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PAMALDOS
VARŠUVOJE

Maskvos kolona Prancūzijoje beteko pasitikėjimo
Prancūzija lapkričio 23 rin- PASITIKĖJIMO NETEKO IR RADIKALŲ VADAi'jįį PELNĖ NAUJI

- - ŽMONĖS DE GAULLE ŠALININKĄ!

MASKVA SPAUDŽIA, BET 
IR MASKVĄ SPAUDŽIA

Berlynas labiausiai traukia 
dėmesį. Berlyne Maskva nori 
parklupdyti Vakarus ir privers
ti juos pripažinti rytų Vokieti
ja.-

Ar Maskvai pasiseks, ar Va
karai atsispirs? — Vakarų silp-

Varšuvos arkivyskupijos 
tvarkymu spalio 30 atnaujintos 
lietuviam pamaldos sekmadie
niais ir šventadieniais Nekalto 
Marijos Prasidėjimo bažnyčio
je, kuri yra Przedmiesce g. 62. 
Pamaldom skiriama 10 vai. ry
to. Ateina apie 50 lietuvių.

Ryšium su atnaujintom pa
maldom iškilo maldaknygių, 
giesmynų ir gaidų reikalas. Gai 
das vargoninkas užrašinėja 
klausydamas žmonių giedojimo.

. Reikalingos _ ir pamokslų kny
gos lietuvių k., kiek primiršu
siam kunigui, o vaikam knyge
lių.

Šias žinias pateikiančios “El
tos Informacijos” nurodo, kad 
visais tai reikalais galima su
sisiekti ir padėti adresu: Bar
bara AVileiszis, Bernardska 23- 
6, Warszawa.

pa-
ko parlamentą. De Gaulle didie
ji priešininkai neišrinkti. Ko
munistai zneteko ketvirtadalio 
savo Įprastiniu balsu.

Rinkimai bus tęsiami ateinan
tį sekmadienį tose apylinkėse, 
kur balsų daugumos negavo ne
vienas kandidatas. O tokių yra 
didžioji dauguma.

Sekmadienio rinkimai betgi 
jau parodo. į kur pasisuko pran
cūzų tauta.

Ji parodė mažiau susidomėji
mo parlamento rinkimais negu davo

konstitucijos referendume. Re
ferendume dalyvavo 85 proc., 
parlamento rinkimuose apie 75 
proc.
Rinkimus labiausiai pralaimėjo 

komunistai.
Kiek jie gaus atstovų — ne

aišku, bet svarbu, kad jie gavo 
ir mažiau balsų nei anksčiau. 
Nuo išlaisvinimo laikų jie §au- 

25 proc. visu balsų,

šį sekmadienį jie gavo tik 17.53 
proc.

Labai Vėjo ir kairieji . 
KalaL

Jų labiausiai>'prsikišęs vadas 
buvo Mendes-į-France, buvęs 
ministeris pint 
džiausiąs de 
kas, opozicini^ 
sai neišrinktas

įninkąs ir di- 
inlle priešinin- 
as. Bet jis vi- 
Balsuotojai jo 
nežymu Pary-

Lietuviai tarptautinėje 
kartotekoje

Vokietijoje, mažam Arolsen 
miestelyje, veikia Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus paieškoji
mą tarnyba. Jos milžiniškoje 
kartotekoje yra daug ir lietuviš
kųjų pavardžių. Yra suregis
truoti visi vokiečių nacių laikais 
veikę kacetai, kalėjimai ir k. 
Kartotekoj yra daug buv. ka
linių sąrašų, tarp jų ir nužudy
tųjų arba nukankintųjų, čia su
rinkti šiurpūs duomenys. Įstai
ga, kurioje veikia 200 asmen, 
teikia informacijas apie kace- - 
tus ir juose žuvusius žmones 
(Elta).

Kada ir kur tokia pat kartote
ka bus sudaryta bolševikų nu
kankintiem, ištremtiem, be ži
nios dingusiem ir kankinamiem

POPIEŽIUS JONAS XXIII pirmą kartą lanko Romos bažnyčias ir su iškilme atvyksta į Sv. 
Jono Laterane baziliką. '

MASKVOS NERVŲ KARAS DĖL BERLYNO

žmonėm?

Maskvai nepatinka Ryty Euro
pos Institutai, veikiantieji Va- 

. kary Vokietijoje.
Vakarų Vokietijos Bonnos vy

riausybei Sovietų Rusijos amba
sadorius Smirnovas įteikė pro
testą reikalaudamas sustabdyti 
mokslinę veiklą Rytų Europos 
Institutų, kurie esąverčiasi“an- 
tisovietine propaganda”. Tokių 
institutų Vokietijoje esama 60. 
Nemažai jų turi patys vokiečiai 
arba dalyvauja kitų tautų pa
našiose mokslo institucijose. 
(0 kaip yra su tom kultūrinėm 
Vakaruose draugijom, kurios 
skatina suartėjimą su Sovietų 
Sąjunga ir tikrai tarnauja Mask
vos propagandai?). '

Maskvos boikotas
Jungi. Tautų politinis komi

tetas 54 balsais prieš 8 ir 18 su- . 
silaikius priėmė Amerikos pa
siūlytą komitetą antorės erd
vės klausimam nagrinėti. Ko
mitete yra 18 narių. Palikta rie
tą ir Sovietam, jei jie norės. 
Sovietai siūlė tik 11. narių ko
mitetą, kuriame būtų po 4 iš 
komunistinių ir nekomunistinių 
kraštų ir dar 3 “neutralieji”. 
O tarp tų neutraliųjų yra Indi
ja ir Jung. Arabų Valstybė. 
Taigi iš 11 narių Sovietai norė
jo savo rankose turėti 6. Kai 
jų reikalavimas nebuvo priim
tas, tai Sovietai pasiskelbė, kad 
Jungt Tautų priimtą komitetą 
boikotuos.

NASSERIS ATSIUNTĖ 
ŽMOGŽUDŽIUS

Tuniso prezidentas Bourgui- 
ba lapkričio 23 paskelbė, kad 
yra suimti keli karininkai, at
siųsti iš Kairo. Jie bus atiduo
ti teismui už sąmokslą nužudy-

Berlyno reikalu naujo nedaug, darys, jeigu Sovietai perduos 
Vakaram labiausiai įtempė ner
vus lapkričio 20 Sovietų atsto
vo apsilankymas pas Vokietijos 
kanclerį Adenauerį. Atstovas 
pareiškė, kad Sovietų vyriausy
bė "numato baigti Berlyno oku
paciją". Nei kada nei kokiu bū
du, nepaskelbė. Paliko patiem 
spėlioti.

Toliau tik spauda ar atskiri 
sovietų pareigūnai prasitari- 
mais, kad šiom dienom bus pas
kelbtas svarbus dokumentas, pa
laikė įtemptą laukimą. Tačiau 
lig pirmadienio Sovietai nieko 
konkretaus nepadarė.

Spėjama, kad Maskva nori 
tuo laukimu tempti Vakarų ir 
Berlyno gyventojų nervus, o 
tuo pačiu metu patirti, kaip Va
karai reaguotų į bet kokį so
vietų žygi dėl Berlyno.

Amerika ir Anglija aiškiai pa
sisakė, kad Sovietų projekto ne
priims ir Berlyno nepaliks. Ta
čiau taip pat susilaikė nuo aiš
kinimo, ką jos konkrečiai pa-

susiekimo su Berlynu kontrolę 
rytų Vokietijos pareigūnam. 
Tik spaudoje buvo pareikštos 
trys galimybės:

— Žiūrėti į rytų Vokietijos 
pareigūnus, kontroliuojančius 
susiekimą su Berlynu, kaip į so-

vietinius . agentus, ne Į laisvos 
Vokietijos pareigūnus;

— jytų Vokietijos pareigūnus 
ignoruoti ir atgaivinti oro tiltą;

— tankam lydėti sunkveži
mių kolonas tarp Berlyno ir va
karų Vokietijos.

žiaus adv. Remy Montagne, ku
ris gavo 19,685 balsus, o Men- 
des—France tik 10,355.

Neišrinkti ir kiti Mendes— 
France draugai, buvę ministe- 
riai pirmininkai, ar ministeriai. 
Prancūzų visuomenėje radikalai 
labiausiai kaltinami už ketvir
tosios respublikos nepasiseki
mus ir katastrofą.

Rinkimus laimėjo naujas 
sąjūdis, vardu Naujosios 

Respublikos Unija,
kurios priekyje yra Soustelle, 

de Gaulle informacijos ministe
ris ir vienas iš Alžiro pervers
mo organizatorių, šitos unijos 
vardu buvo išrinkti ir eilė ki
tų gegužės 13 perversmo daly
vių.

Vertinama, kad balsavimai 
- parodė prancūzų pakrypimą la

biau į dešinę. Dalis balsavusių 
už komunistus pabalsavo dabar 
už socialistus, kurių lyderis 
Mollet dalyvauja de Gaulle vy
riausybėj, socialistai surinktų 
balsų atžvilgiu atsistojo antroje 
vietoje. Trečioje yra naujoji 
“Naujosios respublikos unija”, 
gavusi daug balsų iš tų, kurie 
paprastai balsuodavo už Res
publikonų sąjūdį Dėl to 
MRP neteko daug balsų ir atsi
dūrė skaičiaus atžvilgiu ketvir
toje vietoje. Tačiau jos lyderiai 
(Pflimlin. R. Schumann) buvo 
išrinkti. Pujadistai visai dingo.

Kandidatų buvo apie 2,800. 
Juos statė 18 partijų. Reikėjo 
iš jų išrinkti tik 465. Taigi vie
nai kėdei buvo 6 kandidatai.
— Prancūzijos komunistai pa

skutiniuose rinkimuose neteko 
1,650,631 balsų, palyginti su 
1956, kada buvo gavę 5,532,631 
arba 25.7 proc. visų balsų. Da
bar atstovų jie turės, spėjama, 
tik apie 30, o turėjo 150. Apie 
150-130 gali turėti naujoji par
tija “Naujosios Respublikos Uni- 
ja”-

PRANCŪZIJOS ministeris pir
mininkas Charles de Gaulle 
balsuoja savo kaimelyje netoli 
Paryžiaus.

Satelitą kels
8 raketos

Mažoji Prancūzija prie Baltijos
Suomija yra panaši į Pran- grarai labiau konservatyvūs. Ir 

cūziją komunistų gausumu. Suo
mijos dabartiniam parlamente suprasti savo nepasitenkinimą, 
komunistų partija yra gausiau- Kada suomiai nesirengė daryti 
šia — iš 200 atstovų jie turi iš to nepasitenkinimo išvadų.

Maskva ėmė spausti ūkinėm 
priemonėm. Ji pranešė 3 Suo
mijos firmom, kad šiemet užsa
kymus iš jų sustabdo. O Mask
vos užsakymai Suomijos ūkiui 
reikšmingi, nes 20 proc. Suomi
jos eksporto eina į Sovietus.

Suomijos vyriausybė dabar 
yra atsidūrusi krizėje, šią sa
vaitę turi paaiškėti, ar išsilaikys 
koalicija, ar teks įsileisti ir ko
munistus, kad tuo tarpu išveng
tų Maskvos spaudimo.

tai nepatinka Maskvai. Ji davė

šia — iš 200 atstovų jie turi 
50. Tačiau Suomijoje kaip ir 
Prancūzijoje komunistai Į val
džią neįleidžiami. Sudaryta ko
alicinė vyriausybė, kuri turi 117 
atstovų daugumą. Vyriausybėje 
yra agrarų atstovai įtakingi. A-

Pasitikėjimas 
Adenaueriui

VOKIETIJA EINA Į DVIEJU 
PARTIJŲ SISTEMĄ

Bavarijoje lapkričio 23 buvo 
seimelio rinkimai. Jame daugu
mą turės CSV (krikščionių so
cialų unija — Adenauerio par
tija), laimėjusi 48.1 proc. visų 
balsų, arba 10 proc. daugiau nei 
1954. Socialdemokratai taip pat 
padidino savo balsų skaičių. O 
“laisvieji demokratai” ir “pa
bėgėlių partija” labai sunyko.

Hesseno rinkimuose atsilaikė 
socialdemokratai, surinkę 46.9 
proc. balsų ir gaudami lygiai 
pusę seimelio atstovų — 48. 
CDU gavo 32.1 proc. balsų ir 
turės naujus 8 atstovus — fe 
viso 32. Laisvieji demokratai 

ti prezidentą Bourguibą ir jo neteko daigiau kaip pusės — 
vyriausybės narius. vietoj 20 atstovų turės tik 9.

— Ryty Vokietija skelbia, 
kad Sovietai Berlyno okupaci
ją baigsią šią savaitę.

KUN. LOUIS A. OION, ii Wa- 
•hingtono, gavo leidimą {važiuo
ti | Sovietų Sąjungą. Ji* vyk* 
| Maskvą, kur aptarnaus Ame
rikos pasiuntinyM* dvasiniu* 

' reikalu*. Tokio leidimo Ji* pra-

noji pusė yra ta, kad jie tik 
laukia, ką Maskva pasiūlys, kad 
galėtų pasakyti ne. O patys Va
karai nieko nesiima, kad Mask
vą prispaustų. Maskvos spau
džiamiem Vakaram yra dabar 
kelios galimybės. Spaudoje la
biausiai minima pirmoji:

— Žiūrėti į ryty Vokietijos 
pareigūnus, kuriem perduos 
bolševikai susiekimo kontrolę 
tik kaip į Sovietų įgaliotus agen
tus. Tokią galimybę pasirink .s 
išvengiama bet kokios rizikos, 
bet kokio konflikto, o sykiu iš
vengiama formaliai pripažinti 
rytų Vokietiją.

Formaliai — taip. Bet faktiš
kai tai jau reikš pripažinimą. 
Nuo defacto iki de jure. ii.i 
formalaus pripažinimo jau tik 
žingsnis. Tokiu atveju būtų L.i- 
mėjusi Maskva.

Armija rengia * milžinišką sa
telitą, kuris turės būti radijo 
stotis erdvėje ryšiam Į visas 
puses su žemės kamuoliu. Sa
telitas bus 6.000 svarų. Jam iš
kelti į erdvę bus kombinuoja
mi 8 Jupiteriai, kurie kartu 
svers apie 5.5 milijono svarų.

Satelitas turės suktis pagal 
žemės pusiaują ir apie žemę 
apsisukti per 24 valandas 22, - 
300 mylių aukštyje.

Paleisti numato 1960.

I*ro įtampą dėl Berlyno ma
žiau akys kreipiamos į kitus i- 
vykius, kurie taip pat reiškia 
grumtynes tarp Rylų ir Vakarų. 
O tų įvykių yra. Būtent, dėme
sio' verta, kad Irake organizuo- - 
j amas "liaudies frontas". Pir
mas "liaudies frontas" tarp ara
bų. Jo priekyje statomi ne ko
munistai, o komunistai veikia 
užnugary. Taip “liaudies fron
tai” buvo organizuojami Lenki
joje ir Čekoslovakijoje. Visur 
pagal Maskvos nustatytą stan
dartą.

Tuo pačiu metu, kai Bagda
dą stiprinamas “liaudies fron
tas”, Sovietai ėmė spausti Per
siją, siūlyti pagalbą Turkijai. 
Persija ir Turkija yra durys i 
Iraką.

Maskva spaudžia, bet ir Mask
vą spaudžia. Teigiama, kad 
spaudžia Mao Tsetungas, kuris 
nepatenkintas Chruščiovo eks
perimentais su "liberalizmu". 
Mao Tsetungas mieliau matytų 
Maskvoje antrą Staliną. Ypa
čiai nepatenkintas, kad Maskva 
prilaikė Kinijos komunistas nuo 
galimo įsivėlimo į karą su A- 
merika. Maskva žadėjo ir ato-

Tarp Kongreso 
ir Baltu iii Rūmu . . .J mimų ginklų, bet tik žadėjo.
Prezidentas nežada- atnaujin- Kinijos komunistų nuotaikas

KANADOS ministeris pirmin. 
John G. Diefcnbakcr, lankyda
mas Commonwhealth, Indijos 
New Delhi mieste užsidėjo tra
dicinius papuoialus ir kepurę.

New Yorke lėktuvai sustreikavo
Amerikos rytuose oro susi- patenkinti.

Streikas labiausiai sukliudė 
savaitgalio keliones. Paprastai 
dabar streikuojančios oro lini
jos aptarnauja per dieną 25, 
000 keleivių.

siekimas sukliuvo prieš Padėkos 
dieną. Sustreikavo aviacijos in
žinieriai ir technikinis persona
las nuo lapkričio 24. Streikas 
reiškia protestą prieš Eastern 
Air Lines reikalavimą, kad in
žinieriai išeitų ir piloto mokslus.

TVVA streikuoja jau keturios 
dienos dėl kitos priežasties — 
dėl naujos sutarties. American 
Airlines grasina tąip pat strei
kuoti. Tik jų streiką sustabdė 
tuo tarpu teismas. Capital Air-

Kiek rinkimai kaštavo
New Yorko gubernatoriaus 

rinkimai respublikonų partijai 
atsiėjo 1.251.735 dol. Bet tiek 
pinigų nesurinko. Skolos po 
rinkimų liko arti vieno milijo
no. Demokratai taip pat nešu

lines jau veikia — technikinio rinko tiek, kiek išleido. Ir jie 
personalo -reikalavimai buvo skolos turi New Yorke 400,000

ti tradicijos pakviesti vaišių į žino ir Chruščiovas. Jis žino. 
Baltuosius Rūmus naujus Kon
greso narius. Jie daugumas de- priešininkus, jei jie būtų arti- 
mokratai. mesni Stalinui; Dėl to ir Chruš

čiovas stengiasi pasirodyti sta- 
liniškas. Tai verčia jį demons
truoti agresiją Lenkijoje ir ki
tuose pavergtuose kraštuose. 
Verčia ir Berlyne ieškoti nau
jų triukų, kurie jo vardą laiky
tų populiarų Sovietuose kovoje 
su jo priešininkais.

— Gub. Rockefelleris ir vice- 
pr. Nixonas buvo susitikę ir 
svartė būdus respublikonų par
tijai atgaivinti. Ta proga Rocke- 

’felleris prisakė gerų žodžių apie 
Nisoną ir pareiškė, kad jis ne
turi pretenzijų būti kandidatu 
i prezidentus 1960. .

— Prezidentas šiais metais 
vetavo Kongreso priimtus 137 
Įstatymus. Kongresas nė vieno 
iš jų neperbalsavo iš naujo.

— Gallupo instituto daviniais 
viešosios opinijos 57 proc. pa
sisakė už Nisoną i prezidentus, 
36 proc. už Rockefelleri.

— Unijom lapkričio 4 rinki
mai atsiėjo apie 5 mil. d oi., ra
šo D. Lawrence (NYHT. Jie rė
mė daugiausia demokratų kon- 
didatus.

— Viceprez. Nixonas su žmo
na lapkričio 24 išvyko į Ix>ndo- 
ną į atidarymą koplyčios Ame
rikos kariam pagerbti. Paskuti
nio karo metu Anglijoje žuvo 
28,000 amerikiečių karių.

— Norfolk*, Va., uždarytos 
6 mokyklas, kuriose mokėsi apie 
10,000. Buvo padarytas ir refe
rendumas: ar miešto taryba tu
rėtų mokyklas atidaryti? Atsa
kė “taip” 8.712. “ne” 12.340

— Valst. sekr. Dulles pakar
totinai įspėjo, kad Vakarai So
vietų pasikėsinimui dėl Berly
no pasipriešins vieningai ir 
tvirtai.

— Sovietai atsiuntė i Ame
riką savo arkivyskupą Borisą, 
kuris nori lankyti Amerikoje 
pravoslavų parapijas ir jas pa
imti | Maskvos patriarchato ži
nią. Daugelis jų yra atsiskyrę 
ir nenori nieko bendro turėti 
su Maskva.

kad Kinija paremtų Chruščiovo

— Aviacija iššovė savo ketu
rioliktą raketą iš Floridos. Ji 
turėjo pasiekti 3.100 mylių. Po 
poros dienų buvo pranešta, kad 
bandymas buvo sėkmingas, nors 
raketa vieno tūkstančio mylių 
nedalėkė.

—Lėktuvų savotiškos lenkty
nės įvyko tarp Amerikos ir An
glijos. Anglijos keleivinis 
sprausminis lėktuvas Comet su 
33 keleiviais iš I-ondono pro 
Newfoundlandą atskrido į New 
Yorka per 8 vai. 20 min. Ame
rikos lėktuvas Boeing 707 tą pa
ti kelią su 97 keleiviais pada
rė per 7 va. 27 min.

— Amerikos automobilių trys 
didžiosios firmos gamins 1960 
mažuosius automobilius. Nauji 
automobiliai turės po 6 cilinde- 
rius; jų kaina bus per 2.000 dol. 
neskaitant mokesčių. Tai bus 
200-250 pigesni nei pigiausi 
Chevrolet, Fordo ar Plymoutho 
modeliai, tačiau 350-450 bran
gesni už Volksvvageną. Renault 
ar Simca. Gaminti mažus auto
mobilius privertė pasisekimas 
mažų užsieninių automobilių, 
kurie šiemet sudarė Amerikon 
automobilių rinkoje 8 proc

- Etiopijos imperatorius {• 
spėjo Egiptą, kad statydamas 
A$wan užtvanką. Egiptas turėtų 
tartis ir su Etiopija, nes Etiopi
joje išteka mėlynasis Nilas Jo 
užtvenkimas gali labai paliesti 
Etiopijos plotus



Ką Stevensonas mate ir ko nematė Sovietuose
Leningradą pasiekėme tuo pa- r 

čiu metu, kada Amerikos kariuo 
menė išsikėlė Libane. — pasa
koja A. Stevensonas, kuris šią 
vasarą važinėjo taip pat su sa
vo sūnum ir palydovais. — 
Priešais mūsų viešbutį pamatėm 
susirinkusią grupę studentų ir ’ 
darbininkų. Jie stebėjo mūsų 
1956 Buicką. Jų plaukai buvo I 
ilgi, jų drabužiai skurdūs, bet i 
jie nusiteikė draugiškai ir links- 1 
mai, kai pasakiau jiem, kad esu 
pasiryžęs vykti į Sibirą ir taip 
pat iš ten sugrįžti....

Jie labai domėjosi Amerika. 
“Kiek valandų reikia dirbti, kad 
įsigytum tokį automobilį?” ir _ 
pan.

O tuo pačiu metu Maskvos 
propaganda buvo užsukusi ma
šiną prieš Ameriką dėl to išsikė 
limo į Libaną. Buvo rengiami 
mitingai fabrikuose ir demas- 
kuojami “Amerikos imperialis
tai” bei jų “ataka” prieš ara
bus. Spauda skelbė, kad Sovie
tų kariuomenė pasiųsta manev
ram į Kaukazą ir pietų Aziją.

■ - Vadinas į ten. kur turėjo vykti 
ir Stevensonas.

Taškente, Uzbekistane, per Dabartinės Rusijos simboliu ga
lėtų būti užrašas: “Statybos dar
bai”.

Į darbus įkinkyti visi — vy
rai ir moterys. Tačiau Steven
sonas pastebi, kad

tiem darbam būdingas yra ję 
nenašumas. Tai didžiausia So- 
vietę problema. Jie turi varto
ti dvi darbo jėgas, kur Ameri
koje užtenka vienos.

Gamyboje sovietai viltis yra 
sudėję Į technikus specialistus. 
Nuo šię technokratu turi parei
ti visas gamybos pasisekimas. 
Jie ir aprūpinti geriausiai, ša
lia intelektualu. Skirtumas tarp 
ję aprūpinimo ir darbininko 
yra didžiausias.

Technokratai daugiausia yra 
partijoje. Bet Stevensonas ma
no. kad partijos ideologija jiem

Valdžia skalbia propagandą prieš "Ąifforikūt jmperializ-

• Senąją Rusiją pakeitė pramoninė Rusija, kurios priekyje 
stovi technokratai. • Jieap gerai, bet kaip darbo žmonėm?

tik neprileisti informacijos iš 
vakarų, bet ir nepraleisti į va
karus informacijos apie sovie
tinį gyvenimą. Vakarų spaudos 
korespondentai savo praneši
mus turi pateikti pirma cen
zūrai Paskutiniais metais turė
jo išvykti keturi ar penki Ame
rikos korespondentai dėl nepa
lankios Maskvai informacijos.

Už tat Stevensonas mano, 
kad tokis atsilankymas Rusijoje 
esąs svarbus.

Rusija nebėra mužikų kraš
tas. kokį mačiau prieš 32 me
tus: Tiesa, joje pamatysi senos 
kartos žmonių, kurie yra lyg 
paimti iš Tolstojaus raštų, ta
čiau gyvenimas yra naujos Ru
sijos rankose. Mužikas buvo at
vestas prie traktoriaus, į kasyk
las. į fabrikus. Jam duotas už
davinys — pralenkti Ameriką.

mažiau rūpi; Jie visi dabar gi
ria Chruščiovo atneštą gamybo
je naujovę —decentralizaciją. 
Laiko tai didžiausiu gamybos iš
ganymu, nes priklausymas nuo 
Maskvos stabdės visokią pažan
gą. Anot vieno fabriko, direkto
riaus, fabrikas negalėjo parduo
ti net arklio be Maskvos leidi
mo___

Tačiau Stevensonas pastebi, 
kad tie patys technokratai grei- 

.čiausiai pakeistų savas kalbas, 
jei staiga ateitų kitoks patvar
kymas.

dėtis -neleidžia daryti išvados 
apie staigius šuolius

Stevensoną atvežė ir į Ura
lo “sostinę” Sverdlovską, kur 
baigiasi Europa ir prasideda A- 
zija, į buvusį Ekaterinburgą, 
kur buvo nužudytas caras ir jo 
šeima. Stevensonas sakosi, kad 
jo neleidę apžiūrėti to rūsio, 
kur vyko žudynės.

Bet jis nieko nesako, ar jis 
norėjo ir ar jo neleido aplanky
ti darbo vergę lagerio.

o jis lankėsi tuose rajonuo
se, kur lagerių pilna. Apie tuos 
vergus, kurie yra didžiausi tos 
sovietinės gamybos kūrėjai.

kaip senoviniai vergai, kurie 
statė piramides, Stevensonas 
užsimena savo straipsniuose tik 
trumpai;

Mes esame daug girdėję apie 
vergę darbą Rusijoje. Gal būt, 
kai kurios stovyklos dar veikia 
tolimojoj šiaurėj. Bet Stalino

naktį yra praėjęs. Ką prievar
tinis darbas davė Rusijos indus
trializacijai, aš nežinau, bet250, 
990,000,000 rubliu valstybės pa- 
skolę sukonfiskavimas ar "ati
dėjimas" yra didelis ir nesava
noriškas indėlis.

Koks kapitalo indėlis — Ste
vensonas žino. Kokis vergų in
dėlis ir ar dar vergija veikia 
— nežino. Taip kalba demokra
tas.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
Lietuvių Prekyba* Bendrove, yteniTitrtfi *tos reples firma pasaulyje, 
gerai žinoma. Eurcpąje ir Australijoje, siūlo savo patarnavimus ir 
JAV gyvenantiems Lnęttečtąmn
Lietuvių Prekybos Bendrai ri turi visus reikalingus leidimus siųsti do
vanų siuntinėlius betarpiai iš Anglijos į Lietuvą ir j visas Sovietų 
Sąjungos sritis.
Lietuvių Prekybos Bendrovė, prisistatydama savo tautiečiams JAV. siū- 
teikia tautiečiams įvairias | Lietuvą siunčiamąsias prekes ne deta- 
Unčmis, bet urminėmis kainomis, tokiomis, kokių iki šiol niekas dar 
nebuvo siūlęs.
Lietuvių Prekybos Bendrovė, pristatydama savo tautiečiams JAV. siū-

2,000 mylių nuo Maskvos, kur 
termometras rodė 110 laipsnių.

—ir ten kabojo plakatai: “Uz
bekistano darbo liaudis protes
tuoja prieš imperialistų agresi
ją”. Bet aerodrome, kai Steven
sonas pamojavo susirinkusiai iš 
smalsumo tai darbo liaudžiai, 
ji plojo.

Stevensonas pasakoja ir dau
giau tokių epizodų, kur

oficiali propaganda yra nuė
jus savo keliu, darbo liaudis 
savo, rodydama Amerikai susi
domėjimo ir respekto jos pa-. 
žangumui. Stevensono atmini
me ypačiai liko vieno iš musul
monę vadę tostas ir ta proga 
pasakyta musulmonę išmintis: 
tikėk tuo, ką matai, ne tuo, ką

Kai Chruščiovas skelbia, kad 
iki 1965 Sovietai pralenks savo 
gamyba Amerikos gamybą, 
tai Stevensonas pastebi, kad 

dabartiniu metu Sovietai nuo 
galvos pasiekia pusę to, ką pa
siekia Amerika.

Kai Chruščiovas skelbia, kad 
nuo 1970 Sovietuose pilietis tu
rės aukštesnį gyvenimo stan
dartą. tai Stevensonas sustoja 
tik prie dabartinio gy venimo. . 
O jame didelis trūkumas butų 
ir dar didesnis trūkumas dra
bužių. Visiškai skurdus apsiaus
tas vyrui atseina 1,500 rublių. 
Tai dviejų trijų mėnesių uždar
bis. Nylonų pora 13-43 rubliai. 
Tai yra pusės dienos iki pusan
tros dienos uždarbio. Tokia pa-

po 3įi jardo pilkos, rudos ir mėlynos medžiagos, viso labo 9Ai jardo, < 
už negirdėtai žemą, kainą. — tiktai už $40.00.
Į £ią kainą įeina sovietinis muitas, draudimas, licenzija, supakavimas < 
ir pasiuntimas. Negana to: prie tokio siuntinėlio galima pridėti ka- ‘ 
taloginėmis kainomis dar 10 Ibs siuntėjo pasirinktų prekių, nemo- < 
kam jokių papildomų mokesčių. Galima pridėti ir savų prekių, bet J 
tik visiškai naujų, nenaudotų. Tokiu atveju už pridedamąsias pre- ■ 

: kės sumokamas tik muitas. 4 '
Lietuvių Prekybos Bendrovė yra vienintelė £ios rūšies firma, neimanti ■ 
jokių pasiuntimo manipuliacinių mokesčių už siuntinius, kurių vertė ! 
siekia arba prašoka $75.00.
Lietuvių Prekybos Bendrovės siunčiamieji iš Londono siuntiniai pa
siekia Lietuvą, per 3-5 savaites. Visi siuntiniai apdraudžiami. Jų 
pristatymas garantuotas.
Lietuvių Prekybos Bendrovė išpildo iš Lietuvos gaunamus receptus 
ir pateikia visus čia gaminamus vaistus žemiausiemis kainomis.

Reikalaukite mūsų kainininkų ir medžiagų pavyzdžių, kuriuos 
nusiųsime Jums tuojau, gavę Jūsų laiškeli. Rašykite:

UTHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street, London, W. 11, Great Britain

Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi agentai visose JAV valsty
bėse ir Kanadoje.

WEISS & KATZ. INC
GR 7-1130

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

HELIKOPTERIS prie San Diego, Calif., krepšyje išgebėjo tris 
vyrukus, kurių laivelį sudaužė audringos vilnys.

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi
nius į užsienį.

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir 

medvilnės.

187 ORCHARD ST., N. Y. C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

dar-

licųforil A’.r
No^tt-iiml Avi

girdi .
Stevensoną stebino tas prie- . 

šingumas tarp oficialios propa
gandos ir žmonių nuotaikos juo 
labiau dėl to. kad tie žmonės 
yra atitverti nuo kitokios infor
macijos ir girdi tik sovietų pa
sakojamas istorijas Sovietų 
“komunikacijos" ministeris. sa
ko'Stevensonas. yra susirūpinęs, 
kad tarp gyventojų tos komuni
kacijos nebūtų. Jis rūpinasi ne

CHRUŠČIOVAS IR GOMULKA 
BENDRAI

Chruščiovas rir Lenkijos kom. 
vadas Gomulka po pasitarimų 
Maskvoje lapkričio 11 paskelbė 
bendrą komunikatą, kuriame 
reikalauja viršūnię konferenci
jos. Taip pat apkaltino, kad Vo
kietijos apsiginklavimas esąs 
“pavojus taikai”.

Gomulka. kuris prieš dvejus 
metus kėlė revoliuciją prieš 
Chruščiovą, dabar yra jau nu
ginkluotas ir turėjo pasiduoti 
Chruščiovo “globai".
Žodžiai ui Korėjos sujungimą

Jungtinių Tautų politinėje 
komisijoje lapkričio 11 balsavo 

’ 52 už Korėjos sujungimą bal
savimo keliu JT priežiūroje: 
prieš pasisakė 9 ir susilaikė 18. 
Amerikos siūlymas laimėjo. Bet 
tai tik žodžiai apie sujungimą. 
Graži fa mano sena tėvynė. ..

Amerikos pilietis Alberto 
Castello. italas, pasiilgo savo 
senos gražios tėvynės Sicilijos 
ir nuvyko jos aplankyti. Ten Si
cilijos banditai jį pagrobė ir 
reikalavo 8.000 dol. išpirkinio.

Kai kada studentai 
išmintingesni už profesorius.
Barnard kolegijoje buvo pa

kviestas paskaitos skaityti So
vietų atstovybės patarėjas Kry
lovas. Filosofijos skyriaus ve
dėjas pristatė, kad Krylovas kai 
bės apie Rusijos švietimo siste
mą. Bet paklausimuose studen-

STEVENSONAS kalbasi su KruS- 
čiovu (viršuje) ir su paprastu so
vietų piliečiu (apačioje).

KIE KPAJĖGIA VIENA KARVĖ
Partijos centro komiteto IV 

plenume Joniškio rajono atsto
vas Kateiva pranešė, kad pieno 
gauta vidutiniškai iš vienos kar
vės po 1.895 kg pieno: 100 ha 
naudojamos žemės yra po 9.6 
karves; 100 ha žemės pagamin
ta 129.1 cn. pieno. 12.8 cn. mė
sos; tame sakičiuje 10 cn. kiau
lienos.

Rojone yra 25 kolchozai ir 
juose 230 komunistų.

Tiesoje spalio 10 panašius 
dalykus pranešė Švenčionių vyk
domojo komiteto pirmininkas 
Švėgžda:

100 ha naudojamos žemės 
1957 pagaminta po 124.7 cn. 
pieno. 19.9 cn. mėsos.

VALANDŲ MAŽIAU, DARBAS 
TAS PATS

Lietuvoje profesinių sąjungų 
taryba nutarė, kad nuo lapkri
čio 1 Kauno popieriaus fabri
ke būtų įvestoa 7 valandų dar
bo diena. Tačiau pažymima, kad 
gamybos planas nesumažino- tai jį kamantinėjo ne apiešvie- 
mas. Darbininkai turi atlikti 1 
per mažesni laiką tą patį 
bą kaip anksčiau.

Fabriko direktorius yra 
rupskas.

Argentiną išgelbėjo kariuomenė
Argentiną vėl išgelbėjo ka

riuomenė, kuri pastojo kelią pe- 
ronistę ir komunistę vadovau
jamam perversmui.

Prezidentas Frondizi perei
tą antradienį paskelbė išimties 
padėtį ir leido suimti apie 
1000 peronistų ir koAiunistų. 
Paaiškėjo, kad sąmoksle daly
vavo ir viceprezidentas Go-

PAKELTivS IKI

3l/l% metams 

reguliaraus ir l’Ų< cxtra)

SKAIČIUOJAMAS 
METŲ KETVIRČIAIS

Taupyk Čia Daugiau Uždirbsi Nelauk!

SAVINGSBANK
PATOGIOS IŠTAPKI-

» Lt-onu-A ,'>v p
■.-.9 P:<rk'.v:i v pi i»'
Member Fcderai Insurance Corporation

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti’mez. peronistas. Jis buvo prie
šingas vyriausybės politikai pri
traukti Amerikos kapitalą kraš
to pramonei, buvo priešingas 
katalikų universiteth laisvei. 
Jis norėjo, kad prezidentas 
Frondizi atsistatydintų. Tada 
valdžia jam pereitų.

Frondizi buvo išrinktas pe
reitą pavasarį. Jį parėmė rin
kimuose ir peronistai. Tad pre
zidentas turėjo su jų reikalavi
mais skaitytis. Peronistai, ku
rių rankose yra darbininkų uni
jos, norėjo per Gomez daryti 
savo įtaką. Kai neklausė, gra
sino streiku.

Kaip 1955 kariuomenė paša
lino Peroną, taip dabar kariuo
menė parėmė Frondizi ir pa
reikalavo pašalinti Gomez

— Argentinos vicipreziden- 
tas Gomez buvo priverstas atsi
statydinti. ir tokiu būdu buvo 
išvengta naujo perversmo.

VIDURINUOSE RYTUOSE 
KIPRO KLAUSIMAS ATĖJO

I JT

Kipro klausimą svarsto JT. 
klausimui yra trys projek

tai. Anglų — valdyti septyne
ris metus turi anglai, talkina
mi graikų ir turkų atstovybių. 
Turkų — Kiprą padalyti tarp 
graikų ir turkų. Graikų — duo
ti Kiprui nepriklausomybę.

— Sovietai po karo iki dabar 
Maskvos pagalba komunistinei "u5ovė Amerikos 45 lakūnus. 

Korėjai
Iš kom. Korėjos užsienių rei- » 

kalų ministerio buvusi gauta | 
Maskvoje telegrama: “Kilo ba- j 
das. Atsiųskite maisto". Chruš- 
čiovas Įsakė atsakyti telcgra- t 
ma: “labiau suveržkite diržus’, t 
Iš Korėjos antra telegrama: F 
“Atsiųskite diržų". F

Didžioji politika
Komunisto ir kapitalisto pa

sikalbėjimas. apie gyvybę kito
se planetose.

Pasakojama, kad Ženevoje 
susitiko du mokslininkai atomi
nės konferencijos proga. Ame
rikietis paklausė rusą, ką jis 
galvoja apie gyvų būtybių bu
vimą kitose planetose. Rusas 
atsakė:

“Kad ten yra. esu tuo visai 
įsitikinęs. Jokioje planetoje, iš
skyrus žemę, nepastebime bet 
kokio gyvos būtybės judėjimo. 
0 tai dėl to. kad tenykščiai 
mokslininkai yra daug toliau 
pažangę už mus“. (Vadinas, to
bulai visokį judėjimą nutildė).

Amerikietis kapitalizmo ats
tovas turėjo komunisto nuomo
nei prieštarauti. Jis aiškino:

“O aš manau, kolega, kad ten 
nėra jokios žmogiškos būtybės, 

timą. o apie Pasternaką: ar jo Jeigu būtų, seniai būtų papra- 
veikalai nagrinėjami mokyk!o- šę piniginės paramos iš Amo- 
se. kodėl jam uždrausta priimti rikos’.

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS COBP.

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

vilnonės skaros ir šalikai

EVergreen 7-2 i 55
Resid. ILKnois 8-7 i I

PATENKINTI

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE

200 Orchard Street,
Tel.: AL 4-8319

New York 2. N. Y

BAŽNYTINIŲ ZVAKiŲ DIRBTUV

RELiGiOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTON

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8t~ Street 
Brooklyn II, N. Y.

SKCBEKITE SIŲSTI DOVANAS ŠVENTĖMS 
Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siunčiančios siuntinius į SSSR ir IJetuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS & Travd Agency, Ine.

Sko- Nobelio premiją ir tt.
Ženevoje nesiseka Sovietam 

taip lengvai apgauti Amerikos 
ir Anglijos, kaip tai pasisekė 
1955. Atominių bandymų sus
tabdymo specialistų konferen
cija jau turėjo 6 posėdžius, bet 
juose nesutarė lig šiol net kon
ferencijos darbų plano

lapkričio 10 prasidėjo ir ant-
tra konferencija, skirta 'netikė- Jungtinės Tautos skęsta ► 
lo užpuolimo pavojui pašalinti. biurokratizme t
Sovietų užsienių reikalų minis- Jungt. Tautų sekretorius t 
tcrio^pavarluotojas Kuznecovas ||ammarskjold su pasipiktini- Į

*...........   * * ’ * mu paskelbė, kad Jungtinės F
Tautos per vienus, metus pri- ► 
rašė visokios informacijos 337. ► 
920.000 puslapių. Jis paskyrė J 
komisija. * kuri rekomenduotų. » 
kaip raštų skaičių sumažinti. » 
Komisija dirbo tris mėnesius J 77 7tb Street

— Egipto spauda atnaujino ir prirašė keliolika puslapių re- J pyni.ADFIJPHTA 23, PA.
puolimus prieš Husseiną. vadin- komendacjų. pagal kurias gali- * WAhrat 3-1747 
dama ji anglų iškamša ir sionis- ma būtu sutaupyti Jungtinių J 
tu sąjungininku.

pakartojo senus sovietinius kal
tinimus Amerikai. Anglijai ir 
reikalavo -sustabdyti atomi
nius bandymus visiem laikam, 
likviduoti karines bazes, suma 
žinti kilų ginklu ir kariuome
nės kiekius

Tautu raštuose 6.000 žodžiu

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenur. TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J. — 312-314 Market St. Tol MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwfing Grren 9-6992
• Siąsli galima tik naujus daiktus • Per mūši; firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. • Visi muitai apmokami vietoje, mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka, o Prie finuos 
jstaigi) yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kita ką žemiausiomis 
kaunoniis. • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100rr. • Neatidėliotinai mos painformuojame savo j 
klientus apie siuntinių ^siuntimą ir jų pristatymą. • Klientų patogumui patarnaujama jtr gimtojoje kai- « 
boję. j
įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo !» vai. ry 
9 v»l. rvto iki 1 vai vakaro

M C S V
107 So. Vermont Are., i 

IDS ANGE1.HS 4, CALD 
Dl'nkirk 5-6550

iki H v.-d. vakaro. šcStodicniais ir iK'kmadicnia^ nuo

78 Sccond Avmne, 
NEW YORK S, N. Y.

ORcgon 4-1540 ’
1241 N. Ashland Avė.

CH1CAGO 22, 
HUmboldt 6-2818

11601 Jos. Campau .Avė, 
DETROIT 12, MIC1I.

TOunscnd 8-6298
631 Albnny Arvnur, 

IIARTIDRD, CONN 
CHapri 7-5164

NORĖDAMI DAUGIAU INFORMACIJŲ REIKALAUKITE MŪSŲ FIRMOS KATALOGŲ
J
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Balto seimui susirenkant
Sukaktuvinius metus baigia

me trečiuoju visuotiniu seimu.
Vasarai prasidedant Bostone 

nuaidėjo Amerikos lietuvių 
kongresas, sušauktas Alto dau
giau politiniam tikslui — Lie
tuvos vadavimo reikalui dar sti
priau pabrėžti ir parodyti lie
tuvių visuomenės vieningą nu
sistatymą tebetrunkančioje ko
voje su bolševizmu.

Vasaros karštyje New Yorke 
rinktasi pasaulio lietuvių sei
mui, Bendruomenės sušauktam 
tarpusavio tautiniam ryšiui su
stiprinti, lietuvybės išlaikymą 
pabrėžti ir lietuviškos kūrybos 
vaisiais pasidžiaugti. -

Rudeniui besibaigiant, lapkri
čio 29-30, Newarke susirenka
ma trečiajam seimui, kviečia
mam Balto šalpos darbam ap
tarti.

Trys didieji seimai, trys skir
tingi uždaviniai, bet susiviję į 
vieną pynę, kurią sudaro 
lietuvių visuomeninis reiškima
sis šiapus geležinės sienos. Są
lygas jam sudaro laisvas gyve
nimas, kurio nėra anapus tos 
sienos, kur kenčia didžioji lie
tuvių tautos dalis ir kur skrie
ja mūsų mintys, kokį darbą be- sada sukelia nepasitenkinimą ir 
dirbtume. - kaltinimą neteisingumu, kad ir

Politine savo veikla siekiame ***** jas dalintum. Vi- 
pavergtųjų išvadavimo, kultūri- sacia laukti^a *r tam tlkf°. ne" 
ne norime išlaikyti gyvą ryšį dėkingumo , nes gelbstimas 

asmuo nepasidaro dar vergas,

lių nesukištų tai pabaisai į nas
rus. Vienur kitur jai pavyko tai 
pasiekti Tik Amerikai nusista
čius bėglius ginti ir juos priim
ti savo kraštan, tie nelaimingi 
žmonės buvo išgelbėti. Baltas 
įsijungė j tą gelbėjimo akciją 
ir atliko didelį darbą savo tau
tai.

Deja, su karo pabaiga tas 
šalpos darbas nesibaigė, nes ne
pasibaigė nenormali padėtis, 
bolševikam palikus užimtuose 
kraštuose, gi nemažam bėglių 
skaičiui negalint nė namo grįž
ti nei kitur iškeliauti. Balto dar
bas prasitęsė, nes buvo reika
linga tolimsenė globa bena
miam tautiečiam. Atsirado ir 
galimybių padėti savo tautai už 
geležinės sienos. Per Baltą ten 
eina vaistai ir siuntiniai.

šalpos darbas yra vienas iš 
kilniausių, bet ir vienas iš o- 
piausių.

Kilnus yra tuo, kad savo au
ka padedama artimui nelaimė
je. Kiekviena auka yra kilni.

Opus yra tuo, kad nėra leng
va visus nelaimniguosius pilnai 
patenkinti. Aukų dalinimas vi-

Vilniuje iš savanorių krūtinių nuskamba Lietuvos himnas
Taip kūrėsi Vilniuje Lietuvos kariuomene

gis reiškė vilties, kad į Lietu
vą neturėtu kiti kėsintis, nes 
gi į nieką nesikėsinanti; ir dėl 
to organizuotina milicija. Bet

A. MAŽIULIS

mi Lietuvos Valstybės Tarybos 
patalpose (Jurgio prosp. 13); 
ten rūsyje buvo ir ‘kareivinės! 
Pirmojo telkiamosios kariuo
menės branduolio, iš kurio ve

da visi vyrai paruošiami Jcraš- liau susidarė I pėst. D.L.K. Ge
tui ginti visuotiniu, bet trum
pesniu karinu apmokymu. Jie 
periodiškai pašaukiami pakarto

ti; valstybės organizavimo ir |avinimui. Atkrinta iš-
gynimo darbų. čia buvo reika- jaluos nuolatinei ir pastoviai 
linga ir Lietuvos kariuomenė, kariuomenėi išlaikyti. ..Tačiau 
kurios atsikūrimo 40 mėty su- pavoja metu visi vyrai labai 
kaktį minime šį mėnesį. Ta pro- flPeitai ginWo pašaukiami.
ga norime priminti, kaip Lietu
vos kriuomenė kūrėsi, kovojo ir 
laimėjo.

Tuo klausimu bus keletas A.
Mažiulio strapsnelię. (Red.).

te nuglėti ir S Baltijos kraštų 
nesitraukė. Tiktai pirmąjį Di-

jus ir pasirašius taikos paliau
bas (1918 lapkričio 11), Lietu
vos Taryba Vilniuje galėjo im

gos tipą, būtent, šveicariSką, ka*

nai, tegu užsirašo Lietuvių Val
stybės Taryboje, Vilnius, Jur
gio prosp. 13 nr.”

Nežiūrint visų trūkumų sa
vanoriai rinkosi. Ginklai buvo 
slapta iš vokiečių superkami, 
mokant už šautuvą po 25-60 
markių, o už šovinius nuo 5 
iki 25 pfenigių. Su dr. A. Do-dimino pulkas, vadu paskirtas _ __ __

karininkas Vincas Grigaliūnas mašeriŽu^ūViS St. Kairiu,
susitikus pas A. žmiudžinavi- 
čių, bandyta susitarti. Delegaci
ją sudarė Krašto Apsaugos šta-

bo viršininkas pik. J. Kubilius 
ir kar. V. Grigaliūnas — Glo
vackis. Kartu buvo nuvykęs tar
tis ir vokiečių kariuomenėje 
tarnavęs Aukštuolaitis, tuome
tinis Soldatenrato pirmininkas. 
Tačiau dr. A. Domaševičius bu
vo nesukalbamas, aiškino, 
kad lietuvių kelias su Leninu 
ir socializmu, kurio pagrindais 
dabar kuriama socialistinė Ru
sija o Lietuvos kelias su Rusi
ja bendroje federacijoje.

Lietuviams teko rinktis ko
vos kelias, savarankiškos kovos 
kelias. (B.d.)

Reikėtų mums reviduoti aną ne
tikusį įsitikinimą, esą kai kas 
Lietuvos Taryboje buvęs prieš 
kariuomenės organizavimą 
Red.)

SAVANORIAI stoja j pulką

—Glovackis, prięš tris dienas 
grįžęs iš Poltavos.

Karininkas Adamkavičius bu
vo paskirtas I pėst. pulko va
do padėjėju, o karo valdinin
kas Užga perėmė Intendantū
rą’, sugebėjęs Vilniuje pirkti 
vokiškų ginklų ir'kt. reikmenų.

Lapkričio 10 jau buvo kelio
lika karininkų. Lapkričio 11 su
daryta pirmąsis ministerių a- 
binetas — laikinoji vyriausybė. 
Min. pirm, ir krašto apsaugos 
min. buvo A. Voldemaras, kuris 
įtikinėjo, jog Lietuvai užteks 
Šveicarijos pavyzdžiu milicijos.

Lapkričio 23 buvo jau išgau
ta kar. gyd. VI. Nagevičiaus rū
pesčiu apleistos kareivinės Šni- 
piškyje ir jos šiaip taip įsireng
ta. Ten apgyvendinta ir pirmie
ji karininkai, kurie valgė tą pa
tį maistą ir gulė drauge su ka
reiviais į paprastus šiaudus. 
Tuo metu Vilniuje veikė keturi 
savanorių telkimo punktai ke
turioms valstybėms:

Varnų 5 nr., savanorius tel
kė bolševikai ir tuos savano
rius tuojau siųsdavo Minskan. 

Šiam punktui tarnavo ir social
demokratų veikėjas dr. A. Do
maševičius. Užupio g. 5 nr. tel. 
kė savanorius lenkai, organi
zuodami lietuvių — gudų divi
ziją. Ten pakliuvusius savano
rius išsiųsdavo į Lapius (už Bal
stogės). Jurgio prosp. 52 nr. tel 
kė Litauische Militaerverval- 
tung. kur savanorius išveždavo 
į Vokietiją, ir Jurgio prosp. 13 
nr. organizavosi lietuviai. Daž-

SAVANORIAI PIETAUJA prie kariškos virtuvės.

vo liaudies dainų (jų tarpe ir 
dvi latvių,) o taip pat visą eilę 
originalinių chorinių kompozi
cijų, kaip antai: Tremtinių ir 
išvežtųjų giesmė — V. Jakubė- 
no, Burtai —J. Naujalio, Už
migo žemė — C. Sasnausko, Ko 
žilas ožys bliovė — V. Jakubė-

AŠTUONIOLIKTIEJI METAI
Nuo gegužės iki spalio pra

džios Lietuvos Taryboje įsire
gistravo 41 karininkas ir 1 ka
reivis, pareiškę noro tarnauti 
Lietuvos kariuomenėje. Spalio 
9 buvo sudaryta. Apsaugos Ko
misija, kuri turiėjo pradėti slap- Atvyko ir kelios mergaitės sa

vanorės, pasižadėjusios kovoti 
ginklu ar dirbti kariuomenės 
ligoninėse. Visos jos buvo Vil
niaus moksleivės, ateitininkės.

Spalio 17 pirmas vakarinis nai savanoriai vykdami į Lie- ta į komunistinį kalėjimą. Kar- 
karių patikrinimas. Pirmą kar-

Spalio 10 pirmas slaptas Lietu
vos kariuomenei Įsakymas. Bu
vo pakviesti atvykti įsiregistra
vę karininkai ir jiems pavesta 
telkti kariuomenę.

Spalio 16 atvyko pirmieji 
slapti savanoriai; jų buvo 11.

tai telkti būsimą Lietuvos ka
su nemaria beturiu tautos dva- asmu<> nepasidaro aar vergas, riuomenę. Tuomet Krašto Ap- 
šia, karitatyvtae norime pa- kad nuolatos bučiuotų gerada- saugos štabo virtininku buvo 
dėti varsan natekusiem ir is- riui rank^ Jis lieka dėkingas paskirtas karininkas Jurgis Ku- 
d g P te us em ir įs- Širdyje. Kas nori pakarto- bilius- buv?s Lietuvių bataliono 
tos. Vienus ji išblaškė po vi- Padėkos pareiškimų ir pa- Smolenske vadas, o Krašto Ap- -u-

gyrų, tasai šalpos kilnumo pats saugos Komisijoje dar buvo tą Lietuvos savanoriu kanų 
kar. gyd. Nagevičius ir Liudas Vilniuje sugiedotas Lietuvos 

Tokių dyglių šalpos darbe vi- Gira. Valstybės Taryboje dar himnas. Bandyta giedoti abu: 
sada buvo ir bus, bet dėl to buv0 daug numonių, kad Lie- Kudirkos “Lietuva tėvynė mū- 

Balfo besteigant 1944 me- darbas neturi sustoti. Priešin- tuvai kariuomenė nereikalinga; sų” ir J. Sauerveino “Lietuvais

tumtiem bolševikinės prievar

sa pasaulį, kitus suvarė į Sibi- 
nesupranta.te taigas.

tais, nebuvo galvota, kad jo vei- gai, dabartinėje padėtyje jis 
kla taip ilgai‘ truktų. reikalinga mums dar išplėsti.

Pirminis jo tikslas buvo pa- Bet tam taip pat reikalinga ri
dėti iš Lietuvos pabėgusiem ir su lietuvių ir visų grupių nuo-
Vakarų Europoje atsidūrusiem širsti talka, šalpos darbas yra 
lietuviam, kurių padėtis buvo toji sritis, kur visi skirtumai 
ir neaiški ir sunki. Neaišku bu- išblėsta prieš artimo skurdą ir 
vo, kaip karą laimėjusieji pa- * nelaimę.
sielgs su masėm bėglių, kuriuos Balto seimui linkime kuo ge-

jai užteks milicijos. Tokiai nuo
monei iš dalies pritarė ir jos 
pirm. A. Smetona. Visai prie
šingą, skubios kariuomenės or
ganizavimo • reikalą rėmė J. 
Staugaitis ir dr. J. šaulys, nu
rodydami į lenkų batalijomis ir

(Yra tokia įsivyravusi nuo- 
vijo iš tėvynės ne tiek pati ka- riausios sėkmės — dar labiau monė, asti radusi ryšium su mi- 
ro audra, kiek bolševikinė pa- sugyvinti ir sustiprinti kilnią- nisterię pirm. A. Voldemaro 
baisa. Buvo baimintasi, kad bėg- ją artimo meilės akciją. pirmąja dekliaracija, kurioje

esame mes gimę”. Kadangi 
“Lietuviais esame mes gimę” 
buvo sunkiau giedamas, tai ap- 
sipręsta kitą dieną giedoti tik 
“Lietuva tėvynė mūsų”.

Lapkričio 1. Vilniuje prie 
Lietuvos Valstybės Tarybos pa
statyta Iš lietuvių savanorių ka
rių pirmoji sargyba. Ji buvo vi
duje, nes lauke vokiečiai dar 
jos neleido. Ginklai, slapta iš 
vokiečių supirkti, buvo laiko

H.B.

P.L.B. Stuttgarto apylinkės 
valdyba, remiama žinomojo vei
kėjo kun. A. Bungos, lapkričio 
9 Stuttgarto miesto dalyje, Bad 
Cannstatt, surengė lietuvių die
ną su pamaldomis ir “Darnos” 
choro koncertu. Prieš tai buvo 
išplatintas kun. A. Bungos at
sišaukimas j vokiečių visuome- no ir tt. Klausytojai buvo gi
nę, nurodantis lietuvių tautos 
šių metų trejopą jubiliejų — 
40 metų nuo valstybes atkūri
mo, 350 m. nuo Marijos apsi
reiškimo Šiluvoje ir 500 m. 
nuo šv. Kazimiera gimimo die- . ,
nos — ir kviečiantis padėti mel- J
stis už Lietuva, kuri yra pavers-J r svečiams ve ypatingą džiaugs-

liai paveikti dainų ir išprašė 
kartojimų bei priedų.

Po koncerto pirmininkė S. 
Jauniškytė dėkojo visiems pri- 
sidėjusiems prie šventės rengi-

chorui, visiems

, . . . .. .. , , mą išreiškė dėl Lietuvos vokie-tuvos kariuomenes savanorius tu su tuo atsišaukimu buvo da-
patekdavo bolševikiniams ar so
cialdemokratiniams agentams 
ir prisiklausę pasakų apie vokie
čiams tarnaujančią ir valgyt ne
turinčią Lietuvos kariuomenę, 
patekdavo į Minską arba su
grįždavo namo. Lenkuojančius 
ir šiaip kaimo vyrukus susime
džiodavo ir lenkai, kurie atvy
kusius, palyginti, gerai maitin
davo ir aprengdavo. Lietuviai 
neturėjo nieko. Vienas laikraš
tis (Lunnyj Žytel) tuomet iš mū
sų taip šaipėsi: “Kas nori tar
nauti kariuomenėje be algos, be
maisto, be buto, be ginklo, be vykęs “Darnos” choras, vado- 
kitokio kurio aprūpinimo, dova- vaujamas M. Budriūno, padaina

.. i • u iv. - čių atsilankymo, šia proga kai-Imamas ir vokiečių tedba is- * į £Kv
spausdintas partizanu atgaben- a
tas lietuviu kataliku laiškas r . , . , ,.- t. - V a c? i u- r eigų nų. Jautrų žodi pasakė Lie-Šventaiam Tevtfi. Suma laike , 6 ,. „ n , TO, _? T , x >Ii tuvos vokiečių atstovas J. Sper-kun. Dr. J. Aviža, pamokslą sa- t r
kė (vokiškai) Atehauseno kle
bonas Tėvas Dilkrath. Giedojo 
“Darnos” choras A. Kowalskio 
mišias šv. Alfonso garbei.

Po pietų prisirinko salė vie
tinių ir iš toliau atvykusių lie
tuvių, vokiečių, latvių, ir kitų 
tautybių žmonių pasiklausyti 
koncerto. Iš Memmingeno at-

talis ir baigė lietuvių tautos 
himno ir jų vokiškos dainos žo
džiais.

Po programos dar nesiskirs- 
tyta, bet pabuvota bendrai ir 
pasilinksminta. Pakeliui užsu
kusi lietuvių gimnazijos šokėjų 
grupė pašoko kelis šokius 
ir tuo būdu gražiai papildė die
nos programą. Apskritai, tai 
buvo pakili šventė, palikusi da
lyviams gražių įspūdžių. (Eli)

— Matai! — sujudėjo visas — Tai dar prasčiau. Galė- Gal tik panaši, tokio pat augu- Gerardas taip gerai mėgdžio- Be abejo, keturiem.... Vardi- 
Gerardas. Laputė spėjo ištrauk- /tum nebent sakyti, buvai taip mo? jo savo žmonos balsą, kad man nes švęsime, žinoma.... Na, ma-
ti uodegą, užuodus skalikus. Ko- pagautas jos kerėsio, kad ne- Gerardas pažiūrėjo į mane tikru Yvonės žodžiu spengė au- tai! Nėra to blogo, kas neišei- 
dėl jos nelaikei, jei žinojai?

Tokiu neapgalvotu klausimu ir pakišo po sėdyne. Net ir ele- vome atvažiavę prie restorano, 
Gerardas pats nusidrožė iešmą, gantiškos miesto moterys tai kur mūsų turėjo laukti Yvonė. 
ant kurio aš jį pakabinau: daro, besimuistydamos mašino-

matei, kaip batukus nusimovė veriančiom akim. Mes jau bu- syse. Prisiminiau Gerardą sa- tų.... Aš prisiekiu, kad neužgai- 
kius, kad būdamas studentu da- Šime.... Taip, taip, toje pačio- 
lyvavęs vaidintojų ratelyje ir je vietoje.... Bučiu, Yvette! 
jam geriausiai vykę girdėtus po
kalbius atpasakoti. Gal tasai 
vaidybos pomėgis, tūnojęs jo 
viduje, o gal šaipymasis iš Yvo- 
nės (ir manęs), sukėlė jo norą 
atvaidinti pokalbį telefonu, bet 
taip, tartum žmona priekaiš
tautų:

“Yvonėle (kartojo savo žo- 
.. . - «... « » . , , - --------------------- --------- kaltelė ar apgavikė, man ne džius, bet moterišku balsu),k,nimo- dur,mis’ st,Mai — Tu tiesą sakai, — kreipė- __ Ne, . sakysim Yve mes čia nelauktai užtrukome.

— Ką sakysime? — susirū- trūkinėtų. Mano laimei, stūmė- si į mane. — Būtume dar la- ., y J?
pino Gerardas. mės tarp mašinų virtinės. Sa- biau įkliuvę, jei būtų radę kar- _— Tokios ten tavo akys! — kariam*' Ka tu Jau

Aš tą patį galvojau, bet ty- vo elgesiu būčiau tik labiau sa- tu. dūrė man Gerardas, atsigrieb- — pranejei telefonu? Pa- _t5aln 1 9x vai*«' >«♦
Įėjau. Gerardas pažvelgė į ma- ve apkaltinęs. įtarimas padidė- —O ją dar basą.... Ar to ne- damas už tai, kad jį buvau pa- kvietei į šį restoraną? Ji lau-
ne tardytojo akimis. ja, kai kas susijaudina. Aš nu- pastebėjai? — paklausiau kiek Ju°kęs kaip teismo tardytoją kia? ’

— Ko ji taip staiga pabė- sigriebiau už Gerardo žodžių: aprimusio Gerardo, kad polid- — Kit4 kartą būki žvalesnis. . ’
go’ _ Prieš valandėle tu sakei ia nesiveia — Yvonė tiesa sa- Gražios moterys rodo lieknas Gerardas linkčiojo į kiekvie- Tai bark j| - kitos išeities

* v* <• jai « t ’ v- v j •• koias o aokrausto storas kiše- na mano klausimą. man nebuvo .. Taip, klausau.... — Ar tu iš proto išsikraus-— Nežinau, —truktelėjau ji tik dėl to su mumis va- ke, kad ji mėgstanti būti basa. KOJas’ o apKrausto sroras Kiše- ...nes. Ko iš tavęs ji norėjo? _ Sakysime kad Irenai štai- Jis dar pasakė, kad šiandien tei? — užnko Gerardas. - No- 
aaKysime. zaa irenai šiai mane sunetį su žmona, o

...... pats kaltas? Geriau tada neik žinoma, tikras iMaigimn- mane pri_
kas!.... Susimildama to neda- gavai ir pasilikai Porte d’Or- 
ryk! Jam būtų labai nemato leans.

_. - -. , . — Aš negalėjau apsigauti,— Tu manai, kad turėjau je. _ nesvvruodam;į tvirtino
6 ti ją geriau už mane. Nepažįs- laikyti ir dar šrilpterėti budin- Pasilenkiau ir ranka perbrau- rardas suktus linti iŠ

PARYŽIUS klojosi vakari- tama mergaitė neatsiranda pie- čiam policininkui? Ugi šiol gal- kiau po kojom, bet nieko ne- __ Palauk dar valan-
niais gaisais, kai pajudėjome voje kaip smilga ir nelimpa vojau, kad esi gudresnis, jei užčiupau. Gerardas pasišaipė: 
iš Porte d’Orleans. Gėlių puok- prie pirmo pasitaikiusio vyriš- tarnauji teisme. __ Ieškai pro kaminą išrūku-
štė pūpsojo ant užpakalinės sė- kio, neseka į jo namus ... Gerardas sumizgo. Sustojus sio dūmo? Jei surojo nemato- vos. pažinau Ji turi
dynės. Abu jautėme, lyg tenai Man užvirė kraujas. Jei bū- ties raudona šviesa, jis atsisu- ma nusimauti, tai suskubo ir ko]į nors pa e indą save taodv- 
kurksotų Yvonė, pikta ir rūs- tume važiavę ne gatve, būčiau ko į užpakalį, apsidairė į visus užsimauti. Tikrai matei, kad ji ti su kitu asmeniu Yra misi- 
ti, laukianti mudviejų pasiaiš- išsiveržęs iš mašinos ir taip šonus. mašinos iššoko basa?

sulaikė. — Kai pama-

— Ta pranešei telefonu? Pa-

pečiais. —Nelauktai pasirodė, žiavo, kad tave atpažino. Da- Aš pats. mačiau.
paskubom dingo. Man irgi nuo- bar keiti savo nuomonę. Gerardas nusijuokė.
stabu. —Esu priverstas pakeisti, — Abu judu žlibi, tu ir Yvo-

— O man įtartina. Apie ką kai ji trukčiagalriais išlėkė, vos nė, — tebesikvatojo. — Nė kai-
/ judu kalbėjote, kol buvau tik užsiminiau apie policiją, — mo mer^nos nesirodo mieste

krautuvėje? Ar nesate susimo- pabrėžė Gerardas. — Tau ne- basos. Juo labiau' negalėjo toji rinėjost Bet ji — tokia tiesi, — Manai, Yvonė patikės,
kę? turėtų būti nežinoma, kodėl ji lapė vaikščioti nepridengtais pa nuoširdi ir skaisti savo elgse- Matysi, kaip šauks: “Latrai, pri-

— Susimokę?
akis. — Ką tu galvoji?! vai apie batukus?

— Aš galvoju, kad tu pažįs- — Batukai būvi

— Nieko. Ničnieko! — už- ga pasidarę pikta. Ji turėjusi 1370 vardinės.... Ko taip juokie- 
ginčijau. —Aš taip pat įtariau lipti iš mašinos. Atsiprašė, 
jos piktus kėslus, juoba, kad 
mane nusekė į butą, po jį dai- Gerardas papurtė galvą.

— Ką tu į tai pasakysi? — 
pažiūrėjo į mane Gerardas.

Aš buvau pritrenktas jo vai
dybos. Jei Yvonė taip ir ne
rūstautų, kaip Gerardas nusa
kė, man pasidarė aišku, kad 
turiu elgtis labai atsargiai. Vie
nas neapdairus žodis galėjo už
nerti kilpą. Bet tai galėjo pada
ryti ir Debesėlis, vėl pasipynęs. 
Ar negeriau tada būti atviram?

— Ką aš sakysiu? — atsilie-
piau į Gerardo klausimą. — Aš 
dabar galvoju, kad Yvonei rei
kia sakyti visą teisybę.

nu.... Labai prašau, buk toki. - Yvonei
išplečiau taip pasielgė. Nieko nesiteira- dais. Save būtų tuojau išda- noje. Sakė draugavusi su ana garikai, melagiai! Kažin, ar iš ^era — Ne. ne! Ji visai nešta- vėiu. Ji mudviem jau mojo pro

vust Kaip to nesupranti? skenduole, bet ta nebuvusi gė- viso ją matėte? Baldėtės po ko- ^iokė ir nebasa, matysi.... Res- langą.



Simfonijos koncertas Bostone
Lapkričio 16, sekmadienį, 

Bostono Symphony Hali salėje 
įvyko lietuviškos simfoninės 
muzikos koncertas. Buvo kiek 
baimės, kad lietuviai galėjo, ne- 
pripildyti didžiulės dviejų su 
viršum tūkstančių vietų salės. 
Buvo taip pat kiek būkštavimo 
ir dėl programos atlikimo. Ta- go, švaraus susigrojimo, yra 
čiau tiek publikos atsilankymas, 
tiek orkestro grojimas, tiek ir 
lietuviškų veikalų užsirekomen- 
davimas gerokai prašoko lauk
tas viltis.

Bostono umiversiteto simfo
ninis studentų orkestras yra 
labai puikus. Savo nuolatinio bei baime laukėme kontrasto 
dirigento Marvin Rabm veda
mas, jis atliko pirmoje koncer
to dalyje Beethoveno Egmont 
uvertiūrą, Aaron Copland 
“Quiet City” (Ramus miestas) 
ir Rimskij-Korsakov Ispaniškąjį 
Capriccio. Dirigentas pasižymi 
nemažu temperamentu, palaiko 
artimą kontaktą su orkestru, 
ne tik nurodydamas atskirus 
įstojimus, bet ir atsidėkodamas 
už solines frazes šiltu žvilgsniu, 
ar malonia šypsena ir net ran
kos bučkiu. Todėl jo vedamas 
orkestras įsitraukia į atlieka
mus veikalus visu nuoširdumu.

Dideliu pakilimu praeina re
voliucinis Egmontas. Pagaunan
čiai nuskamba švelnių moder
ninių varsų Coplando “Mies-

orkestrą. Jis jį nuolat prilai
ko, varžo, neleisdamas prasi- 

tas”, kur trumpėto solistui nuo- veržti spontaniškai. Jaunam 
lat replikuoja anglų ragas. Pa- studentų orkestrui tai puiki pe- 
galiau spalvingas Ispaniškasis dagoginė priemonė priprasti 
Capricci supažindina su tempe
ramentingu ispaniškuoju pasau
liu. Čia šalia darnaus, drausmin-

Iz. Vacyliūnas

progos išgirsti puikų celo solis
tą, smuikų geros technikos 
koncermeisterį, spalvingą flei- 
tistą.

Bet mus labiausiai intriga
vo antroji koncerto dalis.

Su neslepiamu nekantrumu

ir dirigentų ir veikalų. Juk pir
moje dalyje rinktiniai pasaulio 
pripažinti veikalai. Orkestro 
priešakyje atsistojo Jeronimas 
Kačinskas, pravedamas savo 
“Lento simfoniniam orkestrui”, 
Gaidelio ketvirtos simfonijos 
antrąją AHegro dalį, su daini
ninku St. Baru- Baranausku, 
Kazio Banaičio “Medžiai 
kalba naktį”, Jeronimo Kačins
ko “Laivai palaužtom burėm” 
ir Umberto Giordano ariją “Un 
di all’azzurro” iš operos “And- 
rea Chenier”, ir koncerto pa
baigai Vlado Jakubėno nepilną 
siutą “Miško šventė”.

Jeronimas Kačinskas — diri
gentas labiau akademinio sti
liaus. Geležine ranka jis laiko

ATOSTOGOS ITALIJOJE (3)

švariai korektiškai groti. Bet 
scenoje tatai atsiliepia nuotai-

tomas, neuždega orkestro. Jis 
veda jį nenumaldomai per vi
sas garsines lietuviškų veikalų 
spalvas, veda visu griežtumu, 
akylai kontroliuodamas kiekvie
ną harmoniją, apvaldydamas 
kiekvieną dinaminį ženklą.

Šitoje kontrolėje jo paties 
veikalas “Lento” praskamba be 
galo įdomiaL Ramaus pobūdžio, 
plačių harmonijų, su dviems 
dinaminiais augimais — pirma
sis lietuviškas veikalas praeina 
dideliu pasisekimu. Imponuo
ja savo orginaliu spalvingumu, 
orkestrinio skambesio švaru
mu, minkštomis harmonijomis. 
Šį veikalą teka girdėti Augs
burge, Vokietijoje, autoriui di
riguojant, bet šį kartą įspūdžiai 
buvo nepalyginamai stipresni. 
Ypatingai stebino harmonijų 
švarumas, pilnumas ir savotiš
kas minkštumas.

Po jo sekė Juliaus Gaidelio 
simfonijos dalis, atvėrusi visiš
kai skirtingą muzikinį pasaulį. 
Gaidelis temperamentingas, 
spalvingas simfonistas. Jo har-

ROŽĖ MAINELYTĖ

MOZE, TU GALĖTUM VĖL PRAKALBĖTI!
Atvažiavus į Romą, tuoj pa

skambinau kun. V. Mincevičiui. 
Nors jo nepažinau, bet turėjau 
adresą, tai ir drįsau pasibelsti. 
Prisistačiau taksiu. Radau dar 
ir kun. P. Jatuiį — Vatikano ra
dijo pranešėją. Kun. P. Jatulis 
anksčiau buvo Australijoje, o 
aš ten turiu giminių, tai malo
niai pašnekėjom apie aną toli
mą kraštą.

Kun. V. Mincevičius važiavo

KQZ£ MAINELYTĖ, šio straips
nio autorė, Romos kolizėjuje.

monįjos yra aštrios ritmai žais 
mingi, nuolatinis orkestro spal 
vų kaitaliojimas, judrūs dinami 
miai bangavimai. O visame ta 
me kunkuliavime prasiverži; 
daininga specifiškai gaideliška 
lietuviško folkorinio sentimenti 
nudažyta melidiją, ypatinga 
antroje temoje. Šia prasme Gai 
delio kompozicinis veidas nebu 
vo pakankamai išryškintas 
Galbūt dėl techniškų sunkumi 
šr simfonijos dalis praskambi 
jo per daug atsargia dinamitu 
per lėti tempai neparyškino jo 
žaismingumo bei gyvumo.

Vlado Jskubino “Miško šver 
tė’.’ — kūrinys naujesnio tai 
tiškai romantinio stiliaus. Mek 
dikoje atsispindi folkloriniai < 
lementai. Ryškūs būdingi n 
mantinės mokyklos dalių ch< 
rakteriai bei nuotaikos, kai 
“Miško vienuma” elfų ir ka 
miečių šokiai bei finalinis Alleo 
ro vivace. Veikalas palieka ma
lonaus ir simpatiško įspūdžio.

Nepaprastai darniai ir turi
ningai programą praturtino bei 
paįvairino Stasys Baras-Bara- 
nauskas. Puiki turtinga Banai
čio daina “Medžiai kalba nak
tį” padarė gilaus įspūdžio. Su 
orkestru ji skamba plačiau, sti
priau, nors jos fortepijoninė 
koncepcija atrodo buvus labiau 
organiška. Kačinsko orkestruo
tė buvo nepaprastai suaugusi 
su pačia daina. Savo stiliumi 
ji artima simfoniniam Lento. 
Abejose dainose ,ir arijoje Ba
ras turėjo progos parodyti sa
vo neeilinį balsą.

Amerikos lietuvių gyvenime 
naujas istorijos lapas atidary
tas. Su dideliu nekantrumu 
lauksime naujo simfoninio kon
certo.

MIRĘS filmų artistas Tyrone Power (dešinėje dvikovos scenoje. Minė 
Ispanijoje bevaidindamas, statant naują filmą.

Ar užmiršti lietuvių jaunimą Europoje?
Lietuvių jaunimo didžiausias 

telkinys Vakarų Europoje — 
Vasario 16 gimnazija—jau lau
kia Kalėdų. Nebetoli ta diena, 
kada šios gimnazijos mokiniai 
su mokytojais, susirinkę Kalė
dų eglutėn, minės iŠ Tėvynės 
atsineštą prisiminimą ir viso 
krikščioniškojo pasaulio šven
čiamą Kristaus gimimo sukak
tį. Tada prie kalėdinių stalų/ 
nors ir nematomi, bet minty
se pašaukti, sėdės broliai ir se
sers, likę pavergtoje Lietuvo
je, ir po pasaulį pasklidę Vasa
rio 16 gimnazijos rėmėjai.

Be įsipareigojimo Lietuvai ir 
be nuoširdžių santykių su lais

PUNSKO RESPUBLIKA

vaisiais lietuviais bei jų organi
zacijomis, negalima įsivaizduo
ti nei mūsų gimnazijos pras
mės, nei jos įsikūrimo bei išsi
laikymo. Ji yra keliaprasmis 
lietuviškai krikščioniško soli
darumo kūrinys. Todėl joks vie
šas žodis neišreikš pilnai tos 
padėkos, kuri priklauso visiems 
gimnazijos geradariams. Jai pa
justi ir suprasti reiktų pažvelg
ti į veidus ir širdis įvairių na
rių tos didelės šeimos — mūsų 
gimnazijos, kai ji susispies prie 
stalų prisiminti Kalėdas. Deja, 
gimanazijos rėmėjai JAV, Ka
nadoj, Pietų Amerikoj ir Aus
tralijoj negalės tą dieną būti 
drauge su mokiniais ir mokyto-

(Nukelta ; 5 pusi.)

Vokietijoje 
Pas Hamburgo lietuvius 

Kristaus Karaliaus šventė 
spalio 26 buvo drauge paminė
ta su kitomis tautomis, kurios 
buvo susirinkusios į vieną baž
nyčią bendrai maldai už “Ty
linčią Bažnyčią’ Lietuviai atkal
bėjo lietuviškai Tėve mūsų ir 
Garbė Dievui Tėvui.

Kariuomenės minėjimas ren
giamas lapkričio 22 d. Kartu ta 
proga buvo visuotinas susirinki
mas.

Atvyko keletas lietuvių iš 
Lietuvos ir Lenkijos ir apsigy
veno apylinkėje. Keleto pavar
dės vokiškos. Pasisekė išvykti, 
kai vienokiu ar kitokiu būdu į- 
rodė vokišką kilmę.

Vargo mokykla Hamburge 
veikia kas penktadienį. Tėvai 
prašomi leisti savo vaikus pasi
mokyti gimtosios kalbos.

Adolfas Grigas pradėjo dirb
ti Hamburgo laivų statyboje.

Tautybių namuose yra įreng
ta gera biblioteka anglų ir vo
kiečių kalbomis. Taip pat yra 
žaidimų ir muzikos kambariai. 
Čia susirenka įvairių tautybių 
žmonės ir praleidžia laiką. Vei
kia ir anglų bei vokiečių kal
bos kursai.

Bronius Jonušas, muzikas iš 
Chicagos, atvykęs į Vokietiją, 
aplankė savo giminaitę Eleną 
Dargienę, kuri gyvena Hambur
ge. B. Jonušas Vokietijoje įgros 
kariškus maršus, greičiausiai pa 
sinaudos Stuttgarto radiofono 
orkestru.

Lietuviu kunigu šiuo metu 
Vokietijoje dar yra 20. Jie ap
tarnauja po visą Vokietiją iš
siblaškiusius lietuvius.

Į darbo kuopas dar priima
mi sveiki suaugę lietuviai vy
rai.

V,S.

Važiavome seniausia Italijos 
gatve, vadinama Via Appia. ši
to kelio niekas netaiso, jis pa
liktas dar iš romėnų laikų. Grin 
dinys išklotas dideliais akmeni
mis. Nėra nei šaligatvių nei tvo
rų. Pakeliui buvome sustoję prie 
bažnytėlės “Domine, quo va- 
dis”, prie Cecilla Metella ir šv. 
Cecilijos kapų.

Ligoninėje aplankėme Daly
tę Jakševiaūtę. Pamačiusi ge
radarį kunigą, prilipo prie jo 
ir apsiverkė. Padarę keletą nuo
traukų, vėl ją palikome vienui 
vieną.

Grįžus į Romą, kun. V. Min
cevičius man aprodė beveik vi
są miestą. Dieve, duok jam svei
katos! Viskas labai gražu ir į- 
spįidinga. Visko nesurašysi. Pri
siminsiu tik tai, kas man pada
rė didžiausią įspūdį.

dėję nuo Kristaus galvos, 
uždėti stiklu, kad žmonės 
nutrintų.

Jie 
ne-

Laiptai gana aukšti, žmo
nėms galima eiti tik keliais. Ku
nigas sakė, kad ant kiekvieno 
laipto reikia sukalbėti Tėve 
Mūsų, Sveika Marija ir Garbė 
Dievui Tėvui. Nutarėm ir mes 
eiti. Aš greit šnabždėjau pote
rius, bet kun. V. Mincevičius 
vis ėjo pirma manęs. Gal aš 
maišiau poterius, bet man gal
voje dingsojo kad čia Kristaus

$v. Petro ir Povilo kalėjime
Iš čia nuvažiavome į šv. Pet

ro ir Povilo kalėjimą. Prie sie
nos yra ten grandinės, kuriomis 

čiais, ėjo į teismą pas Pilotą. buvo prirakinti. Sargai pa- 
Ant antro, ketvirto ir penkto gonys, matydami, kaip jie kan- 
laipto yra kraujo lašai, nurie- kinami ir kaip jie rainiai lau-

Sventieji laiptai
Aplankėm laiptus, kuriais Jė

zus Kristus, vainikuotas erškė-

Punskiečius, gavusi Lenkijos 
valdžios leidimą, praėjusią va
sarą iš Amerikos aplankė žur
nalistė Salomėja Narkeliūnaitė. 
Grįžusi plačiai ir gražiai apra
šinėjo savo įspūdžius apie Pun
sko lietuvius, jų gyvenimą, bė
das ir rūpesčius. Žurnalistė tu- 

pylinkė, kaip ir Seinų bei Su- nnti ir daug nuotraukų iš anų 
valkų, nuo seniausių laikų lie
tuvių gyvenimą. Užtat Lietu
vos nepriklausomybės kovų lai
kais punskiečiai buvo gerai su
siorganizavę ir ginklu atkakliai 
gynėsi nuo besiveržiančios Len
kijos kariuomenės ir dvarinin
kų lenkų būrio. Kai Lenkija 
jau daug Lietuvos žemės buvo 
pasigrobusi, punskiečiai savo 
“Punsko respubliką” tebelaikė 
Lietuvai, kol jų jėgos leido. Ir 
galop Punskas nebeatsilaikė pa
tekdamas Lenkijai.

Niekas plačiau dar neaprašė 
“Punsko respublikos’ kruvinos 
ir skaudžios istorijos bei jos 
karžygių, gynusių Lietuvos rei
kalą. 
. Dabar ir vėl Punskas iškilo 
į dienos šviesą: punskiečiai vėl 
organizuojasi, lietuviškai švie
čiasi, atgavo vėl kunigą lietu
vį, nors žmonės ir nemažai 
vargsta kolchozų ir sovchozų 
laikotarpyje. Maskvos palaimin
tame.

Tokios respublikos kiti ir ne-
* žino, o ji tikrai buvo.

Punskas yra Lenkijos oku
puotų Seinų ir Suvalkų miestų 
kaiminystėje? netoli nuo Lietu
vos (dabar rusų okupuotos) Su
valkų Kalvarijos miesto ir Še
šupės upės versmių. Punsko a-

kia mirties, buvo taip paveikti, 
kad šv. Petro prašė juos ap
krikštyti. Tuo metu kalėjime 
prasivėrė versmė, ir šv. Pet
ras juos pakrištijo. Ir dabar te
bėra toji pat. versmė.

Mykolo Angelo Mozė
Iš ten visai netoli “šv. Petro 

grandinėse” bažnyčia. Itališkai 
vadinama Bazilica di S. Pietro 
in Vincoli. čia altoriuje įdėtos 
tos grandinės, kuriomis jis bu
vo surakintas. Toje pat bažny
čioje yra pasakiška, neužmirš
tama Mozės skulptūra, sukur
ta Mykolo Angelo. Nuo čia sun
ku atsitraukti. Pats Mykolas 
Angelas, užbaigęs šį kūrinį, su
šėręs plaktuku per kelį ir pa
sakęs: “Tau trūksta tik žodžio 

—kalbėk!” Taip jis buvo pa
tenkintas tuo kūriniu.

Koliziejuje
Nuvažiavome į Falvios amfi

teatrą arba Koliziejų. Ilgai sto
vėjau ir žiūrėjau į areną, gal
vodama, kiek čia kriščionių 
kraujo pralieta. Sunku supras
ti, kaip tie žmonės galėjo žiūrė
ti ir gėrėtis, kai liūtai draskė 
krikščionis.

Dar lankėm katakombas ir 
daug kitų vietų, kurias sunku 
suminėti. Privarginau kun. V. 
Mincevičių savo įkyriais klau
simais apie senovę, krikščiony
bę, nes visa man buvo įdomu.

(B.d.)

Lenkijos pasigrobtų lietuvių gy- 
venimo. “Lietuvių Dienų” žur
nalo spalio mėnesio numeryje 
S. Narkeliūnaitė jau išspausdi
no vienuolika punskių nuo
traukų, duodančių bent dalinį 
vaizdą, kas buvo ana “Punsko 
respublika”.

Bostone ir apylinkėse gyve
na nemaža punskiečių ir jų kai
mynų, susidomėjusių garsiuoju 
Punsku ir jo atkakliais lietu
viais. Turime ir tremtininių iš 
anų kraštų, beisdidžiuoj ančių 
Punsku ir Seinais.Tų bosto
niečių nuomenė — kad žurna
listė Salomėja Narkeliūnaitė pa
ruoštų ir išleistų savo kelionės « 
knygą, t.y. paveiksluotą Puns- f 

ko respublikos istoriją ar istori-
® „—, .. —__ —------------ _ —-------------------  —-----
<• Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai-

« . £ uos, muzika, ir “Magdutės pasaka”,
keriopo gyvenimo. Visais at- | Biznio reikalais kreiptis į Baltic Ftorists gėlių bei do- 
žvilgiais dabar būtų naudinga. £ vanų krautuvę, 502 E. Broadvvay. South Bostone.

„ „. S TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”. •*
Suvalkietis |

>

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

M A ž E L I S
gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass. .
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite ?
vedėjui ANTANO F. KNEI2IO — Uthoanian Radi® Hour. W Cot- <

O. Ivaškai, 328 W. Broadvay, ir John Roman, ir.. P.OJBox 32, So. č ’ 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Wet>sier Avė., Cam- 5 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-140; 8Outb Boston O4418 ar S 
8-1*40; KIrkted 7-8888. S

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban-

W veilda sekmadieniais 2;30 0.J 3;00 vaL
jėlę nuo Punsko atsiradimo ir 
lig punskiečių dabartinio viso- £

STEPONAS MINKLS

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

3423 FUL.TON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APptegate 74349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Reccfrders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO V6SINTUVAI (air cond.) ir

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbus garantuotas, atfrekaoras

__ prityrusio teetadm, priputoto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdieu iki 7 vai. vak. Į
> Pirmadieniais iki . 6 vaL vak. )

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa
Transliuoja i* stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis.

KNIGUTS OF LITHUANIA
BRADDOCK, PA.

IKI 2:00 VAL. 
kreipkitės adresu

WLOA

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Beturiu 
Kultūrinė radijo programa

WKOX. 1190 kilocykles 
Framingham. Mass? 

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

BROCKTON 18, MAS& 
Ta JUniper 6-7206

MYKOLO ANGELO MOZt



BALTIMORĖS ŽINIOS
Drabužių rinkliava, kurią skel

bė Amerikos vyskupai lapkri
čio 23-29, šv. Alfonso parapie- 
čiai viešai parodė savo gailes
tingą širdį kenčiantiems žmo- 
nėmės. Jie į kleboniją sunešę 
daug drabužių, kurie bus pa
siųsti į New Yorko centrą. E 
ten drabužiai bus siunčiami į 
įsas šalis, kur jiė labiausiai 

reikalingi.
Vestuvės. Lapkričio 23 susi

tuokė visų žinomo daktaro K. 
Mendelio dukra Onytė su Vik
toru Schwartz, Jų moterystę šv. 
Alfonso bažnyčioje palaimino 
jaunosios dėdė prel. L. Mende- 
lis. Po mišių vestuvių puota į- 
vyko puošniame Sheraton Bel- 
vedėre viešbutyje, kur tėvai, 
giminės, draugiai ir pažįstami 
turėjo progos pasveikinti jau
navedžius ir palinkėti geros a- 
teities.

Gražus pavyzdys buvo vi
siems, kai lapkričio 23, 8:30 v. 
šv. Alfonso bažnyčioje dalyva
vo mišiose karo veteranai, ku
rie patys pergyveno karo sun
kumus. Pamaldas organizavo 
Lietuvių Posto veteranai, taip 
mat dalyvavo karių motinos ir 
veteranai iš kitų postų.

Ramovėnai, kurie lapkričio 
15 Įspūdingai pagerbė nežino
mo kareivio kapą Arlingtono 
kapinėse, minint 40 metų Lie
tuvos atkūrimo sukaktį, gau
siai dalyvavo mišiose, aukotose 
šv. Alfonso bažnyčioje lapkri
čio 23 d.. 11:30 v. Jie pasimel
dė už tuos, kurie žuvo karo 
lauke, gindami tėvynės laisvę.

Stebuklingo medalikėlio iš
kilminga novena šv. Alfonso 
bažnyčioje lapkričio 17-25 pa
vyko gražiai; dalyvavo daug 
maldininkų. Vienuoliai vincen- 
tiečiai sakė pamokslus angliš
kai. Novena buvo reklamuoja
ma amerikoniškuose laikraš
čiuose.

bar daromos repeticijos. Kas
met vaikučius paruošia seserys 
kazimierietės. Savo šokiais, vai-

publiką, bet dar kiekvienam į-\ 
diegia kalėdinės dvasios.

Kalėdų balius, kurį Ameri
kos Legiono Lietuvių Postas 
154 kasmet ruošia vaikučiam, 
bus. gruodžio 21 Lietuvių Ameri
kos Atletų klube. Vaikam bus 
saldainių ir kitų gardumynų, gi 
legionieriai pasikeis vienas su 
kitu dovanomis.

Lietuvių melodijos valandė
lė, kurią įdomiai veda A. Juš
kevičius ir K. Laskauskas, gruo
džio 7 pakeičia laiką iš radijo 
stoties WBMD 750. Jie persi
kels į šią naują stotį tą sek
madienį ir nauju laiku nuo 
3:30 iki 4 vai. linksmins klausy
tojus savo gražiomis dainomis ir 
perduos lietuviams naujausias 
žinias iš lietuvių gyvenimo ir 
veikimo Baltimorėje.

Lietuvių bendruomenė turė
jo įdomų vakarą lapkričio 23 
lietuvių salėje. Dalyvavo daug 
žmonių ir išklausė buvusio Kau
no universiteto tarptautinės 
teisės profesoriaus D. Krivicko 
paskaitos. Profesorius dabar 
tarnauja Kongreso bibliotekoje 
Washingtone. Savo paskaitoje 
nušvietė pakeitimus Lietuvoje.

Kareivių motinų draugija 
lapkričio 30 susirinks šv. Al
fonso bažnyčioje, kur 8:30 pa
simels už žuvusius karius ir mi
rusias nares. Kviečia ir kitus 
dalyvauti tose mišiose ir pasi
melsti.

Lietuvių inžinierių suvažiavi
mas Įvyks Baltimorėje lapkri
čio 2Š-30 d.d. Tikimasi, kad su
važiuos ir iš tolimesnių vietų. 
Posėdžiai vyksta Southern 
viešbutyje. Lapkričio 28 atsto
vai lankysis Lietuvos pasiunti
nybėje Washingtone. šeštadie
nį 10 vai. Southern viešbutyje

C.Y.O. mūsų parapijos jauni- iškilmingas suvažiavimo ati
mąs su dvasios vadu pakvies- darymas. Po posėdžio arch. J. 

' .......... ’ > Muloko paskaita ir diskusijos

PREL. J. BALKONAS su savo parapijos kūrčjais_parapijos 50 metu sukakties bankete. Iš kairės j d.: 
Kasparas Galčius, Simonas Cerebiejus, prel. J. Balk ūnas. Aleksandras Vasalka, Pranas Jocis.

Nuotr. V. Matelio.

MASPETHO PARAPIJOS JUBILIEJINIS POBŪVIS

tas dalyvauti šokiuose, kuriuos
ruošia Dievo Kūno parapijos sąjungos reikalais. Tą pačią 
jaunimas lapkričio 28. Tai bus dieną 6 v.v. pobūvis viešbuty-

. Kviečiama visuomenė iš 
Baltimorės ir apylinkū. šokiai 
prasidės 9 v. Sekmadienį, lap
kričio 30. paskutinis uždaromas 
posėdis. Suvažiavime žada da
lyvauti prof. S. Kolupaila, prof. 
J. šimoliūnas, prof. St. Dirman- 

čių proga šiemet bus gruodžio tas ir kiti garbingi svečiai.
14 šv. Alfonso salėje. Jau da- Jonas Obelinis

gera proga jauniems praleisti je 
laiką malonioje nuotaikoje, ga
lės susipažinti su tos parapijos 
jaunimu. Jaunimas, kuris dar 
nepriklauso prie šios organiza
cijos. prašomas įsijungti.

Vaikų teatras Kalėdų šven-

Lapkričio 16 įvyko dvigubos buotojams. rėmėjams, ir atsi- 
iškilmės — V. J. Atsimainymo lankiūsiem į minėjimą. Po kal- 
parapijos jubilėjus 50 metų ir 
prel. J. Balkuno 25 metų sukak
tis klebonavimo šioje parapijo
je. Šia proga parapijos komite
tas surengė bankietą Victoria 
House. Glendale. L.I. N.Y. Va
kare 6 vai. rengimo komiteto 
pirmininkas R. Lindner atida
rė vakaro minėjimą ir pristatė 
šio vakaro vedėją kun. Pr. Bu
lovą. Sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Invokaciją at
kalbėjo kun. J. Aleksiūnas. Į 
minėjimą atsilankė gana gražus 
skaičius svečių kunigų viso 45. 
Žmonių atsilankė į minėjimą 
virs 600.

Vakarienės metu linksmino 
dainomis solistė Marija Žemai- 
tė-Bitter; jai akompanavo A. 
Visminas. Taip pat sugiedota 
invokacija; muzika parašyta 
Mrs. Mulks. Kalbas pasakė: prel 
J. Varnaitis, konsulas J. Budrys 
,kun. N. Pakalnis, kun. J. Kar- 
tavičius. ir kun. P. Lekešis. Pa
baigoje prel. J. Balkūnas, išreiš
kė jautrią padėką visiems dar-

bos buvo iškviesti pirmieji kū
rėjai šios parapijos: Julius Kar- 
sokas. Povilas Augustinas. Kas
paras Galčius, Pranas Jočis. 
Aleksandras Vasalka. Simonas 
Cerebiejus, Silvestras Girnius.

Šia proga parapijos bankieto 
komitetas išleido laimėjimui au
tomobilį — Oldsmobile “mo- 
dėl” 59. Laimėjo Mr. Maclevay. 
66 Leffert Avė. Brooklyn, N.Y. 
Loterija davė gražaus pelno pa
rapijai. Didi padėka priklauso

Mrs. Olga Brady, kuri įdėjo 
daug darbo ir sumaniai vadova
vo platinimui bilietų. Jai talki
ninkavo Elena Jočis. Elena Ma
tulionis, M. Laukaitis. J.Bredes, 
Unguraitis su žmona. Mrs. Pa- 
ulik. ir Matall ir Šv. Onos ir 
mergaičių sodolicijų narės.

Nemažai vargo patyrė W. Ro- 
senbergas. vakarienės tvarkos 
vedėjas, nes žmonių atsilankė 
daugiau, negu buvo vietų.

Minėjimo pobūvis praėjo ga
na linksmoje nuotaikoje.

A.V.

Ar užmiršti?
(Atkelta iš 4 psU) 

jais, kad pajustų savo aukų 
prasmę lietuviškiems reikalams 
Bet dėlto jų vertė nesumažės. 
Ji bus gyva širdyse ir lietuviš
ko solidarumo istorijoj.

Žinome, kad ne vien mūsų 
gimnazija reikalinga lietuvių 
aukų. Todėl PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba ir Vasario 16 
gimnazijos vadovybė ieško lė
šų vokiečių visuomenėj ir jų į- 
staigose. Yra vilčių, kad pas
tangos bent ateinančiais metais 
neliks bergždžios. Bet ir tada 

^gimnazijos išlaikymas pirmiau
siai priklausys nuo lietuvių. Jų 
paramos ji ypač reikalinga da
bar. kai sudaromos maisto ir 
kuro atsargos žiemai, kad mo
kiniai ir mokytojai nešaltų kla
sėse. kad po darbo turėtų svei
ko maisto, o atvangos valando
mis pajustų, kad artimo meilės 
darbai gyvenimą tobulina.

Kai Kalėdų proga žmonės ski
ria ir gauna specialių dovanų, 
tikime, kad laisvieji lietuviai ne 
užmirš ir savo neturitingo vai
ko —Vasario 16 gimnazijos. O 
kievienas paaukotas doleris, 
bus pakartotinis įpareigojimas 
mokiniams ir mokytojams ge
riau įvykdyti tuos tikslus, ku
rie yra nubrėžti Vasario 16 gim
nazijai. Stipri parama jai taip 
pat būtų vienas akivaizdžių at
sakymų Tėvynės pavergėjų pro
pagandai. kuri pranašauja ne
tolimą galą lietuvių kultūrai ir 
jos įstaigoms Vakarų pasauly. 
Paremiant lietuvišką jaunimą 
ir jo mokymui bei auklėjimui 
skirtą gimnaziją, būtų dar kar
tą paliudyta, kad aukos dvasia 
yra tautinės gyvybės ir laisvės 
kurstytoja.

Dr. J. Grinius
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius

K. Drunga
PLB Vokietijos Kr. V-bos pirm.

Žinios iš Los Angeles, California
Nauja apygarods valdyba

Spalio 25 įvykusiame ALB Los 
Angeles apygaros suvažiavime 
išrinkta nauja apygardos valdy
ba: K. Liaudanskas — pirm., 
C. Lukšis — sekr.. M. Aftu- 
kienė — ižd. San Francisco a- 
pylinę atstovavo Čia gimęs lie
tuvis Jonas Gudelis.

Suvažiavime buvo apgailes
tauta, kad dienraštis Naujienos 
savo neigiamu nusistatymu LB

JAV. Suvažiavimas Įgaliojo nau
jąją valdybą kreiptis i Najienų 
redaktorių P. Grigaiti ir papra
šyti visai susilaikyti nuo B-nės 
klausimų svarstymo, jei jau ne
nori ar negali pozityviai jos pa
remti.

Scenos mėgėjų susirinkimas
Apylinkės valdyba kviečia 

scenos mėgėjų būrelio reorga- 
____ nizacinį susirinkimą gruodžio 

atžrilįu’^tauna“tautinį'ir” kuL mėn 13 <«*tadienįl6 vai. p.p. 
tūrinį darbą ir sabotuoja efekty- šv. Kazimiero parapijos apati- 
vesni lietuvių reprezentavimąsi nėję salėje. Buvusiems šios gru-
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SAULĖTA, MALONU, PATOGU
Hollywoodo Apartamentuose

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūh čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies su visais pato
gumais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabejo
jame. kad būsite jiaten kinti.

Mr. & Mrs. los Yasauskis
1120-24 Buchaaan Street, lloDyvrood, Florida

IŠ VISUR

pės aktoriams ir rėmėjams, ku
rių adresai žinomi, yra išsiun
tinėjami asmeniški pakvietimai, 
tačiau kviečiami ir visi kiti, ku
rie scenos menu įdomaujasi ar 
vėliau į Los Angeles yra atsi
kėlę ir kurių adresai nežinomi. 
Susirinkimo dalyviai bus pavai
šinti kavute ir užkandžiais.

Naujas mokytojas
Pasitraukus komp. B. Bud- 

riūnui, dainavimo mokymą šv. 
Kazimiero parapijos lituanisti
nėje mokykloje perėmė muz. 
Ad. Narbutas. Naujasis mokyto
jas turi ilgą muzikinės veiklos 
patirti. Lietuvoje, tremtyje Vo
kietijoje ir vėliau Kanadoje yra 
vargoninkavęs. mokytojavęs ar 
vadovavęs chorams, šiai litua
nistikos mokyklai muz. A. Nar
butas jau ir anksčiau yra talki-
ninkavės.

LAIVYNO du nauji balionai, kurie pakils su radaro įrengimais.

Žibutė Balsytė televizijoje
Kalifornijos valstybės kolegi-

jos studentę Žibutę Balsytę šio
mis dienomis plačiai nuotrauko
mis ir reportažais atžymėjo vie
tos amerikiečių didžioji spauda. 
Žibutė keturis kartus pasirodė 
televizijos programuose. Visur 
buvo pažymima, kad Balsyte

mer- 
sky- 
vyrų 
pąsi-

NEWAKK, \EW JERSKY

— Marianapolio kolegijos pir
mąjį mokslo ketvirt. geriausiais 
pažymiais baigė lietuviai: Leo
nardas J. šimutis (sophonaore, 
90. 6) iš Evergreen Park, UI.; 
Jonas V. Šimkus (senior, 85. 9) 
iš VVoodhaven, N.Y..: Linas Sto
nys (senior. 85) iš Richmond 
Hill, N.Y.

Pirmuoju visoje kolegioje yra 
Sherman W. Gray (sophomore. 
96, 2) iš Tumers FaDs. Mass.

Kolegijos direktorium yra T. 
J. Pėtrauksas. MIC. Nurodyti 
studentai yra jo garbės sąraše 
(honor roll. 1958-59).

— Rochesteryje šv. Jurgio 
lietuvių parapija gruodžio 30 
mini 50 metų sukakti. Pirmuo
ju klebonu buvo kun. V. Vis
girdą. dabartiniu yra kun. Pr. 
Valiukevičius. Ilgametis parapi
jos ugdytojas kun. J. Bakšys dėl 
nesveikatos yra pasitraukęs.

— Los Angeles gruodžio 7 
bus lietuviškos skautijos 40 me
tų įsikūrimo minėjimas. Pamal
dos šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčioje 10:30; minėjimas par. 
salėje 12:15. - —

—Clevelande išrinkta nau
ja Lietuvių Studentų Sąjungos 
skyriaus valdyba: pirm. C. Mel- 
cbakas. vicepirm. R. Zorska. 
sekr. A. Gelažytė. ižd. A. šen- 
bergas. spaudos ir užs. reikalų 
vadovė I. Stasaitė. Revizijos 
komisiją sudaro V. Kamantas. 
M. Dabrikaitė ir R. Vizgirdas.

— Hartforde gruodžio 7 šv. 
Jono Evangelisto lietuvių drau
gija šaukia susirinkimą naujai 
valdybai rinkti ir kitiem reika
lam aptarti.

— Havajų universitete asis
tente pradėjo dirbti ir kartu to
liau studijuoti Bronė Jameikie- . 
nė iš Chicagos. Ji buvo išrink
ta tai vietai ir stipendijai iš 52 
padavusių prašymus. Br. Jamei- 
kienė yra studijavusi meną Lie
tuvoje. Vokietijoje ir Amerikoje

— Pasaulio vizija. Tokiu var
du pavadinta Studentų Ateiti- 
nininkų metinė studijinė tema,
skiriama supažindinti su Kata
likų Bažnyčios padėtimi pasau
lyje ir siekimais ji laimėti Kris
tui. Tema yra suskirstyta dali
mis, duota daug medžiagos ir 
literatūros svarstymui. Visa tai 
išleista rotatoriumi Detroite. 
Leidinys apima 62 stambius pus 
lapius.
Reikalingas darbininkas <Ste- 
wart) Lithuanian Country Club. 
Calairton. Pa. Vyras su žmona, 
vidutinio amžiaus, mokąs an
glų kalbą ir šios šalies pilietis. 
Kreiptis į John Greblunas. 245 
East 16th Avė.. Homstead. Pa.

Lietuvių Enciklopedijos talka
nis reikalas, o vaisius visų lie
tuvių sutelktinių pastangų, vai
sius. deja, tik laisvame pasau
lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
nuopelnai atitinkamai priklauso 
visiems tiems, kurie bet kuriuo 
būdu prie šio didelio darbo pri
sideda. Darbas kilnus, nes lietu
vių tautos ir valstybės kančios 
ir vergijos metais, jis skiria
mas jos garbei ir pasididžiavi
mui Darbas prasmingas, nes 
skirtas ne tik mokytis ir pra
turtinti kiekvieno mūsų žiny
ną. bet yra būdas ir priemo
nė išlaikyti lietuvių kalbai ir 
lietuvybei

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje. sutelktinėmis jėgoms 
sugeba toki milžiniška darba 
padaryti”

Ir Tu. .Mielas pavergtos tau
tos Sūnau ir Dukra, prenume
ruodamas L.E., esi tų sutelk
tinių jėgų dalininkas ir Tau. 
kaip ir visienjs bendradarbiams 
ir talkininkams, priklausys bu
simųjų mūsų tautos kartų pa
dėka jr tinkamas Įvertinimas 

laukiame atsiliepiant

Lietuvių Enciklopedijos Ad
ministracija skelbia paskutinę 
Lietuvių Enciklopedijos talką 
iki 1959 m. balandžio 15 d. Tal
kos metu naujai L.E. užsipre
numeravusiems bus duodamos 
premijos.

Užsiprenumeravusieji iki 
gruodžio 15 iš leidyklos nemo
kamai gauna: 1) Vinco Krėves 
Raštus—pilną komplektą <kom-

ATPIGINTAS 
Lietuvos vaizdų albumas

LIETUVA 
geriausė kalėdinė dovana. 
Užsisakyti: ATEITIS: 916

Willoughby Avė.. Brooklyn 21,
N. Y Kaina tik $5.00

yra lietuvaitė ir vienintelė 
gaitė studentė inžinerijos 
riuje tarp daugelio šimtų 
studentų, žibutė Balsytė
žymi ne eiliniais gabumais. Yra 
gavusi pora stipendijų, aktyviai 
reiškiasi studentų, skautų, sce- plektą sudaro 6 tomai, kurių 
nos mėgėju ir kt. veikloje. *r?’s t°ma’ iau išleisti, o ket-

j į_  virtasis spausdinamas: 2 Lietu
vos Žemėlapi ir 3) Jono Balio 
“Ijetuvių Dainos Amerikoje".

Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š.m. gruodžio 15 d. 
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilną Vinco Krėvės Raštų kom
plektą

O tie. kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 
tų pat metų balandžio 15 d., 
gaus Lietuvos Žemėlapį ir Jono 
Balio "Lietuviu Dainos Ameri
koje"

J NEKALTAI PRADĖTĄJĄ . 
SVC. M. MARIJĄ

Nuo ktp'iričio-Novcmber 29. iki 
gruoiižio-Decomber 7 Marijos Nek. 
Prasidėjimo Šventovėje. Put na m. 
Conn.

už Novenos dalyvius ir jy 
intencijomis

Rytais laikomos giedotinė*
Mišią-

išsirinko
Ona Kli-

Diskusijos jaunimo veiklos 
klausimu

turėdama galvoje, kad

"Rūtos" ansamblis 
naują valdybą: pirm.

New Jersey Lietuvių Taryba, mašauskaitė. Kearny. N.J.; I 
lietuvis- vicepirm. Bronė Venckienė. Ne

įtark. N.J.: II vicepirm. Ona
Įsijungęs i lietuvišką veiklą ir Gutauskaitė. Linden. N. J.; sekr. 
visose lietuviškose organizaci- Dalia Slepokavaitė. Patcrson. 
jose jaučiamas didelis jaunes- N.J.; ižd. Kazys Navickas. Ne- 
niosios kartas trūkumas, nuta- wark. N.J.; tvarkdarė Juzė Jur- 
rė kviesti susirinkimą, kuriame kieno. Nevvark. N.J.: koresp. 
bendrų diskusijų keliu bus mė- Ona Skurvydienė: adm. Liudas 
ginama išsiaiškinti ir padaryti Stukas. 
konkrečius nutarimus.

Susirinkimas — diskusijos i- 
vyks gruodžio 7 (sekmadienį) 2 
vai. po piet. lietuviu Šv. Jurgio vauja ilgametis “Rūtos” ansam- 

180-2 Nevv 
• (A.S.T.

Jau išėjusius L.E. tomus nau
jieji prenumeratoriai gaus is- 

Ansamblis numato greitu lai- ^įmokėtinai pageidaujamomis 
ku įdainuoti plokšteles su soIis- salygo’nis^ l z. vėliau isleisimus 

'te Lione Juodvtė. Chorui vado- ninkama normalia Ivar
ka

Vakarui.- Sv VjU_-.Ua. ku
rnėtu kalba.-m s ir

sjius t<» vai •.du ntU:«i:uA kurty 
metu nuolat a<ionK»jannu> FvC 
Pakrūmėn.:u® už vienuolyno gera- 
<iantu« ir Novenos dalyvius

nv'U; prašytojų in-

•lū.-ų iit n ’.tn.
ui’lbM pri.' •l'CI’VlUM.

Snjsk'.te r,.v.y.® «iv.. ir".encijs*s. 
rt-.nkiič* -.v. intiru.® rt.nldi**.

draugijas salėje. 
York Avė. Newa

blio dirigentas Algirdas Karia-* 
natiskas. (R. S »

Lietuvių Enciklopedijos leidi- Lietuvių Enciklopedija, 265 
Inas nėra kieno nors aseinėni- C St., So. Boston 27, Mass.

lmrnac«;late Conccptlon Convent.
R. F. D. 2. Pvtnam. Conn.



KUR PADĖJAI SAVO DOLERI, SKIRTI BALFUI?
JUOZAS P. OINKUS

Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų
ne- I 
nes 1

BŪKITE TIKRI, 
kad jūsų dovanojami siunti
niai į Lietuvą, Latviją, Ukrai
ną ar Sovietų Sąjungos dalis

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

VENGRIJOS pabėgėlė mergaite Austrijoje laukia visu pagalbos. 
Padėkos dieną Amerikos vyskupų fondas rengia drabužių ir ava
lynės vajų pasaulio vargšams šelpti.

VAKARAS GERAM TIKSLUI
New Haven, Conn. Bendruo

menės apylinkės valdyba, išlai
kanti lituanistinę mokyklą, jos 
naudai lapkričio 29 rengia links
ma vakari. Programa įvairi ir 
įdomi. Pirmą kartą New Have- 
ne 'pasireikš aktorius Vitalis 
Žukauskas. Nauja, dar nematy
ta ir negirdėta programa. Juo
kai iki ašarų seniems ir jau
niems. Po programos bus šokiai 
griežiant jaunių orkestrui. Ir 
veiks pačių mokyklos mokinių 
tėvų suaukotas bufetas, skaniau
si valgymai, geriausi gaivinan
tys gėrimai. Apylinkės valdyba 
kviečia visus lietuvius atsilanky
ti ir paremti mažą lietuvybės 
Žiburėlį —šeštadieninę lituanis 
tikos mokyklą, kurios reikalams 
ir skiriamas visas pelnas. Link-

smavakario pradžia 6 vai. vak.
Pirmoji Kregždė

Lietuvoje pirmosios kregždės 
parlėkdavo pavasario laiku. Pas 
mus atsitiko truputį kitaip. Pir
moji linksma kregždutė (15 dol) 
įskrido į Bendruomenės pinigi
nę medžių lapams byrant, kad 
būtų išlaikyta lituanistinė mo
kykla. Už kilnią auką apylinkės 
valdyba Moterų kuopai taria 
nuoširdų lietuvišką ačiū. Būtų 
gera, kad ir kitos organizacijos 
šiuo pavyzdžiu pasektų.

K. Bagdonas. 
Apylinkės valdybos pirmininkas

Kada pažvelgiama į aukotojų 
pavardes, kurios su aukomis 
suplaukė į Balfą tai tarp jų pa
sigendama daugelio lietuvių pa
vardžių. Drąsiai galima klausti: 
broli, o kur tavo auka?
Būtų maloniau, jei galėtume 
pasakyti, kad aukojo veik visi, 
iš kurių tikėjomės paramos. 
Bet, deja, gautos aukos dar to
li gražu neleidžia to tvirtinti 
Tuo tarpu šelpiamųjų eilės di
dėja. Prieš vienus kitus me
tus Balfas rūpinosi šelpimu tik 
tų, kurie buvo likę kaip bolše
vizmo ir karo aukos Vakarų Eu
ropoje, daugiausiai Vokietijoje, 
mažiau Prancūzijoje. Italijoje 
ir kituos kraštuos, šiandien jau 
turime nors dar gana ribotus 
galimumus padėti broliui lietu
viui tėvynėje, katorgininkui k 
tremtiniui Sibire, ar vargstan
čiam kitur tarp svetimųjų.

Padidėjus šelpiamųjų skaičiui 
Balfui yra reikalingos daug di
desnės sumos, kad galima bū
tų šiek tiek padėti ligoniams 
vaistais, šąlantiems drabužiu ir 
alkstantiems maistu. Kad ir ne
didelė, bet laiku atėjusi pagal
ba, gali nevieną tautietį išgel
bėti iš mirties, sumažinti jo 
skurdo ir vargų naštą.

Man, kaip Balfo centrinės val
dybos vicepirmininkui ir direk
toriui, dalyvaujančiam šalpos 
organizacijos darbuose, gerai 
yra suprantama, kad tik mes 
patys galime padėti savo tau
tiečiams. Bet. gaila, ne visi tą 
suprantam arba nenorim su
prasti. Štai šalpos klausimais 
esu turėjęs pasikalbėjimų su ki

tų tautų veikėjais. Turiu pri
sipažinti, kad nesmagiai jau
čiausi patyręs, kad kitos tau
tybės šalpos darbe mus pralen
kia, bent tąja prasme, jog ki
tataučių didesnis proc. kasmet 
atiduoda savo auka vargstan
čiųjų gelbėjimui. Negi mūsų 
lietuvių, tautinė savigarba yra 
mažesnė ar žmogiškieji jausmai 
gelbėti artimą yra sumenkę, 
kad mažiau vertiname pareigą 
padėti savo broliams ir sese
rims?

Pakartosiu seną pasakymą: 
laikas susiprasti. Tikrai žinau, 
kad širdyje ne vienas yra pa
žadėjęs duoti auką, tik kažin 
kodėl iki šiol tos aukos dar nė
ra ir todėl, taip ir lenda klau
simas, kur padėjai pinigą pa
žadėtą Balfui?.

Nieko nenoriu užgauti, bet 
priminti galiu. Nors ir nedaug,

bet duokim kiekvienas ir 
laukini naujų raginimų, 
vargas ir mirtis taip pat nelau
kia, todėl nevėluokim x padėti 
tiems, kuriuos turime gelbėti.

Iš tėvynės išvykau jaunose 
dienose. Bet negaliu pamiršti 
vėlybo rudens vaizdų, kada žmo 
nes, surinkę laukų derlių, vež
davo aukas į miestelį ir jas da
lindavo vargšams, sėdintiems 
prie bažnyčios durų ilgose eilė
se. Šiandien Taikai jau kiti ir 
žmonės turtingesni. Bet man 
rodos, kad dabar vargo spau
džiamieji jau netilptų‘nei šven
toriuje, nei vieškeliuose. Todėl 
palaikykim mūsų tėvų gražų pa
protį ir kiekvienas atiduokim 
auką vargstantiems broliams lie 
tuviams.

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-12S-13Š OBCHABD ST„ GR 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai lenkiškai ir ukrainiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR l’ŽKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas -sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Antanas Skirius 
lankėsi New Yorke

Paštu 
užsaky. Katalo-
mai greit gaį veltui
ispi.domi prisiunčiami

Iš Vokietijos importu&ti 
•HARALD"

juodi arba ______ _ __ ... ~.
rudi Jaučio
adoc Zv/flĮMBĮBISBR
kailio

$1695

juodi 2včr*ų 
odos su per
siškais pa- 
puošimats 
avies k-:i:o 
pamušalu

IŠMINTIES ŽODŽIAI
Rusų rašytojas B. -Pasternakas 

apie komunistus:
Jie reikalauja iš žmogaus la

bai nedaug. E tikrųjų tik vie
no dalyko: nekęsti to, ką myli, 
ir mylėti tai, ko nekenti.
Anglų dipl. W. Hutchinson 

apie diplomatiją:
Diplomatiniuose santykiuose 

tarp dviejų valstybių šiais lai
kais pasibeldžiama į duris tik 
po to, kai pro jas eina.

Neapolio elgetų karalius
V .Bolla apie elgetavimą:
Elgetos yra tikrieji žmonijos 

geradariai, nes jie duoda progą 
savo artimui padaryti gerą dar
bą ir patekti tokiu keliu į dan
gų.-
Amerikos buv. prez. Tromanas 

apie satelitus:
Satelitai erdvėje daro ratus, 

kurie nuolatos vis siaurėja. Sa
telitai politikoje daro ratus, ku
rie nuolatos platėja.

$1595
Šiltai išmušti 
vaikam gatvės _
batukai

$895-s1235

plaukt? 
kjmb, tMtai

rhn •• r»m
pu: $«>95_$5»

nuo 10 i’,-j (• vai

58-02 Myrtle Avenue. 
Rlrtgrwood - Brooklyn

T< : .N f)

kifi r, !■>)

Pašliūžų batam gautos vokiškos
Perlo’rt ’ kojinės 1.25.

Vckiiku darbo batu ir kambario 
šliurių didžiausia^ pasirinkimas.

S ALAMANDER
335 East 86th St.. N. Y. C.

Tręč't -t dieniniu iki 6 vnL. 
penktadieniaK iki 9 vai rak

J. Va- 
Brazau- 
J. Puo- 
Povilai-

Darbininkui 
paremti aukojo

Iš Mass. vaist.: Msgr. F. Stra- 
kauškas. J. Švagždys, K. Zinke- 
vich, Brockton, V. Austras, J. 
Uždavinys, So. Boston, V. Bun- 
dza. J. Gaidis, L. Lubin, F. Ne- 
mura, Worcester, S. Zapėnas, 
Lavvrence, B. Budreika, W. 
Bridgevvater, G. Kaminsky, 
Nevvton Upper Falls, K. Šimė
nas. Norvvood, kun. P. Juškai- 
tis. Cambridge, V. Ivanauskie
nė, Dorchester, K. Banevičius, 
Dracut, R. Kazerski, Wollaston, 
A. Malinauskas, Melrose, I. Sut
kus, Sommerville. A. Lukas, Ja- 
maica Plains.

Iš Conn. vaist.: K. Balchunas, 
W. Chase. P. Mockus, 
liūnas, Hartford. M.P. 
skas. A. Gwazdauskas, 
džiūnas, E. Selens, F.
tis. Waterbury. Msgr. M. Kru
pavičius, Ansonia. Nekalt. Pras. 
seselės. Putnam. G. Makstela. 
Jewett City. R. Baxer, New 
Britain.

Iš Penna. vaist.: E. Belskytė. 
L. Ginkieuicz. M. Pacunas. J. 
Petronis. F. Pūkas, A. Zizas, 
Phila.. A.E. Gražulis. Pittsbur- 
gh. G. Barvainis, Elmhurst

Iš III. vaist.: K. Bružas, J. 
Tričys, Chicago. V. Abramikas. 
Chicago Heights, A. Kindurys, 
J.' Taru’is, Cicero. z

Mišrūs: V. Degutis. A. Aleck- 
na. Cleveland. O., B. Ofrossi- 
mow. Columbus. O., K. Tama
šauskas. Akron, O. \V. Mitchell, 
Nashua. N.II., Dr. J.B. Gabrys, 
Detroit, Mich., J. Ardys, Lyn- 
chburg. Va.. P. KiŠkūnas. Le- 
vvist^n. Mc.

T. T. Pranciškonai
Darbininko Leidėjiai

SAROLTA LORAIKE, San Die
go kolegijos studente, skaito 
laišką. kuriame pranešama, kad 
Ji ir jos sesuo Australijoje pa
veldi pilj ir dvarą 250,000 dol. 
vertis.

Antanas Skirius, “Lietuvių 
Dienų” žurnalo leidėjas, iš Los 
Angeles buvo atvykęs į New 
Yorką žurnalo ir kitais reikalais 
Antanas Skirius yra vienas iš 
Los Angeles lietuvių kolonijos 
kūrėjų. Atlikęs karinę prievolę 
JAV kariuomenėje, tuoj po ka
ro, įsikūrė San Francisco mies
te. Ten jis'suorganizavo Alto ir 
Balfo skyrius, įsteigė Lietuvos 
vyčių kuopą, pradėjo leisti “Ka
lifornijos Lietuvį”, Netrukus 
išvyko su šeima į Los Angeles. 
Ten toliau leido “Kalifornijos 
Lietuvį”, labai aktyviai įsijungė 
į lietuvišką veiklą. Visos orga
nizacijos ir vienetai neapsiėjo 
be jo: pirmininkavo Alto vietos 
skyriui, Lietuvos vyčių kuopai, 
ateitininkams, buvo Balfo ir LB 
Los Angeles apylinkės valdybo
se. Jis šiuo metu yra Alto Los 
Angeles skyriaus vicepirminin
ku, Kalifornijos lietuvių res
publikonų vieneto vicepirminin
ku ir Lietuvos vyčių sendraugių 
kuopos pirmininku, yra apdrau- 
dos ir nuosavybių pardavimo 
(real estate) biznyje. Jo žmona 
Bronė (Piliponytė) irgi aktyviai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje. 
A. B. Skiriai augina du sūnus 
— Joną ir Vincą ir dukrą Rūtą.

YRA 100% 
APDRAUSTI

Siųsdami savo pakietus, bū
kite tikri, kad jūs siunčiate 
juos per autorizuotą firmą ir 
reikalaukite apdraudos įro
dymų.

Jūsų pačių interese turėti 
reikalus su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu, atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautus paštu siuntinius 
mes pakvituojame irpasiun- 
čiame sąskaitas per 24 valan
das.

Atsilankykite į bet kurį mūsų 
skyrių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą kopiją ap
draudos poliso nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogu.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC

716 Valant Street, 
PhUadelpbia 6, Pa.

WAlnut 5-3455
1991 Broadway 

NEW YORK 23. N. Y.
Telephone; LYceum 5-0900 

390 West Broadvvay
SO. BOSTON 27, MASS. 

Telephone: ANdrew 8-8764
263 Market Street 
NEVVARK 2, N. J.

TeL: M Ark et 3-1968
4102 Archer Avenue.

CHICAGO 32, ILLINOIS 
Telef.: FRontier 6-6399
6446 Michigan Avenue 

OETROIT 10, MICHIGAN 
TeL: TAshmoo 5-7560

1313 Addlson Road
Cor. Superior Avė. A E. 71st St. 

CLEVELAND 3, OHIO 
Telephone: UTah 1-0807

683 Hudson Avenue 
ROCHESTER. N. Y.

Telephone: BAker 5-5923 
346 — 3rd Avenue 

PITTS8URGH 22, PA.
Telephone: GRant 1-3712 

Reikalaukite telefonu arba raštu 
mūsų paskutinę informacijų 

knygute.

Remkime savo vienintelę lietuvišką Finansinę Drau
giją —

SCHUYLER SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION
OF KEARNY, NEW 4ERSEY.
Išraugi ja veikia nuo 1924 m.

Kalėdų dovanai visas lietuviškas
Sv. Raštas

10.00
12.00
5.00
200
2.00
5.00

1. ftv Raštas Senoje T<-:<. I tomas, Ark. J. SSvircckrts
2. Sv.R ft’.-'S Srn. Tęst. H tomis. Ark. J. Skvh*ckan
?. šv Raštas Naujojo Tęst. II tomas, A ik. .1 Skvireckas
4. šv. R. Atns, lekcijos ir Evangelijos. Ark. J. Skvireckas
5 Pv. Raštas Nau 'o o T<st. f mažo formato)
6. Dievas ir žmegus, PrvL Bartkus Ir Kan. Aleksa

DARBININKAS
Brooklyu 21, N. Y.910 Wilkn>gbby Aienuc,

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
ĮSI Orchard Street New York 2. N. Y.

TeleL GR 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad •r

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi tildei) pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ii Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos Ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street. Bizabeth. N. f.
PRIE CITY SAVINOS BANK TeL EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V A L. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

y
t Mūsų specialybė yra visi namų pataisy-

mo darbai nuo rūsio iki stogo
Alum, apvadai Insuliacija Stogo dengimas
Alum, durys Izoliacija Stogo langai
Alum, langai Kitavimas Stucco darbai
Antlangės I-aiptai šaligatviai
Apmušalai 
Atnaujinimai 
Atsarginiai laiptai 
Atspara vandeniui 
Atspara vėjui 
Cemento darbai

Langai 
Mūrijimas 
Namo apmušimai 

. Nitavimas
Pagražinimas 
Pakopos

šaldymas
Šildymas

O L- *3 1A <Xn.3.I

Turėklai 
T voros 
Vaizdiniai langai 
Vamzdžiai

Dažymas Pamatai
Dekoravimas Pastogės
Elektros laidai Perkeitimai
Gaisro apsauga Plytelių darbai
Garažas Prakasimai
Grindys Prieangiai
Jakmenijimas Priestatai

Teiraukitės nemokamo darbų

Valymas garu 
Verandos 
Virtuvės 
Vonios 
Venec. užuolaidos 
Žibalo krosnis

įvertinimo!
Dirba įgudę darbininkai

Nereikalaujame įmokėjimų • Lengvos išsimokėjimo <
sąlygos • Ligi 84 menesių \

Kreipkitės į ANTANĄ EVergreen &-6781 \

Turi apdraudą Fedcral Savings & Ix>an Insurance 
Corporation, Washington, D. C., ir yra Federal Home 
Loan Bank narys.

Už indėlius mokama 8% dividendo (palūkanų). Divi
dendas išmokamas dukart |H?r metus.

Lengvomi* sąlygomis išduodamos paskolos (mergi
nai) namams įsigyti, priimami indėliai, keičiami ir išra
šomi čekiai ir kt.

Draugijos Pirm įninkąs
Reikalų Vedėjas .... ..........

J. Paknis
V. Pocius

DRAUGIJOS ADRESAS:
24 DAVIS AVĖ.

Telef. : WY 1-7260
KEARNY, N. J.’

AR JCS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudą?

Virš 21,000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kre i p k i t ė s :

ALBERT F. PETERŠ 
(PETRAUSKAS)

APDRAUDOS SPECIALISTAS
115-55 Qu«*m» Blvd. Forrst Hills 75, N. Y.

Tei. Vi. 3-1477
NAMŲ ADRESAS

106-55 95th Street Ozone P»rk 17, N Y.

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAUL P. NORKUS
Mandagus patarnavimas m irusiems

1400 North 29th Street PhihdHphia 21, Pa-
POplar 9-3231



T. V. SERVICE

HOME IMPROVEMENTS
RELIGIOUS ARTICLES

CABINET MAKER WANTED SPECIALITY SHOPS

VVASHING MASHINE SERVICE CARPENTRY SERVICE

DISPLAY

E.Š.

CHRISTMAS GIFTS

BUSSINES OPPORTUNITY

CHILDREN BOARDED

FORMAL WEAR

►

Išnuomojami 4 atskiri kam
bariai su visais baldais 2 virtu
vėm 2 voniom Woodhaven ra
jone arti Jamaica Forest Park. 
Skambinti HIckory 1-4032

F U N E BAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Vykdau pakeitimus, krautuvių 
įrengimuose, rūsyse, virtuvėse. 
Viskas sumoderninama. Skam
binti: Charles Raut, Valley 
Stream 5-3557

Automatinių skalbimo mali
ny taisymas ir įrengimai. Dar
bas garantuotas, greitas patar
navimas. Tik 2 doL Aero. ED 
3-0267, LU 9-3248.

JAPONIJOS princas Akhito su Michiko Shoda teniso aikštėje. 
Michiko greit bus paskelbta princo sužieduotine.

Surinkęs 23 gražiausius halsus. Akompanuota orkestru ir vargo
nais. Plokštelė yra hi-fi ir ilgo grojimo. Tai graži dovana Kalė
doms saviems ir kitataučiams. Užsakymus siųskite su pinigais. 
Kaina $4.50. Pridėkite 50c. Išsiuntimui.

STALIUS & KONTRAKTORIUS 
Pakeitimai, pataisymai ir kiti atsi
tiktiniai darbai. Tik nepermaži.

TURPIN CONTRACTOR 
Tel.: Brooklyn HY 9-8150

Tet: Long Island SA 4-4417J

NEPAPRASTA PROGA 
Parduodama rūbų valykla 

Puiki vieta siuvėjui. 
38-12 Crescėnt St, L. I. C.

Pitone ST 6-1608

GRAŽIAM SEAFORD, L. I. 8 kamb.
namas, Split deluxe, 2 vonios, 

įrengtas rūsys, maudyklė, 2 gara
žai, arti kat. institucijų, daug kitų 
patogumų. Savininkas išvyksta.

Prašo $26,000.
Nuomos gaunama $250.00.

SU 1-8903.

Katalikiškoje aplinkoje
New Rochelle, N. Y., 3 nauji namai. 
Puikiausiom sąlygom nuo $26,500 
ir daugiau. Pasiekiama: New
York o—North Avė., prie pat Beach- 
ment Dr., į dešinę prie Pryer PL, 
vėl į dešinę ant Clair Avė. Stilingi.

OL 2-7332

Kiekvienam persikėlimui — dide
liam ar mažam. Apdrausta-Bonded- 
Union. Skambinti dieną ar naktį

VTN’CENT RUSSO 
PR 2-7596 IN 9-8488

APLANKYKITE DeNEGRI’S, 
Stapleton, S. I.

Didžiausias pasirinkimas dovanų 
šioje vietoje. • Sveikinimų kortelės
• Parengimų kortelės • Komiškos 

figūros • Kinietiško stiklo išdirbi
niai • Televizijų lempos • Religi
niai reikmenys.

694 Bay St Glbraltar 7-7297 
_  Priešais STRAUSS krautuvę ....

Užsisakykite mūšy:

"FUND RAISING FOR YOUR 
CHARITY"

PETER WAUER CO.

26 Vesey St, New York 7. N.Y. 
BA 7-3799

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 ML Vernon Street Phfladelphia 23, Pa,

POplar 5-9110

19» m. lapkričio 2^ <L nr. M

380 MARLE AVER U E, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpom 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

Vada K. Marias
S. Rashevsky, JAV didmeis- 

teris laimėjo Izraelio tarpt, tu
rnyrą su 10y2 — 2^ž taškų, 
vengras Szabo 10, Persitz Izr. 
8 t§-» Aloni, Izr. su Wade iš N. 
Zelandijos po 7^ tš.

Bostone tarpklubinėse lietu
vių B. komanda lapkričio 21 d. 
laimėjo prieš Mt. Bowdoin, san
tykiu 3-2. Žaidė: Ged. Kuodis, 
Rimas Karosas 1, Stasys Kaz
lauskas 1, Algis Makaitis 1 ir 
Edm. Spirauskas.

Chicagos lietuvių turnyre pir
mauja januolis Palčiauskas su 
3^4 — tš., Pr. Šalkauskas 
turi 3-0. žaidžiama Lietuvių Au
ditorijoj penktadieniais.

Montraalio turnyre J. Malaiš- 
ką^ pirmauja su 4 tš., toliau Vi- 
liušis, Adomaitis, Mylė ir kt 
Į turnyrą įsijungė jaunuoliai, 
broliai Rudinskai ir J. Kisielius.

Es*ų š. Amerikos p-bes, Mon- 
trealy laimėjo A Shilov iš Mon- 
trealio su 4^4 —Vz tš., 2. At
lik iš N.Y. 4 tš., 3. K. Pehtla, 
Toronto 3^ tš. Viso 24 da
lyviai, įskaitant Chicagos Sud- 
bury ir kitų vietovių žaidėjus.

ANGELO'S ART CENTER
1311 St. Nicholas Avė.
New York City, N.Y.

Pilnas pasirinkimas įvairių 
devocionalijų. Ideališkiausios ka
lėdinės dovanos kunigams — 
seselėms — artimiesiems — 
draugams— Užeikite ir apžiū
rėkite puikiausios vertės dova
nas. WA 8-4238

Liturginiai indai, metalo išdir
biniai, katalikiškos knygos, šv. 
Raštas, maldaknygės, religiniai 
reikmenys,, sveikinimo kortelės 
visokioms progoms. Priimami 
užsakymai paštu bei telefonu. 
Pristatomos prekės į namus.

Atliekami pilni įrengimai sese
lių vienuolynams.
Vienuolynams ir klebonijoms 
reikmenys. Megstukai, skepe
tos, lagaminai, įvairios dovanos 
ROBERT EMMETT TiRELL, 
Ine. Įsidėmėkite mūsų naują a- 
dresą: 89 Chambers Street. 
New York 7, N.Y., WOrth 2- 
1032.

įvairiausių dalių visokiems 
pataisymams krautuvė sujung
ta su reikmenų krautuve įvai
riems mėgėjams.

GERIAUSIA PROGA
Skambinti LA 7-8055

Naują plokštelę Rūtą Šaleles” 
pOAINAVO

ALICE STEPHENS ANSAMBLIS

PLOKSTEL6.S GIESMĖS IR DAINOS;
FVFJĖA MARIJA .......... ...
ŠVENTOJE TYTX>JF. 
I RETIJEJV HfiKIT 
PIEMENĖLIAMS 
KKVRTNKTT PIEMENYS 
FETLTEJAVS PRAKARTĖLĖJ 
EISI KENTĖT 
Ki li RAKUZP,.SAMANOTA ... 
KARVELĖLI ......
PPL PT L nrnELft 
NEMARŠI SAKALĖLIU 
PAS MOČIUTE AUGAU 
SAKĖ MANE ŠIOKIA 
MERGUŽĖLE LELIJĖLE 
APYNĖLIS _______ _____
SĖJAI’ RCTA 
IbVUš PAVASARIS .

AL1CE STEPHENS.
Chicago Conservatory of Mušk 

64 E. Van. Buren St, Chicago 4, I1L

Chicagos lietuvių krepšinio 
varžybos

Lapkričio 30 Foster parko 
pastate (8200 So. Loomis) bus 
pirmosios Chicagos lietuvių 
krepšinio varžybos, kuriose da
lyvaus Neris (dvi komandos, 
Lituanica ir Baltijos Jūra). Var
žybų nugalėtojui yra paskirta 
konsulo dr. Petro Daužvardžio 
pereinamoji taurė. Žaidynes 
vykdo Chicagos lietuvių sporto 
klubas Neris. Iš viso bus trejos 
rungtynės. Pradžia 1 vai.

— Lapkričio 8-9 suruoštose 
lietuvių stalo teniso varžybose 
Chicagoje vyrų grupėje I vie
tą laimėjo V. Kleiza, antruoju 
palikęs B. žemaiti. Jaunių nu
galėtoju išėjo Virzintas.

— LFK Lituanicos futbolnin- 
kai dalyvavo rungtynėse dėl 
JA V“Open” ir “Amateur” tau
rių. Lapkričio 8 jie pralaimėjo 
prieš aukštosios lygos “Hansos” 
komanda 0:5, o lapkričio 16 
prieš “Slovaks” vienuolikę taip 
pat iš aukštosios lygos 1:3. To
kiu būdu iš tolimesnių varžy
bų iškrito.

— Sportininkų vakaras, ku
rį rengia LSK Neris, įvyks gruo
džio 25 Lietuvių Auditorijoje.

— Lietuvių sportinės veiklos 
. S. Amerikoje dešimtmečiui pa

minėti leidiniui medžiagą pra
šoma galimai greičiau siųsti ad- 
dresu: Edv. Šulaitis, 1330 S. 
51st Avė., Cicero 50, Dl.

STATEN ISLAND. — Priima
mi globoti vaikai. Speciali ato
daira kūdikiams. Priimam sa
vaitėm arba‘-mėnesiam. Geras 
maistas jaukus kiemas, ryšys su 
daktarais. EL 1-2321.

................. J. Gautas 
B. Martauti*. S. J. 
................. L. šimutis 

B. MarJcaitis. S. J.
M. Petraurkan 

. ....... >.......... ’ J. švedas 
B. Marknltis. S. J. 

_________ Št. Šimkus 
... C. Snsnsu>>kAs 
..... i. . A. Vansssltis 
.... J. Tsllst-KHtaa 
....... .  ., P. ft.irpnlius 
. .... J. Tsllat-K<4pša 
.. ...... .. A. Racionas 
.............. V. Mi^vtch 
____ „ J. žtlrvUIns 
__  B. BUDRICNAS 

T. V. PATAISYMAMS kreipki
tės į Joe-s T.V. Vienas doleris 
už atėjimą ir dalys. Garantuo
tas taisymas jūsų namuose. 
Bronx — Manhattan nuo 9 A. 
M. iki 11 PM. kiekvieną die
ną. Jei nereikia taisyti — ne
mokate. TA 2-0173

Spintelių meistras (Cabinetma- 
ker), specialistas, fabrike geros 
sąlygos padidins visokias gali
mybes. Apmokamos šventės, 
atostogos, ligoninės išlaidos, 
kasdieniniai viršvalandžiai. Tei
rautis kasdien nuo 9 vai. ryto: 
178 Mott St. Privažiuojama Lex- 
ington Avė., požeminiu trau
kiniu, išlipti Spring St, stoty
je-.

Ši informacinio pobūdžio kny
gelė supažindins jus su geriau
siomis prekėmis, kurias jūs var
todami pakelsite savo biudže
tą. Viskas taip greitai keičiasi 
taip pat ir uždarbis. 
Ten pat yra:

....Lietsargiai

....Rankiniai čemodanai

....Duramesh piniginės
" ....Auksiniai papuošalai 

....Rankų darbo indėnų 
variniai išdirbiniai

... Kiti vertingi dalykai
Visos prekės parduodamos ur
mo kaina geriausioms sąlygoms

Rašykite ar skambinkite:
DAR-JAY Fund Raising Co.
1020 Rutland Rd., Brooklyn 12, 
N.Y.

IN 7-3637

VYRAMS IŠEIGINĖS PREKĖS

Visokioms progoms. Atsineški
te šią iškarpą specialia nuolai
dai gauti. Pirmadieniais — ket
virtadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. Penktadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų. Sekmadie
niais ir šventadienais uždary
ta.
ADVANČE FORMAL WEAR 

289 Utica Avo., Brooklyn, N.Y.
SL 64)153

Pasikalbėkite su krautuvės 
vedėju.

HELP W. FEMALE

MERGAITĖ — MOTERIS reika
linga daliniam arba pilnam 
darbui. Visame krašte garsina 
mas ypatingas išdirbinys. Dar
bui vadovaujama ir pamokoma. 
Galima užtikrinti pajamas vi 
sam gyvenimui. Kreiptis BA 7- 
4359 nūn 10 A M iki 4 P M

DARBININKAS

REAL ĖST ATE

ST. PATRICK'S parapijoj, Glen 
Cove, LJL, namas su 4 miega
mais, salionas, valgomasis, al
tana su sietais, visi kiti priedai 
ir divonai; garažas. Prašo 19,500 
dol. Krautuvės pasiekiamos 
pėsčiom. Savininkas: ORiole 6- 
3837.

PORT WASHINGTON. Gražus, 
didelis kampinis sklypas, namas 
su 5 miegamaisiais, 2 vonios, 
pilnai apstatytas valgomasis, 
altana, įrengtas rūsys, 3 kw. 
pagelbinis generatorius, 3 su 
puse metų senumo, daug kitų 
patogumų. Kaina 37,500 doL 
Katalikiškų įstaigų aplinkoj, ne
toli pajūrio.
Rimtai suinteresuotiems. šešta
dieniais ir sekmadieniais bei 
prieššventinėm dienom skam
binti: PO 7-8670; kitomis dieno
mis: CO 7-9237

J AND M SHOP, 280 Seventh 
Avė, BKLYN, N.Y. Lininės me
džiagos, kūdikių ir vaikų drabu
žiai. Moterų megztukai yra mū
sų specialybė. Atvira nuo 10 
A M. iki 8 P.M. Tel. SOuth 8- 
8952

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

R\Y*S LIQI OR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų.. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

103-55 LDTERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

74 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

PLeasant 4-6757

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

t PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

NORTH BELLMORE, L.I. arti 
St. Raphaels ir Sacred Heart 
parapijų, ištaigingai pastatytas, 
Cape Cod stiliaus: 4 miegamie
ji, židinys, prie namo prijung
tas garažas: didelė altanas ant 
1/4 akro žemės; puikus vaiz
das. Prašo 19,990 dol. CAstle 
1-4297.

N«HM|

WENTER GAJRDEN TAVERN, Ine.

VYT BELECKAS. savininkai

Naw Rochella, N.Y. 8 su puse 
kambarių (Colonial) — 3 su 
pusė vonios, daug kitų prie- 
tuvė —pilnai įrengtas rūsys — 
užpakalinė veranda — gazo šil
dymas. Kombinuoti sietiniai 
langai, apsaugoti nuo vėtrų. Ar
ti visų susisiekimo priemonių

000 doL NE 6-4965.

Baras, salė vestuvėm
parengimams^ susinu-

1883 MAD1SON8T RROOKLYN 27. N.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties i Ridgewood

PLAINVIEW — NASSAU 
COUNTY prie Old Country Rd., 
neįkainuojamos vertės nauji 7 
kamb. namai, 2 aukštų, 17,490 
ir 18,490 dol. įskaitant ir įreng
tą rūsį, žaidimams kamb.. ir 
garažą. Pagrindinio įmokėjimo 
nereikia karo veteranams.

Roundtree Estates
Northern State Pkwy išvažiavi
mas 37. Manetto Hill Rd., pa
sukti į dešinę (pietus) 3/4 my
lios iki Old Country Rd., tada 
į kairę ir tik 300 yds. iki nau
jų namų. Telef. WEIIs 1-9746.

BAKAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 

Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 

prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai.
Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. VaitaHį 

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9672

PAULAS RESTAURANT
UPUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
... _• x šeštadieniais sekmadieniaisSt. Clairs parapipie, Staten | Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Island, Great Kilis - 3 metų gaV p višnlauskas
senumo, 7 kambariai, 4 miega- | S1 Spring st New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771 
mieji, Cape Cod stiliaus, 2 vo
nios, pilnai įrengtas rūsys, Se- 
wers, 50 x 100 sklypas. Lais
vas. Prašo — 19,500 doL Rim
tai suinteresuotiems. HO 6-4271

PARKCHESTER VICiHITY — 
1768 — 1770 East Tremont 
Avė., 55 pėdų prieky, 3 butų. 
2 krautuvės, didžiulė pastogė. 
Pajamų 360 doL mėnesiui be 
pastogės. Kaina 22,000 dol. 
Paulucci — SY 2-1694

Re pu b 1 ic 
Wine & Liquor Store

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

SAV. ML IR J. J0KUBAIČL41
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

roTo?oWo:oi



sięlą metinės mišios hus An
gelų Karalienės bažnyčioje lap-

Kitos mišios ta pačia inten
cija bus gruodžio 1, pirmadienį, 
8:30 vaL Angelų Karalienės 
bažnyčioje.
ALRKFederacijos New Yorko 

apskr. susirinkimas
šaukiamas lapkričio 28, penk

tadienį, 7:30 vaL vak., Apreiš
kimo salėje. Visos draugijos, 
priklausančios ALRK Federa
cijai, prašomos atsiųsti nema
žiau kaip po du atstovus.

Liet. Katalikų Darbininkų
klubo narių susirinkimas šau

kiamas Angelų Karalienės par. 
salėje gruodžio 1, pirmadienį, 8 
vai. vak. tuojau po vakarinių 
pamaldų.
Dr. Vinco Kudirkos minėjimas
. ruošiamas gruodžio 6, šešta- 

. dieni, Sheraton-McAlpin vieš
buty, 34 St ir Broadway, Man
hattane. Progama atliks dr. J. 
Pajaujis, dr. K. Ostrauskas, H. 
Kačinskas ir Iz. Vasyliūnas. Mi
nėjimą ruošia Santara-Šviesa. 
Pradžia 6:30 vai. vak.

Petras Lisauskas,
Maspetho gyventojas, maisto 

krautuvės savininkas, sunkiai 
susirgo, paguldytas Horace 
Harding ligoninėje.

Lietuvos kariuomenės 
minėjimas

ruoštas lapkričio 22 Lietuvių 
♦ Veteranų Sąjungos “Ramovė”, 

New Yorko skyriaus, į Apreiš
kimo par. salę sutraukė apie 
300 žmonių. Min. Vac. Sidzika- 
kauskas savo kalba trumpai pa
lietė keletą lietuvių tautos svar
besnių įvykių, surištų su kariuo 
mene. Ragino palaikyti pagarbą 
buvusiai Lietuvos kariuomenei 
ir ugdyti kovingumo dvasią kiančiuose choruose; rūpintis 
jaunoje kartoje, nes Lietuvai suorganizuoti New Yorko ir 
savo kariuomenė gali būti vėl apylinkių lietuvių chorų bend-
reikalinga.

Meninę programą išpildė sol. 
V. Jonuškaitė-Leskaitienė, akom 
Al. Mrozinskas, Skautų vyčių 
oktetas, vad. Myk. Liuberskio, 
ir tautinių šokių grupė, vad. J. 
Matulaitienės.

Minėjimui vadovavo kap. 
Kirkyla, meninei daliai —It 
J Juodis. LV.S. Ramovės New 
Yorko skyrius paaukojo kuria
mam karo muziejui prie Čiur
lionio galerijos Chkagoje daiL

J. Juodžio paveikslą, o minėji
me aukų tam reikalui surinko 
157 doL <

Minėjimas praėjo gražiai, tik 
ilgokai užsitęsė. Po programos 
buvo šokiai ir vaišės.

Sekmadienį, lapkričio 23, Ap- čio. Kaina $27,500. Išmokėjimo 
reiškimo bažnyčioje 11 vai. bu- sąlygas sužinosite vietoje, Mr. 
vo pamaldos už žuvusius ka- John DeBiase, 86-72 8th St., 
rius. Pamaldose ramovėnai da- Woodbaven, N.Y., VI 9-1060 
jyvavo su savo vėliava. arba DA 6-1337

SVIESOS SAMB. IR STUD. SANTARA
MALONIAI KVIEČIA JUS Į SAVO RENGIAMĄ

NAUJŲJŲ METŲ BANKETĄ
A m. gruodžio SI d. (tręSadienį)

SHERATON-McALPIN VIEŠBUČIO DIDŽIOJOJ POKYLIŲ SALĖJ
Manhattane, Broadway ir 34th g. kampas

VAIŠĖS—STAIGMENOS—ŠOKIAI
puošnioje dangorėžio aplinkoje 
grojant pirmos klasės 6 asm. orkestrui

VAKARIENE NUO 8:30 IKI 10:30 VAL.
ŠOKIAI NUO 10:30 VAL.

vojo Rožančiaus draugijos vei
klai paminėti bus gruodžio 7, 
sekmadienį, parapijos salėje. Bi
lietai gaunami pas 0. Sijevičie- 
nę, teL: EV 7-5780 ir pas O. 
Panetauskienę — EV 4-2476

Juozas Gintos
guli Lutheran’s ligoninėje dr. 

V. Paprocko priežiūroje. Jam 
padaryta lapkričio 18 operaci
ja. Operacija gerai pavyko, li
gonis sveiksta ir neužilgo tiki-

Pagerbimo vakarienę
- lietuvių demokratų klubas 
Newarke suruošė levai Trečio
kienei, neseniai grįžusiai iš Va
karų Indijos salų. Vakarui va
dovavo klubo pirm. Pr. Šneide
ris.

Liet. Menininkų Sąjungos
rengiamas pobūvis bus ne 

Padėkos dieną, kaip skelbėm 
praeitam numeryje, bet tos die
nos išvakarėse, lapkričio 26, 8 
V-V. Arlingtono svetainėje.

Vitalis Žukauskas
lapkričio 29 vyksta į New 

Haven, Conn., kur lietuvių ben
druomenės rengiamam vakare 
praves programą.

Skautu studentu
ir akademikių skaučių drau

govės šventė įvyks gruodžio 13 
Baltic Freedom House. Kviečia
mi dalyvauti visi rytinio pakraš
čio akademikai skautai ir skau
tės.

LB New Yorko Kultūros 
Taryba

savo posėdyje lapkričio 20, 
pirm. Ad. Dimo bute, svarstė 
įvairius kultūrinius reikalus. 
Tarp kitko nutarė paremti V. 
Kudirkos minėjimą gruodžio 6 
Sheraton - McAlpin viešbutyje, 
Aktoriaus V. Žukausko vado
vaujama Brooklyno vaidintojų 
trupė yra pasiryžus suvaidinti 
V. Kudirkos ‘Viršininkus’. Ieš
kota, būdų paskatinti jaunimą 
uoliai dalyvauti Brooklyne vei- 

rą dainų šventę.
Korporacijos Vytis

juniorių sueiga įvyks trečia
dienį, lapkričio 26 d., 8 vai. 
vak., A.G. Šetikų bute. 84-11 
101 St., Richmond Hffl, N.Y. 
Senjorų ir filisterių sueiga šau
kiama sekmadieni, lapkričio 30 
d., 12 vaL, Apreiškimo par. sa
lėje.

Gražus didelis vienos šeimos 
namas su 13 kambarių, alyva 
apšildomas, modemiška vonia, 
gražūs kambariai, modemiška 
virtuvė, šiltas vanduo, langams 
užuolaidos, 2 mašinom garažas, 
privatus darželis 50 x 100 plo-

BILIETŲ KAINA $6.00 
SU VAKARIENE 812.50

Dėl informacijos ir stalų užsakymo prašome
MdeUaat skambinti D. AUDENAITEI

TA 7-9518, A. BUTUI MI 7-6274, ar J. VALAIČIUI LA 8-2231.
Bilietų po $6.00 skaičius ribotas.

Užsakymas galioja Mietam apmokėjus.

Liet, prekybininkų 
susirinkimas

■ Lapkričio 9 Baltic Freedom 
patalpose įvyko visuotinis New 
Yorko Lietuvių Prekybos Rūmų Dvi lietuvių bažnyčios

So. Bostono lietuvių parapi
ja, be didelės mūro bažnyčios 
kitame miesto krašte į pajūrį 
7 gatvėje turi 200 žmonių tal
pinančią salę su altoriumi, kur 
mišios kasdien laikomos, kad 
galėtų ateiti ir tos miesto da
lies maldininkaL Popiet ar va
karais toje salėje esti susirinki
mai. Jau keliasdešimt metų, 
kaip čia ir vyčiai renkasi i sa
vo susirinkimus.

Studentai lietuviai 
Northeastem universitetas 

Bostone turėjo 6000 studentų, 
o šį rudenį naujų 1570 įstojo. 
Įstojusiųjų tarpe yra ir 6 stu
dentai lietuviai (skliauteliuose 
anglų laikraščio ^South Boston 
Gazette pavaradiniai rašymai): 
Dana H. Gedmintaitė (Gedmin- 
tas), Algimantas J. Kriščiūnas 
(ir laikraščio taip), Dijana H. 
Mieleikaitė (Dianne H. Melaika) 
Alicija E. Paškevičiūtė Alice E. - _
Paskevich), Stasys G. Zikas gruodžio 14 d 6 v. vakare She- 

kuriant. Alksninis iškėlė mintį, (Stanley G. Zikas) ir Martynas ~*x‘“ «•— —♦ 
kad reikėtų daugiau paskleisti' 
informacijų apie Tado Kosciuš
kos lietuviškumą.

Didelio pasiekimo susilaukė 
dr. K. J. Valiūno pranešimas a- 
pie Aliaską ir jo medžioklės 
nuotykius. Pranešimas buvo pa
iliustruotas ekrane jo paties da
rytais spalvuotais Aliaskos vaiz
dais, ir užtruko apie valandą, 
bet atrodo, kad susirinkusieji 
būtų mielai ilgiau gerėjęsi Alia
skos vaizdais.

Po pranešimų nariai ir sve
čiai susirinko bendroms vai
šėms prie gražiai paruošto sta
lo.

čiais dalyvavo per 50 asmenų. 
Susirinkimui pirmininkavo Jo
nas Valaitis

New Yorko Liet. Prekybos 
Rūmai yra nutarę imtis inicia
tyvos vienu ar kitų būdu pami
nėti pirmojo žinomo lietuvio 
Dr. Aleksandro Karolio Kur- 
šiaus atvykimo trijų šimtų me
tų sukaktį.

Sustiprinimui veiklos į valdy
bą buvo išrinkta naujų jėgų, 
būtent: Dr. Kęstutis J. Valiū
nas, Jonas Valaitis, dr. Vaclo
vas Paprockas ir ponios Mild- 
red Mitchell ir Pranė Lapienė.

Apsvarsčius bėgamuosius rei
kalus, susirinkusieji išklausė A. 
Simučio praneišimą apie Kur
šių. Ryšium su pranešimu bu
vo iškelta eilė klasimų: redakto
rius J. Tysliava siūlė patyrinė
ti lietuvių kolonijos steigimą 
New Yorko apylinkėje. Tai įvy
kę“ dar prieš olandams čia įsi-

Juozas Dovydaitis ir Filina 
Zavadskaitė priėmė moterystės 
sakramentą šeštadienį, lapkričio 
22 d., 11 vai., Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, Brooklyn, 
N.Y

PRINCAS REINIER Ir princese Grace i* Monake atvykę j Ame
riką praleisti Padėkos dieną.

mimuos—

A. Baronas (Martin A. Baronas).
Dainų šventė

Bostone atidėta į 1959 ar 
1960 metus, kol jai bus kaip 
reikiant pasiruošta. Galvojama 
paruošti 10-12 lietuvių cho
rų iš Naujosios Anglijos lig New 
Yorko. Kartu bus ir lietuvių 
tautiniai šokiai.'

Kioskų ■
Kioskų lietuviškiems laikraš

čiams ir knygoms pardavinėti 
Bostone nėra. Tokių leidinių te
galima gauti pirkti tik trijose 
lietuvių krautuvėse.

Rublis toks pat
Šiomis dienomis daug kam 

teko matyti iš Sibiro čia atsiųs
tą rusų bolševikų imperijos po- 
perinį rublį. Savo bendrumu jis 
visiškai toks pat, kaip ir carų 
Rusijos rublis, tik dydis ne
vienodas. Obuolys nuo obelies 
netoli tenurieda.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos KASOMOSIOS MAŠI
NĖLĖS. kurios pilnai atstoja 
rastinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir raažoa.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

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

patarnaus sąžiningai.

40 vai. atlaidai
bus gruodžio 5, 6 ir 7. Ry

tais iškilmingos mišios, o vaka
rais iškilmingi mišparai, pa- 

——■ —————----- mokslas ir palaiminimas. Pa-
MAiaiAe uietarie mokslus sakys kun. J. Vaškas, 

gltAŽ”.. ■!£%*?■■ ..Y1”*” MIC. Visi Cambridge ir apylin- 
Šeimynos RAMA* fcįs 1^^^ kviečiami į atlai-

19500 doL Įmokėti 5000 dol dus.
Morgičius 20-čiai metų iš 5 su 
puse' procento. 6 gražūs kam
bariai, vonia, garažas. Grąžtas
indaujos virtuvėje, gazas, šiltas

l vanduo, šildymas. Apkaltas iš
1 lauko lentelėm. Galima padary

ti ir dviejų teigiu. Arti visų 
bažnyčių ir mokyklos. Adresas 
163-15 96th St, How»rd Beech,

J L.I., N.Y. EV 8-6781

ARTISTO Meter Lawford (deiinžje) duktė krikštijama Santa 
Monica, Calif. Krikšto tėvais buvo Luela Hennessey ir senatorius 
John Kennedy. kurio sesuo yrą Ištekėjusi už Lawford.

Halina Antanavičienė
baigė medicininės terapijos 

(gydymo mokslo) mokyklą ir 
dirba prie Bostono Wallham 
sveikatos centro.

Moteriškųjų
tautinių drabužių iš Lietu

vos giminės vis daugiau čia 
kam atsiunčia. Drabužiai yra 
neperdėtai lietuviški ir austi bei 
siūti namie, nes negirdėti, kad 
Lietuvoje dabar bebūtų lietu- 

Vilniaus sąjungos Bostono viškų tautinių drabužių audyk- 
skyriaus iniciatyva jau prieš 
gerokus metus buvo iškeltas 
rinktinių straipsnių knygos a- 
pie Vilnių ir jo kraštų, taigi ir 
apie tolimesnius liet, rytinius 
plotus, išleidimas. Dabar šis 
klausimas vėl atgijęs, ir galvo
jama pradėti kaupti lėšas kny
gai leisti. Knygos redaktoriu
mi numatytas Faustas Kirša, 
vietoj anksčiau numatyto, bet 
sunegalavusio žurnalisto Jeroni
mo Cicėno. Atrodo, kad ir Lie
tuvos rytinių sienų komisija 
New Yorke tuo yra susidomė
jusi.

Vietomis gražinama
So. Bostone šv. Petro lietu

vių parapijos bažnyčia ir kle
bonija su mokykla gražūs pas
tatai, iš visų pusių apsupti pi
giųjų butų kolonijos daugybės 
vienlypių neimponuojanSų, 
nors netaip seniai statytų na
mų. Jki šiol čia buvo lakai šykš
tu medelių ir beveika jokios 
gėlytės, žmonių skruzdėlynas, 
o tų namų protarpiai — tyr
laukis su pulkais žaidžiančių 
vaikų, o šiltesnėmis dienomis 
stoviniuoja būriai žmonių. Da
bar miestas namų protarpius ir 
nuo gatvės pakraščių pradėjo 
aptverti nikeliuotos vielos tvora 
ir, atrodo, sodins žalitvorių, o 
pavasarį gėlių. Tada šis nejau
kus kvartalas gerokai pagražės, 
o gyventojams bus sveikiau ir 
smagiau, mažiau gaus gatvės 
dulkių ir automobilių benzino 
kvapo, o iš gatvių bei takų nie
kas jiems pro langus galvų ne
kaišios.

Pagerbimo pokylis
Bostone sudaryto lietuvių ko

miteto yra ruošiamas adv. An
tanui J. Young (Jankauskui) pa
gerbti kaip išrinktajam Bostono 
finansų komisijos pirmininkui 
prie gubernatoriaus. Tai bus

6
raton Plaza viešbutyje; įėjimas 

doleriai.
Knyga apie Vilnių

Cambridge^ Mass.
Novena į Nekaltą Marijos 

Prasidėjimą prasidės lapkričio 
29, tęsis iki gruodžio 8. Pamal
dos rytais 8 valandą, vakarais 
7:30 v. Pamokslininkas bus kun. 
Juozas Vaškas, MIC, neseniai 
iš Romos atvykęs. Su gruodžio 
8 baigsis Nekalto Prasidėjimo 
jubiliejaus atlaidai. Raginami 
visi pasinaudpti nepaprastomis 
Dievo malonėmis.

James Paškevičius (lapkričio 
15) 65 m. Velionis gyveno 450 
E. 6th St. Nuliūdime paliko žmo 
ną. sūnų ir dvi dukteris. Palai- 

Stanistovas Devinto*, ilgame- dotas N. Kalvarijos kapinėse.
Mirė

tis Cambridge gyventojas, ilgai 
sirgęs, mirė lapkričio 19. Pali
ko nuliūdime suaugusį ir vedu- 
sj sūnų, kuris gyvena Worces- 
ter, Mass. Palaidotas lapkričio 
22 bažnytinėmis apeigomis Šv. 
Mykolo kapuose.

t4»Tąl-t- ▼ IWTIWtS

lų ir siuvyklų. Visokios artelės, 
rusų bolševikų įvardu sakant, 
kaip S. Rusijoje, taip ir Pabal
tijo valstybėse (Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje) dabar tėra 
grynai internacionalės su rusiš
kai bolševikiniu pamušalu. Iš 
Lietuvos siųsdami lietuviškus 
tautinius drabužius, siuntėjai, 
suprantama, įsakmiai parodo, 
kad jie lietuviškai tebėra gyvi 
ir rusiškai bolševikinėje prie
spaudoje ir nori, kad lietuvybė 
ištvertų ir Lietuvos tremtiniuo
se.
Kodėl bolševikai iš Vilniaus 

katedros padarė muziejų?
Kokia yra gilesnė šventųjų 

vietų niekinimo prasmė? Suži
nosi atėjęs į šv. Kazimiero mi
nėjimą, ruošiamą lapkričio 30, 
pirmąjį advento sekmadienį.

Iš ryto šv. Petro baž. 10 vaL 
bus pamaldos. Pamokslą pasa
kys kun. A Kontautas. Antrą 
pamosklą latviškai kun. Pudans. 
3 vai. Municipal Building bus 
Simo Sužiedėlio, vilniečio, pa
skaita ir meninė dalis. Naujus 
kūrinius šv. Kazimiero garbei 
skaitys poetai Faustas Kirša, 
Pranas Lembertas ir Stasys Sn- 
tvaras. Jaunimas programą pa
pildys iš savo pusės.

Minėjimą ruošia Bostono lie
tuvių bendruomenė.

Dr. Vinco Kudirkos
Šimto metų nuo jo gimimo 

minėjimas bus gruodžio 14 Tho- 
mas Park aukštesnioj mokykloj, 
ir tada bus vaidinamas sceni
nis veikalas “Vincas Kudirka”.

Vincas Kudirka gimė 1858 
gruodžio 31, o mirė 1899 lapkri
čio 16.

Krikštai
Šv. Petro parapijos bažnyčio

je lapkričio 9 d. pakrikštyti: 
Jono Romikaitis ir Helen Kelly 
—Romikaitis sūnus Povilo ir 
Juozo vardais. Tėvai gyvena 7 
Darius Court, South Boston.

Stasio Romikaitis ir Ann Ko- 
męch—Romikaitis duktė Joanos 
ir Teresės vardais. Tėvai gyve
na 546 E. ,6th St.

Miursfoji.
Po gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti: James Sangaila (lapkričio 
8 )70 m. Velionis daug metų gy
dėsi Worcbesterio sanatorijoje. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi-

Stephen B rėdės J r,
ADVOKATĄ S

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjūno sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDŲ
KRAUTUVE

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA IVAŠKIENft 
LITHUANIAN 

FURNITUBE CO.
366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Off. Telph. AN 8-4618
Bes. AN 8-5961

v

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO 
reikalais.

Priimami taip pat skel
bimai.

To place your advertise- 
ments and subscription for 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly Newspaper con- 
tact Lithuaman Furniture 
Co.

W a i t k u s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NŪTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miausi<xnis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Grabprfas-Balsamiiotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthevv P. Ballas
FUNERAL HOME

alb. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. B.Shalins- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
64-62 JAMA1CA AVĖ. 

(prie ForeM P*rirway Station) 
Woodh*veu, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

TrL VDgH* 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

231 Bedfonl Avė.
Brootelyn, N. Y.

William J. Drake- 
Dragūnas

IJETUVTS ADVOKATAS
Tslsfeuaji JAmaire 6-7979 
>• _____________


