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RUSTUS BAISAS PRIEŠ EKSPERTUS
Ar teisybė, kad tada, kai Chruščiovui namie buvo ries
ta, jo padėtį gelbėjo neišmintinga Amerikos politika; 

įkalbėta "ekspertų"?

Skilimas tarp Amerikos ir Europos vyriausybių dar pagilėjo
Amerikos spaudoje labiausiai 

svarstomi ir labiausiai kontro
versiniai šiuo metu klausimai 
yra trejopi — šalia aliarmo dėl 
“dešiniųjų sparno ekstremistų” 
Paryžiuje pasitvirtinęs Vakarų 
suskilimas dėl derybų su Mask
va, Jungtinių Tautų agresija 
Katangoje.

Paryžiuje gruodžio 11-12 ke
turių ministerių konferencija 
sutarė dėl tikslų, bet nesutarė 
dėl strategijos, dėl 
DĖL DERYBŲ SU 
Valst sekr- Dean 
pasisekė perkalbėti
de Gaulle. Jis priešingas dery
bom dabartinėm sąlygom, kai 
Chruščiovas pasirodė su nau
jais grasinimais ir šantažais.

- i 'Rusk nepasiseke prikalbinti de Gaulle dalyvauti derybose su Maskva. Nato 
atmetė Amerikos politiką Konge. Ar vienybe dar bus įmanoma atstatyti?..

Malenkovas ir saugumo šefas 
Berija, pasak Ulbrichto, tada 
priešinosi, kad rytų Vokietijo
je būtų vykdomas komunistinis 
režimas; jie reikalavę “trauki
mosi ir kapituliacijos politikos". 
Tai buvo rytų Vokietijos suki
limo metai- Laikraštis mano, 
kad jei Vakarai būtų tinkamai 
manevravę, rytų Vokietija bū
tų galėjus turėti laisvesnę pa
dėtį. Tačiau "tragiška, kad kai

metodų.
MASKVA:
Rusk ne- 
prežidento

Rusk taip pat nesitraukė nuo 
nusistatymo derėtis su Maskva, 
jei bus “protingo pagrindo”. 
Anglija kalba apie derybas be 
jokių sąlygų. Beliko išvada:

Amerika ir Anglija per sa
vo atstovus Maskvoje tirs tuos 
“protingus pagrindus” derybom 
su Maskva. Jeigu juos suras, 
tai ir derėsis Amerika su Ang
lija be Prancūzijos.
DĖL AKCIJOS KONGE:

Siekimas taip pat bendras: 
vieninga Kongo valstybė. Ta
čiau nerasta bendros kalbos dėl

metodų. Amerika remia JT pla
ną karinėm priemonėm privers
ti Katangą Įsijungti i Kongą. 
Anglija prieš karinių priemo
nių vartojimą Prancūzija iš vi
so prieš JT kariuomenės bu
vimą Konge.

Ryšium su Paryžiaus konfe
rencija viešai ima kalbėti dėl 
vienos nelauktos išvados:

DĖL NEPASITIKĖJIMO 
AMERIKOS VADOVAVIMU;

Prancūzai ir net anglai atvi
rai ėmė kritikuoti Amerikos ne-

tinkamą politinį vadovavimą 
Vakarų blokui

Nepasitikėjimas labiausiai iš
kilo Nato konferencijoj

Nato valstybių konferencijo
je daugumas pritarė Amerikai, 
kad reikia tartis su Maskva. Ta
čiau daugumas kritikavo Ame
rikos ir Jungtinių Tautų poli
tiką dėl Katangos. Iš 14 vals
tybių tik 3-4 teparėmė Ameri
kos nusistatymą. Kitos — prieš.
Pirmu kartu nuo Nato pradžios Kennedy ir 
per 12 metų — pastebėjo NY- gins skilimą.

HT — kitos Nato vyriausybės 
pasisakė prieš Ameriką svarbiu 
politipiu klausimu

Tas pats laikraštis vedama
jame vertina, kad derybos su 
Maskva, kada Prancūzijos kėdė 
bus tuščia, būtų didelis smūgis 
Nato ir dangaus siųsta proga 
Chruščiovo džiaugsmui. Tai rim
čiausias sąjungininkų išsiskyri
mas ... Laikraštis dar reiškia 
vilties, kad gai Bermuduose 

Macmillanas užly-

DIDIEJI AMERIKIEČIAI STOJA UŽ REZOLIUCIJĄ NES 
JI REIŠKIA KOVĄ PRIEŠ TARPTAUTINĮ KOMUNIZMĄ

Į Kuchel - Lipscomb rezoliu
cijai remti komitetą šiom die
nom įsijungė šie žymūs ameri
kiečiai:

San Francisco miesto bur
mistras George Christopher, 
vienas populiariausių Kalifor
nijos burmistrų, kilęs iš Grai
kijos, buvęs senatorius William 
F. Knowland, buvęs Kansas gu
bernatorius Fred Hali, kilimo 
olandas-

W. F. Knowland, kuris dabar 
redaguoja vieną iš didžiųjų Ka
lifornijos dienraščių “The Oak- 

. land Tribūne” rašo: “Su malo
numu įsijungiu į šį komitetą 
ir stengiuos kiek galėdamas 
jum padėti".

Komitete naujai įsijungė dar 
šie lietuvių veikėjai: inž- Kazys 
Pabedinskas, Chicago, III., dr. 
Vytautas Vygantas, New York, 
N. Y„ kun. kleb. dr. Titas Nar-

J. T-TOS TURI REIKALAUT
APSISPRENDIMO NE TIK

AFRIKAI, BET IR EUROPAI
Gruodžio 10 yra metinė vi- kino kompartijos užmačius So

vietų pavergtų tautų individus-' 
lybei sunaikinti. Nepakeitė ko
munistinio sąmokslo nei Stali
no išniekinimas. Tai tėra prie- < 
monės dabartinių Kremliaus bo
sų tariamu humanizmu laisvąjį 

irimą ir žmogaus teisių visuoti- pasauli užliūliuoti ir Chruščio
vo padėtį sustiprinti, pirmiau
sia tarp Azijos ir Afrikos tau
tų. Nereikšmingas buvo Jugo
slavijos išmetimas, dar mažes
nės reikšmės Albanijos.

Kremliaus spaudimas Berlyno 
klausimu siekia savo agresijos 
padarinius įtvirtinti visoje Ry
tų Europoje. Vakaruose kai ke- 
no keliama mintis, kad tam tik
rom sąlygom Nato galėtų susi- 

pasauliui užgrobti- Ji tik paryš- prasti su vadinamo Varšuvos 
“ pakto dalyviais, yra priešinga

teisei, teisingumui, tarptauti
niam vakarų įsipareigojimam ir 
teisingai suprastiem jų pačių in
teresam.

suotinės žmogaus teisių dekla
racijos (JT priimta 1948-12.10) 
sukaktis. Ta proga gruodžio 11- 
12 Pavergtųjų seimas išklausė 
tris pranešimus: apie Bažnyčios 
padėtį, informacijos suvalstybi-

nį paneigimą. Nutarė kreiptis 
į JT. kad keltų vidurio ir rytų 
Europos apsisprendimo klausi
mą JT pilnatyje.

Atskira deklaracija buvo į- 
vertinta padėtis po komunistų 
kongreso Maskvoje, nauja pro
grama ir kivirčai su Albanija. 
Deklaracija pabrėžia, kad KP 
naujoji programa nepakeitė ko
munistinio sąmokslo pagrindų

butas, Dayion, Ohio, med. dr- 
Zenonas Danilevičius, Chicago, 
III., dr. Martynas Brakas, New 
York, N. Y., vyčių veikėjas Vi
limas Višniauskas, Gardner, 
Mass.

PASITARIMUOSE su 
SENATORIUM KUCHELIU

Los Angeles gruodžio 8 bu
vo rezoliucijai remti komiteto 
vadovybės posėdis drauge su 
senatorium Thomas H. Kuchel- 
Lietuvių dalyvavo komiteto ko- ; 
ordinatorius L. Valiukas* jo pa
dėjėjas A, Skirius, lietuvių sky-; 
riaus pirmininkas J. Jodelė ir ž 
V- Kazlauskas; dalyvavo taip 
pat estų skyriaus pirmininkas 
A. Kalm ir B. Nurmsen, latvių 
skyriaus pirmininkas A. Reins.

Šen. Kuchel žiūrėjo į rezo
liucijos reikalą kaip į Ameri
kos kovą prieš komunizmą. 
“Mums, JAV Kongreso nariam, 
reikia jūsų ir visų kitų geros 
valios amerikiečių visos gali
mos talkos kovoje prieš rau
donuosius pavergėjus. Iš šios 
kovos lauko nė vienas ameri
kietis neturi teisės trauktis. Tu
ri sugrąžinti Lietuvai ir kitiem 
komunistų pavergtiem kraštam 
laisvę ir nepriklausomybę”, kal
bėjo šen. Kuchel atsisveikinda
mas ir pasižadėdamas dalyvauti 
Vasario 16 minėjime.

AtstovŲ Rūmuose
yra pakomise 

pavergtiem
Posėdžiuose apsilankė ir, žo
dį tarė kongresmanai S. HaL 
pem, S. Dervounina, tarptauti
nės žmogaus teisės ligos pirmi
ninkas R. Boldwin, Čilės am-

Kai nesiseka, žmoniška yra 
surasti nepasisekimo kaltinin
kus. Nebūtinai tikruosius. Tik
rųjų kartais nepatogu minėti. 
Tada bent mažesnius, kuriuos 
galima padaryti atpirkimo ožiais 
ir išplakti Taip senais laikais 
išplakdavo baudžiauninko vai
ką už pono vaiko nusikaltimą.

Kai Vakaram nesiseka užsie
nio politika, rūstybė ima kryp
ti į tos politikos patarėjus — 
ekspertus- N. Y- World Tele- kurie valstybės departamento 
gram tai daro įdomiai ir pa
teikdamas naujų faktu bei pa
ralelių tarp praeities ir dabar
ties.

Ryty Vokietijos bosas LJ1- 
brichtas, rašo laikraštis, dabar 
savo organe Neues Deutsch- 
land paskelbė, kad dviem at
vejais Sovifetai galėjo savo ka
riuomenę atitraukti iš rytų Vo
kietijos. Pirmas atvejis buvo 
1953. Sovietų min. pirmininkas

STASYS BUTKUS, savanoris pirmasis pakėlęs Lietuvos vėliavą Gedimino kalne, mirė gruodžio 11. 
Prie karsto sargyboje buvę karininkai Justinas Liaukus, Zigmas Raulinaitis (Kario redaktorius), Leo

nas Biferis (Kario administratorius).
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ekspertai Sovietų klausimais ... 
skatino gen. Eisenhowėrį ne
duoti paramos Berlyno 1953 bir 
želio sukilėliam".

Esą 1955 Kremliuje vėl bu
vę neramumai. Užuot juos pa
naudoję laisvės reikalui, tie pa
tys “ekspertai” paraginę Eisen- 
hovveri vykti į Ženevą, į “vir
šūnių” konferenciją, kuri buvo 
naudinga Chruščiovo prestižui 
namie sustiprinti.

Laikraštis nurodo į dabartį: 
*zTie patys 'ekspertai' dabar pa
taria prezidentui Kennedy pra
dėti derybas su Chruščiovu net 
nelaukiant, kad Ulbrichtas nu
griautų pastatytą tvorą. Jie nu
leidžia niekais Prancūzijos pre
zidento de Gaulle įspėjimą, kad 
suvereninės valstybės neturėtų 
derėtis grasinamos net ir di
džiausiu atominiu sunaikinimu- 
Vis labiau didėja panašumas 
tarp kovos dėl valdžios po Sta
lino mirties ir dabartinių rūpes
čių, kurie stovi Chruščiovui 
prieš akis 1962”.

Laikraštis baigia: “Taigi pre
zidentas Kennedy turėtų išmin
tingai priimti gen. de Gaulle 
patarimą ir nusukti ausis nuo 
savo baimingų ekspertų”.

POLITIKA DEL KONGO SPAUDOS TEISME: paliaubos ar 
karas? ar JT politika veda į laisvę ar į komunizmą? kodėl

Katangoje J. Tautų kariuo
menė gavo pastiprinimų ir puo
lą Elizabethville miestą toliau, 
kad priverstų Tshombę kapitu
liuoti. Gizenga iš rytinės pro

Prezidentas Kennedy, pažy
mėtina, spaudoje respektuoja
mas. Jam pritarimas tebėra di
delis: 78 procentai pagal Gal- 
lupo žinias, nors ir nukrito, pa
lyginti su balandžio 83 proc. Jo 
kalbų ar veiklos klaidas priski
ria tų kalbų rašytojam ar pa
tarėjam, kaip ir aukščiau minė
tas laikraštis. Tarp tų patarėjų 
prieš savaitę Journal American 
(W. White) aštriai minėjo dvi 
viršūnes, “kairiuosius liberalus’ 

—Bovvles ir Stevensoną. Va
dino Kennedy “politiniu vyru”, 
pastaruosius “politiniais vai
kais”. Kiti su ironija kalba 
apie patarėjus iš “Harvardo”. 
O kurie su humoru moka žvelg
ti į politiką, pasidarė išvadą: 
de Gaulle teisingas, nes jis ne
klauso “ekspertų”.

dviguba moralė?
vlncijos su 2.000 savo karių pa
traukė taip pat Katangos link. 
Belgija protestuoja. Anglija rei
kalauja iš JT gen. sekretoriaus, 
kad Katangoje darytų paliau
bas. Amerikoje nuomonės spau
doje labai nevieningos-

N. . Times savais žodžiais 
kartojo valstybės sekr. Rusk ir 
JT gen. sekr. U Thant pareiš
kimus, kad kariuomenė tesie
kia tvarkos ir Kongo valstybės 
vienybės. Tshombę turi nustoti 
tam priešinęsis.

Tačiau A. Krock tame dien
raštyje straipsny, vardu “Tai-

trankų pagalba” pasmerkė vals 
sekr. pavaduotojo Bali “reto
rinius žodžius”, kurie “prieši
nasi darbam”.

N. H. Tribūne buvo balsų, 
smerkiančių JT ir Amerikos po
litiką Konge-

Vedamajame pasisakė už pa
liaubas-

Life žurnalas vedamajame 
perdavė senato užsienių komisi
jos nario Thomas Dodd pareiš
kimus. Senatorius, keliavęs spe
cialiai į Katangą. įspėjo, kad 
JT politika suardys JT — pri
ves Kongą prie anarchijos, o 
paskui pastums į komunizmą 
pagal Sovietų planą. Kaltino JT, 
kad jos nedarė rimtų pastangų 
sutaikyti Tshombę su Adoula. 
Pats laikraštis pasisakė prieš 
ginkluotą JT intervenciją, bet 
už susitarimą.

W. Tehgram pasmerkė iŠ 
principo JT jėgos vartojimą šio
je byloje- Atmetė Rusk teigia
mą vertinimą Adoulai - kad 
jis esą inteligentingas ir pla
taus valstybinio masto. Laikraš
tis mano, kad valstybinės iš-

Maskvos šantažas
BAŽNYČIA BALTUOS KRAŠTUOSE
Aprašydamas Koenigsteino 

(Vokietijoje) “Kirche in Nbt” 
šiemetinį suvažiavimą, kuriame 
buvo kalbama apie Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą Sovietų 
Sąjungoj, “Herder - Korreąpon- 
denz” 1961 spalio mėn. numery 
duoda žinių apie Bažnyčios sto
vį Pabaltijo tautose.

Lietuvoj šiuo laiku yra ketu
ri vyskupai, bet tik vienam 
Telšių vyskupijos apaštališkam 
administratoriui Petrui Maželiui 
teleidžiamos eiti pareigos. Kiti 
trys vyskupai turi gyventi iš
tremti už savo vyskupijų se
nų- Visoj Lietuvoj tėra 910 ku
nigų ir tik 581 atidarų bažny-

— Lietuvos Laisvės Komife- čių. Jų skąičiui sumažinti baž-

Prašė Amerikos

18 metų uždrausta patarnauti 
kunigams per'-šv- mišias.

Latvijoj Bažnyčios stovis pa
našus kaip Lietuvoj, su tuo 
skirtumu, kad Latvijoj nebėra 
nė vieno vyskupo. Vyskupas 
Kazimieras Dulbinskis po ilgų

iniciatyvos -
— Baltu komitetas Washing- 

tone. vadovaujamas Peter P- 
basadorius prie JT L- V. Ler- Į^jinš, lankėsi pas valstybės 
raine. Laisvosios Europos komi- sekr padėjėją Richard H. Da-

- prašė, kad Lietuvos, Lat-

katejimo metų ctata-priverstas w integracija ir 
gyventi Rusijoj miškų darbiniu-  

teto prezidentas Richardson.

Atstovų Rūmų užsienių reika- vijos ir Estijos nepriklausomy- 
lų komisijos Europos reikalų bės grąžinimo reikalavimas bū- 
pakomisės pirmininkė E. F. Kak tų iškeltas Jungt. Tautose, 
ly, sveikindama seimą, pranešė, 
kad yra sudaryta nuolatinė «pe- ...
dali pakomisė pavergtos Euro- tas lapkričio 12 išsirinko tą pa- nyčių mokesčius komunistai pa
peš valstybių reikalam Atstovu vadovybę: pirmininkas V. ’ —.1—-.a—. J— a
Rūmuose- - - ------------------------------

dėl generolo
Sovietai gruodžio 12 įteikė 

Amerikai reikalavimą išduoti 
Vokietijos generolą Adolfą Heu- 
singerį kaip karo nusikaltėli- 
Heusingeris dabar yra Nato ka
rinės komisijos pirmininkas. 
Amerika reikalavimą atmetė. I 
jį žiūri kaip į Maskvos šanta
žą prieš Nato konferenciją Pa
ryžiuje. Taip jau įprasta, kad 
Nato konferencijas Maskva kuo 
nors šachuoja. Tačiau šitas rei
kalavimas nebus Maskvai svei
kas. Amerika iš jo gerai mato, 
ko verti ir kiti Maskvos reika
lavimai išduoti “karo nusikaltė
lius”.

— Autopramonėje vidutiniš
kas uždarūs spalio mėn- buvo 
94,54 dol. savaitei, lapkričio 
mėn. 95,82 dol.

ku. 1960 lapkričio mėn. popie
žiaus Jono xxm paskirtas apaš- Amerika ir JT pa- 
talikiškuoju administratorium *
dekanas Julijaus Zacets dėl už- liaukom priešingos

Anglijos reikalavimą nutrauk
ti karo veiksmus Katangoje JT 11^1 CK JV1UVO C^lllUMUAJVOy ° **

bet 7 teologijos studentai lau- £en- sekr u 7113111 sutiko šal- 
kia sovietinės valdžios leidimų, kar0 tęsimą iki “laimė-
kad galėtų būti įšventinti ku- 
nigais. Kunigų judėjimas suvar
žytas: religines pareigas jie te-

dėtų suvaržymų praktiškai ne
gali eiti savo pareigų. Latvijoj 
nėra jokios kunigų seminarijos,

i” pasisakė ir 
Amerikos valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Bali.

— Amerikoje suorganizuotas 
nose. Nepaisant komunistų prie- pagalbos Katangai komitetas, 

ra vienintelė kunigų seminarija, kabių, katalikai tėvai stengiasi Jame dalyvauja ir šen- Dirkse- 
kurioj mokosi 41 studentas — savo vaikus išmokyti religijos nas- 
klierikas. E jos kasmet viduti- tiesų, 
niškai įšventinama 10 kunigų, 
žmonėse religija yra gyva. Jau

. didino dvigubai ir trigubai, ne- . .. Mraoiios sie.
Sidzikauskas, sekretorius dr. A. gU tmvo anksčiau. Lietuvoj tė- . 
Trimakas, iždininkas dr. M. Bra
kas.

Pinigų neduoda, bot triukš
mo į valias
J. Tautom Sovietai nėra su

mokėję 21,271,180 dol. Antras 
iš eilės skolininkas yra nac. Ki
nija— 14 mil. J. Tautos sko- _____ ---------------- ... , ... ... — - - - —
lų turi 103,852,015 dol. Kongo Konkretesnių žinių dar negau- u sovietinei ideologijai. Todėl tėra likę tik pavieniai tildntie- drą karinę vadovybę su Vokie- 
operadja ligšiol atsiėjo 148 mil ta. nauju potvarkiu jaunuoliams iki ji.

— Laisvosios Europos Komi
tetas, siekdamas ryšių su tauti
nėm grupėm, pasikvietė jų at
stovus, kalbėjosi ir vaišino. Iš

Apie Estiją nepaduota jokių 
žinių. Kadangi prieš antrąjį pa
saulinį karą katalikų buvo ne-

lietuvių, dalyvavo M. Kižytė- nuomenė nėra galutinai palenk- daug, galima manyti, kad ten

— Sovietai pakartotinai įspė
jo Austriją, kad nesidėtų į Eu
ropos ūkinų bendruomenę. |- 
spėjo taip pat Daniją dėl par
lamento nutarimo sudaryti ben-

(Eli) tija Baltijos jūroje.

minties neparodė nė vienas iš kolonizatorius iš Katangos. bet 
Kongo lyderių, neišskiriant ir jt tyli, kada toki pat baltieji 
Tshombės Tik pastarasis esąs - - - - - —
aiškus antikomunistas, o Adou- 
los vyriausybė infiltruota ko
munistų.

Staats-Zaitung ... kreipė akis
į JT dvejopą moralę. JT, sakė, akių, tačiau Berlyne jos akys 
lieja kraują dėl Katangos įjun- taip tvirtai aprištos, kaip vaka-

kolonizatoriai sėdi Budapešte, 
Prahoje, rytų Berlyne. Pasaulio 
sąžinė lanksti jau iki kraštuti
numo. Teisingumo dievaitė Leo- 
poldville nusirišo raikštį nuo
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LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Geriausio pasisekimo ir Dievo globos 
visiems parapijiečiams.

KUN. PRANCIŠKUS P. PLANTES 
šv. Petro ir. Povilo parapijos klebonas

Homestead, Perina.

T*

Lfnksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
linkime lietuviams pirkėjams ,

West Homestead Baking Company
CAKES. PIEŠ, AIX ASSORTMENT OF COOKIES 
WEDDING * BIRTHDAY CAKES A SPECIALTY

Baker* of Guality White Bread
Deitvered daily from oven to home

467 W. 8th AVENUE W. HOMESTEAD, PA
KO 1-1296

Šeason’s Greetings

COMMUNTTY PHARMACY
PRESCRIPTIONS SICK ROOM SUPPLIES

815 ANN STREET HOMESTEAD, PA.
Phone HO 1-3442

Sveiki, sulaukę Šventų Kalėdų

Radio Dispatched Service

Distributor of afl Local and Premium Beers

1410-12-14 MIFLIN ST. HOMESTEAD, PA. i
Phone: HO 1-3133 u

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

Towers Distributing Co<

98? WMhlngton Street 
Phone: BR 1-0618

Braddock, Pa.

Season’s Greetings

Tom* Home Should Come First

320 E. Sth AVENUE HOMESTEAD, PA.
HO 1-2228 — HO 1-2229

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

CAPITOL CLEANERS

8th and McChire

TAILORING — Šame Day Service

Munhall, Pa.

FUNERAL HOME

Mr. Albert Savotefcis. Assistant

431 Ninth Avenue

AMBU l^AyiJlSr SERVICE

Munhall, Pa.

Šeason’s Greetings

We Reat Formai Weer for Every Occasion

Nifty Sboppe
Homestead*e Classiest Store for Men 

8th AVENUE and AMITY ST. HOMESTEAD, PA
KO 9258

Šeason’s Greetings
to all our Lithuanian Customers and Friends

First Federal Savings & Loan Ass’n
Your Sanvings Pay 4% Dividend — Insured up to $10.000 

Heme Office — 300 EAST 8th AVENUE, Homestead, Pa.

McKeesport Office — 406 Ringgold Street
Braddock Office — 851 Braddock Avenue
Clairtbn Office — 608 Miller Avenue

fftfeifcii sulaukę šventų Kalėdų

JOE’S TaVERN
fiNE — HOT LUNCHES

610 Ann Street Homestead, Pa- S
Phone: HO 1-9491 f

SEASON’S GREETINGS from

BLACK & WHITE MARKET
CHARLES BURKE, prop.

3414 Main Street HO 1-1044 Munhall, Pa.
WATERBURY, CONN. ii k. į d. dr. P. Vileišis, Mario Aibini — Unico Club pirm., prel. j. Balkonas, Rob- 
ert Lyman Lions Club pirm., dr. H. Everet Alten — Rotary Club pirm., prel. Edward J. Shea Sacred Heart 
klebonas, George Howard — Civitan Club pirm.

VAKARAM REIKALINGA DINAMIŠKOS POLITIKOS

uWaterbury Republikan” gruodžio 8 d. įdėjo ilgą pranešimą | 
apie prel. Jono Balkūno paskaitą, kurią gruodžio 7 buvo su- i 
rengę jungtinėm jėgom keli klubai — Exchange, Lyons, Ki- 
wanis, Rotary, Civitan, Unico. Dalyvavo 150 rinktiniy svečią, i 
Paskaitai iniciatyvos ėmėsi dr. P. Vileišis, Waterbury Lietu- i 
viy Bendruomenės pirmininkas

| ką kreipė dėmesį W«terbu- - rios tikslas išsaugoti taiką ir 
rio Joikraitis prel. J. Balkūno 

pranešime? 
Pagrindinis dalykas tai min

tys, kurios lietė
Amerikos ir Vakarę politiką 

santykiuose su Sovietais:
— Kovoje prieš sovietų gro-

atgauti laisvę. .
— To nebus pasiekta be ry

tų ir vidurio Europos klausi
mų sprendimo. Kol 100 milijo
nų europiečių neleidžiama ap
sispręsti laisvai, negali būti nei 
taikos Europoje, nei nusigink
lavimo pažangos- Dėl to Vaka
rai į Sovietų pretenzijas Berly- 

prieš sovietų Mtą siikotounis- ne turėtų atsakyti apsisprendi 
tinti pasaifli —"Amerika ir lais- mo reikalavimu rytų ir vidu- 
vasis pasaulis negali rinktis rio Europai, Jtytųbei vidurio 
tarp kapituliacijos ir nuolaidų Europos apsisprendimo klausi
te galo, be krašto- Yra kitas mą Vakarai \ turėtų kelti ir 
kelias — tai politinė, ekonomi- Jungtinėse Tautose.

Amerikos nuotaikas bei ko
munistę pastangas po jom pa
sikasti:

Prelatas priminė, kad ameri
kiečiai visada atsigauna ir su
kyla pavojaus valandą. Tokios 
valandos kaip Pearl Harbor, 
pakelia jų patriotizmą ir pasiry
žimą. Tokio pasiryžimo reikia 
ir akivaizdoje tarptautinio ko- 
mifnizmo, kuris stengiasi ameri
kiečiui suklaidinti, įliūliuoti 
tvirtinimais, kad komunizmas 
tesiekia taikingo sugyvenimo, 
savo piliečių gerovės kėlimo ir

To all our Customers and Friends

FURNITURE, ELECTRIC AJL, APPLLANCES AND JEWELRY

AT LOW PRICES

Cor. 8th Avenue & McClure Street . . . Homestead, Pa.
Phone: HO 2-7100 ' -

SEASON’S GREETINGS
To Ali our Cherished Patrons

CANDY & NUT SHOP
243 E. Eight Avenue

HOmestead 1-9313

Šeason’s Greetings

nė ir diplomatinė ofenzyva, ku- — Tai nėra jokia provokaci
ja Sovietam. Žinojimas, ko no- 

AR STEVENSONAS ILGAM? apsisprencfimas ir jėga nie
kad neprovokavo. Priešingai, 

Demokratų partija pasiūlė A. visada apramindavo Krem- 
Stevensonui Imti kandidatu į jiaus valdovus- 
senatą. Prezidentas prikalbėjo 
Stevensoną. kad pasiliktų už
sienių politikos tarnyboje ir pa
reiškė, kad Stevensonas bus 
plačiau įtrauktas į politikos for
mulavimą. Tačiau W. S. White 
(Journal American) tvirtina, 
kad Stevensonas neilgai išsilai
kys. Jo nuomonės nesiderina 
su prezidento. Pvz. prezidentas 
ir valstybės sekretorius pritarė 
viceprezidento Johnsono pa
reiškimui, dėl kurio Sovietų at
stovas Zorinas demonstratyviai 
išėjo, o Stevensonas tvirtino, 
kad Johnsonas per toli nuėjo. 
Stevensonas nesijaučia laimin
gas, kad jis turi ginti nuomo
nes, kurios nėra jo. White aš
triai smerkia Stevensoną, kad 
jam trūksta “mūsų valdymosi 
sistemos supratimo”. Dar la
biau kaltina jo garbintojus ido- 
latrus, kurie jam Įkalbėjo, kad 
jis turi būti “nepriklausomas” 
savo nuomonėse

— — Gallupo institutas rado, 
kad Kennedy politiką balandy
je rėmė 85 proc.. spalio pabai
goje 78 proc.

Kanados komunistai
' Kanadoje komunistų partija 
turi 6,000 narių. Daugiausia tu
rėjo 1945 — 15,000. Išbėgiojo, 
kai tais metais Sovietų tarnau
tojas Guzenko atskleidė Sovie
tų konspiracijos paslaptis. La
biausiai sumažėjo 1956 ryšium 
su Vengrijos įvykiais. Dabar 
nuo to laiko vėl padidėjo tris 
kartus.

—- Svomijo* parlamente iš 
200 atstovų yra 50 komunistų ir 
14 kairiųjų soc. demokratų.

Laikraštis kreipė dėmesį ir į

nesiekia svetimų teritorijų. 
Mums kalbama, kad reikia tik 
dar kelių nuolaidų, ir Sovietai 
gyvens taikoje su pasauliu. Pre
latas įspėjo, kad toki balsai re
miasi klaidingai suprastu sau
gumo jausmu; jie priešingi tik
rovei ir veda galutinai į katas
trofą.

Homestead, Pa.

SHERMAN’S PHARMACY
JAMES H. DARLING, Ph. G.

Your Prescriptions Drug Store

3417 Main Street Homestead Park, Pa.
Tel.: HO 1-1214

Merry Christmas and a Happy New Year
to all Our Friends

GRUHDIG LUTHERAN’S CAFE
Kalbėkite su savo artimaisiais 

Išgirskite jy balsą

' V a fcba Nešiojamas tranzistorius (juostelėms
W dėžutė) varomas baterija, sveria tik

telėmis
- 11 x63 ix 3’2 colio. Su mikrofopu ir juos- 
....... .............. .......................................  $79.50

Naudokite tik FM-STEREO!
Klausykitės tik STEREO iš savo FM-Radio. o taip pat 
naudokite Stereo plokšteles. — FM STEREO su visais 
priedais tik ...................................  59.50

GERMAN H! Fl CENTER

LIOUOR - BEER - WINE - SANOWICHES

3301 Main Street Homestead Park, Pa.

A MERRY CHRISTMAS
AND A HAPPY NEW YEAR

AMOS SUPER MARKET

116-E EIGHTHAVENUE

HOMESTEAD, PA.

Phone EVergreee 4-8859 - 7281

SEASONS’S GREETINGS — LINKSMŲ SV. KALĖDŲ

. . Flowers for Every Occasion

LASKAS FLOWERS
Brooklyn 11. N. V.

Brench: LONG BEACH. L. I.



nuww»iKM "Sasas" Žygis prieš tvos, kuriem uždėta dešininių kepurė
THE W0RKER <TW» CepyrigM) By FRANCISCAN F ATKERS 

Eina nuo ISIS metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS 

nscoim d— portag* paid rt Brooklyn Port Office

&UBSCRIPT1ON RATES PRENUMERATOS KAINA
Oomartlc yeariy  36.00 Amerikoje metame --------_----- 36.00
Brooklyn, N. Y. __________r 36.50 Brooklyn, N. Y. ------------------ 36.50
H»lf year  33.60 Pusei metų -------------------------- 33.50
Foreign  36.60 Užsienyje ------------------------------ 36.50

Adžubei.-nei Chruščiovas ne
rado tokio aistringo atsiliepi-

Baime > kovojančiu j u su komunizmu

Laikraft! tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir gražinami autoriams pražant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebū
tinai ižreliicla redakcijos nuomone. Už skelbimu turini ir kalba redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Tel.: GLenmore 5-7281

Lietuvių jaunimui šiapus Lietuvos
Mielas mūsų jaunime! Jums 

tenka augti ir bręsti labai reikš
mingų priešingybių laikais. Iš 
vienos pusės, Azijos ir Afrikos 
tautos, dar niekad neturėjusios 
savų valstybių, mažai kultūrin
gos ir stabmeldės, mūsų laikais 
’kuria savas nepriklausomas 
valstybes, ieško tikrojo Dievo, 
labai sparčiai siekia kultūros ir 
civilizacijos. E kitos pusės, mū
sų sena Lietuva ir eilė kitų vals
tybių bei kultūringų tautų pa
teko vergijon už jas mažiau kul
tūringų okupantų, tuose pa
vergtuose kraštuose labai jau 
nukentėjo kultūra, o ypatingai 
žiauriai ir nekultūringai perse
kiojamas tikėjimas, žiauriu bū
du primetamas žmogų žeminąs 
materializmas. Mūsų laiko žmo
gaus protui bedievybė nepatie
kia įtikinančių argumentų, prieš 
tikinčiuosius vartojamos teroro 
priemonės: atėmimas darbo, tar 
nybos, šalinimas iš mokyklų, 
kalėjimas, trėmimas vergų dar
bams į Sibirą

Po paskutiniojo karo žmoni
jos dvasios nuotaikose įvyko 
daug kas naujo. Aišku, kad tos 
nuotaikos pamažu atims be karo 
ginklus iš tironų ir žmogaus 
sąžinės bei tikėjimo persekioto
jų. Ar tai įvyks sparčiau ar lė
čiau, priklausys nuo tikinčiųjų 
ir laisvę mylinčiųjų aktyvumo 
branginamus principus skleisti 
aplink save.

Iš laisvos Lietuvos? perįvai-. 
rias vienuolijas lietuviai pasie
kė toli- Dar iš anų laikų turime 
jų ne tik Europoje, Ameriko
je, bet ir Indijoje, įvairiuose 
Pietų Amerikos kraštuose. Ha
vajuose. Aišku, kad šių laikų 
naujieji sąjūdžiai ir Apaštalų 
Sosto šaukimas būtų pasiekę ir 
Lietuvą, pažadinę dar daugiau 
jaunimo drąsiems žygiams. Lie
tuvoje augančiam jaunimui 
šiandien lemta kitokiu — trem
tinių ir kankinių keliu nešti

Dievą į bedievių valdomus Eu
ropos ir Azijos plotus.

Visų laikų ir visų tautų emi
grantų bei tremtinių didelė da
lis svetimuos kraštuos pasime
ta. Tik tvirtesnės dvasios, drą
sesni, talentingesni nepraranda 
kūrėjų dvasios. Nenagrinėdami 
čia mūsų išeivijos ir tremtinių 
charakterio bei dvasios, negali
me nekonstatuoti šiuo metu sve 
tur augančio lietuvių jaunimo 
drąsių ir plačių akiračių stokos. 
Yra gražių išimčių, yra energi
jos. idealizmo, talentų, bet per- 
maža drąsos ryžtis platesniems 
užsimojimams, ypatingai nenor
maliai mažas skaičius iš lietu
vių jaunimo tarpo pašaukimų 
kunigystėn ir vienuolių luoman. 
Negalima manyti, kad lietuvių 
šeimos būtų Dievo Apvaizdos 
planuose išskirtos, rastos ne
tinkančiomis aukštesniam tobu
lumo laipsniui, žmonijos atpir
kimo misijai. Priežastys yra ki
tos: gal perdidelis paskendimas 
menkvertėse smulkmenose, per 
kurių triukšmą siela nesugeba 
išgirsti Dievo balso, gal drąsos 
stoka, to balso paklausant, siek
ti didesnių dalykų menkniekių 
sąskaitom Kaip ten bebūtų, mū
sų laiko jaunimui reikia dau
giau susirūpinti kai kuriais rei
kalais. už kuriuos atsakomybė 
tenka šio laiko jaunimui!

Praeis kiek laiko, ir lietuviai 
liks be savų kunigų Pietų Ame
rikoje, Australijoje, Kanadoje. 
Dabar ten jų permaža, yra net 
kelios vietos neprisišaukiančios 
lietuvio kunigo. Tuose kraštuo
se besidarbuoją, niekeno nepa
vaduojami, nepakeičiany per- 
anksti pavargs. Iš dabartinio 
jaunimo tarpo turi ateiti nau
jų darbo draugų aniems padė
ti ir juos pavaduoti.

Vienuolijos nekuriamos vie
no žmogaus amžiui, o Šimtme
čiams. Kasdieniniuose pokal-

(nukelta į 5 psl.)

mo Amerikoje, kaip tie, kurie 
buvo pavadinti “radikalių de
šiniųjų sparnu”. Juos pasmer
kė prezidentas ir buvęs prezi
dentas, pasmerkė vicepreziden
tas. vyriausias valstybės gynė
jas; pasmerkė žydų ir protes
tantų bažnytinės vyresnybės; 
pasmerkė spaudos įtakingieji 
atstovai.

Bendram žygiui prieš tuos 
“dešiniuosius” reikėjo dar ka
talikų dvasinės vyresnybės pa
sisakymo. Ir N. Y. Times ne
truko sudaryti įspūdį, kad jau 
tokis pasmerkimo žodis taip pat 
yra Amerikos vyskupų konfe
rencijoje. Iš Milvvaukee arki- 
vysk. Cousins konferencija ga
vusi pranešimą, kuriame, anot 
Times, “smerkė tokius antiko
munistinius ekstremistus kaip 
John Birch Society”. Tokį įspū
dį sustiprino ir jėzuitų leidžia
mas žurnalas America, pakarto
damas tokią pat informaciją 
kaip N. Y. Times.

Įspūdį, kad bendras frontas 
suorganizuotas, sugriovė Broo- 
klyno vyskupijos laikraštis The 
Tablet Jis paskelbė, kad N.Y. 
Times tvirtinimas nėra teisin
gas. Viena, vyskupų konferen
cija tuo klausimu savo paskelb
tame atsišaukime visai neužsi
mena. Antra, ark. Cousins pa
skelbtame pranešime nebuvo

— vis tai yra komunizmo žy
mės (net ir Chruščiovas marša-

Katherine Mansfieldį

Saulis ir Menule

Po pietų atvyko kėdės. Vi
sas didelis vežimas, pilnas ma
žų, auksuotų, aukštyn riogsan
čiomis kojomis. O paskui atvy
ko gėlės. Žiūrint žemyn iš bal
kono į nešančius jas žmones, 
gėlių puodai atrodė tarsi juo
kingos, baisiai gražios skrybė
lės, kinkčiojančios taku.

Mėnulė manė juos esant skry
bėlėmis. Jinai tarė:
— žiūrėk! Ana, žmogus, už
simovęs palmę ant galvos.

Bet ji niekad neatskyrė tik
rų daiktų nuo netikrų-

Nieko nebuvo, kas prižiūri 
Šaulį ir Mėnulę. Auklė nuėjo

minimos jokios specifinės gru
pės (reikia manyti, vardais. Red) 
ir nedaromos dėl jų išvados. 
Ten buvo tik primintas “dieviš
kasis įsakymas prieš pergreitą 
sprendimą, nepagrįstą bei klai
dingą liudijimą”. Pagaliau, ir 
tas pranešimas buvo paruoštas 
ne arkivyskupo, o “socialinės 
akcijos departamento” ir skir
tas vyskupų kdnferencijos in
formacijai, ne spaudai.

Taigi The Tablet atribojo ka
taliku dvasinę vyresnybę nuo 
ano bendro žygio.

Aistringa bendro žygio akci
ja iš vienos pusės ir santūru
mas ar atsargumas iš antras 
sukelia teisėtą susidomėjimą, 
kas čia daros, prieš ką čia ren
giamas bendras kryžiaus žygis, 
kas yra tas priešas, kurio pa
vojus, kaip kalbėjo vyriausias 
valstybės gynėjas, esąs labai 
didelis.

Aiškintis mėginame iš spau
dos pasisakymų.

N. Y. Times Magazine ben
dradarbis Alan Barth, knygos 
“The Prince of Liberty” auto
rius. autoritetingiausiai ir vaiz
džiausiai apibūdino tą priešą. 
Jo apibūdinime išryškėja tokis 
to priešo veidas.

“Šiandieninė įtampa pagimdė

‘konservatyviuosius ekstremis
tus’, kuriuos kiti vadina ‘pseu- 
dokonservatoriais’, radikaliau
siais dešiniaisiais’, o pravar
džiuodami ‘lunatikais’, ‘fašis
tais’ ir kitaip. - ..

Pirma jų žymė ta, kad visų 
klausimų sprendimuose jie ran
da atsakymus tik arba-arba. Pa
vyzdžiu nurodo šen. Thomas 
Dodd, kuris Los Angeles ‘Chris- 
tian Anticommunist Crusade’ 
mitinge kalbėjo:

“Prieš totalinį pralaimėjimą 
vienintelė alternatyva yra ko
voje su komunizmu — totalinė 
pergalė”.

Tai esąs “dešiniųjų” galvoji
mas. O jo, autoriaus, galvoji
mas sako, kad gali nebūti nei 
pralaimėjimo nei pergalės, bet 
gali būti “laikinis susitaiky
mas” abipusių nuolaidų keliu. 
Dėl to tie asmenys — toliau 
tvirtina autorius — ir galvoja: 
arba asmuo turi būti kovotojas 
prieš komunizmą arba komu
nistas, o jei ne komunistas, 
tai jo simpatikas, Įrankis.

Antra žymė — visų nesėk
mių kaltininku mato išdavikus 
ar išdavimą. Jie neprileidžia, 
kad nepasisekti galėjo dėl prie
šo pranašumo, dėl saviškių klai
dos. Pvz. dėl Kinijos pralaimė

jimo jie kaltina savuosius, o 
ne pačius kinus.

Jie nepripažįsta, sako auto
rius, kad gali būti nuomonių 
įvairybė ir kad tom nuomonėm 
reikia rodyti toleranciją.

Trečias ženklas, bendras ‘de
šiniojo sparno’ grupėm, tai di
delis nepasitikėjimas demokra
tinėm institucijom, demokrati
niu procesu, trumpai sakant, 
pačia tauta. Dėl to jie reiškia 
daugiau pasitikėjimo karine ne
gu civiline vadovybe.

★

Autoriaus išskaičiuotos žymės, 
nesunku pastebėti, yra ne kas 
kitas kaip ... komunistų žy
mės. Žymė “arba-arba”, žymė 
— išdavikų, sabotažninkų, ken
kėjų ieškojimas, žymė demokra
tijos atmetimas ir vienos par
tijos sistema, tolerancijos ne
pripažinimas, kad karinė valdžia 
labiau mėgstama negu civilinė

lo uniformon įsivelka).
Autorius grupes, su tokiom 

žymėm pasmerkia, pirma uždė
jęs tom grupėm “dešiniųjų eks
tremistų” kepurę. Bet autorius 
tokio pasmerkimo neskelbia, 
kai jom yra uždėta komunistų 
kepurė.

Autorius pirmąsias atmeta, 
nes jos nieko “nekuria”, o tik 
“griauja”, nes jos stengiasi “su
stabdyti laikrodį”. Su antrosiom 
randa galima bendradarbiauti, 
darant abipuses nuolaidas.

Čia pajuntam kalbančius ir 
galvojančius tuos amerikiečius, 
kurie visom jėgom protestavo 
ir protestuoja prieš Ispanijos 
diktatūrą, bet ieškojo ar tebe
ieško bendradarbiavimo su Ru
sijos diktatūra. Tai atsilikėliai 
nuo laikrodžio ...

Čia jau iškyla antras klausi
mas: kurias konkrečias grupes 
ir asmenis spauda priskyrė prie 
tų dešiniųjų ekstremistų?

(Bus daugiau)

KONGO IR KATANGOS TRAGEDIJA
Lumumbos iniciatyva: Katan- 

ga paskelbė atsiskyrimą nuo 
Kongo 1960 liepos 11. Kongo 
min. p. Lumumba prašė JT pa
ramos Katangai grąžinti. Ham- 
marskjoldas atsisakė. Lumumba

kreipėsi pagalbos į Sovietus. 
Rezultatas Kongo kariuomenė 
sukilo ir suėmė Lumumba.

Sovietu iniciatyva: Sovietai 
pripažino Lumumbos įpėdiniu 
Gizengą ir reikalauja paleisti 
Lumumba, nubausti Tshombę-

PREL. J- BALKONAS kalba gruodžio 10 Apreitkimo parapijos salėje įvykusiame lietuvių pranciškonų vienuolyno Brooklyne dešimt
mečio minėjime. Nuotr. V. Maželio.

Rezultatas: Lumumba š. m. va
sario mėn. nužudytas.

J. Tautę iniciatyva: J. Tautos 
nepripažino kariuomenės suki
limo sudarytos valdžios, tik pre
zidentą Kasavubu ir privertė jį 
šiemet liepos mėn. sudaryti koa
licinę vyriausybę, kurios prie
kyje būtų neutralusis Adoula, 
jo pavaduotojas komunistas Gi- 
zenga. Tada JT pradėjo akci
ją prieš Tshombę; Indijos ka
riuomenė įžygiavo į Katangos 
sostinę Elizabethville. Aštuonių 
dienų kovos baigėsi paliaubom. 
Bet rezultatas: žuvo pats Ham- 
marskjoldas.

JT nauja iniciatyva: Jos 
ėmėsi naujas gen. sekr. U. 
Thant. Lapkričio 24 Saugumo 
Taryba nusprendė Katangos at
siskyrimą nuo Kongo laikyti ne
teisėtu dalyku ir pavedė U. 
Thant imtis jėgos priemonių Ka 
tangai įjungti į Kongą (Sovie
tai vetavo tokį įgaliojimą, kuris 
liestų Gizengos valdomą sritį!). 
Tshombę atsakė į aną nutarimą, 
blokuodamas kelius tarp aero
dromo, kuriame buvo JT ka

žiūrėdavo į vidų- Saulis tikė
josi, kad tai nebuvo koncertas. 
Bet vieta, kur tikrai reikėjo 
būti buvo, be abejo, virtuvė. 
Ten buvo atėjęs padėti vyras su 
kepure kaip sūrmaišiu, ir jų vi
rėja- Minė buvo visa užkaitusi 
ir kikenanti. Visai nepikta. Ji
nai davė jiems kiekvienam po

pajuto visiškai nuvargęs ir tu
rėjo atsišlieti virėjos.

— Leiskite man jį paliesti. 
Leiskite man tiktai padėti pirš
tą prie stogo — tarė Mėnulė 
šokinėdama.

Ji visada norėjo paliesti kiek
vieną valgį. Saulis ne.

— Na, panele, eik greičiau

riuomenė, ir Elizabethv. mies-
— paklausė Saulis.

— Manau, kad jie rengiasi 
juos valgyti, — nusijuokė vi
rėja, kikenanti su Nele. Mėnu
lė irgi juokėsi Ji visada dary
davo tai, ką kiti daro. Bet Sau
lis nenorėjo juoktis. Jis vaikš
čiojo ir vaikščiojo aplinkui sta
lą, susidėjęs rankas ant nuga-

Kai jai užmovė kojines, jinai 
tyčia krito aukštielninka ant lo
vos ir ėmė auklei mostaguoti 
kojomis, kaip visuomet. O kai 
auklė bandydavo padaryti jai 
garbinių su pirštu ir šlapiu 
šepečiu, ji atsigręždavo ir pra
šydavo auklę parodyti jai sa
vo sagties fotografiją ar ką ki

migdolinį pirštuką ir užkėlė juo
du ant miltų dėžės, kad galėtų įėjo kambarinė 
stebėti visus nuostabius daik
tus, kuriuos ji ir tas vyras bu
vo begaminą vakarienei. Virė- žiūrėk.
ja nešė tuos daiktus, o jis dė
liojo ant padėklų ir puošė. Vi- mąjį. Saulis ir Mėnulė beveik barį.
sas žuvis, su sveikomis galvo- išsigando- Iš pradžių jiedu ne- Kai jiems atsagstė sagas, pro
mis, akimis ir uodegomis, jis norėjo prieiti prie stalo, jiedu duris pažvelgė motina su kaž- rė auklė------ Dabar atrodai kaip
barstė raudonais ir žaliais ir tik stovėjo prie durų ir spok- kokiu baltu daiktu ant pečių; i

Po to jis sukišdavo nykščius geltonais trupiniais. Pridirbo
Sauliui po pažastimis ir imda- dribsnelių ant košelienų, kumpį
vo stenėti ir rąžytis, bet ilgai- padabino apikakle ir įkišo į jį 
niui nustodavo sakydamas: kažkokias plonas šakutes- Kre-

jom, tai tas pakeldavo ją už 
pakarpos ir kratydavo, ligi im
davo spiegti. Saulis buvo per 
sunkus tam- Jis buvo toks sun
kus, jog riebusis žmogus, kur 
sekmadieniais ateidavo pas juos 
pietauti, galėdavo sakyti:

— Na, vyruk, pabandysime 
tave pakelti

žiūrėti stalo — tarė virėja, kai tą panašų. Bet ilgainiui ir ji

—Minute, tai tiesiog paveiks- staiga sušukusi:
las — tarė Mele. — Eikš pa- — Na, vaikai. Jau laikas jus 

greičiau prausti ir rengti.
Tada jie visi nuėjo į valgo- Ir juodu išginė į vaikų kam-

ros- Jis, gal būt, niekad nebū
tų sustojęs, jei auklė nebūtų buvo aprengta. Jos suknelė pu-

renosi, su kailiu, visa balta; 
kažkokia pūkuota medžiaga bu
vo net ant jos kelnaičių. Jok 
bateliai buvo balti su dideliais 
guzulais.

— Na, matai, pupute, — ta-

sojo.
Dar nebuvo tikros nakties, 

bet užuolaidos jau buvo nuleis
tos valgomajame ir šviesa už- 

— Jis sunkus kaip sunkiau- mus nusagstė migdolais ir ma- degta — ir visos lempos buvo 
šia tona plytų!

Beveik visus baldus išnešė daiktų vis daugiau ir daugiau 
iš valgomojo. Fortepijoną pa- atvykdavo-

mažas saldus angelėlis iš pa
veikslo.

Auklė šoko į duris.
— Ponia, prašau čia truputi.
Motina atėjo vėl su viena pu-

kažkuo trynėsi veidus.
— Aukle, aš paskambinsiu, 

kai man reikės jų; ir tada jie 
galės tiktai ateiti pasirodyti ir 
tuojau turės grįžti atgal — ta- se galvos palaidais plaukais-
rė jinai — O! — sušuko ji. — Ko-

Saulis buvo nurengtas, iš pra- kia graži!
Ar ne tiesa? — tarė

žyčiais apvaliais sausainiais. O raudonos rožės- Raudoni kaspi
nai ir puokštės rožių rišo sta-

. - - . lą per kampus. Vidury buvo džių beveik nuogai, ir vėl'ap-
padėti Onytei taisyti- motinos statė kampe,. Tada ten išsiri- — O, bet jūs dar nematėt ežerėlis su rožių lapeliais. vilktas baltais marškiniais nu-
suknelę, kuri buvo kurkas per kiavo eilė gėlių puodų. Ir tada ledų pudingo — tarė virėja. — Štai kur turės būti ledų taškuotais raudonomis ir balto- Ir Mėnulė pakėlė kraštus suk-
ankšta po pažastim. Motina jau atvyko auksuotos kėdės. Tai — Eikite čia. pudingas — tarė virėja. mis ramunėmis, kelnaitėmis su nelės galais pirštelių ir palenkė
lakstė po visus namus ir skam- buvo koncertui. — Kodėl ji tokia gera? — Du sidabro liūtai su spar- raikščiais iš šonų ir petnešomis vieną koją. Saulis neužsigauda-
bino tėvui, kad tas tikrai nepa- Kai Saulis žvilgterėjo į vidų, galvojo, Saulis, kai jinai ištie- nais laikė vaisius ant nugarų, per pečius, baltomis kojinėmis vo, jei žmonės jo nenastebėda-
mirštų daiktų. Jinai teturėjo kažkoks žmogus baltu veidu sė- sė jiedviem rankas. Ir jie- o druskinės buvo
laiko šaukti: dėjo prie fortepijono — ne du pasižiūrėjo į šaldytuvą.

— Vaikai, lauk iš po kojų!
— Jie bėgo iš po kojų — 

bent Saulis stengėsi. Jis taip 
nekentė būti palieptas kobrin
ti atgal į vaikų kambarį.

skambindamas, bet daužydamas 
į jį ir paskui žiūrinėdamas į vi
dų. Jis turėjo maišą įrankių, o 
savo skrybėlę buvo pakabinęs 
ant statulos prie sienos. Kait

Mėnulė niekam nė nerūpėjo, karčiais jis tik pradėdavo skam- 
Jei ji pasipindavo kam po ko- binti ir tuoj vėl pašokdavo ir

Tai buvo mažas namelis.
Tai buvo mažas rožinis name
lis su baltu sniegu ant stogo žibantys peiliai, ir šakutės — 
ir žaliais langais ir rudomis du
rimis, o į duris įsegtas riešu- donos servetėlės, suklostytos

mažyčiai ir raudonais bateliais- vo — ne labai ...
paukšteliai, gerią iš dubenėlių. — Dabar tu aprengtas savo Po to jiedu žaidė švarius, 

gražius žaidimus už stalo, o 
auklė atsistojo prie durų ir, kai 
vežimai ėmė važiuoti ir apačio
je pasigirdo juokas, balsai ir 
švelnūs čežėjimai, ji šnabždėjo:

— Vaikai, sėdėkite ramiai!

Ir visos mirkčiojančios stikli
nės, ir žvilgančios lėkštės, ir

ir visi valgiai. Ir mažytės rau-

rusišku kostiumu — tarė auk
lė plodama jam per šlaunis.

— Rusišku? — tarė Saulis-
— Taip. Atsisėsk ramiai ano

je kėdėje ir žiūrėk į savo se
sutę.

to už 7 mylių nuo aerodromo. 
Gruodžio 5 atsinaujino kauty
nės tarp JT ir Katangos ka
riuomenės. Rezultatas: tuo tar
pu suskilo vakariniai sąjungi
ninkai — Amerika ir Sovietai 
remia JT politiką Katangoje, 
Anglija, Belgija, Prancūzija 
prieš; suskilo opinija Vakaruose
dėl J- Tautų — vieni laiko jų 
žygį Kongo vienijimu, kiti JT 
karine agresija; Katangoje iš
platinta neapykanta prieš Ame
rika, kuriai mesta atsakomybė 
už įvykius; Kongo centrinė vy
riausybė (inform. min. Deo) 
grasino: jei JT iki galo nepa- 
rems Kongo vyriausybės pastan
gų įsijungti Katangą, tai Kongo 
vyriausybė paramos ieškos kur 
kitur (daugelis suprato Sovie
tuose).

Vienas iš vertinimę šiai tra
gedijai: Pirmu kartu savo gyve
nime šis korespondentas nega
li laikyti garbingu dalyku pa
remti savo vyriausybę — nežiū-
rint, kurios partijos kontrolė
je ji būtų — šioje užsieninėje 
krizėje. Jokiom pastangom jis 
negali savęs įtikinti, kad tai, 
kas ten dedas, būtų mūsų tau
tinio ar tarptautinio intereso 
ar laisvojo pasaulio naudai -.. 
Yra tragiška tiesa, kad mūsų 
akcija eina pagal norus Sovie
tų Sąjungos, kuri yra laimin
ga leisti kitiem sulaužyti Ka- 
tangą kaip antikomunizmo ie-

(Bu* daugiau) White, Journal American).— Ar jie tuos valgius valgys? Mėnulei ir dienos būtų maža.
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Laisves sukilimo minėjimas
CLEVELAND, OMO

vietoj: po atidaromosios komi*

šios parodos atidarymo dalyvį: 
patys dailininkės tapybos, tem
peros ir grafikos darbai (jų 
išstatyta apie 90) ir gausus Cle- 
velando lietuvių visuomenės at-

Kai ima slėgti kasdienybės 
pilkuma, žiūrėk — akiraty ir 
pasirodo pragiedrulių, pake
liančių dvasią, paguodžiančių 
širdį. '

Vienas toks pragiedrulis buvo 
Lietuvos laisvės sukilimo mL. 
nėjimas 1961 gruodžio 3. Ko
mitetas (pirm. muz. Alf Mikuls
kis, J. Žilionis, VL Čyvas, J.

pužis, F. Eidimtas, Z. Peckus) 
padarė visa, kad šis minėjimas 
būtų kitoks nei kiti: nesitenki
no šablonu, bet parodė polė
kių, įdėjo širdies, pasirūpino 
tvarka. Todėl iškilmingos pa
maldos ir žuvusiųjų pagerbi
mas šv- Jurgio bažnyčioj pa
dvelkė didybe bei rimtimi: gėlių

liavų įnešimas, parapinio choro 
ir Čiurlionio ansamblio giedoji
mas, tėvynės meilės persunk-

mokslas kiekvienam sakyte sa
kė, kad minime didelį dalyką.

Kas gi mums yra 1941 matų 
tautos sukilimas prieš raudoną
jį okupantą? Tai buvo Sąmo
ningos pastangos atgauti prie
varta išplėštą Lietuvos nepri
klausomybę. Tai buvo valingas 
gynimas teisės laisvai gyventi 
ir tvarkytis savo tėvų žemėje. 
Tai buvo spontanus pasiprieši
nimas mūsų tautos paniekini
mui. Tai buvo vieningas mūsų 
tautos atsakymas ginkluotiems 
įsibrovėliams — neprašyti atė
jote, tad nešdinkitės išprašomi- 
Pagaliau tai buvo tautos trė
mimų bei naikinimo ašaras pa
keitusios išsigelbėjimo ašaros ..

Todėl tokia pat nuotaika bu
vo susirinkta po pietų ir į lie
tuvių salę, čia taip pat viskas

kulskio kalbos J. Stempužio 
perskaitytasis sukilimo aktas, 
anomis dienomis girdėtas iŠ 
Kauno radijo, traukte ištraukė 
iš gausių minėjimo dalyvių krū
tinių “Lietuva, tėvyne mūsų”, 
o nevienam ir ašarą. Gyvojo 
sukilimo liudininko Lietuvos 
laikinosios vyriausybės švieti- 
jno ministerio, ėjusio ministe- 
rio pirmininko pareigas prof. 
J. Brazaičio pranešimas buvo 
ne tik faktų konstatavimas, bet 
ir asmeninis pergyvenimas, to
dėl naujas ir nepakartojamas- 
“Miško brolių” vaizdai, duoti 
Vaidilos teatro aktorių V. 2i- 
lionytės, Z. Peckaus (jis taip 
pat ir režisorius), V. Plečkai
čio, R. Apanavičiaus, Ig. Ga- 
taučio (kai kurie galėjo geriau 
mokėti savo roles), Čiurlionio 
ansamblio vyrų choro dainų fo
ne (chormeisteris R. Babickas) su dailininkės viešais pasirody- 
prakalbėjo anų dienų heroika, mais. Pvz. baigusi meno mo- 
o dail. Vyt. Raulinaičio baigia- kyklą Lietuvoje 1938, pirmą 
masis paveikslas “Kryžių Lietu- kartą meno parodoj Lietuvoj 
va”, panaudojus atitinkamus dalyvavo 1942. Nuo 1947 Vokie- 
šviesų efektus, buvo stulbinąs 
klaikia tikrove-

Stančikaitės vietą kultūrinia
me mūsų gyvenime rodo jau 
tas faktas, kad ji iliustravo 40 
lietuviškų vaikų literatūros kny
gų, pradedant B. Brazdžionio 
“Meškiuku rudnosiuku”. Jos 
kūrybinį kelią vaizdžiai parodė 
A. Augustinavičienė savo pra
nešimu: šis kelias — tai realis
tinis impresionizmas, einąs į 
simbolizmą. Labiausiai parodoj 
dėmesį traukia Paparčio žie
das, Pelkė, Rudens viltis ir kt 
kūriniai. Clevelando visuome
nės dėmesys parodai paliudijo 
jos vertinimą tų pastangų, ku
rios skiriamos mūsų kilimui-

Išleistas iliustruotas parodos 
katalogas, kuriame nurodyti iš
statyti darbai ir supažindinama

tija, Brazilija, JAV. . St. B-

Į iž visur Į

VINCAS IR ALEKSANDRA GRUZDŽIAI pirmieji nupirko ŠĮ paveikslą dail. A. Rūkitelis parodoje Phila- 
delphijoje lapkričio 25. V. Gruzdys yra Darbininko bendradarbis — fotografas.

ATŠVENTĖ 50 METŲ VEDYBŲ SUKAKĘ

Sukilimo minėjimas, praves
tas reikiama rimtimi ir tinka
mu susitelkimu (niekam už nie
ką neplojant’-, parodė, kaip iš 
tikrųjų reikia minėjimus reng
ti, kad jie pasiektų norimą tiks
lą: minėjimas buvo tikrai įspū
dingas, neeilinis.

Antrasis pragiedrulis mūsų 
padangėj — tai Vlados Stan
čikaitės - Abraitienės dailės pa
roda, atidaryta 1961 gruodžio 
10 Čiurlionio ansamblio namuo
se. Du dalykai gerai nuteikė

BALTIMORES ŽINIOS
Balfo skyriaus suruoštas va- tą neteisingą kaltinimą. Kai ra- 

karas gruodžio 9 gražiai pavy- teliui sekasi ir laimi rungtynes, 
ko- Publika Įtemptai žiūrėjo S. tada visi jį giria; kai nesiseka, 
Narkeliūnaitės filmo iš Lietu- tai kaltina. Nežiūrint tos kri-

PittsburglL Pa.
Gruodžio 3, sekmadienį, pas 

kun. J. Girdi įvyko ALRK Fe
deracijos susirinkimas. Dalyva
vo keli kunigai ir būrys veikė
jų iš visos apylinkės. Kalbėta, 
kaip pagyvinti apylinkės katali
kišką veikimą, apjungiant visas 
parapijas ir draugijas- Vien
balsiai nutarta geriau susiorga
nizuoti ir praplėsti lietuvišką 
— katalikišką veiklą.

Į valdybą išrinkta: dvasios 
vadas kun. J. Girdis, pirm. A. 
Onaitis, vicepirm. M. Grebliū- 
nas, nutarimų ir finansų sek
retorė A Naujalytė, ižd. A- 2a- 
liaduonis, iždo globėjai: A Stan- 
ton (Stankūnas) ir V. Jucius.

Buvo prisimintas miręs pir-

Gruodžio 3 Laisvės salėje 
Elizabęthe, N. J., pagerbti Ka
zimieras ir Ieva Vaičiulevičiai 
jų 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Pietuose daly
vavo apie 150 giminių ir drau
gų iš New Yorko ir New Jer- 
sey. Prieš tai buvo padėkos mi
šios šv. Petro ir Povilo bažny
čioje. Mišias aukojo prel. M. 
Kemežis.

ELIZABETH, N. J.

vos. Po filmo vakarienėje buvo tikos, Unitas yra vienas iš ge- su|ęaibėta malda, 
nemažas skaičius žmonių, bet riaušių futbolininkų visoje 
galėjo būti ir daugiau.

Vaičiulevičiai susituokė 1911 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Sutuokė kun. Vincentas Stak- 
nevičius, švč. Trejybės parapi
jos klebonas Newarke. Tuo me
tu šv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonu buvo kun. Baltra
miejus Žindžius.

Kazimieras Vaičiulevičius į 
Ameriką atvyko 1902, o Ieva 
Vaičiulevičienė (Tamulevičiūtė) 
1909. Abu aktyviai veikė para
pijoje ir lietuviškose organiza
cijose. K- Vaičiulevičius 38 me
tus dirbo Diehl bendrovėje Fin- 
derene, J., 1956 išėjo Į pen
siją* '

Amerikoje.
- ... ... Senelius prieglaudose irŠv. Alfonso mokyklos kale- , * ...... . muose lankys sv. Alfonsodinis vakaras gruodžio 10 susi- .. . .. ...... .. .__. .. .. - rapijos sodalietes gruodžiolauke gražios sėkmės. Vaikai b

gerai atliko kalėdinį montažą, 
kuris visus žavėjo. Prel. L Men- 
delis ir parapijos vikarai išda
lino dovanas- Vaikai buvo la
bai patenkinti.

Jaunimo klubo vakarėlis bus 
gruodžio 16 vieno nario na
muose. Laiškai išsiųsti visiem 
nariam- Vakaras tikrai pavyks, 
jei nariai gausiau dalyvaus.

Jonas Unitas Jonaitis, žymus 
Baltimore Colts Futbolo rate
lio žaidikas, per kelias paskuti
nes rungtynes buvo kaltina
mas už ratelio nepasisekimą. 
Publika nežinojo, kad Jonas 
žaidė su sužeistu pirštu. Nie
kam nesiskundė. Tyliai priėmė

na- 
pa- 
17- 

Pasveikins ir įteiks dovanų. Se
kime visi tą gražų artimo mei
lės pavyzdį, aplankydami savo 
gimines ir pažįstamus.

White Sisters of Af rica gruo
džio 8 po visų mišių rinko au
kas bažnyčios prieangyje- Se
selės buvo kleb. prel. L. Men- 
delio pakviestos-

Gedulingos mišios šv. Alfon
so bažnyčioje gruodžio 11 
laikytos už a. a. Baltimorės 
kivyskupo P. Keough vėlę, 
dalietės ir šv. Vardo dr-jos
riai Marijos Karalienės kated
roje kalbėjo rožančių Laidotu
vės įvyko gruodžio 14. Baltimo
rės katalikai liūdi gero savo 
ganytojo. Jonas Obelinis

at- 
ar- 
So- 
na-

LIETUVOS VYČIŲ. BROOKLYN-QUEENS, 41 KUOPA

maloniai kviečia visus atsilankyti į jų ruošiamą

ŠOKIŲ VAKARĄ
kuris įvyks

KALĖDŲ DIENĄ
25 gruodžio, 1961 C 7

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
North 5th & Havemeyer Street*, Brooklyn 11, New York

Šokiams gros NICK DZVONAR ir jo Vyčių orkestras

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

Veiks bufetas Bus davonų mergaitėms
Įėjimas — $1.50
Visiems bus proga pasilinksminti!

— Prel. Pr. Juro pagerbimas 
bus šeštad., gruodžio 16, Jau
nimo centre Chicagoje- Ruošia 
Putnamo seserų rėmėjai Chi
cagoje.

— Motina ir sūnus mirė 
drauge. New Haven, Conn., 
gruodžio 3, ištikus širdies smū
giui . Oną Velidhienę, 75 me
tų, jos sūnus Bruno, 45 metų, 
susijaudinęs iššaukė greitąją 
pagalbą. Belydėdamas ambulan- 
su motiną, ir jis mirė širdimi* 
Abudu palaidoti iš šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčios.

— Prel. J. Ambotas, šv. Tre- ’ 
jybės lietuvių parapijos klebo
nas Hartford, Conn., šiemet mi
ni 60 metų-kunigystės sukak
ti-
.. — LDS 6 kuopos Hartford, 
Conn., metinis susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 17 d. 1:00 
vai. popiet. Bus renkama nau
ja valdyba. Nariai turės progos 
užsimokėti už Darbininką-

—- Kun. Br. Benesevičius, 
šv. Trejybės parapijos Hartfor
de vikaras, vadovauja Balfo va
jui. Yra išsiuntinėjęs tuo reika
lu daug laiškų.

— Balfo skyrius Linden, N. 
J, pereitais metais surinko au
kų 180.50 dol. Naujas pinigų ir 
drabužių vajus pradedamas 
gruodžio 17.

— Dr- Jonas Jusionis su 
žmona iš St. Louis, Mo., persi
kėlė Į Los Angeles, Westwoodo 
veteranų ligoninę. Sūnus Vy
tautas tebetęsia inžinerijos 
mokslus Missouri universitete.

sukaktį. Lapkričio 26 Jonui ir 
Agotai Degučiams jų sūnūs 
suruošė gražias iškilmes auksi
nei jų vedybų sukakčiai pami
nėti. šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje tą dieną kleb. preL M. 
Kemežis aukojo iškilmingas mi
šias sukaktuvininkų intencija. 
Pamaldose be giminių ir draugų 
dalyvavo gražus būrys sąjungie- 
čių, pasipuošusių tradiciniais 
korsažais Iškilmingi pietūs bu
vo Lietuvių Laisvės salėje, kur 
be kitų sukaktuvininkus sveiki
no sąjungiečių pirmininkė Jus
tina Bunienė ir įteikė dovana. 
66 kuopa savo narei ir jos vy
rui Agotai ir Jonui Degučiams

prel. M. Kemežis, kun- Vladas 
Karalevičius, kun. J. Pragulbic- 
kas, Tėv- Gediminas Jočys, O. 
F. M. Taip pat dalyvavo ir prieš 
50 metų buvusios pamergės— 
A. Klishus, J. Ruzgą, C. Kebo- 
sius.

Pietus surengė sukaktuvinin
kų vaikai: Alfonsas, Vincas, 
dukterys Mrs- Joseph Zvvingile, 
Mrs. Adolph Oskutis ir Mrs. 
A. Svartwood. Šios paskutinės 
dukters nebuvo, nes ji su savo 
vyru ir keturiais vaikais gyvena 
Vokietijoje. Pietuose taip 
dalyvavo ir 15 anūkų.

Šių eilučių autorius šia pro- linki laimės ir Dievo palaimos 
ga Sukaktuvininkams linki 
geriausios sėkmės-

pat

kuo
F. V.

Ilgametė ir veikli sąjungietė 
Agota Degutienė atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų

ateities gyvenime- Degučiai iš
augino keturis sūnus, iš kurių 
vienas yra dantų gydytojas ir 
sėkmingai verčiasi praktika Eli- 
zabethe, N. J.

Kuopos korespondentė

— Rimas ir Zinaida Kalvai
čiai iš Philadelphijos nusikėlė 
į Los Angeles, Cal. Inž. R. Kal
vaitis gavo darbą Douglas lėk
tuvų fabrike Santa Monica, o 
Zinaida čikotaitė - Kalvaitienė 
— biologijos asistentės darbą 
Westwoodo universitete.

Aplankykite įstaigą, kurioj yra didžiau*
_ . ... A1, sias pasirinkimas vokišku elektronikosPietus pravede sūnūs Alfon- r Y

Kitas susirinkimas bus sau- sas, svotu buvo Andrius Sku- <vaminiŲ ir radijo aparatą
srities specialistai paaiškins 
kiekvieno gaminio savybes ir 
naudą bei malonumą naują apa
ratą įsigijus.

Prie šios prekybos įstaigos 
veikia pataisymo bei aptarnavi
mo skyrius, kuriam vadovauja 
patyrę radijo specialistai Guen- 
ther Oelerich ir inž. Theodore 
Welte. šiame skyriuje yra vi
sos reikiamos vokiškiem elek
tronikos gaminiam lempos ir 
kitokios dalys.

Įstaigos savininkai kviečia 
neatidėliojant aplankyti jų gra
žią krautuvę Sytwem German 
Hi-Fi Center, 1574 3rd Avė., 
New York, N. Y. ($k.)

šio 14, sekmadienį, 2:30 vaL čas, svočia Ona Zvinglienė. Svei 
popiet Homestead, Pa. A.Ž. kirtimo kalbas pasakė kleb.

Lietuvių jaunimui šiapus Lietuvos
vienuoliją ar imtis kurio nors 
drąsesnio darbo yra reikalingi 
moralinės paramos. Jauni žmo
nės tos paramos turi rasti ir 
savo jaunų draugų tarpe. Drau
gystės, organizacijos be to bū
tų menkos vertės. Daugiau švie
sos, drąsos, platesnio akiračio!

Šia pačia proga visam lietu
vių jaunimui linkiu malonių 
Kristaus Gimimo švenčių, daug 
Dievo palaimos 1962 metais.

Su nuoširdžia jums meile 
Kristuje

German Hi-Fi firmą nekartą 
pastebėjote skelbimuose. Fir
mos centras yra New Yorko 
žinomoje Yorkwillėje, 1574 3rd 
Avė. (88th St.). Šioje įstaigoje 
rasite didžiausi pasirinkimą vo
kiškų elektronikos gaminių 
Amerikoje- Jūs galite pamatyti 
daugiau kaip 120 Hi-Fi modelių 
televizijos ir juoston įrašymo- 
aparatų (Tapė Recorder) Grun- 
dig, Telefunken, Blaupunkt, 
Loewe, Saba, Koeting, Graetz 
ir Phillips firmų.

šios didžiulės Įstaigos vedė
jai ir savininkai jums patars 
apžiūrėti, apsispręsti ir Įsigyti 
tinkamiausią radijo aparatą, te
leviziją ar tapė recorderį. Pa
tarnautojai kalba vokiškai, ang
liškai, prancūziškai. Geri savo

(atkelta iŠ 3 psl.) 
biuose lietuviai skirsto lietuvių 
sukurtas vienuolijas į mažiau 
ir daugiau lietuviškas- šiandien 
dar ir lietuviškiausiomis skaito
mos vienuolijos netrukus pa
keis savo veidą ir dvasią, jei
gu ten laiku neateis deramas 
skaičius naujų lietuvių. Naivu 
laukti, kad vienuolinių bend
ruomeninių pradinį lietuvišku
mą išlaikytų kas nors kitas, o 
ne naujos jaunimo kartos.

Kai vieną dieną — gal vi
sai netrukus — pasikeis laikai 
Lietuvoje, ten ir aplinkui tuo
jau reikės didelio skaičiaus pa
tyrusių ir pajėgių darbininkų 
— kunigų ir vienuolių. Iš kur 
gaus jų net pats Dievas, jeigu 
šio laiko jaunimas tuo reikalu 
nesidomės? Nuolat patys sau 
kartokime, kad nebūtų mums 
garbės, jeigu kada nors Lietu- j* 
voje katalikams patarnauti tu
rėtų kitataučiai kunigai-

Mes patys save išskirtume iš 
viso idealistų pasaulio, jeigu tik 
iš Šalies žiūrėtume, kaip viso
kios kilmės jaunimas naujuose 
sąjūdžiuose rikiuojasi ir eina 
patraukti žmoniją prie Kristaus, 
kurti gražesnę ateitį ne karų ir 
juos sekančių nuodėmių tvano 
keliu, o nešdami pagarbą, mei
lę žmogaus žmogui.

šios mintys tebūna mūsų lai
ko jaunimo mintys. Jos tebūna 
jaunimo organizacijų veiklos tu- 
rinyje. Jos teranda sau vietos į 
gerose asmeninėse draugystėse. 
Malda, pokalbiais, pasklrąsini- 
mais raginkite vieni kitus atvi
romis akimis apžvelgti ir mūsų 
tautos ateiti ir dabartinius žmo
ni^ mintie PHILADELPHIJOJE Lietuvos kariuomenė, minėjime gruodžio 2 pluk,rajos reikalus. Gera mintis, pa- Vjocat saudzto dėkoja tautinio meno ansambliui už meninės programos 
siryžimas pasirinkti kunigystę, »piMymą. Nuotr. v. Gruzdžio.

— Westbury, Conn- LDS 5 
kuopos susirinkimas bus gruo
džio 24 d. 1 vai. popiet šv. 
Juozapo senosios mokyklos pa
talpose. Nariai prašomi dalyvau
ti ir užsimokėti už ateinančių 
metų Darbininką.

— Kun. V- Misevičius, bu
vęs šv. Petro lietuvių parapi
jos klebonas Detroite, 72 me
tų, mirė gruodžio 8. Palaidotas 
gruodžio 12.

— Los Angeles, Cal-, LRKSA 
kuopa lapkričio 25 minėjo 75 
metų Susivienijimo sukaktį. Bu
vo pamaldos šv. Kazimiero baž
nyčioje, rašytojos Alės Rūtos 
paskaita ir meninė programa, 
kurią išpildė muz. Armbno va
dovaujamas moterų kvartetas.

SANDELIS VISOKIŲ
Vysk- Vincentas Brizgys 

Kauno Koadjutorius

ARBATŲ ir ŽOLIŲ
prieinanuausia kaina 

KATALOGAS 
veltui siunčiamas pagal 

pareikalavimą.

PALANGOS
TREJOS DEVYNER1OS

Yra augalinis sutaisymas. susideda 
grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, sėk
lų ir žolių. Kiekvienas kas tik nori 
būt visuomet sveikas, turėtų vartoti 
TREUANK^, nes tai geriausias 
vaistas nuo dispepsijos, vidurių už
kietėjimo. nevirškinimo. stokos ape
tito. širdies supykinimo, išpūtimo, 
pilvo sugedimo, reumatizmo, neu
ralgijos. kosulio. gcrklčM skaudėji
mo, karščiavimo, krupo, blogo ūpo, 
bendro nusilpimo, inkstų ir kepenų 
ligos. Kaina m persiuntimu $1.25.

Visuomet gaunama pas:
FLORAL HERB COMPANY

Box 305, Clinton, Indiana
Pcpt. 9

Pastaba: Kartu su užsakymu 
prisiųskite ir pinigus, nes kitaip 
užsakymų neišpildysime. Kanadoje 
50 centų daugiau.

Sol. LIONE JUODYTE-Mathevs 
yra įdainavusi naują lietuvižkų 
dainų plokštelę —

Long Pfay Hi-Fi R«cord«

"MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI"
(My Lithuanlan Memories) 

Kaina $4.98
Antrąją mažą (angliškai) —

"Christmas Carols"
Shepherd Boy and Sleeping Chlld 

Kaina 98e
Išleistai Mill Marlboro Co. 
Platintojam* ntrakiin did-jmiaia 
krkisis — du.«dama nuolaida

Gaunama :
Alės Mathew»—256 Union Avė.. 
Brooklyn 11. N. Y.: Jack J.Stukaa 
— 1264 White St.. Hillnide. N.J.; 
Juozas Ginkus — 495 Grand St. 
Brooklyn II. N.Y.; Darbininkas 
—910 Wilknighby Avė., Brook
lyn 21. N.Y.: Spaudos Kioskas — 

280 Unton Avė. Brooklyn 11. N.T.



LIETUVIŲ ENCIKLOPEDUOS LEIDYKLAI

UŽSAKYMAS
Užsakau Broniaus Kviklio “MŪSŲ LIETUVOS* 

leidinį, kuris bus išleistas 3 tomais, už $30.00 kainą. 
(Pastaba: perkant pavieniui, vieno tomo kaina ,$15.00).

. . I

(data) (parašas*

(pavardė, vardas ir adresas)

Paskutiniu laiku apie ‘'MŪSŲ LIETUVĄ” buvo visuose 
laikraščiuose rašyta. Jei nepastebėjote, prašome rašyti mums, 
o mes Jums pasiųsime visas informacijas.' . •

Pastaba: Lapelį iškirpkite ir pasiųskite šiuo adresu:

Lietuvių Enciklopedija, 265-C-Street, So. Boston 27, tffass.

< VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
< IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
iiįkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
iaiikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 

* tarnavimas paruoiiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

: SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2. N. Y.

Tel. AL 4-8319

/SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ’
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnoniu medžiagų vyrų kostiumams 

ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maižytoa ir rayoninSa medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pikų eUutų

WEISS & KATZ, INC.
187 OBOHARD ST„ N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į nšsteiij.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mlcb.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRĮ, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRA’, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain, Mkh.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:
PETER LISAUSKAS

69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.
VICTOR ABECUNAS

351 Park Street, New Brttain, Conn.

Te!. TW 4-8987 £

TeL BA 3-1342
JONAS JAKUBAUSKAS

834 N. Denisen Street, Baltimore, Md. Tel. Longwood 6-2CB.
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

24 Prospect Street, Hyde Park, Mass. Tel. Hyde Park 3-3975 
GEORGE GALCNAS

1498 Canirr, Detroit. Mkh. Tel. TO 6-7982
STANLEY METRICK, 

;• 1894 W. 471 h Street, Cbfcago, III. Tel. Yanfc 1-8»S
JOHN SHURNA

Tel. Grovehill 6-7783 £5418 Soj AlFany, Chicago. IH.
į AJ.LAN STEWART
$ 4314 No. BroU SL, PhUadelpbia, P*. TeL Glasstooe 6-1314

BaHo vajaus apyskaita
Balfo skyrius, baigęs šių me- 

į tų vajų, sudarė apyskaitą, kuri 
Į bus patiekta visuotiniame susi- 
! rinkime gruodžio 17, 12 vaL ' 
i šv. Kazimiero par. salėje. Sky- i 
; riaus valdybos nariai aukų ū- i 

pais surinko: pirm. V- Pažiūra j 
84 doL, vicepinn. I. Medžiukas j 

; 197,54 doL, vicepirm. V. Kaz- | 
lauskas 73 dol., iždin. P. Rauli-1 
naitis 149,80 dol., sekret- S. ša- / 
kienė 214 dol., vald. nariai be I 

i ypatingų pareigu — A. Ąžuo- 
laitienė 150 dol., J. Gliaudą — 

' 51 dol,. J- Motiejūnas 126 doL, 
Skyriaus valdybos įgalioti aukų 
surinko: M. Šimonienė, Santa 
Barbara 84 dol., P. Baltakis,

Diego 44 doL, V. B. Ar 
cher, Long Beach 29 dol., ir 

‘ V. Čekanauskas Balfo koncerto 
metu 63 dol. Dar šiek tiek au
kų įplaukė į skyriaus kasą tie
siog. Viso vajaus metu surinkta 
1,305-34 dol. ir koncerto pelnas 
505.25 dol. Balfo centrui nu
tarta pasiųsti 1,600 dol. Šv. Ka
zimiero par. klebonui kun. J- 
Kučingiui sutikus, sausio mėn. 
vieną sekmadienį bus pravesta 
vokais rinkliava bažnyčioje. Ti
kimasi šiek tiek alkų surinkti 
iš amerikiečių, kurie priklauso 
šiai parapijai arba lankosi į pa
maldas.

HOTELS

THE WHITMAN HOTEL
161st & 89th Avė., Jamaica. L.I.

116 Roont - Ali Conveniences. Spe
cial consideration given to Religious 
Groups. Phone for Reservations —

RE 9-5200

RESTAURANTS

LOS ANGELES, CAL1F-, kultū
ros klubo susirinkime gruodžio 2 
pirm. J. Gliaudą leidžia loterijai 
kny94* Bilietą traukia R. Čiurlio
nis. Nuotr. L. Briedžio.

GRIPSHOLM RESTAURANT
Ine.

324 EAST 57th STREET 
NEW YORK 22. N. Y.

Finest Swedish Smorgasbord
Luncheon - Cocktails - Dinner

AIR COOLED PL 9-6260
voję. kad tik St Seimas galįs 
būti kompetentingas pasisakyti 
šiuo klausimu. Bet apskritai jis 
parėmė prelegento tezę savais 
argumentais, paimtais iš jam ži
nomų šaltinių. J. Motiejūnas 
reiškė abejonių, ar nenutrūkęs 
tęstinumas bei ryšys Lietuvai 
likti karalija, nužudžius Mindau
gą. o A. Devenienė nurodė fak
tą, kad senojoje Lietuvoje bu
vo absoliutinė monarchija, o 
numačius V. Tarybai kviesti 
Urachą, jau būtų buvusi konsti
tucinė. Prelegentas paaiškino, 
kad tai neturėjo esminės reikš
mės, ir pateikė kai kuriuos fak
tus iš kitų valstybių gyvenimo 
praktikos.

Klubo susirinkimas, kuriuo 
jis įžengė į savo antruosius 
veiklos metus, buvo baigtas me
nine dalimi: pianinu skambino 
R- Apeikytė. Klubo pirm. J. 
Gliaudą pranešė, kad dėl Įvai
rių priežasčių iš klubo valdy
bos pasitraukus V. Barmienei, 
D. Karaliūtei ir inž. R- Burei- 
kai, iždo reikalams tvarkyti pa
kviestas K. Liaudanskas. Nežiū
rint lietaus, klubo susirinkimas 
buvo gausus. Baigtas knygų lai
mėjimu. kavute ir laisvais pasi-

KINGSTON RESTAURANT
Dining in the finest tradition

Two Cocktail Lounges. Unexelled 
Facilities for Weddings - Banguets 
- Communion Breakfasts. Special 
consideration to Religious Group.s.

1181 Morris Avė., Union, N. J.
M U 6-2537 (N.J.)

Karalija ar didžioji kunigaikš
tija?
Gruodžio 2 Lietuvių namuo

se kultūros klubo susirinkime 
prof. dr. P- V. Raulinaitis, š- 
eidamas iš tautos suverenumo 
sąvokos ir pasiremdamas gau
siais šaltiniais, įrodinėjo, kad 
praeities Lietuvos valstybė nuo 
1251 m., kai Mindaugas pasi
skelbė karalium ir šiek tiek vė
liau gavo iš popiežiaus Ino
cento IV karaliaus karūną, tei
siškai buvo karalija iki Steigia
masis Seimas 1920 m. šią for
mą pakeitė respublika. Sveti
mieji kaimyninių kraštų kroni
kininkai dažnai mėgindavo Lie
tuvos valdovų reikšmę mažinti, 
vadindami juos kunigaikščiais. 
Lietuvos istorikai, remdamiesi 
tomis kronikomis irgi vartoja 
terminą didysis kunigaikštis;

t

kai kurie net ir Mindaugą va- kalbėjimais 
dina didžiuoju kunigaikščiu. Ta
čiau lotyniškosios kronikos Lie
tuvos valdovus, Vytenį, Gedimi
ną, Algirdą, Kęstuti, Vytautą 
vadina karaliais (rex). Kaip ma
tyti iš kitų tautų istorijos pa
vyzdžių, karalius nebūtinai tu
rėjo formaliai apsivainikuoti. 
Kai kurie Lietuvos valdovai (Ge
diminas)^ patys save tituluoja 
karaliais- Disku rijose dalyvavęs 
prof. M.Biržiška, prisimindamas 
faktą, kai kunigaikštis Ura
chas Valstybės Tarybos buvo 
numatytas kviesti Į Lietuvos 
sostą Mindaugo II vardu, jie ir 
kiti buvę tam priešingi, nes gal-

RELIGIOUS NOTICE

Am I Too Old To Be A Brother? 
40 years is not too old when one en- 
joys an honorable reputation, good 
health, and sufficient generosity. To 
live a life of Eucharistic Adoration 
and Apostolate. Send for our Lite- 
rature on the Eucharistic Vocation.

The Blessed Sacrament Fathers 
184 East 76 St„ New York 21. N.Y.

I- M.

ped-e-flous Supper Club. Gracious coun- 
try dining since 188S. Channing cocktail 
lounge. Italian American cuisine. compl. 
facilitir.H for weddings. banquets. priv. 
parties; dancing we.-kends. Luncheon 
ll:30-3pm; dinner from'5:30; Sun. from
1 pm. "08 Mountain Blvd.. Watchung. 
N.J. Directions: W. on Rt. 22 to North 
Plainfield. turn riglit to Watchlung. .a- 
r<>und circle follow signs to Warrenvi!I.-
2 miles. PL 5-0111. Bill Williama. Host.

GOLDEN LANTERN
Restaurant & Cocktail Lounge

Delightful Early American atmo- 
sphere: Luncheon & Dinners served 
daily. Special consideration given 
to religious groups. 1900 East Ed- 
gar Road (Route 1). Linden, N. J.

W A 5-4030

COUNTRY BOARD

NASSAU—SUFFOLK
Gracious Living for Senior Citizens 

Family Dining - Home Cooking
Spacious grounds—overlooking Bay 
Catholics welcome; ra tęs $25 wk. 
and Up.............................. PO 7-9754

PHOTOGRAPHS

JAMES GILBERT 
Photographer

Specializing in Weddings and Por- 
trait photography. Call FO 8-5497 
for appointments. Reasonable rates;

DECORATORS

WHEN ITS TIME TO PAINT 
OR RE-DECORATE —

CLEM KOMOROWSKI 
Clifton, New Jersey

VVe specialize in doing better 
with better materialš. and
special consideration to Religious 
Institutions. — Phone Anytime:

GRegory 3-2068
.CLEM KOMOROWSKI

157 Rock Hill Rd., Clifton, N. J.

Call

work 
give

DISPLAY

BAKERIES

Visit BALDIZRI ITALIAN BAKE 
SHOP. Finest Italian and French 
Bread. Ali varieties of fresh Rolls. 
Bread Sticks and Biscuits. Full line 
Butter Cookies and imported Con- 
fections. — 133 Dykman St., WI 
2-3490. Open Sundays fili 2 P.M.

II
Pirmaujanti desry prekyba

New Yorke

VOKIŠKOS SPECIALYBES

= SCHALLER & WEBER =

POOL TABLES from Factory to 
You. Ali sizes New & Reconditioned 
Ping Pong. Poker tables. Manhat
tan balls drilled on premises. Spe- 
cial complete Bumper tables $99.95. 
Special consideration to Religious 
Institutions. G. CORREALE 4 Sons 
Ine.. 349-51 West Side Avė., Jersey 
City, N. J. — HE 3-1508.

Augščiausios kokybės produktai

Dabar pas mus gaunamos —

Šviežios žąsys
— žąsienos mišinys — rūkytos 

žąsų dalys, tikros žąsų kepenų dešros (Strasburgiškos), 
augštos kokybės s a I a m i — Zervelat dešra — kelionei 
ir TV užkandžiui. Taip pat tikri žąsies taukai

UNUSUAL! OUTSTANDING! 
Variety—Religious Gift Items 
drawn from a world wide seiection 
of Africa. Holland. Spain. Germany 
A many lands. Come in for an in- 
spiring visit. Get acquainted with 
our Lay-a-way plans. Special group 
discounts. Easv to find us in the 
ARCADE bet. the LFRR A Gimbels 
at 140 'West 33rd Street

THE GIFT BOX
Your Host — Mr. Samūel Potash 

LO 4-6696

FREE I Full pound of Chocolates. 
with purchase of 2 pounds for $3.35 
plup postage. Guaranteed highest 
ųuality: assorted Home Mades. or 
your money back. — Send check, 
Monev order. or C.O.D.
CORNELIA’S CANDIES De Forest 
Road. R.F.D. #1, Huntington. N. Y.

6 DIDŽIULES KRAUTUVES G
NEW YORKE — 1654 2nd Avė., (85-86 St) TR 9-3647
RIDGEWOODE — 56-54 Myrtle Avenue .... VA 1-7068 
ASTORIJOJE — 28-28 Steinway Street .......  AS 4-3210
HEMPSTEADE — 310 Front Street ...............  IV 3-5540
FLUSHTNGE — 41-06 Main Street ................ HI5-2552

MICHAEL TENORE
Wtoring ApportT 
for the Clorgy

CUSTOM AND 
READY MADE

CoMOcki. Shirt Front«, 
Roincooti, M<*i, Coflor, 
Canodri ond Svrp)ic»t

GIFT

AVAILABLE
JACKSON HEIGHTS — 82-10 37th Avenue, DE 5-1154

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGF 
C»ll LO 3-7291

over a century

of consecutive dividends
WINES & LIOUORS

Italian Specialties for 
Holidav Cift Giving 
METROPOLITAN 

WINE & LIOUOR CO. 
Choice VVines. Liguor. Prompt free
Delivery — 474 9th Avenue (bet.
36 - 37 St.) ................... LO 3-1136

NEW
INCREASED
RATE

I A YEAR

3%% a year regular

dividend plūs ayear special on deposits maintained 
for two or more years. 3*i% a year on all other deposits 
entitled to dividends. Anticipated for period beginning 
January 1, 1962, and based on continued favorable 
eornings.

DIVIDENDS PAID FROM DAY 0F DEPOSIT
COMPOUNDED QUARTERLY

THE

KINGS COUNTY
SAVINOS BANK

A Mutual Bank ". . . where your money works only for YOU!'' 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Eastem Parkway Office: Broadway Office:
539 Eastern Parkway at Nostrand Avė. 135 Broadvvay at Bedford Avė. 

Brookfyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

Massapequa Office:
Hicksville Road and Jerusalem Avenue 

Opposite Holiday Park Shopping Center 
Massapegua, N. Y.

j Lietuviškų produktų:
į DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

Adolfo SCHRAGERIO

PONAS SCHRAGERIS ASMENIŠKAI 
IŠSPRENDŽIA FINANSINES PROBLE
MAS, kada jūs jas turite pirkdami 
naujus baldus.
kurie yra gaunami labai prieinamomis kai
nomis.

Didelis pasirinkimas baldų valgomajam 
kambariui, salionui — jie yra gaminti labai

Susipažinkite su augštos kokybės baldais, 
žinomų firmų. Taip pat baldai virtuvei, mat
racai.

Kada jūs norite įsigyti gerus ir puikius 
baldus jūs juos gausite pas SCHRAGERJ.

1647 Second Avenue, N. Y. C.
Tarp 85 ir 86 gatvės o Tel. RE 7-2850

Naujas ska irę s t a s
importuotas

PORK LOIN ROLL
Aukščiausios kokybės konser
vuotas kiaulėnos mėsos gami
nys, paruoštas plačiai žinomų 
firmų ATALANTA. KRAKUS 
ir TALA. pagarsėjusių nuosta
biai skania lenkiško kumpio 
gamyba — dabar jau galima 
gauti.

Rausvas PORK LOIN ROLL iš Lenkijos, turi visas po
puliaraus lenkiško kumpio savybės. Mėsa be rėbalų, 
sultinga, minkšta. Dėl savo didumo ir formos yra patogi 
užkandžiams ir sumuštiniams, o taip pat tinka ir karštu 
patiekalu. Gaunama labai ekonomiškais kiekiais — IVz
ir 3 svarų.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

nepamirškite užsisakyti ir nuos

tabiai skanaus lenkiško kumpio.

Gaunamas 3. 5. ir 7 svarų dėžėse.

Prašykite tik origina'aus importuoto 
ATALANTA — KRAKUS — TALA 
firmos lenkiško kumpio ir Pork Loin RoH.



Į Joaepte Andruži* - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -tnaurance 

—HAVENREALTY—
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybė*, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymą-*-' Mutual Funds — Pinigų investadjos. • Kasdien nuo 

' ■ ' 9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

SPORTAS

Pereitą savaitgalį, aplankius 
sniegui New Yorką, beveik vi
sos rungtynės buvo atšauktos. 
Tad ir mūsiškiai futbolininkai 
darbo neturėjo.

Šį sekmadienį pirmoji ko
manda žaidžia Knickerbocker 
taures rungtynes su italų Išber
tas Mckarren parke 2:30 vaL

TeL: APplegate 7-0349 Sav. V. Z E L E N I S

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

švenčių proga dovanos su kiekvienu pirkiniu
Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIJIZAS .... STEREO HI-FI .... FONOGRAFUS 
TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio - Stereo aparatams.

Prekes garantuotos — Pristatymas greitas
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

džia su Kollsmannu. Bandys įsi
tvirtinti pirmaujančiųjų pozici
joje. / ;

Jaunučiai ir mažučiai šiais 
metais pirmenybių rungtynių 
neturės. Pradės žaisti tiktai pa
vasarį, orui atšilus. Atletas

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES-

g^-Į ŠACHMATAI TAUPYKITE CHICAGOS SENIAUSIOJE LIETUVIŲ 
TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖJE

Mes mokame...

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street Brooklyn I I, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-71 18

Dėl neišsiųsty siuntiniy

Atlas Parcels Corporation su
organizuota padėti žmonėms iš
siųsti į Sovietų Sąjungą siun
tinius, kurie buvo siųsti per 
General Parcel and Travel Co. 
bei jos agentus, bet-grąžinti. 
Pranešame siuntėjams, kad po 
padarytų patvarkymų grąžintus 
siuntinius galima vėl siųsti ne
mokant muitų Sovietam nei už 
patarnavimą.

Arias Parcels Corporation ta
rėsi su JAV paštu ir su įvai
riom laivininkystės bendrovėm, 
mėgindama sutvarkyti senų 
siuntinių persiuntimą be pašto 
ar laivais pervežimo išlaidų. 
Bet tos derybos iki šiol nebu
vo sėkmingos. Tenka sumokėti 
pašto išlaidas, kad siuntiniai bū
tų persiųsti. Tad patariame 
kreiptis į agentūrą, per kurią 
siuntėte savo siuntinius, norė
dami, kad siuntiniai būtų vėl 
persiųsti.

Jei kuris siuntėjas gautų grą
žintą siuntinį iš pašto įstaigos, 
turi laikyti visus dokumentus, 
kurie yra prijungti prie siunti
nio ir susižinoti su agentūra, 
per kurią jis siuntė siuntinį, 
arba jis gali rašyti tiesiai |

Massachinetto atviros p-bės į- 
vyks gruodžio 439 - sausio 1 d.d., 
Cambridge YMCA namuose. Prasi
dės penktadienio vakare. Kas iš 
lietuvių rengiasi dalyvauti, prašo
mas registruotis pas K. Merkį — 
tel. AN 8-1282. Praeitų metų p-bes 
laimėjo meisteris J. Curdo, Mass., 
2 v. dr. J. Platz, Hartford, Conn., 
kuris tose p-bėse patyrė skaudų 
pralaimėjimą prieš 15-metį jaunuo
lį Algį Makaitį.

Tarpt, korespondencinių šachma
tų federacijos — ICCF — organas 
••Fernshach", lapkričio nr. talpina 
žinią iš IV-jų pasaulio komandinių 
p-bių, kurioje minimi Kazio Merkio 
laimėjimai JAV komandai prieš H. 
Fabricius (Vak. Vokietija) ir Fedro 
Cherta (Ispanija).,

Dr; "A Nasvytis, po lietuvių p - 
bių Člevelande. tarpklubinėse Cle- 
velando rungtynėse jau įveikė du 
stipriu to miesto žaidiku. Nasvytis, 
lietuvių p-bėse, atsistojo pirmuoju 
po meisterio Škėmos ir buvo vie
ninteliu. nukabinusiu pustaškį p- 
bių laimėtojui P. Tautvaišui.

J.Ą.V. šachmatų p-bės prasidės 
New Yorke, gruodžio 17 ir truks 
iki sausio 4 d. Jose dalyvaus 12 
stipriausių JAV meisterių, įskaitant 
jauniausį pasaulio didmeisterį Bob- 
by Fischer, 18 metlį»; kuris jau ke- 
turius kartus laimėjo JAV p-bes.

So. Bostono lietuvių piliečių drau
gijos šachmatų klubas kviečia na
rius ir visus šachmatininkų bičiu
lius dalyvauti metiniam klubo susi
rinkime. gruodžio 19 d. 7:30 v. v., 
L.P.D-jos namuose, 368 W. Broad- 
way. So. Bostone.

Partija iš Lietuvių p-bių Cleve- 
lande, kurioj matome, kaip meiste
ris P. Tautvaišas įveikia talentingą 
jaunuolį Gediminą Šveikauską, buv. 
Bostono meisterį. Baltais žaidžia 
Šveikauskas, juodais — Tautvaišas.

1. Žf3d4 2. g3Rg4 3. Rg2 2d7 4. 
c4e6 5. Va4 c6 6. c:dR:Ž 7. R:R 
e:d5 8.d4 2f6 9.Vb3Vb6 10.Ve3-?- 
Re7 ll.MVd8 12.b3 0-0 13. Žc3 
Be8 14.Vd3Rd6 15. a3 a6 16.b4b5 
17. Zdl Žb6 18. Rg5 Žc4 19. Bei h6 
20. R:2 V:R 21. e4 Vg6 22. Be2 a5 
23. b:a5 B:a5 24. Vc3 Bea8 25. Vėl 
B:a3 26.B:BB:B 27. Rg2 Ba8 28. 
f4d:e4 29.R:e4Vf6 3O.Rc2V:d44- 
ir balti pasiduoda.

Baltijos turnyre New Yorke 5-me 
rate Trojanas įveikė Melstrads, 
Staknys - Znotinš partija atidėta 
po 4 vai. lošimo. Šukys su Adomai
čiu nežaidė. Pirmaująs Žirnis paty
rė pirmą pralošimą prieš Paalą. 
Rankis prisivijo Žirnį ir abudu veda 
4-1, trečioj vietoj Staknys 3%-%, 
toliau Znotinš, Berzinš po 3-1, Pa- 
gasts, Lacis po 2’^-1’į. Kiti turi 
mažiau.

Šeštas ratas.i bus žaidžiamas 
gruodžio 29 d. Trojanas susitiks su 
Berzinš, Adomaitis su Šukiu ir

L. M- A. Valdyba Staknys su Žirniu.

4¥2%
ant visų taupymo sąskaitų

5%
ant bonų sąskaitų

Kiekviena sąskaita ligi $10,000 apdrausta 
Federalinėje Valdžios įstaigoje:

Fcderal Savin g s and Loan Insurance Corporation

TeL: 1»U 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIS

PADĖKA
Lietuvių Motery Atstovybės 

New Yorko klubas nuoširdžiai 
dėkoja organizacijom ir atski
riem asmenim, mus rėmusiem 
darbu ar pinigais, ’ dalyvaujant 
38-toj 
rodoj.

Gili
Liet. Tarybos New Yorko sky
riui, Lietuvos Laisvės komite
tui, Prekybos Rūmams ir Ne- 
prikl. Fondui, prel- J. Balkūnui, 
klubo garbės pirmininkei R. 
Budrienei, L.M.A. pirmininkei 
Ligijai Bieliukienei, Moterų Vie
nybės pirmininkei Helen Kul- 
ber, sesėms vienybietėms, Iz. 
Dilienei, Jonui Valaičiui su žmo
na, Ginkams, Mykolui Cibui ir 
jo diriguojamam operetės cho
rui, Jadvygai Matulaitienei ir 
tautinių šokių grupei, mokyto
jai Kregždienei, M. Kižytei, V. 
Alksniniu!, V. Augustinui, C. 
Janusui, Z. Juriui, R- Keziui, 
B. Laucevičiui, Lisauskui, K. 
Nemickui, A- Siemaškai, S. Zau
niui.

Dėkojame spaudai, rėmusiai 
mus savo straipsniais ir jos ko
respondentams, klubo narėm, 
kruopščiai atlikusiom savo pa
reigas, ir lietuvių visuomenei, 
gausiai mus lankiusiai.

tarptautinėj moterų pa-

padėka priklauso Am.

MIDLAND SAVINOS
and Loan Association

4040 Archer Avė. e Chicago 32, III. e Phone CL 4-4470
Augusi Saldukas, Prezidentas

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, ] 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi- J 
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų i 
blankai užpildomi. '

ALBERT F. PETERS - Petrauskas i

o
'y. '■ •*?<$

■; v-y-

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

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

Liquor Store, Ine.,
322 Union Avė.

TeL Stace 2-4329 '

Didelis pasirinkimas

Kas norėtų skelbtis Darbininke
Ona ir Kazys Adomavičiai

Mielam bičiuliuiYUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio

Z. ir F. Rajeckai, A. Zavadzkas, M. ir R. Žukai, 
G. ir V. Lileikai, O. ir L Orentai, 
E. ir Š. Kondratai, P. ir J. Jasiai.

George Kopping 
importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos

STASIUI MIKNIUI,

jo mylimam broliui Petrui Lietuvoje mirus, reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089 

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street)

R E P

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

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFEKTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 ST AGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MAOISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 

Tel EVergreen 2-6440

8aM veetuvim*, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami pofaidotuvlnlal 
piėtGs. Pirmos rMies lie- 
tuviikM maistas prieina
momis kainomis.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitėstion, 135 West 14th Street, New 
York City.

Labai apgailestaujame visus 
susidariusius jums nepatogu
mus. (skelb)

Arias Parcels Corporation

INSURANCE - REAL ESTATE

► JOHN ORMAN AGENCYSALOMĖJAI PODELIENEI,

jos vyrui Ignui Podėliui, dukroms Danutei Masiūlienei, 
Daliai šiurylienei, jų šeimoms ir broliui Jonui Brunotui, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Naujųjų Metų 
sutikimas

gruodžio mčn. 31 d.
modernioje RIDGEWOODS LANES salėje

e švediškas stalas, šampanas, whysky (bonka stalui), alus, sode, ledai,

Pokylio metu groja: New Yorko visuomenei žinomas ir jos mėgia
mas CLUB TEN orkestras, vadovaujamas G. J. Rūtenio.

Bilieto kaina $10.Pradžia 10 vaL vakaro

Stalus prašome užsisakyti iš anksto:
Kynaatas - A. BagdžiOnas — 18S Logan St., Brooklyn 8. N. Y.: Telef. MI 7-0935 

S. Prapuolenis — I* Atletų Klubas, 1332 Halsey St.. Brooklyn 27. N. Y.; EV 2-9700 
J. Andrioiis — Travel Bureau, 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.; VI 7-4177 
J. Ginkua — Saldainių Palovius — 495 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Patogus ĮMrtvažiavimas BMT Line iM Halsey St. ir nuo ten tik dii blokai iki Ridge- 
wood Lanea salės. Atvykusiem automobiliais daug vietos nemokamai pa.<<tatyti mašiną.

Savo atsilankymu paremsite sportuojantį jaunimą'

LIETUVIU ATLETU KLUBAS

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

Tel. VIrginia 6-1800

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon St 

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

PL PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose —• 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

£dward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britaiu, Conn.

TeL: BA 8-2242 — 84336
Aptarnauja NEW BRTTAIN, WATERBURY Ir HARTFORD, Ooun.

Laidotuvių Direktoriai

AlR-CONDiTIONED KOPĖTOM



8 DAGININKAS 1961 m-, gruodžio 15 d.z no. 84.

ŪARBININKAS
vmooAs? 
NAUJIENOS,

Lietuviu Fronto Bičiuliu New 
Yorko skyr. sekmadieni, gruo
džio 17 d., 4 vai. popiet. Fes
tivalio restorane, 40 East 26th 
St., New Yorke, ruošia disku
sijas dr. Juozo Girniaus nese
niai išleistos knygos “Tauta ir 
tautinė ištikimybė" proga. Bus 
diskutuojama tema: “Tautybė 
modernioje sampratoje”. Pro
gramoje dalyvaus knygos auto
rius dr. J- Girnius ir kitos jau
nos pajėgos. Visi kviečiami at
silankyti. įėjimas laisvas.

Inžinierių ir architektu susi
rinkime gruodžio 15 d., 8 v.v. 
Lietuvių Atletų klubo patalpo
se. 1332 Halsey St-, bus de
monstruojamos dvi spalvotos 
filmos: 1. kaip tiltas gimsta, 2. 
nuo vieškelio iki autostrados-

Padėka
Brooklyno pranciškonai yra 

didžiai dėkingi visiem, prisidė- 
jusiem prie vienuolyno dešimt
mečio paminėjimo-

Nuoširdi padėka priklauso 
Apreiškimo parapijos klebonui 
kun. N. Pakalniui, maloniai šį 
minėjimą globojusiam, vakarie
nei užleidusiam salę su visais 
reikmenimis, pasakiusiam kal
bą: taip pat kitiem kalbėtojam: 
prel- J. Balkūnui, kons. Vyt. 
Stašinskui, Provincijolui; vi
siem dvasiškiam bei pasaulie
čiam, atsilankiusiem į pokyli, 
visiem, atsiuntusiem sveikini
mus raštu.

Pranciškonai reiškia gilią pa-
dėka taipgi artistam, išpildžiu- 
siem meninę programą, bilietų 
platintojom, valgių gamintojom, 
patarnautojam •. .

Daugelio sutartiniu darbu 
vienuolyno dešimtmečio pami
nėjimas išėjo jaukus ir įspū
dingas.

šimtmeti. Akomponuoja Fritz Kreimer. Nuotr. V. Maželio.

Šių metų gruodžio mėn. 16 dieną, šeštadienį 
rengiamas

Žodžio ir muzikos vakaras
skiriamas pagerbti žuvusiems

J. AUDENAITEI, J. JAKS - TYRIUI ir A. ŠKĖMAI 
programoje dalyvauja:

DR. HENRIKAS NAGYS — paskaita
HENRIKAS KAČINSKAS — prozos ir poezijos ištraukos 
ELENA KUPREVIČIŪTE — smuiko solo 

akomponuojant Aleksui M roz i n s k u i
Vakaras įvyks

CARNEGIE ENDOWMENT SALĖJE
345 E. 46th STREET. MANHATTAN, N. Y.

Pradžia 8 vai. vakaro • Įžanga — $2.50; moksleiviams — $1.50 
Visus maloniai kviečia atsilankyti

RENGIMO KOMITETAS

Stasys Butkus, Lietuvos sa
vanoris kūrėjas, iškėlęs Lietu
vos valstybinę vėliavą Gedimi
no kalne Vilniuje 1919 m-, mi
rė gruodžio 11; palaidotas iŠ 
V. J. Atsimainymo parapijos 
bažnyčios Maspethe gruodžio 13 
šv. Karoliaus kapinėse. Velionis 
gyveno 211 Elderts Lane, Broo- 
kiyn, N. Y.

LRKSA 135 kuopos metinis 
susirinkimas bus gruodžio 17, 
tuoj po 11 vai- mišių Apreiš
kimo par. mokyklos kambariuo
se. Visi nariai prašomi daly
vauti. susimokėti mokesčius, at
sivesti nors po vieną sūnų ar 
anūką ir Įrašyti i šią draugiją.

Kalėdiniams sveikinimams 
atvirukų galima gauti Darbinin
ko administracijoje 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn21. N. 
Y. Yra didelis pasirinkimas su 
lietuviškais ir angliškais įra
šais.

DIDELĖ NUOLAIDA

naujiem Darbininko 
skaitytojam

-Graži dovana šventėms užsa
kyti Darbininką tam, kuris jo 
dar neskaito. Darbininkas lan
kys jūsų artimuosius visus 1962 
metus tik už 5 dol. Tuojau ra
šykite: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y. arba skambinkite telefonu: 
GLenmore 5-7281.

Išnuomojamas 4*2 kambarių 
butas su apšildymu ir karštu 
vandeniu netoli 8 Avė. požemi
nio traukinio. 477 Elderts Lane, 
Brooklyn 8, N. Y. Skambinti 
telefonu MI 7-2886.

Dirbanti vyresnio amžiaus 
moteris ieško ramaus kambario 
netoli traukinio. Skambinti tel. 
MI 7-4535.

Reikalinga šeimininkė klebo
nijoje. Skambinti telef. AL 5- 
2648, Nevv York City.

KUN. NORBERTAS PAKALNIS, Apreiškimo parapijos klebonas, kalba lietuvių pranciškonų vienuolyno 
dešimtmečio minėjime gruodžio 10. Iš k. į d. V. Sidzikauskas, prel. M. Kemežis, kleb. kun. N. Pakalnis, 
Tėv. J. Gailiušis — pranciškonų provincijolas. Nuotr. V. Maželio.

Nevv Yorko ir New Jersey 
apskrities vyčių susirinkimas 
Įvyko gruodžio 3 Lindene Lais
vės salėje. Susirinkimas pradė
tas pirmininko Larry Janonis 
žodžiu ir malda, kurią sukal
bėjo dvasios vadas kun. Petras 
Žemeikis iŠ Bayonnės.

Charles Strolis perskaitė pra
ėjusio susirinkimo protokolą. 
Buvo pranešta, kad apskritis 
leidžia mėnesinį biuletenį, ku
rį redaguoja kun- Petras žemei
kis, jam talkina Constance 
Mack ir Martin Rusgi. Susirin
kime buvo paskleistas pirmas 
numeris.

Jadvygos Matyckienės mir
ties metines minint, gruodžio 
23 d., 8 vai.. Apreiškimo par. 
bažnyčioje bus gedulingos mi
šios su egzekvijomis, o gruo
džio 20 d., 7 vai. ryto — mi
šios pranciškonų koplyčioje, 
680 Bushvvick Avė. Vyras ir 
sūnus praneša giminėm, drau
gam ir pažįstamiem.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Larry Janonis pranešė apie 

kegliavimo rungtynes, kurios 
dabar vyksta kiekvieną sekma
dienį Learny Lanes, Schuyler 
Avė., Kearny, N. J. Joe Sable, 
vyčių seimui rengti komiteto 
pirmininkas, pranešė, kad vy
čių seimas, kuris ateinančiais 
metais įvyks Nevvarke, bus ne 
rugpiūčio 22-26, bet rugpiūčio 
15-19. Seimas vyks Robert 
Treat viešbutyje- A. Janks 
pravedė diskusijas apie visuo
meninių santykių reikšmę.

Prisiminti įvairūs vyčių pa
rengimai: 41 kuopos šokiai 
Brooklyne Kalėdų pirmą dieną; 
Nevvarko 19 kuopa vasario 18 
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimą Nevvarke

ANTANO MATJOšKOS SUKAKTIS
Bostono lietuvių visuomeni

ninkui A. Matjoškai tuoj sueis 
25 metai ištvermingo kultūros 
darbo. Gimęs Bostone 1914 sau
sio 13, pusės metų buvo par
vežtas Lietuvon į Grybašio k., 
Dubičių par. Lydos apsk- 1927 
baigė Dubičių pradžios mokyk
lą ir 1934 vakarinę amatų mo
kyklą Vilniuje. Priklausė lietu
viu amatininkų draugijai, šv. 
Kazimiero d-jai. skautams, ama
tininkų chorui ir dramos rate
liui. Už lietuvišką darbą buvo 
lenkų valdžios baudžiamas ir 
kalinamas- Tad 1937 išvažiavo 
į Ameriką. Čia apsigyveno Wor- 
cestery; veikė vyčiuose. Vilniui 
vaduoti sąjungoj, įsteigė Lietu
vių jaunimo ratelį, kuris reng-

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

šeštadieniais iki filmos pabaidos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Penktadienj, gruodžio 15, iki 
Trečiadienio, gruodžio 20, 1961 

Pirmą kartą Brooklyne nuostabus 
didelės meilės kelias filmoje -—

"MIT 17 BEGINNT DAS LEBEN” 
Vaidina:

Sonja Ziemann, Paul Hubschmid, 
Paul Hartmann, Anne Marie Blanc, 
Paul Hoerbiger. Loni Heuser ir kt.

Priedinė filmą 
"K6nigswalzer”

Ir naujausia Vokietijos savalt. apžvalga

86+h CASINO THEATRE
210 East 86th St. • REgent 4-0257 
Nevv York, N. Y. BU 8-0561

Penktadienj, gruodžio 15, iki — 
Ketvirtadienio, gruodž. 21, 1961
Amerikoniška premjera pagal 

W. Meiselio operetę

“KOENIGIN EINER NACHT"
Vaidina :

Ilse VVemer, Hans Holt. Jeanette
Schultze, George Thomalla ir kt. 

Priedinė filmą
“Vater sein dagegen sehr”...

Ir naujausia Vokietijos savait apžvalga

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220 

šv. Jurgio salėje- Taip pat bus 
paminėta ir šv. Kazimiero šven
tė-

Susirinkime buvo septynios 
apylinkės kuopos.

Susirinkimą užbaigė malda 
kun. Vladas Karalevičius. Su
giedotas Lietuvos vyčių himnas. 
Po susirinkimo buvo užkandžiai 
ir kavutė, šia proga dėkjoame 
113 kuopai už svečių priėmimą 
ir vaišes. .. .

Šių eilučių autorius kartu 
reiškia padėka Darbininkui, 
Draugui, Garsui už skelbimą ži
nių iš Lietuvos vyčių veiklos- 
Kartu Liet, vyčių centro bal- 
dybos ir apskrities valdybos 
vardu jungiu artėjančių švenčių 
sveikinimus. F. V.

davo vaidinimus ir kitas kultū
rines pramogas. 1939 atsikėlė 
į Bostoną, kur 1942 vedė Juzę 
Pilypaitę ir augina gražią lietu
višką šeimą: dukterį ir du sū
nus. Bostone uoliai dirbo jau
nimo ratelyje, Tėvynės mylėto
jų draugijoje. S.L.A. buvo vie
nas iš steigėjų ir pirmininkų 
Alto ir Balfo skyrių. Jam pir
mininkaujant Balfas surinko 
apie 4,000 dol. ir apie 5,000 
sv. drabužių bei sudarė apie 
100 nevardinių imigracijos ga
rantijų- Taip pat veikliai reiš
kiasi liet, piliečų draugijoj, kul-
tūros klube ir liet, bendruo- bo metų! K.V.

ž Norite geros — meniškos fotografijos I
- PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ t
Z Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir t 
| pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums Į 
e geromis sąlygomis padarys |

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

Tel. HYacint 7-4677 '

Air Conditioned

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.)

RE 4-4428

o;o;o.o;o;

KASDIEN KONCERTAI nuo -1 vai popiet 
Puikiausia vokiika virtuve: pietūs-vakarienė 

Užkandžiai ii nuosavos virtuvės

■i-

Bostono arkivyskupo kurija 
par. klebonas nurodė, kad 
šiais metais Kūčių dieną, gruo
džio 24. nėra jokio pasninko, 
kadangi yra sekmadienis. Tame 
pačiame laiške priminė, kad 
.gruodžio 20. 22 ir 23 yra metų 
ketvirčio pasninkas ir dalinė 
abstinencija.

Tretininkų pamaldos Įvyks 
šv. Petro bažnyčioje gruodžio 
17 d. 2:30 vai. popiet- Po pa
maldų salėje susirinkimas.

CYO ir beno dalyvių tėvai 
lapkričio 26 suruošė kalėdinių 
dovanų išpardavimą — bazarą 
parapijos salėje. Pelno liko 800 
dol. Rengėjai 200 dol. paauko
jo parapijai, o likusius pasky
rė beno reikalams.

Sutvirtinimo sakramentas su
augusiems bus teikiamas gruo
džio 17 d. 2:30 vai. popiet šv. 
Kryžiaus katedroje. Reikia pa
siimti liudijimus iš parapijos 
klebono-

400 artistų lietuvių bažnyčios 
pradžios mokyklos kalėdinis va
karas buvo pereitą sekmadienį 
Thomas Park gimnazijos salėje. 
Vaidinime dalyvavo visa mo
kykla. Žmonių buvo pilna di
delė salė.

Vaikams kalėdinį vakarą ruo
šia Bostono liet, piliečių klu
bas savo salėje gruodžio 17, 
sekmadienį, 2 vai. popiet. ’Bus 
vaidinimas, visi vaikai gaus do
vanų.

Andriulionis jau yra pasvei
kęs. Nors dar šlubuodamas, jau 
vėl įsitraukė į lietuvišką veik
lą su visu savo entuziazmu. Ne
trukus išvyksta į New Yorką 
Balfo reikalais.

K. Mockus pargabentas į Bos
toną ir guli Carney ligoninėje 
pamažu sveikdamas.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Bostono skyrius gruodžio 17 d. 
7 vai. vak. tautininkų namuo
se rengia viešas diskusijas jau
nimui ir visuomenei tema: 
“Bendradarbiauti ar ne su tau
tiečiais pavergtoj Lietuvoje”. 
Kalbės inž. dr- J. Gimbutas, dr. 
J. Leimonas, J. Sonda, J. Špo
kevičius ir k.

menės apylinkėj. Daug energi
jos parodo rengiant didesnio 
masto lietuvių pasirodymus, pv. 
čiurlioniečių koncertą 1955, 
komp- J. Kačinsko koncertą su 
Bostono universiteto orkestru 
1958, Alto kongresą Bostone 
1958. Pats aukomis remia ir ki
tus skatina remti Balfą, pran
ciškonų lietuvišką gimnaziją ir 
dabar Balfui paaukojo 25 dol., 
o pranciškonų gimnazijai sura
do stamboką rėmėją.

A- Matjoška — didelio nuo
širdumo ir kantrus visuomenės 
darbuotojas, pasižymįs praktiš
kais sumanymais, tolerantingu- 
mu ir sugebėjimu dirbti su įvai
rių Įsitikinimų žmonėmis, su se
naisiais ir naujaisiais ateiviais, 
vaduodamasis dėsniu — visas 
jėgas telkiame lietuvybės labui!

Sukaktuvininkui linkime dar 
daug vaisingų visuomenės dar-

*

Individas, tauta ir valstybė 
yra vedamoji šių akademinių 
metų tema lietuvių studentų 
skautų sąjungos Bostono sky
riaus. Korp. “Vytis” skyriaus 
pirm- Romas Venckus ir stu
denčių skaučių d-vės sk. pirm. 
Audronė Kubiliūtė, aptarę sa
vo valdybų posėdžiuose sueigų 
programą, priėmė tą temą, kaip 
gaires junjorų ir kandidatų re
feratams, kurie esti diskutuoja
mi studentų sueigose. Bend
ruosiuose Akad- Skautų Sąjū
džio Bostono sk. susirinkimuo
se, kurių numatoma dar trys 
iki vasaros, tą temą nagrinės 
kviestiniai prelegentai. Šie klau
simai yra aktualūs mūsų jau
niesiem intelektualam lietuviš
kuoju ir amerikoniškuoju po
žiūriu. (jmg)

Mūsų kompozitorius ir chor
vedys Jeronimas Kačinskas va
dovavo savo orkestrui gruodžio 
10 Melrose, Mass-. statytoje 
Amalis and Night Visitors ope
roje, rodomoje ir per televizi
ją. Miesto salė buvo pilna žiū
rovų. Buvo apie 40 lietuvių. To 
Melrosės orkestro, suorganizuo
to ir remiamo visų melrosiečių, 
dirigentas pernai mirė ir tada 
iš 30 kandidatų buvo išrink
tas J- Kačinskas- Miestas savo 
dirigentu ir orkestru labai 
džiaugiasi.

"Gintaro" kavinė yra šios 
dienos naujiena lietuviškame 
Bostone. Akademinio Skautų 
Sąjūdžio studentai jau baigia 
Įruošti studentišką kavinę So. 
Bostone, gavę tam reikalui po
rą kambarių vienos lietuvės me
cenatės namuose, su atskiru Įėji
mu E gatvėje. Tose patalpose 
bus daromi ir studentų skautų 
s-gos susirinkimai. Atidarymo 
laikas ir vieta bus pranešti dar 
prieš Kalėdas. Jau ruošiamasi ir 
tradiciniam Kalėdų pobūviui 
liet- piliečių klubo salėje, Į ku
rį bus kviečiamas lietuviškasis 
Bostono jaunimas (jmg)

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Grabo rius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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

— Reikalų Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SH ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

VAITKUS
F U N E R A L HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir naktj

Nauja mrvicmiAkn koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale iauklte: Tel. TR 6-5434


