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Dano Povl Bang-Jenseno pe
lenai išvežti į Daniją, o “News- 
week” pasakoja jo draugų pa
liudytą vieną istoriją apie Bang 
-Jenseną.

Bang- Jensenas dirbo Jungt. 
Tautų sekretoriate nuo 1948. 
Dar prieš Vengrijos sukilimą,

Gimimu kontrole 
ne mūšy reikalas
Prezidentas Eisenhoweris, 

gruodžio 2, savo išvykimo į 
22,000 mylių kelionę išvakarė
se spaudos konferencijoje at
sakinėjo į klausimus. Daugiau
sia dėmesio susilaukė jo pasi
sakymas dėl Amerikos vyriau
sybės nusistatymo gimimų kon
trolės reikalu. Prezidentas pa
reiškė:

— Tai nėra politinės ar vy
riausybinės veiklos ir atsakomy
bės klausimas.' Daugeliui tiky
binių grupių tai yra religinių 
principų dalykas. Aš nesileidžiu 
dėl to j ginčą, kaip tai nutiko 
labiausiai dėl Katalikų Bažny
čios, vienos iš tų grupię, ku
rią aš gerbiu ir respektuoju, 
bet tai nieko bendro, neturi su 
vyriausybės santykiais su kitom 
vyriausybėm.

Mes nesirengiame kištis Į ki
tos vyriausybės vidaus reika
lus, ir jeigu jos ką nori dary
ti — tai jų reikalas.

Jeigu jos norės iš ko nors 
pagalbos, tai jos kreipsis į pro- 

' fesines grupes, o ne į vyriau
sybes. Musų vyriausybė neturi 
ir neturės, kol aš esu čia, jo
kios pozityvios doktrinos pro
gramoje, turinčioje ką bendra 
su gimimų kontrole. Tai ne 
mūsų reikalas.

Prezidentas pasisakė ir ki-

Po to viršūnių konferencija, kurios pasisekimas atrodo labai netikras

Viršūnės keliauja. Preziden
tas Eisenhoweris šį ketvirtadie
nį išvyko į kelionę, kurią baigs 
gruodžio 19 Vakarų viršūnių 
konferencija Paryžiuje. Vokie
tijos kancleris Adenaueris gruo
džio 1-2 lankėsi pas de Gaulle 
Paryžiuje. Italijos min. pirm. ( 
Segni lankėsi gruodžio 1 Lon- ; 
done. Sovietų min. pirm. Chruš
čiovas tuo pačiu metu lankėsi ' 
Budapešte. Visų jų kelionės j 
tikslas —sustiprinti savo po-

zicijas, ypačiai prieš viršūnių 
konferenciją.

Kas tose pozicijose paaiškė
jo naujo?

SOVIETUOSE
— NAUJO NIEKO

Chruščiovas Budapešte gruo
džio 1 kom. partijos suvažiavi
me pakartojo savo ginklo jė
gą —esą nauji ginklai gali 
“nušluoti iki pagrindų visus 
mūsų priešus”. Tačiau Sovie
tai, pasiryžę visus atominius
- Z ' r-- ' ~ ’

prieš
akis 22,000 myliu kelias

Vyriausybė numato imtis |)arbitčiai atSISakė
priemonių, kad plieno streikas 
nesikartotų, jei nebus susitar-

nuo valstybinimo

— Prezidentas pritaria, kad 
valstybines paskolas duodant 
studentam, būtų iš jų reika
laujama pareiškimo, jog jie nė
ra komunistai.

— Panamos reikalu prezi
dentas mano, kad reikia leisti 
kokiu regimu ženklu pasireikš
ti Panamos suverenumui kana
lo zonoje. Nebūtinai Panamos
vėliavą iškabinti.

Anglijos socialistinė darbo 
partija prieš savaitę turėjo kon
gresą, kuriame įvertino padėti 
po pralaimėtų rinkimų. Parti
jos lyderis Hugh Gaitskell rei
kalavo: partija turi atsisakyti 
nuo nacionalizacijos savo pro
gramoje arba tenkintis amži
nai būdama tik opozicijoje. Mes 
turime pasirodyti, kad esame 
moderni 20 amžiaus partija, ir 
metas pakeisti partijos konsti
tuciją. veikusią 40 metų ir skel
busią “gamybos priemonių 
bendrą valdymą”. Esą kas tiko 
1918, nebetinka 1959.

Bolševikam artimesnis Beva- 
nas tvirčiau laikėsi nacionaliza
cijos principo, tačiau partijos 
dauguma pritarė Gaitskell, nors 
ir be jokio entuziazmo.

Iš kur bus entuziazmas, ka
da matė byrant partijos pagrin
dus: jau seniai atmesta kova 
prieš religiją, atmestas mark
sizmas, o dabar teko atsisaky
ti ir nuo nacionalizacijos.

ginklus sunaikinti, jei viršūnių 
konferencijoje bus susitarta 
“visuotinai nusiginkluoti”. Vir
šūnių konferencijoje turi būti 
taip pat išspiręstas Berlyno 
klausimas, jis turi būti padary
tas "laisvas". Kitaip Sovietai 
pasirašys taikos, sutartį su ry
tų Vokietija. Sovietai neleis, 
kad rytų Vokietija prarastų sa- 

. vo “socialistinius laimėjimus”.
Viršūnių konferencija — be- 

. veik sutarta, tačiau ji turinti 
būti vaisinga. • • ~ J

Taigi Chruščiovo reikalavi
mai tie patys, kaip buvo Žene
vos konferencijoje.

VOKIETIJOS 
IR PRANCŪZIJOS 

NUOMONĖS VIENINGOS
Vokietijos kancleris Adenau

eris ir Prancūzijos prezidentas 
de- Gaulle sutarė, kad Berlyno 
klausimas tegali būti svarsto
mas tik drauge su Vokietijos 
sujungimo klausimu.

Tuo klausimu Londono ir 
Washingtono kita pažiūra, ar
timesnė Chruščiovui. Vokietijo
je buvo būgštaujama, kad Ang
liją eis į nuolaidas Berlyno 
klausimu. Adenaueris užsitikri
no de Gaulle paramą. Tačiau 
žinia, kad Chruščiovas nesutin
ka su Vokietijos sujungimu. 
Tada ir Adenauerio - de Gaul- 

I le nusistatymas9- sieti Berlyno 
klausimą su Vokietijos klausi
mu nebus Chruščiovui priim
tinas.

tyti tam tikriem žygiam Vaka
rų karinio nepajėgumo vaiz
das. Palengvėjimo periodą jie 
sunaudos “taikingom” priemo
nėm brautis į įvairius kraštus 
ir iš “kolonialinių ar vakarie
tiškai orientuotų kraštų pada
ryti neutralius, iš neutralių 
prosovietinius ar net sateliti
nius”. Ragino, kad Vakarai bū
tų vieningi ir aiškiai savo pa
siryžimą reikštų.

bet tais pačiais metais, jis bu
vo susidraugavęs, kiek tai bu
vo galima tom sąlygom, su vie-. 
nu Sovietų delegacijos aukštu 
pareigūnu. Tas rusas pasakė 
Bang-Jensenui du dalyku:

dėl vieno amerikiečio, sekre
toriate tarnaujančio, apsileidi
mo amerikiečių saugumo pa
slaptys patenka į sovietų ran
kas;

jis pats, tas sovietų pareigū
nas, norėtų gauti Amerikos a- 
zylį ir atlikti Amerikoje tai, ką 
padarė sovietų atstovybės tar
nautojas Guzenko Kanadoje.

Rusas prašė Bang-Jenseną 
patarpininkauti, tik įspėjo nie
ko nerašyti raštu, kalbėtis tik 
žodžiu.

r ng-Jesenas pasakoja rei
kalą vienam savo draugui, dir-

Nuo raketų grįžo prie muilo gamybos

THOMAS S. GATĖS perėmė apsaugos sekreto-
riaus pareigas iš Neil H. McElroy.

bančiam Amerikos delegacijo
je .Tas savo ruožtu pranešė Į 
Washingtoną. Bet išėjo tai, ko 
labiausiai bijojosi rusas ir ko 
įsakmiai buvo prašęs Bang-Jen- 
sen nedaryti: reikalas atsidū
rė raštuose. Atsitiko taip, kad 
raštas iš Washingtono sugrįžo 
kaip tik į rankas to amerikie-kaip tik į ranl 
čio Jungtinėse 
jau 
mingas rusas tuojau buvo iš
gabentas į Rusiją, o amerikie
tis. kuris dirba sovietam, ir da
bar sėdi savo vietoje.

Ta istorija labai paveikusi 
Bang-Jenseną. Jis jautėsi iš da
lies kaltininkas dėl ruso žuvimo 
Dėl to jis taip užsispyręs at
sisakė išduoti vengrų liudinin
kų pavardes. nes žinojo, kokiu 
keliu jos nueis į sovietų ran
kas .

Bang-Jenseno draugų pasako
jimu .tas pats amerikietis su
vaidino ir tam tikrą rolę iš
metant Bang-Jenseną iš JT 
tarnybos. Draugai paneigė taip 
pat paleistą gandą, kad nete
kęs tarnybos, Bang-Jensenas 
atsidūręs' finansiniuose sunku-, 
muose. Nors vietoj 17,500 dbl, 
jis “Care” organizacijoje gavo 
tik 7,200 dol.. bet jis neturė- į 
jo jokių piniginių rūpesčių. 
Priešingai, jis daug rūpinosi 
dėl nesaugumo Jungt. Tautose. 
Jis kalbėjo, kad Hammarsk- 
jold nesirūpina sovietų agentų 
infiltracija, o sovietų šalininkai 
Jungt. Tautose esą tiek Įtakin
gi, kad gali sulikviduoti kiek
vieną, kuris pamėgina ginti 
laisvės -kovotojus.

sovietam. -Nei ai-

Ar Amerikos jauni 
mo idealas yra tik-

tai saugumas?
Prezidentą Ėisenhowerį laik

raštininkai klausė, ar jis ne
mano, kad Amerika prarado 
savo buvusią moralę? Jų susi-

Dr. Leonas Bistras gyvas
Darbininko Nr. 70, remian

tis pranešimu iš Lietuvos, bu
vo paskelbta apie dr. Leono 
Bistro mirtį. Paskesnis ir visiš
kai autoritetingas pranešimas 
iš Lietuvos tą žinią pa
neigia. Dr. L. Bistras tebesąs saugumo tarybos kandidatas, 
gyvas. Temini tik vasario 18 mi- Paskutinis balsavimas davė 
rus jo žmoną. Vengrijai 42 balsus, Lenkijai

39. Tai jau 49 balsavimai tuo
Kas buvo padegęs Vokietijos klausimu.

parlamento rūmus Lenkijos šalininkai aiškina,
Muenchene, Vokietijoje, nuo ka<j saugumo' taryba toliau ne-

1947 veikia naujosios istorijos ga]ės veikti, nes pasitraukus ne- 
institutas, kuriame dirba 35 
specialistai, rinkdami nacių lai-* * * »*n A V v **

kų medžiagą. Iš surinktų doku- reikalauja, kad saugumo tary- 
mentų vienas specialistas pa- boję bQtų u s 
skelbė "Der Spiegei” laikrašty
je atsakymą, kas 1933 vasario 
23 padegė Berlyne parlamento 
rūmus. Tai buvo tik mėnuo

Jungtinėse Tautose
Jungt. Tautose gruodžio 1 

buvo vėl 6 karius balsuotas

nuolatiniam nariui Japonijai, 
liks tik 10 narių, o statutas

LAIMINGA NELAIMĖ
Amerikos lakūnas kap. J. R.

.......................... Stevenson kelyje per Atlantą
Hitleriui atėjus j valdžią. Hit- pasijuto pritrūkęs kuro. Jis 

kornu‘ suspėjo apie tai pranešti per 
nistus, 4>M0 komunistų vadų radiją bazei Azorų salose. Iš ten 

pakilęs lėktuvas atnešė guminę 
valtį, į' kurią pasisekė įkopti 
parašiutu nusileidusiam į van
denį lakūnui. Po 4 valandų jį 
paėmė jau Norvegijos laivas.

— Panamos klausimu išsi
skyrė valstybės departamento

rūpinimas kilo įtakoje paskuti
nių aikštėn išsiveržusių aferų.

“S. E. Post” karinis bendra
darbis H. W. Baldwin mėgina 
atsakyti Į tą klausimą, duoda
mas žinių apie jaunimą kariuo
menėje.

Esą laivynas apskaitė, kad 
1952 karo teisme buvo 42.000 
bylų. 1957 antrą pusmetį ka
ro kalėjimuose buvo 20.000. 
Skaičius didesnis nei Danija ir 
Norvegija turi iš viso jūrinin
kų drauge.

Eugene Kinkead savo knygo
je “In Every War Būt One” 
vaizduoja, kad iš trijų ameri
kiečių. patekusių Korėjos karo 
metu į nelaisvę, vienas virto 
priešo koliaborantu.

1948-58 pašauktų naujokų 
netiko karinei tarnybai 38.3 
proc. Iš kur tokis fizinis ir mo- 

litų grįžo prie muilo gamybos. ja]inis atsj|ikimas?

Apsaugos sekretorius McEI- po visų darbų ir išlaidų nuo B- 
roy gruodžio 1 pasitraukė. Jo 
pareigas perėmė buvęs pava- 

sisakė, kad Chruščiovo reikalą- duotojas T. S. Gatės jr.
vimas priimti jo. sąlygas "neke- McElroy išbuvo sekretoriaus 
lia vilčių konferencijos pasise- pareigose 26 mėnesius. Jo se- 

kretoriavimo laikas buvo sate
litų ir raketų laikas. Toje sri
tyje jis neatlaikė Amerikos pir
mavimo prieš Sovietus.

McElroy laikui priklauso ir 
Amerikos blaškymasis tarp 
sirėmimo armija, laivynu, 
aviacija, tarp vienos ginklo 
šies ir kitos. Ir paskutiniu 
ku buvo išleista pusė milijar
do dol. lėktuvo B-70 statybai. 
Buvo dirbama dienom ir nak
tim. Naujas lėktuvas su 2,000 
myliu greičiu turėjo pakeisti 
ligšiolinį bombonešį B-52. Bet

AMERIKA BE OPTIMIZMO
N .Y. Times vedamajame pa-

kimu". Chruščiovo paskutinės 
kalbos Budapešte nuolaidos tik 
tos, kad už Vengrijos sukilimą 
jis. dabar kaltino ne Vakarų 
imperialistus, bet “asmenybės 
kulto” šalininkus, stalinistus, 
kurie prie sukilimo prileido. 
Laikraštis baigia: laisvasis pa
saulis reikalingas savo eilių su
glaudinimo.

Tą pačia išvada dar stipriau 
išreiškė Robert Murphy gruo-

* džio 1 kalboje. Sovietų lyderiai 
supranta.^ —kalbėjo Murphy, 

—kad naujas karas būtų ne
laimė abiem pusėm. Tačiau 
juos gali suklaidinti ir sukurs-

at- 
ar 

rū- 
lai-

70 staiga atsisakyta. Aiškinama, 
kad bus sutaupyta tokiu būdu 
biudžete 85 mil. metam. O B- 
70 atstos raketos, kuriom ato
minės bombos galės keliauti. 
Bet kadangi tų raketų pakan
kamo skaičiaus nėra, tai ten
ka vėl pasikliauti B-50 bombo
nešiais, kurių esą keli šimtai; 
reiksią tą skaičių pakelti iki 
700.

McElroy visad? skelbdavo op
timistinius pareiškimus. Pasi
traukdamas jis taip pat pasa
kė, kad dabar Amerikos kari
nis pajėgumas, palyginti su So
vietais, esąs geresnis nei prieš 
dvejis metus.

McElroy nuo raketų ir sate-

Autorius mano, kad kariuo
menė jau gauna tokią “me-

Kada į Maskvą?
— Prezidentas Eisenhoweris

Protestantai prieš šen. Kennedy džiagą’’. Esą vienas iš penkių 

Karingieji protestantiniai po- net vyskupo; jei prezidentu bus sav0 P°
litikai išėjo su nauju argumen- išrinktas Kennedv, tai Baltuo- .ICĮ^°'e'. ' Paa^Snus1'

kaitimai padaugėjo 8 proc.
Nėra pakankamai senovinio 

patriotizmo, visuomeninės pa
reigos nei tarnybos jausmo. — 
mano autorius. Jauno žmogaus 
idealas jau net ne avantiūra, 
o tik saugumas. Priežastis ~ 
civilizaciniai laimėjimai, kurie 
atpratino nuo pastangų, kovos, 
aukos. Automobilių amžius mus

numato keliauti į Maskvą bir- tu preš kataliką Kennedy: jis sius Rūmus valdys kard. Cu- 
turėsiąs klausyti popiežiaus ar shingas. Dabar dar ir gimimų 

kontrolė įtraukta į rinkiminę 
propagandą.

Propaganda veikia. Gallupo 
instituto daviniais, Kennedy ša
lininkų skaičius mažta resp. 
Rockefellerio naudai. Jei būtų 
kandidatai į prezidentus Kenne
dy ir Rockefelleris, tai liepos ...’. . „ . . xl . padare be kojų, aukštas stan-men. už Kennedv pasisakė 63 s *. • •x i /n • i darias be jniciatvvos. proc.. už Rockefellerį 37. lap
kričio mėn. jau už Kennedy 55. 
už Rockefellerį 45. Tokia pro
porcija rytuose ir viduriniuose 
vakaruose. Demokratiniuose pa
prastai pietuose proporcija to
kia: 59-41. tolimuose vakaruo
se 50-50.

Nęw Yorke demokratai su
skilę pereitą savaitę tarp Ken
nedy ir Stevensono. Vienas iš 
penkių demokratų geriau bal
suosią už resp. Rockefellerį. ne
gu už savo Kennedy. Kennedy 
šalininkai taip pat atsakė: dau
gelis jų balsuotų už resp. Nfito- —Raketa Atla* - Able, kū
ną, jei nebus jų kandidato Ken- ri buvo nesėkmingai iššauta į

želk) mėn. Viršūnių konferen
cija turėtų būti prieš tai, po 
balandžio 25.

— Chruščiovas Vengrijoje
GAITSKELL. Anglijęs dartiečfe viešai pasisakė, kad 1956 
lydens, tun ko sosirupinti. Vengriją tankus pasiuntė jis, 

nors kai kurie vyriausybės na- 
POVANDENINIAI LAIVAI riai tam priešinosi.

— Anglija ir Egiptas gruod. 
1 atnaujino diplomatinius san
tykius. Jie buvo nutrūkę trejis 
metus dėl Sueso kanalo

Sovietai ir raud. Kinija Pa- 
cifike turi apie 120 povande
ninių laivų. Taip mano Ameri
kos karinė vadovybė. Kinijai . .. , .... . j — Amerikos rašytojų ir poe-sovietai esą davę 22 povande- .’ r tų sąjunga su 257 parašais pa

siuntė prašymą į Vengriją'pa
leisti iš-kalėjimų,vengrus rašy
tojus ir poetus.

—^Lhtarktikos nevartoti ka
riniam*' tikslam, nerengti t 
karinių bazių ir nedaryti kito-

viena nakčia buvo suimti, ko- 
munstų spauda uždrausta. Bu
vo surengtas parodomasis teis
mas. Komunistas danas van der 
Lubbe buvo nuteistas ir nužu
dytas. Bulgaras Dimitrovas ir 
kiti paleisti dėl įrodymų trū
kumo.

Komunistai skelbė, kad par- ir apsaugos departamento nuo-
lamentas buvo padegtas paties monės. Pastarasis nori palikti
Hitlerio iniciatyva. Taip lig padėtį tokią, kaip yra, valsty-
šiol ir buvo galvojama dauge* bės departamentas nori eiti į — Philadelphijojo pakilęs tyrinėjimuose — Amerika, An- 
Jio. Dabartinis trejų metų ty- nuolaidas, tarp kitų leisti, kad keleivinis lėktuvas gruodžio 1 glija, Argentina, Belgija. Čilė,
rinėjimas parodė, kad vis dėl- kanalo zonoje šalia Amerikos kelyje į Clevelandą miglose at- Japonija, Naujoji Zelandija,
to van der Lubbe buvo pade- vėliavos būtų ir Pananlos vė- sitrenkė į snieguotą kalną. 2u- Norvegija. Pietų Afrika. Pran-

ninius laivus. Kai kurie sovie
tų povandeniniai laivai gink
luoti raketom. Bent vienas Pa- 
cifike yra atominis. Atlante ra
ketom ginkluotą sovietų povan
deninį laivą amerikiečiai yra 
nufotografavę. Pacifike amen- 
kiečiai turi' 40 povandeniniu WM karin,M pasirengimų gruo- 
laivų. tarp jų dų atominiai. ’ da° 1 susi,i,rt 12 ”ls‘vbių, 

kurios dalyvauja Antarktikos

U nee Baltąja Rėme "gimimu

Kariniam jaunimui atitiesti 
— mano autorius — reikia 
pirmiausia, kad karinė vadovy
bė suprastų, jog ginkluotų jė
gų pagrindas yra ne mašina, o 
žmogus.

— Raketa Thor gruodžio 1 
buvo paleista su foto kamera. 
Ji turėjo padaryti spalvotą že
mės filmą iš 300 mylių aukš
čio. Tačiau raketos nosis su apa
ratais nukrito į Atlantą ir ras
ti vėl nepasisekė.
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SMStlRMNO AKCIJĄ PRIĘŽ KUNL
SPAUDĄ < TO® AKCIJOS PAAIŠKĖJA, 

KALTINA VYSKUPUS BEI KUNIGUS.

DARBININKAS

MuRIN£ koplytėlė prie Telšių.

munistinį režimą".
"įdomi detalė ir ta, kad dau- Tokia religijos reikšmė da- 

guma komjaunuolię studentę bar Lietuvoje. Dėl to bolševi- 
ima šliūbą bažnyčiose, nors su 1 *T~

šią vasarą sustiprino dvejopą 
akciją —prieš vyskupus bei 
prieš kunigus, o taip pat prieš K 
partizanų kovotojų atminimą. " 

Buvom paskelbę Šiaulių ir 
Utenos teismo bausmes kun. 
M. Gyliui ir kun. A. Gražiui. 
Vienas buvo baudžiamas už tai, 
kad vaikus tikėjimo tiesų "ne
legaliai" mokė; kitas už tai, kad 
rinko iš parapijiečių mokestį 
parapijai išlaikyti.

Tuo pačiu metu spaudoje 
buvo niekintas Telšių vyskupas 
V. Borisevičius. Dabar akcija 
nukreipta prieš tos vyskupijos 
buvusį valdytoją, kada jau bu
vo išvežti ir vyskupas Borise
vičius ir vyskupas R. Rama
nauskas, — prieš kan. Justiną 
Juodaitį.

Vyskupas V. Borisevičius bu
vo kaltinamas "antitarybine 
veikla"; susitikęs su partiza
nais, davęs jiem maisto ir pa
rėmęs besislapstančius nuo bol
ševikų.

Daugiau jam nieko negalėjo 
prikišti kaip tik tokią “antita- 

. rybinę veiklą”, už kurią ’ ir bu
vo išvežtas. : -r

Tokia pat “antitarybine veik
la” dabar kaltinamas kan. J. 
Juodaitis. Jis taip pat šelpęs 
partizanus, globojęs besislap
stančius nuo bolševikų kunigus, 
globojęs partizanų “štabo vir
šininką”. Bet jam prideda ir 
naujų kaltinimų, iš kurių matyt

TELŠIAI. Tolumoje matosi katedros bokštas.

kokiu būdu bolševikai netoli
moje praeityje stengėsi kovoti 

- su tikėjimu ir bažnyčia Lietu
voje, kaip toms belševikų prie
monėm kunigai priešinosi; ko
kių priemonių bolševikai imasi 
šiandien?’ ■■■' ■■■ ?.

šiaulię miesto laikraštis “rau
donoji vėliava” parašė, o iš jo 
persispausdino ir Telšių laik
raštis “Komunizmo aušra”, kad 
1947 “įgaliotinis kulto reika
lam” pasiūlęs kunigam skelb
ti iš sakyklų “Tarybų valdžios 
įsaką dėl besislapstančiųjų le
galizavimosi ir amnestijos 
jiem”.

Esą tuo reikalu 1947 birže
lyje įvykęs Šilutėje kapitulos 
posėdis, kuriam vadovavęs kan. 
J. Juodaitis. Esą susirinkusieji 
nutarę to įsako neskelbti iš sa
kyklą, o pasisakyti prieš žudy
nes apskritai.

Bolševikam tokis nutarimas 
nepatiko. Jie palaikė tokį nu

mini, kad jaunimas yra atspa- studentu dalis lanko bažnyčias, me religija ir bažnyčia buvo
rus bolševizmui ir rusifikacijai, tačiau pats bažnyčios lankymas prilyginta bolševizmui. Pa- 1 J3®
............................................. • yra viena i š pasipriešinimo reikšta taip pat viltis, kad da- kų supratimą, jei žudo bolše

viką, yra zvenskumas; jei zu-

RELIGIJA, LIETUVA IR SOCIALISTAI
Darbas, lietuvių socialistų SPAUDA voratinkliais", "feodalizmo sa-

žurnalas, Nr. 3 paskelbė J. Mer- ' manom". Po to buvęs suvažia-
kio straipsnį “Lietuvos akade- laikyme. Bažnyčia ir šiandien, vimas, kuriame dalyvavo senie- 
minis jaunimas šiandien”. Au- pavergtoje Lietuvoje randa ji ir jaunieji socialistų veikė- 
torius, redakcija sako, neseniai progę tautiškiems jausmams iš- jai, kai kurie liaudininkai, su- 
atvykęs iš Lietuvos į Vakarus, reikšti, užakcentuoti. Žinoma, darė DDT (Demokratino Darbo

Savo straipsnyje J. Merkys^ niekas negali pasakyti, kokia Talką). Tos “talkošįf pareiški-

vietines užmačias įkinkyti ku
nigus į kovą ir propagandą 
prieš popiežių. Laikraštis infor
muoja:

"Prieš 10 mėty buvo demas
kuotas popiežius kaip naujo ka
ro kurstytoms. Religinio kulto 
tarnai pradėjo pasirašinėti po 
straipsniu, smerkiančiu tokią 
popiežiaus veiklą.

"Ir štai Juodaitis suokalbyje 
su kitais vyskupiją valdytojais 
mėgino sabotuoti pasirašymą 
po minėtu straipsniu. Tuo tiks
lu jis suorganizavo visą eilę 
nelegaliu sustrinkimę su kuni
gais ir griežtai uždraudė jiems 
pasirašinėti. O tuos, kurie pa
sirašys, jis grasino atskirti nuo 
bažnyčios ir neleisti laikyti 
bažnytinių apeigų.

“Vyskupijos valdytojas ne
gailestingai persekiojo blaiviau 
galvojančius kulto tarnus, siek
damas, kad jie aklai vykdytų 
jo valią ir nurodymus visais 
klausimais”.

Komunistinės valdžios pa-

Šitie žodžiai ir sukėlė bolše-* 
vikimo laikraščio audrą prieš 
kan. J. Juodaitį. Laikraštis pra
pliupo: , .,

“Kas šis pilietis, kuris išdrį
so taip šmeižt mūsų tarybinį 
jaunimą ... Kas gali taip va
dinti žmones, siekiančius komu
nistiškai dirbti, gyventi ir mo
kytis?”

Pamokslininkas kalbėjo apie 
“kilniąją’ 'jaunimo dalį, kuri 
dar nenustojo’gėdos jausmo, ir 
.kitą dalį, kuri nustojo gėdos 
jausmo .Bet komunistinis laik
raštis savo komunistiniam jau
nimui prisitaikė tą pamokslinin
ko pasakymą, kurį jis taikė 
anam jaunimui, kuris gėdos ne
turi. .. Komunistinis policinin
kas, kuris pasiklausė pamokslo 
ir parašė “donosą” .nesiskiria, 
pasirodo, nuo ano seno režimo 
policininko, kuris vieno kalbėto
jo sakiniuose išgirdo žodžius

“prezidentas kvailas”. Poliči- 
. ninkas pradėjo tuojau bylą, 
kad kalbėtojas įžeidęs valsty
bės prezidentą. Veltui kalbėto
jas atsikirto: “Aš visai nesa
kiau, kad tai mūsų preziden
tas kvailas”. Bet policininkas 
nesidavė įtikinamas. “Jeigu jau 
kvailas, tai aišku, kad mūsų”, 
— autoritetingai išaiškino po
licininkas. Taip ir komunisti
nis laikraštis išaiškino: jeigu 
jau nepadorus ir gėdos jaus
mo neturi, tai aišku, kad ko
munistinis jaunimas.

Kan. J. Juodaičio niekinimas 
yra tik vienas epizodas, kuris 
pasiekė mus iš kovos prieš ku
nigus ir bažnyčią; kovos, kuri—

Panama —

FESmt KSTftttAlfr

antrasis Suezas
Panama nuo 1510 buvo Is

panijos kolonija. Nuo 1821 ji 
atsiskyrė nuo Ispanijos ir pri- 
ciinnnA kimo Pnc. S*

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALfiS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACYS STEPONIS

sijungė prie Kolumbijos. Pas
kui prasidėjo sukilimai už at
siskyrimą ir nuo Kolumbijos. 
Nuo 1850 iki 1903 
mų buvo 53.

Atsiskirti padėjo 
Tai įvyko 1903, kai 
nepavyko susitarti su Kolum
bija dėl koncesijos Panamoje 
prakasti kanalą. Prezidento 
Theodore Roosevelto vyriausy
bė parėmė .panamiečių nepri
klausomybės siekimus, atsiuntė 
savo laivus prie Panamos ir su
kliudė Kolumbijos laivam išsi
kelti ir numalšinti panamiečius, and pi 
Tuojau pat Amerika pripažino “£ 
Panamos paskelbtą vyriausybę A p A M REALTY C O. 
ir sudarė su ja sutartį dėl Pa-

tų sukili-

Amerika.
Amerikai

ADAM REALTY C O.

A COMPLETE REAL ĖST ATE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL ĖST ATE, SALES 
APPRAISALS, MORTGAGES 

& MANAGEMENT INSURANCE 
FIRE, CASUALTY, LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS 
FOR FAST AcnON

JRED ATTENTION, 
DAM FIRST”

Mini taip pat, kad jaunimo at- _ _
sparumą palaiko religija ir Baž- prięmonię prieš okupacinį ko- bartinės sąlygos Lietuvoje pa-
nyčia:

ima šliūbą bažnyčiose, nors su kinis režimas taip ir sustipri- 
tuo ir labai yra kovojama. Re- no kovą su religija Lietuvoje.

Kai apie tokią didžiulę reli
gijos reikšmę Lietuvoje rašo 
socialistinis laikraštis, pravartu 
atkreipti dėmesį, kaip religiją 
vertina laisvėje esantieji socia
listai.

Spaudoje buvo aprašytas 
1955 kovo 12 socialistų kalbė
tojo pranešimas, kuriame jis 
religiją vadino "dogmatiniais

ligingumas, ypač iš kaimo kilu
siu studentę, yra didelis. Daž
nai poryčiais gali matyti stu
dentus su knygomis, išeinan
čius iš Kauno įgulos bažnyčios 
ir nuskubančius į Politechnikos

mųą.
“Bažnyčios lankymo 

ma nėra lengva ne tik 
tams, bet ir eiliniams 
tojams. Studentams,

institutą ar Žemės ūkio akade-
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tiems bažnyčią, yra pavojus bū
ti išmestiems iš aukštosios mo
kyklos. Tokie studentai trak
tuojami kaip atsilikęs elemen
tas, kuris negali atsikratyti ka
pitalizmo liekanų. Daugiausia 
bažnyčiose iš studentijos tarpo 
galima matyti studentes, ku
rios gal ir visuomet buvo re
ligingesnėmis. Bažnyčia turi di
džiulę reikšmę tautiškumo iš

darys tą gerą, kad sunaikins re
ligines tradicijas.

Tai buvo prieš ketvertą me
tų. Tada katalikų spaudoje bu
vo pastebėta, kad savo pažiūras 
į religiją vykdydami, lietuviai 
socialistai talkina bolševikam 
Lietuvoje, silpnina kovojančių 
lietuvių pasipriešinimą, šian
dien netiesiogiai tai pasakė 
pats socialistų laikraštis, pa
skelbęs liudijimą iš Lietuvos.

O gal per tuos kelis metus 
laisvojo pasaulio lietuviai socia
listai jau pamatė savo klaidą?

do bolševikas, yra teisingumas!).
1947 - 48 kan. J. Juodaitis, 

kaip vyskupijos valdytojas, da
vęs nurodymus Telšių vyskupi
jos kunigam “bažnyčių komi
tetus ... ne rinkti tikinčiųjų 
susirinkimuose, o paskirti, kad 
žmonės būtų visiškai patiki-
mi .

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Tokis nutarimas rodo, kad 
bolševikai buvo mėginę per 

savo agentus* įsibrauti į bažny
tinius komitetus, kaip jie yra 
įpratę Įsibrauti į organizacijų 
vadovybes ir jas paimti į savo 
kontrolę .Vyskupijos valdytojas 
patvarkė taip, 
nuo bolševikų 
cijos.

Naujas dar

kad apsisaugotų 
agentų infiltra-

stangos nuėjo niekais. Už tai , ,
suprantamas kan. J. Juodaičio na^1?S^an ,
suėmimas, tardymai, nubaudi- . Sutarte P’’"** kanalo «>ną EL 4-1570

Panamos nuosavybe tačiau Adam Stankūnas, Realtor 
duoda Amerikai ja naudotis SU- Vytautas Kvietkauskas, Salesman

Kan. J. Juodaitis šiandien yra verenumo teisėm. Dabar pana- 
Lietuvoje, Šiauliuose, prie šv.
Petro ir Povilo bažnyčios. Bet 
ir šiandien komunistinė spau
da jį puola. Ką gi šiandien 
jam prikaišioja. Minėta “Rau
donoji vėliava” kimba į jo žo
džius, kuriuos jis pasakė pa
moksle. Tie kan. J. Juodaičio 
žodžiai buvę toki:

"šiandien nepodorumo ir ne
skaistumo banga yra užliejusi 
musę jaunimą. Šiandien ne
skaistumas bogateiizuojamas, o 
skaistybė laikoma kvailyste ...

mas.

miečiai ir reikalauja, kad su
tartis su Amerika būtų nu
traukta ir kanalo zonoje būtų 
atstatytas Panamos suverenu
mas. Tai tas pats, ką laimėjo 
Nasseris dėl Sueso kanalo.

Amerika jau esanti linkus ei
ti į nuolaidas.

Efizabeth, N. J.

JULIUS KUMPIKAS
ELEKTROS MOTORŲ 

TAISYMAS

• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y,
ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS

1120 E. JERSEY ST.

Lapė ir vynuogės musę lai
kais
Rytų Vokietijoje labai trūks

ta sviesto. Įvestos vėl kortelės. 
Propaganda pradėjo skelbti,

Mėsinių ir saliūnų 
šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

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

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

'Kad musę tėvai, auklėtojai 
ir kilnioji (žodį "kilnioji" bol- 

įdomesnis kalti- ševikinio laikraščio redakcija
demaskuoja so- pabraukė) jaunimo dalis, kuri

' dar nenustojo gėdos jausmo,
galėtę suprasti skaistybės gra

liai “cranberries” turėtų būti .Minkūno. Ten pasakyta: “Cran- žumą ir reikalingumą, pakeiki- , 
verčiamos į lietuvių kalbą.

K. Skaisgirys

Iškilus tyrimams dėl anglis- Malonėkite skaitytojams pa- 
koj spaudoj vadinamų “cran- aiškinti, koks yra skirtumas nimas, kuris 
berries”, lietuviškuose dienraš- anglų kalboje tarp “cranberries’ -----------------
čiuose vartotas žodis spanguo- ir “lingonberries” ir kaip tiks- J. Beržinsko, J. Beransko, V.
lės, o “Darbininkas” pavartojo 
žodį — bruknės. Dėl šių žo
džių skirtingo vartojimo lietu
viškoje spaudoje Chicagos lie
tuviškose valgyklose ir krautu
vėse tenka girdėti nemaža dis
kusijų. Tie. kuriems teko aug
ti Lietuvos pamiškėse, prisime
na, kad spanguolės yra. maž
daug dvigubai didesnės už bruk- bruknės augtų. Lietuvoje span- 
nes ir turi skirtingą skonį.

Perkant iš Švedijos impor
tuotas šios rūšies uogas yra 
angliškas pavadinimas “lingon- (kalakuto), kaip kad šiame kraš- 
berries” ir vokiškas “Preisel- valgo, o iš span-
becren”. V. Gailiaus vokiškai guobų viremės kisielių. Jau 10 

metų gyvenu šiame krašte, ta- 
______  čiau bruknes mačiau tik vieną 

Enciklopedijoje bruknės loty- kartą — Clevelande, Baltijos 
niškas pavadinimas yra “vacci- delikatesų krautuvėje. Tačiau 
nium vitis idaea”._____________anos 1x1X0 importuotos iš Sve-

Jau nekartą spanguoles vadi
nate bruknių vardu, šiame 
krašte jų žmonės gal ir neskir
tų, nes neteko 'girdėti, kad

guolės ir bruknės buvo skir
tingos uogos. Tiesa, Lietuvoje 
bruknes valgėme prie mėsos

Preisel- te spanguoles valgo, o iš span-

lietuviškame žodyne “Preisel- 
beere” reiškia bruknė. Lietuviu

Perkant amerikietiškas "cran
berries”, galima patirti prak
tiškai, kad jos savo dydžiu ati
tinka lietuviškom spanguolėm.. 
V. Pėteraičio lietuviškai angliš
kame žodyne spanguolė vadi
nama “cranberry”, o lotyniškai ’ ■. ,

"vaccinium oxycoccus”. Iš Darbininke bu<

dijos. Spanguolės šiame kraš
te auginamos komerciniu būdu, 
teko matyti gyvenant Mass. 
valstybėje. Lietuvoje jos buvo 
laukinės uogos ir augo pelkė- 

G. J.se.

to galima spręsti, kad ir bota- . ,
nikos terminologijoje spanguo- v0 Pavartotas terminas, kuq 
lės ir bruknės vadinamos skir- duoda “English Litbuanian - 
tingai. German Dictionary”, sudarytas

kad žmonės susilaikytų nuo 
sviesto, nes sviestas nesveikas 

—arterijos sukietėjančios. (Ir 
lapė, kuri negalėjo vynuogių 
pasiekti, kad jos dar žalios).

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

(Money Orders), Mutual Funds

a year

135 BR0ADWAY, AT BEDFORD AVENUE 
Additional Banking Hours—Monday Evenings until 7 P.M. 
MEMBER FEOERAL DEFOSIT INSURANCE CORPORATION

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

berry — bruknės — Preissel- me savo mintis į Dievo Motiną 
beere”. Mariją (Dievo Motiną boHeviki-

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

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

Kreiptis :SOMETHING GOOD COMING!
Increased dividend of

anticipated for the quarterly 
period beginning October 1, 1959, 

with the continuance of 
satisfactory eamings.

Dividends Paid 4 Times A Year. Start saving N0W!

Eastem Parkway Office:
539 EASTERN PĄRKWAY, AT NOSTRAND A VE . 

Additional Banking Hours—Monday Evenings 5 to 8 P.M
Broadway Office:
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Dykumoje šaukiąs balsas
Adventas kasmet primena 

dykumoje šaukusį balsą, žino
me, kad tai buvo balsas Jono 

ant dy- 
išeisiant

priminti

Krikštytojo, šaukusio 
kūmos paribio prieš 
Kristui į viešumą.

Viešumai reikėjo
pranašo Ižai jo raginimą taisyti 
kelią Viešpačiui, daryti Jo ta
kus tiesius. Jonas Krikštytojas 
nurodė labai aiškiai ir konkre
čiai, kaip tuos takus lyginti. 
Jis šaukė:

“Kas turi dvi jupi, tegul duo
da neturinčiam ... Kas turi ko 

" valgyti, taip pat tedaro v.. Nė- 
reikalaukite nieko daugiau, kas 
jums nustatyta ... Nedarykite 
prievartos, neskriauskite”.

Tai balsas, kuris ir šiandien 
tebeaidi dykumoje. — Kas yra 
toji dykuma?

pakęsti netiesos ir pikto, bet 
užginta nekęsti žmogaus — sa
vo artimo .Artimas nėra tikfai 
koks saviškis, giminė, tautietis, 
bet kiekvienas žmogus, juo la
biau. jeigu jisai alksta, šąla ar 
kenčia. Meilė reikalauja pri
dengti, pasotinti, padėti.

Krikščionybė yra daug- pa
dariusi ir tebedaro tokiam žmo
niškumui įgyvendinti. Jos- įta
koje ir globoje tebesilaiko lab
darybė ir gailestingi darbai. 
Yra sušvelnėję • žmonių santy
kiai, palyginus su senais laikais. 
4r vis dėlto krikščionybė teberT 
stovi ant dykumos paribio. Sto
vi ir šaukia.

Už tyliąją Bažnyčią ir. kenčiančią lietuvių tautą
Amerikos lietuvių Romos Amerikos Lietuviu R. Kataliku Federacijos kongreso deklara

Katalikų Federacija savo Kon- 
grėsė 1959 m. lapkričio 27-29 
dienomis su giliu susikaupimu 
ir dideliu susirūpinimu svarstė 
lietuvių tautos ir Katalikų Baž
nyčios nežmonišką slėgimą So
vietų Rusijos okupacijoje. Nors 
karas pasibaigė prieš 15 metų, 
bet sovietinė okupacija ir ko
munistinis teroras pavergtoje 

. Lietuvoje tebetrunka. 
' Laisvajame pasauly skleidžia

mos kalbos, kad po Stalino mir- 
ties bolševikinė diktatūra pa
sidariusi švelnesnė, tėra vylin
ga propaganda. Slėgimas nėra 
sumažėjęs, ypač pavergtom tau
tom. Sovietų Rusija savo im
perializmu siekia užgožti ir 
vesti iki išnykimo pavergtas 
tautas, o savo komunistine 
doktrina yra užsimojusi žmo
nių sąmonėje išdildyti tikėjimą 
į Dievą. Tautybė ir krikščiony
bė, kuriomis pavergtieji tvir
čiausiai atsiremia, sovietinio 
režimo labiausiai nekenčiamus 
ir visu Įnirtimu puolamos. Čia 
nėra ir negalima laukti jokio 
atoslūgio, kadangi jisai vestų į 
sovietinės sistemos ir ideologi-

Dykuma yra nualusi žemė. 
Ji skurdžiai teišduoda želmenį. 
Tik vietomis 
viržai.

Bet nualusi 
būti ne tiktai

auga šiurkštūs

vergtoje Lietuvoje, kaip matė
me, vykdomas dvejopas geno
cidas: žudoma tauta kartu su 
tikėjimu. * Lietuviai statomi 
prieš dilemą: žūti dėl Kristaus 
ar būti be Kristaus. Kadangi 
be Dievo niekas nebegalėtų il
gai išsilaikyti, tai atėmus tikė
jimą, būtų ilgainiui atimta ir 
fizinė tautos gyvybė. ‘

Kreipęsis i laisvą pasaulį

Praeities klastojimas ir ne
priklausomos Lietuvos dergi- 
mas

Lietuvos garsi praeitis, ka
da buvo siekta iki Juodųjų ma- 

, rių ir Kremliaus pilies vartų, 
yra klastojamą ir taip iškrai
poma, kad vaizduotų rusų tau
tos pranašumąJaikumą ir jdrau
giškumą. Lietuvos interesų gy
nimą ir būtiną ryšį su Maskva 
lietuvių tautos išlikimui ir kul
tūriniam klestėjimui. Tuo tar
pu gerai žinoma, kad vėles
niais laikais, Maskvai sustiprė
jus, lietuviai yra patyrę labai 
didelių nuoskaudų ir neteisy
bės tiek iš caristinės, tiek iš 
sovietinės Rusijos. Abejais at
vejais - didelės^ masės lietuvių 
ieškojo ir rado tikrąją globą 
bei apsaugą tik Jungtinėse A- 
merikos valstybėse, kurios 
smerkia tautų genocidą ir ne
pripažįsta nepriklausomos Lie
tuvos užgrobimo.

Nepriklausomos Lietuvos lai- 
kai. .suklestėję taikiu kūrybiniu 
darbu, patraukusiu dėmesį net 
didžiųjų tautų, rusų okupantų 
šiandien yra visa tulžimi der
giami ir juodinami, o Lietuvos 
patriotai veikėjai ir gynėjai 
niekinami ir nepagrįstai kalti
nami, kad jaunąją lietuvių kar
tą atgrėstų nuo viso, kas tik 
siejasi su buvusiom laisvės die
nom. Tai rodo ne tiktai sovie
tinės diktatūros baimę, kad ne
prasiveržtų priešiškas jai judė
jimas, bet ir rusiškojo komu-

šventėje buvo apstota ir maldi
ninkai policijos vaikomi. Spau
da, radijas, komunistinės orga
nizacijos ir valdinės instituci
jos yra įsakomai įjungtos į 
šlykščią ateistinę propagandą: 
niekinimą viso, kad šventa.

Tokis tikėjimo, niekinimas, Tokioje sunkioje padėtyje ir 
žūtbūtinėje kovoje dėl ~šavo~ 
tautinės laisvės ir krikščioniš
kojo tikėjimo lietuvių tauta a- 
napus geležinės sienos su dide
liu susirūpinimu stebi laisvojo 
pasaulio, linkimą ieškoti neįma
nomos koegzistencijos su ate
istine Sovietų Rusija. Tos ko
egzistencijos dvasioje norima 
užmiršti kovojančius dėl savo 
kūno ir sielos gyvybės. Jeigu 
pavergtieji, apleisti ir nusivy
lę, nebetektu atsparumo, kurį 

tuvių tauta rytinėje Europoje religinės. Religijos laisvė iš- karžygiškai tebeišlaiko, tada 
yra Katalikų Bažnyčios avan
gardu,-į kurį savo metu atsi
mušė carfctinės Rusijos kėslai 
lietuvius suprovoslavinti. o da
bar atsidaužia sovietinės Rusi- 

^ jos demoniškas- siekimas lietu
vius suateistinti. Tam tikslui 
griebiamasi tikinčiųjų persekio
jimo, vyskupų ir kunigų suimi- 
nėjimo ir kankinimo. Lietuvių 
tautos sena šventovė, Vilniaus 
katedra, kur penketą amžių il
sėjosi Lietuvos Globėjo šv. Ka
zimiero palaikai, yra desakruo- 
ta, paversta muzėjumi, gi šven
tojo karstas iškeltas. Marijos 
Apsireiškimo šventovė Šiluva, 
kur susirenka minios maldinin
kų, šiemet Marijos Gimimo

nizmo imperialistinį pamušalą. 
Sovietų Rusijoje komunizmas 
seniai jau yra virtęs egoistiniu 
nacionalizmu: pasidaręs agre
syviu kitų tautų priešu, o tuo 
pačiu ir lietuvių tautos žudiku.

Katalikę Bažnyčios 
persekiojimas

Sovietų Sąjungoje genocidas 
nesitenkina vienu fiziniu žudy
mu. Ateistine savo pasaulėžiū
ra, vykdoma valstybiniu mastu, 
sovietinė sistema norėtų už
mušti ir žmogaus dvasią: jos 
gyvąjį ryšį su Dievu. Lietuvių 
tautai dėl to tenka atlaikyti 
žiaurų religinį persekiojimą, ko
kio nėra buvę jos istorijoje, 
nors visą laiką gyvena ant ka
talikiškojo pasaulio ribos. Lie-

varžymas jo mokyti net baž
nyčiose, ^kunigų kilnojimas ir 
šalinimas valdžios įsakymais, 
bažnyčių uždarinėjimas ir slė
gimas nepakeliamais mokes
čiais, draudimas bet kokios re
liginės literatūros yra faktai, 
kurie griežtai prieštarauja iš 
Sovietų Sąjungos ateinančiom 
kalbom, esą pavergtoje Lietu
voje yra religinė laisvė. Kaip 
nėra Sovietų Sąjungoje jokios 
pilietinės laisvės, taip nėra nė

griautu komunistinės doktrinos 
esminius pagrindus, nes parei
kalautu laisvės apskritai žmo
gui, pagarbos jo asmeniui ir 
tautai. Sovietų sistemoje to nė- 
rą ir negali, būti. Katalikų Baž
nyčia, kuri gina asmens ir tau
tų laisvę, yra laikoma mirtinu 
Sovietų Sąjungos priešu.

Krikščionybė ir komunizmas 
yra dvi nesutaikomos priešy
bės. Krikščionybė skelbia visų 
žmonių ir tautų meilę. Komu
nizmas vaduojasi neapykanta ir 
kerštu; jis prieštarauja Kris
taus mokslui ir dvasiai. Griau
damas religinius gyvenimo pa
grindus, komunizmas kartu 
puola ir tautinius. Dėl to pa

sunkiai begalėtu Sovietų Sąjun
gos grėsmei atsispirti ir liku- 
sis laisvas pasaulis.

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija visa tai tu
rėdama galvoje, savo Kongre
se New Yorke 1959 m. lapkri- 
čio 27 - 29 dienomis pasiryžo 
dar uoliau visomis galimomis 
priemonėmis kovoti už lietuvių 
tautos ir tikėjimo laisvę ir ra
ginti visus lietuvius pagausin
ti savo maldas, kad Dievas pa
dėtų greičiau priartinti išlaisvi
nimo dienas.

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija taip pat 
kreipiasi į Jungtinių Amerikos 
Valstybių katalikus ir Į visą lais
vąjį pasaulį, kuriam yra bran
gi jo paties laisvė ir tikėjimas, 
kad būtų plačiai keliamas bal

ęs žmogžudišką Sovietų 
s elgseną su pavergtom 

reikalaujama pasi-

Lietuviu Jautos žudymas 
ir rusinimas

Sovietinėje okupacijoje lietu
vių tauta ligi šiol neteko apie 

. pusantro milijono žmonių (į- 
skaitant 480.000 natūralinio 
prieauglio trūkumą), šimtai 
tūkstančių ištremti į Sibirą 
sunkiam žudomam darbui ir 
vargui, tūkstančiai išžudyti ir 
nukankinti kalėjimuose. Šis są
moningas ir planingas lietuvių 
tautos naikinimas tebevykdo
mas ir Chruščiovo diktatūros. 
Jinai kėsinasi Į gyvybe jauno
sios lietuvių kartos, išaugusios

Žmonės tebesidangsto krū
vom jupų, kai kiti nuogi. Jie 
tebelėbauja, kai kiti alksta. Vie
ni kitus tebeskriaudžia ir prie
vartauja. Ir tai daro ne tiktai 
vadinamieji pagonys.

Nemažai krikščionių tebesi
laiko atvirkščios evangelijos: 
yra susirūpinę, ką jie valgys ir 
ką gers ... Medžiaginės gėry
bės, kurios gyvenimą daro sma
gų ir patogų, nuolat gupdo vi
sų pirma ieškoti pažadėto prie- Jau P° bsro nelaimių. Prisiden- 
do, ne dangaus karalystės ir Sus tariamu savanorišku užsi- 
jos teisybės. Dėlto neteisybė rašymu į Sovietu Rusijos toli

mųjų Rytų kraštus, išvežami 
tūkstančiai jaunuolių, kurių 
dauguma tėvynėn nebegražina-

Kristaus antrasis atėjimas, mi. Grįžta tiktai seniau išvež-

ir jsuviržusi gali 
dirva. Dykyne 

gali pavirsti ir žmogaus dvasia. 
Tai yra dvasia žmogaus, įsisu- 
pusio j kelias jupas, kai kitas d0 nc karalystės ir
yra nuogas. Tai dvasia persiso- - —
tinusio, kai artimas yra alka- ;ebesilai’ko pasaulyje, 
nas. Tai reikli dvasia, kuri prie
varta išlupa ir su skriauda už
valdo, kas kitam priklauso.

Tai dykuma žmogaus dvasio- kur? adventas taip pat prime- tieji, išseke ir paliegę, kurie 
je. Ji labiausiai užstoja kelią na’ pasaulio pabaigoje dar kar- neišmirė Sibiro taigose. Išvež- 
krikščionyhei gyvenime prasi- M atsilieps dykumoje šaukusiu tųjų vieton kardinami rusai, 
skleisti. balsu: Rusifikacija taip pat vykdo-

* “Aš buvau išalkęs, ir jūs ma- “a pe,r mokyklas, spaudą, ra-
Krikifionybė yra gyvos dva- nepavalgydinote ... buvau “aTdlnes'"^^”aTkuX

gi Kristaus atėjimo nemokemy. lejune. ir neaplankete . . tarpiškai arba lenkdami Ma5k-
lėti savo priešo ir daryti gera Negi galima bus savo patei- vos Įsakymams vadovus lietu- 
tiem, “kurie jūsų nekenčia“, sinimui iškelti mūsų dienų pa- vlus. Lietuvių'kalba iš oficia- 
Neapykanta ir kerštas griežtai stangas: štai, rūpinomės, siun- lauš valdinio susirašinėjimo ir 

. pasmerkti. Kur galima būtų tėme patarimus ir lėšas, žudė- viešojo gyvenimo vis daugiau 
rasti griežtesni žodžiai už Jono me, kad tų alkanųjų ir nuoga- stumiama. Yra žinių, kad lietu- 
Apaštald: .“Kiekvienas, kuris lių mažiau gimtų pasaulyje, kad viškajam raštui lotyniškas rai- 
nekenčia savo brolio, yra žmog- nebereiktų mums patiems da- dynas norima pakeisti rusiš- 
žudys”. lytis dviem jupom nei dviem kuoju. kas buvo jau bandoma

įsakyta ir reikalaujama ne- duonos kąsniais ... VAIZDAS Iš ALRK FEDERACIJOS kongreso. Pirmoje eilėje — prel. J. Balkūnas, p.el-. Ig. Aibavičius, L. 
šimutis, A. Rudys.

traukti iš užgrobtų kraštų, ku
rie turi teisę, kaip ir kitos tau
tos, laisvai tvarkytis ir nepri
klausomai gyventi.

daryti carų laikais.

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija dar nori’pa
brėžti. kad šiandien krikščiony
bė yra vienintelė jėga, kuri ga
li įkvėpti ryžties vaduotis iš bai
mės. kurią sąmoningai sklei
džia Sovietų Sąjunga, kad ne
būtų imtasi efektyvesnių prie
monių sutramdyti jos saviva
liavimui ir terorui.

Dėl to mes kreipiamės į vi
so pasaulio krikščionis, prašy
dami mums padėt; mūšy kovo
je lietuviu tautai ir kitoms pa
vergtosioms tautoms laisvei at
gauti ir budėti savajai laisvei 
išlaikyti.

ALOYZAS BARONAS

VIENIŠI MEDŽIAI
ROMANAS

-Tile, aš nesiteisinu, aš noriu tik jus apšviesti. Paduokit man revolverį. Aš tuos šunis nušausiu. Aš
j£raUir tiesa, kad žmogų verčia kalbėti nerami žinau, klebone, man Dievas atleido. Atleiskite ir jūs

Uogintas ironiškai šypsosi. Bruknys dega eiga- sąžinė, —klebonas laiko rankas ant krūtinės, kaip man. Aš jums kambarį prikruvinau, —jis stipriau
ra. Klebonas žiūri pro langą. Visi stovi susimaišę, sentimentaliam, standartinį kleboną vaizduojančiam užsimerkė, lyg kažkas jam labiau skaudėtų, ir jį silp

nintų, negu kulkos žaizda.
—Gailėkis, sūnau, už nuodėmes, —sako klebonas. 
—Nuvešim į ligoninę, —taria vienas policinin-

vas yra teisingas ir gailestingas, o žmogus nori bū
ti teisingas be gailesčio.

kiekvienas savo širdyje besiginčiją.
Diena drėgna ir liūdna.. Klebonijoj stovi žmonės Staiga virtuvėj girdėti nedidelis triukšmas. Visi 

trijų matavimų. Vienas atleidžia, kitas mušas, trečias trys žiūri durų link ir tuo pačiu metu į vidų įeina
pats nežino, ką nori daryti. du policijos tarnautojai. Vienas jų ilgai buvęs parti- kų. —Padėkite išnešti, —kreipėsi į Bruknį.

Supasi alyvos padangėje. Virtuvėj tarška indai. zanu, ir dabar geresnio tvarkos dabotojo nereikia. Uogintas tylus. Jo kieta filosofija buvo besibai-
Palubėj sklaidosi lyriški debesys ir sklinda pro pra- Jo sausas veidas pilnas mažų raukšlių, lyg suskeldė- gianti. Jį išgabeno į Bruknio mašiną.
vertą langą lauk ir troškina alyvą. jęs nupjauto medžio gabalas. Jis ramiai sako:

—Juokingi jūs, —vėl sako Uogintas, —štai -jei —Ponas Uogintai, tamsta už neteisėto ginklo pa-
ateitų čia kas nors ir užpultų kleboną arba tave, 
Vytai, ar aš turėčiau stovėti kaip avinas. Kas aš ta
da būčiau? Kelmas, žmogus privalėtų jus ginti. Gi 
dabar, kada rengiasi jie užpulti ne vieną asmenį, bet 
daugelį asmenų, visą tiesą, visą Bažnyčią ir laisvę, kleboną ir Bruknį ir porą žingsnių prieš Uogintą 
aš turiu laukti? Ne, reikia kovoti.* Geriau dabar vie- sustoja, 
ną užmušti, negu paskui šimtą. Esate juokingi, jei

paveiksle.

Klebonas stovi sudėjęs rankas. Miglota diena. 
Klebonas liko vienas. Jis nebežino kas daryti. Jis 
matė, kaip Uogintas mirė. O gal dar kelsis. Daug 
kas kėlės. Ir kaip nebūsi apsirengęs, vistiek esmėje 
esi įsisukęs į kapų maršką.

Sode nuo medžių nukrito graužiko pakąsti la
pai. Kiekvienas lapas ar lašas. ,bekrentantis iš dan
gaus yra Dievo laiškas su Jo parašu.

Taip. Uogintas mirė, kad pabustų gyvenimui ir 
saulei. Ir dabar niekas nebegali sulaužyti miego.

vienaip ar kitaip pašalintas. kiamos tik pačioj pradžioj. tyn. Jūs atiduokite ginklus, tėvynės priešų draugijai, Bruknys neatsisukdamas išeina. Taip dar krito
<—Bet taip darė ir kiti, tai kuo mes skiriamės? Vėl visi tyli. Sunku surasti žodį. Šiais naujais —ir ištraukia ginklą iš kišenės, .tačiau tuo pačiu me- vienas medis. Toj piktoj dešimtis metų besitęsian-

—nustemba Bruknys. atsistatymo metais. tu žybtelia ugnis, nuskamba garsas ir pasklinda du- čioj audroj. Vienus jų nukerta, kiti patys griūna.
—Aš nesuprantu, ko tu nustebai. Tokia galva —-E, klebone, nori turbūt mane išmesti, o pir- mai. Suskeldėjusio medžio veido sargybinis laiko Vieniši medžiai. Jie iškris, o ateina nauji. Jie nema

nė galva, o šiaip sau blogai išdegtas puodas. Manai, ma, kai kovojom slaptai, norėjai priglausti, —sako rūkstantį revolverį.
aš Valnį taip sau užmušiau. Ne, tai aš padariau dėl Uogintas, —štai kaip išeina, o aš esu tas pats. Ne- Uogintas sukasi ir sėda ir jo paleistas šūvis į-
pačios esmės. Įsivaizduokite, jeigu niekas nebūtų ko- nuskrisi senom šliurėm į mėnulį, bet seno užsispy-
vojęs, pakulis šiandien visas būtų raudonas, visos rimo reikia laikytis. Principas čia. Reikia žinoti, kur
bažnyčios arklidėmis paverstos, kultūros paminklai į pradžia. Kada prasideda rytas? Vieniems ketvirtą va-
garažus sumūryti. Mušėm, kovojom, kritom, griuvi- landą, o kitiems tik dešimtą. Žmogus turi turėti nu-
nėjo pasaulis ant kojų, degė, sproginėjo, mirė kar- sistatymą. Yra geležinė tiesa ir principas. Linija. Tai
tuvėse, duobėse, miškuose ir tie, kurie liko gyvi, bolševikiškas terminas, bet teisingas. Va, lyja lietus.
džiaugiasi tiesos laimėjimu. Tačiau tie, kurie nenori Ir pučia vėjas. Tačiau žmogus negali duotis mėtomas Uoginto, paima jo ginklą ir'ramiai pasako:
džiaugtis, turi mirti, jei nenori pripažinti, kad mūsų kaip lietaus lašas vėjui. Patylėkim geriau. Sniegas —Gaila, tvarkai paaukotas geras vyras. Turite Nuo medžių kris suktinį šokdami lapai. Nulis
tiesa. Suprantate? užkrinta gruodą, laikas gyvenimo grubumą, telefoną? Reikia pašaukti daktarą. lietus ir kvepės žolė. Miegos. lietaus ir žaibo ange-

—Ne visai taip, —klebonas prieštarauja, —ne —Tavo sąžinė nerami, nes tu perdaug kalbi. Tu Bruknys ir klebonas pasilenkia ties Uogintu. Uo- las. •’
visai taip. Yra vienas žodis — atleidimas. Amžinas netiki tuo ir teisinies. Reikia pasiteisinti prieš dau- gintas guli susirietęs ant šono ir primerkęs akis sako: Klebonas stovi sudėjęs rankas. Miglota diena,
atleidimas artimui. O artimas yra tavo priešas. Die- giau žmonių, —šypsosi Bruknys. —Mano buvo tiesa. Aš žūnu nuo savo šunų. Bet migla turi ištirpti.

(27)
—Tada viešpatavo meilė, —klebonas sudeda ran

kas ant krūtinės ir nulenkia galvą. Matyt jis ką nors 
sprendžia ar meldžiasi. •

—Tai buvo seniai, šiandien krikščionis turi ko-

vartojimą areštuojamas.
— Ne, aš gyniau krašto laisvę. Taip aš dariau 

daug metų.

voti. Jeigu jis visada būtų kovojęs, nebūtų pasauly 
iškilusios katastrofos, kaip bolševizmas ar kiti izmai.
Kiekvienas, kuris eina prieš mūsų tiesą, turi būti pačioj pradžioj nemušate blogio. Visos ligos teįvei-

Atiduokite ginklą,

sminga į prie pat lubų sieną. Klebonas ir Bruknys 
krūptelia, tačiau atėjęs arčiau Uoginto antrasis po
licininkas ištaria:

—Tvarka privalo būti atstatyta ir ji bus atsta
tyta.

Suplyšusio veido policininkas prieina artyn prie

tys audrų. Veršis augštyn palaimintoji generacija.
Eis dienos ir slėpsis nakties padangėj. Sniegas 

užkris visas istorijas. Eis vakarai ir žmogus vis bus 
reikalingas meilės, žydės žiedai ir kris Žvaigždės. 
Laikas padarys visus senais ir niekas nesuks galvos, 
nuo kurio stiebo nukrito žiedlapiai.

Bus visa nuskendę rūkan. kaip varpinės bokš
tas vėlų rudenį ir varpo gaudimas blaškysis po ru-’ 
dens debesis.

(Pabaiga)
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Dažnai galima išgirsti sakant, taip nedidina mumyse dieviško- 
kad katalikiškoji tobulybė yra sios malonės troškimo, kaip 
glaudžiai susijusi su uždaru gy
venimu. Esą norint būti tobu
lam, reikia atsižadėti pasaulio ' mes esame silpni”, 
ir išsiskirti iš kitų žmonių • ■ -s*’ 
Tuo tarpu katalikiškasis veiki
mas mus skatina eiti į žmones, 
su jais bendrauti, jiems kalbė
ti, klausytis jų kalbų ir tokiu 
būdu daryti krikščioniškosios į- 
takos. Kur čia yra tiesa?

Dar šv. Tomas Akvinietis, 
gyvenęs viduramžiais, yra pa
stebėjęs, kad tokiame nusista
tyme yra pavojų. Jam atrodo, 
kad yra dvejopų atsiskyrėlių. 
Vieni atsiskiria nuo kitų, kad 
labai myli Dievą, o kiti —kad 
nekenčia artimo. Pirmąjį atsi- * 
skyrimą jis sutinka laikyti 
šventojo atsiskyrimu, bet ant
rąjį jis vadina žvėries atsisky
rimu .Taigi ne kiekvienas at-

tai, kad mes savo apaštalavi
mo darbuose įsitikiname, kokie

Matome, kad Pijus XII stato 
Joaną praktiško katalikiško did
vyriškumo pavyzdžiu. Ji uoliai 
rūpinosi bevūtiškon būklėn pa
tekusios savo tėvynės gynimu. 
Taigi, rūpinimasis savo tėvynės 
gynimu nėra joks nukrypimas 
nuo - šventumo kelio. Ir mūsų 
lietuviškas buvimas dabartinė
se aplinkybėse reikalauja iš mū
sų katalikiško veikimo lietuviš
kų reikalų plotmėje.

Lietuviška katalikiška veikla 
Amerikoje

Lietuviai, atvykę Amerikon 
šio šimtmečio pradžioje, atsine
šė daugelį didžiųjų 'Europos 
problemų. Sakykime, toki są
jūdžiai, kaip socializmas, libe-. 
ralizmas, nacionalizmas ir net 
komunizmas Amerikos lietuviš
koje visuomenėje reiškiasi nuo 
seno iki pat šiai dienai taip pat 
gyvai, kaip ir Europoje. Vi
siems tiems sąjūdžiams reikia 
surasti ir pateikti atitinkamą 
katalikišką atsakymą. Ir reikia 
džiaugtis, kad. Amerikos lietu
viai katalikai, nenusigręžė nuo 
šio savo uždavinio, nenuėjo į 
tas katalikiškas visuomenes, 
kurios, gyvendamos senesnių ir

dimo užuomazgą. Tas klausi
mas autoriui gal bus jau ir nuo 
seniau rūpėjęs. Tuo atžvilgiu 
jis mms darosi įdomesnis ir 
artimesnis. Apysaka “Sunkiau
sia Assad Pašos užduotis”, at
rodo, panaši į vieną iš “Tūks
tantis ir viena naktis” arabų 
pasakų, bet iš tikrųjų čia 
sprendžiamą ir šeimyninio gy
venimo problema. Tokia pat 
problema užkabinama ir apsa
kymėly “Kentauras žvengia”,

Iš šių Pijaus. XJI žodžių- ma
tome, kad katalikiškasis veiki
mas greičiau didina mūsų šven
tumą, negu jį mažina. Taigi, 
visi tie, kurie vyksta į susirin
kimus ir juos organizuoja ar
ba rūpinasi vieno ar kito krikš
čioniško požiūrio sustiprinimu 
gyvenime, 
menkesni 
tobuli, ar 
pačiui.

Tautos reikalai 
katalikiškame veikime

Kitas klausimas, su kuriuo 
mes susitinkame katalikiškame

vien dėl to nėra 
katalikai ar mažiau 
mažiau artimi Vieš-

Vienas iš įdomiausių ir, sa
kytume, vienas iš drąsiausių 
tėvynės ir religijos problemų ramesnių laikų palikimais, šių 
suderinimų savo išraišką yra kovų nejautė. Priešingai, JAV 
radęs šv. Joanos Arkietės as- 

T meny. Kas keistesnio .gali bū-^ 
ii, kaip šventoji, kuri, vyriškai 
persirėdžiusi, maišosi su ka
riais ir jiems vadovauja kruvi
nose tėvynės išlaisvinimo kovo
se.

Apie šį “tėvynės meilėje įsi
šaknijusį vaiką” popiežius Pi
jus XII taip kalbėjo prancū
zams penktose šimtmetinėse 
jos sukaktuvėse 1956 birželio 
25: “Dievo išrinkta ir turėda
ma nepalaužiamą savo pasiun
tinybės sąmonę, per karštą 
šventumo ilgesį,, kurstoma no
ro labiau atitikti Dievo valiai,

veikime, yra mūsų tautinis po- ji sugebėjo peržengti visas kliū
tis, nepaisyti pavojų, susitikti 

. . „ . kūnas gali atrodyti mažiau ka- su pasaulio didžiūnais, kištis į
siskyrimas nuo žmonių yra talikiškas. Ką apie tai manyti? tarptautines savo laiko proble-

budis. Kaikam toks mūsų vei-

PASKUTINIOJI IGNO ŠEINIAUS APYSAKŲ KNYGA
Lietuvių Dienų leidykla iš

leido paskutinį, kaip ir pomir
tinį, mūsų žinomojo rašytojo 
Igno Šeiniaus (Jurkūno) apysa
kų rinkinį, pavadintą' kiek į- 
mantrokai “Vyskupas ir vel
nias”. Rašytojas mirė šių me
tų sausio 14 d. Švedijoje, su
laukęs beveik 70 metų. Visas 
rinkinys, į kurį įeina 11 daly
kų, pavadintas pirmosios apy-

' sakos vardu. Toj apysakoj vaiz
duojamas vieno protestantų
vyskupo išrinkimas lyg ir ne- kur rodomi rašytojo ($vedo) rei- 
legaliu būdu, žmonai jį į tą kalai šeimyniniame gyvenime, 
auksų postą kurstant. mus

Visiems šios knygos daly- 
kams gal ir nebūtų taikmtmas , J
apysakų vardas, nes pavz. “Va- • 
saros vaišių” tėra tik kelios iš
traukos, taipgi du paskutinie
ji dalykėliai iš ankstesnės Šei
niaus knygos “Tėviškės padan
gėje” tėra trumpi vaizdeliai.

Penki šios knygos dalykai 
yra ne iš Lietuvos gyvenimo, 
o daugiausia iš aplinkos, kur

* rašytojui ilgai teko gyventi. Ki
tais šešiais dalykais autorius 
grįžta į Lietuvą. Pirmasis daly
kas, kaip minėta, mums irgi 
svetimas, bet savo pagrinde jis 
turi ne vien., humoro, bet ir 
dviejų tikėjimų, protestantiško 
ir katalikiško, santykių spfen-

Nevienoje šių apysakų rasim 
senąjį rašytoją šeinių,, ypač 
paskutiniojoje iš jų, primenan
čioje ankstesnius geruosius 
Šeiniaus kūrinius, kaip “Vasa
ros vaišės” ar “Kuprelis”. Ta
čiau ir į svetimą aplinką įsi
gyvenimas atveria mums nevie
ną vertingą tiesą, išreikštą taip
gi menišku žodžiu.

Kaip ir seniau Šeinius im- 
presionistaą (įspūdžio meno ra
šytojas) mėgsta trumpą sakinį, 
ilgesnį paskaldo, nepaisydamas- - 
sintaksės sakinių mokslo. Žo
dingumas jo nemažas, ir net 
žodynėlis paaiškinti praverstų.

šventas. Visų pirma ne mes patys pa- mas ir net persirengti kapito- 
Bet ir šventas atsiskyrimas sirenkame gimti tokioje ar ki- no šarvais, kad atlaikytų bai- 

niekada negali būti visuotinis, tokioje tautoje. Į savo tautybę sų puolimą”. Popiežius toliau 
Jis negali pasidaryti nusigręži- žiūrime kaip į Dievo mums daro tokią išvadą mūsų lai
mu nuo, žmonių ir visišku abe- duotą dalyką, kurio nei norime kams: “Savo pavyzdingu gyve- 

nei galime išsižadėti. Galėtu- nimu, savo pasišventimu idea- 
me, tiesa, užmiršti ir laikyti sa- lui ji visiems rodo teisingą kė- 
ve kuo kitais, ne lietuviais, 
bet, jeigu tai nebūtų melas, bū
tų kita blogybė. Tokiu būdu 
atsisakytume pasinaudoti žy
mia dalimi mums Dievo duo
tais talentais. Talentai mums 
ateina kaip įvairūs mūsų gyve
nimo uždaviniai. Įvairių religi
nių, kultūrinių ir tautinių mū
sų uždavinių atlikimui gauna
me veikiamosios Dievo malo
nės pagalbą.

Antra, krikščionies gyveni
mas ir jame esanti Dievo ma
lonė sudaro nedalomą visumą. 
Negalima žmoguje atskirti jo 
natūralinę pusę nuo antgamti
nės. Pijus XII tai pabrėžė 1947 
gruodžio 8 Romos katalikų ak
cijos jaunimui sakydamas: “Ne
galima užmušti krikščionio, ne- 
pažeidus piliečio ir teisingo 
žmogaus”. Bus teisinga, jeigu 
pasakysime ir atvirkščiai: ne
galima užmušti žmogaus, tuo 
padu nepažeidus jame krikš
čionio. Jeigu tuo žmogumi pa
imsime lietuvį kataliką, daly
vaujantį katalikiškoje akcijoje, 
tai tas popiežiaus sakinys skam
bėtų taip: Niekas negali kliu
dyti lietuviškos katalikiškos or
ganizuotos 'veiklos, tuo pačiu 
nekenkdamas Bažnyčiai ir ti-

jingumu jų reikalams. Jeigu 
. toks atsiskyrėlis būtų, jis nie

kada negalėtų būti paskelbtas 
šventuoju. Sakykime, labai už
darame vienuolyne gyveno Kū
dikėlio Jėzaus Teresėlė, tačiau 
savo dvasia ji buvo labai atvi
ra ir visuomeniška. Ji aukojo
si ir meldėsi už mirtin veda
mus nusikaltėlius. Ir tik tokiu 
būdu ji susilaukė garbės būti 
misijonierių, t. y. pačių akty
viųjų katalikiškų veikėjų glo
bėja.

Taigi, krikščionybė nėra tas 
pat, kas atsiskyrimas. Katalikas 
tai ne būtinai uždaras žmogus. 
Jis gali būti visuomenininkas. 
Jo idealų gali būti net apašta
lo Povilo pamokymas: “Džiau
kitės su besidžiaugiančiais ir 
verkite su beverkiančiais” 
(Rom. 12, 16). *

Kaikas nori matyti kažkokią 
tragediją tarp šių dviejų krikš
čioniško gyvenimo supratimų, 
sakydami, kad, nors susitiki
mas su žmonėmis ir yra reika
lingas, tačiau jis vistiek kenčia 
paties apaštalaujančio žmogaus 
šventumui. Pijus XII, daug to
kių kalbų prisiklausęs. Pary
žiaus katalikams studentams 
1953 balandžio 8 pasakė: “Nie
kas taip neskatina mus kilti 
aukštyn, kaip noras pagelbėti 
kitiems kilti aukštyn; niekas kėjimo reikalams.

lią šiame jausmingumo, libe
ralizmo ir materializmo amžiu
je, kuris nori užmiršti didvy
rių takus ir tą kelią, kuris ve
da Į senųjų didžiųjų katedrų 
pprtikus” .

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:
$3.00

2.00
Saulės Giesmė, dr. A. Maceina

Milžinas, Didvyris, šventasis, dr. P. Gaida 1.00 
Laisvė ir Būtis, dr. J. Girnius '.................... 1.00 
Vysk. M. Valančiaus biografijos bruožai, 

V. Biržiška..... ................................... 1.00
Čia taip pat gaunamos visos naujai išleistos lietuviškos 
knygos: “Draugo”, "Nidos”, “Terros”, Sa’eziečių knygos 
jaunimui, Vokietijoje išleistos “Mūsų Tėvų pasakos” ir 
kitos vaikams knygutes, maldaknygės, plokštelės (ilgo 
grojimo), devocijonalijos bei kalėdiniai atvirukai.

DARBININKO ADMINISTRACIJA

Pas Vokietijos lietuvius
Uhlerborno darbo kuopa Va

sario 16 gimnazijai paaukojo 
500 markių, kad būtų leng
viau sudaryti kuro, bulvių ir 
daržovių atsargas žiemai. Uhler
borno kuopai vadovauja kapi
tonas Matulaitis.

Hamburge lapkričio 22 su
rengtas Lietuvos kariuomenės 
minėjimas. Paskaitą apie ka
riuomenę skaitė ats. majoras J. 
Černius, jaunimas . padainavo 
ir padeklamavo eilėraščių, 
go mokykla pradėjo savo

paskutiniais gyvenimo metais.RAŠYTOJAS IGNAS ŠEINIUS

Var- 
dar- 
der •

Rašyba kiek neišlyginta, pvz. 
rašo biaurus, bet lentpjūvė ir 
kt. Nevengia tarmiškumų, pvz. 
rašo išlipė .vietoje išlipo ir pan. 
Bet šiaip apysakos bus mielai 
skaitomos tiek dėl stiliaus, 
tiek dėl keliamų problemų mū
sų laikais .Viršelį knygai pie
šė dail. A. Korsakaitė. Žodį 
apie Šeiniaus gyvenimą ir kū
rybą knygos gale pridėjo Juo
zas Lingis.

mai, vežimai į tremtį pirmojo 
bolševikmečio metu. Brolėno 
“prisitaikymas” režimams di
džiai pragaištingas, tikrai labai 
priešingas tiesiam rašytojo nu
sistatymui už Lietuvos laisvę, 
svetimųjų paneigtą. Apysaka 
“Vėl už geležinės uždangos” ro
do nevieno tremtinio košmari- 
nį sapną, atsidūrus pavergtoje 
tėvynėje. Čia išryškėja tikras, 
tiesus ir atviras rašytojo nusi
statymas dėl pavergtos tėvynės;
Be politinio atspalvio yra trum- . ... ..
pesnė apysaka “Ašakaitė ir ne- ,R VELNIAS, apysakos, išleido

lietuvis katalikas pasiliko savo 
visuomenėję ir. uoliai. joje gy-. 
nė; tikėjimą tais klausimais, ku
riuos kėlė gyvenimas, šią veik
lą reikia teigiamai vertinti ne 
vien lietuvišku požiūriu, bet ir 
apskritai katalikišku. Turėkime 
vilties, kad kada nors šių dar
bų rezultatai pilnai pasirodys 
ir pačios Amerikos gyvenime. 
Gi sutelktinis JAV lietuvių į- 
našas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui yra toks stam
bus, kad jis negalės likti isto
rikų nepastebėtas.

Taigi, ar Amerikos lietuviai 
katalikai būtų buvę arčiau sa
vo katalikiško pašaukimo, jei
gu jie to darbo būtų nedirbę?
Ar jie būtų buvę dvasingesni bą penktadieniais “Kaus 
ir tobulesni Kristaus mokiniai, Begegnung” patalpose, 
jeigu jie nebūtų atkakliai aiški----------------------------------
nesi su savo tautiečiais visų so- gyv^^būtų buvęs ma. 

žiau tobulas.
E to mes galime pasidaryti primenanti rašytojo A. Lietuvių Dienų leidykla, Los

-SVadU v* tlk Vienuolio “Paskenduolę”. Dai- Angeles 1959, 230 p. kaina 3 
katalikiškos akcijos reikšmei, .. ., .. ... , . . . ,........ .. na isgelbsti dėl nelaimingos dol.bet ir jos turiniui suprasti. . 6 .. * *... . .. , . . . meiles mergaitę. A. S.Visų pirma, lietuvių kat. & v
veikla Amerikoje turi tiek daug 
laimėjimų ir tiek daug turinio, 
kad jų galėtų pavydėti betku- 
rio krašto ir betkurios tautinės 
grupės kat. akcija. Kažin Ar iš 
viso yra pasaulyje kita tokia 
visuomenė, kuri turi tokią se
ną katalikiškosios akcijos isto
riją. Ji yra dvigubai senesnė už 
pirmuosius kat. akcijos formu
lavimus, padarytus Pijaus XII.

Ir antras dalykas: mes iš tos 
praeities veiklos galime moky
tis, kas yra kat. akcija ir kaip 
joje reikia veikti, ši tradicija 
mus moko, kad katalikų akcija 
turi imtis ne kokių iš šalies ’ 
padiktuotų uždavinių, bet tų, 
kuriuos iškelia pats gyvenimas. 
Ji neturi rūpintis daryti būti
nai taip, kaip kiti daro, bet 
žiūrėti, kas mums patiems rei
kia daryti.

(bus daugiau)

cializmo, liberalizmo, naciona-
lizino ir komunizmo keliamų 
klausimų? Ar būtų jie buvę ar
timesni Jėzaus Širdžiai, jeigu 
jie, vietoj steigę savo draugi
jas bei parapijas ir jose aud
ringai kovoję, būtų prisiglau
dę kitose parapijose ir bažny
čiose, kur tų kovų būtų išven
gę? Nėra abejonės, kad tokiu 
būdu jie būtų žymios savo ta
lentų dalies nepadauginę ir jų

DETROIT, MICH.
Organizacijų vaidmuo lietuvy

bės ugdyme
Lietuvių Bendruomenės Det

roite apylinkės valdyba .savo 
paskaitų ciklą pradeda dr. Jus
tino Pikūno paskaita “Organi
zacijų vaidmuo lietuvybės ug
dyme”. Paskaita bus skaitoma 
gruodžio 6 d. 12:15 vai (tuoj 
po pamaldų) Hispano Unidos 
mažojoje salėje. Paskaitoje 
kviečiami dalyvauti visi lietu
viai, bet ypač Įvairių organiza
cijų nariai. Įėjimas nemoka
mas.

Bendruomenės vajus

Kadangi dar ne visi Detroito 
ir jo apylinkių lietuviai suspė
jo sumokėti bendruomenėš so
lidarumo įnašą ir kadangi dar 
ne visus mūsų seniūnai spėjo 
aplankyti, todėl vajus pratęsia
mas iki 1959 metų galo. Soli
darumo įnašą galima siųsti JAV 
LB Detroito apylinkės narių 
telkimo vedėjui šiuo adresu: 
Cėsys 
Avė.,

Sadeika, 76 Minnesota 
Detroit 3, Mich.

V. Katkus

Ignas šeinius, VYSKUPAS

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Resid. ILlinois 8-7118

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

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

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32. ILL. 
FRontier 6-6399

1313 Adcfison Rd.
Superior Avė. & 71 8t, 
CLEVELANO 3. OHIO 
UTah 1-0807

DOVANŲ PAKETUS 115XK.
1.
2.
3.

Ar firma yra patikima?
Ar yra tai įrodžiusi?
Ar ji rūpestingai supakuoja, Išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?
Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

4.
5.
6.

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
Jausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
:urį iš skyrių:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
1991 Broadway
NEW YORK 23. N. Y.
LYceum 5-0900

263 Market St. 
NEWARK t. N. J. 
MArfcet 3-1968

6446 Michigan Avė. 
OETROIT K>. MICH. 
TAshmoo 5-7560

683 Htidson Avė. 
ROCMESTER 21. N. Y. 
BAker 5-5923

390 W. BroacNvay 
S. BOSTON 27. MASS.
ANdrew 8-8764

346 Third Avė. 
PITTS8URO 22, PA.
GRant 1-3712

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS
MES JUOS IŠSIUSIME GREIČIAU



DAEBIMIHKAS

Kaip yra su Brocktono bakūže?
Brocktono Lietuvių Bend

ruomenės Apylinkės 'Valdyba 
jau antri metai leidžia “Infor
macijas” savo nariam. Iš pas- rektoriatas yra priešingas 
kutinio lapkričio numerio pa
tiriame, kaip yra su vadinamą
ja Lietuvių Bakūže, pastatyta 
Brocktono rudeninių mugių 
aikštėje (Brockton Fair 
Ground). Vasarą buvo kalbų, 
kad tos aikštės savininkai ver- 
tę lietuvius tą lietuvišką pirke
lę parduoti Minėtos “Informa
cijos” nupasakoja tą. reikalą 
kiek kitaip. Jos rašo:

“Bakūžės komisijai ruošiant 
- šių metų parodą ir Lietuvių 

dieną, teko aiškintis Brockton 
Fair Ground direktoriate dėl • So .Bostono šv. Petro lietuvių 
Bakūžės tolijnesnio likimo. Di- parapijos CYO orkestrui (be- 
rektoriatas, paneigė gandus, kad nui).

iš jo pusės yra kokios nors 
kliūtys daromos Bakūžėje kul
tūrinėm parodom ruošti. Di

ne 
prieš parodų ruošimą, bet prieš 
kultūrinių -parodų priedangoje 
veikiančias valgyklas, kuriose. 
net spiritiniai gėrimai pardavi
nėjami. fik dėl tos priežasties 
teko .atsižadėti' valgyklos ir 
šiais metais ryžtis ruošti ne 
tik parodą, bet ir Lietuvių die
ną su plačia programa... pa
dengiant išlaidas lietuvių vi
suomenės aukomis”. Nurodo
ma, kad aukų surinkta 216 
doL, išlaidų turėta 247 dol. 
Daugiausia išmokėta (170 dol.)

VESTUVES PATERSONE, N. J.
1959 neporiniai metai Pater- ne sesute Regina atvyko iš Vo- 

sono lietuvių kolonijai davė ne
mažą poru, iš kurių keturios 
tikrai lietuviškos.
, Lapkričio 21 ir vėl nuaidėjo kietijos sanatorijoj. Irepa tada 

vestuvių maršas šv. Kazimiero buvo' vos 12 metų.' Sunki buvo 
bažnyčioje, Paterson, N.J. Tą 
dieną parapijos klebonas kun. 
Jonas Kinta palaimino' Irenos 
Stanaitytės ir Vytauto Jadelio 
moterystę. Sutuoktuvių apei-

- gaą, stebėjo pilnutėlė bažnyčia skyrimo nuo vyro ir mažų duk- 
žmonių, giedojo solistė Lionė 
Juodytė • Mathevvs, o “Veni 
Creator” labai nuotaikingai su
giedojo “Rūtos” choras.

Vyriausia pamergė buvo jau
nosios sesutė Regina Stanaity
tė, o vyr. pabrolys — Raimon
das Budelis iš Philadelphijos. 
Kitos pajaunių poros: Nijolė 
Stanaitytė ir Vytautas Didžba- 
lis, Teresė Gečienė ir Viktoras 
Vosyliuj Viola Jadelienė ir Al
bertas Atkočiūnas. Lietuvišku 
papročiu neapsieita ir be pirš
lio, kuriuo buvo Jurgis Jadelis, Pečiuką nusnūdus. Jis rūpino- 
jr., ir svočia Gudonienė. si> kad mergaitės išaugtų ge

ros lietuvaitės, leido jas į šeš
tadieninę mokyklą ir ragino 
stoti į lietuviškas organizaci
jas. Todėl Irena paaugusi ir į- 
sijungė gana aktyviai į lietu
višką veiklą. Ji buvo Paterso- 
no Lietuvių Bendruomenė? se
kretorė, vėliau iždininkė, ji 
buvo vietos vyčių kuopos ak
tyvi narė, ji rado laiko įsijung
ti ir į Lietuvos atsiminimų va
landėlės “Rūtos” ansamblį, 
nors į repeticijas teko važinė
ti net į Newark, N.J. Iki ve
dybų dirbo “Rayco” bendrovės 
raštinėje sekretore —mašinin
ke.

Vytautas Jadelis iš Newark, 
N.. J. yra čia gimęs ir augęs 
lietuvis. Jis kalba gražiai lie
tuviškai. Tai Jurgio ir Apoloni
jos Jadelių sūnus. Jurgis Jade
lis, jau senokai atvykęs į šį 

. kraštą, nepasitenkino darbu 
fabrike, bet griebėsi biznio

kietijos į Patersoną prieš 10 
metų. Jos mamytė dėl nesvei
katos turėjo likti vienoj Vo-

jos jaunystė be mamytės, nes 
jai reikėjo tėveliui padėti glo
boti ir savo mažą sesutę. Jos 
mamytė, sunkios ligos kamuo
jama ir nepergyvendama atsi-

relių, po poros metų Vokieti
joj mirė. Čia negalima nepami
nėti jaunosios tėvelio Vlado 
Stanaičio, kuris nepaprastai rū
pinosi savo dukrelių gražiu ir 
geru išauklėjimu. Tada sunku 
buvo gauti Patersone geresnį 
darbą, todėl Vladui teko dirb
ti skalbykloje, plauti lėkštes 
restoranuose. Dirbo naktimis, 
kad dienomis galėtų daugiau 
būti prie dukrelių, kurios lan
kė mokyklą, o jam pačiam tek
davo šeimininkauti vos tik tru-

Vestuvių pokylis įvyko gra
žioj gaisrininkų salėj Nr. 2, 
kur dalyvavo apie 300 žmonių. 
Vaišes pradėjo jaunosios tėve
lis Vladas Stanaitis, pakviesda
mas kun. Vytautą Demikį su
kalbėti maldą, o po to vado
vavimą perdavė Antanui Gudo- 
niui, kuris visą pokylį gana į- 
domiai pravedė.

Vaišėse dalyvavo iš Kanados 
jaunosios dėdės Stanaičiai su 
šeimom, Lapinskai, Jokūbas 
Stukas, kun. V. Demikis. Dora 
ir Stasys Stanaičiai, Cižūnai, 
Šaulienė A. Rugys, Žibai, Gar- 
side ir kt.

Iš Lietuvos sveikino jauno
sios senelė Stanaitienė ir dė
dė kun. Sprainaitis su savo mo
tiną.

Abiejų jaunųjų mamytės yra 
mirusios, bet jos nebuvo už
mirštos, nes vestuvių išvakarė
se Patersono bažnyčioje už A- 
polonijos Jadelienės ir Marijos 
Stanaitienės sielas buvo atlai
kytos šv. Mišios, kurias užpra
šė jaunavedžiai.

Irena Stanaitytė su savo tė
veliu ir už save daug jaunes-

Iš minėtų “Informacijų” dar -3 
sužinome, kad lietuvių bend- J 
ruomenės ir kai kurių organi- 1 
zacijų buvo įteikta protesto re- ’l 
zoliucija Brocktono Lietuvių 3 
Tarybai dėl sumanymo Bakūžę j 
likviduoti. “Informacijos” ra- 1 
šo: .

“Brocktono Lietuvių Taryba, J 
atsižvelgdama į Lietuvių Bend- 1 
ruomenės protestą, Bakūžės 1 
pardavimo klausimą bent lai- J 
kinai atidėjo. Tačiau dėl to 1 
perdaug nereikia džiaugtis -ir 1 
negalima atsižadėti budrumo. 1 
Broctono Lietuvių Bendruo- ; 
menės Apylinkės Valdyba lai
ko Brocktono Bakūžę priklau
sančią visai Brocktono lietuvių 
visuomenei ir todėl prašo, kad j 
Brocktono Lietuvių Taryba, ne
atsiklausus visos lietuvių vi- .1 
suomenės, nedarytų jokių j 
sprendimų. Tenka labai apgai
lestauti, kad Lietuvių Taryba 
dėl nežinomų priežasčių vengia 
net painformuoti”.

— šeštadieninėje mokykloje 
yra 24 mokiniai. Jaunesniuo- 

' sius moko E? Senutienė. vidų- - 
riniuosius — A. Padagas, mo
kyklos vedėjas, vyresniuosius 
— A. Sužiedelienė. Mokyklai 
patalpą, kurą ir šviesą duoda 
Stašaičiai savo bute. Mokykla 
išlaikoma Tėvų Komiteto, bet 
šiemet žada prisidėti Lietuvių 
Bendruomenė ir Martyno Jan
kaus būrio šauliai. Tėvų Komi
tetą sudaro: Radzevičienė, 
Pranckevičius, Ramanauskas ir 
Smitas.

—Emilija Lileikaitė yra pa
skyrusi šeštadieninei mokyk
lai 25 dol. auką. Dovana bus 
įteikta baigusiam mokyklą mo
kiniui 1960 metų pavasari.

— Naujų Mėty sutikimas 
bendruomenės ruošiamas Ro
muvos parke, žiemos patalpo
se, kurias;.. nau j ai pertvarkė 
parko - savininkai Gureckai. 
Programa rūpinsis L. V. Senu- 
ta ir inž. Stašaitis. Gros 5 as
menų Worcesterio orkestras.

— Šv. Kazimiero parapijoje 
vykdomas platus vajus vienuo
lyno namam statyti. Parapinė
je mokykloje mokytojauja Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserys.

— Stasys ir Irena Eivai, ku
rie anksčiau gyveno Brocktone, 
o paskui So. Bostone, įsigijo 
Brocktone namus (139 Belle- 
vue) ir čia vėl atsikėlė. St. Ei- 
va dirba vienoje Bostono vais
tinėje kaip farmaceutas. Moks
lus užbaigė jau Amęrikoje.G.

Mirė Motina
į M. ALOYZA
| Mūsų mylima Motina M. Alo-

. yza (Ona Jurgutytė), antroji šv. 
į Pranciškaus Seserų vienuolyno 
I generalė vyresnioji, mirė Pitts- 
p burghe 1959 lapkričio 30. Ve

lionė buvo gimusi 1898 gruo
džio 7 Westville, III. Nazariečių 
vienuolynan įstojo 1912, o 
1922 buvo viena iš 15 lietuvai
čių, kurios kaip pranciškietės 
atsiskyrė nuo anos kongregaci
jos, kad įsteigtų savo naują vie
nuolyną Pittsburghe. Vienuoly-

! ne išgyveno 45 metus. --
A. A. Motina M. Aloyza pa

liko nuliūdime šv. Pranciškaus 
Į Seseris, dvi giminaites pran- 
I ciškietes — seselę M. Andrea 
I ir seselę M. Thomasine, savo 

sesutes —Mrs. John Mikels- 
| vage (Detroit, Mich.) ir Mrs. 
I Patricia Rumbyrt (Berwyn.

III.) su jų šeimomis; taip pat 
I kitas gimines, mokinius, drau- 
I gus ir pažįstamus.

Gedulingos pamaldos gruodžio 
3 buvo vienuolyno koplyčioje 
Pittsburghe. Po pamaldų nuly- 

I dėta i šv. Kazimiero kapines. 
I Prašome velionės mokinius, 
I draugus“ ir1 pažįstamu pasr- 
I melsti už mirusios vėlę.

Šv. Pranciškaus Seserys

IŠ VISUR
— Saleziečių lietuvių vienuo

lyno padėtis Cedar Lake, Indi
ana, kaip pranešama, lapkričio 
17 buvo atstatyta. Lietuviam 
grąžintos visos teisės, paliekant 
jiem veikimo laisvę lietuviško
je visuomenėje; taip pat pri
tarta planui pastatyti Šiluvos 
šventovę. Lietuvių saleziečių 
vadovybę (Cedar Lake) dabar 
sudaro: namų viršininkas ir ad
ministratorius kun. Vincas En-
driūnas. misijų, rėmėjų, spau
dos ir Šiluvos šventovės staty
mo vadovas kun. Antanas Sa
baliauskas, mažosios seminari
jos (aukštesnės mokyklos) dva
sios vadas ir mokytojas kun. 
Antanas Naujokas ir tos- mo
kyklos vedėjas kun. Augustinas 
Sabas, kuris dar tebėra Kana
doje, bet iš ten 
grįžta.

kitais metais

Baltimorės žinios

IZABELĖ Savickaitė ir Vytautas Zmuidzinas susituokė Worcestery,' Mass., 
lapkričio 28. Nuotr. V. Maželio.

WORCESTER, MASS.
veik-

nau- 
prof.

Iš moksieiviy ateitininku 
los

Šiems metams išrinkta 
ja moksleivių ateitininkų
Stasio Šalkausko kuopos valdy
ba: pirm. Aldona šermukšny- 
tė, ižd. Zigmas šermukšnis, 
sekt. Jūratė Pauliukonytė, ko- 
resp. Gema šermukšnytė ir val
dybos narys Gražina Čėsnaitė.

Kuopa veikia pasidalinusi Į 
du būrelius: jaunesniųjų, ku
riems vadovauja šv. Kazimiero 
parapijos mokytoja sesuo Sal
vadore, ir moksleivių at-kų bū
relis.

Lapkričio 7 kuopos atstovai 
(A. šermukšnytė, G. Čėsnaitė, 
Jūratė ir Živilė Pauliukonytės 
ir K. Pauliukonis) su kuopos 
globėju Pr. Pauliukoniu buvo 
nuvykę į Bostono at-kų moks
leivių surengtą bendrą trijų 
kuopų (Bostono, Brocktono ir

Worcesterio) susirinkimą pas 
p.p. Barūnus.
Sausio 30 ateitininkų vakaras

Ateinančių metų sausio 30 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
ateitininkai rengia Maironio mi
nėjimą su pasilinksminimu po 
programos.

Gruodžio 27 Kalėdų eglutė

Suaugusiojo jaunimo organi
zacija lapkričio 22 surengė iš
vyką į State Park, kuris yra va
karinėje miesto dalyje. Laikas 
prabėgo linksmai, besiskanė- 
jant lauke ant ugnies keptais 
kepsniais.

Juozas Saurusaitis ir Zita 
Skinaikytė susituokė lapkričio 
28 šv .Alfonso bažnyčioje. Jų 
moterystę palaimino kun. A. 
Dranginis. Vestuvių puota įvy
ko lietuvių svetainėje.

Drabužiu vajus, kuris prasi
dėjo lapkričio 22, pratęstas dar 
vienai savaitei. Kunigai iš sa
kyklos ragino žmones atnešti į 
klebonijos raštinę drabužius, 
kurie dar gali būti naudojami.

— Kun. J. Gutauskas pa
skirtas organizuoti lietuvių pa
rapiją Dehli miestelyje, Onta- 
rio provincijoje, apie 80 mylių 
nuo Toronto. Ligi šiol lietuvių 
dvasiniais reikalais toje apy
linkėje .rūpinosi kun. K. Riekus. 
Naujas klebonas kun. J. Gu
tauskas dešimtį metų vikaravo 
šv. Jono Krikštytojo parapijo
je Toronte. Dehli apylinkėje 
gyvena apie keli šimtai lietu
vių, kurie verčiasi iš tabako 
ūkio.

— Pasaulio lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos kon
kursas Lietuvos atstovybės rū
mam naujoje Brazilijos sostinė
je lapkričio 29 baigėsi. Buvo 
gauta 11 projektų. Pirma pre
mija 650 dol. teko architektui 
Arbui Arbdčiauskui Kalifornijo
je; antra 350 dol Alg. Žemai
čiui Chicagoje; trečia 250 dol. 
dviem inžinieriam Chicagoje — 
Vytautui Germanui ir K. Je- 
čįui. Jury komisijoje buvo ar
chitektai K. Kriščiukaitis, B. 
Elsbergas, B. švipas ir inžinie
riai A. Novickis, J. Gimbutas.

CAMBRIDGE, MASS
J. ir P. Teberai minėjo sa

vo vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukakti lietuvių kat. klubo 
salėje. Dalyvavo giminės ir sve-

Circhs Under Eyes ?
Wide awake and worrymg.
Bigtospitalbills. '
Doctors’ bills, too.
CaiM happen to you.

Unlessyoutave
Hartford

Major Mediul
iMUfjtpr#

ALBERT F. PETERS
Office:

115-55 0UEENS BLVD.
FOREST MILLS, N. Y.

Vlrfllnia 3-1477

ir savo darbštumo bei sumanu
mo dėka šiandien yra vienas 
stambiausių lietuvių biznierių 
Newark, N. J. Jis gražiai išau
gino savo tris sūnus, kurie vi
si kalba lietuviškai, o jauniau
siam davė gražų Vytauto vari 
dą. Gražaus ir laimingo gyveni
mo jauniesiem! (Alms)

PADĖKA

Spalio 31 ir lapkričio 1 sū
nus Gediminas su žmona iškė-

Mirė Elena Jokubauskienė, 
palaidota iš šv. Jadvygos baž
nyčios, ir Jonas Kavarskas, gy
venęs Arlingtone, palaidotas iš 

čiai iš Worcesterio, Bostono ir M. Marijos N. Prasidėjimo, baž- 
iš apylinkės. Vedėju buvo An- nyčios.
tanas Daukantas. Pagelbėjo klu
bo pirmininkas Thomas ir šei
mininkės.

Karšt. Pat r.

Susituokė Vitas Stelmokas su 
Blanche Liučinskaite ir A. Ząr- 
baro su M. Piskiniute mūsų pa
rapijos bažnyčioje.

Valerija Jankauskaitė susi
žiedavo su Charles Mikšiu; ves
tuvės bus sausio 2.

—Klebonas kun. Pr. Juškai- 
tis nupirko bilietus altaristams 
berniukams į filmą ‘ Ben Hur” 
ir seselės lydimi vaikai nuvyko 
į kiną. Berniukai buvo labai 
patenkinti.

— Keturiasdešimts valandų 
procesijoje dalyvaus parapiji
nės organizacijos: šv. Vardo 
d-ja, Maldos Apaštalavimo d- 
ja, Sodalicijos ir Marijos Vaike
lių draugijos. Procesija įvyks

UUU HUUUUjailH. 
sestadiemnės mokyklos tėvų Surfnkti drabužiai bus

ti Į paskirtą vietą, iš ten bus 
siunčiami į įvairius kraštus.

Vasario 16 gimnazijai aukas 
renka Lietuvių Bendruomenės 
nariai. Kviečiami visi lietuviai 
prisidėti prie šio vajaus.

Adomas Bučinskas šiomis 
dienomis atvyko iš Brazilijos ir 
su savo broliu Jonu apsigyve
no Timonium priemiestyje.

Adventas prasidėjo, šv. Al
fonso parapijos kunigai ragina 
tinkamai pasiruošti Kalėdom.

Vaiku vakaras bus gruodžio 
13 šv. Alfonso salėje. Progra
ma prasidės 3 v. popiet. Mo
kyklos vaikai rengiasi padaryti 
kuo gražesnę kalėdinę progra
mą.

Lietuviu svetainės valdyba 
per lietuviškąjį radiją kreipėsi 
į visus šėrininkus, kad praneš
tų tikslius savo adresus. Metų 
bėgyje senieji šėrininkai išmi
rė ir Šerus paliko kitiems, ku
rių adresų valdyba nežino. Val
dyba nori juos pakviesti į sve
tainę pasitarimams.

Jonas Obelinis

komitetas gruodžio 27 d. 4 v. 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
rengia -tradicinę Kalėdų eglu
tę. Tėvų komitetą sudaro: pirm. 
V. Mačys, vicepirm. J. Vidūnas, 
sekr. J. Svikla ir ižd. K. Pa- 
dolskis.

Seštad. lituanistikos mokyk
la veikia abejose parapijose — 
Aušros Vartų ir šv. Kazimiero. 
Iš viso mokyklą lanko per 50 
vaikų.
Gruodžio 5 bendruomenės su-

— Alfonsas F. Weils, lietu
vis teisėjas, paskirtas perorga
nizuoti ir vadovauti Chicagos 
trafiko teismui. Jo žinioje bus 
trafiko teisėjai ir apie kelį šim
tai tarnautojų.

— Ed. šulaitis suredagavo ir 
išleido 60 pusi, leidinį “Lietu
vių sporto dešimtmetis š. A- 
merikoje 1949-1959”. Leidiny
je gausu informacijų ir ilius
traciją iš lietuvių sportinės 
veiklos.

—Arch. VI. Adomavičius, 
dirbąs kard. R. Cushingo sta
tybų projektavimo John P. 
Heffernano įstaigoje, yra su
projektavęs vienuolyno ir kop
lyčios pastatą prie šv. Jono pa
rapijos Cambridge. Mass. Staty
bą netrukus pradės vykdyti.

—Draugo romano konkur
sui prisiųsti 8 rankraščiai. Ter
minas rankraščiam prisiųsti pa
sibaigė gruodžio 1.

sirinkimas
Gruodžio 5 d. 6 vai. šv. Ka

zimiero parapijos salėje kvie
čiamas metinis Lietuvių Bend
ruomenės VVorcesterio apylin
kės visuotinis narių susirinki
mas. Visi nariai kviečiami at- 

. silankyti. Be kitų svarbių klau
simų bus renkama ‘apylinkės 
valdyba.

Lapkričio 21 Maironio parke 
buvo surengta tradicinė lietu
vių bendruomenės vakarienė, 
į kurią buvo atsilankę gausiai 
svečių iš apylinkių lietuvių-gy
venamų vietovių, tik gaila, kad 
vietiniai buvo nerangūs.

Į vakarienę buvo atvykę dr. 
J. Matulionis ir LB Bostono apy
gardos pirm. inž. V. Izbickas, 
kuris savo kalboje iškėlė reika
lą aukų rinkimą kontroliuoti į 
vieną fondą ir iš ten skirsty
ti politinei veiklai, šalpai ir 
kultūriniams reikalams.

— Kun, Stasys Žilys pakvies
tas profesoriauti Į Laterano u- 
niversitetą Romoje.

— Planuojant Kalėdų dovanas 
prisimink liet, knygą. Gabijos 
metiniam knygų išpardavime 
jos atpigintos nuo 25 proc. iki 
90 proc. Sąrašai- gaunami: Ga
bija. PO.B. 355. Wyandanch. 
N. Y.

. . H. A. Plekavičius su Jonu
lė man ir mano žmonai iškil- Mackevičium lapkričio 20 daly- ' 
mingą pokylį auksinių sutuok- vavo Nekalto Prasidėjimo baž- ,
tuvių proga. Atsilankymu pa- nvčios našventinime Washin?- Pašutinę pamaldų dieną — 
gerbė ir dovanų atnešė sūnaus 
svainis Antanėlis ir pp. Kuo- 
dys.ir Maniekas. Raštu sveiki
no ateitininkų Vytauto korpo
racijos šefas prel. M. Krupa
vičius, mūsų globėjas ir gera
daris kun. N. Saldukas. žvaigž
dės administratorius kun. K. 
Raudeliūnas, kun. S. Berčaitis, 
Goštautų ir dr. Proscevičiaus 
šeimos ir eilė kitų mano drau
gų ir pažįstamų. Už šį mūsų 
pagerbimą tariame nuoširdų 
lietuvišką ačiū. , Automobilio nelaimėje mirė sekr. kun. dr. V. Balčiūnas. Gruodžio 6 d. 6:30 vai. šv.

, . . ... 1 metų Povilas Jutas; gyveno ižd. kun. dr. P. Brazys, archi- Kazimiero parapijos katalikų
Vanda ir Vincas Grigaliūnai- Leringtone, palaidotas iš šv. varas prel. dr. L. Tulaba ir rei- jaunimo taryba rengia progra- 

Glovackiai Petro ir Povilo bažnyčios Bos- kalų vedėjas kun. R. Krašaus- mą specialiai tėvams, kurie
kviečia dalyvauti. (W)

nyčios pašventinime Washing- 
ton, D. C.

Juozas ir Ona Adomavičiai 
persikraustė į savo namą Ar
lingtone. .

Fredas Daukantas po sėk
mingos operacijos sveiksta na
mie. -

sekmadienį, gruodžio 6.
— Lapkričio 30 prasideda 

Nekalto Prasidėjimo novena ir 
tęsis iki 8 gruodžio. Pamaldos 
vyks kasdieną po aštuntos va- 
landos mišių ir vakarais 7:30 
vai.

—Lietuviu Katalikų Mokslo 
Akademijos valdybą Romoje 
sudaro pirm. prof. kun. A. Liut
nia, vicepirm. prof. Z. Ivins
kis ir kun. dr. J. Vaišnora.

Automobilio nelaimėje mirė sekr. kun. dr.
7 metų Povilas Jutas; gyveno ižd. kun. dr. P. Brazys, archi- 
Lezingtone, palaidotas iš šv. varas prel. dr. L. Tulaba ir rei-

Marcelė Zaveckienė ir Emi
lija Daukantienė nesveikuoja ir 
gydosi namie.

The PLAYHOUSE West Orange 
Art Theatre Free Parking

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

_ -••••• • Special Accolade! Izigion or DeccncvPradedami I.tuanistima. kurMi Werte|.,
Gruodžio 6 d. 1:30 Aušros 

Vartų parapijos salėje pradeda
mi šių metų lituanistiniai kur
sai. Paskaitos vyks kiekvieną 
sekmadienį 1:30 vai Kviečia
mi visi lietuviai studentai ir 
aukštseniųjų mokyklų mokiniai 
lankyti. Kursų vedėjas yra V. 
Mačvs.

"E M B E Z Z L E D H E A V E N"

Group Bookings now being taken for 
Churehes - Schools - Organizations

COAL COKE FUEL OK
Prompt deliveries 
Brooklyn - Queens - Nass.au 
Call HY 1-32OO- 3201 — Oays 
Evenings-Saturdays-Sundays 
Call AT 9-6895

VANIDERSTINE ESTATE
32 Hovvard Avė.. Brooklyn 21

Tėvų vakaras

SUTAUPYSITE PINIGŲ PIRKDAMI 
THE LITTLE MEAT MARKET 

6409 56th Road ' Maspeth. L.I. N.Y.
Prieš V. J. Atsimainymo bažnyčia (k. 6lth St.' 

Blokas mio Sv. Krvžiaii;* bažnvCios 
KUMPIAI LENKIŠKOS GAMYBOS skaidinėse po 7.V už svarą. 
SAIAMI deSios po 9?r už svarą KIAUŠINIAI PIT.LETS" I 
tuzinai !*9» . Raikvtas gatavas KUMPIS yA vidurio gabalo 9">r.

SPECIALIAI 
Švieži namu ramvlms produktai 

DEŠRELĖS DĖS ROS
Kiekvieną treiladieni 11 vai. it Kiekvieną ketvirtadien, 10 vai. 

ryto dar karttos vos tiktai paruostos
Pristatome ) namus. — Tel. TVVining 4 8087

Nass.au
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SPORTAS
FUTBOLAS

Pereitą savaitgalį dėl liet-iuš 
šeštadienį nežaidžiant jaunu
čiams ir mažučiams, o jauniams ■ 
sekmadieni taškus atidavus be 
kovos, žaidė tik abi mūsų sen
jorų vienuolikės. Rezervinė, pa- I 
sigavusi* Kollsmanną nepilna- į 
me sąstate, jį supliekė 4:0 (1:0). 
Pirmoji ekipa, taip pat, atrodo, 

-—pelnė du taškus; Sakome atroF~ 
do, nes rungtynės buvo nu- į 
trauktos dar pirmame kėlinyje, 
Kolsmanno žaidikui nokautu < 
paguldžius ant žemės teisėją, i 
Kadangi priešininkas tą dieną ' 

■ buvo aikštės šeimininkas, rei- ( 
kia laukti, kad taškus gausime į 
prie žalio stalo. Iki rungtynių 
nutraukimo mūsiškiai Bagdžiū- 
no ir Klivečkos įvarčiais vedė 
2:0.

- TS

J

*' *-*^* ' *-•** •*'’ .J. - .

BOSTONO LSK Dainavos vienuolikė. Nuotrauka iš “Lietuvių sporto de- 
šitmetis Amerikoje”.

OMAHA, NEBR.
Krepšinis

Pereitą penktadieni LAK jau
nių krepšinio vienetas gavo py
los iš Ridgewoodo YMCA 28: 
71. Vadovų Biručio ir Sįruso 
laukia didokas darbas, kad* jau
nius išmankštintų. LAK senio- 

5 rų krepšinio komanda "Ši šešta? 
dienu 7 vai. priešininku 
portorikiečių Q5 vienetą, 
niai žaidžia penktadienį.

Savaitgalis be futbolo
ŠĮ šeštadienį abi mūsų senjo

rų futbolo vienuolikės rungty
nių neturi. Laisvą laiką galėtų 
sunaudoti geram treningui.

Jauniai turėtų keliauti į 
Wayne. N.J.. pakartoti perei
tos savaitės rungtynes su Sprf. 
Passaic 11:30 vai. Mažučiai šeš
tadienį 2 vai. popiet New Far-

turi
Jau-

Prie LB Omahos apylinkės 
valdybos yra sudaryta jaunimo 
komisija, kuri rūpinasi lietuvių 
jaunimo supažindinimu su li
tuanistiniais dalykais. Tam 
tikslui yra šaukiami jaunimo 
susirinkimai. Nuo šių mokslo 
metų pradžios jau įvyko trys 
tokie susirinkimai. kuriuose 
skaitė paskaitas J. Povilaitis. J. 
Damijonaitis ir B. Jonušas. Į 
susirinkimus kviečiamas jauni
mas. lankantis aukštesniąsias 
mokyklas.

mers Oval žaidžia su German- 
Hungarian SC.

Beje. LSK vadovybė atšaukė 
savo pirmąją komandą iš to
limesnių National Amateur 
Cup varžybų. Atletas

— Liet. Stud. S-gos Omahos 
skriaus narių susirinkime, į- 
vykusiame spalio 11, buvo iš
rinkta nauja valdyba: pirm. R. 
Čejauskas, sekr. J. Navakaitė, 
ižd. A. Cigleris ir vald. narys 
T. Mickevičius. Skyriui priklau
so 12 liet .studentų, kurie stu
dijuoja trijuose universitetuose.

A. Dubausko ir M. Leškio pa
minklus Marijos kapinėse pa
šventino kun. J. Tautkus lap
kričio 1. Esant gražiam orui, 

. į kapines susirinko nemažas bū
rys lietuvių.

LB Omahos apylinkės vaidy
ba leidžia neperiodinį biulete
nį, kuriup informuojama lietu
vių bendruomenė aktualiais jai 
klausimais. Lapkričio 7 pasiro
dė biuletenio nr. 7.

Ramovėnai lapkričio 22 su
ruošė Lietuvos kariuomenės į- 
kūrimo 41 m. sukakties minė
jimą. Minėjimą pradėjo įžangi
niu žodžiu P. Totilas. Paskaitą 

caitė J. Sakalas. Meninėje da- 
je padainavo vyrų choras tris 
ainas. vadovaujant muz. B. 
musui, šio minėjimo proga ®

MIAMI, FLA.
Į Kviečiame j Balio susirinkimą
L Miami lietuvių kolonijoje, 

kiek žinoma, Balfo organizaci
jos nėra. Bet artimame Holly- 

r woode yra Balfo 141 skyrius, 
i Jo valdyba nuoširdžiai kviečia 
į atvykti į susirinkimą gruodžio

10, .8 vai. vakaro Miami lietu- 
* vių svetainėje (3655 N. W. 34 

St., Miami, Fla.). J)arbotvarkė- 
į je numatytas skyriaus veiklos 

pranešimas, naujos valdybos 
t.. rinkimai, supažindinimas su 
i Balfo centro veikla.

Kviečiame dalyvauti visus 
į skyriaus narius ir visus, kurie 

ligi šiol Balfui dar nepriklau
sė. Balfo veikla nėra sumažė
jusi. o dar padidėjusi dėl di
delio vargo kenčiančiųjų pa
vergtoje Lietuvoje, Sibire ir pa
likusiųjų Europoje. Visi laukia 
mūsų pagalbos rankos. Neat- 
sąkykime jiems savo pagalbos!

Balfo skyriaus valdyba

RELIGIOUS

ADVEHT WREATH
Everything you 
Advent Wreath

need for the 
Custom in the 

heme or school. Fire-resistant, 
permanant wre.-.th of pine, can- 
dles, ribbons. prayer cards

all for $4.95
EMIL YEDOWITZ SONS, Ine. 
169 Hunter Avenue, Yonkers, N. Y. 

cali GRee.leaf 6-6300

DOVANOS GIMINĖM 

KALĖDOM IR NAUJIEM METAM 
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

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

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe o. ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO- 

. NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IZTTD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IVUIk čiom žemiausiom kainom mieste?

I GINTARAS KALĖDOMS |

PASSION PLAY 
OBERAMMERGAU 1960

Special Group PilgHmages Available 
— ' " MAY-THRU SEPT. - -

This moviUK. onc-.-in-every-lO-years. 
ev.nt is alr.-adv SOJ.D OUT l.-r 
b ,t. for t»>na-fide ,sr<>ups und'-r Spir- 
itual Gv.idanee. we hav<- all«>< ati- n 
of seats and ocinnim.>dations w>.ich 
»i- will gtadly ofSr in conn«‘c':on 
with a European Pilgrimage T<ur 
Our tours are metieulously oper.it-d 
by a leuding Europ»-an coinpnv. 
wh<>su- Services have been tn-»st highly 
ac<-laii!i-‘d by pr<»n>in«-nt tn. n’.b- rs <>f 
the ch-rgy. Over 6.000 Pilgrims h :ve 
b.—n handb-d by this agency since 
1950.
Interested CIergyni<-n and Laymen. 
wh<> are able t<> organize gretins, .-re 
inivtvd to cvtitact us for FREE Quo-. 
tations and Itinerari-s. Tour prives 
s tirt at $600, fully ircltisive. „f T.ans- 
atlantic fale. hotels. meals. si g’ t t*e- 
ing and tickets for the Passion P^ay.

PILGRIMAGE TOURS 
WORLDWAYS

! NEW YORK 17. N. Y. 
475 FIFTH AVRNUE 

M U 3-6490

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine.
- 118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-452S 

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 BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki. D e 1 a n c e y Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

r

ŠV. TĖVO PIJAUS XII 
atminimu?

“JO“ GVVEN1M AŠ: IR DARIŠA f 
Kt-papraSSa retenybė ,-r- Krist-, knysa 

•• vdizdiibianti šv; T’*v<> Pijaus XII į.-yv- 
nmia iliustruota 45-niijs puikiomis nuo
traukomis: !>•• .to plokštelėj-- įgrotas 
popiežiškas palaiminimas su Vatikano 
choru ir šv. Petro bazilikos varpais. 
Geriausia kalėdinė dovana už 4 95 do1. 
Ribotas skaičius dabar parduodamas 

tik už 1,50 dol.
ir 15 cnt. persiuntimo išlaidoms. 

Užsakykite dabar apmokėtu užsakymu 
tČ.O.D. užsakymų nepriimame)

E. Raphael 43 W. 44th St.. N.Y. 36 
OXford 7-8694

MONTREALIO LSK Tauro krepšinio penketukas. Nuotr. Iš “Liet, sporto 
dešimtmetis Amerikoje".

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

U!? Mrnahan St., Kidgeuood. Brooklyn, N. Y.
Skambinti tel. HYacint 7-4677

aukos Lietuvos 
karo invalidams sušelpti. Į mi- • 
nėjima atsiląnkė daug žmonių.

Ramovėnai taip pat lapkričio 
7 suruošė parapijos mokyklos
salėje kultūrinį pobūvį su šo
kiais. šokiai paįvairinti solo ir 
duetais, kuriuose dainavo: I. 
Šarkaitė. B. Starkevičienė ir A.. 
Cigleris. šokiams griežė J. Jo- į 
nušo vadovaujamas orkestras. •

— Apylinkės valdybai susita
rus-su muz. B. Jonušu, prita
riant šv. Antano parapijos mo-

; kyklos seselėms mokytojoms ir 
■ talkininkaujant tėvų komitetui, 
’ organizuojamas jaunųjų lietu- 
į vių bei vaikų mišrus choras, 
i Balsai jau atrinkti ir pradeda- 
i mos repeticijos tuojau po pa- 
i mokų. Choras dainuos trims 
j balsais.

Bendruomenės choras lapkri- 
[ čio 28 suruošė šokių vakarą 
j su dainomis. Moterų choras, 
i vedamas muz. B. Jonušo padai

navo keturias gražias dainas.

GAN YOU CARRY THIS CROSS?

EDMUNDITES...
If y.-Hi are a generotis young man. 
v.iHing t<> cany it. Cod can provide 
unto’.d strengtii and conrage.

teachers
PRIESTS: mirsionaries BROTHERS: misslon^ries

pn; i.>h priests skilled craftrnien
For informat'on. write—Vocation Director "

SOCIETY7 OF ST. EDMUND M v fe Compct-enf

Linksmai ir kultūringai pra
leistas laikas advento išvaka
rėse.

J. Dauįėnietis

CRAFT
CORAJC

| "v. , . . ■ . ;
| Praplečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai ;
f NELAUK PASKUTINES MINUTES. SIUSK ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS DABAR

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
(Licensed by Intourist)

i Pagrindinė Įsta’ga: 39 2nd AVENUE, NF.W YORK 3, N.Y. — Trlephone AL 4-5456-7
1 Skyriai

161 Maln Street 
Paterson 1, N. 4.
MU 4-4619

1015 E. Canon St 
PittsbnrRh 3, Pa. 
HU 1-2750

2076 Sntter St 
San Francfrtoo, Cal. 
FUmore 6-1571

PRISTATYMAS GARANTUOTAS NIEKO EXTRA NEREIKIA MOKĖTI

GINTARAS
LIETUVOS AUKSAS

Įvairiausios gintarinės do a- 
nos vyrams ir moterims pri- 

einamiausiomis kainomis
Užsa koma per paštą 

AMBER GUILD LTD.
80-19 31st Avenue

Jackson Heights. N. Y.
Tel. HA 9-5855 

f-asiekiama: auto iki 31 Avė. 
Northern Blvd. IND subway 
iki 74 St.. La’ Guardia Air 
Port Bus iki 31 Avenue.

oioioico.

CLUB ST. LEO

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

For persons over 21
St. Leo’s New Auditorium 

Market Street, E. Paterson, N. .1.
Music by: Vic Fraysee’s Orchestra

Dėmesio! Dėmesio!

M E R C U R Y Parcel & Trading Co.
943 Eliza be t h Avenue ELIZABETH, N. J.

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

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS 5
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 ‘pa

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

BAKERY

HERTLEINS

Noted fo- Ouality and Soecialties 
40-07 BELL BLVD.

BAyside 9-0265

ŠV. MONIKOS BAŽNYČIOJE
160th STREET (prie Archer Avenue), JAMAICA. L. I., N.Y.

— Advento metu šv. mišios 12.10 vai. dieną, prasideda — 
lapkričio 30, pirmadienį, ir baigiasi gruodžio 23, trečiadienį

Visiems tarnautojams bei einantiems apsipirkti
Amžinoji novena kiekvieną trečiadienį 9 v. ryto, 
šv. mišios 12.05 vai. dieną ir 8 vai. vakare

Išpažinčių klausoma po kiekvienos novenos — Dalinama relikvijos
NUOŠIRDŽIAI PASIRENKIME KALĖDOMS

BE*.
APRANGA SESELIŲ VIENUOLYNAMS 

ROBERT EMMETT TIRRELL, INC.
39 Chambers Street, New York 7, N. Y. — Tel. WOrth 2-1032

Pilnas postuiančių aprūpinimas
Suknelės, apatiniai rūbai, lagaminai, skrynios ir kt.

Kunigams ir klierikams juodi lagaminai
Du komplektai rūbų — '-ūbams maišai — skryniom — dovanos

TAU PYK ITE PER PAŠTĄ ’
LAIŠKAS APMOKAMAS Į ABU GALUS

DIVIDENDŲ PER METUS
Dividendai išmokami arba iškai
tomi Į sąskaitą kiekvieną mėnesį

SAVINOS & Loan Asscc.
TOWER BUILDING

E. BALTIMORE ST. BALTIMORE 2, Md.

Atidarykite taupymo’ Prašau prisiųsti informacijų knygutę L-12 
sąskaitą tuojau

Prašykite 
informacijų

| V’irdr.s, pavardė
| Adresas ..............
| Miestas ............. valstybė

Didžiausia siuntinių oersiuntimo įstaiga Naujojoj Anglijoj 

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

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į
LIETUVĄ ir visas kitas Rusijos va domas srit s 
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kt.

Vis->s iSlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJE IŠTAIGOJE — Prašykite katalogų. 
B toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodvtų adresu. įdė
kite daiktų snrašą ir r j'kius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. 
stintinį perpakr.vę. prar.ešime. kiek kainuoja persiun-imas. 
Atsiusti paštu siuntiniai panioš'ami gre člausiu laiku

Grl’ma siusti fki 44 svaru paketus, jei sitmčiamięji daiktai telpa 
<Wje, kurios dydis yra 13x13x20 colių. Oro paštu galima siųsti • 
22 svsrų siuntinius. |s*aiga' lietuviška — kreipkitės lietuviškai.
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai pa
tarnauja ir persiunčia siuntinius • Siuntiniai apdrausti.

Siunčiame mii Intu ris? o jgnl'ojimais
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.: ketvirtadieniais 
nuo 9 ryto iki 7 v. vak. ir iettadienials nuo 8 ryto iki 2 v. po pietų

Vedėjas: JONAS ADOMONIS

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
, IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

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

Tel.: AL 4-8319

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

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

(who’esale) kainomis.

K & K FABRICS
į 1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.

Telefonas: ELizabeth 4-1711

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

V/EISS & KATZ, INC.
1S7 ORCII ARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

t TAUTIEČIAI
J Pasinaudokite proga ir pasiųskite 
! dovanų savo artimiesiems į LIETU- 
t VĄ. .
t Šiam tikslui Jums sąžiningai ir daui 
t pigiau, negu kur kitur, patarnaus: B

LONDONO UETUVIV PREKYBOS B-VES
LITIIl’ANIAN TRADING (’OMPANY

atstovas
JONAS DAUGIRDAS

337 I N1ON AVENUE BROOKIA’N 11. N. Y.
EV 7-4910EV 4-1232

REIKALAUKITE KATAIAM1V IR’ ĮSITIKINKITE
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Veda K. Merkis
Chicagos ir Illinois meister 

risi per pastaruosius 8 metus 
buvo žaidėjai raidės “‘F’: Taut- 
vaiša, Tums ir Turjansky. Vi
si trys nauji ateiviai: lietuvis, 
latvis ir ukrainietis.

THE FOLLDWING HOTIL8 IAVB SfUENMD

VERT BEST IN HOTEL ACOOMODADONS.

iHOOUViS HOTEL — M W. STBK&T, N. Y. City — MU 2-7464 4b 
MASHiNGTON-JEFFERSON HOTEL — 318 W. filst tTIREET, N. Y. C.

Cl 6-7560. • . . . •

Republic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. T.
TeL: EV 7-2089 

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI ,

įdomi žinia

Boston Sunday Globė praei
tą sekmadienį paminėjo Taut- 

. vaišą, Merkį’ dr. Kapochy ir W. 
- Lombardy ryšium su lietuvių 

šachmatų klubo dešimtmečiu. 
Prieš tai, lapkričio 22 d. Globė 
rašė apie naująjį Bostono šach
matų co-čempioną Gediminą 
Šveikauską.

Latvių šacha Pasaule, lei
džiamas Lincoln, Nebr., ęrie 
Chess Life paskelbto JAV ko- 
respond. komandos sąstato 
pridūrė, kad Amerikos koman
dos 3 lentą atstovauja lietuvių 
meisteris Kazys Merkis. Tam 
pat numery įdėta iš Chess Re- 
view Igno žalio partija su F. 
Valvo; pabrėžta, kad lietuvių 
meisteris I. Žalys nesenai lai
mėjo didžiulį Golden Knights 

' korespond. turnyrą. ^- sr; j

Bostono lygos p-bėse Lietu
vių A komanda laimėjo prieš 

^Harvardo univ. 5:0, bet kitose

r

HOTEL MANSFIELD — 12 WEST 44th STREET, N. Y. CITY near 
■r.^ibks - U. n. - bnOPPiNG PLS'lKlCT - RAD1U CITY -
Txxt^A.£Ria£> - BROADMĄY - EMP1KB Sl'ATE BU1LD1NG 
Mouerate tratos — mU Z-aiM)

NEW 8AULPAUGH HOTEL — CATSKZLL, N. Y. 
67 ROOMS - EUROPEAN PLAN from $350 up. 
SPECLAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
CATSKILL 516

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

ORANGE INN — GOSHEN, N. Y.

THE CHESTER HOUSE — CHESTER, NEW JERSEY 
oo — RcuujON A m a-; Kaltb
bpecuu vunsideiauuu Given <.o Keugtous Groupes '

PATI O MOTEL — MONTICELLO, N. Y.
30 KOOMS ---  'IDUDVlKLOi'i ---  PARKING
special Kates To iteiigious Groupes 
in«Mi>.*cello 2690.

CAROLINA CREST HOTEL — 131 SO. ISįO. CAROLINA AVENUE, 
aigzLMTaC U1TY, N. J.- 
ivu ruxuius — xveasoiiao»e Rates — Special Rates to Religious Groupes

MAKLtsUKOUGH HOTEL — EaST ORANGE, LEW JERSEY 
' 40 KUOMb — KEAsONAKi-K RAl'ES

Special Considerauon uiven to Keugious Groupes
Oti 3-2811

RITZ CARLTON.. HOTEL
Boardwalk & lowa, Atlantic City, New Jersey
not Kooms—Reasonable Rate—Special constderauon Given to 

Religious Groups. AT 4-30al

DENNIS HOTEL — MICHIGAN & BOARDWALK, ATLANTIC CITY, N.J.
410 ROOMS - MODKKATE KATES 
į-pEėiAl; KATES TOKKL1U1OUS GROUPES z _

RATES TO RELIGIOUS GROUPES. 
AX 4-5144

MANHATTAN TOWtRS HOTEL — BROADWAY & 76th STREET, N. Y. 
- CITY — Coliaeum Aroa — Parinanent - Transient — 600 Rooms

Television Group and Family Rates.
. SU 7-19Č0 ' ______________ _______________________________________ __

HOTEL VVASHINGTON — NEVVBURGH, N. Y. 
150 ROOMS - GARAGE - PARKING 
Rates from $3.00. — Special Rates to Religious Groupes. 
JOhn 1-4200

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

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

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

RIVERVIEW^HOTEL
77 WATER STREET, TOM’S RIVER & NEW JERSEY
Rates — 350 Up. -Special Consideration Given to Religious Groupes 
01'9-3402 " "

PALiL S KESTAUU1N1
UQUORS - BEER - WINES 

SKAN0S LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais sekmadieniais

Griežia i J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

31 Spring St., New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IK 1ZABELESMS1CMV

RAY’S LIŲLOR ŠTOKE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
1U3-D5 LEl'FEKTS BLVD. KiUHMOJND HILL, N. k

Telefonas: Vlrgima

ROMAM FUNERAL CHAPEJ

neturėdama Šveikausko pralai
mėjo prieš Northeastern univ. 
4%:1/4. Gruodžio 5 Lietuvių A 
komanda vyksta pas Sylvania, 
o gruodžio 12 Cambridge at
vyksta į So. Bostoną rungty
nėms su Lietuvių A.

Lietuvių B. komanda gruo
džio 4 vyksta į Harvardo univ.; 
gruodžio 11 susitinka su Brand- 
eis univ. So Bostone, ir gruo
džio 18 vyksta į, Brookline 
High School. Tolesnės rungty
nės bus po N. Metų.

Montrealio p-bės prasidėjo 
lapkričio 22, 54 dalyviai. Ren
gėsi dalyvauti Žalys ir Judzen- 
tavičius.

BROADWAY CENTRAL HOTEL — 673 BROADWAY, NEW YORK CITY 
DOVvJNTOVVN ARKA, smgles from sZbtMį^y; vVeekiy. Doubies 
irom $4.00 Daily; $zf.00 yveekiy. Special Kates to Religious Groupes. 
Ort 4-osuo. BkuADvVAY at Srd Street.

HOTEL CARTERET — 208 WEST 23rd STREET (Cor. 7th Avenue) 
PkRM a NENT & TRANSIENT. Ali 1 and 2 Room Suites with panery 
ana bath. Air Conditioned rooms and T.V. on requesL Centraily Located 
WAtkins 9-7060 — Ask for ExL 6.

COCHRAN HOUSE HOTEL — 83 SPRING STREET, NEVVTON, N. J. 
50 ROOMS 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
DU 3-3200

CHERRY HILL INN — HADDONFIELD, NEW JERSEY 
105 ROOMS - PARKING FOR 500 CAKS 
Special Rates for Religious Groupes 
NO 2-7200

DOUGLAS HOTEL — 15 HILL STREET, NEVVARK, N. J.
3č0 ROOMS 
SPECIAL CONSIDERATION GIVEN TO RELIGIOUS GROUPES 
Ml 2-5100

PINE BROOK MOTOR LODGE — PINE" BROOK, NEW JERSEY
55 ROOMS ' 1

CA 6-2626

H. VL FEMALE BEAUTY SAJ.ON

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
- . '•v... ' ■ — - • ■

CHARLES J RAMA^AUSKAb

1113 ML Vernon Street Philadelphia 23, Pa

JAV moterų p-bės prasidės 
gruodžio 12 N. Yorke. Daly
vaus Gisela Gresser, Graf - Ste- 
venson, M. Karff. Iš naujųjų 
pajėgų minėtina Miss Lisa La- 
ne, Philadelphia.

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

EDGEWOOD COURT MOTEL — US. HIGHWAY #130 BORDENTOWN, 
New Jersey — 50 Units - Television - Tile Showers - Wall to Wall 
Carpets - Oil Heat — Reasonable Rates - Special Rates to Religious 
Groupes. Tel. AX 8-2345.

General Duty
Ali Shifts — Day or Night 

$305 per month—$5 inereases every 
6 months—$10 inereases for night 
duty. Supervisors — 325 per month.

40 hour week - room - board 
and laundry, $40 per month. 
PERMANANT POSITION 

Write or Wire,Director of Nurses
MEMORIAL HOSPFTAL

RAWLIN3, V7YOMING

Factory — Office — Restaurants 
S T: R O N G 

EMPLOYMENT AGENCY
80 Warren St.;v N. Y. — Room 204 

WOrth 4-3920
Call Mr. Dirrell for appointment

, Only Creative and 
Experienced Hair Stylist at the

D U T A N T E 
BEAUTY SALON

CALL: YU 1-5850

GRACE CASCIO • Hotel Richmond 
71 Central Avenue, SL George, S.l.

Open Tues. to Sat. 9 to 6.

WINES & LIOUORS

Mc G O V E R N' S 
WINE & LIOUORS INC.

Imported and Domestįc Wines
Uųuors and Cordials 

Prompt Deiivery
278 — 73rd Street, Brooklyn, N.Y.

SHoreroad 8-4420

POplar 5-4140

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street Nevv Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

The HOTEL WHITMAN in Cam
den, New Jersey has recently under- 
gone a mangerial change. Mr. I. 
Makrin, who has been associated 
with the hotel for almost four years, 
has been named General Manager. 
Mr. Irving J. Epštein is Manager 
and Mr. Samuel Epštein is Treas- 
urer. The Epsteins have previously 
been connencted with the Mayflower 
Hotel in Atlantic City.

Mr. Alfred Rongione has been ap- 
pointed Executive Chef. Mr. Ron
gione was Master Chef at the Shell- 
boume Hotel iri Atlantic City.

A ne\V coffee shop is now under 
construction and will be open on or 
about January 1, 1960.

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

LAKE WOOD COURT MOTEL — U5. HIGHWAY #130 — DEANS, 
New Jersey. — 25 Units - Spacious Grounds — Member AAA & 
Duncan Hines — Moderate Rates - Special Consideration Given to 
Religious Groupes. D A 9-3971.

STRATFORD MOTOR COURT — U.S. HIGHWAY #46 - TOTOWA, New 
Jersey — 70 UNITS — REASONABLE RATES - Special Consideration 
to Religious Groupes 
CL 6-1513

CLINTON INN — 6 EAST CLINTON AVĘ-, TENAFLY, N. J.
25 ROOMS — 54.00 UP 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
LO 7-4800

NAUJOS PLOKŠTELĖS

WILLOW BROOK INN OF WARWICK N. Y. — WAR5£ICK, N. Y.
Open Ali Year — WINTER SPORTS - 
Reasonable Rates — Home Cooking - Fishing — 1 Hour from George 
Washingt<m Bridge. Ask Operator for Warwick N.Y. 55-7943.

PARKVVAY HOTEL SUNRISE H1GHWAY BELLMORE, L.I., N.Y.
ROOMS BY DAY OR WEEK 
with Modern Private and Semi-prtvate Baths

SUnset 5-0406

TRAVELERS HOTEL - MOTEL 94-00 Ditmars Blvd. La Guardia Airport 
Queens, LJN.Y. 2 min. walk to Administration Bldg. — 114 Modern 
rooms - Free TV - Room service - Cocktail Lounge - Dining room - 
Member: Diners & Esguire CL - Banųuet Facilities - Free Parking 
- Free Limousine Service to Idlevrild, to&from La Guardia. DE 5-1200.

HOTEL BRESLIN 1186 BROADWAY (29th Street), N. Y. City
450 Rooms — T.V. Available — &ngle from $3.00 Daily; Double from 

. . . — . Rdigtous
MU 5-9600

$5.00 Daily. — Transient 
Groups.

CONCOURSE PLAZA HOTEL GRAND CONCOURSE at 161st STREET, 
New York City, Opposite Yankee Stadium. Transient & PennanenL 
Kitchen & Kitchenette Apartments - Complete Room Air Conditdoning - 
Convenient all subway A E2 trans. - Garage facilities avafl. CY 3-4000.

REIKALINGAS 
PARDAVĖJAS

PILNAM AR DALINIAM DARBUI

Naujai atidalytam svetimų kalbų 
skyriuje skubiai reikalingas paty
ręs pardavėjas. Geriausios galimy
bes. Lengva parduoti, ries dideTs 
pirkėjų pamėgimas. Duodamas di

delis komisas, priedo bonai

YUkon 6-2900 — Mr. Coleman

TRAVEL BUREAUS

FOR PLEASURE and BUSINESS

— c a 11 —
WAtkins 4-1110

EXPRESS TRAVEL 
BUREAU, INC.

100 Fifth Avė., New York 11, N. Y.

PLASTERING
STORES

WILLIAM 1SHERWOOD,

6 East 46th St. 
New York 17, N. Y. 
MUrray H iii 7-4782

FRANCIS MANOR 
LIOUOR STORE

2571 Francis Lewis Boulevard

We Deliver BAyside 9-4220

FLUSHING - WHTrESTONE
BAYSIDE

MURPHY BROS, are pleased to armounce their Appoint- 

ment as Authorized Dealers for the exciting n e w

The Lašt Word in Compacts from Chrysler. Buy Safe - Be Safe - See 

MURPHY BROS. — Chysler - Plymouth - Imperial - Valiant 
501 N. BROAD STREET, Elizabeth, N. J., EL 5-5600. — Ask for J. M. 
Open Daily 8 AM to 9PM; Sat. to 6 PM • "After We Sėli, We Serve"

WE HIGHLY RECOMMEND THE FOLIDWING RES
TAURANTS FOB DELICIOUS FOODS - EKCTSLLENT

Joseph J. & Johanna H. Dirsa
51 PROVIDENCE STREET x 

WORCESTER 4, MASS.
PLeasant 4-3501 • PLeasant 4-3865

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

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, New Britam, (tam.

TeL: BA 9-2242-9-9336
Aptarnauja New Britam, Watertary ir Hartford, (tam.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSION4IS 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.
2M UNION AVENUE . BROOKLYN 11, N. Y.

TeL EVergreen 4-9672

BANGA TELEVISION

Solistė Lionė Juodytė-y-Mst- 
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
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn H, N.Y^ 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St, Hillside, N.J., Atez 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida. *

MINISINK HOTEL PORT JERVIS, N. Y.
62 Rooms - Garage - Parking Fadlities. — Single $450 to $6.00; 
Doutge $850 to $10.00. — Special Rates to RELIGIOUS GROUPS. 
POrt Jervia 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. 
LY 2-8862

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. — Telephone BE 7-0400.
54 ROOMS - TELEVISION — REASONABLE RATES - PARKING 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPS.

HOTEL ST. JAMES — "A Home Aw>y From Home” — 109 We*t 45th 8L 
SINGLE from $3.00 Daily; DOUBLE (with bath) from $450 Daily. 
At Radio City and Timei Sąuare. - Low Weekly Rates - Free Radio - 
21" TV — JUcteon 2-5190

WENTHWORTH HOTEL -- 59 WEST 46th STREET, N. Y. CITY 
Baby Sltter* - Foreign Language Tmneletorii - Parfctng - Gange - 
Televurion Rcaaonable Rates, Special Consideration to Retigtous 
Groupes. Telephone JU 2-2200.

FORT HILL. Restaurant (Formerly Schmidts* Farm) — SCARSDALE 
Turn off Central Avė. (Oppesite Robert Hali). Dinner Served from 6 P.M. 
to 10 P.M. Wed. thru Sat. Sunday 1 P.M. to 8 P.M. Full Courae Dinner 
from $250. Continuoua Muaic oa Sunday. VVeddings, Banąueto & Parties 

our spedalty. For Reservations caU SC 3-1625 — SC 3-9330.

THE HILLCREST’ — ComMnation Tourict House A Motei
One trf the Ftaest A Exclu«tve on the NORTH SHORE. Established 1930. 

ExceUent Transient Facilitfes at modest Rates. Sorry! No Peta.
MAnhasset 7-48551053 Northern BlvtL, Flower H III, L. I.

To the Villager who wants Real Itallan Food make it CASA ALLEGRA 
Under Ne* Management of SANTO, former manager of San Rėmo Cafe: RA Y, former 
headiraiter of Minetta Tavern. Luncheon 90 c, Dinner* a la earte. 142 WEST lOth ST. 
(Between Wavrty PL and Greenirich Are.) — WAtk«na 9-9781 — Clox-<1 Mondays

OLO GOLOENROD — 85 Wa«IHngton Place (East of 6th Avenue) 
Featuring New England Cooking at MODERATE PRICES 

Loncheon - tHnner GRamercy 5-9285
Party Room AvailaMe for Groups — Ctoeed Sat. and Sun.

GRIPSHOLM RESTAURANT — 58th STREET * 2nd Avenue. PL 9-6260

Diners' Club A American Expreas
- Pranei - G—r. - Cocktails — Parcheggio pubNico gratiiito

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

Sav. V. ZELENIS
TELEFONAS:
APplegate 7-0349

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

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

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.



darbininkas

ŽINIOS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
BAYONNE, N. J

Marčiulonis,

Šilininkui.

ninkėms nuoširdžiai dėkoja visuomeninius
Matthew P. Ballas

ŠOKIUS
Apreiškimo parap. salėj,

Brooklvn

RADIJO VALANDA 231 Bed ord Avė.
Nuo 8:30 vaL

JUOZO THOMAS ORK.

LAISVĖS VARPAS

Baisogalos Bičiulių Klubo vicepirmininkui

Dar ne vii u pasiųsti BAISOGALOS BIČIULIŲ KLUBAS
KAL£DIN| SIUNTINI J LIETUVĄ

PRANAS W AITRUS
VYČIŲ PROGRAMA

mirus,

gilią užuojautą reiškiame PLECHAVIČIŲ ir LEGECKŲ
šeimom

KEARNY - HARRISON BALFo SKYRIUS
šeštad. nuo 4 iki 5 p.p.

galima gauti butui, modenrški 
baldai' įvairios lempos, vaikam 
lovutes, virtuves reikmenys ir k.

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

Mm®, 
naojiėnos^į

Kas nori išgirsti lietuviškų damų ir prisiminti šieną* 
piūtes ir rugiapiūtes, tyliuosius vasaros šventvakarius, 
kada ligi vėlyvos nakties skambėdavo daina, teatvyksta 

j KEARNY - HARRISON BALFo SKYRIAUS ruošiamą

Užsakydamas kitiems lietuviš-

Steponui Aromiskiui.

kyklos patalpose. Kas dar nėra 
užsimokėjęs už Darbininką, bus 
gera proga tai padaryti ir laik
raštį pratęsti 1960 metams. Už 
Darbininką galės susimokėti ir 
tie, kurie nepriklauso kuopai.

Mirė Petras Šmotas. Prieš

PUNSKO' lietuviai procesijoje Nuotrauka gauta ii seniau.

sųomenė. Gal ne vieną mūsų 
paskatintų labiau branginti at
sineštines dvasios vertybes, tas 
vertybes, kurių laikosi laisvoji 
Vokietija, dėl kurių herojiškai 
kovoja lenkai. V. K.

ved. Antanas F. Kneižys 
WHIL — 1430 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

tokio paties stiliaus, kaip buvo 
prieš šį karą; matėme Jogai
los ir Jadvygos kapus. Kad ir 
suskurdusi, Lenkija tebėra iš
laikiusi gyvą Europos dvasią ir 
didelę laisvės meilę, kratyda
masi svetimų simbolių, spalvų 
ir rusų kalbos. Toliau leidomės 
Į brangų Lietuvos kampelį — 
Gardino sritį, Seinus, Punską. 
Lietuviška žemė su šilais, lyg 
iš “Anykščių šilelio”, sukėlė 
skaudžią nostalgiją. Toliau į 
auksinį miestą Prahą, kur lais-

sio. lapkričio 16 Lietuvoje, vė
lę egzekvijos ir mišios bus šį 
šeštadienį, gruodžio 5, 10 vaL 
ryto švč. Trejybės bažnyčioje 
Newark, N. J. Mišių metu gie
dos buvusi Lietuvos valstybinės 
operos solistė Vincė Jonuškak 
tė, “Rūtos” ansamblio choras, 
diriguojamas Liudo Stuko. Var
gonais gros Jonas čižauskas. 
Kitos mišios bus gruodžio 12, 

ryto ir gruodžio 16,
8 v. ryto šv. Jono Kantiečio 
bažnyčioje, 479 New Jersey 
Avė., Brooklyn, N. Y. Jų me
tu giedos šv. Cecilijos choras.

Velionies kolegos, buvę mu
zikos konservatorijos profeso
riai, mokiniai ir lietuviškoji vi
suomenė kviečiama atsilankyti 
ir pasimelsti ur mirusiojo vėlę.

Juozo^Thomas orkestras, ku
ris taip puikiai pasirodė Fede
racijos kongreso proga, sutiko 
duoti savo smagios muzikos Ka
lėdų vakarą Lietuvos Vyčių 41 
kp. rengiamuose šokiuose Ap
reiškimo parap. salėje,

Balfo vajus eina į pabaigą. 
Tuo tarpu surinkta per 3,000 
dol.Vajaus komitetas siuntinė
ja pakartotinus prašymus, kad 
auka atsiHeptų ir tie, kurie iki 
šiol nesuspėjo tai padaryti.

Baisogaliečię bičiulię klubo 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 6, 4 vai. popiet Elenos 
Povilanskienės svetainėje (158 
Grand St. Brooklyn) apsvarsty
ti svarbius klubo veiklos reika-

Dail. V. K. Jonyno grafikos 
paroda atidaroma Almus gale
rijoje Great Neck, N. Y. gruo
džio 6 ir tęsisi iki gruodžio 27

Antanina Colney mirė gruo
džio 2, Waterbury, Conn., lai
dojama gruodžio 5, šeštadienį.

Nekalto Prasidėjimo šventė
je, gruodžio 8, šv. Petro baž
nyčioje mišios bus 6, 6:30, 7, 
7:30, 8, .9 ir 10 vai ryte ir 
7:30 vak.; koplyčioje prie Sep
tintos gatvės — 6 ir 7 vai. ry
te. šioje šventėje katalikai pri
valo būti mišiose .Gruodžio 7, 
pirmadienį, yra visuotinė ab
stinencija ir pasninkas.

Kun. Mykolas Tamošiūnas, sa
lezietis, gyvenąs ir dirbąs Ko
lumbijoje, Pietų Amerikoje, 
lapkričio 30 atvyko į Bostoną 
ir sustojo šv. Petro klebonijo
je. Svečias lanko Ameriką.

Kompoz. Jer. Kačinsko ketu
rios miniatūros fleitai, klerne- 
tui ir violenčelei bus išpildy
ti koncerte, kurį gruodžio 16 
d. 8:30 vai. vak. Jordan Hali 
salėje ruošia Naujosios Angli
jos muzikos konservatorija; 
gros tos konservatorijos orkest
ras.

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

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

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

Šv. Petro parapijos choro 
pobūvyje, Padėkos d., dalyva
vo daug jaunimo iš Bostono, 
Worcesterio ir apylinkių. Me
ninę dalį atliko sol. A. Baraus
kas, D. Ivaškienė ir R. Budrei- 
kžu Pamęninės dalies- buyojuž- 
kandžiai ir šokiai. Pobūvis pra
ėjo gražioje nuotaikoje. Jam va
dovavo choro pirmininkas H. 
Čepas. Chorui diriguoja komp. 
Jer. Kačinskas.

Žalgirio tunto vadovybės su
eigoje lapkričio 7 tuntininkas 
A. Treinys savo pareigas per
davė Mykolui SubataviČiui, ku
ris gyvena 355 K St.

Bendruomenės nariy mokes
čio reikalu gruodžio mėnesį 
valdybos nariai aplankys visus 
bendruomenės narius. Nelau
kiant rinkėjų atsilankant į na
mus, tą mokestį galima iš anks
to sumokėti: Kalvąitis-Stelmo-

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

Galite pridėti iki 8 svarų kitokių 
medžiagų pasirinktų iš katalogo. 
Skambinkite dW informacijų AP 7-3631 
po S vai. rak., •rktadlental* visa dienų 

arb* raitykite:

juo j ančių ar technikos srity 
dirbančiųjų. Studentai ir nariai 
kandidatai temoka metams 2.50 
dol. nario mokesčio, atleidžia
mi nuo visų kitų mokesčių. 
Skyriaus siekimas yra suburti 
visus vietos technikos darbuo
tojus lietuvius ir jo pagrindi
nį uždavinys yra išlaikyti juos 
nuolatinėj pažangos dvasioje ir 
išsaugoti jų lietuvišką charakte-

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom ifisimokfijimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVASKIENBS

sirinkime atžymi Vasario 15 su 
pritaikyta paskaita ir menine 
dalimi. Šiais metais žodį tarė 
Nepriklausomybės akto signa
taras prof. inž. Stepas Kairys 
ir meninę programą atliko ak
torė R. Norvaišaitė. Suaukota 
375 dol .Alto reikalam.
;..Skyrių rt. <1959 metais įstoję 
7 nauji nariai. Skyrius laukia 
Įsijungiant visų Bostone ir apy
linkėse technišką mokslą studi-

EVergreen 8-9794

- M. and Z.- 
Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

jo mylimam broliui Juozui mitus gilią užuojautą reiškia 
ir drauge liūdi

lis, plačiai žinomų sūrių ga
mintojas. Kelionėj juodu išbu
vo daugiau kaip 6 savaites ir 
aplankė: Prancūziją, Vokietiją, 
Norvegiją, Švediją, Suomiją, 
vakarų ir rytų Berlyną, Austri
ją, Turkiją, Siriją, Lebanoną, 
Jordaną, Izraelį, Kiprą, Graiki
ją, Italiją, Ispaniją, Portugali
ją. J. Andriulis savo sūrių ga
myklą įsteigė tik 1942 m., bet 
šiandien jo sūriai plačiai* žino
mi Amerikoj ir net Europoj. 
Prieš porą metų jis paskyrė 
1,000 dol. romano konkursui, 
o šiemet 500 dol. dainų kon
kursui. Jis yra išleidęs 3 naš
laičius į aukštuosius mokslus.

Vysk. Charles R. Mulroo&ey 
atstovavo Brooklyno diecezijos 
vyskupą Bryant J. McEhtegart 
ALRK Federacijos kongreso už
baigiamose padėkos pamaldose 
sekmadienį, lapkričio 29 d., Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje.
—Kun. Norb.Pakalnis, Apreiš- 8:30 
kimo parapijos klebonas, po 
ALRK Federacijos Kongreso 
padėkos pamaldų suruošė pri
ėmimą — pietus pamaldose da
lyvavusiems vyskupam, prela
tam ir 'kunigam. Pietuose da
lyvavo daugiau kaip 20 asme
nų. Buvo pasidalinta kongreso 
įspūdžiais ir ateities darbų pla
nais. »

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

Res.: AN 8-5961

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

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

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

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Bros d Street 
Hartford, Conn.,

Sąžiningas patarnavimas.

Vaizdai iš Europos ir Lietuvos krašto
Dr. M. Gimbutienė grįžo iš 

5 savaičių mokslinės kelionės 
po Europą, aplankiusi Vokieti
ją, Austriją, Lenkiją ir Čekoslo
vakiją. Dalyvavo UNESCO su
rengtame archeologų suvažiavi
me Čekoslovakijoj spalio 5 - 
14. Dalyvavo kaip Amerikos at
stovė, siųsta Harvardo univer
siteto. Viso dalyvavo 26 dele
gatai.

WATERBURY, CONN.

LDS 5 kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio. 27 d. 1 v. šv. 
Juozapo parapijos senos mo-

E. B. Steponiams, gyv. Cle- 
veland Heights, Ohio, vestuvių 
metinių proga, Darbininką už
sakė A. Kazlas, iš Cleveland, 
Ohio.

Brooklyno pašto viršininkas 
praneša,, kad švenčių sveikini
mai, siunčiąmį į Kanadą ir Mek.-. 
siką, turi būti apmokėti 4 cen
tų pašto ženklu vis tiek, ar vo
kas užlipdytas ar ne.

Kan. J. B. Končius, Balfo 
pirmininkas, susirgo gripu ir 
kurį laiką yra priverstas gulė-

Programą išpildys “RŪTOS” ansamblis, vadovaujamas 
muz. A»g. Kačanausko • Pirmą kartą į Kearny atvyksta 
Lietuvos Operos soliste Nasvytytė - VaHuMeni dalyvauti 
koncerte • Bus taut. šokiai J. MatalaitienSs vadovaujami. 
LAUKIAME VISŲ ATVYKSTANT! Pradžia 5 v. vak.

Ateities žurnalo koncertas 
ruošiamas Atvelykio sekmadie
nį, balandžio 24, Apreiškimo 
parapijos salėje. Programoje 
Janinos Liustikaitės dainų reči
talis.

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja Hollywood, 
Fla., Balfo 141 skyriui, už svei
kinimus su artėjančiom šven
tėm ir 5 dol. paramą.

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas Hlkory 1-5220

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

Darbininko administracija Pirmą dieną, lapkričio 30, užsimojimus, kasmet savo su- 
preI Ign- AlbavWius’ Cicero>-

vyrišjum kostiumui • Viena pora 
mote^KU šiltų kojinių • Viena po
ra vyrukų vilnonių kojinių • Vienas 
storas - šiitas vilnonis megztinis

TAKTAI U2 $38.00 
iš Londono J Lietuvą 
per trumpiausią laiką.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkw*y StatSou) 

Woodhaven, N. Y.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų S-gos Bostono 
skyriui suėjo dašimts metų. 
Pradėjo su 6 nariais, dabar yra 
44, jų tarpe 4 garbės nariai: 
prof. St. Kairys, prof. Ig. Kon
čius, prof. J. šimoliūnas ir dipl. 
inž. V. Sirutavičius. Pirmas 
pirmininkas buvo inž. Vytautas. 
česnulis (Sčesnulevičius).

Skyriaus narių susirinkime 
lapkričio 14 dešimtmetis buvo 
kukliai paminėtas. Inž. J. Gim
butas papasakojo apie skyriaus 
įsikūrimą, Bostono skyrius* bu
vo pirmasis-ALIAS skyrius, į- 
sisteigęs Amerikoje. -

Tame pačiame susirinkime 
valdybos pirmininkas inž. Vla
das Adomavičius padarė pra
nešimą apie skyriaus veiklą 
per 1959 metus. Ateinantiems 
1960 metams išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Zigmas Gavelis, 
nariai’— Jonas čereška ir*A- 
poUnaras Treinys.

Skyrius metų bėgyje padaro
šešis susirinkimus. Juose buvo Lapkričio 21 M. Gimbutienė 
skaityti techniškais klausimais savo kelionės įspūdžius papa- 

ką laikraštį, padedi išsilaikyti §v. Mykolo lietuvių bažnyčio- rūpestingai paruošti, įdomūs ir šakojo, gausiai pailiustruodama 
lietuviškai spaudai je pirmadieni, lapkričio 30 turiningi referatai. Skyrius su- epidioskopo vaizdais, pas save

Ilgametė Darbininko skaity- prasidėjo devynių dienų nove- ruošė savo nariams su šeimom sukviestiems bičiuliams (apie (ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsainuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

III., šv. Antano lietuvių parapi
jos klebonas, pašventino švč. 

VTST VA ŽF’OJA I METINIUS Marijos Siluviskės statulą. \S.\.--Z1^OJA į MEUNlUb statula pastatyta klebono kun.
dr. J. Starkaus rūpesčiu prie 
bažnyčios durų iš lauko. Ji ma
toma ir praeiviam.

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston, 

Mass.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūbas Stukes

WEVD — 1330 kil., New York.
N. Y.

VAKARI
GRUODŽIO 25

Juozas Ginkus, turįs saldai
nių krautuvę 495 Grand St., 
Brooklyn, N.Y.. kaip kiekvie
nom šventėm, taip ir šiom ar
tėjančiom Kalėdom ir Naujiem trejetą metų jis buvo susirgęs 
Metam parūpino gražių kalėdi- psichiškai ir paguldytas ligoni
niams sveikinimams kortelių su nėn. Praeitą vasarą birželio 
lietuviškais įrašais bei piltai- mėn. iš ligoninės dingo. Lapkri- 
kintais šventėms eilėraščiais, čio 22 jo kūnas rastas vande- 
Juozo Ginkaus išleistos atviru- ny, kur jis išbuvo apie 6 mė
tės, kaip jau kelių metų prakti- nesiūs. Lapkričio 24 iš šv. Juo
ką parodė, turi labai didelį pa- zapo parapijos bažnyčios su iš- 
sisekimą. kilmingomis mišiomis palaido-

Gera proga pasimatyt su ......... .......... ....... tas Kalvarijos kapinėse. Velio-
daug draugų, pažįstamų Išnuomojamas kambarys su nis priklausė šv. Vardo drau- 

visais patogumais vienam ar gijai, LDS 5 kuopai ir skaitė 
dviem žmonėm. Galima naudo- Darbininką iki savo ligos. Nu- 

LIETUVOS VYČIŲ 41 KP. tis ir virtuve. Adresas 414 So. liūdime paliko žmoną, sūnų, 
___________ • .__________ 5 St., Brooklyne, UI aukštas, marčią, dvi dukteris, du žen

tus ir anūkus. LDS 5 kuopa 
——i—reiškia užuojautą visai šeimai.

Dvi vilnonis angliškos medžiagos: 
3 jardai moteriškam arba vyriškam 
paltui • 3’4 jardo moteriškam a-ba

kas Real Estate įstaigoje arba 
IVaškienės Lithuanian Furni- 

... . , . ture Co.ves pasnlgimo, deja, daug ma- .. . . ., _ .v. ° . v ,, ,. , Grįždami iš Europos buvo su-ziau, o svetimų ženklų — kiek- . 1 Jr____ _____j__t___ z ___ _______________________ _____  ________ _ . « ** . stoję Bostone pas M. Kava-
toja Zabitienė užsakė Darbi- na j Nekaltai Pradėtąją švč. ir svečiais vieną vasaros išky- 20 asmenų). Matėme senovės V R , liauską kun.

_ , . * . ...................\ Custer, Mich. lietuvių parapi-matytu, tuos įspūdžius išgirstų . ... . . * . -, , - ; v * • - jos klebonas ir Jonas Andnu-ir platesne Bostono lietuvių ,n- J

ninką ateinantiems metams K. Mariją. Pamaldom vadovauja lą su menine programa bei Amsterdamą su viduramžiniais
Kanadoje; O. tėvai pasionistai: Gerardas Mo- sportu Atlanto pajūryje ir išvy- namais ir veneciškais kanalais;

Mazurkevičienė J. Guzevi- tiejūnas, CP, ir Peter Quinn, ką - ekskursiją į naujas staty- gėrėjomės Vienos šv. Stepono
čiūi, gyy. Mass. valstybėje. CP. Kasdien yra penkios pamal- bas. katedra, rotuše, Schoenbrueno

Mieloms Darbininko talki- ^os angjų kalba ir vienos lie- Skyrius remia visus Bostono pilimi. — tomis vietomis, kur 
tuvių kalba. kultūrinius ir visuomeninius daugelis praleidome pirmuosius

tremties mėnesius; matėme iš 
griuvėsių atstatytą Varšuvą ir

Laidotuvių Direktorius 
ir Bateamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NUTARY PUBLIC 

PatamavImM dteną Ir n«M| 
Nauja modernltka koptySa ier- 
manima dykai. Aptarnauja Ckm- 
bridga ir Boatono koknljaa *t- 
miauatomfe kainom!*. Kainos toa 
pačios tr | kitus mirštu*. 
Rslksls SsuMtS: ▼««. TW S-S4M

Reikalą Vedšjaa 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

■ -^^6X^5


