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De Gaulle atsisakė pasimityti su Roosevęltu
^7 De Gaulle pasimatę su Chur- 
Xchilliu, pasimatė su Stalinu. Li- 

ko dar trečias ir gal didžiau- 
/sias sąjungininkas ~ preziden
tas Rooseveltas.

Prezidentui Rooseveltui de 
Gaulle nejautė didelio pasitikė
jimo. Labiausiai nuo laiko, ka
da Rooseveltas vedė derybas 
su Vichy vyriausybe, prieš ku
rią kovojo de Gaulle. Roosevel- 
tui nepatiko de Gaulle taip 

„pat — užsispyręs, įsižeidžiąs.
Skirtingi tipai.

1945 sausio pradžioje — pa
sakoja de Gaulle — jis patyrė, 
kad Rooseveltas, Churchillis, 
Stalinas rengiasi susitikti Jal
toje, kad nustatytų pokarinės 

‘. Vokietijos likimą. Patyrė tik iš 
7 spaudos. Diplomatiniu keliu są

jungininkai de Gaulle nieko 
apie tai nebuvo pranešę. De 
Gaulle jautėsi įžeistas už Pran
cūziją, bet nesijautė nustebin-

Tą dieną, kai Amerika, Ang
lija ir Sovietai paskelbė komu
nikatą apie Jaltos pasitarimų 
rezultatus, — kaip tik tą die
ną — Amerikos atstovas Jef- 
ferson Caffery atsilankė pas de 
Gaulle ir perdavė prezidento 
Roosevelto pakvietimą: Roose- 
veltas kvietė atvykti pas jį į 
Alžirą. i""'—--"-—.

Roosevelto pakvietimas — 
pasakojas de Gaulle — man ro
dės pataikytas labai blogu lai
ku. Pasimatyti su prezidentu, 
kuris buvo priešingas mano bu
vimui Jaltoje, pasimatyti, kada 
jau praktinės vertės pasimaty
mas neturi, nes konferencijo
je viskas nutarta, gali sudaryti

įspūdį, kad aš su visu tuo su
tinku. Jei Rooseveltas norėjo 
pamatyti de Gaulle rimtais rei
kalais, tai kodėl jis neleido jam 
atvykti į Krymą?

Dar ir antras, dalykas de 
Gaulle buvo ne prie širdies:

Amerikos prezidentas kvie
čia atvykti de Gaulle į Pran
cūzijos teritoriją! ...

Aš pats — sako de Gaulle 
-*• < kviečiau pernai lapkričio 
mėn. jį vykti į Paryžių. Jis ta
da neatvyko. Dabar jis galėjo 
pranešti priimąs tą pakvietimą 
ir paprašyti kitos vietos susiti
kimui. Bet kaip aš galiu sutik
ti kviečiamas svetimos valsty
bės galvos mano teritorijoje?

De Gaulle galvojo, kad Roo
seveltas Alžiro nelaiko Prancū
zijos teritorija. Net daugiau. 
Rooseveltas, plaukdamas per 
Viduržemio jūrą, kvietė Syri- 
jos ir Libano respublikų prozi

ne^ 
bu-

dentus pasimatyti su juo, 
paisydamas,, kad tie kraštai

jis žinojo, kad iš triję sąjun- 
- gininkę vienas buvo priešingas 

de Gaulle buvimui konferenci
joje. De Gaulle neabejojo, kad 
.tai buvo prezidentas Roosevel-

.....

KAS VADOVAUJA
Amerikos komunizmui

"Komunistę konspiracijai A- 
merikoje šiandien vadovauja 
žmogus, kuris atvirai gyrėsi, 
kad jis pasiryžęs imtis ginklo 
musę vyriausybei nuversti".

Taip pareiškė FBI direkto
rius J. Edgar Hoover Kongre
sui apie naują Amerikos komu
nistų gen. sekretorių Gus HalL 
Hooveris priminė Gus Hali pa
sisakymus teisme 1934. Ten bu
vo tokis dialogas:

— Tamsta mieliau norėtum

sybe.

— Aš mieliau pasirinkčiau, 
Ameriką su sovietine vyriau-

būti Rusijos piliečiu, norėtum 
būti Risijoje?

vo Prancūzijos mandate. De 
Gaulle susidarę įspūdį, kad Roo
seveltas ir jį taip priims, kaip 
jis pakeliui priiminėja arabų 
vyriausybių galvas.

Didžio* valstybės suverenu
me* ir f*rbė nesuderiname su 
tokiu žygiu 4- pasidarė išva
dą de Gaulle.

Po tokios išvados ėjo ir jo 
atsakymas Amerikos atstovui, 
pirma pasitarus su kitais vy
riausybės nariais.

Tai buvo vasario 13. De Gaul
le paprašė Amerikos atstovą 
pranešti prezidentui, kad

de Gaulle negalįs tuo metu 
atvykti; kad jis labai apgailes
taująs negavęs progos priimti 
Roosevelto pačiame .Paryžiuje; 
De Gaulle taip pat neužmiršo 
paprašyti, kad prezidentas Roo
seveltas praneštų, kada ir kur 
jis lankysis Alžire, kad de Gaul
le galėtę duoti įsakymų parei
gūnam padaryti viską pagal 
prezidento norus.

Tai buvo pamokymas Roose

veltui, ir visas incidentas iš
kilo tuojau spaudoje. Pats pre
zidentas Rooseveltas, parvykęs 
į Ameriką, Kongresui kovo 1 
pranešė apie Jaltos konferenci
ją, o taip pat užsiminė apie 
"tam Mūras prima balerinas", 
dėl kurtę temperamentingų už
gaidų negalėję Įvykti svarbūs 
pasitarimai. Tai buvo taikoma 
de Gaulle.- De Gaulle į tai ne
tylėjo, paskelbdamas faktų ei
ga- ’

“Roosevelto karčios pastabos 
galėjo mane įžeisti, bet aš bu
vau įsitikinęs, kad jos terodė 
jo blogą humorą labiau negu jo 
blogus jausmus mano atžvilgiu. 
Jeigu jis būtų ilgiau pagyvenęs, 
iiL mes būtume turėję... progą 
po karo laisvai dalykus padis
kutuoti, aš tikiu, kad jis būtų 
supratęs ir įvertinęs sumetimus, 
kurie apsprendė mano, kaip 
valstybės galvos, elgesį”.

Pasimatyti neteko — 1945 
balandžio 12 prezidentas Roose
veltas mirė. (b. d.)

SKAIČIAI IŠ VIENO KOLCHOZO

PARTINES VERGIJOS AMŽIUJE
Kiek reikia nikeli už žemes nuomą

— Ar tamsta būtum pasiry
žęs kovoti ir nuversti mūsų vy- ... , . . , -r J Laisve, maskvme, sausio 15

aiškino Lietuvos gyventojų var-
Visiškai. du paskelbtą agitaciją už Chruš-
Ir tamsta esi pasiryžęs čiovo politiką. Laikraštis giria 

. imtis ginklo konstitucinei mūsų t agitacinį rašta, giria už jį vyriausybei nuversti? ^etuvos g vysku^
Kai laikas ateis, taip. jų valdytojus, paaiškindamas,

kodėl toks raštas ganytojų var-AMERIKOS RAKETOS _________________ 6

KODĖL LIETUVOJE PASISAKĖ, 0 AMERIKOJE NE
riausybę? SPAUDA

kas šimtai miiijonę

du buvo reikalingas. Nes kuni
gų Įtaka tebėra žmonėm dide
lė: ‘

"Kol 
žmonię tebešoka savo kuni
gus. Kol kas dvasininkijos bal
sas tebėra svarus. Su tuo rei
kia skaitytis".

Taigi: kol kas! Pagal komu
nistinį galvojimą tas “kol kas” 
turi greičiau baigtis ir šimtai 
milijonų žmonių nesekti kuni
gais. Mum vieniem — galvoja 
komunistai — to pasiekti la
bai sunku. Jau kiek metų kun- 
nigus tremiam, į kalėjimus ki
šam, bet vis jų įtaka didelė. 
Taigi, draugai vyskupai ir ku
nigai, padėkite mum: prikal- 

iš povandeninio laivo. Ji ski- bės reikalam. Tunias įstatymais binkite Italijos, Prancūzijos, 
riama taikiniui už 1200 mylių, paspaudė europiečius išsineš- Vokietijos ir kitų šalių katali- 
Per trejis metus jų būsią 192. dinti iš Tuniso. Buvo europie- kus, kad jie neklausytų savo 
Jos produkcija prasidės gruo- čių katalikų 200.000. dabir vyskupų, kunigų, o klausytų 

Chruščiovo. Mes jum už tai pa
darysim malonę: jus suvalgy
sim paskutinius ...

Komunistinis Laikraštis gai
lauja, kad taip nedaro Ameri
kos lietuviai kunigai, — kad 
"Amerikos lietuvię dvasininki
ja", "nė vienas lietuvis prela
tas, nė vienas lietuvis kunigas

Kazimiero ženklas
The Tablet įsidėjo Vatikano 

pašto ženklą su šv. Kazimieru,

Prezidento sprendimu sausio 
13, numatyta gaminti vartoji
mo reikalui šias raketas:

— Atlas su Titanu, kurios aprašė paties Kazimiero nuo-
siekia per 5,500 mylių, bus pa
gaminta per trejis metus 270. 
Atlas buvo pripažintas tinka
mas pereitais metais. Titanas 
vienais metais eina paskiau. Ti
kimasi, kad jis bus baigtas mė
ginti šių metų pabaigoje.

— Polaris raketa leidžiama bažnyčias ir vienuolynus valsty-

pelnus, tarp kurių priskyrė ir 
tai, kad jis ... įvedęs kataliky
bę Lietuvoje.

Vatikano protestas
Vatikanas pareiškė protestą 

Tuniso vyriausybei prieš pri
imtą tvarką nusavinti katalikų

Red.), už nusiginklavimą (t.y. 
Vakarę nuginklavimą. Red.)...

Kodėl tie Amerikos lietuviai 
prelatai ir kunigai netalkina 
Chruščiovui ir nesisiūlo patiem 
save likviduoti? Nes jie yra 
Amerikoje, ne Maskvos paverg
toje Lietuvoje! Amerikoje pre
latai ir kunigai laisvi, ir nie
kas jiem neįsdko rašyti ar pa
sirašyti, kad jie nori save lik
viduoti.

Jei komunistam betgi reika
lingi Amerikos lietuvių kunigų 
vardai Chruščiovo planam deng
ti, tai juos gali taip pat varto
ti. Jei Lietuvos vyskupų var
du paskelbtame rašte sako, kad

vo politiką, tai kodėl to pat 
nepaskelbti apie Amerikos lie
tuvius prelatus ir kunigus. Jie 
pritaria taip pat taikos politi
kai, kurią skelbė popiežius Jo
nas XXIII kalėdinėje kalboje 
sakydamas:

"Be laisvės kiekvienam as
meniui ir kiekvienai tautai ne
gali būti jokios taikos.

"Tikroji taika tiek tautom, 
tiek asmenim ateina tada, kai 
vykdomas teisingumas, artimo 
meilė, moraliniai dėsniai.

dyje. liko tik 100.000. Viso gyventojų
Tam reikės prašyti Kongre- Tunise 4 mil.

są pinigų. O jų reikės milijar- — Prancūzijoje stiprėja kri- 
_ tika de Gaulle politikai Nato 

reikalu. Esą tai buvusi viena 
iš priežasčių, kad pasitraukė iš 
finansų ministerių ir A. Pinay.

— Prancūzija paskelbė, kad 
greitai sprogdins savo atominę

Badaujantiem

Vokietijos katalikai 1959 su
dėjo fondui, kuris šelpia viso 
pasaulio badaujančius — Azijo
je, Afrikoje, pietų Amerikoje, bombą. Lėktuvų skraidymas per nėra drąsiai ir atvirai taręs žo- 
—8,300,000 dol.

"Komunistinis pasaulis gre
sia taikai dvejopu būdu: pir
mas — karinė agresija, antras 
— neapykantos kurstymas tarp 
tautu".

Informacija apie vieno kol
chozininko gyvenimą Aukštai
čiuose:

(1) Turime 60 arų žemės. Ką 
norime, tą joje sėjame ar so
diname. Bet kas metai moka
me nuomos už kiekvieną arą 
po 3 rublius valdžiai.

Turime karvę ir dar telioką, 
bet kolūkis pašaro žiemasi ne
duoda. šiaip taip išlaikome.

Kiaulių galima laikyti, kiek 
norime; taip pat paukščių ir 
porą avių.

(2) 1958 už darbo dieną už
mokėjo po pusę kg. grūdų ir 
po vieną rublį. Tokių darbadie
nių turėjome su viršum 300. 
1959 uždirbome daugiau. Sa
kė, mokės po 2 kg. grūdų ir 
po 3 rublius už darbadienį. Iš
dirbome daugiau kaip 200 die
nų.

(3) Šiemet (suprantama 1959) 
tai įsipareigojom privyti ir 
pralenkti Ameriką mėsos ir pie
no gamyboje. Davė dar 80 arų 
žemės pavasarį. Galėjom sėti 
ar sodinti, ką norėjom. Bet kol
ūkiui už tą žemę reikia išau
ginti du bekonus po 100 kg. 
Užauginome ir atidavėme, bet 
kolūkis mums nieko nedavė.
IŠVADOS:

Tie skaičiai užtenkamai aiš
kiai rodo, kokia darbo vaisių 
dalis tenka darbo žmogui kol- 
chozininkui ir kokia valdžiai — 
partijai.

(1) Kolchozininko pajamos 
per metus: pinigais gavo 1958 
300 rublių ir 3 cn. grūdų. 1959 
turėjo gauti 600 rublių ir 8 — -- 
cn.

Kolchozininko piniginės išlai
dos valdžiai — nuoma iiž že- < 
mės 60 arų — 180 rublių me
tam (neskaitant duoklės mėsa, 
sviestu, pienu).

Likutis jam 1958 — 120 rub
lių per metus, 1959 — 420 rub
lių.

Tokis yra tas skurdus uždar
bis. Skurdesnio negalėjo būti 
ir baudžiavos laikais.

(2) Valdžios mokesčiai už že
mę, nuoma — pasibaisėtini: už , 
80 arų du bekonai po 100 kg. 
Toki bekonai nepriklausomoje 
Lietuvoje ^atsiėjo apie po 100 
Iitų;‘ taigi už tą nepilną vieną 
žemės ha (ha yra 100 arų) iš 
kolchozininko atėmė . apie 200 
litų vertės bekonus.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Rvalstybinių ir savivaldybės mo
kesčių už vieną ha pirmos rū
šies žemės reikdavo mokėti apie 
15 litų.

Šumauskas, mėgdamas paly
ginimus, ir čia galėtę pasigir
ti: sovietinis režimas yra pra
lenkęs ne tik "buržuazinę Lie
tuvą", ne tik Ameriką, bet vi
sokį kolonializmą; pralenkęs 
darbo žmogaus, kolchozininko 
plėšikišku išnaudojimu.

| Norite geros—meniškos fotografijos
| portreto, šeimos, vaiky, įvairių progą,
I vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan SL, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacmt 7-4677
g... . . m ...am. , ,

di už taiką (t. y. kapę taiką. “PLAUKIA sau laivelis pilies kalno link...” (Iš rašomų prisiminimų).Saharą jau sustabdytas.

VISUS KVIEČIAME Į IŠKILMINGĄ

Tenoro STASIO BARO

KONCERTĄ 
įvyksiantį 1960 M. SAUSIO 29 D. (penktadienį) 
8.30 v. v. — J O R D A N HALL > *
(netoli Mass. ir Huntington Avenue kampo) 
Akomponuoja A. KUČIŪNAS

N. A. Baltų Draugija

SPECIALUS BIULETENIS ,
t LAUKIAMA ANKSTYBA (

VELYK I N £ SKUBA!

Savo velykinius siuntinius giminėms ir draugams H 
į Lietuvą ir SSSR siųskite dabar. i,

Siuntinys Velykojns kaip šeimos susitikimas per šventes. i

COSMOS PARCELS Express Corporation
(Licensed by INTOURIST) 1;

persiunčia jūsų siuntinį į bet kurią S.S.S.R. dalį greičiau.
Apdraustas, garantuotas pristatymas. Gavėjas nieko ne- 1 
moka. Didelis ir įvairus specialiai parinktų prekių rinki- 1 
nys žemomis kainomis yra visose skyrių įstaigose. 
Ateikite ir patys pasižiūrėkite. Nelaukite iki paskutinės 
minutės skubos. SIŲSKITE SAVO VELYKINI SIUNTINI 
DABAR per mūsų skyrių įstaigas, kurios labiausiai pato- 1 
gios jums. Prašome rašyti, telefonuotį arba aplankyti: 1

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
39 SECOND AVENUE. NEW YORK 3. N. Y. — AL 1-5456 - 7 1
2222 W CHICAGO AVENUE. CHICAGO 22. TlX. — BR 8-6966 I 
2683 WEST 14th STREET. CLEVELAND 13. OHIO — TO 1-1068 
99 MATN STREET PATERSON 1. NEW .TERSEY MU 4-4619 
1015 EAST CARSON ST.. P1TTSBURGH .3. PA HU 1-2750 |
2076 SUTTER ST.. SAN FRANCISCO 15. C.tlifornla FI 6-1571 
W. LANDI S A VE.. (Greek Ort«M«»x Club Bldnc.) VINEI.AND. N J. 1 
(Vinelando skyrius -atidarytas penktad.. Aefttad. ir sekmadieniais.» I
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Ką italas matė Vilniuje
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Nuo to laiko, kai Vilnius ati
darytas svetimšaliams turis
tams, jis tapo ypatingo svetim
šalių žurnalistų ir laikraščių 
korespondentų dėmesio centru. 
Italų laikraščio “Tempo” ko
respondentai pirmą kartą ap-

LAIŠKAS IŠ ROMOS

Gedimino, miesto įkūrėjo, ne
žinia kodėl papuoštos sovietų 
vėliava. Nes visoje Lietuvoje 
ir kituose Baltijos kraštuose nė
ra pilies, kuri liudytų apie se

ro laikai ir caristinė rusų, len
kų bei vokiečių okupacija.

Paviršutiniškai sprendžiant 
atrodo, kad gyventojai, pakan
kamai pavalgę ir apsirengę ir 
pripratę prie komunistinio re
žimo, po šimtmečių nuolatinio

Laikrattl tvarte REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rod. S. SU1IEDSLIS 
Strafeonleo ir teroopondeneljM redakcija taiso aavo nootiar*. Nenaudoti straips
niai sapsomi ir •retinanti autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nepa
tirtai UreUkia redakcijos nuomonę. Ui stelbimų turinį ir kalbų redakcija neatsako. 
REDAKCIJA k- ADMINISTRACIJA: *10 VViUouphby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

x Tol.: GLanmore *.72*1

silankęs Vilniuje, aprašinėja 
savo įspūdžius, užvardinęs juos 
tokia antrašte:

-'Vilniuje žmonės meldžiasi, 
suklaupę sniege prieš komunis
tę uždarytę bažnyčių duris".

Užkibo už bolševikų jauko
Jauku meškeriotojai vadina 

v žuvim gaudyti masalą. Jis yra 
- įvairus; atseit, kokią žuvį nori 

pagauti, tokį ir masalą ant kab
liuko kabini. Populiariausias 
yra sliekas. Tik jisai turi būti 
taip pasmeigtas, kad žuvis grieb
tų, it gyvą. Jaukas turi pri
traukti. O paskui jau gali žu
vį traukti. Tai menas, kurio rei
kia pramokti, kad būtum geras 
meškeriotojas.

Meškerioti galima ne tiktai 
žuvis, bet ir žmones: pagauti 
juos savo idėjom ir savo nau
dai. Tai praktikuojama ypač 

* politikoje? Politikos jaukas taip 
užtaisomas, kad iš pradžių ne
galima būtų susivokti, ar čia 
tikras daiktas ar apgaulė. Nu
sigriebiama, kaip už gyvo slie
ko, o pasirodo, kad po tuo 
slieku būta kablio. Žmones pri
gauti irgi reikia meno. Geri 
prigaudinėtojai ilgai triūsia, 
kol suranda gerą masalą ir pa
leidžia į žmones.

Bolševikai yra tokie sukčiai
pirmos rūšies. Per keturiasde- 
šimts metų, rodos, pasaulis tu
rėjo gerai jau pažinti raudo
nuosius meškeriotojus. Tam pa
kankamai buvo progų bei pa
mokų. Kas gi neprisimena, kaip 
buvo meškeriojami parašai po 
“taikos peticijom” ir- organizuo
jami “taikos kongresai”? Toji 
akcija dingo po kruvinų sker
dynių Vengrijoje. Visa eilė žy
mių žmonių, šaukusių už tą 
“taiką”, nuo komunistų atsi
traukė. Pamatė tikrąjį, kruviną
jį jauką.

Buvo taip pat šaukiama prieš 
atominius ginklus ir raketas, 
kol Sovietų Sąjunga pati jas 
pasigamino ir dabar kalba tik 
“raketų kalba”. Ir vėl jaukas 
išlindo į paviršių.

Paskutinėm savaitėm raudo
nieji meškeriotojai metė dar 
vieną masalą — antisemitizmą.

'lai. Ir imta šaukti: vakarų Vo
kietijoje nacizmas atgimsta- 
Tai buvo puikus jaukas-

Užuot pasidairius, kas jį ant 
kabliuko užkorė, kad žuvelės 
kabintųsi, imta pūsti Maskvos 
dūdon. Prisidėjo ir kai kurie 
lietuviškieji laikraščiai, nėko- 
munistų. Kad būtų kiek pa
laukta, pagalvota ir pasiklau
syta, kas labiausiai rėkia: taria
mai persekiojami žydai ar bol
ševikai?

Pasirodo, labiausiai užriko ir 
teberėkia Maskva, o ją seka vi
si jos garsintuvai kituose kraš
tuose. Pakanka tik pasiskaityti 
komunistinius laikraščius, kad 

'suprastum, kas čia labiausiai 
suinteresuotas. Per greitai rau
donieji meškeriotojai išsidavė.

Britę žvalgyba jau turi ran
kose Maskvos instrukcijas ko
munistam šaukti, kad vakarų 
Vokietijoje prisikelia nacizmas. 
Maskvoje buvo paruošti kursto
mieji prieš žydus lapeliai. Jie 
išdalinti pasamdytom rankom. 
Sukeltas “antisemitizmo siau-

Savo straipsnyje, rašytame 
Vilniuje, paduoda tokius sam
protavimus.

“Žiema visuomet atneša Bal
tijos valstybėm pilkas ūkanas, 
kada kituose kraštuose yra gra
žios dienos. Pagal orą šiemet, 
atrodo, žiema yra pasiskubinu
si. Nuo pat pajūrio, kuris iki 
šiol gamina brangųjį gintarą, 
ir kuris riboja šviesiai pilkas, 
o kai kada net baltai murzinas 
jūros bangas, iki didžiųjų miš 
kų. o už jų iki laukų, iš ku
rių lietuvis žemdirbys stengia
si išgauti kas tik galima tokia
me klimate, ir dar toliau, ligi 
Gudijos sienų, oras yra sunkus 
ir nuobodus, besikeičiąs tarp 
lietaus ir sniego, tipingas šiam 
metų laikotarpiui. Ore domi
nuoja ūkanos, žemė yra šalta, 
kartais dėl lietaus purvina, ar
ba sušalusi dėl žemos tempe
ratūros naktimis.

Vilniuje, tame gražiame su 
ryškiais vakarietiškais bruožais 
mieste, žmonės sutinka blogą 
orą, kaip neišvengiamą šio se
zono būtinybę: jie skuba gat
vėmis Į artimiausią autobusų 
sustojimo vietą, arba į krautu
ves, kad nusipirktų būtiniau-

novę, taip brangią lietuviams, 
latviams ir estams, kurios ne
būtų sunaikinę rusai okupan
tai. -

ŠALTI SANTYKIAI
Sovietų kariuomenės kariai 

maišosi tarp lietuvių moterų, 
apsimūturavusių šalikais arba 
tamsios spalvos skaromis, tar
tum vieni antrų nepažindami 
— toks yra nuotolis, skiriąs 
vienus nuo antrų. Lygiai toks 
pat nuotolis yra tarp rusų ka
reivių bei karininkų ir lietuvių 
vyrų, apsivilkusių sunkiais kai
liniais su sunkiais batais ant 
kojų. Bet Vilniaus gatvėse yra 
daug daugiau judėjimo negu 
Maskvoje, žmonės mėgsta pa
sakoti anekdotus apie rusus 
(ir turi gana didelį jų repertua
rą), o rusų kariai dainuoja, žy
giuodami į savo kareivines.

Krautuvės yra papuoštos 
daug skoningiau negu Maskvo
je, bet prekių trūkumas labai 
metasi į akis. Lietuviai sako, 
kad esamos prekės dabar yra 
daug geresnės, negu seniau, ir 
jų beveik pakanka žiemos rei
kalams, nors maisto krautuvė
se ir nėra jų gausumo.

Apie tautos dvasią negali 
spręsti tokie, kaip mes, atvy
kę iš Maskvos tik trumpam lai
kui ir pasikalbą tik su pareigū
nais komunistais, tai yra su op
timistais, kad sužinotų iš jų, 
kokios yra nuolaikos krašte. Jie

kaitaliojimosi tarp tikrosios 
laisvės ir rusų ar lenkų oku
pacijos, tarp taikos ir karų su 
vokiečiais ir rusais. Nepamirš7 
tina ir dabartinė “klasių kova”, 
kuri sekė komunizmo įsigalėji
mą ir valdžios užgrobimą tiek 
Lietuvoje, tiek kituose kraštuo
se.

Tautinis jausmas iki šiol yra 
labai gyvas lietuvių tarpe. Vie
noje sostinės mokykloje teko 
matyti ryškų plakatą, kuris ra
gina mylėti “tėvynę” pirma vi- 
sako; didelė dalis gyventojų ir 
toliau vadina miesto gatves se
naisiais, prieškomunistinių lai
kų vardais. Bet vienas komu
nistinio laikraščio redaktorius 
bandė man aiškinti, kad lietu
vių nacionalizmas šiandien yra 
sinonimas pasididžiavimo, jog 
jie gali priklausyti prie “socia
listinių tautų šeimos”.

Šiandieninės Lietuvos kultū
rinio gyvenimo orientacijos po
lius nėra Vakarai, bet Maskva. 
Reikia stebėtis, kiek čia mažai 
žinoma apie laisvąjį pasaulį, 
esantį už geležinės uždangos. 
Lygiai yra aišku, kad komu- 
nistinimo procesas yra neišven
giamas ir Lietuvos valstybė vis 
labiau yra sovietinama tikra to 
žodžio prasme.

Gatvių pavadinimai jau yra 
užrašyti abiem kalbom: rusiškai 
ir lietuviškai, panašiai yra ir 
geresniuose restoranuose, kur

LAMBERTI SORRENTINO “II Tempo” korespondentas prie rūsy 
traukinio.

Antisemitizmo tariamai ban
gai sukelti buvo nusigriebta la
bai gudraus masalo: ant sina
gogų imta teplioti naciški ženk-

.bas”, kad diskredituotų kancle
rio K. Adenauerio vyriausybę, 
kuri kietai laikosi Berlyno klau
simu. Štai ir viskas! Visa “na
cinio atgimimo” paslaptis.
'r * *

'Žydę vardu Maskvos suktą 
darbą geriausiai atidengė dr. 
G. Van Dam, Vokietijos žydų 
centrinio komiteto sekretorius. 
Jis nurodė du dalykus. Viena, 
kad vakarų Vokietijoje tėra li
kusių arba sugrįžusių tiktai apie 
30,000 žydų. Tarp 50 su vir
šum milijonų gyventojų tai be
veik niekas. Dėl tokio skaičiaus 
negali kilti antisemitizmo. Ant
ra, priešžydiški ženklai teplio
ti ir tokiose vietose, kur žydų 
visai nėra. Maskvos agentai 
persistengė.

Kiekviena klasta anksčiau ar 
vėliau išeina į paviršių. Ne
žinia, kokios dar reikėtų bolše
vikų klastos, kad ant bolševi
kinio jauko niekas nesikabintų. 
Vis dar atsiranda kvaišų žuve
lių.

šių dalykų senojo miesto pre
kybos kvartale, net neužmes- 
dami akies į griuvėsius pilies, 
statylos didžiojo kunigaikščio

norėjo mus įtikinti, kad komu
nistinis režimas lietuvių tautos 
yra priimamas, netgi beveik my
limas, po to, kai išgyventa ka-

meniu irgi abiem kalbom. Po
licija yra aprengta tokia pat 
uniforma, kaip’ Rusijoje, o pra
džios mokyklų mokiniai turi

VILNIAUS aerodromas.

mokytis rusiškai. Svarbesnės 
miešto aikštės yra pavadintos 
Lenino ar kurio žymesnio rusų 
generolo vardais.

Kas liečia statybą, tai dides
nė dalis pastatų, statytų pasku
tiniais metais, yra lėkšto ir 
liūdno stiliaus; pastatai atrodo 
kaip grubaus cemento kvadra
tiniai blokai, sukrauti vienas 
ant kito ir pastatyti ant žemės. 
Didelis kontrastas su puikiais 
renesanso ir baroko pastatais/ 
esančiais pagrindinėje miesto 
gatvėje, šiandien vadinamoje 
Lenino prospektu, arba ir ki
tuose centro ir periferijos kvar
taluose.

Knygynuose ir laikraščių 
kioskuose pardavinėjami rusų 
veikalai, tiek klasikų, kuriuos 
sovietiniai valdovai aprobavo, 
tiek ir naujųjų autorių, irgi 
valdžios aprobuotų, išversti į 
lietuvių kalbą. Iš vakarų auto
rių pastebėjome vertimus Di- 
ckenso, Dreiserio, Servantes ir 
keletą kitų. Kultūrinėje srityje 
reikia paminėti, kad Vilniuje 
yra net “tautinis rusų dramos 
teatras”.

SLAPTA SPAUDA
Yra ir kitas, jau mažiau ži

nomas Vilniaus gyvenimo vaiz
das. Tie, kurie yra gimę ir au
gę tais laikais, kai Vilnius bu
vo Lietuvos respublikos sosti
nė, arba lenkų okupacijos metu, 
ir šiandien skaito lenkiškus 
laikraščius, kurie pasiekia mies
tą reguliariai slaptais keliais. 
Tokie laikraščiai ir žurnalai, 
kaip žinoma, įvairius įvykius 
Vakaruose paduoda ir vertina • 
kįtąip, negu rusiškoji, arba ru
sų kontroliuojama lietuviškoji 
spauda. Koks yra gyventojų nu
sistatymas rodo kad ir toks 
faktas.

Vilniaus gyventojai labai gau
siai lanko kavinę “Neringą” 
tik dėl to, kad Maskvos “Iz- 
vestijos” ją iškritikavo kaip 
perdaug liuksusinę ir perdaug 
papuoštą visokiomis dekoracijo
mis. Apsilankėme “Neringoje” 
ir, tiesą pasakius, ji neatrodė 
tokia jau puošni, kaip ją at
vaizdavo Maskvos “Izvestijos”, 
tikinę, kad vidaus išpuošimas • 
esąs “baisus pinigų eikvojimas”. 
Vakaruose tokia kavinė būtų 
laikoma padoria ir tiek. Tiesa, 
jos sienose yra paslėpti gar
siakalbiai, kurie perduoda mu-

(Nukelta į 4 pusi.)

J. GIRMANTAS JĮ

KANDYS Į
•DBBBBBBBB Keturię veiksmų pjesė

Gabrienė: Aha! (Užsimoja, lyg tvotų).
Trūkis: Ne, gink Dieve! Bet paimk kokią šaką 

ir nueik prie laužo, įmesk į ugnį. Matysi, tave pa
girs, kad ir tu prisidedi. Apsups mergyščios ir Po
ciūtė ... Tu jai pasakyk, kad ji ateitų šičia. Sakyk, 
yra atvykusi viešnia, jos draugė/ir prašo, kad ateitų. 
Sakyk, kad su daiktais, o iš kelionės sudulkėjusi, 
murzina, nenori rodytis prie būrio. Supranti?

Gabrienė: Taip, taip, Gerai, ponuli. Gudriai šu

lė)
Truki*: Tikriausiai nežinojo.Tokie teisybės ne- 

sisako.
Gabrienė: Taip - taip, ponuli, nesisako. šventa

galvota. Einu. (Nueidama). Tai būtų šventas darbas!
(Jaunimas dainuoja “Plaukia antelė, plaukia sie- 

roji”). •
. 2 scena (Trūkis)

Trūkis (pakilęs nuo suolo). Palauk, paukštyte! Da-

Trukis: Tai, panašiai. Žinai, kad man nedaug te
reikia.

Gabrienė: Taip, taip. Mačiau, kaip apsidžiaugusi 
nubėgo. Gera gyvatėlė! Neveltui tu sakei...

Trūkis: Aš tau sakiau, Gabriene. Pati dabar pa
tyrei, kas čia per bendrija.

Gabrienė: Taip, taip, ponuli. Suskaičiau ir pei
lius. Penki tokie pasikabinę. Visai, anot tavęs, kaip 
kardai. Tik, rodos, ims ir smeigs, ir smeigs kam nu
sitaikę į paslėpsnį. Vaje, vaje! ...

Trūkis: Gerai, kad supratai, Gabriene, kas jie 
per paukščiai. O jau dabar, kad taip pradėjom ge
rą darbą, tai ir varykime toliau. Aš dar turėčiau pa
kalbėti su Bakūniene. Ar negalėtumei man ją pa-

Bakūnienė (šypsodamosi): Savęs tai neskaitai?
Trūkis: Žinai, ponia, man ji nelabai patinka. Ir 

ji tai žino. Nelabai ir puola. Bet jeigu savo meilę 
jai pareikščiau, be abejonės, prisiglaustų. Bet neuž
miršk, ponia, kad ji ir diplomatė: su kunigu ir tams
tos vyru'patogiau. Čia — muzikas, čia bendras dar
bas.

Bakūnienė: Šįvakar pati prisižiūrėjau. Tarytumei 
smala kokia, vis limpa prie mano vyro. Matai, jis čia 
vyresnis, viso laužo vadas, o ji, tarytum, padėjėja, 
tai taip ir smerkias! prie jo. ar reikia, ar nereikia. 
Aš baisiai įšėlau. Jau vienu tarpu taip padilgau, jog 
griebsiu, rodos, iš ugnies nedėgulį ir sieksiu jai per 
nugarą!

teisybė.
Truki* (eidamas prie suolelio): Mes galim atsisės

ti. (Abudu sėdas). Klausykis, Gabrięnėle. Čia iš visų 
labiausiai gaila ponios Bakūnienės.

Gabrienė: šventa teisybė.
Trūkto: Mes turim jai padėti.
Gabrienė : Taip, taip, ponuli.

> Truki*: Klausykis šen. Aš sumaniau Pociūtę at
mušti nuo Bakūno.

Gabrienė: Taip, taip, ponuli. Tai būtų šventas 
darbas. Tu taip ir padaryk. O gal tada ir kunigas 
nuo jos išsivaduos?

Trūkto: Be abejo, Gabriene. Aš pasistengsiu. Bet 
tu padėk man. x

Gabrienė: Taip, taip, ponuli. Kiek tik mano lie
žuvis išneš!

bar pasikalbėsim! (Neramiai vaikščioja po sceną). O 
vis dėlto grakšti mergiotė, šimts pypkių! ... (Jauni
mas vis garsiau dainuoja tą pačią dainą).

Truki* (po valandėlės): Užtruko dainininkė. (Dar 
po valandėlės iš kairės atsiskubina Lyda).

3 scena (Truki*, Lyda)
Lyda (pamačius Trūkį, staiga sustoja ir sako pik

tai): Ak, taip! (Staiga sukas atgal).
(Trūkis, dar Lydai nespėjus atgal atsisukti, nori 

sugriebti ją į glėbį, bet Lyda smogia jam kumščia 
į pasmakrę, ir jis atsilošia).

Lyda: Galvažudy! (Nubėga).
Truki* (trindamas pasmakrę): Pasiutus! Na... Mes 

dar pakariausim, po velniais! (Iš kairės pasirodo Gab
rienė).

šaukti?
Gabrienė: Taip, taip. Bėgu. (Kelias). Tesie tiktai 

į gera! (Nueina).
5 scena (Trūkto)

Trūkis (vienas vaikščioja, intensyviai rūkydamas 
ir ąiškiai nerimastaudamas): A, gaišuoja boba! (Po 
valandėlės ateina Bakūnienė).

’ 6 scena (Trūkto, Bakūnienė)
Bakūnienė: O, labas vakaras! Kodėl ne prie lau

žo?
Trūkis: Buvau nuėjęs, bet man ten ne vieta.
Bakūnienė: Suprantu, Gabrienė spėjo man šį tą 

pasakyti. ,
Trūkto: Dabar, ponia Bakūniene, ir tamsta jau 

gali šį tą laimėti, tik eikime išvien. Spyruoklė įveržta.
Bakūnienė: Gerai. O ką aš turiu daryti?

Trūkis: Pergreit, ponia. Dar keletą dienų kant
rybės. Jei nori ką laimėti, tai planingai daryk. (Paty
lėjęs). O aš turiu jau planą.

Bakūnienė: Bet aš tai norėčiau pasilikti nuo- 1 
šaliai, kad mano vardo netampytų.

Trūkis: Tai galima. Užvysime kitą žmogų, o mes . 
tik iš šalies ... Abudu. Juk aš be tamstos nieko 
nedarau ir tamstai tiktai padedu. Man nieko Čia ne
reikia. Tiesa, dėl didesnės sėkmės paerzinu Pociūtę.

Bakūnienė; Tai ką tu galvoji?
Truki* (kuždėdamas): Pociūtei reikia padaryti gė

dą, didžiulę viešą gėdą. Tada nei kunigas, nei tams
tos vyras daugiau į ją nežiūrės.

Bakūnienė: Žinoma, kas norės žiūrėti.
Trūkto: Čia vieno liežuvio negana. Gali prireikti 

rankų ir kojų.
Gabrienė: Taip, taip, ponuli Ir pagalio ...
Truki*: Ne, reikia pamaži, iš lengvo. Bet paga

lys pravers.

4 scena (Trūkis, Gabrienė)
Gabrienė (stabtelėjus ir žiūrėdama atgal): Matai, 

matai! (Su dešine ranką rodydama į tą pusę, kur nu
ėjo Lyda). Tai še ta mūsų iškilnioji! O ką. ar su- 
simerkėta?

į

....Trūkto: Dabar žinai, kad ta kuklioji skautė ne to
kia jau kukli, jei stypčioja iš karto apie du. Turiu 
galvoje kunigą ir tamstos vyrą.Gal turi ji ir dar 
M nors —tuo tarpu dar nesu tikrai patyręs, tik 
girdėjęs.

Trūkis: Taigi, va. Per šventą Petrą — atlaidai. 
Sueis žmonių, o juodu gros. Be abejo. Pociūtė dailiai 
pasipuoš ir po visam išeis kaip karalaitė ... Tai ta
da reikia ją pačiupti
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legatu kongresui.

KARSTA MALDA

LATEST 
OIVIDEND

priklauso daugelio šalių atsto
vai Komitetas su šv. Tėvo ži-

‘Broliai ir sesės

* 3.%% regular dividend PLŪS 
dividend on balances maintained 
more yeara.

n religinis paradas, o maigia. 
Eucharistinis kongresas turi 
būti išraiška per metų eilę at
siekto eucharistinio sąmonin
gumo, jis turi parodyti, kiek 
dalyvavimas Duonos Laužyme 
yra įaugęs į tikinčiųjų gyveni
mą. Už tai ir pasiruošimo šiam 
eucharistiniam kongresui pa
grindą jie mato maldoje ir au
koje. Į maldos ir aukos žygį 
yra raginami visi tikintieji, bet 
ypatingai, vaikai ir jaunimas.

į JAV, kur su vysk. V. Briz
giu ir kitais aukštaisiais lietu
vių dvasiškiais aptaria viso pa
saulio lietuvių katalikų dalyva
vimą kongrese. '

Lietuviams patalpos jau yra 
gautos pačiame Miuncheno cen
tre. Tuo tarpu yra žinių, kad 
daliai kongreso dalyvių teks 
apsigyventi kituose miestuose, 
kartais net už šimto kilomet
rų. šiuo metu geriausia visais 
kongreso reikalais kreiptis į 
kun. dr. J. Avižą, Muenchen 
2, Unterer Anger 17 -I, W. Ger
many.

1860 1960
“A Century Of Service 

to Savers”

dovanos guli paruoštos, mis-

nės netekuseji benamiai, naš-~ 
liai ir našlaičiai, visi, kuriems 
yra Dievo skirta nešti kokį 
nors sunkų gyvenimo kryžių.
KONGRESAS IR LIETUVIAI

Pradedant tarptautiniu eu- 
charistinir kongresu Chicagoje 
1926, lietuviai gausiai dalyva
vo dar 1930 Kartaginoje, 1932 
Dubline, 1938 Budapešte, 1952 
Barcelonoje ir 1955 Rio de Ja- 
neiro. Be to, 1934 Kaune įvy
ko įspūdingas lietuvių tautinis 
eucharistinis kongresas, o taip 
pat eilė eucharistinių kongre
sų atskirose Lietuvos vysku
pijose. Tremtyje lietuviai yra 
dalyvavę tautiniuose eucharis
tiniuose kongresuose savo gy
venamuose kraštuose, pav. Aus
tralijoj (Sidney) 1953 ir lietu
viai ruošiasi dalyvauti taip pat 
kongrese Miunchene. Tam rei
kalui yra sudarytas organizaci
nis komitetas iš lietuvių vysku
pų tremtyje, Vokietijos lietu
vių katalikų Sielovados direk
toriaus ir dviejų lietuvių kuni
gų Miunchene. Organizacinio 
komiteto sekretorius ir reika-

UŽSIPRENUMERUOKIT 
KULTŪROS 2URNALA

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:

tas išnešamas j didmiesčių gat
ves ir aikštes ir išstatomas vie
šam garbinimui. Tad eucha- 
ristįniaijEongresai yra organi
zuojami ris "skirtinguose kraš
tuose ir kontinentuose, kad vi- ligoniai, vieniši seneliai, tėvy- 
so pasaulin katalikai įsisąmo
nintų Eucharistijos dovanos di-

Olgil

hybės senovės: “Dieviškosios

FOR THE PERIOD STARTING JAN. I, 1960 
wlth the continuance of satisfactory earatng*. 

%% spėriai 
for two or

kongresas įvyks 1960 liepos 31 
— rugpjūčio 7 Miunchene. Vo
kietijos katalikai jau dabar 
tam dideliam įvykiui ruošiasi.

KUN. BRONIUS LIUBINAS
meta yra kviečiami rišo pasau
lio tikintieji katalikai gairink, 
ti į vieną rietą ir kaita pagar
binti švč. Sakramentą. Eucha
ristinis kongresas yra tartum 
viso pasaulio Dievo Kūnošven-

lų vedėjas yra Miuncheno lie
tuvių kapelionas kun. dr. Jo
nas Aviža. Jis jau yra užmez
gęs ryšius su centriniu kon
greso komitetu Miunchene. 
Miunchene buvo susirinkę ei
lė lietuvių dvasiškių ir pasau
liečių ir tarėsi, kaip geriau lie
tuviam įsijungti į bendrąją 
kongreso programą ir ką galė
tų lietuviai suorganizuoti atski
rai. Lietuvių Katalikų Sielova
dos direktorius kun. Alfonsas 
Bernatonis tarėsi su kitų tau
tų tremtinių sielovadų direkto
riais, kaip dalyvauti kongrese 
bendrai visiems komunistų per
sekiojamų tautų katalikams. 
Kun. dr. Jonas Aviža atvyko

KVIETIMAS
Kiekvieno tarptautinio <. eu

charistinio kongreso skelbimas 
yra kartu ir visuotinis kvieti
mas jame dalyvauti. Vokietijos 
vyskupai savo ganytojišku laiš
ku ragina:
katalikai, ateikite į didžiąją eu
charistinę šventę Miunchene”. 
Jie cituoja žodžius iš krikščio-

The 
K INGS 

C 0 U N T Y 
SAVINOS

DA*BIMIHKA*

ORGANIZACIJA
Eucharistiniam kongresam 

rengti veikia nuolatinis koihi- 
tetas su centru Romoje. Jam

POBODIS
Kaip bendra viso pasaulio 

katalikų eucharistinė malda, 
kongresas savaime tampa mi
lijonų tikinčiųjų susirinkimu. 
Kongresui skirtas miestas tam
pa nuolatinės švenčiausiojo a- 
doracijos vieta, tampa milži
niška bažnyčia, Dievo namais. 
Toliau, eucharistinis kongresas, 
kaip skirtas viešam švč. Sakra
mento pagarbinimui, išeina į 
miesto gatves ir aikštes. Susi
daro milijoninio masto eisenos 
ir susibūrimai. Be to, kongre
so metu laikomos paskaitos ir 
pamokslai eucharistinėmis te
momis, rengiamos religinio me
no parodos, religiniai koncer
tai, katalikų akcijos pasitari
mai.

Toronto mieste užima aukštą 
vietą kaip pataloginės medici
nos specialistas. Dr. A. Barkaus
kas gydytojo teises įgijo Ka
nadoje.

$3.00
2.00

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
PRIIMAMI SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, Sov. RUSUĄ 
PER LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti, taip, kad gavėjas nieko neprimoka. 
Iš mūsų įstaigų siuntiniai siunčiami 3 kartus į savaitę ir pasiekia 
adresatų laike 4-7 savaičių, oro paštu—8-12 dienų. Siuntėjų patogu
mui savo įstaigose turime didelį pasirinkimą geros kokybės impor
tuotų ir vietos gamybos prekių: medžiagų vyr. ir mot. paltams, kos
tiumams. dirbtinio šilko ir nylono, pamušalų, siūlų, adatų. Vilnonių, 
kartūninių ir šilko skarelių. Moter. ir yyr. marškinių ir kojinių. 
Odos batams su visais priedais—puspadžiais, vitpadžiais, odinio pa
mušalo. įpilu—iš Australijos. Laikrodžių. Importuojame patys—be 
tarpininkų, todėl daugelį prekių galime pasiūlyti pirkėjams žymiai 
pigesne kaina, pavyzdžiui, austriški deimanto stiklui pjauti rėžtu
kai, plaukams kirpti mašinėlės ir “Solingen” vok. skustuvus savo 
klijentams parduodame tik už $1.75 už štuką.

Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertingu
mą pagal jų žemas kainas, ypač vaistų, siuvamų mašinų, 
akordionų ir maisto, siunčiamų per EUROPĄ. • Siuntiniai 
priimami kasdien -uo 8:30 ryto iki 6:30 vai. vakaro, 
o šeštadieniais nuo- 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

MOŠŲ SKYRIAI:
397 A West Broadway, SO. BOSTON, Mass. • AN 8-2718 
6 John St, WATERBURY, Coim. • PL 6-6766 
112 Mfflbury, WORCESTER, Mass. • PL 6-0086 - 6-6777

Eastern Parkway Office 
539 Eastern Parkway 

at Ncstrand Avė.
Mon. to FrL 9 AJM. — 3 PJ4.
Monday evening 5 PM.-3 PJ£.

PReahtent 3-7000
Broadway Office

135 Broadway at Bedferd Avė.
Tuea. to Fri. 9 AM. — 3 PM

Monday 9 A.M. — 7 P Ji.
STagg 2-6676

Brooklyn, ,New York

Eucharistinių kongresų pir
mąja užuomazga ląikoma mM- 
dininkų kelionė į Avignoną 
1874 riešai pagerbti Eucharis
tiją. Po įvairių ‘mėginimų Pran
cūzijoje, Belgijoje ir Olandi

joje, 1881 metais Line mieste tė, pasaulinės Devintinės. Iš al- 
eucharistinės maldininkų ke- tariaus namelio švč. Sakramen- 
lionės buvo performuotos į 
tarptautinius eucharistinius 
kongresus. Ligi šiol jų yra bu
vę viso 36. Pirmieji keturi vy
ko pamečiui: 1881 Lille, 1882 
Avignonė, 1883 Laege ir 1884 
Fribourge. Sekantieji trys kas 
dveji metai: Toulousoje, Pary
žiuje, Antverpene. Vėliau įvai- durnu ir reikšme ir akivaizdžiai 
riais laikotarpiais, ligi 1922, į- suprastų jos jungiančią galią, 
vyko 18 kongresų įvairiuose 
kraštuose, siekiant Angliją, 
Austriją, Ispaniją, Vokietiją ir 
net Kanadą. Nuo 1922 kongre
so Romoje buvo nusistatyta 
juos vykdyti kas dveji metai. 
Ligi 1938 įvyko 8 kongresai: 
Amsterdame, Chicagoje, Sid
ney, Kartaginoje, Dubline, Bue
nos Aires, Maniloje ir Buda
pešte. Užėjus antrajam pasau
liniam. karui, tarptautinių eu
charistinių kongresų grandinė 
buvo pertraukta 1Ą metų. Pir
masis pokario kongresas įvyko 
1952 Barcelonoje, o antrasis ir 
paskutinysis Brazilijos sostinė
je Rio de Janeiro 1955.

KONGRESŲ TIKSLAS
Pagrindinis tarptautinių (',i- 

charistinių kongresų tikslas y s a 
bendrai pagarbinti šv. sakra
mentą. Tas garbinimas turi sa
vo istorinę atramą pirmaisiais 
krikščionybės amžiai gyvavu
siame paprotyje tam tikromis 
dienomis susirinkti iš visų Ro
mos bažnyčių į vieną ir, vado
vaujant Romos vyskupui — 
popiežiui, bendrai dalyvauti 
misijose. Dabar kasdien visose 
žemės šalyse yra aukotina eu
charistinė auka. Milijo-'^i stip
rinasi tuo pačiu Dievo Kūnu 
ir Krauju atskirai savo gena
mųjų vietų bažnyčiose. Tarp
tautinio eucharistinio kongreso

— Dr. K. Griniaus, būvu . > 
Lietuvos prezidento, atsim? i- 
mų antrasis tomas išeis birže
lio mėnesį, kai bus minimas 
jo mirties dešimtmetis.

nia nustato sekančio kongreso
vietą ir laiką, šalia jo sudaro- (atkelta iš 3 psl.) nyčių duris ir meldžiasi, ypa- būtų trūkumas vis dar labai ! 
mas centrinis kongreso komi- ziką, rusiškas ir lietuviškas tra- tingai prie Vilniaus švč. Merge- didelis. Miesto pakraščiais ba- •
tetas tame krašte, kuriame kon- dicines liaudies dainas. Kavinė lės šventovės, esančios miesto raku yra daug daugiau, negu I
gresas numatomas šaukti, šis visada pilna lietuvių, bet atei- vartuose. O senesnės moterys, kitur, ir Maskvą priskaitant. ■
komitetas yra tiesioginis kon- na ir rusai pasižiūrėti ir pa- įsisupusios į sunkias skaras, va- Komunistų vadai giria Vii- !
greso rengėjas. Šv. Tėvas ski- tikrinti, ar “Izvestijų” pasipik- karais, nepaisydamos šalčio, niaus ir visos Lietuvos supra- :
ria kurį nors kardinolą savo tinimas prabanga turi pagrindo, ant šventovės laiptų suklaupus moninimo planą ir laimėjimus, 1=

Atrodo, kad ne visi pritartų so- sios, kalba rožančių. bet nepaduoda jokių skaičių^
KONGRESAS MIUNCHENE val^žios organo kritikai. . Komunistai iš savo pusės ti- pasitenkindami bendrais tvirti-i

Virtuvė yra labai kukli, o jau kiši, kad religija “nudžius ir minais: esą ūkio gamyba pa-
Iš eilės 37-tasis eucharistinis orkestras yra nepatikimai že- pranyks”. Jie tvirtina: “Dar kelta, bet ne tiek, kiek pramo-

mesnis už bet kokį vidutinišku- tik keli metai, kaip mes vys- nė, neduodami jokių konkre-
mą. tome savo veiklą prieš religi- tesnių davinių.

Religinė veikla Vilniuje yra ją. Duokite mums tik laiko, o , Kokia nauda Lietuvai iš to, 
labai apribota. Komunistinis re- religija pranyks”. kad čia įvestas komunistinis

Vokietijos vyskupai primena, žimas su religija kovoja, bet ji Tie patys komunistų parei- režimas? __ paklausėme. Atsa-
kad eucharistinis kongresas nė- vistiek yra gaji, nes gyventojų gūnai, kurie atvirai darė tokius kymas ir čia buvo tik bendrais 

katalikų tikėjimas yra labai pareiškimus, prileidžia, kad yra bruožais- Sovietų Sąjungos glo- 
stiprus. Mažiau negu desėtkas kitų problemų, kurios turi bū- ba, pagalba parduoti lietuviškus 
bažnyčių dar yra atidalytų, iš ti išspręstos Vilniuje, ir vienas, gaminius
33 kurios buvo mieste. Veikia iš jų suminėjo tokias: septyne- Lietuviai, kurie nepriklauso 
taip pat vienintelė sinagoga, ku- rių metų plano įvykdymas, pa- komunistų partijai, teiraujasi 
ria vokiečiai nesugriovė karo kėlimas pramonės gaminių, fab- anių iš Vakarų ir tiek jie, tiek 
metu. Kitos bažnyčios yra ar- rikų ir butų statyba, vartojamų jr partiniai, be skirtumo ma- 
ba uždarytos, arba paverstos prekių padauginimas. loniai sutink? lankytojus Va-
muzėjais. Pvz., didinga šv. My- Žymesnieji komunistai di- karų”.
kolo bažnyčia (ją autorius va- džiuojasi pokarine veikla, pra- Kaip matome, kad ir prabė- 
dina katedra), tikras architek- dedant miesto atstatymu, kuris gomis lankydamas' Lietuvos sos- 
tūros periąs, yra paversta į per karą buvo 40 procentų su- tinę, pastabesnis žurnalistas su- 
nuolatinę statybinės medžiagos griautas. Pirmiausia buvo atsta- sidaro nedaug nuo tiesos atsi- 
parodą. tyti pramonės pastatai ir pa- jusį vaizdą. Kas kita, kai ten

leisti į darbą. Dabar statomi nuvažiuoja lankytojai su rau- 
Bet kiekvieną dieną sena- butai Neries pakraščiais. Rūpi- donais akiniais: tada jiems nė- 

miestyje katalikai klaupiasi ant namasi įvesti dujas ir vanden- ra kitų spalvų, kaip tik raudo- 
šaligatvių prieš uždarytų baž- tiekį į senuosius namus. Betgi

METAMS 
ADRESAS: 

680 BUSHWICK AVĖ.
BROOKLYN 21, N. Y.

tiškasis stalas yra padengtas, 
gyvybę teikiantis gėrimas su
maišytas; Galybių Karalius 
kviečia pas save, Sūnus priima, 
Kūnu tapęs žodis mus skatina 
atvykti” (PS. - Cyrill. Aleks. 
10 hom.)

Tas kvietimas galioja ir 
mums lietuviams. Vargu jis pa
jėgs pasiekti ausis tikinčiųjų 
gyvenančių pavergtoje Lietuvo
je. Už tai juo labiau laisvame 
pasaulyje gyvenantieji lietuviai 
jį privalo paimti į širdį ir stro
piai jungtis į bendrą viso pa
saulio katalikų Eucharistinę 
šventę.

“AIDAI”, MĖNESINIS 48 
PUSL. DIDELIO FORMA

TO ŽURNALAS, EINA 
JAU TRYLIKTUS



PAltBIHIHItAS

Raudonoji pūsle susprogo

darbą dirbo Albariy vyskupijo-

nes

NORWOOD, MASS.

RALFO VAJAUS METU NEW YORKE AUKOJO
Lietuvių vakaras Lawrence Walk P. Nikšys ir K.

LOS ANGELES, CALIF.

tomas

NURSING SCHOOLS

Telephone PR 4-3600
HARTFORD, CONN.

Ifwe could say a prayer with pictures

FlSTTttl IKSTM*Wn

YOU ARE NEEDED 
AS A NURSE! ,

BRIDGEPORT, CONN.

žins parisakęs iri tokią “taiką”, 
kaip Chruščiovas. O čia tie 
“laisvininkaj” šaukė prieš Ro
mą. Gal būt, turėjo galvoje 
Maskvą! Klnhan rinkosi kaip 
tiktai tie, kone Maskvą Sovina 
ir giria maskolių vergiją Lietu
voje.

Nemažai atvažiavusiųjų, išvy
dę piketininkus, dumdavo at
galios. Jie negailėjo “gražių žo
džių”-vienam Pittsburgho lie
tuvių veikėjui, kuris per radiją 
žmones klaidino. Gal tai neap
dairumas?

©f the 250,000 American babies boru each year with con- 
genital matformations. Think of it! — ©ne oot of every 16 
American babies!

NASTUTĖj UMBRAZAITĖ, pranešinėjusi programą Darbininko koncerte 
sausio 17. Nuotr. V. Maželio.

nant atėjo Nauji Metai. Vieni 
kitiems linkėjo viso gero. E. 
Martišius ir kitiems pataria kib
ti | savistovų amatą. Svečiai 
jam palinkėjo be didelių sun
kumų progresuoti ir tvirtai lai
kytis lietuviško kamieno, kaip 
iki šiol. K.

— Vokietijos Krašto Valdy
ba, susitarusi su lietuviškų sar
gybų kuopų vadais, Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimą rengia vasario 13 Huet- 
tenfelde, lietuviškoje Vasario 
16 gimnazijoje.

Malonu pastebėti, kad pas 
mus linksmasis šv. Kalėdų bei 
Naujųjų Metų laikotarpis bu
vo atžymėtas lietuvybės ženk
lu. Komp. A. Aleksio rūpesniu 
gruodžio 21 nuo 8:30 iki 9 vai. 
vakare šv. Juozapo parapijos 
choras išpildė Įspūdingą lietu
višką kalėdinių giesmių progra
mą iš WBRY radijo stoties. 
Klebonas kun. E. Gradeckis sa-

- —-KOnJonasGerulismirė 
sekmadienį, sausio 17, Schenec- 
tady, N.Y., ligoninėje. Velionis . 
buvo gimęs 1887. Kunigu į- 
šventintas 1913. Keletą pasku
tinių metų sunkiai sirgo, buvo 
seselių vedamuose senelių na
muose, o paskutinėm savaitėm 
perkeltas Į ligoninę. Palaidotas 
ketvirtadienį, sausio 21 Sche- 
nectady, N.Y.

Janulevičienė, J. Liaūkus.

no words could sayour prayer as weD as the small 
£ace of two-year-old Mary Beth Pyron.

This lovely ddd — shown here. with her mother —

— Kun. dr. Jonas Mocta«. 
Schenectady, N. Y., sausio 17, 
sekmadienio ryte, eidamas j, 
bažnyčią įtaiga mirė. Palaido
tas trečiadieni, sausio 20, Sche
nectady, N. Y. Velionis buvo 
gimęs 1904 m., baigęs Vilkaviš
kio kunigų seminariją, priklau
sė . Vilkaviškio vyskupijai. At-

Dėl lietuvių neapdairumo J: 
Mažukna ir J. Mažeika kai kur 
jau buvo įsispraudę į klubus 
su savo pranešimais. Gyrė zda- į 
bartinę padėtį pavergtoje Lie
tuvoje, gerą gyvenimą, religi
jos laisvę, statomas naujas baž
nyčias ... Bet, štai, šiomis die
nomis A. Keraičio pasiųstas 
siuntinys 75 metų seneliui Lie
tuvoje, grįžo atgal tiktai dėl to, 
kad buvo Įdėtas senas 50 cen
tų vertės rožančius. Siuntėjas 
turėjo antru kartu mokėti 50 
dol. ir išimti rožančių. Tai tau 
ir laisvė tikėjimo ir geras gy
venimas! Kam mulkinti žmo-

— Muencheno lietuvių var
go mokykla gruodžio 27 suren
gė eglutę vaikams. Dovanas su
teikė Baltas ir Moterų "KluSaš. 
Gruzdžio 27 įvyko apylinkės 
metinis narių susirinkimas, ku
riame buvo išrinkta nauja val
dyba: pirm. Jonas Agurkis, se
kretorė Genė Repšienė, ižd. 
Sofija Baublienė, nariai: Mar
tynas Mileris ir Juozas Jančevs-

RUOMAME LIETUVIŠKAS VEjtHt- 
VES SALftS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tol. MU 3-2928
VACYS STE PONIS

By gtving to the NEW March of Dine* yoo can hdp 
save America’* driHren Irom bfcth defects, just a* tbey 
ate betas nved todtey fron crippltag by pobo^

Šv. Jurgio parapijos kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas po sėk
mingos operacijos ligoninėje 
grįžo namo. Parapiečiai linki 
Dievo palaimos ir greito pa
sveikimo.

Alto vietinio skyriaus iždi
ninką Joną Stanislauską ir jo 
žmoną ištiko nelaimė. Abu bu
vo ligoninėje, dabar grįžo na
mo ir jau sveiksta.

. Matilda Batcevičienė dar gu
li ligoninėj. Mary Buzevičienė 
jau grįžo. Linkime abiem grei
tai susveikti.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 21 parapijos svetainėje 
4 vai. popiet. Bus svečias kal
bėtojas ir meninė programa. O.

— Kun. Juozas Šeškevičius, 
ateitininkams žinomas kaip Dė
dė Juozas, iš Sao Paulo vasario 
mėnesį išvyksta į JAV. Pakely 
mano sustoti Venezueloj ir ten 
užmegsti ryšį su vietos ateiti
ninkais. Kun. J. Šeškevičius

vo jausmingoje kalboje primi
nė nepamiršti Lietuvos sunkių 
kančių, viltingai melstis, 
Dievas greičiau, grąžintų Lietu
vai laisvės ir laimės dienas. 
Programos pranešėja buvo Mar
celė Andrikytė. Kalėdų naktį 
per Bernelių mišias choro lietu
viškos giesmės žavėjo, žadino 
klausytojus Taikos Karalaičio 
užgimimo šventei.

Sausio 3 puikioje S. Miklinę-, 
vičienės rezidencijoje Lake Ply- 
mouth. įvyko šaunus choro tra
dicinis švenčių pobūvis, bei 
naujos valdybos pareigų perė
mimas. Dalyvius dosniai vaiši
no darbščiosios Šeimininkės M. 
Karinauskienė, B. Ortlieb ir S. 
Miklinėvičienė. Ir tarp choris
tų ir bet kuriose vaišėse, kaip 
pas S. Satkūnus, A. Cėmpes, 
J. Kanapkus, B. Karpavičius ir 
kitur, visur buvo linksmai kal
bama. dainuojama lietuviškai. 
Buvo pastebimas ir tylus bran
gus svečias. Tai buvo ‘'Darbi
ninkas" arba kitas lietuviškas 
laikraštis.

Iš to viso aišku, kad lietu
vybė Waterburyje tebėra gyva 
ir gyvuos ilgiausius metus.

Snaigė Hartforde dar nėra buvę! <Hg.

The St. Mary's School of Nursing, 
conducted bv the Franciscan Sisters 
of St. Joseph at 1298 ST. MARKS 
AVĖ.. Brooklyn. N. Y.. wiU teach 
you. For Information write or phone 
Sister SILVERINE. R.N. Directress.

nor- Shipping Cų., Ine. Neris, Ine., Vai Pranciškonai, Brooklyne. J. Jankauskai, E. IR H. Andruš- 
O. Jankevičiūtė, M. Jankevičių- Klamajerienė, J. E. Andriušis, ka, J. ir A. Pumpučiai, Galmi- 
tė, Lithuanian Citizen Club, 
Yonkers, N.Y., Mrs. Giovannoni 
ir A. C. W. Local 54.

40 dol. Stella Petkus.
37.25 — A.L.R.K. Mot. S-

gos 29 kuopa.
Po 30 dol.: D. V. Anoniai;

S. A. Dimas, DDS, dr. D. Ja
saitis, J. Ciplickas ir J. Bal
čiūnas, MD.

Po 25 dol.: Moterų Vienybė, 
Brooklyne. V. Gudelis, J. Ga
liūnas, Liet. Amer. Piliečių Klu-

J. Mackevičius, J. Kasperas, S. nienė, J. V. Rajeckai, V. Livo- 
ir J. Mikulskiai, P. pankus, V. nis, E. Kezienė, A. Iz. Rama- 
Alksninis ir Staškevičiai.

Po 15 dol.: dr. V. Kanauka, 
A. Grušas, dr. K. Šimaitis, kun. 
A. Senkus, M. ir A. Tamašic- 
kas, L. ir V. Kopai, dr. J. Ur
banavičiūtė, dr. L Skeivys, dr. 
V. ir O. Tercijonai, dr. P. Le- 
geckis, O. ir K. Bačauskai, J. 
ir J. Matyckai ir P. Aleksand
ravičius, J. Bastys, A. Kaunas.

12 dol. — Z. Bacevičius.

šiol perdaug neprasikišdavo, 
mokėdavo dengtis. Tiktai grį
žus jam iš pasivažinėjimo, nie
kam neliko jokių abejonių,' kam 
jisai priklauso.

Graži buvo scena, kai žinomas 
pittsburgiškiam raudonasis vei
kėjas ir sovietinės tvarkos gar
bintojas F. Ambrozas pasirodė 
su savo limuzinu. Vadinasi, ne 
proletariškai! Jis atvežė dr. J. 
Stanislovaitį, atsiradusį čia iš 
Waterburio, taip pat vieną, iš 
“ekskursantų”, ir jo žmoną 
Kristiną, kuri neatrodė, kad 
Ąmerikos “kapitalistų krašto” 
duona jai būtų prasta.

Pirmiausiai išlipo vargšė Am- 
brozienė su savo “fur coat”... 
Kažin, ar Lietuvoje tokius kai
lius kolchozininkai dėvi? Ji ver
žėsi pro piketininkus į klubą, 
drebėdama iš susinervinimo ir 
kažką murmėdama. Dr. J. ,Sta- 
nislovaitis laikėsi visai rimtai, 
kaip daktarui ir tiko. Tačiau 
jo žmona neišlaikė. Klykavo ir 
kumščius suspaudusi brukosi į 
klubą. Piketininkam ir pašali
niam stebėtojam tai sukėlė gar
daus juoko. . .. x

Vargšai tie marksistai- Išvy
dę ką ateinant ar atvažiuojant, 
nuo klubo laiptų nieko gėrės-' 
nio neturėjo pasakyti, kaip tik
tai šaukti “Roma, Roma!”. Juo
kinga, ar ne? Tik neseniai pa
ti komunistinė “Laisvė” rašė, 
kad “kolkas” reikia ir dvasi
ninkų talkos. Girdi, ir popie-

Rūfa K ilmonytę
Lietuvos vyčių Los Angeles 

kuopa sausio mėnesio susirinki
mą turės pas savo narę, filmų 
ir televizijos aktorę Rūtą Kil- 
monytę Palm Springs mieste, 
kur ji neseniai įsigijo vilą. Tai 
bus visos dienos išvyka į Palm 
Springs miestą, esantį apie 100 
mylių nuo Los Angeles miesto. 
Susirinkimas įvyks sausio 31, 
sekmadienį. Kuopai šiais me-

Los 
Angeles ateitininkai turės di
džiulę šventę ir vakarą, kurį 
ruošia visi trys vienetai (moks
leiviai, studentai ir sendrau
giai) kartu. Į šią šventę atvyks
ta Ateitininkų Federacijos va
das S. Sužiedėlis iš New Yor-

JAV pasiliks iki Ateitininkų ju- 
bilėjinio kongreso, kuris bus 
Chicagoje rugsėjo 2-4.

Hartforde vyksta komedijos... 
Ir ta^ nėra jokia paslaptis. Kas 
norit sužinoti visą teisybę, pri- 
sistatykit į parapijos mokyklos 
salę sausio 30 dieną 7:30 vak. 
Būsit nustebinti tuo. ką gir
dėsite ir matysite scenoje. Ir 
jei tai nesukels ūpo. tai labai 
gaila. Turėsite dar likti ir ant
rai programos daliai — šo
kiams. Grojant importuotam es
tų orkestrui - kapelai, galėsit 
taisyti ūpą užsikąsdami ir užsi
gerdami prie bufeto ar prie pa
togių staliukų.

Rimtai kalbant, komedijų va
karas 'KraiMam* veidrodyje" 
(statomas Hartfordo lietuvių dra 
mos studijos, vadovaujamos Ip. 
Tvirbuto) įvyks minėtą dieną 
ir valandą gražiai išdekoruoto- 
je parapijos mokyklos salėje. 
Visi sakysite — ‘Tokio vakaro

CAMBRIDGE, MASS.

Valerija Jankauskaitė, ilga
metė choro dalyvė ir solistė, 
ištekėjo už Kazimiero Mikšio. 
Moterystę palaimino Nekalto 
Pr-asidėjimcu.parapijos klebonas 
kūn. Juškaitiš. šv. Mišių mėtų 
giedojo choras ir solistas Al
fonsas Kontrimas. Vaišės įvy
ko lietuvių klubo patalpose. 
Vaišėse dalyvavo daug pažįsta
mų ir giminių, atvykusių ir iš 
kitų miestų.

tą vakarą specialiai skiria lie
tuviams. To vakaro šokių me
tu Lawrence Welk pažadėjo pa
groti keletą lietuviškų dalykų. 
Šokiai Aragon Ballroom salėje 
tęsiasi nuo 8 vai. 30 min. va
karo iki 2 vai. ryto. Šį vakarą 
su Lawrence Welk organizuoja 
Lietuvos vyčių Los Angeles kuo
pa. Visi lietuviai kviečiami tą 
vakarą dalyvauti Lawrence 
Welk šokiuose. Papigintus bi
lietus galima gauti pas vyčių 
kuopos narius.
Nauja lietuvių respublikonų vie

nete valdyb
Kalifornijos lietuvių respub

likonų vieneto nominacinis ko
mitetas, susidedąs iš pirm. Bro
niaus Budriūno, sekr. Leonar
do Valiuko ir narių — Juozo 
Truškausko, Juozo Raibio ir Vy
tauto šeštoko, parinko šios su
dėties valdybą 1960 metams:

Pamataitis; val-

Per radiją ir paskleistais la
peliais išpūstas pavergtosios 
Lietuvos vaizdų rodymas spro
go, kaip kokia didelė pūslė. 
Rengėjam gali tekti dar primo
kėti, o norėjo susimedžioti ne
gudriuosius, kad padėtų toliau 
šiame krašte varyti komunisti
nę propagandą. Pasirodo, lietu
viai nėra jau tokie negudrus, 
kad ir pasiilgę savo krašto tik
rųjų vaizdų ir žinių.

__ Buvogražu ir juokinga ste
bėti, kaip rusam pataikaujan- 
tieji lietuviai, rinkęsi tų komu
nistinės propagandos vaizdų žiū
rėti, neriūnosi ir spaudė kumš
čius, gąsdindami piketininkus, 
kad jie atsitrauktų. Jau iš to 
galima buvo suprasti, kad tau
rūs žmonės kumščiais kitiem 
negraso.

Atrodo, kad rusai neveltui 
vežiojo po pavergtąją Lietuvą 
atrinktus šio krašto savo talki
ninkus, tariamus “ekskursan
tus”. Pavežiojo ir, matyti, pa
mokė naujų metodų ir takti
kos: kaip reikia veikti lietuvių 
tarpe, neminint komunisto var
do, kuris kitus savaime atbai
do, kad būtų geriau į lietuvių 
visuomenę. įsisprausti. Iš Pitts- 
burgho po Lietuvą “ekskursa- 
vo” J. Mažukna ir J. Mažeika.

J. Mažeika buvo žinomas jau 
nuo seno komunizmo garbin
tojas. Kai kam dar buvo neaiš
ku. Kartais kildavo ir ginčų, dėl 
ko jis išjungtas iš lietuviškos 
veiklos. Girdi, kai. kurie veikė
jai jo nemėgstą. Mat, jisai ligi

— Lietuvių Enciklopedijos
XIX tomas jau išsiuntinėtas 
prenumeratoriams.
apima pabaigą raidės M ir pra
džią N. raidės. Liet. Enciklope
dijos leidykla greitai išspaus
dins solisto A. Kutkaus knygą 
apie dainininko gyvenimą.

bas, Brooklyne, dr. S. Kerpytė, 
dr. J. Dičpinigaitis, dr. A. Snieš- 
ką, J. Passick, J. ir dr. H. 
Montvilai, J. Garšva, O. Kubi
lienė, J. A. Babiliai, dr. *V. Sla
vinskas, Liet. Prekybos Rūmai. 

> 21.85 — Pab. Moterų Tary
bos Liet. Atst Klubas.

pirm.
dybos nariai (jie pareigomis pa
siskirstys patys): J. Kojelis, J. 
Andrius, K. Liaudanskas, B. 
Čiurlionis, J. Truškauskas ir G. 
Rudelis. Į valdybą automatiškai 
įeina buv. pirm. C. Lukšis. Gar
bės teisman nominacinis kotni-

11 dol.
Krušinskas.

Po 10 dol.: L. Norkus, dr. L. 
Plechavičius, A. Thompson, P. 
A. Matekūnai, kun. J. Pakalniš
kis, O.: Danisevičiūtė, Raulinai- 
tis, Gintautai, J. K. Klimavi- 
čiai, dr. Julia Trojanas, J.

Po 20 dol.: dr. V. Paproc- ban> A. Mičiulis, V. Beleckas, 
kas, kun. T. Narbutas, A. ir A. Vikrikas, J. Šalkauskas, K. 
V. Zikarai, dr. J. Budzeika, P. Vainius, kun. A. Račkauskas, 

Brooklyne. Janulevičienė, J. Liaūkus, dr. -J- Lipnickas, A. Vainius, J. Da-
70 dol. — Buffalo, N.Y. Lie- A Goeldnerienė, J. ir E. Rat- nilevičius, A. Žemaitis, K. ir B. 

tuvių Klubas. . ................... “ ‘

Edvardas Martišius, turėda
mas gerą patirimą automobilių 
remonto darbe dar Lietuvoje, 
čia gilino žinias eilę metų dirb
damas žymesniuose garažuose. 
Susipažino su skirtingų stab
džių, perdavimo greičių, dažy
mo naujybėmis ir kitais šios 
šalies auto mašinų patobulini
mais. E. Martišius, domėdama
sis šiuo darbu, tapo ne tik ge
ru ir sąžiningu specialistu, bet 
ir geru patarėju įvairiais atve
jais mašinai sutrikus.

Prieš trejetą metų jis apsi
sprendė Įsigyti saVO įmonę 'ir 
savarankiškai savo amatą tvar
kyti. Šiam reikaluo apie 10 myl. 
nuo Norwoodo (715 East St., 
Wrenthom, Mass.) nusipirko di
delį sklypą su senu namu. Da
bar čia jau matome gražų gy
venamą namą ir moderniškai 
įrengtą garažą su remonto, da
žymo skyriais ir gazolino stoti
mi.

Būdamas geras specialistas, 
turi darbo pilnas rankas. Jam 
talkininkauja jo žmona Broni- 
slava parduodama gazoliną ir 
tiekdama atsargines dalis re
montui. Protarpiais padeda ir 
sūnus Edvardukas. Klijentų tu-

■ rįs ąet iš tolimų apylinkių. Lie
tuvių >esą nedaug, o jų galėtų 
būti daugiau ir net iš arčiau.
Artimoje ateityje Martišius yra 85 dol Apreiškimo parapija, 
suplanavęs savo garažą plėsti, 
pasilikdamas sau tik vadovavi
mą ir priežiūrą. tuvių Klubas. keliai. P. Elvys, V. Zelenis, dr. Gedeikai, K. ir V. šventoraičiai,

Šia proga Naujaisiais Metais Po 50 doL: Briedvaišis, Barr b. Matulionis, M. Molynas, Tė- Dumbrienė ir duktė, E. ir M.
Martišiai buvo susikvietę ' * ’ ’ ~ ~
woodiečius savo draugus ir ar
timiausius bičiulius iš Bostono. 
Besivaišinant ir besilinksmi-

Lawrence Welk, kurio televi- tais vadovauja Miss Ann Lauri- 
zijos programa perduodama vi- naitis, maždaug prieš 10 metų 
sam kraštui, vasario 26, penk- iš Elizabeth, N. J., atvykusi A- 
tadienį, didžiulėje Aragon Bali- merikos lietuvaitė, 
room salėje (Pacific Ocean Pk., ..
Santa Momca mieste), kur jo . .x. . . ,,__ _ . . . ’ ateitininkų vakarasorkestras nuolat groja šokiam, T , ...b J Vasario 7, sekmadieni,

tetas rekomenduoja V. Kaz
lauską, V. šeštoką ir B. Star- 
kienę; kontrolės komisijon — 
J. Raibį, F. Kudirką ir A. Ą- 
žuolaitienę. Metinis susirinki
mas įvyks sausio 31, sekmadie
nį, 12 vai. (tuoj po sumos) šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Vi
ri nariai ir norintieji įstoti į šį 
vienetą kviečiami dalyvauti. 
Siame susirinkime valdyba bus 
oficialiai išrinkta.

Vyčiai aplankys

Balfo vajaus metu Didžiaja
me New Yorke aukojo:

300 dol. Viešpaties Atsimai
nymo parapija Maspethe, N.Y.

150 dol. dr. Tadas Savickas.
Po 100 dol.: Barbara Rocke- 

feller, E. čiočys ir A.C.W. of 
America, per 54-to skyriaus de
legatą Vytautą Ubarevičių,, Jo
kūbas Stukas.

nauskai, A. Samušis, J. ir S. 
Ruokis, A. ir P. Machuliai, S. 
ir V. Vasikauskai, kun. dr. S. 
Valiušaitis, V. M. Lukas, J. V. 
Šileikiai, A. Novickis, J. V. Bra
zaičiai, Mrs. M. Unikauskas, J. 
Valaitis, P. ir B. Skardžiai, P. 
Naujokaitis, R. ir A. Gudaičiai, 
J. Savickas, V. Švipas, A. Gal
elius, P. Adomaitis, A. Mika- 
lausky, J. Meldutis, V. Mačiū
nas, A. Kudirka, prel. J. Bal- 
kūnas, S. ir S. Steckis, Vyt. 
žukas-žukauskas, B. Bobelis,
O. Mikšytė, V. O. Dovydaitis, 
Amer. Liet. Tautininkų Klubas,
P. Juška; A. Jakelaitis, S. Bi- 

kad rutis, A. Krinickas, M. Dauše-
vičius, S. Ziupka, J. Sirusas, 
Amer. Liet. Inž. Archit. Sąjun- 

(Nukelta į 7 psl.)

— Worcesterio moksleivių 
ateitininkų St. Šalkauskio kuo
pa sausio 30, šeštadienį, šv. Ka
zimiero parapijos salėje ruošia 
Maironio minėjimą. Programo
je bus paskaita, deklamacijos 
ir dainos, kurias išpildys Wor- 
cesterio meno mėgėjų ratelis. 
Po minėjimo bus vaišės ir pa
silinksminimas. Ateitininkų Fe
deracijos Valdybą atstovaus inž.. 
Juozas Rygelis referentas 
moksleivių reikalams.



SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

GR 7-1130

DETROIT, MICH,

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE PROGOS

(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

JONAS DAUGIRDAS

DIDŽIAUSIAS VOKIEČIŲ BATŲ FABRIKAS

IŠPARDAVIMASSkaitykite ir platinkite

MOTERIŠKI BATUKAI

$098VYRIŠKI BATAI

DARBO VALANDOS

Šiam tiks'ui Jums sąžiningai ii 
daug pigiau, negu kur kitur, pa
tarnaus bendrovės atstovas

Adam Stankūnas, Realtor 
Vytautas Kvietkauskas, Salesman

Prilaikome nors ir ne visų fasonu—tačiau visų dydžių
Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

Kasdien iki 7 vai. vak 
Pirmadieniais iki 6 vai. vak

‘VESTUVIŲ-” repeticijos metu Chicagoje.

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

335 East *6th St. 
tarp 1 ir 2 Avenue 
NEW YORK CITY 

Tel.: EN 9-3045

Dar vienas klausimas:

New 
proga 
užre- 

taipgi 
radijo

sų pageidavimas lietuvių vi
suomenei?

Lietuvių visuomenės lanky
masis koncertuose ir spektak
liuose yra didžiausias moralinis 
bei materialinis mūsų ramstis. 
Laukiame visų atvykstant Į 
“Vestuves” sausio 24 d. 3 vaL 
popiet Marijos mokyklos salė-

Chicagos Dainavos meno an
sambliui kuris laikaą vadovauja 
ne. tik ūgiu, bet savo sugebėji
mais bei entuziazmu dainai di
delis .žmogus — Vytas Radys. muzikinius veikalus, kurių, de- 
šiuo metu ant jo pečių gula ja, nėra gausu. Iškįlo tad 
daug rūpesčių ršium su. naujo 
veikalo — “Vestuvių” —- pa
statymu.

Norėdami apie tuos darbus 
paparakoti lietuvių visuomenei, 
kreipėmės į ansamblio pirmi
ninką, prašyt ani pasisakyti 
kai kuriais klausimais, susiju
siais su “Vestuvėm”.

Dainavos ansamblis nuo sa-

mos sios 
vinskio -

. Savaime suprantama, kad ne- 
tengvaLRuošiant. scenai naują 
veikalą, reikėjo parinkti dainas fccks''yraansamblio -nariųirjū- 
ir tautinius šokius, pakviesti re- 
žisorių, sutelkti vaidintojų ko
lektyvą, pasirūpinti dekoraci
jom ir k. Bet visa tai jau pa
daryta. ansamblio vadovybės 
bei jo narių ryžto dėka.

— Įdomu, kiek pastatymas 
kainavo? Ansamblio nariam, 
rodos, nieko nemokate?

Teisingai. Nei ansamblio va
dovai, nei režisorius, nei artis-

grindinio 
mašinom 
šios salės

tai talkininkai, nei ansamblio 
nariai jokio atlyginimo negau
na. Vis dėlto veikalo pastaty
mas įdainuos nemaža — apie 
2,500 dolerių. -

— Ar tokiom sąlygom an
samblis begalės' ilgai laikytis?

Į tai nėra lengva atsakyti. 
Tačiau ansamblio narių ryžtas 
lietuviškam reikalui yra gana 
didelis.

— šiemet ansambliui sueina 
15 metų sukaktis. Kaip ji bus 
atžymėta?

Atsakysiu trumpai: sukakčiai 
paminėti šį rudeni esame nu
matę surengti vokalini koncer-

Susitikimas — 
Gaidamavičiaus 
didvvris, šventasis.

Vargšai storuliai!
Filipinų geležinkelių tarnau

ji tojam įgrįso su tėvais ginčy- 
> tis, kad jų vaikai jaunesnio 
'X amžiaus, negu atrodo. Geležiu 
■; kėlių valdyba išleido naują į-

■ sakymą: už vaikus mokėti pa- 
gal svorį, o ne pagal amžių.

i Žiurkės ir vedybos
^ Tndonezijos mieste Indramju 
-j _ priviso daug žĮųrkių. Miesto 
k 'valdyba išleido įsakymą: kiek-

* viena susituokianti pora, jei no-
- ri gauti leidimą vesti, turi pri- 
j statyti 25 žiurkių uodegėles.

Lengva būti laimingam
f Prancūzų kino artistas 

Jacųuet Tati pareiškė: “Turčiam 
prasčiau, negu beturčiam. Tur
tingieji bijo,-kad nepasidarytų 
vargšai, o vargšai nebijo pra
turtėti”. Tasai artistas galėtų

• savo pinigus išdalyti vargšam ir 
pasidaryti laimingu.

- Kas gali duoti leidimą
^-nusižudyti?

; Vakarų Vokietijos parlamen
to rūmuose, Bonnoje, yra toks 

j " koridoriuje Įspėjimas: “Be gąis- 
rininkų leidimo griežčiausiai 
baudžiama šokti per langą”.
Popiežiaus svoris . .

. Popiežius Jonas XXIII paste- 
’ bėjo, kad yra padidintas skai

čius nešikų, kurie jį šv. Petro
■ bazilikoje neša kėdėje. Popie-
- žius nusijuokė: “Nėra abejonės,
- kad už savo pirmtaką esu sva- 

resnis”.

rengimus, o garso sistema 
(sound systėm) yra tokia, ku
riai gali prilygti tik viena sa
lė Holywoode ir viena 
Yorke, todėl bus gera 
visą Dainavos koncertą 
korduoti į juost::. Scena 
pritaikyta televizijai ir 
transliacijai. Yra ir filmavimo 
aparatai.

Šokių salės grindų plotas 
6,000 kvadratinių pėdų.

Kai mūsų mieli chicagiečiai 
atveš dekoracijas su sunkveži
miu, tai pavažiuos po scena ir

1 nau
jo .veikalo klausimas. Jeroni
mas Ignatonis ansamblio vado
vybei tada pateikė savo para
šytą veikalą — “Vestuves”. Ži
nodami, kad ankstesnieji Dai
navos spektakliai lietuvių pub- 
likos buvo mielai lankomi, taip 
ir pradėjome ruoštis šio veika
lo. premjerai.

—■ Ar taip jau lengvai vis-

su visu sunkvežimiu bus užkel
ti į viršų.

Labai svarbu pi biikai, kad 
po sale yra 750 vietų mašinom 
statyti garažas ir nuo 5:30 vai. 
popiet už visą vakarą už vie
ną mašiną reikia mokėti tik 75 
centus. Iš garažo keltuvas pa
kelia žiūrovus prie salės pa-

VILNONRS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS k VIETINES

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

vilnonės skaros ir .šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

HOELAND MACH1NE CO.
40 Cherry Street, East Hartford, Conn. 

kurios savininkai yra amerikiečiai lietuviai, ieško darbi
ninkų sekančioms mašinoms:

T U R R E T LATHE,
ENGINE LATHE,
M I L L I N G M A C H I NE.

Lietuviai, kurie gali tomis mašinomis dirbti arba norėtų 
išmokti, pasinaudokite gera proga gauti pastovų 
darbą lietuviškoje įmonėje

Maloni lietuviška aplinkuma:
ligos darbo valandos.
Geras atlyginimas.

Pasiteiravę nesigailėsite

Įėjimo. Taipgi yra 
statyti aikštė tarp 
ir Veterans Memo- 

rial Bldg., kur už mašinos pa
statymą reikia mokėti vakarais 
tik 25 centus.

Vaikai iki 14 metų, kurie 
atvyks drauge su tėvais, bus 
Įleidžiami veltui. Visas koncerto 
pelnas skiriamas lietuvybės iš- 
laikvmui. V. Keikus

SIUNTINIAMS I LI ETUV Ą !
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

Užantspaudavo patį originale
Milane vienos bendrovės se

kretorė buvo patraukta į teis
mą už savo boso įžeidimą, -lai 
jisai diktavo jai raštą, t i ji nu
sigriebė antspaudą ir išmarino 
jo veidą ir rūbus bendrovės 
vardu: “Campos ir Co.’’.

Suaugęs jaunimas sausio 23 
ruošia šokių vakarą šv. Alfon
so parapijos salėje.

Algirdas Kalnietis Naujų Me
tų dieną buvo sunkiai sužeis
tas automobilio nelaimėje. 
Sveiksta So. General ligoninė-

Juozas Strazdauskas sausio 
10, bežaidžiant futbolą, buvo 
smarkiai sutrenktas. Gydosi Ma- 
ryland General ligoninėje.

Strazdauskų šeima aktyviai 
dalyvauja parapijos gyvenime.

Vincas Šulinskas, senos kar
tos lietuvis, mirė sausio 12 na
mie, 8218 Longpont *load. Dun- 
dalke, Baltimorės priemiesty
je. Gedulingos mišios už jo sie
lą aukotos šv. Alfonso bažny
čioje sausio 16. Palaidotas Sal- 
džiaušiosios širdies kapinėse. 
Liko nuliūdę sūnūs Antanas ir 
Vincas, dukros Elena ir Julija 
ir eilė anūkų.

Šv. Vardo draugijos nariai 
sausio 10 per 8:30 v. mišias 
bendrai priėmė komuniją. Nors 
mūsų parapija nėra didelė, bet 
ši draugija yra viena iš gau
siausių mieste. Kviečiami prie 
jos prisijungti ir tie vyrai, ku
rie dar nepriklauso.

Sidabrinis jubilėjus suėjo, 
kaip mūsų parapijoje yra Ste
buklingo Medaliko novena. Sau
sio 10 prel. L. Mendelis auko
jo padėkos mišias ir pasakė pa
šneksią, kaip prieš 25 metus 
mūsų bažnyčioje buvo Įvesta ši 
novena. ‘ .

Pradžios mokykloje šiomis- 
dienomis buvo semestriniai eg
zaminai.

Lietuvių melodijos radijo va
landėlės vakaras Įvyko lietuvių 
svetainės salėje sausio 16 ir 
sutraukė daug publikos. Valan
dėlę veda J. Juškevičius ir K. 
Laskauskas.

Lietuvių postas 154 sausio 
31 Fort Howard veteranų li
goninėje rucšia pobūvi ir bingo 
žaidimus. J’radžia 7 vai. vak. 
Pelnas skiriamas veteranams.

58-02 Myrtle Avė.
Ridgevvood-Broolclyi 

<el.: EV 1-3727

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
If Ą v oje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
■Ve vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe;o, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IfTII? galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa~ 

čiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

o f f e r s
A COMPLETE REAL ES't'ATE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL ESTATE. SALES 
APPRAISALS. MORTGAGES

& MANAGEMENT INSURANCE 
FIRE. CASUALTY. LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS
FOR FAST ACTTON

AND PREFERRED ATTENTION, 
“SEE ADAM FIRST”

200 ORCIIARD STREET NEW YORK 2, N. Y.
Tel.: AL 4-8319

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

--------- REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE ---------
Esant reikalui aplankys ir namuose -

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

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

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

ADAM R E A L T Y C O 
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth, N. J.

EL4-I570

Siuntiniai į Lietuvą per
LOHDOMO LIETUVIU 

PREKYBOS B-Vf

Dolnn. S.J. • May 1«i
Aniv. S J. • Jwne 19: Ores* Parade -■Fathrr Th>rn->. A Rurkr S J • 
J rfv 20: Reinlorcements--Fath'-r Thoma. J 0'Thiy.zS J. • Auq. 17: Ticttcs 
nf Cb’-l,’ The L»-»der F«thcr Raym'-nd J RiMuf S J. • Šept. 21: Tran«-

F»»b«-r J»4>n I, C<wwn»Uy. SJ • Oct. 19: Lrgton of Honor Fat!>< r 
A Rnllv S .1 • Nov. H»: Foreifln Pol Cy FithiT «k->rx<- E Fiat- 

trry. S J • Ore. 14:. United for Vlctory Fath«r Rr>twrt I. Gannnn. S.J.

EVENINGS OF RETREAT for Workinq Men and Wcmcn 
7:00 to 8:30 P.M. — Third Wedne$day of Each Month 

SAINT IGNATIUS LOYOLA CHURCH
84th Street & Park Avenue, Manhattan

U60 SCHEDULE INSIGHTS INTO IGNATIAN SPIRITUALITY 
Jan. 20: Mi* Spirltual Campaign—Fr. Edwxr<l I«. Murphy. S.J • Feb. 17: 
Plan of Sattle -Fath«-> Jr^ph J. W»1ter. S.J. • Mar. 14: Orderi for the 
Oay—Fnth»r Wa1t«>r J FhirKhnrilt. S.J. • Apr. 20: Secret Weapon»-F»th«-r 
Ch-irfr-F F X S.J. • May 1S: The Battle Jomed • Fathrr E Paul

Sausio mėn. 30 d. 7 vai. vak. 
Henry ir Edsel Ford Audito
rium salėje Dainavos ansamb
lis iš Chicagos stato muzikinį 
veikalą “Vestuvės”.

Kadangi ši salė, kuri yra 
miesto centre — Woodward 
Avė. prie upės — pastatyta tik 
prieš porą metų, todėl noriu 
apie ją suteikti šiek tiek žinių.

Salė yra viena iš moderniau
sių ne tik Detroite, bet ir vi
soje Amerikoje. Ji pastatyta au
tomobilių karaliaus Henry Ford 
ir jo sūnaus Edsel garbei. Pri
klauso Detroito miestui. Salė 
taip išplanuota, kad iš visų vie- 

Juozas Valčeska (Walsh), se- tų matomumas yra labai geras, 
nos kartos lietuvis, ilgai sirgęs, Erdvi. Vien tik scena yra 120 
mirė sausio 13 savo namuose, pėdų pločio ir 40 pėdų gylio. 
Buvo siuvėjas ir dalyvavo įvai- Turi visus moderniškiausius į- 
riuose lietuviškuose parengi
muose. Mišios buvo-aukojamos 
už jo sielą sausio 18. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse 
Liko liūdinti žmona Pranciška, 
sūnūs Juozas, Vincentas ir Ed
vardas, dukros Amelija ir Li
lė. Jonas Obelinis

Solistė Lionė Juodytė—Mat- 
hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nys iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gautF ■p^JTnjThkų'; '495-4^2^ 
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

bulaitis ''“o'aMa

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

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

BANGA TELĖVISION
Sav. V. ZELENIS

3423 STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N Y APptegate 74349

viėnmteų katalikiškojo jauni
mo žurnalą.

Ke na dešimt kartų per me
tus Prenumerata JAV ir Ka
nadoj metams. $500 dol., pu
sei metų 3.00 dol. Kitur užsie
nyje metams 3.00 dol.

Ad^sas Ateith, 916 W»l- 
loughby Avė., Brooklyn 21. 
N. Y Tel.: GTzinmore 2-2923

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama? Šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

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

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

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertinta*

Papigintomis kainomis Dar
bininko administracijoje gauna- 

knygos: Zenono I- 
šv. Kazimieras — 
J. Gailiaus — 

; — 1 dol., dr. P. 
Milžinas. 
- 1 dol.. 

A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol., pridedama 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

Mūsų laikų civilizacija ...
Prancūzų laikraštis “Combat” 

kurį yra redagavęs Nobelio lau
reatas A.. Camus, neseniai žu
vęs automobilio katastrofoje, 
apskaitė ir pranešė: “Paryžiuįjei 
yra 12 procentų daugiau tele
vizijos aparatų negu vonių”. 
Rašytojo prisipažinimas

Anglų žymus poetas T. S. 
EHiot kartą pareiškė: “Savo 
ankstyvesnėje poezijoje randu 
eilučių, kurių nė pats nesupran
tu”. Pabandykite tai pasakyti 
kai kuriem mūsų poetam . .

J



► vajaus

rmĮOininlfM laimėjo
Brooklyno E. D. YMCA krep

šinio pirmenybėse Lietuvių At
letų Klubo vienetas laimėjo dar 
vieną pergalę — įveikė Q5 pa
sekme 80:28. Pati pasekmė jau 
parodo, kad mūsiškiai didelio 
pasipriešinimo nesulaukė. Pra
našesni ūgiu ir svoriu, laimė-

Šlapelis, A. Sodaitis, V. Ceče-

parodo, kad

nešesni ūgiu ir svoriu, 
jo lengvai. Priešininkas tuo 
tarpų pasirodė nepilnos sudė
ties, tad negalėjo stipriau pasi
priešinti, kaip pirmose rungty
nėse. LAK dabar su, keturio-

laimėjimais stovi antroje vieto
je po pirmaujančių Tramps, ku
rie dar vis eina be pralaimė- 
jimo.

Penktadienį vakare jaunini 
taip pat laimėjo 31:28.

Kiek pakeitus pirmenybių 
tvarkraštį, LAK žaidžia šį šeš
tadienį su latvių Rakte. Pirmą
sias rungtynes esame latviam 
pralaimėję. Beje, ta pati lat
vių Rakte ir .tose pačiose YM
CA patalpose žaidė su Švedi
jos valstybine rinktine ir te- 
pralaimėjo apie 10 taškų skir
tumu. Mūsiškių ir šį kartą lau
kia sunki kova, nes be Tramps, 
latviai yra vienintelė komanda 
lygoje, galinti lygintis su atle-^ 
tais savo ūgiu ir fiziniu pajė
gumu. Tik LAK techniškas pra
našumas turėtų atnešti mūsiš
kiams pergalę. Rungtynių pra
džia 8 vai. vak. 179 Marcy Avė.

Futbolas
Pereitą sekmadienį ledui ap

traukus visas New Yorko fut
bolo aikštes, jokių rungtynių 
nebuvo. Kitą sekmadienį LSK 
žaidžia su Bridgeport SC. Rung
tynės įvyks Swedish FC Field, 
Fairfield, Conn. Pirmosios ko
mandos pradeda 2:30 vai., o 
rezervinės (jei mūsiškiai pasi
rodys) 12:45. Jauniai žaidžia

Natienal Fomdaties 
reteardi b mrkhg 
te pravert the 
tragedy of crippling 
diseases

birth defects 
arthritis 
polio

JOIN THE 
MARCHOF

kas, J. VBpišauskas, R. Marke- 
vietas, J. A. ir T. Šlepečiai, 
A. šetvytis, J. V. Pažemėnas, 6 <loL- M Knnnaas, l.

P. Narvydas, J. šulskas, Ą. Se-

Valukevičius, Š. Jankauskas, V. 
Vaičiulis, dr. A. Starkus, E. 
Aleksa, A. Reventas, M. Vam- 
butas, A. Varnas, G. Okunis, 
O. Labanauskaitė, B. Jankaus
kas, J. A. Raulinaitis, K. Bra
zauskas, B. Vendus, Svalbonas, 
dr. S. Virkutjs, V. Katinas, V.

šeta, J. Blažaitis, dr V. Inge- 
levidus, A. Sniečkus.

Po 5 doL: V. Kiukys, M. Baz- 
gaitis, A. Daukša, H. Budries, 
J. Šneideraitis, A. Pūras, J.

/E. ir J. Burduliai, Z. ir J. Ado
maičiai, A. Poderis, Yočis, 
R. Bingelis, J. Černius, J Kaz
lauskienė, O. Jonaitiene. A. 
Matthews, A. Šilbajoris, J. Ki- 
bickas, E. Mekys, V. Wilutis, 
K. Klibas, S. A. Bacey, K. Bie
linis, J. Jankus, A. ir M. Gal
dikai, Nelle Ch. Johnson, VL 
Baltrušaitis, M. Brakas, V, ir 
A. Košubai, O. Jasaitienė, B. 
Škirpienė, J. Jonaitienė, K J.

V. Milukas, V. Tedvilas, L Ga- 
siliūnas, E. ir J. Žukai, A- Gri
gaitis, J. Makauskis, Z. ir M. Norvilą, E. Jermala, M. Slavins-

ban, J. Genaiti^ P._ V. Vygan
tas, dr. A Gylys, V. R. Saldan
tis. DDS, Ą. Ryliškis, V. Ras- 

~ tenis, V. Vaškūnas, J. P. Kuni
gėliai, P. Šimkus, J. Shukis, 
J. Landsbergis, A G. Gudeliai,

lis, J. Lauciškis, J. Skarulis, P.

tašys, B. ir V. Labučiai, kun. 
V. Dabušis, E. Urban, U. Sasis, 
B. Smetona, K. Kaminskas, J. 
Varnės, P. Nekrošius, J. Ga- 
runkštis; M. . Erčius, A. Ošlapas, 
dr. A. Grigaitis, E. Vitkus, A. 
Sukaitis, P. ir N. Kleizai, J. Cei- 
lius, P. Kidolis, A. Barusevi- 
čienė, V. Radzevičienė, P. Ur- 
baitienė, E. Povilanskienė, A. 
Maceika, E. Rytėnienė, A. ir 
M. Senikai, Ch. ir O. Barauskai, 
J. Bichnevičienė, A. Mažeika, J 
Rauba, M. Kregždienė, V. Biru
tis, G. ir R. Rajeckai, A. Po- 

__  ______ dresienė, S. Slikas, S. Cerebie- 
P? želvys, V. Žemantaūskas, jus, A. Petroliūnas, kun. J. Mak- 
Vyt. Vaitekūnas, S. Aromiskis, ^ys» Stankus, T. Cirkelis, A. 
J. Kasakauskas, E. Gagas, kun. 
L. Jankus, B. Valmontas, SLA 
242 kuopa, J. Narvydas, dr. V.

H. E. Davaliai, Ant. ir Andr. 
Dičmonai, V. Steponis, V. Ši- 
lėnas, M. Didžiunaitienė, P. 
Rimininas, J. Ginkus, J. R. Bud
rys, A. Simutis, V. Stašinskas, 
S. Nutautas, šv. Juozapo para
pija Scrantone, kun. V. Piktur
na, L. M. Virbickai, A. Bendo- 
rius, J. Remėza, V. Barčiaus- 
kas, K. Karechka, J. Alyta, J. 
Vištartas, Frankai, A. Mažiulis,

įlys, J. Stankus, T. Cirkelis, A.

das, J. Čekanauskas, V. Lilei- 
ka, E. čiurlys J. Stranevičius, 

(bus na. giau)

The Hillcrest Motei
IN ROSLYN, LONG ISLAND 

after 32 years of individual owner- 
ship has been taken over by ą new 
owner.
Plans are being made to redecorate 
it and restore it to it’s original 
beauty. A few changes have al- 
ready taken place, such as 4. r e e 
television, ample parking — and in
dividual Service of every type.
Located in the heart of Long Island, 
on' the North shore, it’s accomoda- 
tions are aimed at a home-like at- 
mosphere for the traveling public. 
Located on Northern Blvd. just one 
block from thė famous Miracle Mile 
ip Manhasset, it is just far enough 
off the main road to afford apleas- 
ant stay surrounded by beauty and 
complete comfort.

S _____ .... .. r .....

AR JOS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdrandos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.^
Kreipkitės:

ALBERT F. PETĖRS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-14 Jamaica Avė. Woodhaven 21, N. Y.
~----- . _ Tel. VI 3-1477 r

NAMŲ ADRESAS ----------- —
106-53 — 95th Street ‘ Ozone Park 17, N. Y.

)@©S©®©©©®<

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

(Money Orders), Mutual Funds
i Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
Tel.: VI 7-4477

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

ROMAN FUNERAL CHAPFJ

didmeisteriu Tolus iš Leningra
do ir Suomijos meisteriu Ne
miela; kitas dešimt — Mikėnas 
laimėjo! .
Romanas Arlauskas, Australi
jos liet, sporto šventėj, Adel
aidėj, įveikė Augustinavičių, 
Kazakevičių ir Giedrį, vienok 
šachmatus laimėjo Sydnejaus 
komanda su 6 tš., Adelaide 5^, 
toliau Melbourno ir Geelongo 
komandos. Žaidė po 3 vyrus, 

Farmers Ovai Nr. 2. ’ bais pryzais: už geriausią teo- komandoj.
.? Aflėtas retinę partiją (ispaniška, prieš Sydnejuj iškilo V. Koženiaus-

latvį Klavinį) ir geriausią fini- y. Maščinskas. Koženiaus- 
Šą (laimėjo 5_iš eilės partijas). N.s.w. p-bes laimėjo
Čia jis įveikė 9-tam rate pre- prieš ilgametį Australijos meis- 
tendentą j pasaulio čempionus teri pn-jv 
didmeisterį M. Tai, 10-tam — 
V. Vokietijos meisterį Tesch- 
nerį, 11-tam — Klavinį, 12-tam vių B sužaidė . 2-2, su Check- 
— latvį Gipslį ir 13-tam — J. 
Franzą iš R. Vokietijos.

Boston Sunday Globė, minė
damas Rygos tarptaut. turnyro rungtynes tik su dviem žaidė- 
pasekmes, pabrėžė, kad tikroji — — 
naujiena, tai, “comeback of V. 
Mikėnas, famous Lithuanian 
master of the ‘30’s, who fin
ished second.”

Išties, šis Mikėno puikus pa
sisekimas ras plataus atgarsio 
šachmatų pasauly. Mikėnas Ry
goje pririnko 11-2 taškų! Taš
ką pralaimėjo turnyro nugalė
tojui didmeisteriui Spassky, o 
dvi partijas baigė lygiom; su

<0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOLIC GBOUPS WHO WILL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK, NEW JERSEY, PENN. & 
CONNECTICUT AREAS THIS FALE, AND WINTEB — 
THE FOLLOWING HOTELS HAVE SPLENDID 
REPUTATIONS FOR CLEANLLNESS, COMPLETE 
SERVICES AND FRIENDLY HOMEUKE ATMOS- 
PHERE. J^E HIGHL.Y RECOMMEND THEM FOR THE 

VERT BEST IN HOTEL ACCOMODATIONS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '

CHARLES J RAMANAUSKAS 

Philadėlphia 23, Pa
POpiar 5-4110

UIS Mt Vernon Street

FUNERAL HOME
Vladas Mikėnas, Vilnius, lai

mėdamas antrą vietą dideliam 
12:45 vai. taurės varžybose su tarptautiniam turnyre Rygoje, 
German Hungarians S.C. New buvo dar apdovanotas specia-

ESSEX HOTEL — 13th & FTT.RRRT STREETS, PHILA., PA.
225 Rpoms - $4.50 up. — Best Located in Phiia.
Special Rates to Religious Groupes. 
LOcust 7-6300

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

RELIGIOUS

CLUB ST. LEO

EVERY FRIDAY NIGHT 
from 8:30 pjn. to 12:15 am. 

For persona over 21 
St. Leo’s New Auditorium 

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

REFRESHMENTS

Bostono tarpklubinėse Lietu

mate klubu, nes jie atvyko ke
turiese. Bet prasčiausia, kad 
Lietuvių B komanda stojo į

LEWISBURGEB HOTEL '
136 STREET, LEWISBURG, PA.
41 Rooms ^2.75 Up — Special Rates to Religious Groupes 
JA 3-1216 fe

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

THE RAMBLER INN
U.S. HIGHWAY #30, THOMASVILLE, PA.'
15 Rooms — $3.00 Up — Near Spring Grove School 
Special Rates to Religious Groupes — Spring Grove 5281

ROOSEVELT HOTEL — VALNUT A 23rd STREET, PHTLA, PA.
100 Rooms - $6.00 up - Coffee Shop.
Special Rates'to Religious Groupes 
LOcust 7-1571

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
74 Providence Street 

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

SUSIKAUPIMO VAKARAI 
dirbantiems vyrams ir moterims 

ruošiami kiekvieną trečią mėnesio 
trečiadieni nuo 7 iki 8:30 vai. vaka
re, ŠV. IGNACO LOYOLOS bažny
čioje, 84th St. & Park Avė., Man
hattan, N. Y. šių metų tema:

tis, kurie ir laimėjo taškus.
Massachusetto moksleivių

REAL ESTATE

IN CATHOLIC AREA OF 
SOUTH OZONE PARK, L.I. N.Y. 
1-FAMILY BRICK. Gas heat, over- 
sized detached garage, very modem, 
finished basement, 30x100, anchor 
fence. Very reasonably priced, mušt 
be seen. Telephone JA 9-0557.

IN CATHOLIC AREA OF 
JAMAICA HILL% L.L N.Y.

JAMAICA HILLS—$28,900 —Low 
down payments, walk to subway.

5 Brick & fieldstone detached. newly 
decorated, 8 rooms. 3 batha TV den, 
formai dining room.. finished base
ment. garage. Tel. OL 7-3116.

IN CATHOLIC AREA
OF SILVER BEACH, Bronx, N.Y. 

House with 5 modem rooms 
Near Catholic church and school 

Sacrificing for $8,800
Call after 4 weekdays,all day Sat., 

Sun. T* 9-1779

IN ST. ELIZABETH-S PARISH, IN 
VVOODHAVEN, L.l. N.Y. — legal 
2-fam„ newly shingled, large ce- 
ment block garage, celetex ceiling, 
fully detached, gas heat, 3 up, 3 
down, near shopping, transportation, 
church, school; $14.800; Hl 1-2174.

bridge “Y”, iš tolesnių trijų 
partijų Juozas Venckus laimė
jo 2 taškus, Algis Makaitis lr/2 
ir viena nebaigta (turi pėsti
ninką viršaus), G. Karosas ir 
A. Leonavičius po 1 tašką.

Toronto Aušros komanda 
miesto B lygos varžybose įvei
kė norvegų Vikings 4-2, bet 
pralaimėjo vengrams 11^-4^.

Montrealio miesto p-bėse po 
6 ratų Baikovičius turėjo 4 tš. 
Pirmavo Siklos su 5% tš. Viso 
dalyvauja 68 žaidėjai.

REAL ESTATE

PARK HOTEL — 123 WEST 7th STREET, PLAINCTELD, N. J.
Radio and Television in every Room - Elegant Dining Room - Function 
Rooms and Lounges — Ample Free Parkingi Special Rates to religious 
groupes. PLainfield 6-34OO

BERKSHIRE HOTEL
5th A WASHINGTON STREETS, READING, PA.
248 Rooms — $5J25 Up. — Special Rates to Religious Groupes 
FRanklin 3-5211

STRATH HAVEN INN
YALE & HARVARD AVĖS., SWARTHMORE, PA.
75 Rooms — $5.00 Up — Special Rates to Religious Groupes 
Kingswood 3-O68O

GOVERNOR HOTEL — 4th A MARKEI! STREETS, HARRISBURG, Pa. 
Harrisburg’s Newest and most Modem Hotel. 106 Rooms. $6.50 Up. 
T.V. in every room. Special Rates to Religious Groupes. D. Jacobs, 
Managing Director. Telephone CEdar 4-4041. '

JAMES W1LSON HOTEL — HIGH & PUT STREETS, CARLISLE, PA*. 
55 Rooms - $3.00 Up. Free T.V. - Dinning Room - Cocktail Lounge. 
Special Rates to Religious Groupes. Theodore C. Hyssong, Prop. 
Telephone CH 3-5313

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS. 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

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

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

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

IN CATHOLIC ARBA. IN FLUSH
ING, L.I. N.Y. — Brick Bungalow 
fully attached, 4% room apartment 
upstairs; 3 rms. seperate. Nice gar- 
den. Fine Location. Finished base
ment with seperate entrance easily 
converted into a separate apt. Sac
rificing for $19,000. Owner —5726 
- 163 Street. IN 3-9073.

IN CORPUS CHRISTI PARISH, in 
MINEOLA, L.I. N.Y. — Near Cor- 
pus Christi school; Colonial; 3 bed- 
rooms, 23’ living room with wood- 
burn. fireplace; full dining room; 
w/w carpeting; modem kitehen, 2- 
car garage, laigė plot; $21,000; 
Pioneer 7-8263.

In CHRIST THE KING PARISH 
In LAURELTON, L.l. N. Y.

SACRIFICE — $18,500
3-bedroom randi, finished basement, 

enclosed patįo. Principais only.
LA 8-1631

IN CATHOLIC AREA' 
of FLUSHING L.l. N.Y.

IN ASCENTION PARISH, 
IN REGO PARK, L.l. N.Y.

6236 - 81st Street — Brick 6 rooms, 
knotty pine recreation room, l’/į 
baths. laundry, garage. Near park, 
subvvay, shops. schools. Principais 
only. Asking $22,000. HA 6-5443.

IN ST. MARY'S PARISH 
in CITY ISLAND, N. Y.

BRICK HOUSE
6 apartments — 3 rooms each 

Ali modem improvemento. Free and 
clear. Sacrificing for $20,000. Mušt 
be seen. Owner. City Island 8-1614.

1-family, detached. 6 rooms and 
porch. 1% baths, modem kitehen, 
plot 40x 100, cyclone fenced, 1-car 

garage. $17,600. Telephone
FL 8-7287 or LE 9-3892

PILGRIMAGES

DOMINION BOYS CAMP
STAATSBURG, N. Y.

LOCATION: 258 aeres — on Hudson — 81 mi. N. of N. Y. C. 
HOU3ING: New (1958) dbrmltories; each with own lavatories 

and hot showcrs.
COUNČILLORS: xaverian bbothers

Ali sporto . . Swimming Pool . . . 100’x50’
SEASON: Juiy 1 to A u gust 26th (8 Weeks) 
RATES: Full season $295; Half seanon $160

Regfstruokitts jau dabar 
Specialiai piligrimu kelionei 

j "KrikščIonyMs šaltinį” 
Kelionė priežiūroje dvasios vadavo 

H.E. The Mest Reverend
WILLIAM R. ARNOLD, D JO. 

vysk. aux:iiaras mllitariniui Vikarui 
JAV Ginkluotųjų Pajėgų

Write: Rev. H. R. Bafron, Q.P., 869 Lexington Ave^ N.Y. 21, N.Y. 
Phone: RHInelander 4-2080 (4. to 8 P.M. only)

PATRA INC.
TBAVEL-TOURS

665 Fifth Avenue. 53rd St.
New York 22, N.Y. PLaza 1-5540

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 —. $4.00 UP 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
LO 7-4800

WENTWORTH HOTEL — 59 WEST 46tt STREET, N. Y. CITY
Baby Sitters - Foreign Language Transtators - Parking - Garage - 
Television — Reasonable Rates. Special Consideration to Religious 
Groupes. Telephone J U 2-2200. ’

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

RIVERViEVV HOTEL
77 WATER STREET, TOM’S RTVER A NEW JERSEY 
Rates — 3.50 Up. Special Consideration Given to Religious Groupes 
Dl 9-3402 _ ______________________________________________ __

CRESHEIM ARMS HOTEL — ALLEN LANE A BRYAN CHESTNUT 
HILL/PHILA. PENN. — 75 Rooms — $4.50 Up — Free Parking 
Special Rates to Religious Groupes 
CH 7-4400

CASEY HOTEL — LACRA. A ADAMS AVĖS., SCRANTON, PA.
315 Rooms - $4.00 Up - Children Under 12 FREE
Special Rates to Religious Groupes 
Dl 3-1231

CANOE PLACE INN — 101 MAIN STREET, PORT ALLEGANY, PA.
28 Rooms — $2.25 Up. Special Rates to Religious Groupes.
H. H. NEWTON Prop. ?
Telephone 2-2561

LAND’S END — 80 Brovvn's Road, Sayville, L.l. — Outstanding Sea Food 
A American Cuisine. Cozy fireaide warmth. Commission Breakfasto - 
Weddings - Religious Functlons. Open all yeir. Closed Tuesday. Mem- 
ber American Express A D'ner's Club. For reservattons Sayville 4-1888

GRIP8HOLM RESTAURANT — 58th STREET A 2nd Avenue. PL 9-6260
324 E. 57th STREET, N.Y.C. — Authentlc Swedisb Smorgasbord 
Dtnera' Oub A American Bapran
Pranei - Gene - Cocktails —Parcheggio puhMico gratuito 

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskats

31 Spring St, New Britain, Conn.Tel. BA 3-9771

juozo ir Izabelės misiunų
RAYS LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

KTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y. 
Tetefonas: VIrginia 3-3544

Republic 
Wine & liųuor Store

322 Unkm Avė. BroeidyB 11. N. Y
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms


