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omis

Plieno streili nebus atnaujintas'

principu, savu idealu, savo bu
vimo prasmes.

Jie apie tai negalvoja.

Grasina senatoriam

namas.

derėtis,

neįsileisti

Pasenę Kaip Chruščiovas nciziu-

konferen-

Dabartinės Chruščiovo kai-

—Plieno gamyba atsistatys 
pilnu tempu per 6 savaites.

— Amerika sugavo žinias, 
kad Panamos valdžia buvo įsa
kiusi policijai nesikišti, jei mi
nia puls Amerikos atstovybę.

Minėjimui vadovavo Lietuvių 
buv, politinių kalinių sąjungos 
vicepirmininkas V. Sidzikaus-

Prancūzija daro pastangų at
gauti įtaką Vakarų politikoje, ir 
tuo tarpu tos pastangos jai 
duoda gerų vaisių. Tokios iš
vados plaukė iš prezidento de 
Gaulle pareiškimo spaudos kon
ferencijoje lapkričio 10.

De Gaulle pareiškė, kad Ni-

Sunkvežimių unijų preziden
tas R. Hoffa lapkričio 3 pa
skelbė akciją labiausiai prieš 
senatorius J. Kennedy (dem.) 
ir P. V. McNamara (dem.), o 
taip pat prieš mažumos lyderį 
Hallecką. Kaltina, kad jie esą 
darbininkų priešai. Tai Hoffa

sisakytų nuo savo teisės, savų

kita Chruščiovas atvyksta į Pa
ryžių .kovo 15 ir, galimas daik
tas, išbus iki kovo pabaigos.

Tokis pareiškimas rodo, kad 
viršūnių konferencija tegalės 
įvykti tik po kovo mėnesio, va
dinasi,. pavasarį, kaip de Gaul
le norėjo.

mas. Taikinga koegzistencija.

ne. Jei jie atsakytų teisę tau-

das būtų teisingas ir nevilki- šantažas Kongreso priimto “dar-

Komunistinės taikos 
naujas pavyzdys

Komunistinė Kinija lapkričio 
9 paskelbė siūlymą Indijai pa
daryti neutralią zoną tarp In
dijos ir Kinijos, atitraukiant 
kariuomenes į abidvi puses per 
20 km., paskui derėtis dėl sie-

JAM NEPASISEKĖ. Tai Joseph 
F. Finnegan, federalinis tarpinin
kas plieno streike. Bet po poros 
savaitės vėl imsis tarpininkauti.

BRUKNIŲ ŽMOGUS.- Svei
katos sekretorius Arthur S.

linkėtume — bet šitas susita

Plieno streikas, trukęs 106 
dienas, pertrauktas. Vyriausias 
teismas išaiškino lapkričio 7, 
kad Taft-Hartley įstatymas tai- 

Jkomas teisėtai. Unijos advoka
tas Goldbergas pripažino, kad 
toliau apeliacija tegalima tik į 
Dievą. '

Šios savaitės eigoje didžiosios 
plieno dirbtuvės pradės darbą. 
Bet eilė smulkesnių Įmonių at
sigaus pilnai tik po 3 - 4 sa
vaičių.

Koks sprendimas toliau?
Prezidentas nori neprileisti, 

kad streikas po 80 dienų vėl 
atsinaujintų. Šen. W. Morse

TIKROJI TAIKA

(Macmillanas pakartotinai aiš
kino, kad reikia kalti geležį, 
kol ji karšta, t y. skubinti 
viršūnių konferenciją. Ministe- 
ris Lloydas lapkričio 11 išvy
ko į Paryžių šalinti susidariu
sių politinių skirtumų).

Santykius tarp Sovietų ir Va 
karų de Gaulle aiškino atslū
gus. Chruščiovas susilpnino 
spaudimą Vakaram .Chruščio
vas mažiau pilsto alyvos į ug
nį viduriniuose rytuose, Afri
koje, Indijoje, Laos, pietų A- 
merikoje.

Kodėl taip? De Gaulle aiški-

— Nors Sovietai remia Ki
nijos komunistus, tačiau mato, 
kad geltonosios Kinijos masės 
ir baltosios Sovietų Sąjungos 
interesai gali sueiti į konflik

tą. (Amerikoje šitas pareiškimas 
sukėlė nepasitenkinimo: jis 
duosiąs komunistų propagandai 
medžiagas aiškjnti.kaddeGaul- 
lė skelbias rasizmą).

Įspėjimas dėl bruknių!
Sveikatos sekretorius A. S. 

Flemming lapkričio 9 įspėjo 
gyventojus nevartoti bruknių 
(eranberries), nes rasta, kad 
bruknės, užaugintos šiaurinėj 
rytinėj Amerikoj, yra stipriai 
paveiktos chemikalų, kurie stip
rina vėžio ligą, bandymus da
rant su žiurkėmis.

Vengrija, Bulgarija, Rumunija, 
Albanija. Jugoslavija, Prūsija, 
Saksonija, jei galėtų pasisakyti 
laisvai, didele dauguma komu
nistinį režimą atmestų. (De 
Gaulle čia nutylėjo Baltijos 
valstybes!).

SOTUS ALKANO
NEUŽJAUČIA...

— Chruščiovas realistas. Jis 
mato, kad komunizmo ligšioli
nis siekimas dominuoti žmo
nėm neįvykdomas, nes žmonės 
negali nesiekti laisvės ir ge
resnio gyvenimo.

— Komunistinis režimas taip 
pat mato, kad nors sovietai 
valdo kaimyninius kraštus, ta
čiau Lenkija, Čekoslovakija,

Siūlo Chruščiovui pavergtos Europoj 
klausimu pasekti de Gaulle pavysdžii

savo liki- 
tokia'pa- 
nenorėlų

Vardas “pavergtosios tautos” 
pykina Nikitą Chruščiovą. Ofi
cialus “pavergtų tautų savaitės” 
šventimas Jungtinėse Valsty
bėse sprogdino jo įtūžimą ke
lionės po Ameriką metu. Kal
ba, kurią jis pasakė Sovietų 
aukščiausioje taryboje, išsiski
ria nuosaikumu, pusiausvyra, 
išminties ženklais. Tačiau jos 
pradžia yra agresyvi; Pagiežos 
ir grasinimo tonas joje yra nu- 
kreiptąs prieš tuos, kurią, ^kal
ba apie “pavergtas tautas”, kai

Vyriausybei ypačiai tenka 
atsakomybė, nes žemės depar
tamentas tuos chemikalus var
toti kaip tik buvo leidęs.

tai yra Sovietų Sąjungos ribo
se, kur yra tautų, neturinčių 
pilnos laisvės ir režimo,, atitin
kančio jų skonį, šitų tautų li
kimą prisiminti pagal sovietų 
vyriausybės šefo supratimą 
reiškia daryti provokacinį ak
tą, imtis šmeižto, daryti taiką 
negalimą, kurstyti karą.

Ponas "K" 
taudamas. Jo 
kolio j imąsis 
manyti, kad 
viskas

(dem.) pranešė siūlysiąs Kon
gresui, kad pavestų vyriausy
bei perimti plieno gamybą į 
savo rankas, jei būtų norima 
atnaujinti streiką. _. . s

Unijų lyderiai kaltina labiau
siai prezidentą, kad jis atsisto
jęs kompanijų pusėje ir pri
mena, kiek jam paramos uni
jos parodžiusios rinkimuose. O 
W .Reuther. demagogiškai pa- 
siūlė: per tas 80 dienų, kada 
darbininkai turi atsisakyti nuo 
streiko, ir prezidentas turėtų 
atsisakyti nuo golfo.

Streiko vaisiai
Dėl plieno streiko automobi

lių gamyba sumažės 500.000, 
palyginti su tuo, kas buvo nu- 
matyta.

Anglies gamyba nukrito iki 
žemiausio lygio per paskuti
nius 14 metų. Santykiai su Panama tempiasi.

Darbininkų vienas milijonas —Charles Bohlen nuo lap-
plieno ir su juo susijusioje pra- kričio 9 pradėjo eiti pareigas 

įmonėje negavo atlyginimo 1.75 valstybės, departamente .kaip 
milijardų dol. Kiekvienas dar
bininkas neteko vidutiniškai Sovietų Sąjungos reikalam.

Tai siūlo Andrė Francois 
Poncet, Prancūzų akademijos 
narys, buvęs ambasadorius Ber
lyne, po karo Prancūzijos aukš
tasis komisaras Vokietijoje, da
bar pasitraukęs iš diplomatinės 
tarnybos.

Jo straipsnis, vardu Tikroji 
Taika, paskelbtas "Le Figaro“ 
lapkričio 3.

Tai gražus balsas, nors da
bar toks retas Europos tyloje 
dėl pavergtos Europos likimo, 
bet dėl to ir pažymėtinas.

Flemming, • kuris sukę! 
triukšmą dėl bruknių.

INDIJOS min. pirm. Nehra, su
laukęs 70 metų, dar tik pradeda 
suprasti kas yra komunizmas.

rimas nebus iškilmingas ir ga
lutinis status quo įregistravi-

ginimą derėtis, o Amerikos 
spauda nurodo kom. Kinijos 
taktiką: pagrobti visą duonos 
kepalą, o paskui rodyti kilnia
dvasiškumą sakant: aš tau pu
sę kepalo duosiu (NYHT). Ką 
tokis pasiūlymas reiškia kon-

Bruknių augintojų triukšmas 
Sveikatos sekretoriaus pa

reiškimas susilaukė bruknių au
gintojų audros. Jie kaltino, 
kad sekretorius dėl dalies ne
sveikų bruknių padarė išvadas 

Herterio patarėjas \ specialiai visom bruknėm. Esą jo pasi
karščiavimas pridarys auginto- 

2,000. — VVashingtono viešose mo- jam mažiausia 45 mil. ndosto-
Pramonė neteko 1.5 milijar- kyklose auga juodukų vaikų lių. Ypačiai dabar prieš Padė-

do uždarbio. Valstybė neteko skaičius ir mąžta baltųjų. Da- kos 'dieną, kada tiek bruknių
federalinių mokesčių 1.6 mili- bartiniu metu vienam baltam vartojama. Kai kurie auginto-
jardo. - tenka trys juodi. jų pareiškimai reikalauja at

leisti Flem minga iš sveikatos 
sekretorių. O Bostono Ocean 
Spray prezidentas Olson pa
reiškė, kad reikalausiąs iš Kon
greso 100 miL dol. nuostolių at
lyginimo .

Bet tai dar nebus tvirta ir 
patvari taika, kurios viduje ne
būtų jokio nesveiko gemalo. 
Taika reali, tikroji taika tebus 
tada, kai ji bus paremta tau
tų laisvu atsiklausimu, laisvu

tuo pa
vakary

Jeigu tikisi tokio rezultato, 
tai Chruščiovas apsigauna. Gal 
būt, bus pasiektas susitarimas 
— iš savo pusės to nuoširdžiai

rejo?
Jeigu po vizitų 

cijų pasiseks sudaryti ir pri 
imti kontroliuojamo nusigink 
lavimo planą: jei 
čiu žygiu sutva;
Berlyno priklausomybe Bonnos 
respublikai, bus padarytas svar
bus žingsnis kelyje i taiką, ir 
jau bus pagrindo tikėti stebuk

PRAŠĖ SVARSTYTI
VENGRIJOS KLAUSIMĄ
Pavargtųjų Europos Tautų 

Seimo vicepirmininkas V. Si
dzikauskas pasiuntė laisvųjų 
valstybių delegacijoms Jungti
nėse Tautose laišką, kad būtų 
pradėti debatai Vengrijos rei
kalu. “Pavergtųjų Seimas vi
liasi ir tiki, kad pačios taikos 
reikalui, kuriam vengrų ir ki
tų tautų pavergėjas pastarosiom ...... 
dienom ypač yra dosnus žodi- ty^es į Maskvą ne min. pirm, 
nių liaupsinimų, JT pilnaties b®t užsienių reikalų min. 
dabartinė sesija imsis paveikių ^e^a- Tuo duodama suprasti 
žygių, kad atstatytų ir teisės 
principų galią ir savo (JT) mo
ralinį autoritetą”.

— Nobelio taikos premiją 1
Norvegijos parlamentas pasky- — Sovietai pasmerkė Pran- *«»«“ n.anu — Triton, didžiausias povan-
rė anglui Noel - Baker, kuris cūzijos atominės bombos sporg- Daroma išvada iš to pareiš- deninis laivas, lapkričio 10 nu- i|g
1958 parašė knygą už visuoti- dinimą Saharoje. Tada Amen- kimo, kad Sovietai turi povan- leistas į vandenį, atsiėjo 100 H
nį nusiginklavimą (jei tik žo- kos atstovas Cabot Lodge jr. deninius atominius laivus, nors milijonų. •...... .
džių užtenka, tai jų dar dau- pateisino, tardamas, kad pavo- apie tai nieko lig šiol neskel- — čekootoveky ekskursijos 6 sutikimu ir kada nebus daugiau
giau yra prisakęs Chruščiovas!), jaus tam nebūsią. bė. dalyviai Egipte atsisakė grįžti, viena » 7 outtausiv batnyeui pasaulyje.

bo įstatymo”, kuriuo varžomas 
tokių kaip Hoffa veikimas. Hof
fa mano, kad nuo jo unijos 
narių balsavimo priklausys tų 
senatorių likimas.

Indijos min. pirm. Nehru pa
skelbė, kad tokis pasiūlymas 
naudingas Kinijai, bet yra 
skriauda Indijai. Spauda rei
kalauja: tegul pirma Kinijos 
komunistų kariuomenė pasi
traukia iš Indijos teritorijos, 
tada galimos, derybos. Indijos 
studentai rengia demonstraci
jas prieš Kinijos komunistus.

Chruščiovas kartoja savo ra-

yra neteisus rūs- 
susierzinimas, jo 
duoda pagrind > 
jo sąžinėje nėra 

tvarkoje. Kaip tokio 
kietumo realistas, kaip jis ,bū
damas geros valios, gali įsivaiz
duoti,, kad baltai, lenkai, veng
rai, čekai, rumunai, 
sava valia sutiktu su 
mu, jaustųsi laimingi 
dėtim, kokia yra, ir 
kitokio pasirinkimo.

Kaip jis gali tikėti, kad tuo 
palenks pasaulio opiniją?

Jei jis būtų pats tikras ir 
tikėtų tuo, ką tvirtina, jis tau
tom, apie kurias kalbama, pa
siūlytų^ progą pareikštą jų sen
timentui visiškai laisvai. Jis ne
pyktų ant priešingai' kalban
čių. Jis greičiau juoktųsi iš jų 
blogos informacijos, iš jų iliu
zijos; o jo rūstavimas tuo tar
pu, rodymas skaudamos vietos, 
pažadina ir pateisins prielaida, 
kad

vienas iš jo diplomatinės ke
lionės siekimu yra laimėti da
bar pritarimą, kuris reikštu ga
lutinį palaiminimą europiniam 
status quo ir užantspauduotų 
akmenį ant pavergtų tautų sie
kimo ir moralinės nelaimės ka-

Italijos prezidentas Gronchi 
vyksta sausyje į Maskvą, pa
kviestas Chruščiovo. Italijos vy
riausybė tokiai kelionei nepri
tarė. nes mano, kad ji bus tik Chruščiovas pareiškė Egipto krečiai, paaiškina NYT primi- 
gera propaganda komu mstanm iajkraščio atstovui: “Vakarai nimu: kom. Kinijos kareiviai 
Vynausybe pasisakė pneš norėtų jėgos įsibrovė į Ladah daugiau kaip
Chruščiovo kvietimą į Italiją. Vakarai jau paseno”. Jie 40 mylių, o siūlo pasitrauksią
Del to ir Italijos prezidentą kaip moterim apiel2 myiių.

daugiau nebeįdomus. Chruščio- Tai tas pats metodas, kurį 
vas taip pat pasakė, kad pasi- Jau seniai yra išbandžiusi Mask- 

.. . . . . . . e kalbėjime su Eisenhoweriu, ka- va-Maskvai, kad kada Sovietų Vo- , -------------------
roSilovas darys revizitą luii- ie^erik^ po^ndeJnius - T.x«s baptistų konvenci- 
ja’. tai jo palydovas neturėtų » |aivus, chruščio- Į? laplTfto 4 P»t»™ 
būti mm. pirm. Chruščiovas. nam.idI šen Kennedy nebal-

--------------- mūsų laivai du kartu greitesni. su0"- kadangl ,B katal"'as

jeigu ji būtų įvykdyta, nereikš, 
kad Europos struktūros proble
mos. Įsakmiai rytų bei vidurio 
Europos, galėtų būti laikomos 

bruknių nevartojimo aiškina baigtos. Jas, be abejo, atidės. 
eiline isteriką. Kitaip Vakarai savu ruožtu

nebūtų sandoroje su savo sąži- 
—Chicaga rengiasi tapti

pagrindine sprausminių kelei- tom apsispręsti pačiom, jie at- 
vinių lėktuvų baze. New Yor- 
kas tada nustos tokios reikš
mės kaip dabar.

— Montanoje lapkričio 10 
siautė pūga, kurios metu 3 ka
riniai lėktuvai nukrito ir 4 la- 

Kai kurie visą ėtiarmą dėl kūnai žuvo.
bos rodo, kad jis, gal būt, 
pats nesuvedė savo kalbų są
skaitos.

Jis gyrė gen. de Gaulle su
radus bazę santykiam tarp 
Prancūzijos ir Alžiro —apsi
sprendimo principą: pripažino, 
kad tai geriausia priemonė su
derinti dviejų šalių interesam; 
pareiškė linkėjimus, kad šie 
geri nusiteikimai susilauktų 
realaus Įvykdymo.

Kai taip, tai jis negali at
sakyti rytų ir vidurio Europos 
tautom to, užką jis sveikino 
gen. de Gaulle Alžiro atveju.

Jei apsisprendimas yra geras 
vieniem, tai jis turi tikti ir ki
tiem. Būtų perdaug ciniška ji 
rekomenduoti už savo sienų, o 
tuo pačiu metu 
i savo namus.

Ir šių metų nežinomojo po
litinio kalinio dienos minėjime 
buvo ne tik prisimintos nacių 
ir sovietų politinio teroro au
kos, bet sykiu pareikštas ir gi
lus susirūpinimas tuo, kad lais
vasis pasaulis yra apniktas a- 
bejingumo laisvės idealam. To 
būdingais ženklais yra ne tik 
Tibeto įvykiai, bet ir Chruščio
vo viešnagė JAV ir numatyto
ji “viršūnių” konferencija ir 
visa eilė kitų reiškinių. Buv. 
politiniai kaliniai savo rezoliu
cija šaukia JAV ir kitų dar 
laisvų kraštų visuomenę atsi
busti! iš savo abejingumo lais
vės idealam ir visą savo mo
ralių svorį sudėti laisvės kovos 
svarstyklių lėkštėje.

Minėjimas taip pat nutarė 
kreiptis į V. Vokietijos kanc
lerį Adenauerį, kad buv. na
cių politiniam kaliniam atlygi
nimas už nuostolius ir skriau-

ITALAI NENORI 
CHRUSCIOVO

Buv. politiniai kaliniai šaukia 
atsibust iš abejingumo laisvės 

idealam
Lapkričio 6 Baltijos namuo

se New Yorke Buv. Politinių 
Kalinių Tarptautinė Federacija 
paminėjo nežinomojo kalinio 
dieną. Nuo 1954 lapkričio 7-ji 
yra paskelbta nežinomojo poli
tinio kalinio diena.

'pavergtu tautu'
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Meilė Lietuvai, pagarba lietuviui
Būti lietuviu “Amerikos j- 

statymai nieko neįpareigoja; 
lieka tiktai moralinis kiekvie
no nusistatymas, be prievartos, 
be įsakymo; pasakyčiau, tai gar
bės reikalas, tautinio susipra
timo ir solidarumo reikalas, pa
reiga, ir tai ne prievartinė, o 
savo tėvų žemei, kuri šiuo me
tu yra taip vargingoje būklė
je” — skaitome Jono Matu
lionio kalboje, pasakytoje Det
roite rugsėjo 6, JAV Bendruo
menės suvažiavime.

Jonas Matulionis yra Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Val
dybos pirmininkas. Jo kalba ne
seniai buvo išsiuntinėta laik
raščiam. Imame iš jos tai, ką 
labiausiai pabrėžė — meilę Lie
tuvai ir pagarbą lietuviui. Tai 
buvo jo mestas šūkis, kurį no
rėtume priminti, kad neliktų 
užmirštas.

★

Pareigas lietuviui, “nusistato- 
me mes patys, mes patys jas 
ir vykdome ... Vienos liečia 
tik mus ir mūsų lietuviškąjį 
gyvenimą tremtyje — išeivi
joje, kitos liečia mus, kaip lie
tuvių tautos sūnus ir dukras 
visos tautos atžvilgiu ... Mes 
suprantame savo ir tautos pa
dėtį. Mes, viso pasaulio lietu
viai, dėl to buriamės į vieną 
organizaciją — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, kad būtume 
stiprūs, kad būtume vieningi 
savo tikslų supratimu, kad bū
tume vieningi ir savo praktiš
koje veikloje ir kad-būtume pa
jėgūs pagelbėti visur, kur tik 
reikalinga mūsų pavergtajai 
tautai”.

Tas darbas yra idealistinis, 
“šiandien visuomenininkas pa
liko vienintelis, kuris dirba be 
užmokesčio ... Aukoja savo 
laiką, išmintį, jėgas ... Tuo ide
alistiniu nusistatymu remiasi 
visas lietuviškas judėjimas”.

*

Pagarba priklausytų tiem 
idealistam,“ kurie dirba savo
tautos labui, yra sąmoningi ir 
pareigingi lietuviai. Bet juos 
“dažnai pakaltina, pakolioja ir 
net mėgina diskredituoti”. Tai

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams$6.00
Brooklyn, N. Y.  _______ $6.50
Pusei metų_______________ $3.50
Užsienyje-----------,---------------— $6.50

pastebime ir lietuvių visuome
nėje ir spaudoje.

Pabrėžęs didelį skirtumą tarp 
pozityvios kritikos ir asmenų 
niekinimo, PLB pirmininkas 
pastebi, kad pastarasis veiks
mas lygus destrukcijai, “kuri 
naudinga tik viso mūsų lietu
viško gyvenimo esminiam prie
šui — tautos okupantui”, šis 
priešas dabar stengiasi visokiais 
būdais Įsispausti i mūsų tarpą, 
kad “ardymo darbus atliktų 
mūsų pačių rankomis . .. mus 
nutildytų, mus. kaip veikiančią 
išeivinę jėgą, sunaikintų”. Rei
kia gerai apsidairyti, kad ne
būtų patekta į gudrias priešo 
pinkles.

Akivaizdoje tų faktų yra 
pats laikas “mums geriau su
siprasti, tvirčiau susiorganizuo
ti, pašalinti iš savo tarpo tar
pusavio neapykantą”. Tam tiks
lui tektų vaduotis šūkiu: Mei
lė Lietuvai, pagarba lietuviui.

“Pamėginkime nors metams 
padaryti paliaubas savo tarpe... 
Nustokime niekinti vienas ki
tą. Nustokime kerštauti. Nusto
kime juodinti savo istorijas, 
senas ir naujas. Semkimės stip
rybės iš praeities. Jėgos mums 
reikalingos šiandien ir bus rei
kalingos rytoj. Šimtai ir tūks
tančiai darbų mūsų laukia, o 
mes eikvojame savo geriausius 
sugebėjimus, kaip save išmur- 
zinti, kaip atsimokėti, ir būti
nai piktu už piktą’’.

“Mūsų bendruomenininkams, 
veikėjams jau šiandien didžiau
sios organizacijos, ir tai dvy
likoje kraštų, kuri pradėjo nau
jus darbo barus, tinka skelb
ti ir naujus sugyvenimo bū
dus, skelbti ir pradėti naują 
bendradarbiavimo dvasią ... 
Būkime naujų kelių pradinin
kai. Pajudinkime savo protus 
geresniam lietuviškam gyveni
mui ... Nesustinkime. Nesu- 
akmenėkime. Mes norime gy-
venti ir gyvensime. Mes nori
me dirbti savo tautai, ir dirb-
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STATYBINJ gręžtuvą matęs tik 
vienoje vietoje, bet ir tas nevei
kęs.

Sovietų Sąjunga vis daugiau 
praskleidžia savo uždangą. Pa
kelia jos kamputi ir įsileidžia 
smalsius turistus. Sovietai žino, 
kad atkeliaujantieji pirmiausia 
domėsis, kokią pažangą Sovie
tų Sąjunga padarė, o ne tai. 
kas joje negero. Apie negero
ves daug ir visuotinai šneka
ma. Bet kas yra naujo? Ar So
vietų Sąjungos Įkyrus gyrima
sis turi bent koki pagrindą?

Tokiu būdu sovietinė pro-' 
paganda nuteikia joje ieškoti 
gero net ir tuos, kurie nėra 
komunizmo simpatikai ar šali
ninkai. Tokie turistai nori bū
ti “objektyvūs” — žinoti tie
są. Gi Inturistas. įstaiga turis
tam priimti ir juos vedžioti, 
dar pasirūpina, kad matytų vis
ką “šviesiai".

Vienas turistas, Jokūbas 
Feldas, Nevv Yorko miesto in
žinierius patarėjas, turėjo pro
gos prakeliauti 1.200 mylių va
karinėje Rusijoje ir apžiūrėti 
naujas statybas. Savaime su
prantama, kad ir jo akis buvo 
kreipiama Į tai, kas daroma ge
ro. Tačiau tikras specialistas 
pastebi ir tai, kas kitam i akis 
nekristų. Pavyzdžiui, apžiūrint 
naujas statybas, žvilgsnis už
kliūva už statybinės medžiagos,

sime. Mums niekas nesukliu
dys. Mes atgal nesitrauksime. 
Meilė Lietuvai, pagarba lietu
viui!” LENINGRADE suaižėjusi Marso aikštė, nors tik neseniai išlieta.

Statyba Sovietijoje
New Yorko inž. Jokūbo Feldo pastabos 

iš kelionės po vakarinę Rusiją

priemonių, atlikto darbo, jo 
patvarumo. Viso to nepaslėp
si, kad ir kaip norėtum. Gali 
girtis, sakysim, mažamoksliam 
lietuvių ekskursantam iš Ame
rikos, bet ne įgudusiam spe
cialistui. Ką Jokūbas Feldas 
.pastebėjo?

Sovietų Sąjunga, be abejo 
statosi, —pastebi inž. Jokū
bas Feldas, — bet darbai ei
na lėtai dėl medžiagos ir spe
cialistų trūkumo. Jis . matęs 
Maskvos priemiestyje, vadina
muose Lenino kalneliuose, sta
tomus masyvinius pastatus — 
butų koloniją. Dirbama buvo 
tik vienoje kitoje sekcijoje. 
Statomas pastatas atrodęs kaip 
išmiręs darbo metu. Lydinimas 
buvo atliekamas tiktai naktį. Ne
žinia dėl ko.

Minske matęs užplanuotą di
delę statybą. Gatvėje buvo pra
vesti laikini vamzdžiai. Atrodė, 
kad jie labai seniai jau ten yra. 
Statyba per didelė, kad būtų 
galima veikiai ir gerai atlikti.
Nesimatė darbų koordinacijos. 
Vienoje taisomoje gatvėje su- 
raustas grindinys. Akmenų krū
vos tysojo ant šaligatvių. Mo
terys viduje gatvės rankiojo ir 
dėliojo akmenis, nors netolie
se stovėjo dideli gatvių lygin
tuvai. Kodėl jie neveikė?

Y'ra pravesta kelių, bet jie 
tokie, kaip Amerikoje buvo dar 
1920 metais, sakysime, US 1. 
Prie Naugardo kelyje judėjimas 
labai silpnas: iš abiejų galų tik 
50 mašinų-.per valandą, ir tie 
daugiausia sunkvežimiai. Kituo
se keliuose mašinų judėjimas 
taip pat labai menkas. Keistai 
atrodė dvi baltos juostos ak
menų iš abiejų šonų geležin
kelio. Niekas negalėjo paaiškin
ti, kam jie reikalingi.

Lankęs vieną statybinės me
džiagos parodą. Ji buvusi ge
rai propagandiškai įrengta. Me
džiagos išstatytos tinkamai pa
ruoštos statybai. Visai kitoks 
vaizdas pačioje statybos vieto
je. Medžiaga apdaužyta, aplam
dyta. Bet ji per brangi, kad 
būtų galima mesti laukan. Nau
dojama apgadyta. Cementas sta
tybai naudojamas gana pras
tas. Niekur nematęs gatavai 
paruošto.

Tiek pastebėjo įgudusi ame
rikiečio akis greitomis ir iš pa
viršiaus. (Iš “Engineering News- 
Record” 1959 rugsėjo 24).

Tendencija, kurią pastebime 
ne tiktai tarp amerikiečių, bet 
ir tarp lietuvių, būtent, objek
tyviau žiūrėti į Sovietų Rusi
jos kultūrinę pažangą ir pri
pažinti, kas yra gero pasiekta, 
turi kreivą veidrodį. Jis rodo 
tiktai medžiaginės kultūros kai 
kuriuos pasistūmėjimus ir prie
kį.'Tuo norima užimponuoti ir 
pridengti dvasinį skurdą, o dar 
labiau — didžiąją ir nebeuž- 
dengiamą nuodėmę — prievar
tą ir žmonių žudymą.

Jokiem turistam nerodomos 
tos vietos, kur gyvena Sibire 
ištremtieji ir kaip jie gyvena. 
Kokia jų statyba? Kaip atrodo 
masinės kapinės, o ne masinė 
butų kolonija?

Yra didžiai skaudu, kai visa 
tai norima užmiršti, lyg nieko 
nėra buvę, lyg nieko nebūtų. 
Pakanka Chruščiovui ar Suslo- 
vui nusišypsoti, kad “susižavė
jusieji” pasakytų: “O, jie gi 
neatrodo, kaip žvėrys!” Lyg toks 
žmogus privalėtų turėti raga
nosio snukį. Daugių daugiausia 
jis turi pikto šunies akis. Bet 
ar visi tai pastebi, kai Chruš
čiovas spaudžia ranką (S.)

MINSKO gatvėje nežinia nuo kada teberiogso laikini vamzdžiai. Apačioje: 
MOTERYS rankioja akmenis iš surausto gatvės grindinio.

KVIEČIAME I KONGRESU
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Federacijos kongresas jau čia 
pat, lapkričio 27 - 29. Noriu 
supažindinti su programa.

Lapkričio 27 posėdyje, kuris 
prasidės 11 vai., bus prezidiu
mo ir komisijų sudarymas, pir
mininko žodis, sveikinimai. Po
piet 3 vai. L. šimutis skaitys 
paskaitą “Mūsų pareigos Lie
tuvai”. Prelegentas palies ak
tualiausius šio meto lietuvių 
uždavinius kovoje už tėvynės 
ir tikėjimo laisvę. Jį papildys 
K. Mockus, daugeliui žinomas 
iš jo gausių straipsnių Įvairiais 
klausimais katalikiškojs spau
doje. Antroje paskaitoje “Kata
likų akcija” kun. Vyt: Bagda- 
navičius, MIC, iškels Federaci
jos uždavinius ir katalikų pa
reigas. Paskaitininką papildys 
ir į diskusijas iškeltais klausi
mais Įves Vyt. Volertas, pasku
tiniu metu nemažai tais klau
simais rašęs spaudoje. Kan. J. 
B. Končius praneš apie orga
nizuojamą Kat. Akcijos Cent
rą.

šeštadieni, lapkričio 28, 
priešpiet nuo 10 vai. bus po
sėdžiai vyrams ir moterims. 
Vyrams kalbės A. Masionis, vi
suomenininkas ir katalikiškos 
akcijos veikėjas, moterims — 
dr. O. Labanauskaitė, visuome

nininke, žurnalistė. Jaunimui 
atskirame posėdyje kalbės Ar
vydas Barzdukas. Visuomenė 
kviečiama į visas šias paskai
tas. Popiet bendrame posėdyje 
bus naujos konstitucijos bei 
rezoliucijų priėmimas ir nau
jos valdybos rinkimai.

Vakare 6:30 v. bus banke
tas — kongreso vienintelis vie
šas pasirodymas. Jis privalo 
būti gausus ir didingas pasi
svečiavimas baigiant kongreso 
darbus. Kalbės Lietuvos atsto
vas Washingtone J. Kajeckas 
ir J. E. Arkiv. Yu Pin iš Ki
nijos. Šokiai tame pat Century 
Room turėtų sutraukti visą 
New Yorko ir apylinkių jauni
mą. nes tokį didingą viešbutį, 
gražią salę ir padidintą Joe 
Thomo orkestrą retai kada lie
tuvių jaunimas gali turėti.

Kongresas baigiamas sekma
dienį. lapkričio 29 d. 11 vai. 
iškilmingomis pamaldomis Ap
reiškimo parap. bažnyčioje 
Brooklyne. Padėkos mišias au
kos J. E. Vysk. V. Brizgys, pa
mokslą sakys prel. K. Vasys.

Visus maloniai kviečiam evi- 
soje programoje dalyvauti.

PreL J. Balkonas

Kongresui Rengti Komiteto 
Pirmininkas

ALOYZAS BARONAS ,

VIENIŠI MEDŽIAI
ROMANAS

(22)
Pasaulis šiandien nusikratė raudono maro ir šitokios 
galvos, kaip tavo, laikui bėgant išdžius, kaip supe
lėjusios sodželkos. Per vieną dieną bolševizmui griu
vus, bolševikinės knygos nuvažiavo į krosnis, per vie
ną dieną buvo sudeginti transparentai, kruvinos vė
liavos, kompartijos istorijos ir kiauliškų liaudies en
gėjų, bolševikinių stabų paveikslai.

Valandėlę jie abu patylėjo. Jie vaikščiojo po 
kambarį ir skeryčiojosi, kaip blogai išmokę roles ak
toriai. Paskui ramiai, o tas ramumas Bruknį baisiai 
erzino, Valnys tarė:

—Man atrodo, kad tu kvailas, o tau, kad aš. Bet 
kam mes čia kalbam. Maironis juk sakė, kad idėjos 
ne žmonės. Jos nemiršta. *

—Bet tu mirsi, —sušuko Bruknys, —ir su ta
vim ir panašiais pasibaigs visos idėjos. Idėjos vie
nos be žmonių negyvena. Tu labai puikiai žinai, kad 
vistiek esi padžiovęs galvą, todėl čia tiek daug kal
bi. Žinai, geriau padarysi, kad išeisi. Tu manai, kad 
aš atstovauju tą vadinamą supuvusį kapitalistinį pa
saulį, kurį jūs visą laiką koegzistencijos gėlytėm ban
dėt suviliot, kaip senmergę. Aš atstovauju kietą lie
tuvių tautą, barsčiusią savo kaulus visuos pnekiuos 

kontinentuos. Aš saka, todėl paleiskim viss iš ka
lėjimų, nes bolševizmas buvo prievarta ir mes 
nenaudokim jos. Mes -nuo prievartos daug nukentė
jom, todėl išmeskim visą kaip sąšlavas kas buvo sta- 
liniška, kruvina ir purvinu melagystės tinklu apkrės
ta.

—O ne, —atsakė Valnys, —aš esu toks ,koks 
tavo pusbrolis Juozas buvo bolševikų metais. Kovo
tojas. Tokių jūsų buvo tūkstančiai. Aš savo tikėji
me nepalaužiamas, kaip tu esi nepalaužiamas savo.

—Išeik. Aš tau galvą sulaužysiu ir tavo tikėji
mą. Aš tau nusuksiu sprandą su visom kvailom idė
jom ir būsi pakabintas ant medžio vieton pjautuvo, 
liudyti bolševizmo beprasmybę.

—O kai mes darėm, kaip tu žadi, jūs vadinot 
žmogžudžiais. —Valnys buvo nesuerzinamas. Bruk
nys tylėjo. Jis galvojo apie savo jaunystę ir prabė
gusį laiką, apie nesugrąžinamą jo svajonių pasaulį, 
kuris galėjo tapti realybe. Jis sakė sau “Nesiusk, 
Vytai, nusiramink, atleisk, bėk nuo prievartos. Tavo 
jaunystė kalbėjo apie gėrį. Bet jaunystės idealizmas 
niekai, nes kiaulės nesupranta idealizmo: kiaulėms 
reikia botago".

—Lik Šveikas. Išeinu. Juk tu vienas dabar kal
bi, —tyčiojos Valnys. —tu pamišęs. Matyt, gerai 
Amerikoj kapitalistai tau pakaušį trankė. Dabar tai 
tikrai tu gali mane nušauti. Mirti nuo kvailo priešo 
rankos tikrai tarybinis išdavimas. Pamačiau tave. Tie
sa. labai įdomu. Lik sveikas, —eina jis durų link, 
tačiau per jas įeina Uogintas ir nustebęs šaukia:

—Dieve mano, perkūnėlių šimtas. Na. o ko tu 
čia?

—Nerėk, nes mes senokai matėmės. Mes gra
žiais meilės žodeliais galim pasidalinti. Tu norėjai 
tardymo kameroj man dantis suskaityti, bet tau ne

leido, —truputį susijaudino, bet vėl stipriai ramiai 
laikėsi Valnys.

—Tai padaryti ir dabar man niekas nedraudžia, 
—Uogintas irgi ramiai atsako, bet Bruknys šaukia:

—Neškis po velnių, aš neleisiu čia muštis.
—Tegu pabūna. Niekur neišbėgs. Susitikti aš jį 

dar susitiksiu. Duokim gyventi.: Tokiam dabar gyve
nimas kančia. Tokiam šuniui Dievo palaima mirti, 
—sako Uogintas.

—Manai, kad aš tavęs anais metais negalėjau 
sunaikinti. Manai, kad tada buvo viskas tik šiaip 
sau. Aš leida uta geriau pagyventi Sibire. Tai labai 
sveika. Mes draugai. Mes abu tos pačios nuomonės, 
—stovėjo durų rankenos įsitvėręs Valnys. t

—Žinau. Aš keikiu savo pusbrolį Vytą, bet jis 
aukso žmogus. Vien dėl jo tu iš čia išneši sveiką 
galvą, —Uogintas buvo ramus.

—Aš visada išnešiu. Kol pats norėsiu. Kaip jū
sų tūkstančiai išnešė mieste ar miške. Likite svei
ki, supuvusio kapitalizmo atstovai. Dar kartą kelsite 
kepurę prieš mane ar prieš mano bronzinę statulą, 
kaip kėlėte prieš Melninkaitės.

—Juozai, jis nori būti čia nušautas. Jis nori tap
ti tarybiniu didvyriu^ —šūktelėjo Bruknys.

—Noriu, ar ne, bet aš ginu savo tikėjimą, kaip 
jūs ginate savo. Mes esame garbingi priešai. Iki pa
simatymo, —pravėrė duris Valnys.

—Eik, tu Mykolo Arkangelo vienas ištremtųjų. 
Ko čia trankaisi žemėje? —žiūrėjo pro langą Bruk
nys.

—Mes dar susitiksim, —pagrasė kumštim Uo
gintas.

—Neapsimokės tau, —pasakė išeidamas Valnys, 
o jam pridurmui Uogintas tarė:

—Tau apsimokės. Būsi pasiųstas pas savo tėvą 
Chruščiovą. Ko tas prakeiktas kiaulė čia norėjo? — 

klausia po sekundžių tylos.
—Atėjo man padėkoti.
—štai, ant ko bolševizmas laikėsi. Ant melo, 

kraujo, ir drąsos, ir atkaklumo. Negali sakyti, kad 
jie tik žmogžudžiai. Jie žmogžudžiai, bet patys nebi
jo mirti, —Uogintas kažką galvojo.

—Ar ne tu anąkart pačiupai revolverį? Nebe
randu, — staiga pasuko kitur kalbą Bruknys.

—Nežinau, bet kam tau jo reikia?
—Vagių priviso. Reikia saugotis, kad neateitų 

pajieškoti pas mane dolerių.
—Nebijok. Betgi užteks čia keikti, čia žmonės 

girdi. Tu nežinai. Vytai, kokią aš tau dovaną par
nešiu. Tu nežinai, bet tuoj sužinosi ir nežinosi ką 
daryti: džiaugtis ar verkti.

—Aš jokių dovanų nenoriu. —sako Bruknys Vy
tas. žiūrėdamas pro langą. Nuo gonkų šoktelia ma
šina. Išvyksta Valnys. Ji kraipėsi prilytam kely. Ji 
purškia purviną vandenį. Lietus silpsta. Prorečiai la
šai krenta į balas. Beveik galima suskaičiuoti. Kažkur 
per kiemą gaidys vedasi savo haremą.

—Palauk, taip ir nepasakei, ko jis čia buvo? 
—Uogintas atsistoja šalia Bruknio ir jo kakta spindi 
nuo lietaus lašų ir prakaito. Jis. ilgas ir išdžiūvęs, 
stovi kaip telegramstulpis ir stipriai kirsdamas Bruk- 
niui per petį kartoja. —ko gi tas kiaulė buvo čia?

—Nežinau. Manau, kad norėjo pasimatyti. Pikta 
jam. Norėjo išsikeikti. Be abejo, jis iš Čia išvyks. 
Ką jis turi čia veikti? Atėjo pagiežos išlieti, žinai, 
nustoja"lietus. Nieko gero. Gal kartais vykstam į 
miestelį?

—Ne. juk aš atvykau pas tave tam. kad tokią 
dieną tegalima tik keiktis, miegoti, gerti ir kortom 
lošti, —šypsosi Uogintas ir Brukniui atrodo, kad jis 
tai labai retai daro.

(Bus daugiau)



■įS

apdova-

stebuk-
Medali-

Religinio turinio knygų au
toriui ir London, Ont., Kanada, 
lietuvių klebonui kun. J. Da
nieliui šiemet suėjo 50 metų

mę. Visiems pasidarė aišku, kad 
jaunimas bus tik tiek lietuviš
kas ir eis su mumis, kiek mes 
senesnieji parodysime pasiau-

kalbėti ir rašyti visiems. Visi 
ją steigėme, jai rūmus išpirko
me, ir visų pareiga ją išlaiky
ti. Svetimieji su pavydu rodė 
ir rodo saviesiems Vasario 16- 
tos gimnazijos pavyzdį. Nėra

Dolerio vajus gimnazijai
Vasario 16-tos gimnazija yra 

išsiblaškiusių po pasaulį lietu
vių visuomeninio subrendimo

veikla Imis kalta dėl gimnazi- las labai rimtas. Siunčiant 
jos likimo.

Prašome visas organizacijas 
nuo visų rengiamų pramogų 
bent mažą dalį pelno paskirti 
gimnazijos išlaikymui. Šiuo me
tu gimnazijai labai aktualus 
šildymo sistemos remontas ir 
kuro bei maisto atsargų suda
rymas žiemos metui. Esant to-

šome mus painformuoti 
kada ir kiek pasiuntė, kad sų4 
darytume tikslesnę apyskaitą.

Komitetas suteiks visas 
nias apie gimnaziją kiekvi 
aukotojui — gimnazijos 
jui. Komiteto adresas:

A. Gulbinskas,
632 4So. Bishop St., 
Chieago 36, III.

Telef. PRosp. 6-6476.
Gimnazijai Remti 
Komitetas

DARBININKAS

vieno dolerio vajus. Vajus tęsis 
iki Vasario mėnesio pradžios, 
iki mūsų didžiosios šventės.

Vienas doleris yra ne daug, 
' Trojano:— “ —- — —------- bet . kai vist sudėsime į bend-

Kultūrinės propagandos už rą, tai bus labai daug! Reika- 
pinigus ir rašytomis rezoliuci
jomis nebepadarysime. Labai 
mažai padės mums ir tie drau
gai, kuriuos už skvernų pape- 
šiojame. Lietuviškai propagan
dai reikia jaunatvės ryžto ir 
jaunos, karštos širdies. Rody
kime. pavyzdžius! Vasario lo
tosios gimnazija tesu jungia mus nuo kunigo šventimų.
visus. Su dideliu noru ją stei
gėme, jai rūmus nupirkome. 
Dabar joje mokosi 126 moki
niai. Daugiau priimti nebuvo 
galima dėl lėšų stokos. Moky-

ginimą, aukojasi lietuvių vaikų 
lietuviškai ateičiai. Sunkiai bu
vo pradėtas šie mokslo metų 
darbas, nes gimnazija kasdien 
brenda į skolas. Artėjama prie 
katastrofos ir, jeigu mes čia 
nepasijudinsime, tai gimnaziją 
perims kiti. Tai būtų pati di
džiausia nelaimė likusiems Vo
kietijoje lietuviams.

Gimnazijos išlaikymui buvo 
organizuota 200 būrelių. Dabar 
liko tik 160. Iš šių —^24 me
tais atsilikę ir 54 nėra mokesčių 
sumokėję už kelis mėnesius. 
Normaliai veikia ir sumoka mė
nesiui nario mokestį tik 48 bū
reliai Kiti moka po 5 ar 15 
dolerių. Su ypatinga pagarba 
tenka pažymėti kun. B. Sugin-

KUN. J. DANIELIAUS SUKAKTIS
kada jis kun. J. Danieliui tar
naudavo mišioms.

Pamaldų metu giedojo muz. 
J. Petrausko vadovaujamas Lon
dono lietuvių choras ir solo — 
Danutė Švilpaitė.

Vaišių metu sukaktuvininkui 
išreikšta nuoširdūs sveikinimai 
ir linkėjimai ir įteikta dovanų, 
kurių įspūdingiausia vysk. V. 
Brizgio — žiupsnelis žemės iš 
Lietuvos. E. Daniliūnas $v. KAZIMIERO KAPINĖS Chicagoje-sū seserų Kazimieriečių kapai

to nuopelnus, nes jo suorgani-

Jis gimė 1885 Pavytės kai
me, Garliavos valse., Kauno 
apskr. Baigęs Seinų kunigų se
minariją, kunigu įšventintas 
vysk. Ruškio Varšuvoje 1909. 
Pastoracini darbą dirbo- vysk.< 
V. Brizgio tėviškėje — Daukšių 
parapijoje, Marijampolėsapskr.; 
vėliau Simne, Zapyškyje, Igliau
koje, Sangrūdoj ir kt., o Kana
doje Windsore ir Londone.

Lietuvoje parašė tris vado
vėlius pradžios- katekizacijai: 
Tikėjimo tiesos, Dorovės pag
rindai, Išganymo šaltinis. Ka
nadoje išleido irgi tris knygas: 
Amžinas gyvenimas, Vaikų auk
lėjimas šeimoje, Mišių paslap
tis.

Kun. J. Danielius turėjo vie
ną brolį ir keturias seseris. Iš 
jų bėra gyva tik viena sesuo, 
dabar 90 metų, gyvena Vokie
tijoje. Kiti yra mirę Sibire ar
ba Lietuvoje.

Londono lietuviai spalio 18 
pagerbė savo kleboną atitinka-

VISIEMS AMERIKOS IR KANADOS LIETUVIAMS

zuoti Chicagoje 42 būreliai pri
klauso prie 48 puikiai veikian- ... . ....._. . X. , . r, x . momis auksinio jubileiaus is- 

ar e kilmėmis. Dalyvavo vysk. V.
taus idealistus turėtume musų Brjzgys

valdytojas vysk. J. C. Cody, 
Londono katalikų mokyklų va
dovas ir šv. Petro katedros kle- 

,bonas monsinjoras Feeney ir 
kt. Kanados Liet. Bendruome
nės atstovai, dėkodami vysku
pui Cody už jo palankumą lie
tuviškoms pamaldoms, jam įtei
kė medžio rankdarbį — lietu
višką kryžių ir menišką adre
są. Iškilmingas mišias aukojo 
pats jubiliatas, asistuojamas 

— De Gaulle norįs iš pasi- trijų kunigų. Turiningame pa
matymo su Chruščiovu išgauti moksle vysk. V. Brizgys iškėlė 

sukaktuvininko atsidavimą Baž
nyčiai ir jo nuopelnus, organi
zuojant lietuviškas parapijas 
beatsikuriančioje tėvynėje. Taip 
pat prisiminė jaunystės dienas,

Amerikos ir Kanados rytuo
se gyveną lietuviai esame lai
mingi, nes mūsų skaičius ir eko
nominis pajėgumas leidžia 
mums gražiai reikštis mūsų 
tautine kultūra ir pasidžiaugti 
mūsų lietuviškumu, jame atsi
gaivinti. Ne visi ar nors nedaž
nai prisimenate, kad yra kraš
tų ,kur lietuviai, ar tai dėl per- 
mažo skaičiaus ar • dėl kitokių 
priežasčių, negali įspūdingai pa
sireikšti, turi permaža ryšio su 
kitų kraštų lietuviais, to ryšio 
yra labai reikalingi. Nekalbėsiu 
šiuo kartu apie vidurinę ar va
karinę Kanadą, ko čia reiktų apie 10,000. Tačiau skaičius ir 
iš to, ką rytų Kanados ir A-

merikos lietuviai galėtų jiems reikalus galėtų vieni patenkin- 
duoti. Nekalbėsiu apie Pietinės ti tokiu mastu, kokio jie norė- 
Amerikos lietuvių reikalus. Nors • 
retkarčiais vienas kitas iš jų 
pajėgia atsilankyti mūsų tarpe 
ir tuo būdu nors šiek tiek pa- 
vairinti savo krašto lietuvių gy
venimą.

Šiuo kartu noriu atkreipti 
dėmesį visų Amerikos ir Ka
nados lietuvių bendro likimo 
broliams Australijoje ir Naujo
je Zelandijoje. Ten jų skaičius
perdidelis, kad mums būtų va- kyklos lig šiol negauna vado- 
lia juos užmiršti ir leisti jiems vėlių, jaunimui skirtos jų ra- 
dvasia nykti. Viso jų ten movės neturi lietuviškų knygy

nų.
permažas, kad savo lietuviškus Kol PLB plačiau išvystys sa-

tų ir kokio reiktų.
Amerikos ir Kanados lietuvių 

masė privalo suprasti, jausti 
savo pareigą išugdyti kuopla- 
čiausią inicijatyvą palaikyti lie
tuviškus ryšius su kitų konti
nentų lietuviais. Kitų kraštų 
lietuviai negauna iš mūsų mi- 
nimalinės būtinos tautinės pa
galbos ir patys nepajėgia sau 
pasigelbėti. Jų lietuviškos mo-

Baltimorės žinios
Dali J. Pautieniaus paveiks-

J lų paroda įvyko nuo spalio 31 
iki lapkričio 7 Lietuvių svetai
nėje. Parodą aplankė nemaža 
žmonių, keli įsigijo jo paveiks
lų .

Parapijos vakarienė įvyko 
p lapkričio 8 šv. Alfonso salėje.

- Nors ir buvo šaltokas oras, bet 
žmonių dalyvavo nemaža.

< i Seselės iš Afrikos darė rink
liavą šv. Alfonso bažnyčios prie
angyje lapkričio 8. 9 ir 10 d.d. 
Jos apaštalauja tarp Afrikos 
musulmonų moterų, dažnai va
dinamos baltosiom Afrikos se
serim. Parapiečiai ir novenos 
lankytojai dosniai aukojo. Jos 
padėkojo klebonui prel. L. Men- 
deliui, kuris jas pasikvietė.

Sodalietės lapkričio 13 ruo
šia bingo vakarą šv. Alfonso 
salėje. Pradžia 8 v. Pelnas ski
riamas dovanoms, kurios bus 
įteiktos prieglaudos seneliams. 
Kiekvienais metais prieš Ka
lėdas ir Velykas sodalietės ap
lanko senelius ir juos 
noja.

Iškilminga novena į 
lingą Mergelės Marijos 
kėli bus nuo lapkričio 16 iki 
24. Tose pamaldose dalyvauja 
daug žmonių. Pamaldas veda 
vincentiečiai tė^>Nęvena ge
rai reklamuota Baltimorės laik
raščiuose. >

Ramovė, Lietuvos kariuome
nės veteranų organizacija, lap
kričio 15, 11 vai. ryto šaukia 
savo narių susirinkimą Lietu
vių svetainėje.

Kazys Joneckis, senos kartos 
lietuvis, po sunkios ir ilgos 1L 
gos mirė savo namuose spa
lio 31. Gedulingos mišios buvo 
aukotos už jo sielą šv. Petro 
bažnyčioje lapkričio 4. Palaido
tas naujuose katalikų kapuose. 
Nuliūdime liko žmona Marcelė, 
dukros Marytė, Antanina ir Jad
vyga ir sūnūs Jurgis ir Kazys.

Ieva Dobrovolskienė, sulau
kusi gražios senatvės, mirė lap
kričio 4. Ji buvo per nelaimę 
sulaužiusi savo kojas. Trys ku
nigai aukojo mišias už jos sie-

—PAPIGINTA KAINA Dar
bininku galima ‘užsakyti nau
jiem skaitytojam Kalėdy šven
čiu prcp- Užsakant 1960 me
tams kainuoja tik 5 dol. Pada
rykite malonumą savo artimie
siem. Už tą pačią kainą gali
ma laikraštį užsakyti Lenkijoje , 
gyvenantiem, vargstantiem Vo
kieti joja neturtingiem sene
liam ir esantiem prieglaudose 
JAV. Jiems laikraštį galima už
sakyti prisiunčiant 5 dot. ad- ~ - 
resu: Darbininkas, 910 Willou- 
ghby Avė., Brooklyn 21, N.Y.

— Darbininko 1960 metų sie
ninis kalendorius jau pasiekė 
mūsų skaitytojus. Jis yra pen
kių spalvų, iliustruotas religi
niais ir tautiniais vaizdais. Ka
lendorius kasmet leidžiamas 
kaip Darbininko priedas, bet 
visada atsiranda suprantančių- 
jų, kad lietuviškai spaudai ne
lengva verstis ir teikiasi savo 
auka Darbininką paremti. L’ž 
tai nuoširdžiai esame dėkingi. 
Kas norėtų daugiau kalendorių 
gauti, prašoma skreiptis Į Dar
bininko administraciją.

KalėcHniam^ Darbininko ^ 
numeriui skelbimai jau priima
mi. Prašoma nevėluoti juos 
siųsti Darbininko administraci
jai, kad patektų į dvigubą ka
lėdini Darbininko numerį.

— AIR Katalikę Federaci
jos Jaunimo Stovyklos Dainava 
direktorių Tarybos posėdis 
šaukiamas lapkričio 21 d., 6 v. 
vakare Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje, 13100 Schaefer Hwy, 
Detroite. Programoje: Valdybos 
rinkimai, pranešimo metmens 
ALR Katalikų Federacijos kon
gresui Nevy Yorke, stovyklos 
ūkio reikalai ir kt.

— Kun. Mykolas Juodelis, 
gautomis iš Lietuvos žiniomis, 
paskirtas klebonu į Naujamies
tį prie Panevėžio, o kun. S. 
Pelešynas klebonu į Kupreliš-

lietuviškoje veikloje... Yra ir 
skambių organizacijų, kurios 
pradžioje buvo pasižadėjusios
išlaikyti po vieną mokinį, bet f 
savo pažadus pamiršo. Kasdien 
sunkėja ratelių vadovų darbas, 
kai pamirštama tik vienas do
leris atiduoti. Taip ir einama 
su baime į Naujuosius Metus, 
nes Kalėdų atostogos gali būti 
paskutinės. Visa lietuviškoji

pažadą, kad Chruščiovas ne
pripažintų Alžiro sukilėlių val
džios, taip pat, kad sulaikytų 
Kinijos komunistų sustiprintą 
veiklą Alžire.

Žinios iš Los Angeles, Califomia
Ateitininkę Šalpos Fondui 

aukų atsiuntė Ir. Kuras, M.D.

lą. Palaidota lapkričio 7 šv. yo veiklą, verčiamas mano pa- K flaus infee NuliMime 
tynmo ir mano lankomų Jie- dukros Marjja jr na 
tuviu prašymo, drįstu siulvti . - T j
musų patnjotmems suaugusių- 

Graikų kilmės amerikietis Los Angeles Times, 202 West jų ir jaunimo organizacijoms
Polyzoides turi savo kasdieni- Ist Street, Los Angeles 53, Ca- savo veiklos ir dėmesio nors — Radviliškio bažnyčiai au-
nę skiltį didžiausiame ir įtakin- lifornia. dalį nukreipti į lietuviškų kul- kojo: St. L. Stapul — 30.50

tūrinių ryšių stiprinimą tarpe dol., K. Dulevičius — 30, M. 
šnapštys — 11, V. Kuzavi- 
nienė — 10, S. Riekutė — 10, 
A. Tauginas — 5, Ant. Vaičiu
lis — 5, K .Federavičius — 5, 
Br. Peters — 5, A. Cesnienė — 
5, J. Jokubaitienė — 3, K. Dau
gėla —2, M. Tamašauskienė — 
2, M. Milkus — 10. Be to, per 
P. Siemaškienę ir S. Barauskie
nę brooklyniečiai suaukojo Rad
viliškio bažnyčiai 153.50 dol. 
Jų pavardės jau buvo paskelb
tos Darbininke.

— Užpalių bažnyčiai aukojo: 
kun. dr. J. Vėlutis — 10 dol., 
Agnės Scott — 10, Gureckų 
šeimos vardu — 100 dol. Mi
nėtoms bažnyčioms jau nusiųs-

giausiame miesto dienraštyje 
Los Angeles Times. Lapkričio 
2 numeryje jis kelia Lietuvos 
ir kitų pavergtųjų tautų klau
simą. Anot Polyzoides, laisva
sis pasaulis negali užmiršti pa
darytos Sovietų Sąjungos 
skriaudos 100 milijonų europie
čių. Į tą skaičių įskaito ir lie
tuvius. Tai vienas iš rimtesnių 
straipsnių tuo klausimu. Poly
zoides yra laikomas Rusijos rei
kalų žinovu, yra dėstęs eilę da
lykų Pietų Kalifornijos univer
sitete ir kitose aukštosiose mo
kyklose. Jo adresas: Mr. Ada- 
mantios Th. Polyzoides, c.o.

— New York© miestas atme^ 
tė Edisono kompanijos reika
lavimą pakelti kainą elektrai.

Lietuvos vyčiu susirinkimas
Lietuvos vyčių 133 kuopos 

metinis susirinkimas įvyks lap
kričio 22, sekmadienį, 3:30 v. 
p.p. E. Bartkų bute, 2954 Hy- 
perion Avė., Los Angeles 27, 
Calif. Gruodžio mėn. susirinki
mas įvyks Rūtos Kilmonytės 
rezidencijoje, Palm Springs 
mieste. \

Lietuvaitės respublikonu 
partijos suvažiavime
Lapkričio 12. 13. 14 ir 15 juosteles, 

d.d. Los Angeles mieste įvyks- nimo 
ta dešimties vakarinių Ameri
kos valstybių respublikonų par
tijos suvažiavimas. Lapkričio 
14 per pietus, kuriuose daly-

- vaus aukšti pareigūnai ir Ha- 
waii, Oregon, Utah. Montana, 
Arizona ir Idaho gubernatoriai, 
visi turės progos,pa matyti tau
tiniais drabužiais apsirengusias

visuose kontinentuose gyvenan
čių lietuvių. Reiktų tuo tikslu 
sukurti įvairiose vietose komi
tetus. Gi kol atsiras tuo tiks
lu platesnė iniciatyja, aš 
drįstu kreiptis Į visus Ameri
kos ir Kanados lietuvius su pra
šymu siųsti mano adresu visas 
atliekamas lietuviškas knygas, 
laikraščių komplektus, lietuviš
kas plokšteles, koncertų ir kt. 
įdomesnių įvykių magnetines 

lietuviško gyve- 
nuotraukas — foto

—15 doL, A. Lipskis, M. D. 
— 16 dol. AŠ Fondo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

— Tėviškės Žiburiai, Toron
te išeinąs laikraštis, lapkričio 
14 mini 10 metų sukaktį ir ta 
proga rengia balių ir koncertą, 
kurio programą išpildys sol. V. 
Verikaitis ir L. Juodytė.

— M. Žiaugrienė, A Trei- 
nys ir P. Karosas laimėjo 3 
bibliotekas virš 150 dol. ver
tės, pirkę knygų per. metų Ga
bijos knygų išpardavime. Kam 
teks 3 bibliotekos dovanų šie
met? Prašykite sąrašų šiuo ad
resu: Gabija, P. O. B. 355, 
Wyandanch, N. Y.

jnkt.

vės. Lietuvius atstovaus: Nida 
Balsytė, Rita Medziukaitė ir 
Alice Dotts.

6 SPILT 
į MILK
Man’s home robbed. 
Heartbreaking.
Crying ovėr spilt milk. 
See us before too late. 
Hartford Burglary Insurance 
Youneedit NOW.
ALBERT F. PETERS 

Office:
116-55 OUEENS BLVD.
FORE8T MILLS, N. Y.

Vlrglnia 3-1477
•mu*____

UTIMS ICOim 0M«»n NNPMT .
FriUd C■—.-flede

ar peršviečiamas plokšteles, 
tautinio meno darbelius. Visa 
tai bus išsiuntinėta toms lietu
vių kolonijoms, kurios to pa
geidauja. Per lietuviškos širdies siuntYni"iiturg." rtbams
langelį pažvelkime ir pamatyki- medžiagų; tolimesnės siuntos 
me viso pasaulio lietuvius, o artimiausiu laiku. Užpa- 
akimis savo bute suraskime lie- Jių bažnyčiai dar trūksta auku. 
tuvišką dovanėlę jų lietuvybės užpalėnai prašomi aukas siųs- 

lietuvaites. Tų pietų šeiminin- palaikymui. Visiems jautriems ti F QUrecko vardu: 7142 
kėmis bus įvairių tautų atsto- patrijotams ačiū iš anksto. N Osceola Avė., Chieago 31, 

Jūsų m.
Vysk. V. Brizgys Visiems aukojusiems nuosir-
6727 S. California Avenue, džiai dėkojame.
Chieago 29, m.

akimis savo bute suraskime lie-

Lietuvos Dukterys, Ine.

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 
siunčiančios srantetius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

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

I BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue. Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272 «
- 312-314 Market St Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwiing Green 9-6992 J

1530 Bedford Avenue.

TĖVAI REDEMPTORISTAI
IR BROLIAI

Ieško jaunų amerikiečių, dvasiškai 
nusiteikusių aukai, ir turinčių stip
rią. valią aukotis išganymui labiau
siai apleistų sielų. Tėvai Redempto- 
ristai dirba J. A. V-se. Vak. Indijoje, 
Brazilijoje ir Paragvajuje.
Kas norėtų platesnių informacijų, 
prašoma raštu kreiptis į
Rev. FRANCIS J. EAGAN S. Š. R.

Director of Vocations
The REDEMPTORISTS FATHERS 
5 East 741 h Street, New York 21, 

N. Y. Tel.: RH 4-8840

The PLAYHOUSE West Orange
Art Theatre Free Parking

252 Main St.. OR 2-9707.
Storis WeO„ Oct. 21st 

SpccialAreolade! I^gion of Decency 
Franz Werfel’» Masterptece

------- - ----------------- V"
»
>
> 
►
>

NEWARK, N. J.
• Per mūsų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami « 
vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti < 
įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. 4

Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak. j
MŪSŲ SKYRIAI <

78 Second Avenue, 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORegon 4-1540
832 North 7th Street 

PHILADELPHIA 23. PA. 
W A Inu t 3-1747

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

DUnkirk 5-8550
1241 N. Ashland Avė., 

CHICAGO 22, ILU 
HUmbolt 6-2818

11601 Jo*. Campau Avė.
DETROIT 12, MICH. 

TOwn«end 84298
651 Altui n y Avenue, 

HARTFORD, CONN. 
CHapel 7-5164

Norėdami daugiau Informacijų reikalaukit* mMų firmos katalogų

" E m Z Z L E D H E A V E N " 
Group Rook ings now being taken for 
Churtlies - Srhools * Orgaruzations
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DARBININKAS*
jfa:

gsSĮK®

Detroit. Mieli

Lietuvę arBarį kituskraštus

A.V.S. 180 asmenų rezervavo sau vie-

7.

8.

9.

V. Katkus

JULIUS KUMPIKAS

• ELEKTR. GRĄŽTAI

Antanas Ustjanauskas
Vedėjas.

WEDDING RECEPTIONS

OLD COUNTRY MANOR

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
(Licensed by Intourist)

Skyriai
2076 Sntter SL
San Francwco, Cal.
FUmore 6-1571

B PRISTATYMAS GARANTUOTAS NIEKO EXTRA NEREIKIA MOKĖTI
rtrr r? 7 ? r t n "iir 11 n rn o r m T) rj oo f B—*

CRAFT
DtCORATOBS

- . įNC

HUDSON, MAS.

ELEK1ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

PRIVATE TUTORING
Al! Junlor and Senior H. S. Subjects 

Mcensed teachers

S'

Salės puošimu rūpinasi Al
gis Barakauskas, o jam Į talka 
savo patarimais ar darbu atei- 

. na J. Jasiūnas ir J. Smagrus-

Reasonable Kates 
ACME TUTORS

119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N.Y.

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI 
DULKIU SIURBLIAI

1015 E. Canon St 
Pittsbnrgh 3, Pa. 
UIT 1-2750

For the nltimate In Wedding Recep- 
tions. Banųuets & Functions.

244 OLD COUNTRY ROAD
(W. of Newbridge Rd) * 

Hieksville, L. I.
Peter Petralia, Mgr. OV 1-3300-1-2

American & Foreign Book Co. 
22 Chapin Place, Hartford, Conn. 
Telef. CHapel 6-4773.

161 Mam Street 
Pafcrson 1, N. J.
MU 4-4619

Grdes Under Eyes ?
Wide awake and worrymg. 
Big hospi tai bills.
Doctors’ bills, too. 
Could happen to you. 
Unless you have 
Hartford 
Major Medical 
Insurance.

ALBERT F. PETERS

1000 FlatbuMi Avė. (opp. Mecyl) 
Rrooklyn BU 4-9544

Philadeiphia, Pa.
Pamaldos už a. a. vysk. Pr. , 

Ramanauską
Lapkričio 5 šv. Andriejaus : 

parapijos bažnyčioj buvo atlai- . 
kytos gedulingos pamaldos už 
velionį vyskupą P. Ramanaus
ką. Pamaldas organizavo Kuni
gų Vienybės pirmininkas kun. - 
J. Čepukaitis. Atgiedotos ek- 
zekvijos, ir 
nas atlaikė

prel. I. Valančiū- 
mišias.

5 šv. AndriejausLapkričio 
parapijos vaikučiams buvo su
teiktas "Sutvirtinimo sakrameik_ .
tas vyskupo J. McShea. Nedi
delė vaikučių grupė buvo gra
žiai prirengta. Tarpe jų buvo ir / 
negriukij ir portorikiečių. Vys
kupas pasidžiaugė parapijos 
gražia bažnyčia, parapijos veik
la, kun. klebono ir kunigų rū
pestingumu išlaikyti gyvą pa- 
rapiją miesto viduryje, kur 
taip daug išsikelia iš savo gy
venamųjų vietų užmiestin.
Rengiasi drabužiu rinkliavai

FJūladelphijos arkivyskupija 
jau paskelbė metinę rinkliavą 
Padėkos dienos savaitėj. Kas
met šimtai tūkstančių svarų 
drabužių, batų ir kitų reikme
nų surenkama neturtėliams | 
šelpti. Iš tų - visų aukų didelė < 
dalis tenka ir lietuviams, neš 
Balfas gauna gana didelę dali. ] 
Todėl ir lietuvių parapijos uo
liai rinkliavoj dalyvauja. (R) '

A
i
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LIETUVIŲ VAIKŲ grupė tarptautinėje moterų parodoje New Yorke su P. Leveckienė (kairėje aukštai) 
lapkričio 3 '

Nauju Metų Sutikimas

Pranešame visiems dėtfbi- 
tiškiants, kad. ruošiant Naujų 
Metų sutikimą. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Detroite apylin
kės valdybai Į talką ateina bi- 
rutietės, kurios pas mus jau 
spėjo pagarsėti daugeliu gerų 
darbų, bet ypač skaniu valgių 
paruošimu savo parengimuose. 
Jos valdybai padės sudaryti me
niu, prižiūrės, kad stalai būtų 
skoningai ir patraukliai paruoš
ti, ir pasistengs Į Naujų Metų 
sutikimą Įnešti moterišką šilu
mą, nes šių metų Bendruome
nės valdybą sudaro vieni vy
rai.

Labai svarbus pranešimas visiems tau 
tiečiams, kurie siunčia siuntinius į

"i"

' \

1959 m., lapkričio 12 <L, nr. 76.

REAL ESTATE

IN CATHOLIC AREA. No\v open 
Lake Mahopac Ridge. 3 bedroom 
houses. from $16,490 up. Models 
under construction. Agent on pre- 
rruse;. Taconic Parkvvay & R-ute 6 
to Mahopac firehotise or Saw Mill 
Parkvvay & Rpute 22, to Croton 
Falls. Left to Mahopac. folloiv signs. 
MAhopac 8-4743; RO 9-05S9.

NEAR CATHOLIC INSTITUTION 
IN ARMONK. N. Y.

Delightful 200year-old cottage. Per- 
fectly modernized, 7 rooms: Idėal 
for a small family. l’į vvooded, 
landseaped aeres. $26.900. Owner. 
OW 8-1363.

►

DOVANOS GIMINĖM'

KALĖDOM IR NAUJIEM METAM
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
1Z Ą voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe:o, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NĖS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
IZITIY galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

ėiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

ln Cathoiic Area in BETHPAGE. 
L.I.. N.Y. — Luxurious 7 room brick 
split lėvel: 2’į baths. carpeting, 
dish\vasher. all appliances; fene.d 
yard; near Cathoiic churches. Many 
extras. Sacrificing for $27.000. Tel. 
PE 1-1596.

FURNITURE BOUGHT

YOUR FURNITURE 
Top Money Paid 

SU 7-9579 
Hours 9 A.M. to 7 P.M. 

450 A m s t e r d a m Avė.

FLOOR SERVICES

Special consideration given to

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

Ccr. OELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

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

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, kelt’s elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avęnue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

1

1

Po gedulingų šv. Mykolo par. 
bažnyčioje pamaldų palaidoti 
mūsų mirusieji:

Petras Stonis, spalio 26, gy
venęs 78 Houghton St., buvęs 
L. D. Sąjungos 56 kuopos na
rys. Paliko žmoną ir dvi duk
teris.

Tomas Orlauskas, 72 metų.
Jonas Grėška, 72 metų, ki

lęs iš Žaslių parapijos, Trakų 
apskr.

Jonas Tamošiūnas, 64 metų, 
kilęs iš Deltuvos parap.. Uk
mergės apskr. ’ ! z

M. Paplauskienė, spalio 26.
Paliko vyrą, sūnų ir dukterį bei Į Naujų Metų sutikimą kvie- 
anūkus. Palaidoti šv. Mykolo čiami visi lietuviai. Jau apie 
kapinėse.

, tas. Vietas galima rezervuoti 
ne tik visam stalui (10 vietų), 
bet ir pavieniams asmenims 
šiose vietose: “Gaivos” krautu
vėje. “Neringos” knygyne ar
ba pas kiekvieną valdybos na
rį. Bilietai prie Įėjimo nebus 
pardavinėjami, nes Naujųjų

- Metų sutikimas bus uždaras. 
Įėjimas vienam asmeniui. Įskai
tant valgius bei gėrimus. — 
7 dol. Studentams — 4 dol.

Rezervuojant pasirenkamas 
stalas ar atskira vieta iš-plano.

Office: 
1*6-65 OUEENS BLVO, 
FOREST MILLS, N. Y. 

V'lrginia 3-1477

MTTW KCBERT * WKWTf CMTMY

Mėsinių ir safiūnų 
šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 
šeštadieniais — visą dieną.

Dėl d:desniu užsakvmų skambinti 
STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.)

Daugelis iš mūsų padeda savo artimiesiems, tačiau ne kiek
vienas išgali sumokėti visas išlaidas iš karto. Šiuo atveju 
mes esame pasiryžę padėti tiems, kurie norėtų mokėti už 
siuntinį dalimis.
Mes siūlome naudotis mūsų lengvomis išsimokė j imo sąly
gomis. Jūs galite užsisakyti vieną iš žemiau nurodytų 
siuntinių, įmokant pusę kainos, o skirtumą Jūs galite iš
mokėti 60 dienų laikotarpyje. Už šią paskolą mes neimame 
jokių papildomų mokesčių ir Jūsų užsakytas-siuntinys bus 
išsiųstas tuojau, gavus Jūsų užsakymą.
Prašome taip pat įsidėmėti, kad mūsų siuntiniai yra labai 
nebrangūs, tačiau jie turi didelę vertę Lietuvoje.
Siuntinių sudėtis ir kainos yra sekančios:
1. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Iš viso 4 ga

balai, kiekvienas po 3lė jardo su priedais .. . $49.90
2. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai,

kiekvienas po 31ž jardo ir- 2 poros vyriškų, arba mo
teriškų batų ......... ......... ........... :—............     $59.90

3. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai,
kiekvienas po 31^ jardo ir 2 vyriški, arba moteriški 
vilnoniai megztiniai ...................................... ,........ $59.90

4. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai, 
kiekvienas po 3^ jardo su priedais ir 1-skustuvas, 1 
plaukams kirpti mašinėlė, 1 rėžtukas stiklams piauti

....................... -59.90su tikru diamantu _______________________ ___
5. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Viso 2 gaba

lai, kiekvienas po 312 jardo su priedais ir 1 skustuvas, 
1 plaukams kirpti mašinėlė, 1 rėžtukas stiklams piauti 
su tikru diamantu ir 2 poros batų ;............   $69.90

6. Angliškos vilnonės medžiagos. Viso 2 gabalai, kiekvie
nas po 3 1/3 jardo, vietinės gamybos medžiagos. Viso 4 
gabalai, kiekvienas po 3’/2 jardo su priedais___  $69.90
Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Viso 2 gaba
lai, kiekvienas po 3 1/3 jardo ir vietinės gamybos me
džiagos, viso 4 gabalai, kiekvienas po jardo ir 2 
poros vyriškų, arba moteriškų batų ... ............  $79.90
Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Viso 2 gaba
lai. kiekvienas po 3 1 z3 jardo, vietinės gamybos medžia
gos kostiumams, viso 4 gabalai, kiekvienas po jardo 
ir 2 vyriški, arba moterreki vilnoniai megztiniai $79.90 
Angliškos vilnonės medžiagos paltams. Viso 2 gabalai, 
kiekvienas po 3 jardus, vietinės gamybos medžiagos kos
tiumams, viso 4 gabalai, kiekvienas po jardo, 2 vy
riški, arba moteriški megztiniai-vilnoniai ir 2 poros vy
riškų. arba moteriškų batų ...... .... .......................  $89.90

10. Angliška vilnonė medžiaga paltui. Viso 1 gabalas — 3 
jardai, angliška vilnonė medžiaga kostiumui, viso 1 ga
balas 3 1/3 jardo, vietinės gamybos medžiagos kostiu
mams, viso 4 gabalai, kiekvienas po 31i jardo, moteriš
koms suknelėms medžiagos, viso 4 gabalai, kiekvienas 
po 4 jardus, 2 vyriškus, arba moteriškus vilnonius megz
tinius ir 2 poras batų ......     $99.90

I aukščiau paminėtas kainas ieina visos išlaidos ir prista- 
tvmas Lietuvon, taip kad gavėjui nieko nereikės primokėti. 
Mes imame taip pat nilną atsakomybę, kad adresatas gaus 
Ivgiai tas pačias medžiagas, kurias Jūs užsakėte. Visi siun
tiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas. Prie šių 
siuntinių Jūs galite papildomai užsisakyti kas tik Jums 
patinka ir už tai reikės primokėti tik užsakomo daikto 
verte ir muitą.

Papildomu informaciių reikalu, prašome aplankvti mus, 
arb-5 rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuogirdų lietu
višką atsakymą. Linkėdami Jums viso geriausio,

reiškiame pagarbą

Praplečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai
NELAUK PASKUTINĖS MINUTĖS. SIŲSK ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS DABAR

Pagrindine įstaiga: 89 2nd AVENUE, NEW YORK 3, N.Y. — Telephone AL 4-5456-7

JACK’S SERVICE
Window CleartBig .- Floor Waxing & 
Cleaning — Also Flooi-s seraped and 
refinished — FREE ESTIMATES

SH 5-5340

ROOM ■ BOARD

Dėmesio! Dėmesio!

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

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

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

IN NEWPORT, R. I.

I^OVELY rooms for retired folks. 
Community liying room. big bed- 
rooms. 3 meals a day. Very best 
location in Newport, R.I. Churches 
& shopping center round the block. 
$35 per week each person. VI 7-9728 
Newport, R.I., Germann Coiiage.

W1NES & LIOUORS

McGOVERN’S 
WINE & LIOUORS INC.

Imported and Dom^stic Wines 
Liouors and Cordials 

Prompt Delivery
73rd Street, Bnooklyn, N.Y. 

SHoreroad 8-4420

REAL ESTATE WANTED

HOUSES BOUGHT 
ALL CASH PAID

Ali Sections.
Irrimediate Action 
No Commtssion

RALPH VVOHLGEMUTH
477 Bergen St., MA 2-8110

PHOTOGRAPHS

PORTRAIT SPECIALS 
from 3 for $5 _

VLACH STUDIOS
3061 Eastchester Rd.

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

H. W. FEMALE

REGISTERED NURSES

kalbanti įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus 
tarnavimas. Kviečiame jus tapti mūsų klijentais.

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

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

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų yisoje Amerikoje

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

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

vi’nonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus I Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

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

Tel.: AL 4-8319

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

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

(whoiesale) kainomis.

K & K FABRICS
| 1158 East Jersey Street, Elizabeth. N. f. :

General Duty i
Ali Shifts — Dav or Night J 

$305 oer month-—$5 inereases every | 
6 months—$10 incre®«<*s fo’- night *- 
dutv. SuDerviso-s — 325 mor>th. ’ 

. 40 h^ttr - room - bo-rd i
and laundry, $40 per month. ]
PERMANENT POSITTON J

Write or Wire Director of Nurscs

MEMORIAL HOSPITAL
RAVTLINS. WYOMING J

PLASTERING

PLASTERING 
WILLIAM ISHERVVOOD,

Ine.
6 East 46th St. 

N-w York 17. N. V. 
MUrray Hill 7-4782

STORES

FRANCIS MANOR 
LIOIIOR STORE

Telefonas: ELizabeth 4-1711

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

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCIIARD ST., N. Y . C. G R 7-1130 ;

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

TAUTIEČIAI
Pasinaudokite proga ir pasiuskit* 
šventėms dovanų savo artimiesiems
j LIETUVĄ.2471 F r-neis Lewh« Ro-de’-ar-i .

Deiiver BAv-id- 9-4220 E šiam tikslui Jums sąžiningai ir dauę
flushin^-^«T4ht:stone j pigiau, negu kur kitur, patamavs

' t •

FOR THE BRIDE

347 E. 86th St.
TR 6-3563

ELSIE'S
COM PLĖTĖ 

RRIDAL

TUTORING

887 UNION AVENUE
EV 4-1232

LONDONO LIETUVIU PREKYBOS B-VES
LITHIIANIAN TRADING COMPANY

atstovas
JONAS DAUGIRDAS

BROOKLYN U, N. T. «
EV 7-4940

■ -----  REIK A GAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE

r



DARBININKAS

Liet vyčių centro valdybos posėdis 
NEWAKK, N. J.

Spalio 31 šv. Jurgio salėje 
įvyko Lietuvos Vyčių Centro 
Valdybos pOšėdis, kurį malda 
pradėjo kun. St Raila iš Phi- 
ladelphijos. Susirinkusius pa
sveikino vietinės kuopos pirmi
ninkas Charles Strolia. Taip 
pat sveikinimų žodį tarė ir prel. 
Ign. Kelmelis.

( Pradžioje buvo išklausyta 
... pranešimas apie praėjusį posė

dį, kuris įvyko vyčių seimo me
tu Detroite. Laišku padėkojo 
Michigano gubernatorius Men- 
nen Williams, kad vyčiai Det
roite rengė savo kongresą.

Kun. A. Kontautas, vyčių 
dvasios vadas, padarė praneši
mą apie paruoštą religinę pro
gramą, kuri šiem metam bus 
išsiuntinėta visiems apskritims. 
Kun. A Kontautas taip pat pa
informavo apie kitais metais 
vyčių rengiamą ekskursiją į 
Eucharistinį kongresą Vokieti
joje. Kelionės išlaidos vienam 
asmeniui 1080 dol. Kartu bus 
aplankyti ir kiti Europos kraš
tai. Kas norėtų, gali užsirašy
ti pas kun. A. Kontautą, 50 

-^West- Oth St,-a&k. JtostpĮL~27>
Mass. • 1

Helen Shields papasakojo 
apie jaunųjų vyčių valdybos 
darbus. Jos pranešimą papildė 
Larry Janonis.

Kitais metais vyčių seimas
šaukiamas Worcester, Mass. Jo - 
parengimo darbams sudarytas 
komitetas: pirmininkas Juozas 
A. Sakevičius, kun. A. J. Kon
tautas, Albinas Jankauskas ir 
Larry Janonis. Seimas įvyks 
rugpiūčio 19, 20 ir 21 d.d. Jį 
globos vietos 26 kuopa.

Julija Aleshunas padarė pra
nešimą apie Lietuvos reikalų 
komiteto veiklą, kun. S. Raila 
ir Juozas Janulaitis apie kultū
ros komiteto veiklą, skatinda- Vokietijoje buvo pravesta va- 
mi visus daugiau rašyti į lietu- liutos reforma, išvedusi kraš- 
viškus laikraščius apie vyčių tą iš skurdo į akinančią gero- 
veiklą ir daugiau skaityti pa- ve. Praėjo 11 metų, ir šiemet, 
čius laikraščius. spalio mėnesį, W. Unzickeris

Posėdis baigtas malda, ku
rią sukalbėjo kun. A. Kontau
tas. Kitas posėdis bus šaukia
mas sausio mėn. Worcester, 
Mass.

Po posėdžio vietos kuopa su
rengė valdybai vaišes.

Vyčię 29 kuopa
Kuopa surengė spalio 31 šo

kius —Halloween dance, ku
rie praėjo su pasisekimu. Sve
čių buvo net iš Bostono,-Wor- 
cesterio, Philadelphijos, Pitts- 
burgijo. Esame dėkingi visiems, 
kurie prisidėjo prie šio paren
gimo.

Mėnesinis kuopos susirinki
mas bus lapkričio 17, 8 v.v. 
šv. Jurgio salėje.

Sveikiname savo kuopos narį 
Vytautą Jadelį, kuris susituo
kia su Irena Stanaityte, iš Pa- 
tersono, lapkričio 21 d. šv. Ka
zimiero bažnyčioje Patersone. 
Taip pat sveikiname susižie
davusius Verą Laukžemytę ir 
Edvardą Tamošiūną. F. V.

Unzicker — Vak. Vokietijos 
šachmatu meisteris

Kas tik Vokietijoje žaidžia 
šachmatais, tas gerai žino Wolf- 
gang Unzicker vardą, o jaunie- 

i “kovotojai” Wolfgangą lai
ko savo idealu.

—Unzickeris mano vietoj 
surastų išeitį, — pastebės ne
kartą prispaustasis šešiasde
šimt keturių langelių kovos lau
ke.

Dar būdamas teisės studen
tu, W. Unzickeris tapo Vak. 
Vokietijos šachmatų meisteriu. 
Tai atsitiko 1948 m., kada Vak.

Buvo prisimintas ir ALRK penktą kartą laimėjo Vak. Vo- 
Federacijos kongresas, kuris kietijos šachmatų meisterio 
bus lapkričio 27 - 29 d.d. New vardą. Bamberge įvykusiame 
Yorke. Seimui išrinkti atstovai: 
kun. A. Kontautas, Juozas Sa
kevičius, Albinas Jankauskas, 
Larry Janonis, Pranas Vaškas. 
Taip pat buvo prašyta, kad vie
tinės kuopos siųstų savo dele
gatus ir patys dalyvautų kon
grese. Larry Janonis sušauks 
specialų apskrities valdybos su
sirinkimą, kad visus labiau pa
ragintų. -

Taip pat buvo išrinktas ko
mitetas, kuris paruoš planus 
Lietuvos vyčių 50 metų sukak
ties minėjimui. Brinkti: kun. 
A. Kontautas, Juozas Sakevičius, 
Helen Shields, Larry Janonis ir 
Loretta Kassel. - -

NAUJOS PLOKŠTELĖS

D1SPLAY /

ZACHt kepykla (buv. Rupprechto)

SUTAUPYSITE DAUG PINIGŲ! 
Pirkite mažai vartotu* kostiumus 
(beveik kaip nauji) — nuo $8.75 

Tuaedos. Tinka siuntimui j Europą. 
Malonu* patarnavimas. Didelis pa
sirinkimas. — Atdara vakarais

1541 FIRST AVENUE (80—81 SLj

Paul Wucker TeL RE 4-5043

EMPLOYMENT AGENCIES

N URS E S, RN’s—N.Y.
Starting salary, $315 monthly

Starting salary, $225 monthly 
Schift Differential 

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

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

GOOD PAYING JOBS vvalting for 
Maids — Cooks — Housekeepers

Also part time. Steady work_ Sleep 
in or out — City or suburbs. Ali 
conveniences. Mušt ha ve recent re- 
ferences. GUILD EMPLOYMENT 
AGENCY, 200 West 135th Street, 
(Room ll2)' N. Y. Cityr Take 7th or 
8th Avė. Local to 135th Street.

PAINTING

PAINTING AND DECORATING

WILLIAM CHRISTENSEN
PAINTING and DECORATING 

CONTRACTORS

477 59th SL, Brooklyn 20, N. Y.
Phone: HYacinth 2-6034

References gladly submrtted

tybinėj Įstaigoj. Jam dar tik 
33 metai, bet prie savo tarny
binio, neseniai gauto, regie- 
rungsrato titulo gali jis pridė
ti jau seniau išsikovotą šach
matų didmeisterio titulą, kuris 
Pasaulinės šachmatų Sąjungos 
kongreso Stockholme suteikia
mas šachmatų meisteriams, lai
mėjusiems eilę tarptautinių

THE rafcbfflNe HOTIL8 SAVE SPEENMD 
REPVTASONS FOR CLBANUNEBS, COMPUDE 
SERVK3BB AND FRIENDLY BOBDEUKE ATM08- 
PHERE. WE HKUUT RECOMMEND THEM FOB THE 

VEBY BEST IN HOTEL. ACCOMODATfONg.

T1ME8 SUUAKE - U. N. - SHOPPING D1BZKICT - RADIO CITY 
TMKATHkM BROADVVAY - EMPUUE STATE BUILDING 
Moderate Brtes — MU 2-5140

.HE GLENMERE HOTEL — CHESTER, N. Y.
■— 40 KOOMS- AMERICAN PLAN - SPECIAL RATES TQ RELIGIOUS 

GROUPES
N. Y. City Direct Line — CA 6-1162

r* ATI O MOTEL — MONTICELLO, N. Y.
36 KUUMS — TkLEVISION — PARKING 
bpecial Kates To Kexxgxous Groupes 
k.onucello 2890.

KAROLINA CREST HOTEL — 131 SO. NO. CAROLINA AVENUE, 
axx»aiNTxC CITY, N. J.
IvO ruKtms — Keasonaoxe Rates — SpeciaI Rates to Religious Groupes 
aiianuc City 5-5U15

WILLOW BROOK INN OF WARWICK N. Y. — WARWICK, N. Y. 
upėn au xear — VviNTnov s>rx»RT*S 
Keasonaole run.es — Kome coutung - Fishing — 1 Hour from George 
Ytasmnguon oriuge. ask vpcx»Lor xor Vvarvuck N.Y. oo-7943.

PARKWAY HOTEL SUNRISE HlGHVVAY BELLMORE, L. L, N. Y.

Vviuu jmuera z-nvaie and oeiiu-privale Baths 
Keasouaoie Kales SUnset 5-0406

TRAVELERS HOTEL - MOTEL 94-00 Ditmars Blvd. La Guardia Airport 
ųueens, lu.un.x. 2 mm. waxK to Aanunisu-auon Biog. — xx4 Mouern

* ’-rx»ins - Koom sfervice -^GocKiati L<oungBA- J>lnHJg ipopij-
Atenioer: Dmers & Ksųiure gl - Bantiuėc Facuiues - iree Pariung 
- t ree t ■įmonei jjervice to idiewila, tootirom Ga Guardia. 1>E o-lzOu.

HOTEL BftESLIN 1186 BROADWAY (29th Street), N. Y. City
4o0 Kooms — T.v. Avauaoie — aingie irom $o.Ū0 x>axxy; Double from 
$o.u0 xjauy. — x ransieni - Permąnent. &>peciax Kates to nengious 
Groups. MU 5-U600

CONCOURSE PLAZA HOTEL GRAND CONCOURSE at 161st STREET, 
xvew YorK City, Opposite Yankee Stadium. Transient & Permąnent. 
Knchen <fc Kitcaeneuue Apartments - Compiete Koom Air Condiuomng - 
Con vemenL an suovvay & xul iraus. - Garage tacuiues avaū. C Y 3-4UuO.

MiNISINK HOTEL PORT JERVIS, N. Y.
62 Kooms - ctarage - t-arking hacilities. Single $4.50 to $6.00; 
Loubie $8.50 to $x0.00. -—"topecial Kates to Kra-aulouS GKOufb. 
Pun Jervis 3-2277

PARKWAY MOTEL ELMSFORD, N. Y.
37 ROOMS — TELEVISION — PARKING FACILTITES — SINGLE 
$8.00 to $9.00; DOUBLE $9.00 to $11.00. Josepn J. Gagnano — Pres.

HOTEL PATCHOGUE PATCHOGUE, L. L, N.Y.
45 ROOMS. RATES FKOM $6.00 
SPECIAL RATES TO KgLiGIOUS GROUPS 
GHover 5^0800 • .

Republic 
Wine & Iiquor Store

S22 Uata Am. BrooldyB H. N. Y. 
TeL.EV 7-2889

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

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

PAUL’S RESTAURANT
UQUQRS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Seštadieni&is, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St»» New Britain, Conn.______ TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

_ RAVS UQUOR STORE
Gahma gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų.' Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrguua 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEJ
-.-^ĄIOOTU^U. PĮBĘKTPRIU^^;-

CHARLES J RAMANAUSKAS

UIS Mt. Veraon Street Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

turnyre iš 15 galimų taškų jis 
surinko 11.5, pralenkdamas did- 
meisterį Lothar Schmid (11 t.), 
dr. Lehmann iš Berlyno (9,5t.), 
praėjusių metų Vak. Vokietijos 
meisterį, dr. Troeger iš Koel- 
no (9 t.), ir kitus.

Unzickeris gyvena Miunche
ne ir čia tarnauja vienoj vals-

šachmatų turnyrų.
Unzickeris savęs nelaiko jo

kiu “Wunderkindu”. Taip pat 
jis nėra iš tų, kurie visus va
karus praleidžia prie šachmatų 
lentos. Spaudoj minima, kad 
tik kartą savaitėje pasineriąs 
į šachmatines problemas. Bet 
jam laimėti padedanti intuici
ja, sugebėjimas kombinuoti ir 
gera atminti.

J. Medaitis (Eli)

ARDSLEY ACRES HOTEL COURT — 560 SAW MTLL RIVER ROAD, 
ARDSLEY, N. Y.
60 Rooms - Television - Parking — SpeciaI Rates to Religious Groups. 
Single from $8.00 ; Douole irom $xl.00. — Telephone 0W 3-2/uO.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas 
74 Providence Street

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

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

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

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

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS. 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

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

HOTEL REX — 106 W. 47th STREET, N. Y. CITY
SINGLES — 52.75 - $3.00, DOUBLES — $4.00 - $5.00
SINGLE (bath) — $3.00 - $4.00, DOUBLE (bath) $6.00 - $7.00
SpeciaI Weekly Rates — Telephone PL 7-6360

POUGHKEEPSIE INN — 23 CANNON ST., POUGHKEEPSIE, N. Y. 
120 Rooms - Television - Parking 
SINGLE - $6.50 to $10.00; DOUBLE - $8.50 to $15.00. SpeciaI Rates 
to Religious Groupes. G L 2-2200. Stepheh Anderson, Manager

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FORT HiLL Restaurant (Fonnerly Schmidts’ Farm) — SCARSDALE 
Turn off Central Avė. (Opposite Robert Hali). Dinner Served from 6 P.M. 
to 10 P.M. Wed. thru SaL Sunday 1 P.M. to 8 P.M. Full Course Dinner 
from $2L5O. Continuous Music on Sunday. VVeddings, Banąuets & Parties 

our speciaity. For Reservations call SC 3-1625 — SC 3-9330.

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

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

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

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

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

“THE HILLCREST“ — Combination Tourist House 41 Motei
One of the Finest & Exclusive on the NORTH SHORE. Established 1930.

Excellent Transient Facilities at modest Rates. Sorry! No Pets.
1053 Northern Blvd., Flower Hill, L. I. MAnhasset 7-4855

HOTEL EMBASSY — 154 W. 70th STREET, N. Y. CITY
350 ROOMS - ALL WTTH PRIVATE BATHS - REASONABLE RATES 
VValking Distance to Coliseum 
EN 2-8700

GILDO RESTAURANT 
on Manhaset Bay — Port Washlngton, L. 1. N. Y.

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

DENNIS HOTEL — M1CHIGAN & BOARDWALK, ATLANTIC CITY, N J.
475 ROOMS - MODERATE RATES 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
AT 4-8111 ■ ,

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienes ir užkandžiai 
GERIAUSI GARIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'HS

To the Villager who wants Real Italian Food make it CASA ALLEGRA 
Vnder New Management of SANTO, former manager of San Rėmo Cafe; RA Y, former 
headwaiter of Minetta Tavern. Luncheon 90 c, Dinners a la carte. 142 WEST lOth ST. 
(Between Wavrly PI. and Greeirvich Avė.) — VVAtkins 9-9781 — Closed Mondays

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

Gay, popular spėt specializing in prime ribs, steaks. lobsters, chops, home-baked 
partrie*. L 12-3, $1.75-$3; D 5-K), Sunday from 12, 83-S6; a la carte menu after 10. 

Cocktail lounge.

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

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

SPAUDOS KIOSKAS
Salės Šokiams, vestuvėms 1? kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K. Vaitaitį.
286 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

TeL EVergreen 4-9872

WENDOVER FARMS RESTAURANT, Poughkeepsie N. Y,
Charming country estate. finest Continental Cuisine served on an outdoor dining 
terrace. fnaide dining room, of course, aa well as the Wendover Bar. Boneless 
baked chicken. Open every day ėscept Monday. 12 noon to 9.30 p.m. Luncheon from 
$2.00. dlnner from $3.50. Dancing Saturday nighta under the atara, also in mala 
lounge. Nightly entertamment. AXmini«ter 7-2842

MANHATTAN T0WERS HOTEL — BROADWAY & 76th STREET, N. Y. 
CITY — Coliseum Area — Parmanent - Transient — 600 Rooms 
Television — Group and Family Rates. 

, SU 7-1900

BANGA TELEVISION

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

SEAVIEVY RESTAURANT, 188-11 Llnden Btvd. St. Albane, L. I. N. Y. 
St. Albaas neirert and most intimate Dining Spot 

Reaaonable Prices — Corteoua Service 
Delicloug Food Prepared by Experieneed Chefs

SEA FOOD — STEAK DINNERS — Orders To Take Out — Phone LA 5-9801

HOTEL VVASHINGTON — NEWBURGH, N. Y.
150 ROOMS - GARAGE - PARKING
Rates from $3.00. — SpeciaI Rate* to Religious Groupes. 
JOhn 1-4200

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. T.

TELEFONAS:
APptegate 7-0349

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų i 
jtk m uFu~lm vo/Iia 1

BILUS STEAK HOUSE, 204-02 Hillside Avė., Holll*, L.l. HO 5-1252
On Franci Lewra Blrd. — Plenty of Free Parking. One of Queen’a Finest Dining 
Places. Fcaturing: PRIME STEAKS and INDIAN OCEAN SHRIMP. Sunday Dinners.

Chefs Spedalties Every Monday Night, Kitchen open to 1 A. M. 7 days 
Pompadour Room Avaflable For Weddings and Private Parties

OLO GOLDENROD — 85 Wa*hlngtofl Place (East of 6th Avenue) 
Featuring New England Cooklng at MODERATE PRICES 

Luncheon - Dinner GRamercy 5-9285
Party Room Available for Groups — Closed SaL and Sun.

Now Open LICHEE TREE The Greenwich Vitlage's New and Elegant 
Chinese Restaurant — 85 EAST 8th STREET, NEW YORK CITY 
Undcr thc Personai Management of Mr. and Mrs. C. C. KUO 
Telephone — GR 5-0555

BERT EDWARD8 BAR A RESTAURANT 917 DeKALB AVENUE, near 
Sumner Avė.. Cocktail Room Available for Club*. New)y Renovated. 
SpeciaI Bar Prices. — Brooklyn'* Popular Cro*stown Spot. 
Telephone GL 5-9611

MIDWAY HOTEL — lOOth STREET & BROADWAY, N. Y. CITY.
Rates from $3.00 — SINGLES - DOUBLES — Kitchenette StudiO 
Rooms. Low Weekly SpeciaI Monthly Rates. Transients - Permanents 
MO 6-7200

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

vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparrtams.
Dkldi atpiginimai Admiral bei 
RCA tdevirijoma,

r Geriausia proga įsigyti Feddera 
oro vėsintuvų (Air conditioner).

BROADWAY CENTRAL HOTEL — 673 BROADWAY, NEW YORK CITY 
DOWNTOWN AREA. Single* from $2.00 Daily; $13 VVeekly. Oouble* 
from $4.00 Dailv; $21.00 Weeklv. SpeciaI Rates to Religious Groupes. 
OR 4-9300. BROADVVAY at 3rd Street.

HOTEL CARTERET — 208 WEST 23rd STREET (Cor. 7th Avenue) 
PF.RMANENT * TRANSIENT. Ali 1 and 2 Room Siiltes ptntry 
9Yid bath. Air Conditioned rooms and T.V. on request. Centrally Located 
VVAtkins 9-7060 — A ak for Ext. 6.

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

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.



ŽINIOS

LAIDOJIMO DIREKTORIAIReikalinga slaugė prie ligo-

423 Metropolitan Avė.

VI 6-5311.

ATEIK Terebeizienė,
Rengėjai

I BALFO
KONCERTĄ-SOKIUS

puošnioje SAIEVAS PARKVIEW saleje
260 KNICKERBOCKER A VENTE, BROOKLYNE

BAZARE BUS 2000 LAIMĖJIMŲGros orkestras.

Staliukai užsakomi pas Rasą Arūnaitę

VISUOMENE KVIEČIAMA ATSILANKYTI
ATEIK PATS IR PAKVIESK DRAUGUS BE! KAIMYNUS

sopranas AUŠRA VEDECKAITE 
akordeonistas LIUDAS BAJORINAS

ALR Katalikių Moterų Są
jungos 29 kuopos šventė Įvy
ko spalio 11, sekmadienį. Prieš 
mišias klebonas kun. N. Pa-

Phone: EV 4-2318

Prieinamia tįsiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS rVAšKIENfcS

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brookiyn-Ridgewood. tel. VA 1-2613

tis tel.: HY 1-5290.

Įėję gros iki 12 vai. nakties.

DARBININKAS

Jeigu lis lapkričio 15? Bal
fo koncertas, bazaras ir šokiai 
Apreiškimo parapijos salėje 
vistiek Įvyks, nes orkestras jau 
pasamdytas, alutis užsakytas, 
vaidinimas - operetė ir kita kon-

kalbėjo dėl ne
buvusios vienos 
buvo išstatytas

Music salėje,

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas tik suaugusiems. Kreip

Pigia kaina parduodamas 
1952 metų vartotas sunkveži
mis. • Skambinti GL 5-7068.

LSK futbolo komanda sekma
dienį, lapkričio 15 d., 2:30 vai. 
popiet, žaidžia New Farmers 
Ovai aikštėje International A-

ninkonų, jėzuitų bažn.. rotušė, 
senieji Kauno sandėliai. Iš da
lies restauruotos vizičių, trini
torių, augustijonų, pranciškonų 
bažn. Vilniuje. Restauruojamas 
Pažaislio bažn. ir vienuolyno 
ansamblis. Rūsnės bažn. ir Vil
niaus šv. Jono bažn. Restauruo
ti Vilniaus bernardinų ir bazi
lijonų vienuolynai, Vilniaus ka
tedros ir varpinės fasadai, at
statant istorinį bokšto laikrodį. 
Restauruojamos Vilniaus uni
versiteto salės, baigiamos res
tauruoti Vilniaus katedros šv. 
Kazimiero ir Valavičių koply
čios. Restauruoti Kudirkos pa
minklas Kud. Naumiestyje ir 
Daukanto paminklas Papilėje.

Vykdant restauracijos dar
bus, susiduriama su sunkumais, 
pvz. medžiagos ir atstatomųjų 
dalių formos'bei spalvos klau
simais. Šiaulių šv. Petro ir Po
vilo bažn. bokštas atstatytas 
toks, koks jis buvo iki 1944 
m., o ne koks jis buvo prieš 
100 m. Vilniaus katedra, Pa
žaislio bažn. ir eilė kitų baž
nyčių paverstos profaniniais pa
statais. , ----- ; ’——'

(Šio fakto šviesoje bažnyčių 
restauravimas reiškia ir. jų at
ėmimą^ tikinčių jų).

1956 - 57 padarytas Vilniaus 
senamiesčio rekonstrukcijos 
projektas. Konstatuota, kad 
daug pastatų iš pažiūros priski
riamų 18 - 19 amžiui, yra 16 - 
17 amžiaus. Nutarta Vilniaus 
senamiesčio nekirsti susisieki
mo magistrale, bet ja apjuosti 
senamiesti.

Diskusijose dalyvavo Pr. 
Lembertas, V. Vizgirda, J. Lei- 
monas, V. Kulbokas, Adomavi
čius ir kiti.

Eilė dalyvių 
seniai Bostone 

: parodos, kur 
žymų mūsų menininką- pripa
žintą ir svetimtaučių, Įžeidžiąs 
paveikslas. Prieš tai ir prieš ne
teisingą bei Įžeidžiamą straips
nį viename Chicagos laikrašty
je apie šią parodą bei arbatė
lę susirinkimas vienbalsiai pa
sisakė ir pavedė Klubo valdy
bai kreiptis Į parodos rengė
jus, kad ši atitinkamai per spau
dą reaguotų.

P. Adomavičienės parengtų 
vaišių metu A. Gustaitis papa
sakojo Kalifornijos kelionės į- 
spūdžių.
Klubo pirmininkui A. Mažiu

liu! susirgus, pirmininkavo A. 
Matjoška. K. V

Ideali Kalėdoms dovana — 
portretas — jūsų, jūsų tėvų, 
jūsų vaikučių, švenčių sveiki
nimams naudokite portretines 
sveikinimo korteles. Visa tai 
jums padarys fotografas Vyt. 
Maželis. Nedelsdami skambin
kite tel.: HY 7-4677.

Alto New York o skyriaus 
susirinkime pirmadienĮ, lapkri
čio 9, Atletų Klubo salėje bu
vo priimti prezidiumo ir kont
rolės komisijos pranešimai ir 
sudaryta ateinantiems metams 
skyriaus vadovybė: pirm. inž. 
A. Varnas, vicepirm. St. Dzikas, 
sekret Al. Vakselis, iždin. ad
vokatas St. Briedis ir kt.

Bostono kultūros Klubo su
sirinkimas įvyko spalio 31 
Tarptautiniame Institute. Dr. J. 
Gimbutas kalbėjo apie okupuo
tos Lietuvos architektūros pa
minklų apsaugą. Restauracijos 
darbus atlieka 1950 Įsteigta šventųjų, šv. Kazimiero, domi- 
“Mokslinė - restauracinė gamy
binė dirbtuvė”. Jos kolektyve 
1951 buvo 95 žmonės, 1957 
— 400. Jų tarpe yra prof. K. 
Jablonskis. A. Aleksandravi
čius, P. Galaunė, J. Jurginis, 
P^ Kulikauskas^ ir’ k. 4950-me
tų sąmata buvo 50.000 rubliu, 
1957 — 6 mil. rub. Pirmųjų 
metų žymiausias darbas buvo 
Šiaulių šv. Petro ir Povilo ir 
Zapyškio bažnyčių atstatymas 
ir restauravimas. Restauruoja
ma Trakų, Kauno, Vilniaus, 
Gelgaudų ir Biržų pilys. Tra
kų pilyje atstatomi kunigaikš
čio rūmai, kur numatoma Įreng
ti kraštotyros mūzėjus. 1958 
baigti atstatymo ir konservavi-

priešininkui neatvykus. 
Rač-

mo darbai Kauno ir Biržų pi
lių. Atstatyti bei restauruoti 
Palangos grafo Tiškevičiaus rū
mai ir paversti dailininkų na
mais. Restauruotos šv. Kotry
nos, Jokūbo, bazilijonų, Visų

Academy
Brooklyne. ŠĮ dvidešimt penk
tąjį vakarą rengia Cathedral 
Coilege — parengiamoji kuni
gų seminarija Brooklyne

Kur— APREIŠKIMO PARAFUOS DIDŽIOJOJE SALEJE
259 North 5th Street, Brooklyn, N. Y.

Kas

Vaidina: Edith Mill - Albert Lieven - 
Hehnuth Sclme:der - Heinrich Gret- 
ler - Beppo Erėm - Anneliese Kaplan 

Briedinė filmą: ’

Stephen B rėdės J 
ADVOKATAS

rap. salėje tuojau po mišparų, vimą pas Mme Soudant, ir be čio 15, Apreiškimo parap. 
to ima kitus muzikos ir aka
deminius kursus. Ji pirmą kar
tą viešai pasirodys New Yorko 
visuomenei šį šeštadienį, lap
kričio 14 d., akademikų skau
tų rengiamame koncerte, kuris 
įvyks puošnioje Saievas Park- 
view salėje, 260 Knickerbocker 
Avė., Brooklyne. Pradžia 8 vai. 
Aušra priklauso Akademinio 
Skautų Sąjūdžio New Yorko 
skyriui, ir yra aktyvi skaučių 
vadovė.

_ LAPKRIČIO 15 D. 5 VAL VAK.

Akademinio Skauty Sąjūdžio 
New Yorko skyrius lapkričio 
1 4- 15 d. rengia studijų die
nas, kurių metu bus pažvelg
ta į pagrindinius lietuviškosios 
kultūros aspektus — muziką, 
literatūrą, teatrą. Prof. V. Ma- 
rijošius kalbės apie lietuviškąją 
muziką; akt. V. Žukauskas —; 
apie istorinės Lietuvos teatrą 
ir R. Šilbajoris nusvies lietu
vių literatūros raidą išeivijoje. 
Visos paskaitos vyks Festival 
salėje, 40 East 26 St., New 
York City. Akademinė visuome
nė kviečiama dalyvauti. Pra
džia — šeštadienį 10 vai. ryte.

. Studijų dienų proga, šešta
dienį 8 vai. vakare įvyks vie
šas vakaras.su menine progra
ma ir šokiais. PProgramoje da
lyvaus sopranas A. Vedeckai- 
tė iš Worcesterio, Mass., akor
deonistas L. Bajorinas iš Wa- 
terbury, Conn., pianistas V. 
Strolia iš New Yorko skautų 
vyčių oktetas, vad. muz. M. 
Liuberskio.

Vakaro programa prasidės 
punktualiai, ir laike kūrinių iš
pildymo žmonės į salę nebus 
leidžiami.

Staliukai užsakomi iš anksto 
skambinant Rasai Arūnaitei, 
VI 7-6336.

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

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

ravimas
937 GRAND STRĘET 
BROOKLYN 11. N. Y.

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

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

Sąžiningas patarnavimas

ProL J. Balkonas, ALR Ka
talikų Federacijos kongresui 
rengti komiteto pirmininkas, 
išsiuntinėjo jau ketvirtą laišką 
visiems lietuviškų parapijų kle
bonams ir organizacijų vadovy
bėms kviesdamas į kongresą. 
Paskutiniame laiške lapkričio 
5 primena, kad visi organiza
cijų atstovai registracijos mo
kesčio moka 2 doL ir organi
zacijų priėmimo vakarienei, 
penktadienį,'lapkričio 27, Free 
Baltic House, — 2 dol. Orga
nizacijų atstovams šias išlai
das turėtų padengti organizaci
jų vienetų iždas.

Šv. Jurgio parapija Brookly
ne penkiasdešimt metų jubilė- 
jų mini sekmadienį, lapkričio 
15. Iškilmingas mišias, dalyvau
jant Brooklyno vysk. J. B. Me- 
Entegart, 11 vai. aukos para
pijos klebonas kun. A. Pet
rauskas, dijakonu bus kun. J. 
Aleksiūnas, subd. - kun. J. Pa- 
kalniškis,-pamokslą sakyskun. 
Pr. Bulovas.

Gydytojų Korporacijos Fra- 
ternitas Lifhuanica New Yorkų 
skyrius lapkričio 15 šaukia pen
kiasdešimt pirmąjį suvažiavimą 
dr. V. Slavinsko rezidencijoje 
352 Broadway, Monticello, N. 
Y. Po suvažiavimo pobūvyje 
kviečiamos ir narių šeimos.

Dail. A. Galdiko trys paveiks
lai, abstraktūs gamtovaizdžiai, 
yra išstatyti Feigl galerijoje, 
601 Madison Avė., kolektyvi
nėje parodoje su kūriniais šių 
dailininkų: Charles Dugresne, 
Oskar Kokoschka, Koren der 
Harootian, Henry Moore, Au- 
gust Rodin. Paroda atidara vi
są lapkričio mėn.

kalniš pašventino naują kuopos mateur Cup rungtynes prieš 
vėliavą. Visos narės dalyvavo Helenic SC.

Gandai, kad Ralfo koncerte mišiose ir ėjo bendros komu- Mažučių ir jaunučių rungty- nio vyro Kreiptis teI. MI 7. 
"z šokiams gros patefono plokšte- nijos. nės pereitą sekmadienį dėl lie- 5623 arba a(jresu: ig7 Atkins

Aušra Vedeckaitė iš Worces- lėmis yra neteisingi. Koncertui Tą dieną Įvyko New Yorko taus neįvyko.

timą, lapkričio 14, 15 d. d. 
ronte surengs parodą ir Betai 
vištai visuomenei sudarys gaire 
mybės įsigyti dailininkų graftį 
kos darbų bei piešinių. j

Iki lapkričio 18 galerijoje! 
vyksta daiL A. Elskaus parodą,- 
apie kurią kritikas Saul Levinei 
šiltai atsiliepė The Roslyn | 
News laikraštyje. Nuo lapkri
čio 21 iki gruodžio 5 galerijo- 
je bus L. L meno mokytojų 
draugijos, kolektyvinė paroda.

A. šapokaitė, Liet. Stud. S- 
gos Toronto skyriaus sekreto
rė, praneša, kad į studijų die
nas, kurios įvyksta šį savait
galį New Yorke, iš Toronto at
vyks 14 studentų.

Generalinis konsulas J. Bud
rys, Balfo vajaus komiteto pir
mininkas, šeštadienį, lapkričio 
14 d., 4 vai. popiet, kalbės per 
J. Stuko radiją Didžiojo New 
Yorko Balfo vajaus reikalu.

‘Unschuld in tausend Noeteri
Be to. naujausia Vokietijos įvykių

William J. Drake 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statlon) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbinga* laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL VIrginia 7-4499

certo programa jau paruošta, 
šokėjai pasirengę.

Lis ar nelis, koncertas - va
karas Balfo šalpos labui tikrai 
įvyks.

(ARMAKAUSKAS) ‘ 
Graborius-BaJsamuotojag 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 
šeštadieniais iki filmos pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, lapkričio 13 iki 
Trečiadienio, lapkričio 18, 1959 

romantiška-dramatinė filmą
“DER FISCHER VOM 

HEILIGENSEE”

pianistas VYTAUTAS STROLIA
NEW YORKO SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS, vad. muz. M. Liuberskiui 
ir studentiški kupletai.

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

LAIKRODININKAS 
JUVELYRAS 

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

Res.: A N 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ^ pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

ten
bus — OPERETE, A. MERKELIO ** JAUNIMĖLIS 

CHORAS — vadovaujamas M. CIBO

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mana. 
NUTARY PUBLIC 

Patarnavimas Sienų ir'nakų 
Nauja moderniika koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Oun- 
bridge tr Bostono kolonijas ia- 
mimūriomls kainomis. Kainos tos 
pačios Ir ) kitus miestus. 
Reikšis fcnrtrHs- TH. TR 8-S4M

Gyvojo rožančiaus draugijos 
laimėjimu vakaras bus sekma*- vuuvęnorrv is wurvus- lenus yra neteisingi. Koncertui Tą dieną Įvyko New Yorko taus nejvyKo. Ave Brook]yn 8 N> y.
dieni, lapkričio 22 (ne lapkri- ter, Mass., šiuo metu lanko rengti komitetas praneša, kad — New Jersey apskričio šuva- LAK krepšinio rungtynės ne-__________
čio 15, kaip anksčiau buvo Juiliard School of Music New jau yra pasamdęs Bruno Con- žiavimas ir atstovių pagerbimo r'p;ta <ui - R- n j j 1Xi
skelbta) Angelų Karalienės pa- Yorke .Aušra studijuoja daina- tinental orkestrą, kuris lapkri- vakarienė. Maldą sukalbėjo kle- iand YMCA komanda neįvyko ko^vežimėZ3 gerame stovyfe

bonas kun. N. Pakalnis, iškil- nHočininkiii noatvvknc 1 4-, J ”’ , p.iesimnKui neatvyKus. lovyte su matracu ir vaiko garinėm vadovavo kun. A. Rac- , „ . .. ,
kauskas Kalbas nasakė aoskri- "Tėvo Melachijo stebuklas" delis. Kreiptis adresu: 84-07 KausKas. Kainas pasakė ąpskn vaidinamas iaDkričio 19 d 89th st-» Woodhaven 21, N.Y.,cio pirm. Liudvinaitiene, M. DUS vaiamamas lapkričio i» u., » »
Galdikienė ir- kt. Meninėje da- 8;30 vai. vakare, ketvirtadienį, 
lyje eilių pasakė E. Sandana- 
vičiūtė, P. Sandanavičius, pia
nu skambino D. Kezytė, akor
deonu grojo R. Padvarietytė.

Mūsų padėka priklauso kle
bonui kun. N. Pakalniui, kuo
pos dvasios vadui kun. A. Rač
kauskui, vargonininkui VI. Bal
trušaičiui, D. Mockeliūnaitei ir 
visam parapijos chorui už gra- 
-žų giedojimą per mišias. Taip 
pat dėkojame šeimininkėms 
ir jų vadovei A. Rainienei už 
skaniai paruoštas vaišes, o taip 
pat ir visoms atstovėms už gau
sų dalyvavimą.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS — vadovaujamas
J. MATULAITIENĖS

vakaras.su

