Lietuvių klubo.

JAV p-bes ketvirtą kartą iš 
eilės laimėjo jauniausias pa
saulio didmeisteris Bobby Fi- 
scher (17 m.), sukoręs 9-2 tš., 
Lombardy 7, Weistein 6Vž, Bis- 
guier, Reshevsky, Sherwin po 
6 tš. Paskutiniam rate Fischer 
laimėjo prieš Bisguierį, Wein- 
stein įveikė Reshevsky, Lom
bardy — latvį Kalmę.

Fischerio nuostabūs laimėji
mai ir dar tokiam jaunam am
žiuj, iškelia jį į patį geriausią 
šio šimtmečio Amerikos šach
matininką.

Chess Life, gruodžio numery 
įdėjo iš pasaulio koresponden- 
cinių p-bių Kazio Merkio lai
mėtą partiją prieš Fred Schulz, 
Kanada, su meisterio Tautvai- 
šos išsamiais tos partijos ko
mentarais.

Vilhelmina KaušyĮaitė, Vil
nius, dalyvavo Sovietų .S-gos 
moterų p-bėse Rygoje. Galuti
nų žinių dar neturime, vienok 
galime pabrėžti, kad po pirmų 
nepasisekimų, ji persilaužė į 
gerąją pusę. Kaušylaite sužaidė 
lygiomis su SS-gos čempione 
Volpert, Leningradas, vėliau 
nugalėjo buv. pasaulio meiste- 
rę Rubcova, Maskva ir kt.

Chicagos Neries šachmati
ninkai netrukus pradės savo 
klubo šachmatų p-bes.

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

Perkant didesniais kiekiais pri

WHITii HORSE TAVERN

PRANAS BRUCAS, savininkas

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

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

PAUL’S RESTAUUANT

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 HDLL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

"MANO

Sol. LIONfi JUODYT®-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

LIETUVOS
PRISIMINIMAI"

Beniušytė - RumŠienė, Ona iŠ
Laižuvos,-

Butvilą, Jonas, gydytojas, Le
ono ir Veronikos sūnus

Daiginienė, Petrė
Dima, Jonas, Mikalojaus sū

nus
Ežerskis Jonas, iš Židikų, gy

veno Aurora, Dl.
Kireilis, Jonas
Kondratas, Juozas, Adolfo 

sūnus
Labunskis, Alfonsas, Vilis ir

Vladas, Liudviko sūnūs, gyveno 
Rockford, III.

Narkevičienė - Saulevičiūtė,
Veronika,

Pocius. Juozas, Kazimiero sū
nus, gimęs 1905 m., dingęs ka
ro metu šlefendoras, Martynas ir My-

Samcškaitė, Julijona, Juliaus kolas g §3^^ km. 
duktė, gim. Mažonų km.

Sartauskaitė - Kiaulėnienė, 
Karolina, iš Janapolės parap.

širvinskaitė, Bronė, Stasė ir
Vanda, Antano dukterys, iš Bal
ninkų m., Ukmergės apskr.

Sitkauskaitė, Genė, išvykusi Consulatv Goneral of 
iš Marijampolės

Šlependoraitė, Ona, iš šak- 
vyčio km.

Įsidėmėtina partija. Tarp- 
klubinėse Bostono rungtynėse 
su Harvardo universitetu, Ge
diminas Šveikauskas įveikė 
Harvardo pirmos lentos žaidi- 
ką Larry Heinen, labai įdo
miam ir drąsiam varijante pa
aukojęs kvalitetą. Balti: Hei
nen, juodi: Šveikauskas. Par
tija siciliška. —

1. e4c5 2. Žf?d6 3.d4c:d 4. 
Ž:d4 Žf6 5. Žc3 a6 6. Rg5 Žbd7 
7. Rc4 Va5 8. Vd2 e6 9. 0-0-0 
b5! 10. Rd5b4! ll.R:Bb:Ž 12. 
b:c3 d5 13. e:d5 Že4 14. d:e6 
Ra34- 15. Kbl Ž:V+ 16. B:Ž 
f:e6 17. Be2 V:R 18. B:e6.+ Kf7 
19. Bhel Žf6 20. Be6-e5Be8! 21. 
Rd5+ Ž:R 22.B:BŽ:c3+ 23. 
Kai Vd5 24. Žb3 Rd7 25. Be8 - 
e3 Vc6 26. Bd3 Rf5 27. Bf3 Vf6! 
ir balti pasidavė.

Wine & Liqi?or Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N Y.

TeL: EV 7-2089

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

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

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98

Antrąją mažą (angliškai) —

"Christmas Carols"
Shepherd Boy and Sleeping Child 

Kaina 98ę
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida

Alex Mathewu—256 Union Avė.. 
Brooklyn 11. N.Y.; Jack J.Stukas 
—1264 White SL. HilMde. N.J.; 
Juozas Ginkus — 495 Gnnd St., 
Brooklyn 11, N.T.; Darbininkas 
—910 VVilloughby Avė, Brook
lyn 21. N.T.; Spaudos Kloakas — 
280 Union Avė. Brooklyn II, N.Y.

TiškeviČiūtė, Imaculata ir 
Izabelė, iš Kretingos.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

IŠPARDAVIMAS
Moteriški batai nuo $7.95 iki $9,95
(Taip pat šiltai išmušti gatvės batai)

Vyriški batai nuo $8.95 iki $10.95
Čia gaunami nors ir ne visi modeliai bet visi dydžiai

280 Chestnut Street New Britein, Conn.
Tel. JBA 9-1181

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimų

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britais, Cobb.

TeL: BA 94KM2 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRTTAIN, WATSRBURT Ir HARTFORD, Conn.


