
De Gaulle kova su senatu

buvoADENAUERIS su nauju apsaugos ministeriu Kai Uwe von Kassel.

Amerikos raketa nukeliavo į saulę

EUROPOS?

kiti Ame-

POPIEŽIUS JONAS XXIII kalė 
dinę kalbą saky*s gruodžio 22.

noras ati-
vidaus į*

— Mariner 2 gruodžio 14 pa
siekė Veneros sritį per 21,500 
mylių nuo Veneros ir nukelia
vo toliau Į saulės sritį šešta
dieni raketa jau buvo nuo Ve
neros per 254,000 mylių, nuo 
žemės per 36.6 mil- mylių nuo 
saulės per 66.6 mil. Instrumen
tai veikė ir žinias perdavė; jos 
bus išaiškintos tik vėliau

PREZIDENTAS KENNEDY 
dvejų metų.

Prez. Kennedy 
po 2 metu darbo

Jau 
367

Kongreso komisija priešame- 
rikinei veiklai tirti susidomėjo, 
kiek komunistai veikia per są
jūdžius, kurie kovoja už taiką. 
Apklausinėjo 6 liudininkes iš 
sąjūdžio “Moterys kovoja už 
taiką”. Jos atsisakė pareikšti, 
ar jos buvusios kada komunis
tės. Sąjūdžio steigėja Mrs. Wil- 
son pasisakė, kad sąjūdis ne
sirūpina, ar jų nariai nėra ko
munistai. Komisija pasidarė iš
vadą, kad komunistai braujasi 
į sąjūdžius taikos reikalui.

— Balionas su kapitonu Kit- 
tinger, Jr- ir astronomu White 
buvo paleistas gruodžio 13- Ba
lionas pakilo iki 85,500 pėdų 
ir po 18 vai. 32 min. nusilei
do N. Meksikos dykumose lai
mingai

— Merk Zborvwnld, Sovie
tų šnipas, vokęs panašiai kaip 
Alger Ifiss, nuteistas 3 metus 
ir 11 mėnesių

NESANTAIKOS RAKETA — Sky 
Soft.

filtruotais partizanais- Tačiau 
yra įsitikinę, kad bent komu
nistai partizanė jau nelaimi 
kovos Pietų Vietname. Jų ag
resiją sulaikė Amerikos 11,000 
patarėjų Pietų Vietnamo ka
riuomenei ir kasmet Amerikos 
duodama Pietų Vietnamui pa
rama 350 mil- dol. Skaičiuoja
ma, kad komunistų partizanų 
branduolys siekia 25,000 -30, 
000, Pietų Vietnamo regulia
rios kariuomenės yra 175,000 
Kautynėse komunistų ir kariuo
menės nuostoliai yra 2.5:1.5.

Konferencijoje Indiją rėmė 
J. Arfabų Valstybė; kom. Kini
ją rėmė Indonezija, Ghana. 
Burma, Ceilonas, Cambodia,

Prezidentas Kemedy gruo
džio 17 pasikalbėjime su CBS 
atstovais pareiškė, kad_ praeis 
dar kiek laiko, iki bus gali
mas susipratimas su Sovietais. 
Jis pats mano, kad sugyventi 
taikoje būtų galima, jei Sovie
tai atsisakytų siekimo plėsti 
savo Įtaką ir galią ir nedarytų 
taip, kaip dabęr daro Kinijos 
komunistai.

Prieš Kalėdas buvo didelis 
diplomatinis vakariečių judėji
mas. Apsaugos sekr. 
ra lankėsi Londone, 
sekr. Rusk lankėsi 
Nato konferencijoje.

KALĖDŲ PROGA. Los Angeles ae
rodromo bokštas.

McNama- 
Valstybės 
Paryžiuje 
Anglijos 

min. pirmininkas Maanillanas 
gruodžio 14 lankėsi Paryžiuje 
ir tarėsi, su de Gaulle. Iš ten 
atvyko į Bahamas ir gruodžio 
19-20 tarėsi su prezidentu Ken
nedy. Toliau dar kelionė pas 
Kanados min. pirm. Diefenba-

siūlydama Anglijai kitų rake
tų. Tačiau anglai palaikė tai ir 
prestižo ir savo tautinės politi
kos siekimu turėti savo raketą. 
Jei Amerika atsisako nuo ga
mybos, tai anglai grasina per
žiūrėti visas sutartis dėl Ame
rikos raketinių bazių Anglijoje. 
Min. pirm. Macmillano atsi
lankymas pas prezidentą Ken
nedy turi tikslo išaiškinti la
biausiai tą naują Skybolt rake
tos konfliktą.

KOMUNISTAI TAIKOS SĄJŪ
DŽIUOSE

Amerikiečiai vertintojai ne
tvirtina, kad Pietų Vietnamas 
laimi kovą su komunistais-in-

De Gaulle min. pirmininkas 
Pompidou gavo parlamento pa
sitikėjimą 268-116. Opozicijo
je buvo komunistai, socialistai, 
dalis radikalų —■ viso 69. Pom
pidou paskelbė jau žinomą de 
Gaulle programą: siekti savo 
atominės jėgos, remti Nato, 
bet jo rėmuose siekti ypatin
gai bendradarbiavimo su Vo
kietija.

Nauja vyriausybė atsistojo 
iš karto griežtoje opozicijoje 
senatui — prezidentas de Gaul- 

-le-4tsišakė

nei 
mai

dėjusi anglų sumanytą raketą kė nuo tolimesnio bandymo, 
pagaminti, išleido 500 mil. 
bandymam, bet raketa nevei
kia sėkmingai; Amerika atsisa-

“Nesu tarimas tarp sąjungininkų pasirodė visu aštrumu. Sunku 
tikėti, kad nesutarimas greita ji ir

Ženevoje ųusiginklavimo 
konferencija pertraukta nuo 
gruodžio 21 iki sausio 15.

— Amerikos delegacija nu
matė Vengrijos klausimo refe
rentą N Zelandijos atstovą 
Munro atleisti nuo tos pareigos 
ir klausimą pavesti gen. sek
retoriui. Aiškinama, kad tokiu 
būdu Vengrijos klausimas ga
li būti išimtas iš darbų tvar
kos.

nato delegaciją, kuriai pir
mininkaus senato pirmininkas 
Monnerville. Pompidou uždrau
dė savo ministeriam dalyvauti 
senato posėdžiuose, jei juose 
pirmininkaus Monnervil- 
le. Monnerville buvo griežtai 
prieš de Gaulle skelbiamą re
ferendumą, prezidento rinkimų 
įstatymui pakeisti, aiškinda
mas, kad tai prieš konstituci
ją. Dabartiniu boikotu vyriau
sybė, matyt, siekia priversti 
senatą, kad pirmininką pakeis- 

bet kokią se- tų.-— -4

— Vatikano laikraštis Os. 
Romano paneigė gandus, kad 
popiežius Jonas XXIII serga 
vėžiu.

— Amerikos komunistų par
tiją gruodžio 17 nuteisė nu
bausti 120,000 dol. už tai, kad

vas.
Naujausias ir aštriausias 

klausimas, kuris sukėlė Angli
ją ant kojy prieš Ameriką — 
tai raketos Skybolt gamyba.

McNamarai nepavyko susi
tarti Londone. Amerika, paža-

Nepasitikėjimas, < 
tarp saviškių?

Rusk: Vakarų suskili
mas didesnė grėsmė

Sovietų grasini-
— Taip buvo in

formuota 1961-jų metų 
kalėdiniame numery. 
O 1962?...

- Taika ir ramybė žmonėm ge
ros valios ... Tačiau politiko
je žmonės nepasitiki savo kai
myno gera valia. Nepasitiki ge
ra valia netgi sąjungininkai sa
vo tarpe...

Po konferencijos Paryžiuje 
oficialius miglotus pranešimus 
sudramatina neoficialūs. Kaip 
rašo The Christian Science 
Monitor korespondentas iš Pa
ryžiaus, aštriausias nesutari
mas iškilo tarp Amerikos ir 
Anglijos dėl Skybolt raketos.

Amerikiečiai aiškina, kad tą 
raketą daryti neapsimoka — 
per brangi ir blogai veikia. 
Anglai aiškina, kad Skybolt ra
keta reiškia Anglijos neprik
lausomą atominį ginklą; Wa- 
shingtc''as tai žinąs, ir dėl to 
nenorįs jos gaminti, nes ne
norįs išleisti atominio monopo
lio iš savo rankų. To neslėpė 
Amerikos delęgacija ir Pary
žiuje. Ji pareiškė: sąjunginin
kų saugumui užtenka Amerikos 
atominių ginklų; tegul europio 
čiai sukuria pakankamą koo* 
vencinės kariuomenės pajėgą.

Konfliktas tiek aštrus, pa
sak laikraščio, kad daugelis an
glų, kurie anksčiau buvo prieš 
stojimą Į Europos ūkinę bend
ruomenę, dabar ima krypti į 
ją, kaip į priemonę būti ma
žiau priklausomiem nuo Wa- 
shingtono-

Medaus mėnuo, atėjęs su

Kalbų rezultatai paskelbti 
tik labai bendrais žodžiais. Rusk 
užtikrino, kad derybose dėl 
Kubos nieko nesutarta su Mas
kva Berlyno ar kitais kuriais, 
ne Kubos, klausimais. Visi są
jungininkai Amerikos griežtą 
politiką Kubos reikalu sveiki
no. Rusk aiškino, kad po Ku
bos įvykių Vakarai turi daugiau 
galimybių imtis ' patys inicia
tyvos. Anglijos min. Home pri
tarė, bet Prancūzijos min. de 
Murville patikslino, kad Berly
no klausimu vakariečiai neturi 
rodyti jokios iniciatyvos dery
bom. Kas sutarta Nato karinės

Iš pasitarimų tarp Anglijos 
min. pirm. Macmillano ir prez 
de Gaulle pasirodė neoficialių 
žinių, kad de Gaulle leido pasi
rinkti Macmillanui: arba Ang
lija eina su Europa, t y. įstoja 
į europinę rinką ir vykdo bend
rą politiką su atominės jėgos 
sutūrimu, arba Anglija eina su 
Amerikos politika, bet tada JI 
turi Ūkti žalia europinės rto-

— Kalifornijoje plinta mada 
namus įsitaisyti ant ratų 
(trailerius). 1956-9 pagaminta 
visoje Amerikoje 600,000 to
kių ratuotų namų. Dabar jų 
vartojama jau 450,000. Ypačiai 
jie populiarūs pietų Kaliforni
joje, kur smarkiai įsikuria nau
ji ateiviai — Kalifornijoj kas
dien po 1,500 naujų gyvento-

J. Tautos pasmerkė Portuga
liją, kam ji vartojanti Nato 
ginklus prieš sukilėlius Angolo
je, Mozambike ir Guinejoje.

Newsweek pakartotinai rašo, 
kad Vengrijos klausimas iš J. 
Tautų darbų tvarkos gali būti 
išimtas. Deramasi dėl kompro
miso: Vengrijos komunistinė 
valdžia paskelbs laisvės kovo- 
tvviam kardinolui Mindszenty 
amnestiją, Amerika atsiims iš 
darbų tvarkos Vengrijos klau
simą.

ŠALTASIS KARAS ŠVELNĖS?
Iš Chruščovo, J prezidento 

Kennedy ir valstybės depar
tamento pareigūnų pareiškimų 
spaudoje pasirodė spėjimų, kad 
šaltasis karas gali švelnėti.

LOTYNŲ AMERIKA IR AME
RIKOS PINIGAI

Kuboje Castro nusavino a- 
merikiečių turto už 1 bilijoną 
dol. Nusavinimo keliu pasinešė 
ir Brazilija. Nuo tada J. Vals
tybių kapitalas ėmė vengti lo
tynų Amerikos. 1957 buvo in
vestuota J.V. kapitalo į loty
nų Ameriką 1 bilijonas, o 1961 
nukrito iki 200 mil.
VIDURIO RYTUOSE:

— Syrija sutraukė kariuome
nę prie Izraelio sienos Izraelis 
aiškina, kad tai tik 
traukti dėmesį nuo 
tampos

— Maskvoje trys 
rikos atstovybės pareigūnai ap
kaltinti turėję ryšių su suim
tuoju Šnipu Penkovskiu.

Kitos problemos taip pat 
daug sunkesnės, nei galima 
manyti—Kongo, Pakistano -In-

Ceilone posėdžiavo Azijos- 
Afrikos vadinami neutralieji. 
Jų nutarimuose Indija laukė 
moralinės paramos prieš kom. 
Kiniją. Jos nesulaukė. Konfe- vykdydamos Indijos politikos 
rencijos nutarimuose įžiūrėjo 
patarimą sudaryti neutralią z<F 

dijos sugyvenimo klausimas. ną, kuri būtų Indijos teritorijo- 
’ je Indijoje tokis “neutralių- 

nutarimas vertinamas kaip 
U Thant, gen. sekretorius naujas ženklas, kad Indijos už

sienių politika buvo klaidinga.

— Vokietija pareiškė pro
testą, kad J Tautų sekretoria
tas išsiuntinėjo rytų Vokietijos 
pareiškimą J. Tautų nariam ir 
tokiu būdu parodė faktinį pri
pažinimą. Tai jau ne pirmas 
tokis J. Tautų biurokratijos 
triukas.

tebeveda derybas dėl ūkinių 
sankcijų prieš Katangą — kad 
kaimyninės valstybės Katangos 
mineralų nepraleistų, o kitos 
valstybės jų nepirktų

jėgos klausimu, nepaskelbta. 
Tačiau valstybės sekr. Rusk 
grįžo su įsitikinimu, kad Ame
rikai teks naujų Įsipareigoji
mu ir šioje srityje.

Anglijos Įstojimas i Europos 
ūkinę bendruomenę buvo vie
ningai pritartas prezidento de 
Gaulle ir min. pirm. Macmil
lano,

tačiau nuomonės išsiskyrė 
dėl technikinių klausimų, ku
rie vėl turės būti svarstomi 
Briusely. Tuo tarpu Anglija sto
vi prieš pasirinkimą: ūkiškai į- 
sijungti į Europos bendruome
nę ar ūkiškai laikytis vienybė
je su Comonwealthu šalia Eu
ropos. Pasirinkimas neleng-

Kennedy vyriausybe, Londono 
ir VVashingtono santykiuose, at
rodo, jau visiškai pasibaigęs. 
Net Sueso konflikte santykiai 
tarp Amerikos ir Anglijos ne
buvo taip Įtempti-

Įtampa atsiradusi, sako tas 
pats laikraštis, su Kubos įvy
kiais. Europiečiai pajuto, kad 
Amerikos jėga didesnė, nei 
manyta. Tai pajuto ir patys 
amerikiečiai, ir McNamara Pa
ryžiaus konferencijoje 
griežtas; jį rėmė Rusk. Teisin
gai ar klaidingai europiečiai 
jaučiasi apeinami. Atgijo Įtari
mas, kad Washingtonas galt su
sigundyti susitarti su Maskva 
Europos sąskaita. Nors Rusk 
užtikrino, kad derantis dėl Ku
bos kiti klausimai nebuvo tar
ti, tačiau sąjungininkai įtaria, 
kad slaptai Berlyno klausimas 
buvo svarstytas.

nesiregistravo kaip sovietų a- 
gc’ tas.

— Rytų Vokietijos komunis
tų lyderis Ulbrichtas gruodžio 
15 pareiškė, kad nėra skubu 
išstumti vakariečius iš Berly
no; svarinau sutvarkyti Slė
nius reikalus
Užsieniečiai Amerikos katalikų 
universitetuose

Amerikos katalikų universi
tetuose ir kolegijose 1961-62 
studijavo 5,545 užsieniečiai iš 
119 kraštų, daugiausia iš -Kana
dos — 516. Daugiausia užsie
niečių studentų Georgetowno 
urtiversitete Washžngtone — 
538

— New Yorko laikraščių 
streikas trunka jau dvi savai- 
tęs. Streikuoja 20,000 spaus
tuvių darbininkų- Neišeina 9 
dienraščiai, kurie aptarnavo 5 
mil- skaitytojų.

— Robert Kennedy lankėsi 
pas Brazilijos prezidentą Gou- 
lart BrazHijos ūkio gelbėjimo 
reikalais.

pavyzdį, laikėsi “neutralumo”.
PIETŲ VIETNAMAS IR KO

MUNIZMAS

AUDROS IR EUROPOJE
Vėjai iki 120 mylių Anglijo

je išvartė medžius, užmušė 6 
žmones, Skandinavijoje pri
vertė sniego, prie Olandijos 
krantų gruodžio 16 nuskandi
no prekinį Vokietijos laivą su 
17 žmonių; išgelbėtas tik vie
nas, Prancūzijoje staigios Pa
vandenės
TARP MASKVOS IR KINIJOS:

— Sovietų eksportas į kom.
Kiniją 1960 buvo už 817 
dol., importas už 848 mil. 
1961 eksportas tesiekė 
mil., importas 551 mil.



LIETUVOJE

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

visiems pirkėjams linki

Antanas ir Erna Antanaičiai
savininkai krautuvės

64-09 56th Rd.. Maspeth 78, N. Y. Tel. DA 6-7250

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

(nukelta į 5 pcU
370 UNION AVENUE

Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl kito laiko.

Ask forthe neto Bond 
Gift Envelope—if s

Kaina su persiuntimu >140 
Visada gaunama pas:.

žmones, tai jų vadai susirinkę 
girtuokliavo pas kleboną Šim
kų.” Toliau apie kleboną šim-

Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Dirbama kasdien nuo 3 ryto iki 6 vai. vak.; Sckmad. uždaryta.

tomis kainomis. Lietuviška duona, sūriai, dešros, kumpiai,

Norite geros—meniškos fotografių

200 Orchard Si. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

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

*čia netfu ta*. Jto ir mrr* tam. kad 
j* frirtfiMPt gfettH kilta 

sa- žmones taip sasn fantas. tad 
tarigMų standartą pakeltume 
ir pagrįstume nesava naudišku- 
mu ir meile, įsipareigojimu pa
keisti žmogų ir ; visuomenę, 
nors tektų atsisakyti ir kažin 
kokių patogumų. Krikščionybė 
turi būti praktikuojama septy
nias dienas per są vąitę.

Pirmojo pamokslo klausė 
400 žmonių. Išskyrus Kalėdas 
ir Velykas, niekada daugiau 
tiek nesusirinkdavo. Viena mo
teris, parapietė, giliai prakti
kuojanti ir keturių vaikų moti
na, sykį jam paaiškino, kodėl, 
daugiau tiek nesusirenka į jo 
pamokslus: “žmonės norėtų la
biau klausti, kaip jie supran
ta krikščionybę, o ne kaip Kris
tus.” (B.d.)

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 
TeL HYacint 7-4677

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

Priima užsakymus Kalėdų ir Naujų Metų progomis papigin-

NUOŠIRDŽIUS LINKĖJIMUS SIUNČIU 
mano vadovaujamos radijo valandos klausytojam, 

rėmėjam, bičiuliam ir bendradarbiam, 
visiem linkėdamas skaidraus Kalėdų džiaugsmo, 
o brangiai Tėvų žemei — Lietuvai prisikelti vėl 

laisvai ir nepriklausomai

skilandžiai ir paukštiena. Perkant didesniais kiekiais prista-

Sovetskaja Litva Nr. 275 
paskelbė K. Stoncelio, Rasei
nių kompartijos sekretoriaus 
raštą, kaip jie kovoja prieš 
religiją, koki tos kovos vaisiai. 
Pradeda nuo vaisių:

vo reikalinga raganų medžiok
lė”. Esą “žmonės su pasipikti
nimu klausėsi pasakojimų apie 
žvėriškas inkvizicijas Viduklės 
apylinkėse, sužinoję/ kad jų 
gimtosiose vietose žvirgždžių, 
Peldžiūnų ir kt., kaimuose lau
žuose buvo sudegintos Jurgai
tytė, Sumienė, Lašienė, Burai- 
tienė ir kt. apkaltintos ragana
vimu. Nebuvo nutylėti ir toki 
klausimai, kaip: kam tarnavo 
inkvizicija, kas organizavo tas 
bausmes ir tt.”

Keep freedom in your future with '

U.S. SAVINGS BONDS

187 ORCHARD ST„ N. Y. C. Tel. GB 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 i užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

ii- ™ • i- — -ve tssmvtmma ir pajamom. 
“Tamsta tarp jų būsi laimin
gas, Je solidūs, geri žmonės; 
pe nov^o jauno žmogaus, ku
ris jifem vadovautų”. Taip jam 
kalbėjo pradžioje darbo. O ir 
atlyginimas — apie 8,000 dol. 
metam.

Ko nori paraptočiai?
Pasakojasi, kaip jis pasakė 

pirmą pamokslą, kuriame išdės
tė savo pažiūras į krikščiony
bę. Sakė, kad krikščionybė nė
ra religija, kuri reikalauja vei
dus laikyti ištysusius, atsisaky
ti nuo pramogos ir juoko. 
Krikščionybė nėra tik draudi
mas — “nerūkyk”, “nesilankyk 
pobūviuose” ir tt. Krikščiony
bė yra raktas, kuris atrakina

There’ll be a lot of Christmas shopping at 
our Savings Bond window this year. 
You’re invited to join in.

When you give U. S. Savings Bonds, 
you give a gift that grows in value. Every 
$3 grows into $4 by the time your first- 
graders get into high schooL

Even more important, themoney you 
put into Savings Bonds helps keep our 
country strong—physicaUy and financially. 
Only a strong America can defend freedom 
and help keep Peace on Earth.

If there’s anything you’d likę to 
know about Savings Bonds for invest- 

gifts, drop in.ment, income, 
While you are 
here, you are 
also invited to 
ask about our 
checking and sa v- 
ings accounts, 
safety deposit 
boxes, and our 
manyotherbank- 
ing Services.

PALANGOS 
TREJOS DEVYNERIOS

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

“1943 klebonas Šimkus su 
gestapininkais inscenizavo ‘ste
buklą’: bažnyčios bokšte pasi-

• ATHOL, Maus. - 61 Mt Pleasant Street .......
• BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue _
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 FHImore Avenue _
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue _
• CHICAGO 22, IH. — 2222 W. Chicago Avenue

prieinamiausią kaina

KATALOGAS 
pareikalavus prisiunčiamas veltui

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

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

fUnariniai nrifltatoMŪ ne anktfian taip no 1% •— 2 mėmurin 

HMfltataritaJtanšMBi INtltO kainom 
•ririta medfiagos - importuotos fr vietinės— 

G-joas kzautavėM

a PATERSON 1, N. J. — M Main Streat-------------
• PASSAIC, N. J. — 171 Markat Street -------------
• PMILADELPHIA 23, Fa. - 525 W. Glrard Ava.
• PITTSGUMH 3, Fa. — 1015 E. Careon Stroat _ HU 1-2750
• SAN FRANCISCG, C«M. — 2070 Sutter Street--------Fl 0-1571

gyvenimas yra toli nuo to
bulybės. Dar vaikas aš buvau 
nugąsdintas nekrikščioniško el
gesio tų, kurie buvo laikomi 
bažnyčios šulais... Bet aš sa
ve klausiau: ar ne kunigo dar
bas pataisyti tas klaidas bažny
čios gyvenime? Tam jis ir yra 
pašauktas.

“Taip mano sprendimas bu
vo padiktuotas ne jausmo, bet 
apsimąstymo, maldos, Biblijos 
skaitymo ir aplinkos stebėji
mo”.

■ 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 Nevr Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

DABAR Jūš GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraMus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
Hte/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

raigtjos, kosulio, gerkles skaudėji
mo, kartCiavtano. krupo, blogo ūpo, 
bendro nusilpimo, inkstų ir kepenų 
UO-

Cor. DELANCY, N.YX.
KRAUTUVES ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS BEBTADDSNĮUS, NUO » RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckanteino krautuve** kalbama ruaiikai, lenkittai, ukrainittai 
Vattuoti BMT laupant £aaex Street, kelti* elevatorium į virau, 

arba IND traukiniu D-8 Avenue iki Delaneey &reeL
Atąlnetkite *| ekelbimą, kuri* bus ypatingai įvertinta*

Rl 3^440
• LOB ANGELES 22, CaHf. — 960 So. Atlantic Slvd. _ AN 1-2554
* LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street __________

SANDĖLIS VISOKIŲ
STEBUKLINGAS Dievo Motinųe ARBATŽOLIŲ 
pav*įk*l**' Šiluvoje. Nuętr 
atsiųstą •» Lietuvos 1957 m.

Šitas kompartijos sekreto- 
riaus raštas įdomus. Viena, jis 
yra receptas, kaip gaminama 
komunistinė ateistinė propa
ganda: paima dalį tiesos iš vie
no fakto, dalį tiesos iš kito fak
to, sumaišo ir gauna komunis
tinį melą. Konkrečiai: buvo 
dvejopi šaudymai: šaudė sovie
tiniai naciai, šaudė vokiški na
ciai ir šaudė vėl sovietiniai na-

_ Ll 2-17S7 
. TL 5-2574 

EV 44952 
. Dl 54909 
. BR 0 0900 

e CHICAGO 0, IIL — 3212 So. Halstead Street----------  WA 5-2737
e CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ---------  TO 1-1000
e DETROIT, Midi. — 7300 MicMgan Avenue-------------VI 1-5355
e GRANO R A Pi OS, Mfch. — 000 Bridge SU N.W-------GL 04259
O HAMTRANCK, Mteh. — 11333 Joe. Campau ----------- TO 7-1575
e HARTFORD, Coen. — 132 Fraeklin Avenue-----------  CH 9-4724
o IRVINGTON 11, N.J. — 792 SpringfieM Avė. 
* YOUNGSTOWN 3, OMo — 21 Fifth Avenue ...

Važiuojant *ubway: CANARSIE Line — iilipti Lorimer stotyje; 
JAMAICA Line — Hewe* stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan St. — Lengva gauti vietą automobiliam* paotetytL

Mtti visada sveikas, turitų vartirti 
TREJANKĄ — tai geriausias vais
tas nuo dispepsijos, vidurių užkie
tėjimo. nėvir«aninu>. stokos apeti
to, iirdies supykinimo, išpūtimo, 
pilvo sugedimo, reumatizmo, neu-

Ar gali dar būti goraMČ? pa
rapija? /

Ketveri metai kolegijoje, tre
ji metai seminarijoje, vakarais 
uždarbiavimas parduotuvėje ir 
kt, vedybos dar studentaujant 
kaip čia įprasta, ir 26 metų vy
ras teigė seminariją su pagy
rimu. O svarbiausia — jo nusi
statymas nepasikeitė. Rodės, 
kad verta aukotis tam, kam 
kunigas skirtas. Su tom min
tim sutiko visai ir jo žmona.

Buvo pakviestas užimti kuni
go vietą rytuose, viename prie
miestyje,- kuriame yra 10,000

loma į namus nemokamai.
jB**j*i*ĮĮ**Į*MĮ**r'

dienų Vakarų pasaulmi. Dėl to 
ir knspšam dėmesį į ano dva
sininko kad kuriuos pastebėji
mus su tyliu klausimu: ar ne
same ir mes panašūs kai kuo 
į jo aprašomus parapiečius?

Ar populiaru Amerikoje eiti 
į kunigus?

Aš niekada nelaukiau — pa
sakoja nežinomasis —, kad ku- 

: nigo gyvenmias būtų lengvas, 
i Kai būdamas paskutinėje vidu- 

• : rinės mokyklos klasėje pasa- 
: kiau savo draugam, kad žadu 

j eiti į kunigus, jie ėmė dairytis 
i į mane su nustebimu ir su tam 
f tikru nejaukumu. Tėvas, kuris 
| uoliai lanko bažnyčią, atsiliepė: 

‘ tai sprendimas jausmo įtako- 
į je. Motina tikėjosi, kad sūnus 

: ‘ būsiąs teisininkas. Tad sūnaus 
‘ sprendimą sutiko su nusivy- 
> limu: esą jis palaidojęs galimy- 
‘ bes kuo nors tapti...

Kas patraukė j kunigus?.. 
! į “Aš nebuvau reikalingas ki- 
: ■ tų pritarimo”, — sakos nežino- 
;' masis. “Turėdamas artimų ry- 
; Į šių su krikščionim biznieriais 
; ‘ ir skaitydamas Bibliją, jis ta- 
i ‘ pęs karštu Jėzaus gerbėju. Jė- 
i' zaus pažadas duoti gyvenimą 
i ‘ vaisingesnį, prasmingesnį ir la- 
i ‘ biau patenkinantį; Jo nurody- 
' ' mas derinti savo reikalus su ar- 
■ > timu ir su Dievo įsakymais — 

‘ busimajam kunigui švietė kaip 
' tikras gyvenimo kelias.

‘ “Kaip aš galėjau būti paten- 
; kintas, žinodamas, kad masės 
‘ žmonių eina gulti nedavalgę, 
■ kai aš tuo tarpu esu pejsisoti- 
’ nęs. Ką. ga& daryti, ’ tapęs 
; vietos įdubo narra, kada ’aš bū- 

‘ siu įsipynęs į didžiąsias proble- 
karo, nusikaltimo, sky

rybų, protinio sutrikimo, rasi
nių prietarų ir pan. “Jėzaus 
Kristaus mokslas turi būti tai-

FLORAL HERB COMPANY 
B*x 305, Clinton, Indiana 
DcpLB — J.SUndtri*

rodžiusi apsiverkusi šventoji 
mergelė. Kaip tvirtino kunigas, 
Dievo Motina (rašo mažosiom) 
‘verkusi’ dėl to, kad mūsų jau
nimas atsisakė tarnauti fašisti
niam okupantam. Tai aiškus 
dvasininkų purvino šlykštaus 
apgaudinėjimo pavyzdys”.

Toliau informuoja apie ate
istų veiklą Šiluvoje. Esą Šilu
vos ateistai tema “Gyvenimas 
ir religija” svarstė, kaip baž
nyčia prisitaiko prie vietos ir 
laiko sąlygų, norėdama turėti 
įtakos tikintiesiem. Esą dau
gel metų Šiluvos stebuklingas 
Dievo Motinos paveikslas buvo 
laikomas gydąs ligonius. O pas
kutiniu laiku dvasininkai apie 
Dievo Motiną .pradėję kalbėti 
kaip apto: JRta«a^k|ralienę”. 
Dvasininkų sumetimai — rašo 
Stoncelis — kiekvienam su
prantami: jie stengiasi išpūsti 
bažnyčios reikšmę taikai, kada 
taikos siekia visas pažangusis 
pasaulis”.

ir jų taikinio- Viduklėje buvo svarstomi 
aš ir skirsiu savo gyvenimą”. M šaudė Girkalnio sovietinius “P

“Aš žinojau, kad bažnyčios

BROOKLYN II, N. Y.

Tek EV 44952

Esą neseniai “Tėvynės” 
kolchoze komjaunuolis Pranas 
Lapkauskas . susituokė bažny
čioje. Lapkauskas — neblogas 
mechanizatorius, niekad nebu
vęs tikintysis, nevaikščiojęs į 
bažnyčią, bet aktyviai prieš 
religiją niekad ir nekovojęs. 
Kaltas ateistinės propagandos 
paviršutiniškumas, atitrūkimas 
nuo gyvenimo, kad Lapkaus
kas pasidavė įkalbamas savo 
sužadėtinės ^motinos tuoktis 
bažnyčioje. , / <

. Stoiieelis-i^^taoko, kaip, rei
kia kovoti sii religijos įtaka— 
diskredituojant vietos kunigus. 
‘Naujojo kelio” kolchoze taip 
ir buvo daroma. Susirinkusiem 
kolchozininkas B. Kuksinavi- 

kad kai “fašis-
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Ka davė Amerikaic

Karui pasibaigus, per penkio
lika metų į Jungtines Amerikos 
Valstybes įvažiavo trys su pu
se milijono naujų ateivių. Dide
lė jų dauguma buvo bėgliai, 
pasitraukę iš savo krašto nuo 
komunistų, daugiausia iš ryti
nės bei vidurinės Europos. Į 
ši kraštą atvyko ne darbo ir 
duonos ieškodami, bet prieglau
dos ir laisvės. Žymi dalis tų 
bėglių jau buvo patyrę bolše
vizmo nelaimę, gyvenę prievar
toje ir persekiojime. Baimė vėl 
patekti į bolševikinius Erodo 
nagus vertė bėgti svetur, nors 
savo tėvynę palikti buvo labai 
skaudu. Bėgdami patyrė daug 
vargo ir rūpesčio, kol pasiekė 
šį kraštą, ištiesusi pagalbos ran
ką. Už tai jie neliko skolingi.

Amerikos vyriausybė, priglau
dusi daugiausia tų nelaimės iš
tiktų žmonių, šiandien mato sa
vo gerojo darbo vaisius. Nauji 
ateiviai ne tik nepasidarė šiam 
kraštui našta, bet jam teikia 
naudos. Tai pripažįsta darbo 
sekretorius Willard Wirtz, pasi
remdamas surinktais statistikos 
daviniais iš 1947-1961 metų. Jo 
žodžiai: “Daugumas tų imi
grantų buvo pajėgūs mūsų eko
nominiam gyvenimui teikti žy
mią paslaugą (important cont- 
ributions), nes buvo tinkamai 
pasiruošę įvairiom specialybėm 
ir tokiam profesiniam darbui, 
kurio labai reikėjo šiam kraš
tui... Negali būti nė abejonės, 
kad suteikta prieglobstis tiem 
persekiojamiem atnešė mūsų 
tautai didelio labo (great pro- 
fits)”.

Skaičiai, kuriuos darbo sek
retorius Willard Wirtz sumi
ni savo pranešime, patvirtina 
minėtus jo žodžius. Jis nurodo, 
kad iš pusketvirto milijono tų

NOKOLAI ARZAK

Čia kalba Maskva

(2)
Aš žinau, kodėl rašau. No

riu sužinoti, kodėl taip buvo 
daroma. Svarbiausia, kas atsi
tiko su manim. Štai, sėdžiu prie 
rašomojo stalo. Esu 35 metų. 
Vis dar tebedirbu tame kvaila
me technikos spausdinimo na
me. Mano laikysena nepasikei
tė. Nei mano skonis. Mėgstu 
poeziją, kaip ir seniau. Kartais 
išgeriu. Mėgstu moteris, ir jos 
mėgsta mane. Kariavau kare. 
Užmušinėjau. Vos nežuvau ir 
pats. Jei pasitaiko, kad mote
riška ranka prisiliečia mano 
strėnų, staiga nusigandusi su
šunka: “Dievulėliau, kas tai?” 
“Žaizda,” atsakau, “nuo sprogs
tamos kulkos.” “Vargšas ber
niukas! Ar labai skaudėjo?”

Visa tai praeitis. Kiekvienas 
iš mano draugų ar pažįstamų 
gali pasakyti: “Taip, Tolia, tu 
nepasikeitei nei truputį.” Bet 
aš vis tiek žinau, kad oficiali 
žudymo diena pagriebė mane 
už sprando ir privertė pažiūrė
ti į save. Žinojau, kad dar kar

tą turiu pamatyti save.

pokariniai ateiviai
naujų ateivių trečdalis buvo 
specialistai ir profesionalai. Kas 
šeštas buvo toks specialistas, 
kurio reikėjo šiam kraštui. Pa
vyzdžiui. Jungtinės Amerikos 
Valstybės gavo 30,000 inžinie
rių arba tiek, kiek jų išėjo 
mokslus 1961 metais. Gydyto
jų įvažiavo 14,000, slaugių — 
28,000, chemikų 4,900, fizikų 
— 1,1000 ir 1.1. Jei imtume to
ki pat skaičių šio krašto gyven
tojų, tai iš jų tik 9 procentai 
yra pasiruošę dirbti atsakingą 
technišką darbą; tuo tarpu iš 
naujų ateivių buvo 16 procen
tų. Apie pusė naujų ateivių, ne
skaitant žmonų, vaikų ir sene
lių, buvo prasilavinę kokioje 
nors srityje. Pranešimas baigia
mas išvada: naujieji ateiviai sa
vo įnašu yra žymiai prisidėję 
prie šio krašto pažangos.

Pranešimas neliečia dar po
ros išvadų. Viena yra ta, kad 
tie nauji imigrantai nėra atvy
kę iš žemesnės kultūros kraš
tų, nes priešingu atveju jų iš
silavinimas nebūtų toks aukš
tas. Antra, labiau išsilavinę 
žmonės geriau suprato ir aiš
kiau matė bolševikinę negero
vę. nelaisvę ir prievartą. Todėl 
bolševikai juos gaudė į savo ka
lėjimus ir koncentracijos sto
vyklas. Kai šiandien bolševiki
nė propaganda siekia begalius 
apjuodinti ir apšmeižti, esą jie 
buvę “nusikaltėliai, fašistai, ir 
hitlerininkai”, tai tuo melu te- 
išreiškia savo įniršimą, kad 
pabėgusieji iš “sovietinio ro
jaus” dirba Amerikos pažangai 
bei gerovei ir nesiliauja reika
lavę laisvės savo kraštam. Jei
gu šių naujų ateivių išsilavini
mas rodo, kad jų gimtieji kraš
tai savo laisvėje buvo aukštos 
kultūros, kodėl jie turi būti pa
vergti nusmukusio bolševizmo?

Ir dar kitas reikalas. Aš nesu 
rašytojas. Savo vaikystėje ra
šiau eiles ir kai kada dabar ra
šau. Parašiau keletą vidinimų 
recenzijų. Tada galvojau, kad 
pasiliksiu literatūros pasaulyje, 
bet tai neišsipildė. O vis dėlto 
rašau ir nesikankinu dėl tos 
grafomanijos. Tie. kurie kan
kinasi. galvoja, kad jie genijai. 
Gi aš žinau, kad turiu truputį 
talento. Iš tikrųjų aš noriu ra
šyti.

Didelis čia daiktas, jei nie
kas neskaitys. Dar geriau! Ta
da gali be jokios baimės rašy
ti tai, kas ateina galvon. Kai esu 
vienas, galiu sau leisti ir ko
munistinę prabangą: parašyti, 
kad valdžios žmonės yra juok
dariai ir kone visi kalės vaikai.

Jei būsiu sąžiningas, tikiu, 
turėsiu skaitytojų. Žinoma, ne 
dabar, bet po daugelio metų, 
kai manęs nebebus gyvo. Puš
kino žodžiais tariant: “Kada 
nors uolus vienuolis skaitys uo
lų nežinomą mano darbą.” Kaip 
miela apie tai galvoti!

Dabar, kai atsiveriau savo

VIENAS IŠ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KŪRĖJU
Dar viena bolševikinio tero

ro auka paliko šį pasauli. Kel
mės kapinės pavergtoje Lietu
voje lapkričio 16 priglaudė 
Stasį šilingą, nebetekusi svei
katos po ilgų kančių Sibire ir 
Ukrainoje. Visą dvidešimtį me
tų kankinę, teleido Lietuvoje 
numirti, sulaukus jau 77 metų. 
Net ir tokio amžiaus žmonės 
rusų okupantų tebelaikomi pa- 
vojini dėl to, kad yra rūpinę
si savo gimtojo krašto ir tau
tos nepriklausomybe ir gerove. 
Toks buvo velionis Stasys šilin
gas.
MAŽO ŪGIO VILNIETIS

Vilniuje dar caro laikais visi 
pažino žvitrų ir veiklų jaunuo
lį — nedidelio ūgio, bet stam
bios galvos ir papurusių raus
vų plaukų. Vilniaus I gimnazi
ja baigė 1905 metų revoliuci
jos dienom; buvo gimęs 1885 
lapkričio 11. Vėliau mokėėsi 
Maskvos universitete, kuri bai
gė teisininko ekonomisto diplo
mu (.1912), ir vėl įsikūrė Vilniu
je. Čia bu/o Lietuvių Banko 
valdybos ir tarybos nariu.

Besimokydamas Maskvoje, 
nuo 1908 pirmininkavo Lietu
vių Studentų Draugijai, o nuo 
1910 redagavo jaunimo laikraš
tį “Aušrinę”, leidžiamą -Vilniu
je. Šis laikraštis davė pradžią 
aušrininkų organizacijai, kaip 

MENO KŪRĖJŲ DRAUGIJOS valdyba Kaune 1920 Iš d. j k. Stasys šilingas, Faustas Kirša, Antanas Sut
kus, Balys Sruoga, Juozas Naujalis, Paulius Galaunė, Maironis.

mieliam skaitytojam, galiu tęs
ti toliau.

MES nebuvom linksmi tą 
dieną. Mūsų juokai buvo tokie 
lėkšti, žaidimai įkyrėjo, neturė
jom nieko gerti, tai išsiskirs
tėm gana anksti.

Kitą dieną nuėjau Maskvoje 
Į darbą. Iš anksto žinojau, kad. 
nebus galima išvengti kalbų 
apie tą įsakymą. Vieni tars sa
vo nuomonę, kiti tylės. Iš tikrų
jų visi tylėjo ir dėl to aš labai 
nustebau. Du ar trys paklausė, 
ką aš galvoju. Atsakiau, kad 
nieko nežinau. Palauksime ir 
pamatysime.

Kitą dieną Izvestijos laikraš
tyje pasirodė ilgas vedamasis: 
“Pasiruošimas oficialinei žudy
mo dienai”. Vedamajame ma
žai teprisiminė įstatymo pa
grindą. Nuolat tik kartojo: pa
didėjęs pasitikėjimas, neapsa
koma pažanga, tikroji demokra
tija — tik mūsų šalyje; visi 
kaip vienas, pirmą kartą isto
rijoje ir t.t. Toliau buvo pa
brėžta, kad negalima daryti jo
kio nuostolio viešai nuosavy
bei. Padegimai ir sprogdinimai 
draudžiami. Visai neužsiminė 
žmonių, sukištų į kalėjimus. Tai 
ir viskas.

Straipsnis buvo skaitomas iš 
pradžios ir vėl ir pradžios, bet 
niekas nieko negalėjo suprasti. 
Vis dėlto žmonės kiek apsira
mino. Nuramino straipsnio iš
sireiškimai, kurie visiem seniai

ST. ŠILINGUI MIRUS

“Ateitis” — ateitininkų. Aušri
ninkai buvo tautinės liberali
nės minties studentų ir moks
leivių organizacija, vėliau pasi
nešusi į socializmą (1917), kai 
St. Šilingas nuo tos organizaci
jos buvo jau atitrūkęs.

Gyvendamas Vilniuje 1912 - 
1915, rūpinosi į vieną būrį su
jungti lietuvius rašytojus ir dai
lininkus. Bendrom pastangom 
buvo išleistas pirmasis meno 
almanachas “Baras”. Vėliau 
Kaune buvo vienas iš steigėjų 
Lietuviu Meno Kūrėjų Draugi
jos (1920)
KARO METU RUSIJOJ

Karui prasidėjus (1914). Vil
niuje buvo sekretorium ir vice
pirmininku Lietuvių Komiteto 
nukentėjusiem nuo karo šelpti. 
Vokiečiam užimant V i 1 n i ų 
(1915), dalis to komiteto narių 
nusikėlė PeVapilin. Daug lietu
vių su įstaigom ir mokyklom 
buvo iškeldinta Rusijon, prie
varta išvaryti kai kurie ūkinin
kų kaimai, kiti patys išbėgo, są
moningai gąsdinami vokiečiais. 
St. Šilingas dirbo Petrapilio 
Lietuvių Komitete, rūpindama
sis keliais šimtais tūkstančių 
lietuvių. Lietuviam jis atstova
vo Vidaus Reikalų Ministerijoje, 
kuri teikė bėgliam pašalpą.

jau buvo žinoma. Pagaliau nie
ko tame strapsnyje ypatingo 
nebuvo. Tarp kitko, mes turi
me artilerijos dieną, spaudos 
dieną ... kodėl negali būti ir 
žudymo dienos? Autobusai ir 
traukiniai eis normaliai, polici
ja — neliečiama. Vadinas, vis
kas tvarkoje.

Taip praslinko apie dešimt 
dienų. Ir tada kažkas prasidė
jo. Kas? — sunku ir pasakyti. 
Tai buvo neapsakomas susirū
pinimas ir nuovargis. Visi pa
sidarė neramūs. Požeminiuose 
traukiniuose, teatruose žmonės 
susitikinėjo, šnekėjo apie savo 
ligas, žuvavimą, nailono koji
nių rūšis, žodžiu, apie viską. 
Šnekėdami tindavo klausytojų 
akis, o jos rodėsi gana malo
nios.

Žmonės dainavo gatvėse, de
klamavo eiles, daugiausia Ese- 
nino. Be to “Literatūra ir Gy
venimas” atspausdino parink
tus posmus, skirtus tam įvykiui 
ir parašytas Bezimenskio, Mich- 
alovo, Safranovo ir kitų. Nema
lonu, kad negaliu surasti tų 
spadinių, bet prisimenu pa
grindinį Safranovo posmą:

Tekintu vai Rostovo žemės 
ūkio mašinų fabrike ūžė.
fabriko sirenos dainavo.
ir n ūsų didinga partija 
pagriebė trocksitus 
už pakarpos
Aš buvau septyniolikmetis, 
buvau toli nuo subrendimo.

Kilus Rusijoje revoliucijai 
(1917), sujudo politinis lietuvių 
veikimas. St. šilingas buvo stei
gėjas Santaros partijos, kurios 
politinėje programoje užsi
brėžta siekti Lietuvai tauti
nės ir demokratinės laisvės. 
Dirbo tos partijos laikraščio 
“Santara” redakcijoje, pirmi
ninkavo Lietuvių Tautos Tary
bai, kurį sušaukė Petrapilio lie
tuvių seimą (1917), buvo to sei
mo prezidiume. Dalyvavo lietu
vių karių suvažiavimuose Pet
rapilyje (1917,1918), rėmė lie
tuvių kariuomenės organizavi
mą, talkino karių laikraščiui 

‘ ‘Laisvės Karininkas” (1917). 
Du kartus buvo išvykęs į Šve
diją. Stockholmą (1915, 1917), 
susitikti su Lietuvos, Šveicari
jos ir Amerikos lietuvių atsto- 
v ais.
KOVOJE UŽ LAISVI

Rusijos demokratinei Ke
renskio vyriausybei besiruo
šiant seimui (konstituantai). St. 
Šilingas atstovavo Lietuviam 
Vidaus Reikalų ministerijos ta
ryboje. kuri ruošė seimo rinki
mų įstatymą. Rinkimai buvo 
pravesti, bolševikam Kerenskio 
vyrauybę jau nuvertu (1917. 
XI 7k Balsavimai bolševikam 
davė tik 25 proc. Užtat susirin
kęs Petrapilyje steigiamasis sei
mas bolševikų buvo išvaikytas 
(1918 I 19).- Rusijos demokrati
ja palaidota.

aš negalėjau kalbėti žmonėms 
viešai 

ir negalėjau pataikyt į juos. 
Gal būt. aš dainavau į taktą, 
bet nebuvau ramus ir drąsus, 
gailėjausi, kad palikau 
kai kuriuos gyvus,
o kitų negalėjau pribaigti..
Tuo metu Valodia Margutis 

bėgo nuo vieno prie kito drau
go ir pasakojo juokus. Kai iš
krovė visą žlugtą apie mane, pa
sakojo apie Igorį, kaip jis kal
bėjo universitete, kad rugpjū
čio 10 pasirodė partijos išmin
tingoji politika, kad tas įsaky
mas patikrina masių darbingu
mą ir t.

— Tu žinai. Tolia, — tarė jis 
man, — aš netikėjau, bet Igo
ris karjeristas.

— Kas čia tokio! — atsakiau. 
— Jam buvo pasakyta kalbėti, 
ir jis kalbėjo. Jei ir tu būtum 
partijos narys, kaip Igoris, taip 
pat būtum kalbėjęs.

— Aš? Niekados! Pirmiausia 
aš, jokiu būdu nesirašyčiau į 
partiją, antra...

— Pirma, antra! Sustok šau
kęs. Ar tikrai tu geresnis už 
Igorį? Ar tu nekalbėjai apie 
nacionalizmą, kai buvo daktarų 
byla?

Aš tai pasakiau, ir tuo 
gailėjaus. Tai buvo jo skaudi 
žaizda. Jis negalėjo dovanoti, 
kad buvo patikėjęs laikraš
čiam.

(bus daugiau)

STASYS ŠILINGAS 1883-1962. Nuotrauka iš 1920 metu.

Tuo metu Rusijos lietuviai 
Voroneže buvo sudarę Vyriau
sią Lietuvių Tarybą. St. Šilin
gas taryboje atstovavo Petrapi
lio lietuviam. Vinco Kapsuko ir 
kitų lietuvių bolševikų ranko
mis taryba buvo likviduota
1918 balandžio 19. Stasio Šilin
go bute Petrapilyje padaryta 
krata. Jis buvo suimtas, bet ne
trukus paleistas rūpintis lietu
vių tremtinių grįžimo Lietuvon.
LAISVOJ LIETUVOJ

Lietuvon grįžo 1918 vasarą. 
Liepo 13 buvo išrinktas nariu 
Valstybės Tarybos, kuri tebeko
vojo su vokiečiais dėl savaran
kumo. Vokiečiai Lietuvos ne
priklausomybę buvo pripažinę 
dar 1918 kovo 23, bet neleido 
sudaryti savarankiškos vyriau
sybės ir kariuomenės. St. Šilin
gas rūpinosi Lietuvos apsauga, 
įstatymų ir finansų reikalais.

Bolševikam puolus Lietuvą,
1919 sausio Pradžioje su visa 
taryba išsikėlė į Kauną. Čia rū
pinosi Lietuvos valstybės įsta
tymų ruošimu. Išrinkus Antaną 
Smetoną Lietuvos prezidentu, 
St. Šilingas pirmininkavo Vals
tybės Tarybai ligi susirenkant 
seimui (1920 V 15).

Nuo 1919 metų pradžios St. 
Šilingas išsiskyrė su Santaros 
partija ir liko nepartinis. Kai 
kurie Santaros veikėjai sutapo 
su valstiečiais liaudininkais, ki
ti — su tautininkais, o dalis su
sitelkė į naują Ūkininkų Parti
ją (1925). Nepriklausydamas o- 
ficialiai jokiai partijai, St. Ši
lingas tebuvo teisingumo mi- 
nisteriu tik 1926-28 ir 1934-38. 
Šiaip jau daugiausia dirbo tau
tininkų sukurtoje Valstybės Ta
ryboje, kuri užvadavo seimą.

LIETUVIŲ konferencijoje Stockholme 1917 m. Sėdi it d. j k. kun. Juozas 
Tumas, Felicija Bortkevlienė. Stovi ii d. j k. Stasys Šilingas. Jurgis Alek
na, Ignas Jurknas, Juozas Aukttuolis Ir Martynas Yčas.

SIBIRO KANČIOJE

Justo Paleckio įsakymu vyk
dyti didieji suėmimai ir trėmi
mai 1941 metais neaplenkė nė 
St. Šilingo. Birželio 14 buvo 
nugriebtas su žmona ir dukte
rimi Raminta, bet tuojau atskir
tas ir daugiau jų nebesutiko. Iš
tremtas į Krasnojarską, Sibirą, 
prie Jenisėjaus upės. St. Šilin
gas buvo laikomas Nižriiaja 
Pojminskaja stovykloje, netoli 
transibirinio geležinkelio Re- 
šetos stoties. Čia buvo ir didelė 
moterų vergių stovykla, bet Ši- 
lingienė su dukterimi Raminta 
ištremtos į Altajų. Žmona mirė 
1943 vasario 22, duktė— 1944 
VI 7.

Sibiro kančioje St. Šilingas 
išbuvo ligi 1954 metų vasaros. 
Išleistas į laisvę ir grįžęs Lietu
von, tegalėjo pabūti tik 3 savai
tes. Tuojau vėl ištremtas į 
Ukrainą, Žitomirą, ir įkištas į 
pamišėlių prieglaudą. Velionies 
dukros (suimta tiktai viena), pa
bėgusios ir gyvenančios dabar 
Australijoje, Kanadoje ir Ame
rikoje, negalėjo nelaimingo tė
vo atsikviesti. Maskolio širdis 
buvo ir liko kieta. Tiktai visai 
sunykus sveikatai, 1961 lapkri
čio 17 leista vykti į Kelmę pas 
žmonos gimines. Lygiai po 
metų čia baigė žemiškos kan
čios kelią.

Reikšdami gilia užuojautą ve-
lionies dukrom, norime guosti 
tuo, kad žuvusių ir nukankintų 
lietuvių auka nepraeis veltui. 
Baisios kančios, kurias Lietu
vos žmonėm užkrovė sužvėrėję 
rusai ir jų talkininkai savieji, 
sušvis laisve; gi kankinių prisi
minimas liks amžiam šviesus 
lietuvių tautoje, kaip žvaigždė
ta Betliejaus naktis. Erodai il
gai neviešpatauja. SS



Maironio metus baigiant
Miurtado metai baigiasi Pasi- ir kelia rūpestį, ar tie leidiniai 

tikdami juos, buvome daug kada pasirodys? 
užsimoję; atrisroikindami mato, 
me, kad padaryta ne taip jau 
daug. Gal net labai nedaug.

Maironio sukaktis gal jau
triausiai palietė mūsų išeivijos rias leidžia Romuvos leidyklą 
gyvenimą nes per Maironį ir šiaip taip išajiifino. Knyga pa- 
jo kūrybą matėme savo tautos 
sunkų kelią praeityje ir dabar
tyje, guodėmės šviesesnių laikų 
viltimi Tai ir skatino lietu
viškas kolonijas ir draugijas 
rengti Maironio minėjimus.

Akademiniai minėjimai
Vargu rastume lietuvišką ko

loniją ar salelę kur nebūtų pa
minėta šio dainiaus sukaktis. 
Vieni pasitenkino savo jėgomis, 
kitur talkino svečiai literatai, 
rašytojai. Paskaitose buvo iš
kelta poeto kelias, jo tvirtas 
apsisprendimas už savo tautą 
jo reikšmė lietuvių tautai. Me
no programose rodėsi profe
sionalai artistai, solistai, auto
riai, chorai.

Sukaktį minėjo ir jaunimo 
organizacijos, Maironio vardu 
skautai buvo pavadinę vieną 
savo vasaros stovyklą.

Kiek rašyta apie Maironį.
Tuo pačiu metu spaudoje 

pasitenkinta daugiausia tik ko
respondencijomis apie Maironio 
minėjimus. Apie patį Maironį 
ir jo kūrybą mūsų periodika 
rašė gana nedaug. Vyresnieji 
sako, kad visa tai žinoma, nieko 
naujo nepasakysi nei apie Mai- 
ronį^nei apie jo kūrybą. Tačiau 
vyresnieji užmirštą kad jau 
atėjo jaunimas, kuris mažiau, 
fino apie Maironį.

Savo pažadus ištęsėjo tik 
Aidų žurnalas, išleidęs padidin
tą numerį ir sutelkęs gana 
daug medžiagos. Bet metam 
baigiantis dar neturime nė 
vieno planuoto leidinio. Tai

suodys ne šiais, bet kitais me
tais. Ta pati Romuvos leidykla 
buvo pasišovusi išleisti Mairo
nio “Jaunąją Lietuvą” liuksu
sine laida. Dabar nuo savo su
manymo atsisakė.

Čia .ir kyla klausimas, kas 
išleis “Jaunąją Lietuvą,” “Pa
vasario Balsus”? Laukiame ir 
kan. M. Vaitkaus prisiminimų 
apie Maironį, ir straipsnių rin
kinio apie Maironio asmenį ir 
kūrybą

Įstrigus viešiems leidiniams, 
atėjo mintis išteisti Maironio 
plokštelę. Buvo pasiūlyta Jo
kūbui Stukui, Lietuvos atsimi
nimo radijo programos direk
toriui Jis yra leidęs plokštelių 
ir dabar rengus išteisti religi
nę flgo grojimo plokštelę

Sis sumanymas — Maironiui 
paskirti vieną plokštelę — Jo
kūbui Stukui patiko, ir jis 
imasi realizuoti. Tai bus ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje bus 
įrašyta deklamacijos, solo ir 
choro dainos. Tiek deklamaci
joms, tiek solo dainoms numa
toma ieškoti bent kelių meni
ninkų, kad būtų plokštelė įdo
mesnė. Plokštelė pasirodys 
1963 metų pavasarį. A. Dž.

LEONARDAS ANDRIEKUS

snaige
Nebeskirtu žiedų nuo snaigių 
Ir jos, ir jie balti.
Pavasaris seniai jau baigės, 
Klestėjo vasara.
Paskui pasiėmė ruduo 
Ir žiedus, ir lapus.
Tave, mažyte snaige, 
Dabar žiema — 
Vėl rankoje supu.
Aš tau dainuoju vėl lopšinę - 
Ar tu girdi, duktė? .
Šiandieną bedainuos pušynai 
Vien Dievo širdgėlą, 
Ir šakos nebesups tavęs. 
Tik mano delnas 
Lopšelis, tavo bus — 
Ilsėk jame, 
Kol saulės šypsenoj 
Sutirpsime abu.

pasivadinęs “Aukuro” vardą 
vadovaujamas Elenos Dauguvie- 
vietytės - Kadabienės, pastatė 
Moliero 5 veiksmų komediją 
“šykštuolį”. Gruodžio 2 gastro
liavo Toronte.

Dail. J. Baltis, pasižymėjęs 
skulptorius, dabar dirba vitra
žus. Toronto lietuvių šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčiai įdėjo dvy
liktąjį vitražą.

Kun Br. Markaitis, SJ, ruo
šia spaudai filosofinio turinio 
knygą — “Tiltai ir sienos”.

Dail. R. Gopas lektoriauja 
Canterbury universiteto meno 
mokykloje Naujoje Zelandijoje. 
Jis taip pat dalyvauja ir paro
dose.

kritikavo pvz. jo “pasaulio sie
los” idėją; kaip Solovjovo per
dėtą mistiką Šalkauskis atitie- 
sė iš Vakarų paimtos krikščio
niškosios tomistinės filosofijos išvyti iš jų tėvynių, autorius 
realizmu.

Pabaigoje straipsnio auto
rius tiesia paralelę tarp tų dvie
jų filosofų asmeninio likimo: 
‘*Kaip Solovjovas, taip ir Šal
kauskis, baigęs studijas, norė 
jo keliauti į Indiją, kad patir
ti} Azijos, išminties paslaptis. 
Kaip rusas, taip ir jis mėgino 
taip pat, grįžęs į savo tėvynę, 
įskiepyti naują krikščionišką 
dvasią akademiniam jaunimui. 
Kaip jis, taip ir lietuvių filoso
fas gynėsi tiek nuo vakariečių 
racionalistų bei materialistų, 
tiek nuo antikrikščioniškų ir 

dominti juo Vakarus tada ne- konservatyvių nacionalistų Pa
tas jau dabar sudarė išlaidų są- visaį . keliu da_ pasiekė tikslo — Vakaruose našiai kaip Solovjovas, ir Šal- 
matą — viso 24,000. Iš tos su- ^^15 tautinių šventės dar Perdaug įsigalėjusios kauskis stojo prieš autokrati- 

komitetas. Jis iš anksto kvie- Darvino ir HaeckeKo idėjos. Po nę valdžią, prieš idealistiškai 
nusiteikusių intelektualų suimi- 
nėjimą ir trėmimus. Kaip jo 
mokytojas buvo nutildytas ca
rinės valdžios, taip ir Šalkaus
kis buvo pašalintas iš akademi
nio darbo Lietuvą okupavusios 
sovietinės valdžios. Kaip Solov
jovas į savo gyvenimo galą, 
nusivylęs tautiečiais, nusisuko 
nuo jų, kaltindamas, kad jie 
nenori suprasti valandos rimtu
mo, ir dėl to jiem pranašavo 
apokaliptinį galą taip ir Šal
kauskis prikišo saviesiem idė
jų išdavimą ar jom abejingu
mą už kurį bolševizmas jiem 
yra bausmė. Panašiai kaip ru
sas, ir lietuvis filosofas gyve
no labai asketiškai, savo gyveni
mą skirdamas tiesos tarnybai. 
Kadangi jis antrojo karo maiša
tyje neturėjo nė savo kampo, 
tai jis ir mirė savo motinos na
muose ir buvo palaidotas—kaip

Žurnale “Studi in onore Et- 
tore Lo Gatto e Giovanni Ma- 
ver” paskelbtas yra prof. Juo
zo Ereto 11 puslapių straipsnis, 
vardu “Solovjovas ir Šalkaus
kis” vokiečių kalba. Straipsnis 
yra autoriaus pastanga prista
tyti filosofą Vakarų skaityto
jui, kaip jis puikiai jį pristatė 
lietuviam atskiru veikalu apie 
Šalkauskį. Vakaram pristato 
Šalkauskį iš palyginimo su ru
sų Solovjovu.

Solovjovą autorius laiko pir-
rr, . . v i . v - . i mU rusų filosofu, kuris įgijo1 ailtlUlŲ ŠOKIŲ SVCllte remia spaudu europinės reikšmės, stodamas 

prieš liberalistinių Vakarų ate- 
Kitais metais Chicagoje į- Visa tai atlieka daugiau iš tau- izmą iš vienos pusės ir prieš 

vyks antroji tautinių šokių tinio įsipareigojimo. Jei lieka slavofilų nacionalizmą iš ant- 
šventė, rengiama JAV ir Ka- kiek pajamų, palieka rengėjam, rosios. Solovjovas mirė 1900, 
nados Lietuvių Bendruomenių. Spaudos reklamos dažnai ne- bet jo vertintojų pastangos su- 
Šventei organizuoti komite- beprisimenama nė padėkose.

mos spaudos ir informacijos 
reikalams skiriama 10 procen
tų. Tai pirmas toks atvejis, kai 
iš anksto numatomos išlaidos 
ir lietuviškai periodikai.

Tai labai gražus ryžtas, ir 
reikia sveikinti J. Grabauską, 
informacijos komisijos koordi
natorių, kuris tokį sumanymą 
įnešė į bendrąjį tautinių šokių 
šventei rengti komitetą ir jį 
pravedė.

Visi suprantame ir žinome, 
kokį vaidmenį atlieka lietuviš
koji spauda. Ji išreklamuoja 
kongresus, festivalius, skelbia 
programas ir sukviečia žmones.

čia spaudą į talką ir iš anksto 
įsipareigoja atsilygint už raš
tus, skelbimus, už laikraštyje 
užimtą vietą surištą su tauti
nių šokių švente. Tuo rengė
jai paremia lietuvišką spaudą 
tuo pačiu jie stiprina ir kul
tūrinį gyvenimą.

šiuo pavyzdžiu turėtų pasek
ti ir kiti kongresą festivalių, 
suvažiavimų rengėjai. Reikia 
dalį išlaidų skirti ir spaudai, 
kuri nuolatos skelbia ir garsina 
lietuviškus parengimus, šven
tes, suvažiavimus.

pirmojo pasaulinio karo įnašą 
Solovjovo idėjom paskleisti Va
karuose ir jas pakoreguoti at
liko eilė lietuvių mokslo žmo
nių. Ypatingai Stasys šalkaus-

Šalkauskis atstovavo idėjai, 
kad jo tėvynė, Baltijos erdvė, 
yra skirta būti tiltu tarp Rytų 
ir Vakarų; joje turi išaugti dva
sinė pusiausvyra tarp tų dvejo
pų kraštutinumų. Lietuvos že
mės žmogui lengviau suprasti 
vieną ir antrą pusę ir sukurti 
jų dvasios sintezę. Tai Šalkaus
kis dėsto savo veikale, išleista
me 1919 Ženevoje vardu Dvie
jų pasaulių riboje (Sur les con- 
fins de deux mondes), ir jis 
pats virto didžiausiu tarpinin
ku tafp slaviškųjų Rytų ir ro- 
maniškų-germaniškų Vakarų.

Straipsnio autorius iškelia, 
kaip Šalkauskis pasisavino So
lovjovo kai kurias idėjas, bet

Dail. Romas Viesulas šiuo 
metu gyvena Philadelphijoje, 
kur Temple universitete dėsto 
meno dalykus, šalia mokymo 
jis visą laiką skiria kūrybai.

šie metai jam buvo ypač 
sėkmingi: dalyvavo įvairiose 
tarptautinėse parodose, jo kū
rinių buvo atrinkta Amerikos 
grafikos parodai, kuri buvo ro
doma Amerikos didžiuosiuose 
miestuose.

Didžiausias jo laimėjimas 
šiemet buvo Tiffany 1000 dol. 
stipendija, kuri duodama kiek
vienais metais visose meno sri
tyse. B. Viesulas gavo už gra-

Panašią stipendiją (3600dol) 
jis buvo gavęs iš Guggenhei- 
mo fondos 1958 metais ir, iš
vykęs į Paryžių, sukūrė lito
grafijas lietuvių liaudies dainų 
temomis. Grįžęs į JAV, jis ga
vo Fordo 1000 dol. stipendiją, 
kuri jam leido nuvykti į Los 
Angeles ir specialioje litografi
jos studijoje sukurti toreado
ro ciklą. Dabar, gavęs Tiffany 
stipendiją, jis nesirengia nie
kur keliauti. Jis tęs toliau nau
jų darbų seriją, kurią pradėjo 
šią vasarą. Nauji darbai vaiz
duoja kovą su priespauda.'

ir Solovjovas — šalia savo tė-

Pažymėjęs, kad ir dabar abie
jų filosofų idėjas stengiamasi

baigia išvada: “Galima jau da
bar pramatyti, kad abudu filo
sofai vėl grįš iš dvasinės trem
ties Ir tai sykiu. Nes nuo 
1905, kada Šalkauskis buvo pa
liestas rusų filosofo žavesio, 
nors su savu lietuvišku pobū
džiu, jis tapo ano filosofo dva
siniu broliu, tikru baltiškuoju 
Solovjovu”.

Dail. Vyt. Kasiulio 
paroda NewYorke

Pokario metais Paryžiuje į- 
sikūrė dail. Vytautas Kasiulis. 
Pradžioje jis sunkiai vertėsi ir 
daug vargo. Dabar jau yra pra
simušęs ir susidaręs gerą var
dą. Paryžiuje turi savo galeri
ją. Jo parodos rengiamos ir ki
tuose Europos miestuose. Daž
nai vyksta į Švediją, kur par
duoda nemaža savo kūrinių. 
Daug jo paveikslų išplaukia ir 
į Pietų Ameriką.

Pažįstamas ir šiaurės Ame
rikoje. čia dalyvavo bendrinė
se lietuvių rengtose parodose. 
Pirmoji jo paroda buvo Ham- 
merio galerijoje 1957. Vėliau 
jo paveikslų pasitaikydavo įvai
riose galerijose, net Brentano 
knygyne. Šiemet gruodžio mė
nesį V.. Kasiulio kūrinių paro
dą surengė D’Alessio galerija 
New Yorke.

Galerija yra nuošaliai nuo 
didžiojo New Yorko meno cen
tro, prie pat vokiečių kvartalo 
(86 Str.) Jos savininkai, daili
ninkai, keliaudami po Europą 
Paryžiuje pamatė Kasiulio pa
veikslus ir jais susižavėjo. Jų 
prisipirko, atsivežė į New Yor- 
ką ir surengė parodą.

V. Kasiulis ir šioje parodoje 
pasižymi elegantišku, grakščiu, 
stilium. Jam būdinga tai, kad 
piešia ant tamsių fonų, plonom 
žaismingom linijom, pabrėžda
mas tik būtinus kontūrus. To
dėl jo paveikslai pasidaro la
bai dekoratyvūs ir primena se
nus sienų apmušalus ar kili
mus — gobelenus.

Dailininkas mėgsta piešti 
žmogiškas gyvenimo scenas, 
Pirmoje vietoje stovi žmogus, 
kuris dažnai atrodo labai ne
rūpestingas ir linksmai nusitei-

Vaizduojamo žmogaus, gied
rumas ir puošnus piešimo sti
lius padaro jo paveikslus labai 
jaukius. Savo žaismingumu 
ir linksma nuotaika jie jaukūs 
ir privačiuose kambariuose.

New Yorke gyvena dail. V. 
Kasiulio giminė — Vacys Ste- 
ponis, Festivalio restorano sa
vininkas. Jis irgi nuolat turiATSIŲSTA PAMINĖTI dailininko pavXlų, litografi- 

Juozas Parojus - SULAU- jų. Ir Festivalio restoranas yra 
ŽYTOS DIENOS, atspaude Ni- papuoštas V. Kasiulio paveiks- 
dos spaustuvė Londone, 
lį ir iliustracijas piešė dr. M. 
Žukauskienė, 93 pis., kaina ne
pažymėta.
. A. Giedrius - MURKLYS, 
apysaką L išleido “Keleivio” 
leidykla 1962 Bostone, iliustra
vo dailininkas Viktoras Siman- 
kevičius, 1.30 psl., kaina 1.80

GAUDEAMUS - 1962 metų 
nr. 1 SAS biuletenis. Atspaustas 
šapirografu, 16 p. Redakciją su
daro R. Sužiedėlis, K. Lendrai- 
tytė, Ž. Mockutė. Turinyje: Ide
ologiniai kursai, kataliko inte
lektualo problematika, SAS su
važiavimo rezoliucijos ir kita 
informacija.

GERIAUSIA DOVANA
KALĖDOMS

Kan. A. Steponaičio 
atsiminimai

Tai naujausią laikų Lietuvos 
istorija, parašyta lengvai, pa
traukliai ir įdomiai. 319 psl. 
Kaina tik 4.00 doL Užsakymus 
siųsti:

FRANCISCAN FATHERS 
PRESS

910 Wilk>ughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.

SKAITYTOJAJMS palengvinti išsiųsti prenumertą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

Adresas ......................... ................. ......... ................. ............ .
Prašau siuntinėti Darbininką 14 mėnesių už $5.00 

iki 1963 m. pabaigos (pažįstamų!. neturtingiem, ligoniam)

Vardas ir pavardė

Adresas ...........
Siunčiu: 

už prenumeratų $ aukų $. Viso $.

(Data > (Paradas)



1962 m., gruodžio 18 d., N r. 85.

ALDONA STEMPUŽIENĖ

CLEVELANDE PRADĖJO VEIKTI PABALTIEČIŪ RADIJO VALANDĖLĖ

Ateitininkų koncertas Philadelphijoje
Philadelphijos ateitininkai 

naujus metus pradeda lietuviš
ku koncertu ir pobūviu sausio 
12. šeštadieni. Koncerto pro
gramai išpildyti yra pakviestas 
Clevelandas. Atvyks solistė 
Aldona Stempužienė ir Cleve- 
lando vyrų oktetas. Išpildys lie
tuvių ir pasaulinių kompozito
rių kūrinius ir liaudies dainas. 
Solistė Aldona Stepmužienė 
yra dainavusi visose lietuvių 
statytose operose Chicagoje ir 
taip pat dainuoja Clevelando o- 
peroje. Vyrų oktetas gerai pri

simenamas iš Bendruomenės 
Balso vakaro. Tada nenorėta 
dainininkų paleisti nuo scenos. 
Taigi jie vėl atvyksta. Drauge 
su oktetu dainuos ir solistė 
.Aldona Stempužienė.

Koncertas bus gražioje Re- 
gency salėje (311 So. Broad 
Str.. netoli City Hali). Pradžia 
6 vai. vak. Po koncerto bus 
vakarienė ir šokiai; gros Hava
jų orkestras.

Koncerto ir vakarienės bilie
tas 7 doleriai. Pelnas skiria
mas Lietuvių Fondui. (Pa.).

. . . PURVINA MAGDĖ RASEINIUOSE
(atkelta iš 2 psl.) 

čiai; buvo taip pat žinomas 
faktas, kaip girtuokliavo Jus
tas Paleckis didžiųjų deportaci
jų metu 1941. Kompartijos sek
retorius paėmė tik vokiškų na
cių šaudymus. Paleckio girtuo
kliavimą perkėlė i Šimkaus kle
boniją. ir antikuniginė. antire
liginė propaganda padaryta.

Antra. 1943 visa Lietuva ži
nojo apie nepaprastus Girkal
nio Įvykius. Tik kompartijos 
sekretorius nutylėjo, kad tarp 
pagrindinių liudininkų apie i- 
vykius buvo ne klebonas Šim
kus ir gestapininkai, bet kom
jaunuolis. buvęs kariuomenės 
politrukas. kuris prieš Įvykius 
pliauškė panašiai kaip Stonce- 
lis. o Įvykių paveiktas atsiver
tė. Stoncelis. jo žodžiais ta
riant. tebėra Įrankis purvinos 
šlykščios apgaulės, kurią varo 
Lietuvoje okupantas bolševi
kas. Tai purvina naujų laikų 
Magdė iš Raseinių.

Trečia, kompartijos sekreto
rius Stoncelis parodė, kad Ši
luvos dvasininkai tikrai turi

didelės Įtakos, jeigu net jis, 
Stoncelis. jau žino, kad Dievo 
Motina yra garbinama kaip tai
kos karalienė. Anksčiau jis. 
matyt, to nežinojo; jis nesido
mėjo tuo. kad populiariose lie
tuviškose gegužinėse pamaldo
se žmonės litanijoje šaukėsi į 
Mariją kaip taikos karalienę 
jau tada, kai dar apie taiką 
kalbančios Maskvos tankai ne
vykdė agresijos prieš Suomiją. 
Baltijos valstybes. Lenkiją.

Ketvirta, apie raganas kalbė
ti ir apie inkviziciją aktualu, 
nes dabar sustiprintas gaudy
mas raganų ir raganių, kurių 
vyriausiuoju laikomas Stalinas.

LOS ANGELES, CALIF.

Atetininkų susirinkimas šau
kiamas gruodžio 23 d. 12 vai. 
še. Kazimiero parap. salėje 
Kan K Steponis kalbės apie 
Bažnyčios suvažiavimą Bus 
svarstomi būdai paremti žurna
lą Ateitis ir aptariami kiti or
ganizaciniai reikalai. (m)

Lietuvių radio valandėlės
Jau eilė metu Clevelande 

veikia “Tėvynės Garsų” lietu
vių radijo valandėlė. Girdima 
trumpomis bangomis kiekvie
ną penktadienį 8iki 9 vai. vak. 
Vadovauja Juozas Stempužis.

Juozo Stempužio pastango
mis suorganizuota ir pabaltie- 
čių radijo valandėlė kiekvieną 
pirmadienį 8 iki 9 vai. vak. 
Kiekviena tautybė turi 20 mi
nučių. Lietuvių programa rūpi
nasi Alto skyrius. Praveda sky
riaus vicepirmininkas Jonas 
Daugėla; jam talkininkauja adv 
Julius Smetona. J. Stempužis 
ir A. Balčiūnaitė.

ALTo skyriaus valdyba dėko-

Iš lietuvių gyvenimo 
Vokietijoje

Vokietijos LB krašto valdy
ba telegrama pasveikino lat
vius, kurie lapkričio 18 šven
tė savo nepriklausomybės šven
tę

Reutiingene gruodžio 15 su
rengtas pagerbimas trim veikė
jam: Jonui Norkaičiui — 70 
metų sukakties proga, dr. Pet
rui Karveliui — 65 metų, Juo
zui Kairiui — 60 metų.

Balto vadovybė ruošiasi lie
tuvių šelpimą Vokietijoje per
tvarkyti. nes nuo naujųjų me
tų Vokietijon nebesiųs maisto. 
Dabar renkamos žinios apie 
tuos lietuvius, kurie be papil
domos pagalbos atsidurtų skur
de.

Vasario 16 pagrindini minė
jimą norima suruošti Salzgiter 
Lebenstedte Į minėjimą nori
ma pakviesti vokiečių visuome
nės veikėjus, ypač iš Hannove- 
rio

Lietuviai vyrai, tarnaują vie
noje transporto kuopoje, gruo
džio pradžioje tris dienas dide
lėmis kariškomis mašinomis 
iš Karlsruhes ir Mannheimo ve
žė Vasario 16 gimnazijai nau
jus baldus, patalines, čiužinius. 
Nupirko Badeno-Wuerttember- 
go krašto vyriausybė. Vasario 
16 gimnazijos vadovybė nuo
širdžiai dėkoja kuopos vyrams, 
prisidėjusiems prie transporto.

Pabaltiečių krikščioniu stu
dentų ir jaunimo studijų die
nos įvyko spalio 31-lapkričio 
4 Annaberge, prie Bad Godes- 
bergo.

Memmingene gruodžio 1 su
rengtas Maironio minėjimas. 
Paskaitą skaitė Stepas Vykin
tas. dainavo Darnos choras, va
dovaujamas muziko M. Budriū- 
no. vargo mokyklos mokiniai 
vadovaujami D. Radzevičiūtės, 
padeklamavo eilėraščių ir pa
šoko tautinių šokių.

jo Petrui Tamulioniui, kuris 
pirmas paaukojo $15 dol šiai 
naujai lietuvių radijo progra
mai išlaidų padengimui. Valdy
ba tikisi, kad atsiras ir dau
giau rėmėjų.

Clevelando lietuvių visuome
nė džiaugiasi galėdama dabar 
pasiklausyti 2 kartus į savai
tę lietuvių radijo valandėlių.

Lietuvių grupė buvo pirmoji
Clevelando karo Y;’veteranų 

organizacija kiekvienais metais 
gegužės 1 miesto centre ruo
šia lojalumo paradą. Jame da-

lyvauja Įvairios amerikiečių or
ganizacijos bei kitų tautybių 
grupės. Lietuvių grupei ištisą 
eilę metų atstovauja Alto sky
rius, kurį sudaro 48 organi
zacijos. Ir šiais metais skyriaus 
valdyba buvo kreipusis Į orga
nizacijas, ragindama dalyvau
ti parade. į kvietimą atsiliepė 
tik Clevelando būdžiai, vado
vaujami inž. A. Pautieniaus. Pa
rade dalyvavo per 10,000 žmo
nių. Pro parado garbės tribū
ną pravažiavo daugybė maši
nų, pasipuošusių Įvairiais pla-

katais ir užrašais. Pravažiavo 
ir lietuvių grupė su plakatais, 
kuriuos pagamino būdžiai va
dovaujant inž. A. Pautieniui ir 
talkininkaujant dr. K. Pautie
niui ir P. Paškonienei. Parado 
organizacinis komitetas ir tei
sėjų komisija lietuvių grupę ge
riausiai Įvertino ir apdovanojo 
ženklu Paauksuotoje lentoje 
buvo Įrašyta: “V.F.W. Loyalty 
Parade — 1962 — Best Float 
Winne Lithuanian American 
Council. Presented by theYel- 
low Cab Co.” L. Lynas.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - RF.AL ESTATE

JOHN OR.MAN AGENCY
110-04 Jamaica Avenue Ricbmond HiH 18. N. Y

Tel. VIrginia 6-1800

IJųucr Store, Ine.
322 UNION AVĖ. B^OOKLYN II, N. Y.

Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Managcr

I>i-i< li.s pasirinkimas jvairiij vynų, degtinių, kon- 
j.'ikn. midų šv<n!7ms boj kitokioms progoms.

CLEVELANDO lietuviai, dalyvavę eisenoje, iš k. j d. A. Kalvaitis, J. Stankevičius, A. Nakelis, inž. A. Pau- 
tienus (budžių vadovas), T. Idzelytė, K. žiedonis Alto skyriaus pirmininkas), M. Pautienius, D. Tamulio- 
nyte L. Leknickas, A. Paškonis, B. Rutkauskas, A. šarkauskas, Al. Langė, A. Rutkauskas, R. Grinčius.

PIRMASIS BŪRELIS ŠV. ANTANO GIMNAZIJAI REMTI
Pranciškonų rėmėjai. Šv. An

tano gimnazijoje Kennebunk- 
porte mokosi keletas Worceste- 
rio jaunuolių. Jų tėvų iniciaty
va spalio 27 buvo įsteigtas lie
tuviam Tėvam Pranciškonam 
padėti pirmas rėmėjų būrelis. 
Būrelio tikslas aukomis remti 
šv. Antano gimnaziją, kuri rū
pinasi katalikiškuoju auklėji
mu ir lietuvišku ugdymu. Stei
giamajame susirinkime išrink
ta rėmėjų valdyba: pirminin
kės — M. Witkins (Šv. Kazimie
ro parapijoje) ir V. Kieliehė 
(Aušros Vartų parapijoje), vice
pirmininkai — J. Kiela ir B. 
Tamašauskienė, iždininkas J. 
Tamašauskas, sekr. Dana Snars- 
kienė. iždo globėjai — J. Wit- 
kins ir J. Bruožis. Pasirižta ver
buoti naujus narius ir rengti 
parengimus. Būtų gera, kad ir 
kitos lietuvių kolonijos pasektų 
Worcesterio pavyzdžiu. (D)

WORCESTER, MASS.

Šv. Kazimiero parapijos mo
terys — Putnamo seserų rėmė
jos — gruodžio 1 buvo susi
rinkusios Į M. Witkins namus. 
Susirinko 25 viešnios. Jų tarpe 
iš Putnamo buvo sesuo Pal
myra ir sesuo Konsulata. Sesuo 
Palmyra kalbėjo apie vienuolių 
ir visuomenės ryšį bei abipusę 
pagalbą. Toliau buvo tartasi, 
kaip seserim padėti greičiau

pasistatydinti senelių prieglau
dą su globa ligoje, vadinamus 
Matulaičio namus. Nutarta pa
rinkti aukų lapais. Be to, iš
rinkta seserų rėmėjų gildos 
nauja valdyba; pirm. M. Wit- 
kins, vicepirm. M. židžiūnie- 
nė, sek. Julija Lukas, fin. sekr 
Rita Brazauskas, ižd. M. Dabri- 
lienė, iždo globėja V. Matusai- 
tienė ir A Garsienė. Po susi
rinkimo viešnios pavaišintos 
kavute, pagiedota kalėdiniu 
giesmių. M. Ž.

MIRĖ ANTANAS VERBYLA
KINGSTON, Pa.

Šv. Marijos lietuvių bažny
čioje gruodžio 8 per 9 v. ryto 
mišias staiga mirė Antanas Ver- 
byla, eidamas 78 metus. Gyve
no 149 Hillside Avė. Edvvards- 
ville, Pa.

Antanas Verbyla buvo gimęs 
Vaiponios kaime, Andrejavo 
vals., Suvalkų apskri. , Punsko

CHICAGOJE lapkričio 24 susituoki Angelė Kašubaitė ir Valteris Oinderis. Nuotr. V. Matelio.

apylinkėje. Į Ameriką atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Visą liaką gyveno prie Wilkes 
Bare. Virš 35 išdirbo anglių 
kasyklose. Priklausė ALRK Su
sivienijimui, skaitė Garsą, 
Draugą ir kuri laiką Darbinin
ką.

Buvo palaidotas gruodžio 10 
Kingstono lietuvių kapinėse. 
Velioni aplankė daugel apylin
kės lietuvių, kaimynų, draugų 
ir giminių. Nuliūdime paliko 
žmoną Marijoną, tris sūnus - 
Julijoną. Antaną ir Joną, seserį 
Marijoną Sarakauskienę (Car- 
bondale. Pa.,) brolį Albiną 
(New Yorke) brolius Juozą ir 
Jurgį ir seserį Agotą Lenkijoje, 
seserį Magdaleną Staskevičienė 
Lietuvoje ir daug giminių Ame
rikoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.

Nuliūdęs brolis Alb. Verbyla

— Prel. M. Krupavičius vie
ton Kalėdų ir Naujųjų Metą 
sveikinimų Kultūros Fondui pa- 
aukojo 25 dol. Kultūros Fon
das nuoširdžiai dėkoja ir pra? 
šo taip pat kitus lietuvius šiuo 
gražiu pavyzdžiu pasekti.

— Miami, Floridoje, Mairo- * 
nio minėjimas rengiamas gruo? 
džio 30, sekmadienį, 5 vai. po
piet lietuvių piliečių klubo sa
lėje (3655 N.W. 34 Str.). Pro
gramoje bus kun Stasio Būda- 

I vo paskaita, deklamacijos, so
listų ir lietuvių choro dainos.

i Lietuvių visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

— Chicagoje, tarpininkaujant 
lietuviui teisėjui AF. Wells, Ii-” 
tuanistinei šeštadieninei Kristi
jono Duonelaičio mokyklai 
duotas leidimas pasinaudoti 
viešosios Francis McKay mo
kyklos patalpomis Marąuette 
Parko rajone. Pamokos bus 
šeštadieniais nuo 8 iki 12 vai. 
rytais. Ligi šiol ta lituanistinė 
mokykla turėjo vargo gauti pa
talpas pas savuosius.

— Kun. J. Svirnelis, salezie
tis misionierius Indijoje, jo mi
sijų rėmėjus sveikina Kalėdų 
švenčių ir Naujų Metų proga.

— Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdyba Los Angeles išlei
do pirmąjį neperiodinį biulete
nį, spausdintą spaustuvėje, 
dviejų puslapių, tokio formato, 
kaip “Lietuvių Dienos”, lei
džiamos taip pat Los Angeles. 
Dabartinę Rašytojų Draugijos 

| valdybą sudaro: pirm. B. Braz
džionis, vicepirm Br. Raila, 
sek Alė Rūta, ižd J Tininis

— Londono lietuviai gruo
džio 9 minėjo 50 metų sukak
tį kaip buvo pastatydinta nau
ja šv. Kazimiero bažnyčia.

— Muz. Stasys Rakauskas 
mirė Chicagoje gruodžio 7. Il
gą laiką jis vargoninkavo Visą 
šventų lietuvių parapijoje, G 
paskutiniu laiku — šv. Kotry
nos bažnyčioje. Yra buvęs Lie
tuvos vyčių choro dirigentas. 
Muzikos mokslus buvo baigęs 
De Paul universitete.

— Ateities Žingsniai — to
kiu vardu Australijos ateitinin
kai pradėjo leisti laikraštėlį, 
skirtą “pažadinti ir paskatinti 
dar nepasireiškusios talentus”. 
Tuo tarpu laikraštėlis išeini 
prie “Tėviškės Aidų” savait
raščio. Redaguoja kun. P. But
kus Pirmas numeris išleistas 
spalio mėn. Daugiausia telpa 
jaunučių ateitininkų (9-12 me
tų) rašinėlių

— Ona ir Simas Goodis gruo
džio 8 savo namuose, W. 
Orange, NJ, gražiame būre
lyje giminių bei šeimos narių 
paminėjo 40 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį Tą pat die
ną Onos Goodienės tėvelis J 
Bužūnas šventė 93-jį gimtadie
nį

"Mangia Poco. Chi Mangia Bene"

CELENTANO
BROS.

Ine.
Specialists 

in Italian American Foods

In NEVVARK, N. J.

486 Rosoville Avė. HU 4-1436
202 Bloomfield Avė. HU 4-1521
850 So. Orangc Avė. ES 5-7046

In SPRINGFIELD. N. J.

52 Springficld Avė dr 9-2147

Manufacturers of a Coniplctc Line 
o.’ Italian Style Foods: — also for 
sale at your local quality Frozen 
Food Counters.
Newly Opened

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 261 h 8— N.Y.C, N.Y. 

Tel.: MU 3-2928 
Savininkas VACYS 8TEPONI8



DISPLAY

i

A Merry Christmas
CITY WIDE SEWER SERVICESeasons Greetings

Merry Christmas
from Christmas Blessings

ilerry Christmas

HOSTESS CAKE KITCHEN Merry Christmas
A Joyous HolidayH

I RENTAL SYSTEMS INC.534 Elison Place

Paterson, N. J.
GL 3-6004

Seasons Greetings

Christmas Blessings Seasons Greetings
ĮSEASONS GREETINGS

Ji

CHRISTMAS GREETINGS
Merry Christmas A Jcuous Holiday

ERIE

i ė

i

Joyous Christmas and 
Happy New Year

CHESI PURVIS 
4370 Pulaski Avė. 581 Flatbush Avė. 

BROOKLYN. N.Y.
UL 6-9500

i

•į?

Our very Best Wishes for a merrv 
Christmas and Happy Nevi’ Year 
to all our Friends and Patrons

GUARANTEED ELECTRIC 
SEWER CO.

2210 East IsL Str.
BROOKLYN. N.Y.

BE 9-7541

ACME SEWER CLEANERS 
5102 Avė S. 

BROOKLYN, N.Y.

AL CUSTOM TV SERVICE 
1273 East 53 St. 
Brooklyn, N. Y. 

BE 6-0245

JAMES M: PENNEY. INC. 
2138 Troy Avė. 

BROOKLYN, N.Y. 
BE 8-9392

PRINCE WIRE PROBUCTS 
119 - 121 Avė. D. 
New York City 

YU 2-3180

j

SMITH CARTING CO. 
139 Povvers Str. 

EROOKLYN. N.Y. 
EV 7-2794

BASIN CONTRACTING CO.
261 Van Brunt Str. i
BROOKLYN. N.Y.------- į

MA 5-6737 '

ADMIRAL SERVICE 
5505 13th Avė. 

BROOKLYN, N.Y. 
GE 8-8080

3Christmas Greetings to all our « 
Friends and Customers

RAPID FILM TECHNIOUE 
“Film Doctors” 

37-02 27 St.. 
Long Island City 

ST 6-4600

I 751 Franklin Avė.
BROOKLYN. N.Y. 

MA 2-2921 
»Mbs8kuRl!»mww»«ll8Ml^

® \ Merry Christmas and Hanpy 
-New Year to all Our Friends and 

Patrons

, You can ahvays get the best at S
4- MURRAY'S delicatessen 3

34 Lexington Avė. 
New York City <

GR 5-6330 Ask for Murray s

Marry Christmas and Happy $ 
New Year to all our Friends and j 

Customers u

PARAGON PAINT 
ANB V.ARNI8H CO. 

5-49 46th Avė.. L. I. C. 
RA 9-7420

Nevv Year bring joy and health 
to all our Friends and Patrons 

JERRY CARNEY
LIOUORS

Cift'Baskets - Weddlngs - Parties 
WE DELIVER

GI 2-9980
224 Mornin^star Rd. Staten Island 

Plaza.

A Very Merry Kinas and Happy 
Nevv Year To All Our Friends 

x ■ and Patrons

MARTE AUTO REPAIR CORP
316-10th Avė.. — N’ew York City

Brake Specialistą
BR 9-9931

K
1 «

ii ,

■

A Merry Christmas 
■į . -

A and L ELECTRONIC \
DISTRIBUT0RS INC. ■

1470 Flatbush Avė.
BROOKLYN. N.Y.

U L 9-2861

Iferry Chrudmą* 
i? PROSPECT BARBER and 
BEAUTY EOUIPMENT, CORP 

295 Third Avė;
NEW YORK CITY.

' MU 3-2747

• i
Seasons Greetings

r?
K

Į'- :į-;y ’

Merry Christmas and 
Happy Nevv Year

INC.SORRENTINO SHIPPING
F. M. B. 1375 — F.M.C. : 

Individuelle Fraehtlieferung ins į 
Ausland — Rufen Šie DI 4-0855J 

und Šie werden rasch und zuvor- j: 
kommend bedient

80 Broad St., New York City 1 
tl

Christmas Greetings to all our 
Friends and Customers 

THE TOMPKINSVILLE 
Federal Savings and Loan Assoc.

136 Bay St.
Tompkinsville. Staten Island , 

GI 7-0644, vji < • •

Best Wishes to All 
for a Merry Christmas 
and a happy New Year

WONDER 
BBEAD 

&

Knickcrbocker 
Savin »s & Loan 

Association
3478 Boston Road 

Bronx. N. Y.
TU 2-4900

1145 Crosly Avenue 
Bronx, N. Y.

TY 2-9000

Main Office: 
722 Lexington Avenue 

New York. N. Y. 
A PL 5-6900

Three Offices to Serve You 
with Courtesy and Promptness

It is our sincere wish 
that this Holiday Season 

brings joy and true happiness 
to our Friends

a happy New Year to all our 
Friends and Patrons 

VILLA MARIN -
AUTO SERVICE 

Expert* Auto Repair* 
Road Service - Heavy Tovring 

Texaco produets
2699 Richinond Terrace, S. L 

YU 1-3033

į PARKWAY LANES

I
ABC Sanctioned

44 .Automatic Pinsetters
> League — Open Piav

Frce Instructions - Free Nursery 
Free Parking

Vis’t our Srfack Bar and Coektail 
Lounge — onen Day and Nite 

Come r:

Bruckner Blvd. & Brorx River Avė. 
Brome — TY 3-4080

j imi*"M 1*SMIARlbIRSĮRŠRI
ARTHUR WASHINGTON 

1073 Prospect 'PL 
BROOKLYN, N.Y. 

PR 8-2737

B and R RADIO LABS 
352 Liviagston Str. 
BROOKLYN. N.Y. 

UL 84732

Seasons Greetings 
B and J. SEWER CLEANERS 

3166 Fulton Str. 
3166 Fulton Str. . 

BROOKLYN. N.Y. 
AP 7-8910

u May this Christmas and coming
9 Nevv Year bring many joys to our 5 
3 Friends a
| The Moore Funeral Home I

I
 Laimis K. Moore j

Kathryn R. Moore . g 
Donaid R. Moore J

Air Conditioned Chapels and Ham-5 
mand Organ available for your con-3 
venience. Chapels in all localities. JI 

Day and Night Service S

54 W. Jamaica Avenue 3Vallev Stream. L. I.* VA 5-0036 A and S TV RENTALS 
2012 Bath Avė. 

BROOKLYN, N.Y. 
CO 6-5200

1

T SQUARE TV RENTALS INC. 
241 Graliam Avė. 

BROOKLYN. N.Y. 
EV 7-4003

i
%

A Happy Holiday

Merry Christmas and a happy N e v. 
Year to our Friends and Patrons.

Diners Club

$

I
i

ARMANDO'S
113 Montague St. — MAin 4-9309 
Famous for its Italian-American 
Cuisine. also steaks chops.

Luncheon from $1.25
Food Served until 3 A.M.

Under the management of
A. MALLO & G. BERNSTEIN 

Sei-Ville 552 Flatbush Avė.

i
s

GROSS 
PAINTING CONTRACTORS

i Inside and Outside - Painting on 
> Credit 1-5 years to pay - No Dovvn- 
. payment or Security - Quality gua- 
i ranteed. General Contracters — 
į 2201 Avenue M, Brooklyn, N. Y., 
į CL 3-8008

‘ R O SC O E
į MODERN HOME IMPROVEMENT 
į INTERIOR - EXTERIOR
; Finished Basements - Modern Baths 
l - Roofing - Waterproofing. Reason- 
į »hle rates. All vvork guaranteed. 
[ 691 Lincoln Place, Brooklyn, N. Y.
| IN 7-5251
l •
f
Į PLASTIC SLIPCOVERS Custom 
1 made, corded seams, heavy double 
f polished plastic zippers in-fitted on 
I the furniture in your home. Call 

9AM to 5 PM VI 5-9578: Ėvenings 
F and Sundavs — Fl 1-2654.

NATIONAL COVER CO.
į 97-03 Liberty Avė., Ozone Park, LI

VAMP'S CAMP
Į FOR CHRISTMAS GIFTS
į Antiques of the finest — Ūse our 

Lay-away Plan. Special considera-
E tion to religious groups.
į 222 Atlantic Avė. (cor. Court St.», 
į Brooklyn, N.Y. — Call MA 4-6703

S VET CAB SERVICE
Į Door to Door Pick-up - Resorts - 
E Airports - Piers - Hospitals - Trains 
F - Mountains. 24 Hour Service. Lovv 
t Rates. TryJet and Envoy the Ser- 
į vice you get. 339 Hopkinson Avė., 
r Brooklyn, N. Y.
1 HY 6-8460 DI 2-8405
| M. KRAUSER, INC.
1 A complete line of INDUSTRIAL 
į HARDVVARE: Marine & Mill Sup- 
f plies - Electrical Sunplies - Paint.s - 
1 Tools. Ask fer trade discount.
į A.tlantic Avė., near Hicks Street, 
į 81 Atlantic Avenue — TR 5-8855-6

F EXPERT FITTING - ALL ALTER- 
| ATIONS - DRESSES AND SUITS 
* made to order. Free Pick-up and 
f Delivery.
Į Mrs. THOMPSON Dressmaker 
į 377 Second Street, Brooklyn, N.Y.
F Call H Y 9-8983

p For Scotch, English and Irish
( Food Selection
f S K A N D 1 A
t FOOD OF ALL NATIONS
s Kings of Imported Beer
[ 244 Flatbush Avė., B’klvn 17. N.Y.
i Phone NE 8-1077
| THE SYLVIA SHOPPE
| JUNIORS - MISSES - WOMENS 
k DRESSES. Half Sizes. Many fine 
t gifts for Xmas. Hosiery, Šports- 
e wear, Lingerie, Slacks & Svveaters. 
| Uni-Card, Charge Plan. — 67 Vic- 
f toria Blvd., TOMPKINSVILLE, S I 
t Tel. G! 7-1911
F This Xmas Give Your Boy the Gift 
| He VVants — 
i KANTOR’S BICYCLE STORE 
[ Authorized Agent for all English & 
E Dbmestic Bicycles; also Juvenile
| Furniture. Guaranteed Sales and 
į Repairs. — 442 Claremont Pkwy. 
t Bronx, N. Y. LU MOttfk

| JOYCE Floor Scrap<ng Co. — 8414 
į Flatlands Avė., B’klyn. Old floors 
J refinished likę nevv. If you vvant
Į the Best—remember Joyce Floor 
i Scraping Co. All work guaranteed. 
f Special consideration to Religious 
| Institutions. Call CL 1-5515 Day or 
| Night.

Į Gift vvrapped for Xraas and Nevv
1 Year Holidavs
I LAMBEK'S LIOUOR STORE 
į Best guality domestic and imported

B Free delivery. — 161 A Westchester 
į Avė., Bronx. N.Y., Sound View Sta.
| Tel. Tl 2-3100

| EVERBEST PORK STORE
t 74 Westchester Sguare. Bronx. N.Y. 

HOME MADE SAUSAGE
į Finest Pork. Veal and Beef
i Poultrv Fresh Daily
f U N 3-9007
Į NEMETH & MAIER, Proprietors

j ALBERT MAIER, INC.
į Kiaulienos krautuvė. Geriausia kiau- 
f liena ir kiti mėsos produktai urmu 
I ir mažais kiekiais. Kasdien švie- 
| žios — namų gamybos "Kielbassy”. 
r 1927 VVashington Avė.. Bronx 57.
| N. Y. TRemont 8-8193
t — -----------------
j For Better Wedding and

Week-End Daneing
| TUXEDO BALLROOM
i Offers the Finest

Coli F r e d — RE 4-7335
1 210 E. 86th Street & 3rd Avenue
| Nevv York City

! VVOODSIDE SMOK E SHOP. Pines 
F .epaired. Mail oruers accepted. Fin- 
1 ėst imported P>nes and Tobaccos. 
į also fine selection of demest’C pipes 
I tobaccos all at reasonable prtees. 
į 60-18 Roosevelt ‘.ve.. Woodside 77. 
| Tel. Hl 6-7823 Mail orders accepted

MONA LISA STUDIO
j Photoaranhy by Ed. SpeKs»cy. Can- 
i did Weddinr-s - Home Baoy Port- 

rnits - Fernilv Groups. Photography 
for all occasio’,s. Come in earlv - - 
avoid Xmas rush. Tel. MA 4-2615, 
205 DeKalb Avė.. Brooklyn, N. Y.

1 1
Hartley. Park Juvenile Furniture 
offers discount prirėš for the I’oly- 
day trade on Edison. Gem. Pcter-

1 son. Cas.-o. Taylo- rnd matehing 
I ri«ces Fn!l line of Babv Orriages.
1 Vc’ncirrdes. Thurs. open t<I! 9 p.m 
’ Tel.: MO 8-9671 - jr.A G ra mat a n
| Avė.. Mt Vemon. N. Y.

i■t*

Seasons Greetings ROYAL SEVVER SERVICE CO. 1
LT CARTING CO. 

628 Marcy Avė. 
BROOKLYN, N.Y. 

EV 7-8796

Seasons Greetings

r

ASSOCIATED TV RENTALS 
558 East 56 Str. 

EROOKLYN. N.Y. 
GL 1-0062

Seasons Greetings

LEED’S TV RENTALS INC. 
450 lOth Avė. 

NEW YORK CITY 
BR 9-2971

Merry Christmas

1748 East 51 st. Str. 
EROOKLYN, N.Y.

CL 2-8608
i 

J 

į 
i
2 
1 
h 

r 
i 

l

t

Merry Christmas

ALLIEO STORAGE WAREHOUSE 
4268 Third Avė. 

NEW YORK CITY.
CY 4-4444 i

Holiday Greetings '
SREED ELECTRIC SEVVER i 

SERVICE į
490 Atlantic Avė. 
BROOKLYN, N.Y.

U L 2-7468 į
andA SLIMS RAOIO 

TV SERVICE 
507 Church Avė. 

BROOKLYN. N.Y. - ~ 
JUL 4-6718

WM. M. DONOHUE
FUNERAL HOME 

Serving; all Nassau County 
Day or Night

293 Castle Avė.. VVestbury. L.I.
E Dgewood 3-0615

Rcsidence — 292 Asbury Avenue

a
Seasons Greetings

ROCKY LEE’S
Mr. Maldonado CO.SEASONS GREETINGS

V. PANNULLO & SONS

and Patrons CO.
Seasons Greetings

CO.
1387 York Avė. CALL JOE — MA 4-9799

Call RH 4-4190

A Merry Christmas to Ali
CHRISTMAS GREETINGSCustomers

ALEXANDER HAMILTON

SAVINGS & LOAN ASS N

J 1 COLT STREET
Christmas GreetingsMerry Christmas SH 2-6315 Merry Christmas

GARDEN CITY, L.I.

PI 7-7440
ūsą aą geista uis waw8t«e i

Blessed Christmas AMBROSE & DOMINICK COPPOTELLI of
PALABINO and PALABINO

TAVĖRN on the GREEN794 Schenck . Avė,

YU 4-3220

Private Banquet Rooms for Weddings and PartiesSeasons Greetings
with Facilities to 800

A JoyfuI Holiday, to AliGI 7-2854

1059Third Avenue (bet. 62 & 63 Sts.)

Kodėl eiti kitur — Imant pagrindu dabartinius įnašus. mes siūlome:353 East 1161h Str.. Ncw York ■

COLUMBIA SAVINGS & Loan Association

4203 Avė U
Hl 6-9868

ROOSEVELT FIELD ICE RINK J

s

I

987 Second Avenue 
Nevv York City 

PL 3-4858

1442 East 35 Str. 
BROOKLYN. N.Y.

R N 3-6464

ALLOCCA BROS. 
7116 15th AVĖ. 

BROOKLYN, N.Y. 
BE 6-2242

JOSEPHDASSARO 
2365 Pitkin Avė. 

BROOKLYN. N.Y. 
AP 7-8899

2566 Hylan Blvd. New Dorp, Staten Island
jĮ6me«*1*i 19 Pltt ■*»■*«■* 191*1* P* IMI* P**1*“"*^

CHU - CHO BIANCO 
RESTAURANT

and Brilled While You Wait
116-19 Metropolitan Avė.’.

KEW GARDENS. LJ. 
Hl 1-1888

May this Xmas and New Year 
bring health and jov to our 

Friends and Patrons

LE 4-3812

BROOKLYN MONUMENT 
242 — 25th Street. 
BROOKLYN, N.Y. 

HY 9-8500

24 Hour Service — AH Boro*

5% rr»et.— NUOLATINIAM TAUPYMUI 
4'/«% PAJAMŲ TAUPYMUI • 4</4% REGULIAR. TAUPYMUI

Wish their Friends and Patrons 
many joys for Christmas and the Corning New Year

VAN BRUNT SALVAGE CO. 
7 Van E;unt Str. 

BROOKLYN. N.Y.
TR 5-5499

r
j 
j 
t
b

h

r
j____į ana

j Our Sincere Wishes To All Our

s

Our Most Sincere VVishes To AU i
Our Friends and Patrons For A į

Joyous HoLday Season k c 7.0354 i
KEW GA^°£y SHOP || MŪRIS IR RRUĮlrm ■»»■»!» lĮSmmaMR.

Ace Bowlinq Balis . Expertly Fittcd 3

Merry Christmas and Happy New į 
Year to our friends and customers i

MONTERO’S BAR and RĘST j
73 Atlantic Avė. |

BROOKLYN. N.Y. 2

Merry Christmas and Happy | 
Nevv Year to all Our Friends j

YORKVILLE REFRIGERATION \

t'L, 4-ibO5 •

1 į

Merry Christmas and Happy 
Nevv Year to all our Friends and

Nevv York City 
SP 7-7700

Į: ABBOTT
: ELECTRIC ROTO ROOTER SERV.’
C 14 40

lt is our sincere wish that this Holiday Season bring joy 
and coming New Year health to all our Friends and Patrons

TE 8-0850

SEASON S GREETINGS

82 CHESTNUT

Merry Christmas and Happy 
New Year to all our 
Friends and Patrons 

XOCHITL Mexican Food 
The Best 

146 West 46th St.. N. Y. C. 
Call PL 7-1325 Ask for

of
LONG ISLAND MONUMENT 

wish their Friends and Patrons 
a very joyous Holiday 
and happy Nevv Year 

Certified Barre Memorials 
Work done in all cemeteries

569 Meacham Avė.. Elmont, L.I.
PR 5-8984

r 
į Merry Christmas to all our friends * 
4 and customers , 1!
I ' " **■ t

NEW CHINA PALACE 
210 W. 49th St. 
Nevv York City 

J U 6-9290

THE WHITAKER PAPER CO.
48-50 - 52 Great Jonės Str.

Merry Christmas to Ali

STEAK ROW RESTAURANT 
141 E 45th Str. 
New York City 

M U 2-9769
Ask for Mr. Umane

CARTER’S
AUTO BOBY SHOP

Red Carter
Expert Auto Collision Work

All Make Cars -
Foreign r nd S’vufs Cars also

24 Hour Tovving
65S1 Ambcy Rd. Staten Island

A Merry Christmas ana a Happy New i ear
Irom the

ROCKVILLE CENTRE. L. I„ N. Y.

VAshing all our Friends and Patrons
a verry merry Christmas

and a prosperous New Year

DUGAN BROS. Ine
Fhe finest ip Bafeed Goods — Bakers since 1878 

Now engaged in celebrating our 85th Anniversary

Oueens Viliūge NewYork

Seasons Greetings 
AL’S AUTO SAFETY GLASS 

1719 Coney Island Avė. 
BROOKLYN. N.Y. 

ES 5-4877 
i* įsu?*'

Our Sincere Wishes to All Our 3 
Friends for A Joyous Holiday and 4 

Happy New Yeai- a
M H. TIEDEMAN. j

FUNERAL BIRECTOR, ] 
Chapcl Facilities — St. George’s | 
Church (On Stuyvesant Square) | 
242 East 19th Str. — New York į 

GR 5-1561 5

Friends and Patrons for A Very 1 
Meri y Xmas and Happy Nevv Year* 

CHARLES BOUNT 2 
Old Floors Made New — Experts] 
on Bark Walnut Staining Servicingl 

All Manhattan and Bronx, N.Y.
152G Vyse Avė.. Bronx, N.Y-

BA 8-6665

Our Very Best VVishes To Our i 
Jį Friends and Patrons for A Merryį 

Xmas and Happy Nevv Year
Bill and Tom.

LAUB S AUTO BOBY
Bady and Fender Wo<k — Repą i.-s 
PainVng—Insurance — Collision 

Wcrk — 24 Hour Tovving
550 Richmond Terr., Staten Island

Our Very Best Wishes To' A’I Ou- ■ 
Friends fer A Very Joyous Holiday)

PACIOCCO FUNERAL HOME į
Vincent J. Orofino. Licensed Mgr. .

Our Very Best Wishes to Our 1 
Friends and Patrons for A Very ;

Merry Xmas and Happy Nevv Year i-wu«i
PHIL'S COLLISION SHOP

55-C2 Northern Blvd., 
IVOODSIDE, LI... J

Expert Collision Work — Body and1 
Fsndsr Repalrs Buco Painting

  l 
‘ jns«uiaįujjįt. | :

Seasons Greetings i in, jn.x.
i ; For the Finest of foods an liquors 

AJAX SEVVER CLEANERS | į
7101 Cathederial Avė. j ;r

GLENDALE, L. I. N.Y. į
GL 6-5549 2 J

1
1
i.

h .

Best Wishes for. Christmas and į 
the New Year

Two Funeral Homes serve you: į
STOLZENEERGER FUNERAL 1

HOME ’
450 E. 162 ST., Bronx, CY 3-4343 1

KRIESEL-KAPP FUNERAL *
HOME 2

666 E. 161 ST., Bronx. ME 5-0408 j

r 
t

Bar and Cocktail Lounges — Parking for 300 cars on premises 
ELgin 1-0909

Blessed Christmas >
THREE CORNERS į
CARTING CORP. 2

97-29 Allendale Avenue J
Jamaica. L.I.’ .1
Tef. RE 9-7879 !

ARWOM SERVICE 
4106 — 162 STR. 

FLUSHING. LI. N.Y. 
IN 1-6333

Merry Christmas

A A TV SERVICE 
511 Avė U 

BROOKLYN. N.Y 
BE 9-0031

Seasons Greetings

A and B TV SERVICE

BROOKLYN. N.Y.
BE 8-8313

Sheila Chang’s Shanghai East
€7 ••'• O

Only Chinese Restaurant serving foliowing cuisine
SHANGHAI — CANTON — PEKING — SZECHUAN

Private Banquet Room . . . Parties Catered at Home
American Express Carte Blanche Honored

New York City

Įmokamai iki mėnesio 10 dienos pelno procentus nuo mėnesio 1 dienos. 
Taupykite per pettg — mes sumokame pašto išlaidas j abu galu.

Nasnau ar Suffolk County skambinkite telefonu IV 1-9550
• WOODHAVEN — Jamafca Avė. prie Woodhaven Blvd:: VI7-7041
• FOREST HILLS —• Continental Avė. prie Austin Št.; BO 3-7500
• AMITYVILLE, LJ. — Bn»dway, kampas Union Avė.: MY 1-0555 
Mortgages — Improvement Loam — Christmas Club — Safety Boxes

Member Federal Savings A Loan Insurance Corporation

Liberty Art Photo Studio. Come in 
now for vour Xmas gilt photos — 
Pho’<r^raphers for all oerasksn* ... 
weddin«? our spertalty. SnceiaJ con- 
.sidrrrtion to darbininkas readers A 
religfous gronpa. Open Wed. 9a.m. 
to 6.30 p m Sun. 11 a m. to 5p.m. 
or bv appointment. Tel. VI3-3805. 
125-11 Liberty Avė.. Richmond Hill



i 1 J-1

REAL ESTATE

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

HENRY W8®IG t SON. Ine.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

201 HU 7-5317

HAVEN REALTY

Ideal Christmas Gifts

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ
RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street
MUSIC FOR

EVergreen 7-2155

LU 7-3034

NEBŪK ŽILAS
Sax. V. ZELENIST«L: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION

J0SEPH LIEBCAK FURNITURE, 
Ine. Furnitūra & Bedding. Complete 
fumishers of entire homes and oc-

CHTNESE FURNITURE 
H ONG KONG 
Retail Showroom

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY-REAL ESTATE - Insurance

JE6SE*8 BAKE SHOP, DeHctous 
Beatriče and Čekes are baked wtth 
pure wMpped ertam. Wedding and 
Birthday cakes, piea, cooldes baked

Westchester County, Eastchester— 
Immaculate Conception. Parišk and 
parochial school. $27.500, 7 rm Co
lonial, 3 bedrms, 1% baths, living 
rm, witk pine paneled fireplace, din
ing rm, modern kitehen, landry, gas 
hotwater heat, dėt. garage, patio, 
extras, w/w carpet, owner SP 9-5996

veltui — F.T D.

continents. Cocktails, wines, Ikjuors. 
Luncheon & Dinners. Credit Cards 
honored. 324 E. 57th SL (bet. Ist & 
2nd Avės.), N. Y. C. — PL 9-6260

D0NTBUY DIAMONDS!! 
until you have seen us. 
DIAMOND CUTTERS 

Complete seleetions at savings 
40% & more. Come see them 
cut; no obligation. Call Fac- 
tory for appointment: 

JU 2-3549

Pramogos—Šokiai suaugusiems sek
madieniais 9 vai. v. $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 ISLAND DANCE CENTER 
90 Broadvvay, HicksviŲe, L.I.

OV1-5300 — nuo 2 v. p.p. iki 11 v.v.

We take all orders special price for Wed<hngs and Parties 
*{ * Home-Made Bologna

Gripsholm Restaurant. Stan Jacųb- 
sen your HosL — ‘•Finest Swedtah 
Smorgasbord”. Since 1935. An Ame
rican Restaurant in the finest Swe-

CHOOSE
BANFORD 

BEAUTY SCHOOL

givtag. 83.75. CUkfren—half price. 
New Years Eve: Gala Floor Sbow, 
Kntertainment. Dancing, Favors. 
Make reservatiens early. 1100 60th 
St, B’klyn; GE 8-9556, GE3-9767.

SCOTTS Lohg Islandas Outstand- 
ing Sea Food Restaurant. Steaks, 
Chops. Cocfetail Lounge; additional 
new beautBnr private Dining Room 
acconunodrftjdg to 85 people. Free 
parking. MenSber of Diners & Ame
rican Express Club. Call IL 9-9747; 
96-24 Queens Blvd, Forest Hills, LI

ROMA BAKERY 
106-42 Suipiuu tuvd., 

JAMAIKA, U.

Attentton Bali Room Studentą. We 
offer 10 private lessons for only 
$39. Also Ballet by expert dancing 
instructors. Our new method and 
individual instruction gives you the 
results you expect in a shorter tune. 
Fordham Music A Dance, Ine. 327 
E. Fordham Rd, Bronx; CY 8-0907

Dennta Bakery Ine. New Hyde Park, 
U.I. For the Xmas hoiklays finest 
qualtty oM ftaMoned baktng. Wėd- 
ding. birtbday cakes, paMry, piea, 
fce cream cakes. We deliver, pitone 
orders. Ctoeed Tueaday. PI 2-B1B1. 
2123 HiHsidc Avė.. New Hyde Park, 
LI., One bk>ck Esat of Marcus Avė.

VETERAN Detective Bureau, Ine. 
Plain cloths or uniformed Guards, 
Investigators, fully insurad, miss- 
ing persons traced. Civil, domestic 
and criminaL
4197 Park Avė., Brome, CY 9-6620; 
1 DeKalb Avė., B’klyn, MA 5-6655.

COMPLETE NURSING CARE — 
24 Hours a Day: Resthaven Nursing 
Home, 155 Quincey Avė., E. Brain- 
tree, Mass., 617 VI 3-2155;
Rodgers Nursing Home, 54 Bow- 
doin Street, Dorchester, Mass., 617 
TA 5-1771.

Large Selectfon at Shoes for Men 
and Women imported from France 
and Italy. Latest atytes at prices 
more reasonairie than in America- 
One trial wili convince you.

FINE IMPORTED SHOES 
782 Leungtou Avė. (60-61 Sta.) 

TE2-S182

DAN'S MOVING A 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

HIRE A CARRY BACK 
CADILLAC LIMOUSINE 
FOR ALL OCCASIONS 
Special Rates on Sundays 

and Long Trips
RE 4-8689 — 24 Hour Service

Finest Custom Picture Framing — 
Many fine paintings for Xmas. We 
are sacrificing our entire stock of 
original paintings at Below-Co«t 
Prices. Come early for choice se- 
lection. GILBERT6 ART CENTRE 
3509 Johnson Avė., Bronx (River
date) at 235th StreeL — Kl 9-3800

Perkraustymai ir sandėliavimas 
ECONOMY MOVERS

MOVING and STORAGE 
Local and Long Distance 

No job too small—none too large 
Handle with Care

Call GR 7-4250

Cranford - Brooklodge NURSING 
HOME Mėn A Women. Post opera- 
tive, ConvalescenL Invalida, Aged. 
Regiaered Nurse ta charget »t afi 
times. pieaaant P ~ 
rounded by spack 
sonable rates. Gh 
410 Orchard SL, 
201 - BR 6-5803.

casihiial pieces. Special Discount 
with this Ad :10% off on anything 
you buy. This is a Catholic Store — 
1382 Ist Avė. (bet. 73 & 74th Sts.), 
New York City. — Call RH 4-3993.

Many fine Religious Gifts for Xmas 
at REMEMBRANCE SHOPPE — 
Medais. Rosaries, Statuary, Bibles, 
Crucifixes. Missals. Hummel figūras 
A Nativity sets. Largest seleetion 
of Xmas Cards in Richmond Hill. 
115-12 Liberty Avė, Richmond Hill, 
Queens; TeL VI 3-5471

HOUD AY GIFT GIVING 
. METROPOLITAM MINE 

A LIGUOR CO.
Choice Wines Ligųor. Frompt Frae 
De.ne:v. — 474 9ch Aveaue (Betw. 
36 - 37 Sis.) LQ >1

Eimont, L.I., St. Barnabas Parish & 
parochial school. Immeculate 3 bed- 
room brick ranch, landseaped plot, 
eat-in kitehen, living, dining room, 
att. garage. downstairs paneled of- 
fice-den, laundry rm, playroom. Ex- 
tras. Priced for immediate sale. 2 
blocks to A A P, Shopping Center, 
transportations. Owner. LO 1-0832.

Uee our Kinas Lay-away-ptan. Only 
amaB down-pajment aufficient to 
reeerve your GIFTS until Xmas. 
Diamonds, Watehes, Jewelry. Com- 
pare our iow prices. A high guaiiiy.

FRED STADMULLER — 4ewe.s.- 
(Esl 18S0>. 57-44 Myrtle Avenue 
Ridgewood-Queens; Tei.: VA 1-2633

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge, Dinner A Supper 
k la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway, near 238th St., N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Mondays. Call .......   Kl 3-2245

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

DAT.TA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, saT.

Many Fine Christmas Gifts — 
AURORA BOREALIS 
Austrian Tin Cut Beads

Crystal A Colors for Rosaries 
Seed Pearl Cross Necklaces 

Dl MAR IM PORT CO.
4 W. 37th St, N. Y. C. BR 9-1961

AMATO A 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 A.240 Sts.), Bronx, N. Y.
Tel. FAirbanks 4-2370

MOVING MACHINERY
Call Today for Free Estimates. All
Types of Machinery Transported.

ROSE A GOLDMAN 
TRUCKING

331 Greemrich Street N. Y. C.

N AT COOPER INC. 
BEAUTICIANS’ SUPPLIES 

A SHOP FDCTURES
1103 Fulton St, Near Classon Avė. 

MA 2-4331 or ST 9-9734
Rep. of Koken and all Name Brand 

Products

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

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

VENTRICE BROS.
Special ūnpoiied LADIES ENG- 
LISH BICYCLES. vvhile they lašt 

833.95 -;-J-
Ventrice Brea, 637 Rogers Avė, 
Brooklyn. N. Y., IN 2-7377. Service 
A Repairs on American and foreign 
Bicyctes.

MARIOS 
Trucking, Moving and Rigging

Ejq>ert Machinery Movers for the 
Printing Trades. Office: 208-10 E2i- 
zabeth Street, New York 12, N. Y. 
Call WO 6-2359 or MO 8-9439 

Ask for MARIO

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

32 Glen Gove RtL* Greenvaie, 1—1 
Tel. MAyrair 1-20UO 

We appreciate your patronage

GIFT FOR THE SICK
Enroll Your Loved Onės in Special 
Prayers for ’ Health of Soul and 
ody. A card will be sent in your 
name. Donation $1.00

DAUGWTERS OF MARY 
HEALTH OF THE SICK

Vista Maria, Cragsmoor, New York

“CUSTOM” - WALL PAPER 
EXCLUSIVE DESIGN 

Made to your color specifications 
SCHATZ 

AMSTERDAM — SU'7-3276 
410 Amsterdam Avė. (79 St.), NYC

Eastchester - Bromcville Manot — 
Lovely 3 bedrm, l1^ bath, thru hall 
Colonial. Dead end street.Conveni- 
ent transit, schools. Deep plot, large 
screened porch, finished basement 
Move-in condition. Low 30’s. Im- 
maculate Conception Parish and 
parochial school. Owner. WO 1-4732

Mc A L L IST E R 
FUEL OI L, INC.

Oil Burners Installed and Serviced. 
24 Hour *?elephone Service
NE 9-9637 or EV 9-3696 

Special consideration to Religious 
Institutions.

WAKEFIELD DETECTIVE 
BUREAU

Buildings, Industry, Home protec- 
tion. Uniformed guards, private po- 
lice, eseorts, plain cloths, agents. 
Investigations — no family matters. 
1334 E. Gunhill Rd., Bronx 69, N.Y.

Telephone: Ot 4-5000

KRUG Religious Sup^ry Co.. Ford
ham Rd. Wholesale - Retail: Church 
supplies, Altar boys apparel, Sisters 
supplies. Vestments, Priest’s wear, 
Chalices, Missals, Rosaries, Statues, 
Hummel figūrines. — 472 E. Ford
ham Rd. (opp. Forham university), 
Brome; Tel. WE 3-3983

MUSIC A ENTERTAINMENT 
MICKEY CARTON 

1967 MARMION AVENUE 
BRONX 60. N. Y.

La Rue Jack-
Internationally Known

PRIVATE INVESTIGATOR
Identification Expert. Civil - Cri- 
minal - Comęaercial and Industrial 
Investigations: — 39 Brcadwav S* 
New York City WH 3-9783

Low Pricea for Xmas Mrt 
loclpedes, Wheel toys; Fui 
juvenile fumttnre, also bit 
baby csrriage whee!s with or with- 
out tires A tubes; cribs A mattreo- 
aes, also hardmr* for cnbs-do-it- 
yourself. KAK »UPPLY CO. 146 
Charobers SL, New Yeuk 7, N. Y.

TeL: BE 3-8958

■ i 1 1 ■ 'T-**")"
LA LUtBf 

ITALIAN RESTAURANT
FamRy Style ^Cooking.... Cocktail 
Lounge — where gourmets eat by 
choice and not by cnance. 1315 Ave
nue J (Bet. 13th A 14ia St.); Tel 
CL 2-3458, ask xor your gemai nosį 

MR. LUIGI

AACON CONTRACTING CO.
HOME 1MPROVEMENTS 

Painting — Interior and Exterior 
Carpentry. Finished Basement a 
specialty - Complete alterations - 
Financing arranged - No Down 
payment 1 to 7 years. CL 1-3307

PAINTING & PLASTERING 
ALL BOROS

All our work guaranteed. Our work 
is fast and efficient at the most 
reasonable prices. Remember if you 
want the Best—Call LA 8-3547 or 
HO 5-9307 — ask for Jim Palmer.

RAY'S ITALIAN BAKE SHOP 
Italų - europietiška amerikonų mė
giama duona, sviestainiai, pyragai, 
tortai ir sausainiai — šventėm, ves
tuvėm ir įvairiems pokyliams. Pa
mėginkite ir įsitikinsite! 304 — 5th 
Avenue A 2nd SL, Brooklyn, N. Y., 
ST 8-9179. Atidaryta nuo 5:30 - 10.

COUNTRY LIFE 
RĘST HOME

^bil <1*^ 7i* CARE for the ELDERLY
Reasonable Rates

P6rt Jefferson Station, L I.
516 HR 3-0863

THE LOURDES SHOPPĖ Many 
Fine Gifts for Christmas: Catholic 
hand made dressed Infants of Prague
- Nativity sets - Stables - Statuary - 
Chalices - Ci beria - Rosaries - Cards
- Pictūres, etc. Come in now—shop 
early. Mail/Phone orders accepted. 
697 5th A v., B’klyn. NY; HY 9-7306

JEVVELERS MANUFACTURING
205 Canal SL, New York 13, N. Y.

APEX Typewriter and Stationery 
Corp. — Brooklyn’s leading Type- 
writer, Stationery A Office Supply 
Store. 555 - 5th Avė., Brooklyn;

ST 8-4890

FIORINCS 
ITALIAN RESTAURANT

and Cocktail Lounge. Finest Italian 
Kitehen, complete family dinners or 
ė la carte; large seleetion of wines 
and liųuors. Business men’s lunche- 
ons served from 11 a.m. to 2 p.m. 
Open daily (except Sun.): Tues.» 
Wed. - Thurs. 11 a.m. to 12 p.m,; 
weekends 11 a.m. to 3 a_m. — 99 
Ocean Avė. (corner Lincoln Rd.), 
Brooklyn, N. Y., TeL UL 6-9331.

EASY DOES IT Exterminating Co. 
No Pešt problem too big. Extermi- 
nating, Fumigating, Fogging, water 
bug experL School graduaLe agent 
for DepL of Agriculture. We travel 
Upstate New York. Call evenings 

N l 5-7642
JOE DEE < 1947 E. 13th Street

JONESkFORWARDING 
TRUCMĮNG AGENCY 

World wMe: žfttippir^ and^ Crating 
- FYee TyKiaBes - įtek Ą> and De-

Jewelry, Diamonds. Silverware 
Watches. Lenox China. 

Jewelry is the perfect gift 
Serving Bay Ridge since 1896 
8020 Fifth Avenue. Brooklyn

CHRISTMAS T R E ES 
Selected Blue Spruce Norway Bal
sam Fir Pine all sizes Delivered. 

BURMAK NURSERIES 
PeekskiU, N. Y.; 914 PE 7-4060 

95 OREGON ROAD 
Special consideration to religious 

Groups

G U N S
Xmas Special* — 3000 Gims, an- 
tiųue and modern. Also accessories; 
Binoculars, Arcbery. Open Thurs. 
and FrL 9 a.m. to 9 p.m.

ED AGRAMONTE, INC.
41 Riverdale Avė., Yonkers, N. Y. 

TeL YOnkers 5-3600

M. Bruckheimer A Sons, Ine. Music 
Sales (EsL 1861) Big discounts on 
new and used accordions, guitars, 
trumpets, etc. Famous name brands 
Kay, Harmony, Gretch. Martin, etc. 
705 Grand SL B’klvn, N.Y. 14th SL 
9ubway 2 btoeks; Grand SL A Met
ropolitan Avė. busses pass our door. 
Open dadly 9 to 5 pm. OT 2-3438

JAMARVEL PAINT 
CONTRACTING & 

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

for the Quick and Easy TRAINING 
METHOD Phone or Write for Free 
Booklet: Banford Beauty SchooL 
165 W. 46 SL (B’way) PL 7-0933

livery: ServfcĮ.
AIR FREHGHT - TRAIN - BOAT 

J) L 7-5314
110 Rogers Jg?enue, Brooklyn, N. Y.

SALCO MAGMINE CO, INC. 
FOR MOVING - RIGGING - 

DISMANTLING & ERECTING 
Call BE o-3355 

Ask for Sal Puglia 
LITHOGRAPHIC MACHINISTS 

Repairs and Service

CHANDELIERS 
and UGHTING 

FDCTURES
FOR EVERY ROOM 
LARGE SELECTION

Free Parking — Open Evenings 
STERN GLASS

140 SL & Grand Concourse

E7TC
K EVI N WOODS 

Phone CY 5-I05I

Give a 
REASURED Uir- i THIS HOLl- 

DAY
A Fine Portrait or Your Children 

PhOKograpned in Living cotor 
LN YOUK M<jM£

. GR 5-3411

BEAUTY — TTLL MIDNIGHT! 
1 Step Hair Coloring — or — 
“BODY-WAVE” PERM 82.50

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

CLARENCE DAVIS 
sutaupys jums pinigo jei per jį da
rysite užsakymus gipso ir cemento 
darbams: rūsių ir lubų tinkavimas, 
rūsių išvalymas ir kt. Priimame ir 
didelius ir mažus darbus, žemos kai
nos, darbas garantuotas. Aptarnau
jami visi 5 NY rajonai. HY 8-9540.

rLBiTLMKšHED — GENLlNb; 
CHRYSTAL LAMPiS 

SELL KETALL D1KEC T FROM 
MANUbACTUKtR 

709 Broadway — EV 7-7141

AMBASSAOOR CAMERA 
i'or the Finest in Cameras.

Come and get your Christmas gift
Ūse our special LAY-AWAY

PLAN, CKED1T CARDS ACCEPT
ED. FREE CHRISTMAS 

WRAPPING
1658 Bath Avė. — Brooklyn

BE 6-8206

BICKCO. JEWELER8 INC. *• 
Spartai on all 14 Kt Gold Chame 
A Bracelete. Agency for Longine, 
Bulovą, Hamnton, Etema, Trtfari 
and Coro Jewriry. Dtecount on all

THOMAS LINDHOLM Chiropractor 
1297 Lexington Avė, New Ycrx 28 
LE4-5869. priima: pirmad.. i’ečiad. 
ir penktad. ni»o ’1 va! iki 7 vai pp 

HL NTINGTON OFFICE 
700 Pa. k Avė. — HA 3 6068 

Priėmimo vai. pagal susitarimų

The Best in italian and French 
breaa and heros — Deuvenes Retail 

or VVholesaie — Piu-esi ana oesv 
ingrediems used.

May We s»crve You

UNUSUAL ANT1QUB GIFTS for 
the Hard-To-Sbop-For Person. — 
Novelty Basei, Breneei, Silver and 
• collectian at ęuaint ifėtnii and od- 
dlties. ChDdren’s Furnitūra, Bortu 
and Toys. — 521 Bari 87th Street 

YU 8-5523

ALPHONSUS MANOR 
Cairo, New York

Ideal Year-Round Ręst Home for 
Women eondueted by the Sisters of 
St John the Baptist HomeMke at- 
mosphere, dose to Church & Sbop- 
ping distriet Reasonable rates. — 

Write or Phone 518 MA 2-3248.

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, Brooidyn ll, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
FRANK BUONOCORE

Massage. Also račiai treaiment 
Hours oaily from iu AM. to ukM 
hsumates Cheerruily given. Keasun- 
ame pnees. look gooo tor tne 

hoiiOays. — AL 4-9403

G I FTS FOR TH E 
; RELIGIOUS ANO THE LAITY 
Keugious Books oi all rublishers 

Liturgicaliy Correcc Medais—Cards 
Plagues —- Crystals — An unusuai 
seieccion of Arustic religious prmts 
ot tne masters aad the utd contem- 
poraries — Wood caivings importą 

(including Nativity £>ets) 
BUKNS and“O’CONNELL INC.

Pacam us, N J

Patogios tMmokė*nx> a^lyna. Su nuolaida paritaodaato 
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS 
TRANZISTORINIU# RADIO. OtoeHa nmlaldaa w- 
MMtiema "Blaupaakt" Radlo-Stereo aparMMUi 
Prekės garButootoo —• Pristatymas greitas

BENSON DRUG CO.
Bayridge — Come in for your Xmas 
shopping. Free delivery. Open Sun
days till 2 p.m. Special considera
tion to religious groups. Call BE2- 
7025 — ask for Mr. RINALDI — 
6501 llth Avenue, corner 65th St, 
Brooklyn, N. Y.

GROŽIO SALIONAS 
"RŪTA”

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jam ji>c a traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir Lt.
87-17 Jamaica Avė. * VI 9-6948 

Woodbaven 21, N.Y.

FUNERAL HOME
FLushing 9-8563 

Charles IVeydig, Lic. Mgr. 
13-39 122nd ŠL, College Point, N.Y.

Q U E E N S 
BAYSIDE — TALLOAKS

5 Bedroom Cafe Ranch
2 baths, finished playroom. fine 
alarm system, screendd porch, 2 
outdoOr patios, professionally land
seaped 60x100. SL Robert’s Parish 
and new Cathohc High School. Mušt 
be seen to appreciate. Quick Sale 
$35.000. Owner leaving statė. Call 
BA 9-3651.

With This Ad!
Shampoo. Sėt & Cut, Extra

F A B UL O U S
Phone — BU 7-9700 

713 Flatbush Avė, Brooklyn

QU EENS 
FLUSHING — St. Andrews Parish 

DUTCH COLONIAL, 6 rooms, fire
place, garage, 60 foot frontage, oil 
steam heat. Will leave dining room 
sėt if interester. Attractive Neigh- 
borhood. Many extras, Refrigera- 
tor Wašher, Carpeting. Owner. 
IN 3-3313.

BEXTRIC E 
LAMP MFG. CO. INC.

SHAlzcia KEcOVErLtsD UAMPS 
ROrjDKLbl) — ALL. Miri'ALS

RENTALS
You Can Now Rent a Brand New
Name Brand TYPEW RITĖK at

Brooklyn H, N. Y.

Resid. ILlinois 8-7118

FREE EOTIMATES 
CaB CY8-706B 

MODERN GARAGE DOOR CO. 
482 E. 180th StreeL Brome, N. Y.

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

103-55 LEFFERTS BLVD.

For the Most Important Gown in 
your Ufe MARTHE’S Bridal Bhop 
Custom m*de Bridsl Gowns> Noth- 
•f* A AttsndantV Gcoms, Cocktail 
and Formai tengtUs, individual fit- 
tings for the Brkta Marth* DIGIo- 
vsnna, Your Paristame Deaigner. 
417 Forest Av7 SIJf.Y. YU 1-6482

BURTS AQUARIUM 
8619 18th Avenue, Brooklyn 

DE 1-4922 
NEONS - 6 for $1 

ANGKLS - 6 for $1 
10 GaL Stainelss Steel 

Tank - $4.95 • Reflector - $2.95



ADVOKATAS

kompromisinę kovą su okupan-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

KAI ŠVENTĖM ATVYKS SVEČIŲ

VISI RAŠOME IR SKAIČIUO-

INC.

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į
Atnaujinkime senąsias pažintis Sudarykim naujas! KARLONASatsilankydami į didžiausią New Yorke

Funeral HomeKALĖDŲ VAKARO ŠOKIUS
NEW BRITAI N, CONN.

CARROL
rinimą šiame krašte.

mmrmnn

WHITE HORSE TAVERN VYTAUTAS BELECKAS

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

vakarą, kada čia groja europie
tiška muzika ir šokami euro- 
piėtiški šokiai,: kada girdimos 
niekad nepamirštamos dainos. 
Student Prince restorane vaka
rais groja ne tik kontinentalis 
orkestras, bet dainuoja solistai. 
Prie jūsų stalų ateina akordeo
nistas ir jums pagroja, ko pa
prašote.

Savininkai* 
1883 MAD180N STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.

mišrus : chorą*, • va- 
do^ųjamats , muziko Juliaus 
Gaidelio, gruodžio 9, koncerta
vo Lavreneė- Choristai džiau
gėsi mielai klausytojų sutikti 
ir prel. P. Juro aitai globoja-

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foneat P»rfcw»y Statos)

Mass.
AP. Simulavich, Shrewsbury, 

Mass.

šant Lietuvos vyčiam, savo

Kunigų Vienybės New Yor- 
ko-New Jersey provincijos su
sirinkime gruodžio 13, Brook- 
lyne pas Tėvus Pranciškonus, 
buvo svarstomos Lietuvių Re
liginio Kongreso 1964 proble
mos. Pranešimus apie atliktus 
darbus padarė prel. J. Balko
nas, kun. L. Jankus ir kun. V 
Budreckas Koncertu, kuris nu
matytas 1964 rugsėjo 6 Lin
coln Center New Yorke, pasi
ėmė rūpintis Lietuvių Komi
tetas Pasaulinei Parodai Muzi
kinės komisijos pirmininkas yra 
aktorius Kaz. Vasiliauskas. Re
liginei kongreso daliai ir pa
skaitoms pravesti LRKR komi
tetas ieško tinkamiausios baž
nyčios ir salių Brooklyne.

Naujųjų Metų Sutikimas įvyks 
RIDGEWOOD LANES SALEJE

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

Pamaklos ir paminklo pa* 
įventinimos. Gruodžio 23 d. 10 
vai. bus laikomos mišios už a. 
a. Stasio žyžniausko vėlę. Ve
lionis yra buvęs gimnazijos 
mokytojas, o vėliau miškinin
kas. Priklausė ateitininkų sen
draugių organizacijai ir, būda
mas jos valdybos nariu, atsis
kyrė su šiuo pasauliu. Visi ve- 
lionies artimieji ir pažįstami, 
ypatingai visi atetininkai, pra
šomi dalyvauti mišiuose ir pa
minklo pašventinime.

Steponas ir Valentina Min
kai, sveikindami Darbininko 
skaitytojus Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų proga, praneša, 
kad jų krautuvėje “Baltic Flo- 
rist” yra didelis pasirinkąs į- 
vairių dovanų bei knygų. Gali
ma taip pat gauti Darbininko 
leistas knygas ir užsisakyti lai
kraštį.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkime gruodžio 9 išrinkta 
nauja valdyba: Juozas Vembrė, 
Bronė Vasienė, Mykolas Šima
ičius ir Zuzana Kucinienė. 
Praėjusiais metais vadovavo 
Jurgis Strazdas, Baltienė, Am- 
broziejienė, Kucinienė ir Ta
das Aleksoms. Susirinkime std. 
Egidijus Užgiris, baigęs Urba- 
nos universitetą ir dabar toliau 
studijuojąs Harvarde, kalbėjo 
apie Amerikos studentus. Yra 
jų gerų ir yra nieku nesido
minčių, be jokios idėjos. Lietu
vių studentų didėja, bet orga
nizacijom vis mažiau bepriklau-

Joseph Carszva 
G R A B O RIU S 

BALSAMUOTOJAS

(BIELIAUSKAS) 
FUNEKAL HOME

M. P. BALLAS — Dlrectortaa 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

A D V O K A T A S 
37 Sheridaa Avenae 
Brookiy* 8, N. T. 

TeL APplegate 7-7083

Svarstant jaunimo problemas, 
nutarta vasario mėnesio susi
rinkime susipažinti su Daina
vos jaunimo stovykla, jos pa
skirtimi ir uždaviniais. Prane-

SuteOdam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Virgai* 7-4499JAME.
Visą tai mašinėlės atlieka 

daug greičiau ir tiksliau. Pa
siuntę savo adresą: J.L. Gied
raitis, 10 Barry Str, E North- 
port, L.I, N.Y, gausite veltui 
informacijų ir katalogus, o ta
da jau nuspręsite ar verta pirk-

Lapkričio 30 “Vienybėje” V. 
Tysliavienė paskelbė, kad R. 
Kezys “eina šalčiaus keliais”. 
Toks kaltinimas prilygsta pasa
kymui, kad R. Kezys tarnauja 
Lietuvos okupantui.

Šis priekaištas yra padarytas 
be jokio pagrindo ir yra besą
lygiškai neteisingas. Priešingai, 
visi faktai, pagrįsti R. Kezio 
veikla ir straipsniais, liudiją be

stai ir didžiosios dienos -— 
Šventos Kalėdos ir Naujieji 
Metai. Sulauksime svečių ir iš 
toliau. Nepakanka mielus sve
čius pavaišinti tik namuose, 
reikės parodyti ir New Yorką, 
jo įdomybes ir žymesnes vietas.

Jau dabar laikas pagalvoti, 
kur su savo artimaisiais ir drau
gais galėsime linksmai praleis
ti laiką, čia ir turime prisimin
ti Student Prince (207 E. 86th. 
Str.) restoraną New Yorko eu
ropietiškoje dalyje, Yorkvillėje.

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 

74 PROVIOENCE ST. 
WORCE8TER, MASS. 

PL 4-8757 PL 4-1185

kurie įvyks Kalėdų dienos vakare,

Gruodžio 25, 1962

660 GRANO STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLICšiame garsiame restorane 
puikiai pasivaišinsite savo sve
čius europinio skonio valgiais. 
Gėrimai taip pat rinktiniai, čia 
susirenka būreliai draugų pasi
kalbėti, užmiršti kasdienius rū
pesčius, atsikviepti. V.B.

E. JOSEPH ZE8ROW8KI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Conditton

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ 

kurį rengia New Yorko sportuojantis jaunimas 
vadovaujamas Lietuvių Atletų Klubo 

1962 metų gruodžio 31 d.
10 vai. vak.

faktais nepagristas išsišokimas 
reikalauja atitaisymo.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyriaus valdyba: 
Pirmininkas Jurgis Birutis, A- 
kademikų Skautų Draugovės 
pirmininkė Laima Šileikytė,, 
Vyties Korporacijos pirminin
kas Viktoras Kirkyla, Filiste
rių Skautų S-gos pirmininkė 
Dalia Blugarauskaitė.

1962 gruodžio 10 
Woodhaven, N.Y.

Darbininko administracija 
nuoširdžiai sveikina naujus 
skaitytojus ir linki linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Prašome ir kitus prisiminti, 
kad Darbininkas yra geriausia 
dovana Kalėdoms. Iki kitų metų 
galo su 1963 metų sieniniu 
kalendorium tik 5.00 dol. 
Rašykite: Darbininkas 910 
Willoughby Avė. Brooklny 21, 
N. Y. Administracija.

Krikštai, šv. Petro bažnyčio
je pakrikštyti:

Lapkričio 10 — Broniaus 
Pošiaus ir Gražinos žičkaitės- 
Pošienės sūnus Vyto ir Alfonso 
vardais. Tėvai gyvena 48 G St.

Lapkričio 22 — Petro Pel-

Funeral Home
Ine. 

PETRAS KARALIUS 
savininkas

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

LAIKRODININKAS .
- J U V E L Y R A S

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

mo universitete. Posėtęje da
lyvavo 6 nariai Vykdydami In 
KM Akademijos valdybos Ro- 
moję pageidavimą įsteigė Ne» 
Yorko apylinkės žktin|ir išrink 
ko valdybą .pirmininkas prot 
dr. V.K. Jeskevičius, SJ, pabt 
rėjas dr. V. Gidžiūnas, 0T.M-. 
sekretorius — prof. dr. A. Vai
sys. Taip pat buvo pramatyti 
kandidatai, kuriuos pasiūlys 
valdybai pakviesti akademijos 
nariais, ir svarstytos galimy
bės Akademijos suvažiavimo 
New Yorkė 1964 metų rudenį-

Apreiškimo parapijos choras* 
Vadovaujamas muz. VL Baltru
šaičio uloiai ruošiasi Kalėdų 
švenčių iškilmėms repetuoda
mi kalėdines giesmes. Chorask 
dar reikalingas daugiau narių. 
Kviečiami vyrai, moterys ir 
mergaitės įsijungti į choro ei
les. Repeticijos vyksta penkta
dieniais 8 v.v., sekmadieniais 
po 11 v. mišių parapijos salėje.
Lietuvių Fronto Atlanto pa
kraščio bičiuliai rengia suva
žiavimą New Yorke vasario 9- 
10. Vasario 9 bus paskaita su 
diskusijomis, vakare banketas 
ir šokiai Ridgewood Lane. Va
sario 10 Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje mišios už žuvusius 
Lietuvos partizanus 11 vai. Po 
pamaldų parapijos salėje vie
šas partizanų pagerbimas.

Nauji Darbininko Skaitytojai
J. Grybauskas, Chicago UI., 
M.žiurlys, Rochester 21, N.Y. 
J.Draugelis, Brooklyn, N. Y. 
J.Černius, Richmond Hill 

N. Y.
Dr. E.Armonienė, Baltimore,

Patarnavimas Otoną tt naktį 
Nauja modenutka koplyčia **r- 
manima dykai. Aptarnauja Cun- 
MMg« Ir Bostono kolonijas ta-

Clevelando vyrų oktetas 
koncertuos New Yorke vasario 
2 Ridgewood Lane salėje. Kon
certą rengia Akademinio Skau
tų sąjūdžio New Yorko skyrius.

Pianistas Vytautas Bacevi
čius neseniai grįžo iš Pary
žiaus, kur susitiko su sayo bro
liu Kęstučiu, kuris gyvena Len
kijoje. Užpraeitą vasarą jis ma
tėsi su savo sesutėm Gražina 
ir Vanda, kurios taip pat gy
vena Lenkijoje. Jų nebuvo 
matęs 23 metus. Pianistas Vy
tautas Bacevičius šiuo metu džiaus ir Birutės Jankauskai- 
gyvena 760 Washington Avė., tės-Peldžienės duktė Rūtos ii 
Bridgeport 4, Conn.

A. Goodall, iš San Franciš- 
co, Calif., prisiųsdamas Darbi
ninkui savo prenumeratos mo
kestį, dar apmokėjo Darbinin
ko prenumeratas už 1963 me
tus, Bostono viešajai bibliote
kai, Čiurlionio ansambliui Cle- 
velande ir Lietuvių Studentų 
Sąjungos skyriui Urbanos uni
versitete. Darbininko adminis
tracija dosniam spaudos rėmė
jui reiškia nuoširdžią padėką.

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

TeL: HIekory 1-5229

Staliukai (10 asmenų) užsakomi iš anksto pas:
JUOZĄ ANDRIU*! — H a ve n Reatty — Telefonu* VI 7-4477 

87-09 Jamaica Avenue, Woodhaven 21, N. T.
STASĮ PRAPUOLENI — Lietuvių Atletų Klube — TeL HY 7-9756 

1332 Halsey Street. Brooklyn, N. Y.
ALEKSANDRĄ VAK8EL| (vakarais po 6 vai.) — TeL VI 6-8246

Buvo paliestos ir Lietuvių 
Kultūros Kongreso, įvykusio 
Chicagoje lapkričio pabaigoje, 
keltos problemos. Prel. J. Bal
konas sutiko 1963 kovo mėne
sio susirinkime skaityti paskai
tą apie lietuviškų parapijų stip

ti. Oberaitienė, A. Skurkui, 
nas paaiškina ir tarpininkauja abudu iš Wilkes-Barre, Pa. 
investavimams į Mutual Funds C.Simulevičienė, Worcester, 
ir nekilnojamųjų turtų (Real 
Estate) kompaniją, kuri moka 
8,4 proc. dividendo. 252 Cle- 
veland St., Brooklyn 8, N. Y., 
Tel. TA 7-9518.

TeL EVergreen 7-4335 

SIEPHBi AROMSKIS
(ARMAKAU8KA8) 

Grabories-Balsaimiotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

FUNERALHOME 
197 WEBSTER Avė, 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ! 
ir SALSAMUOTCMA*

NO. 5th a HAVEMEYER STS, BROOKLYN, N.Y.

Gros Romo Butrimo orkestras ’ Pradžia 9:00 vai. vakare 
Dėmesio! Pasiruoškit “Twist” ir Polkos šokių varžybom!

*• ’ Įėjimas — $1.50

C. A. VOKET- 
Volueteitis

ADVOKATAS 
41 — 40 74th SL

Jackaon Heighte, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

Marijos vardais. Tėvai gyvena 
460 Commonvelt Avė.

Lapkričio 25 — Juozo Cas- 
pero ir Loretos Lesčinskaitės- 
Casperienės duktė Laureen Ma
rija vardais. Tėvai gyvena 215 
M Str. Raumond Witham ir 
Marijos Kleinot-Witham sūnus 
Stepono ir Jono vardais. Tėvai 
gyvena 237 D Str.

Gruodžio 2 — Arthuro Gus
taičio ir Pranciškos Arlauskai- 
tės-Gustaitienės duktė Jeanr ir 
Frances vardais. Tėvai gyvena 
11 Winfield Str.

Moteris ieško darbo prie na- Gruodžio 7 — Ralph Regan 
mų ruošos, slaugyti ligonį ar-' ir Irenos Medonytės-Regan duk- 
ba prie mažų vaikų. Kreiptis tė Paula Anne vardais. Tėvai 
TeL NR 2-6940. gyvena 21 Sanger Str.
a*uį*M»mm’ue*eĮ*e!!*e|*eB*eĮ!WĮ*M*eiBi»mB!*mM*eBeĮ*eĮ*ei*ea*enM*'a

R. Kezys yra mūsų skyriaus 
steigėjas ir aktyvus narys nuo 
skyriaus įsteigimo iki šios die
no. Mes jį gerai pažįstame, ir 
todėl visuomenę galime užti
krinti, kad V. lysbavienės tvir
tinimas yra absoliutus prasilen
kimas su tiesa.

Toks “Vienybės” redaktorės

Darbininko šis numeris yra 
šventinis, dviejų dalių. Antra
sis šios savaitės numeris išeis 
dar prieš Kalėdas, gruodžio 21, 
penktadienį. Kalėdų ir Naujų 
Metų savaitėse išeis tik po vie
ną numerį: vienas, šių metų pa
skutinis, gruodžio 27; antrasis, 
jau 1963 metų —sausio 3.

Lietuvių religiniam kongre
sui rengti komiteto posėdis 
šaukiamas trečiadienį, gruodžio 
19 d., 7 vai. vak., pas prel. J. 
Balkūną

Už a.a. kun Jono Petrėno 
vėlę, minint jo penkių metų 
mirties sukaktį (mirė 1957 
gruodžio 17), Angelų Karalie
nės parap. bažnyčioje gruodžio 
21, penktadienį, 8 vai. ryte 
bus mišios su egzekvijomis. 
Artimieji ir bičiuliai maloniai 
prašomi pamaldose dalyvauti.

Dr Vyt Vygantas, Pax Ro
maną studentų sąjungos pir
mininkas, pereitą savaitgalį bu
vo nuskridęs į Šveicariją daly
vauti posėdyje Pax Romana 
vyr komiteto, kurį sudaro sen
draugių ir studentų sąjungų 
pirmininkai ir generaliniai sek
retoriai. Buvo ir atskiras Pax 
Romana sendraugių centro val
dybos posėdis. Po Pax Roma
na kongreso, įvykusio Urugva
juje pereitą vasarą, Ateitinin
kų Sendraugių Sąjungą Pax 
Romana centro valdyboje at
stovauja taip pat dr. Vyt. Vy
gantas.

Studentų ateitininkų New 
Yorko draugovės susirinkimas 
bus ■ penktadienį, 21 gruodžio, 
7:30 vi. po piet. Radzivznų na
muose (84-16 llOth Str., Rich
mond Hill 18, N.Y.) E Romos J Alescikas ir J. Žaliaduonis, 
atvykęs dr kun. Vytautas Kaz- Brooklyn, N.Y.
lauskas kalbės apie dialektini R.Eluhow, New York, N. Y. 
materializma A.Masiulis, Manchester, Conn

Lietuvių Atletu Klubas, pra- užsakė Darbininką. Saboniui,
La Porte, Indiana, 

rengtuosius Kalėdų šokius at- M.Dirsa, Methuen, Mass.
šaukė ir ju nebus. G.Dowdorowich, Lawrence, Student Prince puikiame res

torane galima maloniai laiką 
praleisti kiekvieną popietę ir



SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO

<n.

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus

Kun. P. TOTORAITIS

Newark, N. J.

AIKŠTĖ Betliejuje priešais Kristaus Gimimo baziliką.

Nuoširdžiai sveikina su šv. Kalėdom

KALĖDŲ ŠVENTĖSE

Rev. Msgrl JONAS J. AMBOTAS
Kun. V. KARALEVIČIUS

klebonas
Kun. J. PRAGULBICKAS

Kun. BRONIS BENESEVICH

Kun. JUOZAS DILLONAS

Hartford, Conn.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Naujy MėtyŠv. Kalėdy
Kun. J. ALEKSIONAS

linkėdami visiem Dievo palaimos bei globos.
Angelų Karalienės parapijos klebonas

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS

Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS
OIMMiMMii

Nashua, N. H.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲSveikindamas ■ savo parapijiečius linkiu

LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS
Kun. JUOZAS ČEPUKAITIS

Šv. Andriejaus par.' klebonas Kun. JONAS BAKANAS

Philadelphia, Pa.

LINKI VISIEMS PARAPIECIAMS

Kun. VITAS J. MARTUSEVIČIUS’
Šv. Jurgio parapijos klebonas

Kun. CLARENCE A. BATUTIS
Philadelphia, Pa.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIECIUS Philadelphia, Pa.

SULAUKUS

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

Kun. ANTANAS BALTRUSHUNAS, klebonas

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

BRANGIS SESES fit BROLIAI

Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams Bnki

sulaukus 
nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 

bei draugus

Ji BALKONAS; kleboną:

Kun. P. LEKEŠIS
Kun. P. BULOVAS

dar vietos sau ir asilui. Spėja- me Viešpats verkė vaiku, ir 
ma, jog radę tvartą tik su vie- melstis urve, kur Marija pa
nų jaučiu, čia nebuvo žmonių gimdė kūdikį Viešpatį .

Švč. Trejybės parapijos kunigai 

maloniai sveikina visus parapijiečius

Kun. Feliksas E. NORBUTAS, klebonas 
Brockton, Mass.

ypačiai tuos būrius lietuvių, kurie atostogų metu mus Kali
fornijoj aplanko in«žmezga pažintis. Jiems ir visiems kitiems 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų iš visos širdies linki

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS, 
klebonas ir vikaras .... .

kų dar iš pirmųjų amžių. Yra 
dar išlikę seni Palestinos pa
pročiai: kaip žmonės gyveno, 
kaip jie keliavo, kur sustodavo. 
Visas tas žinias suvedus krū
von, daromos tokios išvados.

Juozapas ir Marija, atkelia
vę į Judėją, kur buvo Dovydo 
miestas, prieglobstį rado nė 
pačiame Betliejaus mieste, o 
šalimai jo. Užmiestyje buvo 
mūro siena aptvertas didžiulis 
kiemas, pasieniais įrengtos už- 

urvai ar- 
Nakčiai

Anomis dienomis visi ėjo į- 
sirašydinti, kiekvienas į savo 
miestą. Tai ir Juozapas, kadan
gi jis buvo iš Dovydo namų ir 
giminės, ėjo į Dovydo mies
tą, kuris vadinamas Betlie
jus, kad įsirašydintų drauge su 
pažadėta sau moterimi Mari
ja... Ir ji pagimdė pirmgimį 
savo sūnų, suvystė jį vystyk
lais ir paguldė jį prakaite, nes 
jiems nebuvo vietos užeigoje” 
(Luk. 2, 1-7). 

x
Kas buvo toji užeiga? Ar tų 

dviejų pakeleivių visai nepri
ėmė ir jie ėjo ieškoti Įdtos vie
tos? Ar jiem tik nebuvo žmo
niškos vietos toje pašoje 
eigoje, kuri buvo perpildyta at- 
plūdusių įsirašydinti žmonių? ramiai išsėtis.

vo vietos ten, kur žmonės nak- 5^- Jeronimas: “Aš, apgailėti- 
Tiem klausimam atsakymai vodavo. Jiem buvo leista priši- nas nusidėjėlis, buvau rastas 

nėra per daug painūs. Yra žino- glausti po žeme, urve, kur ras vertas bučiuoti prakaitą, kuria
ma Kristaus gimimo vieta, ku
rioje dabar stovi bazilika. Yra 
patikimų autentiškų liudinin-

Kųp. ALINAS P. JANIŪNAS

Kun. SIMONAS SALONAS

KRISTAUS GIMIMO šventės proga mes. Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos kunigai, nuoširdžiai sveikiname: 
visus savo parapijos narius, bendradarbius bei pažįstamus, o

grūsties nei klagesio. čia ir gi
mė Kristus. Ta vieta, pažymė
ta sidabrine žvaigžde, dabar 
yra Gimimo bazilikos pogrindy
je, kriptoje. Reikia leistis že
myn apie 16 laiptų.

Apie tai, kad Kristus gimė 
užeigos urve, rašė šv. Justinas 
(m. 167), gimęs netoli Betlie
jaus, garsusis Origenas (m.253), 
šv. Jeronimas (m. 420), išgyve
nęs Betliejuje urve 34 metus. 
Šv. Justinas .rašė: “Kadangi 

eiginės, o po žeme — urvai ar- Juozapas nerado prieglobsties 
ba tvartai gyvuliam. Nakčiai mieste, jis pėsirlnko Vieną ūr- 
gyvulius suvesdavo į tuos pože- vą netoli miesto, ir čia Marija 
mio tvartus,., žmonės sueidavo į į pagujdė Kristų'. Jr j paguldė Jį 

už- užeigines, kiemo vartai būdavo prakaite”. Origeno žodžiai: 
uždaromi ir saugomi. Galėjai “Betliejuje rodomas urvas, ku

riame Jis gimė ir prakaitas, 
SLiŠZ tikrųjų pri’ Juozui ir Marijai jau neto- * kur! » paguldytas”.

išradingumas. Štai, viršujė ma- jos. Vėliau jas ėmė gaminti ir 
tome bene naujausią prakaitė- lietuviai 
lę Afrikoje, Konge. Tai negro davo ir šiaip šventųjų statulas, 
menininko Mačitolo kūrinys iš kryžius, koplytėles. NusSiūre- 
dramblio kaulo. Statulėlėse at- jimas į atvežtines, medines bei 
sispindi jo genties bruožai, gipsines statulėles, atsiliepė ir 
Gretimai yra vokiečio bavaro Lietuvoje dirbamom 
drožinys iš 
Hanso Meyerio iš Oberamer- liejaus vatcūnimų XQI amžiuje. 
gau, pagarsėjusio Kristaus kan- Bažnyčioje jas rengti pirmieji 
čios vaidinimais. Atkreipkime pradėjo Bavarijos ir Tirolio vo- 
dėmesį į šv. Juozapą. Jis labai kiečiai. Misijos išplatino kituo- Sm 
atliepia Lietuvos dievdirbių sti- se kraštuose. Dabar jau nerasi 
liui. Iš kur tas panašumas? ' krašto, kur Kalėdų šventė- šventoji mm. «vei- 

Lietuvoje prakartėlės prade- se nebūtų prakartėlės.

Toje šventoje vietoje im
peratorius Hadrianas 132 me
tais buvo pastatydinęs dievai
čio Adonio maldyklą, bet šv. 
Elena, imperatoriaus Konstan
tino motina, 330 metais liepė 
nugriauti ir pastatydinti Gimi
mo baziliką, kuri išliko iki mū
sų laikų. Prakaitas slepiamas 
dingo. Jis buvo iš molio krės
tas, tik atramos buvo medinės 
(sikamoro). Penkios jų atvežta 
į Romą pop. Teodoro I (642- 
649), gimusio Jeruzalėje. Tos 
relikvijos dabar laikomos Švč. 
Marijos Didžioje bazilikoje Ro
moje.

PrakartuKų dabar rasi be- jo plisti XVI amžiaus pabaigo- 
veik kiekvienam žemės kampu- je, atvykus į Vilnių jėzuitam, 
tyje, kur tik yra krikščionių. Pradžioje buvo statomi Betlie- 
Vienur'yra labai puošnios, Jd- jaus vaidinimai, o paskui įsi- 
tur paprastos, bet kiekviename galėjo ir prakartėlės bažnyčio- 
krašte savotiškos. Atsiliepia to se bei namuose. Statulos buvo 
krašto liaudies menas, papro- įvežamos B Italijos, Austrijos 
čiai, gamtovaizdis, menininkų (Tirolio), Bavarijos ir Lenki-
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Broliai PUZINAI, Savininkai

Linksmų Kalėdų ir Laimnigų Naujų Metui

linki visiems

TĖVAS susi rp i n o, sulaukęs trynukų.

sie lio W. Madison St., Chicago, UI.

' Linksmų Šv. Kalėdų

PILVUI
STATISTIKOS ŽINOVAS

PATARIA

Sveikiname visus Bičiulius, sulaukus

Naujy MėtyŠv. Kalėdy
Mr. & Mrs. JONAS ANDRULIS

MICHICAN FARM CHEESE DAIRY

Fountain, Midi.

Kalėdų Šventėse

ŠIRDINGAI SVEIKINAME VISVS FRANCIS-
DARBIAMS IR RĖMĖJAMS LINKIME SKAIDRAUS

KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR GERIAUSIOS SEKI
JOS RĖMĖJUS.

NAUJAIS METAIS,

DARBININKO” REDAKCIJATĖV. JURGIS GAILIUŠ1S, O.F.M

IR ADMINISTRACIJA

Dar prieš keletą metų vie
name eskimų kaime badu išmi
rė 400 žmonių. Dabar Kanados

slenkama į šiaurę. Pavyzdžiui, 
Alaska vis tirščiau apgyvena-

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

KONŲ GERADARIUS IR SV. ANTANO GIMNAZl-

kad ne-

Gamintojai aukščiausios kokybės šve’nių gėrimų 
4-6 Berkshire Street TeL TR 6-8374 Cambridge, Mass.

.tos direktorius
Jisai nurodo, kad Jungtinės 

Amerikos Valstybės nėra dar 
didžiulis mastas. Iš 1,904,000, 
000 akrų žemės 48 valstybėse 
miestai užima tik truputį dau-

sniegynuose ir ledynuose, o 
vėsiai ir patogiai — dykumose, 
jei kas nenorės keltis į mėnulį, 
Marsą, Venerą...

JAV statistika rodo, kad per 
praėjusius 50 metų padaryta 
didelė pažanga. Mūsų seneliai 
prisimena, kas buvo ir kas 
dabar yra. O mūsų vaikai, ku
rie tik šiemet pravirksta pra- 
kartėlėse, po 50 metų sakys, 
kad jų tėvai gyveno “labai 
dar nekultūringais laikais”. Tad 
kaip gyvens Adomas ir Ieva, 
gimę šių metų Kūčiose ir su
laukę 50 metų?

Adomas ir Ieva gyvens ilgiau 
negu mes; dirbs mažiau valan
dų; darbas bus sudėtingesnis, 
bet ir malonesnis; susisiekimas 
dar greitesnis. Savo butą galės 
visai suautomatinti. Pavyzdžiui, 
dulkių siurbliai išvalys visą 
butą tuo metu, kai Ieva eis 
apsipirkti. Namai bus žymiai 
tobuliau šildomi, vėsinami ir 
vėdinami. Vilkės tokiais rūbais, 
lengvais ir patogiais, kurie tai
kysis prie šilimos ir šalčio. 
Susėdę valgyti, galės pasisotin
ti viena bulve. JAV jau dabar 
išaugina keleriopai didesnes.

‘Peace on Earth — Good Will to all Men’ 
is our sincere prayer at Christmas time

AMERIKOS DREBUČIAI
Jungtinių Amerikoo-Valsty- 

bių, gyventojų skaičius nuo 
1900 metų padidėjo 135 pro
centais. Per 50 metų priauga 
dvigubai. Vadinasi, 2012 poe
tais bus apie 400,000,000 ar
ba 100 žmonių kiekvienai kva
dratinei myliai, kaip dabar Bet tą baimę išblaško statisti- 
yra Virginijoje. JAV statisti
kos biuro (pensus Bureau) di
rektorius Richard M. Scammon 
sako: “Aš esu tikras, kad Vir
ginijoje žmonės dar nesistum
do alkūnėmis.”

Užuot tais žmonėmis besirū
pinus ledynuose ir sniegynuo
se, ar negeriau būtų juos iš
vežti į šiltesnį klimatą? Ne! 
Niekas negalėtų priversti kel
tis. Eskimai myli savo šaltąją 
tėvynę ir yra pasiryžę geriau 
badauti ir mirti, negu kitur kel-

Gąli kas sakyti, tad jau 
stumdosi, pavyzdžiui. New 
Yorke, ypač “Laiko aištėje” 
(Times Sųuare) vėlų pavakarį. 
Mūsų miestai tirštėja, kaip 
stingstantieji drebučiai (jeHy), 
ir greitai nebegalėsime pasi
judinti” — reiškiama baimė

Seniau žmonės tebedirbo tik 
maistui, nes jį reikėjo gauti 
sunkiu fiziniu darbu, kaip da
bar atsilikusiuose kraštuose. 
Technikos pažanga žmogaus 
darbą ūkyje žymiai palengvino 
ir padarė našesnį. Maisto paga
minama lengviau, greičiau ir 
daugiau

Ateityje tik trečdalis žmonių 
tebedirbs tam, kad kitus aprū
pintų maistų, apdaru ir pasto
ge. Kiti dirbs protinį darbą, 
toliau stumdami civilizaciją ir 
kovodami su gamta, kad būtų 
galima šiltai ir jaukiai gyventi

EVergreen 8-4608, 8-4627
145 Grand St. — Brooklyn 11, N. Y. — 483 Grand St

KudHdai, sakoma, dangaus 
dovana, kad žemė nepavirstų 
kapinėmis. Apsaugai nuo to 
pavojaus yra duotas toks stip
rus gyvybės instinktas, jog 
žmonių giminės neišbaigia nei 
kapai nei karai, nei maras nei 
badas, žmonių skaičius nuola
tos auga. Dažniau pasigirsta 
kūdikio virkvimas, negu miru
siojo apraudojimas.

? Žmonių prieauglis kai kam 
kelia baimės ir susirūpinimo. 
Ar užteks žemėje vietos? Ar 
kūdikių šypsniai, kuriais dabar 
džiaugiamės kaip palaima, ne
pavirs siaubingu nusikvatojimu 
ir nelemtimi? Ką valgysime ir 
gersime švęsdami 2962 metų 
Kalėdas?

i i tis. Priešingai, didėjant žmo- 
i * nėra žemėje ir apgalint gamtos 
j' šiurkštumą, iš šiltesnių kraštų

A. DAUKANTAS, savininkas 
Aukščiausios kokybes valgomieji produktai 

ir pasirinkimas importuotų valgių
187 WEBSTER AVĖ. CAMBRIDGE, MASS.

BAILIŲ RŪPESTIS į
Vis dėlto liks rūpesčių. Žmo- f 

nės jokia pažanga negali jų f 
nusikratyti, nors seniai pasa
kyta: “Nebūkite bailiai susirū
pinę rytojumi, nes rytdiena 
pati savimi rūpinsis.” Arba: 
“Nebūkite bailiai susirūpinę sa
vo gyvybe, ką valgysite, nei sa
vo kūnu, kuo vilkėsite. Argi 
gyvybė ne svarbesnė už valgį 
ir kūnas už drabna”. Bet ką 
daryti, jei tos gyvybės ir tų 
kūnų darosi pedaug?

Yra bailių protų, kurie jau 
dabar rūpinasi, kas bus rytoj, 
ir žudo dar negimusius. Tuo 
tarpu dr. James Bonner, Tech
nologijos instituto Kalifornijoje 
profesorius, apskaito, kad mūsų 
planeta gali išlaikyti ir išmai
tinti 50 bil. žmonių, gi dabar 
tėra* nepilni 3 bilijonai. Tą mil
žinišką skaičių žemė gali pa
siekti per 200 metų. Bet kas 
žino, kokios atsivers galimybės 
per tuos du šimtmečius, kai 
jau bus mirę ir Adomas su 
Ieva, gimę 1962 metais?

TRYS VAIKAI KAS SEKUNDĘ

Mūsų laikrodžiai jau nebe
spėja kas sekundę pasveikinti 
naujagimio, kaip būdavo dar 
šio amžiaus pradžioje. Atomi
niame amžiuje vienu sekundės 
mušimu sutinkami trys nauji 
žemės piliečiai. Per metus mū
sų žemėje gimsta 90,000.000 
kūdikių, ir tas skaičius kasmet 
didėja. Miršta 40.000,000 žmo
nių, bet iš jų naujai gimusių 
vis mažiau belaidojama. nes 
pažangios medicinos priemo
nės labiau apsaugo gležną gy
vybę. Tuo būdu, pavyzdžiui, 
nuo praėjusių Kalėdų ligi da
bar laukiamų priaugo 50.000, 
000 naujų žemės gyventojų.

Jei visus šiemet gimusius su
vežtame į vieną vaikų darželį, 
tai būtų tiek rėksnių, kiek da
bar yra visų prancūzų Europo
je. Generolas DeGaulle galėtų 
džiaugtis nebe 50 milijonų, o 
visu 100 milijonų gyventojų ir 
dar aukščiau kelti savo galvą.

Jei viskas eis gerai, — že
mė nesipurtys. vandenys nesi- 
lies iš krantų, atominės bom
bos nesproginės, — tai iš 
jų bilijonų žmonių, kurie 
met švenčia Kalėdas, per 
metų priaugs dvigubai.

Kiek bus po 1000 metų, ne
sukime galvos, nes tas rūpes
tis yra per tolimas net mūsų

sustokime prie klausimo: kaip 
gyvens Amerikoje, sakysime, 
Adomas ir Ieva, kurie 2012 me
tų Kūčiose minės savo penkias
dešimtąjį gimtadienį?

Richard M. Scammon, JAV 
statistikos biuro direktorius, di
delis optimistas, sako :“Yra 
problema ne žmonių pertek
liaus, bet nusmukusio galvo
jimo. Mes neturime ateities 
bijoti, bet ją sveikinti ir atitin
kamai ugdyti savo vaikus. Rei
kia taip pat žinoti, tad ateityje 
joks kraštas ar tauta negalės 
būti uždara sala^nktai nuo 
visų žmonių bendrumo ir abi
šalės pagalbos priklausys švie
sesnė ateitis”.

Keičiasi eskimų gyvenimas ir aj
Eskimai, sniegynų ir ledynų 

žmonės, kurių visas gyvenimas 
skiriamas kovai už būvį su 
šiurkščia ir negailestinga gam- vyriausybė rūpinasi, 
ta, pradeda taip pat patirti d- alktų nė vienas žmogus. Vals- DAUGIAU PROTUI, NEGU 
vilizacijos paramą. Pavyzdžiui, 
imkime Kanados didelių šiau
rės plotų eskimus, kaip keičia
si jų gyvenimas ir gamtovaiz
dis, atėjus į pagalbą Kanados 
vyriausybei.

tybės lėšomis yra veisiamos 
didelės elnių bandos, jų mėsa 
pigiai parduodamą.

Visi vaikai privalomai moko
mi patogiai ir šiltai įrengtose 
mokyklose. Tutujaktuto kaime 
tėra 800 gyventojų, kai kurie 
tebegyvena ledinėse trobelėse, 
bet yra įrengta švari ir jauki 
medinė mokykla. Vaikai į mo
kyklas atvežami ir gražinami 
namo “autobusais” — šunų 
įraukiamom rogėm. Kai kur 
prie mokyklų yra vaikam ben
drabučiai. Vieno vaiko aprūpi
nimas ir mokymas valstybei at
sieina apie 1500 dol.

Dideliame šiaurės plote, ku
ris apima apie penkis milijo
nus kvadratinių mylių, yra or
ganizuota lėktuvų sanitarinė 
pagalba ir geri radijo ryšiai. Iš 
tolimos šiaurės ligonis atgabe
namas į modernišką ligoninę. 
Kiekvieno lėktuvo sanitarinė 
pagalba valstybei atsieina apie 
6000 dol. Padentam tos išlai
dos neužkraunamos.

giau negu vieną procentą, o 
jei pridėsime Alaską ir Hava
jus, tai nebus nė vieno procen
to. Tuo tarpu apie 70 procentų 
JAV gyventojų gyvena mies
tuose susikimšo. Taigi erdvės 
išsisklaidyti yra.

Bet čia iškyla kita problema: 
ar užteks visiem maisto?

KAI DYKUMOS ŽYDĖS...
Nebūtinai reikės miestus pa

likti ir kraustytis į ūkius ar 
dykumas. Priešingai, tereikės 
miestus gražiau, patogiau ir 
erdviau sutvarkyti. Maisto pa
rūpins apsėtos dykumos. Tai 
nėra tuščias žodis.

JAV statistikos biuro direk
torius nurodo, kad dabar tik 9 
proc. JAV gyventojų maitina 
81 procentą. Tai reiškia, kad 
tiktai 9 proc. dirba ūkiuose. 
Po aštuonerių metų dirbs tik 
6 procentai, o ^2010 metais — 
tik 3. Tuo tarpu tokioje sovie
tinėje Rusijoje, kur kuria že
mės “rojų”, 48 procentai dirba 
maistui, ir to maisto trūksta. 
Iš kur tas skirtumas?

Statistika nurodo, kad šio 
amžiaus pradžioje JAV vienas 
melžėjas per valandą galėdavo 
pamelžti nę daugiau kaip 5 
karves, o dabar. — 40. Ir kar
vės daugiau duoda pieno, nes 
geriau maitinamos. Praėjusiais 
metais viena karvė laimėjo pre
miją už 42,900 svarų pieno per 
metus. Vidutiniškai primelžia- 
ma 6000 svarų.

Tas pats yra su derliumi. 
Javai išauginami geresni ir 
brandesni. Dirbtinės trąšos ir 
drėkinimas didina pasėlio plo
tus. Galima javus išauginti uo
lėtoje žemėje ir dykumoje. To
kie sėkmingi bandymai atlie
kami, pavyzdžiui, Arizonoje.

Yra gerokai pažengę bandy
mai gauti gėlaus vandens iš 
sūrios jūros. Atominė energija, 
pakinkyta tam'; reikalui, sems 
geriamą vandenį iš jūros, kaip 
seniau kibirais buvo semiama 
iš šulinio. O marių ir vandeny
nų “šulinys” yra neišsekamas.

< Tarp Grenlando ir Beringo 
!; sąsiaurio, visa šiaurine Kana- 
•i dos ir Alaskos juosta, didelia- 
;i me plote išsidraikę, gyvena a- 

! 45,000 eskimų.
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ sulaukus
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams Unla

Kun. N. PAKALNIS
Kun. J. KINTA, klebonas

Kun. V. DEMKIS

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIEČIUS

SULAUKUS
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga

Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų

Kun. A. PETRAUSKAS

šv. Jurgio parapijos klebonas

Brooklyn, N. Y.

GIEDRAUS KALĖDŲ DŽIAUGSMO Waterbury, Conn.
LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Šv. KalėdųKun. JONAS J. SCHARNUSi

Šv. Onos parapijos klebonas
JURGIS KRASNICKAS

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas

Ramybės ir Taikos

Maloniai sveikinu visus parapiečius
Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga

linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

Kun. WALTER KARAVECKAS, klebonas
Lietuvai. Šv. Kazimiero parapija, Pittsburgh, Pa.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS kunigai
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų AR YRA TEISE GYVENTI? džiugių

Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki
ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Kun. J. GURINSKAS, klebonas

Norwood, Mass.

Kun. LEO VOICIEKAUSKAS
klebonas

Kun. DOMINIKAS POCIUS

Kun. R. TAMOŠIŪNAS

GIEDRAUS KALĖDŲ DŽIAUGSMO
AthoL Mass.

LINKIME VISIEMS PARAPIECIAMS

kun. JUOZAS RAŠTUTIS

Amrterttam, N. Y.

Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS, klebonas 
Kun. ALOYZAS KLIMAS

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 
linkėdami visiem Dievo palaimos bei globos. 
Šv. Juozapo parapijos kunigai

ŠV. KALĖDŲ m NAUJŲ METŲ

Kun. JONAS G JUTKEVIČIUS 
šv. Pranciškaus parapijos klebonas

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų

Rochester. N. Y.
SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas ir vikaras

Kun. Dr. B STARKUS: 
i

Kun. P. ŽEMSKIS

Rakeiė, verkianti savo sūnų, ir 
ji nenori nusiraminti, nes jų 
nebėra” (Mat. 2,18). Juos išžu
dė Erodas. Ar tas jo kruvinas 
darbas pasibaigė?

Krasnickas gyvai atmetė sa
vo juosvus plaukus nuo kak
tos ir nekantriu balsu man už
kirto:

PraL K. VASYK febonas
Kun. M. TAMULEVIČiUS, administratorius
Kun. JUST. STONAITIS, vikaras

bus jis. Jmgte
, . _ . ’ačiau to jam »Q*sa-

knrie pabėrė smėlio saęją Ta- Mao, susigūžusi savo neai&ą, 
vo kapas, ja 'hvo pamiršo. btatatnuojateių svajoteų lr 
Nėra te T* tarai jų mylimM-tadnte^pasaulyje . 
dranaas. idėjos drtuas. Lte ____ _

fMKmSR. gllMantea I4Ut»a UUU41MC
dna&tų. MM MHM» W- gyvybės s^. .

taastaegatts idėjos nemiršta. Nepaprastas gėdulas epsšta- 
Ir jo žodis lieka gyvas. ' •' te Marijampolę. Gedulingos mi

šios,minėjimo susirinkimai-. - 
Rimti prelegentai, gimnazijos 
mokytojai su ašaromis akyse, 
iškėlė nepaprastus gabumus 
a.a. Jurgio Krasnicko, tada jau 
Miunsterio universiteto stu
dento, kuris, dar septintoj kla
sėj būdamas, bendradarbiavo 
spaudoje, sakė prakalbas, skai
tė paskaitas, o aštuntoj klasėj 
budinąs polemizavo su dr. 
Kairiūkščiu, įrodinėdamas Die-

nuoširdžaai sveikinu 
visus parapiečius, choristus, vargonininką, 

seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius

awiMMmnMM*»

Kalėdos nėra tiktai šviesi 
Kristaus gimimo šventė. Kalė
dų liturgijoje primenamas taip 
pat Nekaltų Bernelių išžudy
mas. “Girdėta balsas Ramoje, 
— skaitoma iš šv. Rašto, — 
daug verksmo ir klyksmo; tai

— O gal meteorų? — nevy
kusiai sušvebeldžiavau.

Vokiečių katalikų savaitraš
tis “Reinischer Merkur" (tapk. 
16) ta proga iškėlė klausimą: 
ar galima žmogų žudyti dėl to, 
kad jis invalidas? Atsakymas 
tegali būti — taip arba ne, vi
durio nėra. Kas atsako — taip, 
tas paneigia žmogaus teisę gy
venti, nes ją įduoda į sveikes
ni© galingesnio ir stipresnio 
rankas. Hitleris, pavyzdžiui,žu- 
dė “negrynąją rasę”. Stalinas 
milijonus išžudė kitu pagrindu.

T. ALEKSANDRAS tlUBRYS, O.F.M.
T. Dr. KLEMENSAS ŽALAUS, O.F.M 

Bridgeville, Pa.

Jurgis krasnickas buvo gi- Grįžęs iš Vokietijos atosto- ’ ‘ 
męs 1902 gegužė 7 Ateitininkų gom 1922 rudenį, lankė ateiti- ‘ 
kaime, Simno Valsčiuje. Baigęs ninku kuopas ir pavasarininkų ' 
192i mirta^Marijampolės gim- susirinkimus. Sugebėjo jauni- = 
nazįją,^ trūmpsfimokytojavo u- mą paveikti ir palenkti savo = 
naziją, trumpai mokytojavo ’ku- idėjom, žuvo nuo plėšiko ran- ‘ 
dirkos Naumiesčio proginazi- kos 1922 spalio 25 prie Atesnin- = 
joje. Nuo 1921 metų rudens kų ežero. ?

Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS 
šv. Jurgio parapijos klebonas

Širdingai sveikiname visus parapiečius, 
geradarius bei draugus 
sulsukus

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
. Šv. Antano Parapijos TT. Pranciškonai

žvaigžde spindėsi nuolatos.

Ir balsas Tavo dirbti kvies 
Vis garbei Dievo ir Tautos.

kaip velionies nėra, tačiau jo 
atminimas tebėra gyvas. Ateiti-

je Lietuva neteko didelės pa- 
j^: ;- gfgr

Jurgiui minis, prisiminiau jo 
žodžius apie būsimąnas žvaigž
des, kilsiančius iš Marjampo- 
lės ateitininkų ir savo vieną 
eilėraštį, jam skirtą, tada už
baigiau šiais žodžiais:

Taip, Tu vaikams juk Atei- 
. ties

Naujų Metų 
sulaukus

Kun. ADOLFAS E GRADECKAS, klebonas

Kun. PAULIUS SABULIS

Kun. ALBERTAS KARALIS

Kun. VVALTER A. VICHAS

kunigai sveikina ir linki džiugių Kalėdų Švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Prfrimėnn vieną ateitininkų 
vakarą Marijampolėje. Tai bu
vo 1921 metų pavasarį. Visi, 
kas tik galėjo, rodė savo bal
są scenoje. Neišpaikintiems 
žiūrovams buvo viskas gerai, 
viskas gražu. O pertraukos me
tu jaunimas išsibarstė ilgame 
Rygiškių Jono gimnazijos kori
doriuje. Po kukliais vargingais 
jų rūbais tryško kilni dvasia, 
pokarinė patriotinio entuziaz
mo dvasia.

Aš stovėjau salės tarpdury
je, Sekdama praeinančius pro 
mane bendraminčius. Nors mė
gau įvairius parengimus ir ak
tyviai juose dalyvaudavau, bet, 
kai nulipdavau nuo scenos ir į- 
simaišydavau į jaunimo būrį, 
kažkodėl pasijusdavau vieni
ša. O juk tada gyvenau septy
nioliktąjį pavasarį. Man beste
bint liūdnomis akimis aplinką, 
vienos tamsios spindinčios 
akys susidūrė su manomis. Tai 
'buvo Jurgio Krasnicko, mūsų 
ateitininkų kuopos pirmūno. 
Mačiau, kaip jis krėtė juokus, 
sąmojus mišriam mergaičių ir 
vaikinų būry ir kaip jie gyvai 
reagavo besijuokdami. Jį visi 
mylėjo, gaudydami kiekvieną 
jo žodį, kaip kokį brangakme
nį. Jo spinduliuojanti jaunys
tė, — išviršinio ir išvidinio 
grožio junginys, .— ir nepa
prasta iškalba, susijusi su eru
dicija, visus traukė.

Ūmai Jurgis, žvilgterėjęs į 
mane, surimtėjo. Jis paliko 
triukšmingą būrį ir priėjo prie 
manęs. <Aš sumišau, nes nepa
jėgiau iš šbvė' nesuprantamo 
liūdesio išsinarpalioti. Mano 
nuotaika persidavė jautriašir- 
džiui Jurgiui. Mudu ėjom kori
dorium tylėdami. Pagaliau jis

Belgijoje, Liuticho mieste, 
neseniai buvo teisiama motina, 
nužudžiusi savo kūdikį, kuris 
gimė vaistų sužalotas. Teismo 
metu masinės žmonių demon
stracijos ir spauda reikalavo 
motiną išteisinti. Prisiekusieji 
teisėjai pasidavė tam spaudi
mui.

studijavo Vokietijoje, Miunste- _. . , .A .. ... . . . , ,. šiemet sukanka 40 metų,no universitete, pasirinkęs fi- 
losofiją ir matematiką.

„ , ... . Dar būdamas gimnazistas, . . ..... ...- B Manjampoles ateitmm. Uetuvos %avanorius ninku istorijoje yra palikę
kų tarpo daug žvaigždžių iškils (1919) pįsjųij. Uouai reiškėsi svles’1 r’'av-YZ<11' ** gah P331*- 

ateitininkų, pavasarininkų ir dar jaunuolis, kai kilnus 
šaulių veikloje. Bendradarbia- idealas sutampa su širdies vir- 
vo ir tų organizacijų spaudoje, pėjimu ir gyvenimo prasme.

Kas atsako kategoriškai — 
ne, tas gina žmoniškumą, 
moralę ir visuotinį įsakymą 
“Nežudyk!”. Jis* draudžia taip 
pat ir negimusiųjų žudymą.

Laikraštis dar pastebi: jeigu 
motina negali tragedijos per
nešti, tai tą nelaimę turi pakel
ti visuomenė ir valstybė.

— Svarbu esmė, o ne pava
dinimas.

Pasijutau sugėdinta. Ir tuo 
metu pagalvojau, kad pirmoji



SUKILĖLIŲ žvalgai.

Dabar jau laikas naikint velnio vaikus
1863 METŲ SUKILIMO DAINA

parstok koroti, Dieve

tėvynę y a Iną grąžink

Broliai, tik drąsiai tironus išpiaukim, 
dirsię, kukalię rauti nepaliaukim, 
dėkim, kapotum, niekad nenustokim: 
jau dabar laikas naikint velnio vaikus!

Kad bus lenkę karalystė, 
gausit visi bajorystę, 
gausit ir žemės' gabalus, 
tik išmuškit tuos . vabalus.

vais. Jie buvo nugalėti; žuvo 
apie 30.

Vilniaus krašte, Nočios-Du- 
bičių apylinkėje, pirmasis su 
maskoliais kovėsi Liudviko Nor- 
buto būrys, apie 1000 žmonių.

Eilėraščių ar jų nuotrupų pa
liko ir 1863 metų dalyviai. Ju- 
ilgam eilėraštyje “Iš tų kalne
lių turėjau aš draugą” vaizduo
ja to meto sukilimo dalyvį, “ku
ris troško kraują su broliais 
pralieti”. Jis kovėsi it liūtas ir 
toje kovoje garbingai žuvo. Vė

liau jo kūną maskoliai laikė 
pakorę tris dienas. Kitam eilė-, 
raštyje (1863 metų pavasaris). 
Šiurpiais vaizdais pasakoja, 
kaip kyla kaulai pažiūrėti, dar 
dabarties sūnūs nesibijo kovo
ti su priešu. Ištrėmime parašy
tuose posmuose jis prisimena 
sukilimą ir trokštą, kad pasi
keltų dar didesnės liepsnos ir 
karo audros ir kad kraštas iš
sivaduotų.

Sukilimą prisimena ir Anta-

Dziegorius muša, garsas atsišaukia, 
visas sutvėrimas striošnu balsu šaukia 
mušt, kart iš naujo, naikint šunies kraują; 
oi laikas, laikas iškirst velnio vaikus!

nomo istoriko Teodoro Norbu- 
to, 1863 gegužės 4 prie Pele
sos ežero buvo klasta suim
tas ir nukautas; jo būrys iš
sklaidytas.

Gausiausi sukilėlių būriai su
sitelkė Aukštaitijoje (Panevė
žio, Rokiškio, Biržų aps:). Jiem 
vadovavo kun. Antanas Macke
vičius, Boleslovas Kolyška ir 
Zigmas Sierakauskis. Ž. Siera- 
kauskis sukilėlius sutvarkė į 
atskirus batalijonus,

O jūs, broliai, nemiegokit, 
apie tai gerai žinokit: 
jei maskolię nenaikinsim, 
savo vierą panaikinsim.

Jau iš jūrės Garibękfis 
ant maskoliaus atsibaldys, 
kyl prancūzai, angfjjonys, 
ein spančykai ir rymionys

nas Baranauskas, “Anykščių 
Šilelio” autorius. Trumpam ei
lėrašty jis vaizduoja vargo ir 
mūšio metus, kai buvo išnie
kintos bažnyčios ir šventovės.

Graudžiai sukilimą prisimena 
ir lyrikas Antanas Vienažindys 
savo “Kur prapuolė tas kele
lis” eilėraštyje. Jo mylimoji iš
tremta, ištremti ir jos broliai ir 
motinėlė. Dabar jų vietoje “gy
vena barzdyla” — rusas kolo
nistas.

Kelkit,, vyrai, kelkitnarsūST*^ 
jauatęjna lenkai garsūs..^ 
kelkit, broliai, naiida^oldt^į 
maskolius gerai ištyokit.

OALGIAIUŽ LAISVE
SukMaaą pradėjo įnedideM 

būreliai įvairiose Lietuvos vie
tose. Pirmas susirėmimas su 
rasų kariuomene ir policija į-

kaš Jokūbas Geutaras. Jis bu- tos-Būdos kaimo, 
vo slapta* Laikinosios Vyriau
sybės galva. Getstarą 1863 lie
pos mėn suėmus, sukilėlių va
dovybės priekyje atsistojo rau
donasis Kostas Katinauskas.

Ė sukilimo vadų labiausiai 
pasižymėjo kun. Antanas Mac
kevičius, gen. štabo karininkas 
Zigmas Sierakauskis ir Kos
tas Kalinauskas, baigęs Petrą- Liudvikas Norbutas,* sūnus ži- 
pilyje teisės mokslus. Visi trys 
kovojo ne tiktai už krašto lais
vę, bet ir už geresnę bei teisin
gesnę socialinę santvarką. Kun. 
Antanas Mackevičius kalbėjo: 
“Mano siekimas buvo sugrąžin
ti lietuvių liaudžiai žmonišku
mo teises, kurias sunaikino ba
jorai ir kuriomis nesirūpino 
(rusų) administracija”. Kostas 
Kalinauskas kartuvėse sušuko: 
“Liaudie, tik tada laimingai gy
vensi, kai maskoliai nevaldys!”

parti- 
kovai, 
socia- 
sieki-

štai jau diena baisinga atėjo, 
kurios kaip svietas stovi, negirdėjo: 
kraujo praliejimas, didis sumišimas, 
oi eina daina su kruvina vaina!

rištą tvarką ir strategiją. * Jo 
(danas buvo užvaldyti pamarį 
(nuo Klaipėdos iki L^ąjos),. 
kad pro čia gal«ų ątęttį7Y^*- 
rų Europos pagalba. Pagalbos 
nesulaukė- Nors iaimąjp keleh 
tą mūšių, bet galingęsnės rpsų 
kariuomenės buvo nuga] 
Skaitoma, ’kad rusų kanuome- 

Sasnavos nes buvo apie 90,000, o suki- 
vals., Užnemunėje. Suki lėliai lėlių — tik keliolika tūkstan-
buvo ginkluoti dalgiais,. kįr-^ų^ir 
viais ir medžiokliniais šautu- Dalgiai negalėjo atlaikyti prieš 

patrankas.
SUKILĖLIS KUNIGAS <1

Ilgiausiai išsilaikė ir narsiau
siai kovojo kun. Antanas Mac
kevičius.' 'Pirmas jo susirėmė 
mas su rusais buvo 1863 kovo 
17 ties Naujabirže, Upytės apy
linkėje; paskutinis — lapkri
čio 26 ties Leberdžiais prie 
Vilkijos. Pagautas tik gruodžio 
17, besiruošiant jam keltis į 
Užnemunę, žymesnius susirė
mimus su rusais jis turėjo 
prie Anykščių, Kamajų, Rokiš
kio, Gudiškio, Tytuvėnų, Rie
tavo;L; Šiluvos, Krakių, Josvai
nių ir k.

Atvykęs sukilimo malšinti 
gen. M.N. Muravjovas (1863 

' (Nukelta į 16 p.) . -

Grąžink mums čiesą senovės 
šlovingą^ 

laimink laukus ir dirvas suptis

vo išsidalyta Rusijos, Prūsijos 
ir Austrijos. Lietuva atiteko 1MĮ2 Vilniuje
Rušjm, buri vtadė smntiš- darytas 
kai. atamusMietuviam bet ko- Į^otatet Rncto), knr 
k^ laisvę. J**ktfa buvo gėręs- wta raudonieji, 
nėję padėtyje. ’ prasidėjus, persvėrė _ _______ _________ _____ .

Napoleono laikais (1807) bu- teH pgekyje stojo dvufatn- vyto 1862 vasario 2 prie Cys- 
vo įkurta Varšuvos kunigaikš- -- - '
tystė, kuriai prijungta ir lietu
viškoji Sūduva (Užnemunė). 
Napoleoną nugalėjus, Vienos 
kongrese (1815) toji Lenkų ku
nigaikštystė pavadinta kandija; 
jos karalium pripažintas Rusi
jos caras. Lenkai turėjo nema
žai laisvės, bet tai negalėjo jų 
patenkinti: jie norėjo visai ra
sų nusikratyti.

Sukilę 1831 metais, bet pra
laimėję, buvo labiau suvaržyti: 
nebeteko savo karalystės, bet 
dar liko savivaldos teisių. Vi
siškai panaikinti lenkų autono
miją Rusija privengė. Bijojo 
didesnio pasipriešinimo Vaka
rų Europos valstybių, su ku
riom Vienos kongrese buvo 
sutarusi, kad Lenkija turės au
tonomiją. Lenkam buvo leista 
turėti savo Valstybės Tarybą 
ir žmonių rinktąsias tarybas 
gubernijose. Caro valdžia sten
gėsi įtikti žmonėm, kad jie per 
daug nesišiauštų. Tai galėjo 
liaudyje prislopinti laisvės sie
kimą. Kad to neatsitiktų, susi
darė dvi partijos kovai už vi
sišką Lenkijos nepriklausomy-

Gruskim tuos žalčius už Juodę ję mariu, 
tegul jten balvonai nors su nagais aria! 
Vykim tą'raugą kur pipirai auga — 
Dabar yra laikas naikint velnio vaikus!

Lietuvių tautos svarbieji į- 
vykiai yra apipinti ir liaudies 
dainomis. Jose minimi karo žy
giai, vyrai iš už marų, narsūs 
vadai. Giliai tautą palietė ir 
abu praėjusio amžiaus sukili
mai. Jiems irgi žmonės skyrė 
savo dainas.

Šiame puslapyje spausdina
me 1863 metų sukilimo dainų. 
Vienos dainos posmai pasižymi 
dideliu, lietuviams neįprastu 
žiaurumu. Bet ir kitose daino
se netrūksta žiaurumo. Iš į- 
prastinių liaudies dainų išsi
skiria ir jų forma; čia mėgsta
ma surimuoti, ko paprastai nė
ra liaudies dainose. Tai ir lei
džia spėti, kad šias dainas su
kūrė ano 19 amžiaus šviesesni 
žmonės, kurie pažino lenkų pa
našias dainas ir dažnai jomis 
pasinaudojo, šioms dainoms 
trūksta paprastumo ir formos 
grakštumo, kuo taip gražiai pa
sižymi lietuvių liaudies dainos.

Tarpas , tarp liaudies ir indi
vidualinės dainos 19 amžiuje 
nyksta. Jau atsiranda autorių, 
kurie parašo dainas ir jas pa
leidžia į žmones. Jos keliauda
mos per žmones pasidaro liau
dies dainom. Taip M. Valan
čiaus parašyta daina apie 1831 
metų sukilimą ilgai buvo laiko
ma liaudies daina.

Tu, kuris tokius baisius žodžius girdi, 
keikdams tironus surūstink sau širdį, 
Statyk krūtinę kartą paskutini: 
pasibaigs ir daina, ta kruvina vaina.

RAUDONIEJI IR BALTIEJI
Raudonęję partiją sudarė 

tie lenkai, kurie siekė ne tik
tai pašalinti caro valdžią bei ru
sus, bet dar aprūpinti valstie
čius žeme ir iškovoti lygias tei
ses su dvarininkais. Buvo sie
kiama naujos socialinės bei de
mokratinės tvarkos, kaip ir 
Vakarų Europos revoliuciniuo
se judėjimuose. Baltųjų 
ja buvo priešinga tokiai 
kuri siektų griežtesnių 
linių reformų. Pirmasis 
mas buvo atgauti Lenkijai lais
vę ir atstatyti senąją respub
liką 1772 metų sienose (prieš 
pirmąjį padalinimą). Lietuva 
tebūtų tos lenkiškos respubli
kos dalis.

Sukilimą paskubino Rusijos 
vyriausybė, norėdama užbėgti 
jam už akių. Rusai suskato 
griebti į kariuomenę raudonų-

Neseniai Maskvoj vienas kitą ėdė, 
dabar su mumis jau ir drauge sėdi. 
Van! nėr jums vietos čionai pažadėtos, 
oi vaisię, vaisiu nakinkim tą baisę!

Vienais didžiausias dirvas išarsim, 
kitus skandinsim, o trečius iškarsim — 
plėškim, draskykim, sąnarius narstykim, 
to vaisiaus, vaisiaus kad ne liktu baisaus!

Neseniai pas mus rėplom atrėpliojo, 
pametę meškas ką Maskvoj vadžiojo — 
mušt juos, kaip mešką, tegul kraujas teška:

Mūsų amžiuje sukilimą pi> 
siminė Jonas Biliūną? (LiūtfOt 
pasaka), Lazdynų Pelėda. StaSf 
biausį veikalą skyrė MykeBp- 
tis — Putinas. Jis parašė ; 
kitelių” romaną, kurio pavergi 
toje Lietuvoje išspausdinta tik 
pirma dalis. (J.) rig

Savo brolį balsu šaukiu, 
Lietuvos pagalbos taukiu: 
maskolius ~~~ spaustojas t 
maskolius — budelis manfl

jų jaunimą, šis išbėgiojo į 
miškus, kur susitelkė nemaži 
jo būriai Raudonųjų centri
niam komitetui neliko tada nie
ko kito, kaip sudaryti Laikiną
ją Tautos Vyriausybę ir pra
dėti sukilimą. Sukilimas buvo 
paskelbtas atsišaukimu (“Mani
festu”) 1863 sausio 22. Gyven
tojai buvo paraginti griebtis 
ginklo ir vyti rusus lauk!

KOVA SU MASKOLIAIS
Manifestas buvo išplatintas 

ir Lietuvoje, kur sukilimui taip 
pat ruoštasi iš anksto. Dar
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GR 3-9077 A Very Happy and Prosperous New Year
iA Joycus Holiday jjtmmmmmmcammmmmi To Ali Our Friends and Patrons iMerry Christmas

Nicardo’s Petite Maison
t e*

For Superb French Cuisine
A Bles-ėd Chr istmas A Mest Joycus Holiday

For reservations call DE 7-3737

Bronxfield, N. Y.124 Pondfield Roadfrom
mmmmmmmmmmmmmrmmme g

May This Holiday and Corning 
New Year biing Many Joys

i 
$

MANHATTAN LANES. BOWLING 
62 Lanes — AMF Automatic 
4695 Broadway. at 197th Str..

New York City

HoUday Greetings

TURNER ELECTRIC SERVICE 
1008 Winthrop Str. 
BROOKLYN. N.Y.

OI 6-5999

GINO’S BEAUTY SALON 
Expert Hair Cutting — Stylysts 

580 Richmond Rd., 
CONCORD. S.I. 

GI 8 2422

CONTRACTING CO.
1073 Cypress Avė.
BROOKLYN. N.Y.

EV 6-1038

RIDGEWOOD LANES 
1001 Irving Avė. 

BROOKLYN. N.Y. 
EV 6-0300

AND S CONTRACTING CO.
271 We-tend Avė. 
BROOKLYN. N.Y.

S H 3-3663

LOUIS GERACE and SON J
7416 New Utricht Avė. A

BROOKLYN. N.Y. g
į Wl 2-3400 W BE 6-3580 #
J jjataMrcakarjaaBtimmmmjsiim § ammmmmmmimmm-mm* g

Merry Christmas

PROSPECT BARBER and 
-. BEAUTY EOUIPMENT, CORP.

295 Third Avė.
NEW YORK CITY.

MU 3-2747

May This Xmas and Coming 1 
New Year Bring Joy and Health, , '■

r
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Seasons Greetings

T. MORAFTY AND SON
501 Coney Island Avė. 

BROOKLYN. N.Y.
4-8400

A Jcycus Holiday

THE SAPPHIRE HAIRDRESSERS.
2265 Hyland Blvd :

Grant City Staten Island
EL 1-4677

immmmmmmmmmmm*
Our Best Wishes to our Friends' 
and Patrons for A Joyous Hooliday'

A Merry Christma* and a Happy New Year 
from

Elmer L Fogerty & Son.

PARKWAY EXTERMINATORS
2352 Coney Island Avė. 

BROOKLYN, N.Y.

FOX GLASS CO. 
6423 20th Avė. 

BROOKLYN, N.Y. 
BE 2-3010

A Very Merry Xmas

Trad.itionally The Finest .
In "Catenng”

The ASTOBIAN 
TUNOB

25-22 Astoria Blvd.
Astoria L.I.

Weddings, ShovVers, Banquets 
and ai! sočiai funetions 
from 25 to 1800 persons

Spėriai Consideration to '
Rettgious Groups i

Wishes a merry Christmas 
and a happy New Year to all i 

our Friends and Patrons
Tel. ĄS8-7066-7 '

i
i

i

1

RFD#1

Have Busses—Will Travel”
Hiltsville, N. Y.

to our many Clients & Friends 
. Reasonable prices 

Careful Estimates

CONTRACTORS
Serving the Archdiocese 

of New York 
Plumbing - Heating 

Air Conditioning 
M- KRAUS, Ine. 

53 We«t 1ū6th Street
New York 25, N. Y. — UN 5-8000

f; mmmmmmmmmmmmt

Tel. SE 2-3704

i»w» nt mm m m n

SEASONS GREETINGS 
TO ALL OUR FRIENDS AND DEPOSITORS

Keansbu rg—Middletown 
National Bank

KEANSBURG — MIDDLETOWN — LINCROFT 
NEW JERSEY

PHIL NATER
, 392 Malbone Str. 

BROOKLYN. N.Y.
IN 7-8660

Ttmmmmmmmmmmm

Hair Stylist į
OF Paris and Park Avė. j

57 Bay Str., St. George J
STATEN ISLAND. N.Y. »

GI 7-8611 1

Merry Christmas

A merry Christmas and 
a prosperous New Year to all. 

May we all have peaceof mind 
— aboveall 

Universal Peace on Earth

SEASON-S GREETINGS

MABTA A Merry Christmas and a Happy New Year

ALEX S SERVICE CENTER

■L i

GENERAL CONTRACTOR 
19 Devoe Str.

EROOKLYN. N.Y.
EV 8-5570

FIORE BROS. INC. 
40 LaSal! e Str. 

STATEN ISLAND. N.Y. 
GL 2-5900

Queens Bouhvard ?
Rambler į

BOWLERAMA
433 West 218th Str.

31 Automatic Pinspotters
Restaurant and Coektail Lounge J

Wl 2-3770 5

Merry Christmas I
I

98-48 Queens Boulevard
Forest Hills, L. I.

BR 5-4000
Many fine models and colors 

to choose from.
Deal with an authorized dealer 

and protect yourself

ALEX RATANSKI — H. RATANSKI 
Gasoline Station & Repair Shop for all types of cars, 
speeialists in Chrysler, Plymouth, DeSoto, Valiant cars.

i Under management of specialist with 30 years experience.
aį Member of Pulaski Ass’n. of Business & Pro£. Men. Ine.

* I 846 4th Avenue (at 30th Št.) . Brooklyn 32, N. Y.
į 75 WASHINGTON PLACE į Tel. SO 8-9666 ST 8-9275

T immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'
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A Joyous Holiday Season to All J
Our Friends and Patrons J

HOLLIS B0WLING LANES |

207-01 Jamaica Avė.. S
Oueens Village, N.Y. 3 ^

30 Brunswick Crown Lanes i“
Leagues and Parties Invited S

HO 8-4040 1 f

May This Holiday Season Bring 
Many Joys to Our Patrons

BOWLING CENTER
63-108 Wcxlhaven Blvd.,

REGO PARK
Snack Bar — Coektail Lounge

DA 6-7429

Our very best wishes to all our 
Friends and Patrons for 

a merry Christmas and happy 
New Year

Best Wishes to cur Friends

WISE BRAKE SERVICE, INC. '
Brakes and Front End Speeialists i 

791 Bruckner Blvd. ■
- BRONX. N.Y.

DA 3-8993

į ROBBINS REEF MOTOR ČO. i
į 11 Victczy Blvd. į
į STATEN ISLAND, N.Y.
‘ ŠA 7-7009 1

Merry Christmas ’

ntmmmmmmmff^mmmm* 1'
A Very Joyous Holiday

TONI AUTO SEAT COVERS
1895 Souther Blvd.. — Bronx. N.Y

Custom Made Auto Seat Covers
DA 3-8555 i

BAYSIDE BODY & FENDER, Ine. į
207-22 Northern Blvd.. Bayside. L.I. •

Specialirin? in Collision Work *
Factorv Finishirig—Oven Baked į
Paint Jobs - DuPont Refinishers

6A 9-6900

Our Most Sincere Wishes To Our 
Friends and Patrons for a Most 

Joyous holiday Season

ROSEDALE 
BOVVLING LANES 

215-02 Merrick Blvd.. Rosedale 
28 Alleys — Coektail Lounge

A Very Joyous Holiday

PALMER AUTO PARTS
1044 McLean Avė.. 
YONKERS. N.Y.

BE 7-6623 — BE 7-7440

A Very Merry Christmas

CONSTRUCTION CORP.
G-aves End Neek Rd. 
BROOKLYN. N.Y.

Merry Christmas
CHARLIE’S SPORTS CENTRE 
Golf School — Indoor Practice

Range
237 Richmond Avė.

STATEN ISLAND, N.Y.
GI 7-9400

A Joyous Holiday Season

§

i

ALLIED STORAGE WAREHOUSĘ.
4268 Thi: d Av ?. f

NEW YORK CITY. i ‘
CY 4-4444

We extend our sincere wishes 
to all our Friends and Patrons 

for a very merry Christmas 
and joyous New Year

East Bronx

ARTISTIC UPHOLSTERY CO. 
Custom Made Slip Covers 

1291 Forest Avė. 
PORT RICHMOND. S.I. 

GI 2-1587

Joyous Holiday 
J. Lamber and Sons of 

FOREST UPHOLSTERING 
Extend Sincere Wishes To All 

our Friends and Patrons 
FOREST UPHOLSTERING 

1132 FOREST AVĖ.. 
STATEN ISLAND. N.Y. 

GI 2-0724

May This Season Bring" 
Many Joys to all Our Friends 
GIORGIO’S HAIR STYLISTS

23-61 Brcadway
4 ASTORIA. N.Y. j

RA 6-1374 1

1 SEASONS GREETINGS ] 
Onr most sincere wishes to all our I ACT ELECTRIC CONTRACTINGj 
frir-'.ds and oatrons for a joyous į 26 Thro.jp Avė.

a hapt»v N»w Year * BROOKLYN. N.Y. 3
PARSONS & SPRAGUE f EV. 7-0325 j

MEMORIALS l
Established 1913 lį

MonnmenLs crected in all cemete- ' 
ries. Certified select Barre Granite ‘ 
un-ondi’ ionally guaranteed. Memo- j 
rials for the Hoiy Rood and St. 
Charles cemvtcries. 613 Nassau ’ 
Ro-d Hompstead. L.I. (opp. Green- į 

r^TU’tervi - - IV 5-3535.*

Hl 9-3100

Elcssed Christmas

ALCON ELECTRIC
264 Rochester Avė. ?
EROOKI.YN. N.Y. 1

HY 3-6500 j

A Merry Christmas and a Happy New Year
from

VOLLARO’S HARDWARE
PAINT — TOOLS — PLUMBING SUPPLIES

2118 Fulton Street Brooklyn, N. Y.
Tel. EV 5-2422

AMF Automatic Pinsetters 
Snack Bar and Luncheonettes 

Open bovvling at all times 
Open 24 Hours 

1274 Westchester Avenue
DA 3-9946

May this Holiday Season 
and New Year 

bring joy and happiness 
to our Friends and Patrons

ASTOR BOWUNG
Your Hosts : — 

ROSS & GEORGE 
ABC sanetioned 

AMF Automatics 
Leagues - Clubs

f BEST WISHES TO ALL 
f OUR FRIENDS 

Seasons Greetings | FOR A FRR^ XMAS 

f HAPPY NEW YEAR

F R I E ND

t 
§

THE 
NEVIRS 

CO.
800 State Highway #3

C1 i f t o n, N. J.
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May the Blessings 
of this - Holy Season 

be showered
on you 

and those you love

GRIPSHOLM 
Restaurant

Individual Pa* ties i
Coektail Lounge - Restaurant ž

2300 Eastchester Rd.

Tel. TU 1-6900

Our Most Sincere Wishes
To All

Our Friends and Patrons
for a

Most Joyous Holiday

CA5AZZA BUICK
Authorized Buick Dealer 

FIAT - OPEL 
Sales — Service

2170 JEROME AVĖ.

North of 131st Street 
Brome, N. Y. 

LU 4-2800

324 East 57th Street

New York City

PL 9-6260

May the Glory oį Christmas 
be Shotvered on You 
and Those You Love

HAIRDRESSING STUDIO
255 Paiget Avenue 
CLIFTON. N. J.

201 - 772-5098

A Merry Christmas and a Happy New Year 

to all our Friends and Customers

from

R RUTKOSKI

2484 Merrick Road Bellmore, L. I
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A Merry Christmas and a Happy New Year
to all our Friends and Patrons

THE WHITMAN

It is my sincere wish that this ;
Christmas and New Year į

Ebring many joys to our 
Friends and Patrons

MATTHEV/ J. FEENEY
LIOUOR STORE

Choice Wines and Liguors 
Imported and Domestic 

Prompt Delivery — MA 2-7947 
217 Garfield PI.. Brooklyn, N.Y. 
ammmT.aamnai*.-------- --
Larry Ryan and Saul Garfinkel 

of
RYAN'S LIQUOR SHOP -
873 3rd Avenue, N. Y. C. f

Extend their Very Best Wishes # 
te all their Friends and Patrons £

for a joyous Xmas
and very happy New Year ę
Choice Wines and Liąuors g

Prompt Deliveries *

161st Street & 89th Avenue

Tel. RE 9-5200

Jamaica, L. L

It is our fervent Wish that this Xmas an0 coming New Year 
brings joy to all our friends

JAMES FUNERAL HOMES
2723 Atlantic Avė., Brooklyn.....
540 Broadway, Massapequa, L. I.

MI 7-6600 
. LI1-4000
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Our very sincere wishes to all for a joyous Holiday 
and a happy New Year

Joseph Farenga & Sons, Ine

May this Holiday Season and 
coming New Year 

bring joy, Health and happiness to 
all our Friends and Patrons 
LONG FRENCH BAKERS

HELENA

655 — 5th Avenue

designed to your spectfieations 
1042 Madison Avenue
(bet. 79th 4 80th Sts.) 

BU 8-7880

Pattiseur

BU 8-0798

New York City

"THE DOORWAY

TO BEAUTY

all WAYS"

MNMI

May this Xmas and New Year 
bring joy and happiness to all 

our Friends
Chas J. OShea-Richard O'Shea

CHAS J. O'SHEA
FUNERAL HOME

29-13 Dltmars Blvd., Astoria. L.I. 
Dignified Personai Service 

RA 8-3131

Funeral Directors 
Established 1896 

Under personai direction of Joseph & Felix Farenga 
343 East 116th Street 38-08 Ditmars Blvd.

New York City
Chapel Services in all Boros

Astoria, L. I.
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It is our sincere wish that this Christmas and New Year 
brings many joys to our Friends and Associates

LUCIA BROS.
FUNERAL HOME

Modem facilities in all localities

569 East 184th Street
Since 1934

FO 7-8000 Bronx, N. Y

Thro.jp
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IŠKUS P. RANTĖSKUN.

art?

West Homestead Baking Company

Cor. 8th Avenue & McClure Street Homestead, Pa.

Phone: 461 - 7200

LIETUVIS GRABORIUS

First Federal Savings & Loan Ass’a

IMM1

GANDY & NUT SHOP

243 E. Eight Avenue

SEASON’S GREETINGS fram

LAIDOJIMO NAMAI

Sveiki, sulaukę Šventų Kalėdų

JOE’S TAVERN

OMMNmMi

3417 Main Street

LUTHERAN’S CAFE

Mantai, Pa.3414 Main St. 461-1044

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

Modernus menas yra suge
bėjimas piešti paveikslus, kad

Wedding and Birthday Cakes a Specialty 
Bakersdf Qualjty White Bread 

Delivered daily from oven to home

EGLUTĖS kirtėjai Arizonoje.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems mūsų draugams

FURNITURE - ELECTRICAL APPLIANCES &JEWELRY

bet kuriuo šonu.
Mažiausiai dreba dėl savo 

gyvybės tie, taurių mirtis paža
ro pasaulį skurdesni. f 
• Labiausiai ■ save vertinaiie, 
kuriem mirus gyvenimas pasi- 
daro lengvesnis.

Tel.: 431-0203

Your Savings Pay 4% Dividend 
Insured up to $10,000

PERKANT Kalėdom kaklaraiitj
PASLĖPTOS dovano* iš Austra
lijos. ~

Season’s Greetings
to all our Lithuanian Customersand Friends

Linksmų Kalėdų Švenčių
mūsų klijentams ir draugams

TON Y SAVATT & SONS

Pardavėjas pasistatė auto
mobilį prie kalėdinių žaislų 
krautuvės. “Aš dirbu viduje, jei 
reikės mašiną pajudinti”. Pri
lipdė raštuką prie automobi
lio lango. Grįžęs prie mašinos, 
rado katą raštelį policininko: “O 
aš dirbu lauke. Prašau pajudin
ti piniginę”.

Your riėįįiIpHoBė Drug Store
Homestead Park, Pa.

Tel. 461 -1214

Nuo saldžių valgių suskau
dus dantims, ponia M. krei
pėsi į dantistę. Vieną dantį rei
kėjo traukti. Ponia paklausė: 
“Ar galėsiu atsilyginti dalimis, 
nes šventėm daug išlaidų turė
jau”. “Galėsi, — atsakė dantis
tė, — bet ir dantį aš trauksiu 
ilgesnį laiką dalimis, nes irgi 
turėjau išlaidų”.

320 E. 8th Avenue ’
461-2228

Home Office — 300 East 8th Avenue, Homestead, Pa.
McKeesport Office — 406 Ringgold Street 

Braddock Office — 851 Braddock Avenue
Clairton Office — 608 Miller Avenue

Šventėm padidinus skilvio o- 
pą pacientui buvo pasakyta: 
“Jokio alkoholio, jokio rūkalo; 
neiti į restoraną, kilią ir teat
rą’*. “Tai kas man belieka?” — 
paklausė ligonis. “Belieka tau
pyti, kad dar spėtum apmokė
ti ankstyvesnes mano sąskai-

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
JOSEPH G. YURASEK

Season’s Greetings J
Y HIUCS FURNITURE

Your Home Should Come First *
Homestead, Pa?

461-2229 -

Ligoninėn nuėjo draugė lan
kyti savo draugės, kuri šven
tiškoje ruošoje persitempė ir 
susirgo..--lankytoja atėjo su 
nauja kūgine skrybėlė Gydyto
jas sulaikė; “Prašau tą pirami
dę nusiimti”. .‘!Kodėl?” — nu
stebo moteris; “Aš pribijau, 
kad visi pacientai nepašoktų iš 
lovų”.

ŠVENTĖM BESIRUOŠIANT

Kirpyidon įėjo vyras su ber
niuku ir paprašė, kad prieš 
Kalėdasatą vaiką apdailintų. “Aš 
eisiu išgerti stiklą alaus, tuo 
tarpu” — pasakė. Vaiką apkir- 
pus, tas vyras nesirodė. “Tai 
kur tavo tėvas?” — klausė kir
pėjas. “Aš neturiu tėvo. Tas 
žmogus sutiko mane gatvėje ir 
pasiūlė veltui apkirpti.”.

BEER DISTRIBUTOR
364 Helan Street McKees Roeks,

For delivery call: 331 - 1183 — 331 -1222

AL. LUTHERAN :
Radao Dupatched Service 

Distributor of all Local andPremium Beers *
! 1410-12-14 ICDUN ST. HOMESTEAD, PA>

Phone: 461-3133 £

467 West 8th Avenue
431-1296

PRIEŠKALĖDINĖ RECENZIJA

Kultūros kongreso simfoni
niam koncerte “toliau sekė 
Juliaus Gaidelio ‘Du lietuviški 
šokiai’... Jie publikai buvo į- 
domūs, bet *.. tik tiek lietu
viški, kad jų kompozitorius yra 
lietuvis” (Draugas, lapk 27).

Muz. J. Gaidelis į tai atsilie
pė: “Aš visai pamiršau į juos 
įmontuoti piemenų ragelį, ar 
bent porą gubų, todėl jie ir iš
ėjo nelietuviški” (Draugas, 
gruodžio 6).

Kun. B. Chomskis, muzikas, 
tarė savo žodį: “J. Gaidelio lie
tuviški šokiai yra verti didelio 
dėmesio, nes juose atsispindi 
labai reti mūsų muzikos mo
mentai: grakštumas ir dinami
ka” (Naujienos, gruodžio 8).

ŠVENTINĖ IŠMINTIS...
Kas mano, kad praeities įvy

kiai yra nepakeičiami, tas nė
ra dar pradėjęs rašyti savo pri
siminimų.

Kam rodosi, kad saulė suka
si aplink žemę, nėra nieko gir
dėjęs apie, astronautų keliones.

Jm -no^T pavaryti gerą pro- 
pagandą^feandyk nufotografuo
ti velnią be ragų.

Kiekviena. revoliucija, kuri 
išžudo turtingesnį luomą, išau
gina tokį patį, kad nauja revo
liucija turėtų vėl ką žudyti.

Mr. ALBERT SAVOLSKIS, Assistant 
Ambulance Service

431 Ninth Avenue
Phone: 461 - 2267

Mrs. B. LUTHERAN, Prop. 
- Liųuior - Beer - Wine - Sandwiches 

3301 Main Street Homestead Fark, Pa.

304 Olivia Street McKees Roeks, Pa.
Phone: 331-4455 ~

Homestead, Pa.
HOmestead 1-9313

Season’s Greetings

SHERMAN’S PHARMACY

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Savininkai
Lietuviška užeiga — parduodame įvairius gėrimus 

2204 Carson Street Pittsburgh 3,
Tel.: 431-9795

MODERNI POEZIJA...

Raškau nuo tavo lūpų raus
vos pudros . aguonas,

O dygliuoto ilgesio pravertas 
melsvas mano šonas,

(Ak, tu nežinai, kad debesy
se stovi didelis kluonas!),

Ir pėdos pamuštos žaliom 
dar plutom duonos,

Ir nerimas šešėliuotas, kaip 
motinos juosvas sijonas, 

. Vis mane seka .vagom- gelto
nų Jaukų, kur nuėjo Jonas.

(Iš premijuotino eilėraščių

Bapuošdami eglutę du drau
gai kalbėjo. Vienas gyrėsi: “Jei
gu mudu su žmona susibarame, Kai bolševikai prabyla apie 
tai mano žodis visada būna pas- kapitalistus, jų burnoje pasiro- 
kutims”. Antras klausė: “Ir ką do auksiniai dantys, 
tu. darai?”. Pirmasis: “Aš atsi
prašau”.

Septynerię metų berniukas 
paprašė mamą, kad nupirktų 
kalėdinį žaisliuką ir jo draugei, 
kaimynei. “Tai tu ją myli?” 
—- paklausė mama. -Taip, mes 

’ atsakė, — ir turė
sime medaus mėnesį, kaip mū
sų Lilė”. “O kurgi važiuosite?” 
“I Disneyland!”.

Beer - Wine - Liųuors 
and Light Lunches

1828 Carson Street Pittsburgh, Pa.’
Tel.: 431-9266 J

610 Ann Street . Homestead, Pa.
Phone: 461 - 9491

i *
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Pirmasis Lietuvos karalius ir valstybės jungėjas
Karaliaus Mindaugo mirties 700 metu sukaktis

Praslinkus penkeriem me
tam po Mindaugo nužudymo, 
popiežius Klemensas IV pri
siminė Mindaugą kaip šviesų 
valdovą ir jo gailėjo. Čekijos

karaliui Otokarui H rašė: “švie
saus atminimo Mindaugas, pri
ėmęs krikšto sakramentą ir A- 
paštališkojo Sosto vainikuotas 
karalium, nuožmiai nužudytas

Mindaugas buvo vienas iš di
džiųjų Lietuvos valdovų. Daug 
kas jį vadina ir Lietuvos vals
tybės kūrėju. Bet Lietuvos 
valstybės užuomazgų būta jau 
anksčiau. Mindaugo tėvas, kurio 
vardas nėra išlikęs, jau buvo 
galingas Lietuvos kunigaikštis. 
Jo sūnus Mindaugas dar la
biau prasikišo pro kitus Lietu
vos kunigaikščius, kurie pri
klausė penkiom didesnėm gi
minėm. Viena iš jų buvo Min
daugo giminė. Bet Mindaugas 
nesidalino valdžia, nė su savo 
broliais; jis pasidarė visos Lie
tuvos valdovas. Užtat ir vadi
namas Lietuvos valstybės kūrė
ju.

Mindaugas valdė maždaug 
tarp 1236 ir 1263 metų. Jo 
valstybė vakaruose siekė Balti
jos marių tarp Liepojos ir 
Klaipėdos, šiaurėje siena ėjo 
dabartiniu Latvijos pasieniu li
gi Dauguvos prie Daugpilio, 
rytuose stiepėsi gerokai už Po
locko ir Minsko, pietuose buvo 
nusikišusi ligi Drohičino (apie 
50 mylių į rytų šiaure nuo Var
šuvos). Tai sudarė tris kartus 
didesnį plotą už tą. kurį lietu
viai laikė savu, kai 1918 skelbė 
atstatomą nepriklausomą Lietu
va. ir keturis kartus didesnį 
už buvusią nepriklausomą val
stybe 1920-1940 metais. Tame 
apie ketvirčio milijono kv ki
lometru plote tik rytiniame pa
kraštyje buvo kiek salviškų gi
miniu. o visur kitur gvveno lie
tuviškos gentys. Mindaugas bu
vo jų vienytoias, krikštytojas 
ir pirmasis vainikuotas kara
lius.

Sukankant 700 metų. kai 
Mindaugas buvo nužudytas, bū
tų proga daug ką iš anų laikų 
priminti, bet tuo tarpu tenka 
ribotis tik vienu klausimų: ar 
Mindaugas mirė būdamas krikš
čionis ar nuo to tikėjimo atkri- 
tęs? Siauri straipsnio rėmai ir 
tą klausimą teleidžia paliesti 
probėgšmais.

★

Mindaugo laikais niekas Lie
tuvoje nerašė gimimo nei mi
rimo metrikų. Ilgai jie nebuvo 
rašomi nė kituose kraštuose. 
Šiandien ir labai norėdami ne
galime sužinoti, kaip karalius 
Mindaugas buvo palaidotas, kai 
1263 metais giminaičiai jį nu
žudė. Tiktai praėjus šimtui me
tų, vokiečiai kryžiuočiai apskel
bė, kad Mindaugas prieš mirtį 
buvo atkutęs nuo krikščionių 
tikėjimo. Kodėl kryžiuočiai tos 
savo žinios nepaskelbė tuojau 
po Mindaugo mirties arba jam 
dar nemirus?

Mindaugo krikščioniškas dar
bas buvo žinomas kaimynam ir 
tolimesniem kraštam. Jo dar
bą rėmė Romos Bažnyčia. O 
kuri valdovą popiežiai palaikė, 
buvo plačiai žinoma krikščio
niškoje Vakarų Europoje, iš 
kur kryžiuočiai telkė savo rite
rius kovai su Lietuva. Skelbti 

, netiesos, kad lietuvių valdovas 
jau atkritęs nuo Bažnyčios, kai 
jisai nebuvo to padaręs, nė Lie
tuvos priešai negalėjo, nenorė
dami pasirodyti melagiai.

MINDAUGO pasiuntiniai pas popiežių Inocentą IV. Dail K. žoromskii

. .. KAI MASKOLIAI NEVALDYS
(Atkelta iš 13 p.)

gegužės 13), labiausiai buvo su
sirūpinęs pagauti sukilėlį ku
nigą. Dar 1863 spalio 27, kai 
daug kur sukilėliai buvo iš
blaškyti, o jų vadai nukauti ar
ba pakarti, Muravjovas gen. 
Ganeckiui rašė: “Pasistenkite 
paimti patį Mackevičių”. Kai 
buvo suimtas, Murovjovas 
džiaugdamasis rašė vidaus rei
kalų ministeriui Zelenoj: “Plė
šikas kunigas Mackevičius su
imtas, gauja išsiblaškė”. Kun. 
Antanas Mackevičius buvo pa
kartas Kaune 1863 gruodžio 
28.

KORIKO DARBAS
Muravjovas, pramintas Kori

ku, sukilimui malšinti buvo 
griebęsis žiauraus teroro: šau
dė, korė, trėmė į Sibirą, sodi
no į kalėjimus, atiminėjo tur
tą. degino sodybas. Neliko nė 
žymės Ibėnų, Užpalių. Miškai- 
čių.

Muravojo paties apskaičiavi
mu, sušaudyti arba pakarti 129 
žmonės. į katorgą išsiųsta 972. 
į Sibirą — 1.427, į kitas Rusi
jos vietas — 1.529. įjungta į 
kariuomenės baudžiamas kuo
pas — 345. areštuota — 864, 
iškeldinta į Rusiją — 4,096 
Neįskaityti žuvę kautynėse ir 
sušaudyti atskirose vietose, iš 
kurių nebuvo gauta žinių.

Po sukilimo buvo konfiskuo

ta daug dvarų (1,794) ir išda
lyta rusam. Uždaryta 32 baž
nyčios, 52 koplyčios, 20 vie
nuolynų, ištremti 66 kunigai. 
Uždarytos parapinės ir vienuo
lyno mokyklos, uždraustos 
draugijos ir spauda lotyniškom 
raidėm. Sustiprintas Lietuvos 
rusinimas ir provoslavinimas.

PRAEITIS IR DABARTIS
Labai panašios. Sukilimu 

visų pirma buvo siekta išsiva
duoti iš rusų jungo. Valstie
čiai dar siekė išsilaisvinti iš 
dvarininkų viešpatavimo, bet 
daugiau Lietuvoje, negu Len
kijoje. Lenkijoje sukilimas bu
vo daugiau bajoriškas; Lietuvo
je, ypač Panevėžio apskri
tyje ir Žemaitijoje, daugiau 
valstietiškas, bet ir jis buvo la
biau nukreiptas prieš rusų, ne
gu lenkų ponus.

Šiandien vėl maskoliai valdo. 
Tik caro budelius pakeitė bu
deliai bolševikai, o Muravojo- 
vo “Skrajojančius kazokus” — 
stribai, kurie žudė Lietuvos 
partizanus. Ir juos raudonieji 
maskoliai korė, šaudė, ant jų 
kapų trypė, kaip Telšiuose 
1863 metais, trėmė i Sibirą, 
sodino į kalėjimus.

Minėdami šimto metų sukak
tį. kai liejosi Lietuvos žmonių 
krautas, prisiminkime visus ko
votojus, kurie savo gyvybę au
kojo, gindami Lietuvos laisve.

S.S. 

piktos valios sūnų.” Toliau 
popiežius liudija apie Mindau
go uolumą krikštijant Lietuvą. 
Jei Mindaugas būtų nuo Ro
mos Bažnyčios ir tikėjimo at
kritęs, tai toji žinia per penke
rius metus būtų popiežių pa
siekusi. Tada popiežius galėjo 
priminti, kad nužudytasis val
dovas buvo pradėjęs šviesų ir 
gražų darbą, tačiau jo neištesė
jo. Popiežiui tebuvo žinoma, 
kad po Mindaugo mirties Lietu
vos krikštijimo darbas sustojo. 
Bet sustojo ne dėl Mindaugo 
atkritimo, o dėl jo nužudymo.

Mindaugas kratydamasis 
buvo sudaręs sąjungą su vo
kiečiais riteriais. Tai negalėjo 
patikti Lietuvos žmonėm, ypač 
žemaičiams, kurių žemėse vo
kiečiai statydinosi savo pilis, 
kaip Klaipėdą ir Jurbarką. Že
maičiai tebepuldinėjo tas pilis 
ir pačius vokiečių riterius prū
sų. kuršių ir latvių žemėse. Tuo 
tarpu Mindaugas daugiau karia
vo su rusų kunigaikščiais ir 
ton šalin plėtė savo valstybę. 
Kai žemaičiai ir kuršiai stipriai 
sumušė vokiečius prie Durbės 
(1260), netoli Liepojos, tada ir 
Mindaugas nutraukė sąjungą 
su vokiečių riteriais, tačiau nė 
dabar nesijungė į didesnę ko
vą. Mindaugui imta priekaištau
ti, kad apleidžiąs Lietuvos rei
kalus. tesirūpindamas tvirčiau 
įsigalėti rusų valdomose žemė
se. Ten siuntė ir tuos kuni
gaikščius, kurie Lietuvoje ne
norėjo paklusti jo valdžiai. 
Mindaugo seserėnas Treiniota, 
Žemaičių kunigaikštis ir svai
nis Daumantas, susitarę nužu
dė Mindaugą drauge su dviem 
jo sūnumis. Siekta nušalinti 
nuo sosto vyriškoji Mindaugo 
giminė, kad nebeliktų įpėdinių, 
jo politikos tęsėjų.

Žudikai matė, kad Mindau
gas buvo vėl pradėjęs ieškoti 
su vokiečiais taikesnių santy- 
kų, o jie norėjo griežtos ko
vos. Tai rodė, kad Mindaugas 
buvo už juos gudresnis politi
kas. Jis darė tai, ką jo vietoje 
būtų daręs bet kuris krikščio
nis valdovas: su savo priešais, 
kad ir krikščionimis, ir karia
vo ir taikėsi. Tokių krikščionių

Popiež. Inocento IV laiškas Mindaugui
“Brangiajam sūnui Kristuje, 

šviesiajam Lietuvos valdovui, 
Inocentas siunčia sveikinimą. 
Patyrus, kad Jėzaus Kristaus 
mūšy Dievo ir Išganytojo ma
lonė sušvito Jūsų žvilgsniui. 
Mūsų širdis pritvino didelio 
džiaugsmo. Tai Dievo gailestin
gumas įkvėpė Jus ir daugybę 
pagoniu, kurie ligi tol tamsoje 
skendėjo, per krikšto malonę 
atgimti ir tarnauti Viešpaties 
garbei. Jūsų ypatingi ir kilnūs 
pasiuntiniai kreipėsi į Mus pra
šydami, kad Jus kaio sūnų pri
imtume į šventąją Romos Baž
nyčią ir Mūsų tėviškąją globą. 
Tam Jūsų prašymui pritariame 
su didžiausiu palankumu bei 

valdovų istorijoje buvo daug, 
bet niekas jų nelaiko atkritė- 
liais nuo Bažnyčios.

Atkritėliu nebuvo nė Min
daugas. Jis buvo kietos valios 
ir šviesaus proto valdovas, ma
tyli. turėjęs dar gerų patarėjų 
iš pačių krikščionių, kurie sky
rė tikėjimą nuo politikos. Min
daugas rimtai rūpinosi jung
ti Lietuvą į Katalikų Bažnyčią 
ir Vakarų Europos gyvenimą.

Mindaugo žudikai padarė 
Lietuvai didelę žalą. Po Min
daugo nužudymo prasidėjo 
krašte neramybė ir nesutari
mai. Krikščionybės daigai bu
vo nustelbti. Vokiečiai tuo tar
pu atsigavo ir sustiprėjo. Kai 
kiti Lietuvos valdovai po Min
daugo nesikrikštijo, kryžiuočiai 
galėjo dabar lengvai telkti nau
jus riterių būrius ir Lietuvą 
puldinėti. Tos kovos buvo žiau
rios. ypač Algirdo ir Kęstučio 
laikais. Šie didieji Lietuvos ku
nigaikščiai taip pat buvo pa
reiškę norą krikštytis, bet rei
kalavo,. kad kryžiuočiai nusi
keltų prie Juodųjų marių kovo
ti su totoriais. Toks reikalavi
mas vokiečiam riteriam buvo 
labai skaudus. Jie tada ir pa
skelbė. kad Lietuvos valdovais 
negalima pasitikėti, nes dar 
Mindaugas, su jais susitaikęs, 
atkrito nuo krikščionių tikėji
mo. Po šimto metų, kai pri
miršta, kaip tikrai su Mindau
gu buvo, o Lietuva tebebuvo 
nekrikščioniška, galima buvo ir 
patikėti, ką kryžiuočiai tvirti
no. Bet į vėlesnius tvirtinimus 
istorikai žiūri su nepasitikėji
mu ir klausia, kokia priežastis 
buvo jiem atsirasti. Šiuo atve
ju priežastimi buvo pikta kry
žiuočių propaganda prieš Lietu
vą, kad jiem netektų nešdin
tis iš užimtų lietuviškųjų že
mių. Mums nėra pagrindo dau
giau patikėti lietuvių priešam 
po šimto metų, negu popiežiui 
po penkerių, nors ir popiežiai 
ramstė kryžiuočius, kai Lietu
va po Mindaugo laikų nesi
krikštijo.

Mindaugo vardas buvo tik 
vėliau aptemdytas Jam dar 
prikišta, kad po mirties savo 
žmonos Mortos, dėl kurios 
krikščioniško tikėjimo niekas 
nebekelia abejonių, Mindaugas 
sulaikęs pas save velionės se
serį, atvykusią į laidotuves. Ji

pagarba ir priimame į palaimin
tąją šv. Petro veldėmę Lietu
vos karalystę ir visas tas že
mes, kurias su Dievo pagalba 
esate jau paėmę iš netikėlię 
ranku ir ateityje dar užvaldysi- 
te. Taip pat po Apaštališkojo 
Sosto skraiste priglaudžiame 
Jūsų žmoną, sūnus ir visus Jū
sų valdinius, kad niekas nesi
kėsintu Jūsų bauginti ar vien 
dėl to skriausti, jog reiškiate 
ištikimybę Šv. Sostui. Joks 
žmogus tenedrįsta šio Mūsų 
rašto ir sprendimo laužyti ar 
jem prieštarauti. Toksai tebū
nie atskirtas nuo Bažnyčios“. 
Rašyta Milane, 1251 m. liepos 
7 d.
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buvo kunigaikščio Daumanto 
žmona. Esą dėl to tas svainis 
nužudęs Mindaugą. Tačiau nie
kas nežino, kiek Daumantienė 
po laidotuvių užtruko pas Min
daugą, kuriam buvo jau 70 me
tų. Tą žinią skelbia tik rusiški 
šaltiniai, o jie apie Lietuvos 
kunigaikščius nurašo šališkai ir 
neteisingai. Tokį didįjį Lietu
vos kunigaikštį Algirdą, kuris 
savo kalaviju kapojęs Maskvos 
pilies vartus, vadina “velniu 
belzabubu.” Reikėtų, priešin
gai, rusų kunigaikščiam prikiš
ti, kad jie nužudė tretįjį Min
daugo sūnų Vaišvilką. Dar 
esant tėvui gyvam, Vaišvilkas 
krikštijosi Rytų Bažnyčioje. Gy
veno kurį laiką Graikijoje, gar
siame Athos vienuolyne aukš-

tame kalne. - Po tėvo mirties 
ramiai gyveno vienuolyne prie 
Nemuno, kur dabar yra Naugar
dukas. Ten jį rusų kunigaik
ščiai nužudė. Trijų brolių ir jų 
tėvo Mindaugo kraujas įsiliejo į 
Lietuvos žemę.

Mindaugas krikštijosi ne tik
tai kaip asmuo, bet ir kaip lie
tuvių tautos jungėjas — jos 
valdovas. Valdovo gi krikštas 
priimamas, kaip visos tautos 
pasižadėjimas “tarnauti Vieš
paties Vardo garbei” Taip Min
daugo krikštą suprato ir priė
mė pop. Inocentas IV, siuntęs 
karališką vainiką; ir dėlto pop. 
Klemensas IV pirmąjį Lietuvos 
karalių krikščionį vadino “švie
saus atminimo Mindaugu”.
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Tai kilo kilo, 
O ir iškilo 
Iš Gilijos miestinio 
Kadugiu laivužis. 
Vai eičiau, klausčiau 
Seno tėvelio, 
Kurlink kreipti laivinį, 
Kur statyti žėglužį: 
Ar ant jūružės 
Ar ant maružės? 
Nei ant tos jūružės, 
Nei ant šios maružės, 
Tik ant viešo kieminio, 
Kur jauna mergužė, 
Kur aukštos bakūžės, 
Trinytes bakūžės, — 
Čia patogi mergužė, 
Dieneliu dukružė. 
Audžia dūzga, 
Iš pakraštėliu 
Vingiu vingiais, 
Žaliais raudonais 
O vidurėly, 
Žiedužėliais, 
Pačiam viduružy, 
Geltona saulutė 
Su žvaigždužėlėmis.

(Liaudies daina)
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