
Svajojo būti pasaulio valdovas?
paskui buvo paversti bombą

puliaru pavojaus ir priešo ieš
koti visur kitur, tik ne bolševiz-

tai daryti.
O jeigu jis būtų priėmęs Ca- 

naris ir Papeno* siūlymą?
Atstovas Earle samprotauja 

taip:
“Jei prezidentas Roosevekas 

būtų priėmęs Papeno taikos 
siūlymą su jo vienintele sąlyga, 
esu tvirtai įsitikinęs, kad ka
ras būtę pasibaigęs vėliausiai 
1944 sausyje.

“Be Vokietijos Japonija bū
tų griuvusi. Tūkstančiai gyvy
bių ir milijardai dolerių būtų

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

3123 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APįįiesate 7-0319

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders).
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VESlNTUNrAI (air cond.) ir 

-LANGAM VENTILIATORIAI

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

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.GRAIKIJOS KARALIENE Frederiką Chicagoje apianki atomi

nių tyrinėjimų laboratoriją. Kalbasi su dr, Paul V. Harper.

“TAI K|- FAŠISTAI, AR EISITE Į DARBĄ?-
Mirus Stalinui, o vėliau su

ėmus Beriją, kaliniai tikėjosi, 
kad bus kokios nors platesnės 
reformos pravestos, tačiau, be 
vidaus režimo palengvinimo, 
nieko daugiau neįvyko. Ir’ tai 
tik patvirtino senesnių kalinių 
mintį, kad iš komunistų, kokie 
jie bebūtų, laukti ką nors ge
resnio nėra prasmės. Vistik 
dviejų galingiausių budelių pra
nykimas stovyklos administra
ciją palietė daug giliau, negu 
buvo manoma. Jau vien tik ku
rį karininką pavadinus Berijos 
šalininku, jis greit pradingdavo.
Visa stovykla neišėjo į darbą.

Gegužės mėnesio pabaigoje 
stovyklą pasiekė gandas, kad 
Kengyras neišeina į darbą. 
Daug kas iš kalinių laikėsi nu
sistatymo, kad ir Džerkazganas 
turi paskelbti streiką, tačiau iš 
pradžių nevisi su tuo sutiko. 
Be to. ir gandai apie įvykius 
Kengyre buvo gana skirtingi, 
neaiškūs.

Birželio mėnesį Džerkazgane 
Įvyko visuotinė musūlmonų 
šventė. Solidarizuodama su jais 
į darbą neišėjo visa stovykla 
— 500 vyrų. Muzulmonai 
buvo iš Rusijoje gyvenančių sa
vo draugų gavę dideles maisto 
siuntas ir visai stovyklai iškė-

J SIBIRĄ IR ATGAL (7)

EARL CLEMENT ATTLEE. 
buvęs Anglijos ministeri* pir
mininkas, keliauja »u paskaito
mis per JAV. Knoxville, Tenn., 
aerodrome sustojęs, susidomėjo 
Amerikos raketa į mėnulį.

lė pietus. Tai buvo stovyklos 
istorijoje iki tol negirdėtas reiš
kinys. Per visą dieną nebuvo 
matyti nei vieno čekisto.

O 'gandai apie Kengyrą nesi
liovė. Pagaliau visi įsitikino, kad 
ten iš tikrųjų kažkas vyksta. 
Birželio 23 (1954) ir Įvyko spro
gimas. Visa vyko spontaniškai. 
Visos pirmojo skyriaus stovyk
los be jokios agitacijos neišėjo 
į darbą. Kaliniai liepė pasitrauk
ti iš stovyklų visam administra
cijos personalui, neleido išvež
ti dokumentų iš zonos ir paskel
bė, kad derybas ves tik su at
stovais iš Maskvos. Dar tą pa
čią dieną paaiškėjo, kad čekis
tai šiam Įvykiui jau iš anksto 
ruošėsi. Jie slapta naktimis iš
vežė visas maisto produktų at
sargas i kitus sandėlius mieste. 
Kitą dieną uždarė vandens tie
kimą Į stovyklą ir Įvedė bau
džiamą maisto,davinį. Stovyklą 
apsupo vidaus kariuomenė, i- 
rengė kulkosvaidžių lizdus 
ir sargybos būdelėse vietoj vie
no. pastatė du kareivius.

Tankais varė j darbą
Kaliniai stovyklos administ

racijai raštiškai Įteikė tokius 
reikalavimus:
D peržiūrėti visas bylas; 2) pa
leisti nepilnamečius; 3 paleisti 
pabaltiečius; 4) paleisti visus 
užsienio piliečius; 5) išmokėti 
visą atlyginimą už darbą; 6) pa
keisti stovyklos viršininką Man- 
kovą,7) padidinti maisto davi
nį; 8) paleisti invalidus ir li
gonius.

Tuo tarpu už zonos (be kon
vojų. gyvenantieji kaliniai, 
nors jie ir buvo labai saugio
je vietoje, vieningai pareiškė 
norą grįžti į stovykla ir dalin
tis bendrų likimu. Čekistai 
mėgino juos dar perkalbėti, ta
čiau veltui. Jokios privilegijos 
nesustabdė žmogaus troškimo 
būti laisvu ir palaikyti draugus.

Į stovyklą atvyko specialios 
paskirties generolas Byčkovas. 
visus “draugais' vadindamas, ir 
pasakė prakalbą. Esą tai nieko 
gero neduosią, nes vyriausybė 
turinti daug priemonių maišti
ninkam nuraminti. Jis kvietė vi
sus išeiti į darbą, aukso kalnus 
žadėdamas, tačiau norinčių ne
atsirado.
"Ai Berija, ai suiaudysiu jus 

visus, kaip šunis.../
Stovyklos viršininkas Manko

vimo. Nenorėjo taikos su Vokie- sutaupyta. Ištisi miestai, kurie Biuletenis cituoja iŠ 1955 
tija. Nenorėjo skelbti tiesos paskui buvo paversti bombų 
apie bolševikus. Net uždraudė ' griuvėsiais, būtų išlikę sveiki 

Raudonojo komunizmo pavojus 
būtų dingęs pačioje pradžioje 
neužliedamas pačios Europos. 
Azijos, neprimetęs savo teroro 
taiką mylinčiom tautom.

“Pagalimi, ir tai svarbiau už 
viską, be pagrobtų iš vokietijos 
mokslininkų pagalbos rusai nie
kad nebūtų galėję pagaminti to
limųjų raketų ir atominių gink
lų. Jungtinių Valstybių karinė 
persvara būtų buvusi aiški ir 
neginčijama”.

Tuos Amerikos diplomato 
Earle žodžius perdavė “Our Sun- 
day Visitor ”, Huntington, Indi
anoj,leidžiamas laikraštis, kurio 
tiražas 900.000. Jo redaktorius 
Tėvas Ginder prie to diplomato 
atsiminimų kelia klausimą: ko
dėl prezidentas nepriėmė Vokie
tijos taikos pasiūlymo?

Atsako: Rooseveltui, kaip ir 
Stalinui, karas buvo tik vienas 
tarpsnis kelyje į pokarinius sie
kimus. Rooseveltas svajojo bū
ti ne tik Amerikos prezidentu, 
bet ir pirmuoju Pasaulio pre
zidentu. Taip. Jis siekė pavers
ti visą pasaulį valstybių federa
cija, kurios prezidentu jis bū
tų nesunkiai išrinktas.

Po karo pirmaisiais metais 
tikrai dar buvo labai populiari 
vienos pasaulio valstybės idė
ja.

Kanadoje leidžiamas biulete
nis “The Canadian Intelligence 
Service” spalio mėn. nr. pri- žygis ir dabar išeina Maskvos, j 
mena, kad karo metu buvo po- ne Amerikos naudai. j

vas bandė įeiti į zoną, bet ka
linių sargyba jo nepraleido. 
Nervuotas sadistas — jis tą var
dą pilnai pateisino — vos ne
pamišo, kad jo , valdiniai taip 
nepagarbiai su juo elgiasi. “Aš 
Berija, aš sušaudysiu jus visus 
kaip šunis, šaukė jis užlipęs 
Į sargybos būdelę.

Birželio 26 apie pietus į sto
vyklą atvyko Gulag viršininkas 
generolas Dolgych, prokuroras 
Vavilovas su visa svita ir pareiš
kė: jei stovykla neišeis į dar
bą, ją ištiks Kengyro likimas. 
Apie tai mes dar nieko tikro ne 
buvome sužinoję, bet generolo 
žodžiais niekas nenorėjo tikėti. 
Taip jis ir išvyko, nieko nepe
šęs.

(nukelta į 3 pusi.)

“Human Bvents” pasikalbėji
mą tarp senatorių ir Roosevel- 
to įpėdinio prezidento* Truma- 
no.

Senatoriai; Burton K. Wheel- 
er iš Montanos ir Albert Haw- 
kes iš New Jersey grįžo iš 1 
Europos kaip tik tuo metu, ka- l 
da Trumanas rengėsi vykti į l 
Potsdamo konferenciją. Sena- i 
toriai Baltuosiuose Rūmuose i 
pareiškė savo Įspūdžius apie i 
Europą. Wheeler kalbėjo: (

"Harry, didžiausia grėsmė, I 
■ kuri stoja šiandien prieš Euro- I 

pa, yra Rusija ir komunizmas". I
Trumanas Į tai atsakęs:
"Jūs baisiausiai dėl to klys- , 

tat, Buri. Aš žinau, kad di- i 
džiausią Europai šiandien grės- ! 
mė yra ne Rusija ir ne komu- i 
nizmas, o Britų imperija.

Tokias nuotaikas Trumanas ' 
buvo perėmęs iš savo pirmata- ] 
ko Roosevelto. J

Šitie faktai iškyla vėlai. Ta- ! 
čiau jie rodo, kaip karo ir po- i 
kariniais metais Amerikos po- ! 
litikos- viršūnėse buvo Įtakingi ! 
bolševikai ir kaip jie vykdė '! 
savo siekimus Amerikos pini- ! 
gaiš, Amerikos turtu, Amen- I 
kos žmonių gyvybėm ir protais. ’

Viršūnės išsivalė; politika pa
sukta prieš bolševikinį imperia
lizmą. Tačiau dabartiniai vals
tybės vyrai nebegali atitiesti 
savo pirmatakų padarytos ža
los. O ne vienas amerikiečių

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST, N. Y. C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMASAIDINIV
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL 

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir
medvilnės.

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi
nius į užsienį.

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

IS LIETUVOS RAŠO ALMUS

SEPTYNMEČIO PLANAS SU NUSISKUNDIMAIS
Lietuvos kompartijos vienas 

iš sekretorių. J. Maniušis, kal-
rortus. sustoja dabar prie Pa- rių nekenčia privilegijuotoji 
langos. Esą ir dabar “buržuazi- klasė, nes jie dar ištaigingiau 

_ bedamas apie naują septynme- niai padarai” eina ant Palangos 
tį Lietuvai, Tiesoj spalio 21 sa- tilto, kaip tai “buržuazija išti
ko. kad pramonė neina pirmyn są dvidešimt metų ėjo..., paly- 
taip. kaip partija planuose nu
matė. Iš Lietuvos 771 Įmonių 
plano neįvykdė 183. Ypač smu
kusi žuvies apdirbimo pramonė. 
Kitos, nors planą Įvykdė, bet 
pagamino prastos rūšies prekes. 
Jo nuomone, pagrindinė prie
žastis esanti biurokratija vado
vaujančiuose postuose.

Nusiskundimai ir dėl 
degtindariu 

Maskvoje Chrušdiovui Įsa
kius mažiau gerti, tuojau atsi
liepė ir Lietuvoje “teisingumo 
organai”. Chaimas Aizen. Lie
tuvos aukščiausio teismo narys. 
Tiesoje skundės, kad iki šiol 
milicija toleravo degtindarius, 
net ir tuos, kurie “samogoną” 
pardavinėjo kitiem. Ir teismai, 
sako Aiženas, dažnai toleravo 
“samogono” varyklas kolcho
zuose. Įstaigose, mašinų stoty
se. Dažnai patys vadovai deg
tinę varė, rėmė degtindarius. 
Būdingiausia betgi, kad “teisin
gumas” tyli, iki išaiškėja visa 
“žinančio” ir viską “suprantan
čio’ caro Kremliuje nuomonė.
Nusiskundimai ir naujais ponais.

Rašytojas Juozas Baltušis, va
žinėjęs šiemet po Lietuvos gra
žiąsias vietas ir piktinęsis, kad 
naujoji “ponija” važinėja ne 
po Lietuvą, o po. svetimus ku-

dėt saulės”. Tačiau esą ne sau
lė šiem padaram rūpi. Ant Pa
langos tilto, pasak Baltušio, pa
sikalbėjimų temos yra tokios: 
Konstantinas Simonov turi iš 
savo pjesių 1,500.000 rublių 
pajamų; Uja Ehrenburgas ne 
prastume savo romanų; Komei- 
čiukūi nesiseka — paskutinę jo 
pjesę tepaėmė vos keli teatrai; 
vertimų srity dirbti yra tik
riausias pelnas. Baltušis pikti
nasi, kad ant to tilto visi jį 
vadino “ponu”. Jis teiraujasi, 
kokiu būdu šie “ponai” iš mė
nesinės algos 600 rublių suge
ba išlaikyti baltarankę žmoną, 
uošvę, tarnaitę, pasistatyti mū
riuką maždaug 150.000 vertės.

Baltušis vadina juos parazi
tais ir mano, kad jų aiškiai per
daug dabartinėj Lietuvoje.

Tai turi būti spekuliantai, kū-

gyvena už privilegijuotuosius. <
.. .Temos mokslui Į

Vilniaus universitete lapkri- Į 
čio 11 du istorikai gina tezes: j 
“Lietuvos kompartijos kova i 
1935-1940”; ją gina Salomon 1 
Atamuk; kita tema -—“Lietu- ! 
vių liaudies gyvenamųjų pasta- ! 
tų tipo raida” (nuo seniausių J 
laikų ligi XIX amžiaus); ją gina i 
Klemensas čebulėnas. i

Nauja knyga
P. Galaunės ir jo asistentų ; 

pastangom Lietuvoje išleistas 1 
veikalas “Lietuvių liaudies ar- f 
chitektūra”. Būdinga, kad pra- | 
leistos visos savo originalumu < 
žinomos Lietuvos medinės e; 
šventyklos.

Mirė Audiejus
Tiesoje buvo paskelbtas 

krologas apie mirtį Stasio 
diejaus. vieno iš seniausių 
nininkų.

ne- 
Au- 
dai-

OVERSEAS PARCEL AGENCY

TeL: AP 7-3631

Jūsų paramos. Prieš siųsdami jiems kalėdinį siuntinukų, malonėkite 
pasiteirauti dėl kainų mūsų agentūroje.

Užtikriname, kad maži siuntinukai per Angliją, ar Švediją, kai-

f šinas, dviračius, plunksnakočius (parkerius), skustuvus, mezgimui § 
| vilnas, pliusinius paltus, kailio kalnierius moteriSdems bei vyriS- . u 
į kiems paltams ir Lt ' *
£ Pav.: ’ ’ I

3 kostiumams medžiaga (viso 93j jardo) ....... $45.00
Dvi poros stiprių, odinių, ilgų batų (darbiniai) 39.50 į
Oda vienai perai aulinių batų ........ — 28.00
1 svaras mezgimui angliškų vilnų ............................ 6.90 5
18 svarų kavos pupelių .......................-................... 46.00
9 svarai kavos pupelių ir 9 svarai kakao --------- 39.60
Plunksnakotis “Parker Victory” ............................. 5.50 ■
20 svarų cukraus ----- -----------------------,................. 14.00 5

| kjtHjąs įskaityta muitas, draudimas, persiuntimas ir kitos išlaidos. į
Reikalaukite mūsų kainoraščių.

Darbo valandos: kasdieną nuo 6 iki 8 vai vakaro. j
šeštadieniais nuo 12 iki 8 vaL vakaro. t

Agentūros vedėjas JONAS JUODIS. 1

SIUNTIN1A1 SIUNČIAM! į SOVIETŲ RUSIJĄ —
UKRAINĄ. LIETUVĄ, I ALTCUDIJĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

Prminaudok p; .kim i. kruopščiu ir greitu mūšių firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.. INC.
MŪSŲ SKYRIAI:135 W. I ttli SL Ncw York H, N. Y. Trl. (IJrlsea 3-2583

Norėdamos siysU sninth.j fci'ninčm.- ;<r drnuganft, kreipkis į putvnnią. ni;i:ij;igią ir efektingą mūši 
įtaigą virAniiiiWtn>s<> in!*> kuri Jnm.i maloniai rfix»-< reikalingų informacijų Mūbii didelė ii
patikima firma yra jau patenkinusi tiksiančius kJljentų 100' , garantuoja, kad kirkvianaa siuntiny: 
bus Įteikta* Bu* iAsiunčinmas 48 vai. laikotarpyje.

Pasiek* savo paskyrimą 8-7 «avai0h> laikotarpyje: oro paštu 7-12 dienų
Mukų įstaigoje rasite dideli pasirinkimą pirmos rūšies maisto dalykų, taip pat mrdfciiieų p giausto- 

mis kainomis, Pradffuglnkttc savo gimines Ir patirtamus Kalėdų oHmtlnlal*.
Atminkite. k«d n»*s esame sprcinliKtai vtsuour .siuntinių roikaliMMe.

141 Sccond A ve. 
New York. City 

Tel. GRamerey 5-7430

332 Filimorr Avė. 
Buffalo 6. N. Y. 

Tel. MOhawk 2874

W. Fourth St. 
Boston 27. Mas*.

Tel. ANJrevv 8-5040

133 Franklm Avė.
Hartford. Conn.

Tel. CHapel 6-4724 •

39 Raymond PZaza W. 
Ncwark. N. J. 

Tel. MArkct 2-2877

!MMI IMcrary Rd 
Cteveland 13. Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos. Canipau 
Detroit 12. Mfch.

Tel. TOwn»end 9-3980

632 W. Girard A ve. 
Phlladclphia 2X Pa. 
Tel. WAInut 5^878

ants. k į patvrudą. mandagią ir efektingą mūsų 
reikalingų informacijų Mūsų didelė ir 

gar.intw»jn. kad kiekvienas stnnUnys

CIVILIAl GYVENTOJAI per Amerika* kartuomenš* manevru* 
PoHrt San Slmeon, Callf„ ttiri, kaip sprogdinama atomine bomba.

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

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

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi receptai yra išpilddmi tiksliai. Kainos labai prieinamos. 
Rimifon 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 ?» 1 gr. $4.60 — Cor- 
tizone 20 tab. $.75 — Mcticorten 100 tabl. $5.00 — Serpasil 
100 tabl. $1.35.

2. MAISTO SIUNTIMAI. Mes turime labai didelį pasirin
kimą Įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svaru cukraus $14.00 — 
20 svarų taukų $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių 
surašo.

3. ĮVAIRIU RŪSIŲ MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės me
džiagos parduodamos 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 pristatymas Lietuvon. Reikalaukite medžiagų pa
vyzdžių. kuriuos mes tuojau išsiųsime. Mes taip pat siunčiame 
akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik
tus. kurių Jūs pageidaujate.

4. Piniginės 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. Šluos 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 nuoširdų lietuvišką atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
2S CHAFIN PLACE, HARTFORD. CONN. 
Tdef. CHapel S477S,

AatBBaK VstjaiuioMuui 
Direktorius
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Rinkimams
Rinkimu Įkarštis jau praėjo. 

Nutilo radijas, televizijos pa
šnekesiai, nubluko reklamos. 
Nieko jau nebetraukia vienur 
kitur išlikę ant sienų besirek
lamavę asmens. Juos greitai pa
keis kalėdinės reklamos. Po Ka
lėdų išrinktieji perims parei
gas, o pralaimė j usiej i. atsikvėpę, 
svarstys, dėl ko jiems nepavy
ko prasimušti ir kaip tai galėtų 
padaryti kituose rinkimuose.

Amerika, galima sakyti, iš 
rinkimų neišbrenda. Kas dveji 
metai renka didžiąją dalį 
kongresmanų, kas ketvirti —■ 
prezidentą, kas šešti — sena
torius. Kasmet dar būva rinki
mai miestuose bei atskirose 
valstybėse. Visas kraštas nuola
tos rinkimų judinamas, bet iš
judinti visus žmones nelengva.

Piliečiai, kurie turi teisę bal
suoti, ta savo teise nevisi pa
sinaudoja. Balsuojančiųjų skai
čius svyruoja tarp 50-60 proc. 
nepasiekia nė dviejų trečdalių. 
Tuo atžvilgiu Amerika atsilie
ka nuo Europos kraštų, kur pa
balsuoja iki 80-90 prec. Ar tai 
rodo didesnį pilietinį sąmonin
gumą? Negalima būtų katego
riškai to teigti. Amerikoje su
silaikymas aiškintintas tuo, kad 
demokratinė santvarka laikosi 
gana pastoviai, abi partijos ne
daug kuo skiriasi, nėra pavo
jaus, kad valdžioje griebtųsi ko
kio perversmo. “Kaip buvo, 
taip ir liks” — dažnas pasako. 
Balsuojantieji dažnai renkasi as
menis, ne partijas. Tiktai “uo
lūs partiečiai” ir suinteresuo
tieji savo partijos laimėjimu iš
tikimai laikosi jos direktyvų.

Europoje tuo tarpu su rnki- 
mais gali sietis didelės permai
nos. Kitados taip atėjo nacinė 
diktatūra Vokietijoje, šiandien 
tuo būdu keičiama Prancūzijos 
santvarka. Valdžion dar sprau
džiasi komunistai, kur negali 
ginklu įsiveržti. Balsuojančiųjų 
persvara jie atbloškiami nuo 
valdžios. Amerikoje to dar nė
ra. Po praėjusių rinkimų tėra 
susirūpinimas, kaip susiderins

at Brooklyn Post Office.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams  66.00 
Brooklyn, N. Y.  66.5ti 
Pusei metų  63.50 
Užsieny le-------------------------------66.50

praėjus...
respublikonų prezidentas su de
mokratų persvara Atstovų Rū
muose ir Senate.

i *
Demokratų persvara visame 

krašte žymi. Jiem daug padėjo 
laimėti unijos, vis labiau įsi
traukiančios į politinę areną. 
Tai nėra sveikas reiškinys, nes 
organizuotas darbo frontas ima 
diktuoti ir tai, kas nėra naudin
ga visų gerovei, net ir patiem 
darbininkam. Pavyzdžiu gali
ma imti prieš rinkimus Kongre
se užkliuvusį įstatymą, nukreip
tą prieš savivaliavimą unijose. 
Nei viena partija nedrįso už tą 
įstatymą kietai pasisakyti, nes 
galėjo prarasti rinkimuose 
daug balsų. Kai jie sumesti de
mokratam, teks stebėti, kiek 
ši partija sugebės atlaikyti uni
jų spaudimą.

Demoiratus dar sustiprino 
pietiečiai, bet ir suskaldė. De
mokratai pietiečiai nukrypda
mi nuo demokratinės lygybės 
principo, savo nusiteikimais 
reiškia nepalankumą visiškam 
rasių sulyginimui, šiuo atžvil- 
gu respublikonai šiauriečiai 
yra demokratiškesni. Daug kur 
jie pralaimėjo dėl to, kad pas
kutinius šešerius metus buvo 
aukščiausioje valdžioje. Likę 
dveji metai prez. D. Eisenho- 
vveriui nebus lengvi. Pareika
laus iš jo asmeninio sugebėji
mo derinti priešybes. Sakoma, 
jis tuo pasižymėjęs, būdamas 
vyriausiu karo vadu.

★

Lietuvių nepriklausomas kan
didatas į Atstovų Rūmus, įsta
tytas tirštai lietuvių gyvenama
jam Chicagos distrikte, nepra
ėjo. Balsavimo daviniai rodo 
pačių lietuvių susilaikymą. Tai 
nėra malonus reiškinys, bet pa
mokomas. Einant į rinkimus, 
pirma reikia gerai apskaičiuoti 
savo jėgas, tikėtis bent 50 proc. 
laimėjimo, kad nenueitų visai 
veltui triūsas ir lėšos. Pasitikė
ti tik tuo, kad lietuviai už lie
tuvį balsuos, reiškia patiems 
savęs gerai nepažinti.

Nobelio premijos paskyrimas 
rusų rašytojui Boris Pasterna
kui buvo sensacija. Ji išgarsi
no rašytoją, kuris buvo nustelb
tas ir nutildytas už geležinės už
dangos. Ji sukėlė viešą sovietų 
pareiškimą, kad Pasternakas e- 
sąs “liaudžiai svetimas” ir jo 
raštus skelbti nesą naudinga, 
o premijos paskyrimas jam 
esąs 
gis” 
davė 
kaip 
rašytojas, kurio kūryba nesuta
ria su režimo reikalavimais.
' Imame atsiminimus žydų ra
šytojo Abraham Sutskever, ku
riam pasisekė vokiečių okupa
cijos laikais pabėgti iš Vilniaus 
getho ir miškuose vadovauti ko
munistam partizanam kovose 
prieš vokiečius.

“nedraugiškas Vakarų žy- 
prieš Sovietų Sąjungą. Ji 
taip pat progą pažvelgti 
anapus uždangos, laikosi

BORIS PASTERNAKAS skaito žmonai telegramą, gautą iš Šve
dijos Mokslų Akademijos. Telegrama praneša, kad jam paskirta 
Nobelio premija.

Tiesiai iš miškų jis buvo nu
gabentas į Maskvą. Ten “Lite
ratūra iskustva” žurnalo redak
cijos nedideliame kambarėly bu
vo surengtas susitikimas dvie
jų rašytojų: Boris Pasternako ir
Abraham Sutskever. Tai buvo . tą trumpą pasikalbėjimą. Jam 
1944.

Anuos atsiminimus yra pasa
kojas Sutskever (dabar Paryžiu
je) “Die Weltwoche” laikraščiui 
dar prieš premijos paskyrimą 
Pasternakui, dar 1957 gruodyje, 
kai jau buvo paskelbtas Paster
nako romanas “Doktor živago”.

Pasternakas atsidėjęs klausė
si Sutskever pasakojimų apie 
žydų kančias gethe. Prašė pa
skaityti ir eilėraščius, kuriuos 
Sutskever parašęs gethe ar pas
kui vadovaudamas partizanam. 
Sutskever skaitė tuos eilėraš
čius žydiškai, “jidiš”, savo gim
tąja kalba. Ji nebuvo svetima ir 
Pasternakui. Nuo mažens jis 
girdėdavo taip kalbant savo tė
vus. Eilėraščių getho klausy
damas. Pasternakas kartojo: 
“Strašno, strašno” (baisu, bai-

Švedijoje spalio 23 Nobelio literatūros premija 41,420 dol. paskirta rusų rašytojui Boris 
Pasternakui. Sovietai tokį pasmerkė. Apie pasmerktąjį Pasternaką pasakoja žydų rašytojas 
iš Vilniaus getho.

su). Paskui Sutskever paprašė 
Pasternaką paskaityti. Paster
nakas skaitė lėtai, pasigalvoda- 
mas ir čia pat nepatinkamus 
žodžius ištrindamas ir naujais 
pakeisdamas. Paskui ištiesė sa
vo rankraštį draugei Mirskaja, 
žurnalo redakcijos bendradar
bei. “Tai bus žurnalo kitam nu
meriui”, tarė Pasternakas.

Draugė Mirskaja išbalo. “Jūs 
žinot — tarė ji atsargiai sver
dama žodžius, — ką aš galvo
ju apie jūsų raštus, ir su kokiu 
džiaugsmu aš juos visus paskel
bčiau.... Betgi....”

Pasternakas paėmė rankraš
tį atgal. “Aš juokavau, — pa
sakė, — žinau, kad mano eilė
raštį paskelbtumėt. Bet jūs bi
jot. Aš jus suprantu.”

Sutskever su nustebimu sekė

Pasternakas paaiškino:
"Aš esu pripratęs prie to, 

kad mano eilėraščių nespaus
dintų. Šio žurnalo šefui Surko- 
vui jie netinka. Tai ponas, ku
ris visad vaikštinėja su revol
veriu krepšy. Ar jūs girdėjot, 
kad eilėraščio likimas priklausy
tų nuo žmogaus, kuris visada 
nešiojasi revolverį? Ne, jis ma
no "Žiemos švenčių" nepraleis".

Maskvoje 1946 plakatai skel
bė apie literatūros vakarą “Ko
lonų salėje”, pačioj didžiausioj 
Maskvoje. Tarp kitų rašytojų ir 
Pasternakas turėjo skaityti. Pir
mu kartu po daugelio metų jo 
pavardė viešai vėl iškilo. Jo pa
skutinį pasirodymą rašytojų su
sirinkime daugelis gerai atsi
minė, ir nuo tada jo vengdavo. 
O vengdavo dėl to, kad Paster

nakas tame susirinkime kal
bėjęs:

"Kokia yra prasmė mintį ir 
išraiškos priemones tobulinti, 
gilinti, apskritai literatūrą kur
ti, jeigu viską tik jis lemia, jei
gu niekas, išskyrus jį, nežino, 
kas yra kūryba; ir kiekvienas 
rašytojo darbas Sovietų Sąjun
goje niekam kitam nereikalin
gas, kaip tik jo įsakymam vyk
dyti".

Susirinkusieji supratę gerai, 
ką reiškia tas jis. Tie, kurie ar
čiau durų sėdėjo, pirmieji din
go iš salės. Pirmininkaujantis 
padarė galą, Pasternaką nutrau 
damas ir griežtai įspėdamas, kad 
jam kalbėti jau seniai yra lai
kas pasibaigęs. Pasternakas pa
sitraukė, sakinio nebaigęs, ir 
nuo to laiko daugiau rašytojų 
draugijos susirinkimuose nie
kad nesirodė.... Nuo to visiem
buvo geriau.

Dabar jis vėl buvo išveda
mas į literatūros vakarą, lyg 
anos nejaukios dienos nebūtų 
buvę. Salė buvo pilnutėlė. Kai 
pirmininkaujantis žodį davė Pas 
ternakui, salėje visi pakilo, ir 
aplodismentus turėjo raminti 
pats kalbėtojas. Atsitiko, kad 
Pasternakui beskaitant eilėraš
čius vienas lapelis iškrito ant 
žemės. Kol Pasternakas suspė
jo pasilenkti ir jį pakelti, vie
nas iš klausytojų pašoko ir to
liau ėmė deklamuoti Pasterna
ko eilėraštį, prie jo prisidėjo 
kiti, ir baigė visa salė

"Spasibo, dorogiįe, 
(ačiū ,brangieji, ačiū), 
Pasternakas.

Pasternako pirmas 
išėjo 1913. Buvo artimas vadi
namiem futuristam. Kai Maja- 
kovskis 1930 mirė (nusižudė?). 
Pasternakas buvo laikomas di
džiausiu poetu tarp gyvųjų. Kai 
1935 išėjo jo “Pasakojimai”, po 
kelių mėnesių jie buvo išimti 
iš visų bibliotekų. 1945 vėl pasi
rodė jo eilėraščių rinkinys “Pla
čioji žemė”. Bematant buvo iš
pirktas, ir šiandien negauna
mas.

1957 rugpjūtyje, Maskvoje kai 
buvo jaunimo kongresas, į vie
no užsieniečio studento klausi
mą, kur galima gauti Pasterna
ko viekalų, rusas studentas iš
sitraukė iš kišeniaus lapelį su 
Pasternako eilėraščiu tardamas:

"Tokių rankraščių Rusijoje 
yra tūkstančiai"

Pasternako tėvas emigravo į 
Palestiną, paskiausiai persikėlė 
į Londoną ir ten 1945 mirė. 

choru.
spasibo'
kartojo

rinkinys

Prieš mirdamas, daugelį kartų 
kalbino sūnų, emigruoti į Pa
lestiną. Bet sūnus atsisakė. 
Nors kilęs 
esąs rusas 
trauksiąs.

Jeigu jis 
tas; jei buvo tik nustumtas į 
užmarštį, tai esą dėl to, kad 
jam simpatijas reiškęs pats Sta
linas.

iš žydų, jis jautėsi 
ir iš Rusijos nesi-

nebuvo sulikviduo-

“TAI K). FAŠISTAI
(atkelta š 2 p.)

Tos pačios dienos vakare į 
zoną įleido kelis kalinius, ma
čiusius Kengyro tragediją. Ta
čiau ir jais nenorėjome patikė
ti, manydami, kad tai eilinė 
čekistų provakacija. Taip praė
jo dar viena diena.

Birželio 28 rytą visus pažadi
no motorų staugimas. Kadan
gi tvoros buvo mūrinės ir aukš
tos, tai nebuvo įmanoma ką 
nors pamatyti. Tada čekistai 
ant gerai matomos kalvos pra
vedė tankų “paradą”. Tznkų bu
vo aštuoni. Visiems buvo aišku, 
kad generolas Dolgych nejuo
kavo.

Apie 8 vai. ryto tankai ap
supo stovyklą. Čekistai atidarė 
vartus ir pamatėme, kad už var-

PRIE GAZOS švedų karys Igeman Hansson, pasilipęs ant smčlio 
maišu, seka pasienio ruožą, kuris skiria Izraelį ir Egiptą. Ruo
žą sergsti Jungtinių Tautų kariuomenė.

Vakaruose Pasternakas pa
garsėjo tik pernai, kai jo ro
manas “Doktor živago” Milane 
Italijoje komunistų leidyklos 
buvo išleistas. Kompartijos spi
riamas, Pasternakas prašė ran
kraštį grąžinti, kad galėtų pa
taisyti, prieš spausdinant, bet 
leidėjas nesutiko grąžinti.
• Nuo 1957 romanas išverstas 
į dešimtį kalbų. Nėra betgi ru
siškai išleisto, nes partijos aky
se jis esąs žalingas, kupinas ne
apykantos socializmui “(komu
nizmui),” — taip paskelbė “Li- 
teraturnaja gazeta”.

M.

tų stovi tankai su užvestais mo
torais, o būrys ginkluotų karei
vių ir karininkų su pistoletas 
rankose. “Tai ką, fašistai, gal
vojate eiti į darbą ar ne? — 
sušuko vienas iš karininkų.
Kas daryti? Neisi, sutrins kaip 

musę tankų vikšrai. Kengyre 
jie, matyt, taip jau padarė.

Ir visi.išėjo į darbą. Septy
nias dienas stovėjo kasyklos.

Po streiko grupę vyrų išve
žė į uždarus kalėjimus — ir vėl 
daugiausiai nukentėjo lietuviai 
ir ukrainiečiai.

Kad daugiau nebūtų įmano
mas joks streikas, tarp visų tri
jų zonų įvedė ugnies liniją ir 
vėl sustiprino režimą, tačiau 
senąją priespaudą jau nebuvo 
įmanoma atstatyti. (B.d.)

3.
PRAŠVITUS rytuj, mane pri

kėlė dirglus »durų skambutis. 
Pirštai, kurie jį spaudė, virpėjo 
žmogaus nervais. Už durų sto
vėjo Yvonė. Iš jos laikysenos 
galima buvo spėti, kad nuo va
karykštės dienos kažkas ją vi
są purtė. Ji žvarbiu balsu pa
klausė:

— Ar tasai sutvėrimas tebė
ra pas tave? Tebcminga iš nak
ties?

— Visai nemigo, — atkirtau. 
— Ką tu į galvą Įsikalei? Bet 
aš būčiau laimingas.... Debesė
lis yra mano svajonių ieškomo
ji

— Nepliaušk niekų! — rūs
čiai subarė Yvonė. — Tai bene 
trečioji tavo “ieškomoji".

Moterys dažnai perdeda, kai 
jom prireikia ką nors pabrėžti; 
o Yvonė dar pridėjo:

— Ir ne paskutinė, manau. 
Kiek jau merginų vijais iš pas
kos nežinodamas, ko ieškai, ir 

nekreipdamas dėmesio, kas ta
vęs ieško....

Paskutinius žodžius ji pasakė 
aprimusiu ir minkštu balsu, 
bet jisai mane dūrė, kaip į vatą 
įbyniota adata. Dūrė mano žli
bumui. Gal aš toksai ir buvau? 
Gerardo akys buvo žvalesnės 
— turėjau pripažinti. Nieko ne
padarysi. Tarp mūsų Gerardas 
jau stovėjo kaip užsklęstos du
rys. Jų nebuvo galima išlaužti 
nei gražinti laiko atgalios.

— Prašau užeiti, — pakvie
čiau ir čia pat susigriebiau vėl 
negerai padaręs.

Yvonė pastebės mano kam
barių pakaitą. Prieš porą die
nų buvo užbėgusi ir ištraukė 
pasivažinėti. Ir Gerardas kvie
tęs; jam būsią labai malonu 
Bet nei tą kartą nei kada nors 
anksčiau nėra pastebėjusi su
gulusių dulkių, kurias nupūtė 

• Debesėlis savo vėjuota prigim
timi. Nepamanykite nieko pik
to. Kas nusileidžia iš padan

gių, nėra purvinas. Tik žmonės 
krikštolinį lietaus lašą įtrypia 
į žemės dulkes. Tokių smulk
menų nė nepastebi.

Yvonė tiktai vieną kartą at
kreipė akį į “menkniekį”. Už
ėjusi pasakyti, kad ištekanti už 
Gerardo, — ji galėjo man to ir 
nesakyti, — pastebėjo suvytu
sį žiedelį prie mano atvaizdo. 
“O čia kas?” — paklausė. “Tai 
mūsų pirmos pažinties prisimi
nimas”. Yvonė surimtėjo. Pa
ėmusi į rankas mano bernio
kišką paveikslą, pasupo lyg vai
ką ir pažvelgė į akis. “Kodėl 
man niekada to nesakei”? Ne
galėjau sakyti, jog tas žiedelis 
dar ką kitą priminė. Išlydima 
pro duris apsigręžė, karštom 
lūpom pirmąjį kartą-pabučiavo 
ir bėgte nubėgo laiptais.

Yvonė dabar vėl stovėjo du
ryse, kurias tebuvau užstojęs, 
nors ir kviečiau įeiti. Žengus 
žingsnį, ištiesė rankas ir apka
bino man kaklą. Pro Yvonės 
plaukų sruogas, rausvas ir liep
sningas, pamačiau, kaip Debesė
lis lengvai kilo laiptais. Kopė 
basa, lyg būtų ne mieste, o 
pievoje. Rankoje laikomas ba
tukas jai išsprūdo ir nubildėjo 
per kelis laiptus. Yvonė aiktelė
jo atsisukdama.

— Tu ir vėl čia, — pasitiko 
baramu balsu.

—Čia, — ramiai atsakė De
besėlis. — Atėjau pasiimti ant
ros kurpaitės.

Yvonė visa išraudo. Jai ne
liko jokios abejonės, — ir jos 
negalėjo būti jokiai moteriai, 
— kad aš vyliūgas’ir melagis. 
Jokie aiškinimai nebūtų galė
ję nieko paaiškinti. Yvonė pa
matė prie mano durų batuką 
(kaip aš jo nemačiau?), o De
besėlis matė aplink mano kak
lą apsivijusias rankas. Tokioje 
situacijoje dvi moterys, nors 
ir būtų varžovės, pasidaro vie
na antrai paslaugios. Yvonė pa
sigriebė nuo durų kurpaitę ir 
nubrazdėjo laiptais ieškoti an
tros. Debesėlis nusekė iš pas
kos. Nė viena nebegrįžo, o aš 
nesivijau. Būtų buvusi didelė 
beprotybė; dar viena, kurių gy
venime neišvengiau. Kam man 
reikėjo važiuoti už miesto ir dū
sauti po medžiu, jeigu jis ne
buvo nebylus? x

Vaikščiojau sunerimęs po 
kambarį, sėdau ir guliau, bet 
niekur nebuvo patogu. Paėmęs 
į rankas sudžiūvusį stiebelį, su
spaudžiau stipriai delne. Iš jo 
teliko pilkšvos dulkės.

SAULE jau buvo perkopusi 
vidurdienį, kai išėjau į miestą. 
Kildinėjau gatvėmis kaip šuva, 
pasimetęs nuo šeimininko. Baik
štus, minios kojų spardomas. 
Būtų buvę geriau bristi per lau
kinę pievą, negu slampinėti po 
Paryžių. Gražus tai miestas ir 
linksmas, ypačiai saulės atokai
toje ir pilkšvų šešėlių žaisme. 
Bet smagus tiktai tada, kada 
esi nebe vienas. Praeina viena 
kita susikibusi porelė, nusikva
toja, net iki žemės palinksta. 
Tasai kvatojimas, kuriam anks
čiau dėmesio nekreipiau, da
bar spengė ausyse. Gr’žau na
mo ir tūnojau savo gūžtoje, sa
vo laukime nežinia ko. Jaučiau
si, kaip anas vienišas medis 
plačioje pievoje. Gal kas ateis 
ir įkops, lankstys šakas iki 
skausmo, braižys žievę iki šer
dies, nors būtų toks švelnus 
kaip Debesėlis. Vis būtų ge
riau negu vienam. Geriau būti 
kito skaudinamam, negu visiš
kai apleistam. Bet mano kam
bario durys neprasivėrė.

Per porą dienų nerimas iš
augo toks didelis, kad išėjęs į 
gatvę net tris kartus vijausi 

jaunas moteris. Čia Yvonė bu
vo gera pranašė. Bet pasivijęs 
ir aplenkęs, apsivildavau; tai 
nebuvo Debesėlis. Imdavau ta
da save barti: kam jos ieškai 
tarp būrio moterų, jeigu nėra 
tokia, kaip visos? Moterys, ku
rias sutinkame kasdieniškoje 
aplinkoje, susidraugajame ir 
įsimylime, iš medžio nenusliuo
gia. Jos yra tokios, kaip Yvo
nė: pakyla nuo žemės ir kabi
nasi vyrui už kaklo.

Norėjau eiti ir Yvonės teirau
tis, kur dingo Debesėlis. Bet 
kuris vyras galėtų būti toks 
akižagus? Klaustų moters, ku
rios rankas tebejautė apsiviju
sias apie savo kaklą. Man ro
dėsi. kažkas buvo užnėręs drėg
ną pantį, prisisulpusį gyvuli
nės šilimos. Net susipurčiau.

Saulė negailestingai kepino, 
kai aš ėjau nuleidęs galvą. Pra
kaitą sluosčiausi nosinaite, ku
rios viename kamputyje buvo 
dailiai išsiuvinėti mano inicia
lai. Tai Yvonės dovana vardi
nėm. Kam aš ja laikiau? Besi
dairydamas. kur galėčiau nu
mesti. pamačiau prie manęs 
privažiuojantį Gerardą

—Kur skubi taip susirūpi
nęs? — paklausė sustodamas 
ir praverdamas duris. —Negir
di nė signalų?

—ą Nekreipiu dėmesio. Sig
nalai yra tiem, kurie sėdi už 
vairo, kad kitų gyvybę saugo
tų.

— Sėsk ir tu! — pakvietė 
įsakomai. — Čia kaip tik yra 
gyvybės reikalas. Ieškojau ta
vęs namie, sukiojausi po gatvę.

— O kam taip prireikė?
Gerardo rankose vairas vir

pėjo. Mašina siūbavo ir darė 
staigus pasūkius. Yvonė būtu 
klykusi, bet aš tiktai nugriebiau 
Gerardą už peties:

— Nori mudu ištaškyti! Ar 
tu blaivus?

— Visiškai. O tau. matyti, 
Debesėlis protą aptemdė iš pir
mo pažiūrėjimo. Yvonė sakė...

Ji negalėjo sakyti, kas buvo 
nutikę prie mano durų, nei aš 
galėjau Gerardui pasakoti. Su
kandau lūpas iki kraujo.

— Yvonė sakė, kad Irena nuo 
tavęs pabėgusi. Tu norėjęs 
prievarta ...

— Aš?! Tai netiesa!
— Matysime Porte d’Orleans 

(Bus daugiau)
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romanti- 
harmoni- 
giliai su- 
Banaitisją ir Lietuvą, kan. Antanas 

Springovics 1920 balandžio 14 
buvo nominuotas vyskupu. Kon
sekruotas, dalyvaujant arkivys
kupui J. Skvireckui, tų pačių 
metų rugpiūčio 22 Aglonoje,

Koncerto solistas — dramatinis tenoras STASYS BARANAUSKAS-BARAS, dainavęs 72 tūkstančiam klausytojų Chicagog 
Stadione, kur laimėjo pirmą konkurso vietų, dalyvaujant keliems Šimtams rinktinių Amerikos ir Kanados dainininkų.

Koncerto dirigentai — MARVIN RABIN ir JERONIMAS KAČINSKAS

Programoj L. v. Beethoveno, N. RlmskioKoraakovo, Giordano ir lietuvių kompozitorių: K. <V. Banaičio, Juliaus Gaidelio. Vlado Jakubėno ir 
Jeronimo Kačinsko veikalai

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

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

E okupuotų Pabaltijo valsty
bių visuomet mus pasiekia liūd
nos žinios. Neseniai apgailėjo
me AA. vyskupą Kazimierą 
Paltaroką, Panevėžio vyskupi
jos ordinarą ir Vilniaus vyksu- 
pijos valdytoją, štai, trumpa garsioje šv. Mergelės Marijos 
telegrama pasiekė vyskupą Juo
zapą Rancaną, gyvenantį trem
tyje, kad spalių 1 mirė arkivy
skupas metropolitas Antanas 
Springovics, Rygos arkivysku
pijos valdytojas.

Arkivyskupas metropolitas 
Antanas Springovics gimė 1876 
spalio 31 Rezeknėje, Latvijoje. 
Studijavo kunigų seminarijoj 
Petrapilyje ir, apvainikavęs sa
vo teologines studijas magist
ro laipsniu Petrapilio akademi- gyvenąs Grand Rapids, Mich.

Arkivyskupas metropolitas 
Antanas Springovics sėkmingai 
ir išmintingai valdė per 38 me
tus, net sunkiais okupacijų 
metais. Jis pergyveno tris oku
pacijas, kantriai pakeldamas ga
nytojo naštą. Antrosios okupa
cijos metu konsekravo du vys
kupu: vyskupą Petrą Strodą, 
kuris perėmė ganytojo naštą, 
ir vyskupą Kazimierą Dulbins- 
kį, kurį sovietai praėjusiais* me
tais antrą kartą deportavo į Si-

mūsų garbingojo prof. K. Banai
čio sonatą d moli Veikalas mū
sų laikų, sukurtas išsilavinu
sio menininko, subrendusio va
karų kultūroje. Didysis mūsų 
muzikos minkytojas, įstatytas 
taip didžiųjų muzikos titanų — 
Beethoveno ir Griego, savo kū
ryba nesijautė esąs mažesnis 
ar silpnesnis. Bethovenas reiš
kėsi sonatoje grynai klasikine 
absoliutine muzika, Griegas — 
norvegų folkloru pagristas, o 
— Banaitis lietuviškojo folklo
ro nuotrupom. Tai buvo lyg 
trijų tautų pasikalbėjimas — 
flamando ainio, norvego ir lie
tuvio.

Banaičio sonata skirtina nuo 
Beethoveno, nes joje ryškėja 
originali lietuviška mintis. Skir
tinga taip pat ir nuo norvegų, 
nors ir ten gvildenama tautinė 
mintis., Norvego pasaulyje 
yra daugiau linksmumo, lyg pie
menėlis kalnuose suraliuoja. Ba
naitis tuo tarpu pasinėręs gi
lioje rimtyje. Nors antroje da
lyje (Allegro) Banaitis irgi ban
do šypsotis, bet ta šypsena la
bai santūri. Suprantama, Banai
čio vartojama harmonija daug 
sudėtingesnė, daugiau disonan
sų, vadinamų šių laikų harmo
nija, nei Griego muzikoje, ku
ri persunkta lengvos 
kos. Banaičio sunki 
ja atvaizduoja visada 
simąsčiusį lietuvį.
griežtas savo mindų formulavi
me, neatlaidus kritikas. Todėl 
ir solistas šiame kūriny turėjo 
visai skirtingą uždavinį. Banai
čio melodinė struktūra nėra 
taip sklandžiai plaukianti, kaip 
Beethoveno. Todėl prie Banai
čio veikalo reikia prieiti kitaip. 
Lietuvis susitiko su lietuvių lie
tuviškai pasikalbėjo, ir lietuvis

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

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MINKYS

Mūsų žyniaus smuikininko 
Izidoriaus Vasyliūno ir jo sū
naus atąilankymas į Elizabetą 
buvo tikrai dvasinė puota tiems, 
kurie atvyko pasiklausyti jo 
muzikos. Klausytojų buvo ne
maža ir iš artimųjų kolonijų. 
Vieni atėjo, vertindami jo auk
štą smuikavimo meną, kitus pa
trauki smalsumas, o - dar kiti 
pirmą kartą girdėjo smuiko 
koncertą. Netrūko ir jaunimo. 
Dauguma jų buvo neprirengti 
tos rūšies koncertui. Nežiūrint 
į tai, solistas pajėgė apvaldyti 
auditoriją ir ją išlaikyti ramy
bėje.

Solistas pradėjo su L. Beet
hoveno sonata A dur. Veikalas 
švelnutis, persunktas gilios mu
zikinės simfonijos. Iš solisto 
reikalauja didelio kūrinio su
pratimo ir dar didesnio suge
bėjimo suprantamai perteikti 
kompozitoriaus mintis klausy
tojams. Beethovenas yra vie
nas didžiųjų muzikos mintyto- 
jų, savo kūriniuose, ypač smui
ko sonatose, sukaupęs giliau
sius sielos pergyvenimus. Ta
čiau paprastam eiliniam klau
sytojui jos yra malonios, švel
niai širdies jausmus kutenan
čios. Tas yra todėl, kad Beetho
venas yra pareiškęs: “Kas iš 
grynos širdies išeina, tas kito
je širdyje lengvai supranta
ma” Tą suprato ir solistas, sa
vo smuiku perdavė švelnius to
nus, žaidė melodingomis for
momis, giliai įsiskverbdamas 
klausytojų sielon. Solisto suge
bėjimas nuodugniai pergyven
ti kūrinį, privertė klausytoją 
paklusti garsų grožiui. Čia ir 
pasireiškia solisto dideli gabu
mai, pareikalavę ilgo ir kruop
štaus darbo apvaldant smuiką, 
šalia to reikėjo auklėti ir sie
los meninius sugebėjimus.

Beethoveno girdėjome klausytojas nugirdo kažką tai 
sava, gimininga; sakau, nugir
do, nes autorius veikale neope
ravo tiesioginėmis lietuviško
mis melodijomis, bet tik jų pa- 
byromis. Už tat šis veikalas 
mums artimas, kaip ir pats kū
rėjas. Solistas puikiai perdavė 
klaustytojams kūrėjo užmany
mus.

Paskutinioji buvo Griego so
nata c moli, .plačiai mėgiama 
dėl jos paprastumo, būdingo 
norvegiško pasireiškimo. Sona
ta turi nemaža smuikui efekti
nių vietelių, kurios maloniai 
nuteikia klausytoją ir solistui 
duoda progos pajuokauti. Iš- 
pildytojui ją lengviau suprasti 
ir lengviau užimti klausytojus. 
Solistas šiame kūrinyje buvo 
tikras norvegas, gražiai kalbąs 
muzikine norvegų kalba, kurią 
supranta puikiai ir kaimynai 
lietuviai Už tai solistui buvo 
karštai plota, buvo priverstas 
keletą kartų scenoje pasirody
ti. Iškviestas pridėjo kom. J. 
Žilevičiaus 4 grynai folklorines 
liaudies dainų miniatiūras, žo
džiu jis pareiškė, kad tai darąs 
čia gyvenančio komp. Žilevi
čiaus pagerbimui. Priedelis už
sitęsė apie 20 minučių, ir klau
sytojams buvo maloni staigme
na.

joj, kunigu buvo įšventintas 
1901 metais. Sėkmingai dirbo 
pastoracijos darbą Liksnoje, 
Latvijoj, kur pastatė vieną iš 
gražiausių bažnyčių visoje pro
vincijoje. Pakeltas į kanaunin
kus, pirmojo Didžiojo karo me
tu buvo paskirtas generaliniu 
vikaru Latvijai. Karo pabaigoje 
Latvija ir kitos Pabaltijo vals
tybės atstatė savo neprilauso- 
mas respublikas, šventojo Sosto 
vizitatoriui Achilles Ratti (vė
liau Pijui XI) aplankius Latvi-

Lietavitį Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kilocydes — Medford. Mas*.

Kiekviena sekmadienj nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Lfthuaaian Radio Hour. M C«t- 
tage SL, Norvvood, Man. Skyriai: Lithnanian Fnmtture Co. —
O. Ivaškai. 328 W. Broadway. ir John Roman, jr„ P.O.Box 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Web$ter Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnvoad 7-1449; SOotb Boston 8-*6J8 ar 
8-1946; KlrUnad 7-8683.

DARBININKO administracijoje 
galima gauti šie nauji leidiniai:

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

šventovėje. Jam buvo pavesta 
atstatyti Rygos vyskupiją, kuri 
jau buvo įkurta vyskupo Al
berto 1201. šv. Sostas 1923 į- 
kūrė Latvijos bažnytinę pro
vinciją, susidedančią iš Rygos 

toSTXpiSkiItei“ki^u Bostono simfoninio koncerto dalyvi; 
tOju DUVO paSUltaS arKivysKU* J

pas metropolitas Ant. Springo- filMM■■■■■■■■
vieš, ir kitų vyskupijų. Jam Pa‘ ■ \ '
gelbininku buvo duotas vysku- L-
pas Juozapas Rancans, dabar ■ X .y

Didžioji padėjėja, dr. Ant Maceina ......  3.00 dol.
Ir nevesk mus į pagundą, J. Ignatonis....... 3.00 doL
Pasaulio lietuvių žinynas, An. Simutis____ 6.50 dol.
Smilgaičių akvarelė, Paulius Jurkus   5.00 dol. 
Mei’ė ir laimė, kun. dr. J. Prunskis ......... 2.00 dol.
Rinktinės mintys, kun. dr. J. Prunskis___ 4.00 dol.
Mano pasaulėžiūra, kun. dr. J. Prunskis ... 3.50 dol.

Kai pirm* karta su savo muzika einam j Bostono Simfonijos salę, turim ja pripildyti. Tai mO.<Ų pareigos ir garbės reikalas.
Bilietai H anksto gaunami tioae vietose: Lithuanian Furnitūra krautuvėje, 366 West Broadway. So. Bostone; Antanas Daukantas Market, 
187 Webster Avė., Cambridge; Antanas MfckOnas, Balch Pharmacy, 1140 VVashingtcn St„ Norwood; Vytautas Skrinska, Ideal Pharmacy, 
29 Kelly Sq., Worcester; Ant Miškinis, Good—Wi!l Pharmacy, 116 Ames SL, Brockton. *

MIRĖ RYGOS ARKIVYSKUPAS 
ANTANAS SPINGOVICS

DARBININKAS
910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y
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BALTIMORĖS ŽINIOS
18 VISURBalfo vakaras įvyko šeštadie

nį, lapkričio 8, lietuvių svetai
nėje. Vakaras gražiai pavyko ir 
visiem patįko. Jaunimas turėjo 
progą pasišokti. Grojo J. Leke- 
vičiaus orkestras.

Sodalietės ruošia linksmą va
karėlį lapkričio 14. Bingo par
tija prasidės šv. Alfonso salėje. 
Yra gražių laimėjimui dovanų. 
Bus~ proga pasimatyti su pažįs
tamais ir linksmai praleisti va-

Stebuklingojo medalikėlio iš
kilminga novena šiemet bus 
nuo lapkričio 17 iki 25. Visas 
9 dienas pamokslus angliškai 
sakys vienuoliai vincentiečiai iš 
New Yorko.

Letuviu inžinierių ir archi
tektų suvažiavimas šaukiamas 
Baltimorėj lapkričio 29-30. Po
sėdžiai vyks Southern viešbu
tyje.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 40 metų sukaktis minima 
šeštadienį, lapkričio 15. Susi
rinkti prašoma 9 vai. prie šv. 
Alfonso lietuvių bažnyčios, iš 
kur autobusais bus važiuojama 
į Arlingtono kapines padėti- 
vainikų prie Nežinomojo Ka
reivio ir Kaune žuvusio ameri
kiečio Įeit. Harris kapų. Daly
vaus Pentagono atstovas; iškil
mės bus transiliuojamos per 
Amerikos Balsą, taip pat fil
muojamos. Vakare 6:30 vai. lie
tuvių salėje Baltimorėje bus iš
kilmingas posėdis. Koncertinę 
dalį išpildys M .Liuberskio va
dovaujamas oktetas iš New 
Yorko ir tautinių šokių grupė. 
Bus užkandžiai ir šokiai.

Lietuvių legionininku postas 
154 kasmet organizuoja dieną 
“Back to God Movement”. Tuo 
nori paskatinti ne tiktai savo

Drabužiu rinlclava

Drabuži y rinkliava šiemet 
vykdoma visoje Amerikoje lap
kričio 23-29. Tai jau dešimtoji 
Amerikos vyskupų skelbiamoji 
rinkliava, kuriai vadovauja Bal- 
timorės arkivysk. Fr. P. Keough 
Jis savo laiške nurodo i sun
kią vargšu žmonių padėtį visa
me krašte ir kviečia Padėkos 
dienos proga parodyti savo gai
lestingąją širdį. Artimui padė
ti yra geriausia padėka Dievui 
už jo pagaibą mums patiems. 
Ligi šiol Amerika surinko per 
12 mil. svarų rūbų 18 mil. dol. 
vertės. Jie išdalinti 27 šalyse.

Jonas Unitas, pagarsėjęs 
Baltimore Colts futbolininkas, 
apie kurį gražiai rašė “Satur- 
day Evening Post”, rungtynė
se su Green Bay Packer buvo 
sužeistas. Jam sulaužyti keturi 
šonkauliai. Visi Baltimorės lie
tuviai giliai užjaučiu nelaimėje 
ir linki greitai pasveikti, šis 
jaunas, Amerikoje gimęs lietu
vis sportininkas, nesigėdija nei 
savo lietuviško vardo nei tau
tos. Jis yra pamokomas pavyz
dys tiem, kurie kitaip daro ir 
savo pavardes keičia. Pasekime 
gražiu jo pavyzdžiu!

Mikas Varvuolis, senos kar
tos lietuvis, kuris paskutinius 
mėnesius sunkiai sirgo, mirė 
šv. Agnietės ligoninėje lapkri
čio 6. Po gedulingų mišių, ku
rios buvo šv. Alfonso bažnyčio
je lapkričio 10. buvo palaidotas 
Loudon Park kapinėse.

Jonas Obelinis

SVEČIAI, dalyvavę Liet. Politikos Klubo naujo baro ir salžs atidaryme Kearny. Iš kairės i d.: VValter Serafenas — klubo iž
dininkas, Saul Schualter — Kearny miesto teisėjas, Peter Rodirro — kongresmanas. Matthew Sluzis — klubo pirmininkas. Andrei 

• Salvest — M. J. valstybės gynėjo padėjėjas. Antroje eilėje: Frank Vincent ir Peter Velevas — Kearny miesto tarėjai ir dr. Peter 
Young —■ klubo globėjas.

KEARNY SENIAUSIA DRAUGIJA -
Dar tais laikais, kada Kear- niškų rūpesčių surasdavo va- 

ny miestelis vis daugiau ir dau- landėlę laiko visuomeniniams 
giau skverbėsi į aplinkines ba
las, pirmieji mūsų ateiviai 
(apie 1900) čia jau kūrėsi ir 
tvarkėsi naujam gyvenimui. Jie 
įsigijo, žemės sklypelius, statė
si namelius, augino naminius 
gyvulėlius ir, galima sakyti, gy
veno pusiau ūkiškai.

Skirtingos buvo tada ir gy
venimo sąlygos. Daug ką reikė
jo primityviškai atlikti, o fab
rikuose dirbti 
dieną.

Bet lietuvis 
sunkaus darbo

PO

ir
bei

12 vai. per

po 12 
savo šeimy-

vai.

J. IR S. STRIGŪNŲ SUKAKTIS
Lapkričio 14 sueina penkios 

narius bei kaimynus, bet ir ki- ' dešimtys metų nuo to laiko, 
tus žmones sekmadieniais ne- ^aip aa. kun. Tomas Žilinskas, važiavo į Liepoją, kur gyveno a- 
praleisti mišių ir savo gyveni- petro lietuviu parapijos kle- pie> penkerius metus; 
mą tvarkyti Kristaus pamoky- j - _

vas. aplnkybių verčiamas, veda 
kitą žmoną, paliko gimtinę ir iš-

reikalams. O ir pats reikalas 
vertė organizuotis, nes tais lai
kais nei darbininkų unijų, nei 
plataus masto apdraudų nebu
vo. Vadinasi, tik bendromis jė
gomis buvo galima ką nors nu
veikti ar savo teises apginti.

Sunki buvo lietuvio dalia a- 
nais laikais svetimame krašte. 
Nemokėjo kalbos, nežinojo vie
tinių papročių, dirbo sunkiau
sius darbus. Lietuvis buvo nus
tumiamas ir pajuokiamas. Po 
sunkaus darbo neturėjo savojo 
kampelio, kur galėtų sueiti, sa
vo vargus ir Įspūdžius pasipasa
koti. bendrai veikti.

Tokiais rūpesčiais gyvendami, 
ano meto ryžtingesnį lietuviai 
(Jankauskas. Bilimas, Mitchel 
ir kt.) ėmėsi organizuoti lietu
vių klubą, kuris iš pradžių vei
kė daugiau ūkiškais pagrindaisuždar- ...

bonas, surišo amžinuoju mote- biaudamas kaip vežikas. Liepo- 150 ras^iruU konstitucijų ir ki
niais. šiemet bendros mišios

- LIETUVIŲ POLITIKOS KLUBAS
(konstitucijos skyrius I punkt 3> 
Tatai sako, kad lietuvis ir sve
timame krašte gyvendamas; ne
pamiršta savo krašto laisvės ir 
nepriklasomy bes.

Jei prieš penkiasdešimts me
tų šiam lietuviškam židiniui bu
vo padėti tik pamatai, tai šian
dien jis liepsnoja visu savo kai
trumu. LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBAS yra žinomas visame 
miestelyje ir jo apylinkėse, čia 
renkasi įvairūs valdžios parei- 
gūniai, čia vyksta lietuviški po
būviai, čia linksminasi susinė
jusios jaunųjų širdys.

Klubas savo pirmtakų testa
mentą vykdo su kaupu. Visi 
žavisi modemiškai naujai įreng
ta sale, o spalio 29 buvo iš
kilmingas atidarymas naujai į- 
rengto baro, esančio prie sa
lės. Ta proga buvo pakviesta tusi ir žengtų vis į švesesnį 
daug aukštų valdžios pareigūnų rytojų, 
ir šiaip svečių parodyti, ką lie-

tuviai per savo ryžta ir darbą 
yra nuveikę.

Būdamas stipriose vadovybės 
rankose, klubas sugeba varytis 
i prieki. Pirmose eilėse stovi 
vyrai, kurie ant savo pečių ga
li pakelti klubo įvairius reika
lus ir juos tinkamai tvarkyti. 
Jie yra: Služis — pirmininkas, 
J. Grikis —viecepirmininkas.
P. Yanchick — protokolų sekr. 
V. Serafinas —iždininkas, V. 
Barr (Barčauskas) — fin. sekr. 
J. Bubėnas —tvarkdarys. A. 
Salvest — teisių patarėjas, dr. 
P. Young (jankasukas). P. 
kauskas ir V. Jasones — 
bėjai (trustees.).

Klubo vedėjas Charles 
zenges.
Linkėtina, kad klubas ir toliau 
taip gražiai ir vieningai rikiuo-

PAPIGINTA Darbininko 
prenumerata naujiems skaityto
jams iki šių metų pabaigos. 
Prašoma pasinaudoti šia nepap
rasta proga, nes ji paskutinė, 
kadangi spaudos darbas vis 
brangsta ir Darbininko leidėjus 
verčia galvoti apie prenumera
tos pakėlimą. Užsakykite Dar
bininką bent vienam savo kai
mynui, pažįstamam, giminėm, 
draugam tik už 5 dol. visiems 
1959 metams. Pasiūlykite Dar
bininką pasiskaityti. Prisiuntus 
naują adresą, susipažinimui iš
siųs pati Darbininko adminis
tracija. Rašyti adresu: Darbi
ninkas, 910 Wilioughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y.

— Vysk. Juozapas Rancans, 
Rygos arkivyskupo augziliaras, 
dabar gyvenąs Grand Rapids. 
Mich., spalio 25 sulaukė 72 me
tų ir minėjo savo gimtadienį. 
Jo pasveikinti iš Cleveiando bu- - 
vo nuvykę: kun. A. Goldikovs- 
kis. buvęs Rygos vyskupo sek
retorius. ir Vytautas Braziulis. 
Vysk. J. Rancans yra nuošir
dus lietuvių ir latvių susiarti
nimo skatintojas ir rėmėjas.

— Dail. K. Žuromskio, gyve
nančio New Yorke. paveikslą 
“Likerio” bateliai pardavė Chi- 
cagos Meno Institutas. Nupirko 
galerijos direktorė, kuri pap
rašė dailininką duoti naujų pa
veikslų pirkėjam.

— Dailiojo žodžio varžybos 
ruošiamos Clevelande gruodžio 
7 lituanistinių mokyklų moki
niams. Bus meninis skaity
mas. deklamavimas ir kalbėji
mas.
— Gintarėlė ispaniškai. Rašy
toja Janina Narūnė-Narutavi- 
čienė mūsų jauniesiems skaity
tojam parašė lietuviškųjų mo
tyn) legendą “Gintarėlę”. iš
puoštą visokių spalvų iliustra
cijomis. Neseniai šis kūrinys 
pasirodė ir ispanų kalba, var

J.M.

LINDEV NEW JERSEY

J. 2-us

Vit- 
glo-

Alto skyrius, vadovaujamas 
J. Liudvinaičio. jau pradėjo 
ruoštis Vasario 16 minėjimui.

Po-

Sv Valanda. ku
rnėtu kalbamas rožančius tr

1*20-24 Bnchanan Street, Hon>M<M)d, Florida

inuiv.** *;»vo intencija* 
n'iimi* maid,'**

Tai gražiausia ir (patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 

| IKilmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies mi visah pato- 
| gurnais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabej 
f jame, kad būsite patenkinti.

ImmiculaU Ccnccpfioe ConveM.
B. F. O. 2. PutiMm. Coho.

I NEKALTAI
SVC. M.

i l’iie Nck Pr Marijos rtatu- 
* Nnwn<x< metu prašytoju ir- 

lemputes.tencijomis 
Jil‘0 . : lU'tos p;tde-

;»>i» Marijos aKcr*aus

už Novenos dalyvius ir jv 
intencijomis

liyuiis laikomos ^.Molinė*
MuW<x<

ries
Novenos malda.

Novena baigiama iskilmin- 
g.us l«» valar.'lą atLudais. kuriu 
metu ntiolnt adoruojamas Avė. 
Sakran>«>nkts u>. vienuolyno gera-

rvstės ryšiu James ir Sofija jon atvvko turėdamas tik 14 teisinių pagrindų. Tie pir- 
užprašytos šv. Alfonso bažny- (Daniūte) Stri«ūnus Tai era- metu ' mieji ateiviai, pasiryžėliai, ir
čioje lapkričio 23. sekmadienį, A pastatė pamatus draugijai, kuri Lindeno Lietuvių Bendruo- bos pirm. pulk. J. Šlepetys, me-
8:30 vai. Kartu su lietuviais’da
lyvaus ir kitų postų legioninin
kai.

Mi sijom Meksikoje surinkta 
virš 1000 dolerių lapkričio 9-11. 
Į parapiečius ir Novenos daly- 

“vius kalbėjo vysk. Alonzo Es- 
clate. steigėjas ir direktorius 
Guadalupo misijų draugijos. 
Svečią pakvietė prel. L. Men- 
delis, uoliai remias misijų apaš
tališką darbą.

žaus sutartino 50 metų gyveni
mo jubiliejus, kokių retai pasi
taiko. Metams bėgant. Strigū
nai pakėlė daug kryželių, buvo 
paliesti įvairių ligų, bet su Auk
ščiausiojo pagelba ir žemaitiš
ka kantrybe viską nugalėjo, ir 
šiandien dar abu labai gerai 
atrodo.

J. Strigūnas gimė Žemaitijo
je. Viekšnių miestely, pasiturin
čių ūkininkų Jurgio ir Marijo
nos Strigūnų šeimoj, bet dar 
jaunas neteko motinos. Kai

inėtų.
pastatė pamatus draugijai, kuri

1907 metais išvažiavo tiesiog^ šiandien vadinama Lietuviu Po- 
į Bostoną, -kur iki šiai dienai

tė-

Naujij plokštelę "Iš Kuly Šalele
JDAIN'AVO

JAMES IR SOFIJA STRIGŪNAI, attventf 50 mėty vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

AIJCE STEPHENS ANSAMBLIS
Snrinlięa 23 gražiausius balsus. Akompanuota orkestru ir vargo
nais. PloP,';t> l<‘- yrcr hi-fi ir ilgo grojime. Tai graži dovana Kalė- 
Irun* saviems ir kitataučiams. Užsakymu* siųskite su pinigais 
Kaina $1,50. Pridėkite 50c. išsiuntimui.
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J. kv-dan 

Markams. S. 3
ST. Šimkus

C. Sasnauskas
A. Vanagaitis 

•t. Talin! K-lpAn 
F*. Sarimlius 
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B RI'PRTCNAS

ALICE STEPHENS. • 
Ghicago Conservotory d Music 

64 E. Van Buren SL, Cliicago 4, III.

tebegyvena, čia susipažino irgi 
su žemaite Sofija Daniūte, ku
ria vedė lapkričio 14.

J. Strigūnas, 
Bostone, gavo darbą 
Spiller Mfg. fabrike, 
prastas darbininkas, 
panijos savininkai, 
jo sąžiningumą ,ir darbštumą, 
pakėlė į prižiūrėtoją. Jis ten 
pradirbo iki 1920 metų. Turė
damas gabumų ir drąsos, drau
ge su savo giminaičiu Dominin
ku Dauniu atidarė mėsos krau
tuvę.

Abu Strigūnai Lietuvą aplei
do dar visai jauni, bet nenus
tojo savo krašto ilgėjęsi ir 1921 
grįžo į Lietuvą pasisvečiuoti ir 
artimųjų aplankyti. Sugrįžę į 
Bostoną, vertėsi tuo pačiu biz-

litikos Klubas.

apsigyvenęs
Hunt — 

kaipo pa- 
bet kom- 
matydami

menės valdyba lapkričio 23 d..
4 vai. p.p. Laisvės salėje. 340 
Mitchell Avė.. Linden. N.J.. ruo
šia iškilmingą Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą. Pro
gramoje: atidaromąjį žodį tars 
Lindeno LB pirm. S. Vaičiūnas, 
kun. P. Totoraitis atkalbės mal-

šis klubas valdžios įstaigose 
oficialiai įregistruotas 1916 ge
gužės 3. Vadinasi, ir iš teisiško 
taško žiūrint, jau 42 metai, kaip 
šis lietuviškas židinys čia de
ga. Iš svarbesnių klubo tikslų,
pažymėtina, jog jis kovoja ir dą už žuvusius Lietuvos karius 
už Lietuvos nepriklausomybę ir partizanus, kalbės LB Tary-

Iz. Vasyliūno rečitalis Elizabethe
(Atkelta iš 4 psl.)

Baigiant tenka pažymėti ir 
solisto pianinu palydėtoją. ki
taip sakant, antrojo solisto 
reikšmę. Tai buvo jo sūnus Vy
tenis Marija. Jaunas dar žmo
gus. nepasiekęs 20 metų, bet 
gabiai apvaldąs savo partiją. 
Kai sonatos rašomps smuikui

niu iki 1933 metų. Panaikinus Su pianu, autorius duoda daug 
prohibicijos įstatymą. Strigūnai reikšmės ir pianui, kartais net 
toje pačioje vietoje, kampe L paversdamas pirmaujančiu solis 
ir E 8th St.. persitvarkė ir per- tu. Tąi reiškia, kad ir palydėto- 
ėjo iš mėsos į liųuor biznį, ati- jas turi būti toks pats pajėgus 
darė taverną, kurią iki šiai die- kaip ir solistas. Teko jį girdė- 
nai pavyzdingai tebetvarko. * - * -‘

J. ir S. Strigūnai gyvena sa
vo pačių pastatytoj rezidenci
joj 1686 Columbia Rd. prie pat 
garsiųjų L Street maudyklių.

ti prieš metus, grojant su tė- į 
vu Mozarto sonatas. Tenka pa- j 
sakyti, kad jaunasis Vytenis į 
sparčiai žengia pirmyn, apval- < 
dydamas techniką ir pribręs- < 
damas muzikai. Didelis džiaug *

skaitė su vyru. S. Čeris-Mulks su 
vyru. p.p. Stankūnai su dukra 
muzikos studente. J. čižaus- 
kas. dainininkė O Lubavičie- 
nė su vyru. -niuz. Prižgintienė 
su vyru iš Bond Brook. studen
tų būrys ir visa eilė visuomenės 
veikėjų iš toliau: V. Diliai, dr. 
Sk. Kripkus. J. Stukas ir t.t. 
Koncertą rengė LB Elizabetho 
apylinkė, kuriai pirmininkauja 
K. Rarys.

ninę programą atliks J. Stan
kūno studijos ir šeštadieninės 
mokylos mokiniai, solo dai
nuos O. Zubavičienė akompa
nuos J. Stankūnas. Įėjimas ne
mokamas.

Po minėjimo. 6 vai. rak., to
je pat salėje Balfo skyrius. LB 
talkininkaujant, ruošia šokių 
vakarą. Gros New Jersey jau
nimo orkestras, veiks bufetas.

šeštadieninė mokykla, vado
vaujama J. Prapuolenio, veikia 
nuo spalio 11 d. Visi vaikučiai 
kviečiami ją lankyti.

Į Balfo seimą atstovais išrink
ti: J. Prapuolenis. M. Klimas. 
V. Tursa. S. Samata. ir M. Var- 
neckas. Balfo skyrius uoliai 
renka aukas, kurios bus įteik
tos Balfo seime. Newark. N.J., 
lapkričio 29 d

du “‘Ambarita”. Ispaniškąjį lei
dinį. pailiustruota tomis pačio
mis spalvomis, išleido Bedout 
leidykla Medelline. Kolumbi
joj. Tai bene pirmas mūsų gro
žinės kūrybos leidinys ispanų 
kalba. Rašytoja šiuo metu gy-
vena Floridoj. Miami. ir spau
dai ruošia naują eilėraščių kny
gą bei tvarko savo atsiminimus 
apie pažįstamus veikėjus

— Aleksandro Jasaičio, gy
venusio ar gyvenančio Grand 
Rapids. Mich.. ieško giminės 
Lietuvoje. Kas turėtų kokių ži
nių. pranešti A. Zizui. 1602 So. 
2nd St.. Philadelphia 48. Pa.

— T ris knygų bibliotekas, 
virš 150 dol. vertės, pernai do
vanai laimėjo V. Maželis iš 
Brooklyn. N.Y.. P. Maldeikis 
iš Cicero. III. ir Liet. Tautinis 
Knygas iš Baltimorės. Md.: jie 
pasinaudodami Gabijos leidyk
los knygų išpardavimu, buvo 
įsigiję knygų virš 5 dol. sumos. 

' Tokia laimė kiekvienam gali 
tekti ir šiemet, nes Gabija vėl 
paskelbė knygų išpardavimą. 
Sąrašu prašykite šiuo adresu: 
Gabija. Straight Path. \Vyan- 
danch. N. Y

SAULĖTA, MALONU, PATOGU
llollywoodo Apartamentuose

Jie yra žymūs labdariai — re- damas muzikai. Didelis dziaug « 
mia viską, kas yra lietuviška smas tėvui, turint palydu taip | 
ir katalikiška. Jie daug priside- rimtai bręstančią muzikine pa- | 
da prie šv. Petro lietuvių pa- jėgą- 
rapijos, laikraščio Darbininko. Solistas Vasyliūnas pasirodė 
lietuviu radijo valandos ir daug rečitalyje kaip didelis nieninin- 
kitų gerų darbų. kas. kuriuo mums tenka did^uo

< Noriu pasveikinti J. ir S. hs‘ ... . . - ......
4 „ . . i. • ■ • u i- • menininkas ėmėsi atlikti gražui .Stngunus auksinio jubiliejaus . . -x • u« b •• k- darbą is gaunamo pelno is-« proga ir paprašyti gerąjį Die- u -. • . - •< i i i j i *• i u « leisti musu kompozitorių kun-< vuli. kad dar ilgai laikvtu gero- , , ... , . ■ -■ mus. kad jie butu laisvai pnei- ® « jc sveikatoje. .:* . . • .... < .. %• J . narni svetimiesiems. Elizabetho s

aimynas |jctMvjai jrgj džiaugias, galėję g
.. . . , , . tuo prisidėti prie gaidų leidimo gDarbininko redakcija , . r gnuoširdžiai fOnd° I

Po koncerto apie 70 gerbė- g

Tuo labiau, kad šis

: ps
< ir administracija
< sveikina iš savo pusės J. ir S.
4 Strigimai sato auksinio jubi- j« brinko užkandžių, kur pa- 
j liejaus proga tapo naujais Dar- kalbų bei sveikinimų.
< bininko skaitytojais rėmėjais. Koncerte buvo svetimtaučių 
« paaukodami spaudos palaiky* muzikų, nes anglų spauda pa- 
4 mui 25 dol. Nuoširdus ačiū ir informavo apie koncertą* Iš lie-

ilgiausių metų. tuvių muzikų matėsi: J. Rajau- • •***« s<s **•*•?'• ęe? ••*<#••• • ..<.»»»• u

PRADĖTĄJĄ 
MARIJĄ

ncn'.ber 29. ik:
7 Marijos Nek

Pnusidėjinu* švrnt«n-ė>'. Piitnam.

nrtiKl.fi
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! AUKSINA SUKAKTIS IR KARDINOLO 
LAIDOTUVES

F\w \ . v.

DETRO1T, MICH.

Spalio 25 Detroito dramos 
mėgėjų sambūris, atžymėdamas 
savo režisierės Z. Arlauskaitės 
— Mikšienės 50 —ties sceni
nio darbo sukaktį pastatė T. 
\Villiams “Stiklinį žvėrynėlį”. 
Sukaktuvininkė ne tik režisavo, 
bet ir vaidino motinos Aman- 
dos »rolėje. Z. Arlauskaitė pra
dėjo vaidinti 1908 Rygoje, kur 
rengėsi mokytojos profesijai. 
Vaidino mokytojaudama Šiau
liuose, Petrapily, kol 1919 bu
vo pakviesta Vilniaus dramos 
teatram Netrukus išsikėlė Kau
nan, kur dirbo Valstybiniame 
dramos teatre iki 1931. Atleis
ta į pensiją, dar vaidino Mū
sų teatre, žvigždikyje, Jaunojo 
Žiūrovo ir Jaunajame dramos 
teatre ligi 1944. Organizavo 
vaidintojus ir režisavo būdama 
pabėgėlių stovykloje 1945 — 
1949. Nuo 1949 gyvendama De
troite kasmet pastatė bent po 
2 veikalus, su jais aplankyda
ma ' ir kaimyninius miestus: 
Clevelandą, Torontą, Hamilto
ną , Chicagą ir kitus.

Nors buvom pratę regėti Z. 
Arlauskaitę, statančią tik lietu
vių autorių veikalus, tačiau ir 
amerikietis dramaturgas pasie
kė žiūrovą gal net daugiau su
domindamas.

Luošos metgaitės vaidmenį 
turėjo Dalia Mikaitė. Jos Lora 
buvo trapi, savin susigūžusi, ne
laiminga mergaitė. Teko grožė
tis Loros vidiniu išgyvenimu, 
išreikšti dažnai tik labai tau
piu, apgalvotu, vienok nuošir
džiu judesiu. Net jos luošu
mas buvo labai mažai pastebi
mas. Gal ir režisierės kaltė, 
kad Loros santykyje su stiklo 
žvėrelių rinkiniu nesimatė to 
tekste nusakyto rūpesčio ar pri
sirišimo. Net ir pats žvėrynė- 
lis buvo nukištas per toli, ir 
Lora savo vienatvės valandėlė 
se daugiau dėmesio kreipė pa
tefonui, ne stikliukams.

Loros motina Amanda — Z. 
Arlauskaitė stipri buvo drama
tinėse situacijose, kiek dirbti
na santykiuose su vaikais, y- 
pač prie stalo valgant.

Tomas, Loros brolis — V. 
žebertavičius sukūrė gražių nu- 
gėrusio pasiteisinimų, buvo į- 
tikinantis ir pranešėjo — pa
sakotojo pareigose. Tik tiek 
jam. tiek jo draugui Džimiui, o 
tiek ir abiem moteriškom sto
kojo amerikietiškų mariierų, 
aprangos, išvaizdos.

Programoje buvo įrašyti 3 
režisierės padėjėjai St. Djase- 
vičius, A. Iljasevičius ir A. Ja
rašiūnas. Jie, turbūt, parengė 
scenovaizdį, tvarkė šviesas ir 
muziką. Ir tai atliko gana ge
rai, iš viso “Stiklinis žvėrynė- 
lis” detroitiečių lietuvių buvo 
šiltai priimtas ir įvertintas. 
Nepailstančią scenos darbinin
kę Z. Arlauskaitę, kitais me
tais švenčiančią 70 metų sukak
tį. jos auksinės sceninės sukak
ties proga sveikino eilė organi
zacijų bei asmenų — kas žo
džiu. kas raštu: scena pražydo 
gėlėmis, o čia dar atsirado ki
tas scenos vilkas — Stasys Pil
ka, tai įaudrėjo ir salė ploda
ma ir valiodama, žodžiu, auksi
nė sukaktis užsisklendė didžiuo
ju visų linkėjimu atšvęsti ir 
deimantinę.

KRISTŲ VALDOVĄ
ALRK F-jos 4 skyrius šįmet 

paminėjo per visas tris lietu
vių radijo valandėles: Baltic 
Melodies kalbėjo kun. K. Sima
navičius, Lithuanian Voice — 
dr. A. Damušis ir Lithuanian 
Melodies —tėvas dr. T. žiū
raitis. Šv. Antano parapijoje 
Kristaus Valdovo šventėje daug 
jaunimo ir suaugusių ėjo išpa
žinties ir priėmė komuniją 
Skautai ir ateitininkai dalyva
vo su vėliavomis. Sumą laikė 
kun. L Boreišis, pamokslą sakė 
kun. K. Simanavičius.
KARDINOLĄ EDV. MOONEY 

detroitieciai palaidojo tikrai 
kunigaikštiškai. Dvi paras šim
tai tūkstančių katalikų, o ir ki
tokių tikybų žmonių, laukė ei
lėse po dvi ir tris valandas, kad 
tik praėjimu pro karstą atiduo
tų paskutinę pagarbą mylimam 
kardinolui. Detroito dienraščiai 
rašė, kad tokių ilgų žmonių ei
lių Detroite dar nėra buvę. Jūsų 
korespondentui irgi teko pora 
valandų pastovėti eilėje ir ste
bėtis kaip tvarkingai ir kantriai 
judėjo žmonių upė. ALRKF 
4-to skyriaus vardu ir p. E. 
Paurazienės rūpesčiu apie 200 
lietuvių trečiadienio vakarą be 
eilės buvo įleisti į katedrą ir 
ten už velionį kalbėjo lietuviš
kai rožančių. Pačioje laidotu
vėse dalyvavo 71 vyskupas, 86 

kunigų beiprelatai ir šimtai 
vienuolių.

DETRIOTE
102 kuopa

SENATORIUI THOMAS H. KUCHEL Kalifornijos lietuviai respubli
konai įteikė adresuotą skydą. Viduryje — senatoriaus žmona, kairėje 
liet, respublikonų pirm. Leonardas Baliukas. •

LOS ANGELES- CALIFORNIA
Kalifornijos lietuviai respub

likonai pagerbė Thomas H. Ku
chel iškilmingoje vakarienėje, 
kuri buvo suruošta spalio 25 
Statler Hilton viešbutyje. Šen.

kad jie 1948 surengė vieną iš 
geriausiai pasisekusių Lietuvos 
Vyčių seimų, su didžiu entu
ziazmu griebiasi saunai sureng
ti ir 46-tąjį seimą.

Seimas įvyks 1959 rugpiūcio 
20-23 gražiausiame Detroito 
viešbutyje—Sheraton Cadillac. 
Visi vyčių nariai ir rėmėjai pra
šomi tą dieną prisiminti, pra
dėti planuoti ir į seimą atvyk
ti.

Seimo rengimo komisiją su
daro: Boris — pirmininkas. A. 
Uznis, L. Šimonis, Al Gaize ir 
G. Juskis — vicepirmininkai, 
B. Juodvalkis.— iždininkas, I. 
Caldvvell — sekretorė. Kitos ko
misijos bus sudarytą ir pas- 
skelbtos vėliau.

Seimo rengimas įneš į Detroi
to vyčių eiles naujų nusiteiki
mų, pagyvins veiklą, atgaivins 
“mirusiuosius”. Jau dabar rim
tai svarstoma atgaivinti 79-tą 
kuopą, kadaise veikusią prie šv.

metu senatorius 
keldamas Lietu- 
reikalą ir pasi-

IŠPARDAVIMAS —PROGA! i
Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų 11

; VILNONIŲ MED2LAGŲ n
I gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir .tos rūšies vienintelės firmos 1

S. BECKENSTEIN, Ine.
■ 118-125-138 OBCHABD STM GR 5-4525 i
, COR. DELANCEY, N. Y. C. ,
1 S. Beckensteiiic krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 1
I KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS
lt ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
I Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 1
1 LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. '
/ UKRAINOJE IR U2KARPAC1O RUSIJOJE! 'l

. Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 11
I Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles |

i | Vilnones medžiagas 1įš ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės I

' Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas ' |

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ

SPTXTALCS KALĖDINIAI
SIUNTINIAI I LIETUVĄ

Siuntinys H ..................  $28.40
5 svarai be kaulų kumpio
5 svarai sviesto
5 svarai taul.ų
5 svarai cukraus

SPECIALUS Nr. 3 .......... $32.83
1000 gr. puikios braziliAkos kaves
1000 gr. vokiškos kakavos
1000 gr. taukų
1000 gr. sviesto
3000 gr. cukraus

250 f’oj-jono arbatos
500 gr. vokiško šokolado
500 gr. 4.V; riebumo sūrio

1000 gr. ryžių
500 gr. džiovintų persikų
200 amerikoniškų, cigarečių

-

SPECIALIAI MOTERIMS $7&20
3‘s yds 100^ vilnonės 

medžiagos pnlitul
3 yds 100- k vilnonės medžiagos

motei'/kam kostiumui
6 yds pamuš <k> <Rayam»
4 _v<l: lO0<; vilnonės medžiagos

suk:.''Iri
ft y'ls ravon merlžJagos suknelėms

8 yds medvilnės medžiagos i'asar. 
suknelėms Ir bliuskutėms

šis skelbimas Jums sutaupo

Tik I.V-Jrpklt jį ir pridėkit kartu 
su jūsų triterkymo laišku. Toks
siuntinys Jums kaštne^ 50 centų 
maž au. Prašykit mūsų katalogo
dovanu siuntiniams Ir vaistams.

AWsn firma tat pininkauja per
siusti pin'gus f Lietuvą USSR 
spechl'.u io ntbliii už dolerį kursu. 
Kreipkitės J mus. Turime visus lei
dimus Ir nr-ame ripdrftu U-

G RA M E B " Y
7*4 Brcad M.. Nevrark 2. N. Jw

Oept DA.

VYČIŲ SEIMAS
Lietuvos 'Vyčių

Detroite šiais metais vykusia
me seime Philadelphijoj pasi
siūlė kitą seimą surengti De
troite, pasiūlymas buvo priim- Jurgio parapijos, 
tas. Detroitiečiai prisimindami, P. Natas

Lietuvių Enciklopedijos talka
Lietuvių Enciklopedijos Ad- nis reikalas, o vaisius visų lie- 

ministracija skelbia paskutinę tuvių sutelktinių pastangų, vai- 
Lietuvių Enciklopedijos talką sius, deja, tik laisvame pasau- 
iki 1959 m. balandžio 15 d. Tai- lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
kos metu naujai L.E. užsipre- nuopelnai atitinkamai priklauso 
numeravusiems bus duodamos visiems tiems, kurie bet kuriuo 
premijos. būdu prie šio didelio darbo pri-

Užsiprenumeravusieji iki sideda. Darbas kilnus, neslietu- 
gruodžio 15 iš leidyklos nemo- vių tautos ir valstybės kančios 
karnai gauna: 1) Vinco Krėvės ir vergijos mėt i s, jis skiria- 
Raštus—pilną komplektą (kom- mas jos g ri ei i - į įsididžiavi- 
plektą sudaro 6 tomai,, kurių mui. Dar’, is pi si ngas, nes 
trys tomai jau išleisti, o ket
virtasis spausdinamas; 2 Lietu
vos Žemėlapį ir 3) Jono Balio 
"Lietuvių Dainos Amerikoje”.

Prenumeratoriai, kurie užsi- lietuvybei.
sakys nuo š.m. gruodžio 15 d. Argi nėra didelis pasididžia- 
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 'imas prieš laisvas tautas, kad 
pilną Vinco Krovės Raštų kom- pavergtos tautos vaikai; plačiai 
pirktą. pasiskleidę priverstinėje emi

O tie, kurie užsiprenumeruos gracijoje, sutelktinėmis jėgoms 
nuo 1959 m. vasario 15 d. Iki sl,Seha tok> milžinišką darbą 
tų pat metų balandžio 15 d., padaryti?
gaus Lietuvos Žemėlapi ir Jono pavergtos tau-
Balio "Uetuvių Dainos Ameri- tos SūnaU ir Dukra, prenume- 
j.0je- modamas L.K, esi tų sutelk-

, ...... . _ . tintų jėgų dalininkas ir Tau,Jau įsejustus L.E. tomus nau- . . . . »..... J x kaip ir visiems bendradarbiams

sąlygomis. Vi vėliau išteisimus ^VSam™, Įvertinam 
tomus moksima normalia tvar- *
ka Laukiame atsiliepiant.

Tom Kuchel buvo įteikta ‘pla- 
que’ su šiuo įrašu: “Presented 
to The Honorable THOMAS H. 
KUCHEL, United States Sena- 
tor, in recognition of his dis- 
tinguished and devoted Service 
to Califomia and, Lithuanian— 
Americans.”

Vakarienės 
pasakė kalbą, 
vos vadavimo
džiaugdamas puikiu lietuvių or
ganizuotumu.

Pagerbime dalyvavo šv. Kazi
miero"lietuvių parapijos klebo
nas kun. J. Kučingis, filmų ir 
televizijos aktorė Rūta Kilmo- 
nytė, Los Angeles apylinės LB 
pirm. K. Liaudanskas ir eilė ki
tų lietuvių darbuotojų. Los An
geles Alto skyriaus vardu žodį 
tarė C. Lukšis.

Keletą lietuviškų dainų pa
dainavo solistė L. Zaikienė; pia
nų palydėjo komp. Br. Budriū- 
nas.

Po vakarienės senatorius T. 
Kuchel kalbėjo: “Tokio puikaus 
pagerbimo jau keletą metų ne
su turėjęs.”

Pagerbime taip pat dalyva
vo Kalifornijos respublikonų 
partijos atstovai — Edvvard S. 
Shattuck, G. Harvey Mydland, 

' Carl Lindstrom, Mayme Tho
mas ir k. Partijos centro ko
miteto narys iš Kalifornijos sa
vo žodyje pažymėjo, kad lietu
viai yra pirmaujanti grupė ki
tų tautybių tarpe.

Šen. Tom Kuchel į senatą bu
vo perrinktas 6 metams 1956 
metais. Jis eilę kartų yra kėlęs 
ir gynęs Lietuvos klausimą, kal
bėdamas Įvairioms amerikiečių 
grupėms. Be io. yra padėjęs 
eilei lietuvių sutvarkyti gana 
komplikuotų reikalų. Šen. T. 
Kuchel yra didelis lietuvių bi-
čiulis.

skirtas ne i.k mokytis ir pra- Pagerbimą aprašė didieji Los 
turtinti kiekvieno mūsų žiny- Angeles amerikiečių dienraš- 
ną, bet yra būdas i • priemo- • čiai- 
nė išlaikyti lic . ivi.: kalbai ir L.C.

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

YRA 100% 
APDRAUSTI

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

Jūsų pačių interese turėti 
reikalus su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu, atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautus paštu siuntinius 
mes pakvituojame ir pashm- 
čiame sąskaitas per 24 valan
das.

Atsilankykite į bet kurį mūsų 
skyrių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą, kopiją ap
draudos poliso nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC

716 AVainut Street.
Philadelphia 6, Pa.

VVAimrt 5-3455
1991 Broadway 

NEW YORK 23. N. Y.
Telephone; LYceum 5-0900 

390 West Broadway 
SO. BOSTON 27, MASS.

Telephone: ANdrew 8-8764
263 Market Street

% NEVVARK 2. N. J.
Tel.: MArket 3-1968
4102 Archer Avenue

CHICAGO 32, ILLINOIS 
Telef.: FRontier 6-6399
6446 Michigan Avenue 

OETROIT 10, MICHIGAN 
Tel.: TAshmoo 5-7560

1313 Addison Road
Cor. Superi.or Avė. A E. 71st St. 

CLEVELAND 3, OHIO 
Telephone: UTah 1-0807

683 Hudson Avenue 
ROCHESTER. N. Y.

Telephone: BAker 5-5923 
346 — 3rd Avenue 

PITTSBURGH 22. PA.
Telephone: GRant 1-3712 

Reikalaukite telefonu arba raštu 
mūsų paskutinę informarljų 

knygutę

ROMAN FUNERAL CHAPEI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vrrnon Street Philadriphia 23, Pa.

POplar 5-9110

FUNERAL ROM E 
LAIDOTI’VIV DIREKTORIAI

iao maple a venų e. HARTFORD. CONN.

patarnauja I 'tuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

f 
i 
i

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2. N. Y.

TeleL GR 5-0168
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniaisršeštad. bei sekmad

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

h Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maišytoe ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(who lesale) kainomis.

K and K FABRICS
11S8 East Jersey Street, Elizabeth, N. J.
PRIE CITY SAVTNGS BANK Tel EL 4-1

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

mo darbai nuo rūsio iki stogo

Teiraukitės nemokamo darbų {vertinimo

Alum, apvadai Insuliacija Stogo dengimas
Alum, durys Izoliacija Stogo langai
Alum, langai Kitavimas Stucco darbai
Antlangės Laiptai Šaligatviai
Apmušalai Langai šaldymas
Atnaujinimai Mūrijimas Šildymas
Atsarginiai laiptai Namo apmušimai Takai
Atspara vandeniui N i tarimas Turėklai
Atspara vėjui Pagražinimas Tvoros
Cemento darbai Pakopos Vaizdiniai langai
Celotex lubos Palėpės Vamzdžiai
Dažymas Pamatai Valymas garu
Dekoravimas Pastogės Verandos
Elektros laidai Perkeitimai Virtuvės
Gaisro apsauga Plytelių darbai Vonios
Garažas Pra kasimai Venec. užuolaidos
Grindys • Prieangiai Žibalo krosnis
Jakmenijimas Priestatai

" Dirba įgudę darbininkai 
Nereikalaujame įmokėjimy • Lengvos išsimokėjimo 

sąlygos • Ligi 84 mėnesių
Kreipkitės i ANTANĄ EVergreen 8-6781

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
K r e i p k i t ė s :

AL BERT F. PETERS

APDRAUDOS SPECIALISTAS 
116-55 Qw*ras Blvd. Forest HiUs 75, N. Y

Tel. VI. 3-1477 
NAMŲ ADRESAS 

106-55 95th Street Ozone Park 17, N Y

MORKAS FUNERAL CHAPEL
IA1DOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PAIX P. NORKUSĮ '
Mandagus patarnavimas mirusioms

1400 North 29th Street PfiUadelphia 21. Pa.
POplar 9-3231



Motery — Merginę Klubas
lapkričio 15 parapijos salėje 

prie E. 7-tos gatvės rengia me
tinį pobūvį į kuri visus kvie
čia.

Motery tarptautinėje
parodoje, kuri truko praeitą 

savaitę, lietuvės moterys turėjo 
savo skyrių. Viename kioske 
buvo išstatyta audinių, droži- 

• nių, gintaro porceliano su lie- 
. tuviškais papuošimais, kalėdi
nių atvirukų, informacinių kny
gų. Visa buvo parduodama. Ki
tame kioske buvo kelios lietu
viškos lėlės, manikenas prie ra
telio, keletas V. Petravičiaus 
paveikslų, kilimų

Lietuviška programa buvo 
sekmadienį nuo 2 iki 3 vaL Lie
tuviškos publikos tuo metu pri
sirinko nemaža. Dalis jos buvo 
balkone ir atsidėję klausėsi 
programos, kita maišėse su į- 
vairių tautų minia. Programą 
pradėjo invokcija kun. Lf Jan
kus. Kalbą pasakė dr. A. Tri
makas. Toliau dainavo opere
tės choras, vadovaujamas M. 
Cibo, ir J. Matulaitienės šokė
jų grupė pašoko keletą tauti
nių šokių. Programai vadovavo 
ir pranešinėjo Jabukaitienė. Bu
vo ir lietuviška vėliava su 
skautų sargyba.

Parodos kioskais ir progra
ma rūpinosi: Pabaltijo moterų 
klubo sekcija. Jos narės budė
jo prie kiosko, apsivilkusios 
tautiniais drabužiais. Kioskas 
buvo geroje' vietoje, pačiame 
centre, tai nestigo įr publikos, 
kuri domėjosi lietuviškais iš
dirbiniais.

Angelę Karalienės parapijos
tretininkų metinis susirinki

mas ir vizitacija bus semadienį, 
lapkričio 16, tuojau po mišparų.

Atmaus galerijoje
nuo lapkričio 9 iki 30 atida

ryta Esphyr Slobodkina paro-

patalpose .Dalyvavo iš Detroito 
atvykęs Tarybos pirmininkas 
dr. Aid. Damušis ir nariai —- 
preL J. Balkūnas, St Barzdu- 
kas (Clevelandas), kun. V. Da- 
bušis, dr. J. Girnius (Bostonas), 
kun. St. Yla (Putnamas), K. 
Mockus (Bostonas), S. Sužiedė
lis ir dr. V. Vygantas. Paštu kai 
kuriais klausimais savo nuomo
nės išreiškė: prel. Pr. Juras 
(Lawrence), dr. Z. Ivinskis (Ro
ma), dr. J. Grinius (Vokietija), 
dr. A. Šapoka (Toronto) ir A. 
Skrupskelienė (iš Hartfordo). 
Svarstyta Ateitininkų jubilieji
nio (50 metų sukakties) kon
greso, šaukiamo Chicagoje 1960 
metų Darbo šventės (Labor 
Day) savaitgalyje, ir kiti orga
nizaciniai reikalai.

Dr. E. Jansonas išvyksta į 
Bostoną,

Dr. Edvardas ir Marija Janso
nai, vilos “Audronė” Cape Cod 
savininkai, gyvenę kuri laiką 
Brooklyne, persikelia į Bostoną. 
Ten gavo Suditor kontrolie
riaus pareigas. Jo naujas ad
resas 47 Thomas Park, So. 
Boston 27, Mass.

Inž. Bronius Garunkštis, 
tarnybos reikalais spalio 29 

išskrido į Europą.
Balfo vajaus komiteto 

susirinkimas
, šaukiamas šeštadienį, lapkri
čio 15 d., 6 vai. vak., Lietu
vių Piliečių Klubo salėje. Va
jaus komiteto pirmininkas dr. 
V. Paprockas praneš apie va
jaus pasisekimus ir nepasiseki
mus. Po to įvyks Balfo 100-jo 
skyriaus narių susirinkimas. 
Čia bus renkami atstovai į Bal
fo seimą ir rodoma filmą iš * 
lietuvių tremtinių gyvenimo Vo
kietijoje. Visi vajaus komiteto 
nariai ir visi Balfo 100 sky
riaus nariąi bei suinteresuoti 
kviečiami dalyvauti.

Danutė Vieraitytė
studijuoja socialinį darbą N I

Fordhamo universitete ir atlie- ncwdiių in. j.
ka praktiką New Londoh Catho- Ramovėnai, padedami ben

druomenės apylinkės lapkričio 
21 d. 7:30 vai. vak, šv. Jurgio 
draugijos salėje minės Lietuvos 
kariuomenės 46 metų sukak
tį. Sukaktis bus paminėta skir
tingai nei kitais metais.

Lapkričio 23 d., 10:30 vai. 
šv. Trejybės bažnyčioje iškil-

lic Charities, Conn.
Vitalis Žukauskas

lapkričio 15 skrenda į Chica- 
gą, kur išpildys humoristinę 
programą Liet Auditorijos tra
diciniame šampano vakare.

Romo Viesulo
vienas paveikslas bus įdėtas mingos mišios už žuvusius lie- 

| “New Talent in the U.S.A.” tuvių karius, 
žurnalo viršelį. LJA.

Atsakymas
kun. Stasiui

1958 m. lapkričio 1 d.
Mielas Kun. Dr. Stasy,

Gavom Tavo auką, skaičiau 
laišką, ačiū už visą širdingai.

Ne visi New Yorko lietuvei 
kietos širdies. Va, ateirfT“šenu- 
tė į Balfą, uždusus, suvargus. 
Ilgai tyli, krapštosi, vynioja iš 
nosinaitės paslėptą penkinę ir 
įduoda p. dr. Žukauskienei — 
tai jos auka iš gaunamos men
kos pensijos tremtiniams, kan
kiniams. Sužinau, kad ir as
meniškų paketų ji daug siunčia. - 
Duoda savo auką Balfui, kad 
padėtų tiems, kuriems niekas 
nesiunčia.

Kai lapkričio šeštadienį, at
segęs kalnierių medituoju apie 
visus šventus, Balfas gi užda
rytas, sunkūs vyrų žingsniai 
girdisi laiptuose. Taip, tai du _ 
šventieji vyrai, buvę tremtiniai, 
ateina. Deda po dešimkę kali
nių labui. Ar reikia geresnio 1 
šventumo įrodymo? j

Yra, mielas Stasy, gerų šir
džių. Kad ir tie asmeniški pa
ketai, kaip Tavo. Daugelis jų 
siunčiama visai svetimiems, kai
mynams, nepažįstamiems; jie, 
jei tik lietuvis, kankinys ir sku
ba gelbėti, širdis ' džiaugiasi, 
kad dar tiek daug gerų lietuvių 
esama. Jau beveik tūkstantis 
vaistų paketų perėjo per mano 
rankas į nelaimingą tėvynę. Ar 
tai ne meilės darbai? Žino, dau
gelis žino, kad Lietuvoj, jei kas 
žiba, tai tik priešų durtuvai 
Visa kita —tik vargelis ir aša
ros.

New Yorko vajus baigiamas 
lapkričio 15, o vargas nesibaigs 
dar ilgai. Kiekvieną auką Cen
tras mielai priims ir vėliau.

Tavo
\ Kun. Longinas 

iš Balfo Centro

Juozas Ginkus, Jr.
visuomenės veikėjo Juozo ir 

Onos Ginkų sūnus, yra įsigijęs 
notaro teises ir atlieka doku
mentų sudarymo, patvirtinimo 
ir kitus notarinius darbus.

Notaras Juozas Ginkus, Jr., 
nors yra gimęs Amerikoje, bet 
gerai kalba lietuviškai, todėl ne- 
mokantiem angliškai jo patarna
vimu labai patogu pasinaudoti.

Anglų kalba Juozas Ginkus, 
Jr. yra nekartą kalbėjęs lietu
viškais klausimais per New Yor
ko radijo stotis.

Notarą Juozą Ginkų galima 
pasiekti adresu: 495 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 4- 
-9293.

LIETUVOS KARIUOMENES ATKŪRIMO 
40 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO

VAKARAS
įvyks

LAPKRIČIO 22, ŠEŠTADIENĮ,

Ieško buto
Bevaikė dvejų asmenų šeima 

ieško 4 ar 5 kambarių buto ra
mioj vietoj Woodhaven arba 
Forest Kili apylinkėje. Skam
binti 5-7 vai. vakarais VIrginia 
7-6460.

APREIŠKIMO PARAFUOS SALEJE
No. 5th ir^Havemeyer Sts. kampas, Brooklyn, N. Y. 
MINĖJIMO PROGRAMA:

I
Žodį taria Lietuvos Įgaliotas Ministeris

Vaclovas Sidzikauskas

n
i MENINE DALĮ išpildo Skautų Vyčių Oktetas, vadovau

jamas muz. Mykolo Liuberskio, su nauju dainų repertuaru. 
Tautinių šokių Grupė, vadovaujama Jadvygos Matulai
tienės, pasirodys su gyvomis tautinių šokių pynėmis.

[. Programoje taip pat dalyvauja solistė Vincė Jonuskaitė- 
Leskaitienė.

m
LINKSMOJI DALIS: šokiai, grojant šauniam Romo But
rimo orkestrui.
Atsivėsinimui — veiks puikus užkandžių bei gėrimų bu
fetas ir baras.

Įeinant aukojama:
Suaugusieji — $1.50, studentai ir moksleiviai — $1.00
Pelnas — Laisvės Kovų Muziejui ir Karo Invalidų šelpai.

Pradžia 7 vai. vak.

Lapkričio 23, sekmadienį, 11 vai. pamaldos už žuvusius 
karius bei partizanus Apreiškimo parapijos bažnyčioje.

L. V. S. Ramovės New Yorko Skyrius maloniai kvie
čia VISUS kuo gausiau dalyvauti minėjime ir pamaldose, 
tuo prisimenant ir pagerbiant mūsų Laisvės Kovų Did
vyrius.

L. V. S. RAMOVES NEW YORKO SKYRIUS

NELSON A. ROCKEFELLER, naujasis New Yorko valstybės 
gubernatorius, spaudos konferencijoje pareiškė, kad jis į Ameri
kos prezidentus kandidatuoti tuo tarpu nenumato.

ŽINIOS
aįga 
■ es

Simfonijos Koncertas Bostone
Lapkričio 16 d. 3 vai. p.p. 

Simphony Hali, salėj įvyksta 
koncertas, kurio metu bus at
liekami lietuvių kompozitorių 
Juliaus Gaidelio, Vlado Jakubė- 
no ir Jeronimo Kačinsko veika
lai. Programą atliks. Bostono u- 
niversiteto simf. orkestras. 
Lietuvių muzikos dirigentas — 
bostoniškiams gerai pažįstamas 
komp. J. Kačinskas. Keletą dai
nų padainuos neseniai Chicagoj 
sunkų konkursą laimėjęs mūsų 
dainininkas Stasys Baras. Be to, 
dalį koncerto pagros tas pats 
orkestras, diriguojamas B.U. di
rigento Marvin Rabin.

Lietuvių muzikos koncertą glo
boja Massachusetts gubernato-

Darbmmko administratorius 
Tėvas Petras

šią savaitę praleidžia Bosto
ne ir apylinkėje platindamas 
Darbininką ir organizuodamas 
laikraščio pardavinėjimą sek- 
hiadieniais. Nuo šios savaitės 
Darbininkas sekmadieniais bus 
pardavinėjamas prie parapijos 
bažnyčios. Pardavinėjimu rū
pinsis Ivaškai.

Juozas Leonavičius,
prieš 3 metus baigęs aukštes

niąją mokyklą ir metus lankęs 
Bostono kolegiją, šiuo metu bai
gė 8 savaičių karinio parengi
mo kursus Fort Benning, Ga.

Prieš Kalėdas
ir Naujuosius Metus šis tas iš 

anksto prisimintina: paštas pra
šo, kad kalėdinius sveikinamuo
sius laiškus siuntėjai pasisteng-

James ir Sofija Strigūnai 
lapkričio 14 švenčia 50 me

tų vedybinio gyvenimo sukak- tų išsiųsti dar gerokai prieš Ka- 
tuves. Ta proga įteikė stambią 
auką: 270 doL parapijai, 100 

. dol zakristijos lango vitražui, 
100 dol. So. Bostone dirban
čioms Jėzaus Nukryžiuotojo 
vienuolyno seselėms. Taip pat 
užprašė iškilmingas egzekvijas 
ir mišias už a.a. kun. Tomą Ži
linską, kuris juos sutuokė, ir 
už visus Strigūnų ir Daunių 
šeimos mirusius. Egzekvijos 
bus lapkričio 14 d. 8:30 vai. ry
to, padėkos mišios — lapkričio 
16 d. 10 vai. r. •

Šaunios vestuvės
Virginija Stefanija Benzevi- 

čiūtė ir Juozas E. Bassett lap
kričio 8 priėmė moterystės 
sakramentą šv. Petro bažnyčio
je. Sutuokė jaunosios brolis 
kun. Antanas, Bostono lietu
viams gerai pažįstamų Zigmo ir 
Mortos Benzevičių sūnus. Iškil
mėse dalyvavo iš Brooklyno at-

ledas, nes ir paštui, ir sveikini
mų gavėjams' yra patogiau. 
Siuntinius į Lietuvą ir Sibirą sa
viškiams jau laikas siųsti, kad 
ten juos gautų Kalėdoms ar N. 
Metams ir kad ta proga ir var
ge galėtų mūsų žmonės pasi
džiaugti.

Nors Naujieji Metai dar apy- 
toliai, betgi jau laikas pradėti 
rūpintis savo valstybinių mokės 
čių apskaičiavimu ir jų laiku 
pranešimu valstybinei įstaigai.

Su ateinančių metų pradžia 
ne Amerikos piliečiui reiks iš 
savo pašto gauti atitinkamas 
lakštas, jame kas reikia įrašyti, 
pasirašyti ir paštui laiku grąžin
ti.

rius Foster Furcolo ir Bos- , _  ...........................
tono arkivysk. Mcbard J. Cus v?’kęs Darbnmko admimstra- 

. nūs Tev. Petras Baniūnas, O.

Koncertą rengia Balfo Bosto- Hudson, Mass., ir parapijos kū
no skyrius, sudaręs tam reika-

. rius Tėv. Petras Baniūnas, O.
F.M., kun. Jonas Paulauskas iš

nigai — Kontautas. Žuromskis 
lui specialų komitetą į kurį įei jj. Klimas Bažnyčioje ir vaišė- 
na visų mūsų patriotinių orga- Uetuvių piliečių Klube da-
nizacijų atstovai

Į Lietuvą
iš Bostono ir jo apylinkių 

dar nė vieno neiškeliauta apsi
gyventi ar bent pasisvečiuoti. 
Gi amžinai kalbančių terškan- 
čių apie Rusijos rojų vis dar 
pasitaiko. Tokiems kelias į to
kį rojų! Tiesa, dabar jau ne
be madoje komunistu — bol
ševiku viešai girtis. Matai jų 
pasirinkta vadinamoji “didvy
riškoji” kurapkų politika ir sla-

Gintarinių
lietuviškų išdirbinių ir pa

puošalų Bostone galima gauti 
pirkti Minkų “Baltic Florist’

iyvav0 virš 400 žmonių. Buvo ^^-0 kaip kurapkos 
gimines iš Bnstol, Conn., pp. r r -
Wilkus su dukterimi iš Gary, 
Ind. Fr. Glaveckienė su dukte
rimi Viola, kuri buvo garbės

pavojuje elgiasi,—visi gerai ži
no.

Mirusieji.
krautuvėje, Lithuanian Furni- Pamergė. Jaunieji išvyko P0^* Po gedulingų šv. Petro pa- 
ture Co. krautuvėje ir iš Juozo 
Gedminto: 15 Mt. Ida Rdad, 
Dorchester,, Mass.

tuvinei kelionei į New Yorką. ^įjos bažnyčioje pamaldų pa
žada apsigyventi Plattsburgh,

Lietuvė viršininkė
So Bostono miesto biblio

tekoje kaip viena iš viršininkių 
dirba Veronika Jociūtė, prieš 
tai dirbusi Bostono centrinėje 
bibliotekoje. Ji yra baigusi ko
legiją,. vytė, sodalietė, lietuvių tų Municipal Building salėje į- 
parapijos choro narė, keletą me- vyks Bostono lietuvių bendruo- 
tų net yra buvusi to choro pir
mininkė. Nors ir čiagimė, bet 
lietuviškai labai gerai kalba.

N.Y., kur jaunasis yra kariuo
menės tarnyboje.

Numatomi parengimai
' Lapkričio 19 d. 8 vai. vak. dukterį, du sūnus ir du

Vyčių šokiai JBradford Hotel sa
lėje.

Lapkričio 30 d. 3 vai. po pie-

Petras Rudžiūnas (lapkričio 
3) 61 m. Velionis gyveno 451 
E. 7th St. Nuliūdime paliko

menės rengiamas šv. Kazimie
ro 500 metų gimimo minėjimas. 
Minėjimo rengimo komitetą su
daro: dr. J. Leimonas, F. Kir- 
ša ir A. Stapulionis.

BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

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

To plaee your advertise- 
ments and subscription f or 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly Neuspaper eon- 
tact:

RIMANTAS 
IVAŠKA

UTHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

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

BARASEVKIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVKIUS
Laidotuvių Direktorius

TeL ANdrew 8-2590

FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NUTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

brolius.
Antanas Ašmenskas (lapkri

čio 4) 76 m. Velionis gyveno 
61 Ist. St. Nuliūdime paliko žmo 
ną, sūnų, tris dukteris- ir bro- 
U-

Jonas Galvydis (lapkričio 4) 
69 m. Velionis gyveno 265 Sil- 
ver St. Nuliūdime paliko žmo
ną ir tris podukras. Visi palai
doti N. Kalvarijos kapineėse.

! Tel. STagg 2-5043

Matthėw P. Ballas
FUNERAL HOME

ALB. BALTRŪNAS-BALTON | 
Reikalų VedSJas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. . |

NOTARY PUBLIC

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Josepli Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

EVergreen 8-9770

LIETUVIS ADVOKATAS.
TeW<w*an JAmsIrs 6-727tIntyra.

KARDINOLAS SPELLMAN svgrfžo j New Y orką M Romos, 
kur dalyvavo popiežiaus rinkimuose- Jam žiedą bučiuoja TWĄ 
tarnautojas Joooph Kunot Toliau Les Angslss kardtoolaa Me-

Lapkričio 30 d. šv. Petro pa
rapijos pobažnytinėje salėje vi
są dieną vyks parapijos CYO 
organizacijos rengiamas baza- 
ras.

Gruodžio 14 d. 3 vai. po pie

Stephen Bredes Jr.|
ADVOKATAS ’

tų šv. Petro parapijos parapi- | S7SberidM Avė. 
nės mokyklos kalėdinis paren- | Brooklyn 8, N. N. 
girnas So. Boston Aukštesnėsės j ™ ApP****te 7-7083 
mokyklos salėje, Thomas Park. ♦

tas Broatfrcny prie Rcdford Avenue
Enstem Parku-a y prie Nostrand Avė 

Member Federal Insurance Corporation

J. B. S h a 1 i n s - i 
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius |
84-62 JAMA1CA AVĖ. j

(prie Fore« Parkway Statlon) |
Woodhaven, N. Y. |

Suteiktam frarbingas laidotuvea. ’ 
Koply^ta* nemokamai vtaoae t 
miesto dalyse: veikta ventiliacija į

Tri. Vlrtfnfa 7-4499 J

Wtlliam J. Drake- 
Dragūnas


