
KENNEDY spaudos konferencijoje po 9 savaičių.

INDIJOJ SUSTABDĖ KOVAS

KANCLERIS ADENAUERIS
pajudinamas.

čiovas pasiūlęs “paketą’

de Gaulle,

sybei ir toliau budėti kelia pas
kutinėm dienom pastebėti So
vietų kariniai daliniai Kuboje. 
Nors Amerika yra painformuo
ta, kad jie bus taip pat ati
traukti, bet Amerikos vyriau
sybei pasilieka ir toliau siekti, 
kad tai būtę patikrinta tarp
tautinės kontrolės.

(NYT) mė- 
Gaulle šie-

Indijoje sutiktas siūlymas su 
nepasitikėjimu^-tačiau derybas 
priims. Sunku suprasti, ko sie
kia Kinija paliaubom, kiada 
taip sėkmingai veržėsi j Indijos 
teritoriją, jog Nehru aliarma
vo: “padėtis bloga, labai blo
ga”, ir šaukėsi Amerikos pagal-

MAO TSETUNGAS laiku nori iš 
traukti kojas U balos.

.. .Ryšium su tuo prezidentas 
pavedė apsaugos sekretoriui at
šaukti Kubos karantiną.

— Tačiau spalio 27-8 susita
rimo tarp Kennedy ir Chruš
čiovo kai kurios dalys tebėra

— Romoje vis dar laukiama 
atvykstant iš Lietuvos vysk. P. 
Maželio. Bet viltys maita, ka
da iš Maskvos atvykęs gydyto
jas paskelbė, kad jo sveikata 
neleidžianti tokios kelionės.

Prezidento pareiškimas apie 
trijų savaičių derybų dėl Ku
bos rezultatus nebuvo laukia
mas optimistiškas. Tos dienos 
spauda buvo parengusi nuotai
kas, kad prezidento pareiški
mas bus dramatiškas; Amerika 
uždrausianti įvežti į Kubą ir

neįvykdytos —" Kubos vyriau
sybė atsisakė prisiimti kontro
lę, ir dėl to Amerikos vyriau
sybė imsis *«vę priemonių ka
rinei veiklai patikrinti Kuboje.

— Reikalą Amerikos vyriau-

Kaip išspręstas klausimas dėl 
Strausso

Bomba sprogo, kai automobily 
nieko nebuvo.

Journal American siūlo, kad 
valstybės departamentas suvar
žytų Kubos delegacijos narių 
judėjimą.

D E GAULLE “praeitie* partijas' 
lydi šypsniu.

Vokietijos laisvųjų demokra
tų partijai reikalaujant, kad iš PO RINKIMŲ: 
vyriausybės pasitrauktų apsau
gos ministeris Straussas, abid
vi krikščioniškos partijos — 
CDU ir Bavarijos krikščionių 
socialų partija — taip pat at
šaukia visus savo 15 ministerių 
ir palieka kancleriui Adenaue
riui laisvas rankas sudaryti 
naują vyriausybę, šiuo metu nė 
viena partija nereikalauja, kad 
pasitrauktų pats kancleris A- 
denaueris.

Vokietijos laisvųjų demokra
tų partija lapkričio 19 atšau
kė iš koalicijos savo 5 minis- 
terius, kol vyriausybėje bus 
apsaugos ministeris Straussas. 
Sprendimas priklausys dabar 
nuo Bavarijos krikščionių so
cialų unijos, kūrios pirminin
kas yra Straussas, ar ji savo 
ministerį paaukos. Galimas 
daiktas, kad paaukos, bet po 
Bavarijos rinkimų.

— Jei Kuba nesiims komu
nizmo eksporto, Karibuose bus 
taika. Prezidentas pakartojo sa
vo ankstesnius žodžius: Ameri
ka. nesiims nei iniciatyvos nei 
neleis agresijos šioje hemisfe
roje. (Klausiamas, ar Amerika 
garantuoja, kad Castro nebus 
užpultas ne tik Amerikos, bet 
ir bet kurios kitos šios hemis
feros valstybės, prezidentas at
sakė, kad jo pareiškimas pa
kankamai aiškiai nurodo Ame
rikos politiką).

Prezidentas, pranešęs pažan
gą dėl Kubos, pažymėjo, kad 
dar daug lieka tuo reikalu pa
daryti.

Kubos priešlėktuvinė lapkri
čio 20 apšaudė žemai skren
dantį lėktuvą, kuris atsakė taip 
pat trumpa ugnimi. Tai buvo 
kelios valandos prieš preziden
to konferenciją.

— Amerika lapkričio 16 iš
mėgino trečią Saturno raketą, 
milžiną, 540 tonų svorio, kuri 
skirta kelionei į mėnulį. Vei
kė gerai.

■ Mikojan— pasirašęs su 
Castro trejiem metam ūkinės 
pagalbos sutartį.

trines įstaigas ir departamen
tus. Kai kurie vadovai ir su 
partijos bilietais yra įvelti”. 
Grūdų vagystės plačiai tiria
mos Kazachstane, Lietuvoje, 
Ukrainoje, kai kuriuose Rusi
jos respublikos regijonuose. Ja
vų išvogta 72,000 tonų.

N. Y. Times aiškina, kad ka
ro pavojus Karibuose sumažin
tas rusų jėgai traukiantis iš 
Kubos, tačiau lieka Castro re-

naftą, teleisdama tik maisto 
produktus. Tokias nuotaikas 
stiprino ir žinia, kad 30 Ame
rikos bombonešių, lydimi ko
vos lėktuvų, perskrido Kubą, 
ir Castro grasinimai, kad jis 
šaus kiekvieną Amerikos lėktu
vą viršum Kubos teritorijos.

Gal būt, prezidento praneši
mo pobūdis pasikeitė labai stai
ga, nes Chruščiovo sutikimas 
atitraukti lėktuvus buvo pra
neštas tą pačią dieną tik prieš 
kelias valandas, ir “krizės ka
binetas” posėdžiavo tik 4 vai. 
popiet, o 6 valandą jau pre
zidentas turėjo spaudos kon
ferenciją.

Galima prileisti, kad Chruš
čiovas, matydamas Amerikos 
pasirengimą naujam žingsniui, 
davė vėl žingsnį atgal.

N. Y. H. Tribūne vedamaja
me aiškina, kad Amerikos tvir
ta laikysena, paremta ginkluo
ta jėga, davė vėl gerų rėzul-

— Prezidentas Kennedy pa
darė gestą respublikonam: pa
skyrė buvusį, valstybės sekre
torių Christian Herter4 pirmi
ninku įstaigos, kuri tvarkys 
prekybos reikalus su užsieniu.

Azijoje taip pat staigmena: 
kom. Kiniją lapkričio 21 pra
nešė, kad nuo vidurnakčio su
stabdo puolimus visu 2,000 ki- 
ometrę frontu ir nuo gruodžio 
1 pasitraukia už sienos, buvu
sios tarp Kinijos ir Indijos 
1959 lapkričio 7. Toliau Kini
ja siūlo pradėti derybas Indi
jos ir Kinijos vyriausybėm.

Tassas paskelbė ištraukas iš 
Chruščiovo kalbos, pasakytos 
partijos centro komitete prieš 
įsigalėjusius kyšius ir pasisavi
nimus visose sovietinėse res
publikose. Per šių metų pirmą 
pumetį tokiu būdu padaryta 
valstybei 61 mil. nuostolių .“Vė
žys įsimetęs į kai kurias cen-

— Vabtyb. sekretorius Rusk 
lapkričio 20 užsienio politikos 
sąjungoje kalbėjo, kad sutari
mas dėl Kubos gali atidaryti 
duris kitiem susitarimam. Esa-

Prezidentas J. F. Kennedy 
lapkričio 20, pirmoje nuo Ku
bos krizės spaudos konferenci
joje, pareiškė:

—Prezidentui šiandien, prieš 
kelias valandas, pranešta, kad 
Chruščiovas sutiko atsiimti iš 
Kubos visus IL-28 bombonešius

JOSEPH STRAUSS, atpirkimo 
ožys.

me išvakarėse, kalbėjo, reikš- ,. . .• J. - - t Y? munistoi ir radikalai. MRP irmingų ir nenumatytų įvykių, 
kurie gali paliesti visų pasau
lio dalių vyriausybes. Tačiau 
dėl Kubos dar reikia daug pa
daryti.
... — Danijoje pareiškė norą, 
pasilikti 15 lenkų, kurie buvo 
atplaukę su kitais 60 Lenki
jos turistų.

— Rusijoje garsusis Stalin
gradas dabar jau vadinamas 
Volgagradas.

. Berlynu ir kitais klausimais?
Prezidentas spaudos konfe

rencijoje aiškino, kad jis nu
rodęs Amerikos pareigūnam 
nesieti Kubos derybų su Ber-

(maždaug viceministerio parei- ria j nykius ir turi jiem uode
gos. Buvo patirta apie jo in- vauti. Vadovauti gali tie, ku- 
tymius santykius su anuo nu- rie turi savo doktrinas. Parti- 
teistuoju Vassall ir pasirengi- jos jų nebeturi. Jos verčiasi 
mą bėgti į Rusiją. Lordas Car- tik kombinacijom valdžią išlai- 
rington žinojo apie šitą šnipų kyti savo rankose, ir dėl to 
veiklą visoje įstaigoje per 18 jos tik praeities partijos.
mėnesių ir tylėjo. Bet čia tik Ketveri metai de Gaulle vafe 
pradžia to, kas dar gali ižkU- džtot rinkimam įrodė, kad Pritil
ti. Newsweek rašo, kad šnipai cūzija nebe ta, kuri buvo 
esą insifiltravę ir pačiame Ang- atties partijų" anarchijoj* Ir 
lijos saugume. rinktai nuo jų nusisuko.

Anglijoj panika dėl 
snipy ir išdavikų
Min. pirm. Macmilianas pa

skyrė specialią komisiją ištir
ti, kiek Anglijos valdžios įstai
gose yra insifiltravusių sovie
tų šnipų. Pernai šnipai buvo 
surasti admiralitete. Šiemet ten 
pasirodė dirbęs ir per šešeris 
su puse metų Maskvai šnipi- 
nėjęs John William Vassall, 
homoseksualistas, išlaidus, tuo 
bolševikų ir šantažuotas.

Amerikos visuomenė tebėra 
pasipiktinusi Kubos Castro at
siųstais teroristais, kurie turė
jo New Yorke ir New Jersey 
vykdyti sabotažo aktus ir ku
riuos pereitą šeštadienį suėmė 
FBI pareigūnai. Trys jų sėdi, 
o jų, talkininkai Kubos dele
gacijos prie J. Tautų narys su 
žmona lapkričio 20 turėjo iš
vykti iš Amerikos. Jie buvo 
parūpinę teroristam ginklus ir 
medžiagą.

Tą pat dieną Miami Kubos 
egzilų lyderiui Cordonai buvo 
susprogdintas automobolis.

ja) parlamento rinkimuose bus 
didžiausias pralaimėtojas” ...

RINKIMUOSE:
Rinkimai vyksta dvi dienas. 

Pirmą dieną laikomi išrinkti, 
kurie gavo absoliutinę balsų 
daugumą. Kurie jos negavo, bet 
gavo daugiau už kitus, balsuo
jami lapkričio 25, ir tada lai
komas išrinktas gavęs balsų 
daugiausia. Pirmos dienos rin
kimuose lapkričio 18 pasirodė 
nelauktas rezultatas:

daugiausia balsę gavo de 
gaullistai, antroje vietoje atsi
dūrė komunistai, gavę balsę 
daugiau nei ankstesniuose rin
kimuose; visai sunyko kraštuti
niai dešinieji; labai sutilpo pa
grindinės demokratinės parti
jos — socialistai, radikalai, ne
priklausomi, MRP. Iškrito ir di
dieji partijų lyderiai — Rey- 
naud, Mendes - France, Mol-

Rinkimų išvakarėse, kai so
cialistų lyderis paskelbė, kad 
jis ragins savo partiją balsuo
ti už komunistus, jei jų kan
didatas konkuruos su de gaul- 
listais, N. Y. Herald Tribūne 
jau pastebėjo, kaip partijų ly
deris ir ilgametis min. pirmi
ninkas nebejaučia realybės. Po 
rinkimų ir Times ir Tribūne 
įvertino, kad prancūzai nusisu
ko nuo "praeities partiję", 
kaip jas pavadino 
ir žiūri į ateitį.

C. L. Suhberger 
gina pažvelgti į de 
kimus. Sako, kad de Gaulle nė
ra diktatorius, bet jis nemėgs
ta partinių politikų. Jis įsitiki
nęs, kad šiais laikais visos 
valstybės reikalingos labiau 
centralizuotos vadovybės, Jis 
manąs, kad ir Eisenhoweris ne
pakankamai rodė vadovavimo, 
bet kad ta kryptimi eina Ken
nedy ir kad Amerikos ūkis rei
kalaus to, ką prancūzai vadi
na dirigavimu. Esą mūsų am
žiuje būtų prabanga laissez- 

Jis nuteistas 18 metų. Dabar faire principui. No įvykiai turi 
turėjo pasitraukti jo buvęs vir- vadovauti žmonėm, kaip skeė- 
šininkas admiraliteto lordas bia mei katamai, bot žmonės ku-

Prancūzijos partijos skyla
Lapkričio 25 rinkimam par

tijos blokuojasi. Susidaro du 
pagrindimai blokai — de gaul
listų ir kairiųjų. Blokuojasi 
daugelyje vietų socialistai, ko-

Dar iš prezidento 
pareiškimų

KO PREZIDENTAS TIKISI 
IŠ NAUJO KONGRESO

Spaudos konferencijoje pre
zidentas Kennedy pareiškė, kad 
prezidento programa bus vyk
doma, jei pačioje demokratų 
partijoje bus pasiekta vieny
bės ir jei bus laimėtas dalies 
respublikonų pritarimas. Jei ir 
toliau penktadalis demokratų 
nerems, tai bus sunkumų.

Pasiaiškinimas dėl Hisso
ABC televizijos viceprezi

dentas ir buvęs Eisenhowerio 
spaudos šefas Hagerty lapkri
čio 18 aiškinosi, kad Hissui bu
vo leisto kalbėti televizijoje 
prieš Nikoną, nes kitaip būtų 
varžoma žodžio ir spaudos lais
vė. Bet čia pat Hagerty neno
rėjo pripažinti prekybos lais
vės, smerkdamas, kam kai ku
rios firmos taiko ABC ekono
mines sankcijas, t y. nutrau
kia reklamas dėl Hisso daly
vavimo ABC programoje.

N. Y. Times vedamajame spė
lioja, kad Kinija gal nori pa
daryti pertrauką žiemai, kada 
sunkus susisiekimas per Hima
lajus; gal Kinija tikisi derybom 
laimėsianti tai, ko ji siekia, ir 
nereiks jėgos.

E Hong Kongo pranešė, kad 
Kinija buvo labai aliarmuota 
dėl Amerikos pagalbos Indijai. 
Prezidentas Kennedy spaudos 
konferencijoje kaip tik prane
šė, kad siunčia į Indiją misi
ją, kuriai vadovauja W. A Har- 
riman, ištirti, kokios pagalbos 
iš tikrųjų Indija reikalinga.

N. Y. H. Tribūne mano, kad 
Kinija pasijuto, jog Maskva 
gali ištesėti pažadą duoti lėk
tuvų Indijai. Taigi gali Kinija 
atsidurti prieš Amerikos ir So
vietų ginklus.

Galima taip pat manyti, kad 
Mao Tsetungas matė Chruščio
vo kombinaciją: tegul Kinija 
įsivelia į karą su Indija ir Va-, 
karais, kaip Hitleris į karą su 
Lenkija, o pasinaudos Chruš- 
čionas, kaip ir jo pirmatakas 
Stalinas.

UŽ PARTIJAS AR UŽ DE GAULLE?
Prancūzai apvylė ateities 
spėjikus, kurie skelbė* kad 
sunkią kovą prieš partijas 
de Gaulle pralaimės
PRIEŠ RINKIMUS:

Rinkimai turėjo išspręsti ko
vą tarp de Gaulle ir parlamen
to. Kova ėjo dėl valdžios < 
ar ji turi būti prezidento ar 
parlamento rankose. Kai pre
zidentas sumanė, kad preziden
tą rinktų tiesiai tauta, parla
mentos įžiūrėjo čia pasikėsini
mą apeiti partijas ir parlamen
tą. Parlamentas pirmasis metė 
kovos prištinę, paskelbdamas, 
vyriausybei nepasitikėjimą. De 
Gaulle atsakė naujais parla
mento rinkimais, kurie buvo 
paskirti lapkričio 18 ir 25.

Prieš rinkimus spaudos opi
nija nebuvo palanki de Gaul
le. Numatė, kad jis pralaimės, 
nes visos partijos vieningai 
stojo prieš jį. Amerikoje N. Y. 
Times atsistojo partijų pusėje, 
ištraukdamas iš praeities žo
džius, kuriais buvo apibūdina
mas de Gaulle — arogantas, 
linkęs į diktatūrą. Rinkimų iš
vakarėse tas dienraštis prama
tė: esą daugelis stebėtojų nu
mato “naują parlamentą su la
bai sumažėjusią de gaullistų 
jėga”. Šveicarų liberalų Welt- 
woche: “Labai galimas daiktas, 
kad UNR (de gaullistų parti-

Pirmuose rinkimuose išrink
ti 96 atstovai, tarp jų 63 de 
gaullistai. Lapkričio 25 rinki
mam lieka 369 atstovai, tarp jų 
balsų skaičium vadovauja apie 
200 de gaullistų. De gaullistai 
gavo 31.9 proc. visų balsų. Tai 
pirmas kartas Prancūzijos par
lamento istorijoje, kad viena 
partija surinktų daugiau kaip 
25 proc. Jei antruose rinkimuo
se rezultatai bus kaip pirmuo
se, tai de gaullistai gali turėti 
absoliutinę daugumą. Tai būtų 
taip pat pirmas atsitikimas 
Prancūzijos parlamente, kuris 
pasižymi partijų gausumu.

lyno ar kitais klausimais (lap- .. ... ., ... . .. ... .. amas, ir dėl to pavojus nevi-knčio 17 Amerikos radijo is ... . . .. . J. , .... . . J , siškai pašalintos. Mes nezino-Londono skelbe, kad Chruš- , , .. ...me. sako laikraštis, ar visos ra-
, _ . . . . . ketos tikrai pašalintos, ir nega-ba - Berlynas - atominių ban- .. .... j . °. j j- * - hme būti tikri, ar jos nebusdymų draudimas — tačiau pre- ... ’ .■j * * „ i . „ * 5 . sugražintos. Del to sekimas irzidentas tą “paketą atmetęs). T -- r kontrole būtim. Jei Castro vyk-

— Prez. Kennedy spaudos dys savo grasinimą šauti Ame- 
konferencijoje pažadėjo at- rikos lėktuvus, Amerikos lėktu- 
šaukti informacijos kontrolę vai šaus atgal, ir dėl to padė- 
spaudai. tis Karibuose tebėra pavojinga.

nepriklausomi nuo bloko su ko
munistais atsisakė. MRP savo 
kandidatus iš 55 rinkiminių 
apygardų atitraukė de gaullis
tų naudai.
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KRAMER’S

TORTAI - PYRAGAIČIAI

tUomą ndįormddjotu raėy- 
ketlonlų biurui 1 R. Europą

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

mažėjuje atidaryta skulpto
riaus Roberto Antinio paroda. 
Antinis jau 1933 buvo baigęs 
Paryžiuje meno mokyklą.

Vienintelis atstovas Amerikoje iių voktikų 
svečių kambario spintų

žinias galėjo gauti ir rūpestin
gai studijuodamas iš šalies be 
pažinties su Jffissu. Nunnas

, HHm* ir Hti komunttty gru
pėje H pažinojo kaip "Ceri".

Tačiau atsakymas jau buvo 
po apklausinėjimo. Tuo atsa
kymu remdamasis, Nixonas siū
lė toliau tirti. Komitetas, per
duodamas bylą teisingumo de
partamentai, tik labiau save su-

Lietuvių Fronto Bičiulių Chi- 
cagos Apygardos susirinkimas, 
įvykęs 1962 lapkričio 11 d., iš
klausęs pranešimų ir .diskusi
jų dėl kultūrinio bendradar
biavimo su okupuotu kraštu, 
vienbalsiai priėmė šį nutarimą:

tovič. “O greta jų, kaip ištiki
mi sargai, stovi senelės”.

Toliau atskaitomas pamoks
las partijai, komjaunimui, kad 
nevykdo antireliginės propagan
dos ir palieka vaikus “senelių” 
įtakoje.

Sę lV0v. <HS KMITOOSVO UIS* 
są namuose ■ dažna. Sykį iau- 
vo visą saifeotę. Igįssai turėjo 
šutą, kĮuĮ p&kdavp šunyne 
Wisconsin Avenue Washingto- 
ne, kai išvykdavo atostogų į 
Maryiandą. Miš. ffiss buvo že
ma, labai nervingą, nuo susi
jaudinimo ar pykdo staiga ją 
išpildavo raudonis. Aprašė ir, 
kaip atrodė Hissų butai tri
juose namuose, kuriuose jie bu
vo gyvenę.

Nisohas sakosi, kad tos ži
nios dar jo neįtikino, jog His- 
sas pažinojo Chambėrs. Tokias

nurodamas A. P. šalčiaus ir jo 
“fundacijos” žygius, skelbė: 
“Gavęs JAV-jų užsienio pasą 
vykti Tarybų Lietuvon, kurią 
Jungtines Amerikos Valstybės 
pripažįsta esant Tarybų Są
jungos dalimi ...”. Mūsų čia 
pabrauktieji žodžiai rodo, kad 
šiame laikraštyje A. Gintarinis 
klastoja Amerikos nusistatymą 
dėl Lietuvos okupacijos taip, 
kaip aname laiške klastojo A 
P. Šalčius.

man nieko ne-
«wo parodyta

ffissas

— Vilniuje sudaryta ateisti
nė propagandos taryba. į ta
rybą įeina J. Žiugžda, vadina
mo sveikatos minfetėrio pava-

totas mintis savo laiškuose 
skelbė kaip tiesą. >

Tuo padu klastojimo keliu 
eina ir Laisvėje A Gintarinis, 
neseniai tame laikraštyje atsi
radęs po A Zieniaus, kuris nu
tilo. Lapkričio 13 tame laik
raštyje A Gintarinis, nekla-

ti r^tpsiukščuį ftetiKT. Chane 
bers dar pasakė, tad Hissas 
turėjo seną Fordą 1929, pas
kiri 1936 jririEb kitą automobi
lį ir Fordą norėjo padovanoti 
komunistų partijai Fordas bu
vo parduotas vienam komunis
tui, paskui kitam. “Automobi
lio pervedimo dokumentai tu
rėtų būti išlikę”, pridėjo Cham- 
bers.

"Ar tamsta sutiktum būti 
tikrinamas molo detektorium? 
klausė Nizonas. “Jei reikia, 
taip”, atsakė tuojau Cham
bėrs. “Ar tamsta taip pasiti
ki?”, kamantinėjo toliau. “Aš 
kalbu tiesą”, ramiai atsakė 
Chambėrs

<Btc* daugiau)

MKAS 
.! 1 . ’1 1'FT

Turime nuolat mūsų sandėlyje frataraš dydtk 
bet įvairaus medtio. Baldas nardoma* ir pri
statomas | bet kurią JAV-bių vietą.

dvi mergaitės. Tai pionierės 
Ania ir Tamara Cvetkovy. Jų 
šėmoje yra dar keturi vaikai. 
Tėvas —- Šumsko kolchozo šo
feris, kuris paprastai užimtas 
darbais, žmona — namų ūkiu. 
Ir vaikų auklėjimas paliktas se
nelei, “fanatiškai senelei”. Ji 
vedanti vaikus į bažnyčią.

Buvo tą rytą bažnyčioje ir 
aštuntos klasės mokinė Jania 
Boroško, Regina TamaŠevič ir 
jos sesytė antraklasė Marija ir 
dar ketvirtaklasis Josif Šliach-

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Didelis pasirinkimus
Nelaukite paskutinės blandos

UtMlcymoa shpsU:
Ateitininką Federacija, 
•15 Avė,

. Brooklyn 21, N. Y.
136 East 86th SL, N. Y. C.

Tarp 2-oo Ir 1-os Avenue o TR 9-0400 
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antiadlertsie ir teitadlenials 9 iki S vaL vak.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt-
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtame geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Darbininke lapkričio 9 buvo' 
paskelbti dokumentai — A. P*, 
šalčiaus laiškas ir Valstybes 
Departamėnto atsakymas į Dar
bininko redaktoriaus paklausi
mą dėl A P. šalčiaus laiško, 
A P. Šalčiaus laiške buvo skel
biama; kad departamentas 
“privačiai” pritaręs jo organi
zuojamam “kultūrinių mainų” 
užsimojimui, kad departamen
tas tai pavadinęs “geros va
lios” žygiu. Iš departamento 
pareigūno pareiškimo Darbi
ninkui paaiškėjo, kad A P. Šal
čius departamėnto' jam pasa
kytas mintis buvo suklastojęs. 
Būtent: departamento pareigū
nas jam buvo pareiškęs, kad 
“departamentas nepripažįsta 
Baltijos valstybių inkorporavi
mo, Sovieto Sąjungos įvykdy- 
toprievartfĮ^ir dėl to ^prita
ria kultunftiantmainam, spe
cialiai kiek tai liečia Sovietų 
okupuotą Lietuvą”.

Klastodamas departamento 
jam p;

0 ir piOIllCrCS Ania ir Tamara bažnyčioje ja tuos, kuriem jis tas suktas- dviejų nuomonių yra sekantis.

Sovetską j a Litva Nr. 255 pa
skelbė D. Riabovo raštą, kuris 
prasideda:

“Sekmadienį pabudau anks
čiau nei paprastai: pažadino 
bažnyčios varpas Šumsko mies
telyje Vilniaus rajone.

— Bažnyčia dirba? — pa
klausiau savo pažįstamą.

— Taip. Kunigas Petiukevič 
veikia, — atsakė jis.

Smalsumas pamatyti tą kuni
gą nuvedė mane į bažnyčią. 
Tai, ką ten pamačiau, mane bai
siai nustebino ir privertė im
tis plunksnos”.

Ir Riabovo plunksna apraši
nėja, kad bažnyčioje jo dėmesį 
patraukė jaunimas, daugiausia 

niavos. mokyklinio amžiaus, štai, ra-
Nixono nuomonės skyrėsi šo jis, iš maldaknygės meldžia- 

nuo kai kurių kitų. Jis buvo at- si vyras. Toliau stovi jauna 
kreipęs dėmesį į kai kuriuos moteris ir su ja mergaitė ir 
Hisso pareiškimus. Būtent, nė berniukas. Tai dailidės Zigman- 
sykio Hissas nesakė: “Aš ne- to Senutoš šeima. O toliau dar

Nėnorintieji ar bijantieji išei
vijos santykių su sovietinamos 
Lietuvos žmonėmis sako, kad

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stols). — 
Galite pasirinkti iŠ didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

kad jtš niekti mm išaiškffitl 
Jei me* g&ti&E - aiškhft 
Nixonas —- įrodyti, kad Hissas 
melavo, užsigindamas nepaži
nojęs Chambėrs, tada būtų ga
lima išvada^ kad jis melavo ir 
užsigindamas buvęs komunis- 
tas. O jei tai paaiškėtų, tai ko
mitetas apsaugotų valstybės sau
gumą nuo grėsmės, turint prieš 
akis poziciją, kokioje yra Al- 
ger Hissas.

Pirmininkaujantis Kari Mun- 
<Hm buvo įtikintas ir pavedė 
Nbconui vadovauti pakomisei, 
kuri dar kartą apklaustą Cham-

Cosinos Parcels Express Corporation
PaskuUoa jUsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms | bet Icuri^ 
SSSR dalį................................ ..... Licensed by Vneshposiltorg
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------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------
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yra gerianti* dovana vfaokfomi* 
progomis. Albumo vaisdai kalbi* 
apie Lietuvą vitiems suprantam* 
kalba. todM jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalMtų.

Gilinamas "ryšių" klausimas
T. Žiburiuose Al. Gimantas 

pavadavo A. šalčių, kuris anks
čiau ten keldavo “kultūrinių 
ryšių su Lietuva” klausimą, bet 
paskiau jis tą klausimą nukė
lė į socialistinį Darbą ir pa
galiau į k^aiiEįs^pę Jjaisvę. At- 

’ ' '___’__ apie “ry
šius” T. Žiburiuose lapkričio 1, 
AL Gimantas aiškina, kad klau
simas išeivijoje jautrus, nuo
monių skirtumas gilėjąs ir kad 

is mintis, A. P. “pagrindinis skirtumas tarp da- 
būdu apgaudinė- bar jau aiškiai ryškėjanSų

| visus
3^ pažįstu Whittaker Chambėrs”. 

Jis kelis kartus sakė: “Aš nie- 
kad nepafinojau žmogaus, var- 
du Chamters”. Ni-
x<maš klūpėsi į vieną komisi
jos pardgūną, kad jis susisiek
tų sau Chambėrs ir pisiteirau- 
tiį, ar tas kada nors nesivadi- 
no kitu vardu. Chambėrs af-

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Kalėdinė dovana 
Kiekvienam vert* g padam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypėfi mū
sų draugams ameriJdedains.

kongresmanas Christian Her- 
ter, busimasis valstybės sekre
torius, jam kalbėjęs, jog visuo
tinis yra žmonių įsitikinimas, 
kad Hissas nėra komunistas. 
Komitetas bus patekęs į nema
lonią padėtį per Chambėrs. Ko- 

nebuvo vienos 
nuomonės. Vienas respubliko
nas gailavęs: “Dabar mes esam 
sunaikinti”. Louisianos demo
kratas Ed Hebert siūlė visą by
lą grąžinti teisingumo depar
tamentui ir tokiu būdu nusi
plauti rankas nuo visos tos vel-

Kažin, ar tokiu riūšiavimu 
autorius neklaidina savęs ir 
skaitytojų? Bent mums nėra ži
noma tokių išeivių,; kurie ne
norėtų santykių su “sovietina
mos Lietuvos žmonėmis”. 
Mums rodos, kad skirtumo tarp 
išeivių čia nėra jokio — visi 
nori santykių su sovietinamos 
Lietuvos žmonėmis. Yra betgi 
kitas skirtumas: yra grupė 
žmonių, kurie nori santykiu su 
Lietuvos žmoniy sovietintojais, 
ir yra didžioji visuomenės da
lis, kuri atsisako turėti raika 
lūs su Lietuvos sbvietintoiaią, 
stengdamiesi susisiekti su Lie
tuvos Žmonėmis.

ionifeijb pirtdhinką kmigres- 
m aną Kari MunŠt, atliepė : 

atrodė kip dagelis kitų.
Aš galėjau net padaryti klai
dą, jį palaikydamas šio komi
teto pirmininku”. Juokas nu
skambėjo tarp gausių jo drau
gų salėje. Hissas gracingai nu
sišypsojo, pasisukęs į savo šaįį- 
ninkus. Paskui jis vėl kalbėjo: 
“Bet rimtai sakant, aš nenorė
čiau prisiekti, kad aš niekad ši
to žmogaus nesu matęs. Aš no
rėčiau jį pamatyti čia, tada ga
lėčiau pasakyti tikrai. Ar jis 
čia yra?”. Apsidairė į visas pu
ses, sudarydamas įspūdį, kad 
tikrai tokio niekur nemato. 
“Tai buvo meistriškas vaidini
mas”, sako apie jį Nixonas, 
Hissas paliko įspūdį, kad jis 
tikrai nekaltas ir yra nesusi
pratimo auka.

Prieš baigdamas apklausinė
ti, pirmininkaujantis Mundtas 
padėkojo Hissui už kooperavi- 
mą. Mississippi atstovas John 
Rankin pakilo iš savo kėdės 
ir nuėjo paspausti ranką His
sui, kuris buvo apsuptas savo 
šalininkų, jį sveikinančių.

Hissas tą dieną laimėjo vi
sų pasitikėjimą. Tą dieną ir

prezidentas T rumanas pasi- 
kalbėjime su spauda panieki
namai atsiliepė apie visa ši»> 
py ieškojimą. ' * . - .

Spauda buvo tvirtai įsitiki
nusi, kad Chambėrs buvo kiau
ras melagis, norėjęs sunaikinti LIETUVOJE 
nekaltą žmogų. Vienas kores
pondentas Nixonui kalbėjęs: 
“Komitetas priešamerikinei

— Kaune, dramos teatre spa
lio 28 buvo premjera — A 
Griciaus komedija “Ir ūsai ne
padėjo”. Aktoriai — Lauduš, 
Mackevičius, Balandytė, Eidu- 
kaitis, Urmanavičius. Dailinin-

1. Bendradarfaiavinias su 
okupuoto krašto bet kuriom 
institucijoiii rei&ia okupaci
jos pripažinimą, okupantui tal-

Į kininkavim^, Lietuvoj likusių 
žmonių išdavimą ir išeivijos 
rezistencijos pasmerkimą.

2. Laisvajam pasauly esantie
ji mūšų rašytojai, muzikai, dai
nininkai, dailininkai ir kiti me
nininkai bei kdlt&riiiinkai yra 
dalis avangardo, kovojančio už 
Lietuvos laisvę, ir jie atlieka

kas — J. Malinauskaitė, rėži- tautai tas pareigas, kurių pati 
sierius — K. Genis. tauta, būdama pavergta, negali

atiittL I juos piniiOj eilėj kaip 
tik fr yfa nukrtfpios okupan
to pfokMs, kūrinis jie, kaip 
tietarial turi tiėsgyginiai pasi- 
prNsmn. _

vratuvėm*. sukaktuvėm*, Šventėms ir kRokiems punglmums
1643 8ECOND AVENUE NEW YOBK 2B, N. V.

(Bėtvecn 85th 4 86th SU.)

Tai viena pagal autorių gru
pė; nenorintieji “santykių su 
sovietinamos Lietuvos žmonė
mis”. Antra grupė: norintieji 
išeivijos santykių “su sovieti
namos Lietuvos žmonėmis” ...

duotojas M. Zaikauskas, prof. 
P. Slavėnas, Vilniaus kompar
tijos sekretorių P. Griškevi
čius, mokytojas M. Mozūraitis, surengtas vdearas “mokslinei 
Tiesos redaktoriaus pavaduoto- ateistinei propagandai”. Raibė
jas S. Laurinaitis, rašytojas V. jo lietuvių ttteratūros profeso- 
Radaitis, J. Ragauskas, komjau- rius B. Pronrinis, rašytojas Bal
ninio centro valdybos sekr. V. tošis, kuris pasakojo apie dva- 
Morkflnas. Taryba turi padėti sininlcų įtaką “thiržuazinėjie 
medžiaga ir patarimais propa- Lietuvoje”. Dalyvavo taip pat 
gandistam. rašytojai Tilvytis Ir Saja.

SIŲSKITE f LIETUVA IR SSSR

KALĖDŲ IR ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumu, suheiei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po —2 menesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietines
3 - jose krautuvėse

veiklai tirti yra kaltas dėl 
šmeižtų, leisdamas liudyti vie
šai Chambėrs, nepatikrinęs pir
ma jo pareiškimų”.

Nizonas pasakojo, kad ir

■r oi riiiiiniffite



Pasikalbėjimas sa lietuviu misionierium Afrikoje

roniM

I4PA2INTIS Pakistane

pusantro šimto ligoninių ir 
sveikatos punktų. Kai misijų

KARINOLAS HERBERT VAUG- 
HAN

— O kiek turite Anglijoje tuo pačiu atsimoka Bažnyčiai.
1 Primityvinės tautos labai įverti

na krikščionybės pagalbą. Jie 
pamato, kad rūpinamasi ir jų

THE WORKER 

OMANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIU ŽINIAS

Amerikos vyskupų vajus
kartų jūs tai padarėte vienam 
šitų mano mažiausių brolių, 
man padarėte”. Pasaulis pasi
darytų visai kitoks — geras, 
gailestingas ir taikus, jei kiek
vienam žingsnyje ir kiekvienas 
imtų vykdyti tą artimo meilės 
pagalbą. Žmonės daugiausia 
kenčia dėl to, kad užmiršta, jog 
turi būti gailestingi ir dosnūs 
vargstantiem.

Amerikos vyskupų metinė 
rinkliava vvkdoma šia savaitę 
lapkričio 18 — 25. Rinkliava 
apima visas katalikų parapijas, 
mokyklas ir organizacijas. Kas 
nėra dar prie rinkliavos kuo 
nors prisidėjęs, tai gali padary
ti šios savaitės paskutinėm die
nom. Manome, jog nėra jau 
taip sunku atsisakyti atlieka
mo, bet dar gero ir vartoja
mo rūbo, apavo, baltinių, lovų 
užtiesalų, paklodžių ar kitokio 
žmogui neapsieinamo dangalo. 
“Buvau nuogas, ir jūs mane 
pridengėte” — būtų atsiminti- 
na kiekvienam, kas nėra basas 
ir nuogas.

Gėrybės, kurias turime ir jo
mis naudojamės, nėra .. tiktai 
asmenišku triūsu laimėtos, nors 
tai žymia dalimi priklauso nuo 
mūsų darbo. Daug kas taip pat 
priklauso nuo visuomenės, ku
rioje gyvename bei dirbame, ir 
nuo gamtos sąlygų, kurios mus 
supa. Yra pasaulyje žmonių, 
kurie ir kiečiausiu darbu 
negali savo padėties pagerin
ti, nes juos supa ne tiktai * 
gamta, bet ir neteisingumas, 
nelygybė, skurdas ar net prie
spauda. Jie jokiu būdu negali 
sau padėti. Pagalba turi ateiti 
iš tų, kurie turi laimės gyven
ti ir dirbti didesnės gerovės ir 
kultūros krašte. Amerika yra 
toks kraštas, ir dėljto į ją yra 
nukreiptos daugelio akys.

. vis miskmorius Afrikoje, Keni
joje, atostogų metu lankęsis 
Amerikoje pas savo gimines, 
viename pokalbyje painforma
vo, kaip jų vienuolija veikia- 
Pokalbyje keitėmės klausimais

Rinkliava duoda progos pri
sidėti prie to gero darbo. “Rū
bai, kuriuos mes galėjome pa
siųsti svetur iš praėjusių me
tų rinkliavos, — rašo arkivysk. 
Patrick A. O’Boyle, NCWC ad
ministratorius, —suteikė mums 
galimybės padėti ne tiktai įvai
rių kraštų vargšam, bet ateiti 
pagalbon tūkstančiam, kuriuos 
praėjusiais metais ištiko nelai
mės”. Antai, 100,000 svarų dra
bužių per 24 valandas buvo pa
siųsta Iranui, kuri ištiko bai
sus žemės drebėjimas.

tautini ar tarptautini?
Pradžia buvo padaryta ang

lų, — aiškino. — Rodos, mi
nčiau, kad šv. Juozapo vienuoli 
liškos draugijos steigėju buvo ? 
kardinolas Herbertas Vaughan. Į 
Jo mintis buvo paruošti misi
jom kunigų ir broliukų iš visų 
tautų, kurios tiktai duotų kan
didatų. Dabar mūsų vienuoli
joje yra anglų, olandų, airių, 
škotų, austrų, vokiečių, italų, 
belgų ir ... lietuvių. Centras 
1866 susikūrė Anglijoje, neto
li Londono, bet šiandien šv. 
Juozapo Draugijos arba MILL 
HILL vienuolijos židinius turi
me Airijoje, Škotijoje, Belgijo
je, Austrijoje, Italijoje, Olan
dijoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

— Ar galima būtų žinoti, ko
kiose vietose yra šiame kraš
te?

Kun. Herbertas Vaughan 
prieš įsteigdamas šv. Juozapo 
Draugiją, 1863 lankėsi JAV,

židinius: vieną — Mill Hill 
Missionaries, R. D. 1, Singer*

Loughborough Avė., St. Louis, 
16, Missouri; tretysis — 1841 
Gamino Palmero Avė., Los An
geles 46, Califomia. Ten ga
lima pasiųsti ir aukų misijom, 
kas norėtų.

Aukotojui ne visada yra pro
gos pamatyti, kiek jo dovana 
pradžiugina ar net gyvybę iš- 
gebsti, kaip nėra mums gali
mybės susekti, kiek mums pa
tiem geras darbas padeda. Kar
tais tik pajaučiame, kad kaž
kokia palaima mus aplankė, o 
ji gali būti atsiteisimas už tai, 
kad kažkur mūsų auka nuogą 
pridengė ir alkaną pavalgydi
no.

tu skebiamas ne didesnis ar. 
mažesnis tikėjimas, kurio taip 
pat reikalaujama, o didesnė ar 
mažesnė pagalba artimui. “Kiek

Dosnumas tę žmonię, kurie 
pakankamai turi arba turi tie
siog gėrybių perteklių, nėra ko
kia malonė, o pareiga. Evange
lijoje ji labai stipriai pabrėžta.

SIMAS SUŽIEDĖLIS------

LEGENDA IR FAKTAI

Dėkok duodamas — yra šū
kis šių metų Amerikos vysku
pų paskelbto rūbų ir apavo va
jaus. Dėkui Dievui, kad turi iš 
ko duoti, kad esi sotus ir ap-

“Visos tautos bus surinktos sivilkęs, gali dirbti ir užsidirb- 
ties juo, ir jis atskirs juos vie- ti. Savimeilė šnibžda, jog tai
nūs nuo kitų”. Atskyrimo me- mūsų pačių nuopelnas. Išmin

tis gi sako, jog tai Viešpaties 
dovana. O jeigu esame apdo
vanojami, tai ir x kitiem turi
me tuo pačiu atsilyginti.

(15)
LAVONAS, kuriuo “apie pu- 

~ sę amžiaus bauginti vaikai ir 
tamsi liaudis, tiktai XVHI am-

Upytės bažnytėlės rūsyje ir 
valkiotas “po žydų karčžamas 
(— smukles), o kai kada po 
sodžius laike linksmų švenčių 
tarp Kalėdų ir Užgavėnių” ... 
Tuo žiemos laiku, vadinamu mė
sėdžiu, seniau kaimo žmonės 

kis, Žemaičių vyskupijos isto- ginusia vakarodavo, linksmin-

žiaus pabaigoje buvo pripa
žintas Sicinskio palaikais” — 
rašo kun. Benediktas Smigiels-

rikas, savo lenkiškuose “Vika- mindavosi, krėsdavo visokias iš- 
ro užrašuose” (X. Wikary). Lie- daigas, pasakodami linksmas 
tuviška to rankraščio santrau- arba šiurpias istorijas. Buvo 
ka buvo paskelbta “Draugijos” pasakojama ir “baisi Sicinskio 
žurnale 1908 — 1909 metais, istorija: kaip jį Dievas nubau- 
Redakcija pristatė autorių, kaip dęs už karaliaus ir savo tėvy- 
“vieną iš šviešiausių Žemaičių 
vyskupystės kunigų” anuo me
tu. Mirė 1879 būdamas žemai
čių kapitulos prelatu arkidia
konu. Prieš tai vikaraudamas 
praėjo labai daug parapijų že
maičiuose, Kurše, Žiemgaloje 
ir Aukštaitijoje. Naujamiesty
je, kuriam Upytė priklausė

Mūsu tėvai ir broliukai yra 
dabar 44 kraštuose visame pa
saulyje. Didesnės misijos yra 
Kašmire, PaAostane, Indijoje, 
Sudane, Ugandoje, Kenijoje, 
Konge, Kamerūne, Pietų Atlan
te (Falklando salose), Filipi
nuose, Naujoje Zelandijoje, Bor 
neo ir k. Misijose dabar yra 
3 apaštališki prefektai, 9 vys
kupai, 720 kunigų, 60 brolių. 
Turime dvi didžiąsias ir dvi 
mažąsias seminarijas, 135 mo
kyklas (Kolegijas, aukštesnias 
mokyklas, mokytojų seminari
jas). Yra 270 misijų stočių (pa- panjojiamoj’o 
rapijų) ir apie 4000 ekspedici- Gal geriau sakyti g^poje 
nių stočių (filijų). Turime apie arba mes ^0^ 
pusantro šimto ligoninių ir mie”, (at home). Čia turime 2 

vyskupus, jau “pensijos” am
žiaus, 270 kunigų, 60 broliukų, 
800 studentų, dvi didžiąsias se
minarijas, 10 kolegijų su ma
žosiom seminarijom (paruošia
mom). Paprastai mūsų studen
tai — klierikai filosofijos ir 
misiologijos ketverius metus 
mokosi Olandijoje, o paskui 
tiek pat laiko mokosi teologi
jos Mill Hill prie Londono. Čia 
būna ir šventimai į kunigus. Tą 
dieną kiekvienas uždarame vo
ke gauna paskyrimą.

— Tai panašu į kariuome
nę. Ar negalima pasirinkti?

Kas ryžtasi aukotis Dievui, 
turi su viskuo sutikti. Mokosi 
bendrai misijose dirbti, o kai 
nuvyksta į kurį kraštą, tai ten 
greičiau pramoksta kalbos ir 
pažįsta vietines sąlygas, negu

Kalifornijoje, ir Pietų Ameri
koje. Vienur ir kitur gavo au
kų. Įsteigus vienuoliją, pirmo
ji atsidėkojimo parama kaip tik 
buvo suteikta Jungtinėm Ame
rikos Valstybėm. Keturi kuni
gai buvo pasiųsti ir priimti Bal- 
timorės arkivyskupijos vesti mi
sijas tarp negrų. Iš tos pradžios 
išaugo savarankiška ir nepri- krašte jau susiorganizuoja pa
klausoma vienuolija — Tėvai stovi bažnytinė provincija, ku- 
Juozapiečiai (The Josephine j-į gali darbą perimti, tai Mill 
Fathers of Baltimore). Dabar Hill tėvai traukia į naujas že- 
Amerikoje turime keturis savo mes.

NEGRŲ šokis
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ne tiktai sielos. Mūsų gyveni
me turi būti gražus tų skirtin
gų reikalų suderinimas.

— Ar nepabosta gyventi ir 
dirbti primityvinėse sąlygose?

Vargo, be abejo, yra. Bet kur 
jo nėra? Tačiau yra didelis pa
sitenkinimas, kai padedi kitiem 
tą vargą mažinti. Yra taip di
delio džiaugsmo, kai pamatai 
savo darbo vaisius: kaip tie 
gamtos žmonės Dievą pamyli 
ir Jo laikosi. Tik tų Kristaus 
vynuogyno darbininkų tebe
trūksta. O kai trūksta ir rei
kia už kelis ar keliolika vie
nam dirbti, nėra kada nuobo
džiauti. Be to, ir pačiomis pri
mityviomis sąlygomis stengia
mės palaikyti ryšį su civilizuo
tu pasauliu.

— Ar po atostogų vėl gre
tai galima būtų padaryti semi- tate į Afriką? 
narijoje. Čia daugiau kreipia
mas dėmesys praktiškiem daly
kam, kaip antai, medicinai, 
technikai, žemės ūkio darbam, 
namų statybai. Mes pirmiausia 
stengiamės vietos žmonėms pa
dėti geriau susitvarkyti, pasiek- sitenkinimą malonia pažintimi, 
ti didesnės gerovės, kultūros 
ir tuo būdu prieiti prie jų dva
sios reikalų. Tamsta, tur būt, 
žinai, kad Bažnyčia visada kė
lė kultūrą, tik kultūra nevisada

Taip. Pabuvęs dar kiek Ang
lijoje, vėl grįšiu į Keniją. Gal 
greitai apie ją daugiau išgirsi
te. Ji beveik jau pasiruošusi 
pasiskelbti nepriklausoma.

Atsisveikinęs ir išreiškęs pa-

o taip pat palinkėjęs geriausios 
sėkmės, dar užsrašiaū adresą: 
Rev. F. Spakauskas, Box 1150, 
P. O. Kakamega, Kenya, East 
Africa. S. s.

las išsigando. Nuvažiavo į Kau
ną ir po trijų dienų mirė. Po 
to atėjo poperis (— raštas) iš

Bialozorų palikuonis ariogališ- 
kis Vincentas Bialozoras, tarna
vęs rusų kariuomenėje. Vienas 
iš jo senolių, Kristupas Sakas- 

Kunigas Alamavičius jį užka- Bialozoras, buvo Upytės seniū- 
sė po bažnyčia skiepe (— rū- '
syje). Taisant naują bažnyčią, 
užkasė ir tą skiepą” — pasa
kojo Ėriškių kaimo žmonės (Is
toriniai padavimai 30 p.).

Upytės senoji bažnytėlė, kū

einamoje bažnyčios vietoje”, gi 
prieš keletą metų lavonas dar 
buvo “apvilktas marškiniais ir 
patalpintas bažnyčios bobinčiu- 
je (— prieangyje)”.

Ėriškių kaimo pasakojimu, 
užrašytu nepriklausomos Lietu
vos laikais, Čičinsko lavonas 
“stovėdavo išbalzamuotas baž
nyčios trikertinėje šėpoj (— 
spintoj), kertėj' už durų. Jis svė
rė 12 svarų, buvo didelis (— 
aukšto ūgio), dideliais juodais 
ūsais, plika kakta, užpakaly 
plaukai” (Istoriniai padavimai 
30 p.). Vadinasi, buvo apvilk
tas bajoriškai, ne vien tik marš
kiniais. Bet tokio apdaro tiks
liai kiti šaltiniai neliudija.

Kun. B. Smigielskio žymiai 
ankstesnis liudijimas neigia ir 
balzamavimą. “Mokslo vyrų 
nuomone”, jis rašo, “nebuvo 
balzamuotas, nes tos operaci
jos žymių visiškai negalima pa
stebėti. Išneštas iš skiepo (— 
rūsies), jis turėjęs uosio me
džio spalvą, vėliau gelsvą, o 
dabar jau yra rusvos spalvos... 
Visi paniekos ■ ir neapykantos 
darbai lavoną žymiai apgadi-

je laikytas lavonas, kol paga
liau susekta, jog tai yra kūnas 
vyskupo Tomo Ujejskio, kur
sai, atsisakęs vyskupiškos gar
bės, pasiliko jėzuitu ir mirė 
1689 metais, turėdamas 76 
amžiaus metus”. Jo kūnas ilgą 
laiką išlikęs nesugedęs. Ištyrus, 
“kieno jis buvo, tapo priderant 
čiai papuoštas ir laikinai pa
talpintas Vyriausios Seminari
jos mūruose”. Užsiminęs, kad 
tokių nuostabių reiškinių fizio
logijos mokslas neišaiškina, 
kun. B. Smigielskis pastebi, 
kad “tokiais pavyzdžiais gali

nijos maršalas, kurį Vladislo
vas Sicinskis galėjo dar gerai 
prisiminti, o antrasis, Vilniaus 
vysk. Jurgis Bialozoras, drauge 
su Vladislovu Sicinskiu pasira
šė Olivos taiką su švedais 
(1660). Vėlesnieji Bialozorai Sta
tydino ir išlaikė šv. Karolio 
Baromėjaus bažnytėlę Upytėje; 
joje buvo priglaustas tariama- 
sis Čičinsko lavonas.

Vaduoti tėvynę iš rusų ne
laisvės buvo bandyta dviem su
kilimais — 1831 ir 1863 me
tais. Vienu ir antru atveju Upy
tės senoji apygarda (pavietas) 
buvo viena iš veikliausių. Pir
mojo sukilimo metu keli šimtai 
Upytės bajorų ir valstiečių pa
skelbė dekliaraciją “Už tėvynę 
ir nepriklausomybę”. Joje bu
vo atsisakoma paklusti Mask
vos valdžiai ir jos carui tiro-
nui; visiem gyventojam skel- >““• B- Smigfelskis aprašo 
Hama laisvė, krašto nepriklau- bu¥us shiriM, Mnaujm-
somybė ir tokia tvarka, kokia ta 1878 kun- Bytauto, 
buvo nustatyta Lietuvos statu- Galbūt, tuo metu ir buvo pa
to — “mūsų krašto įstatymo” - 
(F. Wrotnowski, Zbior pamięt- 
nikow, 1875, 111 p.).

• namasis vicmsKU lavvnas vuvu 
Antrojo sukilimo metu Upy- rūsyje ar kitoje rie

tės apylinkėje veikė pagarsė
jęs kun. Antanas Mackevičius, 
buvęs Krekenavos ir Paberžės 
(prie Surviliškio) vikaras, pa
kartas Kaune 1863 gruodžio 
28. Jo būriai, apsiginklavę dal
gėmis, sumušė rusus Raguvos 
miške, veikė Panevėžio apylin-

na rusų žandarų liudijimai, Ci- kėje ir visoje bajoriškoje Liau- jo Vilniaus generalgubernato- gegužės 29. Muravjovas tada 
činsko pamėkla buvo gąsdina- doje. Tie dalginintaai prieš sa- rius Michailas N. Muravjovas, dar nesuvokė, kad toji bajoriš- 
mi vyrai, kurie nesidėjo prie vuosius, kurie nestojo į jų ei- 18®3 sukilimo malšinto- ka giminė sijosi su Upyte ir 
sukilimo. Esą ir jų nepriim- les, kovojo Čičinsko legenda ir jes, vadinamas Koriku. Levo- siekė Vladislovo Sicinskio Įei
sianti žemė, kaip Čičinsko, jei jo lavonu, paimtu iš bažnyčios no, kuris taip pat ‘‘prisidėjęs” kų. Dar didesnė buvo staigme- 
nestosią į sukilėlių eiles, žmo- prieangio ir vėl nešiojamu po prie sukilimo, nebuvo kaip kar- na sužinojus, kad Vladislovas 
nėse tebebuvo išlikęs įsitikini- kaimus. ti nei šaudyti. Muravjovas ko- Sicinskis “prikeltas iš kapų”

dėjėlis Sicinskis”. Tačiau sta
to ir klausimą: “ar Sicinskio 
kūnas yra Upytėję?”(Draugija, 
1909, nr. 36). -

1767 metų vizitacijos akte. Ta
čiau nėra tikros žinios, ar ta
riamasis Čičinsko lavonas buvo

Vincentas Bialozoras, prisi
dėjęs prie sukilėlių, Vilniaus 
generalgubernatoriaus Vladimi
ro L Nazimovo buvo nubaus
tas šešerių metų kalėjimu. Mu- 
ravjovas, pakeitęs tą švelnesni 
ir žmoniškesnį gubernatorių, 
rado, kad rusų kariuomenės 
karininkui “išdavikui” bausmė 
esanti per švelni. Muravjovo 
įsakymu Vincentas Bialozoras 
buvo Kaune sušaudytas 1863

toje. Ir palaidotas ne dėlto, 
kad tariamai mirę keli pergąs
dinti žmonės ar rusų “koks ten 
jenerolas”, kuriam lavonas, 
pradarius spintą, kritęs tiesiai 
į glėbį ... __

Upytės negyvėliu susadomė-

kio lavonas Upytės bažnyčios 
prieangyje tebebuvo laikomas. 
Netrukus prasidėjusio 1863 me-

reikia savo krašto išduoti. Mu
ravjovas susidūrė su negyvė

mas, kad Upytės bajoras ne Pasklidus kalbom, kad suki-
tiktai buvęs nedoras, bet ir sa- lėliam “vadovaująs” kaftoks kun* suky-
vo tėvynę išdavęs priešam — baisus miruoiis, “norėjo pažiū- ja ir riekia atimtos jiem lais-

no”. Kun. B. Smivielskis to- 
“medtaįfflijinė, šiaudu tieng- Bu
ta, klebonija menkute . Upy- kad nesą tikros žinios, 
teje dar buvo “nuskurus kar- kieno tas lavonas galėtų būt,

buvo palaidotas. kužėlių (— pirkelių)”. Kunigas, Sicinskio.
Kun. B. Smigielskis pakar- norėdamas išvengti su tuo la- Vilniuje, šv. Jono bažnyčios

toja sklidusias kalbas, kad su- vonu daromų išdaigų, paliepęs mūruose, — nurodo kitą atsi- “įžeidęs karalių ir savo tėvy- rėti jo koks ten jenerolas (— vės. Tarp to pagarsėjusio Ko-
džiūvęs lavonas buvęs surastas jį “patalpinti žmonėms nepri- tikimą, — “buvo ilgai panieko nę” (B. Smigielskis). generolas). Pamatęs jį, jenero- riko aukų buvo Upytės bajorų

kaip filija. ir gretimoje Kreke- Smigielskio liudjimu, buvo 
navoje vikaru buvo baudžiavos 
panaikinimo laikais — prieš
1863 metų sukilimą. Čičinsko „... ,
tariamasis lavonas tada dar ne- čiama; keletas apdriskusių ba- nors tebelaikomas Vladislovo

karavo Naujamiestyje irKreke-
nės įžeidimą, kaip jį užtai per
kūnas užtrenkęs grįžtant na
mo jo pilies vartuose”.

To nusikaltėlio ir nusidėjė
lio lavonas nustota valkioti tik
tai tada, kai prie Upytės baž
nytėlės pastoviai apsigyvenęs 
kunigas. Bažnytėlė, kun. B.
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VtoBtmeninė veikia, kaip ti
nome, pareikalauja didelio jė
gų įtempimo PraL lg. Aibari-

157 WEST SUNRISE HIGHVVAY 
M E R R I C K, L. I.

REX MANOR CATERERS 
Weddings, Engagements, Ali Sočiai 
Functions. Reserve now for Thanks- 
giving. $3.75. Children—half price. 
New Years Eve: Gala Floor Show, 
Entertainment, Dancing, Favors. 
Make reservations early. 1100 60th 
St., B’klyn; GE 8-9556, GE 8-9767.

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge, Dinner & Supper 
š la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway, near 238th St., N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Monday. Gali .................. Ki 3-2245

ALPHONSUS MANOR
Cairo, New York

Ideal Year-Round Ręst Home for 
Women conducted by the Sisters of 
St. John the Baptist. Homelike at- 
mosphere, close to Church & Shop- 
ping district. Reasonable rates. —

Write or Phone 518 MA 2-3248.

JAMES CANNING REAL ESTATE 
ANNOUNCES THE OPENING 

OF 2 NEW OFFICES 
Richmnnd Hill, 118-10 lOlst Avenue 

Hl 1-4200
Brooklyn. 1116 Liberty Avenue 

TA 7-9095
Many 1 & 2 Family homes available

ręs ktetanįjojė, 'kurios durys 
buvo ririem praviros. Šiandien 
kalbame apie prelatą su dide
liu dfiąnpmn ir pasididtiavi- 
mu, minėdami auksinę jo ku
nigystės sukaktį.

GRAMERCY SHIPPING CO. 
INC.

744 Broad Street 
Newark, New Jersey 

Laicniuota ir pilnai bondyta.

Bayside; Blessed Sacrament Parish 
Semi detached 7 room house, 3 bed- 
rooms, good condition, metai storins 
& doors, aluminum awnings, pantry, 
style back porch, iron rails; extras, 
gas heat, garage. Near transporta- 
tion, shopping, schools. Price, only 
$16,500. Owner — BA 4-0720.

COUNTRY LIFE
RĘST HOME

SELECT CARE for the ELDERLY 
Reasonable Rates 

Port Jefferson Station, L. I.
516 HR 3-0863

š (Buvusi Cafė Wienecke) Puiki europėjinė virtuvė
- Rezervacijoms skambinti — AT 9-8230 — Prašykite BETTY 
į 207 EAST 86th STREET (prie 3rd Avenue) NEW YORK CITY

stogu tempu, visuomet gyvai 
(kaip pažymėta) ir todėl nenu
stojančio nieko iš savo melo
dingumo”.

Po pertraukos prie J. Ka
činsko paruošto orkestro prisi
jungė Wakefieldo Polymnijos 
choras ir, Keith Phinney vado
vaujami, gražiai atliko Betho
veno C Mišias, dalyvaujant 
choro solistams E. Phinney (iš
skirtinis sopranas), J. Kechan 
(altas), J. Muise (tenoras) ir J. 
Mitchell (bosas). V. K.

Mi Įwidngnwr terauto, 
tos grėsmės akivaizdo- 
VlkMiMlt nemo

jo turtu, kada gilina stgal katalikių 4rV"g^j|0igp. ne 
pažvelgus gėrėtis prasmingas tik labdarių sąjngoj ar sese- 
metate „ lų rėmėjų orgaMaacijose, ne

2megąus gyvenime pušimi* tik tautas fonde ar tautos iš
tiš metų yra nematot laiko tar- -'3 .
pas, tačiau daug tas tarpas yra ■ EBHt
vertesnis, kai.žinoma, kad vi* 4
są pusę šimto metų buvo dirb- i 
ta Dievo vynuogyne, plušta lie- 
tuvių tautos dirvonuose. Ir ne- 
nuostabu, kad penkiasdešimt 
metų darbo sukaktis vadinama

Jeronimas Kačinskas su di
deliu pasisekimu pradėjo su 
Melrosės simfoniniu orkestru 
savo trečiąjį (orkestro 45) se
zoną 1962 lapkričio 4 Mentu
riai Hali. Pirmoje šio koncer
to dalyje atlikta: 1. Brahmso 
Akademinio festivalio uvertiū
rą, 2. Kodaly Intermezzo iš 
operos “Hary Janos” ir 3. Si- 
beliaus simfoninė poema “Suo
mija”.

Planning a Wedding? — Then see 
THOMA8 CATERERS

We serve private homes, offices & 
clubs. Stardust Manor — private 
banquet ha Ils; waiters & waitresses. 
Special consideration to religious 
groups. Nassau, Oueens, Hl 1-7390; 
764 4Q St. Brooklyn, N.Y. TR 1-1230

Quo Vadi* Restaurant under new 
management. Complete lunch from 
$2, dinners from $3.50 - $5.50; šia 
carte available; Closed Tuesdays. 71 
Boston Post Rd., Larchmont, N. Y. 
Catering to private functions. For 
reservations phone TE 4-1192, JOE 
former owner Luigi’s’ Restaurant.

baigiasi tiesioginio “Gaudea- 
mus igitur” finalu.

Zoltan Kodaly, įžymus 20-jo 
amžiaus pradžios vengrų kom-

DRAUGIJŲ DRAUGIJOSE
Nebuvo Amerikoje katalikiš

kos organizacijos, kurioje prel. 
Ig. Albavičius nebūtų dirbęs. 
Anais laikais kunigas turėjo 
būti ir režisorius, ir dirigen
tas, ir advokatas. Prelatui teko 
dirbti šv. Vardo, LKR Mote
rų ir įvairiose mažesnėse drau
gijose ir ypač daug Vyčių or
ganizacijoj, LRK Susivienijime 
ir ALRK Federacijoje. Daugely
je tų organizacijų ir dabar pre
latas tebedirba, būdamas dva
sios vadu, vienokioj ar kito
kioj valdyboj ar aktyviai daly
vaudamas jų seimuose bei su
važiavimuose. Prel. Ig. Albavi
čius buvo ir Chicagos Alto pir
mininkas, yra taip pat ir vienas 
Balfo steigėjų.

dienomis tokią auksi
nę sukaktį švenčia pr«L Ignas 
Albavičius, Cicero, HL, šv. An
tano parapijos klebonas.

LAIKAS IR LAIMĖJIMAI
Prel. I. Albavičius gimė 1890 

liepos 28 Lazdijuose. Tame pa
čiame miestelyje išėjo ir pra
džios mokslą. Gimnaziją baigė 
Rusijoj, Novorosijsko mieste, 
nes ten gyveno dėdė dr. D. 
Mačiunskas. 1907 įstojo į Sei
nų seminariją, kur gerai mokė
si ir net turėjo progos vieną 
kursą peršokti. Seminariją bai
gė 1912 ir tais pačiais metais 
dar be kunigystės šventimų iš
vyko į Romą studijuoti. Ka
dangi buvo per jaunas, tai ten 
gavo dispensą ir 1912 gruodžio 
21 įšventintas kunigu. (Taigi, 
tikroji prel. Ign. Albavičiaus 
sukaktis yra per Kalėdas, bet 
ji Cicero mieste bus minima 
lapkričio 23 ir 25). 1914, gavęs 
licenciato laipsnį, kun. Ig. Al
bavičius atvyko j Ameriką, į 
Pittsburgh, Pa., kur karui už
ėjus ir pasiliko.

1914 buvo paskirtas Chica- 
goj šv. Jurgio parapijos vika
ru, gi 1918 nukeltas Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonu. Čia 
prel. Ig. Albavičius išbuvo 22

ti. moro, atspindėdama linksmas sukuriami ir žodžiai, atlikto tei-
“Pirmoje programos dalyje Goėttingeno dienas. Turtingas

buvo du mėgiami romanti^ri pažįstamų fragmentų piešinys
dalykai ir patraukli intermedi
ja iš vengrų komiškos operos.
Daugeliui klausytojų buvo ma
loni naujenybė.

Valiuojant autoway: CANARSIE Lina — illipti Lorimer stotyje; 
JAMAICA Line — Hewe« stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan St. — Lengva gauti vietą automobiliam* pastatyti

QUINN BROS. 
Construction

fannnpc kurioms darbas gėriui 
buvo svarbesnis už esteadinį 
totkariną.

Amerikoje būna gražūs ir 
ilgi rudenys. Ir besidžiaugiant 
tuo nudirbtu prel. Ig. Albavi
čiaus darbu, norime palinkėti, 
kad tas aukso jubilėjaus, tas 
turtingo rudens džiaugsmas bū
tų ilgas, kad prelatas ilgai bū
tų sveikas ir stiprus. Kad jį 
lietuvių tautai ir Bažnyčiai il
gai laikytų Dievas, kuris yra 
anapus laiko ribos, kuriam len
kiasi kalnai ir ploja upės, ku
ris silpnajam padėti atsiunčia 
į žemę didelės dvasios ir di
delio ryžto žmones. A.B.

Gripeholm Restaurant. Stan Jacob- 
aen your HosL — “Ftaest Svredish 
Smorgasbord*Since 1935. An Ame
rican Restaurant in the flnest Swe- 
dish tradition—authentic food of two 
coutinents. Cpcktails, wines. liąuors. 
Luncheou A Dinners. Gredit Cards 
honored. 324 E. 57th St (bet. Ist A 
2nd Avės.), N. Y. C. — PL 9-6260

EASTVVOOD RĘST HOME Married 
Couples accommodated. You are in- 
vited to see our Family style Ręst 
Home; including our TVzoom, read- 
ing room, dinning room. 1 block to 
center of town & Church. Reason
able rates. 39 High Street, Ames- 
bury, Mass., Phone -617 - 388 - 1749

dė nadama nsutoe Adietototo 
darbams remti šukų sąrašuose.

TaogU sunku aptarti prelatą 
kaip ĮlęyrimnĮįi^l'lį mecenatą 
ar labdarį, nes jis ne tik dir
bo, bet rinko ta aukoja Dar
bas ta auka, laiko ta vertybsą 
atsižadė^mas — buvo nootodi- 
nis bekonųncunisinis pretato 
kelias. Nenuostabu, kad Lietu
vos vyriausybė įvertino jo dar
bą ir apdovanojo Gedimino or
dinu.

ŠVIESOS KELIAS
Amerikoje yra daug kilnių 

ir nuostabiai šviesių lietuvių. 
Visus juos laiko tėkmėje vie
nomis ar kitomis progomis pri
simenam. Vieni tų žiburių už
geso, kiti tebedega. Prel. Ig. 
Albavičius savo darbu ir pa
vyzdžiu šviečia jau pusšimtis 
metų. Jis, eidamas toli gražu 
nelengvu keliu, vedė kitus, 
juos guosdamas žodžiu ir ran
ka. Jis puikiai žinojo lietuvio 
kataliko rūpesčius, matė tėvy-

Cranford - Brooklodge NURSING 
HOME Men & Women. Post opera- 
tive, Convalescent, Invalids, Aged. 
Regisered Nurse in charget at all 
times. Pleasant peaceful home sur- 
rounded by spartous grounds. Rea
sonable rates. Gladys Reilly, R. N. 
410 Orchard SL, Crawford, N. J. 
201----------------

ApckaHUuojami mėty 

ketvirčiais 
nuo Plojimą dieno*

pozitorius, ilgai dėstė Budapeš
te kompoziciją ir pats daug kū
rė. Jo specialybė — folkloras 
ir liaudies muzika, ir jo komiš
ka opera “Hary Janos” parem
ta tautiniu ckarakteriu, gausiai 
panaudotos liaudies dainos. 
Puikiai instrumentuotas šios 
operos^ intermezzo pabrėžia 
vengrų šokių ritmą, reiškiamą 
pučiamaisiais. Pats dalykas yra 
aprašomojo pobūdžio, vaizduo
ja įvairų kaimo gyvenimą ir 
yra pilnas kontrastų. J. Kačins
kas iškalbingai panaudojo visą 
orkestrą bei įvairias jo grupes.

Tikrai atsigauni klausyda
mas nesentimentaliai interpre
tuotos Sibeliaus simfoninės po
emos “Suomijos”. Tasai tauti
nis kūrinys, išreikšdamas lais
vą suomių dvasią, skamba vy
riškai. Muzika audringa, švie-

KRUG Religious Supply Co., Ford- 
ham Rd. Wholesale - Retail: Church 
supplies, Altar boys apparel, Sisters 
supplies, Vestments, Priest’s wear, 
Chalices, Missals, Rosaries, Statues, 
Hummel figūrines. 472 E. Ford- 
ham Rd. (opp. Forham university), 
Bronx; Tel. WE 3-3983

Maloni susitikimo vieta Yorkvilėje
Kiekvieną vakarą šokiai ir Šiaip maloniai lai
kas praleidžiamas pife" Niek Aversano vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Victor, dainininkė Sigrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

pristatomi per 3-4 savaites 
Pilnai garantuota. Prašyki
te sąrašų ir kainoraščių

THOMAS LIN0HOLM Chiropractor 
1297 Lexington Avė.. New York 28 
LE4-SM, prflma: pirmad.. trečtad. 
ir penktad. nuo 11 vai. iki 7 vai. pp.

HUNTINGTUN OFFICE 
790 Park Avė. — HA 3-6068

Priėmimo vai. pagal susitarimą

nyčią ir daug dirbo įvairiose 
jaunimo organizacijose. 1940 
mirus šv. Antano par. klebo-

LOS ANGELES, CALIF^ senjorų vyįių kuopos susirinkime lapkričio 4. 
I eit. iŠ k. j d. J. Puikūnaš — pirm, kan. A. Steponaiti*, inž. J. Kiškis, 
Kiškienš; stovi Tiknienš, sol. F. Koreakaitš, J. Andrius, Bamiikienė,A. 
Skiriu* ir Leonavičienė. Nuotr. L. Briedžio.

“Šiuo pažymėtinai gerai at
metus, pastatė parapijos baž- ir reikalaujančios 

programos koncertu Jeronimas 
Kačinskas pradėjo trečiuosius 
metus vadovauti gerai organi

niu kun. J. Vaičiūnui, paskir- ^uotam Melrosės orkestrui.
Šios popietes koncerto pasise
kimu Melrosė gali drąsiai di
džiuotis, o kaimynai pavydė-

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI ’ 
VISUS KRAŠTUS

A Bright, Cheerful, New Nursing 
Home! **Where competent individu- 
al care begins, and your worries 
and supervisory problema are left 
to our professtonal Nursing Staff." 
Latest Therapeutic Eąuipment and 
Facifitie* • Specailizing in Physical 
Therapy and Hydrotherapy o Pro- 
fesrionalty Staffed 24 Hour* a Day 
• A modem, convenient SpHt Levėl 
derign witt» c<m>plete facilitie* on 
botu level*.
Our all-new and complete modem 
nursing home, nestled in scenic 
Warren, R.I., was design and built 
to answer the rigid and demanding 
reąuirements of modem day nurs
ing and convalescence. Latest con- 
veniences. eųuipment A'specialized 
care. Modestcost — $9-$12 per day. 
May we invite you to visit our home?

- • ••
BAYSnME 14 aoetton aoid out — 
70 MEW HOMES Solid Brick, 6 
room*, 3 bedrooma, 1% baths, full 
haiĮimnnt — Low Down PaymenL 

$18,490
30 Yr. Mortgage. 48th Avenue A 
21tth StreeL BAYCREST HOMES 

Site Pilone BA 9-9442

“Nuo pirmojo pasirodymo su 
šiuo orkestru buvo aišku, kad J. 
Kačinskas yra aukštų reikalavi
mų, tvirtos rankos ir didelės 
technikos dirigentas. Jo orkes
trantų sugebėjimų analizė ir 
mokėjimas išgauti iš jų dau
giau negu jis pajėgia padaro 
jį įžymų dirigentą, o jo orkest
ras atskleidžia tikrai jaudinan
čią potenciją. Jo vadovavimas 
ramiai įsakmus, o idėjos tikros.

“Pradėdamas Brahmso aka
deminio festivalio uvertiūrą su 
turtingais pučiamųjų pasažais 
ir sudėtinga harmonijų pyne 
iš studentų dainų, J.< Kačins
kas, gausiai interpretuodamas, 
davė džiaugsmingą foahmso 
veikalą, sukurtą atžymėti jam 
teiktam Breslavo universiteto 
laipsniui, ši uvertiūra — tai 
ryškus paneigimas dažnai Brah- 
msui prikišamo sunkumo, pa- žia, ir malonu klausytis žino- 
rodydama jį buvus meistrą hu- mojo “choralo”, kuriam kartais

Before you retlre—It pays to inųuire 
Avoid all pitfalls, ask

SOUTH FORK REALTY 
Route 24 Flanders, L.I. N.Y.

3 mile* from Riverhead Circle on 
Road to Hampton Bays. — Eastem 
Long Island Retirement Home Spe
cialiais. Stop in — Write — Phone; 
516 PA 7-5311 — “Your’e Alhvays 
Welcome”. WEEKEND SPECIAL: 
Flanders, L.I., 2 bedrooms, modern 
kitehen, living rm, bath, full insul- 
ation, carport, plot 100x80, bus to 
Train and Churches, fishing, boat- 
ing, private beach on Peconic Bay.

Price only $8,900

Gtve for Xmas hand made Leatber 
Beita to measure for Latttes ąnd 
Gentlemen. all vrfdths fmm $2JO 
to $7.50. — Also hand made smaU 
leatber Change Purses 32.00. Order 
now—ready in time for Xmas. Mail 
orders or bv phone John J. CaMII. 
Sr.. 44-63 23rd SL. long Island City 
1, N. Y. — TeL EX 2-5547. ,

tas šv. Antano parapijos kle
bonu ir čia tebedirba ligi da
bar. 1954 birželio 8 popiežius 
Pijus XII, įvertindamas nuople- 
nus Bažnyčiai, kun. Ig. Albavi- 
čių pakėlė į prelatus.

Tai ir būtų visa trumpa ka
lendorinė prelato biografija, jei
gu tarp tų datų nebūtų dide
lių darbų Bažnyčiai ir lietuvy-

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — inūsų specialybė.

■ Teikiame teisingmushis patarimus kaip pigiaintiai su
daryti gerą siuntinį.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

■ Už Nevr Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntiny* išeis gavus pinigus.

THE COTTAGE 
Bnąktast - Duntii - Dinner' 

Luneheons from 99^, Dtanren from 
JL50. Gardės Room availahte for 
reeervattonjB. A few doors *w*y

THE

KINGŠ 
COUNTY 
SAVINOS BANK 

fncofperotad 1840

A Mutual Bank .. wher« your monoy 
woriu or.ly for YOU!"

Coatrri Offico: 539 Eastern Parkwcry 

Sroadway Offico: 135 Broadway 
Brooklyn. N. *. 

Mm«op»quo Office: HkksvUle Road 
and Jorutalem Avenue

KITCHENS - ATTICS

ALUMINUM SIDINGS

AND SAVE MONEY
COMPARE OUR PRICES

BASEMENTS - EXTENSIONS

COMPLETE NURSING CARE — 
24 Hours a Day: Resthaven Nursing 
Home, 155 Quincey Avė., E. Brain- 
tree, Mass., 617 VI 3-2155;
Rodgers Nursing Home, 54 Bow- 
doin Street, Dorchester, Mass., 617 
TA 5-1771.

* Member 
f •dorai Dopoūt Inta ra-

DISPLAY
VVOODSIDE SMOKE SHOP. Pipes 
- epaired, Mail oruers accepted. Fin- 
est imported P’Des and Tobaccos, 
also fine seleetion of demestic pipes 
A tobaccos all at reasonable prices. 
60-18 Roosevelt Avė., Woodside 77, 
Tel. Hl 6-7823 Mail orders accepted

MONA LISA STUDIO
Photography by Ed. Spellacy. Can- 
did Weddings - Home Bany Port- 
raits - Family Groups. Photography 
for all occasio-s. Come in early — 
avoid Xmas rush. Tel. MA 4-2615, 
205 De Kalb Avė., Brooklyn, N. Y.

Hartley Park Juvenile Furniture 
offers discount prices for the Holy- 
day trade on Edison, Gem, Peter- 
son,. Casco, Taylor and matehing 
pieces. Full line of Baby Carriages, 
Velocipedes. Thurs. open till 9 p.m. 
Tel.:, MO 8-9631..— 158 Gramatan 
Avė., Mt.’ Vemori, N.fY.

CONTEMPORARY CHRISTIAN 
ART CENTER 

(Formerly BEURON)
Gifts of Distinction — reasonably 
priced, Franciscan Medallions and 
Statues. __________ :______  BU 8-8187
1053 Lexington Avė., N. Y. 21, N.Y.

S-T-R-E-T-C-H YOUR DOLLARS 
State Farm Insurance

ED LYNCH
State Farm Mutual Automobile

Insurance"Company 
37-63 82nd St., Cor. Roosevelt Avė. 

Oueens, L.I., N. Y. — DE 5-3261
DE 5-3261

Liberty Art Photo Studio. Come in 
ncw for your Xmas gift photos — 
Photographers for all occasions ... 
weddings our specialty. Special con
sideration to Darbininkas readers & 
religious groups. Open Wed. 9a.m. 
to 6:30p.m. Sun. 11 a.m. to 5p.m. 
or by appointment. Tel. VI3-3605, 
125-11 Liberty Avė., Richmond Hill

ITALIAN SPECIALTIES for 
. , HOLIDAY GIFT GIVING 

METROPOLITAN WINE 
A LIOUOR CO. 

Choice Wines. Lfcjuor. Prompt Free 
Delivery. — 474 9th Avenue (Betw.
36 - 37 Sts.) ................... LO 3-1136

Low Prices for Xmas Bicycle*, Ve
locipedes, Wheel toys; FuU line of 
juvenile furniture, also bicycle and 
baby carriage vrheels with or with- 
out tires A t u bes; cribs A mattres- 
ses, also hardware for cribs-do-it- 
yoūrself. KAK sUPPLY CO. 146 
Chambers St., New York 7, N. Y.

Tel.: BE 3-8958

THIS AD WORTH $1.50 
Present This to your Rupat Service 
Man. He will give you $1.50 allow- 
ance on TV Repairs.

RUPAT TV SERVICE 
8817 - Third Avenue, Brooklyn, NY 

Open 9 a.m. to 9 p.m.

The largest assortment in the world 
of BRIDAL VEILS or BridesmaMf 
Hat* and accesso.ies.

HOLIDAY BRIDALS. Ine.
Manufacturers

499 7th Avenue, N.Y.C. (near 37th 
Street; 18th Floor). Tel. CH 4-3583

EUROPEAN ART cALLERY
64-15 Fresh Pond Rd.. Vi block from 
Oasis Theater, EV 1-2365, J. Barczy, 
Imported original Oll Paintings — 
Retail - Whoiesale by famous ait- 
ista. Ideal gift for Christmas — A 
Portraft from your photograph by
a talented artisL Lay away Plan,
12 month terms.



Fondui, ši kuo-

ROCHESTER, N.Y.

Lietuvos

pese ir abiem apskritim vie
ningai įstoti nariu į Tautos Fon
dą. Ada Skučienė dar ragino 
kuopas aukoti Giedros romano 
kmAiirgiii Jį feamiai išaiški- 
no lietuviškos knygos rėmimo

LIETUVIŲ operos valdyba ir spaudos atstovai operos spaudos 
konferencijoje lapkričio 4. Nuotr. A. Račkausko.

ir užtikrins lietuvių operos eg
zistenciją.

Atsižvelgiant į salę ir jos

SV. ANTAftO dtMNAZIJOS choras BpHrfo menmž* programos dalį. 
Diriguoja T. Bernardinas Grauslys, O.F.M. Prie pianino Stasys Ras
tenis.

Lietuvi y radijo valandėlės 
rengiamas šokių vakaras Įvyks 
gruodžio 1 šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje. Programą iš
pildys lietuvių moterų choras,

Klebono prel. J: Ratlriino ir 
savo vardu suvažiavimą nuo- 
taikingai sveikino kun. P. Le- 
kėšis, linkėdamas darbingo su
važiavimo, kartu kviesdamas vi
sas jaustis kaip namie šioje vai
šingoje parapijoje. Jis skatino 
moteris savo taikinga ir nuo
seklia veikia didinti narių skai-

— | Lietuviu Fondo nare|- ŠS 
eilę įsijungė LD Kunigaikštie
nės Birutės draugijos centri- y 
nis Chicagos skyrius, įnešda- 
mas fondo sąskaiton du šmį-j?Į 
tus dol. Įvertindamos LB už
sibrėžtą tikslą, fondo gautu 
pelnu remti lietuviškosios kul
tūros stiprinimo bei ugdymo 
veiklą, birutietės yra pasiryžo- A 
sios artimiausiu laiku aukščiau 
minėtą pirminį įnašą papildy
ti iki tūkstančio dolerių.

Kan. A. Steponaičio 
atsiminimai

GERIAUSIA' DOVANA 
KALĖDOM!

patikrinti, kita — organizaci
nės struktūros patobulinimo 
projektui paruošti. Į abi komi
sijas įeina atstovai iš visų tri
jų tautinių grupių.

rie galėtų operą orkestruoti. 
Bet tas derina kainuosiąs apie 
20 — 25,000 doL Kai opera 
bus suorfcestruota, gailina bus 
konkrečiai pagalvoti ir apie jos 
pamatymą -Statant bendros iš
laidos su Havira ir orkestra- 
dja pasieks apie 70,060 dot

__ "Šventadienio Balsą”, ke- 
tūrių puslapių savaitinį šapiTO- 
grafuotą 'laikraštėlį Adelaidėje, 
Australijoje, leidžia Lietuviu 
Katalikų Centras. Leidėju pasi 
rašo kun. A. Kazlauskas, redak
torium—kun. P. Dauknys; abu 
jie lietuviai marijonai.

J. Kardelis paskutiniame N. 
Lietuvos nr. rašo, kad Beturiu 
opera Chicagoje atsidūrusi kri
zėje. Girdisi ir daugiau pana
šių gandų. Kokioje plotmėje 
iš tikrųjų lietuvių opera šiuo vardą, numatoma pravesti pa
metu stovi, mes, laikraštinin
kai, sužinojome, sukviesti į 
lietuvių operos spaudos kon
ferenciją.

Iki šiol Chicagos lietuvių 
opera yra davusi penkias prem
jeras. Iš viso lietuvių operos 
spektaklius matė 23,000 žmo
nių. Viri spektakliai, išskyrus 
gastroles, praėjo tradicinėje 
Marijos aukšt. mokyklos sa-

— Los Angeles šv. Kazimie
ro parapijoje organizuojamas 
vaikų choras, kad* iš jų vėliau 
išaugtų subrendusių choristų. 
Chorą sutiko vesti muz. J8r<: 
Budriūnas. Jis diriguoja irsu- 
augusiųjų parapijos chorui. *’?

Šen. B. Hickenlooper, kuris 
dabar bus antroji didžioji as
menybė komitete užsienio rei
kalams senate, su savo drau
gu senatorium Jack MiDer yra 
įnešę senate rezoliuciją paverg
tosios Lietuvos ir kitų Pabalti
jo valstybių reikalu, o tam- 
gresmanas Ch. B. Hoeven yra 
tą petį padaręs atstovų lūmuo-

Rudens šokius (Harvest 
Dance) parapijos sodalietės su
rengė lapkričio 17 šv. Alfonso 
salėje. Paskirtos dovanos už 
kostiumus ir šokius.

Liet. Moterų Piliečių klubas 
lapkričio 17 lietuvių svetainė
je surengė vakarą, kurio pro
gramą pravedė aktorius Jonas 
Kazlauskas, šokiams grojo Eu
genijus šilgalis.

Liet. Poeto 154 nariai lap
kričio 18 organizuotai dalyva
vo 8:30 v. mišiose, tuo įsijung
dami į programą “Back to 
God”.

Sodalietės gruodžio 1, šešta
dienį, 8 v. v. Jono ir Eugeni
jos Pazneikių namuose rengia 
bingo žaidimus. Gruodžio 2, 
sekmadienį, jos rengia maldos 
dieną: 8:30 v. dalyvaus mišio
se šv. Alfonso bažnyčioje, vė
liau parapijos salėje bus pus
ryčiai, susirinkimas ir paskaita. 
Maldos diena baigiama šventa 
valanda.

Jonas Kežamus, naujos kar
tos lietuvis, kuris su šeima Bal- 
timorėje išgyveno apie 12 me
tų, atvykęs iš Vokietijos, lap-

čią propagandą amerikiečių 
tarpe. Rradžią tam padarė Ai
dos spektakliai, kur amerikie- Ar tą sumą pajėgs sukelti aer- 
čiai gausiai atsilankė, o ame- gingas Sėtuvių operos kotekiy?, 
rikiečių radijo stotys davė tei- vas, parodys ateitis. Aukos ir 
giamus komentarus. sugestijos teplaukia Vyt Bė

džiaus adresu: 7224 So. Bock- 
weH, Chicago 29, Ui. Lietumi 
okupanto agentei nori išgirti 
šios operos klavirą, kad lieto; 
voje galėtų ją orkestruoti ię 
pastatyti. U

Šią įdomią spaudos konfe
renciją Chicagoje pravedė op 
ros pirm. Vyt Radžius, daly
vaujant visiems operos valdy
bos nariams ir visiems asme
niškai pakviestiesiems įvairių 
laikraščių atstovams. VI. Rmįs

vad. Jono Adomaičio, ir solis
tė Virutė Čypienė, neseniai at
vykusi iš Kolumbijos, kur so
listė sėkmingai reiškėsi per ra
diją, TV ir šiaip kolumbiečių 
rengiamuose koncertuose vie
na ir su simfoniniais orkest-

Knygos, kurios vertos visų 
dėmesio. Šiuo metu šv. Jurgio 
lietuvių parapijos spaudos kios
ke yra gautos naujai išleistos 
knygos: A. Rūtos — Priesai
ka, istorinis romanas; Lithua- 
nia Lad of Heroes, prepared 
and edited by L. Valiukas, gau
siai iliustruotas leidinys, puoš
niai išleistas; dr. Jonas Grinius 
— Gulbės Giesmė, 6 veiksmų 
drama; J. švaisto — žiobriai 
plaukia, romanas iš knygnešių 
gyvenimo; Lithuanian ųuartet 
ir kt. Be to, didelis pasirinki
mas lietuviškų Kalėdų ir N. Me
tų sveikinimo atviručių ir lie
tuviškų ilgo grojimo plokšte-

skirtingą teisinį bei moralinį 
statusą nuo vadinamų sateliti
nių kraštų.

Komiteto koordinatoriumi 
vienbalsiai perrinktas Leonar-

Ltotarių Katąlftių Metant pa yra ptinutiM paaukųjusL 
Sąjungos New Yorko ir New Buvo pribūtas nutarimas tą 
Jersey apskričių metinis šuva- mintį išaiškinti atskirose kuo- 
žuvimas įvyko lapkričio 11 
Maspethe, N. Y., V, J» Atsi
mainymo parapijos salėje. Su
važiavimo šeimininkės buvo 30 
kuopa, tauriai vadovauja Bro
nė MieįfeĮtoėA Apskričių val
dybos pipnininkė J. Terobei reikalą ir prašė delegates kuo- 
aenė fljyįBįrimą atidarė mąl- pme tuo klausimu pakalbėti, 
da- Mtndatm surašyti tauro pa
kviesta Ona Strimaftjrnė Ada 
Sku&enė rašė protokolą. Ji 
perskaitė Išsamiai ir nnmpHĮąi 
parašytą pereito suvažiavimo 
protokolą, kuris buvo priimtas 
be pataisų. Dalyvaųpnfių kuo
pų atstovės pranešė apie kuo
pų veikimą. B visų pranešimų 
matėsi, - kad kuopos veikia į- 
vairiose srityse, pagal vietos 
sąlygas ir galimybes. Pažymėti
na Apreiškimo parapijos kuo
pa, kuri kreipia dėmesį į pri
augantį lietuvišką jaunimą. Jų 
metinės vakarienės metu jau
nučiai ateitininkai išpildė pro
gramą visų džiaugsmui ir pasi
tenkinimui. Ir Aušros Vartų 
New Yorke 24 kuopa dirba su 
lietuvišku jaunimu. Kitos kuo
pos labiau pabrėžė pamaldu
mą, pagalbą parapijos darbam, 
tarpusavio bendradarbiavimą.

Ilgiau kalbėjo apskričių val
dybos sekretorė Ada Skučie
nė, ragindama visas kuopas pa
sekti 12 kuopos pavyzdžiu ir 
aukoti Tautos

Šiemet salė atsakyta. Žinia 
plačiai sukėlė kalbas, kad lie
tuvių opera esanti krizėje. Bet 
laimei, rasta išeitis — išnuomo
ta Studebakerio salė Chicagos 
ridurnuestyje. Salė, kur būna 
geresnieji amerikiečių koncer
tai ir kur lankosi didžiųjų 
dienraščių muzikos kritikai. Sa
lės nuoma žemesnė, negu bu
vo Marijos aukšt mokykloj. 
Bet čia scenos darbininkai, 
elektrikai ir kitoks pagelbinis 
personalas turi būti unijos 
žmonės. Tai žymiai padidins iš
laidas. Bet tikimasi, kad Chi
cagos lietuviai gausiai suplauks 
į gražųjį Chicagos vidurmiestį

— Petras Kasulaitis, gyve- 
nantis 4051 So. Artesian Avė., ;; 
Chicago 32, BĮ., įsijungė į lae- ■ -į 
tuvių Fondą pilnateisiu nariu, \ 
įnešdamas fondo sąskaiton šim- < 
tą dolerių.

— Antanas Purenąs mirė - 
Lietuvoje lapkričio 5. Buvo g& 
męs 1883, chemijos mokslus iŠS 
ėjęs Petrapilyje, nepriklauso* 
mos Lietuvos laikais visą ląr \ 
ką profesoriavo universitete, 
buvo universiteto prorektorius, 
paskutiniu laiku profesoriavę , 
Kauno politechnikos institute, 
buvo vienas iš senųjų social
demokratų veikėjų.

— Cordobos valstybinį uni
versitetą Argentinoje baigė ir 
gavo biochemijos daktaro laips
nį Florencija M. S. Sruogenytė. 
Jos tėvai Pijus ir Marija Snie
giniai gyvena La Rioja mieste. 
Pijus yra gubernatūros tarnau
tojas ir senas Darbininko skai
tytojas.

— Gerą knygą skaityti da
bar pats laikas, kai Gabijos 
leidykla paskelbė metinį knygų 
išpardavimą su didžiausiomis 
nuolaidomis. Sąrašų prašykite > 
šiuo adresu: Gabija, 87-85, 95 
St., Woodhaven 21, N. Y.

ceika deklamavo T. Leonardo 
Andriekaus “Dievo Sūnus”. Me
ninę programą užbaigė gimnazi
jos choras, vadovaujamas T. 
Bernardino Grauslio, O.F.M. 
Akomponavo St. Rastenis. Cho
ras išpildė penkias lietuviškas 
daineles: Sugiedojo Raibi gai
džiai (K. V. Banaičio), Svajo
nės apie žvaigždes ir Tėviškė 
(F. Stroiios), Saulelė raudona 
(A. Budriūno) ir Norėčiau aš 
keliauti (Partizanų daina). Minė
jimas buvo baigtas Tautos him
nu. Svečiai buvo pakviesti ka
vutei į mokinių valgomąją sa
lę. Kai visi išsiskirstė, vėl buvo 
ramu Kennebunkporte, bet li
ko gražus prisiminimas.

Bet ateitininkai vien atsimi
nimais negyvena. Jie visą laiką 
dirba Tam, Kuriam yra pasiry
žę gyventi ir dirbti — Jėzui 
Kristui, mūsų Broliui, mūsų Vai 
dovui.

Romas Gudinskas
Kuopos sekretorius _

Lietuviu bičiuliai, lowos vals- 33 egz. knygos “Lithuania, 
lybės respublikonai, šen. B. Land of Heroes”. Kun.. S. Mor- 
Hickenlooper ir kongresmenas < kūnas jau gavo gražius pade
du B. Hoeven laimėto rinki- kos laiškus už naudingą, in

formacinį, iliustruotą leidinį 
apie Lietuvą.

tv. Kazimiero parapijos Ro
žinio draugijos moterys paau
kavo 1,000 dol. parapinės mo
kyklos fondui. Tai jau ketvir
ta tūkstantinė minėtam tiks
lui. Rožinio draugijos moterys 
labai gražiai veikia ir labai kričio 14, išlipęs iš autobuso, 
dMg padeda parapijai. netoli savo namų krito ant gat- 

Kurespondontos vės negyvas. Trys kunigai au- 
s'-g 1 ■kojo gedulingas mišias už jo

— Mūšy Paalpgė, Australi- sielą lapkričio 17 šv. Alfonso 
Kun. S. Morkūnas šapo lė- joje lietuvių beajruomenės lei- bažnyčioje. Palaidotas Holy Re

tomis išsiuntinėjo senatoriam džiamas savaitraštis, pakėlė deemer kapinėse. Liko nuhūdu- 
ir kongresmenam ir kitiem to prenumeratą vienu svaru. Da- si žmona Julija, dukra Ona ir 

kartoti. Taip pat nutarta, kad, wos valstybės žymesniam as- bar metams katiluos 4 svarus sūnus Vytautas.
rezoliucijoms remti komitetas menim ir viešom biįiUototan arba apie 10 <toL Jonas Obelinis

Po įžodžio sekė Eligijaus Su
žiedėlio paskaita — iš gražių 
minčių supintas vainikas Kris
tui Valdovui. Prelegento žo
džiu, Kristus nereikalauja ka
rališkų rūmų, bet mūsų širdžių. 
Mūsų kuopa bus visuomet dė 
kinga Eligijui Sužiedėliui už 
gražią ir įdomią paskaitą.
Meninėje programoje R. Gu
dinskas deklamavo Br. Braz
džionio “Procesiją į Kristų”, K 
Danyla paskambino piano solo 
‘ ‘Grand Festival March” (Carl 
Wilhelm Kern), Gintautas Mi-

« Kun. Kadmieros PtiM 
aus, gyv. 6428 York Rd., Bti 
umare, Mcu» suokp būti 
dU|)tU Atoitininkų SąjlingR 
dvasios vadu. SAS centro vai 
dyba šiais metais yra Bostone 
pirmininkauja Rgidijiut Užgiri;

— Km. Mpfcuto VaHfcam ai 
siminimi| pirmąjį tomą, paw 
dintą “Su Minija į Baltiją* 
leidžia Nidos Įmygu klubą 
Londone. Kan. M. Vaitkus yr 
seserų amerikiečių kapelioną 
Peace Dale, R. L Jis dabar ei 
na jau 79 metus.

Lapkričio 10 lietuvių para
pijos salėje rengtas rudens la
pų koncertas — vakaras Litu- 
anus žurnalui paremti visais at
žvilgiais praėjo su puikiu pa
sisekimu. Ar ne pirmą kartą 
mūsų studentai, nepagailėdami 
darbo, puikiai pasirodė, išpuoš- 
dami rudens lapais ir gėlėmis 
salę, sceną ir vaišių stalus.

Pagrindinę vakaro progra
mos dalį sudarė mūsų iškilio
jo solisto — baritono Vadovo 
Verikaičio dainų rečitalis, ap
ėmęs apie 21 lietuvių ir pasau
linių kompozitorių kūrinių. Ke
lis kartus solistui teko papil
domai dainuoti, nes gausiai su
sirinkusi publika plojimais ne
leido jam pasitraukti nuo sce
nos. Dainuojamų dalykų išpil
dymas buvo tikrai meniškas, o 
solisto gražus ir puikiai apval
dytas baritonas skambėjo pla
čiai ir laisvai.

Prie vakaro pasisekimo taip prisidėję prie šv. Jurgio lietu- 
pat daug prisidėjo p. Breich- vių parapijos kūrimo, 
manienės vadovaujamas liet, 
tautinių šokių grupės Gyvatva- 
raš iš Hamilton, Ont. Jie grakš
čiai pašoko Audėjėlę, Gyvatva- 
rą, Gaidį, Malūną ir kt. šokius. 
Porą šokių turėjo kartoti.

Solistui akomponavo pianis
tė D. Sulivan, atsivežta iš Ha
milton, Ont.

Publikos, o ypač jaunimo bu
vo pilnos šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salės. Daug jaunimo 
atvyko iš Hamilton, Ont, Buf- 
falo ir kt. aplinkinių lietuvių 
kolonijų. Tai buvo ne tik gra
ži proga Lituanus žurnalui pa
remti, bet ir lietuviško jauni
mo susiartinimo trumpa šven-

Kennubunfcport, šie. Atei
tininkų moksleivių kuopa šv. 
Antano gimnazijoje iškilmingai 
minėjo Kristaus Valdovo šven
tę spalio 28. Saulė gražiai 
švietė pėr koplyčios langus, kai 
10:30 vai. visi šv. Antano gim
nazijos mokiniai susirinko iškil
mingom mišiom. Mišias auko
jo ir pamokslą pašalė vienuo
lyno gvąrdijonas T. Jonas Dy- 
burys, O.FJ4. Gimnazijos cho
ras gražiai sugiedojo Perosi mi
šias “Te Deum Laudamus”. Di
rigavo T. Bernardinas Graus
lys, O.F.M. Vargonais grojo 
Stasys Rastoms. Pamaldų iškil
mingumą didino vėliavos ir ne
maža grupė svečių.

Popiet 2 vai. gražiai papuoš
toje salėje kuopos pirmininkas 
Stasys Rastenis pradėjo minė
jimo programą. Pirmiausia se
kė įžodis. Buvo labai įspūdin
ga, kaip 16 moksleivių vienu 
balsu ir garsiai kalbėjo įžodžio 
tekstą, ryždamiesi sekti Kris
tų ir darbuotis Dievui ir Tėvy
nei. Baltimorės žinios

Iškilminga 9 dienę novena 
prie Stebuklingojo Medaliko šv, 
Alfonso bažnyčioje vyko lap
kričio 12-19 dienomis. Novena 
buvo skelbiama Baltimorės laik
raščiuose, todėl žmonių daly
vavo nepaprastai daug. Du mi
sionieriai sakė pamokslus. No- 
venos pamaldos vyko pirmadie
niais septynis kartus, antradie
niais — penkis, kitomis die
nomis — keturis kartus.

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETAS DARB| TĘSIA
Los Angeles, Calif. Lapkri- ir toliau ribosis tik pavergtųjų das Valiukas. Taip pat sudary- 

čio 9 įvykusiame rezoliucijom Pabaltijo valstybių reikalais, tos dvi komisijosnūena — ko- 
remti komiteto centro valdybos tuo ryškindamas šių valstybių miteto finansinei atskaitomybei 
posėdyje buvo apsvarstyta vi
sa eilė klausimų, susijusių su 
tolimesne šio komiteto veikla. 
Keli komiteto nariai, kurie va
saros atostogų metu buvo ty
rinėję Amerikos lituvių, lat
vių ir estų tautinėse bendruo
menėse susiformavusią rezoliu
cijų klausimu viešąją opiniją, 
šiame posėdyje padarė savo 
pranešimus. B pranešimų pa
aiškėjo, jog visų trijų grupių 
veiklusis patriotinis elementas 
rezoliucijoms remti komiteto 
darbas aukštai vertina, mora
liai ir materialiai remia ir ti
kisi, kad losangeliečių parodyto
ji iniciatyva bus vystoma to
liau.

Posėdžio metu komentuojant 
buvusių rinkimų rezultatus, bu
vo pasidžiaugta faktu, kad veik 
visi rezoliucijų autoriai vėl bu
vo išrinkti ir 88-jo Kongreso I- 
jai sesijai vėl sugrįš į Washing- 
toną. Daugelis jų jau yra pasi
žadėję rezoliucijų įnešimą pa-

rais.
Jonui Adomaičiui, vietos Lie

tuvių Bendruomenės choro di
rigentui dėl nesveikatos ku
riam laikui pasitraukus iš pa
reigų, jį pavaduoti sutiko Sta
sys Norkus, buvęs keliose Lie
tuvių gimnazijose dainavimo 
mokytojas, o dabar vargonin- 
kauja viename Rochesterio pri 
miestyje.

Mirė Emilija Krajarienę, se
nosios kartos lietuvė, palikusi 
žentą ir dukterį su anūkais di
deliame nuliūdime. Ji ir jos vy
ras Petras, kuris yra miręs 
prieš 2 metus, labai daug yra

Uftaigiant suvažiavimą, kal
bėjo tam. St Raila savo ir Ku
nigų Vienybės vardu,' raginda
mas katalikes moteris prisidė
ti prie pasaulio katalikų kon
greso, kuris įvyks'1964 metais 
pasaulinės parodos metu -New 
Yorke. Kunigų Vienybė yra nu
mačiusi plačią programą, kur 
tiktų ir katalikėms moterims 
pasirodyti Kun St Raila mal
da į šv Dvasią ir už mirusias 
nares užbaigė suvažiavimą

Po to buvo vaišės, kurias 
skoningai paruošė 30 kuopos 
narės Suvažiavimo dalyvės yra 
dėkingos darbščioms šeiminin
kėms K K

Ateinančių metų kovo mėn. 
lietuvių opera Studebakerio sa
lėje stato Pajacus ir Cavalena 
rųstieana. B naujųjų veidų pa
sirodys sol. St Liepas ir L. 
Baltrus.

Spaudos žmonėms ypač buvo 
įdomus grynai Buluviškos ope
ros Mausimas. Konkrečiai kal
bant K. V. Banaičio monumen
talus tremties kūrinys — ope
ra Jūrate ir Kastytis. Reika
lai tokie: vyrų choro iniciaty
va buvo sudarytas komitetas 
išleisti tos operos klavirą. Tam 
lėšos jau sukeltos, ir greit tu
rėsim tos operos klavirą trimis 
kalbomis: lietuvių, anglų ir vo
kiečių. Antrasis uždavinys — 
operą orkestruoti. Pačiam auto
riui dėl ligos negalint to dar
bo atlikti, su autoriaus suti
kimu yra surasti žmonės, ku

tai naujausią
istorija, parašyta lengvai, pa-'.
traukliai ir įdomiai. 319 psL . ' '
Kaina tik 4.00 dol. Užsakymus į ’ 
siysti:

FRANCISCAN FATHER& -.1 -
PRESS - >

#10 Wiltoughby Avė, 
Brooklyn 21, N. Y.

į'-:

R
■



DfSPtAY

IULIA1,

DlSPLAY

SUPERlOft PIECE GOODS CORP.

RAY’S UQUOR STORE

Telefonas: Vlrginia 3-3544

EMILIO ROBLES INSURANCE

HAVEN REALTYSAM'S TAXI SERVICE

YUcon 8-8310

landoje.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ
RELIGIOUS CANDLĖS OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

Kalėdiniai siuntiniai Resid. Illinois 8-7118

(Z. JURAS)

BERNARDO MARTIN

BANGA TELEVISIO
HI-FI

PASINAUDOKITE GERIAUSIU

VuMs

Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

ČOLDEN PAWN BROKERS, Ine. 
Personai property Diamonds, Jewel- 
ry, SUvenvare, Furs A Oothing — 
for fast reliable Service caU SO 8- 
6736. Remember—if you want the 
Best come to GOLDENS. 430 5th 
Avė. (Bet. 8th A 9th SL), B’klyn.

ASMENIŠKŲ PATARNAVIMU

Pereitą sekmadienį New Yof- 
ką užklupo lietus, tad beveik 
visos futbolo rungtynės pa
skendo pažliugusiose aikštėse.

šeštadienį mažučiai prakišo 
DSC Brooklyn 0:4, o jaunučiai

ALPINE FLOOR COVERING CO. 
Complete line of permanent Lino- 
leurn and Tile Floors, Carpets and 
Broadlooms. Residential, Commerci- 
al, Offices, Stores. Ėst. 25 years— 
guaranteed service. Tel. SH 5-3093, 
711 5th Avė., Bay Ridge, B’klyn.

VETEI 
Plato 
tovestigator*.' toūy tosured.

BELNORD RESIDENCE HOTEL 
207-209 W. 87th SL (East of Broad- 
way) JUST OPENED. Newly re- 
modeled and newly furnished Sing- 
les & Doubles, latest style kitehen- 
ettes, switchboard. — TR 3-5222

BORDENS 
FINE DAiRY PRODUCTS

vilnonės medžiagos josų artimiesiems 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

RAY’S ITALIAN BAKE SHOP 
Italų - europietiška amerikonų mė
giama duona, sviestainiai, pyragai, 
tortai ir sausainiai — šventėm, ves
tuvėm ir įvairiems pokyliams. Pa
mėginkite ir įsitikinsite! 304 — ath 
Avenue & 2nd- SL, Brooklyn, N. Y., 
ST 8-9179. Atidalyta nuo 5:30 - 10.

inž. KĘSTUČIUI JUOZUI JESAIČIUI

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, ■ 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investadjos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vaL; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

WOERNER4 NELSON, INC. 
FOR MOVING AND RIGGING 

FOR DISMANTLING 
AND ERECTING 

Kelly Press Service & Machinists 
380CanalSL, N T. C. 

WA 5-1930

Grand Opening— “A New Face on 
Park Place”. ’Į’eKtiles, Vestments, 
Statuary, Bronze Work, Religious 
articles, Habit material and Veiling. 
Special Discounts on opening of 
Store. JOHN LIONS CIE^ 30 Park, 
PL, New York 7, N. Y. BA 7-3615. 
We ship meėrchąndise all over the 
World Free of Charge.

REUPHOLSTERING A Refinishing 
Ezpert craftsmanship. Old furni
ture made new. Any color, any fi- 
nish. Reasonable rate*. Free esti- 
matea, pfck up and delivery. Call 

į PR 8-6415
484 Ralph Avenue, Brooklyn, N. Y.-

HARMONY Musical J n st r ūme n t Co. 
Parkchester. Largest seleetion of 
Records; Musical Instruments sold, 
also Rented and Repaired. Ūse our 
Lay-away-plan for Xmas. Open till 
9 p.m. —„ 1625 Unionport Road, 
Brome, N. Y. Tel. SY 2-4070

CHAS. H. PEEPLES 
Detective Agency 

167-10 109th Avenue, Jamaica, L.I. 
Civil, Criminal and Domestic inves- 
tigations, armed guards; Licensed 
and Bonded by the State of New 
York. Skip Tracing. — Post Office 
Box 44, Spnngfield Gdns., LI. (13)

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų už
darbio sumažinimą (Income Tax).

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventSmb 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, MT.MICHAEL’S FUEL & OIL CO.
Complete Heating Installation. Ge
neral Motors Delco - Heating. Li
censed. 1815 Gatės Avė. (bet. On- 
derdonk and Seneca Avė.), Ridge- 
wood 27, N. Y. — Tel. VA 1-9235 

Plumbers Lic. No. 7843

421 Hackney Rd., London E. 2, England — Tel. SH 0-8734

J A F PAINTING and GENERAL 
CONTRACTORS. Heating and Air 
Conditioning. AU Work Guaranteed 
— For Fast Reliable Service call 
FA 4-7969 — Ask for. Mr. J. R. 
Special consideration to Religious 
Groups ... .. , Call FA 4-7969

HENRY FERRER CATERERS 
Communion Breakfasts $2.50, Group 
Dinners — Mon. toFri. $3.50, Wed- 
dings $4.00. Exceptional florai deco- 
rations & orchids for Bridal party 
free; no corgake. Phone: Mr. Pepe 
TR 5-9882 - HA 9-4334; 1 Orange 
St., B’klyn, NY. — New Proprietor.

SALČO MACHINE CO., INC.
FOR MOVING, RIGGING, 

DISMANTLING & ERECTING 
Call BE 5-3355 

Ask for Sal Puglia 
LTTHOGRAPHIC MACHINISTS 

. > Repairs and Service

George Kopping 
importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos 
šviežia rūkyta žuvis

H & B LIMOUSINE SERVICE 
Door to Door Pick Up 
Boro of Brooklyn. Only .

24 Hour Service 
Call ST 8-9140 for Resęrvations 

Special consideration to Religious 
Groups

Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarūkujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

MOVING MACHENERY 
Call Today for Free Estimates. AU 
Types of ■ Macinnery Transported. 

ROSE & GOLDMAN 
TRUCKING

331 Greenwich StreeL N. Y. C. 
WO 2-4856

Accident & Health 
t Garage liability"-

Home owners. Serving all B’klyn. 
Special consideration to all religious 
groups. — For Fast Service call 
OI 6-1210; — 379 Riverdale Avė.

TYPEWRftER fcARGAINS Under- 
wood $20, other borgatos. For the 
finest of Typewriters at the moet 
reasonable prices call TR 5-3063. 
Special consideration to all our re- 
llglous groups. Ask for Mr. Pearl. 
PEARL BRO&, 476 Smith StreeL

OUEENS NATIONAL FLOOR 
SERVICE

Floors seraped 150 sq. ft. price $15. 
We do Waxing at reasonable rates. 

ALL WORK GUARANTEED 
137-30 Bennent St., Spring Field 
Gardens LA 5-9790

A. M. HALVORSEN BAKERY 
For the Finest in Pieš and Cookies 
remember HALVORSENS. — We 
have Specials for Thanksgiving & 
the coming Holidays. We are open 
from 7 a.m. to 7 p.m.; elosed Sun- 
day. CaU GE 5-1852

Mc A L L I S T E R 
FUEL OIL, INC.

Oil Burners Installed and Serviced. 
24 Hour Telephone Service 
NE 9-9637 or EV 9-3696 

Special consideration to Religious 
Institutions.

AU new at KneeFs! Planing Party? 
Fašt! Delicious! Budget priced! — 
Outside Catering — in your Home, 
Religious center, Clubroom, Office. 
Come in or phone RA 8-9607, ask 
for Broehure K’ — KNEER’S Gol- 
den Pheasant, 32-10 Broadvvay, 
Astoria, L. I.

M A R I O’ S
Trucking, Moving and Rigging 

Expert Machinery Movers for the 
Printing Trades. Office: 208-10 EU- 
zabeth StreeL New York 12, N. Y.

CaU WO 6-2359 or MO 8-9439 
Ask for MARIO

Sayville, L.I. Let us design and build 
your house on our property or yours. 
Financing available — Sites offered. 
M odei: South oft Sunrise H’way, 
450 feet East off Johnson Avė. in 
SayviUe. — PLACE A KRUEGER 
BUILDERS, Ine.; TeL: 516 LT 9- 
1775 -1777.

B-RIDES TO BE 
"The Proof is in the Taste” 

Order your Wedding Cake & Pas- 
tries from

The LA-GULI P AŠTRY SHOP 
The finest in Italian baked produets, 
Delicious Pastries, Cakes, Brcad. 
Specializing in Wedding Cakes. Let 
Us Serve You with the Finest — 
29-15 Ditmars Blvd., Astoria, L. L

Call RA 8-5612

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

GLENDALE LUMBER CO., In<
CASH & CARRY 

Quality and Service since 1920
73rd Place & Cooper Avenue

Glendale 27, L. I.
VAn Dyke 1-1840

BOHEMIA DRY CLEANERS 
One Hour Service

Shirts laundered - Expert altera- 
tions - Plaut on Premises - Pick- 
up and Delivery.

CaU LT 9-2132
Smithtown Avė. Bohemia

Ateinantį sekmadienį mūsų 
abi seniorų komandos žaidžia 
su College Point SC. Rungty
nės įvyks' Clancys Field (23 
Avė. tarp 130 ir 131 St.) Col
lege Point, L. L Pereitą sezo
ną prieš šį priešininką abu kar
tu pralaimėta. Pirmos koman
dos pradeda 2:30, o rezervinės 
12:45. Puolime dar pasigesime 
sužeisto Remėzos I, bet gal būt 
jau žais iš kolegijos grįžęs Kli- 
večka L

šeštadienį mažučiai 2 vaL 
žaidžia su Minerva, o jaunučiai 
3 vai su Eintracht SC. Atletas

"ROTA”
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje, pri
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ia- 
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio Unija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL 
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948

Woodhaven 21, N. Y. .

FORSONS JEWELERS. Fine Gifts 
for Christmas. Special: 14 Karat 
gold Engagement sets with genuine 
diamond. from $39.95 up. Large se
leetion of diamons, watches, silver- 
ware. lead crystals. Fine gifts for 
all occasions. — 5111 5th Avenue, 
Bay Ridge, B’klyn; Tel. TR 1-0377

IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI.
Adresas; 40 E. 26th N.Y.C.. N.Y.

- TeL: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIS

Opės Sjanįį cfcsSįį FrL; Hųge 
emmts offered. "Why pay hiįft re
tai} prices” bųy ^Hrect from mann- 
faęturers. Distributor.— &H Name 
Brands of FuriiitOre: Pertod, Mbd- 
eąm, TradittonaL Cash/budget psy- 
menta Bring this Ad. —107 Avė. A 
Cor. E. 7th St, N. Y. C. OR 3-0063.

Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius savo gi
minėms ir pažįstamiems Lietuvoje. Tuo tikslu, dėl smul
kesnių informacijų ir kainoraščių prašome kreiptis į —-

BRAND PAINTERS
Wall Papering - Painting Inside & 
Out. Reasonable Rates — AU our 
work GUARANTEED. Special con
sideration to Religious Groups. CaU 
516 PY 6-8680, ask for Mr. Brand.

For Movirtg, Rigging, Dismantling 
and Erecting — caU

LA CHARPELLE BROS. INC.
196 W. Houston SL, New York 14 

CH 3-3738
Lrthographers A Printers Machinists 
Master Riggers and Movers for the 
Printing Industry.

ALPHA Medicai Laboratories
Complete analysis:

Blood - Urine - RH Factor - Pre- 
Marital tęst - Pregnancy tęst - Me- 
tobolism - PBI - Prothrombin.

Call NI 5-3800

LOUIS HIRSH
Floor Covering Speciahsts — since 
1925. Armstrong, Kentile, Lee and 
Mohawk Carpets. For fast reliable 
service call EV 7-5607. Free deH- 
very & expert installation. Special 
consideration to reHg. groups. 672 
Graųd Ąv. (cor. Manhattan) B’klyn

36-38-40 STAGG ST. BRCtiKLYN 6, N, t.
Te^onas: STagg 2-5038 .. .s

VILLAGE EAST 
278-80 East 3rd Street 

2% also 3 room studio apts. New, 
building, air conditioned, incinera- 
tor, elevator, large elosets, near 
trahsportation. Open 1-6 p.m. TeL 
YU 2-6260 — Movė Novr Pay Later

t )Y0URM> 
CAMČEL OR CHANGE

CaH LO 3-7»1

and Vctoen taparted from France 
and Itiūy. ZMmM atyies at prices 
mere reasotnNė than in America. 
One you. -

FINE IBPORTEO SHOES
782 Lexin$ton Aye. (60-61 Ss.)

ED CASO 
AND HIS MIAMI BEACH 

ORCHESTRA
Distinctive Dance Music and Enter- 
tainment, 3 to 18 Piece Orchestra. 

Call DE 9-6340 - 6278

JOSEPH TORRES
23 years of experience. Modern and 
Anttąue Repalring - Restoring. Fur- 
niture remcįdeled, French PoHshing. 
Waxtog, Table^ AlėMib!, Heat and 
Waterproofed. Antkjoes Bought A 
Sold.
848 Scarsdale Avė, Scaradale, N.Y.

VVAKEFIELD DETECTIVE 
BURBAU

Buildings, Industry, Home protec- 
tion. Umformed guards, private po- 
lice, eseorts, plain cloths, agents. 
irivestigaįions — no family matters. 
1334 E Gunhill Rd., Bronx 69, N.Y7

Telephone: OL 4-5000________

Nicholas Chiarelli A Son. Gifts for 
Xmas. Importers: wholesale, retail. 
Fine religious ItaHan importą, gold 
chalices for memorials, relig. sta- 
tues, rosaries. Nativity sets. Phone 
and .Mali orderis special attentfon. 
29 Jerome Avė. (near Drew SL), 
Brooklyn, N.Y. — TeL AP 7-2990.

Finest Custom Picture Franring — 
Many fine paintings for Xmas. We 
are sacrificug our entire stock of 
original paintings at Briow-Cost 
Prices. Come eaziy for.choice aet- 
lectkm GILBERT'8 ART CENTRE 
3509 Johnson Avė., Bronx (River- 
dalę) at 235th StreeL — Kt 9-SMO

STOUGHTON, MASS.
Lapkričio 10 mirė Steponas 

V. Stonkūs, gyv. 13 Haskell St. 
Buvo pašarvotas Ed. Vaitekū
no laidotuvių namuose, 850 No. 
Main St., Brocktbne/Mass. Lap
kričio 14 po gedulingų mišių 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje palaidotas Kal
varijos kapinėse Brocktone. Li
ko dideliame nuliūdime žmona

Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

Custom' I)Mi$a .- Chilitoens furni- 
tuj£-'.iMsaacth« ęuality Carriages 
and Strohen. Large Toys and Bi- 
ęvriėa. 8teep Shop for the Young 
and Adutts '

SO.MINS
One at Nee Torifs oldest and larg- 
oat Stores et it* ktod, M22 Jerome 
Avė. (bet Phone: CY 3-
5353 - 5354 - JErome 6-9786

SABATINO 
bvesticariM A-Secarily Service 

Rriired N.Y.C Detective. Chril A 
<"MinineT Investlgattoet UnifMined 
Guards and. Vatrhman Bounded 
and Ucenaed. by the State of N. V. 
CaU Hl 5-3837 — 150-31 22nd AVe.

SOMIN'S
- F0R -BABY

LIMOUSINES FOR ALL 
OCCASIONS

16 Richmond Avė., Port Richmond 
Staten Island 
Tel. GI 2-0500

M. Bruckbėijner A Sons, Ine. Music 
Sales (Ėst, 1861) Big discounts on 
new and tšed accordions, guitars, 
trumpets, etc. Famous name brands 
Kay, Harmony, Gretch, Martin, ėtc. 
705 Grand St. B’klyn, N.Y. 14th SL 
Subway 2 blocks; Grand SL A Met- 

^jopolitan Avė. bnsses ąfrssįpur 
“Open daily 9 to 5 pjn. ST 2-3438"

BAIL BONDS 
Call JA 2-5579

24 HRS. SERVICE
44 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFEBTS BLVD.

kojame už išreikštas užuojau
tas, gėles, užprašytas mišias, 
dalyvavimą šermenyse ir lat

L1THOGRAPHER8 MACHINERY

308 BraMya U
N.Y. — 
Offeet Critadri

PADĖKA
Norėčiau pareikšti padėką vi

siems Marijos Pečkauskaitės 
New Yorko kuopos jaunučiam, 
jaunesniesiem ir vyresniesiem 
moksleiviam ateitininkam, atli- 
kusiem programą lapkričio 4 
Moterų Sąjungos 29-tos kuopos 
suruoštoje metinėje šventėje 
Brooklyne. Taip pat nuoširdus 
lietuviškas ačiū vyr. mokslei
vių ir jaunesniųjų vadovėms 
Vidai Lušytei ir Irenai Sanda- 
navičiūtei už paraginimą savo 
būrelių narius dalyvauti pro
gramoje, visiems tėvams už 
kantrybę, kai turėjo laukti vai
kų repeticijose, ir visiems bet- 
kuo man padėjusiems šią pro
gramą ruošiant

Jaunučiu vadovė 
NL Navickienė

Famed for the finest Italian Cuisine 
•A JA 3-3438

146-06 Hillside Avė, Jamaica, L L 
(near Sutphin Blvd.)

DONT BUY DIAMONDS!!
r until you have seen ųs.

DIAMOND CUTTERS
7 Complete seleetions at savings

40% & more. Come see them 
eut; no obligation. Call Fac- 
tory for appoiritment:

JU 2-3549

A et i ve Sewing Machine A Vacuum 
Cleaner Co. Lewyt, Hoover, Eureka, 
General Electric — Sales & Trades. 
AU Makes Repaired, complete stock 
of parts. Ali makes or sewing ma- 
chines repaired, fast reliable service. 
CaU EN 2-8477 — 526 Amsterdam 
Avė., (near 86th Street) N. Y. C.

JOSEPH LIEBCAK FURNITURE, 
Ine. Furniture A Bedding. Complete 
fųrnishers of entire homes and oc- 
casional pieces. Special Discount 
with this Ad :10% off on anything 
you buy. This is a Catholic Store — 
1382 Ist Avė. (bet. 73 A 74th Sts.), 
New York City. — Call RH 4-3993.

Geriausią, specialistą, patarėją
PLAUKŲ ŠUKUOSENOJE.

Jūs rasite pas Europoje paruoštą
MICHAEL HAIRDRESSER

11 E. 57 StreeL New York City
5th FJoor (tarp 5 ir Madison Avė.)

Tel.: PL 5-6655

Fpi* Better Wėdding and 
Week-End Dancing, . 

TUXEDO BALLROOM
Offers the Finest - 

Call F r e d — RE 4-7335 
_ 210 E. 86th Street A 3rd Avė.

, j New York City
Ii ALBERT MAIER, INC.
it Kiaulienos krautuvė. Geriausia kiau-
«Į liena ir kiti mėsos produktai urmu 

ir mažais kiekiais. Kasdien švie-
; žios — namų gamybos “Kielbassy”.
i 1927 Washing^on Avė., Bronx 57,
J N. Y. TRemont 8-8193

EVERBEST PORK STORE
74 Westchester Sąuare, Bronx, N.Y.

MOME MADE SAUSAGE
Finest Pork, Veal and Beef 

■i Poultry Fresh Daily
UN 3-9007 į

NEMETH A MAIER, Proprietors

6 U N S
; Xmas Special* — 3000 Guns, an-
; tique ahd modern. Also accessories;

Binoculars, Archery. Open Thura.
! and Fri. 9 a.m. to 9 pjn. 

ĖDAGRAMONTE, INC.
41 Riverdale Avė., Yonkers, N. Y.

; : Tel. YOhkera 5-3600

PECK 4 GOODIE Ice and Roller 
• Skates. Sales, sharpening. repairing 

"Anytliing to do with Skating—we 
[ have it”. Complete stock of skating 
; shoes and accessories. 10% discount 
į with this Ad. — 225 We«t 52nd St., 
Į New York City TeL: Cl 6-6123

CBAFT8 
FORKSHOP. INC.

I Now Open for: — Made-to-Order 
• Candles - Wood Ftatohtog - Gifts. 
; Place your orderi now — wiH be 

ready before XmM. 22-77 Steimvay 
&reet, Astoria, LL

į Cafl - YE 247h — D«y or Night



W1LLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

14 Jamaica Avė.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

NOTĄRY PUBLIC

Joseph Garszva
vienuo-

86th CASINO THEATRE

THEODORE W0UNNM,
INC.

Mikas
KARLONAS
Fanerai Home
280 CHESTNUT STREET

Rengia mūsų tautos atgimimo dainiaus
PROGRAMOJE

MAIRONIO
MINĖJIMĄ

Po minėjimo šokiai1962 M. GRUODŽIO 1 D

Įėjimo auka $2.00Pradžia 7 vai. vak.Apreiškimo parapijos
259 No. 5th Street Brooklyn 11, N. Y

■K3

lapkri-
Aušros 231 BEDFOKD AVĖ. 

Brooklyiu N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

SCENA 15 RIESTINIO FILMO “Algį Trakį ir Taksiuką Sleivj” užpuola 
bitės.

Brooklyno pašto viršininkas 
prašo visų kalėdinių siuntinių 
ir sveikinimų siuntėjus jau da
bar pradėti ruošti kalėdines 
siuntas. Ant vokų rašyti pilną 
pavardę, aiškiai- gatvę ir nume
rį, miestą ir zpną bei valsty-

Fraternitas Lituanica, gydy
tojų korporacijos New Yorko 
apygarda, lapkričio 24-25 die
nomis turės savo 54-tąjį meti
lų suvažiavimą Baltimorėje, 
korporacijos -nario dr. Henriko 
Armono namuose. Korporacijos

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

išnuomojamas kambarys su 
baldais prie gero susisiekimo 
East NewYorke. Kreiptis: Mrs. 
M. Kaukaras, 453 Essex St, 
Brooklyn 8, N. Y.

Darbininko nauji skaitytojai
R. Ausmanas, B. Young, abu 

iš Brooklyno, N. Y., kun. P. 
Dauknys, V. Jankauskas — iš 
Australijos, G. Leiga, R. Re- 
mėza — Woodhaven, N. Y., 
A. Karias Cleveland, A. Anta
naitis, Waterbury, P. Juška, 
Elmhurst, N. Y., J. Tydecks, 
Jamaica, N. Y., A. R. Krauja- 
lis, Farmingdale, N. Y. Nuo
širdžiai sveikiname naujus skai
tytojus.
Ta pačia proga prašome ir 
kitus pasinaudoti lapkričio mė
nesio vajaus nuolaida — užsi
sakyti Darbininką už 5 doL 14 
mėnesių. Visi nauji skaitytojai 
gauna ir 1963 mėtų sieninį ka
lendorių nemokamai.

BOSTONAN ATVYKSTA 
"MOKYKLOS DRAUGAI" 
Hartfordo lietuvių dramos 

grupė, vadovaujama aktoriaus 
VitaHo Žukausko, pastatė L. 
Fuldos 4 veiksmų komediją 
“Mokyklos draugus”. Veikalą 
suvaidino Hartforde ir taip pat 
lankėsi Worcestery, Mass., ir 
Brooklyne, N. Y., kur kvietė 
Darbininko laikraštis.

Gruodžio 2 “Mokyklos drau
gai” vaidinami Bostone. Tuo 
reikalu p. Kulbokienės inicia
tyva įvyko pasitarimas, kuria
me visi pasiskirstė pareigomis 
ir Įvairiais darbais, kad vaidi
nimas kuo sklandžiau pavyk-

CARROL 
Funeral Home

Minėjimą atidarys pik. J. Šlepetys. Žodį sukakties proga 
tars dr. P. Vileišis • Meninėje dalyje dalyvauja Ope
retės choras, muz. M. Cibo vedamas, ir Tautinių šokių 
grupė, J. Matulaitienės vadovaujama • Pobūvio links
mojoje dalyje — gausus bufetas su užkandžių stalais • 
Šokiams groja Butrimo orkestras • Įeinant aukojama 
2 dol., stud. 1.50 dol. Pelnas skiriamas Lietuvos nepri
klausomybės kovų invalidams Šelpti. • Minėjimą ruo
šia L.V.S. RAMOVĖS New Yorko skyrius, talkininkau
jant A.LLegijono Dariaus ir Girėno-Postui.

- Išnuomojama® vienas didelis 
gražus kambarys su baldais 
antrame aukšte prie gero su- 
sisiekio East New Yorke. Pa
siekiama 8th Avė. traukiniu. 
Jei būtų pageidaujama, šeimi
ninkė sutiktų pagaminti valgį. 
Kreiptis adresu: Auna Bekeris, 
996 Belmont Avė., Brooklyn 
8, N. Y.

Maironio mokyklos moki
niam pranešama, kad lapkričio 
24, šeštadienį, 12 vai. viršutinė
je Apreiškimo parapijos salėje 
bus rodomi 4 garsiniai filmai, 
pagaminti Stasiūnaičio. Įėjimas 
mokiniui 50 centų, kuriuos tu
ri su savim atsinešti. Filmas 
užtruks vieną valandą.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: HIckory 1-5226

TeL ĘVergreen 7-4335

STffHBi AROMISKIS

broliams, jų šeimoms ir sve
čiams šeimininkas ruošia pobū
vį lapkričio 24. Svečių tarpe 
bus ir Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone J. Rajeckas. Pamal
dos už mirusius ir žuvusius 
korporacijos narius bus šv. Al
fonso parapijos bažnyčioje lap
kričio 25 d., 10 vai. ryto. Po 
pamaldų 12 vai. posėdis, ku
riame dr. B. Matulionis kalbės 
bendradarbiavimo su paverg
ta Lietuva klausimu.

Nauja modemiška koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
mfausiomls kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

Dr. RoH šoenkaftė nuo lap
kričio 19 pardėjo dirbti Ethi- 
con Pharmaceutical Corp., Som- 
merville. N. J. Naujoji formaci
jos mokslų daktarė lapkričio 
14-16 dalyvavo Eastern Analy- 
tical Symposium suvažiavime 
Statler viešbutyje New Yorke. 
Suvažiavime dalyvavo analiti
nės chemijos ir biochemijos 
specialistų apie 4,000.

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Bateamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS. 

PL 4-4757 PL 4-1145

ADVOKATAS 
87 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

Brooklyno vyskupijos krikš
čioniškojo mokslo draugijos ir 
Padorumo legijono direktorius 
kun. Kenneth Morgan paskel
bė visiems katalikams, kad fil
mas “Boccaccio 70” yra pa
smerktas ir katalikams drau
džiama jį žiūrėti.

Simas Su^edėis, Darbinin
ko vyr. redaktorius, lapkričio 
21 išskrido į Chicagą dayvau- 
ti Kutūros kongrese.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. B A 9-1181

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
44 metų sukakties minėjimas

Invokacija —- Tėv. L. ANDRIEKUS, O.F.M.
Paskaita — Dr. J. GRINIUS

J. B. SHALINS
- šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel VIrghria 7-4499

(ARMAKAUŠKAS) 
Graborius-Balsainuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

' BROOKLYN. N. Y.

Iš Maironio kūrybos — Akt. H. KAČINSKAS 
Solistas VACLOVAS VERIKAITIS

bę. Tiksliausia kalėdinius svei
kinimus siųsti pirmos klasės 
paštu, naudojant naujus 4 cen
tų kalėdinius pašto ženklus. 
Taip pat visos siuntos turė
tų turėti siuntėjų adresą, kad 
būtų galima siuntą grąžinti, ne
suradus adresato. Visos laiškų 
siuntos į tolimas vietas turė
tų būti atiduotos paštan iki 
gruodžio 10, o vietinės iki 
gruodžio 15 d.

Dr. Vytautas Vygantas, Pax 
Romana pirmininkas, praėjusį 
savaitgalį, lapkričio 17-18, buvo 
nuskridęs į Romą organizacijos 
reikalais.

Kan. Juozo Meškausko mir
ties dieną, gruodžio 1, 9:30 vai. 
ryte, Angelų Karalienės parap. 
bažnyčioje bus mišios su eg
zekvijomis. Pranciškonų kopy- 
čioje mišios bus lapkričio 30, 
gruodžio 1 ir 2. Mišias užpra
šė Emilija ir Stasys Sa^idana- 
vičiai.

Mišios už a. a. Juozą Rainį 
ir Ramanauskų bei Gustaičių 
šeimų mirusius bus gruodžio 1, 
7 va. ryte pranciškonų 
lyno koplyčioje.

Jonas Jurkus, miręs 
čio 17, palaidotas iš 
Vartų parapijos bažnyčios lap
kričio 21, trečiadienį, 10 va.

Penktadienį, lapkričio 23, 
Brcokyno vyskupas visiems 
šios vyskupijos katalikam ir tą 
dieną čia atvykusioms leido 
vagyti mėsą.

NEWARK, N- J.
Balfo 35 skyrius pradėjo ru

dens vajų, kuris tęsis lapkri
čio ir gruodžio mėnesiais. Va
jaus komisiją sudaro pirm. inž. 
Vladas Dilis, vicepirm. — kun. 
P. Totoraitis, sekret. B. šar- 
kenis, iždin. VI. Audėnas, na
rys Iz. Dilienė, Vasario 16 gim
nazijos būrelio vedėja, Vajui 
pirmininkauja kun. P. Totorai
tis, garbės pirmininkas prel. 
Ig. Kelmelis.

lapkričio 24 šeštadienį, 7 v. v.
APREIŠKIMO PARAFUOS SALĖJE

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu V«J51ai» 
440 GRANO STREET 

BROOKLYN. N. Y.

Moteris ieško darbo prie vai
kų ar ligonių. Teirautis po 5 
vai. vakare telefonu: EV 1- 
3178.

Apreiškimo par. klebonas, lap
kričio 14 d.,7:30 vaL vakare 
Apreiškimo parapijos salėje pa- 
vaišino skania vakariene para
pijos bazaro, pikniko ir bingo 
darbininkus. Vakarienės metu 
buvo patiekta bazaro ir pikni
ko apyskaita- Klebonas pasi
džiaugė bingo, bazaro ir pikni
ko pelnu, pareikšdamas nuošir
džia padėką visiems darbinin
kams, be to, su džiaugsmu pa
stebėjo, kad nemažas procen
tas dirbančių parapijai yra jau
nimo.

Vakarienės metu, gimtadie
nio proga, buvo pasveikinta 
Mrs. Anna Montuori, kuri jau 
daug metų nuoširdžiai darbuo
jasi parapijos naudai. Buvo pa
sveikintas ir sugiedota ilgiau
sių metų Stasiui Radauskui - 
Rogers, sulaukusiam 75 m. am
žiaus. Jis taip pat su dideliu 
uolumu ir nuoširdumu visuo
met geroje nuotaikoje darbuo
jasi parapijos parengimuose. 
Be to, jis yra šv. Vardo drau
gijos sekretorius ir bažnyčios 
kolektorius. .

Po vakarienės jaunimas pa
šoko grojant plokštelių mūri- 
kai. Plokštelės buvo grojamos 
per naujai įvestą salėje mo
dernišką ir aukštos kokybės 
garsiakalbių sistemą.

Vakarienę skaniai paruošė ir 
stalus skoningai papuošė Mrs. 
Izabelė Amaitis ir Anne Claps.

Operetės choras, diriguoja
mas muz. Mykolo Cibo, daly
vaus kariuomenės šventės mi
nėjimo programoje lapkričio 
24 Apreiškimo parapijos sa
lėje. Kviečiama visi choristai 
lankyti repeticijas.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewoo<l, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. pp.

Šeštadieniais iKl filmos pabaigos 
Trečiadien’sis — 12 vai. dienoe.
Penktadienį, lapkrič. 23 — iki 
Trečiadienio, lapkričio 28, 1982

Heinz RUhman su savo išdaigom 
spalvotoje linksmoje filmoje — 

“DAS SONNTAGSKIND”
„V a i d i n a :

H. Bollmann, H. Riliunann, W. Gil- 
ler, G. LUders, C. Hagen, W. Peters 

Priedinė filmą:
“Auf der grfinen Wie«e”

Ir naujausia Vokietijos uavaiL apžvalga

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS ./

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

Penktadienį, lapkrič. 23 — iki 
Ketvirtadienio, lapkr. 29, 1962 

Pirmą, kartą. New Yorke —
“DIE FASTNACHTSBEJCHTE”

Vaidina:
Hans Sdhnker, Gitti Daruga. Gdtz 
George, Friedrich Domin ir kt.

Priedinė filmą: 
“Mein ganzes Herz ist voll Musik” 

Ir naujausia Vokietijos savaiL apžvalga

FONEBAL HOME 
I97 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

C. A. VOKET- 
Vokietaitis

ADVOKATAS 
41 — 40 74th SL

Jackson Heigbts, N. Y.

TeL NEwton 9-6620

valdyba yra pasiruošusi page^ 
Hti surasi butą ir dabą.
tintieji ingyti nuosavybę, fiį 
gali gaiRi daug pigiau nei lm|' 
kitur, o taip pat labai geruo
se rajonuos^, UžtnteKsujti j**1 
šomi rašyti: A.'Rugys, 212 
renee P!., Patersoij, H ar«; 
ba skambinti telefonu vakarais 
po 7 vaL 201 - MU 4-2091.

Pranui ir Kathloon Venk, įr, 
gyv. Cypress HiBs, N. Y.^ spa
lio 27 gimė dukrelė Marija e 
Deborah.

Oria Karpavižieni, gyv. 105 
Etna St., Brooklyn, N. Y., jau 
antra savaitė sunkiai serga ir 
guli Evangelical Deaconess li
goninėje, Chaunsey St, Brook
lyn, N. Y.

- Leonas ir Alvitą Karmazinai 
lapkričio 21 išvyko atostogų į 
Australiją ir kitus kraštus. Aus
tralijoje aplankys seserį- Ta 
proga dalyvaus lietuvių paren
gime Adelaidėje programoje. L. 
Karmazinas iš Vokietijos buvo 
emigravęs į Australiją, iš ten 
persikėlė į JAV ir dirba Ame
rican Airlines lėktuvų bendro
vėje.

...Pirmasis lietuviškas spalvo
tas garsinis filmas New Yorke 
bus rodomas šį sekmadienį, lap
kričio 25, 4 vai. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje. Filmas 
susideda iš 4 dalių: dail. Ado
mas Varnas, Los Angeles lie
tuvių tautiniai šokiai ir dainos, 
Pavergtos Lietuvos vaizdai ir 
kartūnas “Algį Trakį užpuola 
bitės”, pagamintas Stasiūnaičio 
filmų studijos Chicagoje. Su pa
sisekimu buvo rodomos kitose 
lietuvių kolonijose ir gerai į- 
vertintas kritikos. Po filmo — 
šeimyniški šokiai.

Jeronimas Kačinskas išvyks
ta į Chicagą diriguoti simfoni- < 
iriaii orkestrui lajAričio 25. 
Programoje bus išpildyti VI. • 
Jakubėno, St Šimkaus, J. Gai- į 
delio, J. Kačinsko ir M. Kar- 
lovičiaus kūriniai. Gros Chica- 
gos lietuvių operos orkestras. 
Koncerto solistu bus J. Vazne- 
lis. Chicagos lietuvių operos 
choras atliks su orkestru iš
trauką iš Šimkaus operos “Pa- i 
girėnai”.

Bostono liotuviŲ mišrus cho- i 
ras, vadovaujamas muz. Juliaus 
Gaidelio, savo koncertą Brook
lyne lapkričio 24 atidėjo toli
mesniam laikui. Koncertą ren
gė “Vienybės” savaitraštis.

Kultūros klubo susirinkimas 
bus lapkričio 24 d. 7:30 vai. 
vak. tarptautinio Instituto pa
talpose. Bus dr. Romualdo Za- 
luūis iš Washingtono paskaita: 
“Nepaprasti įvykiai visatoje ir 
astronomijos pažanga”. Paskai
ta bus iliustruota paveikslais 
ekrane.

Boctono vyčiai lapkričio 24 
ruošia šokius lietuvių piliečių 
klubo salėje. Pradžia 8 vai. vak.

CYO organizacija lapkričio 
25 parapijos salėje po bažny
čia ruošia vienos dienos kalė
dinių dovanėlių išpardavimą— 
bazarą 8 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. Pelnas eis CYO orkest
rui palaikyti.

N. Anglijos mergaičių soda- 
liečių prefekčių ir dvasios va
dovų pasitarimas bus lapkričio 
25 šv. Petro parapijos salėje 
prie E. 7-tos gatvės. Susirenka
ma 1:30 vai. popiet.

Šv. Petro parapijos choro 
valdybos susirinkimas įvyko 
lapkričio 13. Buvo aptariami 
reikalai koncerto, kuris įvyks 
kovo 24 Jordan Hali salėje. 
Nutarta kviesti naujus narius 
ir paraginti esamus choristus 
uoliau lankyti repeticijas. Taip 
pat buvo svarstomas lietuvių 
radijo valandos vadovybės prie 
Vatikano pasiūlymas, kad būtų 
įrekorduota lietuvių giesmės, 
kurias radijas galėtų pavartoti 
savo programose, siunčiamose 
į Lietuvą.


