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KONSERVATORIAI AR RADIKALAI?
DEMOKRATAI SPAUS PREZIDENTĄ, BET DĖL TO PREZIDEN
TAS SAKOS NEKEIS UŽSIENIŲ POLITIKOS, RESPUBLIKONAI 
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PENKTADIENIS FRIDAY, LAPKRIČIO NOV. 7, 1958 Redakcija J3 GLenmo<£ 5-7281

jono xxm 
LAIKAI PRA

SIDĖJO

Demokratai laimėjo kongrese naujas 13 46
Respublikonai pralaimėjo Kaliforniją ir Ameriką^ bet laimėjo New Y orką

_J. Reston (NYTi aiškina, 
kad Į senatą neišrinkti dau
giausia konservatyviai nusitei
kę senatoriai. Taigi laimėjo 
“pažangieji”. Kitaip ir gal kiek 
priešingai aiškina D. Lavvrence 
(NYHT). Ji aiškina, kad ir 
“vėl laimėjo pietūs’*. Sampro
tauja šitaip:

Jonas XXIII lapkričio 4 iš ran
kų kardinolo Canali priėmė po
piežiaus karūną - tiarą.

Iškilmėse dalyvavo 57 vals
tybių atstovai. Tarp jų Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Izraelio, arabų, musui- ’ bendras: 
monų, budistų kraštų. Nebuvo 
tik Sovietų valdomų kraštų. Pa
kviestų asmenų bazilikoje buvo 
25.000. Aikštėje susirinko 250. 
000.

Lapkričio 4 rinkimus demo
kratai laimėjo tokia persvara, 
kokios ir nesitikėjo. Apskaity
muose dėl atstovu rūmų dar 
yra skirtumų dėl vieno ar dvi- 
jų atstovui, bet vaizdas yra toks

Lig šiol senate demokratai tu
rėjo 49, dabar turės 61, lai
mėjo 13. Respublikonai turėjo 
47, turės 34 pralaimėjo 13.

ATSTOVŲ RŪMUOSE
Demokratai turėjo 235, turės 

281; ‘
Respublikonai turėjo 200, tu

rės 154.

GUBERNATORIAI
Demokratai laimėjo naujų 5.

SENATE
Iš senatui renkamų 33 de

mokratai gavo 26. respublikonai

T*
VAINIKUOTAS popiežius Jonas XXIII laimina susirinkusius iv. Petro aikštėje.

NAUJO GANYTOJO PIRMIEJI ŽINGSNIAI VATIKANE

Demokratai turėjo 29 guberna
torius,. dabar turės 34, respub
likonai turėjo 19. dabar turės 
14.

KALIFORNUa! IŠKEISTA į 
NEW YORKĄ

Respublikonai prarado savo 
tvirtovę Kalifornijoje. Demokra
tai perėmė ir gubernatorių ir 
senatorių. Smūgis juo didesnis, 
kad nebuvo išrinktas respubli
konų senatorių lyderis W. 
Knowlandas.

Už tat respublikonai gavo 
New Yorką, buvusią demokratų 
tvirtovę. Resp. Rockefellerio lai 
mėjimas su didžiule 565,000bal
sų persvara reiškia demokratų, 
pozicijos palūžimą. Tačiau pas-

tebūna, kad čia yra ne tiek res
publikonų, kiek Rockefellerio 
asmenybės laimėjimas.

Balsuotojai j pagalbą vyrui
Balsavimo 235 apylinkėse i 

atstovų rūmus demokratai per
leido respublikonam tik viena 
vietą Minnesotoje. Demokratų 
atstovė iš Minnesotos buvo Mrs. 
Coya Knutson. Jos vyras vie
šai paskelbė atsišaukimą į savo 
žmona, kad ji mestų Kongresą. 
Bet ji nesutiko. Balsuotojai at
sistojo vyro pusėje ir grąžino 
ją namo — į Kongresą neišrin
ko. Brooklyno vyskupas augz. Ed

mund J. Reilly. sulaikęs 61 
metų, širdies smūgiu pirmadie-

Jeigu respublikonai 1952 lai
mėjo Kongreso rinkimus, tai 
dėl to, kad kituose kraštuose 
respublikonai gavo 56.4 proc. 
balsų. Jeigu 1956 jie neteko 
kontrolės Kongrese, tai dėl to, 
kad kituose kraštuose jie bu
vo gavę tik 52.2 procentu, ir 
tas mažas likutis negalėjo pa
dengti pralaimėjimo pietinėse
valstybėse. Kai dabar 1958 rin
kimuose respublikonai ir šlami
nėse rytinėse valstybėse turėjo 
nuostolių, tai niekas -negalėjo 
išlaikyti pusiausvyros.

Tačiau Lavvrence Įdomiai p i- 
stebi. kad rytiniuose šiauriniuo
se kraštuose- ir dabartiniuose 
rinkimuose respublikonai tuiė- 
jo didesnę persvarą nei demo
kratai ar ėjo 
šitaip: jeigu 
tarpu turės
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TIK GEROJO 
GANYTOJO 
PĖDOMIS

LAIMĖJe IR PRALAIMĖJe 
KATALIKAI

Lapkričio rinkimuose šešiose 
valstybėse katalikai kandidatai 
laimėjo ir dviejose pralaimėjo.

Laimėjo didžiosiose valstybė
se — Kalifornijoje gubernato
rium išrinktas Edmund P. 
Brown, nurungęs šen. Knovv- 
land. Pennsylvanijoj, Pittsbur- 
gho majoru David Lavvrence,, 
Ohio gubernatorium perrink
tas Michael di Šalie. Massachu- 
setts senatorium perrink-

grie-

NYHT korespondentai iš Ro
mos apibūdina naujo popie
žiaus pirmuosius žingsnius.

Veiklos jis ėmėsi iš pat pir
mų dienų. Jis kreipėsi per ra
diją už taiką. Nustebino Vati- 
kad be jokio pranešimo ėmė 
lankyti Vatikano įstaigas. Radi-

jų vai. klausinėdamas apie visą < 
perdavimo techniką. Per 40 m. 
Vatikano praktikoje tai bu
vo pirmas tokis lankymasis.

Jonas XXIII turi didelę dip
lomato praktiką, bet formalumo 
ir iškilmės nemėgsta.

Jam nelengva buvo prisibi
jo jo įstaigoje išbuvo arti dvie- kyti prie esamos tradicijos, kad 

papiežius kalbėtų “mes” ,vardu. 
Jis pirmom dienom net atsi
prašė, kad nėra prie to pripra
tęs. Bet prie kai ko jis ir ne
nori priprasti. Sakysim.

jis įspėjo Vatikano laikraštį 
"O. Romano" nevartoti, kal
bant apie jį, iškilmingų posa
kių.

Vietoj popiežiaus “šviesių 
kalbų” ar “išminties žodžių’ 
tiesiog pasakyti, kad popiežius 
kalbėjo ar pasakė tą ir tą.

Popiežiaus humorui pažymė
ti pasakojama net. kad po kon
klavos kai kurie kardinolai iš
ėję į aikštę. Popiežius su šyps
niu lūpų kertėse jiem paskui 
ppminė. kad kardinolas, kuris 
pasitraukia iš konklavės. yra 
tuo pačiu ekskomunikuotas; 
bet kadangi jis esąs dabar po
piežius, tai manąs, kad galįs 
jiem pagelbėti. ..

Msrg. Tardini paskyrė tuo 
tarpu tik pasekretoriu. Mano 
ma, kad artimiausiu laiku, kai 
kardinolų kolegijoje bus pas
kirti nauji kardinolai, Tardini 

. .. . . gaus taip pat kardinolo skry-Č.0 4 Amerika ir j® stungi- TaJa bus į 
rankai pasiūlė svarstyti Korė- k' .j,m 
jos sujungimo klausim,. Jie 
pranese Sovietam kad savo ka- vy*£ri., M
nuomenę atitrauks iš pietų Ko-. 
rėjos tada, kai Korėja bus su
jungta gyventojų balsavimo ke-

Ei senhower is
Rase Končiui

Balio pirmininkas kan. J.
Končius padovanojo preziden
tui Eisenhovveriui paveikslą. Ry
šium su ta dovana prezidentas 
Eisenhoweris lapkr. 3 atsiun
tė jam padėkos raštą, kuriame

....Aš esu dėkingas jums ir 
lietuviam Amerikoje už rūpes-

lygiom. Apskaito 
demokratai ši'.io 
geriausiu atvejo

282 atstovus, tai iš jų bus tik ■'

150. kurie priklausys ne pie
tum. Tuo tarpu respublikonai 
tuose nepietiniuose kraštuos 
persveria tuos 150.

Senate padėtis panaši. Jeigu 
demokratai turės 61 atstovą, 
tai iš jų tik 39 bus ne iš pie
tinių valstybių, palyginti su 35 
respublikonais iš tų kraštų. To
kia atrodo padėtis demokratam 
geriausiu atveju. Taigi išvada: 
laimėjo ir vėl tik pietūs!
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Ką tai reiškia pačiam Kon
gresui?

Lavvrence aiškina, kad
pietų atstovai yra konserva

tyvesni nei rytų — šiaurės. Jie 
praktiškai dažnai eina su to- - 
kiais pat konservatyviais respu
blikonai, kai tik svarstomi ūki
niai klausimai. Tad-ir kongre
sas, nors laimėjo demokratai, 
negalės būti radikalus.

Kiek rinkimai atsilieps san
tykiam tarp Kongreso ir prezi
dento?

Demokratų lyderiai šen. John
son ir kongresmanas Rayburn
pareiškė, kad jie '

pareikalaus didesnės įtakos •7./7TĄT.

užsienių ir vidaus klausimais.

Kiek atsilieps respublikonų
-

partijos likimui?
Viceprezidentas po -rinkimų

atsiliepė: demokratai rengėsi

Patys muša, 
patys rėkia

Kinijos komunistai vėl
besi taktikos, pagal kurią patys 
muša ir patys rėkia.

Lapkričio 3, pirmadieni, jie 
labai stipriai bombardavo Que- 
moy. Paleido net 39.162 šūvius. 
Bet tą pat dieną jie ėmė per 
radiją kelti skandalą, kad esą 
salos gynėjai atsakė jiem Į šū
vius taip pat šūviais su nuodin
gom dujom. Aišku, tas dujines 
bombas pristatę “kapitalistai*’ 
amerikiečiai.

Ir nacionalinės Kinija ir A- 
merika griežtai atmetė kaltini
mą. Priminė, kad tokiu kalti
nimu komunistai nori užmas
kuoti savo bombardavimus.

Naujasis popiežius trumpoje 
kalboje priminė:

kai kas laukia, kad popiežius 
būtų valstybininkas, diploma
tas, mokslininkas, viešojo gy- tas John Kennedy, Minnesotoj 
venijno organizatorius, kurio 
mintis būtų atvira visai moder
naus gyvenimo pažangai. Bet 
gi tie žmonės neteisiai supran
ta vyriausiojo ganytojo-paskir
ti. Iš tikrųjų popiežius turi sa
vyje Gerojo"tfw^fojo -------
vaizdį, kurį yra aprašęs šv. 
Jonas evangelistas.... Visos ki
tos žmogiškosios dorybės — 
mokslingumas, ....diplomatiniai 
sugebėjimai, taktas, organizavi
mo sugebėjimas gali papildyti 
popiežių, bet negali pavaduoti 
ganytojo dvasios.

Ir toliau pop. Jonas XXIII 
minėjo šv. Jono žodžius apie 
gerąjį ganytoją, kuris atiduoda 
savo gyvybę už savo avis; ku
ris reikalui esant už savo avis 
stoja Į kovą prieš vilką' Primi
nė, kad ganytojas turi ir kitų 
avių ne iš savo kaimenės. Tuo 
pažymėjo tikėjimo plėtimo 
kala, misijas.

kongresmanas Eugen J. Mc- 
Carthy. Maine valstybėje rugsė
jo 8 buvo išrinktas Į senatą ka
talikas Edmund Muskie.

Pralaimėjo demokratas Frank 
Hogan New Yorke. JĮ nurungė 

> v respublikonas Keating. Pralai
mėjo ir Wisconsin respubliko
nas Roiand J. Steinle, kandida
tas i senatą.

galėtu būti pirmiausia ganyto* 
jas.

rei-

NELSON ROCKEFELLE. respublikonas, išrinktas New Yorko 
valstybės gubernatoriumi.

ras prieiti prie gyvenimo pa
prastai, tiesiai gal būt yra pa
daras kitokių tradicijų, kuriose 
išaugo Pijus XII ir dabar Jonas 
XXIII. Pirmasis buvo aristokra
tas, antrasis yra darbininko vai
kas, su savo broliais, seseria pa
laikąs gyvus ryšius.

likonai du mėnesius; likimas 
buvo neišvengiamas...

Pats *Nixonas išryškėjo kaip 
vienintelis ir tikrasis respubli
konų lyderis

(kuris ir partijos rinkimų rei
kalui suorganizavo vieną mil. 
dolerių’). Respublikonų tarpe 
jis vienintelis, sako J. Alsop. 
kuriuo respublikonai gali pasi
remti 1960 rinkimuose.

Tačiau su Rockefellerio iš
rinkimu iškyla ir antras kandi
datas kaip ir konkurentas Nko- 
nui Į prezidentus. Tik Rocke- 
felleris trumpai ir kietai pareiš
kė neturįs jokių kitų pretena-

Sovietų šnipų Amerikoje nepritruks
Į teismą atėjo iš, eilės nau

jas sovietinis šnipas ir Soble 
bendrininkas.

Jo vardas yra Mark Zborow- 
ski, yra 50 metų, gimęs Rusi
joje, antropologas, dabar dirba 
Harvardo “School of Public 
Health’.

Federaliniame teisme lapkr- 
čio 5 išaiškėjo, kad 1934 jis bu
vo Sovietų šnipas Paryžiuje. Jis 
buvo gavęs uždavinį Įsibrauti 
tarp trockistų ir pranešinėti 
apie jų veikimą.

Gal apie ji ir nieko nebūtų 
buvę sužinota, jei ne Sovietų

agentų Ispanijoje šefas. Tas še
fas. vardu Orlovas, metė bol
ševikus. pasidavė vakariečiam. 
Jis 1954 pasakė, kad turėjęs 
Prancūzijoje rvšiu su Marku. ... - . v
bet jo pavadės nežinojo. Pagal « ka,P keturmetis gubernato- 
jo pasakojimus buvo nupieštas 03118 poste.
Marko veidas, ir jo bruožai pa- Prezidentas Eis*nhoweris dėl 
darė įtartiną Zborovvski.

Galutinai Zborowskis išaiškė
jo tik pereitais metais suėmus 
Soble. Soble pasisakė buvęs 
Zborovvskio viršininkas, susiti
kęs su juo 50 kartų ir gavęs iš 
jo informacijų, kurios buvo per
siųstos Maskvai. Zborovvskis iš 
pradžių aiškinosi nežinąs, ar 
buvo kada susitikęs su Soble. 
Bet kada buvo suvesti akysta- 
ton. Soble patarė Zborowskiui 
“koperuoti*’ su vyriausybe. Dau
giau gintis Zborovvskiui nebete
ko

munistai: Kinijos komunistai

EDMUND G. BROWN, demokratas, išrinktas Kalifornijos gu
bernatoriumi.

Sovietų spaudoje labiausiai 
nurodytas pralaimėjimas 
Know!ando, kurį sovietai vadi
na reakcionierium

Jungi. Tautose iškeliamas 
vėl Korėjos klausimas. Lapkri-

KADA AMERIKA 
PASITRAUKS Iš KORĖJOS

ku, yra įsakymus apeliavimas į 
man*, ir aš esu tikras, į visus 
amerikiečius.

Aš pasiųsiu paveikslą į mū
riju, kur amerikiečiai, kuriem 
esate dėkingi jūs ir čia esantie
ji lietuviai, galėtų pamatyti to 
jūsų dėkingumo šnekią ...

— Jugoslavija lapkričio 5 pa- 
resinėm avantiūrom. skelbė, kad numato sumažinti

— Jordanijos karaliaus Hus- bausmę Milovan Djiias ir kt. 
seino pasiskelbimas, kad jis iš- politiniam kaliniam.

amerikiečių tautai p. Kasiulio

Viduriniuose rytuose vėl rūgsta
Amerikos politikai susitūpi- vyksta atostogų į Šveicariją. Jo 

nę likimu viduriniuose rytuose, šeima jau ten. Anksčiau buvo 
nes ten vėl gali susidrumsti pa- pranešta, kad jis Šveicarijoje 
dėtis dėl tokių įvykių: apdraudęs savo šeimos likimą.

—Irako buv. min. pirm, pa- jei jis būtų Nasserio nužudytas, 
vaduotojo Iraf suėmimas. Jis Jo hebuvimo metu, visko gali 
buvo Nasserio šalininkas ir ren- Jordanijoje įvykti. O gal jis 
gė naują sąmokslą Nasserio tam ir išvyko?
naudai. Jo suėmimas gali įtemp- — Nasserio spaudos aliar- 
ti santykius tarp Nasserio ir I- mas. kad Izraelis rengiasi pul- 
rako. ti Jordaniją. Aliarmas rodo,

-r- Anglijos kariuomenės pasi-' kad pats Nasseris turi kokių
Pasternakas “Pravdoje”

liu. Bet su tuo nesutinka ko- pareiškė apgailestavimą, kad ne
paklausė anksčiau Įspėjimų, jog traukimas iš Jordanijos pašali- planų dėl Jordanijos.

buvo pasiskelbę, kad jie savo jo veikalas gali būti suprastas na kliūtis naujom Nasserio ag- 
kariuomenę *iš Korėjos atitrau- kaip "antirevoliucinis”. Pravdži 
kę. Tegul tai padaro ir amen- pranešė, kad Pasternakas nebus 
kiečiai ' iš Rusijos ištremtas

REVOLIUCIJA RYJA SAVO 
TĖVUS

Irake suimtas pulk. Arif. 
lapkriči 4. Jis buvo dešinioji 
dabartinio min. pirm. Abdcl 
Kerim cl-Kassem renka, ver
čiant Irako karalių. Kai per
versmas pasisekė. Arif buvo 
min. pirm, pavaduotojas ir vi- ______
daus reik, ministeris. Rugsėjo tarp Amerikos - 
12 jis buvo apkaltintas norėjęs . . -
pats v-aldžią pagrobti ir paskir
tas j Vokietiją Irako atstovu 
Dabar jis grįžo atgal be leidi
mo Tvirtinama, norėjęs vėl 
perversmo Nasserio naudai.

rinkimų:
Respublikonai daug atstovų 

neteko dėl to, kad buvo per 
maža žmonių, kurie tikrai su
pranta. jog išlaidų didinimas 
reiškia infliacijos pavojų. 0 to 
nori kai kurie demokratai. Su
tiko prezidentas su Nisonu. kad 
respublikonų partija per mažai 
veikė. Bendradarbiavimas su 
Kongresu bus galimas, nes de
mokratų partijoje yra daug, ku
rie nori valstybei gerovės. Už- . 
slėnio politika nuo rinkimų ne
pasikeis. •

Užsienių spaudoje:
Daugiausia nurodoma, kad

ŽENEVOJ NIEKO 
NESUTARIA

Ženevoj* trys pasitarimai rinkimai pakirto prezidento Ei- 
• Anglijos iš scnhovverio autoritetą, ypačiai 

vienos pusės ir Sovietu iš ki- dėl vidurinių rytų, dėl Kinijos 
tos dėl atominių bandymų sus- politikos 
tabdymo nieko nauja nedavė 
Sovietai laikosi savo — už
drausti atominius bandymus 
visiem laikam.



As tau draudžiu tiesą skelbti
- v • . ■ '

yra krai-

kas

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi-

SPAUDA

Kalėdos jau čia pat! Jūsų artimieji Lietuvoje ar Sibire laukia

. Sovietinės propagandos

d
Bul- laikaf

r

«

ADM. WILHELM CANARIS siū
lėsi pašalinti Hitlerį ir kapituliuoti 
prieš Vakarus, bet atsakymo nega
vo.

tofe kalba 120 įvairip kalbu. 
Kai karas baigsis, ji subirs ga
balais, kaip cantrifuginė mali
na nuo didžio greičio".

kovo 28, kad aš tam neprita
riu. Aš ne tik nepritariu, bet 
aš specialiai draudžiu skelbti 
kokią informaciją ar nuomonę

lietuviškos dvasios ir lietuviškų 
siekimų visiškai nebėra.

“Tai tipiški koegzistencijos

OVERSEAS PARCEL AGENCY 
664 Jamaica Avė, Brooklyn 8, N. Y. 

Tel.: AP 7-3631

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir 

medvilnės.

187 ORCHARD ST., N. Y. C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

AIŠKUS APPEASEMENTAS
Sandara spalio 24 rašė apie 

kitą valdžios darbą, kuris prie-

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! <

AMERTCAN A FOREIGN BOOK CO.
T! CHAPIN PLACE, HARTFORD, C’ONN.
TeĮėf. CHapd 6-4773.

Antanas l*t janau>ka*
Direktorius

KAS GI KALTAS? Anglijos feldmaršalas Montgomery aiškina, kad 
gal jo planą karas būtų buvęs trumpesnis ir Sovietam nedavęs tiek 
meti. Jam pritaręs ir štabo viršininkas gen. Bradiey (dešinėje). Bet 
sutiko vyr. vadas D. Eisenhoweris.

18 svarų kavos pupelių ...... ........................
9 svarai kavos pupelių ir 9 svarai kakao 
Plunksnakotis "Parker Victory” —........ ..
20 svarų cukraus ............................... ...........

į kainas įskaityta muitas, draudimas, persiuntimas ir kitos išlaidos.

Užtikriname, kad maži siuntinukai per Angliją. ar Švediją kai- Š 
nuoja mažiau, negu iš JAV per vietines siuntinių siuntimo bendroves. |

Reikalaukite mūsų kainoraščių.
Darbo valandos: kasdieną nuo 6 iki 8 vai. vakaro.

šeštadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro.
Agentūros vedėjas JONAS JUODIS.

reiškęs:
“Kai kurie Vokietijos aukštie

ji pareigūnai tarp jų ir iPape- 
nas. savo kraštą myli, bet Hit-

.. šinas. dviračius; plunksnakočius (parkerius), skustuvus, mezgimui 
vilnas, pliv^inius paltus, kailio kaimelius moteriškiems bei vyriš- 

; kiems paltams ir Lt

BANGA TELEVISION
Anglijos feldmaršalas Mont- 

gomery tik prieš porą savai
čių pirštų nurodė į sąįjuųginin- 
kų vakarų fronto vyriausią va
dą gen. Eisenhowerį. kaltinda
mas. kad jo dėka karas buvo 
uždelstas bent pusę metų ir di
džioji Europos dalis perleista 
bolševikam. Dabar tenka pateik
ti kitą liudininką, pačios Ame
rikos atstovą, kuris duoda įdo
mių faktų, didelius šešėlius 
metančių buv. Eisenhoweų?o 
viršininkui prezidentui Roose- 
veltui.

Tai George H. Earle, buvęs 
Pennsylvanijos gubernatorius, 
JV atstovas Austrijoje, Bulga
rijoje. Jis 1943 buvo JV laivy
no karinis attache Istambule. 
Turkijoje. Jo raportai liudija:

Istambule 1943 į jį kreipėsi 
su taikos pasiūlymais du vokie
čiai. Tai buvo admirolas Wil- 
helm Canaris. Hitlerio slapto
sios žvalgybos viršininkas, ir 
Franz von Papen, Vokietijos 
atstovas. Turkijoje, šie vyrai su 
kitais sąmokslininkais buvo pa
sirengę nuversti režimą, pa
grobti Hitlerį, paimti į savo ran
kas karo mašiną ir kapituliuoti 
prieš sąjungininkus.

Jie reikalavo, — sako Earle 
— vieno dalyko už tai, — su
laikyti Rusiją; milžinišką Vokie
tijos armiją perkelti nuo Ame- 
rikos, Anglijos fronto prie Ru
sijos sienos ir tarti raudonie
siem: gana, pasilikite ten, kur 
jum priklauso.

Atstovas Earle pasiūlymą tuo
jau pat persiuntė prezidentui 
Rooseveltui. Negavo betgi iš jo 
jokio atsakymo.

Tai buvo 1943 sausyje. Po 
kelių mėnesių Earle vėl turėjo 
ryšių su vokiečių baronu Kurt 
von Lersner. Lersneris jam pa- 

leno nekenčia; jie nori karą kretorium James Forestal. Tai 
baigti anksčiau, nei bus išžu- t>uvo penkeri metai prieš jo 

tragišką savižudybę, nustebinu
sią pasauli. Aš jam kalbėjau 
apie savo nuogąstavimus dėl 
Rusijos.

"Dėl Dievo, — jis sakė. — 
tik jūs, George, aš ir Bill 
litt yra vieninteliai ąpie

dytas vokiečių jaunimas ir su
naikinti resursai; tuo pačiu me
tu jie yra labai susirūpinę au
gančia . Sovietų jėgą”.

Lersner norėjo žinoti:
jei jie perduos Vokietijos ka

riuomenę sąjungininkam, ar jie

GRAIKIJOS KARALIENĖ Frederiką (viduryje/ ir jos duktė So
fija pas New Yorko miesto burmistrą Wagner>.

pa- 
lai-
ne-

gali susilaukti bendradarbiavi
mo iš sąjungininkų sulaikant 
rusų kariuomenę nuo Vokieti
jos ir buferinių valstybių į ry
tus? Be tokio užtikrinimo jie 
negali daryti Vokietijoje per
versmo.

Tuo tarpu savaitės ęjo.- So
vietai. vartodami Amerikos šau
tuvus. Amerikos tankus. Ame
rikos benziną, skynė sau kelią 
pirmyn. O Earle negavo nė 
žodžio iš prezidento.

Patyręs apie bombos sąmok
slą prieš Hitlerį liepos mėn.. 
Earle pranešimus siuntė prezi
dentui ne tik per valstybės de
partamentą. bet ir armijos bei 
laivyno kanalais.

Pagaliau po savaičių laukiriio 
Earle diplomatiniu kanalu ga
vo atsakymą:

"Visi toki pageidavimai de
rėtis dėl taikos turi būti refe
ruojami vyriausiam sąjunginin
kų vadui generolui Eisenhowe- 
riui".

Tolimesnė istorija — sako 
Earle. — atrodo kaip kraupus 
sapnas:

1944 gegužės mėn. aš nuskri
dau Į Washingtoną. Baltuosiuo
se Rūmuose, laukdamas prezi
dento. kalbėjausi su laivyno se-

ridentą, Jcurie tikrai žino, 
yra Rusijos vadai".

Bet prezidentas. — tęsia to
liau pasakojimą Earle. — buvo 
ramus ir pilnas pasitikėjimo. 
“Nesirūpink. George. — kal
bėjo prezidentas.---- Mes jau
pasiruošę išsikelti Normandijo
je. Tai turi pavykti. Vokietija 
kapituliuos per kelis mėnesius” siąs. nors aš sakiau tau prieš

“Pone prezidente. — aš kal
bėjau. — Tikrasis pavojus yra 
ne Vokietija. Tai Rusija’.

F.D.R. (prezidentas) nusišyp-

Dirva spalio 23 praneša, ką 
laimėjo Amerika uždarius Eu
ropoje Amerikos Balsą. Laimė
jimo vaisiai jau pasirodė: atpa
laidavo sovietinius siųstuvus 
nuo reikalo trukdyti Amerikos 
Balsą, ir sovietai galėjo tuos 
siųstuvus panaudoti papildo
mom transliacijom į laisvuo
sius lietuvius.

“Prieš dvi savaites (nuo spa
lio 6) užsienyje gyvenantiem lie
tuviam sovietų- skirtos translia
cijos dar labiau padažnintos. 
Specialos programos pradėta 
duoti iš Berlyno—pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadienias 
ankstyvom rytmečio ir popie
čio valandom....

nuodę gaminimas, maišymas 
ir permetimas į Vakarus pa
dažnėjo ir sustiprėjo. Ameri
kos Balsas Washingtone trim 
milijonam pavergtę lietuvių 
per savaitę transliacijom skiria 
tik 3 vai. 30 min., o okupan
tas keliolikai tūkstančię užsie
ny įsikūrusiem lietuviam trem
tiniam savo programas padaž- 
nino ir pakėlė ligi 6 valandų 
per savaitę.

IR KITOS PREMIJOS RUSAM

Nebelio premijos už fiziką 
spalio 28 paskirtos trim rusam 
— dr. Pavel Cherenkov. prof. 
Uja Frank ir akademikui Igor 
Tamm; chemijos premija pa
skirta anglui dr. F. Sanger už 
išradimus vitaminų srityje.

— Pakistane gen. Moham- 
med Ayub Khan spalio 27 pa
šalino vyriausybę ir valdžią pa
ėmė i savo rankas. Generolas 
esąs treniravęsis Anglijoje.

— Japonijoje juodojoj bir
žoj už Amerikos doleri moka 
20-25 rusiškus rublius, nors o- 
ficiali kaina tik 4 rubliai.

Earle 1945 vasaryje baigė 
savo pareigas Istambule. Jis pa
siskelbė. kad rengiasi pasakyti 
tiesą savo tautiečiam, amerikie
čiam. apie Rusiją. Tučtuojau 
jis tada gavo prezidento Roo- 
sevelto laišką:

“Brangus George. Skaičiau 
tavo laišką kovo 21 mano duk
teriai Annai ir susirūpinau dėl 
tavo plano paskelbti nepalan
kią opiniją apie vieną iš mū
sų sąjungininkų kaip tik to
kiu metu, kada buvusio mano 
atstovo skelbimas galėtų padary
ti nepataisomos žalos mūsų ka
riniam pajėgumui. Kaip pats 
sakai, turėjai svarbias pasitikė
jimo pozicijas mano vyriausy
bėje. Paskelbti informacijas, 
gautas tokiose pozicijose, be 
valdžios sutikimo, būtų didelis 
išdavimas. Tu sakai paskelb-

Jei prie šių valandų skai
čiaus dar pridėsime 24 valan
das —per dvi Vilniaus radijo 
stotis kasdien transliuojamas 
sovietų programas pavergtiem 
lietuviam krašte, tai Ameri
kos Balso perduodama progra
ma yra tik lašas jūroje.

“Iš Amerikos Balso Europo
je uždarymo naudos tūri tik 
sovietai”.

Dėl likusių programų veda
majame laikraštis rašo:

“Programas susiaurino per 
pusę ir dar antra tiek jas nu- 
bląnkino. Dabar išeina taip, 1°^°® sutarties buvimą pa- | 
kad per jį tik retkarčiais lietu- neigė, 
viškas balsas girdisi, bet jame

Sovietų propaganda, nors vėlai, 
susigriebė reikalo taisyti 
Tass spalio 31 paskelbė, kad 

Pdstemakas turįs visą laisvę, 
jis galis kėliauti i Stockholmą 
premijos atsiimti; jis galįs iš
vykti iš Sovietų Sąjungos. Bet 
jis niekur nesikreipė dėl vizos 
Sovietų atstovybės užtikrino...
kad ekonominių sankcijų jam 
nebus taikoma. Tačiau rašyto-, 
jo vardo atėmimas reiškia Pas
ternako pašalinimą iš tos pro
fesijos. kuri turi ypatingų 
lengvatų.

TELEFONAS:

WEISS & KATZ. INC

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recordera),
■ AYJKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VBSINTUV’AI (air cond.) ir 

LANGAM V’ENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atitekamas
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

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

apie sąjungininką, apie kurį tu 
patyrei kaip Jungtinių Valsty
bių laivyno pareigūnas."

Prezidentas pasiuntė Earle į 
Samoa salą gubernatoriaus pa
dėjėju — valdyti 16,000 salos 
gyventojų (b.d.)

IŠ TOKIO BENDRAVIMO - NAUDA TIK MASKVAI
šinasi jos iškalbingiem žo
džiam:

“Neseniai į mūsų rankas pa
kliuvo žemėlapis, kuris dalina
mas amerikiečių paviljone, pa
saulinėje parodoje. Briuselyje. 
Tame žemėlapyje suminėtos 
visos šalys, iš kurių yra atvy
kę imigrantai į Jungtines Vals-

■ (Nukelta į 4 psl.)

ĮVAIRIOS ŽINIOS j

— Sovietai protestavo spalio | 
31 Turkijai dėl karo sutarties « 
tarp Turkijos ir Amerikos. Tur- 

sakė spalio 31 paleisti iš kon- 
centracijos stovyklų 1000 Aiži- 1 
ro sukilėlių. Tai antra tokia de f 
Gaulle amnestija. Pirma buvo f 
liepos 14. Prancūzijos tautinės i 
šventės, proga. Buvo paleista 1 
2800. Manoma, kad amnestija 1 
turi parodyti Prancūzijos gerą s 
valią prieš balsavimus. Sukilę- 
liai skelbia, kad tokių belaisvių 
Prancūzijoje esą 100.000.

— Prancūzijoje de Gaulle į- | faems Paltams
i Pav.:

3 kostiumams medžiaga (viso 9% jardo) ........$45.00
Dvi poros stiprių, odinių, ilgų batų (darbiniai) 39.50 
Oda vienai perai aulinių batų ..........      28.00
1 svaras mezgimui anglišku vilnų .......................— 6.90

46.00 
39.60 
5.50 

14.00

— Laivynas rengiasi paleis
ti balionais specialistus iki 80. 
000 pėdų aukščio, kad telesko
pais nufotografuotų Marsą. Si 
mėnesi Marsas yra arčiausiai 
prie žemės per visus 20 metų 
— tik už 45 mil. mvliu.

— Polio susirgimų spalio pas
kutinę savaitę buvo 253. Tai 
dvigubai daugiau nei pernai tą 
pati laiką.

SIUNTINIAI SH Nt lAMI ? SOVIETŲ RUSU > — 
UKRAINA. LIETUVĄ, TALTCUDIJĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS, 

f’.isinuudok p: kin. > kruopščiu h uieitu n>ūsu firmos patarnavimu.

GENERAL l’ARCEI, K TRAVEL CO- INC.
MCSV SKYRIAI:135 W. I lth St. N>w York II, N Y. Td. ( ilelsca 3-2583

111 Srcirtid Mr. 
New York City 

Tel. GRamcrcy 5-7430

332 Fillmorr Avė. 
Buffalo 6. N. Y. 

Tel. MOhawk 2674

308 W. Fmirth St. 
Boston 27. Mass.

Tel. ANdrcw 8-5040

132 Franklin Avė. 
Hartford. Conn. 

Tel. CHapd 6-4724

39 Rayrr.ond PZaza W. 
' Newark, N<-J. 

Tel. MArkct 2-2877

900 Literary l*<l. 
Cleveland 13. Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 4<m. Ciimpau 
Detroit 12. Mich.

Tel. TOwnsend 9~29&>

632 W. GiranI Avė. 
Rąiladelphia 23. Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

pat kurt i fii'ii

;anrs. ki’ ipki'- > patyru.ūą. mandag.ą ir ••fektinga musu 
maloniai din., reikalingų Informacijų Mūsų didelė ir 

jau patenkinusi fūki-iančins kljk>y»tų Irto-; garantnoja. kad fcįokvirn.as siuntinys
> Bu.” Išsiiinčfcnruts 1M vai laikotarpyje

Pasieks paskyrimą H-7 savaičių laikotarpyje; oro paMu 7-12 dienų 
Mū ų pdaigvjc rasite didelį pasirinkimą pirmos rūšie: maisto dnlykų. tuip pat nnajžiaz’l p gi:»UM«»- 

mip kainom .-i Pradžiuginkite savo gimines ir pažįstamus Kalėdų siuntiniais.
Atminkite, kad tara rsatne npėcfalintAi visuose siuntinių relkaluom*.

n.u,- f itintinj g.minėms n 
vr. tino. tn«i- e, kuri

Labai svarbus pranešimas visiems 
tautiečiams, kurie siunčia siunti* 
nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus

Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artimie
siems, pats geriausias ir pigiausias būdas yra siunčiant 
visų rūšių siuntinius per mūsų lietuvišką firmą.

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi receptai yra Išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamos. 
Rimifon 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 <r 1 sr. $4.60 — Cor- 
tizone 20 tab. $.75 — Meticorten 100 tabl. S5.00 — Serpasll 
100 tabl. $1.35.

2. MUŠTO SIUNTINIAI. Mes turime labai didelį pasirin
kimą įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — 
20 svarų tauku $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių 
sąrašo. ’ *

3. ĮVAIRIŲ RVšIY MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės me
džiagos pardu<xiamos urmo kainomis. Jūs galite taip pat užsi
sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies angliš
kos medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00. 4 vietinės me
džiagos kostiumams su priedais $50.00. J šias kainas įeina visos 
išlaidos ir pi įstatymus Lietuvon. Reikalaukite medžiagų pa
vyzdžių. kuriuos nies tuojau išsiųsime. Mes taip pat siunčiame 
akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik
tus. kurių Jūs pageidaujate.

4. Pinigines perlaidos siunčiamos iki 50 dolerių vertės.
5. Per mus galite taip pat užsisakyti siuvamas mašinas.
6. Stiklams, plauti rėžtukus su tikru deimantu mes par

duodame už $4.00. Skustuvas $2.50. Plaukams kirpti mašinėlė 
$2.50. šiuos daiktus mes galime prisiųsti Jums paštu ir Jūs 
galite sugrąžinti. Jeigu nebūsite pilnai patenkinti.

Visi mūsų siunčiami siuntiniai yra apdrausti ir jų prista
tymas pilnai garantuotas. Prašome rašyti dėl smulkesnių in
formacijų. kurias mes su mielu noru suteiksime. Rašykite lie
tuviškai Ir Jūs gausite nuogirdų lietuvišką atsakymą.
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Po keturių dešimčių metų .
Senesnioji karta dar gerai 

prisimena, koks džiaugsmas nu
vilnijo per pasaulį, kai pasibai
gė Didysis karas. Tik dabar jį 
vadiname pirmuoju Didžiuoju 
karu. Anuomet, 1918 lapkričio 
11, paskelbus karo paliaubas, 
atrodė, kad daugiau tokio pa
saulinio karo nebebus. Paliaubų 
diena buvo paskelbta švente.

Amerikoje ji išliko ligi šių 
laikų. Dar prieš pora metų te
bebuvo ir vadinama Paliaubų 
(Armistice Day), o ne Vetera
nų diena (Veterans Day). Taip 
ilgai truko šviesi iliuzija, pra
gyvenusi net ir antrąjį Didįjį 
karą. Veteranų diena šviesaus 
prisiminimo jau nebturi. Ji 
teprimena abiejuose karuose 
kovojusius ir žuvusius, kuriem 
reiškiama pagarba, bet nereiš
kiama vilties, kad karo dau
giau nebebus.

Antrojo Didžiojo karo pabai
ga šviesesnes viltis palaidojo iš 
pirmos dienos, nes karas nesi
baigė taip, kaip buvo laukta. 
Karo paliaubos dėl to nesukėlė 
visuotinio džiaugsmo ir nepali
ko atmintinos dienos, kaip pir
masis karas. Anuomet daug 
tautų susilaukė laisvės; po pas
kutiniojo karo daug tautų išti
ko vergija. Anuomet kaizerinį 
Vokietija buvo parblokšta ir 
priversta rašydintis Versalio su
tartį. Paskutinį karą iššaukusi 
Sovietų Sąjunga, kuri parėmė 
ir paskatino į karą nacinę Vo
kietiją, išliko su savo jėga ir 
dar padidėjusia galybe. Sovietų 
Sąjunga nepasirašė nė taikos su
tarties. Tebegyvename netikras 
paliaubų dienas; dėl to po an
trojo Didžiojo karo nebuvo ir 
jau nebus atmintinos Paliaubų 
dienos.

Amerika abejais atvejais tu
rėjo lemiamąjį vaidmenį. Pir
masis karas buvo baigtas sąjun
gininkų laimėjimu tik dėl to, 
kad 1917 metais JAV įsijungė 
į karą su naujom ir stipriom 
savo jėgom. Antrajam karui 
JAV atidavė dar didesnę duok
lę, nes vedė karą visais fron
tais, visais savo resursais ir vi

ruollshed ocnj-Weekly except holl- 
day weeks, when luued weekl)

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoj* metama  66.00 
Brooklyn, N. Y... 66.50 
Pusei metų  63.50 
Užsieny le  66.50

som jėgom. Ji buvo pagrindi
nė rėmėja vokiečių prispaustos 
ir beveik užimtos Sovietų Rusi
jos, kurią iš nelaimės ištraukė 
tiesiai už ausų.

Sovietų Sąjunga šiandien yra 
patapusi pati didžioji Amerikos 
priešininkė, nes JAV karo me
tu buvo pati didžioji Sovietų 
Sąjungos talkininkė. Kas turėjo 
didelę jėgą padėti, pasidaro 
grasus tam gelbėtam, kuris pats 
nori tokią pat jėgą turėti.

Pirmajam karui dar nesibai
gus. Amerika išėjo su kilniais 
principais, vadinamais Wilsono 
14 punktų, kurie skelbė laisvą 
tautų apsisprendimą, nusigink
lavimą, užimtųjų sričių 
evakuaciją, laisvą pasaulinę pre
kybą. Kilę tarpvalstybiniai ne
susipratimai turėjo būti spren
džiami Tautų Sąjungos ir Tarp
tautinio Teismo. Amerika tai 
visa skelbė ir tam pritarė, bet 
savo rankos nepridėjo vykdyti. 
Ji nedalyvavo nė Tautų Sąjun
goje, ji izoliavosi nuo Europos, 
kurioje subrendo naujas karas.

Antrojo karo metu ir jam be
sibaigiant, JAV taip pat skelbė 
kilnius principus Atlanto ir 
Jungtinių Tautų chartomis. Jos 
garantuoja kitom tautom lais
vę, teisingumą ir ramybę. Bet 
tikros ramybės neturi nė Ame
rika. kad ir norėtų anuos prin
cipus vykdyti, kad ir yra da
bar įsijungusi į Jungtines Tau
tas ir viso pasaulio politiką. 
Kliūva ne tiktai paskutinio ka
ro pasėkos, nedavusios galutinio 
laimėjimo, bet ir pralaimėti 40 
metų.

Nuo anos Paliaubų dienos, ku 
ria visi taip džiaugėsi, bolševiz
mas dirbo išsijuosęs taikos ir 
karo metais — visą keturias- 
dešimts metų be jokios palio
vos. O kaip dirbo ir tebedirba 
kovotojai su bolševizmu?

Visa 40 metų jautėsi ir tebe
si jaučia laisvojo pasaulio blaš
kymasis. Pasigendama griežtos 
linijos ir metodų. Bijoma tre
čiojo Didžiojo karo, bet nebijo
ma toleruoti vergijos, kuri ne
išvengiamai veda į naują karą. 

Mirimų grynai dėl maisto sto
kos jau nebuvo, bet anksčiau 
kiekvieną dieną - nuo kankini
mų ir bado mirdavo maždaug 
20 žmonių. Už stovyklos tęsė
si milžiniškas kapinynas. Drau
gai, visą laiką buvusieji Džez- 
kazgane, pasakojo, kad iš 1946 
metais atvežtų apie 6,000 kali
nių čia išmirė apie 80 proc.

1949 metais buvo atvežę 
transportą turkmėnų, dalyvavu
sių pasipriešinimo sąjūdyje 
prieš komunizmą. Jų buvo apie 
700 žmonių. Dviejų mėnesių 
laikotarpyje iš to skaičiaus li
ko vos kelios dešimtys.

Mirdavo dažniausia nakties 
metę

IŠ ryto laidojimo brigada mi
rusius išnešdavo į kapines. Ne
šant per vartus, kareiviai įni
rusiems suskaldydavo galvas, 
arba paleisdavo jiems vidurius. 
Esą, gal jie tik apsimetę miru
siais, o tikrumoje dar gyvi. Mi
rusiam prie kojos pririšdavo 
kortelę, kurioje įrašyta bylos 
numeris ir mirimo data, o kuo
lelyje, įkaltame prie kapo, įra
šydavo specialų numerį. Pap
rastai laidodavo be karsto, bet 
stovyklos viršininkai raminda
vo kalinius: “Dirbkite vyrai, 
po mirties aš jus karstuose pa
laidosiu ' ir dar . nudažysiu, jei 
planą išpildysite”. Jam buvo 
savaime aišku, kad kalinio li
kimas — greit mirti, čia pa
duodami viršininko žodžiai nė
ra išgalvoti. Kas buvo Rusijos 
stovyklose, žino, kokie žvėriš
ki “papročiai” ten buvo.

Jei vėliau dėl maisto stokos 
tiek ir nemirdavo, tačiau mais
tas buvo labai silpnas. Dėl strei
ko pažadėta maisto davinį pa
didinti.

Viršininkai siūlė peilius 
piautynėms.

Čia minėtos stovyklos — 
Kengyras, Džezkazganas, Tirik- 
ti, — be to stovyklos Džerdi, 
Balchoš. o anksčiau Sposka 
Karagandos ir Ekibastus — 
Ugol — visos priklausė prie 
vergų stovyklų vieneto “Step- 
lag’ (stepių lagerių). Tuoj po 
minėto streiko atvykęs į mūsų 
stovyklą steplago viršininkas' 
pulk, čečevas (kuris 1940-41 
metais dirbęs Lietuvoje, NKW 
D komisariate) pravedė “masinį 
aiškinamąjį darbą”. Jis kvietė 
pokalbiui atskirus kalinius, mė
gindamas lietuvius supiūdinti 
su lenkais, ukrainiečius su len
kais ir rusais, mahometonus 
su krikščionomis ir t.t. Į lietu
vį jis kreipėsi taip: “Draugužį 
(!) koks tau draugas lenkas juk 
jis buvo Vilnių iš tavęs atėmęs. 
Lenkas tau amžinas prie
šas, o tu draugauji su juo” — 
ir t.t. Kiekvienai tautybei čeče
vas rado ką nors pasakyti ir 
lyg tik šiaip sau pridurdavo: 
“Jei jums peilių trūksta, galiu

Čekistai derasi su kaliniais
------  J SIBIRĄ IR ATGAL (6)  .

Kapinynas už stovyklos. "Aš jus nužudysiu, jei planą išpildysit". Mėgina supiūdyti lietuvius 

su lenkais. Nauji neramumai. Tautybių komitetai. x ;

padėti”. Ir atidaręs stalčių, pa
rodydavo įvairiausių peilių mo
delius.

Tačiau toji akcija nedavė tei
giamų čekistams rezultatų. 
Priešingai, kaliniai iš to pada
rė išvadą, kad administracija 
jaučiasi ne visai tvirtai, nes ji 
anksčiau niekada neįsileisdavo 
į derybas su kaliniais. Nepa
klusnumo atveju maištaujan
čius sušaudydavo visos stovyk
los akivaizdoje ir kaliniams tik 
mintyse gal ateidavo noras su
kilti prieš sauvaliavimus.

Užuot ėmęsi kokių nors re
presijų. čekistai patenkino uk
rainiečių reikalavimą švęsti Ka
lėdas ir 1954 sausio 7 visi pra
voslavai ramiausiai šią šventę 
atšventė.
Kai kurie streikai nepavykdavo

Po to pamažu pašlijo “dar
bo drausmė”, kai kurie kaliniai 
nėjo į darbą, kasyklos neišpil
dė darbo normų.

1954 kovo mėn. buvo ruošia
mas masinis streikas, bet jis 
tik dalinai pavyko, nes dalis 
kalinių pabijojo represijų. Ke
turias dienas neišėjusius į dar
bą kalinius apsupo kareiviai 
ir viso apie 400 vyrų, daugiau
sia ukrainiečių ir lietuvių, iš
vežė į baudžiamąsias stovyklas 
ir uždarus kalėjimus. Stovykla 
lyg ir aprimo, bet čekistai jau
tė, kad tai tik laikinis reiški
nys.

Kraujo lengvatos
Nuolatiniai neramumai Ken- 

gyre ir Džezkazgane sudarė so
vietams rimtą pagrindą pagal
voti, ką daryti toliau. 1954 ba
landžio mėn. jie davė mums 
tai, ką krauju jau buvo sau iš
kovoję Vorkutos ir Norilsko 
kaliniai — sukilėliai. Stovyklos 
administracija mums iškilmin
gai pareiškė, kad “partija ir 
vyriausybė ryšium su pareikš
tais gerais norais pasitaisyti ir 
darbu išpirkti nusikaltimą’, lei
do nuimti nuo drabužių nume-

CHICAGOJ RUOŠIAMASI ANTRAJAI DAINŲ ŠVENTEI
Dainu šventė nuo kitokiu su

sibūrimų turi skirtis visų pir
ma tuo, kad joje būtų parody
tas galimai pilnesnis lietuviš
kos chorinės dainos vaizdas. 
Iš čia jau turi būti matoma:

a. — mūsų chorų skaičius, jų 
gausumas, pobūdis, pajėgumas,

b. — mūsų dainų kūrybos 
kelias, pobūdis ir lamėjimai,

Už tai Dainų šventėje ir jos 
darbuose turi dalyvauti kuo di
desnis skaičius chorų, daininin
kų, muzikų ir visuomenininkų.

Praktikoje Dainų šventės pro
blemos darosi sudėtingos jau 
tuo, kad mūsų chorai nevieno
do pajėgumo, žymi dalis tų cho
rų yra bažnytiniai ir jie dainos 
reikalui tegali skirti tik dalį sa

rtus, nuo barakų langų grotas, 
leisti per mėnesį rašyti-du laiš
kus (anksčiau buvo galima tik 
per metus du laiškus rašyti), 
išduodant iš namų gaunamus 
siuntinius nereikalauti normų 
išpildymo būtinumo, barakų 
nakčiai neužrakinti, pasimaty
ti su giminėmis, įvesti darbo 
užskaitas.
Įsisteigia tautybių komitetai.

Tačiau neramumai nesiliovė. 
Praėjo vos mėnuo po minėtų 
reformų, o antra stovykla vėl 
ėmė streikuoti. Operatyvinio 

vo veiklos. Toliau — vyrauja 
mišrūs chorai, o lygių balsų cho 
rai dar vis tebėra retas reiški
nys. Dainų šventės programoj 
maži junginiai sudaro blankų 
vaizdą net ir tuo atveju, jei 
jie yra ir itin aukšto lygio.

1961 metams Chicagcje pla
nuojama antroji Dainų šventė. 
Jau dabar turi būti visu uolu
mu šiai šventei rengiamasi, pra
dedant repertuaro sudarymu 
ir chorų įsijungimu. Privačiam 
pasitarime paprašyta muzikų 
grupė (VI. Jakubėnas, B. Mar- 
kaitis. J. Zdanius ir kit.), turė
dami galvoj čia išdėstytus Dai
nų šventės tikslus, o taip pat 
nepamiršdami pirmosios Dainų 
šventės 1956 patyrimo, siūlo

skyriaus karininkas, tardyda
mas vieną kalinį, sumušė jį iki 
kraujo. Protesto vardan antro
ji stovykla rytojaus dieną ne
išėjo į darbą, reikalaudama, 
kad karininkas būtų atleistas 
iš pareigų. Stovyklos viršinin
kas prižadėjo tai padaryti. Ar 
jį atleido ar ne, tikrų žinių 
nebuvo, tačiau stovykloje jo
daugiau nesimatė.

Stovykloje pasirodė iki tol 
negirdėti ir net neįsivaizduoti 
reiškiniai: įsisteigė tautybių ko
mitetai, kurie sprendė vsus vi
daus klausimus. Kiekvieną die
ną virtuvėje dežuravo du skir
tingų tautybių kaliniai. Jie kon
troliavo, ar teisingai išduodami 
maisto produktai. Stovyklos 
viršininkai, ypač operatyvinio 
skyriaus darbuotojai, vengė už
eiti į barakus, nes juos kaliniai 
apšaukdavo Berijos pakalikais. 
(B.d.) 

tokio pobūdžio programą:
a. Dainų šventės programa 

galėtų būti atliekama dviejuo
se koncertuose, kur pirmasis 
koncertas galėtų būti atlieka
mas Dainų šventės išvakarėse.

b. — Dainų šventės išvaka
rių koncertas turėtų parodyti 
lietuviškos chorinės dainos auk
štą lygį ir mūsų gerųjų chorų 
pajėgumą. Čia programoje su 
sudėtingesniu repertuaru rody
tųsi mišrių chorų, vyrų chorų 
ir moterų chorų grupės (o gal 
kai kurie chorai ir atskirai?). 
Taip pat čia būtų pageidauja
mi ir mūsų broliškų tautų sve
čiai.

c. — Dainų šventės dieną ga
limai platesnėje aplinkoje bū
tų koncertas, kurio programą 
sudarytų oficialinė dalis (him
nai, kalbos, galimai didesnis 
jungtinis mišrus choras su jam 
pajėgiama programa, dalis 
programos būtų sudaryta iš 
vad. ansamblinio pobūdžio dai
nų. šis koncertas būtų užbai
giamas kantata, kuriai parašy
ti skelbiamas konkursas.

Toks projektas. Galėtų būti 
ir kitokių projektų.

Šiuo raštu kreipiamasi į mu
zikus, chorų dalyvius ir į visus 
lietuviškos dainos mylėtojus: 
prašoma pasisakyti dėl čia iš
dėstyto projekto, patiekti šio 
projekto pataisų ar visai nau
jų projektų.

Taip pat jau sudarinėjamas 
ir Dainų šventės repertuaras. 
Pageidaujami pasiūlymai

Šiuo reikalu ligi š.m. lapkri
čio 15 d. gauta medžiaga bus 
svarstoma Dainų šventės reper
tuarą sudarančios lietuvių mu
zikos komisijos posėdy.

J. Kreivėnas 
Dainų šventės K-to Gen. Sekr. 
L. Muzikos Kom. Reik. Ved. 
1602 So. 48 Ct., Cicero 50, III.

H. B.

e Pasaka, kuri gaišty būti ir tikrenybė

2.
YVONĖ stovėjo prie mašinos 

įrėmusi rankas į klubus. Gerar
das dar klūpojo prie rato, pa
lenkęs galvą. Iš tolo man pasi
rodė, lyg prie mašinos būtų pri
segtas didžiulis skaitmuo “28”. 
Jis gerai išreiškė Yvonės vyra
vimą ir Gerardo klusnumą.^ 
Vvonė garsiai šūktelėjo:

— Mes jau sutvarkėme!
Yvonės pabrėžtas “mes’ 

dar nereiškė, kad ji būtų bent 
pirštą prikišus mašinai taisyti. 
Galėjai užsimerkęs sakyti, jog 
kyščiojo tiktai miklų liežuvėlį, 
nors anuomet nedaug dar iš
maniau, kaip ištekėjusios mote
rys elgiasi. Kadangi Yvonė net 
du kartus pasakė, jog mašina 
jau sutvarkyta, tad ir “mes” 
sulipome važiuoti. Yvonė aš
triu žvilgsniu perskrodė Debe
sėlį.
. — Greitai užmezgi pažintį, 
— man įdūrė.

Yvonė visada rodė kartelį 

mano pažintim su moterimis. 
Ji darydavosi nerami. Neramus 
rodėsi ir Gerardas, bet tiktai 
tada, kai Yvonė ko nors drums
tėsi. Jam kažkas rūpėjo mūsų 
bičiulystėje. Sėdęs prie vairo, 
savo žvilgsnį laikė įbedęs į 
priekį, bet ausis buvo įtempęs 
į užpakalį, kur mudu su Debe
sėliu susėdome vienas greta 
antro.

— Galėtum bent pasakyti sa
vo draugės vardą, jei žinai, — 
metė man žodį, kuriame buvo 
kiek ironijos.

— Ji vadinasi Debesėliu,— 
greitomis išsprūdo mano atsa
kymas.

Susigriebiau per vėlai, kad 
reikėjo sakyti Irena. Bet mano 
išsiblaškymą lengvai suprasite. 
Debesėlio artuma mano protą 
buvo užklojusi migla. Taip nu
tinka ne vienam vyriškiui, ku
ris įsimyli arba atsisėda šalia 
gražios moters.

— Debesėlis? — keistai nu

sijuokė Yvonė.
Jį sėdėjo priekyje, atokiai 

nuo Gerardo, kad nekliudytų 
vairuoti. Visai kitaip būtume 
darę “mudu”. Iš šalies kas ste
bėdamas, vargu būtų galėjęs 
pasakyti, kuris iš mūsų vairuo
ja. Gerardas visada pats vairuo
davo, o Yvonė tik patarinėjo, 
kur ir kaip mašiną sukti ar 
stabdyti; vingyje net aiktelda- 
vo, kad jau sukama į griovį.

Dabar jai nedaug rūpėjo, 
kaip keliu mašina lekia ar 
krypuoja. Atsigręžusi į užpaka
lį ji dar kartą išreiškė savo 
nusistebėjimą:

— Debesėlis? Bet tai joks 
vardas.

šį kartą Yvonė man tikrai 
gerą padarė. Jos suabejojimas, 
ar gali būti toks keistas var
das, leido atitaisyti, kas buvo 
negerai padaryta. Palinkau ant 
atlošo ir aiškinau Yvonei su 
Gerardu:

— Taip, gal tai ir neįprastas 
vardas, nes perdaug kasdieniš
kas. Debesėliai temdo mūsų gy
venimą, išskyrus giedrias die
nas, kurių nedaug pasitaiko. 
Vis užgula koks nors rūpestis, 
kaip ir mūsų smagų pasivažinė
jimą, stuktelėjus į medį. Dienas 
be rūpesčio, šviesias dienas be 

debesies, vadiname iškilmingo
mis. Ir tokiomis dienomis, kad 
kitiem nuotaikos nedrumstų, 
Debesėlis vadinasi Irena. Bet 
tai šentosios vardas, kasdien ne- 
valkiojamas.

Debesėlis man stipriai užmy
nė ant kojos. Būtų gal spaudu
si ranką, jog pasirodžiau toks 
išmanus, bet savo rankas lai
kė užlenkusi už galvos. Iškelta 
jos alkūnėlė lietė mano petį. 
Mašinai kryptelėjus, rankos 
lanksmą prisiliečiau skruostu, 
o paskui ir lūpomis. Yvonė to 
nematė. Gerardo akis mačiau 
veidrodėlyje.' Jo vyzdžiai buvo 
paslaptingi. Vienu metu jis 
šūktelėjo:

— Atsargiai, važiuojame per 
duobes.

Duobės buvo išlytos naktį 
praėjusios audros. Niūrūs lie
tingi debesys nuslinko į rytus, 
palikę tik savo palydovus — 
lengvučius debesų kamuoliukus. 
Vienas nusirito žemėn ir dan
gaus laisvumu alsavo šalimai 
manęs.

PARYŽIŲ privažiavus. Ge
rardas mudu išlaipino prie Por
te d'Orleans, nors aš gyvenau 
Lotynų kvartale. Nė nesiklau
sęs, sulaikė mašiną ir tarė:

— Judviem bus mieliau lik
tis vieniem.

Yvonė taip negalvojo. Ji 
krustelėjo ir metė šnairų žvil
gį į Gerardą, o paskui į mus. 
Bet “mes” jau stovėjome šali
gatvyje. Atsisveikinę pasinėrė
me į tirštą minią, it susivijusią 
laukinę žolę, kuri pynėsi po ko
jomis. Ligi mano namų dar bu
vo geras kelio galas.

— Mano namai anoje miesto 
dalyje. — parodžiau galvos kils
telėjimu nežinodamas, ką saky
ti nei ką daryti.

— O mano visame mieste. 
— atsakė Debesėlis, — tad ga
liu pasilikti ir čia.

Mudu užėjome į kavinę ir 
paskui sulipome į tą patį auto
busą. Važiuojant vingiuotomis 
miesto gatvėmis, Debesėlis 
kraipėsi į šalis, kikeno ir bal
siai reiškė savo nuomonę apie 
keleivius, kurie kopė vidun ar
ba taikstėsi išlipti.

— Anoji įsirioglino kaip ke
rėpla, —prasitarė apie jauną
moterį, kuri dėvėjo tokios pat; 
mados skrybėlaitę ir drabužį, 
kaip Yvonė.

Keleiviai sušnairavo, lyg bū
čiau lydėjęs netašytą kaimietę. 
Man nieko kito neliko, kaip ne

kreipti dėmesio, nors diegė 
pagunda užčiaupti jos lūpas bu
činiu. Susivaldžiau, kad ir va
žiavome pro Paryžių.

— O čia ir mano namai, — 
pasakiau atsistodamas, bet bu
vau pasiryžęs toliau su ja va
žiuoti, tad pasisiūliau: — Ga
liu palydėti?

— Nėra reikalo. Aš taip pat 
lipu. Juk manęs po medžiu 
šaukeisi?

Visi keleiviai sužiuro, ir aš 
kulverčiom išsiritau paskui De
besėlį. Mudu atsiradome prie 
mano buto durų. Mano du kam
barėliai. įsprausti tarp susiglau
dusių namų, buvo užstoti nuo 
saulės. Tokiame būste sunkiau 
pastebėti, kai per dienų dienas 
sugula dulkės. Debesėlis tai pas
tebėjo iš karto ir ėmėsi valyti 
kėdes ir stalus.

—O kiek jums metų? — 
staiga paklausė, radusi ant sta
lo mano fotografiją, iš kurios 
šypsojosi jaunas nerūpestingas 
berniukas.

— Jaučiuosi, lyg būčiau tik
tai penkiolikos, — atsakiau, — 
to amžiaus, kada slaptai buvau 
įsižiūrėjęs į gėlių pardavėją.

— Ir daugiau nieko nemylė
jote? — pažiūrėjo man į akis 
aštriu klausimu.

Aš papurčiau galvą.
Debesėlis patraukė mane už 

ausies, kaip tai daro motina su 
melagiu vaiku. Ir man pačiam 
kilo abejonė,, ar tiesą sakiau. 
Anoji mergaitė dingo iš gatvės 
ir mano atminimo, bet po kele- 
tos metų sutikau Yvonę, kuri 
buvo prisisegusi kuokšte. Pir
majai pažinčiai nusiraškiau vie
ną žiedelį, pažvelgdamas giliai 
į Yvonės akis. Užsikišau už at
lapo. Debesėlis rado jį už fo
tografijos rėmo.

— O iš kur šioji džiūsna? — 
paklausė šyptelėjusi.

Aš patraukiau pečiais.
— Galėčiau jums priraškyti 

gyvų, visą glėbį.
Ji išskėtė rankas rodydama, 

koks didelis galėtų būti tasai 
jos glėbstas. o aš apkabinau 
Debesėlį, it trapų porceleninį 
indą. Bijojau šiurkščiau prisi
liesti, kad nesukulčiau. Mergai
tė vikriai išsprūdo iš mano ran
kų ir išbėgo pro duris net 
kluptelėjusi. Vytis ir atsipraši
nėti nebuvo kaip. Nenorėjau 
daryti nemalonumo. Ji gi turė
jo kur nors prieglobsti, jeigu 
leidosi vežama į Paryžių.

(bus daugiau)
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Maspetho auksinis jubiliejus
Maspetho lietuvių parapijai 50 metų

r

Prie triukšmingo New Yorko 
ir Brooklyno rasi ramią idiliš
ką Maspetho lietuvių koloniją. 
Anksčiau reikėjo grūstis per- 
kimštom gatvėm, pravažiuoti 
fabrikų rajonus, kol patekdavai 
į Maspetho kaimą. Dabar, pra
vedąs didžiuosius kelius, be 
jokių šviesų gali nušvilpti au- 
tomobilium tiesiai į Maspetho 
širdį,

į Viešpaties Atsimainymo pa
rapijas bažnyčią.

Brooklyne ir Maspethe rasi 
dar žmonių, kurie prisimena 
senas dienas, kai Maspethe bu
vo tikrai kaimo idilė, kai ap
link švokštė berželiai, o už ke
lių blokų, įlindęs j krūmus, 
rasdavai grybų. Dabar ten na
mas prie namo su visa ameri
koniška nuotaika, kavinėm, res
toranėliais. Maspethas susiliejo 
su Brooklynu kaip ir kiti ap- 
likiniai miestai — Woodhaven, 
Richmond Hill, Jamaica. Išti
sa jūra namų, žmonių, auto
mobilių. Tačiau Maspethas ne- 
paskendo New Yorko masėje, 

ir mažoji lietuvių kolonija 
yra visiems gerai žinoma.

Visi juk žino, kad Maspetho 
Viešpaties Atsimainymo bažny
čioje klebonauja prel. Jonas 
Balkūnas. Jau to vardo užten
ka, kad Maspethas atsistotų ša
lia didžiųjų lietuvių kolonijų.

Dabar parapijos šeimininkas 
kviečia visus į retas iškilmes, j

parapijes 50 maty sukaktį. To
kia proga patraukia ir žurna
listus.

pirmas Maspe
tho klebonas

riją, tikrai jauti, kad šeiminin
kas yra Užsiėmęs. Ne tik para
pija, naujos bažnyčios statyba, 
bet ir daugel daugel kitų rei
kalų jam užpildo dieną. Jis juk 
vadovavo PLB seimo organiza
ciniam komitetui, jis uoliai reiš
kiasi visuose LB reikaluose, jis 
vienas iš Balfo direktorių ir tt 
Tad, patekęs į jo darbo kam
barį, kur pilna knygų, jauties 
jam kliudąs. Nenori daug var
ginti. Apie parapijos praeitį jis 
kalba irgi nedaug. Paduoda 
pluoštą knygelių: čia viskas pa
rašyta. Susirasi. Apie ateitės 
rūpesčius jis tiek pasakys, kad 
jam rūpi

išlaikyti parapiją gyvą, lietu- 
višką.

Aplink jo kleboniją ir bažny
čią ramu ir švaru, pūna gėlių, 
medžių. Bažnyčioje rasi nuolat 
degančias žvakeles, votyvines 
lempas, praeinančius žmones. 
Sutiksi čia senų veidų, kurie ka
daise buvo jauni, pilni energi
jos ir, atvykę į Maspethą, sta
tė ir kūrė.

Pirmieji lietuviai Maspethe 
įsikūrė šio šimtmečio pradžioje.

Sekdami šalimais esančio 
Brooklyno lietuvių pavyzdžiu, 
ir jie sujudo. Pirmieji veikėjai 
buvo P. Kulis, J. Karsokas, Ji 
Zelianis, J. Bernotą ir V. Šla
pikas. 1903 buvo įsteiga šv. 
Vincento vardo draugija, ku
rios valdybą sudarė P. Kulis, J. 
Novickas, J. Kartonas, V. Ste- 
ponka, J. Bernotą ir Ign. Ber
notą. (šv. Vincento draugija vei
kė iki 1948 m.) Iš tų’ veikėjų 
tebėra gyvi J. Karsokas, J. 
Novickas, Pr. Jočys, P. Zabel- 
skis, S. Girnius ir P. Augusti
nas. Šių veikėjų iniciatyva ir 
pastangomis buvo pradėta or
ganizuoti lietuvių parapija.

Brooklyne tada nebuvo nei
Jurgio, nei Apreiškimo pa

rapijų.' Buvo' tik vienintelė An
gelų Karalienės parapija. Orga
nizaciniai darbai prasidėjo 1907, 
pati parapija buvo įkurta 1908 
metais. Pirmuoju parapijos kle
bonu buvo kun. N. Petkus. Pa- 
gelbstint ir Brooklyno lietu
viams, buvo sutelkta pinigų ir 
buvo nupirktas sklypas Hull 
Avė. už 1600 dol. ir 1908 pa
baigoje pastatyta bažnyčia, ku
riai reikėjo išleisti apie 10,000 
doL

1911 šalia bažnyčios buvo nu 
pirktas sklypas klebonijai ir 
pradėta jos statyba. Klebonas 
kun. N. Petkus padėjo daug 
rūpesčio, išmokėjo daug skolų. 
Jis klebonavo iki 1914 metų 
kovo 10 d. Tada jį vyskupas 
perkėlė į naujai organizuojamą 
Apreiškimo parapiją. J jo vietą 
atvyko iš Philadelphijos kun. 
A Milukas. Pats kūn. N. Pet
kus vėliau grįžo į Lietuvą ir numatydamas trijų šimtų tūk-

Kun. Antanas Milukas Mas
pethe klebonavo iki 1933 me
tų rugsėjo 30 d. Pasitraukęs jis 
buvo šv. Katarinos ligoninės ir 
vaikų sanatorijos kapelionas* 
Mirė 1943 jn. kovo 19.

Iš darbų Maspethe pažymėti
na, kad 1919 atstatė bažnyčią 
po pirmo gaisro. Antrą kartą 
bažnyčia degė 1925. Tuo metu 
pamaldos buvo laikomos kitų 
bažnyčių rūsiuose. Nors bažny
čia ir buvo apdrausta, bet rei
kėjo prisidėti parapiečiams ir 
klebonui kelti fondus.

1926 m. gegužės mėn. įsigy
ta nauja vieta, šv. Stanislovo 
senoji bažnyčia (64-25 Perry 
Avė.) Jos įrengimas vėl daug 
pareikalavo lėšų. 1928 parduo
ta senoji vieta Hull Avė.

PREL. JONO BALKONO 
LAIKAI

Prel. Jonas Balkūnas klebo
nu buvo paskirtas 1933 m. spa
lio 1 d. (šiemet suėjo 25 me
tai nuo jo klebonavimo.)

Atėjęs į šią parapiją, jis ra
do vos 72 užregistruotas šeimas. 
Skolų buvo 24,000 dol. Pastatai 
buvo apleisti, klebonijos bal
dai sunykę, nedėvėti, bažnyčio
je trūkų net būtiniausių rakan
dų.

PREL. JONAS BALKONAS, dabartinis Maspetho klebonas.

bažnyčios statybos planai atsi
dūrė varžybose, jų kaina pa
siekė pusės milijono dolerių. 
Šiandien parapija jau turi 265, 
000 dol. ižde naujos bažnyčios - 
statybai, bet dar yra priversta 
peržiūrėti statybos planus ir jos 
kainą sumažinti. Prel Jonas 
Balkūnas nenori sunkinti para-

KUN. A. MILUKAS, antras Mas-

parapijai kuo geriausios sek JubMaįkMs bankatas ruošia
mės ir Aukščiausiojo palaimos! mas lapkričio 16 d., 6 vaL vak.

Jubiliejinius metus prade- Victorian House, Fresh Pond 
dant ir kartu minint šv. Kazi
miero 500 metų gimimo sukak
tį, kovo 2 d. parapijos kleb. 
prel J. Balkūnas atlaikė iškil
mingas pamaldas, pamokslą pa
sakė tėvas V. Gidžiūnas, OFM. 
Gegužės 23 vysk. V. Padolskis 
aukojo mišias už mirusius para
pijos steigėjus ir kunigus pio
nierius. Sekančią dieną parapi
jos vaikučiams suteikė sutvir
tinimo sakramentą.
. Jubiliejinių metų misijos pra
sidės lapkričio 30 ir tesis iki 
gruodžio 9 d. Misijas ves kun. 
A. Sabaliauskas, SDB. Gruodžio 
7-8 ir 9 d.d. bus '40 vai. atlai
dai.

Jubiliejinius metus užbaigs 
1959 metais kovo mėn. pirmąjį 
sekmadienį. Iškilmėse dalyvau
ti pasižadėjo Brooklyno vysku
pas BJ. McEntegart.

Rd., Brooklyn, N.Y. Banketo 
programai vadovaus kun. Pr. 
Bulovas. Lietuviškai kalbas pa
sakys kun. P. Lekešis, ir kun J. 
Kartavičius, angliškai — prel. 
J. Varnaitis. Iškilmėse dalyvaus 
ir kalbą pasakys gen. konsulas 
J. Budrys. Šventės rengimo ko
misijų pirmininkai trumpai pra
neš apie komisijų darbus. Padė
kos žodį tars pats parapijos šei
mininkas prel. J. Balkūnas.

REKOLEKCIJOS TĖVAM
Marijos Nekaltai Pradėtosios 

vienuolyno, Putnam, Conn., lap
kričio 30, pirmąjį advento sek-

vams. Rekotokcijy vedėjas kun. 
Stasys Yla, vienuolyne kapelio
nas. Pradžia 11 vai. Tėvai molo- 
niai kviečiami . rekolekcijomis 
pasinaudoti.

NAUDA TIK MASKVAI..
(Atkeltas iŠ 2 pus.l)

tybes...., bet nei Lietuva, nei 
1958 spalio 1) krikštų būta 3014 Latvija, nei ^Estija nėra ten^ j- 
sutuoktuvių 1390, sutvirtinimo “ "x“ * * x“ x *
sakramentą priėmė 967, pirmą 
komuniją 1037, palaidota 878.

Parapija vienu kartu buvo 
pradėjusi nykti. Nuo 1913 iki 
1934 žmonės išsikėlė kitur. Da
bar parapijai priklauso apie 500 
lietuviškų šeimų.

PARAPIJOS sale ir seserų vienuolynas.

Pirmiausia kun. J. Balkūnas pijos šimto tūkstančių dolerių 
susirūpino išmokėti skolas. . skola. Todėl statybos darbai ne- 
Nors tai buvo depresijos 
metai, bet klebonui pasisekė 
apmokėti uždelstas, nesumokė
tas sąskaitas. Nežiūrint sunkių 
laikų, per dvejus metus buvo 
skolos išlygintos ir pastatytas 
bažnyčios rūsys už 37,000 dol. 
Statybai reikėjo 15,000 doL pa
skolos, bet ir ta buvo išmokė
ta per porą metų. Trūko dar 
klebonijos, ir jai buvo sukel
ta 20,000 ir pastatyta. 1940 m.

Jau tuo metu buvo galvota 
tuoj pat sudaryti fondą naujos 
bažnyčios statymui,

bet prasidėjęs karas uždelsė 
visus dabus. 1956 architektas 
Jonas Mulokas padarė pla
nus naujos bažnyčios statybai,

pradedami, kol fonde bus dau
giau pinigų.

Dabar parapija senąją bažny
čią naudoja kaip salę. Senoje 

. kebonijoje gyvena seserys pran- 
ciškietės, kurios nuo 1934 me
tų moko parapijos vaikus kate- 
kizacijos.

Dabartinė bažnyčia yra tik bū 
simos bažnyčios rūsys. Ant jos 
turi išaugti kita didelė lietuviš
ko stiliaus bažnyčia.

SKAIČIAI 1$ KNYGŲ
Pirmųjų parapiečių tarpe bu

vo: K. Tamulynas, V. Palevi- 
čius, S. Girnius, B. Kuzmickas, 
J. Briedis, G. Bakšys, S. Dainys, 
M. Balčiūnas, S. Kasperavičius, 
P. Jočys, K.. Uzūnas, I. Bema- 

_ . . _ . _ _ _ . tavičius, K. Baisokas, K. Nie-
antrojo pasaulinio karo- metu stančių dolerių sąmatą. Bet pra- dzinskas, K. Martišiūnas. P. 
buvo pasitraukęs į Vokietiją, dedant karo metais, kainos vis viršulis, C. Sabolenka, S.Ku- 
kur mirė 1944 m. kilo, ir kai 1957 gruodžio mėn. ninkic a v Pnš-

rašytos. Kodėl tos trys Balti
jos valstybės yra praleistos? 
Atsakymas gėli būti tik vienas: 
nenorėta užrūstinti Sovietų.

“Kadangi tą paviljoną tvar
ko oficialė J.V. agentūra.... Ga
limas daiktas, jog ir Washing- 
tone kairė nežino, ką daro de
šinė. Bet čia mes susiduriam 
su blogesniu reiškiniu, negu 
nežinojimas, čia jau aiškus 
‘appeasementas. Kas nors vis
gi turėtų atkreipti į tai J.V. in
formacijos agentūros (tos pa
čios, kuri likvidavo ir Ameri
kos Balsą Europoje!) vadų dė
mesį”.

IR KULTŪRINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

T. Žiburiuose spalio 23 Al
ni us informuoja apie lietuvius, 
kurie nori “kultūrinio bendra
darbiavimo”:

“Grupė iniciatorių New Yor- 
ke paskelbė bursią lietuvius

pratimo ir drąsos. Juk jie tu
ri būti suinteresuoti lietuvių 
tautos ateitim ir siekti įrody
ti svetimtaučiam, jog lietuvių 
tauta yra pajėgi bent savi
tam kultūriniam * gyvenimui, 
nors okupantai ir nenori jiem 
tos teisės pripažinti”.

Pastarajai informacijai yra 
būdinga:

(1) anonimiškumas —laikraš
čio bendradarbis nerašo, kas 
yra tie ‘iniciatoriai”, nei kur 
jie yra paskelbę bursią kultū
rininkus....
....(2) pritarimas tai iniciatyvai, 
kuri tenkinasi “savito kultūri
nio gyvenimo”, nebe/ politinės 
nepriklausomybės siekimu;

(3 jos pagrindimas dabarti
ne tarptautine padėtim, ku
rioje “Lietuvos byla buvo igno
ruojama tiek JAV viešosios 
opinijos, tiek politiniuose ar 
kultūriniuose sluoksniuose”, o 
privačiai laikomi naiviais žmo
nėm tie, kurie tokiai mažai tau
tai nori politinės nepriklauso
mybės šalia Sovietų Sąjungos;

kultūrininkus ‘Kultūriniam ry- (4) sarkazmas tiem, kurie tai
šiam su Lietuva draugijon”. Jie “iniciatyvai” nepritaria; kalti- 
tai darysią su JAV-bių vyriau- nimas jiem, kad jie “kažkuo 
sybės žinia, tikėdamiesi jos patys kvepia”, ką galį ir tiem 
bendradarbiavimo.... Draugija 
organizuos išeivijos lietuvių 
kultūrinį bendravimą su tėvy
ne: ruoš parodas, gastroles, in
telektualų ir profesionalų vizi
tus, skatins jaunimo korespon
denciją, apsikeitimą kultūri
niais filmais ir tt. Tikimasi, 
kad Sovietų Sąjungos vyriausy
bė palengvins šią iniciatyvą, 
įgalindama taipgi Vilniuje lie
tuvių kultūrininkų “Kultūri
niam ryšiam su išeivija drau
giją”.... Šioj skilty jau anks
čiau minėta šitokios draugijos 
įkūrimo reikalingumas susilau
kė gana palankaus svarstymo 
Sov. Sąjungos delegacijoj prie 

J Tautų, kurios sąstate yra 
‘LTSR užs. r. ministeris’. Nau
jom pastangom reikės vado
vaujančių lietuvių intelektua-

švenčiant 50 metų sukaktį, lų objektyvaus dabartinės Be
linkime tiek jos šeimininkui tuvių tautos padėties bendra- 
prel.

KILĘ KUNIGAI
Iš parapijos yra kilę šie ku

nigai: Vincas Godunas. Eduar
das Niedzinskas, Jonas Maltru- 
šaitis, MIC, Jonas Vilutis, MIC, 
prel. Juozas Varnaitis. Jonas 
Tomalionis; seminarijoje moko
si Augustinas Simanavičius, 
OFM, Kenneth Wicks, Raymond 
Wicks. Yra ir viena vienuolė 
domininkone Pranė Ražickaitė.

DRAUGIJOS
Parapijoje veikia šios drau

gijos: šv. Pranciškaus tretinin
kų kongregacija, Gyvojo Rožan
čiaus draugija, Moterų Sąjun
gos 30 kuopa. Altoriaus draugi
ja, Kat. susivienijimo 108 kuo
pa, Balfo 16 skyrius, katalikai 
veteranai ir t.t.

iniciatoriam primesti; pati ne-

J. Baldūnui. tiek pačiai mc tautiniame formume su-

priklausoma Lietuva laikraš
čio bendradarbio vadinama Lie
tuvos Respublika kabutėse.

čia kalbamas bendradarbia
vimo kelektyvas ir tokis T. ži
burių bendradarbio pasisaky
mas nestebina. Esame pergy
venę hitlerizmą. kariam Vaka
rai taip pat nedrįso ilgai prie
šintis, kuris atrodė truks tūks
tantį metų ir kuris taip pat 
mažom valstybėm nesurado 
vietos ant žemės, o tik žemė
je.... Tos galybės akivaizdoje 
vieni virto ųuislingais, kiti vir
to rezistentais. Lietuviai tada 
išsiskyrė tuo. kad nesudarė su 
okupantu bendradarbiavimo 
aukščiausio simbolio — legijo- 
no. Dabarties dienos, kaip ro
do visų trijų laikraščių ištrau
kos. yra taip pat tamsios, bet 
tikime, kad jos taip pat ne
amžinos.

1913

Per 50 metų (nuo 1908 iki

f'T.Ą į^^.r-

kūnas, A. Gecevičius, M. Vaš- 
čila, A. Arbačiauskas, J. Karso- 
ka, S. Jančiauskas, H. Saibutis, 
A. Mackevičius, M. Baltrūnas. 
P. Zabielskis, J. Lcrnatavičius, 
M. Mereškevičius, Bielinskas. 
Zaravičius, Mogenis. Venckus, 
Joneliūnas, Lėnkevičius. Augu
lis ir daug kitų, kurie dar gyvi.

Pirmas krikštas buvo 1908 ko
vo 1. Pakrikštyta Kazimiero ir 
Ievos Tamulynų duktė Marijo
na. Pirmos sutuoktuvės buvo
1908 balandžio 30, — Motie
jaus Žukausko ir Mikalinos Ta- 
hitytės. Pirmos laidutuvės 1908 
m. vasario 1 d. — Onos Želia- 
nytės, trijų metų mergaitės. 
Viešos pamaldos pradėtos lai
kyti pirmų vasario mėn. sek
madieni.

Parapija sparčiai augo. Su
tuoktuvių 1908 m. įregistruota 
19, 1909 - 72; krikštų 1908 
m. buvo 48. o 1909 —121;



KRISTAUS VALDOVO MINĖJIMAS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE
Paskui pirmininkaujantis pa

kvietė T. Bernardiną GrauslĮ, 
gimnazijos kapelioną, kuris lai
kė labai Įdomią paskaitą apie 
Kristaus Valdovo šventės isto
riją, kurioje dideli vaidmenį tu
rėjo pranciškonų ordinas. 
Pats šv. Pranciškus save vadi
no “Didžiojo Karaliaus šauk
liu”. Jo ordino teologai išryš- 

’ kino Kristaus Valdovo reikš
mę. Jo ordino mokyklų vaikai 
populiarino pačia, šventę tikin
čiųjų tarpe. Dar 1889 m. vie
noje pranciškonų gimnazijoje. 
Prancūzijoje, buvo suruoštas 
minėjimas, kuriame mokslei- 

Vakare įvyko iškilmingas mi- viai suvaidino angelų kovą su 
7 nėjimas, kuriam vadovavo Re- piktomis dvasiomis už Kristaus 

karalystę. Visą laiką šv. Pran
ciškaus dvasios vaikai darbavo
si iki Pijus XI 1926 visoje Ka

manas Mureika. Programa bu- talikU Bažnyčioje įvedė Kris- 
vo pradėta himnu: “O Kristau teus Valdovo šventę.

Kaip pernai, taip ir šiais me
tais pranciškonų gimnazijos 
moksleiviai bendromis jėgomis 
stengiasi paminėti kiekvieną 
reikšmingesnę religinę ar tauti
nę šventę su pritaikinta tai 
šventei programa.

Spalių 26 buvo gražiai pa
minėta Kristaus Valdovo šven
tė. Ryte gimnazijos koplyčioje

Mišias laikė T. Viktoras 
Gidžiūnas, gimnazijos rekto
rius ir ateitininkų dvasios va
das. Mišių metu pasakė pritai
kintą pamokslėlį, o moksleiviai 
priėmė šv. Komuniją.

sv.

migijus Sužiedėlis. Prano Dovy-
daičio ateitininkų kuopos pir
mininkas, ir sekretoriavo Ro-

pasaulio Valdove”, kurį perskai- Po paskaitos Juozas Pet
rauskas padeklamavo Bernardote Romanas Mureika.

Nepriklausomybės sukakties 
minėjimas ir aukos.

Bendruomenės apylinkės val
dybes sukviestame organizaci
jų atstovų susirinkime, kuris 
Įvyko lapkričio 1. mėginta su
daryti Vasario 16 sukakčiai mi
nėti komitetą, o taip pat aptar
ta ir pats minėjimo pravedi- 
mas. Komiteto pirmininku iš
rinktas Jonas A. Stiklorius. Mi
nėjimui pasiruošti ir pravesti 
darbas paskirstytas komsijoms 
— organizacinei, programos, fi
nansų ir propagandos. Sukaktį 
nutarta minėti vasario 15.

Svarstant aukų rinkimo rei
kalą tautinės srovės atstovai 
siūlė atsisakyti tradicijos visus 
surinktus pinigus skirti Amer. 
Lietuvių Tarybai, o juos pa
skirstyti tarp visų Lietuvos lais
vinimo darbą dirbančiųjų or
ganizacijų. Tuo būtų išvengta 
kelių atskirų rinkliavų, vykdo
mų Vasario 16 minėjimo pro-

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DiPB’UV-

PELiGlOUS CANDLES OF EVERY DtSGRlPT GU

SAV. B. KUČINSKĄ

Brooldyn i I, N. Y.,

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
ga. Buvo aiškiai nurodyta į kai- 
kurių Amerikos Lietuvių Tary
bos centro valdybos narių ne
palankią laikyseną Bendruome
nės atžvilgiu. “Kodėl mes tu
rime jiems talkinti, kai jie mus 
niekina”. — klausė vienas iš 
pasitarimo dalyvių. Iš kitos pu
sės buvo pareikšta, kad Ameri
kos Lietuvių Tarybą sudaro vi
sos politinės srovės, tad ir mi
nėjimo proga surinktos aukos, 
kaip iki šiol, turėtų eiti Ameri
kos Lietuvių Traybos siekia
mam Lietuvos išlaisvinimui. Dir
bame gi ne Tarybos centro val
dybos nariams, bet Lietuvos 
išlaisvinimui. Tarybos centro 
valdyba dėl jos narių elgesio 
gali būti įspėta per sroviu ats
tovus pačioje taryboje. Susirin
kimo pirmininkui prof. J. Puzi- 
nui pasiūlius, buvo sutarta au
kų skyrimo reikalu atsiklausti 
Bendruomenės centro valdybos 
nuomonės.

i-Vergreor. 7 2 i 5S 
Rcsid. Illinois 8-71 i 8 

Brazdžionio eilėraštį “Asper- 
ges me”. Po jo gimnazijos di
rektorius T. Gabrielis Baltru
šaitis tarė kelis žodžius angliš
kai, trumpai suglausdamas T. 
Bernardino Grauslio paskaitos 
mintis, kad ir mažiau mokan
tieji lietuviškai galėtų suprasti, 
ką jis buvo kalbėjęs. (Mat. mo
kosi čia ir JAV gimusių tėvų 
vaikai; kai kurie jau gerokai 
pramoko lietuviškai).

Likusią programos dalį užpil
dė patys moksleiviai: Remigi
jus Sužiedėlis padeklamavo Ber
nardo » Brazdžionio eilėraštį 
“Apreiškimas”. Stasys Dėdinas 
paskaitė ištrauką iš Marcinke
vičiaus romano “Kražių skerdy
nės”. Vincas Grybauskas pa
grojo akordeonu du dalykėlius: 
“Kregždutė” ir “Cukraus name
lis”. .

Nuotaikingas minėjimas bu
vo baigtas malda į Kristų Val

Piniginį va j p baigiant, Balfo 
skyrius Šv. Andriejaus parapi
jos salėje, ruošia didžiuli šo
kių vakarą. Jis įvyks lapkričio 
8 d., pradžia 7 vai. vak. šo
kių salę puošia studentai. Grieš 
visų mėgiamas havajiečių or
kestras. Bufete pasirinkimas 
vietinių ir užsieninių gėrimų, 
šokių konkur-se bus išryškinti 
geriausi šokėjai. Balfas malo
niai kviečia visus atsilankyti.

Dr. Kostas Ostrauskas lapk
ričio 1 skaitė paskaitą tema 
“Poetas Kazys Binkis ir jo kū
ryba”.

Studentę Sąjungos skyrius 
išsirinko naują valdybą, kurią 
sudaro Rimas Kalvaitis — pir
mininkas. Rimas Lukas — vice- 
pirm.. Zinaida č'ikotaitė — 
sekretorė. Juozas šabrinskas — 
iždininkas ir inž. Algis Žukaus
kas narys spaudos reikalams.

Bendruomenės Philadelphi- 
jos apylinkės metinis susirinki
mas kviečiamas gruodžio 7.

Moksleiviai Ateitininkai kvie
čia moksleivius susipažinti su 
jų organizacija dalyvaujant su
sirinkime. kuris įvyks lapkri
čio 16 d.. 4 vai. p.p. Gaigalų 
namuose. 335 Titan St. Nau
jąją moksleivių ateitininkų val
dybą sudaro: Roma Puodžiū- 
naitė — pirmininkė. Aušra 
Gaigalaitė — sekretorė. Jadvy
ga Krakauskaitė —iždininkė 
ir Stasys Karaška — socialinių 
reikalų tvarkytojas. Kontrolės 
komisijon išrinkta Regina Ga- 
deikytė. Danutė Macijauskaitė ir 
Valdonė Romanauskaitė.

K.e. 

dovą. Maldą sukalbėjo pranciš
konų provincijolas T. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

Romanas Mureika

SHENANDOAH, PA
ALRK Moterų Sąjungos 59 

skyriaus globoje spalio 26 įvy
ko apskrities suvažiavimas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Tokie 
suvažiavimai vyksta kas pusė 
metų. Šis suvažiavimas praėjo 
labai darbiagai. apsvarstyti są
jungos dabarties uždavinai ir 
veikimo pagyvenimo galimybės. 
Dalyvavo keliasdešimt atstovių 
iš trijų apskričių. Kuopų atsto
vės padarė pranešimus iš savo Juozas Gervalis
veiklos. išrinktas šv. Jurgio parapi-

Ilgametė apskrities pirminin- jos veteranų komandierium. Is- 
kė E. Jurkevičienė savo prane- kilmingai į pareigas įvestas 
Šime nurodė, kaip lietuvės ka- spalio 19. Naujas vadas padė- 
talikės moterys praeityje gau
siai jungėsi į šią organizaciją. 
Diskusijose išryškėjo, kad reiktų 
populiarinti draugijos tikslus, 
narių apdraudos reikšmę, lietu- 
viškumd stiprinimą, savitarpio 
pagalbą. Yra daug jaunų mo
terų, kurios galėtų įsijungti į 
organizaciją, tik reikia daugiau 
propagandos.

Nutarta susirinkimus šaukti 
su rimta programa, ruošti lie
tuviškus vaidinimus, dainų ir 
tautiniu šokių vakarus ir kt. 
Pirmą tokį vakarą pavesta su
ruošti Minersville kuopai. Prie 
programos prisidės ir Shenan- 
doah kuopa.

Ta pačia proga buvo paminė
ta Kristaus Valdovo šventė ir 
pasimelsta šv. Tėvo intencija.

Suvažiavimas baigtas kavute 
su skaniais užkandžiais ir nuo
taikinga programa.

Misijų sekmadienis
šv. Jurgio parapijoj praėjo

— Atpigintu knygę iki 90 
proc. galima įsigyti iš Gabijos 
leidyklos, kuri paskelbė savo 
ir kitų leidyklų knygų išparda
vimą. Didelis pasirinkimas'. Rei
kalaukite katalogo adresu: Ga
bija. Straight Path. VVyandanch 
N.Y.

— Kun. J. Svirnelis, salezic- | 
tis. kuris dirba misijose Indi- i 
joje, yra dabar Italijoje ir iš f 
ten atvyksta į JAV. Jam da- | 
bar galima rašvti adresu: Sale |- 
sians of St. John Bosco. (’rovvn f 
Point. Ipdiana. I.

Slephen Brrdcsjr.
ADVOKATAS

37 Shrridaa Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tek APplegate 7-7083

3ALTIMORES ŽINIOS
Balfo vakaras

ruošiamas šeštadienį. Lapkri
čio 8. lietuvių svetainės didžio
joj salėj. Vakarą ruošia Balti
morės Balfo skyrius. Vakaro 
programoje bus solistų, šokėjų, 
kalbėtojų. Po programa šokiai 
Veiks bufetas vakaro dalyviams 
atsigaivinti ir pasivaišinti.

Vakaro rengimo komitetas 
kreipiasi Į visus Baltimorės lie
tuvius ir prašo paaukoti žaislų, 
kad mažieji vakaro dalyviai ga
lėtų juos laimėti.

Visas vakaro pelnas skiria
mas vaistams ir siuntiniams 
vargstantiems Sibiro lietuviams, 
kurių laiškai mus dažnai pasie
kia ir yra tartum šauksmas iš 
kito pasaulio. Jie desperatiškai 

i maldauja: "padėkite mums lik
ti gyviems!” Yra šimtai tokių 
lietuvių, kurie praėjusia, dieną 
atžymi brūkšneliu. Įrėžtu Į ka
lėjimo barako sieną. Dar blo- 

t giau su tais, kurie dienų jau 
visai neskaičiuoja. Jie prarado 

...... paskutinę vilti, nesitiki iš ten 
gyvi išeiti.

Mažas Balfo siuntinėlis jau 
ne vienam yra viltį grąžinęs. 
Balfo darbas dar nėra baigtas, 
jis reikalingas šiandien tiek 
pat, kaip ir anksčiau. Jis nega- 

____ Ii egzistuoti be mūsų pagalbos. 
Tad gausiai dalyvaukime Balfo 
vakare. Į vakarą atvyksta Bal
fo centro reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus.

C.Y.O.
šv. Alfonso parapijos skyrius 

spalio 31 parapijos salėje su
ruošė linksma “Hallovveen Dan-* 

gražioj nuotaikoj. Mokyklos vai
kai gausiai dalyvavo pamaldose 
ir savo aukomis prisidėjo prie 
misijų fondo.

Popiežiaus Jono XXIII
išrinkimą gausiai . atžymėjo 

visa vietinė spauda, reiškė pasi
tenkinimą ir didelę pagarbą 
naujam Kristaus vietininkui, 
katalikų Bažnyčios . vadovui.

kojo už pasitikėjimą ir pasiža
dėjo, kiek jo jėgos leis, dirbti 
karo veteranų naudai. Po iškil
mių visi nariai ir svečiai bu
vo skaniai pavaišinti veteranų 
rėmėjų parengtais užkandžias.

Lietuviai karo veteranai turi 
didelius savo namus, 
romi susirinkimai, 
juose praleidžia savo 
kius. Lietuviai karo 
remia jaunimo veiklą, šelpia 
savo narius, patekusius Į vargą, 
ir palaiko savųjų tarpe katali
kišką dvasią. Postas turi apie 
70 narių, bet yra ir daugiau 
karo veteranų, kurie galėtų 
taip pat šioje organizacijoje da
lyvauti. Posto kapelionu yra 
kun. J. A. Karalius. diktas.

K. St. R.

Ten da- 
Daugelis 
laisvalai- 
veteranai 

Jonas Obelims

SAULĖTA. MALONU. PATOGU
Hollvuoodo Apartamentuose

Tai gražiausia ir |»alugiausia vietą atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
laimėmis. Apartamentai yra pirmo* rūMre su visais pato
gumai*. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabejo
jame. kad būsite įtenkinti.

Mr. 6 Mrs. los Yasauskis
17’20-24 Bacham Slrret,
♦.•« ? ®r • • •? • s • • e s ?e * •

w«od. Florida ;
................... •«■•••

ce” vakarą. Įvairiais kostiumais 
ir originaliom kaukėm pasipuo
šęs jaunimas turėjo daug juoko 
kai negalėjo vienas kito atpa
žinti net ir artimiausi draugai, 
šis jaunimas susirenka kiekvie
ną penktadienio vakarą i šv. 
Alfonso parapijos salę, čia 
linksmai ir naudingai praleidžia 
laiką. Kun. J. Antoszevvskis su 
visu komitetu daug rūpinasi, 
kad tie vakarai būtų Įdomūs ir 
patrauklūs.

40 metu vedybinę sukaktį
lapkričio 2 paminėjo Anta

nas ir Konstancija Adomaičiai, 
šv. Alfonso parap. klebonas 
prel. L. Mendelis aukojo jų in
tencija mišias. Jubilijatai kar
tu su visa šeima dėkojo Dievui 
už gautas malones per visus jų 
laimingo gyvenimo 40 metų. 
Po pamaldų vaišės vyko jų na
muose. A.K. Adomaičiai yra 
uolūs šv. Alfonso parapijos rė
mėjai ir dalyvauja visame lie
tuviškame veikime. Užaugino 
gražią šeimą, kurios tarpe šią 
sukaktį ir praleido. Vaikai linkė 
jo tėvams laimingų ir ilgiausių 
metų.

Sodalietės
lapkričio' -14, penktadienio 

vakarą, šv. Alfonso parapijos 
salėje ruošią linksmą ‘Bingo 
Paity' ir kviečia visus dalyvau
ti. Bus gera proga pasimatyti 
su senom savo pažįstamon ir 
linksmai praleisti vakarą.

Ramovėnai
šiemet ypatingu būdu pami

nės Lietuvos kariuomenės at
sikūrimo sukaktį lapkričio 15 
Autobuasis nuo lietuvių svetai
nės važiuos Į Arlingtono kapi
nes, ten pagerbs Nežinomo Ka- 
reivo kapą, padės gėlių prie 
Lietuvoje žuvusio kario Harris 
kapo.

Tos pat dienos vakare Balti- 
morėje lietuvių svetainėje bus 
iškilmingas posėdis. Į kuri pak
viesti Baltimorės ir apylinkės 
JAV kariuomenės karininkai ir 
atstovai iš Įvairių veteranų or
ganizacijų. o taip pat ir lietu
vių veikėjai. Programos meni
nę kalį išpildys skautų vyčių 
oktetas iš Brooklyno. Visi kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Mirė
Mateušas Medišauskas, senos 

kartos lietuvis, paskutinius sep- 
tyneris metus sūkiai sirgęs, mi
rė spalio 25 Palaidotas spalio 
29. po iškilmingų pamaldų šv. 
Alfonso bažnyčioje. Mišias au
kojo penki kunigai. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdusi žmona Uršulė, sūnus 
Antanas ir duktė Gertrūda.

K lementi na Doberienė, taip 
pat senos kartos lietuvė, stai
giai mirė savo namuose West 
Pratt St. spalio 30. Penki ku
nigai už jos sielą aukojo mi
šias lapkričio 3. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdusios dukterys: Marija. 
Thelma. Bert ha ir sūnus Bene-

Į IŠ VISUR I
—PAPIGINTA <AINA Dar

bininką galima užsakyti nau
jiem skaitytojam Kaladę šven
čių proga. Užsakant 1959 me
tams kainuoja tik 5 dol. Pada
rykite malonumą savo artimie
siem. Už tą pačią kainą gali
ma laikraštį užsakyti Lenkijoje 
gyvenantiem, vargstantiem Vo
kietijoje neturtingiem seno
liam ir‘esantiem prieglaudose. 
JAV. Jiems laikraštį galima už
sakyti prisiunčiant 5 dol. ad
resu: Darbininkas. 910 VVillou- 
ghby Avė., Brooklyn 21. N.Y.

— Darbininko 1959 metų sie
ninis kalendorius jau pasiekė 
mūsų skaitytojus. Jis yra pen
kių spalvų, iliustruotais religi
niais ir tautiniais vaizdais. Ka
lendorius kasmet leidžiamas 
kaip Darbininko priedas, bet 
visada atsiranda suprantanėių- 
jų. kad lietuviškajai spaudai ne
lengva verstis ir teikiasi savb 
auka Darbininką paremti. Už 
tai nuoširdžiai esame dėkingi. 
Kas norėtų daugiau kalendo
rių gauti, prašomas kreiptis ir 
Darbininko administraciją; kai
nuoja viena doleri.

— Prel. Pr. Juras išleidžia 
kun. J. Vaišnoros. MIC, parašy
tą knygą “Marijos garbinimas 
Lietuvoje”. Knyga Italijoje jau 
baigiama spausdinti ir netru
kus pasieks Ameriką.

—Putnamo ateitininkės ruo
šia literatūros vakarą ir rudens 
šokius lapkričio 15. Programa 
prasideda 6 v.v. Kviečiamas a- 
pylinkės jaunimas.

— Balfo seimo metu. lapk. 
30. sekmadieni, Sv. Trejybės 
lietuvių bažnyčioje Nevvarke 
pamaldas laikys vysk. V. Briz- 
gys. pamokslą sakys prel. Pr. 
Juras. Pamaldose dalyvaus ir 
angliškai sakys pamokslą Ne- 
vvarko arkivysk. Jame R. Bay- 
lay.

—Anicetas Simutis, Lietu
vos vicekonsulas, lapkričio 22 
kalbėjo lietuvių respublikonų 
klube Philadelphijoje to klubo 
50 m. sukakties proga. Klubui 
vadovauja Eduaras D. Venskus.

— Tėv. Alf. Bernatonis, ka
pucinas. lietuvių sielovados 
tvarkytojas Vokietijoje, atvyks
ta į JAV. Jisai dalyvaus Balfo 
seime Neuarke lapkričio 29-30.

— Thompsonville, Conn.. šv. 
Jurgio lietuvių draugija lapkri
čio 7 mini auksinę sukakti. Ta 
pačia proga bus prisiminta šv. 
Kazimiero 500 metų gimimo su
kaktis. Marijos apsireiškimas 
Šiluvoje ir Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 40 metų 
sukaktis. Bendras minėjimas į- 
vyks tautiniuose namuose, 
Church St., 7 vai. vak. Banke
tas —3 dol.. šokiai nemokamai. 
Kviečiami lietuviai iš Hartfor
do. Springfieldo. Westfieldo ir 
kitų lietuvių kolonijų.

— Floridoje kas ruošiasi ato
stogauti. smagiai ir pigiai gali 
pasilsėti Jasauskių viloje. 1724 
Buchanan St.. Holiyvvood. Flo
rida. Apartamentai yra pirmos 
rūšies su visais patogumais. Lie
tuviai svečiuojasi pas savuo
sius.

Priemamiausiemis kaino- ; 
mis su labai gerom išsimo- ; 
kėjimo sąlygom ir prista- : 
tymu i vietą patarnauja I 
visiem lietuviam

BALDŲ 
KRAUTUVE

kurioje galima gauti visam 
butui inodemiškiausi bai
liai. Įvairiausios lempos. i 
vaikam lovutės, virtuvės ' ' 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA (VAŠKIENĖ 
IJTHTANTAN 

n’RNrn'RE co.

366 Broacfaav,
Su Boston 27, Mas*.

Off. Tclph. AN 8-4618 
Bes. AN H-5S61
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DARBININKAS

Lietinių Enciklopedijos talka

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ

40 valandų atlaidai prasidėjo

YRA 100%
APDRAUSTI

Žibalo krosnis

mu,

16 Wahiut Street,

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn

Tel. BA. 9-1 181

Metinė šv. Pranciškaus para
pijos vakarienė jvyko spalio 26. 
Žmonių buvo pūna salė. Pelno 
gauta 642.50 dol.

GLOBĖ PARCEI
SERVICE. INC.

Phitadelphia 6, Pa 
tVAhnrt 5-3155

— LB I apyL valdyba vykdo 
tautinio solidarumo įnašų rin
kimą. Įnašus įmokėti taip pat 
galima vaidybos nariams ; po 
pamaldų šv. Jurgio parapijos, 
salėje. Nė viena organizacija 
negali laikytis be nario mokes
čio, atiduokime savo dalį ir LB.

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi- N iai

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asemeni- 
nis reikalas, o vaisius visų lie
tuvių sutelktinių pastangų, vai
sius, deja, tik laisvame pasau-

4102 Archer Avenue 
CHICAGO 32, ILLINOIS

Įdainavo Alice Stephens an
samblis Chicagoje. Plokštelėje 
yra įdainuota 17 kalėdinių gies
mių ir liaudies dainų. Tokių 
giesmių ir dainų vargiai kur ki
tur rasite. Įdainuota parinkus 
23 gražiausius balsus, akompa
nuojant orkestrui ir vargonais. 
Plokštelė yra Hi-Fi ir tinka il
gam grojimui.

— Lapkr. 15 LB apylinkės 
Vaidilos teatras penkmečio su
kakčiai paminėti stato * premi
juotąją A. Landsbergio dramą 
"Penkis stulpus turgaus aikštė-

GRAMEKCY
744 Broad St, Newark 2, N. J. 

Dept D A.

skolino vietos Liet. Bendruo
menės apylinkė ir kt., dalį pri
sidėjo pats ansamblis — ir ši
taip atsirado Čiurlionio ansam
blio namai. Kas šiandien važiuo
ja IVestern Reserve universite
to rajono Magnolia Dr. gatve, 
randa jau lietuviškus namus su 
skoningu įrašu “Čiurlionis”, čia

rapiečiai gausiai • lankė bažny
čią ir pasinaudojo tiekiamais 
atlaidais.

reguliaraus ir 1’4 extra)

yra dabar ta vieta, iš kurios lie
tuviška daina sklis ne tik . patį 
Clevelandą, ne tik į visą Ameri
ką, bet ir į visą pasaulį, kur tik 
lietuvis gyvena ir savos dainos 
ilgis. , -

Spalio 18-19 įvyko oficialus 
šių namų atidarymas. Jis buvo 
pradėtas banketu su naujų gar
bės narių pakėlimu (šį kartą 
ši garbė atiteko J. Augaitytei, 
J. Krištolaitytei —Daugėlienei,' 
dr. S. Biežiui, K.S. Karpiui ir 
inž. P.J. Žiūriui), sekmadienį šv. 
Jurgio baž. įvyko pamaldos 
su čiurlioniečių giedojimu, po 
pamaldų kun. P. Dziegoraitis 
darnus pašventino ir svarbiau
siojo rėmėjo SLA atstovas dr. 
Biežis su ansamblio meno va
dovu muz. AK. Mikulskio per
kirpo tautinių spalvų kaspiną 
prie įeinamųjų durų. Kiti reikš
mingesni atidarymo momentai 
— gražus ir prasmingas kun. 
Dziegoraičio pamokslas bažny
čioje, ąžuoliuko sodinimas prie 
namų, meno kūrinių priėmimas 
(dail. Vytautas Raulinaitis pado
vanojo didelę lietuviško Rūpin
tojėlio skulptūrą ir gipsinį Vy
tį su Vilniaus herbu, iš dail. 
Rūkštelės -yra nupirktas paveiks
las “Sekmadienis Lietuvoje”), 
iškilmingasis posėdis.
čiurlioniečiai savo namus my

li. Savo jėgomis ir darbu juos 
atsiremontavo, iš vidaus ir lau
ko nusidažė. Kiekvienas turėjo 
atiduoti po keliolika valandų, ir 
tai jie padarė. Tai gražu. Dėl to 
jų namuose jauku ir šviežia. 
Daugiausia viskuo rūpinasi pats 
ansamblio valdybos pirm. J.P. 
Nasvytis. Mūsų linkėjimas: 
skambėk kaip skambėjusi, lietu
viška dainele, mus guosk, stip
rink ir vienyk.’"

118-125-138 ORCHARD ST., GR 5-4525
COR. DELANCEY, N. Y. C.

Pastaba: Nebūna * normalu, 
bet atsitinka, kad tą pačią dieną 
įvyksta du parengimai. Dėl to 
sekime LB apyl. valdybos pra
nešimus ir registruokimės jos 
parengimų kalendoriuje. Skam
binti tek: MU 1-5378.

; CYO parapijos jaunimas ruo
šia muzikinį vakarą “Minstrel 
Show”; režisuoja Irena Libbey.

NAMŲ ADRESAS 
106-55 95th Street

1.35 Brnn»twav prie Bedford Avcnue 
”9 Eastern Parkway prie Nostrand Are. 
Member Federal Insurance Corporation

116-55 Quecns Blvd.
Tel. VI. 3-1477

Kreipkitės Į ANTANĄ EVergreen 8-4781 j 
..... .

8. Pamokslams sakyti pakvies
ti: preL Pr. Strakauskas iš 
Brocktoho, kun. A. Kneižys 
iš Bostono ir kleb. kun. F. Nor- 
butas iš Norwoodo.

Dirba įgudę darbininkai 
Nereikalaujame įmokėjimu • Lengvos išsimokėjhno 

sąlygos • Ligi 84 mėnesiu

Phfladrlphia 23, Pa
POpiar 5-9110

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

Užsiprenumeravusieji iki 
gruodžio 15 iš leidyklos nemo
kamai gauna: 1) Vinco Krėvės 
Raštus—pilną komplektą (kom
plektą sudaro 6 tomai, kurių 
trys tomai jau išleisti, o ket
virtasis spausdinamas; 2 Lietu
vos Žemėlapį ir 3) Jono Balio 
“Lietuvių Dainos Amerikoje”.

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

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

Jau išėjusius LE. tomus nau
jieji prenumeratoriai gaus iš
simokėtinai pageidaujamomis 
sąlygomis. Už vėliau išteisimus 
tomus mokama normalia tvar-

rtuomenes minėjimas, rengia 
LVS Ramovės Clevelando sky
rius.

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostoliu atlyginimo.

— Lietuviai prekybininkai 
ir verslininkai įvairiais būdais 
parema kultūrinį mūsų gyve
nimą. Tuo jie nusipelno visų 
mūsų paramos:' pirkime pas 
juos.

Eilę metų bastęsis iš vienos 
* vietos į kitą, repeticijas daręs 

saliūnuose ir kitose nugėrimų 
vietose, £iulionio tautinio me
no ansamblis šių metų pavasa
rio pabaigoj įsitaisė nuosavą pa 
stogę. Pagrindinius pinigus (23 
tūkst. dpi. su viršum) pas
kolino SLA. tūkstantį' doL pa-

40 valandų atlaidai 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje buvo spalio 19-

S. Bfeckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

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

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis. negu už pasiūtas suknelės 

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

At Įkinkykite i bet kurį mūsų 
skyrių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyt: kims paliudytą kcpi.ia ap- 
draudos polis<> nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

Dainų mylėtojai, jei norite < 
įsigyti tą naują Alice Stephens X 
ansamblio plokštelę “Iš rūtų % 
šalelės” prieš Kalėdas, prašom y 
dabar siųsti užsakymą kartu su $ 
čekiu — $4.50. Jei plokštelė 
reikės paštu siųsti, kainuoja 5

X

Mirė
Vincas Navickas, , senosios

— Lapkr. 29 Lietuvių Stud. 
Santaros Clevelando skyriaus 
koncertas su šokių vakaru.

Gruodžio 6 lietuvių radijo 
klubo vakaras su A. Landsber
gio dviejų veiksmų dramatine 
poema "Vėjas gluosniuose4.

— Gruodžio 31 LB I apylin
kės Naujųjų Motų sutikimas 
lietuvių salėje.

— 1959 sausio 17 LB I apy
linkės rengiamas jaunimo vaka-

Vargonais groti mokosi Vyte
nis Vasyliūnas ir jo sesuo Rasa. 
Pirmasis studijuoja fiziką Har
vardo un-te ir lanko N. Angli
jos konservatoriją, antroji mo
kosi sociologijos Emanuelio ko
legijoje ir ten pat mokosi var- 
gonauti. Chicago Comervatory, 64 E.

SJ. Van Buren Str., Chicago 5, IIL

(PETRAUSKAS)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

Alum, apvadai 
Alum, durys 
Alum, langai 
Antlangės 
Apmušalai 
Atnaujinimai 
Atsarginiai laiptai 
Atspara vandeniui 
Atspara vėjui 
Cemento darbai 
Celotex lubos 
Dažymas 
Dekoravimas 
Elektros laidai 
Gaisro apsauga 
Garažas 
Grindys 
lakmenijimas

Teiraukitės nemokamo darbų įvertinimo

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

1991 Broadway 
NEW YORK 23. N. Y 

TMtphone; LYceum 5-0900
- 190 West Broadway 

SO BOSTON 27, M A SS

SPEOLALČS KA1EMNIAI 
SIUNTINIAI | UETUVĄ

Siuntinys H ......................
5 svarai be kaulų kumpio
5 svarai sviesto
5 svarai taukų
5 svarai cukraus

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2. N. T.

TeleL GR 54UM
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

Trl-phone: ANdrevv 8-8764
261 Market Street
NEWARK 2. N. J.

Tel.: M Ark et 3-1968

SPECIALUS Nr. 3 .....___ $32.83

1000 gr. puikios braziliškos kares
1000 gr. vpkiškos kakavos
1000 gr. taukų
1000 gr. sviesto
3000 gr. cukraus

250 Ceylono arbatos
500 gr. vokiško šokolado
500 gr. 45% riebumo sūrio

1000 gr. ryžių
500 gr. džiovintų persikų 
200 amerikoniškų cigarečių SIUNTINIAMS I LIETUVAI

Tamsia rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
h svarfcama. moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninėa medžiagos parduodamos griežtai urmo 
<whoieaale) kainomis.

PRIE CITY SAVINOS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 

Mūsų kainos vyrų drabužiam* prasideda-nuo 94Į0 už pilnų eilutę

dr. frederick sanger, kartos lietuvis, palaidotas po
40 metų, profesorius iš Cam- pamaldų iš Šv. Kazimiero
brtoge universiteto Anglijoje, narapilOS bažnyčios. BUVO UO-
laimėjes šių metų Nobelio pre- 5 5. . . __ _
mijų ui darbus chemijos srity. 1US ŠIOS parapijos narys.

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

Jūsų pačių interese turėti 
re;kalus su patikima bendro
ve. kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni- 

tidžiu ir groitu patarna
vimu.

Gantus paštu siuntinius 
mos pakvituojame ir pasiun
čiu me sąskaitas per 24 valan
das.

Turėklai 
Tvoros 
Vaizdiniai langai 
Vamzdžiai 
Valymas garu 
Verandos 
Virtuvės 
Vonios
Venec. užuolaidos

SPECIALIAI MOTERIMS $76^0
3% yds 100% rilnones 

medžiagos pelitui
3 yds 100% vilnonės medžiagos 

moteriškam kostiumui
6 yds pamušalo (Rayon)
3 yds 100% vilnonės medžiagos 

suknelei
8 yds rayon medžiagos suknelėms 

ir bliuskutšms
8 yds medvilnės medžiagos vasar. 

suknelėms ir bliuskutėms
šis skelbimas jums sutaupo 

50 centų
Tik iškirpkit jį ir pridėkit kartu 
su jūsų užsakymo laišku. Toks 
siuntinys jums kaštuos 50 centų 
mažiau. Prašykit mūsų katalogo 
dovanų siuntiniams ir vaistams.

Mūsų firma tarpininkauja per
siųsti pinigus j Lietuvą — USSR 
specialiu 10 rublių už dolerį kursu. 
Kreipkitės j mus. Turime visus lei
dimus ir esame apdrausti.

lapkričio 7, baigiasi lapkričio Parapijos choras mokosi nau- 
-------------------------------------------- jų mišių — Anton Bruckner 

Missa C dur.
Insuliacija Stogo dengimas
Izoliacija Stogo langai
Kitavimas Stucco darbai
Laiptai šaligatviai
Langai šaldymas
Mūrijimas šildymas
Namo apmušimai Takai
N rta vimas 
Pagražinimas 
Pakopos 
Palėpės 
Pamatai 
Pastogės 
Perkeitimai 
Plytelių darbai 
Prakasimai 
Prieangiai 
Priestatai

Siųskit užsakymus kartu su 
čekiu:

Alice Stephens Ensemble,

21 d.d. Pamokslus sakė tėvas *‘kurtaf'
Kęst Butkus, OEM. prahciško- P>™imnku trinktas kun. A. 
nas iš Kennebunkport. Me. Pa- Klunas-

Parcel Globė skyrius įsteig
tas ir Lawrenęe; žmonės paten
kinti, kad nereikės su siunti-

Vietiniai meno mylėtojai, ne
laukite paskutinio momento, 
nes plokštelės sparčiai parduo
damos ir užsakytas skaičius 
mažėja. Nepalikit be “Iš rūtų 
šalelės” ploktelės.

Užsakymai iš Kanados, Pie
tų Amerikos ir kitų tolimų vie
tų — sparčiai plaukia.

Jie bus pirmiausia aprūpinti.

IŠPARDAVIMAS—PROGA
- Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
nuopelnai atitinkamai priklauso 
visiems tiems, kurie bet kuriuo 
būdu prie šio didelio darbo pri
sideda. Darbas kilnus, nes lietu
vių tautos ir valstybės kančios 
ir vergijos metais, jis skiria
mas jos garbei ir pasididžiavi
mui. Darbas prasmingas, nes 
skirtas ne tik mokytis ir pra
turtinti kiekvieno mūsų žiny
ną, bet yra būdas.ir priemo
nė išlaikyti lietuvių kalbai ir 
lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje, sutelktinėmis jėgoms 
sugeba tokį milžinišką darbą 
padaryti?

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

Laukiame atsiliepiant.
Lietuviu Enciklopedija, 265 

C St., So. Boston 27, Mass.

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

ROMAN FUNERAL CHU’EJ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 Mt Vernon Street

37

y.
i

6446 Michigan Aventie 
DCTROIT 10. MICHIGAN

NORKAS FUNERAL GHAPELCLEVELAND 3. OHIO

IJLIDOTUVIV DIREKTORIUS
PAIT P. NORKUS

Mandagus patarnavimas mirusiems

Skambinti tel. HYnctnt 7-4677knytMe

T-l.: TAihmoo 3-7560
1313 Addi-.on Road

Telef.: FRontier 6-6399

T-l-phone: UTah 1 0807
683 Hudr.on Avcnuc
ROCMESTER. N. Y.

Trl*phone: BAkee 5-5923
346 — 3rd Avenue

PITT9BURGH 22, RA.
Telephone: GRant 1-3712

Reik įlinkite Telefonu raštu
. paskutinę Informacijų

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

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių |*>buvių ir pan. 
nuotraukų, norite atnaujinti .seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis jdtdaVys

IT! Mrnnhan St., Ridcerrood. Brnokl.vn, N. Y

FUNERAL ROME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

90 MARLE AVENUE. HARTFORD, CONN.

Makx>i«| patarnauja t'.rtuvtama naujai JruoMoe patalpose 
prieinama kaina 1460 North 29th Street Philadelphia 21, Pa.

POplar 9-3231



SPORTAS
Liūdna* savaitgalis

Mūsų pirmoji vienuolikė vėl 
prakišo pirmenybių rungtynes 
1:4 (0:1 Žaidė) suHota SC. 
Mūsiškiai: Hlavac; Kerkes (Vait
kevičius, Daukša; Krušinska^ * 
Steponis, VasRionis I (Jokūbai
tis); Vasilionis H, Butrimas, Re- 
mėza, Budreckas, Didžbalis. 
Mūsų komanda pradžioje laikė
si. Dgą laiką pasekmė buvo 1:1, 
Pakriko tiktai antrojo kėlinio 
gale. Po dviskalifikacijos pir
mą kartą vėl žaidė Didžbalis, 
kuris su Remėza buvo mūsų 
geriausi puolikai

Rezeirvinė, surinkusi vos de
vynetą žmonių,, pralaimėjo 1:5. 
Mažučiai debiutavo šeštadienį. 
Prieš geriau paruoštą Newarko 
ukrainiečių ekipą jiem teko nu
sileisti 0:11. Gerai žaidė Bud
raitis, Vasiliauskas, Paprockas 
ir Mrozinskas. Mūsieji laikėsi 
tik devyni.

LAK krepšininkai pirmąsias 
pirmenybių runktynes prakišo 
St. Marks komandai 48:57. Žai
dė ir taškus gavo: Lepikas —

<0 ŠACHMATAI

H-6, Daukša -4, Sirusas -2 ir 
Gintautas .- 0.

Ateinantį savaitgali
Mažučių ekipa šeštadieni žai

džia antrąsias pirmenbių rung
tynes su Minervos komanda. 
Vieta — Hillside Ovai, Belle- 
rose, L.I., laikas — 3:30 vai.

LAK krepšinio ekipa tą patį 
šeštadienį 7 vai. vak. žaidžia 
YMCA pirmenybių rungtynes 
su American Midgets.

Sekmadieni mūsų futbolinin
kai žaidžia su Blue StrasfJeffer- 
son Fields, Manhattan) Pirmoji 
pradeda 2:30 vai., rezervinė — 
12:45. Renkamasi Ginkaus sve
tainėje, rezervinė — 11:30, pir
moji —1:00. Vartuose maty
sime jaunąjį Reventą, nes Hla
vac yra atleistas.

D'Ambrosio Ecclesiastical
Art Studios

Paiating — decoratiag — statues — stations 
wood and marble altais

Expert and highly specialized designers and eraftsmen of the D'Am- 
brosio Ecclesiastical Art Studios will consult with you to discuss, 
suggest and select coiors, decorations and mūrais most appropr ate 
far your chnrch or chapel. These experts combine dignity. character, 
beauty and authenticity of stylewith econcmy, to give yoa superior! 
work and štili keep within your spending possibilities. That is whyl 
the D’Ambrosio Ecclesiastical Art Studios ,has grown from its begin-j 
ning, 33 years ago, to a natkmally known Crm, with distinguishedj 
elients from coast to coast I

COLOR SKETCHES AND ESTI MATĖS SUBMTTTED 
VVTTHOLT OBLIGATION

GERIAUSIA KAUDDtt DOVANA

D'AMBROSIO ECCLESIASTICAL 
ART STUDIOS

98 Wen A»».,P«iham Manor, N. Y. PEIham 8-2285

Didžiausia!" pnairlnklmna kntaliklAkų knynrų Bmoklynn diecezijoje. 
Aprūpiname knygomis dvasiškius ir pnsautl^lUB.

Aktualiausios šiuo metu katalikiškos knygos:
Kristaus gyvenimą* — vysk. F. Shrnn: Evangeliją latorlja — Knmt & Cos; 
In tha Whot« Christ — Ouerry: The Edge of Tomorrow — Dooley; Three 
Cardinals — Reynolds: Lunacy & Letters — Chesterton; Nuo Markso Iki 
Kristaus — Vpp: *v. Tereets autobiografija — Knox; The World to Come 
— Gl*a»on; James Gillis. Paullst ■— Flnlcy.

the CATBEDIAL shop
166 Renatu St, ULater S4M6Ž Bmkfrs 1. N. Y.

gupės įėjo jugoslavai, čekai, 

riose laimėjo trečia vietą.

JAPONIJOS ministeris pirmi
ninkas Nobruske Kishi su St. 
Louis Cardmals beisbolistų ke
pure.

bes, Metropolitan Chess lygo
je; Lietuvių B komanda (A. L 
ųaška, S. Kazlauskas, Rimas 
Karosas, Ged- Kuodis ir Algis 
Makaitis) vyksta į Boston Col- 
lege, kur susitiks sū kolegijos 
komanda. Rytoj, lapkričio 8 d. 
į So. Bostono L.P.D-ją atvyks
ta Boylstono klubas, kuris rung
sis su lietuviu A. komanda 
(Ged. ir Leopoldas Šveikauskai 
P. Kontautas, A. Keturakis, J. 
Starinskas). Rungtynių pradžia 
7 v.v. Lapkričio 14 d. į So. 
Bostoną atvyks. Boylstono B 
komanda, rungtynėms su lietu
vių B. Lapkričio 15 d. lietuvių 
pirmoji komanda vyksta į Cam- 
bridgę “Y” rungtynėms su Bos
tono čempionu. ,

Bostono LSK Dainava ir Šach- 
metų klubas sekmadienį, lap
kričio 9 d. So. Bostono L.P.D. 
salėje 6 v.v. turės bendrą va
karienę su šokiais. Orkestrui 
vadovaus Herkulis Strolia.

Žukaitis žaidė Daytono ko
mandoje prieš Cincinnati. Jis 
sužaidė lygiomis su Lajcik; 7 
lentoj. Laimėjo Cincinnati, san
tykiu 12-10 tš.

S. Reshevsky, JAV didmeis- 
teris, šiuo metu dalyvauja tarpt 
turnyre Izraelyj, greta L. Sza- 
bo (Vengrija), R. Wade (N. 
Zelandija), K. Vandenberg (O- 
landija, Burštein (Prane.), Dun- 
kelbum (Belgija), I, Branicki 
(Lenkija) ir kt

Latvis L. Endzeiina laimėjo 
antrą vietą pasaulio korespond. 
šachmatų p-bėse, kurios truko 
kelius metus. Pasaulio čempio
no vardą koresp. lošime laimė
jo Sovietų didmeisteris .Rogozi- 
nas, sukoręs 11 tš. (iš 13), 2-3 
v. Lucis Endzelinš, Australija 
ir Lottar Schmidt, Vak. Vok. 
10 tš. Sveikiname L Endze- 
linį su dideliu laimėjimu! L. 
Endzelinš gyvena Adelaidėje, 
penkis kart laimėjo Pietų Aus
tralijos meistro vardą. Endzelinš 
draug su mūsų Romanu Arlaus
ku yra Australijos komandos 
dalyviai; šiuo metu* rungiasi pa
saulio p-bių baigmėje.

P. Vaitonis, viename laiške 
iš pasaulio komandinių p-bių, 
Mūnchene, pasisako, kad Kana
dos komanda ka^ kur atidavė 
taškus, dėl perdėto įsitikinimo 
apie savo pajėgumą. Pav. rung
tynėse su silpnoka Portugali
jos komanda, Vaitoniui buvo 
leista “pasilsėti’, o įkeltas bu
vo atsarginis žaidėjas, iš įsiti- labai nuobodus ir nieko įdo- 
kinimo, kad vistiek sutvarkys maus neįvyksta. Motina kasdien 
portugalus vienok rungtynės nuo ankstaus ryto išeina į dar- 

Atfetas baigėsi 2-2. Į p-bių baigmę iš jų bą, namo grįžta tik pavakare, 
tėvas daro tą pat ir prie to dar 
sirguliuoja. Ruošėsi nužudyti tė
vus ir. pati nusižudyti. Pana
šių žinių spaudoje dažnai pasi
taiko ir yra didelis reikalas jau
nimo auklėjimu susirūpinti.

Užmušė iš nuobodumo.

Houston, Texas, 16 metų mer
gaitė užmušė savo 14 metų bro
liuką. Ji verkdama policijai aiš
kinosi, kad tai padarė dėl to, 
kad namuose gyvenimas yra

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

HEARING AIDS

WHITE PLAINS, N.Y. — Klau
sos aparatai išnuomojami už 
vieną dolerį į savaitę. Kreiptis 
į Acousticon, 55 Court St, 
White Plains, N.Y. WH 6-4878

HELP W. FEMALE

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

SPECIALITY SKOPS

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

VOCATIONS WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

Paaukokite savo gyvenimą Kris
tui ir Jo Svč. Motinai Marijai pa
dedamos Jaunom mergaitėm Jų 
problemose, stokite i

Gerojo Ganytojo seserų 
Vienuolyną

Jų veikla:
Artimo meilės darbai, mokymas, 
ligonių priežiūra, slaugymas, ku
nigams pagalba ir Lt 

Pageidaujamos baigusios aukš
tąją mokyklą.

Tolesnių informacijų klausti:
MOTHER SUPERIOR 

Convent of the Good Shepherd 
226 Sussex Avenue 
Morristovvn, N. J.

RELIGIOUS ARTICLES Mount Vemon 4-8438

ANGELO'S ART CENTER

1311 St. Nicholas Avė.
New York City, N.Y.

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

SPECIAL SERVICE

ST. PATRICK S CONVENT

priima nakvynei seseris išti
sus metus.

Skambinti GRanite 4-9867

T. V. SERVICE

T.V. PATAISYMAMS kreipki
tės i Joe's T.V. Vienas doleris 
už atėjimą ir dalys. Garantuo
tas taisymas jūsų namuose. 
Bronx — Manhattan nuo 9 A. 
M. iki 11 P.M. kiekvieną die
ną. Jei nereikia taisyti — ne
mokate. TA 2-0173

REAL ESTATE

St. Mary's parapijoj, Valley 
Stream — prabangus, Colon ti
po, 8 metų senumo, 6 dideli 
kamb., 1 su puse vonios, apsau
gai nuo saulės kamb., garažas, 
H—W alyvos • šildymas, 3 bal
konai link geležinkelio stoties, 
pož. traukinys, autobusų susi
siekimas, arti bažnyčios ir mo
kyklos, kiti priedai. Kaina 24, 
500 dol. Savininkas VA 5-1456; 
LO 1-8085.

REAL ESTATE

PLAINVIEW — NASSAU 
COUNTY prie 01d Country Rd., 
neįkainuojamos vertės nauji 7 
kamb*namai, 2 aukštų, 17,490 
ir 18,490 doL įskaitant ir įreng
tą rūsį, žaidimams kamb. ir 
garažą. Pagrindinio įmokėjimo 
nereikia karo veteranams.

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

YONKERS — Gražus ūkio (ranchl 
namas su 3 miegamaisiais, 1*4 vo

nia, visas tinkuotas, vėtrai atsparūs 
langai su sieteliais, didys:s kambarys 
40 pėdų. Šeimyninis 45 pėdų, veran
da nukreipta į'upę, arti katalikiškos 
įstaigos, kaina 138.000. Teirautis pas 
savininką MU 5-8356. YO 9-4166.

BUSSINES OPPORTUNITY

STATEN ISLAND. — Lunchoo- 
nette, kuri aptarnauja iki 
4400, gera pkoga įsigyti labai 
žema nuomos kaina, gerom są
lygom sutartis, puikiai įrengta. 
Arti katalikų rezidencijos, pa
deda pasninkai Skambinti bet- 
kuriuo metu GI 7-9295

VYT BELECKAS, savininku*

Baras, sale vestuvėm

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

VINCENT RUSSO
PR 2-7596 IN 9-8488

kimams, etc.
1X83 MADISO.N SI BR<M>KI.YN

CHILD CARE

SPALVOTA MOTINA 

prižiūrės jūsų vaikus jos na
muose dienos metu. Geriau-

REAL ESTATE

Parduodama 50 akrų pieno 
farma su dviem daržinėm ir su 
5 kambarių ir porčių rench sti
liaus namu. Susisiekimassumo- 
kykla autobusais. Kaina $20,000 
Bainbridge, N.Y. Skambinti SP- 
encer 9-7057.

!>| EV 2-95RB

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 
Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.

Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 
prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai.
Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vaitaitį

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

t PAUL’S RESTAURANT |
| UQUORS - BEER - WINES i

j SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI g
& šeštadieniais, sekmadieniais g
X Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras |
X Sav. P. Višniauskas g
X $1 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771 |

E. HEMPSTEAD, L.I. — Par
duodamas namas katalikiškoje 
aplinkoje. Visas plytinis (brick 
dormered) Cape Cod stiliaus, 
4 miegamieji, 2 vonios, jreng 
tas rūsys, kamb. skalbimui, sie
telių veranda ir kiti langai, au
drom atsparios tvoros, daug ki
tu patogumų. Kaina 18,000 dol. 
IVanhoe 6-4578

R epublic 
Wine & Liquor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

WANTAUGH, L.I. — St. James 
parapijoje parduodamas namas, 
Central Hali Cape, 4 dideli mie i 
gamieji, garažas, patio, aptver- ; 
ta, daug kitų privalumų. Kai- ! 
na $17,000. PErshing 1-5045..

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

Maria Regina parapijoj, Sea- 
ford, L.I., šešių kambarių ūkio 
namas (ranch), pusantros vo
nios, penkių metų senumo,- di
delis sklypas, skiepas, patio, 
G.L Mtge. 13,200 dol. Bus sta
tomas mokykla. Kaina 17,490 
dol. Savininkas 1303 Shaw PI., 
CAstle 1-2182.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im-

vyno.

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

New Rochelle — Colonial, 
8 su puse kambarių, 3 su puse 
vonios, didelė veranda, patio, 
indams plauti mašinos, arti su
sisiekimo, arti katalikiškų in
stitucijų. 25,000 dol. NE 6-4965

St. Rose of Lima parapijoj, 
Massapeųua, LI., — 16,500 dol. 
gražus, didelis plytinis su čer
pių stogu, cape stiliaus namas. 
4 dideli miegamieji, 2 didelės 
vonios, didelis salionas, valgo
masis, lengvai mazgojamų sie
nų virtuvė, garažas, skiepas, di
delių medžių aplinkoj. 75 x 
135. Puikioj Aplinkoj. PY 8- 
3290.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas *
Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 

naujomis, dažymas ir poliravimas

' 987 GRAND STREET

BROOKLYN 11. N. 1

iiiioiiiojanl bulu

New Rochell. Puikioj gyve
namo) vietoj, 4 miegamųjų, 3 
vonios, 2 garažai, 100 x 1600 
sklypas, nedideli obelų me
džiai, arti katalikiškų įstaigų. 
Savininkas statė. 37.500 doL 
Kaina žemiau savikainos. Sa
vininkas NE 2-8555.

ii. pirkiuini p 
Orderį).

Kreiptis —

St. Dominic's parapijoj, Oy- 
ster Bay, L.I., N.Y. Prieš 4 me
tus ištaigingai pastatytas na
mas. 4 miegamieji, 4 vonios, 
atskiras žaidimams namelis, 2 
akrai žemės puikiausioj atski
roj parko vietoj. Pėščiom len
gvai pasiekiama Sv. Dominiko 
bažnyčia ir mokykla. Tik 45 
min. iki Manhattan. Kafina 
45,000 dol. Savininkas OYster 
Bay 6-3788.

Joscph Audrusis Insiiraner

87-09 JAMAICA AVTL, WOODHAVEN 21, N Y.

TEL. VI 7-4477
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buvo tarptautinėje moterų 
parodoje lapkričio 4. Dalyvavo 
ir lietuviai vaikaL Už geriau
sius tautinius kostiumus pas
kirtos premijos, kurios atiteko 
A. Žukauskui ir D. LeveckyteL

Balto vajaus 
proga iki šiol daugiausia pa

aukojo Maspetho lietuvių para
pija — 300 doL

Juozas Ginkus, sr. 
sveikatai patikrinti paguldy

tas Lutheran ligoninėje, Ju- 
nius St, Brooklyn, N.Y. Gydo
mas dr. V. Paprocko priežiūroj.

Dail. Adomas Galdikas 
su savo naujais darbais da

lyvauja grupinėje parodoje Fei- 
gl galerijoje, 601 Madison Avė., 
New York, N.Y. Parodoje dar 
dalyvauja: Yoram Kaniuk, Vac- 
lav Vytlacil ir V. Kašuba. Pa
roda tęsis iki lapkričio 15 d.

Lietuvių Sporto Klubo 
futbolo komanda lapkričio 9 

d., 2:30 vai. p.p., žaidžia su 
Minervos komanda Hillside O- 
vaL Hillside Avė., ir 239th St, 
Bellerose, L.I.

Inžinierių —architektų
susirinkimas šaukiamas lap

kričio 14 d.,-7:30 vai. vak. lie
tuvių atletų klubo salėje, 1332 
Halsey St., Brooklyn, N^f., Inž. 
S. Birutis, jr. skaitys paskaitą: 
Automatinės kontrolės princi
pai.

Prekybos Rūmų narių 
susirinkimas

šaukiamas sekmadienį, lap
kričio 9 d., 4 vai. p.p. Free 
Baltic House, 131 E. 70th St., 
New York, N.Y.

Tuojau po susirinkimo, 4:45 
vai., vicekonsulas A. Simutis 
padarys pranešimą apie pirmą
jį New Yorko mokytoją Alek
sandrą Karolį Kuršių, nuo ku
rio atvykimo į šį kraštą kitais 

_ - metais sueina 300 metų. Pra
nai pagelbėdavo Darbininkui, ėjusią vasarą Aliaskoje medžio- 
per atostogas pavaduodavo Dar- jęs KJ. Valiūnas parodys tus įėjimas — kaip viešbuty, 
bmmko nnkeją. ttek spaustu- ekrane spalvotų vaizdų ir pa- Hill rajonas,
ve. tiek 10 bendradarbiai an?ai- ~..z. luvmuvuu

Brooklyno vyskupijos vysku
pas pagelbinihkas Edmund J. 
Beilly, Our Lady of Angels pa
rapijos klebonas, mirė pirma
dienį, lapkričio 3 d. Laidoja
mas penktadienį, lapkričio 7 d. 
Iškilmingos gedulingos pamal

dos-Our Lady of Angels baž
nyčioje 4th Avė and 73rd St, 

, Brooklyn, N.Y. bus 11 vaL

Kun. Ant. S. Petrauskas,
šv. Jurgio parapijos klebonas, 

lapkričio 11 d., 11 vaL, savo 
bažnyčioje aukos iškilmingas 
mišias už savo klasės mirusius 
draugus kunigus Pranciškų J. 
Herlehy, Vilimą J. Farrell ir 
Tomą J. Sadler.

Bronius Liogys, 
pranciškonų spaustuvės rin

kėjas, lapkričio 1 pradėjo dirb
ti JAV pašte. Jis yra Korėjos 
karo veteranas, mūsų spaustu-' 
vėje dirbo trejus su puse metų 
ir pasižymėjo kaip geras .spe
cialistas. Visada ir visur buvo 
paslaugus, malonaus būdo. Daž-

z 1M ę

.-z ' • ♦*■••**■

B:

TARPTAUTINĖJE MOTERŲ PARODOJE lapkričio 4 buvo vaikų paradas, kur pasirodė ir lietuviai. 
Kairėje: P. Leveckienė; vaikai: Kidolis, Kidolytt, Reinytė, Žukauskas, Kreųždytė, AverkaitS, Gerd- 
vilyti, Leveckytž, Kregždytė.

Tarptautinėje moterų
parodoje lietuvių pasirody

mas bus lapkričio 9, sekmadie
nį, 2 v. p.p. Invokaciją atkal- 

" bės kun. L. Jankus, kalbą pa
sakys dr. A. Trimakas. Daly
vauja operetės choras ir J. Ma
tulaitienės šokių grupė. Paroda' 
vyksta 71 Regement Armory, 
Park Avė. ir 34 St. Parodoje 
lietuvės moterys turi, savo kios
ką su audiniais drožiniais ir 
porcelianu.

Dr. Stasė Kerpytė
išlaikė valstybinius medici

nos egzaminus ir gavo gydytojo 
praktikos teisę New Yorko, New 
Jersey ir Connectįcut valstybė-

ROM
ŽINIOS—

Vienintelė tokia
Visoje Naujoje Anglijoje vie

nintelė baldų krautuvė, esanti 
lietuvių rankose, yra Lithuanian 
Furniture Co., 366 W. Broad- 
way So. Boston, 27, Mass. Vie
tiniai lietuviai čia įsigyja sau 
įvairių baldų, vaikų vežimėlių, 
lempų, kilimų, linoleumo ir kit
ko. Ir iš toliau daug kas čia 
atvyksta apsipirkti. Kartais čia 
galima gauti ir gintarinių išdir 
binių, o visados čia gausi įsigy
ti “Darbininko’ laikraštį.

Dantų gydytojai 
lietuviai So. Bostone tėra

Dainuos Stasė Daugėlienė
Pabaltiečių draugijos susirin

kime, lapkričio 9, sekiųadienį, 
3 vai. p.p., tarptautinio institu
to patalpose, meninę programą 
atliks solistė Stasė Daugėlienė. 
Jai akompanuos jos duktė Rū-

St. Daugėlienė yra baigusi 
Ukmergės mokytojų seminari
ją, ir D. Nasvytytės ritminės 
gimnastikos studiją. Dainavimą 
studijavo Kauno konservatori- < 
joje. Vokietijoje dalyvavo muzi
ko Armn solistų grupėje ir 
koncertavo įvairiose vietose. 
Dabar solistė gyvena New 
Hampshire.

Programos pirmoje dalyje pa
dainuos 'dvi lietuviškas daine
les: ‘Aš turėjau brolužėlį’ — 
St. Gailevičiaųs ir ‘Vai gražu’
— A. Kačanausko. Jos dukrelė 
Rūta paskambins Shopeno fan
taziją. Antroje programos daly
je bus išpildyta Shopeno —
— ‘Ruduo’, Drake — “Aš ti
kiu’ ir Gounod — ‘Gėlių arija’.

Harvardo universiteto profe
sorius Olav Miller, estas, paro
dys spalvotą filmą iš kelionės 
po Europą ir Skandinavijos 
kraštus. Po susirinkimo bus ka
vutė. Pabaltiečių draugijos val
dyba maloniai kviečia visus at
silankyti.

Savieji pas savuosius
IŠ ūkių (farmų) senieji lietu

viai, atvykstantieji Bostone pa
sidairyti, stengiasi susirasti lie
tuvių įstaigas, o užkąsti jie ei
na į senos pažinties lietuvių val
gyklas ar restoranus.

CAMBRIDGE, MASS.
Koncertas, kurį rengia Bal

tas paminėti Lietuvos nepri
klausomybės 40 metų sukaktį, 
įvyksta lapkričio 16 d., 3 vai. 
p.p. Symphony Hali Bostone. 
Cambridge lietuviai šiam kon
certui bilietus gali gauti pas. 
A. Daukantą, 187 Webster Avė., 
arba užsisakykite telefonu KI 
7-8533. Neatsitikime nuo kitų 
kolonijų, gausiai dalyvaukime

BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

lietuviai ir Darbininko 
skaitytojai prašomi prenu
meratos ir kitais reikalais 
kreiptis žemiau nurodomu 
adresu *

To place your advertise- 
mente and snbscription for 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly Newspaper con- 
tact:

RIMANTAS 
IVAŠKA 

lithuanian
FURNITURE CO.

366 West Broadrcay,
So. Boston 27, Mass.

Off. Telph. AN 8-4618
Res. Telph. CO 5-2546

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME
z 254 W. Broadway

South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrev 8-2590 
_____________________ ________

FUNERAL HOME

197 VVebster Avenue 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
nutary PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

, Reikale šaukite: TeL TR 8-6434

Maldos Apaštalavimo draugi
ja lapkričio 7 d. 8 vai. r. daly
vaus šv. Mišiose. Vakare po 
7:30 vai. pamaldų parapijos sa
lėje po bažnyčia įvyks susirin
kimas.

James ir Sofija Strigūnai 
lapkričio 14 švenčia 50 m. sa
vo vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Jų moterystę laimino dar
kun. Tomas Žilinskas. Sukaktu- trys: iš naujųjų ateivių jau Lie- 
vininkai už jo sielą tą dieną už- tuvoje sėkmingai praktikavusi _____ „_________  ___________
prašė mišias šv. Petro parapi- ir kaip tebeturinti, Balfo koncerte. Bilietai nuo 1.50
jos bažnyčioje. Lapkričio 16 va- , . iki 3 doL
kare Strigūnai savo prietelius geros denbstes vardą Gene Laukaiti* jau daugiau kaip

pavieniems asmenims. Priva- pavaišins Blinstrub’s Village. Stapulionienė, o iš senųjų atei metai serga ir šiuo metu guli
Balto 17-tas skyrius Juozas Kapočius ir Vincas ligoninėje. Linkime greitai pa-

praneša, kad nuo lapkričio Kasparas. sveikti.

jos bažnyčioje. Lapkričio 16 va-
Išnuomuojami kambariai BROOKLYN, N. Y.

vė, tiek jo bendradarbiai apgai- pasakos apie medžioklės nuo- ....... - A 1« a
H jo pasitraukimą, bet nuošir tykius bei Aliaskos ateities ga- Jaukus kambariai, vonia čia pat. 1 d- ifa gruodho 15 d. skelbia-
džiai linki kuo geriausio pasi- limybes. Į pranešimus maloniai -Vienas $10 savaitei; antras $7. 3
sekimo naujame darbe. kviečiami ir nenariai. kreiptis VI 6-9029. bus prašoma sunešti j šv. Pet-

r_________________________  ro lietuvių parapijos pobazny-
Br. Liogys su šeima ir savo Juozas Ginkus, tinę salę arba paskambinti AN

tėvais gyvena Woodhavene. „ pirmininkas. Ieško buto 8-5503- AN 8-1940 ir AN 8-
Bevaikė dvejų asmenų šeima 9267 

ieško 4 ar 5 kambarių buto ra
mioj vietoj Woodhaven arba _ , ..._ . - ........... J, savo namuose, East 4th St,
Forest Hill apylinkėje. Skam- griūdama nuo kėdės nusilaužė 
binti 5-7 vai. vakarais VIrginia koja Gydosi dr. J.P. Mikalonio 
7-6460.

Mielam choro nariui
Juozas Ginkus,

Ieško buto LEONUI RUDŽIŪNUI,

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

MODERNIŠKA KOPLYČIA

35th ANNUAL 35th ANNUAL
W O M E N'S

INTERNATIONAL ENPOS1TTON

Bronė Stanlcienė

priežiūroje.
Daily 1 to 10 P. M.

Admissfon $1.00—tax ind.

34th STREET and PARK AVĖ, NEW YORK, N. Y. VISI

LAPKRIČIO-NOV JER 9,
SEKMADIENI, 7 VAL. VAK.

NEW YORKO SPORTININKAI RUOŠIA

jo tėveliui mirus, 
reiškiame gilią užuojautą ir liūdime kartu

Bostono Lietuvių Vyrų Choras

VISI DALY V AUKIM!

1958 lapkričio-November 16 (sekmadienį) 3 vai. po pietų

BOSTON SYMPHOUY H A L L

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 40 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
įvyksta Baito rengiamas didelis

SIMFONINES MUZIKOS KONCERTAS

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

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

Reikalų Ved? jas

660 Grand Street
Brookiyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva
G R A B O R I U S

BALSAMUOTOJAS

231 Brdford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. S h a I i n s 
Š a I i n s k a s

William J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS


