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Amerikoj ėmė šnekėti dėl užsienių politikos kitam dešimtmečiui
Amerika ima sirgti rinkimais 

ir tam reikalui prašneko apie 
Amerikos politikos programas. 
Demokratų patariamoji taryba 
gruodžio 6 paskelbė savo pa
reiškimą. Jame griežtai pasmer
kė Eisenhowerio vyriausybę ir 
dėstė savo programą. Gruodžio 
8 buvo paskelbtas Brolių Rocke- 
fellerių fondo specialistų ra
portas apie Amerikos užsienių

- politiką. Raportas nekritikuoja 
jokios vyriausybės, o tik dėsto,

* kokia turėtų būti Amerikos už
sienių politika per artimiausią 
dešimtmetį.

Demokratę taryba aštriai bu
vo suskilusi dėl politikos su So
vietais. Partijos užsienių komi
sijos pirmininkas Achesonas

.^ atstovavo. griežtoj politikos Ik 
nijai. Bet jis lifco vienas prieš 
Stevensoną, Rooseveltienę, Sy- 
mingtoną, Hunųphrey, kurie sto
jo už švelnios politikos liniją. 
Už tat demokratai pasiskubino 
kitą dieną pritarti Rockefelle- 
rių fondo raportui, kuris siū
lo liniją dešimtmečiui.

Kas toje linijoje populiari
nama bent tais klausimais, ku
rie dabar yra toki jautrūs: dėl 
Amerikos sąjungininkų, dėl So
vietų, dėl kom. Kinijos, paverg
tos Europos?
AMERIKOS NATŪRALŪS SĄ
JUNGININKAI — ATLANTO 
BENDRUOMENĖ IR VAKARŲ 
HEMISFEROS BENDRUOMENĖ

KOM. KINIJA YRA REALYBĖ 
KURIOS NEGALIMA PANEIG

TI
Raportas sako, kad kom. Ki

nija yra jėga, kuri nedings, jei 
ją išmesime iš savo minčių. 
Ją reikia pažinti, nors tuo ne
siūloma jos diplomatiškai pripa
žinti ar priimti Į Jungtines 
Tautas. Amerika turi nieko ne
daryti, kas labiau sublokštų ko
munistinę Kiniją ir Sovietų Są
jungą; jų skirtingi interesai ga
li

(Šitas raporto mintis aiškin
tojai suprato kaip siūlymą A- 
merikai, kad jos koresponden
tam būtų nekliudoma vykti į 
kom. Kiniją, nors paskutiniu 
metu pati Kinija jiem vizų ne
davė).

PAVERGTOM TAUTOM
EUROPA TUR PALIKTI SAVO 

DURIS ATVIRAS

A. A. ARKIVYSK. METROPOLITAS 
JUOZAPAS SKVIRECKAS
Kauno arkivyskupas metro

politas Juozapas Skvireckas š. 
m. gruodžio 3 mirė. Palaido
tas gruodžio 9 Zams, Austri
jos Tirolyje, kur išgyveno vi
sus tremties laikus vienuolyne 
drauge su savo sekretorium 
prel. K. Razminu.

išaugti.

LAURENCE S. ROCKEFEL- 
LER. pagrindinis Brolių Rocke. 
fellerių fondo raporto autorius.

Raportas siūlo skatinti Eu
ropos politinę ir ūkinę vienybę. 
"Besiplėtojanti Europa turi pa
likti atviras duris tom valsty
bėm ir tautom, kurios istoriš
kai jai buvo artimos, o dabar 
yra įtrauktos Į Sovietu orbitą. 
Satelitiniu valstybių tautos tu
ri didžiąsias europines tradici
jas. Jos turi būti sveikinamos 
bet kuria proga, kuri duoda 
jom dalyvauti jos kultūriniame 
ir intelektualiniame gyvenime".

AR DEŠIMTMEČIUI SIŪLOMA 
POLITIKA DAUG SKIRIASI 
NUO EISENHOWERO POLITI
KOS?

Raporte teisingai ir aiškiais 
žodžiais Įvertinti Sovietų agre
siniai siekimai. Amerikai tesiū
lo defenzyvinę politiką.

Amerikai siūlomos politikos 
esmė gali būti taip išreikšta: 
jei su esama padėtim Sovietai 
sutinka ir naujos agresijos ne
rodo, tai galima koegzistencija. 
Patį koegzistencijos vardą ap
eidamas, raportas jos turinį 
išreiškia šiais žodžiais:

“Taigi tarptautinė bendruo
menė gali apimti kiekvieną 
valstybę, kuri nesiekia primes
ti savo gyvenimo linijos kitiem.
Kiekviena komunistinė valsty- . 
bė, kuri yra pasiryžusi prisiima 
ti atsakomybę ir tarptautinio 
gyvenimo tvarką, gali būti pri-

imtinas ir konstruktyvus tos 
grupės narys".

Esminė šio samprotavimo 
klaida —komunizmas negali 
atsisakyti nuo savo gyvenimo 
linijos primetimo kitiem; atsi
sakydamas jis nustotų buvęs 
komunizmas.

Nuo dabartinės vyriausybės 
linijos ji tesiskiria vienu laips
niu arčiau Į koegzistenciją su 
Maskva ir Kinija.

Kai demokratai jai pritarė, 
tai demokratų ir respublikonų 
praktinė užsienių politika daug 
nesiskiria, o skirtumus tesisten- 
gia pūsti tik rinkimam.

Arkivyskupas metropolitas J. 
Skireckas išgyveno 85 metus 
ir per du mėnesius — buvo 
gimęs .1873 .rugsėjo 18 (naujuo
ju 'stilium spalio 1) Krinčino 
parapijoje.

Kunigu išbuvo 60 metų — 
buvo Įšventintas 1899 birželio 
24 (liepos 6).

Semi nerijos bei universiteto 
profesorium išbuvo 42 metus 
— nuo 1902 pradėjo profeso
riauti Žemaičių kunigų semi
narijoje, paskiau universitete 
iki 1944 pasitraukimo iš Lietu
vos.

Vyskupu išbuvo 40 metų — 
buvo Įšventintas 1919 liepos 13 
ir paskirtas Kauno vysk. Pr. 
Karevičiaus pavaduotoju.

ARKIVYSKUPAS METROPO
LITAS J. SKVIRECKAS

Jungt Tautose dėl Vengrijos
Jungt. Tautose kalbos dėl 

Vengrijos gali baigtis tik šešta
dienį. Gruodžio 8 aštriai kirto
si dėl Vengrijos Amerikos at
stovas Cabot Lodge j r. ir So
vietų Kuznecovas bei Vengri
jos užs. min. pavaduotojas Ja
nos Peter.

Lodge sakė, kad Vengrijoje
Raportas pasisako prieš tau

tų ir valstybių suuųifonnįnįnią. 
už jų teisę dalyvauti tarptauti
nėje bendruomenėje su savo 
skirtingom kultūrom, sava so- Lenkijoje režimas pagriežtė- boję laikytųsi "socialistinio re- 
cialine struktūra, savom religį- jo Maskvos pavyzdžiu. alizmo".
jom, su savo skirtinga gyveni
mo linija. Natūralu jom reikš
tis regioniniais blokais, sąjun
gom. Kai dėl Amerikos, tai ji 
yra natūralus narys Atlanto 
bendruomenėje. Kita Amerikai 
natūrali bendruomenė yra va
karų hemisfera — Kanada ir 
pietų Amerikos valstybės. A- 
merikos politika — stiprintis 
tose bendruomenėse.
SOVIETŲ DABARTINIU ME
TU AGRESINIAI SIEKIMAI 
YRA PAREMT SMURTU, BET 
TAM TIKRA EVOLIUCIJA GA
LIMA.

Raportas mato, kad Sovietų 
dabartinis siekimas Europoje 
yra paimti Europą į savo kon
trolę".

Šveicarų Die Weltwoche pra
nešė, kad Chruščiovas, viešė
damas Rumunijoje, slaptai iš
sikvietęs Lenkijos Gomulką. 
Gomulkai Chruščiovas padikta
vo, kad tuojau būtų įvykdytos 
radikalios ūkio reformos, pa
šalinti iš partijos bet kurie re- 
vizionistai, pagriežtinti varžy
mai Bažnyčiai, suvaržyti inte
ligentai, labiausiai kultūrinin
kai. To reikalavimo vaisiai Len
kijoje jau pasirodė:

— Vyskupam paskirti 
trolieriai.

kon-

kny-

Mato, kad komunizmas nu

—Sustiprinta cenzūra 
gom ir laikraščiam. Vienas poe
tas, kuris parašė eilėraštį Po
znanės darbininkų garbei, bu
vo nuteistas 3 metam. Gruo-

— N. Y. Times korespon
dentas Rosenthal buvo išvary
tas iš Lenkijos, o kai jis, išvy
kęs, tęsė straipsnius apie Len
kiją. uždraustas parduoti Len
kijoje N. Y. Times.

Weltwoche sako, kad iš Ru
munijos parvykęs Chruščiovas 
spaudos konferencijoje Krem
liuje gyręsis korespondentam, 
kad Rumunijoje turėjęs geras 
atostogas, nušovęs tris lokius, 
vieną lapę ir kelis zuikius. Da
bar laikraštis vadina Gomulką 
vienu iš tų nušautųjų, tik ne
žinia. ar Chruščiovas jį laikė 
lokiu, ar lape ar zuikiu. •

persekiojimai tebetęsiami: ragi
no, kad Jungt. Tautos pavestų 
ir toliau Leslie Munro sekti 
Vengrijos gyvenimą ir infor
muoti Jungtines Tautas. Jung
tinės Tautos —-sakė Lodge —- 
turi pasakyti Sovietam ir Veng
rijos .valdžiai: nustoki t perse
kioję, o vengram pasakyti: jūs 
nesate užmiršti.

Sovietų Kuznecovas vėl kar
tojo, kad Amerika atnaujina 
šaltąjį karą, kuris priešingas 
“Camp David” dvasiai. Su to
kiais nutarimais nebus skaito
masi, nes tai kišimasis į vid. 
reikalus.

Įdomu, kad Sovietai atgabe
no Vengrijos valdžios vardu 
kalbėti užsienių reikalų min. 
pavaduotoją Janos Peter. kuris 
yra kalvinistų dvasininkas.

1955 ZAMSE: iš kairės Amerikos Balso Europoje vedėjas Juozas Laučka, 
arkiv. sekretorius prel. Klemensas Razminas, arkiv.. metropolitas Juozas 
Skvireckas, vyskupas Vincentas Padolskis ir šv. Kazimiero kolegijos eko
nomas kun. Antanas Jonušas. <

Arkivyskupu metropolitu iš
buvo 33 metus — buvo paskir
tas 1926 balandžio 4 sudarius 
Lietuvos bažnytinę provinciją.

išbuvo 15 metų, lai- 
nuoša'iai Zamsė. iš 

ten nuvykęs aplankyti Šv. Tė
vo, o į tremtyje atsidūrusius 
lietuvius pasirašęs kelis ganyto
jiškus laiškus. Paskutinius me
tus išgyveno jau paliegęs ir glo
bojamas.

Lietuvos okupacinė valdžia 
nebuvo paleidusi jo iš savo 
akių. Vienu tarpu sovietų re
patriacijos karininkai mėgino 
prie jo prieiti. Bet arkivysku
pas metropoiitas nesileido kal
bamas. Paskutiniu laiku buvo 
suplanavę gauti jo sutikimą 
parvežti jį į Lietuvą. Ir šiuo at
veju jie nieko nelaimėjo.

stojo bi eksportine gera va- džio 3*5 įvykusiame rašyto j y 
suvažiavime buvo paskelbtas
valdžios reikalavimas, kad ra
šytojai būtų valdžios propagan-komas ir plečiamas pirmiausia

jėga dos dalyviai ir kad savo kūry-
Mato, taip pat, kad Sovietai,

šiam priešui šantažuoti arba Karaliaučiaus laikraštis 
tiesiog užputo bo įspėjimo.

Tačiau raportas tiki, kad So

K OVOJ E BENT ŽODŽIAIS

Popiežius apie spaudos laisvę
Popiežiusragina Įstatymais su- da turi turėti tikrumą, kad 

skelbia tiesą; turi jausti parei-drausminti spaudą
Romoje katalikų 

kongresas svarstė 
laisvės klausimą įstatymų ribo
se”. Gruodžio 8 juos priėmė 
popiežius Jonas XXIII ir tuo pa
čiu klausimu kalbėjo. Nurodė 
spaudos įtaką moraliniam ir re
liginiam gyvenimui, kreipda
mas į tai dėmesį tėvų, auklė
tojų, valstybės žmonių, įsta
tymų leidėjų, teisininkų, spau
dos organizatorių ir leidėjų. 
Kalbėjo apie neteisingai su
prantamą spaudos laisvę' ir 
spaudos paskirtį.

Spaudos paskirtis — kalbė
jo popiežius — ne tik infor
muoti, bet ir formuoti. Niekas 
negali paneigti, kad spauda nė
ra tik priemonė viešai opini
jai reikšti. Ji yra ir priemonė 
opinijai formuoti, o kartais o- 
pinijai ir deformuoti.
Informaciją skelbdama, spau-

teisininkų
“spaudos

Arkivyskupas metropolitas J. 
Skvireckas Lietuvoje šalia ei
linių administracinių ir pedago
ginių darbų labiausiai buvo pa
sireiškęs kaip kabinetinio,

gą skelbimo laisvę riboti die- plunksnos darbo žmogus. Svar- 
viškaisiais ir pozityviniais Įsta- blausias to darbo vaisius yra 
tymais.

Nors 
laisvas, bet jis neturį teisės 
pažeisti 
nuosavybės, taip ir spaudos 
laisvė nereiškia, kad ji gali 
griauti pagrindus, kuriais re
miasi žmonijos gyvenimas — 
dorovę ir religiją.

Popiežius ragino 
laisvę drausminti įstatymais.

asmuo turi teisę būti

savo artimo laisvės ir

Šventojo Rašto vertimas. Ver
timo antra ir pataisyta laida 
yra išėjusi jau Vakaruose. Tai 
yra didžiausias arkivyskupui J. 
Skvireckui paminklas.

šventojo Rašto vertimu ar
kivyskupas metropolitas J. 
Skvireckas atsistojo šalia anks
tesnių darbo iniciatorių vysku- 

spaudos po Giedraičio, vyskupo A. Ba-.
ranaųsko.

dinti saugumo reikalam sumų. 
O jos parodytų, kad jėgos per
svarą Amerika yra pasiryžusi 
išlaikyti.

Jėgos persvara įtikintų drau-

vietų viduje gali būti duodama 
daugiau pasireikšti asmeniui ir 
tenkinamas viešojo vartojimo 
reikmenų pareikalavimas.

Kokią taktiką raportas siūlo 
Amerikos politikai su Sovietais?

lini ngradska j a pravda” rašė, 
kad iš Karaliaučiaus “nelega- Panamos vėliava

— Valstybės departamentas 
pritafė. kad Panama gali iška
binti savo vėliavą šalia Ameri
kos vėliavos kanalo zonoje.

leško ūkinės vienybės
Valst. sekr. pavaduotojas 

Dillonas gruodžio 7 buvo Lon
done, iš ten vyko į Bonną. 
Briuseli ir Paryžių. Nori išsi
aiškinti. ar galima pašalinti ne
susipratimus tarp Anglijos ir 

•/Europos kontinento dėl ūkinio 
bendradarbiavimo, o taip pat 
dėl prekybos išplėtimo su A- 
merika.

Prezidentas Ersenhoweris ap
lankė Italiją, Vatikaną, Turki
ją, Pakistaną. Afganistaną. Ke
lionė pasisuko atgal. Visur su
tinkamas su dideliu palankumu.
Tačiau kelionės reikšmė verti- gus ir neutraliuo.^us. kad A- 
nama nevienodai. merika yra pajėgi taiką išlai-

. ., . . ., kvti. kai į ja kėsinsis Sovietai.Pats prezidentas buvo pareiš- * • * J -
kęs. kad jis nori Įtikinti pa
saulį. jog Amerika nuoširdžiai 
siekia taikos ir teisingumo ir 
pasiryžus padėti kitiem, kurie 
to siekia.

Tačiau jei ir nesustiprintų 
Vakarų vienybės ir tvirtybės 
prieš komunistų grėsmę, tai 
prezidento kelionė sustiprins 
jo partijos prestižą rinkimuose. 
1952 rinkimuose Eisenhoweris

M. Higgins (NYHT) betgi keliavo Į Korėją Tkaro baigti", 
klausia: argi tuo Amerikos nuo- ateinančių mėtų rinkimus turi

liai” pasišalino eilė gyventojų 
rusų. Prieš juos bus imtasi prie- 
monių, kadangi “sabotavo si- 
cialistinę statybą”, šių metų lokys, lape ar zuikis? Lenki- 
pabaigoje būsiąs vykdomas nau- i°s k,m- sekr Comuika.____________
jas planas papildyti .Karaliau-

Siūlo, pirmiausia derybas, kad čiaus ir Rytprūsių gyventojų — Senato komisija gruodžio 
būtų padaryta “nors kukli pa- skaičių. Esą pramonei ir ūkiui 7 pradėjo tirti vaistų kainas,
žanga ar bent išaiškinta pade- trūksta 20,000 darbininkų. Laik- Artričio vaistų kaina yra 1000

...... ............ raštis aiškina, kad tarptautinės procentų savikainos, hormoni- 
Kiek toli derybos.....gali eiti? padėties akivaizdoje vyriausy- niai, vaistai moterų ligom kaš-

Raportas įspėja — Amerika ne- esanti priversta “daugiau 
turi leistis į kompromisus, ku- žmonių atgabenti į šią sritį, kad 
rie priverstų Vakarus trauktis mes visada būtume pasiruošę

— šioje Sovietų Sąjungos da
lyje taip pat”.

iš Berlyno, paleisti Nato, per
leisti vakarų Vokietiją sovietų 
sferai ar kitaip siaurinti lais
vas valstybes.

Derybų "galimybė* turi būti 
laikomo* atviros, tačiau Vaka-

tuoja net 7079 proc. savikai
nos. Komisija aiškina tą plė
šikavimą.

— N. Carolinoje iš kalėji
mo pabėgo 20 kriminalistų. Jie

—Sovietų S,jungo, paskelta- ginkluoti šautuvais ir revolve- 
rtirvnntniii cnrnftrmac zlttrt- T131S.tas gyventojų surašymas duo- nais-

da keistą vaizdą apie vyrų ir — Kuboje nuteisti trys ame-
rai negali priimti iliuziniu su- moterų skaičių. Vyrų esą rikiečiai už veiklą prieš Castro
tarčių". milijonai, moterų 140 mil. 25-30 metų.milijonai, moterų 140 mik

Prekybos nori ir Suomija 
Suomijos užsienių prekybos 

25 proc. eina į Sovietus ir 5 
proc. į satelitinius kraštus. Suo- 

Kiek pinigo duoda Panamos . mjaj su kartumu priekaištauja 
kanalas? __

Amerika sumokėjo prancūzų tegul ir Vakarai perka: ta- 
kompanijai 1903 už kanalo kon
cesijos perleidimą 40 mil. dol.
Sumokėjo naujai Panamos vals- 
tybei 10 mil. ir toliau kasme- H b konniktas kilo dėl 
tmes nuomos 230.000 dol. Indijos Nehru pareiskinM jog

Panama gauna dabar netie- Vokietijos sujungimo niekas 
sioginių pajamų iš kanalo. Ja- nenori.
me dirba 16,000 panamiečių. — Amerikos laivyno spraus- 
kurie uždirba metam 24.5 mil. minis . transportinis lėktuvas 
Iš amerikiečių, kurie ten gy- Kalifornijoje pasiekė aukščio 
vena, turi dar 47 mil. pajamų, rekordą — iki 98.560 pėdų. 
Iš kanalo kompanijos Panama Sovietinis rekordas buvo 94. 
gauna nuomos 1,930.000 dol. 658 pėdos.

širdumu abejoja Italija, Turki
ja ir kt.. ar Amerikos bėdos 
pasaulyje kyla dėl to. kad kas 
abejotų Amerikos taikingumu? 
Ji mini vieną Europos diplo
matą. kuris pasakęs:

"Jei yra abejonių, tai tik ne

išgelbėti dabartinė kelionė "tai
kai stiprinti".

Gal dėl to A. Stevensonas ir 
pasisakė prieš ją.

—J. Alsop (NYHT) prane
šė. kad Sovietų tarpkontinenti-

Amerikos taikos noru. Yra abe- n^s balistinės raketos pagrin- 
Vakaram: jei nori mum pade- jonių jos pajėgumu taiką iš- dus nuo kurių jos iššaujamos.

■ laikyti. Jei Amerikos jėgos ir turį jęjjnojamus Amerikoje* jie
da nebūsim taip priklausomi toliau silps, palyginti su Sovie- pastoviaj Įteisvti Alsop sako, 
nuo Maskvos. tų Sąjungos, tai, aišku, rizika kad tai naujas'sovietinis prana-

—Vokietijos ir Indijos dip- laikytis kietai pavirs rizika pra- $umas nes Amerikai sunku 
laimėti. Jei Sovietai jus nuga- |>us nustatvti kur so-
lės erdvėse, tai gatvės žmogui, vietinės raketos židinys, 
rodysis, kad Sovietų galimybės 
padidės nugalėti jum ir kitose 
srityse. Yra keista, kad prezi
dentas psichologinių nuotaikų 
žinovas daugelyje sričių, to ne
mato čia".

Tokia išvada taikoma prezi
dentui, kuris nesutinka padi-

— Karagandoje, vidurio A- 
zijoje. spalyje buvo streikas 
plieno pramonėje Tai paaiškė
jo tik dabar, kada buvo pakeis
ta vietinė valdžia, it Maskva at
siuntė nauja saugumo viršinin
ką.



ii LIETUVOS

vienai

mą pasisako autorė ir išeivijo-

aktorė,

BENEDICTINEIDEALI DOVANA

Viena iš mokinių tuojau pat 
teisingai atsakė: gimimę kont-

mediją), teatras vėl susigrąžins 
savo magiškąjį žavesį, visuome-

To paties dienraščio lapkri
čio- 24 St Barzdukas rašė apie

gėda, tokios tautos nepaverg
site”.

Nmv York* šiom dienom vie
noje aukštesniojoj mokykloj 
mokytoja paklausė mokines: 
kokis klausimas šiuo motu su* 
IrAlA dauauMsi*

J| PROVOKAVO. Šen. Kennedy 
kandidatas i prezidentus.

Tas ginčas spaudoje dabar 
populiaresnis už viršūnių kon
ferenciją ir prezidento kelionę 
į Aziją, Afriką, Europą ~

Ginčas į Amerikos viešumą 
atėjo iš Jungtinių Tautų. Ten 
demografai apskaitė, kad da
bartiniu metu pasaulyje yra gy
ventojų 2,855,000,000, o 2000 
metais jų būsią 6,267,000,000. 
Dabar Azijoje yra 56 procentai 
visų pasaulio gyventojų, o tada 
bus jau 62 procentai. Taigi Azi
ja ims dominuoti vis daugiau 
ir daugiau.

Gen. W. H. Draper komite
tas užsienio pagalbos reikalam 
liepos mėn. siūlė . prezidentui, 
kad Amerika paremtų valsty
bes, kurios norės kontroliuoti 
ir sulėtinti savo gyventojų prie-

Protestantų bažnyčių pasau
linė taryba pritarė gimimų kon
trolei. Kiti nuėjo dar toliau — 
siūlė, kad Amerika pagelbėtų 
kitiem kraštam jų gyventojų Kodėl Amerika taip staiga 

susidomėjo gimimę kontrolės 
projektais?

Pačiai Amerikai tai neaktua-. 
lu. Ir jokia valstybė nėra jos 
prašiusi tokios pagalbos. Laik
raščių vedamieji stengėsi nu
rodyti, kad tai tik “akademi
nis” ginčas. Tačiau noras, kad 
dėl jo pasisakytų kaip tik po
litiniai kandidatai į preziden
tus, rodo, jog gimimų kontro
lė norima išnaudoti rinkimų 
propagandai.

Ypačiai tais klausimais buvo 
mėginami provokuoti galimi 
kandidatai katalikai —Kenne- 
dy, Brown, Wagneris. -

Ir jie davėsi provokuojami 
daugiau ar mažiau. Užuot atsa
kęs, kad Amerikos politika tu
ri svarbesnių klausimų, Kenne
dy aiškinosi išsisukinėjamai, 
kad jis, jei būtų prezidentas, 
pasielgtų pagal savo duotą prie
saiką ir pagal Amerikos inte
resus. Išmintingiausiai padarė 
daugumos lyderis Lyndon B. 
Johnson, tuo reikalu atsisaky
damas kalbėti ir įspėdamas:

Amerika negali vadovauti 
laisvajam pasauliui, jei jos gy
ventojai eikvoja savo laiką ko
vai tarp savęs rasiniais ar re
liginiais klausimais. M.

VOKIETIJOJE ant šaligatvių gro
telių*-pritaisomos ploktės, kad ei
damos moterys nenusilaužtų batu 
kų kulnų. iįč

Klaipėdos dramos teatro di
rektorius yra B. Juškevičius, 
jis rašo “Sovetskaja Litva”, kad 
pereitą sezoną didelio pasise
kimo turėjo J. Grušo drama 
“Tėvas ir sūnus” savo aukštais 
meniniais privalumais. Šiemet 
J. Chlevickis parašė pjesę apie 
kom. partijos pogrindinį veiki
mą Lietuvoje, o V. Miliūnas 
apie Kuršių Marių žvejus.

-- -Teatras buvo surengęs “te
atro savaitę”. Jos metu paskai
tom buvo mėginta suartinti vi
suomenę su teatru.

Vilniuje naujas fakultetas
Vilniaus universitete nuo šių 

metų atidarytas naujas fakul
tetas — visuotinės kultūros fa
kultetas. Jis organizuotas kom
jaunimo iniciatyva. Jo klausy
tojai — daugiausia meninės sa
viveiklos nariai. Klausytojų ga
lįs turėti iki 500. Pirmą paskai
tą skaitė apie muziką muziko
logas S. Yla.

prieauglį mažinti patarimais ir 
pinigais.

Amerikos katalikę vyskupai 
atsakė, kad katalikai neparems 
jokios viešosios pagalbos nei 
namie nei užsieniuose gimimę 
skaičiui mažinti dirbtinu būdu. 
Pasisakė prieš viešę ję fondę 
vartojimą tam reikalui.

Kalifornijos protestantų vys
kupas James A. Pike, iš kata
likų perėjęs į episkopalus, tuo
jau permetė klausimą į politi
ką. Pasisakęs prieš katalikų vys
kupų pareiškimą, jis iškėlė 
klausimą: o kaip pasielgs kata
likai. kurie yra kandidatai į 
valstybės atsakingas pareigas? 
ar jie jausis, kad jiem priva
lo;;! v'-.ski- ?v nurodvmai. Tai

no pjeses.
Pasisako prieš veikalus, kurie 

tesiekia padaryti publikai pra
mogą. Toki veikalai tik nuže
mino patį teatrą publikos aky
se. Jei norima prašnekti į jau
nimą, tai autorė samprotauja: 
“Tik visapusiškai vertingą vei
kalą. pasirinkdamas (stiprių ais
trų tragediją, rimtų problemų 
dramą, talentingai parašytą ko- garbė, o gyventi vergijoje

Kaip scenoje ištartas žodis 
gauna ypatingos jėgos, ilius
truoja autorė pavyzdžiu iš Lie
tuvos. “Neseniai Kaune su re
tu pasisekimu praėjo J. Grušo 
tragedijos “Herkus Mantas” pa
statymas. Teatro kasa buvo ap
gulta, žmonės pavieniui ir’bū
riais plaukė iš provincijos šio 
nepaprasto spektaklio pasižiū
rėti ... Pagaliau mus pasiekė 
veikalo egzempliorius, kurio 
62-me puslapyje raudonu pieš
tuku buvo pabrauktas šitoks sa
kinys: “Laisvės mintis nemirš
ta, kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta, kad mirti už laisvę — Jaunimo ir senimo bendras 

kelias

Daugiausia kalba apie akto
rių, jaunąjį aktorių. Skatina jo 
entuziazmą apeliuoja į lietuviš
kos visuomenės moralinę jam 
paramą; primena, kad duodant 
knygom premijas verta būtų ir 
teatrinius pastatymus panašiu 
būdu įvertinti.

šauksmas nuoširdus, gilus, 
svarbus, remtinas, tik jis turi 
būti konkretizuotas. Jis skiria
mas jauno aktoriaus, jaunam 
žiūrėtojui. Tačiau neatmestinas 
ir tas teatras, kuris yra skiria
mas senesniam žiūrovui ’

KAS UŽ GIMIMŲ KONTROLĖS 
SLEPIAS?

Oficialiai skelbiama, kad gi
mimų kontrolės klausimas iš
kilo dėl negalėjimo visus žmo
nes išmaitinti; didėjantis prie
auglis atneš badą.

Yra tiesą kad badas žiūri į 
akis Indijoje, Kinijoje. Badau
ti tenka net Lenkijoje ir ki
tur bolševikų valdomuose kraš
tuose. Tačiau

už susirūpinimo ję badavi
mu slepiasi pirmiausia sočięję 
egoizmas, baimė, kad padaugė
ję badaujantieji išties ranką į 
tuos, kurie yra užgrobę žemės 
plotus, bet nei patys ję nepa
jėgia išnaudoti, nei kitiem ne
nori užleisti.

Tokia padėtis labiausiai yra 
ištikusi Aziją. Kinijoje vienoje 
kv. mylioje turi išgyventi 150.9 
gyventojai, Indijoje 301.6, Ja
ponijoje net 630.4. Tuo tarpu 
Azijos didelius plotus yra už
ėmusi Sovietų Sąjungą Visos 
Sovietų Sąjungos valdomos te
ritorijos gyventojų tirštumą 
vienai kv. myliai “Journal 
American” almanachas nurodo 
23.3 gyventojus. Atsimenant, 
kad tirščiausiai gyvenama So
vietų Sąjungos europinė dalis, 
tenka prileisti, kad

Azijoje Sovietai valdo labiau
siai tuščius plotus. Juos sten
giasi dabar pripildyti, gabenda
mi gyventojus iš Europos, or-

PROVOKACIJĄ ATMETĖ. 
Johnson, daugumos lyderis, 

nurodo 86 gyventojus 
kv. myliai).

Alkanos Azijos tautos 
linge* sau didesnės vietos. Bet 
užleisti jom tuščius plotus — 
ne, niekados. Geriau tegul bus 
pasiūlyta jom kitokia pagalba 
—sukontroliuoti gimimus, su
mažinti prieauglį. Tik tegul 
tokia "gera širdis" bus parody
ta per Jungtines Tautas, dar 
geriau per Ameriką__ (Sovie
tai užtenkamai pagarsėjo žudy
dami suaugusius, tegul Ameri
ka garsės, padėdama žudyti ne
gimusius .... ir pasitarnaudama 
Sovietę valdomos teritorijos 
neliečiamybei).

Dovanos knygom
Vilniaus kai kurie knygynai 

sugalvojo išpopuliarinti dova
nas knygom. Jie paruošė kny
gų rinkinėlius, sudėjo jas į ce
lofaninius maišiukus, perrišo 
kaspinėliu. Pirkėjui beliko tik 
pasirinkti maišiuką ir sumokėti 
pinigą. Tačiau “Sovetskaja Lit
va” priekaištauja, kad rinkinė
liuose esą labai menkos vertės 
knygų. Jas esą knygynai norė
ję iškišti su geresnėm knygom.

Šiaulię "karingi ateistai"
Šiauliuose — rašo “Sovests- 

kaja Litva” — vis dar veikia 
katalikai, pravoslavai, sektantai. 
Vis dar jų įtakon pakliūva da
lis jaunimo. Laikraštis prime
na pareigą kovoti su religija ir 
pasakoja, kas ir kaip tai daro 
Šiauliuose.

Daugiausia kovai prieš tikė
jimą padeda “karingi ateistai” 
iš Šiaulių pedagoginio instituto 
ir vidurini^ mokyklų. Tokiais 
“karingais ateistais” laikraštis 
vadina instituto inspektorių 
Morkūnaitę, mokytojus Kuzmie- 
nę, Pošką, Petraitytę, Jonaitį.

Į 'ateistinę propagandą esą 
įtraukti gydytojai ir inžinieriai. 
“Sumbro” kombinate, “Verps
to” trikotažo fabrike, mėsos 
kombinate, durpių įmonėje ir 
kitur organizuojami “klausimų 
—atsakymų” vakarai. JuOse į 

religinio turinio klausimus duo
dami ateistiniai atsakymai.

Kas tvarko Lietuvos tinklą
“Sovetskaja Litva” rašo, kad 

Lietuvoje nėra centro, kuris 
koordinuotų dujų, šilumos, te
lefono tinklo tiesimą. Visi pro
jektai tiem reikalam ateina iš 
Leningrado.

Dujų tiekimo vamzdžiai tie
siami tarp Dašavos, Vilniaus, 
Rygos.

Politika ir gimimų kohtrolŠ 
Reikale* populiaresnis už viršūnię knnhiijįHfą. Šį 

baisu tę, kurie gyvena, bet kuri* dar negimę. K 
no* rankos nesi«ktę dar tuščię, nogyvonamę ploty, sugalvo
jo jom gimimę kontrolę. — K* bijosi Sovietę Rusija ir ko 
baiminasi amerikiečiai? — Pirmoji pagarsėjo žudydama su
augusius, antrajai norima įkalbėti, kad išgarsėtę žudydama 
negi minusius.

Azijoje gyventojų tirštumas yra 
menkas. Sovietų' valdomi Ari- 
jos plotai yra natūrali vieta A- 
zijos gyventojam plėstis. Sykiu 
yra grėsmė, kad alkanos ran
kos ten pirmiausia bus išties
tos į plotus, kuriuos gamta lei
do lygiai visiems • *

Kiek Sovietų valdomi plotai 
yra tušti, kiek jie yra apžio
ję dideles- teritorijas, rodo jų 
gyventojų tirštumo palyginimas 
su Europos vakarų valstybė
mis: Prancūzijoje vienai kv. 
myliai tenka 205.8, Vengrijo
je 275.9, Italijoje 415.5, Vokie
tijoje 534.2, Belgijoje 759*9. 
(Lietuvoje Us pats almanachas

Draugo lapkričio 28 B. Pū- 
kelevičiūtė, rašytoja ir teatro 

*. “Lietuvių teatras 
išeivijoje” kelia balsą prieš iš
eivijos teatro ligšiolinį reper
tuarą, prieš atnaujinimus tų 
veikalų, kurie buvo rodomi Lie
tuvoje: Pirmą skambutį, Mo
kyklos draugus, Glušą, Vaičiū-

p?aiškiai buvo provokacija prezi-
| | KgaUHV dento rinkimų reikalui. Laik- 

raščiai tuojau kreipėsi į kan- 
didatus prezidento rinkimuose, 
Vd jie pasisakytų. Ypačiai ieš-

jis provokavo. Episkopais katalikų kandidatų nuo- bas ir pramoriST miestus, 
monių. Ir spaudos puslapiuose Tačiau vis tiek sovietinėje

nės pasitikėjimą ...”
Pasisako už teatrą, kuris kel

tų ir organizuotų išeivijos vi
suomenines nuotaikas. “Išeivi
jos aktorius giliai tiki, kad kul
tūrinė veikla yra aktyviosios re
zistencijos priemonė, kad spek
taklis yra lietuviško žodžio ma
nifestas, tautos gajumo apraiš
ka ir tuo pačiu — protestas

Autorė samprotauja: “šito 
sakinio, šito žodžio —ne pus
balsiu ištarto, ne baimingai su
šnabždėto, bet skriejančio nuo 
scenos visoje savo žėrinčioje 
jėgoje ... šito laisvės šauks
mo išsiilgę plaukė žmonės į 
Kauną, į “Herkus Manto” spek
taklį.” ’ ,

Už šitokio veikalo, aktoriaus,

du konkrečiu pavyzdžiu, kaip 
gali būti remiama bendruome
nė darbais. Esą Jew Jersey su
siorganizavusi lietuvių studen
tų sąjunga ir pranešusi {Stojan
ti į lietuvių bendruomenę, pri
siimdama jos pareigas. Taip 
pat profesorių draugija Ameri
koje, švęsdama savo dešimtme
tį, pranešė laikanti save bend-

• Šeimoms
• Religiniams vienetams
• Karitatyvinėms įstaigoms
• Krikšto tėvams
• Giminėms
• Bendradarbiams
• Kartikiams

scenos, žiūrovo bendradarbiavi- ruomenės apylinke.prieš okupantą”.

MOŠŲ SKYRIAI

1241 N. Ashland Avė.,

WAInut 3-1747
Norėdami daugiau Informsoljų reikalaukite mūsų firmos katalogų

CHICAGO 22, ILU 
HUmbolt >2118

DETR0IT 12, MICH 
TOwnsend 8-0290

651 Atbany Avenue, 
HARTFORD, «0NN. 

CHapel 7-5164

107 So. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, CALIF. 

DUnkirk 5-6550

APPLE BUTTER
DOVANŲ SIUNTINIUS GALIME PASIŲSTI Iš VIE
NUOLYNO JUMS IR JŪSŲ DRAUGAMS UŽ $3.95*

Trys dideli stiklai senoviško recepto obuolinės košės (apple butter) gražioj dėžėj 
ir bet kur pasiunčiami stipriai įpakuoti. Užsakydami dabar sutaupysit laiko. 
Garantuojame jog būsite patenkinti: Pakietų svoris 6 svarai ir 8 uncijos.

PACKAGE EXPRESS & Travel Agency, Ine.
LICENSED BY U.S^.R.

TeL IN 7-6465 Ir IN 7-7272— 1530 Bedford Avenuė.
► NEWARK, N. J. — 312-314 Markei SL Td. MI 2-2452 ir BO 2-1681, BOw8ng Gnea 9-6992 J

• Per mūsij firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku e Visi muitai apmokami 4 
vietoje mūsą įstaigose, gavėjas nieko nemoka, e Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
.-..i.r; v;:-iu prekių e Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%.

įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak.

; BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA 23, PA.
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Lenktynės aplink pasaulį
Prezidento D. Eisenhowerio 

kelionė po įvairius ir tolimus 
kraštus yra pirmoji Jungtinių 
Amerikos Valstybių istorijoje. 
Šio krašto prezidentai seniau 
retai kur keliaudavo. Tam bu
vo dvi priežastys. Viena, Jung
tinės Amerikos Valstybės gana 
ilgai gyveno uždaros, atsisky
rusios nuo kitų. Antra, anks
čiau nebuvo tokio greito susi
siekimo, kad trumpu laiku ga
lima būtų aplankyti visą eilę 
valstybių.

Tačiau ne tos dvi priežastys 
nulėmė prezidento D. Eisenho- 
werio kelionę. Adlai Stevenso- 
nas teisingai pastebėjo, kad 
Baltieji Rūmai pasekė Kremlių. 
Nikitos Chruščiovo važinėjimas 
iššaukė Ameriką lenktynėm ap
link pasaulį.

DARBININKAS

Savarankiškas ir organizuotas veikimas katalikų akcijoje

tais kraštais. Uždarumas pasi-. 
baigė, tačiau ne dėl Jungtinių 
Amerikos Valstybių noro, o dėl 
Sovietų Sąjungos spaudimo.

Sovietų Sąjunga 
geriau pasinaudoti 
karo vaisiais, negu
Amerikos Valstybės. Jos vis dar 
tikėjo gera Sovietų valia, bol
ševikų nespausdamos ir nerei
kalaudamos, kad karo metu už
imtiem kraštam būtų duota 
laisvė.

sugebėjo 
praėjusio 
Jungtinės

Ką mes turime daryti toliau? * 
E to, ką iki šiol svarstėme, 
matyti, kad vargiai kas gali iš 
Šalies kat. veikėjui nurodyti 
darbus. Tie darbai ateina, kaip 
gyvenimo reikalai, kaip vietoje 
kylą uždaviniai, net kaip bė
dos, iŠ kurių reikia gelbėtis ar 
kurioms reikia užbėgti už akių.

Tie reikalai kiekvienoje vie
toje gal būti gerokai skirtin
gi. Ir kat. veikėjas nebūtų sa
vo pašaukimo aukštumoje, jei
gu jis tik lauktų E centro nu
rodymų, ką ir kaip jis turi veik
ti. Tačiau kat. veikimo nariai 
turi nevengti galimai dažniau 
susitikti, aptarti esamas savo 
aplinkybes ir žiūrėti, ką šiose 
ąphnkybėse galima padaryti. 
Gal kai kur bus gerau kokį 
darbą pavesti kuriai vienai or
ganizacijai. ją tik paremiant, o 
kitus gal reikės sutelkti jėgas 
kelių organizacijų?

Kad katalikų akcijos darbas 
vyksta pačių pasauliečių inicia
tyva. tai mes galime pastebė
ti iš pop. Pijaus XII kalbos Ro
mos klebonams 1954 vasario 
27. Popiežius, kalbėdamas kle
bonams ir gavėnios pamoksli-

Santrauką paskaitos iš ALR Katalikų Federacijos kongreso (2)

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga
tą-padėtį išnaudojo,;, ir. stipri- .ninka^s, priminė, kad į pašau-, 
nosi, stiprinosi ir ginklavosi, liečiu; veikimą jie nežiūrėtų 

vien kaip į kunigų įsakymų vyk
dymą. Ta pačia proga popie
žius pabrėžė, kad ir katalikų 
akcijos nariai, žinoma, negali 
įsakinėti kunigams. "Juk yra 
aišku", kalbėjo Pijus XII, “kad 
jie (kat. akcijos veikėjai) nega
li duoti įsakymų, bet jų taip 
pat nereikia nužeminti iki to,.
kas jie būtų tik įsakymų vyk
dytojai. Dėl to palikite jiems 
pakankamai vietos pasireikšti 
jų guvios dvasios raidai ir nau
dingai iniciatyvai".

Iš šios popiežiaus kalbos mes 
galime pasimokyti, kaip turi 
santykiauti kat. veikimas su pa
rapijos vadovvbe. Nėra abejo
nės, kad ne kiekvienas darbas,

nosi, stiprinosi ir ginklavosi, 
kol pasijuto jau galinti betkam 
ginklu grasyti. Dabar Nikitos 
Chruščiovo kelionės po pasau
lį visada palydimos žodžiu: mes 
galime betką ir betkur nuo že
mės paviršiaus visai nušluoti. 
Tačiau kalbama ir apie “taiką”, 
ieškoma kituose kraštuose pa
lankumo, norima jiem užimpo
nuoti Sovietų Sąjungos “drau
giškumu”, pažanga, pranašu
mu prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes. Jos iššaukiamos var
žybom ir lenktynėm.

novais, ypač su parapijos ku
nigais. Tačiau, kaip matėme E 
Pijaus XH žodžių, nėra reika
lo, kad kat. veikimas būtų tik 
kunigų įsakymų vykdymas. Kat. 
akcijos nariai gali parodyti sa
vo iniciatyvos. Jie gali prašyti 
savo iniciatyvai pritarimo E 
klebono .Bet jie negali to pri
tarimo reikalauti ar kokius į- 
sakymus jam duoti.

Kai mes ieškome atsakymo 
oficialiuose dokumentuose, ko
kia turi būti kat. akcija, prieš 
mūsų akE Ekyla mintE. kad 
šiame veikime vEas pasirinki
mas, visa laEvė. bet kartu ir 
visa atsakomybė tenka mums 
patiems. Mes negalime laukti, 
kad mus kas paskatintų ar duo
tų įsakymus. Mes patys turime 
suvokti, kas yra teisinga dabar 
daryti ir rasti būdus šiems už
daviniams įvykdyti, šią atsako
mybę pop. Pijus XII yra pabrė
žęs tarp. kat. skautybės kon
gresui 1952 birželio 7: "__mes
kreipėmės į visus katalikus, 
kad jūs prisiimtumėte tą atsa- 

--komybę, kuri: yra’ susi jusi su 
Bažnyčios* apaštalavimo parei
gomis. Tai yra 
nūs pasiryžimas

Taigi, mes 
taip suprasti šį
nį: savo aplinkybėse imsimės 
kat. apaštalavimo dalies sava 

k iniciatyva, bet eidami katalikiš
kuoju mokslu ir klausydami tų, 
kurie turi pareigą mokyti Baž
nyčioje. Betkuris nukrypimas

bė šiandien yra įsitvirtinusi ki
tame sektoriuje. Ji puola Baž
nyčią organizacinėje ir visuo
meninėje srityje. Pats didysis 
frontas, žinoma, yra komuniz
mas, susiorganizavęs šiai kovai 
pusę pasaulio. Negana to, ir 
laisvajame pasaulyje įvairiomis 
formomis, senomis ir naujomis, 
stengiamasi kat. įtakos neįsi
leisti į viešąjį gyvenimą. Prie
šas eina dar toliau. Jis griau
na Bažnyčios organizuotumą, 
išpūsdamas jo nepasisekimus.

nuo šio kelio jau negalės būti 
vadinamas katalikiškuoju veiks
mu .

• Organizavimosi svarba

Žvelgdami į dabartinę pasau
lio, Bažnyčios., ir mūsų tautos 
padėtį, savo veiklos kryptį ga
lime nesunkiai išsivesti. Ją ge
riausiai* nustatysime žiūrėdami, 
kuri Bažnyčios pozicija šian
dien yra labiausiai puolama. 
Norėdami tai sužinoti, turime 
grįžti kokią 50 metų atgal ir
pažiūrėti, koks skirtumas Baž- Jis visokiais būdais nori palik- 
nyčios kovose yra pasidaręs 
nuo tų laikų iki dabar. Tada 
buvo laikai, kada Bažnyčia bu
vo ypač puolama mokslo var
du. Tada buvo- parašyti visi be- 
dievEkieji tiksliųjų mokslų va- nizavimo lauką. Taigi, nesukly- 
dovėliai, E kurių daugelE E 
mūsų mokėsi. Tada žydėjo ma
terializmas, evoliucionizmas su 
darvinizmu ir daugybė kitų, 
prieš tikėjimą nukreiptų moks
lų. šiandien situacija yra kita. 
Ji yra tokia, kad Pijus XII 
1951 kalėdinėje kalboje galė
jo su džiaugsmu pasakyti apie

ti katalikus neorganizuotoje 
būklėje.

Nėra abejonės, kad kovos už 
tikėjimą centras šiandien yra 
persimetęs Į visuomenės orga-

kilnus dos-

ir bandykime 
kilnųjį uždavi-

sime pasakę, kad kat. akcijos 
žmogui, vistiek kokios tautos 
jE bebūtų, šiandien svarbiau
sias uždavinys yra gynimas 
krikščionybės organizavimosi 
srityje.

Ką mes turime daryti, kad 
stiprintume laisvas žmonių or
ganizacijas ir pastotume kelią 

šiandieninę tiksliųjų ' mokslų ' plėstis prievartai? 'šį ‘ klausimą 
svarstyti yra labai vietoje, nes 
mūsų visuomenėje, kaip ir 
daug kur Vakarų vEuomenėje, 
jaučiasi tam tikras organizavi
mosi nuovargis. Nevienas esa
me linkę numoti ranka į orga
nizacijos pareigas. Nevienas 
esame apsivylę organizacijo
mis, jų neveiklumu, nepajėgu
mu ir klaidomis. Galbūt, kad 
ši organizacinė neviltis yra pa

veiklą: "Atrodo, kad Dievas 
laukia už kiekvienų durų, ku
rias tik mokslininkai atidaro". 
Savo pasitenkinimą dėl nebuvi
mo konflikto su tiksliaisiais 
mokslais jis yra pareiškęs ne 
vieną kartą įvairiems moksli
ninkų suvažiavimams.

Taigi, kat. veikla šiandien ne
turi didelės bėdos tiksliųjų 
mokslų srityje. Tačiau bedievy-

Pasaulyje šiandien nėra to
kio kampelio, kur galėtum gy
venti visai uždarai, niekieno ne
liečiamas ir nieko nepaEyda- 
mas. Tie laikai seniai jau pra
ėjo, ypačiai Amerikai, kuri il
gai didžiavosi savo ramiu gy
venimu ir savo uždarumu 
(splendid isolation). Buvo gal
vojama, kad kitų kraštų reika- Keliones po pasaulį ir reikia 
lai Amerikos, nebeliečia. Tiktai laikyti tų lenktynių rezultatu. 
pirmasE DidysE karas buvo E- Norima paskleisti savo idėjas, 
judinęs JAV prezideutąJVilsoną Seniai jau tai daro Nikita . • 
keliauti Europon taftos daryti. Chruščiovas, to paties buvo pri- katajk^ ac-eka- J“u -vra 

verstas griebtE ir JAV prezi- 
(1919) Jungtinės Amerikos dentas D. Eisenhoweris. Niekas 
Valstybės dar bandė vienos gy- neabejoja Jungtinių Amerikos 
venti. Ekėlusios mintį steigti VaEtybių taikingumu ir teisin-
Tautų Sąjungą taikai palaiky- gUmu. Nereikia to įrodinėti 
ti. prie tos sąjungos pačios ne- plačiom kitų kraštų miniom, 

jeigu jom ir malonu garbingą 
Antras DidysE karas parodė, prezidentą sveikinti, tai 

kad toks nusEtatymas buvo dar maloniau būtų žinoti, kiek 
klaidingas. Jungtinėm Ameri- Jungtinės Amerikos Valstybės 
kos Valstybėm reikėjo sunkiai -vra tvirtai pasiryžusios ginklu 

ginti nuo priešo, kuris kėsina
si į vEų laEvę. ir kiek jos pa
siryžusios spausti, kad laisvė 
būtų grąžinta pavergtiem.

Prezidento D. Eisenhovverio 
tinę pačioje Amerikoje (New kelionė duos naudos tiktai ta-

sidariusi mūsų galvosenos cent
ru. Gal būt, kad patį Irisvą or- 
ganizavimąsi mes laikome tuš
čiu ir nereikalingu dalyku, o 
mėgstame atiduoti pagarbos pir
menybę visokiems administra
ciniams ar ekonominiams žmo
nių ryšiams. Kaip tik čia ir glū
di didysis visuomenės pavojus 
ir didžioji visokio pavergėją 
pasisekimo paslaptis. Kai mes 
negerbiame savo laisvų orga
nizacijų, tai kas gi kitas gali 
jų vietą užimti, jei ne privers
tinis žmonių organizavimas?

Taigi šiandien vienas iš pa
grindinių uždavinių, iškyląs 
prieš mūsų akis, yra kėlimas 
pagarbos laisvoms organizaci
joms. jų ugdymas, jų vispusiš
kas stiprinimas.

Kaip stiprėja laisvosios orga
nizacijos? Jos stiprėja, gal būt, 
ne tiek iš viršaus, kiek iš apa
čios. Sugebėjimas susitarti su 
savo kaimynu, su kuriuo mes 
priklausome toms pačioms or
ganizacijoms, yra didysis orga
nizacijos veiklos stiprintojas. 
Nesunku pastebėti, kad krikš
čionybė yra išryškinusi visą ei
lę dorybių, kurios, pritaikintos 

*.„mūsų organizacinei veiklai,- la-.^ 
bai stiprintų kat. 'Visuomenę? 
Jos yra: kantrybė, saikingumas, 
atlaidumas, artimo klaidoms 
krikščioniškai suprastas teisin
gumas, ištvermė, išmintis ir 
kt. Bet ypač verta dėmesio vE- 
ką pašvenčianti artimo meilės 
dorybė.

Turint prieš akis, kad didžio
sios tikėjimo kovos ateityje 
vyks organizaciniame lauke, 
reikėtų ypatingą dėmesį kreip
ti į organizacinį jaunimo lavi
nimą. Ta proga galima prisi
minti dvi mintis. Visų pirma, 
kad niekas taip gerai neįveda 
žmogaus į visuomenę ir neap
saugoja jo nuo visokių tragiš-

Bet ir po tos Versalio taikos

jam prie
sidėjo.

kariauti. o po karo daug pini
go pakloti, kad padėtų karo 
nualintiem kraštam atsistatyti. 
Taip pat buvo įsteigta Jung
tinių Tautų Organizacija su būs-

Yorke) ir karinė Atlanto Sąjun
ga su centru Prancūzijoje (Pa
ryžiuje). Jungtinės Amerikos 
valstybės tvirtai susirišo su ki-

da, jei sukeltos amerikiečiam 
simpatijos ras taip pat tvirtą 
atramą griežtesnėje laikyseno
je prieš Sovietų Sąjungą.

katalikiškas veikimas. Deja, 
mes žinome, kad katalikai, ar 
pavieni? i ar susiorganizavę, at
lieka tokių darbų, kurie ne tik 
nieko bendra su kat. veikimu 
neturi, bet yra net
šingi. Dėl to mes negalime su
tikti su šitokiu teigimu: esame 
katalikai, dėl to vEa tai, ką 
darome, privalote Laikyt kata
likišku veiksmu. Į tai reikia at
sakyti. kad katalikiškas veiki
mas yra tik tada, kai derinasi 
su Bažnyčios tikslais. Kai to nė
ra. nėra ir katalikiško veikimo, 
nors jį atliktų ir katalikai žmo
nės.

Kiekvienu atveju, kai Ekyla 
klausimas, ar kuri veikla yra 
katalikiška, reikia blaiviai ver
tinti visas aplinkybes kartu ir IS KATALIKŲ FEDERACIJOS kongreso. Or. VI. Šimaitis, A. Šimaitiene, kun. V. Bagdanavičius, K. Kru-
atskirai ir tartis su dalyko Ži- šinskas. Nuotr. V. Maželio.

ky visuomeninių nepasisekimų, 
kaip jauno žmogaus įjungimas 
Į f&rą organizaciją. Jaunosios 
kartos organizavimo supratimas 
turėtų ateiti mums ne vien iš 
mūsų tautos išlaikymo rūpes
čio. Jis ateina mums iš to, kad 
ateinančių kartų pagrindiniai 
laimėjimai ir pralaimėjimai
reikšis ryšium su jų organiza
ciniais sugebėjimais.

Ir antra, reiktų atkreipti dė
mesį į jaunimo studijų pasirin
kimą. šiandieninis jaunimas 
savo studijomis renkasi išim
tinai techninius mokslus. Reta 
sutikti jaunuolį, kuris studijuo
tų teisę, politiką, ekonomiją, 
administraciją, diplomatiją, ne
kalbant jau apie labiau atitrauk
tus mokslus. Nors čia paminė
tos sritys Amerikoje žada ne 
mažesnių pragyvenimo progų.

(Nukelta į 4 psl.)
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Mergaite provėžoje
HALINA DIDŽIULYTĖ

—Laimutė, — vos ištarė pro akys retai kam šypsojosi. Ji Morta žengė, bet jos veidas Tu pavalgyk! Tau reikia sku- vos prasimaitinti. Rūbai nu-
ašaras. lankė mokyklą. Mokėsi gerai mirtinai nubalo, ji vos nepar- bėti į gimnaziją. plyšo, lopas lopą dengė. Nevie-

—Neverk. Laimute, einam ir stengėsi būti paslaugi savo griuvo. Ją atsargiai paguldė mo- — Ne, aš paprašysiu, kad ną šaltą naktį Laimutė pradre- 
mane atleistų, kol tetulytė pa- bėdavo nekūrentame kambarė- 

mama ir tėtis sugrįš. jos širdies. Mortai grįžtant ry- Laimutė stovėjo apstulbusi, sveiksi.
Morta paėmė mergytę už taE iš darbo, visada pasitikda- Jai buvo labai sunku suprasti, —Atsiliksi, Laimute, paskui

rankos ir nusivedė bundančia vo ją paruošta karšta arbata ir kas įvyko. Pagaliau, ji atsipei- nepasivysi, —bandė perkalbė-
gatve. šviežios duonos kepalėlE. Die- kėjo, kai lydėjusi moteris pa- ti Morta.

★ nos bėgo ramios ir tylios. Nie- aiškino, kad Morta sunkiai su- — Nebijok, tetulyte, drau-

pas mane. Būsi su manimi, kol globėjai, niekada neragaudama teris į lovą. '

Sunkvežimio ratai, kurčiai verksmo, žiūrėjo i Morta neiš- 
burzgėdami, slopino aimaną su- sakomu Egąsčiu ' PRASLINKO daug metų nuo kam jos nerūpėjo. Niekas jų sižeidė fabrike prie mašinos, ir gės man padės. Juk aš nega-

to graudaus ryto, kai Morta at- neskriaudė. Niekas ir nepra- jai teks ilgai gydytis. Ji nuro- liu tavęs vienos palikti, — spy-
sivedė Laimutę į kuklų darbi- džiugindavo. dė, ką Laimutė turinti daryti, rėsi.
ninkės kambarėlį. Bet nuo tos Laimutė jau buvo gimnazijos kada vesti sužeistąją į ligoni-' Laimutė pajuto, kad ji nebe
dienos kambarėlyje liko švie- 6 klasėje, kai vieną rudens ry- nę perrišti. Atsisveikinę paly- silpna maža mergytė, bet pajė-

tą, atsikėlusi dar su tamsa, iš- dovai išėjo.

plėšytų širdžių. Dulkių debesE —Mažyte, tu pargriuvai?—
trenkė į veidą paskui besive- tyliai tarė Morta, keldama mer- 
jančiai vienmarškinei mergytei, gytę nuo žemės ir šluostyda- 
Mergytė dar pabėgėjo, paskui ma jos skruostus. —Tavo ke- 
kažkaip keistai skėstelėjo ran- liai kruvini. 
kutėmE ir krito kniubščia į 
naujai Eraustą provėžą. Pečiai 
pluoštaE pridengti, trūkčiojo, 
maži kumšteliai gniaužė purų
smėlį, o burnytė žiopčiojo, lyg — Kur tavo mama? — klau- 
trokštančios Žuvies. sė Morta.

—Ten

lyje, besidangstydama skudu
rais, kol vieną rytą prieš pat 
Kalėdas nebepakilo iš lovos.

Tarpais Laimutė jautė, kaip 
Morta glostė' jos kaktą, bučia
vo skruostus, siūlė arbatos ar 
duonos plutelę. Laimutė gulė
jo susirietusi, lyg katinėlis sa
vo šiaudų pataluose. Ji neįsten
gė nei akių atmerkti, nei šyp
sena paguosti savo globėjos.gi atsakomybę nešti. Ji ryžosi

Laimutė atsisėdo prie lovos padėti nelaimėje. . Kartais pro jos akis bėgo vaiz-
ir įsižiūrėjo į Mortos labai iš- ★ dai. Rodėsi, saulėta gatve atei-

skausmingai suriko mergytė ir savo gyvenimą. Ji ir toliau dir- persmeigė širdį. “Nejaugi ir blyškusį veidą. Skausmingai su- MORTA pasveiko, bet liko na jos mama ir tėvelis, šaukia
ėmė veržtis E Mortos rankų, bo fabrike nakties pamainoje, vėl”? Norėjo slėptis* po lova spaustos lūpos rodė kančią. Už- nedarbinga, netekusi dešinės vardu, o ji. tokia mažytė, vien-

kad tik Laimutei nieko netruk- ar į spintą, bet pasigirdo bei- merktos akys įkritę juoduose rankos plaštakos. marškinė, nori bėgti, bet ko
tų. Ir visą savo laisvalaikį, net dimas į duris ir kartu pažįsta- paakiuose. Kakta gilių raukš- Laimutė, versdamos! priva- jos pinasi ir ji griūva į smė-

_ T drebančia ranku- mieS° valandas skirdavo tik mas balsas: T’ _
Taip ją rado Morta, grįžda- rodė ton pusėn kur vos vos Laimutei, stengdamosi išblaš- — Laimute, tai aš, įleisk ... pražilę, 

ma iŠ naktinės darbo pamainos. dulkėjo * ^’ūdnas mergaitės mintis Laimutė pribėgo prie durų
Apsidairė ir pastebėjo gatvės . ' ir tėvų ilgesį. Pasakojo apie sa- ir atrakino. Prieš ją stovėjo
pasisukime dulkių debesį ir Naujas kūkčiojimų ir ašarų vo vaikystę, Lietuvos kaimą, 
tolstantį motoro burzgimą. antplūdis nutraukė tolimesnius kuriame ji užaugo ir apie sa-

Morta visa suprato Priklau- žodžius- Morta išsiėmė iš ran- vo tėvus, kurių taip pat anks-
pė prie mergytės ir atsargiai kinuko nosinaitę ir nušluostė ti neteko. Laimutė. įsiklausyda- baltas ryšulys.
palietė virpantį petelį. Mer^tė ™de,i P^kui. "1usigau' maj ramM Mortos balsą, už- - Tetule, kas tai? - klau- 
staigiai pakėlė savo veideli skarel? ,r suPte^e išilginiais miršdavo savo nedalią, vis la- se žiūrėdama į sverdmčią Mor- 

, . , , . gabalaE. Jais aprišo sužeistus biau prisirišdama prie tos pa- tą.
Drėgni nuo ašarų skruostai bu- mergytės kelius 
vo aplipę smėliu. Didėlės mė-

siau. MotinEku instinktu Mor-
ta prisirišo prie nalaimingos girdo sustojus automobilį ir

— Aš noriu pas mamą! ... mergytės ir tuo įprasmino visą 
skausmingai suriko mergytė ir savo gyvenimą. Ji ir toliau dir-

svetimus balsus. Klaiki baimė

lių išvagota, smilkiniai vEai čiomE pamokomis, šiaip taip Ii. Vėl ji mato milžinišką juo-
baigė gimnaziją. Sveikata buvo dą batą, kuris nori ją sutryp-

Tik dabar Laimutė oastebė- silpna' Naktimis vargino ti.\. Ji slepia veidą į smėlį.
- - - - . . _ P35 sunkus kosulys, degė skruos- ir jaučia tokį šiltą, sūrų skonį

tai. Akyse klaidžiojo keista 
liepsnelė. Pavakariais negalėda
vo susidoroti su galvos svaigi
mu .Gydytojai konstatavo atvi
rą džiovą abiejuose plaučiuose. 
Ragino važiuoti į sanatoriją, į

— Tetulyte, gal arbatos? — pušynus. Bet Laimutė užsEpy- 
paklausė glostydama pražilusią r^ nepalikti luošos Mortos.

—Kaip tavo vardas? — pa- Tačiau Laimutė augo lėtai, Nebijok, praeE. PavaEink paly- galvą. Gyventi buvo sunku. Mažy-
lynos akys, užtinusios nuo klausė. liesutė ir išblyškusi, o jos lino dovus karšta arbata.. — Ačiū, Laimute, dar ne..; tės Mortos pensijos teužteko

Morta, prilaikoma moters ir vy
ro. Ant pečių užmestas apsiaus
tas. Iš po jo kyšojo keEtas

jo, kad Morta visai kitaip at
rodė, negu aną saulėtą rytą, 
kai ją pakėlė smėlėtoje gatvė
je. Dabar buvo tokia pavargu
si ir gyvenimo išspausta... Lai
mutei jos baisiai pagailo.

raudonas kraujo

prastos geros širdies — Nieko, ... susižeidžiau..

burnoje, ir pritrūksta oro.
Kosulys sukrečia visą laimu

tės kūną. Ji dūsta. Iš burnos 
prasiveržia 
siūlas.

— Dieve, mano Laimute! ... 
klaikiai šaukia Morta pripuo
lusi prie ligonės. Ji spaudžia 
degančią mergaitės galvą prie

(Nukelta į 4 pusi.) ■•■į
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ei tautai

Juązas - Kajeckas, Lietuvos 
atstovas Washingtone, pasvei
kinęs ALR Katalikų Federaci
jos kongresą, toliau kalbėjo:

“Suvažiavimas vyksta tylio
sios Bažnyčios ir kenčiančios 
lietuvių tautos ženkle. Tai šau
ni dedikacija kankinei tautai. 
Tos, surakintų lūpų tautos var
du reiškiu šiam suvažiavimui 
giliai nuoširdų už tai dėkingu
mą.

Man garbė būti su jumis ir 
dėl kitų priežasčių. Jūs savo 
veiklą grindžiate principais, ku
rie nesikeičia, kap rūbai mar
go svieto. Tai be galo svarbu 
gyvenamu metu, kada pasida
linusio pasaulio žūtbūtinės 
rungtynės vyksta tarp dviejų 
priešingų ideologijų, kurios taip 
skirtingos, kaip skirtinga ver
gija ir laisvė. Pergalė priklau- 

, sys, pirmon eilėn, nuo morali
au principų stiprumo ir tikė- 
jimo jais. Jūsų veikla tą per- 
galę stiprina ir jos valandą pri
artina.

Lietuvos laisvės metu, lygiai 
prieš ketvirtį šimtmečio, tau
tos ir bažnyčios vadai iškilmin
gai pavedė Lietuvą globoti šv. 

' Jėzaus širdžiai. Be to, jau iš 
seno Lietuva žinoma, kaip Ma
rijos žemė. Jai dedikuotas ir 
antrasis Lietuvos himnas: “Ma- 
rija, Marija”.

Pereitą savaitę Amerikos e- 
piskopatas, Lietuvos vyskupai, 
Ekscelencijai V. Blizgiui, daly
vaujant, iškilmingai pavedė A- 
merikos katalikus Dievo Moti
nai. Ta proga jai dedikuota 
Washingtone viena didingiausių 
pasaulyje šventovių. Jūs esate 
dalis Amerikos katalikų ir jūs

laiduoti pavergtųjų laisvę ir 
nepriklausomybę. Jie siekia pa
vergtų tautų “status quo” apro- 
batos iš vakarų. Berding nedvi
prasmiškai pareiškė, kad “mes 
negalime sutikti su tokiu status 
ųųo”. ’ T ' ------

Tokios laikysenos pagrindas 
glūdi Amerikos principų kilnu
me ir jų stiprume. Jis taip pat 
glūdi Lietuvos žmonių tikrosios 
valios ir Sovietų apgaulės su
pratime. Šią vasarą Valstybės 
departamento paskelbtame do
kumente, rašytam tą pat dieną, 
kada vyko tariami rinkimai 
Pabaltijo valstybėse, aiškiai pa-

Heroiška ir gimininga Fede
racijai talka vyksta ir Lietuvos 
tironų naguose. Pakanka pa
vartyti “Ateities” išleistą, kele
lių lietuvaičių Sibire rašytą 
maldaknygę, _ kad įsitikintum, 
kančioje išbandyto Lietuvos 
jaunimo moraline talka. Pa
kanka paskaityti amerikiečio 
John Nobel knygą apie berniš
ką lietuvį kunigą ir kitus mū
sų tautiečius Vorkutoje, kad į- 
sitikintum pavergto lietuvio 
talka. Tauta, kuri šimtmečiais 
gimdė ir tebegimdo tokios sie
los dvasios didvyrius, ne mir
ti, bet gyventi skirta.

Talkininkų Lietuvai laisvame brėžė, kad Sovįetų skelbiama 
pasaulyje turime ir nelietuvių 
tarpe. Didžiausias talkininkas 
tai Amerikos Vyriausybe su pre
zidentu D. Eisenhoweriu, Sena
to bei Atstovų Rūmų nariai, 
kiti pareigūnai, Amerikos kata
likų episkopatas, kitų tikybų va
dovybės ir visa eilė geros va
lios žmonių. % =:

Amerikos vyriausybė ilgus 
metus nepripažino Lietuvos o- 
kupacijos ir, tikėkimės, niekad 
nesuteiks savo palaimos Krem
liaus smurtui. šia iškilminga mą. Leonardo šimučio toj sri- 
proga pasinaudodamas, norė
čiau pareikšti visiems mano su
minėtiems Lietuvos draugams 
su prezidentu Eisenhoweriu 
priekyje, lietuvių tautos gilų už 
tai dėkingmą.

Norėčia dar atskirai padė
koti Amerikos Katalikų epis
kopatui ne tik už nuolatinį Lie
tuvai palankumą, bet ypatingai 
už jo pereitą sekmadienį pa
skelbtą pareiškimą, kuriuo taip 
stipriai pagrįsta tautų teisė į 
laisvę, ir siūloma dalintis su jo
mis ne tik materialėmis gėry
bėmis, bet taip pat laisvės ir 

prie tos šventovės realizavimo teisingumo idealais,
prisidėjote. Patys tikėdami nedaloma

laisve ir pergyvendami komu- Suvažiavimo užuojautą ir glią 
nistų siaubą, mes užjaučiame pagarbą.
nelaimės draugus ir solidarizo- 
jame su kitų pavergtų tautų 
ir Kinijos tautos likimu. Mes 
džiaugiamės turėdami savo tar
pe tos garbingos, bet nelai
mingos tautos katalikų atstovą 
J. E. Arkivyskupą Yu Pin, ir 
reiškiame jo tautai šviesesnės 
ateities linkėjimus.

Moralinė parama mums ypač 
šiuo metu svarbi, kada švais
tomasi koegzistencijos sąvoka. 
Lietuva nuo pat taikos sutar
ties su Sovietais pasirašymo 
koegzistenciją praktikavo. Galą 
jai padarė tik Kremliaus vieš
pačiai, savo netaikinga, geno
cidine praktika, nepaisydami 
savo iškilmingų pasižadėjimų 
respektuoti Lietuvos suvereni
tetą. Užuot tikrosios taikos, 
greta tylios bažnyčios, jie įve
dė Lietuvon ir kapų tylą. Prieš 
trejetą savaičių Chruščiovas pa
skelbė “meilės tarp tautų” šū
kį. Mūsų deportuotieji ir lais
vo pasaulio tremtiniai, nemi
nint nužudytų, yra liudininkai 
tos tariamos meilės. Tikrosios 
meilės tėvynė ne Kremliuje, 
bet šioje garbingoje šalyje. Ji 
atsispindi ne tik viešuose pa
reiškimuose, bet šios šalies 
praktikoje. Ji ypatingai atspin
di prezidento Eisenhowerio pa
vergtų tautų proklamacijoje, burnytė prasivėrė, akys užsi- 
Visai neseniai valstybės sekre- merkė ir ant ilgų tamsių blaks-

Atsakymas: Ji nenori, kad toriaus padėjėjas A. R, Ber- tienų pakibo paskutinės atsi- 
daugiau nukąstum, negu gali ding pareiškė, kad Sovietai ko- sveikinimo rasos.

egzistencijos siekia tikslu pa- Morta vis dar glaudė prie
1 ■■ j, ... - ■ < širdies, tarsi norėdama savo gy

vybę įkvėpti. Laimutė šalo. Dvi

I/» ii t didžiulės snaigės prilipo prie
y h I lango stiklo/ ir čia pat pavirto

į dvi sraujas ašaras.
Laimutė mirė Kūčių išvaka

rėse. Su ja mirė Mortos gyve
nimo prasmė. Kristaus užgimi-

Lietuvių tautos vieša ir iš
kilminga sandara su Kristumi 
iš vienos pusės ir jos išeivi
jos su Jo Motina iš kitos pu
sės — štai švyturiai į tautos
laisvę ir laidas laimėti Lietuvą 
lietuviams. Tame ženkle nekar
tą istorijoj laimėta. “In hoc sig- 
no” laimės ir lietuvių tauta. 
Tai viena talka į lietuvių tau
tos šviesesnę ateitį. Jūsų talki
ninkų esama ir daugiau. Lietu
viai ne nuo šaindien gyvena.

Šimtmečių bėgyje, net. “už 
Uralo — žemės galo” plotai nu
sėti lietuvių kaulais, kad Lie
tuva gyventų. Jūsų credo, tarp 
kita yra Šventųjų Bendravimas. 
Jeigu taip, tai ir žuvę tebėra 
gyvi, ir jų tėvynei talka su 
su mirtimi nepasibaigė. Visa
galis, maldaujamas Lietuvos 
kankinių una voce — Vienu 
balsu, amžiais suvargusios Lie
tuvos neapleisti. Tai vis dangiš
koji talka.

Patarkit, kas daryti?
Esu 65 metų, bet pagal sa

vo amžių gana gerai atrodau. 
Labai man patinka pabūti įvai
riose draugijose, aplankyti sa- 
liūnus. Neblogai jaučiuosi mo
terų draugijoje. Bet kai tik žmo
na nujaučia, kad galiu kur iš
eiti, ima ir paslepia mano dan
tis.

sukrąmtyti.
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pabaltiečių valia — tėra “pasi
tyčiojimas”.

Tai vis kitų talkos Lietuvai. 
Daug pasišventimo pavergtai 
tautai rodo ir laisvieji lietuviai. 
Jūsų Federacijos darbai Lietu
vai iškalbingi. Aš jų nesiimu 
išskaičiuoti. Pakanka prisiminti 
Savo taiku Tautos Fondo įstei
gimą ir virš 800.000 dol. su
mos sukėlimą Lietuvos reika
lui. Eilė idealistų savo metu bu
vo įsijungę į tos sumos sukėli-

tyj nuopelnai ypatingai dideli. 
Federacija talkininkauja Lietu
vos darbe ir dabartiniu metu 
įsijungusi į AL Tarybos kilnų
jį darbą.

Jūsų Federacijos kūrėjų gy
vų tepaliko, bene tik keturi: 
kan. V. Vizgirda, kun. J. Ka- 
sakaitis. p. K. Krušinskas ir p. 
Matas Miliukas. Kan. V. Vizgir
da, vienintelis Federacijos stei
gėjų perėjęs Sibiro kančios sto
tis. Jo kančia —Federacijos 
vėliavą dar labiau įprasmina. 
Tą ilgametį pasišventėlį, kan
čios ir darbų Lietuvai palauž
tą, mes, šia proga, leidžiame 
prisiminti ir pareikšti jam šio

Juozas Kajeckas, Lietuvos at
stovas Washingtone ,dar prisi
minė 75 metų sukaktį Laisvės 
statulos, kuri, tartum tremtinių 
motina, yra pasitikusi minias 
lietuvių. Už tai - šiam kraštui 
išreiškė lietuvių tautos vardu 
dėkingumą.

išsi-

Mergaitė
(atkelta iš 3 psl.) 

savo krūtinės ir krūtinėje 
lieja tokia pat raudona dėmė.

—“-Laimute, Laimute, nepa
lik manęs! — skausmingoje 
aimanoje prašo Morta .

Ir čia Laimutė atgavo sąmo
nę. Ji atmerkė akis paskuti- 
nisis gyvybės spinduliais susi- 
gerdama į mylimą senutės vei
dą. šypsena, tokia blanki, per
bėgo krauju apkepusiomis lū
pomis. “Mamytė” sušnabždėjo 
glausdamosi silpstančiomis jė
gomis prie virpančios Mortos. 
Morta nedrįso pajudėti iš vie
tos. Ji vis spaudė prie savęs 
silpstančią Laimutę, ašaromis 
laistydama šviesius pasidrieku
sius mergaitės plaukus.

Staiga viskas nutilo. Laimu
tės kūnas pasidarė sunkus, gal
va keistai atsilošė, vaško spal
vos kaktą išpylė šalta rasa,

mas nešė Mortai kančią.

NUKRYŽIUOTOJO Jėzaus seserys tebesimeidžia kambaryje.

PILKOS TOS MŪSŲ DIENELĖS
Dr. P. Mačiulis

Ir ko tas žmogus nepergal- 
voja, kasdien sekdamas spau
dą! Ana, “Chicago Tribūne” 
rašo:

“Jokūbas M. Arvey, demo
kratų partijos pirmininkas, iš
rinktas vyriausiuoju vadovu su
kelti Chicagoje 400,000 dole
rių sumanytam žydų universi
tetui įsteigti Izraelyje. Užsi
brėžta suma siekia 30 milijo
nų dolerių”...

Ne anksčiau kaip prieš mė
nesį kita žydų grupė Chicago
je pasiskelbė, kad jie pastaty
sią Izraelyje, 50 mylių į pie
tus nuo Tel-Avivo, naują uos
tą, kurio statyba taip pat bū
sianti finansuojama iš Ameri
kos. Kiek milijonų atsieis to
kio uostamiesčio pastatymas, 
dar peranksti spėlioti. Taip da- pomis už 400,000 dol.; vadina-

yra paaukoję viešiems lietuvių 
reikalams bent vieną procentą 
to, ką pastaraisiais dešimčia me- 

~tų yra... sudėję “bažnytiniai” 
lietuviai.

Buvo čia prieš metus iškil
minga vakarienė, kurios metu 
prie garbės stalo buvo pakvies
tas mirusio vaizbūno sūnus — 
žydelis, kuriam įteikta labdario 
lapas. Tai gražu, čia viskas 
tvarkoje. Bet aš labai atidžiai 
ieškojau prie to garbės stalo 
tų mūsų tėvynainių, kuriems 
šiandien padėti tūkstantinę nei- 
kiek nesunkiau, kaip buvusiam 
M. B. Sachsui. Neradau nuo
traukoje čikagiškiams dažnai 
girdimų lietuvių piniguočių var
dų ...‘Nesimatė jų prie gar
bės stalo, nors banketas buvo 

priestatui numatyta 4 milijonai; suruoštas ne bažnytiniu reika- 
marijonai pasistatė vįęnuolyną, lu: tuo metu ėjo kaip tik se- 
koplyčią ir naują. “Draugui” neliams priglausti naujos pa- , 
spaustuvę su redakcijos patai- talpos statyba. Lyg tyčia, šalia

le žydų susiklausymo temo
kame stebėtis, pasigrožėti, tik 
ne sau pritaikyti. Būtume ne
teisingi, jei griežtai visus savo 
žmones smerktume, nes lietu
viai katalikai (kiti juos vadina 
“bažnytiniais”) kartais gal jau 
ir nebe lietuviškam reikalui, 
arba lietuviškam tik iš vardo, 
vis dar tebesugeba sudėti mi
lijonines ' sumas. Antai, kazi- 
mierietės pastatė Chicagoje 
mergaitėms High School, kaina
vusią apie 3 mil. dolerių, Holy 
Cross ligoninės (ne švento 
Kryžiaus, nes tokio matomo į- 
rašo lietuviškai nėra) naujam

ro jau nebe pirmus metus žy
dai, norėdami atstatyti buvusią 
savo tėvynę.

Dažnas pasako, kad žydų A- 
merikoje esą apie šeši milijo
nai, vadinas, jiems nesunku. 
Tai gal ir tiesa, bet tiesa taip 
pat, kad ir lenkai sakosi turį 
nemažiau penkių milijonų savo 
žmonių, bet* reikalas ne skai
čiuose. čia reikia kažko dau
giau negu nuovokos, kad esi 
tos ar kitos kilmės ar tautos 
žmogus. Reikalingas sąmonin
gas susiklausymas, kitaip sa
kant—disciplina. Jei kariuome
nės ar/nijoje nebūtų discipli
nos, tai ir masė ginkluotų žmo
nių tebūtų palaida bala.

Prašomą auky 
koplyčiai

rys Brocktoneį ^-'dėkingos vi- 
siemš geradariams, kurie prisi
dėjo prie koplyčios fondo, de
ja, dar neatsiekta reikalingos 
sumos koplyčios statymui. Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserys, ku
rios jau daug metę darbuoja
si lietuvių tarpe, yra vieninte
lė kongregacija, kuri dar ne
turi jai būtinos koplyčios.

Seserys vėl kreipiasi į gėry 
širdžių žmones prašydamos mal
dų ir aukų. Už visa seserys 
bus amžinai dėkingos.

Prašome siųsti aukas adre
su:

Sisters of Jesus Crucified 
Our Lady of Sorrovvs Convent

neliams priglausti naujos pa- . 261 Thatcher Street
.............i Brockton 54, Mass.

kardinolo stovėjo žydelis, net 1 —
mai senelių prieglaudai pasta- ne Lietuvoje gimęs ... Gaila, rios dažniausia ir visokie nuro- 
tytas naujas namas, atsiėjęs ką gi bepadarysi. dymai ateina, kol nejučiomis
500 tūkstančių dol. Tiesa, kur O už vis labiau gaila, kad lietuvių pasiaukojimu įgytas 
dar koplyčios statyba šv. Kry- per plačiai užsimodami sulen- turtas pereina į svetimas ran- 
žiaus parapijoje, arba kleboni- dame į svetimą kišenę, iš ku- kas.
jos šv. Jurgio ir pagrindinio re
monto su priestatu šy. Antano 
parapijoje; be to, seselėms gy
venti namai. Sudėk viską į krū
vą, ir vėl gausi milijoną kitą.

Kam aš tai skaičiuoju?! Gi 
tam, kad parodyti visiems, kad 
ir lietuviai, nelyginant tie žy
deliai, suplaukę į Chicagą, yra 
parodę savo didelį dosnumą, 
dažniausia paklusdami savo baž
nytinei disciplinai. Visi kiti, ku
rie dažnai dedasi dideliais tė
vynainiais (patrijotais), kažin ar

ŠV. MONIKOS BAŽNYČIOJE
160th STREET (prie Archer Avenue), JAMAICA, L. I., N. Y.

— Advento metu šv. mišios 12,10 vai. dieną, prasideda — 
lapkričio 30, pirmadienį, ir baigiasi gruodžio 23, trečiadienį

Visiems tarnautojams bei einantiems apsipirkti
Amžinoji novena kiekvieną trečiadienį 9 v. ryto, 
šv. mišios 12.05 vai. dieną ir 8 vai. vakare

Išpažinčių klausoma po kiekyjencs novenos — Dalinama relikvijos 
NUOŠIRDŽIAI PASIRENKIME KALĖDOMS

LAIMUTE būtų galėjusi 
sveikti, jei žmonių širdys 
būtų buvusios tokios abejingos 
artimo vargui. Ir koks būtų 
džiaugsmas tėvams, kai jie su
grįžę iš Sibiro, būtų radę už-

pa
ne

Savarankiškas ir organizuotas veikimas
(Atkelta iš 3 psl.)

Techniniai mokslai yra geri 
savo vietoje. Tačiau jų nepa
kanka žmonių organizacijai. 
Kaip tik pasidaro daug nege
rumų, kai techninius princi
pus kas nori pritaikinti visuo
menės organizavimui. Dėl to 
mūsų kat. akcijos nariams reik
tų daug dėmesio skirti suža
dinti jaunimo dėmesį organiza
cinėms dorybėms; juos skatin
ti jose lavintis; kviesti juos 
jungtis į atitinkamas draugi
jas. Tokiu būdu mes pastosi
me kelią masės reiškiniui, ku
ris plinta pasaulyje ir kuriuo 
naudojasi žmogaus pavergėjas.

Pabaigai
Apaštalavimo metodų specia

listai šiandien tyrinėja, kokia 
iš visų apaštalavimo priemonių 
geriausiai veikia. Tam tikslui 
tarptautinis žinovų būrys yra 
susitelkęs apie Belgijoje lei
džiamą anglų kalba žurnalą 
“Lumen vitae”. Jie, ištyrę vi
sas galimas apaštalavimo prie
mones —pamokslus, laikraš-

čius, kursus ir kit. — sako, 
kad geriausia apaštalavimo prie
monė yra vieninga katalikišba 
bendruomenė. Niekas taip ge
rai neskleidžia tikėjimo, kaip 
tikinčiųjų visuomeninis susi
tvarkymas. "Galima sakyti, kad 
tai yra tokia priemonė, prieš 
kurią praktiškai niekas neatsi
laiko. Nes tokiu atveju čia vis
kas kalba apie Dievą ir tą ry
šį, kuris yra tarp Išganytojo ir 
bendruomenės narių". (L'Osser- 
vatore Romano, 1953 gruodžio 
1).

šie specialistai, tur būt. ne
klysta, tokį aukštą vaidmenį 
skirdami visuomeniniarrt mo
mentui pastoracijoje. Ypač jei
gu prisimintume priešingąją 
dalyko pusę, būtent, kad nie
kas tiek daug priekaištų Baž
nyčiai nėra iššaukę, kaip viso
kios visuomeninės klaidos. Juk 
dar ir šiandien neliauja kal
bėjęs apie feodalines 
skriaudas, apie krikšč. tautų 
skriaudas vienos kitoms, apie 
krikšč. valdovų ir Bažnyčios at
stovų pasitaikiusius nusikalti-

augusią dukrelę ir sveiką! — mus. Iš to mes galime supras- 
Jų laimei nebūtų ribų. Deja, ti. su kokiu jautriu objektu 
jie terado -dukters kapą, o prie mes turime reikalą, kai kalba- 
jo —seną suvargusią ir luo- me apie mūsų organiząpinio gy- 
šą Mortą. vcnimo stiprinimo pareigą. .

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, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti teL HYacint 7-4677

SOMETHING GOOD COMING!
Increased dividend of

^2% a year

anticipated for the ųuarterly 
periėd beginning October 1, 1959, 

with the continuance of 
satisfactory eamings.

Dividends Paid 4 Times A Year. Start saving NOW!

THE

Incorporated 1860 
Assets over $139.000.000
Eastcrn Parkway Office:

539 EASTERN PARKWAY. AT NOSTRAND AVĖ. 
Additional Banking Hours—Monday Evcnings 5 to 8 P.M.

Broadway Office:
135 BROADWAY. AT BEDFORD AVENUE 

Additional Banking Hours—Monday Evcnings until 7 P.M. 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION



DARBININKAS

IS VISUR
liga, negali jai padėti. Ji taip 
pat liūdi, ilgisi sesers anapus

čios pagalbos, bet ji bejėgė...
Po kurio laiko vėl ją gu

linčią ligos patale, pasveikina 
baltu balandėliu kitas sesers

Prieš mane guli išrikiuoti 
laiškai seserų ir brolių iš Sibi
ro ir Lietuvos. Tai pasiilgimo 
kupini laiškai, to ilgesio, kuris 
pažadina slaptingas mūsų tau
tos galias, virstančias poetišku 
žodžiu, ilgesio daina.

^ 5tai, prabyla Danutė, ir jos 
švelnus, beveik vaikiškas, bal
sas nuaidi klaikiaisiais tyrais, 
suvirpina nematomas oro ban
gas, tyliu šnabždesiu žadinda
mas užjūrio sesę:

Žibutės sužydėjo
Ant Korbiko kalnų, 
čia blaškos šaltas vėjas 
Tarp tyrumų klaikių.

Matau tėvynę brangią 
Už tolių mėlynų.
Ir svetimoj padangėje 
Aš ilgiuosi savų.

Tėvynei gintarinei 
Pavasaris išauš.
Negaus mano krūtinė 
To džiaugsmo nuostabaus.

Nežadinki, sesule,

Neliko nei sodo, nei rūtų darželio
Laiškas iš pavergtosios Dainavos šalies

J. VINGĖLAITĖ

y|svjen nesusitiksim 
Ant tėviškės varsnų.

Ir kaip ji gali tikėtis susitik
ti su seseria, nukeliavusią už 
vandenynų, kai ji nebeturi vil
ties grįžti gintarinėn tėvynėn. 
Nors, ir žydi žibutės ant sve
timų Korbiko kalnų, bet šiur
pus tyrų vėjas jos išvargintą, 
nualintą nuo sunkių darbų, kū
ną, vos pridengtą skurdžiu rū
bu, perpučia nuo galvos iki ko
jų, šnibždėdamas svetima kal
ba: “Aš tave nugalėsiu, aš ta
ve pakirsiu, kaip daugeli kitų 
tavo brolių”.

Danutė tai jaučia, nors ir

Nejaugi jūs užmiršę būsit, 
Kaip juokėmės ir vaikščiojom 

kartu?
Toliau ji dėsto: “Praėjo daug 

metų, tartum amžiai žili būt 
praslinkę, o mes vis atminty 
jūsų vardus nešiojame savo 
širdyse ir niekuomet neužmir
šime. Bučiuoju jus, brangioji 
sesele, su didžiausiu ilgesiu 
veide ir siunčiu laimės ir sėk
mės gyvenime. Mes pakol kas 

' gyvename toje .pačioje savo 
bakūžėje, pamiškėje, kur bai
giame savo žilos senatvės die
nas. Tėvukas gyvas, bet labai 
silpnos sveikatos. Dar nuo tada, 
kai mūsų Vytukas ir Onutė iš
važiavo į svečią šalį, mano žmo
gus silpo, kol visai paliego. Aš 
irgi turiu didelį kraujo spaudi
mą, širdis smarkiai nusilpus, 
sugadinti nervai ... Dažnai va- 
duojuos su mirtimi... Vaistų 
niekur negaunu, tad kreipiuosi 
į jus, brangi sesele, prašyda
ma pagalbos...”

J»iij£ągjįg^ji sesuo, .pa- 
ti susirgusi sunkiai pagydoma

DETROIT, MICH.

Kalėdų eglutė ir Kalėdų 
karalaitė

Apie Kalėdų senelį daug esa
me girdėję o šioje šaly net 
per ilgai jis bizniui padeda. Iš 
kur gi dar Kalėdų karalaitę 
miniu? Yra toks J. Gailiaus 3- 
jų veiksmų vaidinimėlis vai
kams, su nykštukais, sniegu
lėm, gerais vaikais ir dar ge
resne Kalėdų Karalaite. Tą vai
dinimą detroitiečiai pamatys 
gruodžio mėn. 20 d., sekmadie-

ant Korbiko kalnų pražydo ži- >4, 3 vai. popiet ispanų salėje, 
butės. ^ur Detroito Lituanistinė mo-

“Vos tik užsimerkė mėlynos 
vasaros akys, vos tik spėjo nu 
tilti malonūs paukščių balsai, 
ir štai jau viską griauna žiau
rus, beširdis ruduo. Jis išplėšia 
viską, pradėdamas nuo mažiau
sios gėlytės žiedelio, užbaigda
mas galingo medžio lapu. Ir 
taip nyku, pažvelgus į gamtą... . 
Krenta lapas po lapo, telieka 
apnuoginti medžiai, vysta rau
doni jurgino žiedai . . . Taip, 
ruduo, bet mano širdyje, prisi
minus jus, vėl atgyja pavasa
ris. Ir tartum girdžiu jūsų ma
lonų balsą, matau veidą savo 
brangios sesers. Ir vėl širdis 
laukia jūsų!... Mano sveikata 
prasta. Einu prie pabaigos. 
Brangi sesele, vis nesulaukiu 
nuo jūsų margos gromatėlės, 
meilaus pasiilgto žodelio.

O štai Rožė rašo iš Dainayos. 
krašto:

“Čia mes esam dvi seserys. 
Kai mūsų vaikai ženijas, tai per 
vestuvę mudvi pasižiūrom vie
na į kitą ir apsiverkiam. Apsi- 
verkiam, nes prisimenam, kad 
dar vienos sesulės trūksta, kad 
ji už jūrių marių už mėlynų
jų būklę surado.

“Kai skirstė mum ‘arus’, tai 
aš pasirinkau žemės gabalą ty, 
kur mūsų trobos stovėjo. Da
bar ty nieko nebeliko: nė mū
sų sodo, nė rūtų darželio. Kai 
kiti dirba, aš, neturėdama svei
katos dirbti, atsisėdu ant tos 
senos pamūrės ir verkiu.

“Mano duktė nori šią margą 
gromatėlę perrašyti, o aš ne
leidžiu, nes ji mano ilgesio aša
rom sulaistyta. Gal gi vis išskai-

PUBLIKA apžiūri dail V. K. Jonyno parodą, kuri atidaryta gruodžio 6 Almus galerijoje Great Necke. 
Nuotr. V. Mežeiio.

PAGERBTAS SENATORIUS K. B. KEATING
Lapkričio 29 Power viešbu

čio salėje buvo surengti iškil- 
^miffgi pietūs šen. .Kr Br, K?a- 

tingui pagerbti. Pietus rengė 
antibolševikinio tautų bloko 
Rochesterio skyriaus valdyba, 
kuriai priklauso lietuviai, estai, 
latviai, lenkai, ukrainiečiai ir 
vengrai. Pietų metu prie gar
bės stalo matėsi daug Roches
terio miesto aukštųjų pareigū
nų, o taip pat ir minėtų tau
tybių atstovai.

Šen. K .B. Keating savo kal
boje, pasidžiaugęs gausiai susi
rinkusiais jo draugais, kurie 
jam yra daug padėję rinkimuo
se, pareiškė, kad su N. Chruš
čiovu kalbantis, reikią dviejų 
vertėjų: vieno — svetimai kal
bai ir antro -— komunistų kai- J. Grybauskienė gavo iš savo varo dainų rinkinį ir kt. Yra 
bai, kurią jis vartoja tik ko- motinos laišką, kuriame prašo didelis pasirinkamas Kalėdų ir 
munistams suprasti. , Prez. D. dukterį paskubinti atvykimo į N. Metų sveikinimu atviručių. 
Eisenhowerio kelionę Rusijon Ameriką dokumentus; esą, jos

... . . . senatorius pavadino “vilties ke-tysi, ka rašau, nors ir nepru . ..J ’ f hone , bet jokių nuolaidų ne
bus daroma. Tai būtina, kad

R OCH ĖST E R, N.Y.

V~Kudirko$ 'Virštėinkai" -- 
- / gruodžio 12

.Gruodžio 12, sekmadienį, 4 
vai popiet šv. Jurgio parapijos 
salėje Įvyks dr. V. Kudirkos 
100 metų minėjimas, kurio me
tu kalbės apie V. Kudirką dr. 
A. Klimas ir po to bus suvai
dintas satyrinis V. Kudirkos 
veikalas “Viršininkai”. Veikalą 
scenai parengė rašytojas J. 
Jankus. Režisuoja Andr. Ciemi- 
nis.

— Kardinolas Richard J. Cu- 
shing parašė gražų įžangos žo
dį ir aprobovą leidimą angliš
ko teksto Sibiro maldaknygės 
“Marija, gęlbėki mus”. Maldak
nygę leidžia tėvai paulistai.

— Kun. Jonas Švagždys, Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų kape
lionas Brockton. Mass. grįžęs 
iš ALR Katalikų Federacijos 
kongreso New Yorke, buvo su
sirgęs ir Brocktono ligoninėje 
operuotas. Ligonis pamažu 
sveiksta.

— Dalia* Baltutytė, gyv. Pa- 
terson, N. J.. Onos ir Vytauto 
Baltučių duktė, kelis metus sėk
mingai lankiusi vietos baleto 
studiją ir jos metiniuose pasi
rodymuose, kuriuos aplanko 
virš 3.000 žmonių, daug kartų 
atlikusi svarbiausias solo parti
jas, priimta į Metropolitan Ope
ros baleto mokyklą New Yor
ke. Čia Daliai teko gana sun
kiai rungtis ir nugalėti, nes no
rinčių į šią mokyklą patekti bū
na labai daug, daroma didelė 
atranka. Dalia lanko Šv. Juoza
po aukštesniąją mokyklą, pri
klauso vietos ateitininkų būre- 

U^C guriniu šoj^^rupei^įr^ 
- ima plahino mūžikoš pamokas./

—Vinco Pietario, Šatrijos 
Raganos, Jurgio Jankaus ir ki
tų žymiųjų autorių raštai da
bar gaunami žymiai atpiginto
mis kainomis metiniame knygų 
išpardavime. Prašykite sąrašų: 
Gabija, B.O.B. 355, Wyandąhch, 
N. Y. £

— L.B. Biuletenis Nr. 19 
išleistas lapkričio 20. Vedama
jame iškeliama LB Detroito su
važiavimo reikšmė ir pamini
ma Lietuvių Chartos dešimtme
čio sukaktis. Ištisai įdėti LB 
Detroito suvažiavimo nutarimai, 
duodamas lituanistinių mūsų 
mokyklų vaizdas JAV-bėse 1958 
-59 mokslo metais. Paskelbtas 
C V patvirtintas Kultūros Fondo 
veiklos planas. CV iždininkas 
skelbia CV atsiųstuosius tau
tinio solidarumo įnašus, aukas,, 
biuletenio prenumeratas ir kt. 
Biuleteny stengiamasi duoti LB 
gyvenimo ir darbo vaizdą. Jo 
adresas: V. Kamantas, 508 E. 
125 St., Cleveland 8, Ohio CV)

— LB Ekonominė Taryba, 
kurios tikslas telkti pinigo kul
tūriniam reikalam, sudaryta 
Clevelande. į L B Ekonominę 
Tarybą įeina J. Gailiušis, Pr. . 
Joga, J. Kazlauskas, St. Lazdi- 
nis ir A. Mackevičius.

daimuko”.
Free Parking

COAL COKE RJEL OIL

N. A.

tomi i sąskaitą kiekviena mėnesi

Group Eookings now being taken for 
Churches - Schools - Organizations

Andr. Naujokas nuo ateinan
čių metų išeina pensijon. Ilgus 
metus jis dirbo Taylor optikos 
fabrike.

VI. Sabalienė ir Izb. Matiu
kienė yra sudariusios doku
mentus savo seserim, gyvenan
čiom Lenkijoje, atvykti Į JAV.

jų kapinėse pasistatė savo šei
mai net už 35 tūkstančius do
lerių mauzolėjų.

prašymas išvykti Amerikon 
buvęs Maskvoje patenkintas. J. 
Grybauskienės motina gyvena 
Žemaitijoje. . '

Prompt deliveries 
Brooklyn - Oueens - Nassau 
Call HY 1-3200 - 3201 — Days 
Eventngs-Saturdays-Sundays 
Call AT 9-6895

VANIDERSTINE ESTATE 
32 Howard Avė., Brooklyn 21

SAVINGS & Loan Ass<m 
TOWER BUILOING

Ė. BALTI MORE ST. BALTI MORE 2, Md.

The PLAYHOUSE West Orange 
Art Theatre

252 Main St., OR 2-9707.

Balfo New Yorko Vajaus' Iždi- gus tik savo vardą teišsineš. 
ninkas

Starte Wed., Oct. 2ist
S pečiai Accolade! I>egion ot Decency 

'Franz Werfel’s Masterpiece

Sa.

Naujos knygos: Liet, spau
dos kioske, kuris yra šv. Jur
gio liet, parapijos žemut. salė
je, jau galima gauti: vysk. V. 
Brizgio “Negesinkime aukurų”, 
K. Bielinio “Penktieji metai”, 
J. šeiniaus “Vyskupas ir vel
nias” ir kt. Taip pat ilgo gro
jimo plokšteles: L. Juodytės 
“Dainos iš Lietuvos”, B. Jonu
šo “Gaudžia Trimitai”, St. Cit-

O Julytė iš Lietuvos kreipia- kykla rengia Eglutę.
si į savo seserį šiais žodžiais- gražaus spalvingo vaidi

nimo atsilankys Kalėdų Sene- 
Praėjo daug mėty... Drumzlinas jjs su dovanomis^ mažieji pa

upelis žais, padainuos. . -į* .- - liūne , uei jokiu nuuiaiuu ne- e e e •!! 44i » 1
pernykštė egmtė buvo sutrau- ^/^au^e^je td die- bus daroma- Tai būtina’ kad Lietuviškiem reikalam ne daimuko 

s 6 ’ galima būtiį išsklaidyti Rusijos
žmonių užnuodytą nuomonę Vienas chicagietis, Justinas Prieš metus kitus inž. A. Ru- 

’ apie JAV. * * Mackevičius, žinomas taupymo dis keletą kartų pasirodė Chi-
Sen. K. B Keating sutiko bendrovės pirmininkas ir savi- kagoje su tūkstantinėmis auko-

priimti antibolševikinio fronto ninkas, Pemai Įteikė mis ir daugiau, nors turime
garbės nario pažymėjimą, kuris ^0 dol., o šiemet šv. Kryžiaus desėtkus stambesnių už A, Ru-
jam pietų metu iškilmingai ir 
buvo įteiktas. Pietuose dalyva
vo apie 400 įvairių tautybių 
žmonių; tarp jų apie 100 lietu
vių. Pietus pradėjo malda kun.

Visai palangėje išdžius.
Ir smiltingam krante pušaitės kusi virš 200 vaikų ir apie 300 naku skrajotau ir'nulekusl 

šaltos suaugus™. Butų smagų rengė- pas tavy; vėl paviretau moteru. 
Pavirto į Ošiančius žalius !an]s.! lr „s,em'!. burl ,,su' ke Tai tadu šnekėtume, tai ta- 

du verktume abi apsikabinusios 
ir nenorėtume atsiskirti ...”

Atsiliepė ir džiovininkas stu
dentas iš Vilniaus:

“Mano sveikata šį pavasarį 
žymiai pablogėjo. Tuos vaistus, 
kuriuos man prisiuntė! per Rau- 

Kalėdinę programą parapi- vo pamaldose ir ėjo prie ko- donąjį Kryžių, taupiau rudeniui, 
jos vaikai ruošia gruodžio 13 munijos. Jos meldėsi už kare Betaupydamas, neapsižiūrėjau, 

kaip nusilpau ... Ir vėl atėjo 
iš už jūrių marių stebuklingie
ji vaistai, kurie mane atgaivi
no, prikėlė gyvenimui. O prie 
vaistų pridėtas nuoširdus žodis, 
kuris brangesnis už visus brang
akmenius. Taip toli, taip nepa
siekiamai toli, jūs nuo mūsų!

jams ir šiemet tokį būrį su- 
medžius. laukti. Be džiaugsmo vaiku- 

Akis pakėlus saulės pusėn ’ člams- šis Parengimas atneša 
pajamų ir šeštadieninei mokyk- 

Aš laukiu gervių iš šiltų kraštų. lai. P. Natas

SALTIMORES ŽINIOS

parapijos salėje. Pradžia 3 vai. žuvusius karius. Organizacija 
Kviečiami ne tik tėvai, bet ir sudaryta iš motinų, kurių sū- 
kiti parapiečiai kuo gausiau at- nūs dalyvavo karuose.
silankvti. .. . . .

Ramovėnų Baltimorės skyrius le9ion° 1“tUviu-
išrinko nauja valdybą: įirm. Postas„ ™ 5 Pade’T 
K. Pranckonis, skeret. dr. K. f ru^z,1» 20 ?: LJe u™’ , f 

tų klube ruošia Kalėdų links
mą pobūvį. Vaikams bus dali- q Dieve!” 
jamos dovanos. Kažkas iškrito iš mano ran-

Kanauka, ižd. St. Markelis.
Kontrolės komisiją sudaro: 

pirm. dr. St. Tallat Kelpša, na-
rys K. Šidlauskas. Felicija Baronienė, senos kra- kų... Pakeliu. Tai sudžiūvęs

Sodalietės savo susirinkime tos lietuvė ilgai gyvenusi ūky- Lietuvos pievų gėlių kuokšte- 
gruodžio 6 po įvairių diskusi- je netoli Camp Meade, mirė lis. Malonus kvapsnis sklinda 
jų ir komitetų raportų pasirin- lapkričio 29. Jos vyras Vaitie- is jo ir iš trumpo laiškelio: 
ko senelius, kuriuos prieglaūdo- kus, ilgai sirguliavęs pasimirė “Gėlės pražysta ir suvysta, o 
se aplankys švenčių proga ir gruodžio 1. Mišios už jų šie- iš jūsų, brangieji, žinelė pas 
nuneš dovanų. Lėšas šiam rei- las buvo aukotos gruodžio 2 mus retai teužklysta”...
kalui sodalietės sutelkia, reng- šv. Lauryno bažnyčioje. Palai- Ir taip balandėliu skrenda, 
damos vakarus if bingo žaidi- doti Meadowridge Memorial Pk. žuvele plaukia Jš anapus geleži
nius. kapinėse. Liko nuliūdime vai- nės uždangos, kupini ilgesio.

Kareiviu motinų organizaci- kai ir jų šeimos. laiškai. Tai ne laiškai ,tai ilge-
Jonas Obelinis šio daina.ja lapkričio 29 bendrai dalyva-

SIŲSKITE ŠVENTĖMS SIUNTINIUS GIMINIEMS IR ARTIMIESIEMS I LIETUVĄ,
Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas. — (Leista Sovietų Rusijoje)

CO, INC
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

135 W. 14th St. New York 11, N.Y. Tel. CHelsea 3-2583
141 Second Avė., New York City, Nt Y. TeL GRamercy 5-7430

MŪSŲ 332 Filhnore Avė. 308 W. Fourth St. 132 Franklin Avė.
Buffalo 6, N. Y. Boston 27, Mass. Hartford, Conn.

SKYRIAI TeL MOhawk 2674 Tel. ANdrew .8-5040 TeL CHapel 6-4724

39 Raymond PtazaW.
Newark, N. J.

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio

11339 J<«. Campau 
DetroR 12, Mich.

682 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa.

Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461 . ’l ei. TOwnsend 6-3860 Tel. VVAInut 5-8878

Mtaų didelė It. patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. garantuoja. xaa Kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiama* 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 6-7 sa
vaičių laikotarpyje; oro pattu 7-12 dienu. Mūsą ištaigoje jūs galite gauti įvairiausių geriausios rMies 
nrekiu Prarykite ntfi.sų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo Ir muitų kainas. Katalogas veltui, prenrų. ‘‘O”/" __ v r ___ ~ nūn 9 vai. rvto iki 4 vai. D.D.

vardo ligoninės naujam prie- dį piniguočių, kurie vis dar 
štatui paklojo net 10,000 dol, “sarmatijasi” iš šimtinių nor- 
o seniau liaupsinti broliai Bren- mos išsikasti. Vargšeliai, man 
zos išmirė, bankelis perėjo net jų nuoširdžiai gaila: vienas iš 
i nelietuviu rankas, lietuviš- j. avvuv Į/1M.UVJV mama nuix. *• v

D. Mockevičius. Sol. VI. Saba- ki.em reikalam nepalikus nė 
lienė sugiedojo JAV himną.

Meninę programos dalį iš- Jau ir tuomet man buvo žmonės dažnai pamiršta dės- 
pildė sol. VI. Sabalienė, kuriai keistoka, kai Jonas Brenza kan- nį: kas duoda, tam ir Dievas 
akompanavo muz. Z. Nomeika, didatavo Į Cook apskr. iždiniu- prideda, čia, Chicagoje, toks 
ir ukrainiečių moterų kvarte- kus. Lietuviai siūlė jį rinkti, Mr. Lewis šimtus . tūkstančių 
tas, padainuodamas kelias liau- kaip lietuvį, ir tuo pačiu me- aukoja kasmet Loyolos univer- 
dies dainas. tu lenkai — kaip jų žmogų ... sitetui, ir neikiek nebiednėja...

Pirmajam pasauliniam karui 
besibaigiant, vykdamas į Že
maitiją, dėl susisiekimo suvar
žymų vieną naktį teko praleis-

ŽODIS NEW YORKO LIETUVIAMS
Mielieji lietuviai,

New Y7orko Balfo vajus bai
giasi. tačiau tautiečių vargas ir 
skurdas dar ilgai nesibaigs.

Iš vajaus lėšų Baifas turės
šelpti visus metus, patenkinti Y. Tai bus gražiausia Kalėdų 
visus prašymus, o ju prisirinks dovana, nes už ją savo laiku 
- - ' Jums padėkos Visagalis Dievas.

Jūsų Kristuje
Kun. N. Pakalnis

labai daug.
Bent pusė tikrai galinčių au

koti bendriesiems lietuvių šal
pos darbams dar neatsiliepė. 
Aukojusieji, nors ir negausūs, 
buvo dosfiūs. Apie 300 asmenų 
suaukojo per 2.500 dolerių. Pa
žymėtina B. Rockefelier (100 
doL), seserys Jankevičiūtės (po 
50 dol.). Apreiškimo parapija 
(85 dol.), B-vė Neris (50 dol.). 
Didžiūnaitienė surinko 45 dol.; 
kitų aukų vidurkis vienam au
kotojui arti 7.50 dol.

Vajaus komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems tiems trims šim
tams jau aukavusių, kurių čia. 
dėl vietos stokos, negalime iš
vardinti.

įraukiame ir prašome aukos 
ir iš pavėlavusių. Laukiame at
siliepiant ir tuos, kurie tegali 
dolerį ar du aukoti. Visiems 
kartu susidėjus, išeis jau ne

šimtai doleriu, bet šimtai vais- ti Prjekulėje. Gerą nakties da
tų siuntinių, kurių taip prašo jį atsitiktinai praleidau su 
Balfą pavergtieji lietuviai. draugais vienoje simpatingų 

Siųskite savo aukas Ralfui latvių Šeimoje. Bevartydamas 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. vieną įrašų albumą išskaičiau- 

įrašą: “Aš tau nieko daugiau 
nelinkiu, kaip vieną — išsinešk 
iš gyvenimo savo gerą vardą”.

Kad ir kažin kaip būtų bran
gus turtuolio karstas, išeidamas 
iš šio pasaulio į anapus, žmo-

SFOTS
Before Eyes?TAUPYKITE PER PAŠTĄ

LAIŠKAS APMOKAMAS Į ABU GALUS

% DIVIDENDŲ PER METUS
Dividendai išmokami arba iskai-

Atidarykitc taupymo’ PraSau priupjMi infoimacijų knygutę L-12
MskaiŪ t u o j a u j Varda*. .•avardč

Pi lykite | V,rcs;,s
informacijų I .Mi«**iaa

ALBF.RT F FETERS
Office:

116-55 QUEENS BLVO.
FOREST MILLS. N. Y.

Vlrginia 3-1477
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DARBININKAS 1959 m., gruodžio 10 d., nr. 82.

Pereitą savaitgalį mūsų abi 
seniorų futbolo vienuolikės bu- 

( vo laisvos, šeštadienį žaidė ma
žučiai, kurie pirmenybių rung
tynėse gavo pylos nuo German 

. -rfungarians 0:6. Jauniai \Vay- 
ne. N.J., įveikė Spfr. Passaic 
3:0.

LAK krepšininkai YMCA ly
gos pirmenybėse šeštadieni Į 
veikė portorikiečių Q 5 vienetą 
49:29. Greiti ir vikrūs prieši
ninkai, palaikomi savo triukš
mingų žiūrovų, vienu metu bu
vo mūsiškius privertę visai rim
tai susirūpinti. Pirmose rung
tynių minutėse susižeidžia Ba- 
čanskas II. kurio sekančiomis 
savaitėmis ekipos sąstate nema
tysime. LAK atrodo pamažu i- 
šyla, nors tolimesnėse pirme
nybėse reikės geresnio žaidimo, 
ypač kuomet varžybų favori
tai Tramps, negrų vienetas, 
šiemet itin gerai atrodo.

Nauja LAK valdyba
Pereitą penktadieni Lietuvių 

Atletų Klubas rinko savo 1960 
metų valdybą. Valdybos sąsta-

tan pateko beveik visi 
kahdidatasi: pirm. — 
Andrulis, vicepirm. — 
Vilpišauskas; kasinink. - 
sas Vakse'is, sekret. - 
Ruzgas, finansų sekr. 
Daukša, biznio sekret. 
Mas S.ungurys, sporto 

—Antanas Bagdžiūnas 
torių taryba: D .Averka, 
rys, Kadakauskas, 
— Jakuleviaus.

Ateinantį savaitgalį 
krepšinio vienetas turi 
pirmenybių rungtynes, 
tadieni 8 'vai. vak. 
yra 3 St Method. vienetas, 
tadieni — taip pat 8 vai. vak 
latvių ekipa. Jauniai 
penktadieni prieš Eastern 
triet YMCA.

Futbole — pirmoje 
kė sekmadieni, gruodžio 
žaidžia prie Blue Star, 1 
St. ir Ist Avė, kampų 
ta, Jefferson Field. 
2:00 vai popiet Rezervinė 
vai. tenpat. šeštadienį, gruodžio 
12. mažučiai prieš Kollsmann 
2 vai. popiet, Metropolitan Ovai 
aikštėje, jaunučiai prieš Ger
man Hungarian 2 vai. Nevv 
Farmers Ovai. Atletas

a nauji 
Artūras 

Juozas
— Alek-

direk- 
Gied-

Ketvir-

žaidžia
•n Dis-

Manhat-
Pradžia 

lė 11:15

Pa.

r Sąjungos
Sovietu Sąjungos krepšinio 

rinktinė yra atvykusi i Ameri
ką lapkričio 25 ir čia žada iš
būti ligi gruodžio vidurio. Mo
terų krepšinio vyr. treneriu yra 
lietuvis Stepas Butautas, o vie
na iš rinktinės žaidėjų — Jū
ratė Daktaraite. 23 metų. Kau
no Politechnikos Instituto dės
tytoja. Abu teko sutikti Peori- 
joje, III.

Stepas Butautas sakėsi nesąs 
perdaug susižavėjęs Amerika. 
Tik pirmąją dieną šis kraštas 
jį kiek daugiau dominęs. Savo 
padėtimi Lietuvoj esąs paten
kintas. Kaune pasistatydinęs 
namuką, dėsto Politecbnikcs 
Institute. Norėtų ramiau pagy
venti. bet dažnai tenka važinėr-; 
ti su krepšiniu. Ilgesnį laiką 
turėjęs būti Maskvoje ir treni-

tai

Darbininkui f 
paremti aukojo į

Po 4 dolerius: >
A. Bagdonas, Toledo. Ohio, £ 

K. Skuzinskas, Bellmore. L. I., > 
A. Jaras, Kenosha. Wisc., Ja. t 
KniČiūnas. E. Millinocket, Me. t

Po tris dolerius: .... .
M. Wilkitus. Olyphant

A. Sedgvrick. Stradfort. Conn., t
Po du dolerius: ►

^A. “Zavadškaš" New London. Į 
Conn., F. Kalibatas. Nevvark. N. ► 
J., kun. V. Kalėckis, Grand Ra- ► 
pids. Mich., L. Kasilevičienė, ► 
Methuen. Mass., J. Bernitski. ► 
Port Carbon, Pa.. V. Dubaus- ► 
kas, Woodhaven. N. Y.. A. ► 
Skrupskelienė. Chicago. III.. V. ► 
Kovell. Colonia, N.J.. J Mėly- ► 
nis, Kearny, N.J., J. Peldžius, ► 
Philadelphia, Pa., J. Petraška. ► 
Woodhaven, N.Y., J. Stankaitis, ► 
Cleveland. Ohio. A. , Samusis, ► 
Richmond Hill. N. Y.. P. Gri- ► 
gas, Locust Valley. L.I., O. f 
Venskaitiėnė, Toronto. Ont.. > 
Canada, J. Klant, Brooklyn. N. > 
Y., P. Furmonavičius; E. Hart- > 
ford. Conn.. A. Stanovich, Pitts- > 
burgh. Pa., J. Rygelis. Monroe, > 
Conn.. L. M. Novick. Bronx. N. > 
Y., H. Brazaitis, Wickliffe, O., »

1 J. Batus. Jupiter. Fla.. P. A- ► 
cdomaitts. Rego-Park. L.L-tJ. Ma- > 

Į liska, Verdun - Montr. Canada, t

DOVANOS GIMINĖM

KALĖDOM IR NAUJIEM METAM
išsiuntimu reikalinga pasirūpinti jau ,dabar:

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
A roję. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe’o. ATRAIŽAS GFROS. IMPORTUOTOS VILNO
NĖS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IZI TT> galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
■kUIt čiom žemiausiom kainom mieste?

— TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS .

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

. Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: š:lk?s. nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas; 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

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

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

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

D ė m e šio!

Pirmą kartą pasaulines rungty- - 
nes žaidusi Maskvoje. Amerika 
ir ji nesižavinti. Mėgstanti ta
čiau moderniškus šokius. Lūpų 
dažymas ir kosmetika jai pa
tinka. Viešbutis, kuriame Peori- 
joje sustojo, jai atrodęs skir
tas tiktai rinktiniam svečiam 
iš toliau!...

Rungtynės pasidalintos pu
siau. Viešnios moterys žaidė su 
sustiprinta Nashville Business 
College komanda ir ją Įveikė 
santykiu 46-42. Vyrai kovojo su 
Peorijos Cats (fabriko koman
da) ir jai pralaimėjo santykiu 
63:67.

Moterų rinktinėje be 
Jūratės Daktaraitės dar bu-

: Vo dvi latvės, bet viena prasė
dėjo ąnt suoliuko, kaip ir mū
siškė. Kita —Skaidrvtė Sn.?i-

DAIL. V. K. JONYNO parodos atidaryme jauniausia lankytoja. Nuotr. 
V. Maželio.

Svarbu dirbantiems namų ruošoj
Jeigu dirbate privačių namų 

ruošoje ir gaunate 40 dol. al
gos’Į savaitę, užsitikrinkite, kad 
darbdavys apie jūsų uždarbi

kiečių White (15). Amerikietės 
daugiau žaidė individualiai.

Vyrų rungtynėse amerikie
čiam nebuvo lengva kova. Pir
majame kėlinyje buvo atsilikę 
(25:29). Po pertraukos žaidimas 
Įkarštėjo. Už baudas turėjo iš 
aikštės išeiti 5 rusai ir 3 ame-

praneštų socialinės apsaugos Į- 
staigai ir kas tris mėnesius mo
kėtų mokesčius. Jei to neda
rys, prarasite teisę į socialinę 
apsaugą kada išeisite į pensi
ją, taip pat ir mirties bei susi- 
žeidimo atvejais.

Darbdavys turėtų iš jūsų al
gos atskaityti 2 ir pusę procen
to, jei jums moka 50 ar dau
giau dolerių per kalendorinių

Po 1,50 dol.:
J. Karaliūnas, Hamilton. Ca- ► 

nada, A. želvys, Brooklyn, N. ►

vieną dolerį:
M. Gustaitis, Woodhaven,

Z. Juknis, Ontonagon,

Po
V.

N.Y.,
Mich., A. Vikrikas, St. James, ► 
N.Y., F. Vaškas, Newark, N.J., ► 
Iz. Vasyliūnas, Cambridge, ► 
Mass., J. Janulaitis, New Phi- ► 
la., Pa., M. Špokienė, Phila., Pa ► 
J. Kuprionis. Ruston. La.. J. Ju- 
rėnas. Montreal, Canada., C. I 
Chepulis, Springfield, III.. V. | 
Prižgintas, Los Angeles, Calif., | 
Z. Juknis. Ontonagon, Mich., E. T 
Kelly, Brockton, Mass., V. Fran- | 
kienė, Baltimore, Md., kun. A. t

Dėmesio!

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

Phone: ELizabeth 4-7608
Atidarė ElizabeAie naują skyrių siuntiniam į LIETUVĄ, 
UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus.
~ šiuniinių-pristatymAs garantuojamas /
Didelis pasirinkimas vi’nonių atraižų vyriškom bei mo
teriškom eilutėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų 
užtiesalai ir k.
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.
Krautuve: 75 East 7th Street, Tel.: OR 4-39SO

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai į 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje . ;

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

ruoti rinktinę. Lietuvoj jaučia- įdzinia. — pataikė tik 2 kartus, 
mas pagerėjimas. Gyvulių šė- tuo tarpu Maskvoje pasaulinė- 
rikės dėvinčios baltus chalatus’-, se rungtynėse ji buvo surinku-

Jūratė Daktaraite dar yra jsi 26 taškus. Iš rusių geriausiai
naujokė krepšinio rinktinėje, žaidė Kostikova (17). iš ameri-

ED. ŠULA1TIS kalbasi su Jūrate Daktaraite iš Lietuvos.

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, ' 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių J 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų ;

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis: ' . >

, _ - Janiūnas,' Lawrence, Mass., P. ;
metų ketvirti —pareiškė Je- Kvaraciejus, Methuen, Mass.. A '

rikiefiai Viso buvo priteistos T"“ » BJ“mberg’. ]Vi!liams- Alekna, Cleveland, Ohio. I. Sub : 
riKiecidi. vibo uuvo priteistus burg, BrookLvn, socialines ap-
72 baudos, o iš jų rusam — 
43. Amerikietis Jack Adams iš 
baudų surinko 13 taškų (iš 14 
galimų) ir dar pridėjo 3 meti
mus; jis buvo geriausias taškų 
rinkėjas. Latvis milžinas Janis 
Kruminš ir rusas Viktoras Zu
bovas surinko po 11 taškų.

Paskutinės rungtynės su So- 
įjungos krepšinio ko- 
i numatytos gruodžio 
le. Wash. Ed. š.

kus, Somerville. Mass., M. Lec- 
saugos vedėjas. Darbdavys pats Flemington, N.J., K. Ka- 
turi pridėti tokią pat sumą, va- minskaitė, simsbury, Conn., B.

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ.
TeL: VI 7-4477

WOODHAVEN 21, N.Y.

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. rak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

WINTER GARDEN TA VIRY INC Ii

Ei
ruošiame ietu'1’ šk as vEsTir- apie socialinės apsaugos mokes- 
VES. SAL£S PAR N- tmams IR « grąžinimą susisiekite su vi- SUSIRINKimaais nemokamai. - susisiekite su ti

Tel. mu 3-2928 daus mokesčių įstaiga (Internal
vacys steponis Revenue Office). Dėl informa

cijos apie socialinės apsaugos 
programą susisiekite su sociali
nės apsaugos skyriumi, kuris 
jum mielai atsiųs knygelę 24

dinasi, 5 procentus jums moka- Bobelis. Brooklvn, N.Y.. H. 
mos algos turi pasiųsti vidaus Meinoris> Lewiston, Me., A. VIz- 
mokesčių įstaigai (Internal Re- bara Dunedin, Fla. A. Cerba 
venue) (pradedant nuo 1960, ^mpson Pa. kun. V. Pran- 
mokešfis tiek darbdaviui, tiek 
darbininkui bus po 3 procen
tus nuo mokamos algos). Vo
kas. su užrašu “Tax Return ”, 
gaunamas vidaus mokesčių Į- 
staigoje, yra pats lengviausias 
būdas daugeliui darbdavių su
teikti reikiamas informacijas ir 
sumokėti socialinės apsaugos 
mokesčius .šiame pranešime tu
ri būti pateiktas jūsų vardas 
ir pavardė, socialinės apsaugos 
numeris ir gaunamos algos su
ma. Pagal ši pranešimą bus nu
statyta. ar jūs ir jūsų šeima ga
lės pasinaudoti socialinės ap
saugos privalumais; taip pat
bus nustatytas ir mėnesinių Dorchęster. Mass., P. Aleksand- 
pensijų dydis. Todėl jum la- ravičius, Brooklvn. N.Y.. J. B. 
bai svarbu, — pabrėžė J. S. 
Blumberg. — išsiaiškinti su sa
vo darbdaviu ir- užsitikrinti, 
kad informacijos yra tinkamai 
užpildytos ir laiku pateiktos”.

euzevičius Orland Park. UI, ♦ 
R. A. Gineitis, Dayton, Ohio, t 
St. Raštikis, Monterey, Calif., .*
M. A. Jankauskas. Ozone Park~, *
N. Y., J. Mikalonis. S. Boston, I

♦Mass., D. Jankauskas. CIeve- ♦
lahd. Ohio, M.
burgh. N.Y.. J. Rapšis, Arpster- | 
dam. N.Y.. B. Budris. Amster- t 
dam, N.Y., K. Luinis. Cambrid- • 
ge, Mass., M. Laukaitis. Wel- J 
fare Home. N.J., J. Leikauskas. ♦ 
Eliz., N.J., J. Digrys, Brooklyn. t 
N.Y.. O. Karmazinienė. Brook- | 
lyn, N. Y., M. Zaremba, Man- t 
chester. N.H., J .Jekavičienė, r 
Taunton. Mass,, Z. Petrauskas, f

Varnis, New-

Dėl tolimesnės informacijos

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

IXX: MAD1SON STREET

KKOOKLTN' V V 
i Ridgcwood)

Tel EVrrgreen 2-S41O

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramnroms. Be to, 
duodami polaidolaviniai 
pietos. Pirmos riiširs lie
’nvKkze miistan prieina 
mnmis kainomis.

ELEICi ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

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

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKTU SIURBLIAI
• ,ELEKTR VĖSINTUVAI
• ET.EKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų 
Oldvmo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki R v v., 
šeštadieniais — visą dieną. 

r**l.d dcsnbi užsakymų skambinti 
STertlnfl 9-6534 (po • vaį. vak.)

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

vi’nonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

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

Tel.: AL 4-8319

Į' ................................................................................................. ........ ........................

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

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

(v.holesale) kainomis.

Sečkus, Saint Petersb. Fla.. P.
Maleckas. Keamy, N.J.. J. Ar
minas, Waterbury, Conn.

Nuoširdžiai dėl oja
Darbininko Administracija

ADAM REALTY C O.

A COMPEETE REAL ĖST ATE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL, ESTATE. SALES 
APPRAISALS. MORTGAGES 

& MANAGEMENT INSURANCE 
FIRE. CASUALTY. LIFE

“Good News For Household AND p^^ERRj^^rn^-TTON.
"SEE ADAM FIRST”Workers’’.

Kas norėtu skelbtis Parbinmke. 
prašomas skambinti

GLonmoro 5-7281

39

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

Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
GR 7-1130

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

L-

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

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padid’norre savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

AUTOMOEIT.E AND BUSNESS
S t TAUTIEČIAI

ADAM REALTY C O » Pasinaudokite proga ir pasiuskit e
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth. N. J.

EL. 4-1570 
Adam Stankūnas. Realtor 

Vytautas K vietk suskas. Salesman

dovanų srvo artimiesiems į LIETU-
V A "j..M
Šiam tikslui Jums sąžiningai ir daug 
p;.g:nu, negi; kur kitur, patarnavs

APRANGA SESELIŲ VIENUOLYNAMS
ROBERT EMMETT TIRREIL, INC.

L0IW0 LIETUVIU PRAKYBOS B-VES
LITHUAMAN TRADING COMPANY

Chambers Street, New York 7, N.Y. — Tel. VVOrth 2-1032
Pilms postulandių aprūpinimas 

SnknHča. apatiniai tūbai, lagaminai, skrynios tr
Kunigams ir klierikams j'todi lanaminai

Dh komplektą! rūbų — 'Ubams maifcr skrynio; dovanos

> atstovas'
į JONAS DAUGIRDAS
f 337 UNION AVENITE
Į EV 1 1232 EV 7-4940
> -------- REIKALAUKITE KATALOGŲ TR ĮSITIKINKITE --

BROOKLYN 11. N. Y.



Bostono tarpklubinėse Lie
tuvių A komanda pr. šeštadie
nį rungėsi su Sylvania pas 
juos, Waltham, Mass. Rungty
nės nutrauktos prie padėties 
2^4:1 Vš (1 nebaigta). Laimėjo 
abu Šveikauskai: Gediminas su
dorojo Washingtono ekspertą 
0‘Rourke ir Leopoldas —. A. 
Calhamerį. Merkis baigė lygio
mis su Taff. Starinskas prara
do tašką prieš O‘Brien; nu
trauktoj gi partijoj priešinin
kas turi pėstininką viršaus.

Lietuvių B. pr. penktadienį 
rungėsi su Harvardo B antrą
ja. Pralaimėta 3:2. Po pustaš- 
kį pelnijo pirmosios lentos:

SPECIAL NOUCE TO OCR MANY OCT-OF-TOVN \ 
catholic geoups who will BE 8PEMMNG SOME 
HE IN 1ME NEW* YOBK, NEW JERSEY AND 
CONNECHCOT AREAS TfflS FALL AND WINTEB —' 
THE -FOLLOWING &OTEL$ HAVE fiHLENMD 
REPUTATIONS FOR CLEANLINES8, COMHLETE 
SERVICES AND FEIENDLY HOMEUKE ATMOS- 
PHEKE. WE HEGHLY RECOMMEND THEM FOR THE 

VERT BEST IN HOTEL ACCOMODAHONS.

HOTEL MANSFIELD — 12 WEST 44th STREET, N. Y. CITY near 
T1MES SUKAKĘ - U. N. - SnOPPING DI8TR1CT - RADIO CITY - 
THEATReiS - BROADVVAY - EMPIRE STATE BUILDING 
Moderato Kates — mU 2-5140

»TEL — 338 K. JKBimK Y.

- Special 9*t^ te Rabgto** flteCMk 

CMSKUU mTT

MANHATTAN TOWERS HOTEL — BROADWAY * 7«te STRETT, K.Y.

*u 7-noa

THE CHESTER HOUSE — CHESTER, NEW JERSEY
55 <*COOMS — Rju&SONAhlE KATES
Special vonsiderauon uiven to Keugious Groupes 
CrUSSTEK 9366 .

CAROLINA ČREST HOTEL — 131 SO. NO. CAROLINA AVENUE, 
ATLANTIC CITY, N. J. 
luO rcooms — Reasonable Rates — Special Rates to Religious Groupes' 
ATlamic City 5-501o

JOhn 1-4200 _____________ , , ____________________

MIDWAY HOTEL — lOOth STREET A BROADWAY, N. Y. CITY. 
Rate* from $X00 — SINGLES - DOUBLES — Kitchenette Studio

GOSHĘN INN GOSHEN, N. Y. .
AMERICAN PLAN — REASONABLE RATES

Republie 
Wine & Iiquor Store

S22 tMoa Aw. BrooHra 11, N. Y.
TeL;EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

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

PALLS KESlAįJKAN 1 ,
LIQUORS - BEER - WINES

SKAlNUb LIETUVIŠKI UZKA1WZ1A1

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

tašką uždirbo J. Petronis.
Kitą penktadienį Brandeis 

univers. atvyksta pas mus į So. 
Bostoną rungtynėms su Lietu
vių B, o šeštadienį atvyksta 
Cambridge * komanda rungty
nėms su Lietuvių A. Cambrid
ge yra Bostono lygos meisteris.

JAV moterų pirmenybėse 
pirmauja jaunoji pajėga Miss 
Lisa Lane iš Phila. Prieš pir
menybes mes pažymėjome ją 

?y- kaip-VTeną'išstipresniųrfavuri-: 
čių, ir, atrodo, ji iškopš į lai
mėtojas, arba bus viena pirmų
jų-

JAV vyry pirmenybės prasi
dės gruodžio 18 d., N. Yorke. 
Be Bobby Fisherio, dukart lai- 

. mėjusio JAV p-bes, dalyvaus 
Reshevsky, Benko, Bisguier ir 
kt., įskaitant latvį E. Mednį.

Penrose Anglijos meisteris. 
Penrose laimėjo sprendžiamas 
(play off) rungtynes dukart į- 
veikdamas Golombeką ir Hai- 
garthą.

MARLBOROUGH HOTEL — EAST ORANGE, I.EW JERSEY 
4U KOOMS — KEAdONAtUaE RA1ES 
Special tzmsiderauon unen to Keugious Groupes 
OK 3-Z811

RITZ CARLTON.. HOTEL 
Boardwalk 4 lowa, Atlantic City, New Jersey

Religious Groups. AT 4-3051

DENNIS HOTEL — MICHIGAN & BOARDVVALK, ATLANTIC CITY, N.J.
475 ROOMS - MODEKATE RATES 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES

BROADWAY CENTRAL HOTEL — 673 BROADWAY, NEW YORK CITY 
DOWNTOWN AREA. Singles from $2.00 Daily; $13 Weekly. Douoles 
irom $4.00 Daily; $21.00 Weekly. Special Rates to Religious Groupe®.

HOTEL CARTERET —■■ 208 WEST 23rd STREET (Cor. 7th Avenue) 
PERMANENT & TRANSIENT. All 1 and 2 Room Siutęs with pantry 
and bath. Air Conditioned rooms and T.V. on requesL Centraily Located 
VVAtkins 9-7060 — Ask for. Ext. 6.

COCHRAN HOUSE HOTEL -- 83 SPRING STREET, NEVVTON, N. J. 
50 ROOMS /.
SPECIAL, RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
DU 3-3200

CHERRY HILL INN — HADDONFIELD, NEW JERSEY
105 ROOMS - PARKING FOR 500 CAKS 
Special Rates for Religious Groupes 
NO 2-7200

PINE BROOK MOTOR LODGE — FINE BROOK, NEW JERSEY 
55 ROOMS 
Special Kates to Religious Groupes 
CA 6-2626

AX 4-6123

In Camden It’s The HOTEL WALT WHITMAN
FR££ PARKING — ROOMS FROM $4.00
DINING ROOM - COFFEE SHOP - COCKTAIL LOUNGE

RIVERVIEW HOTEL
, 77 WATER STREET, TOM’S RIVER & NEW JERSEY

Rates — 3.50 Up. Special Consideration Given to Religious Groupes 
Dl 9-3402

CRESHEIM ARMS HOTEL — ALLEN LANE & BRYAN CHESTNUT 
HILL, PHILA. PENN. — 75 Rooms — $4.50 Up — Free Parking 

- Special Rates to Religious Groupes 
CH 7-4400

WEDJDIN<L C ARS - 
i: For H i re, Reasonable Rates 

CALL TO RESERVE YOUR CARS 
FOR YOUR WEDDING DATE 

MODERN CADILLAC RENTING 
COMPANY

James O’Connor RĖgent 7-9566

.BAKERY

HERTLEINS

Noted for Ouality anfi Speciatties 

40-07 BELL BLVD.
B a y s i d e

BAyside 9-0265
RELIGIOUS

CLUB ST. LEO
BEAUTY SALON

31 Spring SL, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IK IZABELĖS MISIŪNŲ
KAY’S L1ŲU0R ŠTOKE

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

Telefonas: Vlrgima 3-3544

_ ROMAN FUNERAL CHAPĘJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon Street Phnadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

EVERY FRIDĄ Y NIGHT 
from 8:30 p.m. to 12:15 a.m.

For persona over 21
St. Leo’s New Auditorium 

. Market Street, E. Paterson, N. J. 
Music by: Vic Fraysee’s Orchestra

Gausus gintaru rinkinys. At
kreipiame malonų skaitytojų 
dėmesį į šiame laikraštyje tal
pinamą skelbimą^ (Mūsų firma 
turi didžiausią gintarų rinkinį 
pasaulyje. Visi gintaro dirbi
niai labai gražūs, rūpestingai at
rinkti, skaidrūs, atrodo tikras 
Baltijos auksas. Kiekviena mo
teris ar vyras gali rasti .savo 
skoniui ir pagal savo reikala
vimus gintaro papuošalų ar ki
tokių reikmenų Amber Guild, 
Lt d., tai didžiausia firma, ku-

BORDENTOVVN MOTEL — U.S. HIGHVVAY #130, BORDENTOVVN, New
Jersey. — 25 ROOMS - $6.00 ŲP.
Special Rates to Religious Groupes
AX 8-9777

EDGEWOOD COURT MOTEL — U.S. HIGHWAY #130 BORDENTOVVN, 
; New Jersey — 50 L'nits - Television - Tile Showers - Wall to Wall 
Carpets - Oil Heat — Reasonable Rates - Special Rates to Religious 
Groupes. Tel. AX 8-2345. <

CLINTON HOUSE — U.S. MAIN STREET, CLINTON, N. J. 
30 ROOMS

CLINTON 15
Special Kates to Religious Groupes

LAKE WOOD COURT MOTEL — U.S. HIGHVVAY #130 — DEANS, 
New Jersey. — 25 Units - Spacious Grounds - Moderate Rates 
Special Concideration Given to Religious Groupes '
DA 9-3971

HELP‘~WANTED

Only Creative and 
Experienced Hair Stylist at the

DEBUTANT E 
BEAUTY SALON 
CALL: YU 1-5850

GRACE CASCIO • Hotel Richmond 
71 Central Avemie, St. George, S.l. 

Open Tues. to Sat. 9 to 6.

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

WINES & LIOUORS

ri verčiasi lietuviško gintaro 
apdirbimu ir prekyba.

STRATFORD MOTOR COURT — U.S. HIGHVVAY #46 - TOT.OWĄ, New 
Jersey — 70 UNITS — REASONABLE RATES - Special Consideration 
to Religious Groupes 
CL 6-1513

CLINTON INN — 6 EAST CLINTON AVĖ, TENAFLY, N. J.
25 ROOMS — $4.00 UP 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
LO 7-4800

Factory — Office — Restaurants 
S T R O N G 

EMPLOYMENT AGENCY
80 Warren St., N. Y. — Room 204 

WOrth 4-3920
Call Mr. Dirrėll for appointment

REIKALINGAS 
PARDAVĖJAS

PILNAM AR DALINIAM DARBUI 
Naujai atidarytam svetimų kalbų 
skyriuje skubiai reikalingas patjt- 
ręs pardavėjas. Geriausios galimy
bės. Lengva parduoti, nes didelis 
pirkėjų pamėgimas. Duodamas di

delis komisas, priedo bonai 
YUkon 6-2900 — Mr. Coleman

PLASTERING

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.

Broofeiyn 8, N. N.
Tel. APplegate 7-70S3

WILLOW BROOK INN OF ^ARVVICK N. Y. — WARWICK, N. Y.
Open All Year — WINTER SPORTS
Reasonable Rates — Home Cooking - Fishing — 1 Hour from George 
Washington Bridge. Ask Operator for Warwick N.Y. 55-7943.

PARKVVAY HOTEL SUNRISE HIGHVVAY BELLMORE, L. L, N. Y.
ROOMS BY DAY OR WEEK 
with Modern Private and Semi-private Baths 
Reasonable Rates ■SUnset 5-0406

VVILLIAM ISHERWOOD,

Ine.
6 East 46th St. 

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

Mc G O V E R N’ S 
WINE & LIOUORS INC.

Importod; and fctomestic Wines 
Liąuors and Cordials 

Prompt Delivery
78 — 73rd Street, Breoklyn, N.Y. 

SHoreroad 8-4420

TRAVEL BUREAUS

FOR PLEASURE and BUSIN’ESS

WAtkins 4-1110 
EXPRESS TRAVEL 

BUREAU, INC.
100 Fifth Avė., New York 11, N. Y.

STORES

FRANCIS MAN0R 
LIQUOR STORE

2571 Francis Lewis Boulevard

VVe Deliver

FLUSHING - WHT2EST0NE
BAYSIDE

BAyside 9-4220

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

PL 4-6757

74 ProvideBce Street 
Woreester, Mass.

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. J)irsa

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

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

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

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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 

JUVELYRAS
Auksas, Sidabras, Deimantai 

Laikrodžiai
485 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EV 4-2318

TRAVELERS HOTEL - MOTEL 94-00 Ditmars Blvd. La Guardia Airport 
Queens, L.IN.Y. 2 min. walk to Administration Bldg. — 114 Modem 
rooms - Free TV - Room Service - Cocktail Lounge - Dining room - 
Member: Diners & Esquire Cl. - Banquet Facilities - Free Parking 
- Free Lamousine Service to Idlewild, to&from La Guardia. DE 5-1200.

HOTEL BRESLIN 1186 BROADVVAY (29th Street), N. Y. City
450 Rooms — T.V. Available — Single from $3.00 Daily; Double from 
$5.00 Daily. — Transient 
Groups.

MUR.PHY BROS, are pleased to announce their Appoint- 
ment as Authorized Dealers for the excitingnew BARAS IR RESTORANAS

MU 5-9600

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

CONCOURSE PLAZA HOTEL GRAND CONCOURSE at 161st STREET, 
New York City, Opposite Yankee Stadium. Transient & Permanant. 
Kitchen & Kitchenette Apartments - Complete Room Air Conditioning - 
Convenient all subway <fc EI trans. - Garage facilities avaiL CY 3-4000.

MIN1SINK 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

The Lašt Word in Compacts from Chrysler. Buy Safe - Be Safe • See 

M U R P H Y BROS. — Crysler - Plymouth - Imperial - Valiant 

501 N. BROAD STREET, Elizabeth, N. J., EL 5-5600. — Ask for J. M. 
Open Daily 8 AM to 9PM; Sat. to 6 PM e “After We Sėli, VVe Serve”

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

kalų vedėją K Vaitaitį.
UNION AVENUE BROOKLYN 11, JT. Y.;

PARKVVAY MOTEL ELMSFORD, N. Y. • _____
37 ROOMS — TELEVISION — PARKING FACILITIES — SINGLE 
$8.00 to $9.00; DOUBLE $9.00 to $11.00. Joseph J. Gagliano — Pres.

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

SERVICE - AND REASONABLE PRICES.

Tek EVergreen 4-9672

6 SPILT
4 MILK

ARDSLEY ACRES HOTEL COURT — 560 SAW MILL RIVER ROAD, 
ARDSLEY, N. Y.
60 Rooms « Television - Parking — Special Rates to Religious Groups. 
Single from $8.00 ; Double £rom $lL00. — Telephone OW 3-2700.

TRADE WIND8 MOTOR COURT 1141 YONKERS AVENUE, YONKERS,

54 ROOMS - TELEVISION — REASONABLE RATES - PARKING 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPS.

FORT HILL Restaurant (Formerly Schmidts’ Farm) — SCARSDALE 
Tom aG Central Are. (Opposite Robert Hali). Dinner Served from 6 P.M. 
te 10 P.M. Wed. thru Sat. Sunday 1 P.M. te 8 P.M. Full Coune Dinner 
from $Z50. Continuous Music on Sunday. VVeddings, Banųuets 6 Parties 

our specialty. For Reservations caU SC 3-1625 — SC 3-9330.

Man’s home robbed.
Heartbreaking.
Crying over spilt milk. 
See us before too late. 
Hartford Burglary Insurance 
You need it NOW.
ALBERT F. RETERS

Office:

HOTEL 8T. JAMES — "A Home Avray From Home” — 109 We*t 45th St, 
SINGLE from $3.00 Daily; DOUBLE (with bath) from $4.00 Daily. 
At Radto City and Time* Sųuare. « Low Weekly Rates - Free Radio - 
21” TV — JUdaon 2-5190

WEŲTHWORTH HOTEL — 59 WE^T 46th STREET, N. Y. CITY 
Baby Sitters - Foreign Language Translators - Parking - Garage - 
Television — Reasonable Rates. Special Consideration to Religious 
Groupes. Telephone JU 2-2200.

"THE HILLCREST* — Combination Tourist House & Motei
One of the Finest A Exclusive on the NORTH SHORE. EstablUhed 1930. 

ExceDent Transient Facilities at modest Rates. 8orry! No Pet*.
1053 Northern Blvd, Flower Hill, L. I, MAnhamet 7-4855

To the Vniager who want* Real ItaUan Food make it CASA ALLEGRA 
Under New MZnaaement of SANTO, former manager of San Rėmo Cafe: RAT, former 
beadvnUter of Mlaetta Tarėm. Lunchaon 90 c, plnnara a la carte. 142 WKST lOth ST. 
(Betireen Wavrly PI. and Greenetch Avė.) — WAtkina 9-9781 — Cloacd Mondays

116-55 QUEENS BLVD. 
FORE8T MILLS, N. Y. 

Vlrglni* 3-1477

itncrM
hšniN mok m ciKsan o*rm >

fertfrt e-'trJicd

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

&> iki 40% nuolaidos 1959 metų 
-vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.

RCA televizijopMi
Geriausia proga įrigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioiier).

TELEFONAS:

WOLCOTT HOTEL — 4 WEST 31*C STREET, N. Y. CITY
Near Penn. Statkm - Macy's and Oimbeis.
Moderato Daily and Weekly Rates - Special Rates to Religious Groupes 
LA 4-7800

OLD GOLOENROD — 85 Wa*hlngton Place (East of 6th Avenue)
Featuring New England Cooking at MODERATE PRICES ____ i

Luncheon - Dinner _ _ _______ GRamercy 5-9285
Party Room Available for Groups — Closed Sat. and Sun,

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

POUGHKEEPSIE INN — 23 CANNON ST., POUGHKEEPSIE, N. Y. 
120 Rooms - Television - Parfcing 
SINGLE - $650 to $10.00; DOUBLE - $8 50 to $15.00. Special Rate* 
to Religious Groupes. GL 2-2200. Stephen Anderson, Manager

GRIPSHOLM RESTAURANT — 58th STREET * 2nd Avenue. Pt, 9-8260
324 K. 57th STREET. N.YC. — Authentie Snedish Smergaibord 
Diners’ Club & American Express
Pranei - Cenc - Cocktail* — Parcheggio pubbiico gratuito

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


