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mų atnaujinimą);
‘Wall Street Journal

kiom mintim:

FRANCIS SPELLMAN. kardinolas 
ir New Ycrko arkivyskupas, pir
masis pasiraięs vyskupu konferen
cijos pareiškimą.

ko: ‘‘Nors mes galime vartoti 
tuos pačius žodžius, mes nekal-

pasiryžę rizikuoti, mes
dvasiai ir palaikys šaltąjį karą.

Amerikos Cabot Lodge jr. 
atsakė: kas “Camp David dva-

šiemet atleistas iŠ seminarijos 
profesorių ir paskirtas Lygumų, 
Šiaulių a{J., altaristų.

Sovetskaja Litva spalio 22 
buvo pranešta kita panaši by
la. Sudeikių, Utenos rajono, 
klebonas kun. Alfonsas Gražys, 
buvo nuteistas už tai, kad iš
siuntinėjęs savo parapi«ieč:an 
paraginimus sumokėti pa ra pi į;, i

mas nubaudė kunigą Gražį še
šiais mėnesiais kalėjimo, ka i 
vadina “pataisos darbais”. Iš jo 

\taip pat pareikalauta su mokė; i 
15 procentų pajamų.

da”. Esą Herteris koegzistenci
jos supratimui pasirodęs daug 
artimesnis nei jo pirmatakai; tai 
esanti Chruščiovo atsilankymo 
Įtaka.

Pagirdama Herterį. “Pravda” 
netiesiogiai giria ir Eisenhowe- 
ri, o peikia Achesoną. Achesono 
pareiškimas esąs ženklas, kad 
“šaltojo karo kurstytojai ne
rimsta”. Tebesančios galingos

Suviliojo gerais procentais
New Yorko valst. gynėjas L. 

J. Lefkowitz lapkričio 24 pa
skelbė, kad pavojuje yra tau
pytojų 100 milijonų dol., ku
riuos jie sudėjo Į 8 taupymo 
bendroves, pažadėjusias mokė
ti po. 5 proc. Tos bendrovės 
apdraudė indėliui draudimo 
bendrovėje, kurios centras yra 
Tangere Maroke. Iš tikrųjų ta 
draudimo bendrovė yra tik suk
čių gauja.

tą vardą — “co-survival”).

to klausimas -vėl atgijo. Anks
čiau jo norėjo Europos sąjun
gininkai. Dabar jie, labiausiai 
Prancūzija, priešinasi, o nuolan- 
kavimo Maskvai keliu rengiasi 
eiti Amerika.

Herteris gina 
Chruščiovą, kuris 

gyrė Herterj

“Antroji kliūtis taikai ir lais
vei. asmens ir tautų laisvei, 
yra perdėto nacionalizmo dva
sia”. Vyskupai pasisakė už tau-

NY Times iš Maskvos pra
nešė lapkričio 23, kad Lietuvo
je kun. Mykolas Gylys buvo nu
teistas kalėti devynis mėnesius. 
Taip pat nubaustas pinigine 
bauda—turi sumokėti savo pa
jamų 15 procentų. ■

Tokią bausmę skyrę už tai, 
kad jis "nelegaliai" mokė vai
kus tikybos tiesu.

Prie tos informacijos tenka išlaikyti mokesčius. Utenos tei 
pridurti, kad kun. M. Gylys bu
vo Kaune Prisikėlimo bažny
čios klebonas ir sykiu kunigų 
seminarijos profesorius. Tačiau 
valdžiai reikalaujant, jis buvo

-. -Vakarę ministeriai siuva vie
nas pas kitą. Derina nuomones 
dėl santykių su Maskva. Iš už
kulisių prasiveržiančios žinios 
sudaro Įspūdį, kad appeasemen-

Ar vyriausybe eis 
nuolaidu keliu

Jungtinės, Tautos. darbų n^rildausomy.
tvarkos komisija lapkričio
23 nutarė Įrašyti Vengrijos
klausimą Į programą. Labiausiai
protestavo Sovietų atstovas 
Kuznecovas. Jis aiškino, kad 
Vengrijos klausimo svarstymas

las iškilo aikštėn — leidimai Washingtone posėdžiavusi 
automobiliais vairuoti už kyšius. Nato valstybių parlamentarinė 
Tuo apkaltinti beveik pusė ih- konferencija lapkričio 20 pri- 
---------------------------------------- ėmė rezoliuciją dėl rytų Euro- 

. pos pavergtų valstybių. Konfe-
Camp David dvasios rencija pripažįsta, kad

AMERIKA TIK UŽ KITĄ VARDĄ?
Kova dėl appeasemento rodosi Amerikoj

ja ir pavojus .
Laisvosios valstybės turi

vas. prašomas viceprezidento 
Nixono. kai lankėsi Maskvoje.

bame bendra kalba. Tardami 
“taika”, komunistai supranta 
pasidavimą jų programai. Tar
dami “draugiškumas”, jie su
pranta, kad jų partneris tu
ri priimti jų formulę apie ko
egzistenciją”.

KAS LABIAUSIAI KLIUDO 
TAIKĄ IR LAISVĘ

“Mes pripažįstame, kad pa- 
gridinės kliūtys taikai yra taip 
pat pagrindinės kliūtys tikrajai 
laisvei. Pirmoji tarp pagrindi
nių kliūčių taikai ir laisvei da
bartiniame pasauly yra žinomas 
pasaulinis komunizmas. Komu
nistai- skeĮįia taiką ir laisvę, 
skelbia be paliovos; jų darbai 
betgi priešinasi jų žodžiam.

“Komunistinis pasaulis gre
sia-taikai dvejopu būdu: pir
mas, karinė agresija, antras, ne
apykantos kurstymas tarp tau-

Amerikos vyskupai savo kon
ferenciją baigdami, lapkričio 21 
paskelbė pareiškimą, vardu 
“Laisvė ir taika”. Jame vysku
pai pasisakė dėl labai aktualių 
Amerikos ir komunistinio pa
saulio santykių, o taip pat dėl 
Amerikos vidaus gyvenimo. 
Vyskupai svarstė populiarius

Leidimai automobiliu vairuoti 
už kyšius Nato parlamentarinė konferen-

Naujas New Yorko skanda- c'ia priešinga išpardavimui

kongresas prančep 
matydamas iš anksto, kad da
lyvaus kongrese 50 atstovų iš 
36 diecezijų.

Darbininko atsiliepimas apie 
Federaciją kongreso proga — 
vedamasis 3 pusi.

Kongreso programa — 5 pus
lapy. Nurodymai, kaip kongre
so posėdžius ir pamaldas pa
siekti — 8 puslapy.

tų nepriklausomybės siekimą, 
bet prieš tautų nenorą leisti 
laisvę savo mažumom, prieš jų 
neapykantą kitom tautom.

“Trečioji kliūtis laisvei ir tai
kai yra nežmoniškos sąlygos, 
kuriose yra milijonai žmonijos. 
Skurdą, badą, ligas, apkartimą 
sukelia socialinis neteisingu
mas”. Kontrastas tarp neturtė
lio ir turtuolio vyskupų nuro
domas kaip šaltinis, kuriuo nau
dojasi komunizmas ir naciona
lizmas.

(nukelta Į 3 pusi.)

ALRK Federacijos
ALRK Federacijos metinis 

kongresas prasidėjo lapk. 27 
penktadienį, New Yorke, Com- 
modore viešbuty. Kongreso pra
nešimu pagrindinė idėja: "Ųž 
kenčiančią Tėvynę, už kenčian
čią Bažnyčią".

Kongreso proga plačiai apie 
kongresą ir apie Lietuvą para
šė Brooklvno “The Tablet", nu-

bę, žmogaus laisves, gyvenimo 
štandartą ir mokslo laimėjimus 
būtu laisvojo pasaulio tragedi-

prieš prekybos didinimą su ko- Kų. prieš kurias ir kyla reakci- 
munistais, už atominių bandy- ja visuomenėje.

rio, nuomonę: esą “amerikiečių 
tauta stovi už appeasementą. 
nors ji nenori jo vadinti tuo 
vardu” (Herteris sugalvojo ki-

Ar yra ženklų, kurie rodytų 
Amerikos nuolankavimo norą?

.Tokių ženklų keletą nurodė 
šen. Thomas Dodd, kalbėdamas 
Rochestęrio katalikų spaudos 
sąjungos konferencijoje lapkri
čio 12 .Būtent:

— Washingtono “Post” pa
skelbė, kad prezidentas Eisen-

"atmesti kiekvieną kompro- 
bus priešingas “Camp David” m’S,ą' .darom^'moralės principų 

sąskaita su bet kurios rūšies 
tironija".

THOMAS J. DODD. snatorius, pa 
sisakęs prie appaascmėntą. . spėjo:

— Prezidentas Eisenhovveris
Į kelionę po Aziją. Europa, Af- 

spektorių, kurte buvo susitarę rika vvjrs be buv. prez. Tru- 
su vairavimo mokyklom. Paaiš- ■ m'jno-
kėjo, kad kai kurie asmens mo........ —Vokietijos kancleris Ą-
kyklai mokėjo po 100 dol., ir denaueris, kaip spauda rašo, 
mokykla jau garantavo, kad rengia tautą prisiimti neišven- 
leidimas bus. Kai kurie inspek- giamą auką — priimti Oderio- 
toriai tokiu būdu padarydavę Neissės liniją.
metam po 10.000 dol. Visa a- — Lenkijos saugumo pulki- 
fera yra milijoninė. ninkas Pawel Monat paprašė

— Sovietai nėra padarę jo
kios realios nuolaidos; jie tebe- 
reikalauja, kad Vakarai pasi
trauktų iš Berlyno, tuo tarpu 
Vakarai, užuot parodę atsparu- kvėpti metus, porą metų, o pa- 
mo ir tvirtumo, svarsto galimas tys gauti atpildą už tai rinki- trečiąjį pasaulini karą tikrai 
nuolaidas Maskvos reikalavi- mų urnose. Tačiau kokia kaina pralaimėsim.

tai daro? Per tą laiką, kai "Iliuzija, kad mes galime iš- 
tauta bps atpratinta nuo aukos laikyti koegzistenciją; parduo

ta senatorius,—mūšy žuvimas ’r Sovietai bus pasi- darni kitas tautas i vergiją, vie-
yra būtinas jų (komunistę) gy- ren?9 pavartoti smurtą prieš ną dieną išsisklaidys — tą die-
vavimui ... Komunistai siste- vi*»liūliavusį laisvąjį pasaulį. ną nebebus daugiau tautę, ku-

Ir jie to nevengs. rįas galima būtų parduoti į ver-
Senatorius ragino kelti bal- gija, jr turę*im apsispręs- 

są prieš klaidingus nusistaty- ar ^y, turėsim parjiduo- 
mus. . M „

_ - , 'Sovietų komunistinės eks-
ardll 3011 kaiDCJO pansiįos tikslam paaukoti rytų

— Visuomenėje sudarinėja
ma opinija (suminėjo W. Lipp- 
manną), kad šaltasis karas esąs 
tik nepasitikėjimo ir Įtarinėji
mo padaras; reikią tik išsiaiš
kinti, ir viskas bus gerai ...

Prie tokių ženklų tenka pri
skirti ir valst. ’sekr. Herterio

KINIJA PASIMAUSI?
1xmkijos komunistų delega

cija, grįžusi iš Kinijos, infor
mavo. kad Mao Tsctungas ne
pripažinęs Chruščiovui teisės 

GAS: vast. sek. Herteris atsakė derėtis viršūnių konferencijoje 
dėl tolimųjų rytų. lyginimai.

skelbė vieno senatoriaus, už
sienių politikos komisijos na-

pasisakymą už “bendros kalbos 
suradimą”. Jo pasisakymą labai 
palankiai sutiko Maskvos “Prav-

mingai laužo sutartis, karo me
tu sudarytas: pavergę rytų Eu
ropą, Kiniją, Vietnamą, Šiau
rės Korėją, jie toliau grasina 
nacionalinei Kinijai, pietų Ko-“ Pagrindinis įspėjimas prieš OĄH
rėjai, Turkijai. Persijai ir ren- — Chruščiovas atnaujino nuolankavimą ir prieš savęs ap- 
gia pogrindžius visuose laisvo- puolimus prieš Vokietiją. Esą gaudinėjimą yra Amerikos kata-
jo pasaulio kraštuose ... KvaL ji norinti revanšinio karo. likų vyskupų pareiškimas. buv. vaiit. *ek Ache»onu*

Syracuse, N. Y., dr. A. T. 
Bouscaren. politikos ir istorijos 
profesorius, kolegijos susirinki
me ragino klausytojus rašyti 
individualius laiškus kancl. A- 
denaueriui ir prez. de Gaulle, 
kad milijonai amerikiečių at
meta • appeasementą ir palaiko 
tvirtai solidarumą su Berlyno 
gyventojais ir pavergtaisiais a- 
napus uždangos. Kalbėtojas į-

JIE RENGĖJAI. Komitetas, kuris surengė ALRK federacijos kongresą: pirmoj eilėj iš kaires: kun. 
Pikturna, P. Montvila, A. Dumbrienė, prel. J. Baikūnas, K. Krušinskas, E. Vaišnoraitė: antroje cilčj< 
kun. A. Račkauskas, St. Lūšy:

—New Yorko traukiniai ir ' .‘J .... . .. sniege vienas motoras,autobusai grasina streiku gruo- ®
džio 31. jei nebus pakelti at- —Amorita pažadėjo padi

dinti prekybą su kom. Lenkija

šūkius, rodė jų klaidas ir davė 
teisingą jų prasmę.

KADA BUS TAIKA 
“Visa žmonija trokšta taikos 

— pradeda vyskupai pareiški
mą ir čia pat priduria: — Be 
laisvės kiekvienam asmeniui ir 
kiekvienai tautai negali būti jo
kios taikos”.

“Laisvė nėra kokios politinės 
ar socialinės sistemos padaras. 
Ji yra žmogaus natūrali Įgimta 
teisė ... Si laisvė leidžia žmo
gui naudotis savo galiom asme
ninei gerovei, o taip pat arti
mo tarnybai pagal Dievo Įsta
tymus. Dar daugiau, kad apsau
gotų savo piliečių laisvės ir tei
ses. kiekviena' tauta turi teisę 
būti laisva”. 5 <

“Tikroji taika tiek tautom, 
tiek asmenim ateina tada, kai 
vykdomas teisingumas, artimo 
meilė, moraliniai dėsniai”. 
KUR. REIKIA IEŠKOTI PRA
NAŠUMO TARP KAPITALIZ
MO IR KOMUNIZMO

“Paskutiniame atsilankyme 
mūsų šalyje komunizmo atsto
vas ėmėsi kiekvienos progos 
palyginti nepalankioje šviesoje 
kapitalizmą su komunizmu ūki
niu atžvilgiu. Bet tai nėra es
minis atžvilgis, — sako vysku- 

Amerikoje jėgos, su kuriom pai- — Esminis dalykas tautom 
howeris įspėjęs, gub. Rockefel- prezidentui Eisenhoweriui .ten- šiandien- yra pasirinkimas tarp
leri dėl jo per griejjfps linijos ka kovoti besistengiant padėti laisvės jr prievartos.”
Sovietų atžvilgiu tokiais klausi- Sovietų premjerui šaltąjį karą AR BENDRA KALBĄ SU KO-
mais kaip kultūriniai ir politi- pabaigti. MUNISTINIU PASAULIU GA-
niai mainai, prekyba su komu- Toks priešininko vertinimas 
nistais, atominiai bandymai kelia įtarimą, kad vyriausybė Komunistai vartoja tuos pa- atsakė Achesonui, esą Achesb- 
(Rockefelleris buvo pasisakęs būti appeasemento nuotai- čius “demokratijos”, “taikos”, nas neteisingai nušvietęs Ame- 

“draugiškumo” žodžius, bet rikos ir Sovietų santykius dėl 
jiem duoda kitą prasmę nei va- Berlyno. Achesonas buvo pa- 
karuose .Dėl to vyskupai ir sa- reiškęs, kad Sovietų pozicija 

dėl Berlyno nepasikeitus. Her
teris atsakė, kad Sovietai jau 
“padarę dideli kelią” tuo rei
kalu. Esą pirmiau Sovietai ne- 
pripažinę teisės Vakaram Į Ber
lyną, o dabar tą teisę jau pri
pažįsta. «

Tačiau Herteris sutiko, kad 
Chruščiovas tiek pirmiau, tiek 
ir dabar reikalauja iš Vakarų 
pasišalinti iš Berlyno.

Herteris kaltino Achesoną, 
kad jis bę pagrindo skelbęs, 
jog Amerikos vyriausybė eis Į 
nuolaidas Berlyno klausimu, 
jei ims derėtis. Tačiau Herteris 
pripažino nesąs tikras, ar nau
jas numatomas susitarimas dėl 
Berlyno bus geresnis nei dabar 
esąs. Esą tie, kurie patenkinti 

■'Trečiasis pasaulinis karas dabartine padėtim, aiškino Her- 
prasidėjo 1944 gruodyje su ko- terjs, sakys, kad naujas gali- 
munistų invazija į Graikiją.

.. . „ , J . Tuo metu sovfetV kontrolėje nei status guo.
Vadinama didžioji spauda la dėl to griebtis uz šiaudo ir |,ovo 170 milijonų; šiandien 

labiau tyli. Daugiau prašneko tikėtis, kad šaltasis karas pasi- Sovietų kontrolėje yra 970 mi-
katalikai. “The Tablet” paskel- baigs, jei mes bijomės net for- |iįonų. Per tą laiką Sovietai pa-
bė šen. Thomas *Dodd kalb<|, maliai pasiūlyti/ kad Rusai didino savo kontrolojo torifori* -
kurioje jis vertina santykius tų subversija, laikytųsi sutar- ja nuo mi|. kv. mylių iki 16
tarp.Maskvos ir Vakarų šio- čių, atsisakytų nuo agresijos ir milijonų. Tokiu tempu einant, ?

pasitrauktų iš kraštų, kuriuos mes pralaimėsim'trečiąjį pašau-
jie yra nelegaliai pavergę". iinį karą iki 1973. ‘ ‘

— Esą laisvojo pasaulio po- “Mūsų didžiausias pavojus 
litiniai lyderiai tokia politika šiandien yra ne komunizmas, 
gali duoti savo piliečiam atsi- bet pacifizmas. Jei mes nebū- J. J

sim

Valstybės sekraforius Herteris 
apie derybas dn^Berlyno

Vaisi, sekr. Herteris lapkri
čio 24 spaudos konferencijoje
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šia pažeidžia, tai subversija ma- . “ L”v"“ J“™"1'’5, K’rl 
žuose kraštuose, mažo narsaus Č'zs,.r’u’s- ’L la|!knc?° 
krašto vertimas nuskurdusia M ’'yko i Rochester. N. Y., 
koloniia" z Pas se,n,J?- Jos nel)uvo matęs

_____  15 metu. Ji išleido Chruščio-

.... —Vokietijos kancleris Ą- 
denaueris, kaip spauda rašo, 
rengia tautą prisiimti neišven
giamą auką — priimti Oderio-
Neissės liniją. - .«0

— Lenkijos saugumo pulki
ninkas Pawel Monat paprašė
Amerika azylio.

— Vengrijoje iš kompartijos
išmetė 11 narių, apkaltintu, kad 
jie siekia “revizionizmo”. Par
tija nori tvirtai laikytis Mask
vos.

— Vaclovas Sidzikauskas,
Pavergtų Europos Tautų sei
mo vicepirmininkas, lapkričio
24 išskrido Į Europa. Lankysis
Paryžiuje. Londone, Stockhol-
me. Kopenhagoje. Briuselyje.
Bonnoje. Romoje. Madride.
Grįš Kalėdoms. - • -

. —Jugoslavijos Titas, kai ne
buvo pakviestas i Ameriką, no
ri dabar Įsipiršti atsilankyti i
Kubą. ■. .. «• - - - -.'i-J.

— Raudonosios Kinijos Mao
Tsetungas, Chou En-lai ir Liu •

Shao-chi žada lankytis pavasa
ri Europoje satelituose.

š

— Sovietų žmogus Nr. 3
Mikojanas su 173 “ekspertais"
lankosi Meksikoje Jis gavo lei
dimą atsilankyti ir Floridoje. .

kurios anuo kartu vengė, pa
skelbus katalikam viešą pro
testą.

—Chicagoje lapkričio 24
i

■ - - -■ v

nukrito transportinis lėktuvas i -/ - -

gyvenamą rajoną. Sugriovė ir
sudegino namus, žuvo 10. lėk ■ ■ -TS

tuvas tik buvo pakilęs, kai už
sidegė vienas motoras. - ■
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APIE VILNIŲ IR KULTŪRINI BENDRAVIMU
SPAUDA

ANTANAS DAUKANTAS

DIALOGAI

RADIO PROGRAMA

“Bet

TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.
STEPONAS MINKUS

oMooeea

.Autorius mano, kad ne, nes

į

KLAUSKITE PATYS SAVgS

DOVANŲ PAKETUS Į U&&R
1. Ar firma yra patikima?

CHMtOTOVO SIMULTANAS

GLOBEPABCEL SERVICE, Ine.LAISVES VARPAS

47 Banks St.

STŪKAS
VAVERLY G<532.5

ROCHEJTER 21, N. V. 
BAker*S-M23

1991 Broidway 
NEW YORK 23. N. 
LYceun 5*0900

4102 Archer Avė. 
CHICAOO 32, ILL. 
FRontler 6-6399

6446 Michigan Avė. 
DETROIT K), IMI CM. 
TAehmoo 5*7560

Vilnius šioje diskusijoje iš
kilo kaip iliustraciją, narstant

390 W. Broadvvay 
S. BOSTON 27, MASS.
ANdrew 8-8764

vietų Sąjungos dėl Lietuvos 
esą panašūs į santykius tarp 
Lietuvos ir Lenkijos dėl Vil-

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

reikiamus dokumentus?

Lietuvių Radijo Valandos Programa
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vai dienos

Iš W H I L — 1430 kilocydes, Medford 55, Mass. stoties *
Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI, 50 Cottage St., 
Norvvood, Mass. Skyriai: LTTHUANTAN FURNITURE CO. — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 
P. O. Box 132, So. Boston 27, Mass.;
MARKET, 187 Webster Avė.. Cambridge, Mass. — Telefonai! 
NOrwood 7-1449; ANdrevv 8-7635; ANdrew 8-4618; K Irkland 7-8533

Dirvoj, lapkričio 5 ir 9 ra- 
so pats V. Rastenis apie Vil-
niaus bylą su Lenkija ir apie Pas gydytoją:
pavergtos Lietuvos bylą su So- “Negaliu užmigti daktare”, 
vietais. Vienas iš jo keliamų “Pamėginkit atsigulęs skaičiuo-
klausimų: ar dabar, kada lei- ti aveles". — “Ne. daktare, tik 
džiama lankytis iš Amerikos į ne aveles. Mano žmona ištisom

Atsakymas bus T AIP j visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsitė per bet 
kurį iš skyrių:

263 Market St. 
NEWARK 2. N. J. 
MArket 3-1968

346 Third Avė. 
PITTSBURG 22. PA 
GRant 1-3712

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 4, PA. 
WAInut 5-3455

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

BROCKTON 18, MASS.
Tel. jUniper 6-7209

1313 Addison R<f. 
Superior Avė. A 71 SL 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0907

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

Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, Įj 
kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant ■;

SIŲSKITE JŪSŲ PAKITUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS ISSIŲSIMK GREIČIAU
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Ne. ponia”.

....... .. ....... . ....

Su rusais lenkes nėjo šokti
■" 11’R-' ■ • 111

Gdynėje beviešinčią ameri
kietę Turską pakvietė į miesto 
miliciją. Apytamsis koridorius * 
apstatytas suolais, o juose pil
na tylinčių žmonių. Kai pasi
beldžiau į pareigūnės duris, — 
pasakoja Turska, — už durų 
šiurkštus balsas tarė: “Jeik”.

- Kai priėjau prie stalo ir mėgi
nau sėstis, ji užriko: “Aš pasa
kysiu tau, kada galima sėstis”.

Pareikalavusi popierių, parei
gūnė ėmė kamantinėti, ko aš 
atvykau ir kas mano giminės, 
kokia jų gyvenimo istorija. 
Paskui pasakė, kad turėsiu pa
laukti, nes mano popierius rei
kia patikrinti. Po valandos pa
sakė, kad reikės juos dar kaž
kam tikrinti. Tik po kitų dvie
jų valandų pašaukė atgal į kam
barį ir grąžino popierius.

Su išgąsdintais giminėm, ku
rie ją buvo atlydėję į milici
ją, Turska išėjo į gatvę. Stab
telėjo dalydamies įspūdžiais. 
Staiga rusų kareiviai įsisprau
dė tarp jų šaukdami: “Skirsty
kitės”. Po to sužinojau, sako 
Turska, kad 

šaligatviuose nevalia stovi
niuoti keturių lenkų grupei. Di
desnės grupės tegali būti rusų 
kareivių.

Gatvėse buvo daug žmonių. 
Tuzinai sėdėjo šaligatviuose at
sirėmę į sieną ar mūrus, neju
dėdami ir nekalbėdami, šalia 
daugelio buvo ryšulėliai. “Tai 
žmonės iš kitų miestų, — pa
aiškino Steponas. — Jie atvy
ko iš kitur, ieškodami ko nors, 
bet neturi kur toliau dingti”.

Kol juos dar stebėjau, praė
jo patruliai, paskui kuriuos va
žiavo arklinis aukštas vežimas. 
Vienas iš sargybinių, permetęs 

pažiūra į- santykius su < dabar šaligatvyje spsėdusius žvilgsniu.
+ t; ™ pajudino viena, kitą koja. Jeiokupuota Lietuva. Diskusija ro- A .

dė, kaip yra pasikeitę pažiūros sujudėdavo, sargy-
mano vyras del VUniaus. Nepriklausomoje blms ejo toliau’ vienas ne- 

A -u X vra^” “Np nnnia“ “Rpf Lietuvoje, kai dr. L. Bistrastarp Amerikos ir Maskvos to- -vra- ~ ponia . — Bet narais kad reikia
kis pat, kaip buvo Vilniaus tamsta net neklausei mano pa- Ryte buvo parašęs, kad reikia 
Ui • X . - u * . vardp<? ir sakai kad mann vv- ieškoti realaus sprendimo Vll- klausimas tarp Lietuvos ir Len- 'araes ir sakai. Kaa mano vy- \ . .kij<>$? ro nėra„ _ “čia nė vienos maus klausimu, kuris dviejų

Eltos Informacijos, atpasa- 
kodamos “Vienybės” spalio 30 
žinią apie Newarko tautininkų 
diskusijas, rašė:

“Brooklyno ‘Vienybės’ prane
šimu, tautininkų pobūvyje Ne- 
warke V. Rastenis savo paskai
toje paabejojęs, ar Lietuvai 
buvę naudos iš to, kad tauta 
keliolika metų dainavusi “Mes 
be Vilniaus nenurimsim”. Tai 
buvusi klaidą. -Panašių užsispy--. 
relių esą ir dabar.-Anot Ras
tenio, esanti klaida smerkti

to tarptautinio pripažinimo Lie
tuvai, kuriuo ji lig šiol naudo
jasi”.

Kas tokiu lygiagretumo pri
pažinimu labiausiai galėtų bū
ti patenkintas?

“Be abejojimo, Sovietų Są
junga būtų labai patenkinta, 
kad Lietuvos dabartinė padėtis

Tokis sulyginimas nėra tei
singas.

Drauge lapkričio 12 V. Vai
tiekūnas atmetė V. Rastenio 
siūlomą lygiagretumą tarp A- 
merikos - Sovietuos santykių ir 
Lietuvos - Lenkijos.

“Mano supratimu bandymas būtų tolygi prieškarinei Vil- 
lygiagrečiai statyti panašumą niaus krašto padėčiai. Kad ir 
Lietuvos .-^Lenkijps .prieškari- , netiesiogiai todėl toks lygiagre- 
nių santykių su dabartiniais 
JAV - Sov. Sąjungos santykiais

tuos lietuvius, kurie norį bend- yra klaidinąs. Pirmiausia, Vil- 
radarbiauti su kraštu. Prieš to
kią nuomonę griežtai pasisakęs
J .Kiaunė ir ALTS New Yor- 
ko apygardos p-kas St. Gudas”.

Prieš metus jis buvo priešin
gos nuomonės dėl "užsispyrė
liu".

Eltos Informacijos dėl tokios
V, Rastenio nuomonės atsilie
pia, prisimindamos tokį faktą:

“Pažymėtina, kad prieš ne
pilnus metus, 1958 m. gruo
džio 5 Lietuvos Delegacija Pa-

niaus kraštas tik Lietuvai bu
vo Lenkijos okupuota sritis, o 
tarptautiniu. požiūriu tai buvo 
Lenkijos teritorija. Dėl to ir 
tarptautinė paštų konvencija 
buvo Lenkijos pusėje, ir laiš
kai reikėjo rašyti į Vilnių kaip 
į Lenkijos teritoriją, bet ne 
kaip į Lenkijos okupuotą teri
toriją. Tad tarptautinės tęisės 
požiūriu tarp anuometinio Vil
niaus krašto padėties ir Lietu
vos dabartinės padėties yra es
minis skirtumas, ir šio skirtu-

vergtų Europos Tautų Seime nematyti reiškia nevertinti 
savo deklaracijoje ‘Dėl Sovietų - 
peršamų kultūrinių mainų su 
Lietuva’ ... pasisakė prieš to
kius mainus, o šią deklaraciją - ,
yra pasirašęs, be kitų, ir V. Telefonu: 
Rastenis”. “Ar čia klubas”.

Ar dabar Lietuvos klausimas ponia.

Vilnių, ar toki amerikiečių ap- dienom verčia galvoti apie ave- 
silankymai nereikš pripažinimo, lės kailiniukus; O jei aš dar ir 
kad “esamoji Vilniaus ir Lietu- lovoj apie tai galvosiu — iš- 
vos padėtis yra teisėta?” lakstys visi miegai”.

x ,. . . . .. . „ Priežastis rimtasantykiai tarp Amerikos ir So- .... . . . ..’ r Milwaukee- teisėjas norėjo
nubausti Jose Ortega, kad jis 
neatvyko į teismą sprendžiant 

... .. r .... jo valstvbiniu mokesčiu nesu-maus. Amerika tun d.ploma- mokėjima Tejsjam0J0 advoka. 
taius santykius su SovieUja. nur0<iė neatvvkim0 priežas. 
bet nepripažįsta Lietuvos. Lat- tfe; Orlega dep0rtU0tas į Mek. 

siką už nelegalų sienos perėji
mą pereitais metais ir. be to. 
ten jis teisiamas už žmogžudys
tę.

tumo darymas yra priešingas 
ir faktinei padėčiai ir pačios 
Lietuvos reikalui”.

Ar vizų davimas nereiškia 
pripažinimo?

Autorius samprotauja:
“Davimas vizų saviems pi

liečiams vykti į kieno okupuo
tą trečią valstybę tikrai nereiš
kia tos okupacijos pavertimo 
aneksija. Kai pirmojo pasauli
nio karo metais JAV pilietis 
kun. dr. Bartuška vyko Į vo
kiečių okupuotą Lietuvą, kuri 
tada JAV buvo laikoma Rusi
jos dalimi, jokių teisinių kom
plikacijų dėl to nekilo”.

žmonos vvras niekad nebūna, valstybių santykiuose virto 
gangrenuojančia vieta, tai il
gus metus tautininkų spaudo
je jis buvo apšaukiamas vos ne 
išdaviku. Dabar tautininkų vei
kėjas aną ilgų metų pažiūrą 
dėl Vilniaus -rado neteisingą ir 
nuomonės pasikeitė. Bet . jis

vijos, Estijos inkorporavimo. 
Lietuva po ultimatumo irgi tu
rėjo diplomatinius santykius su 
Lenkija, bet nepripažino Vil
niaus krašto inkorporacijos”.

“Anais laikais buvo kilęs Priežastis taip pat rimta 
klausimas: kaip elgtis, tai yra, Hartforde W. G. Davis. sulau- 
lankytis iš Lietuvos į Vilnių, kęs 105 metų, užsiregistravo 
ar ir toliau laikytis ‘principin- dalyvauti balsavime. Anksčiau 
gai’ ir nekelti kojos į okupuo- jis niekad nebuvo balsavęs. Pa
tą kraštą? Buvo keliamas gry- siaiškino ir kodėl: lig šiol jis 
nai teorinis klausimas: ar lan- turėjęs daug rūpesčių su gydy- 
kymasis Vilniuje nebus lenkų tojais ir jų sąskaitom, be to
valdžios teisėtumo Vilniuje pri- turėjęs daug reikalų, iki šeimą 
pažinimas? išaugino ; dabar tie rūpesčiai

..“Dabar irgi panašus klausi- praėjo, tai gali ir politikoje da
mas kyla”. lyvauti

Naujosios Anglijos lietuvių 
KultūrinS radijo programa
WK0X, 1190 kilocykles 

Framingham, Mass. 
Sekmadieniais

Nuo 8 ligi 9 vai. ryte
VEDĖJAS — P. VIDINIS

pataikė nuomonę pakeisti kaip 
tik tuo metu, kai vokiečių 
spaudoje pasirodė teigiamai į- 
vertintas anas lietuvių nusista
tymas dėl Vilniaus.

Pakeistos pažiūros dėl Vil
niaus, pakeistos dėl “kultūrinio 
bendradarbiavimo”. Kažin ko
kiu pagrindu? Gal būt, jos ir 
vėl bus keičiamos pagal reika
lą? Tik kokių veiksnių įtakoje?

atsakė jokiu ženklu į milicinin
ko paspyrimą. Sargybiniai su
murmėjo vienas kitam, ir dvie
se pakėlė mergaitę, sustingusią 
savo sėdinčioje pozoje. Ją įme
tė į vežimą ir nužygiavo toliau. 
Steponas paaiškino: “Mergytė 
negyva”.
' Grįžti reikėjo autobusu. Se

nas autobusas prisikišo 
žmonių. Jauna moteris, su
lysusi, rinko iš keleivių pini
gus ir nurodinėjo šoferiui, ka
da sustoti. Staiga, kai vienoj 
vietoj autobusas jau buvo be
pradedąs judėti, prišokęs vai
kas mėgino į duris įsikibti, bet 
nukrito. Žmonės riktelėjo, bet 
šoferis nesustojo. Nemačiau, ar 
vaikas buvo pervažiuotas. Ta
čiau viena moteris švelniu bal
su pratarė:

"Viena burna bus mažiau". 
Tai ir viskas.

Vieną dieną Boleslovas su
abejojo, ar aš teisybę pasako
jau apie Ameriką —gal ir vi- 
šas pasaulis taip gyvena kaip 
jie. Jis parodė laikraštį, kuria
me buvo rašoma, kad 

amerikiečiai valgo žolę ir 
medžių žievę, kad apsigintų 
nuo bado ...

Pasitaiko ir kitokios apgau-' 
lės. Pasakojo, kad Amerikos at
siųstus kviečius rusai įsakė 
perkraut į rusų laivus ir išvežė. 
Jų vietoj rusai atgabeno rusiš
kų kviečių ir aiškino, kad tai 
Amerika siunčia juos Lenkijai, j 
Bet matot, kokie tie kviečiai, ; 
kokius amerikiečiai teišaugi- ; 
na ... . j

Abudu vyrai, Steponas ir Bo- •! 
leslovas, mažai domėjosi, kada ' 
Turska pasakojo apie ameri- i 
kiečių pamėgimą praustis. Bet j 
abudu labai domėjosi mažu a 
skustuvėliu, kuri Turska ture- S 
jo pasiėmus kojom. Ji ir pali- a 
ko skustuvėlį jiem, nors jame a 
buvo tik du peiliukai. Jie aiški- a 
nosi galėsią pasigaląsti juos į 
stiklinės šoną.

Miegamajame Steponas ture- $ 
jo mažą radijo priimtuvą. Jis s 
gerai žinojo, kad Amerikos Bal- | 
sas ir Laisvosios Europos radi- s 
jas duoda programas. Tačiau j 
negalėjo pasiklausyti —po ke
lių lenkiškų žodžių trukdymas | 
viską nustelbdavo.

šeštadienio vakarą Turska |

nusivedė į jūros karininkų klu
bo šokius. Susirinkę buvo apie 
250, tarp jų 75 rusai.

Aisę staliukai buvo apkrau
ti goru ir gausiu maistu. Len
kai tegalėjo gauti tik degtinės 
ar tirštos turkiškos kavos. Ta-

iiau bnkv karininkai, nors 
skurdžiai rodės |ę uniformos, 
foko. Jie vieni šoko, nes lenkės 
su rusais nešoko.

Moterys -apsirengusios visos 
beveik vienodai: žemi batai, be ~ 
papuošalų ir nedažytos. Stepo
nas prieš tai buvo Turskai pa
sakęs:- “Apsirenk amerikietiš
kai; parodysim, kaip amerikie
tės atrodo”. Turska apsirengė 
nauju juodu drabužiu, batai 
aukštais kulnim, su kosmetikos

(Nukelta į 4 psl.)

TĖVU

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptisį Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan St., Ridgevvood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tel HYacint 7-4877
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DARBININKAS

Esu kaltinamas neteisingai

WLADISLAW GOMULKA

GINA VYSK.

Kaltinimas

CENSTAKAVOJE, Lenkijos šventovėje.

sijų tikinčiaisiais. Aš tik pasa
kiau, kad Boleslovo bažnyčia 
buvo katalikams užgrobta ir iš
reiškiau savo pasitikėjimą Len
kijos teismų objektyvumu ... 
Pirmos instancijos teismas Kro
kuvoje (1959 kovo 23) pripaži
no katalikams teisę j savo baž
nyčią, kuri jiems buvo užgrob-

tiek, kad vai-
1957 rehabili-

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacija nestokojo patrio
tizmo, kada stojo už nepriklau
somą Lietuvą ir jai remti di
deles sumas surinko; nestinga 
nė dabar, kai siekia Lietuvos 
išlaisvinimo visom jai prieina-

Amerikos lietuviam katali
kam dar rūpi išlaikyti savo tau
tos gyvybę. Tautos yra Dievo 
leistos ir Katalikų Bažnyčios 
laiminamos. Jei pasitaiko kata
likų, dvasiškių ir pasauliečių, 
kurie pasireiškia kitų tautų ne
apykanta, tai jie nėra Kristaus 
dvasios. Tai pastebėjo dar šv. 
Justinas: “Mes nekentėme vie
nas antro ir piovėmės su tais, 
kurie nėra mūsų giminės .,. 
Dabar, atėjus Kristui, mes gy
vename drauge ir meldžiamės 
už savo priešus”. Jeigu jie mū
sų tautą puola, su jais ir ko
vojame, kaip Joana Arkietė, pa
skelbta šventąja už savo patrio
tizmą.

“kątalikiškoji akcija turi būti 
disciplinuota, derinanti visas 
katalikų jėgas ir lenkianti jas 
viena kryptimi” (Pijus XI).

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacija, kuri yra Bažnyčios 
hierarchijos globoje, rūpinasi 
tuo apaštalayimu lietuviškoje 
visuomenėje.

THE WDRKER (TM» ComMsM) By FRANCISCAN FATHERS 
Eta* mm H15 metų. W51 sujungi AMERIKĄ, LOS 

"ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

(Atkelta iš 1 psl.)
KAIP VYSKUPAI ŽIŪRI 

į APPEASEMENTĄ
Taikydami žodžius valstybės 

vairuotojam, vyskupai taria: 
“Jie turi tvirtai laikytis princi
po ir teisingumo ir žinoti, kad 
appeasementas teveda į tbkią 
taiką; kurią diktuoja nugalėto-

Kielcių vysk. Česlovas Kacz
marekas, gimęs 1895, kunigu 
įšventintas 1922, vyskupu kon
sekruotas 1938, buvo Lenkijos 
komunistinės valdžios apkaltin
tas karo metu bendradarbiavęs 
$u vokiečiais ir 1951 m. sau
sio mėn. areštuotas. Po paradi
nio teismo (1953 rugsėjo 14 - 
22) gavo 12 metų kalėjimo ir 
išsėdėjęs ~4' metus, buvo oficia
liai rehabilituotas (išteisintas) 
1957 sausio mėn. Tų pat me
tų balandžio mėn. vėl pradėjo 
eiti savo pareigas. Bet jau po 
kelių mėnesių komunistinė spau 
da vėl pradėjo ji pulti.

Po Kaczmareko nuteisimo, 
1953 rugsėjo 29 Lenkijos epis
kopatas paskelbė ganytojišką 
laišką, protestuodamas prieš 
Kaczmareko neteisingą nuteisi
mą, ką kard. Višinskis rugsėjo 
25 padarė žodžiu. Po to sekė 
kard. Višinskio suėmimas (1953 
rugsėjo 26).

Šiemet birželio mėn. vysk. 
Kaczmarekas savo rašte kardi
nolui Višinskiu! atrėmė jam 
dafomus'-kalGnimUs.'Jispabrė- 
žė, kad tokie pat kaltinimai bu
vo padaryti ir 1953 teisme, bet 
teismo organai 1956 gruodžio 
mėn ir valstybės prokuroras 
1957 sausio mėn. juos pripaži
no be pagrindo. “Tokiu būdu, 
— rašo jis, — švelniai tariant, 
atrodo nuostabu, kad formu
luojant kaltinimus dėl mano 
valstybei priešiškos veiklos, po 
to, kai aš vėl paėmiau vysku
pijos valdymą, valdžia rankio
ja argumentus iš ankstyvesnio 
laiko —prieš “spalio mėn”., 
kada nebuvo laikomasi legalu
mo ir kada aš buvau valstybės 
aukščiausių organų nuteistas. 
Dėl mano vėlesnės veiklos —

aukščiausia ir kompetentinga 
valdžia bažnytinės jurisdikcijos 
srityje”. .,

2) “Episkopatas negali sutik
ti, kad būtų šiam atvejui tai
komas 1956 gruodžio 31 dekre
tas. To dekreto 7 paragr. aiškiai 
rodo, kad vyskupo atstatymas 
nėra pramatytas dekrete. Iš 
tikrųjų, dekretas nustato, kad 
“tais atvejais, kai dvasiškio 
veikla yra kenksminga, kompe
tentingi valstybės organai turi 
susisieti su bažnytine vyresny
be, kuriai tas dvasiškis priklau
so”. Bet šiuo atveju episkopa
tas nėra vyskupui, “bažnytinėm 
vyresnybė”.

Episkopato sekretorius toliau 
paneigia' ministerijos teigimą, 
kad jau nuo seniau civilinė 
valdžia kėlusi ypatingą vysk. 
Kaczmareko atvejį, atremia kal
tinimus prieš Kielcių vyskupą 
ir prikiša valdžiai, kad ji la
bai neapdairiai traktuojanti to
kį svarbų reikalą. Ir baigia:

"Episkopatas tikisi, kad Len
kijos liaudies respublikos val
džia peržiūrės savo nusistaty
mą ir pakeis sprendimą. Jei tai 
nebus padaryta, tada valdžios

nesilaikius 
1956 gruodžio 31 dekreto apie 
bažnytines organizacijas yra pa
remtas melagingais praneši
mais”. Toliau pastebi, kad daž
nai turėjęs policijai patikslin
ti jos turimus pranešimus iš 
vietų: “Pvz., 1959 sausio 23 iš
samiai įrodžiau, kad aš niekad 
neįsteigiau Niežyne parapijos, 
kad tokios parapijos niekad ne
buvo ir nėra'Kiekių vyskupi
joj”. Dėl “kunigų skyrimo į baž- 

tvirtinū, kad atlikdamas Kata- nyrinęs pareigas — tas nepri
tikę Bažnyčios vyskupo parei- klauso nuo politinių nusistaty-

J) “Pirmiausia reikia pabrėž
ti, kad nė episkopatas savo vi
sumoje, nė Lenkijos primas sa
vo galia negali nei paskirti, 
nei atleisti bet kurio vyskupo. 
Jie nėra nė įgalioti vyskupą 
teisti. Vyskupo paskyrimas, jo 
atstatymas ir teisimas priklau
so išimtinai šv. Sosto kompe
tencijai, kaip nustatyta bažny
tinių teisių kodekso, kan. 1435 
ir 1557. Su tuo sutinka 1950 
susitarimas, kur 5 paragr. pri
pažįstama, kad popiežius yra

mų, o vien atsižvelgiant į mo
ralinius ir religinius parapijos 
reikalus, bei į dvasines kandi
dato kvalifikacijas”. Vysk. Kacz
marekas čia paaiškina, kad vi
si kunigai, kurie minimi val
džios rašte, buvo perkelti su 
jų sutikimu.

5) “Esu kaltinamas,-kad ra
ginęs tikinčiuosius brutaliais

gas aš lojaliai tarnavau ir tar
nauju tautai ir valstybei". To
liau dėsto, kaip jis “nusikal
tęs” civilinei valdžiai. Dėl kon
krečių kaltinimų, vysk. Kacz
marekas rašo:

1) “Skalbmierze 1957 rugpjū
čio 15 aš nesakiau ūkininkams, 
kad jų būklei gresiąs pavojus 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad kalbėjau tada, kai~~buvo metodais kovoti su kitų konfe- 
grįžtama nuo kolektyvinio rė
žimo į privatinę nuosavybę”.

2) “Savo pamoksle 1958 rug
sėjo 22 Dąbrowe aš nevarto
jau išsireiškimų, kurie man 
priskiriami, bet tik išraškiau 
savo susirūpinimą dėl to, kad 
žudomi negimusieji kūdikiai, o 
asmenis, kurie daro abortus, 
palyginau su “gyvais karstais”. 
Kalbėdamas apie girtybę, aš pa
brėžiau, kad Lenkijoje alkoho
liniams gėrimams išleidžiama 
daug milijardų zlotų, ką rodo 
ir oficiali statistika”.

3) Vysk. Kaczmarekas prisi
pažįsta, kad jis 1959 sausio 22 
Kielcių katedroje kalbėjęs apie 
Kiniją, bet be minties pulti to. 
krašto režimą.* Jis tik pacita
vęs “L’Osservatore Romano”, 
kuris yra katalikiškas laikraš
tis, paduodąs žiniasr iš tikrų 
šaltiniu,

6) Baigdamas vysk. Kaczma
rekas pripažįsta kalbėjęs jau
niems kunigams Kiekiuose 
1958 gegužės 31 ir Mlodzawe, 
bet pasakęs tik 
džia nepaisanti 
tacijos.
EPISKOPATAS

Lenkijos episkopato sekreto
rius (jis yra ryšininkas tarp e- 
piskopato ir valdžios) vysk. 
Chromanskis, gavęs vysk. Kacz
mareko pasiteisinimą, 1959 bir
želio 19 valdžiai rašo:

LIUBLINO katalikų universiteto studentės savo beri- tenkinimo bei pasipiktinimo 
drabutyje. (Bus daugiau)

“Derybose be paliovos už ge
resnius santykius su komunisti
niais režimais turime niekad 
neužmiršti, kad jų sistema ir 
mūsiškė skirias iš pagrindų 
kaip vergija ir laisvė”.

KAS KENKIA TAIKAI 
PAČIOJE AMERIKOJE

Vyskupai giliai ir prasmin
gai žvelgia į pačios Amerikos 
vidaus gyvenimą. Primena, kad 
taikai labai pakenkia tos jėgos, 
kurios griauja moralę, sėja ra
sinę neapykantą, ardo šeimos 
ryšius, didina egoizmą turtus 
bekraujant.

Tačiau su ypatingu aštrumu 
vyskupai įspėja, kad Amerika 
savo galvojime ir vertinime 
sumaišė laisvę bei taiką su lais
vės bei taikos vaisiais. Tuos 
vaisius ima branginti labiau už 
pačią taiką ir laisvę. “Užuot 
skelbę laisvę, kaip mes tai da
rėm savo istorijos sunkiais lai
kais, mes taip imam branginti 
mašįųų, kąįorijų-Jr-j^lonumų 
programą, kad šiuos laisvės ir 
taikos vaisius pavertėm pačios 
laisvės ir taikos pakaitalais, 
šiandien per dažnai pasauly yra 
manoma, kad dabar, kai mes 
kalbame apie Amerikos gyveni
mo stilių, mes tegalvojame apie 
aukštesnį gyvenimo standartą”.

“Tarptautiniuose santykiouse 
mes dažnai veikiame, lyg pra
monės gaminiai ir gamybos 
metodai tėra vienintelė mūsų 
duoklė kaimynų gerovei. Mes 
sudaromė įspūdį, kad materia
linė pažanga tėra mūsų vyriau
sias, jei ne vienintelis, rūpes
tis ... Tuo mes tylom prisi
ėmėm materialistinę komuniz
mo filosofiją savo gyvenimo ke
liu. Mes siekiame savo gyveni
mo pastangom patenkinti kū
ną ir, paradoksas, leidom ko
munistam perimti žmonių min-

Katalikiškoji akcija yra pa
sauliečių apaštalavimas, vado
vaujamas Bažnyčios hierarchi
jos. Popiečius Pijus XI, kuris 
ypatingai yra' pabrėžęs katali
kiškos akcijos reikšmę, raginte 
ragino, kad visi katalikai “bū
tų apaštalai, nes reikia, kad pa
saulis neliktu neveiklus”. Jis

Katalikų Bažnyčioje parapija 
yra tai, kas visuomenėje šei
ma. Kaip be šeimos nesilaiky
tų visuomenė, talpu-be parapi
jos negalėtų veikti Bažnyčia. 
Bažnyčios valdymas, mokymas 
ir pašventinimas atsiremia pa
rapija. Kun. Stasys Yla parapi
ją yra net pavadinęs “mažąja 
Kristaus Bažnyčia”.

Parapija sudaro sąlygas gar
binti Dievą prieinamiausiu bū
du. Prisitaikoma prie papročių, 
kalbos, tautybės, rasės ir kitų 
skirtumų. Taikomasi dėl to, 
kad Katalikų Bažnyčia neatme
ta nieko, kas yra^žm^giška ir 
kas gali būtfe pašventinta. Kiek
vienas pašventintas dalykas 
Dievo akyse yra geras.

Lietuviam nebuvo gera, kai 
jie prieš daugelį metų keliavo 
Amerikon ir čia nerado parapi
jų, kokias turėjo savam kraš
te. Tai sudarė sunkumų religi
niam jų gyvenimui. Tad ir ne
dideliais dar būreliais gyvenda
mi, kūrė lietuviškas parapijas 
ir statė savo bažnyčias. Apie 
jas susidarė lietuviško gyveni
mo židiniai.

Tiem židiniam. padaugėjus, 
iškilo reikalas bendros jung
ties. Taip atsirado lietuvių ka
talikų bendrinės organizacijos, 
kaip Susivienijimas, Lietuvos mom priemonėm. 
Vyčiai, Moterų Sąjunga, Darbi- *
ninku Sąjunga ir k. Jas sujun
gė Amerikos Lietuvių R. Kata- Kongresan šiom dienom su- 
likų Federacija. sirinkus, Amerikos Lietuvių Ka

talikų Federacijai tegali būti 
vienas rūpestis: kaip palaikyti 
gyvą, veiklų ir nenutrūkstamą 
ryšį su parapijom ir draugi
jom, kuriose lietuviškumas pa
mažu blėsta. Yra vis daugiau 
tendencijos išsijungti iš lietu
vių katalikiškos akcijos arba 
remti ją tiktai žodžiais, o veik
ti nepriklausomai, “nesuderin
tai ir nedisciplinuotai”.

Mūsų karščiausias linkėjimas, 
kad kongresas rastų būdų ir 
priemonių uždegti ta kaitra, 

turi būti išjudintas priimti ’ kurios 'seniau nestigo kuriant 
Kristaus mokslą visose gyveni- gausias lietuviškas parapijas ir 
mo srityse, šiam uždaviniui draugijas.

ntei MM0O«ni Ir Brūžinami autoriam* pražant. Pavarde padratyti straipsniai nebū
tinai HreMkia redakcijos (toornon*. Už sketoimų turinį ir kalba redakcija neatsako. 
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KOKĮ KELIĄ SIŪLO 
AMERIKAI VYSKUPAI

“Mes turim įtikinti pasaulį, 
kad mūsų pramonė, mūsų auk
lėjimas, mūsų technologija yra 
skirtos tarnauti ne tik kūnui, 
bet ir laisvai žmogaus dvasiai; 
kad mūsų duoklė žmonijai rei
kia matuoti ne doleriais ir ma
šinom, bet laisvės ir žmogaus 
asmens vertingumo dvasia”.

Federacija turėjo ir tebeturi 
du uždavinius: katalikiškos ak
cijos ir lietuvybės palaikymo.

sprendimas sunkiai prislėgs 
Bažnyčios ir valstybės santy
kius ir bus priežastimi didelio 
dvasiškuos ir tikinčięję nepasi*

ALOYZAS BARONAS

VIENIŠI MEDŽIAI
ROMANAS

(25)
Išsigandęs stovi ūkvedys ir Dalia. Netoli jų ra

miai ant tvoros sėdi šimulis.

Bruknys sėda prie akmenų krūvos. Akmenys kie- —Sveikas. Bijai pasibelst. Taip sau galvoji prie —Elena prašė, kad kūną leisčiau laidoti kapinė-
ti. Kvepia žolė. Čirškia žiogas. Loja šuo. Nukrinta durų, lyg bijodamas įeit kaip jaunavedžiai se. Duktė turėtų žinoti tėvo kapą.
žvaigždė. Nubrėžia akimirksnio liniją. —Užsimąsčiau, klebone, užgirdau giedant ir kaž- —Prakeiktas Kaino amžius, —taria tyliai, —dė-

Bruknys jaučia vėsumą ir nusipurto kaip arklys. ko graudu paliko. Taip lyg prie grabo stovint. jom pastangas išlaisvinti o jie mušasi.
Kyla mėnulis. —Prašau į vidų. Nereikia geriau apie tai galvot, _ _. ............................... ,
Kurkia varlė. nors kas gi žemėje apie tokius dalykus kada nors , tl DieZ-S • vlsiems galles^ngas, sa-

' Krinta rasa. nepagalvoja. Niekur žmogus nepabėgsi nuo to pa- ko k'ebonas F ž,un,kazkur to1-™ P™ «™olaidas šū
vi. V..H. vrieria lot, galvojimo, kad, va, ateis laikas kaip žolei nukirstai. ^ęs , paskui vėl tęsia, -aš nemačiau Uoginto.

- • n „r ’ . v r ““ °s % nereikia ki Gal Ps t,uv° užPu,tas lr «-VnesL
žvaigždes. Dangus vis labiau liepsnoja. Visada atei- u^ici*** . , „ , ,
davo rytas. -žinoma, -eina paskui kleboną j tą patį kam- .. “Kas žu,02ĮGaI Pjesmosi, gal velke slapta? Juk

bari, kur buvo seniau, kai dar į risk, žiūrėjo vii- k,ek sen,au Partaan,« 
tingiau ir turėjo kažkokios prasmės gyvenimas.Klebono kieme karveliai vaikšto, klebono kieme 

gaidžiai, ir dainuoja jauna tarnaitė, palikusi dirbti 
klebonijoj, baigusi žemės ūkio mokyklą. Klebonijos 
kieme supa obelys mažus obuoliukus. Diena prisi
sunkusi kažkokio vakaro. Drėgna ir graudi, kaip nu
stojusio verkti vaiko veidas.

—Žmonės vis tebenori ėstis, —klebonas atsisto
ja ir vėl žiūri kažkur tolyn, lyg ten už langų glū
dėtų visa žmogaus menkumo paslaptis. —Dar daug 
tokių dalykų bus. Aš daug vargo esu matęs ir daug 

—O ir šiaip gyvenime prisikelti labai sunku, štai, vargo per tuos metus man žmonės padėjo vargti,
dabar iš griuvėsių lipi ir negali išlipti. Ir dar keli Dabar tie patys žmonės ėda kitus ir tie kiti vėl pas

Jiedu susėda ir tyli. Bruknys jaučia, kad klebo
nas prislėgtas ir kalba tik dėl kalbėjimo:

Bruknys žiūri į triukšmaujančias duobas ir skau- 
. džiai šypsosi. Jis norėtų palikti viską ir bėgti at

gal 4 Ameriką. Bet ten negalima senti. Ten muša , . klebonijos Dasistates mašina ieina metai’ k dar Ir visa tai' bus nurašyta. mane eina,
senį. Senti reikia čia. Ir mirti. Kovoti prieš mirštant. y * Bruknys Miglotu ir sunkiu žingsniu ^ Žmogui atrodo, kad metai yra niekai, bet kai gauni —Ne, dabar niekas su negyvais nekariauna. —
Pamatyti žaliuojantį ūkį. Modernų, kaip tame eilė- J ? du ar tris metus kalėjimo, tada pajunti, kokie metai Bruknys žiūri kažkur į sienoje esantį tašką, —dabar
raštyje. P™ klebonijos durų Bruknys stabtelia. Viduj yra svambūs. Nuolat, klebone, yra graudu. Vaikšto gali visi ramūs būti, niekas nemes ant rinkos ir ne-

jis girdi kaip niūniuoja klebonas kažkokią giesmę ir karvės, auga medžiai, mokosi vaikai, o aš vis vienas.
Saulė leidžiasi. Medžiai virpėdami vis kaskart Bruknys nori atspėti melodiją. Jis galvoja, ir jam Jei kas man grąžintų tą laiką, kai aš tik baigiau

ateina mintys apie kapus, mirtį ir pakasynas. Varpi- akademiją, suprasčiau, ką reikia daryti. Tačiau niekas
. . - nėj rėkia, varnos. Brukniui graudu ir jis nori sukti negrąžins, ir todėl aš iš ūkio niekam nieko negrą-

yienas savo rugius ir vasarojų. Jie veš iš daržinės atgal, važiuoti namo ir gulėti savo sode ar sėdėti žinsiu. Ateina vakaras, paskui vėl diena. Ir aš gal-
? J?®,. ?enos neliks Brukniui. Bet tik gonkose. Tegu sukasi žemė, vistiek ji turi pabaigą. voju, kam liks mano tėvo turtas. Taigi ir eina taip 

laikinai. Policija suvarys juos atgal. Ir bus muštynių. j0 gyvenimo stiklas pilnas. Baigia prisipildyti. Me- viskas po šv. Mykolo tremtinių.
Tvarka atstatoma griaunant. tai guli išbarstyit keliuose kontinentuose. Ar kada -Nekeik, Vytai. Ar tu žinai, kad Uogintas nu-

).s mylėjo b, vilties. Jei buvo meilė be vilties, ji Vataj .yų? Elena buvo verkdama atė-
bu™ ,ktat Be‘ t“rbu* tokl<? neb“™- J,s ™ ,k«JK,r! jus. Dabar ji laisva. AUneni, ką tada kalbėjom. Da-
sieke ir Ukėjėsi. Tai jau nebe meilė, o mainai. Duodi Lr ji laisvi Jeigu tauūvibu’
ir lauki ko nors iŠ kito.

labiau išsitiesia žolėj, kieme ir upelio melsvam van
deny. Žmonės brenda laukais. Jie rytoj pjaus kiek-

Grįžti atgal į Ameriką. Ne, tęsti nuolatinę ko
vą. Praeis visa generacija. Ji bus nurašyta. Ji turės 
mirti, kad gyventų kiti. Jos vaikai turės išbristi iš 
nakties į rytą. Taip visad Lietuvoj buvo. Bet buvo

laikys keletą dienų. O antras dalykas — tai Valnys 
kaltas. Jis perdaug kalbėjo. Galbūt norėdamas mirti. 
Keista, bet rimtai šnekant, jis mirė už savo tiesą, 
žmogus, nors jame sėdėtų velnias, vistiek lieka žmo
gumi. Aš taip seniai sakiau ir taip sakysiu.

—Aš nepateisinu jokios priežasties. —klebonas 
taria lėtai lyg melsdamasis, —tačiau aš suprantu, 
kad žmogus buvęs Sibire ir praradęs daug savo arti
mųjų. negali susivaldyti.

ir žiburių. Jie neužgesdavo. Ateidavo rytas. Ir ta pa
ti aušrinė ir vakarė.

—Ko gero Juozą jau pasodino. —Bruknys abe-
Bruknys krūptelia: jingai išt3ria ir tuo Padiu mctu virtuvės įeina

Staiga atsiveria durys. Klebonas stovi tarpdury —Juozas. Argi jam buvo maža duonos ir kerš- Uogintas ir ramiai, su patyčia veide, sako:
vienplaukis ir sako: to? Juk jį patį dabar pasodins. (Bus daugiau)

:s
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SOMETHING GOOD COMING!
Increased dividend of

Kad tarptautiniai eucharisti-

NGSBANK

mo,

Vardas ir pavardė

Vardas ir pavardė

Siunčiu

Viso $.

(Datai Tekt. CHaprl 6-4724

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to.

Charles Darvin šiemet yra 
minimas visame kiiitnringąrne 
pasaulyje. 1858 lapkričio 24 pa
sirodė jo knyga vardu "The 
Oriain of* SnadM hv tnuns of

Visų pirma reikia žinoti, ko
kia vietą tas mokslininkas uži
ma ’ visos žmonijos gyvenime, 
žmonijos minčių pažangoje Jis 
turėjo suteikti kokių nors nau-

Viena proga Miuncheno kardi
nolas paaiškino, kad tie žo
džiai parinkti dėlto, kad mūsų 
dabartis esanti persunkta mir
ties baime. Iš šv. Eucharistijos 
paslapties turi išplaukti ant
gamtinių jėgų pasaulio gyvy-

riką. Bot, pridėjo, septyneris 
motus laukti tai ilgoka.

Turskai nebuvo aišku, ką jis 
galvoja, sakydamas apie septy
neris metus, bet ji atsakinėjo: 
“Mes visada pasirengę priimti 
svečius, ar jie kviesti ar ne
kviesti”.

Trečia, kiek tas mokslininkas 
pagreitino išradimą, kurį kitas 
būtų aptikęs, pav. Kolumbas 
atradęs Ameriką, Flemmingas, 
atradęs peniciliną Visi žinome, 
kad ir be Kolumbo kas nors 
būtų Ameriką atradęs. Klausi
mas,* kiek laiko būtų praėję, 
kol kitas tokią kelionę būtų at
likęs.

Ateinančiam kongresui duo
tas motto iš Evangelijos (Jon. 
6, 52): “Dėl pasaulio gyvybės”.

pietūs. Pirmos rūšies Me- 
taviškas maistas prieina
momis kainomis.

įvairių daiktų, kurie randasi mūsų sandėliuose. Savo 
klijentams mes siūlome visus daiktus URMO KAINA.

Išpardavimo laikas nuo lapkričio mėn. 20 dienos iki gruo
džio mėn. 31 dienos. Mūsų kontora yra atidaryta kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 1 
vai. p.p. iki 6 vai. p.p. Mūsų adresas:

Dabar pažiūrėkime į Darvi
no garsumą.’ Iš katalikų pusės 
galima būtų paklausti, ar mums 
katalikams jau yra toks reika
las garsinti Darviną, kuris ka
talikybei yra tiek nuostolių pa
daręs ir šiandien tebedaro? Į 
tai reikia atsakyti: garsenybė 
gali būti absoliuti ir reliatyvi 

(Bus daugiau)

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

(Money Orders), Mutual Funds 
Kreiptis:/

■— Moterys dvigubai geriau 
atlaiko vėžio operacijas. Ame
rikos draugija kovai su vėžiu 
paskelbė statistiką apie West- 
chester County ligoninėse vė
žio operacijas. Buvo padaryta 
8079 operacijos. Apie pusė jų 
buvo moterim. Tačiau po ope
racijos praėjus 5 metam mote
rų buvo gyvų dar 37 proc., o 
vyrų tik 20. Vyrai sirgo dau
giausia plaučių ir kvėpuojamų 
organų vėžiu. Po šios rūšies vė
žio operacijų tik 3 vyrų pro
centai gyveno po 5 metų. Mo
terų daugiausia buvo krūties 
vėžio operacijų. Jų buvo po tiek 
pat laiko 50 proc. gyvų.

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpi dyti ir 
pasiųsti adreso:

DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas išlai
das, o nudelsimas atsiliepia laikraščio leidimui.

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

' Ką mes vadiname dideliais 
žmonėmis? Kasdieniniame gy
venime dideliais žmonėmis va
dina kariškius, mokslininkus 
— kūrėjus ir šventuosius. Visi 
jaučiame, kad tie žmonės nėra 
kasdieniški, paprasti. Jie gyve
na ir aukojasi kitiems. Ir tie 
kiti — tai mes. Visi žinome,

Šiuo metu Bavarijoje suka
mas kultūrinis filmas “Šaukiam 
pasaulį”. Pro žiūrovų akis pra
lėks vaizdai iš Vokietijos reli
ginės ir socialinės buities, ir 
jie išgirs Miuncheno ir Freisin- 
go kardinolo J. Wandelio bal
są, kviečiantį viso pasaulio ka
talikus dalyvauti tarptautinia
me eucharistiniame kongrese, 
kuris įvyks 1960 vasarą Miun
chene.

proc. 
rūko,
proc.

kad priešui užpuolus, kariškis 
mus gina, nors ir gyvybę jam 
tenka paaukoti.-Už tai jį my
lime.

Gerbiame ir mylime taip pat 
mokslininkus. Jie sunkiai dir- 

me Shrevsbury miestelyje, An- - ba, kad išaiškintų naujas gam- 
glijoje. Kolto sutapimas! įmygiai tos jėgas, paslaptis, kad pada
lą pačią dįeną ir tais pačiais rytų mūsų gyvenimą lengvesnį, 
metais kaip ir Darvinas, gimė 
kitas tymus žmogus ir garsus 
kitoje srityje, Abrakam Lin
coln.

Darvinas vieniems yra pra
našas, išaukštintas, išgarbintas 
mokslininkas, o kitiems — tik 
heretikas, bedievis. Daugelis, iš
girdę jo vardą, nieko geresnio 
negali apie jį pasakyti, kaip 
tiktai: “Tas beždžionžmogis”. 
Daugelis žmonių jaučia, kad 
Darvinas savo mokslinėse pa
žiūrose turi priedų, kurie įžei
džia jų religinius jausmus.

Kaip iš tikręįę yra? Ar Dar
vinas buvo didelis žmogus ar 
tokį jį padarė tik jo garbinto-

General Parcel and TraveI Agericy, Hartfordo skyrius 

daro prieššventinį išpardavimą

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

tė, ir niekas negalįs jai įsaki
nėti, rusas reikalavo, kad pri
sėstų prie jo stalo. O tuo tar
pu Turska sukosi iš pakvieti- 

girdama jo anglų kalbos
akcentą. Tai labai patiko rusui.

Rusas džiaugėsi, kad galės muzikai ir visiem išsiskirstyti.
susikalbėti, kai atvyks į Ame- (bus daugiau)

vation or Favoured Račas in 
the Struggl© of Lito". Visa pir
moji laida, kuri susidarė iš 
1250 egzempliorių, buvo pirk
ta pirmą pasirodymo dieną. 
Tuojau ‘pat Darvinas pradėjo 
ruošti antrąją laidą, kurios bu
vo atspausdinta 3,000 egzemp
liorių. Darvino laikais išėjo iš 
viso šešios laidos; paskutinioji 
laida yra dažnai perspausdina
ma ir laikoma išreiškianti ga
lutinę Darvino pažiūrą.

Kokios įtakos tas veikalas 
turėjo į žmoniją, į civilizaciją, 
į gamtos mokslus, pagaliau į 
visas mokslo šakas?

Visa tai verčia giliai susimąs
tyti, susitelkti ir rasti atsaky
mą. Yra žmonių, kurie visai 
žmonijos istorijai davė naują 
kryptį. Tokiais žmonėmis buvo 
Kolumbas, Liuteris, Marksas, 
Leninas... Prie tokių žmonių 
priklausė ir Karolis Darvinas. 
Visi jie nustatė naujas gaires 
istorijai, gal dar galima sakyti 
daugiau — patys sudarė nau
jos žmonijos istoriją. Kiti mili
jonai žmonių tik sekė juos, da
rė, ko jie mokino.

laisvesnį nuo ligų ,nuo kančių. 
Yra buvę mokslininkų, kurie 
žuvo nuo sprogstamų dujų, nu
sidegino rentgeno spinduliais, 
radijumi, atomine, energija.

Ką kalbėti apie šventuosius? 
Jų paveikslus į altorių keliame, 
prie jų meldžiamės ir stengia
mės eiti jų dorybių keliais. Jie 
visados mums primena didelius 
ir gražius dalykus ne tik šios 
žemės, bet ir dangaus.

Be jokios abejonės mes žino
me, kad nevisi kariškiai ir 
mokslininkai yra lygūs. Kalbant 
apie atskirą mokslininką ar kū
rėją, reikia turėti galvoje tam 
tikrą matą jo didumui įvertin-

visiems, kurie gyvena Connecticuto ir kituose Steituose. 
Svarbus pranešimas tiems, kurie siunčia 
siuntinius į Lietuvą, arba į kitus kraštus.

Broadway Office:
135 BROADWAY, AT BEDFORD AVENUE 

Additional Banking Hours—Monday Evenings until 7 P.M. 
MEM8ER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

(Atkelta iš 2 psL) 
priedais ir kirstaliniais auska 
rais. Ji buvo dėmesio centre. 
Tuojau vienas jaunas rusas į- 
sispraudė į lenkų būrį ir ga
lantiškai pakvietė amerikietę 
šokti, kalbėdamas visai gera 
anglų kalba. Kai ji lūkuriavo, 
neapsispręsdama šokti ar ne- Staiga rusas prašnekp: 
šokti, rusas tuojau padrąsino: "Ąš R vis© negaliu suprasti, 

Icpdei jūs su manim kalbate.
— Amerikos vidurinių mo

kyklų mokinių berniukų ket
virtadalis, o mergaičių aštunta
dalis rūko. Tokias išvadas pa
darė “American Journal of

1883 MAJMSON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

tRidgewood) 
TeL EVergreen 2-6440

Eastem Parkway Office:
539 EASTERN PARKWAY, AT NOSTRAND AVĖ.

Additional Banking Hours—Monday Evenings 5 to 8 P.M.

niekų ir 10,920 mergaičių Port- 
lando ir Oregono mokyklose. 
Rūkančių mokinių procentas 
didesnis ten, kur abudu tėvai 
rūko. Jei šeimoje rūko tėvas, 
tai berniukai greičiau ima rū
kyti. Jei rūko motina, tai ja 
paseka duktė. Juo klasė vyres
nė, juo daugiau rūko. Parapi
nėse mokyklose net rasta dau
giau rūkančių nei viešose. Ket
virtadalis berniukų ir pusė mer
gaičių sakėsi rūką kasdien. O 
vienas ketvirtadalis surūko per 
dieną po 20 cigarečių. Jei abu
du tėvai rūko, tai jais paseka 
31.9 proc. berniukų ir 18.5 

mergaičių. Jei abudu ne- 
tai rūko berniukų 16.7 
ir mergaičių 6.8 proc.

anticipated for the ųuarterly 
period beginning October 1, 1959, 

with the continuance of

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

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

"Negi tamsta prašysi ;šitų
lenkiškų kiaulių leidimo?" Tars- Argi ne amerikiečiai labiausiai jų reikšmingų minčių, naujų 
ka: “O gal aš esu tokia lenkiš- neapkenčia?" kūrinių, kurių iki jo žmonija
ka kiaulė taip pat?” Bet rusas "Aš matau ne jūsų unifor- neturėjo. Tokiais mokslininkais put,iįc Health” pagal anketas
nesftraukė. Į jo klausimus apie mą, o tik žmogų", atsakinėjo ir kūrėjais pav. buvo Einštei- kuriose dalyvavo 11,060 ber- niai kongresai įgauna vis diles

nės ir platesnės reikšmės kata
likiškojo pasaulio egzistencijo
je, kalba ir Vatikano laikyse
na. Per pirmuosius 25 metus 
(išimtį sudaro tik kongresas 
Jeruzalėje )šv. Tėvas kongre
suose nebūdavo atstovaujamas.
Tik nuo 1906 į kiekvieną tarp
tautinį eucharistinį kongresą 
pradėjo atvykti popiežiaus siun
čiami legatai. 0 nuo 1928 kon
greso dalyviai turi laimę iš
girsti ir paties šv. Tėvo kon
gresui skirtą žodį.

Kaip 1955 Rio de Janeiro, 
taip ir 1960 Miunchene gausus 
lietuvių būrys Įsijungs į pasau
linės Dievo Kūno šventės iš
kilmes. (Eli)

Iš visų laisvojo pasaulio 
kraštų jau ėmė registruotis 
kongreso dalyviai. Itin didelį 
susidomėjimą kongresu rodo 
pietų Amerika. Arti 3,000 pri
vačių asmenų jau pranešė kon
greso sekretoriatui savo norą 
atvykti kongresam Nemaža 
maldininkų grupė su vsyk. 
Schell atkeliaus Miunchenan iš 
Argentinos. Australijoje, Sid- 
ney mieste, vienas katalikiškas JTT* 
kelionių biuras organizuoja pir
mą kartą krašto istorijoje ofi
cialią maldininkų kelionę į 
eucharistinį kongresą. Katalikių 
moterų atstovės iš Afrikos ir 
Azijos yra užkviestos atvažiuo
ti kongresan ir po jo susipa
žinti su vietinių moterų orga
nizacijų bei įstaigų veikla. Jų 
kelionės lėšas padengs Bavari
jos katalikių darbininkių orga
nizacija.

Tad kitais metais Miuncheno 
miestas galės pasveikinti 300 
hierarchų — kardinolų, arki
vyskupų ir vyskupų. Popie
žius Jonas XXIII atsiųs savo le
gatą ir- radijo bangomis pra
šneks į kongreso dalyvius, su
sibūrusius didžiulėje Teresės 
aikštėje.

Pavyzdžiui:
Vilnonės skarelės ..........  .......... $ 1.20
Vi’noniai megztiniai moteriški ....... 3.50
Vilnoniai megztiniai vyriški ........... 4.50
Skustuvai - Solįngen . ..................7. 1.50
Šveicariški laikrodžiai 17 akmenų .. 14.00 
Vyriški batai su kailiukais 8.50
Moteriški batai su kailiukais....... . 6.50
Stiklams plauti rėžtukai ........  ........ L75
Šiltos vilnonės skaros ............   2.00
Impilams medžiaga dvigubo pločio ... 1.20 už jard.

Be to, mes turime didelį kiekį įvairių medžiagų paltams, 
kostiumams ir suknelėms, odas ilgiems ir trumpiems ba
tams vietinės ir užsieninės gamybos ir įvairių kitų daiktų. 

Kas pirks pas mus iš viso prekių už 
50 dolerių, mes duosime 5% nuolaidos.

Inčorporated 1860 
Assets over $139,000,000

nas, Newtonas, Mozartas, Beet- 
hovenas, Shakespeare ir k. Jie 
vadinami dvasios genijais, nes 
praturtino žmonijos dvasios lo
byną taip, kad šiandien žmoni
ja be jų būtų skurdesnė. Jie 
yra dideli, garsūs, žymūs, savo 
dvasia, savo mintimis. Jie yra 
nemirtingi. Ir amžiams bėgant 
jie, tarytum, dar labiau didėja, 
dar labiau garsėja. Jie. yra ne
pavaduojami, nepakeičiami.

Antra, mokslininkai, kurie 
buvo žymūs tuo, kad turėjo di
delės įtakos kitiem mokslinin
kam ir bendrai žmonėm. Pav., 
Pasteuras, kuris atrado naują 
bakterijų pasaulį; Martynas Liu
teris protestantizmo tėvas. Ka
rolis Marksas socializmo tėvas.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0
132 FRANKUN A VENTE, HARTFORD, CON’N.

Prašau siuntinėti Darbininką (pažįstamam, netur
tingiem, ligoniam)

atsakė, kad ji esanti ištekėjusi, Kažin kol būtų galėjus truk- 
turinti dešimtį vaikų ir vyrą, ti tokia kalba. Tačiau Turska 
kurį paliko vaikų prižiūrėti. jautėsi, kad gali būti palaiky- 

“Nemeluok. Aš netikiu, kad u 5370 šeimos “išdavike”, ir 
turi vyrą. O dabar aš įsakau sugrįžo atgal prie stalo, kur bu- 
tamstai su manim pašokti”, pa- v0 susėdę jos giminės. Stepo-
reiškė rusas. Kai Turska pasi- nas siūlė eiti namo. Kai jie 
sakė esanti laisvo krašto pilie- pakilo, apie penkiasdešimt ru

sų karininkų lydėjo amerikon- 
ką ligi durų, vis dar prikalbi
nėdami, kad pasiliktų. Turska 
žadėjo ateiti kitą vakarą, bet 
jaunojo karininko tai nepaten
kino. Jis įsakė nustoti grojus

' i 3IBK1V
SS ■ ii '
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IS VISUR
Brangūs lietuviai

Kreipiuosi į jus visus itin 
svarbiu reikalu. Neužtarnauto 
ir negirdėto šiame amžiuje azi
jatiško žiaurumo ir teroro di
delė mūsų tautos dalis išžudy
ta ir ištremta į šiaurės ledy
nus ir tundras. Tas jum žino
ma, aiškinti nereikia. Mirusių
jų neprikelsime, bet sergančius 
ir kenčiančius negi galime pa- 

- likti, be pagalbos.
Kas gi paguos tuos mūsų 

brolius, seses, o ypač kenčian- ’ 
čius vaikučius, jei ne mes, tu
rintieji laimę būti laisvajame 
pasaulyje, ypatingai esantieji 
Amerikoje. Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė netylėjo, 
bet pasmerkė mūsų valstybei 
ir tautai padarytą skriaudą. Ji 
nepamiršta to padaryti ir da
bar; ji nuoširdžiai užjaučia

. kenčiančią mūsų tautą ir šelpia 
tremtinius, teikdama iš savo 
išteklių visokių gėrybių. Bet 
skaičius tų gėrybių priklausys 
ir nuo to, kiek patys lietuviai 
paaukos ir sudės. Amerika ska
tina savo piliečius aukoti ge- 

. - riėms tikslams. Ji skatina ir 
tave, lietuvi, dubti savo nelai
mingiems tautiečiams, nes lei
džią Balfui paaukotą sumą at
skaityti iš uždarbio ar pelno, 
apdedamo valstybės mokesčiais.

Mes visi norime laisvos Lie
tuvos, nes už tai kovojame. Ta 
kova eina ne vien tik per po
litinius veiksnius. Organizuotas 
šalpos frontas, tautos solidaru
mas yra svarbus faktorius toje 
kovoje. Kiekvienas gautas siun
tinys su vaistais, maistu ar rū
bais ne vien tik padeda gau
nančiam, ne tik pakelia jo mo
ralę, kad jis nėra paliktas vie
nas, neapleistas, neužmirštas,

Konuslo kalba
tikras, panorės pridėti

Yorke susidarė specialus Balfo 
Vajaus Kęmitetas aukoms rink
ti. Atsiminkite vargstančius lie
tuvius kiekviena proga ir daž
nai, bet ypatingai dabar. Tad 
kreipiamės į visus ne tik į New 
Yorko, bet ir į visų kilnios dva
sios lietuvių širdis: duokite 
Balfui per savo komitetus, ne
laukite, bet duokite skubiai ir 
dosniai. ~ ’ ~-

tukai virs ^taleriais, bet svar-l 
blausia — vaikai išaugs gera-3 
širdžiais, tauriais lietuviais.

Miela sese ir broli, paauko-| 
jęs lietuvio šalpai, prie Kūčių! 
stalo laužydamas plotkelę, žino-' 
si, kad ja daliniesi simboliškai 
su tais, kuriuos sušelpi. Tas 
jausmas suteiks tau ir tavo na-| 
mams šventišką nuotaiką bet i 
ramybę, ir tada tikrai .turėsi'

labdaros reikšmę, ir jie, esu •

Paskelbęs mirties sprendimą, teisino salėj j 
staiga mirė lietuvis teisėjas B. Degasis

NASHUA, N. H.

Nashuos lietuvių kolonija ir 
vėl neteko vieno garbingo sa
vo nario. Lapkričio 14 netikė
tai mirė visų mylimas ir ger
biamas teisėjas Bolic Degasis.

Pereitais metais Nashuoje 
buvo rastas pastatytas vienoje

aikštėje Rhode Island valstybės 
automobilis, o jame gulėjo už
muštas žmogus. Tuo pat metu 
policijos buvo sulaikyti du įtar
tini vyrukai, kurie ir buvo ap
kaltinti, kad tai jų darbas..

Jau kelinta savaitė Manches- 
terio teisme ejb jų byla: Teis
mui pripažinus juos kaltais, 
jie buvo nuteisti pakarti. Kai 
teisėjas Degasis paskelbė teis
mo sprendimą ir pradėjo ap
klausinėti jury komisijos na
rius, ar jie sutinka, tuo pat mo
mentu sukrito ir mirė.

Palaidotas buvo iš šv. Kazi
miero parapijos' bažnyčios lap
kričio 18. Lietuvių parapijos 
bažnyčia gal niekad nebuvo 
taip perpildyta, kaip per tas lai
dotuves. Gedulingas mišias au
kojo parapijos klebonas kun. J. 
Bucevičius, asistavo kun. A. 
Vainauskas ir P. Vaichunas. 
Parapijos vargonininkas J. Ta- 
mulionis ir solistė Olshevska 
gražiai giedojo mišių metu.

' Daugumoje bažnyčią užpildė

YONKERS, N.Y.

Yonkers lietuviai susilaukė 
malonios staigmenos: miesto ta
ryba, pasiūlius I apylinkės ta
rėjui Kennest T. Grosse ir IV 
apylinkės tarėjui Jesse M. Eise 
priėmė rezoliuciją, pavedančią 
miesto majorui proklamuoti 
gruodžio 30 Lietuvių dieną, ry
šium su Yonkers lietuvių pi
liečių klubo 50 metų įsisteigi- 
mo sukaktim.

Atitinkamas raštas, pasirašy
tas miesto majoro Kristen Kris- 
tensen, miesto sekretoriaus ir 
visų 12 valdybos narių, atsiųs- 

bet sukelia dar pasididžiavimą tas Lietuvių piliečių klubo pir- 
savo tauta, maža skaičiumi, bet mininkui John C. Rauski. 
didžia savo dvasia. Ir kitatau- _ Yonkers. lietuviai, pradėję 
čiai jaučia pagarbą tokiai tau- č*a kurtis prieš 60 metų, tokio 
tai. Progai pasitaikius ir jie už- malonaus dėmesio susilaukė intelektualai, nes vien advoka- 
taria mūsų tautą kaip susipra- Pirm4 kartą, 
tusią, kultūringą, vertą nepri
klausomybės.

Primityvus žmogus galvoja 
tik apie savo asmenišką gero
vę. Kultūringas gi, matydamas 
kitą paliegusį, ar kitaip nelai-

KARIUOMENĖS švenėje lapkričio 22 New Yorke šoko J. Matulaitienės vadovaujama tautinių šokių grupė. 
Nuotrauka V. Maželio.

KATALIKŲ FEDERACIJOS KONGRESO PROGRAMA
NEW YORK N. Y. Sveikinimai žodžiu —J. E.
“ " “ vyskupo V. Brizgio ir Lietuvos

atstovo Washingtone J. Rajecko 
Pranešimai:
a. Centro Valdybos, b. Aps

kričių valdybų, c. Kultūros In
stituto,, d. “Dainavos” stovyk
los.

Amerikos Lietuviu Romos Ka
taliku Federacijos 35-jo Kon
greso 1959 lapkričio 27-29 New 
Yorke, Commodore viešbutyje, 

darbotvarkė

sui Rengti Komiteto pirminin
kas prel. J. Balkūnas:

a. Malda — prel. Ign. Alba- 
vičius,

d. Lietuvos ir Amerikos him
nai,

c. Prel. J. Balkūno atidaro-. - .. »masai žodis,
d. ALRK Federacijos Centro

Valdybos pirmininko inž. A.

— Liepojos vysk. Antanas 
Urbšys, kurs dabar tremties 
dienas praleidžia Barcelonos 
mieste. Ispanijoje, šiemet lap
kričio 29 sulaukė 80 metų. Jis 
yra lietuviško kilimo ir gerai 
lietuviškai kalba.

— Knygų biblioteka nebus 
. pilna, jeigu neturėsi šeiniaus, 
Krėvės, Vaižganto, Savickio. 
Pietario ir kitų žymiųjų rašy
tojų veikalų. Naudokis dabar 
knygų išpardavimu, jos atpigin
tos nuo 25 iki 90 proc. Sąra
šai gaunami: Gabija, P. O. B.' 
355, Wyandanch, N.Y.

—Stamford, Conn., lapkri
čio 28. šeštadienį, Balfo sky
rius ruošia rudens balių Old 
Fellovvs Hali, 14 Suburban Avė. 
Programoje tenoras Vilius Bra
žėnas, pianistas Alan Bucher ir 
rašytojas Jonas Rūtenis. Pelnas 
skiriamas Balfo šalpos reika
lam.

Pietų pertrauka iki 3 vai.
Leonardo Simučio paskaita 

“Mūsų pareigos Lietuvai”.. Ko- 
referentas Kazys Mockus.

Kun. dr. V. Bagdanavičiaūs 
paskaita “Katalikų akcija”. Ko-

Lapkričio 27, penktadienį.

9 vai. ryto Aušros Vartų 
bažnyčioje pamaldos į šv. Dva
sią, Mišias aukos prel. J. Bal
kų nas, pamokslą sakys prel. 
Pr. Juras.

10 vai. ryto atstovų ir sve
čių registracija Commodore Rudžio žodis,
viešbuty. e. Prezidiumo ir komisijų

11 vai. Kongreso atidarymas (spaudos, rezoliucijų, nominaci- . referentas Vytautas Volertas.
—ALRK Federacijos Kongre- jų, mandatų) sudarymas. .Diskusijos paskaitininkų iš-

- keltais klausimais.
7 vai. vakaro atstovų ir sve

čių susitikimas vaišėse Baltijos 
Laisvės namuose.

Lietuvis mokytojas New Yorke 
' prieš 300 metų Lapkričio 28, šeštadienį.

Lapkričio 15 baltų namuo- vykimo ir pirmosios aukštesnės 8 vai. ryto Aušros Vartų baz- 
tų iš Nashuos ir kitų kaimyni- se įvyko New Yorko Lietuvių mokyklos New Yorke atidary- nyčioje pamaldos už mirusius.

J. Bražinskas nių miestų buvo apie 90. P.S. Prekybos Rūmų susirinkimas, mo sueina 300 metų. Dr. K. Mišias aukos prel. J. F. Baltu-
. kuriame dalyvavo apie 50 narių Kuršius New Yorko archyvuo- sevičius.

3ALTIM0RES ŽINIOS
Iškilminga novena,’ kuri įvy

ko šv. Alfonso bažnyčioje lap- 
mingą, negali nuryti kąsnio kričio 16 ir 24 d.d.. praėjo la- 
duonos. nepasidalinęs su nelai- bai įspūdingai. Dalyvavo gau- 
m i ogesniu. sios minios maldininkų. Nove-

Kaip kiekvienais metais apie nos pamaldos buvo laikomos 
Kalėdas, taip ir šiemet New penkis kartus per dieną, o pir- 

..................... madieniais septvnis. Novena bu- 
\ W-S_A ...................... vo reklamuota miesto laikraš

čiuose ir ji įvyksta kasmet.
Lietuvių postas 154 lapkri

čio 15 dalyvavo mišiose 8:30 
Alfonso bažnyčioje ir tuo įsi
jungė į legijonierių žygį “Back 
to God”. Jie patys stengiasi 
praktikuoti religiją ir ragina 
kaimynus sugrąžinti Dievą į 
jų kasdieninį gyvenimą.

Naują katedrą pašventinant 
lapkričio 15 iškilmingas mišias 
aukojo šv. Tėvo atstovas arki
vyskupas Egidie Vagnozzi. Pa
maldose dalyvavo apie 200 vys
kupų ir kardinolai Spellman ir 
Mclntyre, taip pat dalyvavo ir 
šv. Alfonso parapijos kunigai rfitt iJJitestj'iš tend^eni 
kaip vyskupų palydovai. Kated- narįu 
ra paskirta Marijos garbei ir

ir svečių. Susirinkimui vadova- se visur žymimas kaip “late 10 vai. atskiri jaunimo, mo- 
vo vicepirmininkas Jonas Va- Professor in Lithuania”, o stu- ; terų ir vyrų posėdžiai Commo- 

suteiktas aukas ir malonų ku- laitis . dentų sąrašuose Leideno uni-
nigų priėmimą. Kas negavo 
plotkelių arba naujų kalendo
rių, gali įsigyti klebonijoje.

Mokyklos vaikučiai dabar 
ruošiasi kalėdinei programai, 
kuri bus gruodžio 13 šv. Al
fonso salėje. Pradžia 3 v. po
piet.

Lietuviai sportininkai Jonas 
Jonaitis (Unitas) ir Aleksand
ras Sadauskas (Sandusky), ku
rie žaidžia Baltimorės Colts 
futbolo komandoje, ypač pasi
žymėjo paskutinėse rungtynė
se su Green Bay Packers.

dore viešbutyje. Paskaitas skai- 
_. . , . A ., . versiteto, kame jis studijavo tvs-Biznio reikalais Amerikoje J -

besilankantis inž. Vytautas Di
džiulis, stambios . “Distral”
bendrovės Bogotoje direktorius 
ir dalininkas, papasakojo apie 
Kolumbijos ekonominę pažan
gą, ateities prespektyvas ir apie 
ten Įsikūrusius lietuvius. Jo 
pranešimas susilaukė didelio 
susidomėjimo. . {

Vicekonsulas Anicetas Simu
tis papasakojo apie dr. Alek
sandrą Karolį Kuršių fdr. AI. 
Carolus Curtius}, nuo kurio at-

mediciną, užrašytas kaip “no- a. Jaunimo posėdyje’ — Ar- 
bilis lithuanus”. Prekybos Rū- vydas. Barzdukas, b/Moterų po- 
mai nori tai atžymėti pamink- sėdyje — dr. Ona Labanaus- 
linės lentos prikabinimu prie kaitė ,c. Vyrų posėdyje — An- 
namų toje vietoje, kur stove- tanas Masionis.
jo pirmoji New Yorko miesto 
mokykla. Vedamos derybos su 
namų savininkais, čia daug pa
deda Neris Internat. Co. direk
torius dr. Juozas Kazickas ir jo 
pagelbininkas John J. Callagan.

Dr. J. Kazickąs padarė labai 
įdomų pranešimą apie savo ke
liones po Indiją, šventąją Že
mę ir medžioklinę iškilą Alias-

ROCHESTER, N. Y.
Petras Mariukas yra pavyz- pertuaran įtraukia tik lietuviš- 

dingas Bendruomenės valdy- kas dainas. Juozas Strolia ak- 
bos iždininkas. Nario mokestį tyviai reiškiasi lietuviškos mu- 
jis renka lietuvių salėse, prie zikos pasaulyje, gyvai susiraši- 
bažnyčių. piknikuose ir net ap- nėja su lietuviais muzikais net 
lanko šeimas. Taip baigia iš- ir už geleanės uždangos.

Mokytojauja vietos mokyk
lose bent keli lietuviai, šiemet 

. Naujųjų Metų sutikimą ruo- baigusi Buffalo universitetą Al-
payadinta Manja mūsų Ka- Rūgštelio Lietuvių Bend- dona Miškinytė dirba B. Frahk- 
ra«^<er • ri r i r v ruomenės valdyba šv. Jurgio lin gimnazijoje. Ten pat dirba

Sodailietes dabar platina kny- parapijos salėse. Organizuoja- ir jaunas, Rochesterv gimęs 
, gėlę anglų kalba apie Šiluvą ir 

taip pat rengiasi aplankyti se
nelius prieglaudose, nunešda- 
mos joms dovanų Kalėdoms.

Kalėdojimas, metinis para-

ma vietinių pajėgų linksma pro- lietuvis Pranas Mockevičius.

piečiu aplankymas, jau baigtas. L»«f. Stud. Sąjungos Roches- 
Klebonas padėkojo visiems už Le™ s*?'na1U5 suda,r° 

. E. Vasiliauskas, (jžemyte ir V.
—PAPIGINTA KAINA Dar- Keibaitė 

bininka galima užsakyti nau
jiem skaitytojam Kalėdų švan- šimtmečio gyvavimo proga ruo

šia specialų klubo veiklos leidi
nį. Klubui vadovauja Pranas 
Puidokas, talkininkaujant Vyt. 
Zmuidzinui ir R. Kiršteinui.

grama; R. Bliudninkas yra pa- Pradinėse mokyklose mokyto- 
prašytas užsakyti pati geriausią jauja Jurgis Zlatkus ir širvins- 
orkestrą. kienė. (b.k.)kienė.

Radijo valanddos klubas de-

čių proga. Užsakant 1960 mo- 
tams kainuoja tik 5 dol. Pada
rykit omalonumą savo artimio- 
siam. Už tą pačią kainą gali
ma laikraštį užsakyti Lenkijoje Muzikas Juozu Strolia yra
gyvenantiem, vergstantiem Vo- lietuvių parapijos vargoninin- 
kietijojo neturtingiem sene- kas ir kartu vadovauja Lietu- 
liam ir esantiem prieglaudose vių Bendruomenės chorui, ku- 
JAV. Jiems laikraštį galima už- ' ris kartu yra ir parapijos cho- 
sakyti prisiunčiant 5 dol. ad- rii. šiuo metu jie rengiasi kon- 

' rew: Darbininkas, 910 Willov- ceriui, kurio pelnas bus skiria-
ninM.7 Avė., Brooklyn 21, N. Y. mas parapijos naudai. Savo re-

koje. Pranešimo pagrindu buvo nas. 
jo paties darytos spalvotos 
filmos, kurių rodymas, ir ko
mentarai užtruko apie valandą.

Po susirinkimo Rūmų iždi
ninkė Mildred Mitchell pakvie
tė pasivaišinti užkandžiais ir 
kavute. Rep.

Pietų pertrauka iki 2 vai.
Naujos konstitucijos priėmi

mas.
Rezoliucijų priėmimas.
ALRK Federacijos Centro

Valdybos rinkimai.
Kongreso užbaigimas:
a. Kongreso pirmininko žo

dis, b. Malda, c. Lietuvos him-

Banketas Commodore vieš
butyje 6:30 vai. vak. Bankete 
kalbas sako amerikietis kalbė
tojas ir Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone J. Rajeckas.

šokiai Commodore viešbu
ty nuo 9 vai. vakaro iki 1 vai.

COAL COKE FUEL OIL
Prompt deliveries 
Brooklyn - Queens - Nassau 
Call H Y 1-3200 - 3201 — Days 
Evenings-Saturdays-Sundays 
Call AT 9-6895

VANIDERSTINE ESTATE
32 Hovvard Avė., Brooklyn 21

Lapkričio 29, sekmadienį.
11 vai. iškilmingos padėkos 

pamaldos Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Brooklyne. Mi
šias aukos J. E. vyskupas V. 
Brizgys. pamokslą sakvs prel. 
K .A. Vasys.

Kongresui Rengti Komitetas

Praplečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai
NELAUK PASKUTINES MINUTES. SIŲSK ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS DABAR

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
(Licensed by Intourist)

Pagrindinė įtaiga: 39 2nd AVENUE, NEW YORK 3, N.Y.' — Teirphone AL 4-5456-7 
Skyriai

161 Mani Street 
Paterson T, N. J, 
MU 4-4619

1015 ET Carson St 
PittMburgh 3, Fa. 
IIU 1-2750

2076 Suttcr St, 
San FranctM'o, Cal. 
Fllmore 6-1571

\ PKLSVk'ViMkS garantuotas NIEKO EXTRA NEREIKIA MOKĖTI

—Worcester, Mass., Aušros 
Vartų lietuvių parapijos bažny
čioje lapkričio 28 d. 9 vai. ry
to susituokia Izabelė Savickaitė 
ir Vytautas Žmuidzinas iš- Ro- —’ 
chestęr, N. Y.

— Kun. Kazimieras Kaniaus
kas, O. P., Vienoje. Austrijoje, 
paskirtas šv. Karolio bažnyčios 
klebonu.

— Prof. Zigmui Žemaičiui, 
gyvenančiam Vilniuje, Lietuvo
je, suėjo 75 metai. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvo gam
tos-matematikos fakulteto deka
nas.

— Suomių dienraščiui “Hel- 
singin Sanomat” suėjo 70 me
tų. šis laikraštis daug kartų la
bai palankiai yra rašęs apie 
Lietuvą.

— Simanui Daukantui, Lie- 
Uivo&4>raeities tyrinėtojui ir ra
šytojui, suęjo 95 metai nuo jo 
mirties. Jis mirė 1864 gruodžio
6 Papilėje.

Vysk. V. Brizgio knygą “Ne- 
. gesinkime aukurų”, kurią iš

leido tėvai pranciškonai, pla
tinti paėmė Ateities adminis
tracija.

Knygoje liečiamos šeimos 
problemos.

— 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. Už 
tai nuoširdžiai esame dėkingi. 
Kas norėtų daugiau kalendorių 
gauti, prašoma skreiptis į Dar
bininko administraciją.

Kas norėtų skelbtis Darbininke,
prašomas skambinti

GLenmore 5*7281

CONFUSED
Man’s confused.
Facing faw suit. , 
Mas Insurance būt no Agent 
Poor soul. Mušt call someone. 
Būt who? Confusion natūrai. 
Morai? Buy Insurance 
from Icca! Hartford Agent.
Tbat s us
Deal person to person. 
CaH us, <Jay or night.

ALBERT F PETERS
Office:

116-55 «UE£NS BLVD.
FOREST MILLS. **. Y.

VIrg»n«a 3-1477

■nvws «cawwr mw«wn ctshst . Ąj



LOS ANGELAS, CALlF

pa-

Group Bookingš now being taken for 
Churches - Schools - Organizations

Skaniai valgysite Kalėdų šven
tėse, jei vartosite lenkišką kum

P!
Kiekvienas šiandien žino,

The PLAYHOUŠE West Orangę
Art Theatre - Free Parking

252 Main St., OR 2-9707.
Starts Wed., Oct. 2ist 

Special Accolade! Legion or Decency 
Franz Werfel’s Masterpiece

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vi’nonės skaros ir šalikai

DARBININKAS

k M M M.

N. Y. GUBERNATORIUS NELSON ROCKEFELLER (d.) Los Angelėje tarp respublikonų; iš k. į d. 
Valiukas, Los Angeles respublikonų vicepirm, buvęs Kalifornijos gubernatorius Goodwin Knight.

1959 m., lapkričio 25 d., nr. 79.

RŪPINASI ATKVIESTI IŠ LIETUVOS ARTIMUOSIUS
-ž- Viceprež.- RichardNixon ir 

šen. Tom Kuchel tarpininkau-
; ’ ja kelioms lietuvių šeimoms sa-
7 vo artimųjų iš Lietuvos atsi- 

kvietimo reikaluose. Yra vilties, 
kad kelios lietuvių šeimos su
lauks savo artimųjų.

San Fernando burmistro
Willard Cross kandidatūrai rem 
ti į Kalifornijos legislatūrą, lie
tuvių komitetą sudaro: dr. J.
Jurgilas, B. Budriūnas, B. čiur- išrinko naują vadovybe. Kuo- 
lionis, A. Deringienė, J. Jode- 
lė. J. Kojelis, K. Liaudanskas, 
dr. R. Mason, dr. P. Pamatai-

» tis, R. Rimdžus. G. Rudelis, A.
Skirius, J. Truškauskas, dr. G.
Valančius ir L. Valiukas.

dr. P. Pamataitis, vicepirm. -— 
B. Čiurlionis, A. Deringienė ir 
J. Traškauskas, sekret. J. Ko
jelis ir kasin. G. Rudelis. Pa
mataičiai neseniai yra Įsigiję 
naują namą. Dabartinis jų ad
resas: 5701 7th Avė., Los An
geles, Calif. Telef. AX 2-1615.

Lietuvos vyčių kuopa (133)

pai pirmininkaus Ann Lauri
naitis, kilimo iš Elizabeth, N. 
J., prieš maždaug 10 metų at
sikėlusi gyventi Į Los Angeles. 
Pirmininkės adresas: Miss Ann 
Laurinaitis, 4111 Rosewood Av. 
Los Angeles 4, Calif. Telefon. 
NO 3-1668. Metinis susirinkimas 
įvyko pas Helen ir Ed Bart
kus, kurie jau eilę metų akty
viai reiškiasi Vyčiuose.

mažais kiekiais — trijų, ketu
rių ir penkių svarų skardinėse.

Būkite tikri, kad kur tik ra
gausite šio skanaus Atalanta, 

Respublikonu' vieneto valdy- -Yad^ tikras lenkiškas kumpis Krakus’ ar Ęo.m is^er*!- 
ba posėdžiavo 1959 metų lap- importuotas iš Lenkijos, yra ]0S sportuoto kumpio, zinosi- 
kričio 21 d. pas pirm. dr. P. skaniausias iš visų skanėstų. te’ kad P^«dziate tikrai sma-

Pamataiti. Buvo aptarta visa ei- . . S131 šventes. Gero apetito,
lė einamųjų reikalų. Vieneto Kiekviena rūpestinga šeimi- 
valdyba šiuo metu sudaro: pirm, rinkė. ruošdamosi šventėse 

priimti svečius, gali būti tikra, 
kad visi bus patenkinti, jeigu 
bus pavaišinti tikru lenkišku 
kumpiu, kurio galite gauti vi
soje Amerikoje skardinėse su

Ta-

Nepavyko pereitą savaitgąlį 
beveik visoms mūsų futbolo 
ekipoms Rezervinė parodė vos 
penketą žmonių, tad taškus ati
davė be kovos; be to. klubas 
turės mokėti dar pabaudą. Pir- 

‘ moji komanda prieš gana silp
na Blue Star prakišo 1:4 (0:1). 
Mūsiškiai sužaidė blankiai, ne
parodė komandos vieneto vei
do. žaidė: Naruševičius; Vaitke
vičius, Mileris; McGee, Murphy, 
Didžbalis (Nemickas); Butrimas, 
Hardy, Klivečka, Bagdžiūnas. 
Kleiza: Išskydęs LSK žaidimas, 
negalėjo patenkinti ir didžiau
sio rėmėjo.

Mažučiai vos aštuoniese pra
laimėjo ukrainiečiams 0:7. Fut
bolininkų savaitgalio garbę iš
gelbėjo tik jaunučiai, sužaidę 
lygiąsias su Ghiliana 3:3.

Krepšininkai laikosi ...
LAK krepšinis eina dar be 

pralaimėjimo, nes šeštadieni 
priešininkas St, Methodist ne
atvyko. Penktadieni žaidę jau
niai pirmose savo lygos rungty
nėse įveikė Ed. YMCA 29:24. 
Kitas rungtynes jauniai žaidžia 
šį penktadieni 8 vai. vak. Vy
rai šį savaitgalį rungtynių ne? 
turi, bet žaidžia gruodžio 5, 
šeštadienį, 7 vai. vak. su porto- 
rikiečių Q5.

Užsienio futbolas JAV
Gruodžio 13 New Yorke žai

džia Vienos (Austrija) koman
da, kuri toliau vyksta gastrolių 
į . P. Ameriką. Kitais metais iš 
Vokietijos atvyksta “1860 Muen- 
chen”, techniškai žvilganti vie
nuolikė, kuri pasirodys New 
Yorke ir eilėje kitų š. Ameri- 

jnkt. kos miestų.
Mažučiai žaidžia šeštadienį, 

2 vai. popiet, jaunučiai 3 vai., 
su Eintracht, New Farmers 
Ovai aikštėje.

Jauniai sekmadienį 11:30 vai. 
prieš Passaic, Wayne, N. J.

Pirmoji komanda sekmadienį, 
lapkričio 29 d.,r 2:30 vai. po
piet, žaidžia su Kollsman S.C., 
Glen Ridge Park, Brooklyne.

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESI V- 
VES. SALĖS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACYS ŠTEPONIS

G I M- I N £ M

KALĖDOM IR NAUJIEM METAM
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

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

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abeo. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NĖS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
tZITI) ptihma pirkti vilnones medžiagas doitanom pa- « 
IX.(J 11 čioin žemiausiom kainom mieste? <

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTĘIN, Ine
118-125-130 ORCHARD STREET?

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

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

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti R'f T išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

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

GR 5-4525

DISPLAY

ZACH’S kepykla (buv. Rupprechto) 
123-20 18th Avė, College Point. N.Y. 
^fūs’! specialybė — plakto kremo 
tortai ir rasaioliai. ledų tortai ir 

vyniotiniai
Priimami užsakymai: vestuvių t’r- 
tams. sukaktuviniams p^rengim-ms 
gn“»*ad’C’'fem« ir kt. Atidarą ir sek
madieniais 6-2 vai Už^ar—ta. ’r'-ma- 
dieniais. Skambinti: F L 9-6770.

SUTAUPYSITE DAUG PINIGŲ!
Pirkite mažai varTrtus kosti'-m’is 
(beveik kaip nauji) — nūn $8 75 

Tircedos. Tinka siuntimui i Europą 
Malonui patarnavimas. Didelis pa
sirinkimas. — Atdara, vakarais.

EXPORT CLOTHING CO.
1541 FIRST AVENUE (80—81 St. >
Paul \Vxicker Tel. RE 4-5043

(sklb.) Atletas

užrašais: Atalanta. Krakus, 
la. ir Pom.

Todėl, kai eini šventėms 
sipirkti , prašyk visur tik 
ruoštą valgymui puikų impor
tuotą lenkišką kumpi, kuris 
puikiai šventiškai puoš jūsų 
stalą ir bus tikras skanėstas 
svečiams.

ap- 
pa-

Nepamirškite, kad lenkiškas 
kumpis yra ekonomiškas ir la
bai aukštos kokybės. Visuomet 
minkštas, sultingas, šviežias. 
Kiekvienos šeimos patogumui 
lenkiško kumpio galima gauti

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABA! PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:
Saules Giesme, dr. A. Maceina ...................S3.00
Šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskis . ............ 2.00
Milžinas, Didvyris,.šventasis, dr. P. Gaida 1.00 
Laisvė ir Būtis, dr. J. Girnius . ....... .........  1.00
Vysh. M. Valančiaus biografijos bruožai,

V. Biržiška .......... .... .............................. 1.00
Čia taip pat gaunamo^ visos naujai išle sios lietuviškos 
knygos: ' Draugo”, “Nidos”, “Terros”, Sa ezieėių knygos 
jauivmui, Vokietijoje išleistos “Mūsų Tėvu pasakos” ir 
kitos vaikams knygutės, maldaknygės, plokštelės (ilgo 
grojimo), devocijcnabjos bei kalėdiniai atvirukai.

DARBININKO ADMlNlSTRACIJ \ 
910 Wiroughby Aves Brooklyn 21, N. Y.

CAN YOU CARRY THIS CROSS?
Th<- si'tn o7 the cross is the sįgn of 
heroism. the sign of Christ.

EDMUNDITES. . .
If yni are a genomus young man. 
v.il’ing to cariy it. God can provide 
Untoid strength and touragc.

tcnchcrs
PRIESTS: missionarics

paiish priešts
For Information, write—Vocation Dircctor

s S c

teachcrs
BROTHERS: mmsionarics

skilird craft nien

SOCIETY OF ST. EDMITND, Myntic, Connecttcut

need for the 
Custom in the

ADVEMT MREATH
Everything you 
Advent Wreath
home or school. Fire-resist?nt, 
permanent wreath of pine, can- 
dles, ribbons. prayer cards

all for $4.95

EMIL YEDOWITZ SONS. Ine.
169 Hunter Avenue, Yonkers, N. Y. 

call GReenleaf 6-6300

ADAM R E ALT Y C O.
o f f e r s

A COMPLETE REAL ĖST ATE 
AND INSURANCE SERVICE 

READ ESTATE. SALES 
APPRAISALS. MORTGAGES

& MANAGEMENT INSURANCE 
FIRE, CASUALTY, LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS
FOR FAST ACTION

AND PREFERRED ATTENTION, 
“SEE ADAM FIRST”

ADAM REALrY c O.
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth, N. J.

EL. 4-1570
Adam Stankūnas, Realtor 

Vytautas Kvietkauskas, Salesman

SKANAUS!

KASDIENĄ
jūs galite turėti
šviesia, tikrą LENKIŠKO STILIAUS šventėms KUMPĮ 
importuotą iš Lenkijos įvairiose formose.

• Žinomas visame pasaulyje KUMPIS iš LENKIJOS tiktai gali jus pa- 
tenk/TT — be kaulų, labai maža riebalų ar želatino, skalsus, skoningai 
liesas, minkštas, sultingas, paruoštas' naudojimui — KUMPIAI iš 
LENKIJOS yra nepalyginamai SKANŪS ir labai EKONOMIŠKI.

• IMPORTUOTI KUMPIAI iš LENKIJOS dabar jau galima ^auti 
mažoms šeimoms — trijų, keturių ir penkių svarų skardinėse.

Atsiminkite, kai eisite pirkti, reikalaukite tik IMPORTUOTO LEN
KIŠKO KUMPIO, kad jūsų virtuvė būtų aprūpinta šviežia, skaniausia 
importuota preke.

VISUOMET PRASYK TIK KUMPIO IS LENKUOS
Tikrasis lenkiškas gaminys turi užrašus:

ATALANTA - KRAKUS - TALA - POM . 
"PRODUCT OF POLAND

Dėmesio! Dėmesio!

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

Pitone: ELizabeth 4-7608
Atidarė Elizabethe naują skyrių siuntiniam į LIETUVĄ, 
UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus.
"7 SlUNTINlŲ TimTATYMASn^ARANTUbJAMAS ^

Didelis pasirinkimas vilnonių 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 

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 4-3990 

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODS CORP<
200 ORCHARD STREET 

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

SIUNTINI AM S I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

. (v.’holesale) kainomis.

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

Telefonas: ELizabeth 4-1711 •

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

WEiSS & KATZ, INC.
GR 7-1130187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
-i

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, ši;ko ir medvilnės 

Specialiai žemo*; kainas tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

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

TAUTIEČI AI
Pasinaudokite proga ir 
dovanų savo artimiesiems

pasiuskit
j LIETU

Šiam tikslui Jums sąžiningai ir daug 
pigiau, negu kur kitur, patarnaus:

LONDONO LIETUVIŲ PREKYBOS B-VES 
L1THUANIAN TRADING COMPANY 

atstovas 
JONAS DAUGIRDAS 

BROOKLYN 11» N. Y337 VNION' A VENTE
EV 4-1232 EV 7-4940

- REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE -
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SPKCIAL N0TKB TO OUB MANY 0<JT-(W-TOWN 
CATHOUC GBOUPS WH0 WHX BE $PENDiNG fiKHHB 
TIME IN THE NEW Y(®I, NEW HSSEY AND ,

COCHRAN HOUSE HOTEL įį 83 SPRING STREET, NEWTONk N. J.
50 ROOMS ; . ~ ’

Boston Sunday Globė, lapkri
čio 22 d. skelbia Gedimino 
Šveikausko laimėjimą didžiojo 
Bostono pirmenybėse, drauge 
pateikdamas jo lemiamą parti
ją, kurią Šveikauskas laimėjo 
prieš co-čempioną David Schef- 
ferį.

da šachmatų skyrių Sunday 
Globė, parašė gražų straipsnį 
apie Lietuvių šachmatų klubą, 
dešimtmečio proga, štai ryš
kesnės mintys: “Lietuvių šach
matų klubas jaunas amžiumi, 
vos 10 metų, tačiau su dide
liais pasiekimais. Klubas pasi
rodė 1949 metais, kai Bostono 
šachmatai buvo apsnūdę, Met
ropolitan lyga šlubavo- Liet, 
klubo energingumas, entuziaz
mas ir veikla liguistą šachma
tų lygą pastatė ant kojų. Ji 
kasmet stiprėja ir auga didžiu
moj Lietuvių klubo dėka, kuris 
išauklėjo daug jaunųjų.

Lietuvių klubo nariai laimė
jo Bostono titulus, su pasiseki
mu --kovojo Massachusetts ir- 
Natfjos Anglijos pirmenybėse: 
Lietuvių klubas turėjo- didelių 
laimėjimų lygos pirmenybėse, 
padeda MSCA ir NECA šach
matų organizacijoms ir galop, 
nežinau ką darytume jei Lietu
vių šachmatų klubo nebūtų.

Bostono ir, tikrumoj, visos 
Naujos Anglijos šachmatininkai 
turi būti dėkingi Lietuvių klu
bo tvėrėjui Kaziui Merkiui. Jo 
vardas, mūsų supratimu, stovi 
virš visų kitų, kai kalbama 
apie Lietuvių šachmatų klubą. 
Merkis Bostono šachmatams pa
aukojo daugiau negu kuris ki
tas. Aš esu matęs vyrus, auko
jančius pinigus, atiduodančius 
laiką, bet Kaz. Merkis įveikė 
visus: “he contributes himself”. 
Nežiūrint jo darbo (Lietuvių 

4 klube, MSCA, NECA, Met ly
goj, varžybų kornitetė ir kt.), 
jis randa dar laiko žaisti šach
matais. Jo pasiekimai kores- 
pond. žaidime labai ryškūs. Da-
bar jis žaidžia tarptautinėse
varžybose JAV komandoj”.

JAV pirmenybes, kurias pra-
eitais ir užpraeitais metais lai
mėjo Bobby Fischer, prasideda 
gruodžio 18 d., N. Y. Be Fi- 
scherio dalyvaus Reshevskis, 
Bisguier, Shervin, Rob. Byrnę,

THE FOLLOWING HOTELS HAVE SPLHflHD
CHERRY HILL INN — HADDONFIELD, NEW JERSEY

105 ROOMS - PARKING FOR .500 CARS 
Special Rates for Religious Groupes 
NU 2-7200

VERT BEST IN HOTEL ACCOMODATIONS.

DOUGLAS HOTEL — 15 WWJ.. STREET, NEWARK, N. J.
350 rooms:
SrECiAL CONSIDERATION GIVEN TO RELxJIOUS GROUPES
Ml 2-5100

riuTeu — 12 Wti>T 44th STRKET, N. Y. CITY near
•i.... &^vĄjktaL- u. JMjc- audPrii'iu DiaiKicT - RaDxv> UTi x -

FLANOERS HOTEL — 719 East 11th, Ocean City, New Jersey 
25b KCOMS - FREE PARKING 
Special Kates to Religious Groupes 
EX 9-1000

R e pu b1 i c ■ 
Wine & Iiquor Store

322 Union Avė. BrooMyn 11, N. Y. 
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas |~sSijėž*
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms

Moaerace riates— *u kJ-oinO

i HE CHESTEK HOUSt — CHEbTER, NEW JERSEY 
oo nuuM* — Kt>Ai>UNAx>ixc.
opeciai vonsideiauuu cnveu u> rteugious Groupes

PINE BROOK MOTOR LODGE^..«NE BROOK, NEW JERSEY 
55 ROOMS 
Special Kates to Religious Groupes 
CA 6-2626

PATIO MOTEL — MUNT1CELLO, N. Y.
.30 KOOMS — TelEVIEICiS —■ PARKING
Special Kates To neugious Groupes 
taonuceiio 2a90.

CAROLINA CREST HOTEL — 131 SO. NO. CAROLINA AVENUE, 
A1L.ANT1C CITY, N. J. 
luO rtooms — Keasonaoie Rates — Special Rates to Religious Groupes 
Mi lantic City b-sOla

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

MARLUORUUGH HuTfcL — EAST ORANGE, I.EW JERSEY 
4u KOUAio — KtiasONAisue; RatEe 
Special consideration Given to Keugious Groupes 
CK 5-2811

RITZ CARLTON.. HOTEL 
Boardwalk 4 fowa, , Atlanuc City, New Jersey
iiot nooms—Keasonable Rate—Special considerauon uiven to 

Reugious Groups. AT 4-JOol

Wli_LUW BROOK INN OF WARWICK N. Y. — WARWICK, N. Y.
E^pen au-Tear---rWLNTKK SPORTEy--jg... .

' T K^aSo^die l^tes'—Home Uboking'- Fishing — t-Hour from'-George 
VTasmnguon Bnage. Ask Operator iof Vvarvv.ck N.Y. ao-ibij.

PARKWAY HOTEL SUNRISE HIGHWAY BELLMORE, L.I., N.Y.
KOOMS B Y DAT OR VvrJSK 
witn Modern rnvate and Semi-private Baths 
Reasonabie Rates SUnset 5-0406

TRAVELERS HOTEL - MOTEL 94-00 Ditmars Blvd. La Guardia Airport 
Oueens, L.INY. 2 nūn. waik to Adinimstrauon ,Biag. — 114 Mouern 
rooms - Free TV - rtoom service - Cocktail Lounge - Dining room - 
Memoer: 'Dmers & Esquire CL - Banąuet Facuiues - Free ParKing 
- r ree Limousine Service to Ialewild, todcirom La Guardia. LE 5-1200.

HOTEL BRESLIN 1186 BROADWAY (29th Street), N. Y. City
4o0 Rooms — T.V. Availbble — Singie from $3.00 Daily; Double from 
$o.00 Dany. — Transient - Permanent. Special Kates to Religious 
Groups. MU 5-9600

CONCOURSE PLAZA HOTEL GRAND CONCOURSE at 161st STREET, 
New York. City, Opposite Yankee Stadium. Transient & Permanent. 
Kicchen zfc Kitciienei.ce AparUnents - Complete Room Air Conditionmg - 
Cohvenient all subway & EI trans. - Garage facilities avaii. C Y 3-4UuO.

MINISINK HOTEL PORT JERVIS, N. Y.
62 Rooms - Garage - Parking Facilities. — Single $4.50 to $6.00; 
Double $8.50 to $10.00. — Special Rates to REciGlOUS GROUPS. 
POrt Jervis 3-2277 -

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

HOTEL PATCH0GUE PATCHOGUE, L.L, N.Y.
45 ROOMS. RATES FROM $6.00 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPS 
G Rover 5-0800

ARDSLEY ACRES HOTEL COURT — 560 SAW MILL RIVER ROAD,

60 Rooms - Television - Parking — Special Rates to Religious Groups. 
Single from $8.00 ; Double from $11.00. — Telephone OW 3-2700.

TRADE WINDS MOTOR COURT 1141 YONKERS AVENUE, YONKERS, 
N.-Y.------ 1'e.epiiOne BE 7-04C0.
54 ROOMS - TELEVISION — REASONABLE RATES - PARKING 
SPECIAL KATES TO RELIGIOUS GROUPS.

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

Seidman, Weinstein.

ROOM ■ BOARD

IN NEWPORT, R. I.

LOVELY rooms for retired folks. 
Community living room, big bed- 
rooms, 3 meals a day. Very best 
location in Newport, R.I-. Churches 
& shopping center round the block. 
$35 perweek each person. VI 7-9728 
Nevvpcrt, R.I., Germann Cottage

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

HOTEL REX — 106 W. 47th STREET, N. Y. CITY
SINGLES — $2.75 - $3.00, DOUBLES — $4.00 - $5.00
SINGLE (bath) — $3.00 - $4.00, DOUBLE (bath) $6.00 - $7.00
Special Weekly Rates — Telephone PL 7-6360

POUGHKEEPSIE INN — 23 CANNON ST., POUGHKEEPSIE, N. Y.

NAUJOS PLOKŠTELĖS

120 Rooms - Television - Parking
SINGLE - $6.50 to $10.00; DOUBLE - $8.50 to $15.00. Special Rates 
to Religious Groupes. GL 2-2200. Stephen Anderson, Manager

EOGEWOOO COURT MOTEL — UB. HIGHVVAY #130 BORDENTOWN, 
New jersey — 50 Units - Television - Tile Showers - Wall to VVall 
Carpets - Oil Heat — Reasonable Rates - Special Rates to Religious 
Groupes. Tel. AX 8-2345.

CLINTON HOUSE — U.S. MAIN STREET, CLINTON, N. J. 
30 ROOMS
MODERATE RATES - Special Rates to Religious Groupes 
CLINTON 15 '

LAKE WOOO COURT MOTEL — U.S. HIGHVVAY #130 — DEANS, 
New Jersey. — 25 Units - Spacious Grounds — Mcmber AAA & 
Duncan Hines — Moderate Kates - Special Consideration Given to 
Religious Giovpes. DA 9-3971. '

STRATFORD MOTOR COURT — U.S. HIGHWAY #46 - TOTOWA, New 
Jersey — 70 UNITS — REASONABLE RATES - Special Consideration 
to Religious Groupes

ĖMPLOYMENT AGENCIES

NURSES, RN's—N.Y.
Starting salary, $315 monthly

PN’s—N.Y.
Starting salary, $225 monthly

Schift Differential
4-12. $30 , 12-8, $15
Automatic inereases. many otber bene- 

fits. Actrve -Venera. Hospital.
Call Miss Bailey. TR 6-6600.

GOOO PAYING JOBS vvaiting for 
Maids — Cooks — Housekeepers

Also part time. Steady work. Sleep 
in or out — City or suburbs. AŪ 
conveniences. Mušt have recent re- 
ferences. GUILD EMPLOYMENT 
AGENCY, 200 West 135th Street, 
(Room 112>:Jb Y. City. Take 7th or 
8th Avė. Loc^l to l-35th Street.

PLASTERFNG

VVILLIAM ISHEKWOOD,

Ine.
6 East 46th SL 

New York 17, N. Y. 
M Urna y Hill 7-4782

STORES

FRANCIS MANOR 
LIOUOR STORE,.

2571 France Lewis Boulevard
We Deliver 

FLUSHENG - WHT/ESTONE 
BAYSIDE

BAystde 9-4220

CRAFT
DECORATuRS

H. W. FEMALE

REGISTERED NURSES 
General Duty

Ali Shifts — Day or Night 
$305 per month—$5 mereases every 
6 months—$10 inereases for night 
duty. Supervisors — 325 per month.

40 hour week - room - board 
and laundry, $40 per month. 
PERMANENT POSITTON 

Write or Wire Director of Nurses
MEMORIAL HOSPITAL

RAWLLNS, WYOMING

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio"lietuviškas orkestras
Sav. P. Višnianskaa

31 Spring St, New Britain, Omn.Tet BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ įį
RA YS UQU0R STORE

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

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEJ T
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHABT.ES J RAMANAUSKAS

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

WINES & LIOUORS

McGOVERN’S 
WINE & LIOUORS INC.

Imported and Domestic Wines 
Liquors and Cordials 

Prompt Delivery
’• 278 — 73rd Street, Brooklyn, N.Y. 

SHoreroad 8-4420

BAKERY

HERTLEINS

Noted for Ouality and Specialties 
40-07 BELL BLVD.

BAyside 9-0265

TRAVEL BUREAUS

FOR PLEASURE and BUSINESS

— call — 
WAtkins 4-1110

EXPRESS TRAVEL 
BUREAU, INC.

100 Fifth Avė., New York 11, N.Y.

Išnuomopmas didelis kamba
rys su visais patogumais vien
gungiui. Galima naudotis vonia, 
virtuve. Kreiptis: EV 7-3457

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

% Cl 6-7550. .
Transient and Permanenta — Special Rates to Religious Groupes.

DENNIS HOTEL - MICHIGAN & BOARDWALK, ATLANTIC CITY, NJ. 
475 ROOMS - MODERATE RATES 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
AT 4-8111

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

ORANGE INN — G0SHEN, N. Y.
40 ROOMS. - SPECIALIZING IN STEAK DINNERS - REASONABLE 
RATES TO REUGIOUS GROUPES.
AX 4-5144

MANHATTAN T0WER8 HOTEL — BROADWAY & 76th STREET, N. Y. 
CITY — CoUseum Area — Permanent - Transient — 600 Rooms 
Television — Group and Family Rates.

. SU 7-1900

SPECIAL NOTICE TO OUR OUT-OF-TOWN GROUPES 
WHO WHX BE VISITING NEW YORK TRIS SUMMER. 
WE HIGHLY RECOMMEND THE FOLLOWING RES
TAURANTS FOR DELJCIOUS FOODS - EXCELLENT 

SERVICE - AND REASONABLE PRICES.

FORT HILL Restaurant (Formerly 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 Courae Dinner 
from $2.50. Continuous Music on Sunday. Weddings, Banquets & Parties 

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

“THE HILLCREST” — Combination Tourist H o ūse & 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

KARLO MAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas 
74 ProvSfence Street 

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

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

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

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

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

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO’HS 

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

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

Tei. EVergreen 4-9672
GILDO RESTAURANT

on Manhaset Bay — Port Washington, L. I. N. Y.
Continental Cuisine At Its Finest — LUNCHEON - DINNER - COCKTAILS

Closed Mondays PO 7-9750

To the Villager who wants Real Italian Food make it CASA ALLEGRA 
Under New Management of SANTO, fonner manager of San Rėmo Cafc; RA Y. former 
beadvraiter of Minetta Tavem. Luncbeon 90 c, Dinner* a la carte. 142 WEST 10th ST. 
(Betireea Wavrly PI. and Greenwicb Avė.) — WAtkin* 9-9781 — Closed Mondays

h«w» yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai-

HOTEL WASHINGT0N — NEVVBURGH, N. Y.
150 ROOMS - GARAGE - PARKING
Rates from $3.00. — Special Rates to Religious Groupes. 

, JOhn 1-4200

OLD GOLDENROD —85 Washington Place (East of «th Avenue) 
Featnring New Ekigland Cooking at MODERATE PRICES 

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

BANGA TELEVISION
i Sav. V. ZELENIS

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APplegate 7-6349

nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga-

HOTEL - lOOth STREET & BROADWAY, N. Y. CITY.
Rate* from $3.00 — SINGLES - DOUBLES — Kitchenette Studio 
Rooms. Low Weekly 4c Special Monthly Rates. Transients - Permanent* 
MO 6-7200

BILL’S STEAK HOUSE — 206-02 Hill»ide Avė.. Holli*, L.I.. Tel. HO 5-1252 
On Francis L*tris Blvd. — Plcnty of Froc Parking. On" <>f Qnecn’s Finest 
Dining Places. Fonturing: PRIME STEAKS and INDIAN OCEAN SHRIMP. 
Sunday Dinom. ChePs Specialties Every Mond.iy Night Kftchrn upėn to. 1 A M. 
7 days. Pompndour-Jiootn availahle for Weddings and Privat.- Parties.

Įima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.,
Darbininko administracijoj,

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

910 Willoughby Avė., BrooMyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St, Hillside, NJ., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Brot- 
oklyn 11, N.Y.. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais i krautuves, duodama

BROADWAY CENTRAL HOTEL — 673 BROADWAY. NEW YORK CITY 
DOVyNTOWN AREA. Single* from $2 00 Daily; $13 Weekly Double* 
from $4.00 Daily; $21.00 Weekly. Special Rates to Religious Groupes. 
OR 4-4300. BROADVVAY at 3rd Street.

VVENOOVER FARMS RESTAURANT, Poughkeepaie. N.Y. — Charniing c.untry 
ertate. finest Continental Cuisine served on sn outdoor dining terrace. instde 
dining room. of course. as well as the Wendover Bar. Boneless baked chicken. 
Op«n every day except Monday. 12 noon to 9 3n p.m l.unrheop from 32.00. 
dinner from 33.50. Dan«ing Saturday nights under the .stars. also in main 
lounge. Nightly entertainment. AXrr>lnHtęr 7-2842

STEVE PHILIPS RESTAURANT — 1144 Yonkers Avė., Yonker*. N.Y. 
Oay. popotar spot specializing' m prftne riba, steaks. lobatera. chopa. home- 
baked pntriea. L 12-3,. 91.75-93; D 5-10. Sunday from 12. 83-.N: ■ •» e*rte

HOTEL CARTCTET ■— 208 WEST 23rd STREET (Cor. 7th Avenue) 
PERMANENT A TRANSIENT. Ali i and 1 Room Suttea wtth pantry 
and bath. Air Conditioned rooms and T.V. on refluest, CėntraHy Located

SEAVIEW RESTAURANT, 188-11 Linden Blvd. St. Alban», L. U N.Y.
. St. Albina newe«t and me»t intimate Olning Spėt. Reaaonabta Prie**. Cortteua

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

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

Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

CHABT.ES


Už

.LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Gros Joe Thomas orkestras iš 
10 asmenų.

Antanas Masiulis nebuvo už
sidaręs. Jis priklausė ir rėmė

SUKAKTUVININKAS A. Masiulis su žmona, kun dr. S.
Valiužaitis ir sesuo Agota. _____

EVergreen 8-9794

Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytą automobilių da
lių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN ll.jk Y.

galima gauti butui modem'ški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.; AN 8-4678

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera- 
tą arba užsisakyti naujai.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly- ■ 
gom ir pristatymu j -vietų iš 

ONOS IVASKIENiS

BAIDŲ KRAUTUVES

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas Hikory 1-5220

kimui sąlygos labai palankios, 
nes savininkas aplinkybių ver
čiamas turi namą parduoti.

Angelu Karalienės parapijos 
Moterų Sąjungos 24 kuopos su
sirinkimas įvyko lapkričio 23 dytas ligoninėje operacijai.

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojag 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

jĄ£a$ Jakutis, senas' Darbi
ninko skaityt., gyv. Flushing, 
N .Y., sunkiai susirgo ir pagul-

KATALIKŲ FED. KONGRESO

' ■ tuvių parap.

alingas mišias Po mišių bus 
Į** Try. y*™”0?” W kalbama Mari jos litanija. Pa- 

A. RockeMteris Padėkos dienos * «-maldų intencija—padėka Ne- 
jąuga įSeido proklamaają,ku- 3^0 Motinai už
noje primena visiems, kad ši 
diena yra viena didžiausių šven- parapijai
čių mūsų kalendoriuje, joje 
mes reiškiame meilę Dievui, sa
vo šeimoms, kaimynams ir sa
vo kraštui.

sekmadienį, gruodžio 6 d. 9 v. * IRT 7th Avė. linijomis; išs 
ryto, gyvojo ir amžinojo rožan- C*“31 stoty » stoties 
Saus draugijos užprašė Kkfl- t* 1 bažnyčią Holland Tunnei 

kryptimi. IND 8th Avė. linijos 
“Local” traukinys priveža ar
čiau bažnyčios — iki Spring 
St 

Važiuojantieji iš Brooklyno 
Canarsie linija turi persėsti į 
IND 8th Ąve traukinį 14th St' 
stotyje, gi Jamaica linijos ke
leiviai persėda Essex į IND — 

.fitb Ave. traukini ir West 4th 
stotyje jį pakeičia į IND" 8th 
Avė. traukinį “downtown” 
kryptimi.

Posėdžiai ir banketas įvyks 
Commodore viešbuty prie 
Grand Central stoties.. Iš baž
nyčios viešbutis pasiekiamas tik 
IRT požeminio traukinio linija 
iš Canal St. stoties iki Times 
Sųuare, čia persėsti į Shuttle 
traukinį į kurį veda Times S. 
stoty žalios lemputės; jis veža 
tik į Grand Central stotį.

Baltę namai, kur vyks atsto
vų priėmimas penktadienį, lap
kričio 27 d., 7 vai. vak. yra 
130 East 70th St., kampas Le- 
xington Avė.; pasiekiami puže- “ 
miniu ‘Local’ traukiniu IRT — 
Lexington linija; išlipti 68 St.

Konstancija Plechavičienė, su
laukusi 94 metų, mirė lapkri
čio 20. Ji gyveno pas savo duk
terį Legeckienę. Palaidota Chi- 
cagoje lapkričio 23. Velionė bu
vo kilusi iš Židikų. Baugino 
gausią šeimą, kurios yra gen. 
Povilas, gyv. Chicagoje, dr.

Nijolė Mokytė, perėtą sau
sio mėnesį baigusi biologijos 
mokslus Hunter kolegijoje, iki 
šiol dirbo Columbijos universi- 
tete asistente, nuo gruodžio 1 
pereina/dirbti to paties Colum
bijos universiteto vėžio tyrimo 
sritin ir kartu gilins toliau sa
vo studijas.

Juozas Ginkus, turįs saldai
nių krautuvę 495 Grand St, 
Brooklyn, N.Y., kaip kiekvie
nom šventėm, taip ir šiom ar
tėjančiom Kalėdom ir Naujiem

L. V. ST "Ramovės" New 
Yorko skyriaus surengtoje lo
terijoje dafl. V. KT Johyno pa
veikslą (akvarelė) “Atlantas ir 
uolos” laimėjo Jurgis Račys iš 
Scarboro, Ont., Canada (bilie
to nr. 1830).

Jaunimas kviečiamas į ban
ketą ir šokius, kurie ruošiami 
Commodore viešbutyje lapkri- _ _ __
čio 28, šeštadienį, 9 vai. vak. Metam parūpino gražių kalėdi

niams sveikinimams kortelių su 
lietuviškais įrašais bei pritai
kintais šventėms eilėraščiais. 
Juozo Ginkaus išleistos atviru
tės, kaip jau kelių metų prakti
ka parodė, turi labai didelį pa
sisekimą.

CvT'Gz a.ą.kan.Juozo Meškaus
ko sielą gedulingos pamaldos 
bus atlaikytos Angelų Karalie
nės parap. bažnyčioje lapkri
čio 28 d., 9 vai. ir lapkričio 30 
d., 8 vai. ryto.

a. a. kun. Jono Petrėno 
sielą, minint jo mirties dvejų 
metų sukaktį, gedulingos mi
šios su egzekvijomis bus atlai
kytos Angelų Karalienės parap.
bažnyčioje gruodžio 17 d., 8:30 onardas, gyv. Yonkers, ir An- 
val. ryto. *

Ver. Jomantienė, ilgametė 
Darbininko skaitytoja, gyv. New 
Yorke, lapkričio mėnesį išvyko 
visai žiemai atostogų į St. Pe- 
tersburg, Fla.

Solistė Zuzana Griškaitė dai
nuos ALR Katalikų Federaci
jos Kongreso metu ruošiamo 
banketo programoje lapkričio 
28 d., 6:30 vai. vakare, Com- 
modore viešbutyje.

tanas, pulkininkas, išveštaš į 
Sibirą.

Automobilių vairuotojams ir 
pėstiesiems Massachusetts auto 
susisiekimo įstaiga išleido atsi-

DARBININKAS

slfiMIOS.

1959 m., lapkričio 25 d., nr. 79,

ANTANO MASIULIO JUBILEJUS
Lapkričio 8 atšventė savo 

amžiaus deimantinę sukaktį 
Antanas Masiulis. Po mišių baž
nyčioje iš ryto, popiečiui susi
rinkta pokyliui E. Povilansko 
svetainėje. Prisirinko pilna sve
tainė svečių ir giminių.

Pokylį atidarė ir sukaktuvi
ninko gyvenimą atpasakojo K. 
Bačauskas, pirma pakvietęs 
prel. J. Balkūną sukalbėti mal
dą. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad sukaktuvininkas, yra kilęs 
iš Juodupiu, km.. Baisogalos 
valsč...Gimęs..1884 lapkričio 8.- 
Pradžioš męfcslą' ėjo Legečių 
kaimo ir Ėadviliškio mokyklo
se. Toliau tėvai mokyti neįsten
gė, tai pramoko siuvėjo amato 
ir juo kurį laiką vertėsi. Veng
damas rusų kariuomenės, 1906 
išvyko Amerikon, apsigyveno 
Brooklyne, kur išdirbo virš 53 
metus. Vedė 1912 Oną Mato- 
niutę iš Pupasodžių km;, Je- 
roslavos par. Išaugino ir išmo
kė du sūnus, vieną dukterį ir 
augintinį. Vaikai jau vedę, duk
tė ištekėjus, augina savas šei
mas.

Sv. Petro parapija prieš ke
letą savaičių įsigijo naujas pa
talpas parapijos vienuolyno pa
didinimui. • Parapinės mokyklos 
tėvų ir mokytojų (PTA) orga
nizacija surinko 900 dol. ir lap
kričio 21 įteikė parapijos kle
bonui prel. Pr. Virmauskiui 
kaipo auką naujai įsigytų pa
talpų remontui.

Lietuvių choras, vadovauja
mas muz. J. Gaidelio, sparčiai 
ruošiasi pirmajam koncertui, 
kuris įvyks 1960 sausio 17 Tho
mas Park salėje. Po koncerto 
liet, piliečių klube bus banke
tas. Choro valdyba prašo apy
linkės lietuvių minėtą dieną ki
tų vakarų nerengti ir visus ma
loniai kviečia į koncertą bei 
banketą. Taip pat visi lietuviai, 
kurie mėgsta dainą ir yra pa
siryžę palaikyti seną lietuvišką 
tradiciją, yra kviečiami įsijung
ti į chorą. Repeticijos būna 
sekmadieniais 2 vai. popiet ir

Vardo draugijai. Amerikos lie
tuvių piliečių klubui, Maspetho 
ir Brooklyno, SLA kuopai, bai- 
sogaliečių bičiulių klubui ir k. 
Yra Maspetho lietuvių parapi
jos narys ir Darbininko skai
tytojas. Sukaktuvių proga Ma- 
siuliai parapijos fondui paau
kojo 25 dol.

Baigdamas savo pranešimą
K. Bačauskas savo ir žmonos antradieniais 7:30 vai. vak. Tau- 
vardu Įteikė lietuvišką kryžių.

Toliau pokylio programai va
dovavo agr.. J. Sirusas. Sveiki
nimo kalbas pasakė: prel. J.. 
Balkonas, anūkas, trečios ■kar
tos lietuvis. Robertas Grinevi
čius, kun. dr. S. Valiušaitis, 
kun. P. Lekešius, kun. F. Bu
lovas, dr. A. Povėli - Povi
lionis. A. Kvėglys, augintinis 
D. Vieta, vyriausias sūnus An
tanas, telegrama sveikino iš 
Hastings, Mich. inž. K. Pusni- 
kas. Sukaktuvininkams įteikta 
dovanų. Masiuliai, nuoširdžiai 
dėkojo visiems už sveikinimus, 
dovanas ir vaišes. K. Laužinis

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 patarnavimastinės Sąjungos namuose.
Lietuvos kariuomenės minė

jimas bus lapkričio 29 d. 4 vai. 
popiet Tautinės S-gos namuo
se. Veteranai kviečia visus at
silankyti.

Lietuvos vyčiai lapkričio 28 
rengia šokius Bradford viešbu
čio salėje. Šokiai prasidės 8 v. 
vakare.

šv. Vardo draugija šią vasa
rą gražiai atremontavo parapi
jos salę, lapkričio 8 susirinki
me nutarė dar atremontuoti 
rūbinę ir įrengti modernias 
prausyklas.

Tinklinio ir krepšinio treni
ruotės prasidės lapkričio 21 
Gavin mokyklos salėje. Jos 
bus šeštadieniais nuo 5 vai.

MASPETH, N.Y.

V. J. Atsimainymo parapijos ' 
choras drauge su Maspetho 

šaukimą ir prašo šį Padėkos die- visuomenines kultūrines orga- Lietuvių Bendruomenės skyrių- vak. iki 10 vai. vak. Norintie- 
nos savaitgalį važiuoti ir vaikš- nizacijas. Dabar priklauso šv. mi lapkričio 8 surengė pobū- ji dalyvauti prašomi atsilanky- 
čioti labai atsargiai. " ________ S NarkeUūnaitė parodė ti. Bus mėginama sudaryti vy-

spalvotą filmą iš dabartinio lie- rų, jaunių ir jaunučių krepši- 
Parduodamas Woodhaven a- tūrių gyvenimo Vokietijoje. ni<> ^i tinklinio komandos.

po novenoš pamaldų. Angelu Karalienės parap. Am- . . .
Skauiams remti komitetas žinojo rožančiaus draugijos lai- viai įsklbningą sverte saro pa- 

sausio 23 Apreiškimo parapi- mėjimų vakaras ruošiamas gruo yaP1!0® 65 metų sukaktį. Mine- 
jos salėje Brooklyne ruošia vie- džio 12 šeštadienį 4 30 vai ^ime ^a*yvavo vietos arkivysku

pas Tomas Bolland ir gausus „ „„„„1 r Kreiptis telefonu: VI 8-2239.šą koncertą. Numatoma įdomi popiet, parapijos salėje. Kviečia 
ir įvairi programa. .. . .

Artėjant šventėms visiems
visus atsilankyti.

Newarko ^tuviv iškilme pypkėje gražus, mūrinis, tri- Parapijos choras, vadovaujamas 
Lapkričio 22 Newarko lietu- ? § - namas su pir. Vismin0 suvaidino ko. Mirusį.- Po gedulingų sv.

mediją “Daina be galo”. Dai- Petro bažnyčioje pamaldų pa
nos skambėjo gražiai. Praeity- laidoti:
je mūsų choro vaidintojų gru- Povilas Intas (lapkr. 23) 7 
pė yra suvaidinusi daug veika- metų. Jis buvo sužalotas auto- 
lų ir sėkmingai pastačiusi ope- mobilio .Nuliūdime paliko tė- 
rečių. (J.M.) Vus ir du broliukus. Palaidotas

•--------------------------------------- Carver, Mass. miesto kapinėse.

būrys lietuvių kunigų iš visos 
apylinkės. Iškilmingas mišias 
aukojo prel. Ig. Kelmelis, lietu
vių kalba pamokslą pasakė 
Tėv. L. Andriekus, O.F.M., ang
lų kalba tarė žodi arkivysku
pas, kuris tą pačią dieną sutei
kė ir sutvirtinimo sakramentą.

Valere parapijos salėje įvy-

, ... New Yorko Lietuviu Gydy-genausia dovana —lietuviška . . - .. . ... 7 .? _ . _ . . tojų Draugija metnų susinnki-
. v mą šaukia gruodžio 6, sekma

dienį, 2 vai. popiet Apreiški
mo par. mokykloje. Dr. B. Jan
kauskas skaitys paskaitą: “Kas 
naujo psichiatrijoje?”, dr. V.
Tercijonas padarys pranešimą ko vaišės," kurioms vadovavo 
apie gydytojų suvažiavimą Cle- kun. P. Lekešis iš Maspetho. 
velande. Kviečiami dalyvauti ir

knyga. Jų galima gauti Darbi
ninko administracijoje ir Liet. 
Piliečių spaudos kioske.

WAGNER THEATER
110 VVyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood, tel. VA 1-2613
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p.p. 

š<>štadieniais iki filmos pabaigos,
trečiadieniais — 12 vai. dienos. Svečiai.

Penktadienį, lapkričio 27 iki
Trečiadienio, gruodžio 2, 1959 

spalvota, linksma filmą

Išnuomojami du kambariai, 
virtuvė su vonia. Patalpos be 
baldų.. Kartu suteikiama darbo 
galimybė, atliekant namu prie
žiūros darbus. Kreiptis: B. 
Franckevičius, 339 Wilson Avė.,- 
Brooklyn 21, N. Y.

Dainavos" sporto klubas Veronika česnulevičienė
bei stud. santariečiai ir šiais (lapkr. 25) 42 m. Velionė gyve- 
metais ruošia Naujų Metų su- no 357 W< 4th St. Nuliūdime 
tikimą Aperion Plaza salėje. paliko vyrą, dvi dukteris, sū-

Norintieji dalyvauti prašomi nu, motiną ir brolį kun. Juozą 
kreiptis Į A. Želvi, 177 H St. Trinką. Palaidota Naujos Kalva- 
Tel. AN 8-6447. rijos kapinėse.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

M P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street
Brooklyn, N, Y. 

NOTARY PUBLIC
Buvo nemaža kalbėtojų iš ku
nigų ir pasauliečių, kurie iš
reiškė linkėjimus Newarko lie
tuvių parapijai dar ilgai gyvuo
ti. Į vaišes atėjo būrelis ir pir- 

ima - uretne wei- ...................... mųjų parapijos organizatorių.
- Robert Fackier - dr. Ign .Boreišio, didelio spau- Mirusieji pagerbti malda. Vai

dos mylėtojo, atminimą, spau- šių pabaigoje padėkos kalbą pa- 
dos darbams atsiuntė 25 dol. sakė prel. L Kelmelis, trumpai 

primindamas praeities vargus, 
Nuoširdžiai dėkojame dabarties laimėjimus ir ateities

Tėvai Pranciškonai viltis.

Stephen B rėdės J r. EVergreen 8-9770

M. ir J. Slaugai, Darbininko 
KIRSCHEN IN NACHBARS skaitytojai iš Detroito, pagerb

dami velionies klebono kun.GARTEN
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.

Rūtos Ansamblio dirigentą, muziką Alg. Kačanauską, 
jo tėveliui Joseph Garszva

Vaidina :Oskaš Simą - Grethe Wei- 
ser - Helen Vita ■ 
Paul Henckels - Gundula Korte - 
Peter Carsten — PriedinS- filmą:

“Die Grosse Schuld dės 
Berghofbauem” auką.

Ee to. naujausia Vokietijos jvykių 
savaitinė apžvalga

Kompozitoriui Aleksandrui Kačanauskui 
mirus Lietuvoje, didžio skausmo valandoje 

giliai užjaučia ir kartu liūdi.
G R A B O R I U S

M.N.*

Brooklyn 8, N. N.
Tel APolegate 7-7083

RŪTOS ANSAMBLIS

ELEKiROS MOTORŲ
TAISYMAS

J. B. Shalins- 
Šalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

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

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

TeL VIrginia 7-44M

BALSAMUOTOJAS
231 Bed.*ord Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

4^ GRAND STREET 
BROOKLYN. 11, N. Y.

Phone: EV 4-2318

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

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKTŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VftSTNTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mišinių ir saliūnų 
laidymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 
SeŽtadieninta — visų dieną.

D61 didesniu užsakymų skambinti 
STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.)

Muzikui

Alg. Kačanauskui
dėl jo tėvelio mirties gilią užuojautą reiškia

O. ir S. SKURVYDAI

DĖMESIO, DĖMESIO!!!
Kas nori išgirsti lietuviškų dainų ir prisiminti šiena- 
piūtes ir rugiapiūtes, tyliuosius vasaros šventvakarius, 
kada ligi vėlyvos nakties skambėdavo daina, teatvyksta 

į KEARNY - HARRISON BALFo SKYRIAUS ruošiamą

GRUODŽIO MEN. 6 D.
Lietuvių Kataliku Bendruomenės Centro salėje

6 Davis Avenue, Keamy, N. J.
Programą išpildys “ROTOS" ansamblis, vadovaujamas 
muz. Alg. Kačanausko • Pirmą kartą į Keamy atvyksta 
Lietuvos Operos solistė Nasvytytė - Valink’enė dalyvauti 
koncerte • Bus taut. šokiai J. Matulaitienės vadovaujami. 
LAUKIAME VISŲ ATVYKSTANT! Pradžia 5 v. vak.

KEARNY - HARRISON BALF’o SKYRIUS

W a i t k u s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojaa 
Cambridge, Mam.
NOTARY PUBLIC

Patamavlnm dieną Ir nakt|’
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Oun- 
bridge Ir Bostono kolonijas le
mi austomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.
ReRrale Ssuklte: Tel. T» 6-64S4


