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įvykių tarp Vakarų ir komu
nistinio pasaulio šiuo tarpu ne
daug. Viena ir antra pusė stan
gias! įvertinti padėtį ir tada 
vėl imtis akcijos.

Vakaruose pastebimas nuo
monės, pasikeitimas apie Mask
vą; Susvyravo tikėjimas, kad 
Sovietuose komunizmas keičia
si h* eina liberalizmo kryptimi. 
Anot US News ... žurnalo, Va
karų ekspertai įsitikino, kad

AUGA BALSAI PRIEŠ SOVIETINĮ KO
LONIALIZMĄ, IR RENGIAMI PLANAI

Jungtinėse Tautose kalbos vadamajame klausė, kada Chruš 
prieš sovietinį kolonializmą 
šiuo tarpu rado Amerikos spau
doje didesnio atgarsio. Ypa
čiai anglų atstovo Dean kalba, 
kurioje jis suminėjo ir Balti
jos valstybes. Jo kalbos san
trauką davė N.Y. Times veda
majame. Vedamajame kartojo 
The Tablet. The Tablet kitu ve
damuoju informavo apie Kong
reso pakomisės raportą, kuris 
skatino vyriausybę paremti so
vietinio kolonializmo klausimą 
J. Tautose. Daily News taip pat

— Portugalija gruodžio 18 
švenčia gedulo dieną — tą die
ną Indija pagrobė Goa. Popu
liariausi dabar, žmonės Portu
galijoje — kinai.

ffcito ir stovi prieš finansinį 
bankrotą.

— Pravda apkaltino Kinijos 
komunistus jau minėdama Ki
nijos vardą, kad jie griauja ko- tinio kolonializmo klausimas iš

kiltų pagaliau ir J. Tautose.mumzmą.

-— Borneo saloje sukilimas 
prieš Anglijos protektoratą nu
malšintas.

— Londone saulė pasirodė 
jau gruodžio 7 ir išblaškė mig
las, nuo kurių per 4 dienas mi
rė apie 100 žmonių.

Izraelio teismas gruodžio 6 
paskelbė sprendimą byloje ka
talikų vienuolio karmelito Bro
lio Danielio, kuris anksčiau bu
vo žinomas, kaip Oswald Rufei- 
sen, Lenkijos žydas. Kai vokie
čiai užėjo į Lenkiją, O. Rufei- 
sen slapstėsi vienuolyne, po ku
rio laiko jis priėmė katalikybę 
ir įstojo į karmelitus. Po karo 
jis išvyko į Izraelį. Jis galėjo 
prašyti Izraelio pilietybės kaip 
imigrantas, bet jis norėjo pa
sinaudoti 1950 paskelbtu įsta-

U THANT NESĖKMĖ KONGE

Kongo parlamente gruodžio 
7 nesėkmė ištiko Adoulos vy
riausybę. Pareikštas nepasiti
kėjimas teisingumo ministeriu, 
kuris buvo suėmęs kai kuriuos 
parlamento narius, siekusius 
provincijų savarankiškumo. 
Parlamentas atsisakė taip pat 
priimti JT gen. sekr. U. Thant
paruoštą planą Kongo konstitu- ries kitos tautybė* noi pitioty- 
cijai pakeisti, kol parlamentas bės”. Bet vidaus reikalų minis- 
to plano nėra apsvarstęs. Adou- teris nesutiko. Byla atsidūrė 
los vyriausybė planą rėmė, tad teisme. Brolio Danieliaus advo- 
parlamento pasisakymas yra katas aiškino: “Joi valstybė pri- 
smūgis vyriausybei, o ne tiesio- pažįsta žydu ateistą žydą, tai 
giai ir J. Tautom. Opozicija pro- ta pat logika reikalauja, kad ir 
testavo prieš “neokolonializ- konvertitas žydas būtų pripo-
mą”, kurį norinčios primesti J. 
Tautos. Parlamento pasisaky
mas netiesiogiai buvo parama 
Katangos prezidento Tshombes 
siekimam.

Vertinama: Maskva stiprinasi viduje, nesiskubindama su nauja agresija, vakarai 
labiau įsitikina pasipriešinimo ir ofenzyvos vaisdigumu šaltajame kare

keičiasi ne Rusija ir ne Chruš
čiovas, bet aplinkybės. Keičia
si jų nenaudai. Būtent: Chruš
čiovo prestižą pakirto nepavy
kęs įsitvirtinimas Kuboje; ant
ra, nepavykusios Chruščiovo 
pastangos išstumti vakariečius

iš Berlyno; trečia, padidėję ūki- krypimus nuo Maskvos linijos, tuo stiprėja ir įsitikinimas, kad 
niai sunkumai pačioje Rusijo
je ir satelituose. Vakarų stebė
tojam atrodo, kad dėl tų aplin
kybių Chruščiovas atleidžia sa
vo agresinius siekimus, juos 
atideda ateičiai, kad sustiprė
tų viduje. To stiprinimosi ženk
lai: partinės ideologijos stipri
nimas kultūroje, Chruščiovo 
šalininkų sodinimas sateliti
niuose kraštuose, pagriežtėjusi 
kova prieš kom. Kinijos nu-

Vakaruose ’ sustiprėjo įsitiki- prieš Sovietus reikia sustiprin- 
nimaš, kad kiėte Vakarų lai- ti diplomatinę bei propagan- 
kysena duoda' geresnių rezulta- dinę ofenzyvą. Kaip vienas to
tų šaltajame kire. Tai ypačiai kios ofenzyvos ženklų yra su- 
žymu Amerikoje — visuomenė stiprintos kalbos J. Tautose 
je ir vyriausybėje. Ryšium su apie Sovietų kolonializmą.

čiovas duos demokratiją tau
tom, kurias jis laiko dabar ka
liniais—lenkam, vengram, bul
garam, estam, lietuviam, rytų 
vokiečiam ir kt, kada leis jiem 
nubalsuoti slaptais rinkimais 
tokią vyriausybės formą, kokios 
jos nori. Tas pats laikraštis 
tarp skaitytojų balsų įsidėjo ir 
Romo Kezio laišką, kuriame pa
starasis, kaip lietuvis amerikie
tis, pareiškia pritarimą laikraš
čio tvirtai linijai prieš Rusijos 
kolonialinę imperiją,, linijai už 
išlasvnmą vsų tautų, esančų 
tarptautinio komunizmo val
džioje. “Jei Afrikos gentys yra 
įgalintos turėti nepriklausomy
bę, tai toki aukštos civilizaci
jos kraštai kaip Lietuva, Lat
vija ir Estija turėtų turėti tei
sę pačios apspręsti savo Ilki- 
ma .

Tie balsai prisideda prie 
sudarymo opinijos, kad sovie- 

Esą planuojama, kad komisija bė. kad pasitarimai su kom. Ki- 
kuri dabar svarsto afrikiečių 
apsisprendimo klausimą, bus j- 
galiota toliau studijuoti ir ap
sisprendimo klausimą kituose 
kraštuose, kurie yra valdomi 
kolonialiniu būdu. Čia turima 
galvoje Sovietus.

tymu, kuriuo kiekvienas žydas 
automatiškai gali tapti Izraelio 
piliečiu. Jis aiškino: "Mano ti
kėjimas— katalikų, bot mano 
kilmė yra žydiška^ ir aš visuo
met žydas būsiu. Aš nesu ku- 

žįctamM žydu". Bet teismas ne
sutiko — gruodžio 6 sprendi
mu žydo brolio DanieHo nesu
tiko laikyti žydu, kadangi jis 
pakeitė tikėjimą.

Bažnyčios susirinkimo 
pirma sesija baigta

Vatikano n susirinkimo pir
ma sesija baigta gruodžio 8. 
Kita prasidės rugsėjo 8. Pirmo
je sesijoje pasireiškė daugumo 
pasiryžimas derinti Bažnyčios 
veikimo formas prie vietos ir 
laiko reikalavimų, labiau įve
dant vietines kalbas į bažnyti
nę praktiką, duodant daugiau 
vyskupam patiem iniciatyvos 
vietos reikalų tvarkyme. Bažny
čios vienybės klausimas tiesio
giai nesvarstytas,. tačiau tai 
vienybei sudaryta palanki at- 
mosfeza, vengani klausimų, ku
rie šokiruotų kitų tikėjimų at
stovus.

Indijos nūn. pirm. Nehru 
gruodžio 7 parlamente paskel- 

nija eina. Aiškino, kad tie pa
sitarimai nelies galutinio spren
dimo dėl 51,000 kv. mylių plo-

MENO VALYMAS SOVIE 
TUOSE

Chruščiovo kritika sovieti
niam menui dėl jo pasidavimo 
Vakarų įtakai turėjo naujų vai
sių. Meno akademijos pirminin
kas Boris V. Joganson pakeis
tas Vladimiru A. Serovu. Pir
masis atsirado 1958 “revizio- 
nizmo” laikais, antrasis esąs iš
augęs Stalino laikais. Tačiau ir 
Jogansonas spaudoje pasisku
bino kritikuoti tuos paveikslus, 
kurie parodoje nepatiko Chruš
čiovui. Išaugo tokiu būdu 
Chruščiovo autoritetas ir meno 
srityje. Praktiškai tai reiškia 
atgijus asmenybės kultą vieto
je pasmerktojo Stalino. Kultū
ros ministeris Furceva paskel
bė, kad daugiau, abstraktinio 
meno parodų nebus.

Adehaueris grąžino koaliciją
Vokietijos kancleris Adenau- vokiečių tautą demokratišką ir 

eris pranešė, kad pasitrauks iš sujungti ją su Vakarais, 
pareigų ateinantį rudenį susi- . , , - :
renkant naujai parlamento se- 
sijai. Tuo pareiškimu buvo grą- 
žinta koalicija su laisvųjų de- 
mokratų partija. Nauja vyriau- 
sybė bus sudaryta šią savaitę.
Joje nebus dabartinio apšau- I 
gos ministerio Strausso, dėl ku- | 
rio buvo suirus koalicija. Vie- ■ 
toj rudenį pasitrauksiančio Ad- H 
enauerio numatomas ūkio mi- B 
nisteris Erhardas. Koalicijos B 5 
partneriai su jo kandidatūra B | ' 
sutinka. Pats Adenaueris labai B-^ 
vertina Erhardo ūkinius suge
bėjimus, mažiau, jo politinę ori- a 
entaciją. Tvirtinama, kad jam 
labiau rūpį ūkiniai reikalai nei 
politiniai vokiečių tautos -sieki- 
mai, kuriuos griežtai gynė Ad-® . EUROPOS DU SULAI. Vienas jau

padaryti 1Skrinta.

to, j kurį pretenduoja Kinija. 
Tačiau aiškiau pasisakyti par-
lamente Nehru vengė, ~ nors 
parlamente buvo pertraukia
mas paklausimais.

Spėjama, kad Nehru nori su
siderėti su kom. Kinija ir dels
ti derybas su Pakistanu. Nuo-

AMERIKA SUSIRŪPINUSI 
BRAZILIJA

Amerikos vyriausybė susirū
pinusi Brazilijos ūkine krize, 
kuri gali nuvesti kraštą į pre
zidento Goulart totalizmą. Pri
vatinis kapitalas iš Brazilijos 
bėga, kada amerikiečių pinigais 
laikomos telefono įmonės bu
vo suvalstybintos.

propaganda dėl bazių
Kaip ir buvo laukiama, So

vietų partijos laikraštis Prav
da pradėjo propagandą už A- 
merikos barių likvidavimą So
vietų pasieniuose. Bazės reiš
kiančios provokaciją, sako laik
raštis. Sovietai, atšaukdami jė 
gas iš Kubos, davę atoslūgio ir 
barių likvidavimo pavyzdį.

■m ŽODŽIO LAISVE, BET NE VISIEMS

Konfliktai dėl to, kad vals- 
K tybės vyrai atvirai pasakė,

Bte ką jie galvoja :
MmariMpem■eismas Tautos gruodžio 10 šyen- 
H Žmogaus teisių • dfekiiaraci-

jos paskelbimo sukaktį, ir pre
zidentas paskelbė žmogaus tei- 

- > šių savaitę gruodžio 10-17. Tarp
K <11*0 žmogaus teisių minima žo

džio laisvė. ; 4
Kiek ta teisė pagerbiama 

praktiniame gyvenime, kiek 
žmogus turi teisės pasakyti, ką 
jis galvoja, ir koki padariniai 
kyla, kai jis savo nuomonę pa
sako, — iliustruoja konkretūs 
faktai, kaip tik sutapę su šios 
žmogaus teisių savaites metu.

laidos Kinijai mažiau palies 
Nehru prestižą, negu nuolaidos 
Pakistanui dėl Kašmiro. Nehru 
taip pat nori gauti bent sim
bolinę paramą, kelis lėktuvus, 
iš Sovietų, kad galėtų demons
truoti, jog Indija neprarado 
“neutralumo” politikos.

Nehru apsisprendė
Gruodžio 10 pranešimu, Neh

ru atsakė į kom. Kinijos reika
lavimą duoti atsakymą, ar jis 
priima “siūlymų paketą” dery
bom dėl sienų. Nehru atsakė 
ne. Iš savo pusės jis siūlė sie
nų klausimą atiduoti tarptauti
niam teismui, kada Kinija ati
trauks savo kariuomenę iš In
dijos teritorijos, Į tai kom. Ki
nija atsakė — ne. Tuo tarpu 
išeitis — tolimesni karo veiks
mai. Nehru parlamentui kalbė
jo, kad karas galįs trukti ir 
penkeris metus.

Anglijos visuomenė sujudusi na* iš griežčiausių kietos poli- 
prieš buv. valstybės sekreto- tikos šalininkų. Priešingo nusi- 
rių Achesoną, kuris gruodžio 5 statymo nei Stevensonas. 
West Pointo akademijoje įžei
dė Angliją. Tuo tarpu prancū
zų ir . vokiečių visuomenė su 
dėmesiu sekė jo pareiškimus 
apie Vokietijos sujungimą. Jis 
reikalavo, kad Neto sustiprin- 
tų konvencinę kanuontenę, nes 
tik tada, kai šioje srityje Sovie
tai nebus pranašesni, bus gali
ma kalba apie Vokietijos su
jungimą. O dabartinį Vokieti- 
jM padalinimą Achosonas lai
kė pavojingu dalyku.

Vokiečių ir prancūzų visuo
menė su dėmesiu kelia klausi
mą, ar tai tik Achesono pažiū
ra, ar sykiu ir Amerikos vyriau
sybės.

Iš St. Alsopo ir Bartletto 
straipsnio Saturday Evening 
Post žurnale aiškėja, kad Ache- 
•onas buvo Kubos reikalu vie-

Negali ir neturi naudotis žo
džio laisvo, nes gali nustoti ju
dėjimo laisvės — tuo turėjo į- 
sitikinti Louisianos senatorius 
Alton J. Ellender, kuris nuke
liavo į Afriką susipažinti su pa
dėtim. Ten jis susidarė įspūdį, 
kad Afrikos žmonės dar nepri
augę nepriklausomam gyveni
mui. Taip jis ir pasakė viešai. 
Vaisiai — Tanganyikos, Ugan
dos ir Etiopijos vyriausybės at
siliepė kaip žirklės: uždraudė 
senatoriui įvažiuoti į tų valsty
bių teritorijas. Amerikos spau
da supliekė senatorių, kad jis 
kenkia vyriausybės politikai 
laimėti Afrikos tautų palanku
mą. Ragino net prezidentą vie
šai atsiprašyti už senatoriaus 
pareiškimą.

Kad negali, sakyti, ką galvo
ji, turėjo įsitikinti ir senas po
litikos vilkas buvęs valstybės 
sekretorius ir dabar preziden
to patarėjas Achesonas. Jis 
gruodžio 5 West Pointo akade
mijoje kalbėjo apie Nato, euro
pinę bendruomenę ir sakė, kad 
Anglijos politika silpna kaip ir 
karinė jėga; kad Anglija mė
gina susirasti sau politinę mi
siją, stengdamasi būti “broke
riu” tarp’ Amerikos ir Rusijos. 
Achesono žodžiai palaikyti įžei
dimu Anglijai,^ ir kilo audra. 
Turėjo viešai Achesoną kriti
kuoti ir nūn. pirm. Macmilla- 
nas, o plačiausiai skaitomas lai
kraštis išpūtė reikalą vos ne į 
visą Kennedy šeimą: esą nuver
tinęs Angliją prezidentas Roo- 
seveitas 1940, kai jo atstovu 
Londone buvo Joseph Kenne
dy, dabartinio prezidento tė
vas; nuvertinęs dabar Acheso
nas, prezidento Kennedy pa
tarėjas. Amerikos spaudai vėl 
liko kaltinti Achesoną, kam jis 
ugdo antiamerikines nuotaikas 
Anglijoje.

J. Tautos dekliaravo žodžio 
laisvę, bot nepageidauja tų, ku
rie sako žodį prieš J. Tautų 
politiką — tuo turėjo įsitikinti 
Michaei Struelens, kuris turėjo 
New Yorke savo informacijos 
biurą ir varė Tsbombei palan-

Balt. Rūmuose:
— Prezidentas Kennedy pa

žadėjo paskelbti ■ duomenis iš 
pasitarimų apsaugos taryboj 
kur Stevensonas pareiškė savo 
nuomonę dėl Kubos. Preziden
tas nori parodyti, kad Steven
sonas nebuvo appeasemento ša
lininkas.

— Vyriausybėje įtakingiau
sias tebesąs Robert Kennedy, 
taip pat McNamara, su kuriuo 
sutaria gen. Taylor, įtakingas 

Tačiau tiesos ir teisingumo 
iškeitimas j opiniją etsikoršija, 
nes duoda priešingą raaultatą 
— sudaro opiniją, kad Ameri- 

taip pat patarėjas Bundy. Ma- ka yra nepajėgi. Ir tik kai Ame- 
žiau įtakos turįs pats valst. 
sekr. Rusk. Spaudoje pasirodė
jau gandai, kad Rusk galįs eiti o ne afrikiečių ar neutraliųjų 
į J. Tautas, o Bundy pretenduo- opinijos, ji atgavo ir opinijų, 
jąs į valstybės sekretoriaus vie- . Tai pademonstravo Kubos įvy
tą. kiai.

kią informaciją. Kaip tik dėl to 
veikla nebuvo pageidaujama J. 
T. ir tos organizacijos politiką 
remiančiam valstybės departa
mentui. Struelens įsakyta ding
ti iš Amerikos.

Amortką gali kritikuoti, ne
bijodamas būti išvarytas, ga
li piršti Maskvos nuomones, ne
bijodamas prarasti "neutralu
mo" aureolės — tuo tikėjo U- 
Thant, JT gen. sekretorius, ka
da jis viešame pranešime ne J. 
Tautose peikė Vakarus, kad jie 
per mažai įvertino Chruščiovo 
rodomus kompromisus; aiškino, 
kad amerikiečiai vis dar gąsdi
nąs! koloninių tautų sukilimo 
ir esą priešingi jų išsivadavi
mui ... N.Y. Times nepalaikė 
tai įžeidimu, tik taktingai pri
minė, kad tai iškraipyta Ameri
kos ir Vakarų pozicija.

■BBt Af"'.
DEAN ACHESON

Nekėlė niekas Amerikoje a- 
liarmo ir tada, kai Gromyko 
mėgino apgauti prezidentą savo 
informacijom apie Kubą; nepa
laikė Amerikos įžeidimu ir ta-, 
da, kai Chruščiovas laužė Ame
rikos prezidentui duotus pasi
žadėjimus.

Minėti faktai leidžia galvoti, 
kad žodžio laisvė nevienodai 
pripažįstama: daugiau jos lei
džiama Chruščiovui ir jo sėb
ram, o taip pat neutraliesiem, 
mažiau jos pripažįstama patiem 
amerikiečiam.

N.Y. Times rašė, kad patys 
anglai kartais aštriau atsiliepia 
apie Anglijos politiką, nei Ache- 
sonas. Gal būt, ir šen. Ellen
der tiesą kalbėjo apie afrikie
čius, bet pragmatiškai galvoti 
pratintas amerikietis turi — 
tiesą nutylėti, jei iš tos tiesos 
pasakymo nebus naudos, kon
krečiai —- jei Amerika praras 
palankią afrikiečių ir kitų opi
niją.

Afrikiečių ir “neutraliųjų” 
opinijos branginimas yra virtęs 
baime tą opiniją prarasti. Si 
baimė paraližuoja amerikiečių 
tradicinę laisvę pasakyti tiesą. 
Paraližuoja ir politinius žygius 
laisvės ir teisingumo politikai
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jpie regias 
s galimybes bend- 
kaip Ptttnamto seselių

f ; Pranešimuose keltos mintys

I Vavo kongrese. Duodame tad'

ma galėtų patraukti jaunus 
skaitytojus ir kurie' būtų su-' 
prantami svetimtaučiams, jei’ 
būtų išversti.” ; *

KALĖDŲ IR ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

' Z >»

mąs fyrai iš

jų upėms

norime

minčių,
čia žmones visas pastangas į-

tų inatoriatines sąlygas s senafcS 
vei ar ligos'atvejui ir tokiu bū-

Susmulkėjimas joje' ‘ sakė 
pranešėjas—yra didelis. “Daug 
yra periodinių ir neperiodinių

nww1«ąginB> ižamntirnii TUOJAU!
•' - - ■ ■' ’U

Siuntiniai priatetotoi ne ankžči&u, kaip po 1% — 2 mėnesių
''JMpudartmKAINOM . ..

atndžg vilnonio medžiagos * importuotos ir vietines —

jos kultūrinei veiklai. Antra,, 
materialinių gėrybių pertektais| 
paskatina kolektyvinius sušėji-vriks-

gimas pavest pokyliais Jr vai- 1 
šėm, kurios nereikalauja dva- J 

® sinių pastangų dėl to nekelia : 
ą, kai į. kultūrinto lygio. 4?

[ Jas, ąpte būriškas pilna žo- 
L džo prasme parapijas, tokias 
| Jcaip Toronto ar Cicero. Kur 
L parapijos tik iŠ vardo tietuviš- 
| kos, “užuot eikvoję jėgas ir lė

šas nebegyvoms parapijoms iš
laikyti, lietuviai turėtų strigti 

: bendrus namus, kurie bent iš 
dalies galėtų attikti tokį kaltu

ją, reikalingą žmogių žmonių 
grupei ar visai bendruomenei. 
Kai skulptorius kala statulą, jis 
nebijo nei akmens pasipriešini
mo, nei skeveldrų, nri žiežirbų 
nes statula svarbiau. Todėl kul
tūrinis veikimas visada reika
lauja žmogiškų pastangų.. Be 
pastangų nėra kultūrinio veiki
mo, nėra kultūrinės kūrybos, 
o tik žmogaus vardo nevertas 
vegetavimas.”

Kokios prasmės turi Itotoviy 
kultūrinė veikla čia Vakaruose?

‘Kultūrinis veikimas arba 
kultūrinė kūryba reikalinga J- 
AV ir Kanados lietuviams, kad 
jie ir jų vaikai būtų garbingi 
gyventojai ir piliečiai to svetin
go krašto, kuriame jie, jų tė
vai ir vaikai rado saugų gyve
nimą ... Jie turi įnešti pozity
vią dalį tam kraštui.” Antra, 
kultūrinė kūryba yra asmeni
nis žmogaus kilimas. Kuttūri- idealios padėties, pranešėjas 
nės kūrybos atsisakymas yra 
žmogaus moralinis nuosmukis. 
“Galima nuo jo pasislėpti ma
sės pilkumoje, bet negalima 
pasislėpti nuo savo sąžinės.” 
Trečia, “Lietuvos dvasiniam 
atgimimui turi būti skiriamos 
mūsų individualnės? J 
tyrinės kultūrinės paštahgos. 
Be jų ir mūsų politinės pastan
gos galėtų greit išsekti.”

Kurios kliūtys stabdo kultū
rinės veikios pažangą?

Ypačiai dvejopos. Vienos, šo

gali paremti kultūrinę vetidą?
Autoriaus nuomone, asmens 1 

kultūrinis brendimas vyksta vi- 
suomeniniuose junginiuose, bū- 1 
retiuose — šeimose, vaikų dar
želiuose, mokyidose, or^miza^ 
rijoje. Tad jo išvada: “Todėl | 
mažų bendruomenių kultūri
nis aktyvumas turi pirmaeilės 
reikšmės tautos ir kiekvieno J 
krašto kultūrai. Kur tokių kul- 1 
tūra spinduliuojančių bendruo- ? 
menių arba būrelių permažai, 
ten indiferentiška, be palan
kaus atgarsio masė paskandina 
talentus. Ten ir kultūrinis gy
venimas yra lėkštas ir sustin
gęs.”

Tarp tokių junginių pranešė
jas daugiausia sustojo ties šei
mos pozityvia įtaka, vaikų dar
želiais ir mokyklom. Tačiau ma
tydamas praktikos gyvenime 
reiškinių, kurie stovi toli nuo

■ nimo Centras' Chicagoje.” 
fe . Kuria Imkmosukti kultūri-

DR. JONAS' GRINIUS? Nuotr.
V. Maželio.

darė išvadą, kad tos mokyklos,

kurios tik iš vardo yra lietuviš
kos, bet nemoko vaikų lietuviš
kai ir net neparuošia jų lietu
viškai pirmai religinei prakti
kai, yra žalingenės už visai ne
lietuviškas. Keldamas kaip siek
tiną idealą pilną lietuvišką gim
naziją pvz. Quebeke, pranešė-

yra nedaug, tai

rinti. Gėriau jų mažiau, bet gy-

vertė abejotini. Mūsų Šūkis tu
rėtų būti — neleisti nebūtinų 
knygelių ir laikraštėlių.’ Kaip 
draugijų srity, taip ir spaudo
je, reikalinga didesnė koncen
tracija, savanoriškas susiglau
dimas, kad tiktų daugiau lai
ko, jėgų ir lėšų pirmos rūšies 
darbams;... Be to mūšų spau
dos leidėjai, atrodo, yra pamir
šę leidimą dailininkų reproduk
cijų ir dailininkų atvirukų... 
lietuvių dailės populiarinimui 
ir pagyvinti ryšiam su1 tautie
čiais pavergtoj tėvynėj; tie at
virukai su dailininkų paveiks
lais reikalingi.”

Kurio dar žanro kūrybos pa-

ll8-f25-l30 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. OELANCY, N.Y.C.

KR4UTUVBS ATVIROS KASDIi^ IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS BEBTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 630 VAK.

Važiuoti BMT išlipant Enex Street, keltia elevatorium | virtų, 
arta IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Su-eet-
AteinuCklta <1 skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas .

A most uniąue 
perfume gift__

WEISS & KĄTZ, INC
irt ėMUMAfib ŠT^N.Y.C. Tel €® 7-1130

- didmenų ir mažmenų prekyba
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

į- ties reminiscencijom paremtų 
F draugijų, gyvųjų dabarties or- 
f ganizacijų kultūriniai pasirody- 

?■' mai turėtų būti geresnės ko- 
kybės ;. į .T^ ; tiečią ir- mūsų 

r tsitines šventes... Kodėl irir- 
x žetio įvykių dienas vis laistyti 

deportacijų ašaromis. Juk Lie- 
■ tuvos sukilimas prieš, sovieti

nius okupantus duoda gerą 
progą švęsti lietuvių vienybės 
ir laisvės ryžto dienas. Tai bū
tų susieta su ateities viltimi ir 
šilčiau prabiltų į lietuvių jauni

mo širdis”. “Verčiau mažiau _______________ ____ ____
kt^certų, bet kad jie būtų ge- rašytojams ir rimtųjų skaityto- : 
_ Ar mQsų kompozitoriai, fcu- j

rie rašo simfonijas ir sonatas.. j 
yra užmiršę, kad yra didelė g 
lengvosios muzikos sritis, kuri 
visuomenei reikalinga? Kur 
naujos dainos, naujos melodi
jos, kurias mūsų jaunimas ga
lėtų dainuoti ir niūniuoti su ži
nomomis dainomis?”

Pasidžįaug^ jtiflĮivių j operos 
lam^n&^i* lie
tuvių dramoj teatrtf nebuvimą, 
pranešėjas priminė,jkad laisvų
jų lietuvių kultūftais ; darbas 
sekamas ir tautiečių Lietuvoje, 
kaip ir mes sekame Jų kūrybi- /

“Gerai, kad lietuviai daili
ninkai ir muzikai sukuria rimtų 
kūrinių, kuriuos teigiamai jver-: 
tina kitataučių visuomenėj.»Ge
rai, kad rūūsų į Į sun
kiausiose aplinkybesestefi£iasi , 
parašyti 'gėrųjdpyšakų, romanų, . 
dramų. Bet ar jie visi neri per
daug rimti?' Ar jau nebėra - to
kių rašytojų, kurie prisimintų 
vaikų žaismingą pasaulį ir jų 
nuotykius? Ar, užmiršus ‘ma
žuosius skaitytojus, nepristigs

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

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip, pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir jsitikinsite!

ri.’f “Verčiau mažiau pilkų, iš
tęstų romanų, bet gerų romą-, 
nų, kurių problematika ir for-

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

TAISO, PATARIA, PABARA, RODO KALBOJ KELIUS
Gimtoji Kalba, ėjusi Lietuvo

je 8 metus, kaip bendrinės 
kolek- \ .kalbos laikraštis, Amerikoje tę- 

čia anas tradicijas — seka 
kalbos raidą, įspėja, labiausiai 
laikraštininkus dėl kalbos krei
pimo neteisinga vaga, pa
tarinėja, klausiamas ir neklau
siamas, kaip daryti ir nedaryti.

SPAUDA

SPIKENARD

Wherė tlie Past 
and the Present meet

FRAGRANCE OF 
THE HOLY LAND

FORMULATION of this de- 
lightful fragrancc is based on 
the Holy Scriptures. It is a 
uniųuc pcrfume. steeped in 
the ingredients that trace 
their history back thousands 
of years—the Oil of Spiken- 
ard. Gaibanum. Myrrh. Cala- 
mus. Cassia. Safron. Frankin- 
ccnse and Rose. They were all 
skillfully developed to achieve 

j a most pleasant. satisfytng 
■ fragrance — compatible with 

onr modem times. Basic in- 
gredįents grmcn in the Holy 
Land. Attractively packaged 
in parchmcnt and gold. Ex- 

i quisitc. evaporation-proof 
bottte.

A SUPERB GIFT 
FOR ANY OCCASION

net ’į fl 07. $5.00 
Fcderal Excise Tax 

City Sales Tax
< where applicable) 

Shipping

.50
.15

$5.90
Scnrf rhcck or moncy ordcr to

SANTERRA PRODUCTS
1 New York Jerusalem

6 Vartok St., N. Y. 13, N. Y. 
AUow about one week 

for delivery

“Tarp nekaitomų formų pa-, 
minėtini ir pusdalyviai bei pa
dalyvi^ šie pastarieji atsirado 

Jš -fcaitomųjų dalyvių; Dėl to jie 
dar ir aaandien gali būti varto
jami vifehas kito vietoj, pvz. 
mačiau jį einantį ir jį einant; 
stovėjo apsiverkusi ir stovėjo 
apsiverkus.”

Šiemet to žurnalo pasirodė 3 vietoj pilnų formų geriems ® 
numena, reaguojami L. Dam- L to atvejų,
bnuno, redakcinėje kolegijoje 
dalyvaujant dr. P. Jonikui, dr.
A. Saliui ir dr. Pr. Skardžiui, 
taip pat talkininkam B. Bab- 
rauskui, A. Dunduliui, J.M. 
Laurinaičiui, D. Veličkai. Jei 
žiūrėtum tik šių trijų numerių 
turinio, tai tektų pridėti dar 
vieną “talkininką” — Algirdą 
Budreckį, kai tuo tarpu ne vi
si kiti suminėti turėjo progos 
šiuose numeriuose pasireikšti. 
Daugiausia prirašė pats redak
torius L. Dambriūnas, taip pat 
P. Skardžius ir P. Jonikas.

Dėmesys atkreiptinas ypa
čiai į L Dambriūno per du nu
merius ėjusį straipsnį, vardu 
“Pažanga lietuvių kalboje”. Pa
žanga reiškiasi, ty. su gyveni
mu eiga kinta kalbos fonetika 
(garsai), kinta morfologija (žc 
džių formos), žodynas ir sir 
takse. Autorius labiau dėmei 
nukreipia i morfologinius (žc 
džių formų) kitimus. Iškelia kt 
lis dėsnius, kuriais žodžių foi 
mos kinta.

1. “čia pirmiausia galima ai 
žymėti formų skaičiaus mažėj 
mą. Budrinėje kalboje jau n< 
bevartojama dviskaita, nes j 
atstoja daugiskaita; nebevarti 
jamas siekinys (išėjo žuvauty 
nes jį atstoja bendratis (išėj 
žuvauti). Retai bevartojami 
tariamosios nuosakos formc 
tedirbto, tedarai, nes jas atsti 
ja paprastesnė forma tedirbi 
tedaro (tegu daro). Mažėj 
daiktavardžių linksniuočių ska 
čius, negausiems 5-os ir 4-< 
linksniuotės daiktavardžiams 
gyjant kitų linksniuočių gali 
nes. Sakoma pvz. viriai, tvrg. 
(šalia virius, turgūs), akmeny 
seserys, dukterys, piemeny

mų trumpėjimas... šiandien 
bendrinėje kalboje jau gana į- 
prastos trumpesnės daugiskai
tos naudininko formos geriem 
žmonėm, daugiskaitos įnaginin
ko su gerom mergaitėm, viena
skaitos vietininko rankoj, kny-

čia Jūs rasite dideli pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių-taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

sesers, dukters, šunes ja 
skamba archaiškai.”

2. “Toliau pažymėtinas for-

nus, rankoje, knygoje. Kai ku- mos s {vietoj vartojamas 
rie laikraščiai, kaip pvz. “Dar- kuns nors kaitomosiačfformos 
bininkas” šias trapesniąsias

mas ir tevartoja. Ir tai yra vi
sai pateisinama. Viena, tai ati
tinka ir bendrą liaudies kalbos 
polinkį, antra, jos yra trum
pesnės, ir trečia, tuo būdu lai
mimas didesnis kalbos skam
bumas, kuris gaunamas atkri
tus per dažnam lietuvių kalbo
je garsui s.”

3. “Trečia morfologinė nau
jovė tai visai nekaitomų lyčių 
atsiradimas... Čia pažymėti
nas ir nekaitomas skaitvardis 
dešimt bei sudėtiniai dvidešimt, 
trisdešimt ir kt., kuriuos pato
giau vartoti negu kaitomuosius 
dvi dešimtys, trys dešimtys".

įės esama kele-' nes pastangas. Tad .“tuos, kul
iuos nekaito- tūrinius darbus reikia" tęsti ir 

tobulinti tiek savo pačių pras
mingam gyvenimui, tiek Ame
rikos kontinento labui, tiek Lie
tuvos. laisvės iytojuL’*

fBta daugiau)

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ 

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

šaus, nieko įdomaus (nebuvo), 
nieko gero (negirdėti), viso ge
ro (linkiu)... vietoj senos ne
kaitomos niekatrosios giminės 
būdvardžio formos panašu, į- 
domu, gera, pikta, šiandien 
šios formos tebekonkuruoja, 
kilmininkui vis labiau įsiga
lint.”

4. “Nesunku pastebėti bend
rą polinkį vietoj būdvardžių su 
priesaga -iškas dažniau vartoti 
būdvardžius su priesaga —inis

Pvz. vietoj seniau vartotų po
sakių tautiški šokiai, dvasiškas

RĘST HOMES
FYT. MAŽELIS

COUNTRY LIFE 
RĘST HOME 

SELECT CARE for the ELDERLY 
Reasonable Rates 

Port Jefferson Station, L. I. 
516 HR 3-0863 '

422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677

NURS. HOME

Cranford - Brooklodge NURSING 
HOME Men & Women. Post opera- 
tive, Convalescent, Invalida, Aged. 
Regisered Kurse in charget at all 
times. Pleasant peaceful home sur- 
rounded by spacious grounds. Rea- 
sonable rates. Gladys Reilly, R. N. 
410 Orchard St„ Crawford, K. J. 
201 - BR 6-5893.(nulemta į 4 pslj

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,

Idte/skamMnkfte daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • Tel. CIrde 5-7711

Cosmos Partek Express Corporation
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms į bet kurią
SSSR dalf. . . , . . Ucensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------- GAV6JA8 NIEKO NEMOKA ------

moterišMems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo-

e ATHOL, Mase. — 61 Mt. Pleasant Street----------------- CH 9-6245
• BOSTON 18, Mase. — 271 Shawmut Avenue--------------Ll 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue--------------TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue-------------EV 4-4052
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue_______  01 5-8808
o CHICAGO 22, HL — 2222 W. Chicago Avenue-----------BR 8-O9M
o CHICAGO 8, IH. — 3212* So. HaUtead Street----------- WA 5-2737
• CLEVELANO 13, Ohk> — 904 Llterary Road----------- TO 1-1068
• DETRO1T, Midi. — 7300 MicMgan Avenue ..........— VI 1-5355
o GRANO RAPID3, Mtoh. — 606 Bridge St, N.W-------- GL 8-2256
• HAMTRĄNCK, Midi. — 11333 Jo*. Campau-------------TO 7-1575
• HARTFORD, COnn. — 132 Franklin Avenue -----------CH 6-4724
o IRVINGTON 11, N. J. —. 762 SpringfleM Avė. ___ ES 2-4666
• YOUNGSTOWN 3, ONo —- 21 Fifth Avenue ______ Rl 3-0440
• LOS ANGELES 2^ CaHf. — 960 So. Atlantic Mvd. .. AN 1-2004
• LAKEWOOD, N. J. — 128 - 4th Street FO 3 8880
o NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue__________ AL 4-5406
o NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street.... ........CH 3-2983
• NEWARK 3, N. J. — 428 SprtngfieM Avenue ______ 01 3-1797
o NEW HAVEN, Conn. — 509 Congreee Avė.________ L0 2-1446
u PATERSON 1, N. J. — 00 Maln Street NU 4-461$
• PASSAIC, N. J. — 178 Market Street 0R 2-4387
o PHILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. __ PO 5-5882
o PITTSSURGH 3, Pa. — 1015 E. Canon Street_____HU 1-2790
o SAN FRANCISCO, Caftf. — 2076 Sutter Street_____ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street PL 6-6786
• WORCE8TER, Maaa. — 174 Millbury Street .. ..... .... SW 8-2868

• Y0NKER8, N.Y. GR 6-2881



sena

JURGIS STRAZDAS

leisti jam 
pabandyti

ICRiPTION RATCS 
/•arty -

N. Y. __________

LENKIJOS kardinolas Steponas 
Wyszynkis buvo didelius minios 
sutiktas Romoje. Jis buvo susirin
kime vienintelis kardinolas i* už 
geležines sienos.

— Nors prie vaiką valdyk 
liežuvį, — pasakė tėvas.

Prabėgo kelios ramios die
nos.. Motina rengėsi paskuti*

vienašališkai. Priežastis dar ta, 
kad Lenkijoje ir Vengrijoje 
daugiau paklausoma ir girdima 
Vakarų Europos radijo. Melas 
perdaug jau rėžtų ausį. Bolše
vikai, kiek galima, stengiasi 
laikinai prisitaikyti prie aplin- 
kybų.

Iš to, kaip Maskva yra atsi
liepusi apie Bažnyčios visuoti
nį susirinkimą, matosi trejopa 
jos taktika: tylėti, šmeižti, pa
kęsti. Bet nė vienu atveju nėra 
nešališka ir nekovinga, nes ge
rai žino, kad Bažnyčia yra di
džiausias jos priešas. Veltui 
kas manytų, kad čia galima ko
kia nors koegzistencija ar tai
ka, net ir pakvietus Sovietuos 
stačiatikius bei sovietinius ko-

atsisėsti už vairo — 
važiuoti.

suaugsi ir išmoksi,

Yra daug svarbiau priversti 
Jungtinių Tautų narius laikytis 
chartos, Žmogaus teisių dekla
racijos ir į ją atremtų diskri
minacijai išvengti nutarimų, 
kuriuos jie pats priėmė, negu 
spirtis dėl patikrinimo atomi
nių ginklų. Kai už geležinės sie
nos žmonėm bus iškovota lais
vė, atsidarys tada keliai nusi
ginklavimui ir tikrai taikai. Tik
tai per laisvą žmogaus asmenį

lionis popiežius Pijus XH yra 
aiškiai pabrėžęs.“ sugyvenimas 
ir taika tegali būti tiesoje”.-*.

vust Laiškus, nuotraukas mo
tina parodydavo savo draugėms 
ir labai didžiavosi dukters vyra.

— Po poras mėnesių bus Ni
coj. Žada ir mm ptsiiinM Jei

Sūnaus žūtis Betniekui ir jo 
žmonai buvo didelis smūgis. 
Reikėjo tikėtis blaivesnio susi
pratimo, bet to nebuvo. Motinos 
meilė dukteriai pasidarė dar 
aklesnė.

Duktė pradėjo dairytis ' jau 
“stedi boiso”. Atsilankydavo 
pas ją visas internacionalas.

Dj pirštais bado. Kai 
; mokyklos, visa gauja 
nūs sekė ir rėkė: Bit 
... Ar tu žinai, ką tas 

eiškia? — klausė susi

rašinėta visoje didžioje pasau
linėje spaudoje. Ištisa eilė laik
raščių ir žurnalų paskyrė spe
cialius numerius. Buvo gausu 
įspūdingų spalvotų nuotraukų 
iš susirinkimo eigos.

E tų palankių aprašymų iš
siskyrė tiktai ryški ateistinė 
spauda: labai santūriai rašė, 
tylėjo arba šaipėsi. Lietuvių 
kairioji ir dalis liberalinės 
spaudos neatsiliko nuo tų savo 
“vienminčių”. Ir tai supranta
ma: koks bebūtų religinis klau
simas, visada į jį pažvelgia 
šnairiai, kam tikėjimas • atrodo 
“atgyvenęs ir nepažangus” ...

Pavergtų tautę seimas, minė
damas Žmogaus teisių savaitę, 
kuri yra paskelbta gruodžio 
10-17, memorandumu kreipėsi 
į Jungtines Tautas. Rašte nuro
dyti prieštaravimai tarp Jung
tinių Tautų chartos bei žmo
gaus teisių deklaracijos ir tos 
praktikos, kuri yra Sovietų Ru
sijos pavergtuose kraštuose. 
Memorandumas smerkia įžūlų 
Sovietų Rusijos pasityčiojimą 
iš žmogaus asmens ir jo įgimtų 
teisių.Prašoma paskubinti suda
ryti sutartis kurios turėtu ga
lios vykdyti Žmogaus teisių 
deklaraciją Raginama imtis 
priemonių ištirti, kaip rytinėje 
bei vidurinėje Europoje, Sovie
tų Rusijos pavergtuose kraš
tuose, žmonės slegiami ir prie
vartaujami.

syti ir policija, nes motina 
labai bijojo, kad sūnus neužsi
muštų.

Sūnus grįžo poryčiu. Tėvas 
su motina jį pasitiko. Išgirdusi 
atsikėlė ir duktė.

— Duok mašinos raktą! Kur

toisię deklaracija skel- 
visi žmonės privalo ta
is teises ir laisves po- 
, ūkiniame ir kultūri- 
jyvenime. Pavyzdžiui, 
įjos 21 skirsnis sako, 
nių valiai išreikšti turi 
lotini, lygūs, laisvi ir 
Isavimai; žodžio, spau- 
įsirinkimų laisvė. Visa 
lo užtikrinti įstatymai, 
ie įstatymai atsirastų 
era, ir būtų saugojami, 
se Tautose jau kelio- 
ų veikia dvi komisijos, 
rinys paruošti susitari- 
tą, kurį pasirašytų visi 
I Tautų nariai. Ligi 
ar nepasiekta, žmogaus 
eklaracija tėra gražus 
vykdomas tų valstybių, 
t demokratinės tvarkos.

kos artistais. Sūnus gavo didelį 
kaubojišką šautuvą.

Puotos išvakarėse visi vė
liau nuėjo gulti. Po vidurnak
čio pasigirdo durų skambutis. 
Per langą pamatė policijos ma-

ir čia pavaryti propogandą. A. ntt muzėjumt JBOjevo radijas 
Krassikovas ypač pabrėžė, kad ta proga prane^ kad pasšmti- 
Chruščiovas pasveikino popie
žių Joną -XXIII, sulaukus jam 
80 metų. Antra, iš popiežiaus 
kalbos buvo išrinkti tiktai pa
reiškimai apie taiką ir ginkla
vimo varžybas. Krassikovas 
tuos pareiškimus nukreipė 
prieš Jungtinių Amerikos Val
stybių, Prancūzijos ir Vakaru 
Vokietijos ‘“karo kurstytojus” 
ir patarė paklausyti popiežiaus 
žodžių. Esą, kiek “imperialistai 
parodys geros valios konkre- 
tiem taikos darbam, tiek ir su
sirinkimas turės naudos”. Tai- 

Tuo atžvilgiu labiausiai “pa- gi, pažiūra į Bažnyčios susirin- 
žangi” dedasi Sovietų Rusija. kūną grynai politinė ir bolše-

talizmą, rasinį persekiojimą. 
Tuo tarpu labiausiai Sovietų 
Rusijoje ir jos pavergtuose 
kraštuose nėra laisvo, demo
kratinio apsisprendimo, nėra 
nei žodžio, spaudos, sąžinės, su
sirinkimų laisvės.

jį gavai?
— Paėmiau jūsų ir krautu

vėje pasidariau kitą.
Tėvas apžiūrėjo mašiną. Ji 

buvo gerokai apdaužyta.
— Sūnau, bausmę sužinosi 

rytoj, ir jei dar kartą taip pa
darysi, pranešiu policijai ir ta- rengti ir važiuoti ją pasiimti.

Tėvas bandė motiną palenkti 
savon pusėn ir padėti dukrai 
sukurti lietuvišką šeimą.

— Negi mes jai išrinksime 
vyrą. Ji su juo gyvens, ne mes.

— Bet mes galime jai daug 
padėti. Jeigu tarp mūsų tuo 
reikalu bus sutarimas. Dar ne
vėlu. Jei matys, kad mums ta 
yra gyvybinis, reikalas ir kad 
nedarysime dėl to jokios nuo
laidos, nerizikuos eiti į ginčą 
su abiem tėvais, - įtikinėjo tė
vas.

Motina nieko į tai neatsakė.

Bažnyčios visuotinio susirin- 
imo Vatikane pirmieji posė
džiai uMnigti gruodžio 8. Ant
riejiprasidės tiktai ateinančių 
metų rudenį. Pertraukos metu 
veiks komisijos. Bus paruošti 
svarstytais kiausimąįs sprendi
mai antrajai sesijai.

■; šio antrojo Vatiimno. susirin
kimo atidarymas ir jo eiga, 
kaip jau buvo Darbininke pa

dėdamas dar šaukėsi motinos 
•s gyvenimas jau ėjo pagalbos... Kai su tėvu dėl ko- 
ragomis ir kaskart vis kių problemų nuomonės išsi- 
džiau. Vaikai, kartą pa- skirdavo, jų ginčą nulemdavo 

mokyklos, užsipuolė sūnus ir jo nuomonė motinai 
buvo galutinė.

a, ką tu padarei? Mus Kaitą sūnus paprašė tėvą ve pagaus kely.
— Nau, tėvai! Taip negali da

ryti. Policija... būtų gėda vi
sai šeimai. Mašina yra visos 
šeimos ir ja turi teisę naudotis

ik pats į mokyklą. Aš paspaudė iki 60.
gerai nemoku, bet ma- — Žiūrėk, geriau draivina 
ad viską supynė. Tikra kaip tėvas, — džiūgavo motina, 
a su tokia kalba: vieną daužydama sūnui per petį.
į kitką parašo... Kartą tėvas pabudo vidūr-

■" • naktį ir pamatė, kad nėra nei
is bėgo. Jis kartu nusi- sūnaus, nei mašinos. Tėvui * mam nusilietuvinimo aktm. 
vaikų dienas. Sūnus jau paaiškėjo, kaip ir kokiu būdu Sekmadieni pakils tostai už lai- 
į penkioliktuosius. Jis sūnus išmoko vairuoti. Prikė- įrangą šios šeimos įsivietinimą

ve laikė vyru. Tokiu jį lė ir motiną. Sutarė abu sūnų bitnikų šaly. Dukteriai nupirko 
r motina, nors vonioj sė* nubausti; be to, susitarė pagra- apyrankę su žymiausiai* Ameri-

kodėl ne.
— Aš jau moku. Duok, dėdė, 

truputį padraivinti.
— Kol neturi 16 metų, įsta

tymas neleidžia imti vairo į 
rankas, — aiškino tėvas.

— Duok pabandyti. Negai- 
tik kas pasako: “Never lėk sūnui. Mašinų kely nedaug, 
tuoj viri į mane pirštais niekas neatsitiks, — patepė sū- 
kvatojasi, juokiasi, nui motina.

ia kalčiausias tėvas. Sa- Sūnus atsisėdo prie vairo ir

— Jūs esat savininkas Buick 
mašinos, Reg. Nr 284356 ?

— Taip, aš.
— Mes, visa šeima, - pataisė 

žmona.
— Jūsų mašiną radome pa

mestą kely. Prašau abu apsi-

nebuvo. Motina pradėjo neri
mauti:

— Įžengus į palodus, gal ir 
mus pamiršo.

— Gyvenime visko būna. 
Kam mes seni pūzrai reika
lingi.

— Kad nebūtų ištikusi lėk-

vikinė: savąjį imperiaEaną 
.slepia, o kHm IcatthUL 

spaudai ^atstovavo spęęia- >

Sovietų Sąjungos ^pnhĖį 
kom”; Lietuvoje, kaipjfaom$i 
antireliginė akriia >žyuriąl knKj

rinkimąvis-
tojai.; Aštrių^ prieMšfeų parisi,' 
kymų tuo tarpu nepasirodo. ' 

niais metais vakarinėje Ukrai- Reiba lauktt |

noje, kuri prieš antrąjį pašau- Bulgarijos ir Čekoslovakijos 
linį karą priklausė Lenkijai, bu- radijas ir spauda buvo aiškiai;į 
vo likviduota 170 bažnyčių, vie
nuolynų ir sinagogų. Chmelni- 
ko katedroje įsteigtas valstybi
nis archyvas, sinagogoje — 
sporto klubas. Tai “pažangos” 
institucijos, tai Krassikovo 
“konkretūs .darbai” taikai. A- 
merikiečių dvasininkų ekskur
sija, kuri lankėsi Maskvoje šių 
metų pradžioje, paskelbė, kad 
tokių “taikos darbų” — bažny
čių vertimo muzėjais, klubais 
ir dirbtuvėmis — tiktai 1961 
metais buvo 1500.

— Tek pat, kaip ir ta.
— Tai kam tu leidi jam čia 

lankytis.
— Ar jai uždrausiu? Ji jau 

ne beibis -18 metų pana.
— Su tuo gauruotu kalba 

turi būti baigta.
Motina tuoj įėjo į dukters 

kambarį ir pasiskundė:

Nuvažiavę pamatė šiurpią 
sceną. Mašina buvo visai sudau
žyta. Prie jos gulėjo penki už
mušti jaunuoliai; jų tarpe ir 
Mind Beatnik. Motina susiėmė 
už galvos ir nesavo balsu su- 
klyko. Tėvas ją prašė valdytis. 
Užuot tostų ir fanfarų, suskam
bėjo bažnyčios varpai. Buvo 
paruoštas vaišių stalas, bet šer
menims. Tėvas nugirdo motiną 
aiškinant svečiams:

— Tėvas kaltas... Gailėjo 
savo sūnui mašinos... Neiš- 
m<du> vaikas gerai draivinti, pa
važiavo ir įvyko ši nelaimė.

pandos reikalui Jungti- 
įtosė komuinstų atsto
to sudaryti pakomisę, 
vošė 15 nuostatų dis- 
ijai ir mažumų perse- 

išvengti. Bet tuose 
ose pasakyta, kad žmo- 
i teise apsispręsti ir 
asirinkti politinę ūkinę ir jo teisių gerbimą veda kėlias |
ilinę santvarką ir kad į tarptautinį susipratimą. Tūp- 
aegali būti prievartau- čiojimo priemonės nieko ne- ’K.
ėl savo tautybės, rasės, gali padėti, nes žmogžudžiai '

Sovietų Rusija ir jos niekada nesilaiko savo žodžio,
tuos dėsnius sako ki- o tik lazdos. Gi prieš juos ge- ■ ' Va ~

aštam, O ypač atsiliku- riausia lazda-tai padėti IŠSl- PQPIE2MM^M>NAS XXIII prie* visuotinį susirinkimą keliavo pasimelsti Loreto ir Asyžiaus šventovė- 
rikoje ir Azijoje, rėkau- laisvinti pavergtiem. «e- «a Ji matome *v. Antano bazilikos kriptoje Asyžiuje.

"NUOLAIDA" KATALIKAM
Lenkijoje ir Vengrijoje, kur 

katalikybė yra visuotinė, o gy
ventojų abejuose kraštuose per 
40 milijonų, bolševikai laikosi 
kitokios taktikos, negu mažoje 
katalikiškoje Lietuvoje, pravo
slaviškoje Bulgarijoje ar Čeki
joje, kur katalikiška tėra nedi
delė Slovakijos sritis. Varšuvos 
ir Budapešto radijas bei spau
da teikė mažiau ar daugiau ob- konferencijoje nieko naujo: so- 
jektyvių žinių iš Vatikano su- vietai nesutinka su kontrole, 
sirinkimo. Popiežiaus žodžiai Amerika atmetė kontrolę tik 
taip pat nebuvo atpasakojami seismografais.

Užniūniavo tai vieną tai kitą žus, turtingas, aukštos gminės. 
filme girdėta motyvą.

Tėvas ir su dukra turėdavo 
pasikalbėjimų:

— Jei lietuvišką šeimą su
kursi, vestuvėms gaus dovanų: 
raktą naujo namo, kurį pab
rinksi, kur norėsi.

Tie pažadai nelabai ją domi
no. Tik suprato, kad jos drau
gai tėvui nepageidaujami. Po 
to jie pradėjo ateidinėti tik 
tada, kai viena motina buvo 
namie. Porą kartą namie 
užtiko tą patį vyriškį ir tėvas.

— Ar tu pažįsti tą tipą? —

— Klausyk! Tėvas rėkia ant 
manęs, kad tu su tuo gauruotu.

— Man išsibaigė kantrybė...
Aš nuo laiptų jį kurią dieną 
nuleisiu. nėšiai, o laiško nuo dukters

— Geriau tylėtam- 0 tu, kai 
jaunas buvai, ar nefiirtavai? 
Pilną albumą radau mergų.

— Kam tie ginčai? Jau per- 
vėlu, dėdė. Rytoj mūsų vestu
vės.

Tėvo lūpos suakmenėjo. Kak
toj pasirodė šalto prakaito la
šai. Virpėjo jo rankos. tavo avarija. Sapnavau praeitą

— Nenusimink, tėvai. Gra- nakti mirtį...

Žmogaus teisių savaitė .
( Tautos, kaip žinome,'Adami apie kolonializmą, kapi- 
agtos kilniam tikslui, 
artoje paskelbė, kad 
> pasaulio tautu, dide- 
ažų lygybės ir laisvės, 
ao, tarptautinių sutar
simo, taikos, gerovės, 
. E tų gražių principų 

išskirtos ir pabrėžtos
asmens teisės. Taibu- 
Ibta atskiru raštu vadi- 
nogaus teisių deklara-

fORKER CTM» eonMstoa FRANCiaCAN FATHEM 
Etos MM W5 metu. 1S51 aujuagS AMERIKĄ, LM 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ttMIAS
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si duktė Bit.
ždaryk burną, fcig 
. Pati pirmoji norėjai, 
š daugiau į mokyklą 
— verkė ir sūnus Mind.

Maskvos įsakyti stipriau paloti. 
Sofijos radijas aiškino, kad 
“žūstančioji Vakarų buržuazija 
kabinasi už gelbėjimosi diržo, 
pasigaminto E klierikalizmo.. 
Savo tarnybai yra palenkusi 
Bažnyčią ir karinę propagan
dą”. Bet tai nieko nepadėsią. 
“Vatikanas ir imperializmas 
pralaimės h* bus nušluoti nuo 
žemės paviršiaus”.

Panašiai atsiliepė ir Čekoslo
vakijos kompartija. Slovakų 
darbininkam skiriamas laikraš
tis “Prace” (Darbas) rašė, kad 
“Bažnyčios susirinkimas siekia 
gelbėti kapitalizmą ir kovoti su 
komunizmu... Bažnyčia yra 
bankininkų, pramoninkų ir di
džiųjų žemvaldžių monopolis”. 
Tarp Bažnyčios hierarchijos ir 
tikinčiųjų esąs -nesutaikomas 
prieštaravimas”, kurio nė Vati
kano susirinkimas negalėsiąs 
užlyginti. Ateitis priklausanti 
komunizmui.

Šiuose žodžiuose yra tiek pat 
melo, kiek ir noro matyti ko
munizmo pergalę. Kadangi no
rai gimdo mintis, tai rašoma ne respondentus į susirinkimą Vė
tai, kas iš tikrųjų yra, o kas 
įsivaizduojama. Tokių rašinių 
kitaip negali pavadinti, kai 
“šuns lojimu į mėnulį”, kodėl 
jis nepasiekiamas.

Paryžiuje turi palodus, Nicoj 
vilą Nereiks mergaitei vargti. 
Kai yra turtai, ateina meilė mėnesius, 
ir laimė. Ta tyla tėvus kankino dvi

Vestuvėse tėvas nedalyvavo, savaites. Karta suskambo tėte- 
Jis keturias savaites nebuvo fanas
namie. Keliavo ir keliavo. Pas __ Grįžo. Prašo nepykti...
draugus neužsuko, nes jam bu- atleisti, - prislėgtu balsu pa* 
vo gėda. Saiiūnuose plovė ai- sakė motina.
koholiu širdies žaizdas. Sunyko. Įėjus trobon, nebepasislėpė 
Nuo bitniko kratėsi, bet jau §u motina, kaip paprastai bū- 
toks atrodė. davo, bet abiemis tėvams at*

— Geriau būčiau Sibiran iš* vėrė savo širdį:
vežtas — skundėsi mafiau pa- _ Nuvykau po dviejų mėne- 
žistamiem. šių į Nicą. Gražiausi pafodaL

Grižus namo, žmona jam pa* Gėlės. Jų kvapas ir grožis kaip 
rodė krūvą laiškų E dutera po* pasakoj. Įėjom vidun... Vis* 
vestuvinės kelionės: Florida, ka< arabu stiBuie. Tūoi pasi- 
Havajai, Maroko, Roma... To- rodė arabištoj pižamoj jauna 
kį maršrutą jau ji buvo apteBa- moterie

— Tai mano pirmo# žmona...
Tuoj pasirodė ir antroji, ir 

trečioji. Tarp tų juodų nuodė-

— Estę tautinė taryba, pa
naši į lietuvių Vliką, įsikūrusi 
Stoekholme, Švedijoje, minėjo 
15 metų veiklos sukaktį. Per 
tą laiką kovai su rusu okupan
tu sutelkė vieną milijoną šve
diškų kronų (apie 200.000dol.), 
iš kurių trečdalį išleido infor
macinei ir propagandinei lite
ratūrai.

Tėvas buvo pritrenktas mo
tinos lengvabūdiškumo dau
giau, negu sūnaus veiksmo.

— Motin, tu nori palaikyti 
šmmoj chuliganizmą!

šventasis atsirado. Užmir
šai, ką tu būdamas mažas išda
rinėjai. Prisunink tik! Kas ka
tinui ūsus nukirpo, kas puody
nę sudaužė, kas karvei uode-
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LIETUVIŠKŲ REIKALŲ NIEKAD NEUŽMIRŠIU
Jonas Krukonis, stambus lie

tuviškų ir visų kitų gerų dar
bų rėmėjas, visą savo turtą pa
žadėjo palikti s t i p e n dijom 
mokslą einantiem lietuviam 
jaunuoliam. Patersono visuo
menė visa tai labai įvertino, to
dėl lietuvių piliečių klubas ir 
Patersono lietuvių bendruome
nė lapkričio 3 surengė jam pa
gerbti vakarienę. Nors oras tą 
dieną buvo labai blogas, bet 
į vakarienę susirinko apie 150 
žmonių. Svečių tarpe matėsi 
Sv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas kun. J. Kinta ir 
vikaras kun. V. Demikis, mies
to komisionierius Juozas Joku- 
bavičius su žmona, laidotuvių

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Šeštadieninė mokykla šiais 
metais turi 46 mokinius Vei
kia vaikų darželis, pradžios 
mokyklos septyni skyriai ir 
aukštesniosios mokyklos antro
ji klasė. Jau kelinti metai, kai 
mokykla yra ypatingoje šv. 
Andriejaus parapijos klebono 
kun. Juozo Cepukaičio globoje. 
Šiais metais mokykla perkelta 
Į naujai Įrengtas patalpas para
pijos salėje. Mokyklai vadovau
ja Genovaitė Mačiūnienė. Vai
kų darželyje pasikeisdamos dir
ba Danutė Matonytė, Audronė 
Dragunevičiūtė ir Rėdą Ardie- 
nė. Pradžios mokykloje, be G. 
Mačiūnienės, mokytojauja dar 
Ona Šalčiūnienė ir Vytautas 
Muraška. Aukštesniosios mo
kyklos II klasė yra prof. Jono 
Puzino globoje. Tėvų komitetą 
sudaro pirmininkas inž. Juozas 
Ardys ir nariai Stasė Kanana- 
vičienė, Marija Klausienė, Jad
vyga Melnikienė ir Mingėla Mi
las. Pažymėtinas mokyklos va
dovybės mokytojų ir tėvų ko
miteto darnus bendradarbiavi
mas.

Architektas Jonas Stelmokas 
nupirko pirmuosius ateitininkų 
ruošiamo pobūvio — koncerto 
bilietus. Pobūviu susidomėji
mas didelis. Bilietų platinimas 
eina sėkmingai.

Kalddinius šokius muzikinio 
klubo salėje (2715 E. Alleghe- 
ny Avė.), rengia studentai atei
tininkai. Šokiai bus gruodžio 
25; pradžia 8 vai. vak.

Danutė ir Vytautas Bartašiai 
lapkričio 11. sulaukė pirmojo 
sūnaus Juozo-Antano. K.Č.

DAILĖS parodos atidarymas. Chicagoje lapkričio 21. Nuotr. V. Noreikos.

COSMOS PARCELS EXPRESS CO.
370 UNION AVENUE BROOKLYN II, N. Y.

TeL: EV 4-4952
Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.
Dirbama kasdien nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.; Sckmad. uždaryta.

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl kito laiko.

Važiuojant subway: CANARSIE Line — išlipti Lorimer stotyje: 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOVVN Line — Metro
politan St. — Lengva gauti viet^ automobiliams pastatyti.

PATERSON, N. J.

direktorius J. Kotran ir kt. Bu
vo atvykusių ir iš toliau: Ne
lanko apygardos pirm. inž. VI. 
Dilis su žmona, Lietuvos Atsi
minimų radijo valandėlės vedė
jas Jokūbas Stukas iš Hillside, 
N.J., Jonas Jasys ir Antanas 
Gelažius iš New London, Conn. 
ir kt. Ta proga J. Krukonį 
sveikino kleb. kun. J. Kinta, 
Patersono lietuvių bendruome
nės pirm. Antanas Rugys, J. 
Kotran, J. Jasys, Jokūbas Stu
kas ir kt. Raštu sveikino lietu
vis veikėjas ir Tabaro farmos 
savininkas J. Bachunas ir Lie
tuvių Fondo pirm. dr. Pr. Raz
ma. Meninę dalį išpildė solistė 
Irena Stankūnaitė, padainuoda
ma keletą dainų. Pobūviui va
dovavo lietuvių piliečių klubo 
pirm. Antanas Gudonis. Vai
šes parengė Elena Jankauskie
nė iš Karney, N.J. Pabaigoje 
žodį tarė pats Jonas Krukonis. 
Jis padėkojo visiem susirinku
siem už gausų dalyvavimą ir jo 
įvertinimą. Savo kalbą baigė 
žodžiais: “Aš lietuviškų reika
lų niekad neužmiršiu ir visada 
juos remsiu. Ką pažadėjau dėl 
stipendijų — ištesėsiu”.

Rožė Adamavičienė, 68 me 
tų, mirė spalių 30. Buvo tikra 
lietuvė patriotė. Jos dėka šį 
kraštą pasiekė apie 20 šeimų. 
Atvykusiem visokiais būdais 
padėjo įsikurti. Jei neturėdavo 
vietos laikinai priimti savo na
muose. tai prašydavo draugų 
pagalbos. Priklausė Patersono 
lietuvių bendruomenei, buvo 
renkama net į valdybą ir rev. 
komisiją. Taip pat priklausė 
Pabaltijo moterų* lietuvių at
stovybės klubui. Lietuvos duk
terų draugijai ir k. Į jos šerme
nis J. Kontrano laidojimo na
muose lankėsi daug žmonių, 
buvo sunešta apie 60 vainikų 
ir puokščių gėlių ir užprašyta 
tiek pat mišių. Po trejų gedu
lingų mišių šv. Kazimiero baž
nyčioje palaidota Kalvarijos ka
puose Totova, N.J. Laidotuvė
se dalyvavo virš 50 automobi
lių, nors buvo darbo diena. 
Laidotuvių direktorius J. Kot- 
ranas pasakė, kad tokių lai
dotuvių jis dar niekad Paterso- 
ne nematęs. Didžiai nuliūdę li
ko vyras Vincas Adamavičius, 
duktė, sūnus, marti. 2 vaikai
čiai. Visi kalba lietuviškai. 

Aukščiausias tebūna gailestin
gas jos sielai, kaip ji buvo gai
lestinga savo artimui.

Izabelė Keraitienė, Pabaltijo 
moterų lietuvių atstovybės klu
bo pirmininkė, ir Bronė Ka- 
žukauskienė, Patersono lietu
vių bendruomenės sekretorė, 
buvo sunkiai susirgusios. Gydė
si šv. Juozapo ligoninėje, Yon- 
kers, N.Y., dr. L. Plechavičiaus 
priežiūroje. Abi jau grįžo na
mo ir taisosi.

Vaclovas Slepakovas, įvairių 
lietuviškų parengimų talkinin
kas, susirgo. Jis taip pat gydo
si šv. Juozapo ligoninėje, Yon- 
kers, N.Y., dr. L. Plechavičiaus 
priežiūroje. Barb. Paež.

LIETUVOS VYČIAI IŠLEI
DŽIA PLOKŠTELĘ

Lietuvos vyčių choras, įkur
tas prieš porą metų, išleidžia 
plokštelę — “Težydi vėlei Lie
tuva”.Plokštelė leidžiama Lie
tuvos vyčių 50 metų sukakties 
proga, (sukaktis švenčiama 
1963). Plokštelėje įdainuota 17 
liaudies dainų, dirigavo Faus
tas Strolia, akomponavo J. Bi- 
janskas. Įrašymą atloko RCA 
studija. Rinkoje plokštelė pasi
rodys vasario mėnesį. Kaina 
3.98 dol. Perkant didesniais 
kiekiais, daroma nuolaida. Ga
lima užsisakyti: Loretta Kassel, 
4049 S. Rockwell Chicago, III., 
arba: Ray Samoska, 7135 So. 
Campbell Chicago, III.

Plokštelė Maironio garbei

Jokūbas J. Stukas, Lietuvos 
atsiminimų radijo programos 
vedėjas, pasinaudodamas savo 
plokštelių praktika, pasiryžo 
išleisti ilgo grojimo plokštelę, 
skirtą Maironio garbei. Plok
štelėje numatomos solo, choro 
dainos ir deklamacijos

Iš dailės parodos Chicagoje

Kultūros kongrese Chicagoje 
surengta dailės poroda truko 
12 dienų? ją aplankė 2,500 žmo
nių, parduota 8 paveikslai, ku
rių vertė -2000 dol. Parodą no
rima perkelti i New Yorką 
ar St. Louis meno muzėjų, kur 
kasmet būna Įvairių valstybių 
dailės parodos. Jei pasisektų 
surengti ten lietuvių parodą, 
tai būtų didelė kultūrinė pro
paganda Lietuvai. (A.G.-is)

NEW HAVEN, CONN.
Moterų S-gos 33 kuopa ne

teko dviejų narių — mirė 
Magdalena Danusienė ir Eleno- 
ra Jogienė.

Magdalena Danusienė buvo 
viena iš šios parapijos steigė
jų, priklausė Moterų Sąjungai, 
šv. Rožančiaus draugijai. Pas
kutiniu metu gyveno pas savo 
dukterį Alexandria, Va. Dukra 
turi valdžios darbą Washingto- 
ne. Ten ji ir mirė. Laidoti bu
vo parvežta į New Haveną, kur 
ilgai gyveno. Gilaus liūdesio 
valandoje reiškiama užuojau
tą dukrelei Onutei.

Elenora Jogienė mirė staiga, 
važiuodama Į bažnyčią. Ji buvo 
ilgametė sąjungietė, priklausė 
prie visų vietinių katalikiškų 
draugijų, buvo tretininkė, pa
laidota tretininkų abite. Sąjun- 
gietės užprašė mišias, dalyvavo 
laidotuvėse. Palaidota iš šv.
Kazimiero bažnyčios šv. Laury- tės.

LIETUVOS vyčiai įdainuoja plokštelę.

DALIS choro narių RCA studijoje. Abi nuotraukos V. Noreikos.

PREL. L. MENDELIS APIE ŠV. ALFONSO PARAPIJĄ
Advento ir Kalėdų švenčių 

proga prel. L. Mendelis. šv. Al
fonso lietuvių parapijos klebo
nas Baltimorėje. savo laiške 
parapiečiam rašo:

“Kai kurie gal atsimenate, 
kad pirmas šv. Kalėdas pralei
dau su jumis prie didelio lietu
vybės mylėtojo a.a. kun. Juozo 
Lietuvniko, kurs buvo Baltimo- 
rės lietuvių dvasios vadas 50 
metų. 1963 liepos 22 sueis 20 
metų, kai Baltimorės patriar- 
kas, kun. Jt Lietuvnikas, buvo 
pašauktas amžinybėn. Jei lietu
viai šiandien gali didžiuotis šv. 
Alfonso bažnyčia, tai yra nuo
pelnas a.a. kun. Lietuvniko, ku
riam Jo Eminencija kardinolas 
Gibbons sutiko pavesti šią gra-

NORVVOOD, MASS.

Elzbieta Keršienė mirė lap
kričio 25. .Velionė buvo pašar
vota Paul H. Kraw laidotuvių 
namuose. Palaidota lapkričio 
28 po gedulingų mišių šv. Jur
gio lietuvių bažnyčioje, palai
dota Highland kapinėse. Liko 
nuliūdęs vyras Petras, sūnūs 
Pranas, Petras ir Henrikas, 
dukterys — Mrs. Christine 
Murphy (Japonijoje). Mrs. Ma
ry Butter Norwoode ir Mrs. 
Anna Jenkins Nantucket. Mass.

Petras Milius, karo vetera
nas. mirė lapkričio 25. Velionis 
buvo pašarvotas Paul H. Kraw 
laidotuvių namuose. Lapkričio 
27 po gedulingų mišių šv. Jur
gio lietuvių bažnyčioje, palai
dotas Highland kapinėse. Liko 
nuliūdusi duktė Mrs. Helen 
Mary Soderlund. (r) 

no kapinėse šalia savo vyro 
Jono. Paliko liūdinčias duk
ras, sūnų ir anūkus.

Stipendijos fondan Moterų 
S-gos 33 kuopa iš savo iždo pa
skyrė 10 dol.. sąjungietės Elz
bieta Kazokienė ir M. Jokubai- 
tė paaukojo po 5 dol.; centrui 
pasiųsta viso 20 dol.

Elena Paurazienė, Moterų S- 
gos centro pirmininkė grįžda
ma iš Balfo seimo Baltimorėje, 
lankėsi pas savo sesutę Marijo
ną Piascik ir kitas gimines. Ja
dvygos ir Juozo Šilku namuo
se jai buvo suruoštos vaišės ir 
Įteikta dovanėlė.

Kalėdų pobūvis Įvyks gruo
džio 15. šeštadienį. 5 v.v. šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje. 
Seimininkės A. Plečkaitienė ir 
O. Norkūnaitė nuoširdžiai kvie
čia visas nares atsilankyti ir 
atsinešti dovanėlę 1 dol. ver-

BALTIMORĖS ŽINIOS

žią šventovę. Todėl prašau 
kiekvieno lietuvio, gyvenančio 
Baltimorėje. prisiminti to dide
lio patrijoto vėlę savo maldose, 
Advente ir Kalėdų šventėje.

Per pereitus 35 metus daug 
kas pasikeitė kaip pasaulyje, 
taip ir mūsų Baltimorės kolo
nijoj. Ne tik a.a. kleb. J. Lie
tuvnikas iškeliavo amžinybėn, 
bet per tą laikotarpį, kai esu 
su jumis, apie 1,800 lietuvių 
mus apleido. Nors buvo daug 
gimimų ir susilaukėm nauja
kurių, tačiau mirties padaryta 
spraga per tuos 35 m. nė nau
jagimiais, nė naujakuriais ne
buvo užpildyta; tad šiandien 
turime mažiau parapiečių, ku
rie laiko save nariais mūsų pa
rapijos; o mokykloje turime 
mažiau vaikų, negu turėjome 
praeityje. Todėl išlaikymas mū
sų gražiosios bažnyčios deda 
sunkesnę naštą ištikimiem, ku
rie myli savo tikėjimą, savo 
tautą, savo kalbą. Be galo dė
kingas, esu tiems lietuviams, 
kurie suprasdami mūsų parapi
jos padėtį ir atjausdami mano 
rūpesčius, kaip pereitais me
tais. taip ir šį rudenį, parėmė 
bažnyčios iždą, paaukodami 
mano prašomus $25 bažnyčios 

M. JONAS IR MARIJONA JASAIČIAI. Photo Richard Vandendberg

išlaikymui. Žinau, nusistebėsi
te sužinoję, kad pereitais me
tais buvo tik 100, kurie paau
kojo po $25, o nuo rugsėjo iki 
gruodžio 1 atsirado tik 86 as
menys, kurie atsiuntė iš viso 
$2,150.00. Tiems mūsų bažny
čios geradariams ir mano bend
radarbiams iš širdies dėkoju 
ir jų vardus maldingai miniu 
kas rytą aukodamas šv. Mišias. 
Teatlygina jiems Visagalis dan
giškomis gerybėmis ir atmoka 
jiems savo dievišku šimteriopų 
saiku.”

— Baltimorėje gruodžio 15 
d. 7 vai. vak. lietuvių salėje 
(851 Hollins Str.) Don Kuraitis 
pasakos apie savo kelionę į 
Lietuvą ir rodys filmus.

— Jonas ir Marijona Jasaičiai 
gyv. 103 Poppleton St., lapkri
čio 25 minėjo 60 metų vedybų 
sukaktį. Mišias jų intencija šv. 
Alfonso bažnyčioje aukojo prel. 
L. Mendelis. Jų sukaktis buvo 
paminėta Baltimorės akivysku- 
pijos laikraštyje “The Catholic 
Revievv”. Abudu kilę iš Lietu
vos. Jonas Jasaitis į Ameriką 
atvyko prieš 50 metų, Balti
morėje gyvena jau 41 metus. 
Dirbo siuvėju, dabar yra pen
sininkas. J. ir M. Jasaičiai turi 
4 vaikus ir 8 vaikaičius.

i inuinnn'iMiiTt-

IŠ VISUR
— Prel. Pr. Juras, Putnamo 

seserų rėmėjų pirmininkas, pa
aukojo seserim 2000 egz. savo 
leistų knygų. Pajamos iš tų 
knygų skiriamos Matulaičio na
mų statybai.

— Kun. Titas Narbutas pa
rašė naują veikalą “Marijos 
šventovės Amerikoje”. Iš viso 
jų aprašo apie 50. Knygą lei
džia Putnamo seserys.

— Hartfordo apygardos val
dyba vaikų laikraštėliui Eglutei 
paremti paskyrė 25 dol.

— "Laiko” spaustuvė Argen
tinoje, Avelanedoje, įsteigta 
lietuvių marijonų, mini savo 
dešimtmetį. Steigėju buvo kun. 
Pranas Brazys, MIC. Per tą lai
ką spaustuvėje išspausdinta 
apie 15 lietuviškų ir ispaniškų 
knygų. Dabar spausdinama 10 
laikraščių, iš jų 9 ispanų kal
ba.

— Sibiro lietuvaičių malda
knygės ispanų kalba Argenti
noje išspausdinta 7000 egz. 
Spausdino “Laiko” spaustuvė.

— Leonardas Petronis bai
gė medicinos mokslus Argenti
noje, La Platos universitete, ir 
įgijo gydytojo teises.

— Pietų Amerikos lietuvių 
antrasis kongresas šaukiamas 
Uragvajuje, Montevideo mies
te, 1963 vasario 23-24. Kongre
sui rengti komitetui pirminin
kauja Vytautas Dorelis, sekre
toriauja Gvidas Mačinskas.

— Jaunimo vasaros stovyk
lą Australijoje prie Adelaidės 
organizuoja ateitininkai 1963 
sausio 13-25. Stovykla bus kal
nuose. miške, tarp ežero ir jū
ros. Stovyklos organizatorius 
ir vadovas yra kun. P. Dauk
nys, MIC.

---Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacijos ir ateitinin
kų sendraugių suvažiavimas 
šaukiamas Adelaidėje gruodžio 
27-29.

— Adelaidės arkivysk. J. E. 
Matthevv Beovich davė sutiki
mą steigti lietuvių marijonų 
vienuolyną. Noviciatą manoma 
atidaryti sekančiais metais.

— Montrealin, Kanadon, iš 
Lenkijos atvyko Teresė ir Sil
vestras Steponauskai su trimis 
dukterimis — Ramute, ‘ Joana 
ir Vanda. Jų pasakojimu, Len
kijoje daug laisviau gyventi 
negu Lietuvoje, kur T. Stepo- 
nauskienė lankėsi porą kartų. 
“Maskva vis kiečiau Lietuvą 
spaudžia" — ji sako.

— Kun. Jonas Svirnelis, vie
nuolis salezietis Indijoje turėjo 
apleisti misijų vietą, kur pasta
tydino bažnyčią, mokyklą ir 
globojo našlaičius. Pasitraukė 
nuo kinų komunistų invazijos. 
Saleziečių rėmėjų prašo nesiųs
ti jam aukų senu adresu. Au
kas nukreipti: Rev. V. Endriū- 
nas. Cedar Lake, Ind.. U.S.A.

— Kalėdiniams sveikinimams 
atviručių su lietuviškais moty
vais ir įrašais galima gauti, 
rašant adresu: Ateitininkų Fe
deracija, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21. N. Y. Dvidešimt 
atviručių su vokais tik 1.00 dol.

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

610 pusi. Kaina 1 dol. Labai 
patrauKli. anka kaip dovana 
vtsok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 VVilloughby Avenue 
Brooklyn 21. N. Y.

i



DI$PLAY
O KOKO? HENRY WEYD4G & SON. Ine.

FUNERAL HOME

PAINT1NG < PLA8TERING

NAT COOPER INC.

REAL ESTATE
JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

Telefonas: Vlrginia 3-3544

HAVEN REALTYARTHUR POST

DISPLAY

BROS.

In NEWARK,

In SPRINGFIELD, N. J.

DR 9-214752 Springfield Avė.

Sav. B. KUČINSKAS

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

Resid. ILlinois 8-7118

Brangiai narei Jadvygai Vytuvienei, jos mamytei

Lietuvoje mirus, giliausią užuojautą reiškia

BRAND PAINTERS

BANGA TELEVISIOK

HIRE A CARRY BACK 
CADILLAC LIMOUSINE

JAMAICA PAINT CONTRACTING 
& FLOOR SCRAPING CO.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ARBATŲ IR ŽOLIŲ 

PUPLAIŠKIAI

Joseph And rusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

VETERAN Detective Bureau, Ine. 
Plain. cloths or uniformed Guards, 
Inveštigators, fully insured, tniss- 
ing persona traced. Civiį domestic 
and criminal.
4197 Park Avė., Brome, C Y 9-6620;
1 DeKalb Avė., B’klyn, MA 5-6655.

veltui — F.TJD,

Also Custom Built-ins. Ali Work 
Guaranteed — For fast efficient 
Service call LŪ 8-8008. Special con- 
sideration to Religious Institutions.

$1 a Lesson — Singing, Guitar, all 
Instruments; Dramatics, & Dancing 
Tutoring all School Subjects $2.00. 
Special consideration to Religious 
Groups. CL 1-6029 ask for Arthur 
Post, 1736 Ralph . Avė, Brooklyn.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 88V.

H A B LIMOUSINE SERVICE 
Door to Door Pick Up 
Boro of Brooklyn Only 

24 Hour Service '
Gan ST 8-9140 for Reservations 

Special consideration to Religious

Lietuvių Moterų Atstovybės 
New Yorico Klubas ■

Ali our nork guaračnteed. Our work 
is fast and effleient «t the most 
reasonaNe prices. Remember if you 
want the Best—CaH LA 8-3547 or 
HO 5-9307 — «*k for Jim Pahner.

R. D. tane W. F. James 
226 N. Main Street 
SAYVILLE, L. L 

LT9-V43?

BENSON ORUG CO.
Bayridge — Come in for your Xmas 
shopping. Free dehvery. Open Sun- 
days till 2 p.m. Special; considera
tion to religious groups. Call BE 2- 
7025 — ask for Mr. RINALDI — 
6501 llth Avenue, comer 65th St., 
Brooklyn, N. Y.

Plainview, L.l. —- Father’s going to 
Chicago, mother & 3 children want 
to jom him. Willing to sacrifice 9 
rm split, 5 bedrms. 2’į baths, Jarge 
living rm with fireplace, dining rm 
& kitehen with all yellovv built-in 
appliances, fenced plot, 2 car ga- 
rage, immaculate.' Only $29,400. — 
Owner, WE 5-9746

SALCO MACHINE CO, INC. 
FOR MOVING - RIGGING - 

DISMANTUNG A ERECTING 
Call BE 5-3355 

Ask for Sal Puglia 
LITHOGRAPHIC MACHINISTS 

Repairs and Service

AMATO & MANNA BAKERY
The Best in Italian Breads 

Freselle - Biscotti - Pasticcini 
Pasta per pizze. Ravioli fatti a casa 

Maccheroni - Cavatelli 
4559 White Plains Avenue 

(Bet. 239 & 240 Sts.), Bronx. N. Y.
Tel. FAirbanks 4-2370

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildytaas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vaL; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 1-AAT1

VENTRICE BROS.
Special importai LADIES ENG- 
LISH BICYCLES, while they lašt

Ventrice Bros, 637 Rogers Avė, 
Brooklyn, N. Y., IN 2-7377. Service 
& Repairs on American and foreign

BEAUTICIANS’ SUPPLIES 
& SHOP FDCTURES 

1103 Fulton St., Near Classon Avė. 
MA 2-4331 or ST 9-9734 

Rep. of Koken and all Name Brand 
Products

OUEENS NATIONAL FLOOR 
SERVICE

Floors seraped 150 sq. ft. price $15. 
We do Waxing at reasonaNe rates.

LENNY’S PIZZERIA 
THE BEST PIZZA IN T0WN 
Our Speciafty is Sicilian Pizza 

We Deliver 
.You Rkig — We Bring

1855 Nostrand Avė., Brooklyn, N.Y.
■ BU 4-9481

for the Quick and Easy TRAINTNG 
METHOD Phone or Wrfte for 
Booklet: Banford Beauty ScbooL 
165 W. 46 SL (B’way) PL 7-0938

Maspeth, L.l. netoli lenkų kat. šv. 
Kryžiaus bažnyčios geram stovyje 
1 šeimos MŪRINIS NAMAS iš 8 
kamb, 1^_ vonios, išklotos plyte
lėm, 2 mašinom garažas, barui į- 
rengtas rūsys. Galima lengvai per
dirbti į 2 butus. Tuojau parduoda
mas. Kaina $23,500. Tel.: IL 8-0192

Manufacturers of a Complete Line 
of Italian Style Foods; — also for 
sale at your local ųuality Frozen 
Food Counters.

LA L U I GI 
ITALIAN. RESTAURANT >

Family Style Cooking.... Cocktail 
Lounge — vvhere gourmets eat by 
choice and UOt by chance. 1315 Ave
nue J (Bet. 13th A 14th SL); TeL 
CL 2-3458, ask for your geniai host 

MR. LUIGI

GROŽIO SALIONAS 

"ROTA"
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir Lt 
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-8948

88-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

CHOOSE
B A N FO R D 

BEAUTY SCHOOL

“Tėviškės Žiburiai” lapkri
čio 29 pranešė, kad Alto vyk
domojo komiteto technikinis 
sekretorius ir Naujieną bend
radarbis Albinas Morkus atsi
dūrė iš Chicagos Lietuvoje 
ir “Pergalės” žurnale parašė 
“apysaką” apie Europos ir A- 
merikos lietuvius — kaip čia 
veikia pirmininkas Leonardas 
Mamutis, sekretorius Pijus Kar- 
kkntis ir kt. — “T. Žiburių” 
skaitytojas klausia: “Ar tai 
naujo kultūrinio bendradarbia
vimo su Lietuva pionierius?”

Darbininko spaudos kioskas 
adaras nuo 9-12 ir 2-6:30 vL 
popiet išskyrus sekmadienius. 
Yra prie Jamaica traukinėlio 
Myrtle ir Broadway St., 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N.Y. Tel. GLenmore 5-7281.

Elmont, L.l, St. Barnabas Parish & 
parochial school. Immeculate 3 bed- 
room brick ranch, landseaped plot, 
eat-in kitehen, living, dining room, 
att. garage, downstairs paneled of- 
fic^^eĄ, .laundry rm, j>layroom. Ex- 
tras. Priced for immediate sale. 2 
blocks. to A Shopping Center, 
transportations. Owner. LO 1-0832.

CHRISTMAS TREES 
Selected Blue Spruce Norvvay Bal
sam Fir Pine all sizes Dellvered. 

BURMAK NURSERIES 
Peekskill. N.T.; 914 RE 7-4060 

95 ORSGON ROAD 
Special consideration to religious 

Groups

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILU N. Y.

EASY DOES IT Exterminating Co. 
“No Pešt problem too big. Extermi- 
nating, Fumigating, Fogging, water 
bug expert. School graduat.e agent 
for Dept Of Agriculture. We travel 
Upstate New York. Call evenings 

Nl 5-7642
JOE DEE 1947 E. 13th Street

Pramogos—šokiai suaugusiems sek
madieniais 9 vaLv. $1.50 Šokių pa
mokos ir susirinkimai $2.50. Bend
ros ir individualinės pamokos mūsų 
studijoje ir jūsų namuose. Patraukli 
salė Įvairiem pobūviam, posėdžiam.
MID IŠLANO OANCE CENTER 

90 Broadway, Hicksvllle, L.I.
OV1-5300 — nuo 2 y. p.p. iki 11 v.v.

Ali new at Kneer’s! Planing Party? 
Fast! Delicious! Budget priced! —- 
Outside Catering — in your Home, 
Religious center, Clubroom, Office. 
Come in or phone RA 8-9607, ask 
for Brochure ‘K — KNEER’S Gol- 
den . Pheasant, 32-10 Broadway, 
Astoria^ L. L

Net ir Draugas jau pritaria, 
— darė.toliau išvadas A. Gin
tarinis, pasiskaitęs Draugo 
atsiliepimus apie Darbininke 
paskelbtą Valstybės departa
mento pareiškimą dėl kultūri
nių ryšių”. — Gerai, kad au
torius jaučiasi pritariamas ir 
Vhke ir Drauge. Bet ir A.P. 
šalčius taip jautėsi ir skelbė
si pritariamas Departamente, 
iki skaitytojai pamatė, jog pa
dėtis kitokia.

Book-Keeping and Payroll Service
Weekly, Monthly, Quarterly 

Reasonable rates. For fast, reliable 
Service call UL 9-0104 — ask for 

MR. JONELEIT 
Special. consideration to 

Refigiouš Groups

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos 

New Yorko skyriaus nariui

je. — Priežastis, tur būt, yra 
tos svarbios knygos aktualu
mas. Joje, anot autoriaus, rašo

d'ipl. inž. KĘSTUČIUI JESAIČIUI
mirus, širdingą užuojautą reiškia liūdinčiai žmonai, 
nums ir artiimesiems.

CASH & CARRY 
Quality and Service since 1920 
73rd Place & Cooper Avenue 

Glendale27, L. L 
VAn Dyke 1-1840

valstybinių organų pagalba 
puolė darbininkus, provokavo; 
areštavo, teisė ir daugelį ang
liakasių veikėjų'pasiuntė ant 
kartuvių”. Knyga Amerikoje 
po 30 metų neaktuali, bet kas 
kita sovietinėje pramonėje Lie
tuvoje. Ją išleido gal tam, kad 
ja aprūpintų savanoriškai vyks

ite norMy skribfc Darbininko tančhis iš Lietuvos f plėšinius 
ir pramonę Kazachstane, Urale, 
Donbase, kur vyksta proletaria
to kova prieš išnaudotojus.^ -

AACON CONTRACTING CO.
HOME IMPROVEMENTS

Painting — Interior and Ezterior 
Carpentry. Flniahed Baaement. • 
itpecfatty - Cttnptete altendioM - 
Financing arranged - No Down 
payment 1 to 7 joan. CL 1*3307

AU Types of 
SHEETMETAL WORK 

Manufacturers of 
SMOKE PIPE 

ADJUSTABLE ELBOWS 
and Sheetmetal Specialties

SAYVILLE FURNACE 
^SlOVgCO^Inc.

FORSONS JEWELER8. Fine Girta 
for Christmas. Special: 14 Karat 
gold Engagement sefs with genuine 
diamond, from $39.95 up. Laigė ae- 
lection of diamons, watches, silver- 
ware, lead cryaUls. Fine girta for 
all occasions. —5111 5th- Avenue, 
Bay Ridge, B’klyn; Tel. TR1-0377

AfA 

TEKLEI JANKAUSKIENEI

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPT1ON

beliks laukti, kad iš “veiksnių” 
Lietuvoje, pvz. atvyktų Jonas 
Šimkus ir aprašytų “Naujieno
se”, kaip jis 1941 važinėjo

Oaknyv ir lapai nuo kosulio, perša
limo. reumatizmo. geltHgėa, škorbu- 
to. ihkstų skaudėjimo, dispepsijos, 
kataro, kirmėlių; pataiso apetitų.

Pasarga: Jie yra kartūs, mažai 
reikia jų dėti; patartina vartoti su 
medum. Kaina $2.50 svaras. Visada 
gaunama pas f

FLORAL HERB CO., Dept.9 
J. Skinderio

I*. O. Box 305, Clinton, Ind.
Kanadoje fiOe pridėti pašto išlaidom

H*i«6*06 taikos rankos
“Aš nepykstu ant tų žmoaių,; 

kurie yra grubūs ir kurie mane^ 
jau ne kartą yra įskaudinę. Tie į 
žmonės yra toki — ir jie nega
li būti kitokį. Jie negali duoti 
daugiau, negu turi”, fl*. Gri-.. 
gaitis pagal Naujienas lapkri-1 
čio 23). Reikia manyti, kad ir! 
kiti nepyksta ant P. Grigaičio, 
tais pačiais sumetimais. Taigi : 
auga taika, atlaidumas.

Ųionybė ir jNterimss
“Net tokiame Vhke... net" 

ir ten jau atsiranda blaivesnių 
balsų”, pareiškė “Laisvėje”. A. 
Gintarinis, pasiskaitęs “Vieny
bėje” apie M. Brako pareiški
mus Vtiko sesijoje.

ANTANAS VAITKUS, vedėja*
84-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y. • Tai VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. • TeL STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato f namus lietuvišku* skilandžiu* ir sūriu*

-------We take all orders special price for Weddings and Parties —-— 
Hpme-Made Bologna

THOMAS LINDHOLM Chiropractor

1297 Lexington Avė., New York 28 
LE 4-5869, priima: pirmad., trečiad. 
ir penktad. nuo U vai iki 7 vai. pp.

HUNTINGTON OFFICE
700 Park Avė. — HA 3-6068 

Priėmimo vai. pagal susitarimų

ECOMOMY MOVERS 
M0V1N9 *nd. 8T0RAGE 
Z4K*) stud Lorb Dtatame 

No jobtoowni«nninn* too largo

Knygos Kalėdom
• Darbininko spaudos kioske 

galima gauti pačių naujausių ir 
anksčiau išleistų knygų: Dr. P. 
Mačiulio, Trys ultimatumai, 2 
dol., J. Daumanto, Partizanai 
4.50, Pr. Alšėno, Tūkstantis 
šypsių-3, V. Biržiškos, Aleks- 
andryno I tomas-10, Alės Rū
tos, Priesaika-3,25, žvaigždė 
viršum girios-4. Jono Aisčio, Po-, 
ezija-6. L. Andriekaus, Saule 
kryžiuOse-3," J. VaiČeliūno, An
trasis pasaulinis karas-5, K.V. 
Banaičio, 100 liaudies dainų su 
gaidomis-3.

.___ . Spaudos kioske yra ir dau-
sunkvežūmu, nurodydamas en- . , _ , . ... ... 
. -i. _ giau knygų, kurios tinka kale-
kavedistam stumtinus žmones, . f
, . .. . . . . dinem dovanom. Gaunamos vi-
kaip us tam buvo priverstas ir , ... , . .

sos lietuyiskos plokšteles, al
bumai, maldaknygės, lietuviški 
kryželiai, anglų kalba Įvairūs 

R. Mizara laisvėje lapkričio laidiniai apie Lietuvą, kalėdi- 
23 pranešė, kad jo knyga Mol- 
ly Maguires, kurią jis buvo 
prieš 30 metų parašęs angliš
kai, dabar, po 30 metų, išvers
ta ir išleista Lietuvoje. Tai pra
nešdamas, jis stebisi: “kaip čia 
atsitiko, kad lig šiol šios svar
bios knygos net autorius nei 
kas kitas neišvertė lietuvių 
kalbon ir neišleido Jungtinėse 
Valstybėse”, o išleido Lietuvo-

JONEB FOftWARDING 
. TRUCKING AGENCV 

/Worid vrMhr* fMįpiiig and Crating 
Free BBttaatea - Ptek and De

nvery Service. 
AIR FREKSEBT - TRA 

UL 7-5314
118-Rogėm Avenue, Brooklyn, N. X.

ma apie “darbininkų kovas 
prieš išnaudotojus”. “Kai an
gliakasiai kovojo, tai anglies 
kasyklų savininkai su šnipų ir

486 Roseville Avė. ....... HU 4-1436
202 Bloomfield Avė. HU 4-1521
850 So. Orange Avė........ ES 5- <046

8COTTS Loeg Marei'* Outatand- 
tog Sea Food ■ Re *t*ur*nL Steaks, 

' ChopsL CbclEtidl Eremge; additional 
new beautiftū private Dining Room 
aceommodafcing to 85 people. Ftee 
parking. Member of Diners A Ane- 
rican Earpress Chib. CaH IL9-9747; 
96-24 Queens^Bhrd., Forest Hills, LI

GIFT FOR THE SICK 
Enroll Your Loved Ones'in Special 
Prayers for Health of Soul and 
ody. A card «ill be sent in your 
name. Donation $1.00

J ' DAUGHTERS OF MARY 
HEALTH OF THE SICK 

Vista Maria, Cragsmoor, New York

La Rue Jack j >
InternatKUally Known 

PRIVATE INVESTIGATOR
Identification Expert. Civil - Cri
minal - Commercial and Industrial 
Investigations..— 39 Broadvvay St. 
New York City ; WH 3-9783

DAN'S MOVING & TRUCKING
BIG AND SMALL VANS 

We transport everything any time
Day or Night 

CLEANING AND DISPOSAL
103 Atlantic Avė., Lynbrook, N. Y.

Telephone LY 9-5894

REPAIRS ON PROJECTORS 
TAPĖ RECORDERS & CAMERAS 

We Pick up and Deliver. All our 
work guaranteed. Special consider
ation to religious groups.

SIMS CAMERA
EV 5-8282 18 Riverdale Avė. at E. 
98th Street, Brooklyn, N. Y.

RENTALS
You Can Now Rent a Brand New 
Name Brand TYPEWRITER at 
Low Rate from
APEX Typewriter and Stationery 
Corp. — Brooklyn’s leading Type- 
writer, Stationery & Office Supply 
Store. 555 - ’ 5th Avė.; Brooklyn;

ST 8-4890

OVERHEAD GARAGE DOORS 
Manually drUSlectrically Operated 

FREE. ESTIMATES 
Call CY 8-7068

MODERN GARAGE DOOR CO.
482 E. 180th Street, Bronx, N. Y. 

Special ^consideration to 
religious groups

MAURY McGEE -
UNUŠUXL .ŽNTIQUE' GIFTS for 
the Hard-To^Shop-For Person. — 
Novelty Boxes, Brasses, Silver and 
a collection of quaint items and od- 
dities. Children’s Furniture, Books 
and Toys.. — 521 East 87th Street.

YU 8-5523

-MOVING TtfACHINERY

Types of Machinery Transported. 
ROSE & GOLDMAN 

TRUCKING
- ' 331 Greemvich Street, N. Y. C. 

WO 2-4856

BICK CO. JEWELERS INC.
Special on all 14 KL Gold Charm*
& Bracelet*. Agency for Longine, 
Bulovą, Hamilton, Eterna, Trifari 
and Coro Jeweiry. Discount on all
merchan^i-Ae--A pearl necklace with
all purchases if presented with this 
ad. 763 E. Tremont Av. LU 3-0928

KAY’S YOUTH CENTER
Know a Good Buy? Now Hurry — 
Boys Huskies, Girls Chubbies. Low 
low prices. FuH line regular sizes.

1655 Sheepshead Bay Rd.
- Ūse oar^Lecy Away Plan

Alterations Free. Call DE 2-6458
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10 vai. vak.
Naujųjų Metų Sutikimas įvyks 
RIDGEWOOD LANES SALĖJE

modemiškai ir specialiai šiai progai išpuoštoje. Adresas: 
Irving Avė. ir Covert St. sankryža (šalia L. Atletų Klubo) 
Sakiai iki 4 vai. ryto, grojant Algio Starolio orkestrui. 
Svečiai bus pavaišinti gausiai skaniais lietuviškais valgiais, 
degtine ir šampanu. Veiks rengėjų bufetas. $10 asmeniui.

Staliukai (10 asmenų) užsakomi iš anksto pas;
JUOZĄ ANDRIUS] — Haven IMtr — T*tef*n«* VI 7-4477 

87-09 Jamaica Avenue, Woodhaven 21, M. T.
STASĮ PRAPUOLENI — Lietuviu Atletu Klube —■ Tel. HY 7-9758 

1332 Haluey Street. Brooklyn, N. T.
ALEKSANDRĄ VAKSEL] (vekarais po S vai.) — TeL VI 5-3249

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS
ė a ė a a a** <Ua sėuunfclCT kWCTTBMiT4aBB8l

vB KVUO TuSOSDD JC, VBU- 
SwMtfTu pttMBS -uratvos ugrfHns

Kova
>*_. Vnr- 11 Wl< ***»-
**** Wy4 AnHmt Įfmtmfric__ Re

alybė ir iliuzijos, Ark. T. Ma
tulionis —; tyliosios bažnyčios 
Cbintas, J. šokimas —; žvBgp-

FESUVAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS 8TEPONI8, savInlnka*

40 Easf 26th Street, New York City, N. Y. • MU 3-2928 
JAUKUS BARAS

Atnaujinkime senąsias pažintis . . . Sudarykim naujas! 
atsilankydami į didžiausią New Yorke

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ 

kurį rengia New Yorko sportuojantis jaunimas 
vadovaujamas Lietuvių Atletų Klubo 

1962 metu gruodžio 31 d.

WILLIAM J. DRAKE —

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė. 

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: Hfckory 16226

C. A. VOKET- 
Voluetaitis
ADVOKATAS 

41—40 74th St
Jackson Heights, N. Y.

▼d. NEwton 9-0420

LAIKRODININKAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y. 

VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

S1HHEN AROMBK IS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamnetoja* 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

f BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME 

M. P. BALLAS — IMrectorfūs 
ALB. BALTRŪNAS - BALT0N

— Prikala Vedline 
990 GRANO STREET 

BROOKLYN, N. V.
NOTARY PUBLIC

THEODORE VOUNNN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition 

123 E. 7th St, New York 9, N.Y.
GRamerey 5-1437

CARROL 
Funcral Home 

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, M A SS. 

PL 4-4757 PL 4-1199

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

kūnas Helsinky, Madrido, lietu-

ŽINIOS

ne-

LAISVĖS statolo BeMoe saloje prie New Yorko Čia kuriama* imigrantų musiju*.

105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

vargstančių lietuvių talpos

Adresas

— Socialinis <r filosofinis kli
matas šiaurės Amerikoje aka-

ko-New Jersey provincijos su
sirinkimas šaukiamas gruodžio 
13, ketvirtadienį, 3 vaL popiet

tualam. Darbai, idėjos ir L t 
Žurnalą redaguoja kolektyvas, 
vyr. red. Stasys Daunys, redak
toriai Petras Bagdonas, Juozas 
Baužys, Aloyzas Baronas, > Vla
das Būtėnas, Vincas Rygertas.

rį rengia Maironio vardo šešta-. 
dieninė mokykla, Imis gruodžio 
30, sekmadienį, 4 vai. popiet

TRYS ULTIMATUMAI
Dr. Petro Mačiulio, ilgame 

čio Lietuvos diplomatinės tar
nybos darbuotojo prisiminimai 
apie vokiečių, lenkų ir rusų ul
timatumus Lietuvai. Knyga jau 
atspausta ir išsiuntinėta platin
tojams. Taip pat šaunama Dar
bininko administracijoje, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N.Y. Išleido Darbininkas, kai
na 2 dol.

ms } save, M. Musteikis — Pla
taus masto studijų savaitė Vo
kietijoje, Prie mėlynųjų kalnų

Siunčiu savo auką $. 
reikalams.
Pavardė, vardas .....

Mokyklos vaikai išpildys pro
gramą. Kalėdų senis atvyks su 
dovaaų maišais, o žemutinėje 
salėje bus bufetas ir loterija.

SOLISTAS ARNOLDAS VO- 
KETAITIS IŠVYKSTA EU

ROPON
Solistas Arnoldas Voketaitis 

šį rudenį dainavo Mozarto ope
roje “Figaro vestuvės”, ope
rą statė N.Y. City Ctenter.

Gruodžio 14-15 dainuos Har
vardo universiteto programoje 
Bostone, Mass.

Gruodžio 16 dainuoja New 
Yorko Carnegie Hali.

Sausio 3 jis išvyksta į Euro
pą dainuos Italijoje, Austrijoje, 
Vokietijoje.

Jo pažįstami ir draugai lin
kime jam kuo geriausios sek- 

•mės. Reporteris M.

RELIGINĖ PLOKŠTELĖ

Jokūbas J. Stukas yra supla
navęs išleisti religinės muzikos 
plokštelę, kurios dar nebuvo 
Amerikos lietuvių tarpe. Įgie- 
dojimus numato atlikti Chi- 
cagos chorai. Plokštelė leidžia
ma ryšium su religiniu kongre
su, kuris regiamas New Yorke 
1964 metais.

CAMBRIDGE, MASS.
Kun. Antano Balthišiūno, 

Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos klebono, 25 metų ku
nigystės sukaktis ir pagerbtu-

680 Buschwick Avė., Brookly- 
ne, N.Y.

Darbininkui paremti Katali
kių Moterų Sąjungos 29 kuopa, 
kuriai ilgus metus Brooktyne Laisvųjų ir pavergtųjų susirin- 
vadovauja J. Terebeizienė, au
kojo 10 doL ir Ona Kadišienė 
iš Brooklyno — 15 doL Admi
nistracija už aukas nuoširdžiai 
dėkoja.

'Aid/ žurnalo jury komisija 
savo posėdyje New Yorke 1962 
gruodžio 8 nutarė ‘Aidų’ groži
nės literatūros premijos už 
1960-1961 metus neskirti.

Stasio Butkaus mirties pir
mųjų metinių pamaldos įvyks 
Tėvu Pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje, 680 Bushwick Avė. 
(kampas Willougby Avė.) Brook- 
lyne, gruodžio 16 d. (sekmadie
nį) 10 vai. ryto.

Po pamaldų vykstama į St. 
Charles, L.I. kapus uždėti Ra
movės vainiką ant Pirmojo Lie
tuvos Kareivio kapo.

Vincas Žemantauskas, 
metų amžiaus, gyv. 102-31 129 
th Str., Richmond Hill, N.Y., 
mirė gruodžio 7. Palaidotas iš 
Angelų Karalienės parap. baž
nyčios šv. Jono kapinėse gruo
džio 11 d. Buvo ilgametis An
gelų Karalienės parapijos ko
lektorius, uolus Darbininko 
skaitytojas, šv. Vardo draugijos 
pirmininkas ir daugelio gerų 
darbų rėmėjas, A.A. Vincas Že- 
manatauskas Dainavos jaunimo 
stovyklai yra paaukojęs 50b 
dol liko liūdinčią gimintitę 
Dorothy Grandpre.

įkus Wood- 
haven, N.Y. Sveikiname nau
jus skaitytojus. Prašome ir ki
tus prisiminti, kad Darbininkas 
yra geriausia dovana Kalėdom. 
Nuo šios dienos iki kitų metų 
galo su 1963 metų senimu ka
lendorium tik 5 dol. Rašykite: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė. Brooklyp 21, N.Y.

•Į Administracija 
=========!==:!!=====1

Nauji Darbininko skaityte jai
I.V. Araminas, Dayton, Ohio. S. Heights, Pa., A. Shinl 
Dranginis, Levittown, Pa. Z. 
Ruchin, Bayonne, N j. S. Lau
cius, Chicago, Dl. A.V. Dante, 
Philadelphia, Pa. A Kershenos- 
ki, Seymour, Conn K.K. Mik- 
las, Plainview, N.Y. J. Rastenis, 
Eudid, Obio. M. White, Brook
lyn, N.Y. J. Aučius, Brooklyn, 
NY. A. Radauskas, So. Boston, 
Mass A. Norvaiša, Cornwells

New Yorko Lietuvi, 
Ar pavalgydinai alkaną, apdengei nuogą brolį?

Ar paaukojai Balfui?
Iškirpk šį kamputį ir pridėjęs auką’ paskį^c Balfui —

• 
• 

M f
. 

-- 
,<■

*

Imigracijos muzčjaus vadovybė kreipiasi į lietuvius
Įsikūrus Jungtinėm Ameri

kos Valstybėm, šį kraštą padė
jo tvarkyti įvairiausių tautų, 
rasių, tikėjimo žmonės. Prieš 
keletą metų sumanyta pastaty
ti, prie Laisvės statulos imigra
cijos muzėjų, kuris rodytų, ką 
davė imigrantai šiam kraštui.

Muzėjų eilę metų planavo į- 
vairios patriotinės grupės ir 
mokslininkai, tyrinėdami istori
ją ir imigraciją. Šio darbo re
zultatai bus parodyti 1964 me
tų pradžioje, kada bus atidary
tas muzėjus ryšium su pasauli
ne paroda, būsiančia New Yor
ke.

Imigracijos istorija su savo 
įvairiais laikotarpiais bus pa
vaizduota nuolatinėje parodo
je. Daugiausia vietos bus ski
riama laikotarpiui nuo Vienos 
kongreso iki pirmojo Didžiojo 
karo (1814-1914). šiuo metu į 
Ameriką įvažiavo apie 33 mili
jonai žmonių. Bus pavaizduo
ta imigracijos priežastys, keliai, 
atsivežti daiktai ir tai, ką mi
grantai čia veikė ir ką pasiekė.

Norėdamas pavaizduoti kuo 
tikslesnę imigracijos istoriją, 
muzėjus ieško kuo daugiau ori

ginalių, imigrantų įsivežtų 
daiktų.

Kad šioje istorinėje perspek
tyvoje būtu pilniau ir plačiau 
parodyta lietuviu įnašas, savo 
parodai muzėjus nori tokių 
daiktų: šeimos šv. Rašto, kry
žių, maldaknygių, virimo kny
gų, dainų knygų ir kitų svar
bių lietuvių kalba knygų; dra
bužių — įvairių Lietuvos vieto
vių vyrų ir moterų tautinių dra
bužių pavyzdžių, brangenybių, 
papuošalų, laikrodžių, mažų 
kryželių, nešiojamų ant kaklo, 
apyrankių ir k ;muzikos instru
mentų, siuvinių, paveikslų 
vaizduojančių svarbesnius Lie
tuvos istorijos momentus, bal
dų ir k. Daiktai turi būti ge
rame stovyje. Geriausia kad 
būtų nedideli, kad tilptų paro
doje.

Jeigu vieną iš minėtų daiktų 
norėtumėt padovanoti imigraci
jos muzėjui, parašykite laišką 
žemiau nurodytų adresu ir ap
rašykite smulkiai tuos daiktus, 
kuriuos norite muzėjui dova
noti. šiuo atveju labai pagelbė
tų fotografijos. Mūsų specialis
tai su jumis susiriš ir pasirinks 
tuos daiktus, Įporie jiem atro
dys labiausiai reikalingi ir tin
kami. Prašome tik nesiusti 
čiy daikty, iš anksto mums 

pranešus ir pačių daiktų neap
rašius.

šis kreipimasis yra skubus. 
Mum nesvarbi finansinė pa
rama. bet tik kultūriniai daik
tai, surišti su lietuviais imi
grantais. Mes esame tikri, kad 
jums maloniai padedant ir ne
delsiant, turėsime galimybės 
pavaizduoti lietuvių Įnašą šiam 
kraštui ir nuveiktus darbus.

Visą korespondenciją siųski
te adresu: AM1 Historian, US 
Departamen* of the Infericr, 
National Bark Service
15 Pine Street
New York S, N.Y.

Ekonomistas Juozas Audė
nas paaiškina ir tarpininkauja 
investavimams į Mutual Funds 
ir nekilnojamųjų turtų (Real 
Estate) kompaniją, kuri moka 
8,4 proc. dividendo. 252 Cle- 
veland St., Brooklyn 8, N. Y., 
Tel. TA T9518 "

brolis Petras. Mišios buvo gruo
džio 3, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje, kur ve
lionis ilgus metus klebonavo, 

vės bus gruodžio 16 Longfel- Gruodžio 5 mišias užprašė pa
love mokyklos salėje. Bilietų ga- rapiečiai.
Įima įsigyti pas rengimo komi
sijos narius —- Joną Mockevi
čių, F. Remeikienę ir k., taip 
pat A. Daukanto ir J. Bačinskų 
krautuvėse. Rengėjai nori, kad 
salė būtų pilna, ir visus ragi
na kuo anksčiau įsigyti bilie
tus. Bus svečių ir iš kitų vietų. 
Pagerbimo metu bus ir meni
nė programa.

40 valandą atlaidai praėjo iš
kilmingai ir gražiai. Gražiai 
giedojo choras, vadovaujamas 
vargonininko Vytenio Vasiliū
no. Prie išstatyto Švč. Sakra
mento budėjo altoriaus ir mo
kyklos vaikai. Lietuvos vy
čiai, sodalietės, šv. Vardo drau
gijos nariai, tretininkės, Mote
rų Sąjungos narės.

A. a. prel. Pranciškaus Juš- 
kaičio vienerių metų mirties su
kakties proga mišias užprašė

Vytenio Vasyliūno vargonų 
muzikos popietė įvyks gruodžio 
13, ketvirtadienį, 12:15 v. M. 
LT. (Massachusetts Institute of 
Technology) koncertų salėje, 
kuri turi vargonus. (Salė vadi
nama Kresge Auditorium). Kon
certe išpildys Buxtehude Pre
liudą ir fugą D dur, Cesaro 
FrancoPierre — Maldą ir Jo- 
hanno Sebastiano Bacho — 
Fantazija ir fuga G moli. Kon
certuoti Vytenį pakvietė uni
versiteto vadovybė. Jis čia tę
sia fizikos mokslus daktaro 
laipsniui gauti. Įėjimas į kon
certą nemokamas.

Paplotėliai kūčioms gaunami 
šv. Petro parapijos salėje po 
bažnyčia ir taip pat salėje prie 
E. 7-tos gatvės po kiekvienų 
Mišių sekmadieniais. Kitomis 
dienomis klebonijoje.

Jono Romano vadovaujamo 
je radijo programoje gruodžio 
2 Marytė Grinkevičiūtė skaitė 
Pr. Lemberto eilėraštį, kaip lie
tuvis ilgis laisvės komunistinė
je vergijoje. Jono Romano sū
nus Jonas anglų kalba kalbėjo 
apie komunistinę vergiją Lietu
voje ir religijos persekiojimą.

Remonty fondui aukojo Ka
zimiera Janiūnienė — 100 dol., 
Ignas Sutkus 10 dol.

Jonas Malinauskas su šeima 
persikraustė į naujus savo na
mus Arlingtone.

Mrė: Antanas Varnas, Pet
ras Kosinskas, Jonas Petraus
kas, Zigmantas Janilis, Vikto
ras Karvelis, Donatas Antanė
lis iš Brightono. Visi palaidoti 
su bažnytinėmis apeigomis.

Karšt. Patr.

Stephen Bredes, Jr 
r 

ADVOKATAS 
87 Sheridaa Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

TeL APplegate 7-7083 !

EVergreen 8-9770 

Joseph Carszva 
G R A B O R I U 8 

BALSAMUOTO.TAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

t. B. SHALINS
- ŠnlirslrBs 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prio Vartyt Parkimv Statfoe) 

WOOOHAVSN. N. V.
Suteikiam earMnsrae laidotuves 
KoplylHor nemokamai visose 
miesto dairas: veikto ventiliacija 

Tel. Virtinis 7-4499

KARTONAS
Funeral Home

FUNERALHOME
I97 WEBSTER Aver
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI 
Ir BALZAMUOTOJAS 

Cnmbridųe, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų 'r "•**! 
Nauja moderni*** koplyčia Nr- 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge Ir Bostono kolonija* h- 
miauktomis kainom!*. Kalno* tos


