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—Rockefelleris, eidamas
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IR BALTIJOS VALSTYBĖS KO ANGLIJA ATSISAKĖ

KO MASKVA NORĖS

pa-
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nėjęs Latviją, Lietuvą, Estiją.
Sovietų atstovas daugiau to 

klausimo nebekėlęs.

priešinosi Vokietija.
Macmillanas nuo to plano 
sileidęs.

DEAN ACHESON įspėjo neiti Į 
appeasementą.

— Prezidentas ligšioliniuose 
pasitarimuose dėl biudžeto tvir
tai nusistatęs biudžetą suba
lansuoti ir, apsaugos reikalam

EARL ATTLEE garsėja kri
tika.

labiau rodytis ženklai, 
esame pamažu prabangos 
mi.

Gubernatorius Brown,
pat demokratas, (rūpestingai 
pataikavęs Mikojanui!), dabar 
irgi daužė žodžiais j tą pati tai
kini kaip Kennedy:.

Atvirumo valandą
Atėjo . mada niekinti draugus, 

ne priešus

WI!_LjOUGHBY A VE.
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— Prezidentas svarsto pasiū- raketų su atominėm bombom, 
lymą kviestis į kelionę po Azi- Sovietai dabar gali nušluoti bet 
ją. Europą. Afriką ir buv. pre- kuri kraštą, kuris kėsintųsi Chruščiovas apie sovietinius

suklastojo svarsčius ir parda-
— Leslie Munro, buvęs JT vinėjo mėsos mažesnius kie- — Biržoje lapkričio 18 paki- 

pirmininkas, paprašė įrašyti kius, nei svarstyklės'rodo. Biu- lo plieno kompanijų akcijos,
Vengrijos klausimą į sesijos ro inspektoriai, kad tos aferos 
darbų tvarką.

Maskvos Tass agentūra 
skelbė, kad viršūnių konferen- 

kė: jei jis bus išrinktas prezi- argumentas Indijos vyriausybės cijoje turės būti svarstomas tai- 
dentu. tai i valstybės sekreto^ *" - - - - — ..
rius kvies A. Stevensona.

nes tikima, kad kompanijos ir — Irako valdžia siunčia 
nematytų, gaudavo po 50-60 unija sutitars. Maskvą mokytis 300 studentų, ja sutiko, bet Lenkija ne.

kai per metus pagamino 250 tarčiai. O mes žinome tos su- 
- - - tarties vaisiui".

. į
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Berlynas, Vokietija, rytų Europa politikos centre
Achesonas įspėjo Nato neišduoti Maskvai Berlyno ir rytų Europos Valstybių

Nato sudarančių valstybių 
parlamentinėje konferencijoje 
lapkričio 18 kalbėjo Dean A- 
chesonas, buvęs valstybės se
kretorius, kuriant patį Nato. 
Jis kalbėjo dėl Vakarų dery
bų su Sovietais ir aštriai kri
tikavo Eisenhovverio vyriausy
bės politiką.
Prieš derybas dėl Berlyno, už 
derybas dėl nusiginklavimo

Nusistatymas ‘‘ieškoti susi
pratimo” dėl Berlyno — sakė 
Achesonas — yra tik frazė, po 
kuria slepias nusistatymas 
trauktis iš Berlyno ir priimti 
sovietines sąlygas. Tai klaidin
ga politika, nes bet kurios de
rybos dėl Berlyno ves i Ber
lyno atidavimą Sovietam, o pa- 
sitraukimas iš Berlyno vesi pa
sitraukimą iš Vokietijos ir iš 
Europos.

Nato valstybių siekimą ‘‘su
siprasti” su Sovietais Acheso
nas laikė ženklu, kad Vakarų 
sąjungininkai neturi valios su
mobilizuoti savas jėgas ir ištek
lius komunizmui nugalėti. Įspė
jo: nors Chruščiovas žodžius su-

KO GI AMERIKA TIKRAI SIEKIA?
Atsakymo 4nia reikalauti amerikiečiai 
pritrenkti sovietinių laimėjimų, bet li< 
šiol sulaukė tik atsakymo: norim išlikti

švelnino, bet nenusileido nė 
colio nuo savo reikalavimo, 
kad Vakarai pasitrauktų iš Ber
lyno.

Achesonas patarė Vakaram
nesileisti i derybas dėl Ber

lyno, o derėtis dėl nusiginkla
vimo su to nusiginklavimo kon
trole.

Tik šitokios derybos bus nau
dingos abiem pusėm, ir bus iš
vengta kapituliacijos.

Prieš Europos padalinimo pri
pažinimą

Achesonas atkreipė specialiai 
dėmesį į rytų Europos valsty
bes. Nato turėtų atsižvelgti į 
rytų Europą ir pasidaryti iš
vadą, kad jis laukia ir savo po
litiką derina taip, kad ateitų 
laikai, kad visoje Europoje vy
riausybės bus atremtos į pačių 
tautų pritarimą.

Aš nekalbu — sakė Acheso
nas — apie išlaisvinimą; aš ne
kalbu apie pavartojimą jėgos 
nuversti režimam ryty Europo
je. Bet aš sakau, kad mes tu
rime paneigti, paneigti viešai 
ir pareikšti aiškiai, jog mes 
esame paneigę tai, ko Chruš
čiovas iš mūšy nori — priim- 
ti Europos padalinimą ir tikėti, 
jog ateitis turi būti pagrįsta ši
to padalinimo priėmimu.

Paskutiniuose rinkimuose 
prezidentas Eisenhovveris buvo 
metęs šūkį — prosperity. Toks 
buvo pažadas tautai, jei ji pa
sisakys už respublikonus.

Tuo šūkiu gyvenantiem ame
rikiečiam dabar pastatyti prieš 
akis faktai: Sovietai Ameriką 
aplenkė ir virto grėsme; namie 
televizijos, unijų ir kitų sričių 
korupcija. Tokių reiškinių aki
vaizdoje paskutinėje spaudos 
konferencijoje Baltuosiuos Rū
muos korespondentai nukreipė 
gilius ir filosofinius klausimus:

ar Amerikos visuomenė nė
ra praradus savo moralinio gy
vybingumo?

Klausimai buvo nukreipti i 
prezidentą. Prezidentas, aišku, 
negalėjo pasakyti “taip”. Tai 
būtų neapdairu ir netikslinga. 
Bet jau kandidatas i preziden
tus demokratas šen. J. Kenne
dy sako “taip” nuo rugsėjo, 
daug kur Įspėdamas:

Yra rūstus faktas, ksd mes^ 
suminkštėjome — fiziškai, in
telektualiai, dvasiškai__ Mes
esame .grėsmėje -petektF-yalįos 
kovoti, aukotis, ištesėti. Ima vis 

kad 
ėda-KODĖL VAKARAI 

LANKSTOSI
Nors Achesonas kalbėjo prieš 

nuolaidas, bet admirolai nuro
dė kai kuriuos faktus, kurie iš
duoda paslaptį, kodėl taip Va
karai turi’ lankstytis ir “ieško
ti susipratimo”.

Adm. Jerauld Wright, Na
to jūros pajėgų viršininkas, Na- L 
to parlamentinėje konferencijo
je pareiškė: metŲ tarpe rake
tom ginkluoti SovietŲ povande
niniai laivai bus rimtas pavo
jus. Yra aiškiu ženklŲ, kad so- 
vietai vis labiau demisi Amerė neperkepti 41 milijardo sumos, 
kos rytiniais pakraščiais Tokl“ atveW leka sumažinti A- -

Adm. Arleigh Burke, Ameri- menkos įgulas užsremuose. Del _
kos jūrinių operacijų šefas, to yra dideho susnTipirnmo \ °- kancleris adenaųeris v«- min. pirm, macmillanas su- 
Los Angeles kalbėję: kietijoje.

Amerikos povandeniniai lai
vai, ginkluoti Polaris raketa, 
galėtų priešą atbaidyti nuo puo
limo, bet šitos raketos dar tik 
bandymo stadijoje. — Gub. Rockefelleris laikė

si taktikos — kuo ilgiau nepa
sakyti. ar jis nori būti kandi
datas į prezidentus. Bet lapkri
čio 17 jau paskelbė savo suti-

Apie neseniai iš valstybės de- kjm 
partamento pasitraukusi valsty
bės sekretoriaus pavaduotoją 
Robert Murphy jo draugai pa
sakojo smulkmenų, kurių vie
na liečia ir Baltijos valstybes.

Svarstant Vokietijos klausi
mą, Sovietų atstovas reikalavęs, 
kad darant taikos sutarti su 
Vokietija, turį dalyvauti ir at
stovai tų valstybių, kurios Vo
kietijos buvo okupuotos. Po sa
vo pareiškimo Sovietų atstovas 
išdalinęs tokių valstybių sąra
šą. Jį peržvelgęs, Murphy, ku
ris atstovavo Amerikai, pareiš
kęs: "Jei Vokietijos buvę oku
puoti kraštai turi turėti baisą, 
tai (sovietų atstovo) sąraše aš 
pasigendu trijų vardų", ir sumi-

sitaria su visais.

—Gallupo institutas skelbia, 
kad tarp demokratų populia
riausi kandidatai yra šen. J. 
Kennedy 1 ir A.
Kennedy 27 proc., Stevensonas 
26. Johnsonas 11. Kefaųveris 
10. Nevienodai nusistatę už 
tuos kandidatus atskiros sritys. 
Rytuose: Kennedy 37 proc., Ste
vensonas 32. Kefaųveris 7. Pie
tuose: Johnsonas 23 proc., Ste
vensonas 21. Kennedy 17, Ke- 
fauveris 17. Vidurio vakaruo
se: Kennedy 30. Stevensonas 
23. Kefaųveris 12. Vakaruose: 
Stevensonas 30. Kennedy 25, 
Kefaųveris 12.

—Šen. J. Kennedy pareiš-

POPUL I ARI AUS!
Stevensonas ir Kcnnody.

Puerto Rico "išlaisvinimas'
Kongreso komisija, vadovau- PS’, tLRA.u9f.' ,R PR,Ei,N’N- 

• j a, • KAI. Rockefelleris pasiskelbc bus
jama Gordon H. Scherer, Ohio ka!,didataS j prezidentus.
resp., tebeapklausinėja portori- ---------------------------------------------
kiečius apie komunistų veiklą. ... • i- — • • i •
išaiškėjo, kad portonkieaų ko- Skandalų serijoje pasirodė mėsininkai 
mumstų partija siekia “išlais- ■ J J r
vinti” Puerto Rico.

Ar mes leisime, kad chromu 
apkaustytas materializmas bū
tų mūsų tautinio gyvenimo pa
grindinis tikslas; ar mes nejau
čiame atsakomybės pažadinti 
naują tautinę sąžinę, naują vie
šėję siekimų supratimą akivaiz
doje sovietinio iššūkio?

ir respublikonas, bet re 
valdžios žmogus, Rockefelleris 
prašneko:

Mūsų tauta laukia paaiškini
mo apie direktyvas ir siekimus.

O “Times” (Gainesville) re
daktorius tiesiai taikė Į vadus:

Mūsų vadai hestengė mums 
duoti direktyvų. Jie kalbėjo, 
kad mes turime paaukoti pra
bangą ir atlikti..savo uždavinius 
žmonijai. Mes to norim. Bat 
niekas nepasako mums, ka au
koti, ir nepasako mums tikslo.

Tai desperaciniai šauksmai 
pamačius, kad “prosperity” nė
ra tai, kas tautą veda pirmyn. 
Reikia kažko daugiau, kas iš
vestų iš akligatvio, už kurį da
bar jau kaltinamas tas pats 
“prosperity’’. (‘bicagus pranio- •. 
nininkas Charles Pėrcy, kuris 
vadovauja respublikonų rinki
minei programai sudaryti, da
bar pripažįsta:

Tautiniai siekimai 1960 rin
kimų - kovoje turės didesnės 
reikšmės nei bet kuriuose ki
tuose taikos meto rinkimuose.

Vokietijos kancleris Adenau- 
eris Lapkričio 17 atvyko į Lon
doną. Visuomenės ir spaudos 
buvo .,priimtas . santūriai. Ango
lai’ negali dovanoti, kad Adfen- 
aueris buvo aštriai. kritikavęs 
Anglijos' politiką.

Adenaųeris Įtarė, kad Angli
ja nori susitarti su Maskva Vo
kietijos sąskaita. Buvo priešin
gas Macmillano kelionei Į 
Maskvą. Skirtingai galvojo dėl 
ateinančios viršūnių konferen- 

' cijos programos: Macmillanas
tenkinosi, jei bus svarstomas 
toliau Berlyno klausimas, o 
Adenaųeris galvojo, kad Berly
no klausimas geriausia visai 
išimti iš darbų programos.

Po poros dienų Adenauerio 
pabarimo su Macmillanu ir 
Lloydu paskelbta, kad dėl vir- apį€ Amerikos vadbvau- yra bendras interesas. Šitas in-
sunių kon erencijos programos jančiUs asmenis. Apie Eisenho- teresas, bendras tiek laisviem 

. „ , ,, werį: jis antraeilis karys, t ne- žmonėm, tiek ir komunistam,
svarstyti aksimą dj<jesni$ nį valstybės vyras, tai pagrindinė valia išlikti ...

ryšium su visos Vokietųos klau- Apie Dulles; jo nevertinąs ge- Rytu - Vakaru lenktyniavimas

Po. tokio reikalavimo pasaky
ti, ko Amerika siekia, dideliu . 
skurdumu nuskambėjo valst. 
sekr. Herterio pareiškimas už
sienių prekybos taryboje apie 
Amerikos siekimus santykiuose

Anglijos buv. min. pirm, su Sovietais:
Attlee, Amerikos laikraštininkų Bendra kalba su Sovietais — 
kalbinamas, pasisakė savo nuo- kalbėjo Herteris — galima, nes

rinkimus, turi kuo nors išsiskir
ti , nuo savo partijos draugo 

Stevensonas. Nixono. Savo ligšiolinėse kalbo
se jis pasisakė griežčiau prieš 
Sovietus, bet labiau už kom. 
Kiniją; pasisakė už atominių 
ginklų 'bandymo atnaujinimą. 
Bet tai tik rinkimų reikalui.

simu, tai reiškia — Vokietijos 
sujungimu.

Praktiškai tai reikštų grįži
mą Į tokią padėtį, kokia buvo 
Ženevoje užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijoje.

Indija lapkričio 17 apkaltino 
kom. Kiniją, kad ji grasino ir 
smurtą vartojo Indijos polici
ninkam, kuriuos Kinijos komu
nistai buvo pagrobę pereitą 
mėn. (Ar tai bus dar vienas

Anglijoje derybose su Aden- 
aueriu Macmillanas atsisakė nuo 
savo plano sudaryti zoną, ku
rioje apsiginklavimas būtų ri
botas. Tam planui buvo prita
ręs Chruščiovas. Jam labiausiai

Dabar
nu-

resnis esąs Herteris. turi eiti "išlikimo" (co-survival) 
ribose ir sulaikyti politines pro
blemas, kurios negali būti da
bar pilnai išspręstos ... Tai 
yra pagrindinis uždavinys de
rybom, kurios stovi prieš akis 
mėnesiam, o gal ir metam...

Ar daug kuo skiriasi tokis 
“išlikimo" siekimas, siūlomas 
Amerikos tautai, nuo Chruščio
vo siūlomos koegzistencijos? 
Vardu skirias. Bet toks susirū
pinimas “išlikimu” skamba di
delę ironija, ypač dėl to, kad 
buvo statomos raketos ir di
džiuojamasi, kad jos apsaugos 
nuo visokios grėsmės “prosper
ity”. O dabar pasirodo, kad vi-

Neatsargus buvusio Anglijos su tų pastangų vaisius — bai- 
min. pirmininko liežuvis susi- mė. nuogąstavimas dėl “išliki- 
laukė atgarsio Amerikos Kon- 
grėsė. Gordon McDonough, Kai.
resp., atsiliepė apie Attlee: TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS
"Pats Attlee, mano supratimu,
nebuvo pirmaeilis valstybės vy- —Washingtone lapkričio 20
ras ir neparodė nusimanymo šventinama nauja Nekalto Pra- 
apie pasaulio reikalus, kai bu- sidėjimo bažnyčia, didžiausia 
vo Anglijos min. pirmininkas. Amerikoje ir septintoji savo di- 
Jis dalyvavo Potsdamo konfe- durnu pasaulyje. Ji pradėja sta-

siūlymui, kad kom. Kinija tin- kos su Vokietija pasirašymas, 
ka būti Jungtinių Tautų nariu?). ---------------------------------------------

Tuo tarpu pačioje Indijoje >
stiprėja nepasitenkinimas ne ,C»hmSClOVO raketos 
tik opozicijoje, bet ir pačioje -Chruščiovas lapkričio 13 
Nehru partijoje prieš jo nuo- sovietinių žurnalistų susirinki- ,
laidumą kom. Kinijai. me skelbė, kad Sovietu fabri- rencijoje ir pritarė Jaltos su- tyti nu<> 1920. “The Tablet

- ■ “ - pastebi, kad iškilmėse tarp 200
ten dalyvaujančių vyskupų yra 
ir Lietuvos vyskupas egzilas V.

demokratai: zidentą Trumaną. Tai pasiūlė prieš Sovietus. laikraščius — Brooklyno vyskupas Mc-
prezidentui šen. Dodd. ■ Sovietinių žurnalistų susirin- Entegart ryšium su Nekalto
- A«h«on», buv. vals sekr. Jungtinėse Tautose kime iapk?"° 13„C*rašči»v“ Prasidėjimo bažnyčios pašven-

ir demokratu užsieniu politikos ldUlObe pasisakė skaitąs Vakarų laik- tinimu XVasfimgtone paskelbė
specialistas, kritikavo preziden- - Jungtinės Tautos jau 43 kar- kad matytų, ką jie ra- trijų dienų specialias pamaldas

New Yorko burmistras Wag- dol. mėnesiui iš mėsininkų. to Eisenhovverio keliones. Jos tus balsavo kandidatą į, saugu- $o apie Sovietų Sąjungą. ’Mū- ir Brooklyne lapkričio 18. 
M—-rfir,, nirmn catoi t neris lapkričio 17 atleido ma- Loughran jau suimtas. nieko realaus neduosiančios, jei mo tarybą. Paskutiniame baisa- laikraščiuose yrą daug kvai- 19 ir 20' — į Jergelę » ariją.

ii ‘U ir svarsčių biuro direktorių --------------------- nėra aiškios politinės linijos, vime Lenkija gavo 42. Turkija Ip onkp. Kart.™ skai... laik. - Padėkos d.eo« savame
autonus dr. Braun sutiko kai- Fred Loughra„ su afe_ komWii> vadova„. Kritikavo taip pat projektą su- 39 balsus. Kadangi nė viena pervert, «« .r p»led. j Amerikos vyskupar paskelbė

ra, kuri iškilo New Yorko mė- jam3 j L McClellan, apkalti- mažmti armiją, 
sinėse. Daugiamilijoninę aferą no sunkvežimiu unijos prezi- 
tebetina. Išaiškėjo, kad aferis- denta Hcffa kad unijos pini. 
tų gauja, susitarusi su kai ku- gus inveFtaves į Chicagos suk
riais ano biuro inspektoriais, įjavjmo biurą.

bėti NBC televizijoje apie rake
tas, bet paskui atsisakė: jo vir
šininkai jam patarė, kad jis 
daugiau dirbtų, mažiau kalbėtų. 
Lig Šiol jis gauna atlyginimo 
21,500 metam.

— Oklahoma mieste viena 
našlė per teismą pareikalavo 
iš dviejų cigarečių firmų nuos
tolius atlyginti, nes jos vyras 
rūkęs nuo 15 metų amžiaus ir 
miręs plaučių vėžiu.

negavo dviejų trečdalių balsų. P® n*9*,i prisimin- drabužių rinkliavą pabėgėliam 
tai toliau vėl bus balsuojama pasakyta". ryšium su tuo. kad šie metai
pniodtin 1 l- ai- • u .vra pavadinti "pabėgėlių me-g° L ................,. t ~ Vok,e*'o’e . Adenauerio (ai<. A tai skdbiann vis0.

Kanada norėjo įpiršti kom- politima. patarėja, kelia mint,. <e |6flfl0 An>crite kala!iki,
promisą: dvejų metų nano ter- kad jis pasikviestų Chmščio- ba^nv^ju
miną padalyti pusiau abiem va atvykti iš Paryžiaus Į Bonną.
kandidatam, vienerius metus Vokietijos politikai privengia. —;Sv. Jurgio bažnyčios ir jo
tegul bus saugumo taryboje kad Vokietija nebūtų izoliuota, klebono Antano S. Petrausko

Į Turkija, kitus lenkija. Turki- Jei visi kviečia, kodėl ji turi jubilėjus plačiai aprašė?*-' The



Degtine ir alus ten pigesni už duoną
Mažo amerikiečio įspūdžiai kelionėje | Gdynę <2)

nąiiįMr jicr, .. -
Už tat miegamojo pečius retai 
kada būdavo drungnas, nors 
lauke buvo apie nuliaus tempe
ratūra. Žmonės gelbėjosi nuo 
šalčio, susirikdami visus dra
bužius ir apsiaustą ant viršaus. 
‘Steponas ir sūnus Boleslovas, 

kuris prisipažino esąs amžinai 
alkanas, nors tėvai traukė kąs
nius nuo savęs ir jam skyrė, — 
abudu dirbo uoste. Mėnesiui 
parnešdavo namo 2400 zlotų, 
juodosios rinkos kainom tai bu
vo apie 24 doleriai. Jų užteko 
butui, kurui, maistui.

O tas maistas tai buvo duo
na, bulvės ir arbatos ar kavos

Jų galėjai gauti iš krautuvė
lių -prie gatvės. “Mačiau — pa
sakojo Turska, —- kaij> 12 me
tų vaikas pirko degtinę ir čia 
pat ją gėrė. Į Turskos nustebi
mą Steponas atsakė: “Tegul 
bus vargšeliui šilčiau bent trum
pą laiką ir tegul negalvos apie 
maistą. Tegul pasidžiaugia bent 
tuo, jei gali”. (b. d.)

talus ir kita puse jų ušsikloju- 
si.

Prieš Turskos akis prabėgo 
Stepono pasakojimuose . visas 
karo gyvenimas ... Kai vokie
čiai atėjo, Steponas buvo iš
vežtas į koncentracijas lagerį 
Pomeranijoje, bet jis laimingu 
būdu po karo grįžo. Kitiem šei
mos nariam buvo blogiau: jū
rų karininkas nuskendo su po
vandeniniu laivu; sesuo norėjo 
savo vaikus išsiųsti nuo karo 
pavojaus, bet savo akim matė, 
kaip laivas su jais, užplaukęs 
ant minos, išlėkė į padanges; 
o tėvas, jos uošvis, jau pokario 
laikais mirė nuo apnuodinto pakaitalas. Taip pat žuvies sy- 
maisto; dvi Stepono seserys mi- ‘ * - 
rė džiova ...

Kai tuos dalykus Steponas 
pasakojo, jo sūnus Boleslovas 
stovėjo pri* durę ir saugojo, 
kas pasirodys koridoriuje.

Steponas paaiškino: “Niekad 
nežinai, kas gali užeiti” ... Po 
tokios pertraukos vėl liejosi pri
siminimai, kaip Stepono žmo- 

: na Janina pe drabužiais nešiojo 
prięgalvę, kad atrodytų nėščia 
ir išvengtų rusų prievartavimo, 

liovė apie gyvenimą Ameriko- q jų buvo tuojau po karo tiek 
je. Kai traukinys sustojo, ir kai 
kurie keleiviai turėjo išlipti, 
jie atsisveikindami, bučiavo a- 
merikonkai ranką, o vienas iš 
pažiūros aštuoniasdešimt metų 
žmogus atsisveikino klausimu: 
“Ar kas nors rūpinasi ten apie 
mus?” — “Į tai, sako Turska, 
aš neturėjau atsakymo”.

Pagaliau liko kupė tik trys 
žmonės: Turska, Steponas ir 
dar vienas rusas, vidutinio am
žiaus, geriau nei lenkai apsitai
sęs. Jis sakėsi esąs iš Maskvos 
ir vykstąs j Poznanę kažkokios 
konferencijos. Staiga jis pa
klausė:

"Ar tai visa yra teisybė, ką 
jūs pasakojot lenkam apie A- 
meriką? Man tikrai'sunku tuo 
patikėti".

Turska atsakius, kad ji pa
tį darbininkė, ir jai nėra jokio 
reikalo meluoti. Paprastas at
sakymas, atrodo, jam buvo pa
tikimas. Ir lygiai vėl staiga ru
sas pasakė, kad Turska esan
ti pavargusi ir tegul ji prigu
lanti ant suolo. Jis pasitraukė 
ant kito suolo, apklojo 
vo apsiaustu.

Po astuonių valandų, 
Turska, mes persėdom 
traukinį; mes atsisveikinom 
rankos paspaudimu su rusu, 
bet vienas kitam daugiau ne- 
tarėm nieko

Pagaliau Greta Van Dyke 
Turska su Steponu atsidūrė 
Gdynėje.

Stepono butas buvo trečiame 
aukšte. Tai buvo virtuvė ir 
kambarys, kuris buvo miegama
sis Steponui su žmona ir ję 20 
metę sūnui.

Steponas norėjo patvarkyti 
taip, kad viešnia gautų miega
majame vieną lovą, o kitoje 
galės sutilpti visi trys šeimos 
nariai. Bet viešnia nesutiko. Ji 
nakčiai įsitaisė virtuvėje ant 
suolo ir kėdžių, pasiklojusi pa-

Kai nuvyko abudu į stotį,
— Steponas nuėjo pasirūpinti bi-
— lietų į Gdynę, o žmonės stebė- 
^jo jos drabužius, batus. Ji at-

rodė tokia keista jų tarpe. Pa- 
^galiau atėjo traukinys, ir abu- 

du prasiveržė pro spūstį į pir
mos klasės kupė. Tačiau 'joje 
jau buvo šešiolika žmonių. Ne
buvo vietos sėsti Jaunas vai
kinas pakilo ir užleidi “ame- 
rikonkai”. Koridoriuje naujokai 
stovėjo ar sėdėjo ant grindų. 
Niekas nekalbėjo. Po kurio lai
ko Turska išsitraukė buterbro
dų ir padavė Steponui. “O 
kaip su kitais?” tas paklausė 
vokiškai. Nors ji buvo prisipir- 
kusi maisto dar Olandijoje ir 
vežė jį giminėm, bet dabar ne
buvo galima juo nepasidalyti 
su kitais kupė keleiviais. Kilo 
bendras nustebimas:

iš kur tekis maistas? ar A- 
merikoje kiekvienas taip gali 
valgyti ?

Bematant visų veidai, kurie 
anksčiau buvo it mediniai, pa
gyvėjo ir ėmė degti smalsumu. 
Maistas seniai buvo7 ištuštin-

— tas, o klausimai vis dar nesi-

daug. Tik laikam aprimus, jie 
buvo išvežti.

Bet po sukilimo Poznanėje 
ir po' Vengrijos revoliucijos 
Gdynėje vėl pilna rusę karei- 
vię. ■'

Rusai kareiviai su gerom u- 
niformom ir gerais batais, pa
lyginti su lenkų kareiviais, ku
rie atrodo nuskurę ir ligonys.

Apatiniame aukšte gyvena 
“liaudies milicijos” pareigūnė 
moteris. Ji paėmė 
kos pasą, bet 
nėjo.
tvarką. O prie kiekvieno 
durų stovi krūvelė 
kalkių.

"Toks yra įsakymas

kį per savaitę.
Tikra kava kaštavo 16 dol. 

svaras. Viešojoj rinkoj galėjai 
gauti kiek žuvies, svogūnų, bet 
nebuvo joje - sviesto, muilo.

Boleslovas, nors buvo 20 me
tę, neatsimena, kad būtę kada 
ragavęs apelsiną ar bananą.

Turska užsispyrusi medžiojo 
...citrinos, bet taip ir nepavyko 

niekur jos- gauti. 'Po nesėkinin- 
gos medžioklės, Steponas įkal
binėjo: “Geriau nusipirkime sil
kę ir suvalgykime ją žalią”.

Ko buvo galima gauti pakan
kamai, tai degtinės ir alaus. Jie 

' buvo pigesni už duoną.

i nakčiai Turs- 
ieko neklausi* 
prižiūri namų 
dekvieno buto

Si nėję

SPAUDA

APIE VIENI P0ET4 LIETUVOJE
Knyga yra ta pati, bet joje Drauge spalio 31 laisvojo pa- 

ne tą pat randa skirtingi jos šaulio kritikas Jonas Aistis tą 
skaitytojai ir vertintojai. Kny
goje, o juoba poezijos knygo
je, kiekvienas gali susirasti tai, 
ko jis nori ar nenori. Taip šiom 
dienom nutiko su Lietuvoje iš
leista E. Mieželaičio poezija.

Vilnyje lapkričio 7 komunis
tinis kritikas A. Liepsnoms iš 
Lietuvos apie knygą atsiliepė 
su entuziazmu:

“Poetas šlovina komunizmo 
statybas herojų X. išryškina 
komunistinės santvarkos prana
šumą prieš kapitalistinę sant
varką. .. poetas lyriškais vaiz
dais pasisako prieš religinius 
prietarus, sutviska ryškia ateis
tui emintim”.

patį E. Mieželaitį laiko žymiau
siu Lietuvoje poetu po Salomė
jos Neries, bet jame randa vi
sai priešingus dalykus, kuriuos 
komunizmas yra pasmerkęs 
kaip “dekadentizmą” ir “bur
žuazinio nacionalizmo paliki
mą”. Prisiminęs, kad Lietuvoje 
jaunieji poetai jau nebepamėg- 
džioja rusų Majakovskio, rašo:

“Mieželaitis, manding, ir bū- 
tų yienas vienintelis lietuvis 
komunistas, kuris taip stipriai 
suleidęs šaknis į netolimos pra
eities lietuvišką poeziją, kurią 
jaunimas taip vertina ir ger
bia”.

“Man keista, kad iki šiol nei 
vienas nepastebėjo, jog Mieže
laitis yra vienas iš ryškiausių 
ir ištikimiausių Bernardo Braz
džionio mokinių. Jis Brazdžio- 
nį seka iki paskutinių dienų”.

Aisčio minčiai paremti išra
šome čia A. Liepsnonio karto
jamas Mieželaičio eilutes apie 
revoliucionierių:
Pro kalėjimus, mūrus praeina, 

kantrus, neramus,
Jis mirties ir kalėjimo kaina 

į savo namus.Neša tiesą

ją sa-

sakos 
į kitą

"Toks yra įsakymas — turi
me įdėti plytas į pečius, kad 
jie per pus sumažėtu. Bet Ste
ponas išsiprašė, kad jam leistę
tai padaryti tada, kai jūs išvyk* 
site",

paaiškino Stepono žmona. __ 
buvo leista pirktis dienai tik 
mažą kibirą anglių. Jų turėjo 
užtekti ir maistui pasigaminti.

Bernardo Brazdžionio, dainavu
sio ne apie revoliucionierių, 
bet apie amžiną žmogaus kelio
nę per pasaulį:
Eina jis pro karališkus sostus, 
Pro muzėjus monarchų senų, 
Nuo

NAUJI KARDINOLAI
- Popiežius Jonas XXIII pasky- merikiečiai 6, ispanai 5, vokie

tė naujus 8 kardiholūs£ Paolo ^čiaL A^J^arilai. 3,^portuggdai, 
Marelli, italas, nuncijus Pary- kanadiečiai, argentiniečiai po 2, T 
žiuje; Gustavo Testą, italas, 
nuncijus Šveicarijoje; Aloisius 
5. Muench, amerikietis, nunci
jus Vokietijoje; Albert Grego- 
ry Meyer, amerikietis, Chica- 
gos arkivyskupas; Arcadio Lar- 
raona, ispanas, religijos kon
gregacijos sekretorius; Frances- 
co Morano, italas, vyr. tribu
nolo sekretorius; William The- 
odore Head, škotas, rotos tri
bunolo dekanas; Augustin Bea, 
vokietis, jėzuitas, buvęs popie
žiaus Pijaus XII nuodėmklausis.

Bendras dabar kardinolų 
skaičius pakilo iki 79. Tarp jų 
daugiausia tebėra italų — 31. 
Toliau eina prancūzai

eilė kitų po vieną.
Vatikano kurijoje dirba 31 

kardinolas. ’
Abudu Amerikos nauji kar

dinolai, Muench ir Meyer, yra 
kilę Iš Wisčonsin.

Su dabartiniu kardinolu 
Muench lietuviam teko susitik
ti Vokietijoje, kai jo žinioje bu
vo ir apaštalikiškoji delegatūra 
lietuvių reikalam.

— Nato vadovybė patyrė apie 
didžiulę milijoninę spekuliaci
ją svetima valiuta, kurią varė 
Amerikos karinis personalas. 
Įpainioti esą ir aukštieji kai 

■7, a-„ kurie karininkai.

ii

ARKiy. A. MUENCH, Apaštališkojo Sosto nuncijus Vokietijoje, lanko 
lietuvių stovyklą Manau. Nuncijų lydi: kan. F. Kapočius, kun. L. Jankus, 
kun. S. Yla, kun. A. Klimas.

Nuo
Per

t
TAZAB of LONDON

DIDELE EKSPORTO BENDROVE SIUNTINIAMS *

kitas kraštas

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928 '

aesam

KOLCHOZUOS UŽ DARBI PRADEDA MOKĖTI PINIGAIS
Kauno rajone “Pergalės” kol

choze nuo metų pradžios jau 
praktikuojama už darbą atly
ginti tik pinigais, ne grūdais. 
Uždarbis išmokamas kas mė
nuo.

Žemės ūkio visi darbai pada
lyti į 6 kategorijas. Lengves- 
nieji priklauso pirmai, sunkie
ji paskutinei kategorijai. Už 
juos skirtingas atlyginimas, melžėjai už kiekvieną primelž- 
Pvz. už pusės ha suarimą vien- tą pieno kg vasarą po 12 ka- 
vagiu arklu paskirta 16 rub- peikų, žiemą 15. Mėnesinis už

darbis gyvulininkystėje iki 950 
rb. (Jei 950 rb, tai dienai, sa
kysim, melžėja turėtų uždirbti 
30 rb. (Sovestkaja Litva skel
bia, kad “Gimtosios žemės” kol
choze iš karvės dienai primel- 
žia po 10 kg. Taigi norint die
nai uždirbti melžėjai 30 rub
lių, reikia pamelžti per dieną 
po 30 karvių ir tai tris kar
tus per dieną).

Tai pranešdamas, agr. V. My
kolaitis tvirtina, jog nauja 
tvarka geresnė.
Namai nauji, bet reikia re

montuoti .
Zarasuose šiemet pastatyta 

eilė* gyvenamųjų namų. Vienas 
namas esąs 16 butų. Tačiau 
jo dviejuose butuose neveikia 
centrinis šildymas. Durys ir

IŠ LIETUVOS

lių (4 kategorija), už akėjimą 
6 ha 14 rb. (3 kat.), už paša
rinių nupjovimą arkline maši
na 3.5 ha 18 rb. (5 kat.). Že
mės darbe mėnesiui vidutiniš
kai uždirba 400 - 550 rb.

Gyvulininkystėje mokama 
taip pat už atliktą darbą. Pvz.

IRAKAS TEBESISUKA 
NUO VAKARŲ

Irako diktatorius Kassim lap
kričio 14 per radiją kalbėjo 
pirmusyk po atentato prieš jį 
spalio 7. Kassim už atentatą 
kaltino “imperialistus”, gyrėsi, 
kad Irakas savo jėgom nusikra
tęs imperialistų doktrina (tu
rėjo galvoje Eisenhowerio dok- 
ti iną) ir svarų įtaka. Tai panau
jintas Kassim pasisakymas prieš 
Vakarus.
Kiek yra komunistę nekomu
nistiniam* pasaulyje

Komunistų partijos spaudoje 
buvo paskelbta, kad partijos 
narių skaičius sumažėjęs Euro
poje, Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje. Europoje esą 2.400, 
000. Tai mažiau, negu po karo langai jau iškrypo, nes buvo 
turėjo Italija ir Prancūzija drau
ge. Vienintelis kraštas Europo
je, kur komunistų skaičius pa
didėjo, yra Švedija — dabar 
ten 24,000. Tačiau narių skai
čius padidėjo Azijoje — 1,900,

padaryta iš žalio medžio.
Kituose namuose, kurie yra 

po 6 butus, esanti netvarka su 
pečiais. Trijų kambarių bute 
esą du pečiai. Vienas pečius 
apšildo kambarį 14 kv. metrų

1 000. Labiausiai Indonezijoje ir ploto, kitas tokis pat pečius 
Indijoje. Afrikoje esą 50,000. turi apšildyti du atskirus kam- 
Sustiprėjo komunistai ir pietų barius, kurie turi kiekvienas 

. Amerikoje. po 18 kv. metru. Abudu kam-

karūnų jų dulkes 
nušluosto, 

stabų, užmirštų akmenų.
marias nemarias, per 

plačiausias
Ir per kalnus vainikais baltais, : 
Nei kelių, nei dienų nesiklausęs, : 
Jis lig Nemuno klonių pareis.

Palyginimas kalba Brazdžio
nio džiaugsmui vienu ir nelauk- 7 
tu atžvilgiu — jis turi sekėjų g 
jei ne čia, laisvame pasaulyje, 
tai pačioje Lietuvoje ... tarp x 
komunistų.

Komunistinis kritikas aiški
no:.

“Poetas E. Mieželaitis žengia 
teisingu ir plačiu keliu — so
cialistinio realizmo keliu”.

J. Aistis aiškino:
“Jaunimo yra talentingo. Vi

sa bėda, kad jie, sakyčiau, pjau
nami kaip joniniai rugiai, ne
išplaukę. Baltakis, Marcinkevi
čius, Saja, Rinkevičius — visi 
jie turi neabejotiną talentą, bet 
partija ir gyvenimas padaro 
juos grafomanus”.

“Mieželaitis tikrai būtų dau
giau davęs, jei nebūtų visą gy
venimą tempiamas ant svetimo 
kurpalio” ...

į

bariai dėl to esą drėgni. Dau
gelyje butų teko iš naujo pe
čius perdirbti.
Geležinkeliui 100 metę

Kitais metais sueina 100 me
tų, kai nutiestas Lietuvoje ge
ležinkelis. Renka žinias ir at- 

. siminimus, kurie bds išleisti ta 
proga atskira knyga.
Kaip mokykloje kovoja prieš 

tikėjimą
V. Vaitiekaitis, Saločių vidu

rinės mokyklos mokytojas, pa
sakoja Sovetskaja Litva, kaip 
tos mokyklos mokytojai kovo
ja prieš tikėjimą... Kai tik 
mažieji ateina į mokyklą, jau 
pirmom dienom mokytojai iš
klausinėja, vaikus, kurie yra tė
vų pratinami melstis. Tai žino
dami, mokytojai jau imasi pa
sikalbėjimų su vaikais prieš ti
kėjimą. Prisiderindami prie ka- 
talikiškų švenčių, mokytojai 
rengia^kolfektyvinius ta, proga . propaganda ir teroras prieš žy- 

^us religines tradicijas. 
Tikintieji žydai spaudoje išva
dinti valstybės vagim. Ukraino
je Konotop mieste žydam nau
juosius metus buvo leista švęs
ti tik pirmą dieną, o antrą die
ną policija susirinkusius žydus 
išvaikė. Charkove prieš naujus 
metus buvo atimtos 8 toros 
knygos. Panašūs veiksmai buvo 
pranešti iš Kijevo, Minsko, 
Maskvos. Maskvos priemiestyje 
Malachovskoj padegta sinagoga 
ir viena žydė nušauta. Buvę 
išplatinti lapeliai: “Mušk žydus, 
gelbėk Rusiją”. Sinagogose ir 
privačiuose žydų butuose iš
daužyti langai, viduje sulaužyti 
baldai.

pasikalbėjimus prieš tikėjimą. 
Pvz. per Kūčias surengė pasi
kalbėjimą apie sovietinę šeimą, 
po pasikalbėjimo filmas, šokiai, 
šiemet kas šeštadienis ir sek
madienis rengia antireliginėm 
temom pasikalbėjimus su gau
siais klausimais ir atsakymais.

Mokytojas sakos, kad po ke
lelių metų tokio darbo vaisiai 
esą apčiuopiami — mokiniai 
retai kuris einąs Į bažnyčią.

Ševiotuose atgijo 
žydę klausimas

Sovietų spaudoje, labiausiai 
provincinėje, kaip informuoja 
NY Times, ryšium su žydų 
naujaisiais metais pagausėjo

į Lietuvą ir
— MEDŽIAGOS ir BATAI

— MAISTAS
— VAISTAI

—* MAŠINOS, ĮRANKIAI
PINIGAI

Kadangi artinasi Kalėdos ; . . TAZAB siūlo:
• Specialius kalėdinius siuntinius, kuriuose yra geros 

angliškos medžiagos žemiausiom kainom.
• TAZAB’s maisto siuntinius paruoštus dideliu 

rūpestingumu.
■ Katalogų lietuvių ir kitom kalbom prašykite raštu:

TAZAB of L O N D O N
36 THIRD AVENUE, NEW YORK 3, N. Y.

Telef.: ALgonųoin 4-4160
> Atdara kasdien nuo 10 ryto iki 6 vai. p.p., Hskyrus sekmadienius.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan SL* Ridgevrood, Bruoklyn* N. Y. 
Skambinti tek HYacint 7-4677

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

Salė vestevėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami palaidot aviniai 
pfetės. Pirmos rtšite He- 
tuvttkaa maistu prteina-

1883 MADISON
BROOKLYN 27, N. 

(Ridgewood)



DARBININKAS

tas iš dekano pareigų: kun. Gra-

valstybę’

. bu-

Minima kun. Bartkovvskis, ku
riam buvusi atimta parapija, o 
pats priverstas apleisti vyskupi
ją; kun. Slonimskis — pakenk-

LIUBLINO katalikų universiteto 
studentai mišių n:ctu.-

Draugas ir. dabar laikosi tvirto 
kovingo nusistatymo bedieviš
kojo Lietuvos okupanto atžvil
giu.

nos koplyčioje, Varšuvoje, kar
dinolas Višinskis yra pasakęs, 
kad Bažnyčiai Lenkijoje ateiną 
tamsūs laįkai. Bet “reikia tikė
tis, — pridūrė jis, kad dar kar-

vys-~ zas ir Kotarzevvskis — jiems 
įsta-

ir

pasakęs:
"Jūsę laukia nauji kryžiai ir būdu religijos jausmų prieš

PuNirtsd Mini.wMkiy «xcapt bolidas 
woeka and J ui y and First woek in 

Augaat wtaan pubKBąad woakiy.

By FRANCISCAN FATHERB
Eta* nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS

(b.d.)
J.Sav.

Penkiasdešimts metų proga 
Draugas susilaukė gausių svei-

JAV. Jiems laikrašti galima už
sakyti prisiunčiant 5 dol. ad- 

; perse k lojęs resu: Darbininkas, 910 Willou-

$3.50
$6.50

ghby Avė., Brooklyn 21, N.Y.

1959 m., lapkričio 20 d., nr.78.

PRENUMERATOS KAINA

Brooklyn. N. Y. 
Pusei matų -------
Užsienyje —------

Brooklyn, N. Y. 
Hatf year ____
Foreign ------------

■Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rcd. S. SUŽIEDĖLIS

niai aansomi ir gretinami autoriams pražant. Pavarde pasiraftyti etraipenia! nebū
tinai iireižkia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini ir kalba redakcija neatsako. 
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: 9X1 Wiiloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Draugui 50 metų
Draugas, lietuvių katalikų 

dienraštis Amerikoje, lapkričio 
14-15 padvigubinta laida ir spe
cialiu koncertu atžymėjo savo 
50 metų sukaktį.

Pirmasis numeris išleistas 
1909 liepos 12 Wilkes Barre, 
Pennsylvanijoje; nuo 1912 lie-

. pos 4 leidžiamas Chicagoje. 
Septyneriusunetus buvęs savait
raščiu, nuo 1916 kovo 31 pa
verstas dienraščiu. Savaitraštį 
ilgiausiai redagavo kun. A. Kau
pas. Pirmuoju dienraščio redak
torium buvo kun. A. Miliaus
kas, dabartiniu vyriausiu redak
torium yra L. Šimutis, einąs 
tas pareigas nuo 1922 metų -

* Laikraščio leidimu iš pradžių 
rūpinosi Lietuvių Kunigų Są
junga Aiųprikoje. Be to, buvo, 
remiamas Lietuvių Katalikų Su
sivienijimo, kuris Draugą* laikė 
savo organu ligi 1917. Nuo 1918 
dienraščio leidimu rūpinasi lie
tuviai marijonai.

Danqus niaukiasi Lenkijoje
Stiprėja katalikę persekiojimas

krikščioniškos doktrinos ir dva
sios apaštalas, buvo ir yra iš
tikimas šauklys į darbą ir ko
vą už savo tautą, už Lietuvą”.

Lietuvos ministeris J. Rajec
kas sveikinimo žodyje pasi
džiaugė: “Draugas visada gy
veno Lietuvos džiaugsmais ir 
sielvartais. Jis tebegyvena jos 
didžiąja nelaime ir būsimo pri
sikėlimo viltimi... Dėkoju už 
tarnybą Lietuvai ir lietuvių tau
tai”.

Lietuvių tautai prisikeliant 
laisvai gyventi, Draugas iš tik
rųjų nesvyruodamas stojo už 
nepriklausomos Lietuvos remi-

kai kitų srovių laikraščiai kad yra griebiamasi 
nebuvo dar aiškiai apsisprendę.

Viename pamoksle, pasaky- ję mokslą metę jau. 1,000 mo
tame 1959 lapkričio 25 šv. O- kyklę, kuriose mokosi 400,000

vaikę, religijos dėstymas nėra 
numatytas.

Šie skaičiai gali atrodyti ne- 
tokie jau dideli žinant, kad 
Lenkijoje 18,000 mokyklų mo

tą valdžios politikoje sveikas _ kosi apie 4 milijonai vaikų. Ta- 
protas paims viršų”.

Ką turėjo galvoje kard. Vi
šinskis taip kalbėdamas ?Tik- 
riausia du dalyku:

valdžios vedamą kovą su liau
dies pamaldumu ir

varžymą religijos mokymo 
mokyklose.

Rugpiūčio 10 buvo išvogtos 
Varšuvos glouėjo šv. Ladislovo 
relikvijos. Tai kardinolas pa
skelbė viešumai tik rugsėjo 20, 
kai policija piktadarių nesura
do. Kardinolas daro išvadą, kad 
t^i yra pasėka spaudos veda
mos kovos prieš religiją. Ne
seniai išleista knyga, išjuokian
ti relikvijų garbinimą. Po to ir 
kitose Varšuvos bažnyčiose pa
sitaikė šv. relikvijų išniekini
mo.

Kardinolas Višinskis pareiš-.. 
kė. kad yra griebiamasi visų 
priemonių, kad tik sutrukdytų 
arba panaikintų religijos dės
tymą mokyklose. Jis turėjo 
mintyje 1959 rugpiūčio 27 ra-/ 
dijo pranešimą, kad nuo nau-

čiau reikia atkreipti dėmesį į 
tai, kokios pažangos daro bere- 
liginės mokyklos. 1956 pasi
rinktinis (fakultatyvinis) religi
jos dėstymas buvo garantuotas 
visose mokyklose. 1957 sausio 

. mėn. buvo įsteigta “Laicisti
nės Mokyklos Draugija” kovai 
už religijos pašalinimą iš mo- 

' kyklų. Kai 1958 sausio mėn.
dar buvo, tik 60 mokyklų be 
religijos dėstymo, tai tų pat 
metų spalio mėn. tokių mokyk
lų buvo jau 120. o šiais me
tais jau 1,000. Nuo pereitų me
tų

vienuoliams ir vienuolėms 
yra uždrausta dėstyti tikybą 
mokyklose.

Taip atrodo “laisvai pasirink
tinas” religijos mokymas.

.. Šių metų bėgyje prisidėjo 
kitos bėdos. Sausio 25^finansų 
ministeris įsakė apdėti dide
liais mokesčiais dvasiškuos val
domus turtu?;. Balandžio 23 ko- 

/ munalinio ūkio ministeris pa
neigė bažnytinei vyresnybei

teisę paveldėti ir valdyti tur
tus, kurie priklausė vokiečių 
dvasiškijai dabar lenkų oku
puotoje Vokietijos dalyje. Kiek 
vėliau valdžia įspėjo dvasišką
ją, kad ji bus verčiama atlik
ti karinę prievolę. Taigi, debe
sys renkasi ant Lępkijos dan
gaus ir pranašauja tamsias die
nas.

IR VĖL KACZMAREKAS
Matyt, šiuos faktus JttLrėjo 

mintyje kard. Višinskis savo 
pamoksle, pasakytame rugsėjo 
25 toje pat vietoje, kur jis 
1953 pasakė paskutinį savo pa
mokslą, protestuodamas prieš 
Kielcių vysk. Kaczmareko areš
tą. Kitą dieną pats buvo areš
tuotas.

Vysk. Kaczmareko “klausi
mas” vėl iškilo šių metų bir
želio mėn. pradžioje. Tik dabar 
Vakarus pasiekė dokumentinė 
medžiaga — susirašinėjimas 
tarp episkopato sekretoriaus ir 
valdžios, todėl tik dabar gali
ma nušviesti visą šį reikalą 
pilnoje šviesoje.

1959 birželio 5 valdžios baž
nytiniams reikalams sekreto
rius Jurgis Stachielskis Lenki
jos episkopatui raštu pareiškė:

."Lenkijos liaudies respubli
kos valdžia, pasiremdama 1956 
gruodžio 31 dekreto 7 paragr.,

nutarė uždrausti vyskupui Čes
lovui Kaczmarek eiti Kiekiu 
vyskupijos valdytoja pareigas, 
taip pat jam draudžiama atli
kinėti religines^ apeigas. Jam 
atimamas vyskupijos valdytojo 
titulas ir neleidžiama toliau 
valdyti savo* vyskupiją".

šio nutarimo pateisinimui 
aukštasis valdžios pareigūnas 
tvirtina, kad vysk. Kaczmare
kas, sulaužydamas savo pasiža
dėjimą ,kurį jis padarė 1957, 
kai jam buvo leista vėl eiti sa
vo pareigas, išvystė valstybei 
priešišką veiklą:

1) “Jis 1957 rugpjūčio 14 vie
name pamoksle Skalbmierze į- 
spėjo ūkininkus, kad jų žemės 
nuosavybei gresiąs pavojus”.

2) “Jis 1958 rugsėjo 22 Dą- 
browė, netoli Kielcių, įžeidinė
jo netikinčius ir nepraktikuo
jančius, pavadindamas juos “gy
vais lavonais”, o padėtį Lenki
joje charakterizavo tokiais žo
džiais: “Lenkija yra kraštas, ku
ris gyvena apsirijimais ir gir
tuoklyste”.

3) Jis 1959 vasario 10 Kiel
cių katedroje, kas yra ypačiai
žalinga, puolė ir smerkė Kini- ta jo geram vardui ir atleis- 
jos liaudies respubliką”.

Stachielskis dar kaltina 
kūpą, kad jis nusižengęs 
tymui apie... organizacijas

Katalikę spaudos reikšmę sa
vo sveikinime užakcentavo ma
rijonų vienuolijos viršininkas 
kun. St. škutans. MIC. Jis nu
rodė: “Katalikiškos spaudos“ už
daviniai ir atsakomybė yra di
deli ... Kada tiesa dažnai iš
kreipiama, o įvykiai yra patei
kiami klaidingoje interpretaci
joje — katalikiškos spaudos 
uždavinys yra visa vertinti pa
gal amžinuosius krikščioniškos 
moralės dėsnius ir Bažnyčios 
nurodymus”.

Šių principų besilaikant, ka
talikų spaudai kartais daromi 
priekaištai, kad ji nėra visiškai 
laisva ir visokiom informaci-

Lietuvą bolševikam okupa
vus, Draugas paliko vienintelis 
lietuvių katalikų dienraštis pa
saulyje. “Savo laiku jis bylojo 
beveik tik į Amerikos lietuvius,
— pastebi kun. S. Matulis, MIC,
— o dabar f'visame pasaulyje
pasklidusius”. Savo skaitytojų 
ir bendradarbių turi visuose 
laisvuose kraštuose. Plačiai taip 
pat apima visas lietuvių visuo
meninės veiklos ir kultūrinio 
gyvenimo sritis. Turi įvairius 
specialius skyrius ir šeštadieni
ni kultūros priedą, kuris išeina „ . .. ,ų nunuivj m pnemama Įiesa jj- (j0-
8 puslapių. Kultūros pnedą re
daguoja kun. J. Prunskis. Sa
vo informacijos platumu ir gau
sumu tasai priedas paliks ne
apsieinamas šaltinis lietuvių 
kultūros istorijai.

ra yra tos nekintamos verty
bės, kurios nevaržo, o išlais
vina. Kai išlaikomos spaudos 
darbe, palaikoma ir visuomenės 
moralė. Draugas šiuo atžvilgiu 
gerai pasitarnauja lietuviškajai 
visuomenei.

kinimų. Juose išreikštas pagy
rimas ištverme, pasitenkinimas 
vykdoma katalikiška ir lietuviš
ka spaudos misija, linkėjimai 
geros sėkmės ateičiai.

Vysk. V. Brizgys savo sveiki
nime pabrėžė: “Draugas
vo ir yra lietuviam katalikam sutarimu.

Darbininkui malonu sveikin
ti sukaktuvininką, žengianti per 
pusės amžiaus slenksti. linki
me ir toliau tokios pat ištver
mės ir geriausios sėkmės. Lie
tuviškos spaudos darbas ne
lengvas, bet lengviau ji pakel
sime bendromis pastangomis ir

KROKUVOJE mergaitės ruošia pamokas prie mokyklos durų.

atimtos parapijos. Be to, vys- 
___ __  .» Jaipas Įsakęs kurdams sušilai- 

dvasiškuos skyrimą, įsteigęs be T<yti nuo visokios socialinės 
leidimo naują parapiją Niežy- veiklos ir pasiūlęs valdžiai skir- 
ne ir atsisakęs nubausti (kaip ti į įvairias pareigas kunigus, 
to reikalavo policija) kunigus kurie politiškai neištikimi. 
Soltyszeką ir Gadomskį, kurie 
puolę mokytojus ir sušaukę 
slaptus susirinkimus.. Vysk. 
Kaczmarekas ypačiai kaltina
mas sukėlęs tikinčiųjų fanatiz
mą prieš kitas konfesijas ir iš 
to Klucke kilę riaušės, palaiko
mos vietos dvasiškijos. (Tokios rioje komisijoje yra įspėję dėl 
riaušės tarp katalikų ir pravo
slavų įvyko 1958 spalio 12, ka
da pravoslavai užgrobė katali
kų bažnyčią; vysk. Kaczmare
kas pamoksle pasisakęs prieš 
tokį pravoslavų elgesį).

“Vysk. Kaczmarekas, sakojna 
kaltinamame rašte, Įspėjęs ku
nigus dėl būsimų persekiojimų . _ .....
ir įvaręs jiems baimės. Pvz.— .m% pagal 1956 gruodžio 31 de- 
1958 gegužės 14 jis Kiekiuose* kretą ir pagal episkopato įsipa

reigojimą nenaudoti neleistinu

Savo kaltinamojo akto pabai
goje Stachielskis pakartoja tuos 
pačius kaltinimus, kurie buvo 
iškelti ir 1953 m.: karo metu 
bendradarbiavimą su vokie
čiais. Raštas baigiamas šia pa
staba: “Valdžios "Atstovai miš-

pasėkų tokios vysk. Kaczmare
ko veiklos. Bet tas įspėjimas 
nieko negelbėjo. Todėl Lenki
jos liaudies respublikos valdžia, 
pareikšdama, kad tokia veik
la negali būti toleruojama, yra 
priversta daryti aukščiau minė
tą nutarimą ir reikalauja, kad 
episkopatas įvykdytų šį nutari-

naujos kančios ... Aš trokštu, 
kad tos kančios ir tie persekio
jimai nebūtę jums be prasmės".
O 1958 gegužės 31 Mlodzawe“ —PAPIGINTA KAINA Dar- 
pasakė: "Galbūt mes vėl su- bininką galima užsakyti nau- 
lauksime nauję puolimų prieš jiem skaitytojam Kalėdų šven- 
Bažnyčią ir prieš mus pačius, čių proga. Užsakant 1960 me- 
Po visų puolimų mūsų priešai tams kainuoja tik 5 dol. Pada- 
stengsis palaužti Bažnyčios mis- rykite malonumą savo artimie- 
tinio kūno vieningumą. Laikai, šiem. Už tą pačią kainą gali- 
kuriuos mes gyvename, yra la- ma laikraštį užsakyti Lenkijoje 
bai sunkūs, Bet negali būti jo- gyvenantiem, vargstantiem Vo- 
kio kompromiso: reikia pasi- kietijoje neturtingiem sene- 
rinkti —arba Kristus, arba liam ir esantiem prieglaudose 
mirtis".

Dar vysk. Kacmariekui pri
kišama, kad jis
valstybei lojalius dvasiškius”.

ALOYZAS BARONAS

VIENIŠI MEDŽIAI
ROMANAS

(24)
Katrie krito ant kalnelio, tie ilgiau pabūva, 
Katrie krito pakalnėlėj, tie greičiau supūva. 
Keletas žmonių kapinėse. Vienišų, kaip medžiai. 

Kryžiai ir akmenys. Ar ne vistiek greičiau ar lėčiau 
puvo. Ant. kalnelio ar pakalnėlėj kritę.

Bruknys atsisėda ir svajoja:
—Mes esame sapnuotojai ir keliautojai. Einam, 

skubam, važiuojam jūrom, kalnais ir lygumom, sta
tom pilis ir paskui, va, — parodo sau pats Bruknys 
į žemę.

Jis svajoja apie lauką ir žmones. Žinoma, jis 
paliks vienišas. Galbūt ką nors ves, nors taip pada
ryti sunku. Galbūt Lakštuonė už jo tekėtų, galbūt 
daugelis kitų, bet reikia palaukti. Laikas išspręs. Lai
kas, valdžios, turtas, idėjos ir žmonės, žmogus pats 
sau nedaug gali pasakyti.

Po valandos Bruknys sėda į mašiną. Prie kam
po sustojęs nusiperka keletą laikraščių. Po to vėl 
lekia stulpai, žmonės laukuose, medžiai, krūmai, še
šėliai ir dulkės.

Bruknys norėtų pakilti mašina. Jis taip prie jos 
priprato, kad jam atrodo, jog jis daugiau nieko ne
veikia, o tik sėdi joj. O ps turėtų kasdien arkliu

joti laukais, taip, kaip seniau prievaizda. Ir šūkau
ti ir rėkti, nes tai visa ūkio ir Lietuvos atstatymui.

Važiuodamas į sodybą, mato, kaip arkliu joja 
Šimulis ir jo plikė blizga šaulėje. Laukuose mažiau 
žmonių, negu tūrėtų būti. Reikėtų bolševikų rankos 
ar ko nors pagaunančio. Atsistatymo metais nebus 
atsistatymo, kol nebus išspręsta visa tai, kas susi
plakė. Drumzlių metai.

Žmogus gyvena nuo miego ligi miego. Ir šitie 
tarpai pilni, kaip kambarys, prikrautas vaikų žaislų 
ir vertingų dalykų'. Beprasmiškos ir reikalingos kan
čios ir tuščio juoko, galvoja Bruknys, bet prie namų 
susitinka ūkvedį. Jis išlipa iš mašinos. Senis nusėda 
nuo arklio ir abu sėda pakalnėlėj. Bruknys išsitrau
kia laikraščius.

—Garsiai paskaityk, kas dedasi pasauly ir Lie
tuvoje. Mano akys nelabai primato, —sako ūkvedys. 
Bruknys varto ir skaito:

—Rygoje Pabaltijo federacijos vyriausybė nesu
sitaria dėl atskirų kraštų vyriausybių savarankišku
mo.

—Vilniuje vietos taryba sprendžia turto pada
linimo klausimus.

—Amerikoje lietuviai perką paskolos lakštus Lie
tuvai padėti.

—Nuo apie žeihę lekiančios planetos į mėnulį 
pakilo raketa.

—Josvainių kolchoze besidalant žemę, viename 
klube, šachmatų lenta į galvą Šveistos buvęs stam
bus ūkininkas, dabar kolchozininkas. Ligoninėj mirė.

—Buvusių New Yorkiečių klubas Kaune rengia 
rudeninį balių. Pelnas skiriamas paremti užsienio lie
tuvių spaudą.

—Apskričių ir rajonų viršininkų suvažiavime 
nutarta taikyti stiprias baudas visiems, kurie sabo

tuoja darbus ir bando savavališkai dalintis buvusių 
kolchozų nuosavybę.

—Tautos šventės ir partizanų minėjimas visame 
krašte praėjo grabai.

. —Dabar visi ruošiamės rugsėjo aštuntai dienai.
—Pabaltijo krona šiandien verta septyniasdešimt 

penkių amerikoniškų centų.
• —Valstybės teatre vakar su pasisekimu praėjo 

drama: Kanopomis augštyn.
—Na, ir apie ką toj dramoj kalbama? —nu

stemba ūkvedys. < '•
—Apie Lietuvos atstatymą, —sako Bruknys, — 

apie žemės ūkio tvarkymąsi, gyvulius, traktorius, kol
chozus.

—Vaidinimas sau, gyvenimas sau, —pasiekęs 
nuskina smilgą ūkvedys ir dėl to Brukniui labai 
linksma, nes jam atrodo, kad tai labai jaunuoliška.

Pagaliau visai pavakarys. Bruknys baigia važiuo
ti mašina, ūkvedys kažkur joja į lauką. Toks nera
mumas puola Bruknį. Ir toks visas neramus laiko
tarpis ir niekad nebuvo ramus gyvenimas. Bruknys 
žiūri į sodo nupjautą ir vystančią žolę ir prisimena 
psalmes. Sudžiūsime kaip šienas, skamba pasąmonėj. 
Jis nueina į vidų ir jieško psalmyno. Kai susiran
da, galvoja, kad niekada nesimeldė perdaug. Labai 
retai, bet rožančių jis visada laikė ant stalo. Ir ve- 
žiojosi. Tai kažkoks keistas jausmas. Ne religinis, 
bet kažkoks prietarinis, įprastinis ar įgimtas.

Bruknys atsiverčia ir skaito. Tylomis. Seka tik

mane, kai aš sėdžiu ir kai aš keliuos.
Tu supranti mano mintis iš tolo, kai ašz vaikš

čioju ir kai guliu tu pamatai, tu žiūri į visus mano 
kelius.

Kai dar nėra žodžio ant mano liežuvio, štai, 
Viešpatie, tu jau visą žinai.

Kur aš eisiu tolyn nuo tavo dvasios? Ir kur 
bėgsiu nuo tavo veido ?

Jei žengčiau augštyn į dangų, tu esi tenai, jei 
išsitiesčiau gelmėse, tu čia.

Jei imčiau aušros sparnus, jei gyvenčiau jūros 
gale, ir tenai tavo ranka ves mane ir laikys mane 
tavo dešinė.

Tyrinėk mane, Dieve, ir pažink mano širdį, mė
gink mane ir pažink mano jausmus.

Ir matyk, ar aš einu blogu keliu, ir lydėk mane 
senuoju keliu’.

Blogu keliu? Argi jis kada ėjo blogu keliu. Ne
suprantama, ko jis sustojo ties šiais žodžiais. Kasgi 
yra senasis kelias? Ir kas yra naujasis?

Medžiaga reikalinga net ir dvasiai aprūpinti. Jei 
esi žemėje, reikia gyventi.

Bręsta rudenimis javai ir žmogus dažnai sunkus 
dėl neapykantos. Ir dangaus kraštai rausta kaip 
nuo pagiežos.

Staiga Bruknys užgirsta triukšmą. Skamba bal
sai, velkamos matavimų grandinės ir keiksmas. Mo
terų spiegimas didelis ir vyrai beveik skaidosi au
sis. '

akimis.
“Tekilsta į Tave mano malda kaip smilkalai, 

mano rankų pakėlimu kaip vakarinė auka.
Viešpats rūpinasi dorųjų gyvenimu, ir jų tėvo- 

nystė bus amžina. Jie nebus sugėdinti nelaimės me
tu ir bus pasotinti bado dienomis.

Viešpatie, tu tyrinėji ir pažįsti mane, tu žinai

' Bruknys išeina į kiemą. Keletas žmonių brido 
rugiais ir vasarojaus lauku ir vedė gaires. Kiti va
rė arklius ir plačios kreivos brydės gulėjo rugių ir 
vasarojaus lauke. Kieme spiegdamos bobos tempė , 
viena kitai iš rankų rykštes ir kapojo jomis karves 
ir viena kitai per nugaras.

(Bus daugiau)/
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Kviečiame j katalikų kongresą | IŠ VISUR I
Katalikų Federacijos kongre

sas jau čia pat. Ar jis bus di
delis, ar mažas, priklauso nuo 
mūsų visų —dvasiškių ir pa
sauliečių, nuo veikėjų ir eilinių 
narių. Viena aišku, laimėsime 
daug, jei būsime drausmingi ir 
vieningi, o daug nuostolio tu
rėsime, jei būsime ištižę, nesą
moningi katalikai. Jau dabar 
laicistai bando sėti nesantaikos 
ir ruošia savas pramogas, kad 
pakenktų kongresui.

Dar kartą prašau ir kviečiu 
dvasiškiją ir pasauliečius va
žiuoti į kongresą ir kitus para
ginti vykti, kad kongresas bū
tų gausus ir darbingas. Kongre
sas bus lapkričio 27 ir 28 Com- 
modore viešbutyje New Yorke.

Vysk. V. Brizgys, kan. J. 
Končius ir aš aplankėme Jo E- 
minenciją kardinolą Fr. Spell- 
maną kongreso reikalais. Kardi
nolas mūsų kongresą laimina 
ir linki jam sėkmės. Arkivys
kupas Paul Yu Pin kongrese 
atstovaus kardinolą.

Man ir kan. J. B. Končiui te
ko lankytis pas Brooklyno vys
kupą Bryan J. McEntegart.. Jam 
išaiškinome lietuvių katalikų 
veiklą Amerikoje. Jis užgyrė 
mūsų veiklą Kunigų Vienybėje 
ir Balfe ir džiaugėsi Federacijos 
katalikų akcija. Per Kat. Fe
deraciją vysk. McEntegart pa-

Brockton, Mass.
Brocktono Balfo 72 skyrius 

nori šiemet atžymėti 15 metų 
sukaktį tikrai iškilmingai ir su
kviesti visus apylinkės lietuvius, 
kurie tik atjaučia vargšų dalią 
ir yra jautrūs labdaros darbui. 
Tam tikslui lapkričio 22 puoš
niausioje Franklino klubo nau
jojoje salėje ruošia lietuvišką 
jaukią vakarienę. Bus ne tik 
skanios vaišės, bet ir įdomi 
programa bei šokiai.

Skyrius laukia, kad ypač Bos
tono ir Nonvoodo Balfo rė
mėjai. kurie jau kelinti metai 
sudaro darnią draugišką triju
lę. atvyktų šią dieną ir parem
tų nuoširdžias brocktoniečių pa
stangas.

Skyriui vadovauja uolieji 
Brocktono Balfo darbų inicia- 
.toriai: Mykolas Gofensas — 
pirmininkas. K. Plonys — vice- 
pirm., O. Eikinienė — sekreto
rė, V. Jakimavičius — iždin., 
S. Gofensienė ir J. Venčkaus- 
kas — nariai.

Šv. Kazimiero parapijos va
karienė, įvykusi lapkričio 1. bu
vo ypatingai sėkminga. Buvo 
sudeginti klebonijos statybos 
paskolos lakštai, nes paskola 
visai išmokėta. Dalyvavo daug 
apylinkės lietuvių parapijų ku
nigų ir svečių. Gražiai pasirodė 
K. Moterų Sąjungos narės, ap
sirengusios tautiniais drabu
žiais padainavusios kelias par
tizanų dainas.

Pradėtas aukų vajus seselių 
— mokytojų namams statyti.

OPERETFS CHORąj Balfo vakare vaidina Jaunimėlj" Nuotr. V. Mažclilo.

aukojo vieną tūkstantį dolerių kongresas butų didelis, gausus
Lietuvos vyskupams ir kuni
gams šelpti. Laimindamas Fe
deraciją, jis įgaliojo savo aug
ziliarą vyskupą Charles E. Mul- 
rooney atstovauti jį Federaci
jos kongreso užbaigos pontifi- 
kalinėse mišiose Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje lapkričio 
29.

Mūsų kongresui pritaria vie
tos ordinarai. Kaip mes koope
ruosime ir ka darysime, kad

DVIGUBAS JUBILĖJUS
Girardville, Pa. Šioje anglių 

kasyklų srityje daug pirmosios 
imigracijos lietuvių surado sau 
prieglobstį ir darbą. Daugumas 
sunkiai dirbo anglių kasyklose. 
Iš Lietuvos jie atsivežė kaitrų 
patriotizmą ir gilų tikėjimą, ku
rio neįstengė palaužti nė Šliu
pas su savo pasekėjais. Bažny
čios buvo pilnos žmonių; jose 
aidėjo lietuviškos giesmės. Ti
kėjimas ir tautiškumas tvirtai 
rišosi ir vienas antrą palaikė.

Dabar senųjų lietuvių jau 
mažai beliko, bet jaunoji kar
ta. paveldėjusi iš tėvų nepalau
žiamą dvasią, išlaiko savo pa
rapijas ir mokyklas. Parapinėse 
mokyklos edėstoma lietuvių kal
ba. Pamaldos vaikam lietuviš
kos. Yra pasigėrėtina, kad se
nųjų lietuvių ryžtingumas yra 
tęsiamas ir toliau iš kartų į 
kartas.

Šioje lietuviškoje aplinkoje 
vra nedidelis miestelis Girard-

KUN. ANDRIUS DEGUTIS

Brocktono moksleiviai ateiti
ninkai, vadovaujami Zuzanos 
Kucinienės. lapkričio 7 buvo 
nuvykę į svečius pas Bostono 
ateitininkus. Susirinkimas įvy
ko p. Barūnų namuose.

Šis kuopų artimesnis bend
ravimas tęsiamas kasmet: būna 
bendras susirinkimas, kuopos 
pasikeičia programomis, vaiši
namasi ir pasišokama. Bostono 
moksleivius ateitininkus globo
ja dr. J. Leimonas su ponia, 
o Brocktono ateitininkus jau 
daug metų globoja Z. Kucinie- 
nė.

šiemet i šį susirinkimą buvo 
pakviesti ir V.’orcesterio ateiti
ninkai. A. K. 

r sėkmingas?
Visi suvažiuokime kongresan 

ir pasiųskime parapijų, draugi
jų, vienuolynų ir spaudos atsto
vus. Dalyvaukime kongreso 
darbuose. Kongreso šūkis yra 
“Už kenčiančią tautą, už ken
čiančią Bažnyčią”. Neapvilkime 
tautos ir Bažnyčios!

Prel. Jonas Balkonas, 
Kongresui Rengti Komiteto 

Pirmininkas 

ville su šv. Vincento parapija, 
kurioje klebonauja taurus lie
tuvis kun. Andrius Degutis, o 
jam talkininkauja kun. Jonas 
Buikus. Abu kunigai tęsia anų 
lietuvių pradėtą darbą. Jų glo
boje yra šv. Vardo, šv. Rožan
čiaus. Katal. Akcijos drau
gijos. Ypač gražiai veikia kun. 
A. Degučio vadovaujami skau
tai. Kun. J.. Buikus daug pade
da tretininkam. Visi parapiečiai 
savo dvasios vadais yra didžiai 
patenkinti. Neseniai buvo gra
žiai atšvęstas kleb. kun. A. De- 
bučio 25 metų kunigystės jubi- 
lėjus.

Kun. Andrius Degutis, šv. 
Vincento parapijos klebonas, 
gimė 1906 gruodžio 10 Miners- 
ville. Pa. Čia baigė pradinę ir 
aukštesnę mokyklą ir įstojo į 
šv. Karolio kunigų seminariją 
Philadelphijoje. Įšventintas ku
nigu 1934 gegužės 26. Keleris 
metus išbuvęs vikaru, buvo pa
skirtas organizuoti ir išlaikyti 
nedidelę lietuvišką šv. Liudvi
ko parapiją Maizeville. Pa. čia 
jis atremontavo bažnyčią ir ki
tus parapijos pastatus, išmokė
jo visas parapijos skolas. Kar
dinolas O’Hara, įvertindamas 
kleb. kun. A. Degučio darbštu
mą ir gabumus, . 1955 metais 
paskyrė klebonu daug didesnės 
parapijos — šv. Vincento. Gi
rardville. Pa. Parapijos mokyk
loje yra dėstoma lietuvių kal
ba. vaikai mokomi poterių ir 
katekizmo lietuviškai. Nors pats 
klebonas nėra buvęs Lietuvo
je. bet labai gerai pažįsta Lie
tuvą iš knygų ir laikraščių. 
Skaito visus katalikiškus lietu
viškus laikraščius, remia Balfo 
ir kitas lietuviškas organizaci
jas. Jubiliatas pasižymi dideliu 
nuoširdumu ir vaišingumu. Vi
si pas jį randa šiltą ir vaišin
gą užeiga. Jo mama džiaugia
si dar ir antruoju savo sūnu
mi kunigu Jurgiu. Kun. Jurgis 
Degutis dirba šv. Rapolo para
pijoje Philadelphijoje. Duktė 
kazimierietė sesuo Veronika 
mokytojauja Scranton. Pa. Pa
rapiečiai linki savo mylimam 
klebonui gausios Dievo palai
mos.

Kun. Jonas Buikus, vikaras, 
antrasis jubiliatas, gimė 1904 
vasario 8 Lietuvoje. Baigęs 
Vilkaviškio gimnaziją. įstojo 
ten pat į kunigų seminariją. 
Kunigu buvo įšventintas vysk.

PENKIOLIKA METU LABDARINGAI VEIKLAI
Nonvoodo Balfo skyrius šiais 

metais mini 15 metų sukaktį. 
Jis buvo įsteigtas 1944 rugsėjo 
25. Steigiamajam susirinkimui 
šv. Jurgio par. salėje vadovavo 
Darbininko red. A. Kneižys. 
Platesnį paaiškinimą, kam Bal
fo skyrius steigiamas, padarė 
Klebonas kun. Step. Kneižys, 
dabar jau miręs. Per pirmąjį 
susirinkimą į skyrių įstojo 56 
nariai, o vėliau įstojo visos di
desnės organizacijos: narių pri
augo iki 142. Pirmame susirin
kime išrinktą skyriaus valdyba

KUN. JONAS BUIKUS

kankinio M. Reinio 1934 bir
želio 17. Kun. J. Buikus Lietu
voje buvo nenuilstamas ir su
manus pavasarininkų veikėjas. 
Vilkaviškio kurija. Įvertindama 
jo uolumą, paskyrė organizuo
ti naują parapiją Akmenynuo
se. Marijampolės apskrity. Čia 
jis pastatė bažnyčia. įsteigė or
ganizacijas. Boiševikamš- artė
jant. 1944 metais buvo privers
tas pasitraukti. Į Ameriką at
važiavo 1948 metais ir nuo to 
laiko gyvena ir dirba šv. Vin
cento parapijoje. Parapiečiai 
linki savo mylimapi vikarui ir 
toliau pasilikti su jais dirbant 
Kristaus vynuogyne.

(Ga.)

— Kalėdiniam Darbininko 
numeriui skelbimai jau priima
mi. Prašoma nevėluoti juos 
siųsti Darbininko administraci
jai. kad patektų i dviguba ka
lėdinį Darbininko lumerį.
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Praplečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai
NELAUK PASKUTINĖS MINUTĖS. SIŲSK ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS DABAR

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
(Licensed by Intourist) 

_____________i______________________________________________________________——    -— -----------------------

Pagrindinė Įstaiga: 39 2nd AVEM E, NEYV YORK 3, N. Y . — Tclephone AL 1-5156-7
Skyriai

P RISTA TYM AS GAR A NTUOTAS

161 Main Street 1015 E. Carson St. 2076 Suttcr St.
Paferson 1, N. J. I’ittsburgh 3, Pa. San Francisco. ('ai
Ml 1-1619 III 1-2750 Fllmore 6-1571

NIEKO ENTRA NEREIKIA MOKĖTI

NORVVOOD, MASS.

sudarė: pirm. A. Kneižys. vice
pirmininkai Petras Blažis, Jur
gis Versiackas ir Vincas Kudir
ka. finansų sekr. ir laikinas pro
tokolų sekr. Jonas Pečiulis. įž- 
din. Juozas Versiackas, iždo 
globėjai Jonas Kavaliauskas ir 
Gabrielius Kakanauskas. Išrink
tos dar dvi komisijos. Rūbams 
rinkti komisiją sudarė Mar. 
Balutienė ir padėjėjos Elena 
Dirsienė ir Antanina Pečiulie
nė: spaudos — Jonas Pieža, V. 
Kudirka ir Povilas Kručas. Di
rektorių taryba sudaryta iš 27 
asmenų. Vėliau buvo dar iš
rinkta pinigų vajaus komisija. 
Visi dirbo su entuziazmu. Pet
ras Blažis buvo pasiūlęs apsi- 
dėti mokesčiais po 10 dol. ir 
pats pažadėjo 25 dol., tuojau į- 
mokėdamas 15 dol. 1948 - 49 
metais skyrius pavargo, suma
žėjo ir narių skaičius. Skyriaus 
vadovybė su labai mažais pa
keitimais pasiliko ta pati iki 
1950 metų pradžios.

1949 metų antroje pusėje pa
gausėjo naujų ateivių. Jie buvo 
susirūpinę beieškodami sau bu
tų ir darbo. Ir jiems Balfo 
darbuotojai atėjo padėti. 1950 
metų pradžioje būrelis naujųjų 
ateivių, jau susipažinę ir su 
aplinka apsipratę, pradėjo ieš
koti to geradario Balfo “sene
lio". kuris taip nuoširdžiai vi
siems pavargusiems Europoje 
tiesė meilės artimo ranką. Su
sipažinimas įvyko 1950 balan
džio 26 šv. Jurgio par. salėje. 
Balfo skyrių atstovavo pirm. 
A. Kavaliauskas, prot. sekr. P. 
Rakauskas, kuris šias pareigas 
praktiškai be pertraukos ėjo 
nuo skyr. Įsikūrimo pradžios, 
finansų sekr. Juozas Versiac
kas. V. Kudirka. Jurgis Ver
siackas. Iz. Vasiliauskienė. M. 
Balutienė ir keletas narių: 
Tvaskienė. U. Paznokienė, G. 
Pazniokas. Kl. Kašėta ir kiti, 
viso apie 26 asmens. Susirinki
mas buvo įspūdingas. Išrinkta 
nauja skyriaus valdyba į kurią 
įsijungė ir naujieji ateiviai. 
Naująją valdybą sudarė pirm. 
K. Šimėnas, vicepirm. V. Ku
dirka. V. Zareckas - Audėnas, 
prot. sekr. K. Šakenis ir P. Ra
kauskas. fin. sekr. Zita Zaran
kaite. ižd. Juozas Versiackas. 

Skyrius persitvarkė, pagyvėjo, 
bet narių skaičiumi jau nebe
atsigavo. Vėliau skyriaus pir
mininkais buvo Jonas Marti
šius ir Adomas Tumas.

Per 15 metų daugiau negu 
trečdalis šio skyriaus uolių or
ganizatorių. narių, rėmėjų at
siskyrė su šiuo pasauliu, palik
dami gražų pavyzdį, kaip rei
kia artimą mylėti.

Per visa tą laiką surinkta 
aukų pinigais ir pasiųsta Balfo 
Centrui arti 4,000 dol., o rūbų 
ir apavo — apie 10,000 sv.

Minėdamas savo sukaktį sky
rius spalio 4 suruošė gražų 
banketą. Dalyvavo miesto atsto
vai Harry Butters, J. Abdallah 
ir policijos serž. V. Balutis. H. 
Butters pareikšdamas savo lin
kėjimus ir simpatijas lietuviam 
šiam kilniam darbui paaukojo 
10 dol. Pagrindinę kalbą pasa
kė Bostono Balfo apskrities 
pirm. kun. V. Martinkus iš Pro- 
vidence. R. I. Svečių buvo iš 
Brocktono. Bostono ir Stough- 
tono. Vaišes ruošė Iz. Vasiliaus
kienė. jai talkininkavo O. Padu- 
kienė. N. Preivelienė. E. Sta- 
dalnikienė. A. Kovienė ir E. 
Rezulevičienė. Sunkiausius dar
bus atliko Br. Kovas, V. Ku
dirka ir J. Svideras.

Banketas gražiai pasisekė. 
Gryno pelno gauta 255 dol. 53 
cn. Šia proga aukojo Mr. J. 
Abdallah ir J. Jonaitis iš Bos
tono po 5 dol.. V. Kamantaus
kas 2.5 dol. ir E. Razuliavičie- 
ne vertingą dovaną loterijai. 
Baigus visas apyskaitas Balfo 
Centrui pasiųsta 313 dol.

Norw.

Atėjo laikas eiti į pensiją
Ateina laikas pasakyti sau pačiam, 
kad jau gana geras biznis ir veda
mas be sunkumų, bet kai žmogui 
priartėja Ui m tikras amžius, reikia 
atsisveikinti nors ir su geriausiais 
dalykais.

PARDUODI TABOK FARM
vasarviete;

Tabor Farm. Sodus. Mich.. vasar
vietė yra 100 mylių nuo Chicago. 
III., ir 10 myliu nuo Benton Harbor. 
Mich.
Pagrindiniam įmokėjimui reikia j- 
nešti S125.000.00. Likusiai sumai la
bai lengvos išmokėjimo sąlygos.
Susidomėjusiems prisiusiu reikalin
gas informacijas ir literatūra.

JUOZAS BACHUNAS. Sav.
SODUS. MICHIGAN

— Padėkos dienos savaitėje 
Darbininkas išeis tik vieną kar
ta — trečiadienį, lapkričio 25.

— Dr. Zenonas Ivinskis, gy
venas su žmona Romoje, lap
kričio 11 susilaukė sūnaus Kęs
tučio Kazimiero.

— Dr. Antanas Klimas, kuris 
Rochesterio universitete dėsto 
rusų ir vokiečių kalbas, rašo 
lietuvių kalbos vadovėlį angliš
kai.

— Anna Kaskas, buvusi Met
ropolitan operos solistė, nuo 
šių mokslo metų pradėjo moky
ti dainavimo Eastmano muzi
kos kolegijoje Rochesteryje.

— Muz. Petras Armonas su 
šeima iš Rochesterio išsikelia į 
Californiją. Armonų šeima la
bai gyvai reiškėsi Rochesterio 
lietuvių kultūriniame gyvenime.

—Vytautas Žmuidzinas ir 
Izabelė Savickaitė susituokia 
Padėkos dienos savaitgaly. Jau
nasis yra iš Rochesterio. jauno
ji —iš \Vorcester, Mass. V. 
Žmuidzinas veikliai tebesireiš- 
kia visuomeninėje ir kultūrinė
je Rochesterio lietuvių veiklo
je. Izabelė Savickaitė yra akty
vi ateitininkė ir Worcesterio 
meno ratelio dalyvė.

— Rochesterio ateitininkai 
išsirinko nauja/ valdybą, kurią 
sudaro: garbės pirm. kun. J. 
Bakšys, pirm. Br. Krokys, sekr. 
Regina Gaidytė, ižd. K. Bulsienė 
ir valdybos narys P. Glovackai- 
tė.

— Jūra Gailiušytė laimėjo 
konkurso pirmąją premiją už 
rašinį: “Kokią reikšmę teikiu 
religijai savo ir tautos gyveni
me". Konkursą skelbė “Tėviš
kės Žiburiai" Toronte. Premi
jos mecenatas kun. J. Prunskis. 
Jūra Gailiušytė yra veikli stu
dentė ateitininkė. Gyvena ir 
mokosi Clevelande.

— Vinco Krėvės, Pulgio And- 
riušio, Nelės Mazalaitės ir dau
gelio kitų autorių raštai gau
nami dabar žymiai atpigintomis 
kainomis metiniame Gabijos 
knygų išpardavime. Sąrašai gau
nami: Gabija. P.O.B. 355, Wyan- 
danch, N. Y.

PADĖKA

Visiems prieteliams ir pa
žįstamiems, pareiškusiems spau
doje, laiškais bei žodžiu mud
viem užuojautos, mielam bro
liui a. a. Kazimierui mirus, nuo
širdžiai dėkojame.
Pranas ir Emilija Vainauskai

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

COAL COKE FUEL OIL
Prompt deliveries
Brooklyn - Queens - Nassau 
Call HY 1-3200 - 3201 — Days 
Evenings-Saturdays-Sundays 
Call AT 9-6895

VAN IDERSTINE ESTATE
32 Hovvard Avė., Brooklyn 21

A/.BE K7’ E PE7ER.S
Office:

116-55 OUEENS Bl VD.
FORFST HILLS. N
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į
KEARNY, N. J

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IĘ BŪSITE
PATENKINTI

HOMESTEAD, PA.
Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanomsny, N. J.

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

Tel.: AE 4-8319

WEISS & KATZ, INC

EL. 4-1570

L
tPasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0- INC

39 Raymond Plaza W
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI-9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilna eilute

A COMPI.ETE REAL ĖST ATE 
AND INSURANCE SERVICE

Specially priced 
Men-Women-Children 
EUR LINED BOOTS

Pereitą vasarą ekskursijoje į 
Lietuvą dalyvavo ir waterburie- 
čiai J. Stanislovaitis su žmona. 
Pereitą sekmadienį, lapkričio 8, 
Ventos salėje Stamslovaitienė 
ruošėsi rodyti spalvotus pa
veikslus, kuriuos padarė eks- 

Jdprsuodama po Lietuvą. Lietu
vių Bendruom. Waterburio sky
riaus vadovybė suorganizavo 
piketą, kuris vėliau virto į di
delę demonstraciją — rašo 
“Waterbury American” laikraš-

plie- 
die- 
pra- 
pir-

. >• piAilllgVOSVO 1UVUUVD H0 11V1O Ui J O VIUUIlllVO IVUIVO XIV*

Balčiūno paskaita rapijos sodalietės — 25 dol. Po užbaigos’ nebuvo aiškios dėl 
Lapkričio 14 Hartforde LR ęjol. auį0jo: acĮv. Andr. Sal- laimėjimo.

DARBININKO ADMINISTRACIJO !E 
GALIMA GAUTI LABA! PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

135 W. 14th St. New York 11, N, Y. Te!. CHebea 3-2583
141 Second Avė., New York City, N. Y. Tel. GRamercy 5-7430

MŪSŲ
SKYRIAI

Mūsų didelė ir patikima firma yra jau pa tenkinusi, tūkstančius klijentų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrime 8-7 aa- 
vaičhj laikotarpyje; oro paštu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti Įvairiausių geriausios rū«e* 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rakite patarnavimo ir muitų kaina*. Katalogą* veltui. 
Atidarą kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v*l. p. p. — sekmadieni*!* nuo 9 v*l. ryto Iki 4 vai.

BROOKLYN U, N, Y.
_ ĖV 7-4940

- REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE

1120 E. JERSEY ST. 
Elizabeth, N. J.

t Pasinaudokite proga ir pasiuskit
J dovanų savo artimiesiems į LIETU-
| . VĄ.

I Šiam tikslui Jums sąžiningai ir daug 
t pigiau, negu kur kitur, patarnaus:

. —. pažymėtini Lietuvių Katalikų
HARTFORDAS, CONN. | Bendr. Centras — 100 dol., So- 

. £ pūlingosios Dievo Motinos pa-

900 Ltcrarv Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

atlantic SHOE outlet 
THE FAMILY DISCOUNT CENTER

Save on

Dėmesio!

M E R C U R Y Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue ELIZABETH, N. J.

Phone: ELizabeth 4-7608
Atidarė Elizabethe naują skyrių siuntiniam į LIETUVĄ, 
UKRAINĄ’, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Didelis pasirinkimas vi’nonių atraižų, vyriškom bei. mo
teriškom eilutėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai; lovų 

^užtiesalai ir k. ’ - u ' ' * ■
Priimami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, 
kalbanti įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus pa

tarnavimas. Kviečiame jus tapti mūsų klijentais.

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

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street, Tel.: OR 4-3989

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

DOVANOS GIMINĖM

KALĖDOM IR NAUJIEM METAM
IŠSIUNTIMU REIKALINGĄ PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
If'Ą Latvijoje, Estijoje^ Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe'o. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI. KOSTIUMUI, PALTUI.
■jT'Y'TD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IvUll čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

. S. BECKENSTEIN, Inc. ^
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 .

Ccr. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckėnteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y Street.
Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

je nuotaikoje.
Narys Koresp. V? " Exfra Wfde Shoes 

at popular prices
2689 ATLANTIC AVĖ., ne a r Pennsylvania Ave^ Brooklyn, N. Y. 
Telephone DI 5-2530 «v- FREE PARKING IN REAR

Saules Giesmė, dr. A. Maceina ........ ........... $3.00
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskis __ ,2 00
Milžimas, Didvyris, šventas's. dr. P. Gaida 1 09 
Laisvi ir Būtis, dr. J. Girnius ........ ...... . 1.09 t-

Vysk. M. Valančiaus biografijos bruožai,
. V. Biržiška................ .....................  1 00

Čia taip pat gaunamos visos naujai išle’stos lietuviškos 
knygos: “Draugo”, “Nidos”, “Terros”, Sa eziečių knygos 

; jaunimui, Vokietijoje išleistos “Mūsų Tėvų pasakos" ir 
: kitos vaikams knygutės, maldaknygės, plokštelės (ilgo . 
; grojimo), devocijonalijos bei kalėdiniai atvirukai.

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WH’ooghby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

NEW JERSEY Lietuvių Tarybos valdyba. Sėdi iš kairės į d.: Ieva Trečiokienė — vicepirm. Andr. Salvest 
— pirm Izabelė Dilienė — vicepirm. Stovi iš k. i d.: Petras Velevas — vicepirm., dr. Petras Young (Jan
kauskas), vicepirm., ir VI. Dilis — sekret. Trūksta iždininko Leono Morkūno.

Piketavo paveikslus iš Lietuves
WĄTERBURY, CONN.

Šv. Vardo draugijos susirin
kime sekmadienį, lapkričio 8, 
šv. Juozapo salėje, buvo nu
tarta aktyviai prisidėti prie ak
cijos vykdant šūkį “Grąžinti 
Kristų Kalėdų šventėms”, šie
met taip pat bus pastatyta prie 
šv. Juozapo bažnyčios didžiulė 
Kūdikėlio Jėzaus gimimo scena. 
Susirinkime buvo pranešta, kad 
gražiai pavyko sporto vakaras, 
kuriam vadovavo P. Drivinskas 
ir Ch. J. Little. Draugijos va

ris pirmadienio, lapkr. > laidoje dovybe~ prašys parapijas CYO, 
prieš tendencingą rodomų pa
veikslų aiškinimą ir sudarymą kramento adoracijas, 
neteisingo vaizdo apie dabarti
nį gyvenimą Lietuvoje. Pike
tuotojai dalino praeiviams la
pelius, kuriuose aiškino tikruo
sius šių paveikslų rodymo tiks
lus.

Stamslovaitienė “Waterbury 
American” korespondentui aiš
kino, kad piketuotojai esą pro
fesionalai kultūrinių parengimų 
trukdytojai, atvykę iš kitur, nes 
jų nei vieno waterburiečiai ne
pažįstą'. Šis Stanislovaitienės pa
aiškinimas rodo, kiek teisingas 
yra jos aiškinimas dabartinio 
gyvenimo Lietuvoje.

Veda K. Merkis
Du laimėjimai. Tarpklubinė- f 

se Bostono lygos 1959 - 60 > 
pirmenybėse So. Bostono lietu-' ► 
vių piliečių draugijos abi šach- ► 
matų komandos pelnė gražius ► 
laimėjimus. Lapkričio Č3 Lietu- ► 
vių B įveikė Harvardo klubą, 
santykiu 31 į - 1*2, o lapkričio 
14 Lietuvių A sutašė Harvar
do universitetą 5-0!

Harvardo klubas kelerius 
metus buvo Bostono' B kl. meis
teris ;komandoj žaidžia pagy- £ 
venę vyrai, daktarai, senai bai- £ 
gę Harvardo univ. Lietuvių B £ 
komanda daug jaunesnė. Jos £ 
pirmose lentose yra Algis Ma- * 
kaitis 14 m. ir Ged. Kuodis, 15 > 
m. Makaitis laimėjo tašką, Kuo- >

NEW JERSEY LIET. TARYBOS ATEITIES UŽDAVINIAI
a) suburti New Jersey lietu- mą suruošti (greičiausiai) Kear-

vįus į vieną organizuotą viene- ny Lietuvių Katalikų Bendruo- 
tą kultūriniamTr politiniam vėi- meilės Centro šalėjėi; - ■
kimui, aktyviai dalyvaujant A- 
merikos politiniuose veiksmuo
se,

b) įvairiomis progomis, o 
ypač per Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimus, garsinti Lie
tuvos vardą ir viešumon kelti 
jai padarytąsias skriaudas.

Vienos ar kitos kolonijos da
romi Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimai nors yra naudin
gi, tačiau neapima tą masto, 
kuris būtų, jei New Jersey lie
tuviai suruoštų visuotiną minė
jimą vienoje kurioje nors New 
Jersey vietoje.

Todėl New Jersey Lietuvių nešimu, siunčia savo atstovą į 
Taryba ateinančiais metais (da- draugijų suvažiavimą.
ta bus paskelbta vėliau) yra nu- Laiškus New Jersey Lietuvių 

nyčioje Homestead, Pa. Uoliaisistačiusi tokį visuotiną Lietu- Tarybai rašyti šiuo adresu: 
reiškėsi parapijos gyvenime. vos Nepriklausomybės minėji- 543 South Clinton St. East 
rengdavo vaidinimus, koncer- ---------------------- ------------------ Orange, N. J.
tus. grodavo muzikos instru
mentais parapijos parengimuo- nv in j
se. mokydavo berniukų chorą. Lietuviu klubas' (119 w: 9 J. Mėlynis, Kartais gauni ir karčių priekaij- pajėgumą, atrodo, abi koman-
Turėjo gražu baisa ir savo gie- Avė ), lapkričio 22 minės 50 „ , ,. . . ' tų, bet yra ir tokių, kūne savo das pasiipnmo. Lietuvių A siuo-
dojimu praturtino bažnytines 'metų sukakti. Taip pat baigtas 17 auką Įteikia neprašomi. L>g> kart neturėjo brolių Sveikaus-
pamaldas. Buvo linksmo būdo, ir namo pertaisvmas bei visas korespondentas šiol iš stambesniųjų aukotojų kų. Žaidė: Merkis, latvis Petn-

Klinoff. Visi laimėjo po taška, 
nors trys vidurinės lentos iki

New Jersey Lietuvių Tarybos 
nauja valdyba rugpiūčio 21 pa
siskirstė pareigomis: advokatas 
Andr. Salvest — pirmininku, 
vice-pirmininkais — Izabelė Di
lienė, Jieva Trečiokienė, Pet
ras Velevas ir dr. Petras Young 
(Jankauskas), sekretorium — 
Vladas Dilis ir iždininku Leo
nas Morkūnas.

Naujoji Tarybos Valdyba yra 
užsibrėžusi išvystyti plačią veik
lą ir atlikti daug svarbių užda
vinių. Pažymėtini yra šie:

PITTSBURGH, PA.

Kazys Bazys, vargonininkas, 
mirė lapkričio 8. Daug metų 
vargonavo šv. Kazimiero para
pijoje. Kurį laiką vargonininku 
buvo ir šv. Petro ir Povilo baž-

Tam tiksjui gruodžio 13 — 
sekmadieni — 2:30 popiet šau
kiamas visų New Jersey lietu
vių organizacijų ir klubų atsto
vų suvažiavimas šiems reika
lams aptarti ir reikalingoms 
komisijoms išsirinkti.

Organizacijos, gavusios pa
kvietimus, prašomos atkreipti į 
tai rimtą -dėmesį ir visa atlik
ti, kas bus reikalaujama.

Kadangi ne visos lietuvių or
ganizacijos New Jersey Lietu
vių Tarybai yra žinomos, tai 
tos, kurios atskirų pakvietimų 
negautų, remdamosi šiuo pra-

“Rūtos” ansamblis su operos 
soliste Valiukiene ir solistu Liu
du Stuku koncertuos KLK Ben 
druomenės Centro salėje gruo
džio mėn. 6 d. 5 vai. vak. Kon
certą ruošia Balfo skyrius. Ad
vento metu labai pravartu pa- dis —pusę. Po tašką pridėjo 
siklausyti gražių lietuviškų dai
nų. Prisiminsite šienapjūtes ir 
rugiapiūtes, tyliuosius vasaros 
šventvakarius, kada ligi vėly
vos nakties skambėdavo dai
nos. “Rūtos” ansamblis, vado
vaujamas muz. Alg. Kačanaus- 
ko, sugeba parinkti dainas, ku
rios lietuvių širdžiai labai mie
los...

Balfo vajus tebevyksta
Aukų ir drabužių vajus šioje tynėse su lygos antros vietos

kolonijoje tebevyksta. Sunkus laimėtoju, šiemet Harvardas į
. šis išmaldų prašymo darbas, A kl. varžybas išstatė dvi ko-

ar a 6 avis ve’ ear* bet kam nors reikia jį atlikti, mandas ir beskaldydamas savo

inž. R. Karosas ir Herkulis Stro- 
lia. Tik Amandas Meižys turė
jo supasuoti prieš dr. Paine 
paskutinėj lentoj.

Lietuvių B lapkričio 6 pra
laimėjo pirmas rungtynes prieš 
Winthrop, tačiau su šiuo lai
mėjimu vėl atsitiesė.

Praeitą šeštadienį Lietuvių 
A viešėjo Harvardo universite
te, susitikdama pirmose- rung-

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS J 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vi’nonės skaros ir šalikai

ir namo pertaisymas bei visas 
visų mylimas. Paliko nuliūdime remontas ir sekmadienį, lap- 
žmoną, tris sūnus ir keturias kričio 22. bus oficialiai atida- 
dukteris. rytas. Nariams bus surengtos

Juozas Kajokas mirė lapkri- vaišės ir padarytas svarbus pra- 
čio 9. seniau ilgą laiką gyve- nešimas. narių ir bičiulių nemažas būref
nes Homestead. Pa. Paliko Įstojimo mokestis per pasku- 
žmoną Konstanciją. tiųius šešis mėnesius sumažin-

Abu buvo pašarvoti A. L. tas per pusę. Dabartinių narių 
Venslovo laidojimo namuose ir arba buvusių narių vaikams į- 
palaidoti iš šv. Kazimiero baž- stojimo mokesčio nėra. Dabar 
nyčios. A. gera proga visiems lietuviams

įsoti. į šį klubą ir būti savųjų 
tarpe.

Čia bandoma suorganizuoti 
katalikų jaunimo draugiją. Ko
dėl ne Lietuvos vyčių kuopą?

Pranas Kašelionis, senas gy- APPRAISAI^. MORTGAGES TV . . . - - - -
* Management Insurance ventojas, mirė ir palaidotas is tualijų. Po paskaitos visi pasi- 

fire. casuaety, life ' šv. Petro ir Povilo bažnyčios, linksmino. Susirinkime įstojo 
AUTOMOBILE AND BUSNESS J

FOR fast ACTTON 
AND PREFERRED ATTENTION, 

"SEE ADAM FIRST"

ADAM RE A LT Y C O.

ADAM R E A L T Y C O

Adam Stankūnas, Realtor 
Vytautas Kvietkauskas, Salesman

vest, B. Kondrata, Adolfas Moc- Kan. Feliksas Kapočius iš 
kus, A. Vitkauskas, šv. Onos Chicagos savo žody šachmati- 
Draugija. Po 5 dol.: kun. D. ninkams šitaip rašo: “ ... šach- 

>”, te- 
atskiriu baltuosius nuo juodų
jų ... tačiau esu sužavėtas jū
sų veikla kita, platesne prasme, 
būtent, mūsų jaunųjų šachma
tininkų auklėjimo idėja, ir to
liau, kaip jųjų pažanga, taip se
nųjų meisterių bei pirmūnų di
džiais pasiekimais, kurie taip 
gražiai garsina mūsų tautos

lis susirinko į Liet. Piliečių klū?
bą; kur turėjo arbatėlę ir susi1 „„„ „
rinkimą. Apylinkės pirmininkas počius, p Maleckas, W. Wadr, matų mene beveik “aklas’ 
Walter M. Chase pravedė posė- z 2itkięnė j Mėlynis, V. Ka
dį. Paskaitą apie Lietuvos Bend;
ruomenės kultūrinę veiklą skai
tė prof. V. Balčiūnas. Taip pat 
kalbą pasakė Hartfordo apy? 
gardos pirm. K Bagdonas iš 
New Haveno, dr. P. Vileišis ir 
J. Valaitis, abu iš Waterburio. 
Diskusijose paliesta įvairių ak-

Šėta, J. Belža, J. Znotas, J. Tu
mas. P. Zalūbas, J. Bylaitis, A.. 
Štupinkevičienė, O. Skurvydie- 
nė, dr. St. Skripkus, Moterų 
Sąjungos 63 kuopa. Mašinaus- 
kienė, T. Grinevičius, A. Ge
rulaitis, J. Paknis, P. Velevas.

Kiti aukojo po mažiau. Jų
dėl vietos stokos neįmanoma iŠ- vardą tarp kitataučių, rodydami 
vardinti. Balfo 7 skyrius visiem mūšų tautiečių aukštą lygį pro- 

Homestcad ir visą Pittsbur- keletas naujų narių ir sumokė- aukotojam taria nuoširdų ačiū tiniuose sugebėjimuose, kas 
ta 60 dol. solidarumo mokesčio. jr jauįja naujų geradarių. mums lietuviams teikia garbės

V-ba dėkoja ponioms Gun- v j. ^g|ynjs jr kilnaus pasididžiavimo...”
tulienei ir šerkšnienei, kurios 
paruošė šį pobūvį, p. Nenortui, 
šeimininkui, p. Nenortienei, pa-

go apylinkę stipriai palietė 
no streikas. Streikavo 116 
nų. Dabar nors ir laikinai 
dėjo darbą ir visi laukia 
mų algų.

Mūsų bažnyčioje neįvyko 40 talkinusiai LB karininkui p. 
valandų atlaidai. Parapiečiai Klimui. Pobūvis praėjo jaukio- 
klausinėja, kodėl?

SIŲSKITE ŠVENTĖMS SIUNTINIUS GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS Į LIETUVĄ,
Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir k tas respublikas. — (Leista Sovietų Rusijoje)

11339 Jos. Campau 632 W. Girard Avė. 
Detroit 12, Mich.

T et. TOwn*end 9-3980

332 F'.Ilmore Avė. 308 W. Fourth St 
Boston 27, Mas*.

Tel. ANdrew 8-5O4O

132 Fnmklin Avė.
Hartford, Conn.

Tel. CHapel 6-4724
Buffalo 6. N. 

į Tel. MOhawk 2674

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(vvholesale) kainomis.

K&KFABRICS

t TAUTIEČIAI

1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
; Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, ši’ko ir medvilnes

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padid:nome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klientam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

LOHDONO LIETUVIU PREKYBOS B-VES 
L1THUANIAN TRADING COMPANY 

atstovas 
JONAS DAUGIRDAS

337 UNION AVENUE 
EV 4-1232 

* ►



„s*

SPORTAS
LSK : IMfonic VI (2:1)
US Na^onal Amateur Cup 

varžybų antrame rate LSK 
pirmoji vienuolikė priešininku 
turėjo graikų Hellenic viene
tą, su kuriuo lygiom baigė 
(2:2). LSK šį kartą visai prily
go žemesnės lygos Hellenic ko* 

— maudai, tad futbolo žaidimo 
, kaip ir nesimatė. LSK šį kar

tą žaidė: ^Naruševičius; Vaitke
vičius, Perez; McGee, Murphy, 
Didžbalis; Butrimas, Kerekes 
(Bagdžiūnas). Remėza (Daukša), 
Klivečka, Kleiza. Pradžioje su 
McGee šūviu mūsiškiai veda 
1:0, bet Hellenic išlygina. Ne
ilgai trukus gerai paduotą But
rimo kampinį Bagdžiūnas įsuka 
į vartus ir kėlinys baigiamas 
2:1 mūsiškių naudai Antrame 
kėlinyje, kad ir pašalinus vieną 
Hellenic žaidiką, graikai vis tik 
mūsiškius spaudžia, nes iš mū
sų nekaip atrodė Perez, o Ke
rekes ir Kleizos aikštėje kaip 
ir nebūta. Geriausiai šį kartą 
gynė Vaitkevičius. Prieš pabai
gą Murphy savižudis įvartis iš
lygina pasekmę. Teisėjas dar 
pašalino vieną graiką iš aikš- 

,-tės,iO rungtynės dėl tamsos ne- 
baigtos.^ f

; , šeštadienį jaunučiai pralai
mėjo Eintrachtui 1:5, o mažu
čiai -f 0:4. ’
Sekmadienį prieš Blue Sfar

Sekmadienį LSK žaidžia pir
menybių rungtynes su Blue 
Štar New Fanners Ovai Nr. 2. 
Pereitą sezoną su šiuo prieši
ninku baigta 3:3 ir 1:9. Pirmo 
šios ekipos pradeda 2:30 vai., 
o rezervinės — 11:45. šešta
dienį mažučiai 2 vai. žaidžia su 
ukrainiečiais Flushinge, o jau
nučiai 3 vai. su Giuliana - Ein- 
tracht Ovai Astoria.

Krepšininkai laimėjo
Pirmąsias šio sezono rungty

nes LAK krepšinio vienetas lai
mėjo, įveikęs Ridgewoodą 64: 
52. Pernykštis meisteris Ridge- 
woodas, netekęs eilės žaidikų, 
vis dėlto sugebėjo vesti gerą 
kovą. Mūsiškiam stigo dengimo, 
šlubavo ir kamuolio graibymas. 
Nemalonu buvo žiūrėti, kai ūgiu 
daug mažesni priešininkai su
gebėdavo vyrauti po lentomis. 
Atletai pasirodė dar neįšilę, 
nors su mėtymais vargo nebu
vo. Pakeitus tvarkaraštį, šešta
dienį mūsiškiai žaidžia su 3 St. 
Methodist komandą. Pradžia 7 
vai. vak.

Išėjo naujas Sportas
Pereitą savaitę pasirodė lap

kričio mėnesio sporto laikraš
tis “Sportas”. Ir vėl leidinys 
daro mielą Įspūdį. Puikūs Ze
nono Puzinausko straipsniai. V. 
Grybauskas analizuoja krepši
ninkų išvyką Į P. Ameriką. A. 
Supronas atvaizduoja lengvo
sios atletikos varžybas Cleve- 
lando žaidynėse. Turiniu ir iš
vaizda šis “Sporto” numeris 
tikrai daro gėdą biednam tary
biniam “Sportui”, išeinančiam 
Vilniuje.

Prenumerata vos 3 dol. me
tams. Administruoja V. Sval- 
bonas, 19 Kiely PL, Brooklyn 
8, N. Y. Atletas

8HBC3AL NOTK3B TO OCR MANY OUT-OF-TOWN 
CATSOUC GBOUPS WHO WHX BE SPENIHNG SOME

CONNECT1CUT AREAS TRIS FAIX AND WINTER — 
THE F0LU)WING HOTELS HAVE SPUENIHD

SERVICES AND FRIENDEY HOMEUKE ATMOS-

VERT BEST IN HOTEL ACCOMODAT1ONS.

FOR

TRAVEL BUREAUS

COCHRAN HOUSE HOTEL — 83 SPRING STREET, NEWTON, N. J. 
50 ROOMS >
SPECIAL KATES TO RELIGIOUS GROUPES 
DU 3-3200

CHERRY HILU INN — HADDONFIELD, NETO JERSEY 
105ROOMS - PARKING FOR 500 CARS 
Special Rates for Religious Groupes 
NO 2-7200

DOUGLAS HOTEL — 15 HILL STREET, NETO ARK, N. J.' 
350 ROOMS 
SPECIAL CONSIDERATION GIVEN TO RELIGIOUS GROUPES 
Ml 2-5100

HdTcL MANSHėLD — 12 WEST 44th STREET, N. Y. CITY near 
V. —r„-s - U. JN. - iinOPPANG UlSTKlCT - KADMI CITY -

TruuAiKc* >- tiHOADWAY - EMFIKE STATE BUILD1NG 
Moaenue Matės —ISO 2-3140 ---------—_____ __

THE CHESTER HOUSE — ČHESTER, NEW JERSEY
55 KOOMS — REASONAtsuE KATES 
bpeciai <A>nsidexaUon Criven lo Keugious Groupes 
Ciu^sTER 9366 . .

PATIO MOTEL — MONTICELLO, N. Y.
36 ROOMS — TkLEVLsION — PARKING 
Special Kates To tietigious Groupes 
Monucello 2890.

CAROLINA CREST HOTEL — 131 SO. NO. CAROLINA AVENUE, 
AiuANTlC CITY, N. J.
IvU KOums — Keasonable Rates — Spfecial Rates to Religious Groupes
ATiantic City 5-5013

MARLklOROUGH HOTEL — EAST ORANGE, LEW JERSEY 
40 KOOMS — KEASONABl.^ RATES 
Special ęonsideraūon Given to Keugious Groupes 
OK. 3-2811

RITZ CARLTON.. HOTEL 
Boardwalk 4. Iowa, Atlantic City, New Jersey
Hot Rooms—Keasonable Rate—Special Consideiaucm Given to 

Religious. Groups. AT 4-3051

WILLOW BROOK INN OF WARWICK N. Y. — WARWICK, N. Y.
Open Ali Year — WINTER SPORTS
Keasonable Kates — Home Cooking - Fishing — 1 Hour from George
Washingtpn Bndge._Asl^ Oper^tor^for ,Warwack.-N.Y. 55?^943r > t

PAR KW A Y {HOTEL SUNRISE HIGHWAY BELLMORE, L. L, N.Y.
ROOMS BY DAY OR WEEK - ,
with Modem Private and Semi-private Baths 
Keasonable Rates SUnset 5-0406

TRAVELERS HOTEL - MOTEL 94-00 Ditmars Blvd. La Guardia Airport 
Queens, L.1_N.Y. 2 mm. walk to Admimstraūon Bldg. 114 Moaern 
rooms - hree TV - Room service - Cocktail Lounge - Dinmg room - 
Member: Diners Esquire CL - Banąuet Fac iii ties - Free Parking 
- Free Limousine Service to Ialewild, to&from La Guardia. DE 5-1200.

HOTEL BRESL1N 1186 BROADWAY (29th Street), N. Y. City
450 Rooms — T.V. Available — Single from $3.00 Daily; Double from 
$5.00 Daily. —» Transient - Permanant. Special Rates to Religious 
Groups. * ' MU 5-9600

CONCOURSE PLAZA HOTEL GRAND CONCOURSE at 161st STREET, 
,New York City, Opposite Yankee Stadium. Transient & Permanant. 
Kitchen & Kiteneneuce Apartments - Complete Room Air Conditioning - 
Convenient all subway & Ei trans. - Garage facilities avaiL CY 3-40u0.

MINISINK HOTEL PORT JERVIS, N. Y.
62 Rooms - Garage - Parking Facilities. — Single $4.50 to $6.00; 
Double $8.50 to $10.00. — Special Rates to RELIGIOUS GROUPS. 
POrt Jervis 3-2277

PARKWAY MOTEL ELMSFORD, N. Y.
37 ROOMS — TELEVISION — PARKING FACILITIES — SINGLE 
$8.00 to $9.00; DOUBLE $9.00 to $11.00. Joseph J. Gagiiano — Pres.

' LY 2-8862

HOTEL PATCHOGUE PATCHOGUE, L. L, N.Y.
45 ROOMS. RATES FROM $6.00 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPS 
GRover 5-0800

ARDSUEY ACRES HOTEL COURT — 560 SAW MILL RTVER ROAD, 
ARDSLEY, N. Y.
60 Rooms - Television - Parking — Special Rates to Religious Groups. 
Single from $8.00 ; Double from $11.00. — Telephone OW 3-2700.

TRADE WINDS MOTOR COURT 1141 YONKERS AVENUE, YONKERS, 
N. Y. — Telephone BE 7-0400.
54 ROOMS - TELEVISION — KEASONABLE RATES - PARKING 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPS.

PLEASURE and BUSINESS 
t — call — 
WAtkins 4-1110 

EXPRESS TRAVEL 
BUREAU, INC. '

100 Fifth Avė, New York 11, N. Y.

ELEKTROS MOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS KUMPIUS
119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N.Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

MCsInių ir Uliūnų 
laidymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v„ 
SelUdteniats — vigą dieną.

Dėl didesnių ufcmkymij skambinti 
STerfing 9-6534 (po 8 vai. vak.)

ROOMS BOARD BAKERY

- -r— IN NEWPORT, R. i:“ 
LOVELY rooms for retired folks. 
Community living room, big bed- 
rooms, 3 meals a day. Very best 
location in Newport» RJ. Churchęs 
& shopping center round thehlock, 
$35 per week each person. VI 7-9728 
Nevvport, R.I, Germann Cotiage.

HERTLEINS

Noted for Ouaiity and Speciatties 
40-07 BELL BLVD.

BAyside 9-0265

BEAUTY SALON

WINES & L1OUORS

Mc G O V E R N' S 
WINE A LIGUORS INC.

Imported and Domestic Wines 
Liąuors and Cordials 

Promją Deli very
278 — 73rd Street, Brooklyn, N.Y. 

SHoreroad 8-4420

Only Creative and 
Experienced Hair Stylist at the 
DEBUTANTE 

BEAUTY SALON 
CALL: YU 1-5850

GRACE CASCIO • Hotel Richmond 
71 Central Avenue, St. George, S. I. 

Open Tues. to Sat. 9 to 6.

REAL ESTATE WANTED

HOUSES BOUGHT 
ALL CASH PAID 

Ali Sections. 
knmėdiate Action 
No Commission

R A L P H WOHLGEMUTH
477 Bergen St, MA 2-8110

REAL ESTATE
. .................................... ....

In Catholic Area in BETHPAGE,
LJ., N.Y. — Luxurious 7 room brick 
split level; 2% baths, carpeting, 
dishwasher, all appliances; fenced 
yard; near Catholic churchęs. Many 

~ extras. Sacrificing for $27,000. Tel.
PE 1-1596.

FOR THE BRIDE

PORTRAIT SPECIALS 

from 3 for $5

VLACH STUDIOS 
3061 Eastchester Rd. 

(Just North of Gun Hill Rd.) 
OL 4-4171

PHOTOGRAPHS

H. W. FEMALE

REGISTERED NURSES
General Duty

Ali Shifts — Day or Night 
$305 per^montK—$5 inereases eVery 
6 months—$10 inereases for night 
duty. Supervisors—325 per month.

40 hour week - room - board 
and laundry,; $40 per .month. 
PERMANANT POSITION 

Write or Wire Director of Nurses 
MEMORIAL HOSPITAL 

RAWLINS, WYOMING

PLASTERING

VVILLIAM ISHERWOOD,

Ine. 
6 East 46th SU 

New York 17, N. Y. 
MUrray Hill 7-4782

ELSIE’S
COMPLETE 

BRIDAL 
OUTFITS

347 E. 86th St.
TR 6-3563

EMPLOYMENT AGENCIES

NURSEŠ, RN’s—n. y.
Starting salary, $315 monthly

Starting salary, $225 monthly 
Schift Differential

4-12. $30 12-8, $15
Automatic inereases, many dthėr bene- 

fits. Active General Hospital.
Call Miss Bailey. TR 6-6600.

GOOD PAYING JOBS waiting for 
Maids — Cooks— Housekeepers

Alsopart time. Steady work. Sleep 
in or out — city or suburbs. Ali 

• conveniences. Mušt have recent re- 
ferences. GUILD EMPLOYMENT 
AGENCY, 200 West 135th Street, 
(Room 112) N. Y. City. Take 7th or 
8th Avė. Local to 135th Street.

VVEDDING RECEPTIONS

FRANK ANTUN’S 
OLD COUNTRY MANOR 

For the ultimate in Wedding Recep- 
tions. Banquets & Functions.

244 OLD COUNTRY ROAD 
(W. of Nevzbridge Rd) 

Hicksville, L L 
Peter Petralia, Mgr. OV 1-3300-1-2

HOTEL ST. JAMES — “A Home Away From Home” — 109 West 45th SL 
SINGLE from $3.00 Daily; DOUBLE (with bath) from $4.00 Daily. 
At Radio City and Times Sguare.Low Weekly Kates - Free Radio - 
21” TV — JUdson 2-5190

WOLCOTT HOTEL — 4 WEST 31st STREET, N. Y. CITY
Near Penu. Station - Macy’s and Gimbels.
Moderate Daily and Weekly Rates - Special Rates to Religious Groupes * 
LA 4-7800

HOTEL REX — 106 W. 47th STREET, N. Y. CITY
SINGLES — $2.75 - $3.00, DOUBLES — $4.00 - $5.00
SINGLE (bath) — $3.00 - $4.00, DOUBLE (bath) $6.00 - $7.00
Special Weekly Rates — Telephone PL 7-6360

POUGHKEEPSIE INN — 23 CANNON ST., POUGHKEEPSIE, N. Y.
120 Rooms - Television - Parking 
SINGLE - $6.50 to $10.00; DOUBLE -»$8.50 to $15.00. Special Rates “ 
to Religious Groupes. GL 2-2200. Stephen Anderson, Maiiager

IROGUOIS HOTEL — 44 W. 44th STREET, N. Y. City — MU 2-7464 & \ 
VVASHINGTON-JEFFERSON HOTEL — 318 TO. 51st STREET, N. Y. C.

Cl 6-7550.
Transient and Permanents — Special Rates to Religious Groupes.

DENNIS HOTEL — MICHIGAN & BOARDWALK. ATLANTIC CITY, N J.
475 ROOMS - MODERATE RATES 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES F
AT 4-8111 -j

NEW SAULPAUGH HOTEL — CATSKILL, N. Y. «
67 ROOMS - EUROPEAN PLAN from $3.50 up. - 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
CATSKILL 516

ORANGE INN — GOSHEN, N. Y.
40 ROOMS. - SFECIALIZING IN STEAK DINNERS - REASONABLE 
RATES TO RELIGIOUS GROUPES.
AX 4-5144

MANHATTAN TOWERS HOTEL — BROADWAY & 76th STREET, N.Y. C 
CITY — Coliseum Area — Parmanent - Transient — 600 Rooms 
Television — Group and Family Rates. 1

. SU 7-1900 (

HOTEL WASHINGTON — NETOBURGH, N. Y. 
150 ROOMS - GARAGE - PARKING 
Rates from $3.00. — Special Rates to Religious Groupes. 
JOhn 1-4200 -

MIDWAY HOTEL — lOOth STREET & BROADTOAY, N. Y. CITY.
Rates from $3.00 — SINGLES - DOUBLES — Kitchenette Studlo - 
Rooms. Low TOeekly A Spedal Monthly Rates. Transients - Permanents 
MO 6-7200

GOSHEN INN — GOSHEN, N. Y. ;
AMERICAN PLAN — REASONABLE RATES 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
AX 4-6123

BROADWAY CENTRAL HOTEL — 673 BROAlfcVAY. NEW YORK CITY 
DOWNTOWN AREA. Slngles from $2.00 Daily; $13 Weekly. Double* 
from $4.00 Daily; $21.00 VVeekly. Special Rates to Religious Groupes. 
OR 4-6300. BROADWAY at 3rd Street.

HOTEL CARTERET —- 2<» WEST 23rd STREET (Cor. 7th Avenue) 
PERMANENT A TRANSIENT. All 1 and 2 Room Suites with pantry 
and bath. Air Conditioned rooms and T.V. on reguest,.Centrally Ldcated 
WAtkin» 9-7060 — Ask for Ext. 6.________________________________

STORES

FRANCIS MANOR 
LIQUOR STORE

2571 Francis Lewis BoulevarJ
e Deliver BAyside 9-4220
FLUSHING - WHTrESTONE 

BAYSIDE

CRAFT
DECORATORS

MANUFACTURERS

E— COM„U.fRC!Al - 
INSTlTūriON"-' -

UN 4-6020 '

SPECIAL NOTICE TO OUB OUT-OF-TOWN GROUPES 
WHO WILL BE VISTFING NEW YORK THIS SUMMER. 
WE HIGHLY RECOMMEND THE FOLLOWING RES
TAURANTS FOR DELICIOUS FOODS - EXCELLENT

RT HILL Restaurant (Formerly Schmidts’ Farm) — SCARSDALE 
m off Central Avė. (Opposite Robert Hali). Dinner Served from 6 P.M. 
10 P.M. Wed. thru SaL Sunday 1 P.M. to 8 P.M. Full Course Dinner 
m $2.50. Continuous Music on Sunday. TOeddings, Banųuets & Parties 

our specfalty. For Reservations call SC 3-1625 — ŠC 3-9330.

“THE HlLLCREST” — Combination Touriet House & MoteiI
e of the Finest & Exclusive on the NORTH SHORE. Established 1930. 

Excellent Transient Facilitiea at modest Rates. Sorry! No Pets.
>3 Northern Blvd, Flower Hill, U L MAnhasset 7-4855

GILDO RESTAURANT 
on Manhasėt Bay — Port Washington, L. I. N. Y.

I Cuisine At Its Finest — LUNCHEON - DINNER - COCKTAILS
Closed Mondays PO 7-9750

the Villager who wants Real Itaftan Food make it CASA ALLEGRA 
ler Ne* Management of SANTO, former tnanager of San Rėmo Ofe; RAT, former 
drralter of Mtnetta Tavern. Luncbeon 30 c, Dinners a la carte. 142 TOEST lOth ST. 
tireea Wavrty PI. and Greenvlch Are.) — WAtkina 0-9781 — Closed Mondays

STEVE PHILIPS RESTAURANT 
1144 Yonkers Avė, Yonkers, N. Y. — BE 7-1583

popular apot apedallzlna In prima riba, iteakt, lobatera, chops, home-bakad 
trie*. L 12-3, 31.75-33; D 5-10. Sunday from 12, 33-35; a la carte menu aftar 10.

CocKtail lounge.

VVENDOVER FARMS RESTAURANT, Poughkeepx<e N. Y.
harmlng country e«tate. flnest Continental Cuigine wrved on *n outdoor dining 
■rrace. fimide dining room. of coume. m areli m the IVendover Bar. Boneless 
»ked chlcken. Open every day ezcept Monday. fT noon to 9:30 p.m. Lunchcon from 
1.00. dinner from 33.50. Dancing Saturday nights under the atara, also in tnain 
unge. Nightly entertainment. AXmini«t«r 7-23*2

SEAVIEW RESTAURANT, 188-11 L Inde n Blvd. St. Albam, L. I. N. Y. 
St. AlbMM ne-rest and mort int Imate Dtntng Spot 

Reaaonable Pricea — Cvrtcona Service 
DellciouK Food Preparod by Esperiencvd Chefs

JEA FOOD — STEAK DINNERS — Order» To Take Out — Phone LA 5-9801

BILL'S STEAK HOUSE. 203-02 Hlllelde Avė.. Hofli*. L.I. HO 5-1252
>n Franci!* L*wia Blvd. — Rimty of Free Parkimi. One of Oneen a Flnmt Dinlng 
»lacm. Fcatnring: P RIME STEAKS and INDIAN (KTCAN SHRIMP. Sunday Dlnnere.

Chef n Specialtlm livery Monday Nfght. Kitehcn open to 1 A.M. 7 daya 
Poihpadour Room Avatleblę For Weddinr» and Prlvate Partine

LD GOLDENROD — 85 Wa»hfngton Place (East of 6th Avenue) 
Featurlng New England Cooking at MODERATE PRICES 

pnebeon - Dinner ORamervy MBSS
Pnrty Room Avallable for Groups -- CIo*ed Sat. and Sun.

1113 ML Vemon Street

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street

SPAUDOS KIOSKAS

31 Spring St., New Britain, Conn.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak
Pirmadieniais iki 6 vai rak

CMCP

R epu b1i e 
Wine&Liquor Store 

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
Tel: EV 7-2089

Sav. ML. ir J. JOKŪBAIČIAI

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

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

TeL BA 3-9771

JUOZO IK IZABELĖS MISIŪNŲ ;
RAY’S LiętOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL ČHAPEJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES 4 RAMANAUSKAS

Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

New Britain, Conn<

Tel. BA. 9-II8I

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas 
74 Providence Street

Woreester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS. 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 
valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St., New Britain, Conn. 

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britain, Waterbury ir Hartford, Conn.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'<IS

Salės šokiams, vestuvėms iz kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K. Vai tai t j.
280 UNION AVENUE

Tel. EVergreen 4-9672
BROOKLYN 11, N. R.

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8; N. Y.

TELEF(»<AS 
APplegate 7-0349

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditionėr).

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.


