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Vakarų viršūnių konferenci-

Amerikos rinkimų proga iš
provokuotas religinis karas te¥p 
protestantų ir- katalikų. Visoje 
spaudoje jis eina dėl gimimų 
kontrolės.

10 CENTŲ

■
* ■Ar va
svarstys dvejopus klausimus: 
santykius tarp pačių sąjungi
ninkų, santykius su Sovietais.

Tarp pačių sąjungininkų
daugiausia rūpesčio kelia Na

to likimas.
Amerikos* jungtinio štabo 

viršininkas gen, Twining Pary
žiuje Nato kariniame komitete 
gruodžio 11 pareiškė: Nato ei
na velniop, ir numatytas Nato savo kariuomenę pavesti Nato

pajėgumas 1963 nebus pasiek
tas, kadangi Nato valstybės, ne
vykdo savo įsipareigojimų — 
jos pasižadėjo savo teritorijo
je duoti vietos atominiam gink
lam ir savo karines jėgas įjung
ti į Nato. Labiausiai to nevyk
do Prancūzija — ji atsisakė ir

muitus viena kitos prekėm. Bet 
jos paliko muitus kitų valsty
bių prekėm. Nepatenkinta Ang
lija suorganizavo “europinę 
laisvos prekybos sąjungą” (Ang
lija, Danija, Norvegija, Švedi
ja, Šveicarija, Pbrtugalija, Aus
trija)^ Jos apsitvėrė muitais 
nuo ‘bendros europinės rinkos’ 
valstybių. ;

Valst. sekr. Dillonui esą pa-

MASIŲ PASITIKĖJIMAS AMERIKA, 
tačiau ir naujos 
ųjaramo^nprai

Prezidento Eizenhowerio .ke
lionė pasisuko atgal, šią sartai
tę jis lanko Persiją, Graikiją, 
Tunisą ir Paryžiuje gruodžio 
19-22 turės Vakarų viršūnių 
konferenciją.

Su kokiais laimėjimais iš ke
lionės jis atvyksta į Paryžių?

Kelionė labiausiai išgarsino 
paties Eisenhowerio vardą. Mi
nios visur suplaukė tokios, ko
kių nebuvo matęs tuose kraš
tuose lankydamasis Chruščio
vas su Bulganinu.

įspūdingam, jautriam prezi
dentui priėmimas darė įspūdį

. ir palaikė jo energiją pasirody
muose bei kalbose. Jo kalbos 
taip pat labiau galėjo pataiky-

‘ ti į gyvus lankytų Valstybių ma
sės reikalus. / prezidentas l.____.___

"Duona - šeima - taika - Indijoje papuoštas vainikais.

vadovybei; atsisakė ir priimti 
Amerikos atomines bombas.

Amerika taip pat nori nusi
imti nuo savęs dalį Nato naš
tos: kadangi Europos valstybės 
ūkiškai klesti, tai tegul jos pa
čios prisiima didesnę piniginę 
naštą.

Kitas sąjungininkų vidaus 
reikalas yra

Europos ūkinis suskilimas ir ' 
susiorganizavimas Į du frontus; 
viename yra 6 valstybės, kita
me 7.

Amerikai remiant 1957 6 
valstybės sudarė “bendra euro- 
pinę rinką” (Vokietija, Prancū- j^ Nato konferencija? Iš Am< 
zija, Italija, Olandija, Belgija, 
Luxemburgas). Jos panaikino

vykę įkalbėti, kad santykiai bū
tų sušvelninti tarp tų dviejų 
blokų, kad Europa būtų leng-, 
viau prieinama ir Amerikos 
prekėm. Kaip tai bus padary
ta praktiškai, dar neaišku.

Dėl santykių su Sovietais la
biausiai teks derinti iš vienos 
pusės Prancūzijos (Vokietijos 
remiamos) nuomones iš kitos 
Amerikos —Anglijos.

Protestantų pusė taip su-> 
traukia visus argumentus, kad 
apšviestų katalikus labai nege
ra šviesa: katalikam nerūpi ba
daujančių žmonių gerovė; jie 
priešinasi gimimų kontrolei, o 
gimimai taip auga, kad žemė
je pritrūks maisto; kai kur jau 
ir pritrūko.

Katalikų spaudos argumentai, 
trumpai išreikšti, taip atrodo: 

—Statistikos apie žmonių 
augimą ir maisto augimą nepa- 

, tvirtina to aliarmo, kuris ke
liamas protestantų spaudoje. Ši
tokiai minčiai patvirtinti “The 
Tablet” priminė du valstybės 
departamento specialistų ra
portus. Vieni specialistai ap- 
skaitinėjo pasaulio gyventojų 
augimą, per paskutinį dešimt
metį, kiti maitinimo gamybos

HERTERIS ĮSPĖJO NUO PERDIDELIO OPTIMIZMO
Paryžiuje antradienį prasidė

gruo- 
išlei- 
lietu- 
ženk-

Lietuva Vatikano 
pašto ženkluose

Pranešimu iš Romos, 
džio 14 Vatikano paštas 
do du pašto ženklus su 
viškais vaizdais. Vienas 
las 50 lyrų. Kitas 100.

ženkle yra šv. Kaziniiero pro
filis su įrašu: “Casįmirus - Pri- 
marius - Lithuaniae - Patronus” 
(Kazimieras - Pagrindinis - Lie
tuvos - Globėjas), ženklo de
šiniame kampe šv. Kazimiero 
sukaktuvinės datos: 1458-1958.

__ Kairėje pusėje aukštai Gedimi- 
eisenhovveris no pilis if žemai Vilniaus ka

tedra. Po katedra yrą ženklo

pagrindiniai šūkiai, t _ - -_
Pasižadėjimas organizuoti reiškimuose buvo atsargus. Jis 

“karą prieš badą ir skurdą” sa^g atvykęs ne derybom. Tad 
yra konkretesnis ir patraukles- spaudoje nebuvo slepiami tų 
nis už^tuščius žodžius ‘taiką ir valstybių nusivylimai, kad pre

zidentas nepasakė, ko jos no
rėjo.
Tačiau prezidento Eisenhowe- 

rio prestižas po kelionės bus 
stipresnis Paryžiuje Vakarų vir-

draugiškumą”. Ir Eisenhoweris 
pajuto, kad lankytų kraštų 
mases tebelaiko Ameriką įta-

SKAIČIAI IR JŲ IŠVADOS
augimą. Abiejų raportų išvados 
tokios: >

Žmonijos metinis, prieauglis 
buvo 1.7 procentai. Maisto ga
mybos metinis prieauglis neto
li 3 procentai. Jei artimoje 
ateityje vieno asmens maisto 
kiekis būtų tokis kaip dabar, 
tai 1975 maisto perteklius bū
tų 110 mil. tonų.

Šiame ^kiekyje buvo skaičiuo
jami tik du pagrindiniai mais
to produktai — kviečiai ir ry
žiai; taigi 1975 kviečių pertek
lius bus 40 mil. tonų, o ryžių 
70 mil. ton?.

Maisto gaminių prieauglis nė
ra lygus visoje žemėje. Arti
muosiuose rytuose, vakarų Eu
ropoj, Afrikoj, lotynų Ameriko
je jis yra didenis, negu gyve- 
tojų prieauglis. Okeanijoje, Pa- 
cifiko salose, jis yra mažesnis.

Valstybės departamento ra
portai pastebėjo dar, kad

—Labiau atsilikusiuose kraš
tuose metinis, gyventojų prie
auglis padidėjo. Tačiau padidė
jo ne dėl to, kad daugiau gim
tų, o dėl to, kad civilizacijos 
priemonės sumažino mirimų 
skaičių.

Raportas rodė ir dar vieną 
įdomią išvadą:

— Kviečių produkcija pėr 
1955 - 57 laikotarpi buvo 14 
procentų didesnė nei 1848 -^52 
laikotarpy; ryžių produkcija 29 
procentais didesnė. Tačiau kvie
čių prieauglio keturi penktada
liai buvo pasiekta geresnio ūki
ninkavimo dėka, o tik vienas 
penktadalis priskiriamas padi
dėjusiam pasėlių plotui. Ryžių 
prieauglio GO proc. priskiriama 
padidėjusiam produktyvumui iš 
ha. ir tik 40 procentų padidė
jusiam pasėlių plotui.

Vadinas, pagerinant, * sumo
derninant auginimą, tuose pa
čiuose plotuose dar galima pa
siekti didesnių rezultatų.

■ <

rikos į ją nuvyko valst. sekr. 

 

Herteris su gaurais ūkiniais ir 
kariniais ___

13 Paryžiuje jif pareiškė:

Politinė - įiah|>a palengvė- 
jus. Tačiau tysime, ar So
vietų Sąjunga yra pasiryžus 
rimtai susitarti. Būtų klaida, jei 
planus ateičiai paremtume di
desniu optimizmu, nei faktai 
leidžia. •

Jo pesimizmas dėl santykių 
su Sovietais buvo skirtas tam, 
kad Nato stiprybė būtų išlaiky
ta. Tačiau Europos sąjunginin
kai išvadas darosi ne iš Her- 
terio žodžių, o iš faktų. Vienas________________ ____________________________________ ______
skandidavo diplomatas pareiš- didieji Amerikos apsaugos reikaluose, h kairfs: adm. Ar- 
kė:

Mes galime rengti politiką Twining _
- • t . a <___ kretinui, gen. L.L. Lemmtzer — armiia. gen. Randolpn Pate — maru

Gruodžio •
r

leigh Burke — laivynas, gen. Tnomas White — aviacija, gen. Nathan
• jungtinio štabo viršininkas, Thomas S. Gatės jr. apsaugos sc- “Barron’s National Business 

and Financial Weekly” kartoja .
O mes matomo, kad-Chruščioc- ' - .z • statistinius davinius iš . Jung-

kaina. Pačioje apačioje įrašas: ”duilŠČioVO bendradarbiavimas SU Vliku? IMų Tautų ir žemte
* r t aoao- bose ;Eisenhowens rengiasi ke- ūkio organizacijos FAO (Food

Prezidentas Eisenhovvens pa- Poste Vaticane .

kingiausia ir galingiausia vals
tybe.

Ar patenkinti prezidento ke- x_________ _
lione buvo valstybių politikai, šūįų konferencijoje, 
vadovaujanti spauda? -------- ----------------------------

ūkio organizacijos FAO (Food 
lionei j Sovietų Sąjungą; netru- g|tos informacijos pranešė, nimas. 1956 metais jiem ne- and Agricultural Organization).

Ženklo autorius yra dail..V. kus rengiama viešūnių konfe- kad lapkričio 28-29 naktį, iš buvo pasisekę. Tos organizacijos daviniais
K. Jonynas. Ženklo išleidimo rencija. Tekioje - padėtyje ar Šeštadienio i sekmadienį, Reut- Netenka abejoti, kad tai dar- 
miciatyvos ėmėsi kun. V. Min-
cevičius, remiamas Lietuvos at- nes ir sakyti, kaid jie turi duo-
stovybės, vysk. V. Padolskio, ti daugiau pinigų kariuomenei, 
prel. L. Tulabos. daugiau lėktuvų, daugiau tan

kų?
Kokis Nato likimas?— Vokietijoje suimti 55 ko

munistinių lapelių platintojai. 
Jie prisipažino buvę angažuoti 
slaptos komunistų partijos.

—Nuo 1948 žemės ūkio ga
mes galime kreiptis į savo žmo- (ingene, Vokietijoje, buvo Įsi- bas tos pačios vadovaujamos myba kasmet augo 2.5 procen- 

i—x_ i ■ x. j.— laužę plėšikai į Vliko Vykdo- rankos, kuri išvogė anksčiau 
mosios Tarybos būstinę.

Plėšikai išsinešė Eltos Infor
macijų ir Presse Dienst biule
tenių abonentų adresus; sudau
žė dvi rašomąsias mašinėles.

Tai jau nebe pirmas mėgi-

tais nekomunistiniuose kraštuo
se ir tik 1.5 procentais komu-

Turkija, Pakistanas, Indija, 
Afganistanas — visos tos vals
tybės gauna Amerikos paramą.

Turkijon Amerika įpylė 3 
milijardus dol., Pakistanas ga
vo 1.5 milijardo. Tai Amerikos 
sąjungininkai. Nesąjundininkas 
yra Indija, bet ir ji viena ran-

Jungtinių Tautų kelias nelinksmas
Sustiprėjo Afrika, Maskvos 
įtaka, Amerikos nuolaidos

JT gruodžio 13 baigė savo 
sesiją. Prieš pabaigą suspėjo 

... . .. sutarti kompromisą dėl saugu-
h,oTL J"-" n» tarybos nenuolatinio atsto-
- W0 ■n,l,|<my. Af9.nut.0M y(); bus

, antras Turkija. Nuo 1949 So- 
vietai įpylė karimam reikalam
Afganistane 250 milijonų. A* 
merika ūkiniam reikalam pusę

vietai neturėjo savo satelito 
saugumo taryboje. Balsavimas 
51 kartą nė vienam kandidatui 
nedavė dviejų trečdalių reika
laujamų balsų. ; a * -Tačiau visos šios lankytos 

valstybės su didele iškilme su
nkinėjo Eisenhowerį, tikėdamos — Alžiro reikalą ši sesija Vi
tos pagalbos daugiau. Turiaja sai atmetė, kad nereiktų pyk- 
labiausiai karinės politinės pa- tis su Prancūzija, kuri nepri- 
galbos norėjo prieš nuol^uhius pažįsta Jungt. Tautom teisės 
Sovietų grasinimus. Pakistanas kištis į Prancūzijos “vidaus rei-

Jungt. Tautų 14 sesijos pirmi-
DR. VICTOR BELA'JNDE,

J. Alsop (NYKT) rašo, kad 
Washingtone gimusi idėja pa
tikrinti Sovietų “gerą valią” ir 
pasiūlyti sumažinti Nato jėgas 
vakarų Europoje, jeigu tai bus 
Sovietų padaryta rytų Vokieti
joje ir Lenkijoje. -

Tokis siūlymas esąs netoli 
nuo Londono darbiečių, G. F. 
Kennano siūlyto “nusiangažavi- 
mo”, kurį Nato karinių jėgų 
viršininkas gen. Norstad buvo 
laikęs pirmu ženklu, jog mes 
“rezignuojame”.

Tai esąs taip pat žingsnis į 
Lenkijos R'apackio planą.

Vokietijoje estų ir latvių kar
totekas, Lietuvių 
nės kartoteką Weinheime.

Chruščiovo agentai vykdo ro išvadą:
šauniai “kultūrinius mainus” "Jei kur pasaulyje yra ba- 
— gal už pasiimtus adresus das, skurdas ar jo grėsmė, tai 
“mainais” ims siuntinėti Tėvy- priežastis yra ne ta,, kad šei-

bendruome- nistįniuose kraštuose.
iš tokio fakto laikraštis pada-

Sovietu raketose
žmones žuvo

Didžiausias nės Balsą, o gal adresatam pri- ma nėra "planinga", bet ta, 
siųs šnipus? kad valstybės politikos planas

yra klaidingas".
Paliesdamas konkrečiai Azi

ją, laikraštis sako: užuot pini
gų fondus pylę į laivų statyk
las, plieno fabrikus, užtvankas, 
reikėjo pirmiausia juos pavar
toti žemės ūkiui ir švietimui

Italų spaudos agentūros in
formacija, Sovietai jau keturis 
kartus mėgino pasiųsti su ra- gen. macarthuras, kuris sausy 
ketom žmones į erdve. Tačiau ie susilauks sa metų ir kuri angių 
.^-4 « 4.. 'feldmariafas Alanbroke. Stabo virSi.VISI ketun, tarp jų Viena mo- karo metu, savo dabar iiė-
teris, ŽUVO. Pirmas mėginimas justoje knygoje vadina Šio karo di- 

remtų juos' KaŠmiro reikalu __ v .. .. . «anea: . Sovietai laimėjo tiek prita- buvo 1957 pabaigoje. Tada žu- liausiu generolu ir strategu.______
prieš Indiją. Afganistanas jau . . Zi*nevvkdo rėjų’ kad susidarė ly?os pa^ v<> Aleksei Lodovski. Antras
nuo Nteono lankymosi 1955 ti- _ ankL«!-io nutarifno Lris g0S blokai DėI to daros. v}s mėginimas 1958 pradžioje — —The Cleveland Press pa-
kėjosi daugiau pinigo ir nebu- Sovietus atitraukti ka sunkiau ,r sunkiau sudaryti du ^vo S. Siborin. Trečias mėgi- skelbė Donnos Armonaitės nau- bet gruodžio 23.
vo patenkintas, kad lig šiol ne- ? trečdalius sprendimam. • - — • - -
buvo jam padidinta. nuon,enę 15 V“®"!®

—Europos vandenyse perei
tą savaitę audros nuskandino 7 
laivus. Žuvo 109 žmonės.

— Amerika 1960 pirmą pus
metį atšauks iš Islandijos įgu
los 1,200 vyrų. Liks dar 4,000. kelti, kad dingtų neraštingu-

Gallupo institutas patikrino, mas-
kurį kandidatą paremtų rinki- Bendra katalikų spaudos iš- 
muose demokratų partijos na- vada: j

riai katalikai. Atsakė: Kenne- žmonijos šaukiantis reikalas . 
dy 38 proc., Stevensoną 26 yra ne tai, kad reiktų leisti 
proc. Protestantai palaiko Ste- mažesniam skaičiui užgimti, o 
vensoną 24, Kennedy 18. John- tai, kad turi būti sudarytos są- 
soną 17. x lygos gimusiam gyventi".

ninkas- Pasninkas atkeltas į gruodžio 23 dieną
norėjo, kad Eisenhoweris pa- kalus”. Popiežius Jonas XXIII Kūčių džiova: ar Amerikos įstatymai 

pasninką iš ketvirtadienio atkė- pakankamai jautrūs šeimos rei- 
lė į trečiadienį. Ir ateityje taip kalui. pvz. tėvų ir vaikų sujun- 
bus toliau-— ne gruodžio 24, gimui.

nimas buvo 1959 sausyje ir ket- ja kreipimąsi į Chruščiovą, Ja- 
Naujos jėgos parodė Afrikos virtas vasary — žuvo Andrei me primena, kad lig šiol netu- 

Tibeto reikalu ši sesija valstybės, kurios dabar jau su- Mitkov ir Mirija Gromov. Ra- pj jokios žinios apie motinos
— Paraauav“skelbėsi eruo- kad Tibetas turi daro 29 balsų bloką. Ateity bus ketos buvo leidžiamos iš stoties ir brolio išleidimą iš Lietuvos,

lt nnmaUHnnri sukilimą turėti savo ^kirtingą reli- dar naujos valstybės iš Afri- prie Aralo ežero, 230 mylių į nors jau baigėsi sovietinės at- 10 ryšium su tebeeinančiais pa-
J’ ir kultūrą. Bet kad Tibe- kos, ir jų įteka stiprės. rytus nuo Kaspijos jūros. 

“ jas atėmė kwn Knija- ui
vykę is Argentinos. kaltininkės nė vardo neminėjo. _ „ . _ . .

— Brazilija stengiasi įtikin- t. J. Hamilton (NYT) verti- ga"25°S. J.ai. buV0
ti rusus, kad jie daugiau ka- na, kad skirte 65 mil., bet niekais nu-
vos gertų ir, žinoma, ją pirk- iioja seslfoje buvo priima- ėj0 Uk 17 miL 
tų iš Brazilijos. mos labiau nei anksčiau Sovio-

Amerika atsisakė nuo ra-
stovybės pasakytas terminas, 
iki kurio jie galėtų atvykti.

Misijom aukos _ New York Harald Tribūna
Brooklyno vyskupijos tikin- paskelbė dviejuose nr. savo ko-

Hunter kolegija antikatalikiška
AMERIKOS VYSKUPAI
PABĖGĖLIŲ REIKALU “The Jablet” paskelbė vie- 

Amerikos NCWC gruodžio nos Hunter kolegijos studentės 
laišką, kodėl ji išstojo iš tos 
kolegijos. Priežastis — kolegi
jos dėstytojų užgauliojimas ir 
patyčios katalikų mokslo tie
som. Nurodo gausiai konkrečių 
pavyzdžių. Hunter kolegija yra 
viena iš penkių New Yorko 
miesto kolegijų, kurios išlaiko-

bėgėlių metais paskelbė savo 
susirūpinimą pabėgėliais. Tą 
susirūpinimą išreiškė klausi
mais: ar Amerikos imigracijos

tieji pasaulio misijom per pas- respondento iš Maskvos Tom kvotos nėra permažos: ar A- 
kutine rinkliavą sudėjo 332000 Lambert informaciją apie Lie- merika viską padarė, ką ji ga-

— Romoje jau pasirodė du dol. Tai daugiau, nei buvo ti- tuvą, kokią jis pažino Vilniuje. Įėjo, pabėgėlių reikalam šiais
— Bedarbių Amerikoje lap- Anfrika nie- jaunosios kartos lietuviai ku- kimasi, ir vyskupas J. J. Board- — Respublikonai į naujus pabėgėlių metais; ar Amerikos n)OS mokesčių mokėtojų pini-

krityje buvo 3,670,000. Tai nerodė Sovietam tiek nuo- nigai, atsiųsti iŠ Lietuvos stu- man paskelbė padėką kunigam rinkimus žada eitr~vėl su “tai- įstatymai nediskriminuoja tam 8ais- Ten mokosi ir eilė lictu- 
1,191,000 daugiau nei spalyje. l«Wvmo kaip dabar. dijuoti. ir tikintiesiem. kos” ir “prosperity” šūkiais, tikrų žmonių, pvz. sirgusių vių.dijuoti. ir tikintiesiem.

■



1959 m., gruodžio 15 <U nr. 83.DARBININKAS

.’f

TAI IR GERAI,

Vengriją, kad jų artimieji ne-
UOcražHs

žudė, jeigu jis tikrai nusižudė, o na buvo nužudytas?.

vokiečių - rusų paktą ir Pabalti* dvi dukras.

(Eli)

AR DAUG GYDYTOJŲ YRA PARTIJOS NARIAIS?
ir

KAS YRA KALTININKAI?
The Tablet vedamajame pa

žiūri į Bang-Jenseno mirtį kaip 
į savižudybę; taip policijos bu
vo pranešta. Savižudybė — sa
ko laikraštis — yra baisus nu
sikaltimas. |

Tačiau B.-J. atveju atsakomy
bė, visa ar dalis, turėtų kristi 
ant kitų pečių. — Jungtinių 
Tautų pareigūnų, neišskiriant 
nė Jungtinių Valstybių mokes- 
čių mokėtojų atstovų, kurie at
sisakė paremti garbingumą ir

skjoldas pranešėjo nekritikavo, 
kad pavardžių nenurodė. 0 už 
pavardžių nenurodymą jis bu-

&PAUDA
------

IŠ LIETUVOS

WiTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

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

(Money Orders), Mutual Funds

TeL: VI 7-4477
Šiokiadieniais —■ 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak. 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak

Salė vestuvėms, ir kilo
tiems pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai

I pietūs. rPirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina-

vengro liudininko.
Bang-Jensen žinojo, kad ko

šitą tarptautinę organizaciją vis 
labiau siekia paversti savo įran
kiu, ir tai jam sekas daug ge
riau, nei bet kuris ekspertas 
tikėjosi.

Jo kraujas pralietas
Amerikos žemėje slaptos ir 

viešos jėgos žuvusiojo vardą 
stengėsi nutylėti. Jei ir buvo
priverstos jį ištirti, tai stengėsi 1 f » langę?

šaukė jį drausmės laužytoju, 1 
pagaliau, savižudžiu; —- - -~.J

Tas žmogus yra Povl Bang- 1 
Jensen, o jo niekintojai yra 1 
susisukę savo centrinę Jungti
nių Tautų stikliniuose rūmuo
se.

Jungtinių Tautų' sąmokslinin
kam pasisekė ir kalbas apie 
Bang-Jenseno mirtį prislopinti. 
Didieji dienraščiai suminėjo tą

* nelaimingą atsitikimą, apgai
lestavo, kad nepataisomas už
sispyrimas ar idealizmas iki to 
privedė. Ir viskas — laikraščiai _ 
nuėjo svarstyti svarbesnių isto
rijų apie korupcijas mėsos 
svarstyklėse, benzino tankuose, 
kvepalų buteliuose; apie gimi
mų kontrolės reikšmę preziden- % 
to rinkimuose ..- . Kitaip pada
rė betgi Brooklyno vyskupijos 
laikraštis “The Tablet”. Jo tri-' 
jų straipsnių tuo reikalu min
tys didelio dėmesio vertos, nes 
atskleidžia, ..

kaip Amerikos pačioje širdy- 
je vykdomas komunistinis są- ; 
mokslas prieš visus, kas jam 
stoja skersai kelio; vykdomas 
taip apsukriai, kad amerikiečiai 
to nepastebi ir net sąmokslui 
patalkina.

LIKIMAS KAIP FORESTALIO
Dr. Julius Epštein, talentin

gas laikraštininkas, kovotojas 
prieš komunizmą pažiūri į Bang 
Jenseno mirtį kaip į kovos 
prieš komunizmą auką. Jo mir-. 
tis —sako autorius — turėtų 
būti ženklas laisvajam pasau
liui pasidomėti, kas iš tikrųjų 
darosi Jungtinėse Tautose, ku
rių dėka gali būti nužudytas 
žmogus už tai, kad laikėsi iš
kilmingo pažado neišduoti 81

Bang-Jenseno ir James Fores
talio likimo.

Ir Forestalio nenorėjo nie
kas klausyti, kai jis tvirtinda
vo apie komunistų agentų in
filtraciją Amerikos valdžios a-
parate. Praradęs viltį įtikinti, kalbėtojas pranešė apie padėtį

Forestalis nusižudė.
Autorius sumini ir kitą parale
lę. Tom pačiom dienom, kada 
buvo minimas Bang-Jensen žu
vimas, Jungtinėse Tautose Nau
josios Zelandijos Leslie Munro

nėš jis buvo principų Žmogus 
— o tai buvo dalykas regimai 
retas Jungtinėse Tautose tada' 
ir dar retesnis dabar.

Laikraštis kreipia dėmesį į 
Amerikos politikų poziciją to
je istorijoje. Jungtinių Valsty
bių gėdai — ji atsisakė nuo 
vadovavimo.laisvajam pasauliui. 
Vienas žmogus negalėjo atlai
kyti tarptautinio komunizmo 
konspiracijos. Bang-Jensen bu
vo apšmeižtas, išmestas.

Jo kraujas buvo pralietas A- 
merikos žemėje. Gal tas krau
jas išaugins šioje žemėje nau
ją kovotoją.

Tokią viltį reikšdamas, laik
raštis siunčia užuojautą jo šei
mai ir kviečia skaitytojus jung
tis maldom už velionies vėlę.

(b. d.)

PAMINĖJO TREMTINIŲ SUKAKTĮ
Žymiausias* Švedijos dienraš- tijo kraštų išdavimą sovietams, 

tis "Dagens Nyheter", leidžia- “Visoje Pabaltijo srityje buvo 
_ mas viri 300.000 egzempliorių ' žinoma, ko buvo galima lauk- 

ftražu, lapkričio 16 pagrindiniu 
vedamuoju straipsniu plačiai 
paminėjo pabaltiečiu pabėgėlių 
15 metų sukaktį.
Laikraštis rašo, kad 1944 me

tų rudenį švedijon atvyko dau
giau kaip 30.000 estų. Tai bu
vusi pradžia tos srovės pabėgė
lių, kurie po to beveik ištisus 
sekančius metus su besikei- 

■ čiančia laime mėginę prasilauž
ti pro diktatūrų sargybas Į Va
karus ne tik iš Estijos, bet 
ir iš kitų dviejų Pabaltijo kraš
tų. Iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos švedijon atvykę žmonės 
buvo įvairios visuomeninės pa
dėties bei profesijų. Jų bėgi
mas, “Dagens Nyheter” teigi
mu, buvusi pabaiga iš anksto 
pasmerktos kovos prieš rusiš
kuosius įsibrovėlius.

monistinės infiltracijos vėžys ba<4g-jen$en su jauniausia dukrele New Yorke. Jis paliko dar du sūnus Laikraštis dar_primena^1939 laikiusiem tremtiniam jas tvir
tinti savuose laisvuose kraštuo
se.

ri, karui einant prie pabaigos 
ir rusams sugrįžus”.?.

Toliau laikraštis iškėlė pa- 
baltiečių sugebėjimą prisitaiky
ti prie gyvenamojo^ krašto vi
suomenės ir jų stiprius tauti
nius ryšius. Jų tautinės šventės 
esančios nuolatinis priminimas, I 
jog žmonės Pabaltijy gyvena 
nelaisvėj ir jų kraštai okupuo
ti.

“Dagens Nyheter” priminė 
neseniai Europos Tarybos pa
tariamojo seimo Strasburge 
priimtą rezoliuciją neužmiršti 
pavergtųjų mažų valstybių de
rybose su sovietais. Ten pat nu
rodomą, jog Švedijos pareiga 
padėti išlaikyti gyvą Pabaltijo I 
kraštų laisvės atminimą.

Vedamasis baigiamas linkėji
mu demokratines tradicijas iš- I

Bang-Jensen mėgino pasiprie
šinti komunistų planui.

Bang Jensen pasipriešinimą 
gen. sekr. Hammarskjold mė
gino palaužti net kreipdamasis 
į Danijos atstovą, vyriausybę.

Bang-Jensen nelygią kovą 
prieš komunizmo infiltracijos 
užmačias pralaimėjo ypatingai 
dėl to, kad laisvasis pasaulis 
nesidomėjo ir neparėmė.

Esą daug panašumo tarp

RINKIMŲ FRONTE

— Gali ūpo institutas tikrino
balsuotojų pasisakymus tokiu
klausimu: jei jūsų partija no-
minuotų kvalifikuota kandidatą

rvy.- : • .. 
r>!’- ' . į prezidentus, kuris būtų kata-
c - likas, ar jūs balsuotumėte už ji.

Atsakymai — 69 proc. taip, 20
.. proc. ne, 11 proc. be nuomo-

r ■ nės.
— Už šen. Kennedy palan-

kias nuomones pareikšti yra
./■ - . :■ ■ mobilizuoti kai kurie protestam

tų dvasininkai, žydų Įtakingi
veikėjai. Jie paskelbė pareiški-
mus, kad kandidato tikėjimas

v-’r:. -- nekliudo būti prezidentu.

Verta grįžti prie Lietuvos 
kompartijos sekretoriaus A. 
Sniečkaus kalbos, kurią jis pa
sakė Lietuvos gydytojų pirma
me suvažiavime spalio vidury
je. Ji rodo, ko Lietuvoje rei
kalaujama iš gydytojo ir kaip 
tie reikalavimai vykdomi.
GYDYTOJAS TURI GYDYTI 

AR ATEIZMĄ PLATINTI?
A. Sniečkus tuo klausimu 

kalbėjo:
“Gydytojai turi žymiai akty

viau. negu iki šiol, dalyvauti 
mokslinėje ateistinėje propa
gandoje. Tai svarbus uždavi
nys. Medicina, kaip ir fizika, 
matematika, literatūra ir isto
rija. duoda daug puikių pavyz
džių kovai prieš idealistines pa
žiūras, prieš klerikalizmą ... 
Sovietinis medicinos darbuoto
jas negali būti tiktai siauras 
praktikas ... Dėl to kiekvie
nas medicinos darbuotojas tu-

reiškinių Sniečkus nurodė 
medicinos praktikoj:

“Kai kada kyla nesusiprati
mas dėl to, kuria kalba turi 
būti surašomi medicinos doku
mentai".

Sniečkus tiesiai neatsakė, ku
ria gi kalba. Jam ir taip ir ki
taip regimai nepatogu. Tad su
kasi tokiu aiškinimu:

“Tai galima išspręsti. Jeigu 
mes būsime nuoseklūs interna
cionalistai, tai visada rasime 
išeiti tam, kad nesugestų drau
giškumas ir bendradarbiavi-

jos — kalbėjo Sniečkus —tu
ri padėti medicinos darbuoto
jam pakelti jų idėjinį politinį 
lygi. O šitai daroma dar blo
gai. Imam pavyzdi, Druskinin
kus. Ten daug kvalifikuotų gy- 
dytojų. šitas kurortas yra ži
nomas visoje Sovietų Sąjungo
je ir yra labai populiarus ... 
Iš tolimiausių mūsų šalies kraš
tų atvažiuoja ligonių į Druski
ninkus, nes visur žinoma, kad 
Druskininkuose ne tiktai geri
šaltiniai, bet ir neblogi gydyto- mas”.
jai. Tačiau kiek gydytojų yra Sniečkus įžiūri kovą prieš 
partijos nariai? Labai nedaug", “internacionalizmą”, prieš par-

AR BAIGTĄ KOVA tijos Pūtiką ir tokiuose daly-

doti Lietuvos darbo žmones”.
Labiausiai pykina A. Sniečkų 

tai, kad tie laisvojo pasaulio 
lietuviai nevertina sovietinių 
"laimėjimų' 'taip, kaip to no
rėtų jis:

“Buržuaziniam nacionalistam 
viskas pas mus bloga, viskas 
negera. Demagogiškai dėdamie
si tariamais lietuvių tautos iš
laisvintojais, jie iš tikrųjų vi
sai 
tos nacionalinius reikalus”.

V. 'i

kitar .vadinamo “kultū
rinio bendradarbiavimo*’ klau
simą. Tą klausimą svarstant lig 
šiol niekas nepasisakė, kad san
tykiai iš viso nereikalingi. Nuo
monės išsiskirdavo tik dėl to, 
su kuo gi ten krašte santykiau
ti. Neaiškumų buvo sukėlę ir 
ankstesni V. Rastenio pasisaky
mai. Šiuo kartu jis pasisakė 
aiškiau, prie klausimo prieida
mas neigiamuoju būdu — t. y. 
pasisakydamas ne apie tai, su 
kuo reikia santykiauti, bet su 
kuo santykiauti nereikia.
Tai padarė pastabose dėl “Dar

bo” informacijos. “Darbas” 
buvo rašęs: “Atvirai ir aiškiai 
už bendradarbiavimą pasisakė 
Algimantas šalčius... A. šal
čius tuo reikalu rašė laiškus 
Lietuvos kompartijai ir pavie
niam asmenim, valstybės de
partamentui ir kitus. Viso to 
pasėkos kol kas yra tik tokios, 
kad Vilniaus radijas ir Tėvy
nės Balsas A. šalčių išplūdo 
provokatorium”.
7 Dirvoje V Rastenis dėl to: 

"Lieka tepritarti, kad pelny
tai išplūdo, nors ir neteisingai 
kvalifikavo provokatorium. Jei 
pradėjo nuo susirašinėjimo su 
kompartija ar valdžia, tai čia 
buvo ieškojimas kontakto ne su

KAD IŠPLODO
"dabartino Lietuva", o tik iš
imtinai su okupantais. Tad ir 
gerai, kad jW išplūdo, vietoj 
priėmę pasiūlymą 'bendradar
biauti'".

Atrodo, kad po pirmo “blū- 
do” dėl “santykių su kraštu” 
klausimo nuomonės suartėja, ir 
bus atgautas vieningas nusista
tymas taip laisvojo pasaulio 
lietuvių.

Regi pažangos ir dėl 
politinės konsolidacijos

Drauge gruodžio 7 Antanas 
Ramūnas pasikalbėjime su Lie
tuvos atstovu Paryžiuje dr. S. 
A. Bačkiu paklausė, kaip jis 
žiūri į politinę lietuvių konso
lidaciją. Atsakymas:

“Konsolidacijos reikią būtinai 
siekti... Džiugu konstatuoti, 
kad pastaruoju laiku, kiek ma
tyti iš spaudos, nebėra aštrių 
ginčų. Reikia ir toliau šiąja 
kryptimi eiti: kada mokėsime 
bendrai tartis rūpimais klausi
mais, kada sugebėsime visi su
sėsti prie bendro stalo ir kal
bėtis — tikėkime, mūsų konso
lidacija įvyks. Ypačiai svarbu 
turėti galvoje mūsų jaunimo 
nuotaikos, kurios nori bendro 
lietuviško fronto ir bendro dar
bo, Būtų keista, kad sugebė
dami bendrai dirbti su paverg
tųjų kraštų žmonėmis — ne
rastume bendros kalbos savi- 
tarpyje”.

cri negalvoja apie lietuvių tau- ■ 
l_s nacionalinius reikalus”. Ne- L 
surasdamas kitokių argumentų ■* 
jiem suniekinti, kartoja ir kar
tojasi: “Jie galvoja tik apie sa
vo siaurus klasinius interesus, 
apie valdžią ir turtus, kuriuos 
jie anksčiau turėjo Lietuvoje”.

KUO PASITARNAVO 
c.u SNIEČKUI EKSKURSANTAI TARP INTERNACIOLANIZMO kuose- Palaiko ir tokių fak- AMERIKOS?

IR NACIONALIZMO? kad asmens P*atina
A. Sniečkus ir tarp gydyto- prasimanymus apie tariamą, ga

jų negalėjo nutylėti, kad par- ~ ~ ’ 
rijos kova prieš lietuvių tau

ri tiškuma. tebeina. Tautiškumą ra LAIKO DIDŽIAUSIAIS TO
tinio leninizmo teoriia" tiktai vadina “nacionalizmu”, INTERNACONALlZMO IRTinio - leninizmo Teori ja o partijos vykdomą rusų domi- 
AR LIETUVOS GYVENTOJAI navimą vadina “intemaciona- 

TAI DARO? lizmu” ir “sovietinių tau
tietes partinės organizaci- tų draugavimu”. Tos kovos

lybę vaistų, gaminamų užsie
niuose".

Jautrus sovietiniam laimėji
mam, kad parodytų ne tik 
kiek sykių sovietinė Lietuva 
yra pralenkusi nepriklausomą 
Lietuvą, bet ir kiek Sovietinė 
Lietuva yra pasivijusi ar pra
lenkusi Ameriką, Sniečkus su 
pasimėgimu priminė Lietuvos 
gydytojam ekskursantų iš A- 
merikos atsiliepimus. Esą:

“Neseniai tarybinėje Lietu
voje viešėję Amerikos lietuviai 
akivaizdžiai įsitikino, kokių di-

KOMUNIZMO PRIEŠAIS?
Tai esą “vakarų imperialis

tai ir lietuvių buržuaziniai na
cionalistai, kurie nori susilpnin
ti Sovietų Sąjungą ir palaužti 
sovietinių tautųdraugiškumą”...

“Jie stengiasi pasinaudoti 
tuo, kad kai kuriuose darbo dėlių laimėjimų lietuvių liau-
žmonių sluoksniuose, ypačiai dis pasiekė tarybinės valdžios
inteligentijoje vis dar reiškia- laikais visose liaudies ūkio ir 
si tendencija pervertinti tau- kultūros srityse. Jie reiškė savo

susižavėjimą mūsų naujom į- 
Cia nukrypsta Sniečkaus nea- monėm, mokyklom. Jie buvo 

pykanta konkrečiai prieš kuni- labai sujaudinti, kada patyrė, 
gus: esą “reakcinė dvasiškija, jog mes turim nemokamą gy- 
buržuazinių nacionalistų liku- dymą. Tuo tarpu ten pas juos, 
čiai mėgina pasireikšti gyvi”. Amerikoje, gydymas yra toks 

Neapykanta ir prieš tremti- brangus, kad j gydytoją krei-

tiškumo ypatumus".

nius: piasi tik kraštutiniu atveju".
“Pabėgę po karo Į užsienius Čia tų ekskursantų pasitarna- 

ir nuėję tarnauti Amerikos im- vimas Sniečkui ir sovietiniam 
perialistam, jie šiandien vėl pa- režimui didelis — jų autorite- 
sirengę užlieti visą Lietuvą dar- tu Sniečkus gali Lietuvos gydy- 
bo žmonių krauju ir ašarom, tojam tvirtinti, kad Lietuva jau 
kad tik atgautų galimybę išnau- Ameriką pralenkė.

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 
TeL EVergreen 2-6440

Founlaiu Miehigan

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptu.

33-15 5Srd Avenae, Maspeflų N. Y.

351 Park Street, Nęw Britain, Cean.

TeL Loagueed 6-2323
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

Tek Byde Park !-WJ

1433 Caniff, Detroit, Mielu

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šie sūria gamintojai FOUNTAIN, MICH.

JOHN SHURNA 
HL TeL Gruvcbn 3-7713

ALLAN 8TEWART 
MM, Pa* ?*L Gteasteac 5-1313

GEORGE GALONAS 
TeL T. O. 8-7333

STANLEY METRICK 
IBM W. 47tb SL, Cbfcagu, m. TeL Tardė 7-3333

FETER LISAUSKAS 
TeL TW 4-8637

VICTOR ABECCNAS 
TeL BA 3-1363

JONAS JAKUBAUSKAS

Kreipti s :

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21. N.Y,

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

M1CHIGAN FARM SURIS

Jū$ esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jene Ir. Angelines Andriafig ir jq šeimos, Fountain, V*ch

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintam!. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
tsanae labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopullarinot Miehigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausią sūrį.
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so-

nerusų —tik 6 milijonai! Tuo

DARBININKAS

Kokią būdu Sovietu Sąjungoje didinamas rusu skaičius
» Lietuvių Katalikų
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Spaudos laisvė naudojama piktam
Spaudos laisvė yra savaime 

suprantamas dalykas, kaip ir 
laisvė asmens, sąžinės, darbo, 
organizacijos, rinkimų ir k. Tai 
demokratinės tvarkos laisvės. 
Diktatūrinė santvarka jų ne
pripažįsta, bet apie ją čia ir 
nekalbama. Tai apskritai ne
žmoniška santvarka.

Tačiau jokia žmogiškoji lais
vė nėra tokia, kad būtų visai 
neribota. Asmeniniame gyveni
me, minties ir sąžinės dalykuo
se, varžo logikos ir moralės 
įgimti dėsniai. Negalima nei 
taip mąstyti nei elgtis, kaip 
.kam; patiktų, o kaip-yra teisin- 

ga ir dora. Kasoto nepaiso, lai
komas nenormaliu: pakvaišusiu 
arba pasileidėliu.

Viešame gyvenime mus dar 
varžo valstybės įstatymai. Jie 
tvarko tarpusavio žmonių san
tykius, kad vieno asmens neri
bota laisvė nepasidarytų kitam 
skriauda ir kad asmeniniai rei
kalai nekenktų viešajai gerovei. 
Kiekviena laisvė yra surišta su 
pareiga kitam nedaryti pikto. 
Įstatymai to žiūri.

sijoje yra pasidaręs siaurai na
cionalistinis, egoistinis, rusiš
kasis kad besireiškiąs prievarta, 
neapykanta įr kerštu kitom 
tautom. Deklaracijoje pateikta 
faktų, kaip lietuvių tauta sle
giama ir rusinama.
Ir su kitom tautom rusai ne 

geriau elgiasi. Tai bendra jų 
politika —imperialistinė ir ko- 
lonialistinė. Ją ryškiai išduoda 
gyventojų surašinėjimas ir jų 
palyginimas caristiniais ir 
vietiniais laikais.

KIEK RUSŲ BUVO 
CARO LAIKAIS?

Caro Nikalojaus II laikais bu
vo vienintelis ir paskutinis Ru
sijos imperijos gyventojų sura
šymas 1897. Gyventojų priskai- 
tyta 129,2 milijonai; iš jų ru

rašymas rusų skaičių padidino 
beveik dvigubai: pav., nurodo 
78 mil. rusų ir 31,2 mil. ukrai
niečių. Palyginus su 1897 me
tų statistika, išeina, kad per 
29 m. rusų priaugo 31,1 mil., 
o ukrainiečių — tik 1;5 nril.- 
Kitais žodžiais, rusai kasmet 
turėję prieauglio po 1,176,000 
žmonių, o ukrainiečiai — tik 
po 50,000! Tąi nesąmonė, nes 
ir vieni ir kiti išgyveno tokius 
pat sunkius revoliucijos laikus.

Antroji statistika 1937 visai 
nebuvo paskelbta. Kažkas joje 
rodėsi negero, ko nebuvo ga
lima paslėpti; tad paslėptas vi
sas surašymas. Jis pakartotas 
1939 metais. Dabar rusų skai- rodoma 208,8 milijonai, iš jų 
Čius parodytas jau tris kartus rusų 117,5 mil., nerusų* 91,3 
didesnis negu ukrainiečių: 99 mil. Rusų prieauglis 79,6 mil., 
milijonai prieš 28,1. Vadinasi, 
per 12 metų rusų “priaugo” tarpu žinoma, kad 1939-45 me

21 mil., o ukrainiečių sumažė
jo 3,1. Rusai turėję kasmet 
prieauglio po 1,750,000 žmonių, 
o ukrainiečiai nuostolio — po 
250,000! Iš kur tas nuostolis?

Yra žinoma, kad 1931-33 bu
vo "bado metai. Ukraina neteko 
apie 3 milijonų gyventojų, bet 
ir kitose Sovietų Rusijos srity
se išmirė arba išžudyta nuo 7 
iki 8 milijonų žmonių. Be to, 
ar Ukrainoje per 12 metų ne
gimė nė vienas žmogus? Kas 
tam patikės?

Sukčiausia yra šių metų sta
tistika. Gyventojai surašinėti 
1959 sausio 1. Daviniai tokie: 
Sovietų Rusijos gyventojų nu-

jos turėtų apimti tautiniu xbei 
rasiniu atžvilgiu skirtingus gy
ventojus. Taip skelbiama, bet 
taip nėra. Labiausiai tautiniu 
atžvilgiu marga yra “nišų fe
deralinė respublika”. Ji apima 
didesnę pusę visų gyventojų 
(112 mil.) ir beveik tris ket
virtadalius visos teritorijos, ku
ri driekiasi nuo Baltijos kran
tų iki Ramiojo vandenyno ir 
nuo Arktikos iki Juodųjų ma
rių. šiai respublikai priskirta 
Mažoji Lietuva, kuri su rusų 
žemėmis visai nesusisiekia, suo
mių Viborgas, Karelija, gudiš
kasis Brianskas, ukrainiečių Ta-

1959 bolševikų statistika vis ganrogas, dalis Dono baseino, 
dėlto rodo du dalykus, kurių 
negalima užslėpti: žudymus ir 
dirbtinį Pusę skaičiaus didini
mą kitę tautę sąskaitom"

KAS YRA RUSU 
FEDERALINĖ RESPUBLIKA

Sovietę Sąjungoje yra vadi
namų 16 sovietinių respublikų.

tais Sovietų Rusija okupavo že
mių, kuriose gyveno nerusų 
apie 22,5 milijonai (estai, lat
viai, lietuviai, karelai, gudai ir 
ukrainiečiai buv. Lenkijos vals
tybėje, Besarabijos, Moldavijos, 
Karpatų - Ukrainos, Sachalino, 
Kurilų salų, Tannu-Tuwa gy
ventojai). Jeigu juos prideda
me prie 1897 metų statistikos 
— 85,3 mil. nerusų, tai gauna
me 107,7 milijonus. Be to, kur 
60 metų nerusų prieauglis?

mongoliškoji Tannu-Tuwa ir k. 
Rusai taip pat vyrauja, įsaki
nėja ir vadovauja kitose “res
publikose”. Tokiame Turkesta
ne rusai valdininkai sudaro per 
70 proc. Kariuomenėje herusai 
taip išmaišomi, kad vienam 
būryje retai susitinka keli tau
tiečiai. S. Suž.

kalbėjo Nekalto Prasidėjimo 
šventėje, aplankius jį katali
kam teisininkam. Jie savo su
važiavime Romoje kaip tik bu
vo svarstę spaudos laisvės ir 
įstatymų santykį.

Popiežius nurodė, kad stin
ga įstatymų, kurie “suvaržytų 
spaudęs laisvės piktnaudojimą 
gašlumui ir kriminaliniam nu
sikaltimam skatinti”. Šis svar
bus reikalas tebėra paliktas as
meninei nuožiūrai, kas sudaro 
grėsmę viešajai moralei. Nema
ža yra “spaudos žmonių, ku
riem rūpi ne tiesa, gėris ir gro- sų 43.9 mil., o kitų tautų 85,3. 
žisx_ bet melas, gašlumas ir Rusai sudarė tik 34 proc. visų 
šlykštybėj Jeigu yrajstatymai' gyventojų arba tiktai vieną trec- 
kurie “saugo žmogaus asmens 'p 

. teises, tai turėtų būti ir tokie 
įstatymai, kurie saugotų mora
linius pagrindus asmenų kolek
tyvo —tautos”. Ji taip pat tu
rinti teisę, kad “jai nebūtų-da
roma pikta spaudos laisve pri
sidengus”. Spauda neturinti bū
ti “gašlumo ir kriminalizmo 
mokykla”.

Popiežius, be to, pabrėžė, 
kad klausimas yra labai opus 
ir jautrus: jis turįs oūti taip 
įstatymų tvarkomas, kad nebū
tų paliesta tikroji spaudos lais
vė, bet ir nebūtų leidžiama 
griauti žmonių moralės, ypač 
vesti papiktinimų keliu jauni 

bet tie, kurie draudžia šmeiž- mą. Priminė Kristaus žodžius: 
ti, Įžeidinėti, kenkti geram var- “Vargas tam žmogui, per kuri ...
duL Spaudoje taip pat neleis- papiktinimas ateina tas Ver- sPren^imus- A3i Juose valstybės 
ta kenkti kito darbui bei nuo- tas, kad asilo sukamų girnų ak pakraščiuose, kur gyventojai 
savybei, raginti vogti ar žudy- muo būtų užnertas jam ant nėra dar pasiekę pilietinio su- 
" ’ * ~ ‘ sipratimo, rinkimai į Durną tuo

tarpu privalo būti sulaikyti”.
Caro į-akymo (ukazo) prisi

laikant, Lenkija iš 37 atstovų 
tegavo rinkti 18, kaukaziečiai 

—iš 29 tik 10. Lietuviai į I 
ir II Durną buvo išrinkę po 7 
atstovus, Į III ir IV — tik po 
4. Su vaiki; gubernijai leista 
rinkti tik 1 atstovą, o Kauno 
gubernijoje 1 atstovą gavo ru
sai valdininkai, nors jų buvo 
mažuma. Tos caristinės rusini-

Įstatymai dėl to varžo ir 
spaudą. Tai nėra vadinamieji 
cenzūros įstatymai, kurie aps
kritai suveržia spaudos laisvę,

dali: Tarp tų kitų tautų, arti
mesnių rusam, ukrainiečių bu
vo 29,7 miL arba 23 proc.

Labai marga Rusijos imperi
ja tautiniu, rasiniu ir religiniu 
atžvilgiais tikriem rusam ir pro- 
voslavam, kurių buvo mažuma, 
sudarė rūpesti. Po 1905 metų 
revoliucijos, kai buvo leista 
rinkti parlamentas (Durna), ca
ras Nikalojus II prieš III Du
rnos rinkimus 1907 birželio 16 
apskelbė:

“Kurines imperijos sustiprini
mo siekiant. Durna savo dva
sia privalo būti rusiška. Kitos 
tautos, kurios yra mūsų valdžio
je, turi turėti savo atstovus, 
tačiau ne tokio skaičiaus, kad 
nulemtų rusiškų klausimų

ti, kurstyti muštynes ar riau- kaklo ir kad jis būtų nuskan- 
šes, agituoti nelegaliu būdu dintas jūros gilybėse”.
versti valdžią. Tie dalykai yra *
aiškūs ir įstatymu tvarkomi,
kad nebūtų'žalos atskiriem as- New York Times' Sruo<ižw
menim ir visuomenei. 9 atpasakojęs popiežiaus kalbos

j-i* - - • mintis ir pabrėžęs, kad tai bu-Vis dėlto viešame gyvenime ....... .. „ .
dar lieka viena sritis, kurios ™st viena is paaų reiks™-
įstatymai neapima ir kurioje 10 dėlto ne-

, j • išlaikė savo objektyvumo. Ko-spaudos laisve piktnaudojama. , x .. „... ... _ . respondentas is Romos (Arną-Tai moraline sritis. Tariama, , 7, ., ... v. , v- _ , . . . . , do Cortesi) kelis kartus pabre-kad čia spaudos laisve niekam , T -
pikto nedaro: nei plėšia garbę, ?e’ „ onas siu-
nei kenkia turtui ar gyvybei, suYa’ytl,spa“dos lalsv? mo politikos nepametė nė bol-
nei kursto valda, versti. Ar tai cyb freedom of the press) ševikai

- Tuo tarpu popiežius siūlo su
varžyti ne “spaudos laisvę”, o
“spaudos laisvės piktnaudoji-

Popiežius Jonas XXIII atsakė, mą”, kaip ji yra varžoma kitais
kad tai netiesa. Tuo klausimu atvejais.

tiesa?

/■/. ’■ ■ ■

vi'-' ....
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Jam antkapio 
niekas nepastatė

Vieno lietuvio istorija Maaa- 
dane, kurią pasakoja jo buvęs 
ligoninės draugas, išėjęs.

PAŽINAU jį lagerio ligoni
nėje 1953 lapkričio mėnesį. 
Ten jis gulėjo, sirgdamas gelt
lige.

Lagerio ligoninė ... Ji nieko 
bendra neturi su tokia ligonine, 
kurią įsivaizduoja kiekvienas 
normaliom sąlygom. Lagerio 
ligoninė tai tokis pat barakas, 
kaip ir kiekvienas kitas lagerio 
pastatas. Skiriasi tik tuo, kad 
jis yra pertvertas į keletą kam
barių ir turi koridorių. Kiti la
gerio pastatai yra pertverti tik 
į du didelius kambarius, kurių 
pasienyje ir viduryje sukalti 
dviejų aukštų gultai. Ligoninė 
turėjo nedideles medines lo
vas, kurios buvo sustatytos 
viena greta kitos su nedideliu 
tarpeliu praeiti.

Ligoninė visada būdavo per

pildyta. Kad patektum į ją, 
reikėjo tikrai rimtai susirgti.

Tuo laiku atrodė, kad mūsų 
palatoje daugiau vietos nėra. 
Tačiau naktį atgabeno dar vie
ną sunkiai sergantį, ir turė
jom “susispausti”, kad galima 
būtų pastatyti dar vieną love
lę.

Naujai atgabentas ligonis 
tikrai sirgo. Jis negalėjo pasi
kelti iš lovos ir beveik nieko 
nekalbėjo.

Patyriau, kad tai mano tau
tietis, dzūkelis, vardu Jonas, 
nuo Daugų. Anksčiau jo nebu
vau pažinęs, nes lageris dide
lis; žmonių daug, ir kiekvienas 
laisvą pb darbo valandėlę sten
giasi sunaudoti poilsiui.
< Lagerio ligoninė turėjo tik 
vieną sanitarą. Jis, kad ir kaip

Nepasitenkinimas Raudonojoj Armijoj
Nepasitenkinimas raudonoje kalinių. Lėktuvais atvykę mal- 

armijoje pasireiškė tuojau po sinti sukilimo MVD daliniai su
karo. Štai keletas faktų*.

1947 kovo mėn. Frankfurte 
prie Oderio buvo sukilę raudon
armiečiai. Juos numalšino mar
šalo Sokolovskio vadovaujami 
šarvuočių daliniai.

1947 balandžio mėn. sukilo
dalis sovietinių įgulų Vengrijo
je. Joms numalšinti buvo iš
kviesti ypatingi daliniai iš Sov. 
S-gos.

1948 metais Kazanėj “didžio
jo tėvynės karo” dalyviai sukė
lė riaušes, kurios pasibaigė vie
tos MVD būsto pogromu.

Tarp 1948 ir 1951 metų Ry
tų Vokietijoj maištavo visa ei
lė sovietinių įgulų.

1953 birželio 17-19 Rytų Vo- laikraščiai nuolat rašo apie tai, 
kietijoj eilė raudonosios armi- jog karininkai kritikuoja “poli- 
jos vienetų atsisakė dalyvauti tinį švietimą”, atsisakinėja 
vokiečių darbininkų sukilimo klausyti politrukų ir k. Pernai 
malšinime. Kai kuriose vietovė- spaudoje buvo iškelta daug to
se, jų tarpe Jenoje ir Magde- kių faktų.

;šaudė^2ftū karių.-
1955 liepos mėn. Weimare, 

rytų Vokietijoje, sukilo pėsti
ninkų pulkas. Kiti kaliniai bu
vo tuojau perkelti į tolimesnes 
vietoves. Sukilimas nuslopintas 
su tankų pagalba.

1956 spalio-lapkričio mėne
siais Vengrijoje didelis sovietų
kariuomenės skaičius atsisakė, 
dalyvauti laisvės sukilimo mal
šinime. Buvo dezertyrų, kurie 
kovėsi vengrų sukilėlių eilėse. 
Jų tikslus skaičius nežinomas. 
Spėjama: tarp 500 ir 3,000.

Šalia atviro pasipriešinimo 
yra ir kitokių nepasitenkinimo 
ženklų. Raudonosios armijos

burge, sovietų kariai padėjo __ .....
vietos gyventojams naikinti Neseniai įšalta vėl subpnn- 
saugumo policiios ir komparti- „ . Pa ye P01 
jos . būstines. Sukilimą numal- svietlms* Romėnėj.
šinus tankais, už atsisakymą Daroma išvada, jog sovieti- 
kovoti prieš vokiečių sukilėlius nis režimas negali pilnai pasi-
buvo sušaudyti 81 sovietų ka- kliautį savo ginkluotomis pa- 
rininkai* ir kariai (18 Magde- jėgomis.
burge, 33 Jenoj ir 30 urano J. Vidzgiris (Eli)
kasyklose). Virš 3,000 raudon- --------------------------------------
armiečių išlydėjo sargybos į _ s skurdžiausioje 
Lemngrad,. Is n, apieį 600 bu-
vo vebau sušaudyt! kiti istrem- . keistank^jciJa Stambus 
t. j Sibiro koncentracijos sto- «varjninte Mibaj kr den)0. 
v? kratas, buvo sudaręs koaliciją

1955 vasaryje buvo sukilę su komunistais. Tik šiuo metu 
Novaja Zemlia įgulos kariai, at- vietos parlamento 45:44 balsa-

KIEK DABAR YRA RUSŲ?
Sovietę Rusijoje gyventojai 

surašinėti 1928, 1937, 1939 ir TURKMĖNAS su sūnumi. Skaitoma, kad Sovietų Sąjungoje jų žuvo 5 .. v
1959 metais. Jau pirmasis su- miiionai. sisakę saugoti atgabentų salon vimu jis buvo nuverstas.

būtų norėjęs, negalėjo visų li
gonių prižiūrėti. Dėl to silpnes
nius ligonius slaugydavo tie, 
kurie jau pradėdavo sveikti. 
Tarp pastarųjų buvau ir aš, 
tad ėmiausi slaugyti tautietį 
Joną, kuris buvo reikalingas 
labai rimtos priežiūros.

PATYRIAU, kad Jonas sir
guliavęs jau dvi savaites. Bet 
kadangi temperatūra nebuvo
labai aukšta, tai iš darbo ne
buvo atleidžiamas. Temperatū
ra lageryje tai svarbiausias 
kriterijus pripažinti, ar žmogus 
serga ar ne. Jonas atvykdavo 
pas gydytoją; skųsdavosi skaus
mais krūtinėje, pasunkėjusiu 
alsavimu, bendru nusilpimu.

“Jūs visi įsikandote tuos 
skausmus krūtinėje, — nekar
tą girdėjo nuo gydytojos. — 
Nieko nerandu toj tavo krūti
nėje, o b eto, nėra tempera
tūros. Eik šiandien į darbą, o 
ryt, jei nebus geriau, ateik vėl 
pas mane”.

Taip visą savaitę iš paskuti
nių jėgų Jonas vėl ėjo į .dar
bą. O darbas buvo sunkus: 
dirbo aUuminijaus kasyklose. 
Išvežti skirtą rūdos normą, 
maitinantis beveik tik duona,

nebuvo lengva. Tą naktį Jono 
organizmas, nors ir jaunas, ne
atlaikė.. Neteko sąmonės ir par
krito kasykloje. Iš kasyklos be 
sąmonės jį ir atnešė į ligoni
nę pas mus.

* .
JONO plaučiuose vyko kaž-

Praėjo penkios dienos. Kiek
viena jų buvo sunki kova tarp 
jauno organizmo, bet čekistų 
nusilpninto, ir mirties. Visi 
pradžiugome — Jonas pasijuto 
lyg ir geriau, šiek tiek valgė 
ir pradėjo daugiau kalbėti. li
goninės personalas betgi žiū
rėjo į tokį pagerėjimą skeptiš-

miegodavo, bet pabudęs norė
davo pakalbėti, išsipasakoti, 
nors tai jam sunkiai sekėsi.

.Mano lova stovėjo visai arti 
jo, ir abidvi sudarė statų kam
pą. Mūsų galvos buvo prie vie
na kitos. Patogu buvo kalbėtis.

Kalinių jau tokia psichologi
ja, kad jie niekada nekalba

Lukiškio kalėjimo pogrindžiuo
se ir Kolymos lageriuose pra
leistos jaunystės; gaila visos 
kenčiančios ir kankinamos 
Lietuvos. Tokios nuotaikos 
sprogdinamas, norėjo su kuo 
nors pasikalbėti.

Iš nuotrupom paberiamų jo 
praeities dienų susidariau Jono

koks sudėtingas procesas nuo 
dulkių, patekusių į plaučius. 
Aliuminijaus dulkės esančios 
labai pavojingos sveikatai. Jos 
sukeliančios ligą, pavojingesnę 
už tuberkuliozę. Teko taip nu
girsti iš ligoninės personalo.

Jonui išgelbėti buvo daroma 
viskas, kas lagerio sąlygom ga
lima. Lagerinė gydytoja, lyg 
būtų pajutusi sąžinės graužimą, 
nes tik dėl jos atsisakymo pa
sirūpinti, jaunas lietuvis išbai
gė savo jėgas. Atrodė, jo die
nos jau suskaitytos. Kas iš to, 
kad dabar gydytoja nuolatos 
sėdėjo prie jo ir leido vaistus.

Rytą Jonas atgavo sąmonę, 
bet iš lovos pasikelti nebegalė
jo. Sunkiai tegalėjo ir žodžius 
ištarti. Alsavimas buvo dažnas, 
paviršutiniškas, lyg oras nega
lėjo patekti giliau į plaučius. 
Valgyti nenorėjo. Pakilo tem
peratūra.

kai Gydytoja ir toliau liko su
sirūpinusi.

Mūsų ligoninėje felčeris bu
vo jaunas latvis, kuris dažnai 
ateidavo į mūsų palatą, nes čia 
gulėjo ir jo tautietis pastorius. 
Ir jis patvirtino, kad tokis Jo
no pagerėjimas nėra džiugi
nantis. Po jo galima esą lauk
ti tylios, ramios mirties.

Kasdien Joną lankė daug 
draugų, su kuriais jis dirbda
vo kasyklose. Toje brigadoje 
Jonas buvo išdirbęs daugiau 
kaip metus. Sugyveno labai ge
rai su visais. Buvo iš visos 
brigados bene jauniausias, fi
ziškai stiprus ir visada padėda
vo senesniem brigados drau
gam. Visi tie, kuriem jis kita
dos padėjo, jį lankė kasdien. 
Lyg dėkingumo ženklui, nes 
patys daugiau nieko. neturėjo 
ir nieku jam negalėjo padėti.

Tom dienom Jonas daug

apie dabartį. Daugiausia pasa
kojasi apie praeitį ir kuria 
planus ateinančiam gyvenimui, 
nors jis miglotas.

Jono balsas neturėjo skam
bumo ir tembro. Savo pasako
jimus dažnai nutraukdavo, kad 
galėtų atsikvėpti ir pasilsėti. 
Sakiau jam, kad nereikia daug 
kalbėti. Reikia daugiau ilsėtis, 
o kai susveiks,tada pasikalbė
sim.

"Negaliu, — sakydavo Jo
nas, — negaliu tylėti, jaučiu, 
kad turiu kalbėti. Gal jau ne
beilgai teks bekalbėti. Jei ne
bus lemta man sugrįžti, tegul 
tie, kurie sugrįš, teisingai atsi
lygina visiem, kurie niokoja ir 
naikina mūsų šventą Lietuvėlę. 
Tai nėra keršto šauksmas, o 
tik teisingumo reikalavimas”.

Jonas regimai jautė, kad ne
teks jam'gręžti. Tai didino jo 
graudžias nuotaikas. Jam bu
vo gaila Dzūkijos laukų; gaila

gyvenimo paveikslą.
★

JONAS rengėsi būti moky
tojas. Liaudies mokytojas, No
rėjo grįžti į kaimą ir jį kelti. 
Jis pasirinko dėl to mokytojų 
seminariją Alytuje.

Jau tik metai jam buvo be
likę. 1945 metais karas baigė
si, bet Lietuvoje nebuvo ramu. 
Suėmimai siautė po visą kraš
tą. Kasdien didėjo “miško bro
lių” eilės .Kaskart didesniais - 
ešalonais gabeno į Sibirą suar
dytas šeimas ūkininkų, inteli
gentų. kurie nesugebėjo ar ne
norėjo persiorientuoti ar bent 
buvo įtarti.

sunkiu metu kiekvienas 
lietuvis jautė vidaus pareigą 
pareikšti kokiu nors būdu sa
vo protestą. Mokyklų jaunimas 
negalėjo liktis nuošaliai. Viso
se mokyklose organizavosi 
slapti būreliai.

(bus daugiau)
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WH 9-2992

Association FIOR BROS., INC. 
40 La Šalie Street

The advertisers listed below send the foliowing Christmas greeting to all of our 
. readers. We recommend them to you for dependąble Service thru-out the year. Keep 

this page handy for future reference whenever you need any tipe of Service and 
to remembre the business men who remembered YOU. *"'■■■< * •—

, CHRISTMAS PRAYER

MORAVIAN FLORIST 
2286 Richmond Road 

Staten Island 
New York 
EL 1-4440

3V4%
į • PerAnnum

3 Convenient Offices:
‘ • COMMUTERS BRANCH
! ■ St. George Ferry Terminai 

MAIN OFFICE
1 Hoyt St.. St George 

WEST NEW BRIGHTON
741 Castleton Avė. 

Dividendą Start Every Month

GI 2-5900

SCHEPIS i S
RESTAURANT

Spedal Sunday Dinner Platter $1.50 : 
FuH Course Dinners ‘ 

Chicken—Virginia Ham—Roast Beef ; E 
Veal Cutlet (Real Italian Sty!e>

With 2 Vegetables ! !
$2.75 ;

Special Lunches Daily
Pizza—Spaghetti—Ravioli ‘

Orders to Take Out !
MU 4-9604 or MU 4-9596 į 
152 23rd Avenue Paterson

(Cor. 27th St & Wabash Avė.) : ‘

CHĄTEAU CERVANTES 
118 Greenwich Avė. 

CH 3-9836 
(13th St., betw. 7-8 Aves.>

Cocktail Lounge 
Flamenco Decor 

open 4 p.m. to 2:30 a.m.

W H I F F E N
ELECTRIC CO., INC.

84 Maritime Avė. 
White Plains, N. Y.

WH 9-3100 
n»**w*w*^^ f Restaurant—Cocktail T Pinige

• i c

i DANTON PLUMBING 
& HEATING CORP. 
653 St Ann’s Avė.
"Neiir T7

CY 2-2268 *

M A T H I A S 
TRAVEL BUREAU 
1532 Myrtle Avenue 

Brooklyn, N. Y.
EV 6-6155

MARTA RESTAURANT 
& BAR 

75 Washington Place 
New York City 

GR 3-9077

1927 Washington Avė.
Bronx, N. Y. 

TR 8-8193

GOLDEN LANTERN

WA 5-4030 
Highway # 1 

l.QPJ?-,Ess° Research)., j
< ' y’’*'’Xrnp>ife
; Lunches and Dinners Daily.z" Sunday į 

Family Menus. Imported Wines and.
> Liąuors. Superb. Catering ... i

The Talk of Union County!
‘ Member Dinners’ Club
= and •

American Express

Your choice of 8 fui! course dinners. 
inchiding all the trinunings, for the 

low, low price of just $1.95

RT. 440, Jersey City 
(Near Lincoln Park 

Off Conununipaw Avė.) 
Your Host: 

Capt. Peter Laris
HE 5-0406

Steaks & Chops for the Meat Eater

NEW YORK AMBULANCE Į 
& OXYGEN SERVICE 

55 Audubon Avenue 
t, New York City

WA 7-8300 '

EDWARD SIEBERT
861 Yonkers Avenue

Yonkers, N. Y. 
YO 5-0571

154 Park Hill Avė. 
Yonkers, N. Y.

General Contractors 
YO 8-9089—YO 8-0679

CYLER AND
SCHUCK, INC

PAVTNG

U ■

1-

jin n minĮM

KOHLER’S

130 Red Hill Road
New City, N. Y.

NEw City 4-2472
L

'1 
f

. ™ Į 

- 
. r ALMEROL MANOR

SWISS CHALET
120 W. Passaic

PAULA’S

Rochelle Park 
New Jersey 
DI 2-2711

HOUSE OF HOME COOKED FOODS
Cocktail Lounge

FACILITIES FOR
WEDDINGS 

BANQUETS 
MEETINGS 

Dinners Served to Order
PAULA’S 

ALMEROL MANOR 
Green Pond Road

f 

____________ _ _
U
ii

DANIEL F.
MAC NAMER

i i 
Newfoundland, N. J.

i 0Xbow 7-5752 - 7291

A R T U R O ’ S 
PIZZA & RESTAURANT 

97 Lake Street 
East White Plains, N. Y.

WH 8-9836 •
•J

271 North Avenue

New Rochelle

New York

NE 6-4100

CHELSEA FIRE-PROOF 
Storage Warehouse, Ine.

27 S. 6th Street 
Mt Vėrnon, N. Y.

MO 8-8802

Knickcrbocker

A&ociation
3478 Boston Road 

Brome, N. Y.
TU 24900

1145 Crosly Avenue
Bronx, N. Y. 

TY 2-9000
Main Office : 

722 Lerington Avenue 
New York, N. Y. 

PL 8-0920

TULIP BAKE SHOP 
138 Tulip Avenue 

Florai Park

'BAVARIAN ROOM
Restaurant & Cocktail Lounge

703 EUzabeth Avenue

FL 4-1105

MONT D’AR INN 
Route 25 A, Smithtown, L. 

AN 5-9841 . 
An Enchantise 
Intimate Place

i.

French - Italian Cuisine 
Par ExceUence

1 
U

L

GRAGNANO 
942-944 McDonald Avenue 

Near ISth Avė. 
GE 8-9170 

Free Parking 
italian Food at Its Best. Pizzeria 

Open 11 AM. to 1 A M. 
Friday & Sat. to 3 A M.

FLOWERŠ BY K & R INC. Į 
392 W. 207th St., New York

We Telegraph Fk>wers
We Deliver 
WI 2-2222

EL 2-9783

On bended knees with hands clasped tight 
Witfa heads bowed !ow—in prayerfull might 
We crffer luunble titanks to God 
For giving us our daily rod 
To wa& despiiie some rocky roads 
To čany many, many loads 
And yet to know along the way 
BIS Guiding hand—will show the way.

McDONNELL’S
82-05 Northern Boulevard 

Jackson Heights. HA 9-8767 
Conveniently Located Restaurant 

Serving the Finest Food & Liquors 
In A Relaxed Setting

I Parkway Pharmacy 
J

RIDGEWOOD MOVING

60-30 Cooper Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

VA 1-1200

60-86 Myrtle Avenue 
Ridgewood, N. Y.

VA 1-1667

.uHOUSE OF MARION f
Upholsterers — Refinishers į 

Interior Decorations — Slip Covers :
Draperies

55-19 69th Street
Maspeth, L. I., N. Y.

NE 9-0540

R E D ’ S

259 Wolf s Lane
Pelhana % 
N. Y.

PE 8-1255

Italian Restaurant & Pizzeria

I 
F

. 3714 13th Avenue - 
Brooklyn, 
New York

GE 8-2280-9185 -

Sunday Family Dinners 
Home Delivery... ...  . .....J

STENCHEVER’S 
SHOE STORE 

120 Market Street 
Paterson, N. J. 

MU 4-5863

FLATBUSH

‘F
T
J .

f
r

M
I

1 .

VINCENT SACCENTE 
and 

SONS, INC. 
Affiliate of

Saccente Trucking Corp. 
Import & Export 
Skid Work Our 

Specialty
509 West Street 
New York City 

N. Y.
AL 5-2086

MICHEL’S

FEDERAL SAVINGS
AND LON

ASSOCIATION

Nostrand & Flatbush Avės.
‘ Brooklyn, N. Y.

1

RAYMOND ZAPLOW, INC. i UNITED CONSTRUCTION į

496 E. 161st Street 
New York City 

MO 5-1678

į
1

!»eWcf»8Į!įuffttfnacįacBesĮftjBįuaaaĮSaBas į

& WATER SUPPLY CO.
305 West 53rd Street 

New York City
CI 6-3196

ČOLBORNE 

HOTEL
79 Washington Place 

New York City 

N. Y.

GR 7-1466

Ėst. 1910 ; ;
346 Flatbush Avenue i 

Brooklyn >, .

Ownęd and Managed ■ 
by j

THE MICHEL FAMILY > 
. NE 8-4552 : į

f . Į
f Westchester County =

Savings Bank
Broadway & Main Street ; s

Tarrytown
N. Y.

ME 1-1160

•5
LOUI’S P AŠTRY SHOP r TEDDY’S RESTAURANT i 

1
Roy Auto Body J

LONGCHAPS

600 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y. 

EV 4-6063
219 W. Broadway
New York City 

WO 6-2180

6064 Courtlandt Street

Catering Service 

^4 Madison Avenue

• Tarrytown, N. Y. New York City

Fast—Expert Body and N. Y.

730 Pelham Road 
New Rochelle 

New York 
NE 2-0218

ASTORIAN MANOR
2522 Astoria Boulevard

Astoria,

AS 8-7066

JOHN SANDOR 
46 Bank Street 

White Plains 
New York 
WH 8-9009 . J

JOHN SCHNEIDER 
ROOFING CORP. 
1056 Cypress Avė.
Brooklyn, N. Y. 

VA 1-1820

Fender PL 9-2600
Work at Moderate Prices ; ;

‘ ’ •— į

. JME 1-4360

' - t
P’ t Merriek Rd. at Central Avė. , 

Valley Stream, L. I. j

PORTERHOUSE

1
‘ Famed For Steaks ,,

CO 2-6600

LANDOLFE ELECTRIC CO. i

Thatcher
Construction Co<

301 Madison Avenue
New York City

N. Y.

: Business Men’s Lunches daily from : 
: 95c. Sauerbratten our specialty. ■

Sunday dinners served from 12 noon :
• to 9 pjn. from $2.00. Your favoritei ‘ 
į wines and hquors served. Open ! 
į every day! ■ !’

HFairview
Private Taxi

791 Fairview Avenue

Ridgevood
New York

VA 1-3203

LEONE’S 
RESTAURANT

HOWARD HOLMES, INC.— ’ ’ H
447 Tarrytown Road 

White Plains 
New York 
WA 8-2036

įįubįi jis

RALPH ZOPPO
440 Main Street
Paterson, N. J. 

Classic Furniture 
LA 3-7135

108 Codwise Avė.
New Brunswick 

New Jersey 
CH 9-1275

GLENWOOD
WINE & LIQUOR 

371 Warburton Avenue 
Yonkers, N. Y. 

YO 9-3117

J

H & H BODY SHOP 
706 Saw Mill.River Road <

Ardsley 
New York 
OW 34016

Mc GOVERN FLORISTS 
289 Prospect Park West

Brooklyn 
New York 
SO 8-0770

117 Anderson Avenue 
Mount Vernon 

New York 
MO 7-7507

VERA PIZZERIA 
& SPAGHETTI HOUSE 

94 Gramatian Avė. 
Mount Vernon, N. Y.

MO 7-9385
■ ' tSįiksinsatsMS!*

u

MU 7-0964

r
■ M &S Service i

'= ■ - T

Station
268 Clove Road

Staten Island
New York
GI 2-9289

JONAS BRYANT 
11 New School Street >__  _____ ________

Yonkers
New York
YO 5-7149

V. CARACCIOLO į

\ REGINA P AŠTRY SHOP
; “where butter is used to bake 

better cakes”
' 104 Dyckman Street

J MASONS—BUILDERS
, Į ALTERATTONS

; 71 Skillman Avenue

I
DOMINICS RESTAURANT | 

Ezcelient Facilities for Parties!
Weddings—Sodai Functions |

2356 Westchester Avė. TA 2-88102

239 West 48th Street 
New York City 

New York

Ėst. 1913

RADIGAN’S
For 

OFFICE 
Machines & Furniture 

60 Beach St GI 7-8608

ZAREGA PAINT
SUPPUES CO.

Hardware—Houseware 
Wallpaper

Three Offices To Serve 
You With Courtesy and

Promptnesa g 2365 We«tche«te Avė. TA 2-5852

Fine Food Since 1906 
Mother Leone’s 

Cooking 
JU 6-5151

i Boston Road Lanes

C. J. WAGNER 
Lincoln Avenue 

Tarrytovn, N. Y.
Florfet — Grower ‘

Weins
Iron Works, Ine.

1512 Stillwell Avenue
Bronx

New York

TA 9-3588

Near Nagle Avė. LO 9-6920

9924 4th Avenue

Brooklyn 
N. Y.

EV 8-9014

HILLSIDE BOWLING
LANES

1606 Boston Road Lane 
Bronx 
N. Y.

DA 3-9864

RESTAURANT
LAURENT

111 E. 56th Street
New York City

N. Y.
PL 3-2729

ME 1-0165

DELANO CATERERS 
108 West 43rd Street 

New York City
N. Y.

BR 9-2487

STUDIO STEAKHOUSE
900 7th Avenue 
New York City

N. Y.
CO 56839

Brooklyn, 
New York 
SH 5-9291

McKĘpWN
PLASTERING CO., INC.

Plastering 
1541 StillweU Avenue,. 
New York 61, N. Y.

SY 2-3400 '

3431 Boston Road 
Bronx, N. Y. 

OL 5-9919

Cullen Brothers
140 First Avenue 
Ncw York City

N. Y.
AL 4-9233



Ha-

PAPIGINTA KAINA

■N

Silver Bell Balti ng Co.

Vestuvėms ir ]x>kyliams tortai

JULIUS PAKNIS,36-38-40 STAGG ST. Pirmininkas
Telefonas: STagg 2-5938 VACYS STEPONAS

VYSK. V. BRIZGYS prakasa žemę Lietuvos laisves pamin
klui Jaunimo Centro kieme Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos.

neskelbiami. Lietuviai aukoto
jai nereikalauja liaupsinimų. O

WM. POCUS, 
Reikalų Vedėjas

certą. Prisirinko pilnutėlė Ka
talikų Bendruomenės Centro 
salė.

rui, kuris jau turi aiškią tarė- jei apie juos skelbia, tai skel-

Papiginta kaina "Darbinio- ■

RUOŠIAME LIETI VISKAS VESTU
VES. sales parengimams m 
S IŠIRI NK T M A MS NEMOK A M AI.

Tcl MV 3-2S2S

t ŲGAfc AOSCiATie*

ir dėdienę Grasildą ir Rapoląl T_.k°ntr°lės ir nuo tilt0 nušoko i 
■ - •* TrPequonnock upę, Bridgeport,

Conn. Kiti trys — M. Černiaus
kas, M. Jonuška ir E. Gaiga
las sunkiai sužeisti.

kolas Tamošiūnas, salezietis sekmadienį; Zuzanos ir Juozo 
vienuolis. Eugenija Navazelskie- Kucinų šeimoje, kur vėl susi
nę jam yra teta. Jos rūpesčiu rinko visos giminės. Navazels- 
svečiui buvo suruoštos vaišės kiai yra Kucinų sponseriai, iš-

DARBIN4NKAS

Knygos ir laikraščiai kovoje už laisvę
Gruodžio 6 spaudos bendro

vė “Rūta* Hamiltono lietuvių 
namuose suruošė literatūrinę 
popietę. Dalyvavo keletas rašy
toją iš Toronto, Welando ir

Popietę atidarė “Rūtos” ve
dėjas Pr. Enskaitis pasveikinda
mas dalyvius bei programos iš- 
pildytojus ir primindamas lie
tuviškosios knygos reikšmę iš- 
eivijoje. Programos pranešėjas 
B. Naujalis toliau pakvietė.tar
ti žodį iš Toroąto atvykusį P 
LB Centro V-bos pirm. Joną 
Matulionį. Kalbėtojas nurodė: 
lietuviškoji knyga jau ne kartą 
Lietuvai padėjo išsinarplioti iš

Iš literatūrinės popietės Hamiltone
pavergėjų ir prispaudėjų jungo. 
Ji sulaužė draudimo varžtus 
caro laikais, ji padėjo atgau
ti Lietuvai nepriklausomybę, o 
dabar lietuviškas spausdintas 
žodis (knygos ir. laikraščiai) daž
nai prakerta raudonąją “gele
žinę uždangą” ir veda kovą už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Literatūrinė programa
Dvi hamiltonietės, L. Verbic- * romano “Audra eina”.

Po pertraukos Vanda Ramū-

baigoje torontiškė Dalia Mei 
lutė dar paskaitė Naujalio tre 
jetą eilėraščių.

Užbaigos žodį tarė Pr. Ens 
kaltis. Programos dalyviai buvo 
pakviesti į sceną ir visi apdo 
vanoti nauja Stasiaus Būdavo 

buvo perskaityta L. Virbickai- apysakų knyga “Rūsti siena”, 
tės. Hamiltonietė Saulė Luko- kurią išleido spaudos bendro 
ševičiūtė paskaitė saVo kūrybos yė “Rūta”.
trejetą eilėraščių. G. Bakaitytė

tienė perskaitė savąją novelę, 
vaizduojančią dviejų lietuvaičių 
tragiką okupacijoje. Rimo Bag 
dono novelė “Motinos kryžius”

Enskaičio spausdinamo nove-

kaitė ir G. Bakaitytė, dueti
niu skaitymu perdavė klausyto- nė Kralikauskienė perskaitė 
jams B. Naujalio “Prie Tėvynės fragmentą iš savo ilgesnės apy
laisvės kapo”. Adolfina Skais-

Lietuvos vyčiai Elizabethe pagerbė 
nusipelnusią savo organizacijos narę 
Lietuvos vyčiai gruodžio 5 

Laisvės salėje surengė pagerbi
mo pietus Onai Matalevičiūtei 
(Mitchell). Vedėju buvo Ch. Oš- 
kutis, invokaciją atkalbėjo 
prel. M. Kemežis.

- Ona Matalevičiūtė mokėsi šv. 
Petro ir Povilo parapijos mo
kykloje Elizabethe, vėliau — 
mergaičių mokykloje. Dabar 
dirba Diehl Manufacturing Co. 
Findere, N. J. Prieš 22 metus 
įstojo į vyčių 52 kuopą, buvo 
vicepirmininkė, sekretorė. Pe
reitame vyčių seime ji buvo ap
dovanota šv. Kazimiero meda
liu, aukščiausiu vyčių atsižymė- 
jimo ženklu. Medalį įteikė prel. 
L. Tulaba. Vyčių ketvirto laips
nio medalį gavo 1949.

Be to, ji dar buvo New 
Yorko - New Jersey vyčių ap
skrities valdyboje, priklauso šv. 
Petro ir Povilo parapijos soda- 
lėm ir chorui.

Šv. Kazimiero medalis jai 
suteiktas už uolų darbą vyčių 
organizacijoje. Tai pirmoji iš 
Elizabetho 53 lųiopęs, gavusi 
tokį aukštą vyčių atžymėjimą.

Pietų metu sveikinimo kal
bas pasakė prel. M. Kemežis, 
kun. V. Karalevičius, kun. J. 
Pragulbickas, kun. dr. J. 
Starkus, A. Budreckas — 52 
kuopos pirmininkas, Larry Ja
nonis — apskrities pirminin
kas. Muzikinę programą su a- 
kofdeonu atliko Edmund Shar- 
kus iš Lindeno. Pietų rengi
mui pirmininkavo Ch. Oškutis, 
jam pagelbėjo Helen Balandis 
ir Veronica Krezonis. Patarna
vo sodalietės: Agatha Naiva, 
Martha Bernotas. F. V.

’ sakos “Kainas ir Abelis”, ha- 
miltonoškio dramos sambūrio 
aktorius E. Petrušaitis perskai
tė P. Alšėno literatūrinę apy
braižą “Laimė šiukšlių dėžėj”, 
Juozas Kralikauskas —savo il
gesnės novelės “Motina ir sū
nus” ištrauką, o welandietis, 
humoro laikraščio “Pelėdos” 
redaktorius, Kazys Žukauskas

Literatūros popietėje dalyvių- - 
buvo mažoka. Turint galvoj vi 
sada judrią Hamiltono lietuviu 
koloniją, kyla klausimas, kas 
žmones sutrukdė: iki vėlyvos 
nakties trukęs lietus ar abuo 
jumas tokiom popietėm? Vis 
dėlto linkėtina, kad literatūri 
niai vakarai bei popietės būtų 
dažniau ruošiamos lietuviškose 
kolonijose. P. Surp.

Iš Balfo veiklos
garbingai reprezentuoti lietuviš
ką dainą.

Svečių buvo pilna salė. Li
ko gražaus pelno Balfo reika- perdavė klausytojams keletą
lams. (R. K.) eskizų iš savojo bloknoto. Pa-

EVELINA KAMINSKAITE Balfo koncerte Elizabethe vadovavo programai. 
Nuotr. V. Maželio

Balfo skyriaus lapkričio 22 
rengtas koncertas praėjo su di
deliu pasisekimu. Programą 
pradėjo skyriaus pirm. J. Žile
vičius, nušviesdamas skyriaus 
15 metų veiklą. Pranešėja bu
vo mokytoja Ev. Kaminskaitė. Dr. P. Mačiulis gruodžio 1 antra, aukotojų paskelbimas 
Kalbėjo kun. L. Jankus apie Darbininke rašė, kad aukotojai yra netiesioginis paraginimas ir 
Balfo darbus. Skyriaus garbės už kiekvieną paaukotą “daimu- 
pirmininkas prel. M. Kemežis ką” laukia liaupsinimų spau- 
susirinkusius pasveikino ir dė- doje. 
kojo už gausų atsilankymą, S. Esu priėmęs kelis tūkstan- 
Narkeliūnaitė parodė filmą iš čius aukų ir paskelbęs kelis 
Vokietijos lietuvių gyvenimo, šimtus pavardžių. Tačiau turiu 
Latvė Marga Millere skambino pasakyti, kad nė vienas auko- 
arftK Kitą programą atliko Ope- toias nėra prašęs paskelbti, 
retės choras, pianinu palydėjo Priešingai, kai 'kurie prašėsi 
Al. Mrozinskas. Dirigentas M. 2
Cibas sumaniai vadovauja cho-

DEL AUKOTOJŲ SKELBIMO
LAIŠKAS REDAKCIJAI

ną, balsų lygsvarą, niuansavi- bis aukų rinkėjai.
mą. Balsingieji Brooklyno gy- Aukų rinkėjai aukotojus skel- 
ve n to j ai turėtų daugiau jung- bia dėl to, kad, viena, manda- 
tis į tokį vienetą, kuris galėtų gumas reikalauja pasakyti ačiū;

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

— Balfo centras šiomis die
nomis į Vokietiją pasiuntė 8 
tūkst. svarų rūbų, 73 tūkst. sv. 
miltų, 40 tūkst. sv. kukurūzų 
dripsnių ir 40 tūkst. sv. pieno 
miltelių. Taip pat kalėdiniams 
ir vaistų siuntiniams apmokėti 
ir kitokiai šalpai Vokietijoje 
esantiems lietuviams vykdyti 
pasiųsta 6,000 dol. pinigais.

— Patersone gruodžio, 5 į- 
vyko jaukus Balfo skyriaus rė
mėjų susirinkimas naujoms šal
pai lėšoms sukelti. Susirinkime 
dalyvavo per 50 Balfo rėmė; 
jų. Sveikinimo ir padrąsinimo 
žodį pasakė Ant. Masionis, nau
jasis ALRK Federacijos cv pir
mininkas. Iš lietuvių gyvenimo 
Vokietijoje filmą parodė Sal. 
Narkeliūnaitė.

—Newarke gruodžio 6 Bal
fo narių bei rėmėjų susirinki
me dalyvavo per 100 žmonių, 
jų tarpe prel. I. Kelmelis, kun.
P. Totoraitis ir kt. Ir čia Sal, lija ir Agnės, Petras ir Julius. Svečias buvo taip pat susto- 
Narkeliūnaitė rodė filmą iš lie- Jų namus taip pat lanko Dar- jęs Brocktone pas savo dėdę 
tuvių gyvenimo Vokietijoje. bininkas.

— Keamy, N.J., balfininkai Neseniai aplankė tolimao sve- Drevenskus. Ta proga vaišes

MINĖJO KUNIGO SVEČIO SUKAKTĮ
HANOVER, MASS.

Netoli Brockttfno, Massachu- 
setts valstybėje, yra toks vo
kiško vardo miestukas — 
noveris, kuriame nuo seno gy
vena lietuvių Navazelskių šei
ma. Turi ūki ir miškelio plo
tą. Kitados iš to ūkio ir gy
veno. Dabar Eugenija Nava- 
zelskienė, mirus vyrui, kruopš
čias! apie namus, o vaikai jau 
kitus darbus susiradę. Viena 
duktė čia pat mokytojauja, ki; 
ta dirba Bostone banke ir sa
vaitgaliais grįžta. Vienas sūnus 
gretimai gyvena su savo šeima, 
kitas — namuose. Visi jauni 
dar tebekalba lietuviškai: Emi-

je, Rusijoje, bet jo tėvai kilę 
nuo Pampėnų (tarmiškai Pum
pėnų), Panevėžio. Mokėsi Lie
tuvoje, o paskui Italijoje. Iš 
Lietuvos išvyko dar 1931 ir 
nuo to laiko savo krašto ne
matė. Kunigu buvo įšventintas 
Kolumbijoje, Pietų Amerikoje, 
1944 vasario 26. Dirbo misijo
se, dabar profesoriauja Mede- 
lino kolegijoje,. gyvai reiškiasi 
Kolumbijos lietuvių visuomeni
nėje veikloje. Kai lankėsi lie
tuvių krepšininkai iš J.A.V., 
daug padėjo jiem priimti, šiuo 
tarpu yra atvykęs paviešėti šia
me krašte.

suruošė “Rūtos ansamblio kon- čias iš Kolumbijos — kun. My- buvo suruoštos lapkričio 29,

kitiem atlikti lietuvišką parei
gą; pagaliau, trečia, jei skel
biam, kas skaitė paskaitą, dai
navo, pašoko, kalbą pasakė, tai 
tas pats teisingumas įpareigo
ja paskelbti ir kas pinigu pri
sidėjo prie viešojo darbo. O 
duotas doleris šalpos ir kito
kiam visuomeniniam darbui ne
mažiau reikalingas nei geras 
žodis.

Esu tikras, kad aukotojai Amerikoj vadinama “small 
dirba ir aukoja ne dėl “lau- eranberry”. Faktiškai tad ame- 
rų” ar liaupsinimų, kaip rašė rikoniškosios “eranberries” nė- 
dr. P. Mačiulis. ra lietuviškos bruknės, bet nė-

K. Bružas ra nė lietuviškos spanguolės.
Chicago, UI. "Cranberry" Mėgėjas

Padėkos dieną, lapkričio 26, ir rūpinę afidavitus Amerikon at- 
15 metų kunigystės sukakties vykti, nors buvo visai nepažįs- 
minėjimas. Sukaktuvininkas mi- tami. Gera širdis sudarė gimi- 
šias aukojo vietos šv. Marijos niškus ryšius, kurie gyvai ir 
bažnyčioje, nors šeima priklau- nuoširdžiai palaikomi, 
so šv. Kazimiero parapijai Svečiui sukaktuvininkui pa- 
Brockton, Mass. linkėta geriausios sėkmės jo

Kun. M. Tamošiūnas yra gi- apaštališkame ir lietuviškame

ĮIS VISUR I
— Kun. *J. Prunskio motina 

rašo sūnui iš Lietuvos, kad ji 
tikisi Kalėdom jau būti Chica-' 
goję.

— Buenos Aires, Argentino
je, lapkričio 1 įšventintas į ku
nigus Alfonsas Dsevičius, ka
pucinas.

—. Kanadoje išrinkta nauja 
Lietuvių Bendruomenes- krašto 
valdyba, kurią dabar sudaro: 
pirm. Step. Kęsgailą, vicepirm. 
Povilas Petronis ir adv. Juozas 
Mileris, sekr. Petras Lukoševi
čius, prot. sekr. Pranas Ru- 
dzinskas, spaudos ir informaci
jos reikalam Jonas Kardelis, 
kultūros reikalam T.. Jonas Bo- 
revičius, S. J., šalpos — inž. 
Izidorius Mileška. Valdybos būs
tinė Montrealyje.

—C leve landė sudarytas Li- 
tuanus žurnalui remti komite
tas, į kurį įeina pirm. Vytau
tas Kamantas, vicepirm. adv. 
J. Smetona, vicepirm. Nijolė 
Kersnauskaitė, sekr. V. Kaspe- 
ravičiūtė. ižd. Rimvydas Min- 
kūnas, nariai — J. Gailiušy- 
t.ė, L- Jęšmantąitė ir č. Melš^ -■: 
bakas. Pradėdamas darbą, ko
mitetas posėdžiavo su Lietuvių 
Studentų Sąjungos CV Pirmi
ninku R. Vėžiu ir Lituanus vy- - 
riausiu redaktorium dr. Vytau
tu Vygantu.

— Kun. Ant. Bunga serga 
džiova ir gydosi sanatorijoje 
netoli Bambergo, Vokietijoje. 
Paskutiniu metu dar prisidėjo 
geltonligė ir kuriam laikui bu
vo priverstas atsigulti ligoni
nėn.

— Automobilio nelaimėje žu
vo Pranas Žičkus, 22 metu, iš 
Bridgeport, Conn., ir Jonas Ja- 
rasevičius, 22 metų, iš Strat- 
ford, Conn. Abu gimę Scranton, 
Pa., kartu baigę kariuomenės 
tarnybą JAV karo laivyne. Jų 
automobilis posūkyje neteko

—Metinis knygų išpardavi
mas baigiasi gruodžio 31 d. Ne
praleiskite progos įsigyti kny
gų su 25 proc. iki 90 proc. 

, nuolaida. Sąrašai gaunami: Ga
bija. P. O. B. 355, Wyandanch,

ką" galima užsakyti naujiems 
skaitytojams Kalėdų švenčiu 
proga. Užsakant 1960 metams, 
kainuoja tik 5 dol. Už tą pa
čią kainą galite laikraštį užsa
kyti ligoniams, neturtingiems 
seneliams Amerikoje ir kituo
se kraštuose. Administracija ga
li duoti Jums adresų tokių var
guolių, kurie norėtų skaityti 
"Darbininką", bet neturi ii ko 
prenumeratos užmokėti.

Švenčių proga administraci
joje galima užsakyti sau ir ki
tiems lietuviškų naujausios lai
dos knygų, kalėdinių atviručių, 
plokštelių.

Visais tais reikalais rašykite 
adresu: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21,

7. Plačiai veikia “CHRISTMAS CLUB’’ -— vienintelė

S. DASKER.
Reikalų Vedėjo padėjėja

BRUKNĖS AR SPANGUOLĖS?

Atviri skaitytojų laiškai “Dar
bininkui” paskatino ir mane 
pasidomėti, ar tos neseniai pa
garsėjusios “eranberry” yra lie
tuviškosios bruknės, ar span
guolės - spalgenos.

Augalų moksle vadinamų męs 1910 spalio 17 Petrapily- darbe, 
“ericaceae” augalų šeimoje yra 
4 giminės: rhododendroideae, 
arbutoideae, ericoideae ir vac- 
ciniodeae. Pastarajai giminei 
priklauso vaccinium myrtillus, 
t. y. mėlynės; vaccinium vitis- 
idaea, t. y. bruknės, angliškai 
“cowberry” arba “mountain 
cranberryr”, Škotijoj tiesiog 
“eranberry”, vokiškai Preisel- 
beere”; vaccinium oxyccocos, t. 
y. spanguolės, angliškai “eran
berry”, vokiškai “Moosbeere”; 
vaccinium macrocarpon, t. t. 
amerikoniškoji “spanguolė” ar 
“bruknė”; angliškai “eranber-

Amerikoniškųjų “eranberry” 
yra per 40 atmainų. Vienos jų 
savo skoniu artimesnės lietu
viškajai bruknei, kitos — span
guolei. Lietuviškoji spanguolė 

i vadinama

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visokį medauninkai, sližikai ir maltos aguonos.

BROOKLYN 6, N.Y.

priemonė šventėms pinigų susitaupyti;
8. Priimami pinigai šviesos ir gazo sąskaitoms ap

mokėti. ; ~
Draugijos adresas: 24 Davis Avė., Kearney, N. J.

Telef.: WYman 1-0001

■ R■ ■
Atkreipkite dėmesį į šiuos svarbesniuosius punktus:
1. Vienintelė Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugi

ja New Jersey ir New York’o valstybėse;
2. Mandagus ir greitas patarnavimas anglų ir lietu

vių kalbomis;
3. 3J4 dividendo nuo 1959 m. liepos mėn 1 d- Divi

dendas išmokamas keturius kart per metus;
4. Turtas (Assets) — $2,036,619;
5. Geromis sąlygomis duodamos paskolos (morgičiai) 

namams įsigyti;
6. Saugi vieta pinigams taupyti, nes draugija yra 

apdrausta “FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSUR
ANCE CORPORATION” ir yra narys “FEDERAL HOME 
LOAN BANK”;
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DARBININKAS

LIETUVIAI su vakarinių valstybių respublikonų vadais . Iš k. į d.: L. Valiukas, respublikonų c. komiteto 
narys Edward S. Shattuck, Idaho gubern. Robert Smylie; Los Angeles apskričio c. kom. pirm. Alphonso E. 
Bell, Nida Balsytė, Montana gubern. J. Hugo Aronson.Alice Dotts (lietuvaitė), c. Komiteto narė Marjorie Be. 
nedict. Los Angeles respub. tarybos pirm. G. Harvey Mydland. Nuotr. Joseph Hammer.

1959 m., gruodžio 15 d., nr. 83.

PRANEŠIMAS LOS ANGELES UETUVIŲ VISUOMENEI
Iškilus eilei neaiškumų Los LOS ANGELES, CALIF.

Angeles lietuvių namų įšigiji- 
s moreikalu, Lietuvių... Bendruo- -•

menės Los Angeles apylinkės 
valdyba nori vietos kolonijai 
paaiškinti kai kuriuos klausi
mus:

1. 1959 rugpjūčio 16 buvo 
pasirašytas susitarimas su Tau-

,. tinio Namų Fondo laikinąja 
valdyba, kad Įsigytini tik vie
ni namai, ir tik bendromis jė
gomis. Bendruomenės valdyba 
pasirašytame susitarime ir pa
sitarimo protokole visas sutar
tas sąlygas Įvykdė; mūsų part
neriai nesilaikė nei susitarimo 
raidės nei dvasios.

2. Po visų tęsimų, išsisukinė-

imtinai iš vietos Tautinės Są
jungos veikėjų, o namų statu
tas yra sudarytas ir priimtas 
vietosr Tautinės Sąjungos sky
riaus.

skelbti, visuomenę informuosi
me per spaudą ir kitais būdais.

ALB Los Angeles 
Apylinkės Valdyba

4. Neginčydami teisės vietos 
Tautinei Sąjungai įsigyti savo 
namus, pareiškiamer jog tęsda
mi pastangas suorganizuoti na
mų įsigijimą visiems kolonijos 
lietuviams be partinių, srovinių, 
ideologinių ar religinių Įsitiki
nimų, jaučiame vykdą daugu
mos kolonijos lietuvių valią.

5. Pranešdama apie šį rei
kalą vietos lietuvių visuomene2,

Respublikonę suvažiavimas

Los Angeles mieste Įvyko 
trylikos vakarinių valstybių res
publikonų partijos suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo ir lie
tuvių. Suvažiavimas, užtrukęs 
ketvertą dienų, turėjo eilę iš
kilmingų pietų ir vakarienių; 
vienų pietų šeimininkėmis bu
vo iš įvairių tautybių mergai
tės, apsirengusios tautiniais rū
bais. (L. V.)

jimų ir privačiai bei spaudoje LB Los Angeles Apylinkės val- 
leistos propagandos prieš Bend- dyba prašo ir skatina visus lie- 
ruomenę ir paskirus jos narius, tuvius dar neprisiuntusius sa- 
Tautinio Namų Fondo laikino-# vo piniginių pasižadėjimų, tai 
ji valdyba pranešė, kad f padarvti per betkuri valdybos 
kius tolimesnius pasitarimus

.Jaunimo konkur
so taisyklės

JAV Lietuvių Bendruomenės
Detroito apylinkės valdyba pri
ėmė šias taisykles jaunimo gra
žaus skaitymo, deklamavimo ir 
kalbėjimo konkursui, kuris į- 
vyks 1960 m. vasario mėn. 21 
d. Hispanos Unidos salėje. ■>

Konkurse kviečiami dalyvau
ti visi Detroito lietuviai jaunuo- 
liai-ės iki 18 metų amžiaus. Da
lyviai suskirstomi į dvi grupes 
— jaunesnieji iki 12 m. ir vy- • 
resnieji iki 18 m. amžiaus. Jau
nesnieji varžosi gražiame skai
tyme ir deklamavime, o vyres
nieji —gražiame skaityme, de
klamavime ir kalbėjime. Dekla
mavimui eilėraščius, tekstą 
skaitymui ir temas kalbėjimui 
pasirenka patys konkurso daly
viai Deklamavimui laikas ne
ribojamas, gražiam skaitymui 
skiriama 2-3 min ir gražiam 
kalbėjimui ne mažiau 3 min. 
ir ne daugiau 5 min. Kiekvie
nas konkurso dalyvis gali var
žytis viename, dvejuose arba 
visuose trijuose žanruose. Kiek
vieno žanro trims pirmiesiems 
laimėtojams JAV LB Detroito 
apylinkė skiria dovanas.

Konkurso jury komisiją su
daro rašytojas Vytautas Alan
tas, . lituanistė Stasė Bublienė, 
lituanistė Valerija Kundrotienė, | 
tėvų komiteto pirmininkas Jur- | 
gis Mikaila, švietimo vedėjas £ 
Albertas Misiūnas, lituanistas J 
Vladas Pauža ir režisorius Jus- | 
tas Pusdešris. S

Visi konkurso dalyviai pri- | 
valo užsiregistruoti, pranešda- « 
mi konkursui pasirinktą -žanrą « 
ir atliekamų dalykų pavadini- <j 
mus iki vasario mėn 6 d. pas « 
šeštadieninės mokyklos vedėją į 
Vincą Misiulį, šeštadieniais nuo <į 
9:30 vai. ryto iki 4 vai popiet. \

1960 m. vasario mėn. 13 d. < 
nuo 12:30 vai. šeštadieninės < 
mokyklos patalpose jury komi- < 
sija atrinks po tris geriausius i

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Solistą Lionė Juodytė—Mat- 
hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Steręp plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
ęording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn JI, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y.' Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida, .

GINTARAS KALĖDOMS

GINTARAS ®
LIETUVOS AUKSAS | 

Įvairiausios gintarinės do a- © 
nos vyrams ir moterimsipri- 

einamiausiomis kainomis
Užsakoma pėr paštų

STOUGHTON, MASS. 

Emilija Grigaliūnienė, gyy- - _ „. _
100-Efench St., turėjo abiejų iš kiekvieno žanro bei grupės, 
akių operaciją. E ligoninės jau kurie dalyvaus galutiniame kon- 
pargrįžo ir jaučiasi žymiai ge- kurse, kuris Įvyks 1960 vasa- g AMBER GUILD LITI. | 

rio mėn. 21 d. 3 vai. popiet į go-19 31st Avenue f 

hl, nemato prasmes erti .r 6. Kadangi vietos rąd.jo va- Antanas KazlawkM. gyvenęs jau^m0 vakaro metu Cia I 
n»suti..ka. landėlė. kontroliuojant Tauti- 46 Bntton Avę., imre lapkn- ^„^„1 j, n, j, m vietos lai- f
0. Dabartinė Tautinio Namu nės Sąjungos narių, ^atsisakė 28\ Velionis buvo gimęs „^4^ ir jiems bus ;teiktos | 

F^ndo valdyba yra sudaryta iš- šiuo reikalu mūsų pranešimus e uv°Je- men įgyveno 
I 55 metus. Buvo vedęs Petro

nėlę Stripinytę, susilaukęs tri
jų sūnų (Vito, MeKtono, Aloy
zo) ir 4 anūkų. Mik.

bendrų lietuviškų namų reika- narj’ nau.

landėlė. kontroliuojant Tauti- 46 Britton Avė., mirė lapkri-
„A. A. -----
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GALI THE PARTY MAKERS i
Branch of (Manhattan - Bronx - Oueens - New Jeney 

We$tchester & Brooklyn Party Makers)

• WEBDIH6S • SEOWERS • CHRISTENINGS • CLUBS 
• BIRTHDAYS • GHAD’JATiOHS • OFFICE PARTIES ;

SpwUl Attention Girtu ta Feetery Parite*

HOT 
DtSNEKŠ

j

SANDWICHES OR BUFFET STYLE
MEATS SALADS

• COtD CTTS • COLK SL*W • AMERICAN • PI CK t ES
~ POTATU • SWISS • PEPPERS

• ROAsH KSF.r • MACARONI • PRUVALONE • UUVES
• CURNEDBKCT e TVNA • NORS D UEVVRE3 • MVS1AR©
• ROASH Pl.»RK • SnRIMF • KNISTTES • MAYONNAISB
• GESO* SALAini • CRAB MEAT • FRANKS IN • PP.ETZELS
• CAPPICOI.A • TOSSED JACKET ' • ČIUPS
• PASTRAMI • CHICKEI * * WHn*

roo _ • LOK HER1UNG. * R,J1-LS
AU. REF BALAMI * *>*Tir*STO SMELTS * CUUKIKS

CHEESES, ET C.

RAM

RjNGUB

EVERYTHING BEAUT1FUU.Y ARRANGED ON PLATTERS

AUE5TIMATES 8 DEUVERfES FREE

24 HOUR SERVICE AT WHOLESALE PR1CES

I _  _ _ __ __  __ __

34949
mmbncte* s-*ni

N pktnf 
r«b> ciothi

Fnv W1th 
Order

BAIKIM MEAT & CATERS6 CO.
Orckr Eoriy for Christmot and N«w Yoor’s Parties

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET 
. BROOKLYN 11, N. Y. 
i; Phone: E V 4-2318

Radijo programos
RADIJO VALANDA 

ved. Antanas F. Kneižys

WHIL — 1430 kil. Medford,
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS

ved. P. Viščinis

WK0X — 1190 kil Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

Po konkurso bus jaunimo > 
pasilinksminimas — šokiai ir 
veiks specialiai jaunimui pri-

- taikintas bufetas. Jaunuoliams 
ir jaunuolėms iki 18 metų am
žiaus Įėjimas nemokamas. Į 
jaunimo vakarą — konkursą 
kviečiami apsilankyti ir vyres
nieji, kuriems Įėjimas tik 75 
centai.

Jackson Heights. N. Y. t 

t 

- ® 
iki .74 St., La Guardia Air 
Fort Bus iki 31 Avenue.

V. Kutkus

Stephen Bredesjr
ADV OKATAS 

37 Sberidao Avė.

Brooklyn % N. N.
TW APpl*«at* 7-70K?

RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 2:30 iki 3 p.p.

VYČIŲ PROGRAMA

WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 

ved. Jokūbas Stvkas

WEVD — 1330 kil., New York, 
N. Y.

Seštad. nuo 4 iki 5 p.p.

DOVANOS GIMINĖM

KALĖDOM IR NAUJIEM METAM
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
IZ Ą voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe o, ATRAIŽAS GERUS, IMPORTUOTOS VILNO
NĖS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IT’! TT> galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IvUri. ėiom žemiausiom kainom mieste?

— _ TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

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

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

krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
IŠSKYRUS

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti EMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delaricey Street.

Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

Dėmesio! Dėmesio!

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

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

Didelis pasirinkimas vi’nonių atraižų vyriškom bei mo
teriškom eilutėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų 
užtiesalai ir k. į
Priimami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, 
kalbanti įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus 

tarnavimas. Kviečiame jus tapti mūsų klijentais.

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

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street, Tel.: OR 4-3980

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

pa-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkines, 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 dovanomsTeL HA 9-5855
P ei ei Avp

iki -74 St.. I-A Guardia Air I į SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

ELEK1ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

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

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

Mėsinių ir saliūnų 
šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 
šeštadieniais — visų dienų.

Dėl didesnių užsakymų skambinti 
ŠTerting 9-6534 (po 8 vai. vak.)

Periodic Investment Plans
(WTHI INSURANCE)

offer yoa ioTcsaneat nnits in mukiples of $2,500 with 
invesetnena «s low as . . . $125 Initialiy and $25 
Periodically. Group Life Insurance is availabte to 
corer the unpaid balance of tbe Investmcnt Program 
ia the event the Planholder does not live to complete 
hs program. Under a United Periodic Investmcnt į 
Plas with Insurance, you invest in

UN1TE» ACCUMULATIVE FUNH

ia over 100 American corporations.

obligation, fili in and Return Tris Advestisement

WADDELL & REED, INC.

MPRESENTATIVE

NAME:
ADDRESS:
CITY:

40 Wall Ptrrrt

ADAM STANKŪNAS

SIUNTINI AM S Į 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.

K&KFABRICS
į 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 pilnų eilutę

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
GR 7-1130

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ i
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, ši’ko ir medvilnės
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

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

[ TAUTIEČIAI
| Pasinaudokite proga ir pasiųskite 
t dovanų savo artimiesiems Į LIETU- 
Į VĄ.
I Šiam tikslui Jums sąžiningai ir daug 
a pigiau, negu kur kitur, patarnaus:

LONDOHO LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖS
LITHUANIAN TRADING COMPANY

atstovas
JONAS DAUGIRDAS

337 UNION AVENUE BROOKLYN 11. N. Y.
EV 7-4940EV 4-1232

REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE
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DARBININKAS

Olimpinių žaidynių JAV nė- i 
ra buvę nuo 1932 ip. Ateinan- ' 
čiais metais vasario 18 - 28 ] 
Squaw Valley, Calif., bus VU 
olimpiniai žiemos žaidimai. Lau
kiama suvažiuojant iš viso pa
saulio apie 1,000 sportininkų 
ir apie 35.000 stebėtojų. Tokiai I 
masei žmonių, priglausti bai- 
giamas statyti olimpinis kaime- S 
lis. "Sportininkam skiriami na-

masei 
giamas statyti

mai turės po 78 kambarius, L 
rių kiekvienam galės prisiglaus
ti po 4 asmenis. Pagrindinio 
pastato valgomasis galės sutal
pinti visus sportininkus iš kar
to. Pramogų namai turės du 
kino teatrus, barą, šokių salę 
ir k. Žiūrovam baigiama staty
ti du /viešbučiai: Nevada Olim- 
pic Center ir California Olim- 
pic Center. Be to, specialus 
biuras parūpins butus 50 my
lių apylinkėje. Bus autobusų 
susisiekimas. Parai nakvynė 
kainuos nuo 5 iki 12,50 dol.

Squaw Valley, geriausia žie
mos sportui vieta JAV, yra apie 
valandos kelio automobiliu nuo 
garsiojo Reno, “skyrybų cent
ro”, apie 2 su puse valandos 
nuo* Sacramento ir apie 4 su 
puse valandos nuo San Fran- 

"^čužo^ NuO’^Šot miesto tiesia^ 
mas 200 mylių 4 linijų kelias.

Žaidynių vadovu olimpinis 
komitetas paskyrė garsųjį fil
mų gamintoją Walt Disney. Jis 
ketina statyti 80 pėdų ledo ir 
plieno bokštą “Tower of Na- 
tions” iškabinti vėliavom. 0- 
limpinį himną giedos 200 cho
ristų, pritariant 1,000 muzikan
tų. Ugnis lėktuvu bus atvež
ta iš Graikijos 'į Los Angeles, 
o iš ten bėgikų estafetės ligi 
kalnų papėdės. Kalno viršūnėn ir J. Bačiūno, 100 dolerių pre- 
užkels helikopteris, o nuo vir- mija.
šūnės į žaidynių vietą atgabens 
slidininkas.

Žaidynėm numatytas figūri
nis čiuožimas; ledo ritulys, ‘sli
dinėjimas, greitasis čiuožimas. 
Naujas dalykas — tai dvikovė 
(slidinėjimas ir šaudymas). Mo-

JANIS KRUMIN6

KITI KRAŠTAI 1 
KITI PAPROČIAI

. —- Italijoje esą nemandagu, 
jei svečias, pakviestas į namus, i 
gūia šeimininkės valgius. Sa
vaime suprantama, kad viskas 
yra skanu, ką šeimininkė patei-

—- Prancūzijoje laikoma ne
leistinu dalyku pasiklausti var
do, jei esi jo nenugirdęs susir 
pažįstant. Laikoma, kad jei pa
vardė buvo pasakyta neaiškiai, 
tai tam buvo rimto pagrindo.

8PSOAt NOHCE TOOUB MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOUC GROUPS WHO W1IX BE 8PENMNG ŠONE 
TIME IN THE NEW YORK, NEW JER8EY, PENN. £ 
CONNECT1CUT ARKAS TOS FALL AND IONTEB — 
INE FOUŪW1NG HOTELS HAVE SULENDU

Wine & Liquor Store
322 Union Avė. BrooUya 11, N. Y. 

Tėl: EV 7-2989

THE CHE8TČR jHOUSE 
b5 KUUMS

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

> šventėms bei kitoms progoms

Nesu gi milžinu gimęs ...

Sovietų krepšinio rinktinėje 
(vyrų ir moterų), kuri jau bai
gė savo žaidynes JAV, be lie
tuvių (trenerio Stepo Butauto 
ir žaidikės Jūratės Daktaraitės), 
buvo ir latvių; dvi merginos ir 
vienas “milžinas” — Janis Kru- 
minš (lietuviškai Krūminis). Jis 
tik prieš 5 metus pradėjo žais- ’ 
ti. Ligi to laiko kirto miške 

' medžius. 0 surastas dėl to, kad 
yra 7 pėdų ir 3 inčų ūgio. A- 
merikiečiai pastebėjo, kad tai 
“jausmingas vyras”, nes iš jo 
veido išraiškos galima išskaity
ti, ką jisai išgyvena laimėda-. 
mas ar prakišdamas. Nesako- 
ma tiktai; ką- jis išgyvena So-1 
vietų Sąjungos vardui žaisda
mas ... Paklaustas, ar kiti vai
kai nepašiepdavo, kai jisai au- . 
go tokiu stiebu, atsakė: “Ne, 
nes aš buvau stiprus; be to, ne
gi aš gimiau toks, koks esu”...

—Chicagoje lapkričio 21-22 
vyrų krepšinio pirmenybes lai-

■ mėjo Lituanica, baigmėje įvei
kusi Nerį I rezultatu 70:64. Nu
galėtojam atiteko Lietuvos kon- 

į šulo dr. P. Daužvardžio taurė

dama, eidamas į restoraną, įei
na pirmas. Laikoma, kad jis tu
ri pirmas apsaugoti damą nuo 
bet kokios staigmenos.
— Šveicarijoje būtų nusikals

ta geriem papročiam, jei po 
valgio, servetėlę vėl suvyniotum. 
Ji paliekama nesuvyniota, kad 
būtų ženklas, jog niekas kitas 
jos nedali vartoti.

— Amerikoje būtų juokinga

mininkė pakvies stiklą išgerti. 
Kiekvienas geria, kai jam yra 
įpilta.

— Ispanijoje damos palydo
vas negali leisti, kad jo damai 
kelneris ar drabužių saugotojas 
padėtų apsiaustu apsivilkti. To
ji privilegija priklauso tik jam, 

- palydovui.

TO PLACfc, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

WINES & L1OUORS

Didžiausias pasirinkimas 
VYNO - DEGTINĖS - LIKERIO 
Mes aptarnaujame Bay Bridge ir 
FL Hamilton nuo 1933 • Greitas

9314 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Tel. S'H 8-3686

HELP WANTED DECORATORŠ

terys dalyvaus čiuožime ir sli-
dinėjime.

Amerikiečiai jau rūpinasi sa
vo komandom. Yra jau suda
ryta 22 žaidėjų ledo ritulio ko
manda, kuri gruodžio 27 - sau
sio 15 bus dar bandoma West 
Point, N. Y.; iŠ jos parinks 17 
asmenų. Panašiai atrenkami ir 
kiti žiemos sporto geriausi žai
dėjai Amerikiečiam reikės ge
rokai pašitempti, kad galėtu 
varžytis su tokiais norvegais, 
švedais, suomiais, austrais ar 
šveicarais, kurie pasižymi žie
mos sportu. Ed. $.

bpecuu gobs derauon Given to Keugious Groupes 
Uuid i hrt s >ott *

CAROLINA CREST HOTEL — 131 SO. NO. CAROLINA AVENUE, 
ATLANTIC ilTY, N. J. 
luU Mooms — Reasonable Rates — Special Rates to Religious Groupes 
ATIanuc City b-5U1»

MARLBOROUGH HOTEL — EAST ORANGE, NEW JERSEY 
4U — KKAiiONABLE RATES
Special consideration Given to Keugious Groupes ’
OK 3-2811

RITZ CARLTON_ HOTEL
Boardwalk 4. Iowa, Atlantic City, New Jersey
±wt teooms—Keasonable Rate—Special conatderauon Given to 

Keugious Groups. AT 4-30ol

OENNIS HOTEL — MICHIGAN & BOARDWALK, ATLANTIC CITY, N-J. 
4/0 KOOMS - KATES
SKECLAL. KATcJb iv iul.L4.vaOUS GROUPES

BROADVVAY CENTRAL HOTEL — 673 BROADVVAY, TįEW YORK CITY
JUvvvrii'OvvN Atu^rt.. s>nųies irom $^.uo Vauy; >13VveeKiy. Douoies 
irom $4.u0 uauy; >41.0u v»eeKiy. special Kates to Rengiuos Groupes. 
Vrt 4-eoUO. BnuADrtAY' at 3rd Street.

HOTEL CARTERET — 208 WEST 23rd STREET (Cor. 7th Avenue) 
PeRMaNenT & TRANslENT. Ali 1 and 2 Room siutęs with pantry 
and bau. Air Conditiened rooms and T.V. on reąuesL uentraily Located 
VvAtkins 9-7060 — Ask for Ext. 6.

— ' IJ - I J.. - - . ' ■ ••• _ —

COCHRAN HOUSE HOTEL — .83 SPRING STREET, NEWTON, N. 
00 ItOOMS .
SREGlAt, RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
DU 3-3200 v"

CHERRY HILL INN — HADDONFIELD, NEW JERSEY 
l(to ROOMS - PARKING *VR O00 CAjKS 
bpecial Rates for Keugious Groupes 
NO 2-7200

PINE BROOK MOTOR LODGE — PINE BROOK, NEW JERSEY 
05 ROOMS 
bpecial Kates to Religious Groupes

BORDENTOWN MOTEL — U.S. HIGHWAY #130, BORDENTOWN, New 
jersfey. — 25 ROOMS - 36 00 UP. 
bpecial Rates to Religious Groupes 
AX 8-9777 :

EDGEWOOD COURT MOTEL. — UB. HIGHWAY #130 BORDENTOWN, 
New jersey.— 50 Units - Television - Tite Showers - Vvan to VVali 
Carpets - Oil Heat — Reasonable Rates - Special Rates to Religious 
Groupes. TeL AX 8-2345. -

Factory — Office — Restaurants 
S T R O N G 

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

WOrth 4-3920
Call Mr. DirreU for appointmęnt

BAKERY

HERTLEINS 
BAKERY

Noted for Cuality an8 Speciaities
40-07 BELL BLVD. 

B a y s i d e 
BAyside 9-0265

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281 >

THE COMMUTERS is proud to introduce the new enlarged 
MANHATTAN ROOM

and newly decorated eoektail lounge and bar located at 32 Cortland Street 
or 30 Chūrch Street, Hudson Terminai Bldg. WEDDING PARTIES — Com- 
munion Breakfast and Other Occasions - SATURDAYS and SUNDAY — 
Accomodation up to 375 - Parking Available. Convenient to Ali Highways 
and Subways - Credit Cards Available. — For Service Call CO 7-2666

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokuriientus?
4. Ar.ji naudoja geriausias įpakavimiri dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

4102 Archer Avė.

FRontler 6-6399

6446 Michlgart Avė. 
DETROIT TO, MICH. . 
TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-0764

Decoratorius
Prityręs dailininkas bažnyčių dėko- 
ravime - statulų atnaujinime, tapy
boje, mozaikose. Sutvarkomos užuo
laidos bažnyčių auditorijose. Nemo
kamas apskaičiavimas. Skambinti: 

MArket 3-6446
83 Halsey Street Newarfc, N. J.

MArket 3-6446

WEDDING CABS

CALL TO RESERVE YOUR CARS 
FOR YOUR WEDDING DATE 

MODERN CADILLAC RENTING 
COMPANY

James O’Connor REgent 7-9566

RELIGIOUS

CLUB ST. LEO 
D A N C I N G 

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

For persons over 21 
SL Leo’s New Auditorium 

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

REFRESHMENTS

CLINTON HOŲ$E — US. MAIN STREET, CLINTON, N. J. 
30 ROOMS:' 
MODcatAi'Ž RATES - Special Rates'to' ReŪgfous Groupes 
CLINTON 15 .

LAKE WOOD COURT MOTEL — UB. HIGHWAY #130 — DEANS.
New Jersey. — 25 Units - Spackms Grounds - Moderate Rates 
Special Concideration Given to Religious Groupes 
DA 9-3971

STRATFORD MOTOR COURT — U.S. HIGHWAY #46 - TOTOWA, 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 — 34.00 UP 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
LO 7-4800

WENTHWORTH HOTEL — 59 WEST 46tfc STREET, N. Y. CITY
Baby Sitters - Ęoreign Language Translators - Parking - Garage - 
Television — Reasonable Rates. Special Consideration to Religious 
Groupes. Telephone JU 2-2200.

In Camden It’s The HOTEL WALT WHTTMAN
FREE PARKING — ROOMS FROM 34.00 
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 
01 9-3402

CRESHEIM ARMS HOTEL — ALLEN LANE & BRYAN CHESTNUT 
HILL, PHILA-. PENN. — 75 Rooms — 34.50 Up — Free Parking 
Special Rates to Religious Groupes 
CH 7-4400

ROOSEVELT HOTEL — VALNUT & 23rd STREET, P^ILA., PA.
100 Rooms - S6.00 up - Coffee Shop.
Special Rates to Religious Groupes
LOcust 7-1571

MURPHY BROS, are pleased to announce their Appoint-

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Griežia J. Mortotai&o lietuviškas orkestras

31 Spring Stų New Britam, Cmn TeL BA 3-9711

JUOZO IR IZABELĖS M1SI0NĘJ

RA YS UQl)OR STORE
Galima, gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im-

vyno.
193-55 LEFFEBT8 BLVD. K1CHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 Mt Veraon Street Philadeiphia 23, Pa.
POptar 5-4110

K A R LO N A S
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas 
74’Providence Street

Worcester, Mase.
PL 4-6757 , PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
VVORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

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

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

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britais, Waterbary ir Hartford, Conn.

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

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, Vaitait).
286 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. T.

TeL EVergreen 4-9672



DARBININKAS

B ALDŲ KRAUTUVES

ŠOKIAMS GROJA E. BUTRIMO ORKESTRAS

DIRIGENTAS VYTAUTAS MARUOŠIUS SENOJE SAVO ROLĖJE
ŽINIOS

Telefonas HI kory 1*5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

vo kviečiamas toms pareigoms. Brooklyn, N. Y.

MURRAY ADASKIN, Vytautas Marijošius, John Weinzweig. Matthew P. Palias
WAGNER THEATER

DIE PERLE VON TOKAY EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

BALSAMUOTOJAS
231 Bed*ord Avė.

grieš linksma muzika, 
rengia Bendruomenės

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Parapinės mokyklos metinis 
kalėdinis vakaras bus gruodžio 
20 d. 3 vai. popiet aukštesnė- 
sės mokyklos salėje, Thomas 
Park.

gražiais pagyrimais buvo įver
tintas dirigentas V. Marijošius; 
buvo giriamas taip pat direk
torius Brawley, kad parodė 
iniciatyvos įtraukti ir duoti vie
šai pasireikšti svečiam dirigen
tui Marijošiui, sopranui Kallit-

PrieinamiausiomU kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu i vietą iš 

ONOS IVASKIEN8S ■

Gal ir tie atsiliepimai prisi
dėjo, kad V. Marijošiui buvo 
sudaryta ir antra proga pasiro
dyti dirigento pulte. Lapkričio 
15-16 pati kolegija surengė mu
zikos festivalį. Programai bu
vo pairuti. Kanados modernieji 
kūrėjai. V. Marijošiui teko di-

Apiplese K. Šimanskio ir K. Mitchelio maisto krautuvę

Mirusieji. Po gedulingą šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Be to. naujausia Vokietijos Įvykių 
savaitinė apžvalga

110 VVyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood, tel. VA 1-2613

Komp. Juliaus Gaidelio sona
ta smuikui ir fortepionui bus 
atliekama dviejuose koncertuo
se Bostone . Pirmasis koncer
tas numatomas sausio 13.

Kaukiu vakaras bus 1960 sau
sio 31 lietuvių piliečių salėj. 
Už įdomesnes kaukes bus ski
riamos dovanos. Veiks įvairus 
bufetas, 
Vakarą 
valdyba.

Minkę radijo programa ren
giasi švęsti 26 metų sukaktu
ves. Ta proga bus metinis ta
lentų popietis ir balius vasario 
7 Sėtuvių piliečių klubo sale-' 
je nuo 4:30 vai. popiet iki 11 
vai. vak. Kviečiami visi daly
vauti.

mentavo kolegijos prezidentas 
Moshe Paranov ir festivalio di
rektorius Isadore Freed oficia
liu padėkos laišku.

Tuos muzikinio gyvenimo 
faktus čia suminime, nesireng
dami girti V. Marijošiaus ir sa
kyti, kad jis prilygo ameriki
nius dirigentus. Ne, nes žino
me, kad jis seniai tokis yra. 
Kreipiam dėmesį tik į pačius 
amerikiečius, kad jie leido ir 
sudarė galimybes pasireikšti V. 
Marijošiui toje rolėje, kuri pą7

Stebim su simpatijom kiek
vieną lietuvio kūrybinį pasireiš
kimą. Kai tuo tikslu nukrei
piam dėmesį į šių metų muzi
kinį gyvenimą, tai pastebim ja
me viešiau pasireiškus vieną iš 
lietuvių — dirigentą Vytautą 
Marijošty.

V. Marijošius yra dėstytojas 
ir dirigentas Hartt muzikos ko
legijoje Hartforde, Conn. Tos 
kolegijos žmonių iniciatyva pe
reitą vasarą liepos mėn. buvo 
surengtas muzikos festivalis. 
Atvirame ore keturi rimtosios 
muzikoskoncertaiT"

Festivalio direktorius Robert 
Brawley yra Hartt kolegijos 
chorų skyriaus direktorius ir 
dar šalia universiteto kelių cho
rų dirigentas. Vieno iš festiva
lio keturių koncertų programai 
diriguoti jis įtraukė ir V. Ma- 
rijošių.

Marijošius dirigavo trečią iš 
eilės koncertą, kurio programo
je buvo Haydnas, Mozartas, 
Stravinskis, Haendelis. Vietos 
spaudoje keliais atvejais su

Sekmadienio naktį gruod. 6 
piktadariai išlaužė S ir M mais
to krautuvės duris, 483 Grand 
St., Brooklyne, ir išsivežė sei
fą su pinigais. Per savaitgalį 
nemaža buvo prekiauta, tad su
sidarė didesnė suma pinigais, 
čekiais ir dokumentais. Polici
ja seifą rado sudaužytą Man- 
hattane, Baxter ir Walker Sts. 
kampe. Nukentėję savininkai

riguoti Murray Adaskin ir John 
Weinzweig, kurie abudu kilę iš 
Toronto, pirmasis dabar yra 
Saskatcheuano universiteto mu
zikos skyriaus direktorius, o jo 
kūriniai grojami Amerikoje, 
Europoje, Izraelyje; antrasis 
yra Kanados kompozitorių są
jungos kūrėjas ir pirmininkas. 
Londone 1948 laimėjęs kame
rinės muzikos olimpiadoje.

Po šio festivalio momento 
ir mandagumo diktuotus kom
plimentus atidedant į šalį, ver
ta pažymėti,- kad įvertinimą di- gal talentą' ir pasiruošimą jam 
rigentui V. Marijošiui doku- yra sava. M.

Vaidina: Hannerl Matz - Paul Hcer- 
biger - Rudolf Carl - Joseph Egger
- Kari Schoenboeck - Annie Rosar
- Kari Hackenberg — PriedinS spal
vota filmą “Franz Sohubert"

Giminės iš Lietuvos ieško 
Antano Garbštos vaikų, gyve
nančių Amerikoje. Duktė Bi
rutė, vienuolė, ir sūnūs Nor-

TO® 
naujienos^

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn., 

Sąžiningas patarnavimas

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRANU STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street

gos atspausta tik 30 egz. (Pla
čiau kitame numeryje).

Adv. W. J. Drake-Dragūnas 
gruodžio 10 išvyko į Chicagą 
ir Floridą finansininkų sąjun
gos biznio reikalais. Adv. ,W. 
J. Drake yra Real Estate biz
nio savininkas ir finansininkų 
sąjungos viceprezidentas. Iš 
Miami, Fla., vyks toliau į Puer- 
to Rico.

Ateitininkę tėvy komitetas 
kviečia visus ateitininkus ir 
jiem prijaučiančius gruodžio 20 
d. 11 vai. dalyvauti prieškalė
dinėje bendroje komunijoje 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Po pamaldų tos pat parapi
jos salėje —pusryčiai ir sen
draugių susirinkimas.

galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961

prašo visus, pirkėjus, kurie už 
prekes mokėjo čekiais arba če
kius prašė iškeisti, kad užeitų 
į krautuvę išsiaiškinti, kuriai 
sumai čekiai buvo išrašyti, o 
taip pat Įspėti bankus, kad tų 
čekių neiškeistų.

ALRK Federacijos New Yor- 
ko • New Jersey apskrities sei
melis įvyks kovo mėn. Datai ir 
programai nustatyti šaukiamas 
katalikiškų organizacijų, draugi
jų bei jų vienetų atstovų susi
rinkimas gruodžio 18 d., 8 v. 
vak., Apreiškimo par. salėje. Tmr. L Andriekus, O.FM, 
Prašoma atsiųsti bent po du 40 vai atlaiduose pamoks- 

bertas ir Ernestinas. Pranešti atstovus. • lietuvių parapijoje Kearny,

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojae 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

VL EI. Ambroze, 406 So. 3rd Kalėdy eglutę ruošia Mairo- N. J., gruodžio 13 - 15 dieno- 
SL, Brooklyn 11, N. Y. nį0 šeštadieninė mokykla gruo- mis.

tyje. Be to. administracija pa
aukojo Kalėdų senio dovanoms 
daugiau kaip 50 knygų.

džio 27 d.,. 4 vai. popiet, Ap
reiškimo par. salėje. Programą 
išpildys patys moksleiviai, Ka
lėdų senelis įteiks dovanų, bus 
bufetas, šokiai ir k.

Marijona Kučinskienė, gyv. 
7705 79th PI., Glendale, L. U., 
N Y., mirė gruodžio 13. Pa
šarvota Shalinsko koplyčioje. 
Palaidota gruodžio 17 iš šv. 
Jurgio parap. bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Paliko vyrą Ma
tą, tris sūnus, anūkę, brolį nėse Malden, Mass.
Kazimierą Balsį ir seserį Ona

Krikštai. Lapkričio 29 šv. 
Petro bažnyčioje buvo pakrikš
tyta Antano Roman ir Rhoda 
Levy-Roman duktė Viktorijos ir 
Onos vardais. Tėvai gyvena 185 
Rock Ist Rd., Quincy, Mass.

Advokatas A. O. Skalna pa
skirtas nuolatiniu aukštesniojo 
teismo sprendėju (Auditor). Vy
riausias Suffolk County aukš
tesniojo teismo teisėjas Rear- 
don lietuvį advokatą Shallną 
paskyrė nuolatiniu to teismo 
klausinėtoju‘- sprendėju (Audi
tor). Iki šiol adv. A. O. Shall- 
na atskirais atisitikimais būda-

Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 
šeštadieniais iki filinos pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos.

Penktadienį, gruodžio 18 iki 
Trečiadienio, gruodžio 23, 1959

Meilės, šokio ir džiaugsmo filmą

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiski>

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS

Rožė Ruseckienė (lapkričio 
30 56 m. Velionė gyveno 22 
G St. Nuliūdime paliktrtris sū
nus ir dukterį. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Teresė Raymond (lapkričio 
30 56 m. Velionė gyvneo 22 
Barton St. Nuliūdime paliko vy
rą, tris dukteris ir du sūnus. 
Palaidota šv. Mykolo kapinėse.

Jieva Kymantienė 75 
m. Velionė gyveno 703 E. 2nd 
St. Nuliūdime paliko dvi duk
teris, sūnų ir brolį. Palaidota 
gruodžio 5 šv. Kryžiaus kapi-

Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC

Brooklyn© vysk. B. J. Mc- 
Entegart praneša visiems die
cezijos tikintiesiems, kad Šv. 
Tėvas Kūčių dienos pasninką 
pastoviai perkėlė iš gruodžio 
24 į gruodžio 23. Jeigu gruo
džio 23 būtų sekmadienis, ta
da Kūčių pasninkas iškristų.

Lietuvos, vyčiy šokiuose, Ka
lėdų vakarą, Apreiškimo par. 
salėje, visos moterys ir mer
gaitės bus apdovanotos specią- 
'liai iš Havajų užsakytu orchi
dėjos riedu. ■ c

Katalikę Federacijos Kongre
sui Remti Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvos vyčių 41 kuo
pos nariams — J. Mažeikaitei, 
C. Naginaitei, Ir. Sandanavičiū- 
tei, E. Donovvitz, E. Matusevi
čiūtei, A. J. Mažeikai ir Eug. 
Karpiūtei už uolią talką kon
greso registracijos komisijai. 
Komisiją sudarė ir jai vadova
vo inž. Ant Mažeika. Banketo 
šokius organizavo ir visą tvar
ką prižiūrėjo Ant. B. Mažeika, 
jr., Ir. Sandanavičiūtė, J. Ma
žeikaitė, Eug. Karpiūtė, Eug. 
Marcis, EI. Donowitz ir C. Na- 
ginaitė.

Nauji R. Viesulo kūriniai
Neseniai iš Paryžiaus grįžęs 

dail. Romas Viesulas gruodžio 
5 dail. V. K. Jonyno studijo
je Sukvietė spaudos atstovus ir 
parodė savo kūrinius, sukurtus j

Darbininko administracija, at- Paryžiuje ir Ispanijoje. Paryriu- 
jausdama Maironio šeštadieni- je jis padarė 10 iliustracijų lie- 
nės mokyklos būklę, sutiko tris tuviškų dainų temomis ir jas 
kartus nemokamai paskelbti jos sudėjo į vieną knygą, pavadin- 
organizuo;.amą vakarą laikraš damas ją Dainų vardu. Kny-

v
-

mirus, didžiai liūdintiems sūnums ir dukterims bei jų 
šeimoms giliausią užuojautą reiškia

Išnuomojamas loanbarys su 
visais patogumais vienam ar 
dviem žmonėm. Galima naudo
tis ir virtuve. Adresas 414 So. 
5 St.. Brooklyne, m aukštas.

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvray Statloo)

Nauja moderniška koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Ctan- 
brldge ir Bostono kolonija* Sa
miausiomis kainomis. Kainos tos 
peekn ir į kitus miestus.
Rantais Saukite: TaL TR S^tsa

Cambridge, Mass.
NUTARY PUBLIC

VVoodhaven, N . Y.
Didžiausia siuntinių persiuntimo įstaiga Naujojoj Anglijoj 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC 
390 West Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į 
LIETUVĄ ir visas kitas Rusijos valdomas sritis 
iž naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kt. 

Visas išlaidas ir SSSR muit* apmoka siuntėjas.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai viSMs 
miesto dalyse; veikia Ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

Br. Buivydaitės “STEBUKLINGOJI RADASTA” 3-jų veiksmų pasaka —

MAIRONIO ŠEŠTADIENINE MOKYKLA BROOKLYNE

Apreiškimo parapijos saleje gruodžio 27 4 vai. popiet,
RUOŠIA

KALĖDŲ EGLUTES VAKARĄ
Programoje: Gyvasis paveikslas.

a vaidina vyresnieji mokyklos mokiniat
| KALĖDŲ SENELIS su dovanėlėmis ir jaunesniųjų mokinių pasirodymai
S Turtinga loterija — Gausus bufetas —- žaidimai ir šokiai.
ė Didžiojo New York’o lietuvius, didelius ir mažus, kviečiame atsilankyti ir jaukiai praleisti
g vakarą lietuviškoje nuotaikoje, drauge su mūsų jaunimu ■ Įeinant aukojama $1.00

VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJE IŠTAIGOJE - Prašykite katalogų.
IS toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytų adresu. Įdė
kite daiktų sąramą ir alkius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
siuntinį perpakavę, pranešime, kiek kainuoja persiuntimas.
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku

Galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai telpa 
dėžėje, kurios dydis yra 13x13x20 colių. Oro paAtu galima siųsti 
22 svarų siuntinius. įstaiga lietuviški — kreipkitės lietuvitkai. 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai pa
tarnauja ir persiunčia siuntinius • Siuntiniai apdrausti.

Siunčiame su InturiMo įgaliojimais
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 Iki S vai. vak.; ketvirtadieniais 
nuo 9 ryto iki 7 v. vak. ir ieštadienliii nuo 8 ryto iki 2 v. po pietų

•OOOOOOMBOOBOOBOO

Vedėjas: JONAS ADOMONIS

NAUJI RADIJO APARATAI

ir Hl - Fl

Atstovas
S. GrabRauskas 

5 thomas park
So. Boston 27, Mase, o AN 8-5467 

DIDELIS PASIRINKIMAS

Vaitkus 
FUNERAL HOME

197 Webster Avevoe 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Bahamuotojas

PATEFONAI STEREO

t


