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MIRĖ DR. LEONAS BISTRAS

<£Mirė gen. Marshallas, dr. Leonas Bistras, vysk. Ramanauskas 
nerolas, antro pasaulinio karo 
strategijos vyriausias planuoto
jas, valstybės ir apsaugos se
kretorius, sulaukęs 78 metų, 
mirė spalio 16. Prezidento įsa- 
Icymu, vėliavos buvo nuleistos 
iki pusiau stiebo. Kitos valsty
bės jam taip pat pareiškė pa
garbą.

Gen. Marshallas buvo akty
vus ir atsakingas dalyvis didžių
jų pasaulio įvykių, kurie nulė
mė pasaulio liEmą nuo pat ant
rojo pasaulinio karo pradžios 
iki dabar. Kaip tik dėl to jis 
buvo vienas iš kontraversiš
kiausių, skirtingai vertinamų, 
žmonių.. Iš vienos pusės jis lai
komas didžiausiu šio karo stra
tegijos genijum ir taikos vyk
dytoju, kurio nuopelnai buvo 
pažymėti Nobelio taikos premi-

ja 1953. Iš kitos pusės su jo 
vardu yra sutapę įvykiai, kurie 
atvedė pasaulį į dabartinę na- 
laimingą padėtį.

Marshallas paskui aiškino: jei 
Havajų komanda būtų veikusi 
pagal informacijas, kurios jai 
buvo duotos, katastrofos gal ne
būtų buvę.

Marshallas. tada pulkininkas, ANTRAS ĮVYK IS, NUO KURIO 
dvi dienos prieš Hitlerio karą pR|«LAU$Ė VISO 
Lenkijoje 1939 buvo paskirtas įjq LIKIMAS 
Amerikos armijos štabo virši
ninku. Nuo tada Marshallas pa
saulinių įvykių centre:
AMERIKAI PIRMAS KARO 
SMŪGIS — PEARL HARBOR 
UŽPUOLIMAS 1941 GRUO
DŽIO 7.

Kritikai atsakomybę už ka

PASAU- 
INVAZIJA { 

EUROPA KARO METU, ANT
RO FRONTO SUDARYMAS.

Vieni tada manė: reikia kuo 
greičiausiai pulti Vokietijos pa
tį centrą pro Anglijos kanalą. 
Kiti: reikia pulti pro Balkanus. 
Pirmiem rūpėjo greičiau Vokie- 

. . tiją nugalėti; antriem — užim-
taštrefą r priskyrė ptežidehtu'r ti Balkanus, kad jie netektų 
Rooseveltui ir gen. Marshallui: 
esą jie buvo iš anksto infor
muoti apie japonų rengiamą 
puolimą, bet nesiėmę žygių.

PENKTAS {VYKIS, KURIS KA
RO ŽIDINĮ PALIKO IR TO
LIAU RUSENTI —KORĖJOS 
KARAS

Atsakomybės dėl jo neišven
gė ir Marshallas, nes 1950 rug
sėjo 21 Taimanas jį paskyrė 
apsaugos sekretorium, o tais 
metais sausio 25 buvo prasi
dėjusi šiaurės Korėjos invazija * 
Į pietų Korėją. Komunistai pa
sinaudojo Achesono paskelbi
mu, kad Korėja neįeina į A- 
merikos saugumb ribas, ir ka
riniais patvarkymais tiek, kad 
Amerikos kariuomenė neturėjo 
net svįedinių>kovafesu komu
nistų pradėta agresija. Marshal
lo organizuojanti ranka tuos 
trūkumus greitai pašalino. Nuo 
birželio 25 jau veikė kaip vy
riausias Korėjos fronto vadas 
gen. McArthuras. Kai kare ėmė 
dalyvauti Kinijos komunistų 
lėktuvai, atskrisdami iš Man- 
džurijos, McArthuro aviacija at
sidūrė keistoje padėty: ji nega
lėjo persekioti priešų lėktuvų 
iki jų bazės. Nuomonės dėl to

taip išsiskyrė tarp McArthuro ir 
prez Trumano. kad 1951 balan
džio 11 McArthuras buvo at
leistas. Atleidimo raštą pasira
šė Marshallas. Tuo žygiu buvo 
padarytas karas dėl Korėjos ne
pabaigiamas. Jį tik įšaldė jau 
prezidentu išrinktas gen. Ei- 
senhoweris.

Gen. Marshallo pasitraukimas 
iš gyvųjų buvo paminėtas viso 
pasaulio. ■"

Iš Lietuvos pranešė, kad Kau
ne šiom dienom- miręs dr. Leo
nas Bistras (tikslios mirimo da
tos nepranešė). Tai vienas iš 

* populiariausių ‘ Lietuvos politi
kų, kurio vardas buvo nenu
trūkstamai susijęs su nepri
klausomos Lietuvos politinio 
gyvenimo svarbiausiais įvykiais. 
Tai vienas taip pat iš tų lietu
vių veikėjų, kurie buvo bolše
vikų pirmosios aukos 1943 lie
pos 12 naktį.

Leonas Bistras nuo 1919, į- 
sijungęs Į valstybės darbą, bu
vo šiose pareigose: spaudos biu
ro vedėjas, dienraščio "Lietu
vos” vyt. redaktorius; nuo 1922 
iki 1926 seimo narys, seimo pir
mininkas, švietimo ministeris, 
krašto apsaugos ministeris, už
sienių reikalų ministeris, mi
nisteris pirmininkas.

Po 1926 perversmo, 
valdžioje beliko tik vieni 
ninkai, L. Bistras buvo

kada 
tauti- 
laiko-

MIRĖ VYSK. P. RAMANAUSKAS

mas pagrindiniu krikščionių de
mokratų lyderiu. pasilikusia 
aktyviame politiniame veikime, 
kiek jis tada buvo galimas, 
kaip vyr. “Ryto” dienraščio re
daktorius.. Kai 1939 gen. Čer
nius sudarė “bendro darbo vy
riausybę”, L. Bistras joje vėl 
buvo švietimo reikalų ministe
ris.

Ambicijų politikai vadovauti 
L .Bistras neturėjo. Bet jo su
gebėjimas politinės padėties ne
dramatizuoti. ramiai ir realis-, 
tiškai ją vertinti, įtikinamai 
savo pažiūras -išdėstyti ir nebi- . 
joti savo pažiūras pareikšti tie- 
sia< padarę 
sidurdavo priekinėse pozicijose 
ne tik. tada, kai jis buvo val
džius pusėje, bet ir tada, kai 
buvo jai opozicijoje. Politinius 
pasisekimus ir nepasisekimus 
priimdavo stoiškai. Sakydavo: 
politika tai žaidimas, kuriame 

„ šoka vienas . per kitą — šian
dien tu per mane, rytoj aš per 
tave.

L. Bistras buvo geras žurna- 
, listas tarptautinės politikos 
klausimais ir geras profesorius. 
Imponavo ne jo užsidegimas ir 
rūpestingumas svarstomam da- • 
lykui, bet jo erudicija, fenome
nali atmintis, platus analitinis 
žvilgsnis, ramus, nuoseklūs iš
dėstymas, tolerancija ir galimai 
kitokiai minčiai.

mo ar grobimo.

blausiai ji paveikė, kad priim

tuvo paleistas.

bet labiau ji žinoma kaip Mar
shallo planas. Pagal tą planą 23 
valstybės gavo 22.400.000,000 d.

L. Bistras gimė Liepojoje

Anglijos min..pirm. Macmil- 
lanas, laimėjęs parlamento rin
kimus, skubinas neišleisti iš 
rankų iniciatyvos, vadovauti ir

si tuo tarpu deGauIle. Jis nu- Pranciškus Ramanauskas, su-

studijavo dar Friburge, Šveica
rijoje, ir gavo daktaro laipsni

so Langelle pagrobė penki ei- |
viliai vyrai. įkišo į automobi
lį ir netoliese nusivežė į namus, 
iškratė, reikalavo prisipažinti, 
kad jis šnipas, kalbino paskui

mobilizuotas ir 1914 - 18 ka
riuomenėje buvo felčeris. Į Lie-

kur dėstė gamtos filosofiją, lo
giką ir kitus filosofinius daly
kus.

Vakarę politikai, fe
Macmillanas jau paveikė A- 

meriką, kad ji sutiko viršūnių

jo, kad ir jo likimas bus tas DĖL ŠNIPŲ

VYSK. P. RAMANAUSKAS grįžęs iš Sibiro.

Mikas posėdžiavo New Yorke
Po pertraukos priimtose rė

*
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Spalio 17 - 18 Baltų namuo
se, New Yorke, buvo susirinkęs zoliucijose išreiškiama padėka 
posėdžio Vliko plenumas. Vy- Vykdomajai Tarybai ir asme- 
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo nim. dalyvavusiem delegacijo- 
Komitetą sudarančiom grupėm je Pavergtos Europos seime; 
atstovavo 25 asmens. skatinama organizuoti Tautos

Pirmajame posėdyje spalio 
17, šeštadienį, buvo VUko pre
zidiumo, Vykdomosios Tarybos, 
Pavergtųjų Tautų Seimo dele
gacijos, Tautos Fondo, Vakarų 
ir Rytų komisijų pranešimai. 
Pranešimus padarė dr. A. Tri
makas, Vacį. Sidzikauskas, prel. 
J. Balkūnas ir dr. M. Brakas. 
Buvo perskaityti pranešimai 
Vykdomosios Tarybos pirm. J. 
Glemžos ir užsienio tarnybos — 
dr. P. Karvelio; raštu prisiųs
tus pranešimus skaitė J. Stik-

Sovietam, su invazija nesisku
binti, kad Vokietija per anksti 
nebūtų nugalėta. Pirmos nuo
monės tvirtai laikės Marshallas; 
ją smerkė gen. McArthuras; 
antros nuomonės labiausiai lai
kėsi Churchillis. Marshallas gal
vojo strategiškai, ir invazijos 
norėjo 1942, Churchillis poli
tiškai. Iškeliamas Marshallo su
gebėjimas atlikti tiesioginį už
davinį. Prikišama nesugebėji
mas pramatyti, koki bus to vai
siai. O invazijos pro Prancūzi
ją vaisiai buvo tie, kad Balka
nai teko Maskvai. Išgelbėjo pas
kiau Trumanas tik Graikiją. 
Galutinai invazijos plano apro
bavimas priklausė nuo prez. 
Rooseveiio. Stalinas apie abu
du planus žinojo ir darė įtakos, 
kad būtu prSintas Marshallo 
planas.

Invazijos vadu Marshallas pa
skyrė savo protežė Eisenhowe- 
ri. Karą baigus, 1945 lapkričio gruodžio pusėje. Tam priešina- lio 15 Telšiuose mirė vyskupas Telšių katedrą ir suėmė vysku- 
20 Marshallas iš štabo viršinin- _ __ ___ ____
kų pasitraukė, ir jo vietoj bu- rodė, kad prieš konferenciją laukęs bemaž 66 metę amžiaus, 
vo paskirtas Eisenhoweris.

TRAČIAS ĮVYKIS NULĖMĖ

VIRŠŪNĖS
GRUODYJE?

reikia rimtai pasiruošti. Greito
siom sušauktos konferencijos 

AZIJOS LIKIMĄ — KINIJOS nepasisekimas padarys tik blo
gesnę padėti. De Gaullė reiškia 
sykiu ir Vokietijos pažiūrą.
Anglijos už. reikalų min. Lloy- 
das/lapkričio mėn. vyks perkal
bėti Prancūzijos. Eisenhoweris 
pažadėjęs Vokietijai, Prancūzi
jai dar prieš konferenciją taip 
pat susitikti.

— Pavergtos Europos seimas 
spalio 22 posėdžiaus. Bus pa
minėta Chruščiovo smurto

ATIDAVIMAS KOMUNISTAM.
Nespėjo Marshallas, grįžęs iš 

štabo, nė lagaminų iškrauti, 
prezidentas Trumanas ji 1945 
lapričio 26 paskyrė atstovu į 
Kiniją su uždaviniu tarpininkau
ti tarp Chiang Kaisheko ir ko
munisto Mao Tsetungo. Išbuvo 
ten iki 1947 sausio 7. Išvyko 
nesutaikęs, ir pagal raportą 
Chiang Kaishekui buvo nutrauk
ta Amerikos karinė pagalba. 
1951 Kongrese senatoriai Mc- 
Carthy ir Jenner kritikavo Mar- 
shallą, kad jo veikla Kinijoje 
padėjo įsitvirtinti komunistam.

Fondo būrelius. Ilgoje rezoliu- KETVIRTAS ĮVYKIS, KURIS 
dėl politinės padėties IŠGELBĖJO EUROPĄ

Prez. Trumanas tikėjo, kad 
valstybės sekretorius James

rijoje 
skatinama veikti, kad Lietuvos 
nepriklausomybės reikalas bū
tų įjungtas į bendrą antrojo Byrnes nesutaria su vyriausy- 
pasaulinio karo padarinių spren- bes užsienių politika, ir jo vie- 
dimą. Pasisakyta už santykių toj 1947 vasario. 12 paskyrė
su lenkais palaikymą, kiek jie Marshallą (Byrnes nusižudė, iš- 
liečia abiejų kraštų išsilaisvini- šokdamas pro langą).
mą iš komunizmo jungo. Dėl Trumanas Amerikos politiką 
politinių grupių konsolidacijos suko prieš sovietų ekspansiją, 
priimtas skatinimas visiem su- Kad Europos ir Azijos valsty- 
siburti į Lietuvos nepriklauso- bės atsispirtą komunizmui, A- 
mybės atstatymą. Jaunimas ra- merika numatė duoti’tiem kraš- 

liorius. Vac. Sidzikauskas pada- ginamas įsijungti į Lietuvos va- tam ūkinę pagalbą. Marshallas 
davimo darbą. Paskutinė rezo- tai vadino Trumano doktrina, 
liucija lietė praplėsto Vliko pre
zidiumo veiklą: posėdžiai šau
kiami kas du mėnesiai.

Sesija baigta sesijos protoko- To įvykio vaisiai: bent Europo- 
lo tvirtinimu. Pirmininkas je komunizmo ekspansija buvo

rė dar tarptautinių įvykių ap
žvalgą, o A. Kasulaitis kalbėjo 
apie santykius su kraštu. Po
pietiniame posėdyje praneši
mai buvo diskutuojami. Dau
giausia kalbėta dėl pasitrauku-
siųjų iŠ Vliko grupių grįžimo dr. A. Trimakas, dr. D. Krivic- sulaikyta.
ir kultūrinių santykių su pa- kas, dr. K. Šidlauskas ir J. Pa- Valstybės sekretorium Mar- 
vergtąją Lietuva. kalka. shallas išbuvo neilgai. Tačiau

Spalio 18, sekmadienį, sesi- ----- jis suspėjo pasireikšti priešin
ga. buvo tęsiama toliau. Ilgiau- Paslaptinga Banderos mirtis gas appeasementui, priešingas 
šiai svarstyta finansiniai reika- ! 
lai. kovotojas, spalio 15 Miunchene

Atsistačius Vykdomajai Ta- rastas savo bute laiptuose su-

Stefan Bandera,t ukrainiečių apsiginklavimo silpninimui.
"Diptanifinb akcija be kari

nės atrama dabartiniame pa- 
rybai, naują pavesta sudaryti žeistas ir negyvas. Prieš tai jį šauly tegali vesti tik j appease*
praplėstam Vliko prezidiumui. aštriai puolė sovietų radijas. mente".

1890. Gimnaziją baigė Liepojo- 
konferenciją daryti pirmoje Žiniom iš Lietuvos, š. m. spa- džio mėn. saugumas apsupo je 1911. Įstojo į medicinos fa

kultetą Ženevoje, paskui Tartu, 
pa P. Ramanauską, išeinantį po Bet ją paliko ir 1914 stojo į
mišių. Jam nebuvo leista pasi- Kauno kunigų seminariją. Ki-
imti nei apsiausto nei skrybė- lūs karui kaip medikas buvo 
lės.

Po Stalino mirties vyskupui
P. Ramanauskui leista grįžti iš tuvą grįžo 1918. Bet 1920 - 21 
Sibiro, bet pareigų eiti neleido.
Jis turėjo gyventi Švėkšnoje.

Velionis buvo gimęs 1893 už disertaciją apie Solovjovo 
lapkričio 21 Betygaloje. Į kuni- moralinę filosofiją. 1922 buvo 
gus Įšventintas 1917. Prieš į- pavasarininkų pirmininkas,

šventinamas Į vyskupus, jis Taip pat nuo 1922 docentas teo- 
buvo Telšių seminarijos profe- logijos - filosofijos fakultete.

Palaidotas'Telšiuose spalio 19.

Vyskupas P. Ramanauskas 
vyskupu buvo paskirtas nera
miem Lietuvos laikam — kon
sekruotas 1944 vasario 28. Kaip 
Telšių vyskupas Augziliaras jis 
buvo bolševikų auka tuojau pat 
po Telšių vyskupo Vincento 
Borisevičiaus. Kai vyskupas Bo- 
risevičius buvo suimtas ir iš
vežtas i Vilniaus kalėjimą, jo . .' *■ . **■’* sOrius
augziliaras dar nuvyko Į Vilnių 
teirautis, kokis yra vysk. V. Bo 
risevičiaus likimas. Jam atsakė:

Vengrijoje trejų metų sukaktis, pasmerktas mirti. Grįžęs žino- 
Kalbės šen. K. B. Keating ir 
Anglijos lordas Birdwood.

1940 liepos mėn. suimtas ir 
išvežtas Į Sibirą. Gal būt, jam 
pasisekė pakelti koncentracijos 

pats. Ir tikrai 1946 gruo- lagerį dėl to. kad buvo buvęs
Viršūnių konferencijai nėra felčeris ir tas pareigas galėjo

geri ženklai nė Amerikos ir So- lagery vėl eiti. Leista buvo
viefę konfliktas dėl šnipinėji- grįžti į Kauną po Stalino mir

ties.
Maskva pareikalavo spalio 16,

kad Amerikos atstovybės parei- TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS 
gūnas R Langelle išsikrausty- _ Km
tų. Apkaltino, kad jis šnipine- Oakville. Ca| anglikonu kuni. 
jęs. Amerikos atstovybe pa- Hamilton Hess ir jo šeima 
reiske protestą prieš jos parei- jėmė kalaIikvb<. ,Iis pasako. 
guno pagrobimą-ir norą ųzver- jos kad šv ra5|u skaj. 
buoti Maskvai šnipinėti. tvmas jr kjtos studijos Londo_

Spalio 16 laukianti autobu- n0 Vatikano bibliotekose la-

tų katalikybę.
—Kas pasikeitė Prancūzijo

je? Prancūzijoje daugumas 
.................. .... . ... . prezidentų per 20 metu buvo 

B šmpmeti Sovietam, s.ule pi- karingai nusistalc pricš Bažnv. 
mgus. grasino jo seimai ir jam. čia habar prezidįntas de Gaul. 
Kai jis atsisakė kalbėti, paga- ,e prezident0 surengė
bau po poros valandų jį palei- priėmjma arkirtsku.
do. Langelle per 48 valandas j kardinohli Fcltin ir kiIicm 
“'J*0 ______ dignitoriam.

Ui trumposne darbo savai!, . Kas darosi Lenkijoj.?
* ? lankuos komunistų spauda e-

W. Reuther spalio 16 paža- mė aštriausiai pulti Kielcų vys-
dėjo kovoti automobilių pra- kūpą Česlovą Kaczmarek. Sta-
monės darbininkam už tnim- lino laikais jis buvo 1951 so
pesnę darbo savaitę. Tas reika- imtas ir nuteistas 12 motu,
lavimas bus keliamas nauja su- Gomulkai atėjus 19.36 į valdžią,
tartį darant 1961.
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Kas Amerikos gyvenime domino gyventoja
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BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

EVergreen 7-2155

Resid. Illinois 8*7118
žino suvartoja labai mažai

MASKVOJE nėra nė dešimtadalio tokio judėjimo kaip New Yorke.

Antra išvada: “J. Kajecko 
pripažinimas galutinas”; išny- 
kusios abejonės, “ar jisai tose 
pareigose pasiliks, nes tos vie
tos geidė^ariamas ‘diplomati
jos šefas’ Stasys Lozoraitis’.

žia klausimu: “Tai kam dar 
dirbti, jei tiek gauna nedrib- 
damas?”, nes Sovietuose už 
sunkų darbą tesukala mėnesiui 
700 rublių.

"Kaip ilgai jūs turite laukti 
eilės automobiliui nusipirkti?“

“Apie trisdešimt minučių”. 
Tokio atsakymo klausėjas ne
galėjo suprasti, nes kai kurie 
Sovietuose laukia automobilio 
eilėje iki 8 metų. Nesiginčijo, 
kad Amerikoje kas trečias žmo-

arba 2,000. rublių”. Amerikie
čiui tai trijų savaičių uždarbis, 
rusui trijų mėnesių.

Dėl drabužiu
— čiupinėjo Kučerovo kostiu
mą. Jis buvo nailoninis, tinka
mas vasarai. Lankytojai sakė — 
jų kostiumai esą geresni, vil
noniai. Jie niekaip negalėjo su
prasti, kad amerikietis turi ne 
vieną kostiumą.

Kiek jis čia uždirbąs parodos 
metu?

gui du kambariai ir virtuvė — 
tikrai gali atrodyti nenormalu 
gyventojui, kuris turi vieną 
kambarį ir dalinasi virtuve su 
kaimynais.

ma.
"O kiek atsieina tas šaldy

tuvas?“ — “Du šimtu dolerių, HAVEN REALTY 
Joseph Andrusis Insurance

nuo bet kokios politikos. Ta
čiau naujam gen. konsului ir 
jo pagelbininkui, abiem bava- 
riečiam, jis suruošė pas save 
pokylį.

Von Mudra buvo našlys, tat 
ir kviesti buvo tik vyrai, viso 
per dvidešimt. Visi frakuoti. 
Prie deserto šeimininkas pakė
lė šampano taurę, pasveikino 
garbės svečią ir palinkėjo jam 
pasisekimo. Po to pakilo ir gar
bės svečias: — Esame tarp sa- 
vyju ir, neabejoju, visi pritar-

Alex Kučąrov yra kilęs iš Ki
jevo. Dar mažas su tėvais 1919 
metais išbėgo į užsienius. Pa- 
siekė Ameriką, baigė mokslus 
daktaro laipsniu. Dabar jis laik
raštininkas U .S. News. a. W. 
Report redakcijoje. Amerikos 
informacijos agentūra 75 to
kius kaip jis, gerai mokančius 
rusų kalbą, buvo patelkus aiš
kintojais į Amerikos- parodą 
Maskvoje. Kučerovas išbuvo 
Maskvoje 60 dienų- Kasdien 
praeidavo per parodą po 70 
tūkst. žmonių. Jam tekdavo at
sakinėti kasdien bent poąai 
tūkstančių į klausimus. Iš tų 
pasikalbėjimų darės aišku, kas 
parodos lankytojus labiausiai 
domino.

Maskvos gyventoją mažiau, 
pasirodo, domino toki dalykai, 
kuriais norėjo nustebinti ame
rikietį Sovietų paroda New 
Yorke. Ne technikos stebuklai, 
o žmogaus gyvenimas, jo dar
bas, uždarbis, butas labiausiai 
kilo parodos lankytojų klausi- 
UŲ^QSe. .w ~'“ą*' ' '

------- ■ r"
— 16 dolerių dienai Kai iš

verčia į rublius, susidaro suma 
160. Tai savaitinis uždarbis So
vietuose.

"Betgi Amerikoje pilna be
darbiu. Ar teisybė, kad bedar
biai badauja?".

Atsakymas: “Ne, jie gauna 
kompensaciją. New Yorke > kai 
kur gauna po 45 dol. savaitei’. 
Kai išverčia rubliais ir palygi
na su savų darbininkų uždar
biais, tai nustebimas prasiver-

Kokia proga valstybės de
partamentas tuos raštus para
šė? Buvo žįmių, kad iniciatyvos 
tam reikalui ėmėsi lietuviškoji 
pusė. Konsulatam tenka turėti 
bylų dėl palikimų. Jie reikalin
gi pažymėjimų, kad turi teisę 
Lietuvos piliečių reikalu kalbė
ti. Pasikeitus valstybės sekre
toriui, Lietuvos atstovas papra
šęs panaujinti raštus, kurie tu
ri praktinės reikšmės Lietuvos 
konsulatų veiklai.

Mūsų supratimu, nereikia 
daryti jokios išvados, kad ne
suminėti kiti Lietuvos konsu
lai, esą Amerikoje. Tai nereiš
kia jokio jų nepripažinimo. 
Raštuose minimi įstaigų vado
vai. Kai Dillono rašte nebuvo 
suminėtas Chicagos konsulato 
vadovas konsulas Daužvardis, 
tai Johnsono papildomas raštas 
tą klaidą ir atitaisė.

Pasirašė C. Douglas Dillon, 
einąs valstybės sekretoriaus pa
reigas, ir Barbara Hartman, 
valstybės departamento auten- 
tifikacijos pareigūnė, 1959 rug- 
piūčio 11.

Antras raštas yra laiškas, pa
rašytas Lietuvos atstovui J. Ra
jeckui:

Jungtiniu Valstybių vyriau- 
, f niekuomet nepripažino 

Lietuvos inkorporavimo į So
vietu Sąjungą. Jungtiniu Vals
tybių vyriausybė ir toliau pri
pažįsta nepriklausomos Lietu
vos diplomatinius ir konsulia- 
rinius pareigūnus Jungtinėse 
Valstybėse, būtent, Lietuvos 
Chargė d'Affairės VVashingtone 
Juozapą Kajecką, generalinį

Apžiūrinėjo, klausinėjo, bet 
greičiausiai negalėjo tikėti, kad $ybė 
tai vidutinio amerikiečio namas. 
Tai greičiau milijonieriaus, nes 
namas atsieina 10,000 dol. Ru
sų pinigais tai kapitalas — 
100,000 rublių. Tokis kapitalas 
darbo žmogui sukalti neįmano-

apvainikuotas Klaipėdos krašto 
grįžimu prie Vokietijos!

Nespėjo svečiai nė taurės pa
kelti, staiga pasigirdo trenks
mas į stalą ir impulsyvus, karš
tas balsas: ‘Protestuoju!”

Kilo sumišimas. Vicekonsu
las šoko ginti šefą, bet “pro
testantas” netylėjo: pakeltu 
balsu ir sujaudintas rėžė: “Aš 
juristas ir stebiuos, kaip juris
tas ir diplomatas galėjo pasiū
lyti tokį tostą. Mes dabar esa
me Lietuvos piliečiai ir priva
lome būti lojalūs".

Nesmagiai pasijuto ir šeimi
ninkas. — Mano ponai, mano 
ponai ... Man nesmagu, kad 
mano namuose tas atsitiko. Aš 
nelaukiau tokios užbaigos. Jo
kio pasiūlymo aš negirdėjau ir 
jus visus, mano garbingi bičiu
liai, prašau apie įvykį užmiršti. 
Duokite garbės žodį, kad tai 
bus užmiršta ir iš namų tai 
nebus išnešta.

Aišku, kad 
nei šampanas, 
ras nuotaikos

konsulą New Yorke Joną Bud
rį ir konsulą £hicagoje Petrą 
Daužvąęd£ 25’

Laiškas pasirašytas Valdemar 
N. L. Johnson, (einančio Len
kijos, Baltijos ir Čekoslovaki
jos reikalų vedėjo pareigas).

Draugo išvada:
“... iš anksto buvo prana

šaujama, kad Chruščiovas pa
reikalaus iš prez. Eisenhowerio 
pripažinti Sovietų Rusijai vi
są tai, ką ji yra pagrobusi. Jei 
toks Sovietų reikalavimas būtų 
patenkintas, tada automatiškai 
ir Lietuvos aneksija būtų pri
pažinta ir Lietuvos atstovo 
Washingtone bei konsulų New 
Yorke ir Chicagoje status pasi
keistų mūsų nenaudai. Mūsų 
džiaugsmui savo ligšiolinio nu
sistatymo Jungtinių Valstybių 
vyriausybė nepakeitė”.

Naujienos spalio 9 vedama
jame daro vieną tą pačią išva
dą dar atkreipiamos dėmesį, 
kad “Johnsono raštas datuotas 
1959 m. spalio 2 d., atseit, po 
prez. Eisenhowerio pasikalbėji
mų su Chruščiovu. Tai reiškia, 
kad Lietuvos teisinė padėtis pa
silieka tokia pat. kokia ji buvo 
1940 m., kai valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Sumner 
Welles viešai pasmerkė grobuo
nišką Sovietų Sąjungos žygį 
prieš Lietuvą”.

Naujas motociklas, dar neuž
patentuotas. Jį turi vienas žmo
gus. kuris atskrenda lėktuvu į 
New Yorko aerodromą, su sa-

Draugas spalio 8 vedamaja
me paskelbė du valstybės de
partamento raštus Lietuvos ir 
jos pareigūnų reikalu. Vienas: 

kuriuose neturtingos šeimos, .?BdiiB'.
Valstybes nepripažino Lietuvos 
inkorporavimo į Sovietu Sąjun
gos Socialistines respublikas ir 
tęsia toliau (Lietuvos. Darb.) 
pripažinimą bei palaiko ryšius 
su akredituotais Jungtinėse 
Valstybėse Lietuvos reprezen
tantais. Ponas Juozapas Rajec
kas yra Lietuvos pasiuntinybės 
galva. Jo titulas yra Chargė 
d'Affairės ad interim. Ponas 
Jonas Budrys yra Lietuvos ge
neralinis konsulas New Yorke.

SRV&uose teenka.
i^ti ąulj^- Nenų§Utytąs 4 automobiliam 
StinUų paręl greiti^. Pėstieji einą skersai 
, '|iti tęęHnikį- gatvės, ųepąisydami šviesų. Su- 
lįri| JT8 ge* sirąsti gazolino stotį sunku.

jR toy* Stebino ir vyrų bei moterų 

nnu įpiršti net vakarų Votie- * Amerikoje ei-
rijai o saviem žmonėm neuž- Unis. ^biSnkas. išeidamas į

' gatvę, apsitaiso, ir daros pana-
Kučerovas pastebėjo, kad vie- į vidutinės klasės žmogų, 

našališka informacija yra pa- Sovietuose priešingai — visi no- 
sėjusi klaidingas nuomones apie ri atrodyti žemesnės klasės. 
Amerik^ gy venimą. Tačiau pa
stebėjo taip pat, kad

yra žmonių, kurio tik savu 
logišku galvojimu tos propagan
dos daviniais ima abejoti.

Jeigu Amerika — sako—yra 
toks kraštas, kuriame skurdžius 
daros dar skurdesnis o turčius 
dar labiau turtėja; kuriame 
negrai šimtais linčiuojami; ku
riame nedarbas toks, kad be
darbiai badu miršta gatvėse; 
žodžiu — jei Jungtinėse Vals
tybėse jau taip bloga, tai ku
riam galui mes statomės tiks
lą pavyti ir pralenkti Ameriką?

Naujai išgirsti dalykai stebi
no Maskvos pilietį. Bet Mask
vos gyvenimas stebino ir ame
rikietį, Palyginti su Amerika 
čia jam nauja .rodės, kad

Maskvoje nėra nė dešimtada
lio tokio trafiko kaip New 
Yorke.

vim pasiėmęs tik lagaminą. 
Vėliau iš to lagamino išima 
motociklą, nuvažiuoja i darbą, 
vėl susidėloja. atsineša i sa
vo įstaigą ir pristato prie se
kretorės stalo. Lengvą, patogu 
ir greita. Svarbiausia nerei
kia vargti su pasiparkinimu. 
Savoje Įstaigoje vietos juk vi
sada rasis. Toks motociklas ben-

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

po tokio įvykio 
nei geras ciga- 
negalėjo atgai

vinti, ir vakaras iširo.
Kitą dieną to vakaro įvykio 

smulkmenos man buvo jau ži
nomas. Aš telefonu prašiau 
protestavusį užeiti pas mane. 
Jis buvo nustebintas, kad aš 
esu informuotas. Nervinosi, pa
galiau gynėsi, jog visi davę žo
dį apie tai nekalbėti.

— Ir nekalbėkite. — atsa
kiau. Niekas jokio tardymo ne
darys, bet pasakykite — mano 
žinios teisingos, ar ne?

Sunku jam buvo pratarti, bet 
tai buvo garbingas žmogus; jis 
atsakė: — Taip!

To vakaro ir tosto aprašy
mas tilpo Kauno dienraščiuose. 
U. r. ministerija atliko savo, 
ir po to von Mudra buvo iš
keltas į Paragvajų ... amba
sadorium. Titulas didelis, bet. 
matyti, ten v. M ūdrai buvo ne 
prie širdies ir porą mėnesių 
ten praleidęs, jis atsistatydino.

Darbininke š. m. spalio 9 
buvo atpasakoti pulk. Leon 
Mitkiewicz, Lenkijos karinio 
atstovo Lietuvai, atsiminimai iš 
jo pirmų dienų Kaune. Jis su
minėjo Lenkijos atstovo Lietu
vai Chonvato tostą: “Kad mes, 
Lenkijos atstovybė Lietuvoje, 
kuo greičiausiai pasidarytume 
Kauno vaivadijos vadovybė!’

Šia proga noriu priminti, kad 
Chorwatas nebuvo pirmas pa
kėlęs tokį tostą. Tokios pat rū
šies incidentą turėjome Klai
pėdoje, rodos, 1925 metais. At- man — keliu taurę už 
vyko naujas Vokietijos genera- bendrą visu darbą, kuris būtu 
linis konsulas, von Mudra. Pa
skirtas ir naujas vicekonsulas 
daktaras V. Abu, kilimo iŠ Ba
varijos, abu juristai. Von Mud
ra prieš įstodamas į diploma
tinę tarnybą, buvęs armijoje 
majoras. Vietos vokiečių “sme- 
tonėlė”, užbėgdami viens kitam 
už akių, ruošė naujam fater- 
lando atstovui iškilmingus pri
ėmimus. Buvo tokia bavariečių 
draugija, kurios pirmininkas 
buvo komercinis celiuliozės fab
riko direktorius Forbeck. Tai 
buvo gana turtingas žmogus, 
turėjęs dvarą ir didelį namą 
prie fabriko. Fabrikas priklau
sė Ashafenburgo koncernui Vo
kietijoje. Sujungus Klaipėdą su 
Lietuva, fabrikui atsidarė nau
jos galimybės gauti žaliavos. 
Tos darbo aplinkybės reikalavo 
gerų santykių su Lietuvos vy
riausybe, tad Forbeck šalinosi

Prie Amerikos tipingo namo 
stovėdavo eilės.

87-09 JAMAICA AVĖ. W00DHAVEN 21, N.Y. 
TeL: VI 7-4477

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

Amerikos ’ varguomenės gy
venimas (slums) rusam žinomas. 
Žinomas iš laikraščiu, iš pro
pagandos. Bet koks yra tas 
“slums', jie tikrai nežinojo.

Kiti aiškino, kad tai gyvena
mosios vietos be šviesų, po
grindžiuose ir griuvėsiuose, ku
riuose žiurkės suėda vaikus. 
Taip, taip, kas trečias ameri
kiečių kūdikis esąs žiurkių už
pjaunamas... Klausiami, iš kur 
jie susidarė tokią nuomonę, at
sakė, kad iš laikraščių. Parti
jos organas “Pravda” taip iš
vedžiojo. Tiesa, lygiai tokiais 
žodžiais nepasakė, bet tokią iš
vadą pats skaitytojas jau susi
darė ...

'Stebino monotonija. Visur 
valgyklose tokis pat menus. 
Drabužiai toki pat. Naktinio gy
venimo Maskvoje nėra. Jaunų 
žmonių juoko nėra. Net ir šok
dami atrodo rimti, lyg vykdy
tų septynerių metų planą.

Stebino, kad moterim su
krauta daug sunkaus darbo 
gatvėse ir kitur. Lifte vežioja 
moteris; ji žiūri nuolat į myg
tuką ir sykiu mezga. Mygtuką 
pasispaudžia patys keleiviai, o 
mezginį ji parduos, ir bus jau 
papildomas priedas prie skur
daus atlyginimo. Įspūdis, kad

darbą, ,kurį Amerikoje nudir
ba vienas žmogus, ten dirba 
du žmonės. Kur užtektę vieno 
policininko, yra du. Bet tada 
ir atlyginimą, kurį gautų vie
nas, padalina dviem. Tad ir at
lyginimas tokis skurdus.

Klausėjai išgirdo apie. tą 
“lums” nuomonę dabar iš a- 
merikiečio, kad tai kvartalai,

dvi ar daugiau, naudojasi vie
na ir ta pačia virtuve ... Bet 
ką tai Maskvos gyventojui sa
ko? Juk tai normali padėtis 
daugumai Maskvos gyventojų.

Daugiau pasakys atsakymas 
į klausimą, kaip pats Kučero
vas gyvena, kokis jo butas. Kai 
išgirdo, kad Kučerovas turi 
butą iš dviejų kambarių, vir
tuvės ir vonios, tai tuojau tei
ravos: “Ar tamsta vedęs” — 
‘Ne’. — “Tai kam tamstai 
reikalingas toks didelis butas? 
Tai nenormalu”. Vienam žmo-
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čiasi papročiai Niekas neabe- Aleksandras I parašė preziden- rusų gerų santykių. Iš tikrųjų, 
mių davinių iš rusų - ameri- joja, kad prezidentas Eisenho- 
kiečių santykių poros šimtų 
metų bėgyje. Kai ką verta pa
minėti.

silpnėtų jaunimo tautinė sąmo
nė.

Lietuvos istorija dėstoma su
klastota. Netolimai praeičiai 
juodinti pasiremiama tuo, kas 
buvo kai kurių lietuvių juodin
ta partiniais sumetimais nepri
klausomybės metu. “Nedaryki
te to paties bent dabar; prie
šų ausys yra klusios”.

Ar pas jus ten yra tokio pa-

Liudijimai prie keturių akių
Lietuvos laisvė rūpi visiem 

lietuviam anapus ir šiapus, ge
ležinės sienos. Sakome — vi
siem, išskirdami tiktai nedau
gelį pačioje Lietuvoje ir užsie
niuose. Tasai procentas yra la
bai mažas.

Vienas lietuvis, sutiktas už
sienyje ir užkalbintas akis į 
akį, pareiškė, kad Lietuvos lais
vuose rinkimuose savo balsą
už bolševikus atiduotų tiktai - ties raugo?

* kokie du procentai. Tarp jų yra 
sutapusių su komunistine sant
varka ir yra bolševizmui užsi
angažavusių. šie tvirčiau sukibę 

■‘■^-"su:Maskva. ■—-'.•g;
Vieni yra sukilbę aukštom 

ir gerom tarnybom, savo bur- _ ___ ~
žuazine padėtimi “proletarinėje įį/įk žymiai" aktyvesni? Per 
tvarkoje”, kurioje masės žmo- 
nių skursta. Nevisi iš jų savo , 
širdyje yra komunistai. Tačiau 'j 
dauguma nenorėtų savo geros 
padėties prarasti. Turi baimės 
ir dėl bendradarbiavimo su Lie
tuvos okupantais.

Kiti yra prikabinti savo nu
sikaltimų, savo tautos žmonių 
persekiojimo, išdavimo ir žu
dymo. Kiekvienoje tautoje sve
tima okupacija suranda ir pri
veisia erkių — kraujo siurbė
lių. Bolševikai jų dar priveisė,

Komunistinis raugas tarp 
sienio lietuvių vis labiau 
kvimpa. Sukibusių su Maskva 
skaičius nuolat smunka, kaip 
slenkantieji nuo senos galvas 
plaukai. Mažai jų buvo visą lai-

uz-

pastaruosius 10 metų suseno ir 
.sumažėjo. Senos galvos iškrin
ta, o naujų neatsiranda iš jų 
pačių tarpo. Jaunimą sunku į- 
tikinti, kad sovietinė santvar
ka yra geresnė už amerikiečių, 
kurioje jie išaugo.

Eiles praretino ir “dypukai’ 
savo pasakojimais iš pirmos bol
ševikinės okupacijos. Kartais jie 
pakaltinami, kad dėjęsi su fa
šistais hitlerininkais, nekaltus 
žmones žudę. Negalima patikė- 

. kad tokių- buvo dešimtys
gnebęsi teroro, gąsdinimų, gra- tūkstančių; būtų tada kone visą 
sinimų. Visada dar randasi tautą į suk|oje

vyko iš Amerikos į Rusiją. Kar
tą, jam vykstant iš Petersbur
go į Maskvą, kažkur pusiauke- 
lyje buvo surengtas, šių dienų 
diplomatinės kalbos žodžiais 
tariant, labai “šiltas’ sutikimas: 
su duona ir -druska, su sveiki
nimais ir apkabinimais. Bet ta
me “šiltame’ sutikime prapuo
lė svečio laikrodis. Reikalas 
visai būtų paprastas ir nereikš
mingas, jei laikrodžio vagis ne
būtų buvęs pats vietos bur
mistras arba Storasta, o apvog
tasis nebūtų buvęs Jungt. A- 
merikos Valstybių ambasado
rius. Tai atsitiko dar carų lai
kais, tiksliau — 1833; ir Bu- 
chanan, kuris vėliau buvo pen
kioliktasis JAV prezidentas, ne
paisant anos nelemtos laikro
džio istorijos, vis tik pasirašė 
su rusais prekybos sutarti, ku
ri ilgus metus buvo pagrindu 
rusų - amerikiečių santykiams. 
Tas pats Buchanan siuntinėjo 
iš Rusijos Į Washingtoną slap
tus pranešimus, kurių viename 
rašė:

"Rusijos mužikai yra links
mi ir gero būdo, bet visi suk
čiai. Jie yra patenkinti savo 
likimu ir yra perdaug nemok
šos, kad galėtu būti laisvi".

Nemažiau griežti savo spren
dimuose buvo ir rusai apie 
amerikiečius. Viename žandarų 
viršininko grafo Benckendor- 
fo raporte carui Nikalojui I 
rašoma:

"šie žmonės (amerikiečiai) 
nemoka gerti. Užtenka jiems

tui Jeffersonui: kai Washingtono pasiuntinio
'Nėra nieko, kas gaišty Francis Dana jaunutis bebarzut 

drumsti mūsų draugystę. Ma- dis sekretorius Quincy Adams 
no aukštoji senelė imperatorio- įteikė Katarinai atatinkamą 
nė Katarina tą draugystę įrodė 
savo politika, pagrįsta taikos 
meile ir paisymu tautę teisės 

čiovienei nebuvo jokio pavo- į laisvą jūrą, be ko negali bū* 
jaus. lankantis Amerikoje, kad ti žmonijos gerovės" . 
ją pagrobtų koks nors girtas ~
jūrininkas. Minėtas žandarų 
viršininko grafo von Bencken- 
dorfo raportas buvo iš 1833.11.
6. Taigi, laikrodžių ir žmonų 
grobimas buvo praktikuojamas 
labai seniai —prieš daugiau 
kaip šimtą metų. Šiandien gro
biama kitokie objektai ir kito
kie asmenys.

weris grįš iš Maskvos su laik
rodžiu kišeniuje (o Chruščio
vas netgi atidavė vienam Ame
rikos darbininkui savąjį laikro
dį “Pobiedą’ už vieną cigarą). 
Draugei Ninai Petrovnai Chruš-

PALANKŪS VEJAI tarp Ru
sijos ir Jungt. Amerikos Vals
tybių ėmė pūsti, kai caras

žmomų pataikūnų, savanau- Negalima tąjį pat patikėti, kad vienos Aklinės degtinės, ir jie 
džių kerštuolių. Visiems jiem artį gimto tūkstančių lietuvių * ' J *jau girti, d tada prasideda ne

pakenčiami išsišokimai. Kon
stantinas Riabovas pasiskundė, 

neišsuaisvmtų. Ne viena išsi- Akvc noatdv«»ria tiirtai n5iHO. kad vienas girtas amerikiečiu 
laisvinusi tauta išdavikų ir tėjusių prisipažinti kly- iūrinink2s pavogė jo žmoną, ir 

toji grižo t.k po dvieju dienų ...
Taigi, ano meto politikų as

meninė patirtis ir asmeninė 
nuomonė buvo kitokia, negu 
oficialūs pareiškimai apie abi
šalę pagarbą, apie dviejų tau
tų “amžiną draugystę“. Aukš
tesnieji interesai nusvėrė as
meniškas nuomones ir vertini
mus.

kelio atgalios nėra, ir todėl buvo kalti ar patvs Sibiran sa- 
juos ima baimė, kad Lietuva vo kaulus neJė ir’ Hojo

skriaudėjų neglosto. dus verčia ir toliau meluoti, 
net ir po kelionės į Lietuvą, 

Rusijoje, ano lietuvio liudiji- kur patys matė, kad buvo už 
mu, yra daugiau bolševizmą nosies vedžiojami. Bet aklas ak-
pakenčiančių ir kiek didesnis lo toli vesti negali, tai ir toji 
procentas pritariančių. Tai su- propagandinė kelionė lietuvių 
prantama. Rusam bolševizmas komunistų eilių nepagausina, 
vis dėlto savas režimas, o vi- Lietuvos laisvės valanda jiem 
šiem kitiem — svetimas. To- nemiela, nes suduotų paskutini 
se tarybinėse respublikose, kur smūgį.
rusų persvaros nėra, tai aiškiai “Prašau, redaktoriau, mano 
jaučiama. vardo nesakyti, nes kitą kartą

Lietuvoje tuo atžvilgiu yra nesileis ir prie manęs taip at- 
trinties tarp rusų ir lietuvių virai nekalbės” — baigė ant- 
komunistų. Lietuviai yra verčia- ras liudininkas prie keturių 
mi pulti ir niekinti vadinamas akių. Liudininkas senos kartos 
“nacionalines atgyvenas”, kad lietuvis Amerikoje.

PANAŠIAI yra ir mūsų die
nom . Nepaisant skrybėlaičių 
vagystės, nepaisant amerikiečių 
lakūnų žuvimo, vis dar santy
kiai išsilaiko diplomatinėje 
aukštumoje. Keičiasi laikai, kei-

(»«
Bruknys pasakoja užsidegęs. Giedras jausmas 

pripildė jo gyslas, mielas Lakštuonės artumas jį 
svaigina kaip alkoholis. Paliečia jį gėlių ir jos alsa
vimas. Saulės veidrodis su aušrinės akim spindi upe
lyje. Bruknys sustoja ir pasilenkia į vandenį. Kve
pia vanduo, ajarai ir, kai pasikelia, Lakštuonės plau
kai. Jis apkbina ją ranka ir jaučia krūtinės kil- 
nojimąsį. Ji nestumia rankų ir nesitraukia. Ir. Bruk
nys bijo, kad ji taip nepadarytų, jis nori, kad ji 
užmirštų čia stovinti, kad jai susisuktų galva, kad 
ji būtų pagauta upelio žaismo, jo artumo ir medžių 
bei žolių kvėpavimo. Bruknys geria tą jaunystės ir 
pavasario alsavimo mišinį ir dar stipriau apkabina ^ir 
lūpomis paliečia'Lakštuonės ausį ir skruostą.

—Negalima, —sako ji, bet taip netikrai, kad 
Bruknys užmiršta, jog jis beveik dvigubai už ją vy
resnis, jis apsuka ją į save ir žiūri į jos žalsvas akis. .

—Ne, negalima, argi tikrai, —pasako dar kartą 
pats negirdėdamas h* apkabina kietomis rankomis.

Siūbuoja horizontas, susiliečia lūpos, vandeny a 
virpa karklai ir saulės spindulys. **, —

-—Užteks, —ji atsiplėMa staiga ir jie vėl eina 
porą žingsnių. —Grįžtam namo.

raštą, kuriuo buvo prašoma 
pripažinti Jungt. Amerikos 
Valstybes, Katarina nusijuokė 
ir, patąsiusi už ausies busimą
jį šeštą Amerikos prezidentą, 
krėipdamosi į širdies bei favo
ritų pasirinkimo reikalams pa-

I pranašystė įvyko: Amerika ir 
Rusija iki šiol niekada nekaria
vo viena prieš antrą, nors jų 
santykiai laiko bėgyje kaitalio
josi tarp draugystės -ir nepa
sitikėjimo, tarp susipratimo ir 
ginčų. Jau du šimtai metų kai 
rusiškas Lokys ir amerikoniš- \ 
kas Banginis plaukioja po tuos 
pačius vandenis, vienas kito 
privengia, bijosi, bet vienas 
antro nepjauna ir neėda.

Tikrai, Katarina labai pasi
tarnavo jaunutėms Jungt A- 
menkos Valstybėms: ji atsisa- tarėją grafienę Bruce, tarė: 
kė išnuomoti Anglijai savo ka
zokus, po 5 svarus už galvą,

"šis amerikietis bernelis yra 
gana gražus. Gaila tik, kad 

kai Anglija paprašė 100.000 toks jaunutis'.
Tuo Amerikos 

ja ir baigėsi, bet 
tos datos (1781. 
mezgė pirmasis 
sąlytis tarp Rusijos ir Ameri
kos. O su pirmaisiais ryšiais 
prasidėjo ir pirmieji nesusipra
timai. Betgi caro Aleksandro

vyrų, kad jais galėtų numalšinti 
Amerikos sukilėlius- prieš Jo 
Didenybę Anglijos karalių. Ta
čiau, kai reikėjo oficialiai pri
pažinti tuos Amerikos sukilė
lius. pasiskelbusius nepriklau
somais nuo Anglijos, Katarina 
nenorėjo kompromituoti anglų-

atstovo misi- 
vis dėlto nuo 
IV. 27) užsi- 

diplomatinis

NEW YORKO lietuviai -demonstruoja prieš Chruščiovą, šia nuotrauka įsidėjo MSchweizer lllustrierte’ 
per visa puslapį.

—Mes esam namie, —šypsosi Bruknys ir jo du 
auksiniai dantys blizga ir jai darosi truputį šlykštu, 
tačiau ji neranda ką pasakyti, o Bruknys tęsia, — 
mes esam namie. Čia mano žemė, čia bus ir tavo. 
Augs kviečiai kaip auksas, anot eilėraščių, ir mes 
mainysim juos į skambantį auksą, tikrą, ir bus lai-

tuo, kuo kas turi. Lakštuonė pakelia žalsvas akis. 
Blakstiena ilgos meta šešėlį, antakiai siauri, atsipa
laidavę kėli gelsvi plaukai virpa. Bruknys apkabina 
ją stipriai, jai užima žadą, ji vėl pajunta jo lūpas 
ant skruosto, ir akių, ir lūpų ir stumia jį:

—Nereikia — išsitepsi.
kas, kad aš tau parodysiu vietą, kur aš liejau pra
kaitą, kur keliavau, kur lošiau kortomis ir svaiginaus 
gėrimu. Tu pamatysi kalnus, ir jachtas, ir vandens 
pašliūžomis bėgsi nuostabiu ežero lazūru. Tu pama
tysi kalnuose karves, kurios daug poetiškesnės negu 
čia, ir kurių fcarviškus žingsnius palydi romantiški 
varpeliai.

Bruknys kalba, ir jai svaigsta nuo žodžių ir sva
jonių galva ir keistas skausmas ir karštis liejasi šir
dyje, lyg kas nors krūtinėje būtų uždegęs kvepian
čio šieno gniūžtį.

Laukai ir dangaus, platuma. Džiaugiasi laukai, 
grįždami į pirmykštę laisvę, auga žolė ir krūmokš 
niai ir jų žmogus nebepjauna ir nebekerta. Žmogus 
nori būti turtingas, žmogus nori per vieną dieną su
sigrąžinti, ką metais prarado. Lekia saulė lanku, lin
guoja sentimentalus vėjas geltoną svėrę ir ji stiepiasi 
Saulėn, norėdama būti dar labiau šviesiaplaukė.

—Matai, Lakštuonė, buvusių New Yorko, Toron
to, Sydnėjaus lietuvių klubai ir Chicagos lietuvių par
tija žada mane pasirinkti kandidatu į seimą. Klubai 
turi pinigų ir mes laimėsime. Yra progos prasimušti 
į augštuomenę. Gali tekt kokiais reikalais vykti į už
sienį ir tu važiuoji kartu.

Tūkstančiai minčių, kaip spindulių, lekia per 
galvą. Jos nušviečia ir vėl į šešėlį įmeta smegenis. 
Jos virpina gyslas, jos pastato tūkstančius klausimų 
ir prieštaravimų, jos meta dešimtį atsakymų ir sun
ku suprasti, kurie iŠ jų yra teisingi ir kurie ne. 
Mažas tarpas tarp dviejų žmonių, siekiančių laimės

—Nieko, truputį galima, —paleidžia Bruknys ją 
ir jie iš lėto eina namų link. —Aš tave parvešiu 
namo, —sako nežinodamas ką sakyti; paima jos pla
štaką į delną ir spaudžia.

—Galėtum palydėti ligi namų, pareitumėm pėsti. 
Gera pasivaikščioti, —bet pati galvoja, kad geriau 
važiuoti; kai ji sėdi jo mašinoj, jis jai daug malones
nis. Ji jaučia turto jėgą ir jai saugu, kaip vaikystė
je už motinos sijono. Motinos tos pačios, kuri vaikš
čiojo su Šuo vyru._ Ta mintis ją nupurto, ji pasi
bjauri ir skubiai ištraukia ranką iš jo pirštų. Valan
dėlę eina tylėdami, ir Lakštuonė ta proga galvoja 
apie Bekerį. Ne, ir ano nemyli. Anas jaunesnis. Ma
ža to žydiškumo, tačiau vistiek žydas. Ir kasgi paga
liau yra žydas? žmogus, kuris priklauso gabiųjų rasei. 
O šis senesnis, bet gali parodyti svetimas jūras, lau
kus, kalnus, miestus ir vyrus. Galima juk ir išsiskirti. 
Ir pinigų išreikalauti, žinoma, tai nėra lengva, bet 
taip daro daugelis, ir tai mada.

Ji pasipurto nuo tokios minties ir Bruknys ją 
vėl paima už rankos. Spaudžiasi delnas prie delno ir 
jie jaučia, kaip tvinksi plaštakose kraujas. Ir visose 
gyslose ir smilkiniuose.

—Valgysim pas mane pavakarius, —pasako Bruk
nys, —gersim vyną kaip kur nors toli svetimame 
krašte, kur nors lygumose.

Ji pagalvoja apie žodį “meilė”, ir vėl nusipurto. 
Gal ir mylėjo kada. Rusą tokį. Lankė su juo gim
naziją. Dabar šis išvyko į Kaukazą. Juodbruvis toks 
buvo. Karštas ir lyriškas. O vėliau, po jo nieko. Tai

ALEKSANDROVAS šiai tie- ' 
sai patvirtinti minėtoje knygo
je išveda į sceną visą eilę gra
žių asmenybių, kurių,garbė ir 
menkystė sudarė dviejų amžių 
istoriją. Per tuos porą amžių 
kilo ir griuvo karalystės bei 
imperijos, žvangėjo ginklai, 
siautė karai, įsiliepsnojo revo
liucijos, vyko diplomatinės vai
šės ir ginčai. Iš šios ilgos pa
veikslų galerijos, kuri dingsta 
laiko miglose, kai kurie ano 
meto ‘didieji” paliudija aukš
čiau paminėtą tiesą faktais ir 
įvykiais, paimtais iš atsimini
mų ir archyvų.

Ir taip rusų ministeris pir
mininkas Paninas atskleidžia, 
kad Katarina nepasiuptusi sa
vo kazokų Į Ameriką tik dėl 
to, kad bijojusi, jog Anglija, _ , 

--HtimalSinusi Amerikos revoliti- 
ciją, gali tapti pasauline galy- f 
be. Lordas Cunningas tvirtina, 
kad Monroe doktrina buvo dip
lomatinis laimėjimas, nes rei
kėjo sukliudyti, kad Amerika 
neprisidėtų prie šventosios Są
jungos.

Petersburgo vyriausybė 1862 
oficialiai įspėjo Prancūziją ir 
Angliją, kad jos nesitikėtų Ru- 
rijos pagalbos kare su Rusijai 
draugiška Amerika, bet rusų 
ministeris pirmininkas Edvar
das von Stoeckl neslepia sa
vo pasitenkinimo, kad anglai 
ir amerikiečiai susipiovė, nes 

"tai geriausias vaistas prieš
anglo - saksę ambiciją ir po
litinį egoizmą" .

Kada draugystė tarp Lokio 
ir Banginio 1863 buvo pasie
kusi savo viršūnę, admirolas 
Popovas pasiuntė rusų laivyną 
į San Francisco ir New Yorko 
uostus pareikšdamas, kad tie 
uostai bus ginami, jei juos pul
tų anglai ar prancūzai. Tuo 
tarpu ministeris pirmininkas 
Gorčiakovas visai kitaip aiški
na rusų laivyno atsiradimą A- 
mėrikos uostuose: Esą caras 
Aleksandras n bijojęs, kad Na
poleonas m galįs sukelti ant
rąjį Krymo karą; tada rusų 
laivynas, esąs Amerikos uos
tuose, būtų galėjęs laisvai veik
ti ir kliudyti vandens kelius.

(bus daugiau)
Dr. J. Sav.

buvo tik bandymai įsimylėti, tik pagalvojimai ta 
' linkme. .

—Ne, aš eisiu namo, kitą kartą.
Siūbuoja dideli medžiai, dulka kelias, kažkur to

li moterys eina lauku, nubaubia karvė, nuskrenda 
dangumi didelis, baltas lėktuvas, nuo elektros jėgai
nės ateina duslus turbinų gausmas.

Į juos grįžtančius buri Dalia. Ji sekė juos iš 
kiemo, kai jie ėjo tolyn ir kai dingo slėnyje. Ji už
lipo į balkoną ir iš ten sekė ir keikė ir meldėsi, 
kai jų nebesimatė. Ji stebėjo juos, einančius susika
binusius rankom, matė kaip Bruknys pasilenkė prie 
jos veido. Ji, rodos, pajuto jo kvapo kutenimą, ir 
pyko, ir purtėsi, ir suvytusių pirštų nagai lindo į 
delnus. Kartais ji ištiesdavo rankas, lyg norėdama 
kažkam iškabinti akis. Ir kai ji -matė porą, vieną 
stambų ir sunkoką, ir kitą liekną ir jauną, einančią 
artyn, ji nulipo žemėn ir išėjo į kiemą. Tačiau jie 
nėjo trobos link. Valandėlę kalbėjosi su staiga iš klo
jimo išėjusiu ūkvedžiu, ir paskui sėdo į mašiną. Ji 
žiūrėjo, kaip sėdo Lakštuonė už vairo ir matė, kaip 
plačiai juokėsi. Dalia norėjo perkąsti Lakštuonei 
gerklę ar mašinai padangą; jai atrodė, kad su tuo 
atsisėdimu prie vairo ji prarado ir Vytą, ir ūkį. ir 
savo geresnio gyvenimo viltį. Kažkur jie išvyko. Gal
būt į Kauną. Kas jiems? Dalia priėjo prie ūkvedžio, 
ir ėmė bartis:

t —Va, netvarkai. Niekas nieko nedirba. Valkio
jies. O aš viena turiu rūpintis už visus. O kas man? 
Išeisiu ir pabaigta.

—Nenusimink. Aš esu čia. Mes čia abu pasilik
sim. O ką, ar neblogai? Prasimanysim dat šeimos. 
Vytas manęs neužmirš, —šypsosi ūkvedys, praretė
jusius ir pajuodusius dantis rodydamas, blizga jo 
veidas, akys ir plika kakta.

A (Bus daugiau)



Prunskis ir 28 moterys
ALFA SUSINSKAS

įg

Buvusi ilgametė alkoholikė 
Lillian Roth, gabi aktorė, nu-

juoką žmonėms, tai aš sakau: dus tą tiesą; ji —skausmin- 
tas^ viskas tegalėjo būti pada- gas Dievo malonės kelias į pa
ryta maloningosios Būtybės, klydusįjį. Pradėjęs šią knygą 
Dievo, kuris žino žmonių silp- skaityti, negali atsitraukti jos 
nybes ir jas žinodamas — *at- nebaigęs. Ji parašyta vaizdžiai, 
leidžia.

Gi istorikė ir poetė 
Magaret savo atrastąjį 
kiškąjį džiaugsmą šitaip

Helen 
katali- 
išreiš-

PUTINAS

Tyli naktis, šviesi rudens naktis. 
Skambi, kaip dainiaus kankliai šilkastygiai, 
Plikus laukus ir pievas, ir girias 
Užliejo sidabru taip lygiai, lygiai.

patraukliai ir įtikinamai — žo
džiu, prunskiškai, visur iške
liant gyvus faktus ir niekur ne
perdedant. Tai labai naudinga 
knyga kiekvienam katalikui ir 
nekatalikui.

Autorius pasirinko tik 28 
konvertites. Jų, , aišku, yra 
šventa gausybė.-Pradžios žody
je jis pažada kūrinį ir apie vy- f. 
rus konvertitus. Nekantriai lau- i 
kiame. |

Spausdinimo darbas dailus. 1 
Knygos pavidalas simpatiškas. £

(Dr. Juozas Prunskis, "28 | 
moterys", 160 psl. 1959 m. Im- ® 
maculata Press, Putnam, Conn.
Kaina $1.50). 1

RUDENIO 
NAKTĮ

— Pagaliau radau ramybę, 
ir ji vis auga ir darosi nuosta
besnė, - „ -,

Ir taip iš kiekvienos aprašy
tosios konvertitės vis savaip 
ištrykšta džiaugsmas, radus 
Tiesą, į kurią tokiu erškėčiuo
tu keliu buvo keliauta.

Dr. Juozo Prunskio "28 mo
terys" yra puiki klaidžiojančio 
ir kenčiančiojo žmogaus studi
ja religinėje šviesoje; ji — tie
sos ieškančiojo triumfas, sura-

Taigi, kun. dr. Juozas Pruns
kis ir 28 moterys ..Ir ne 
betkokios, o didžių dvasinių ko
vų apimtos, jautrios ir gilios 
širdies, gyvenančios tiesos mei
lei, ieškančios savo gyvenimo 
prasmės ir ją atrandančios ka
talikybėje. Šios “28 Prunskio 
moterys”, sudarančios tik laše
lį konvertitų jūroje, yrą talen
tingojo ir kruopščioje autoriaus 
naujausia knyga, kurioje jis at
vaizduoja 28 konvertičių kelią, sios esti šios: geri katalikai 
į Katalikų Bažnyčią.

Konvertitų gyvenimas visada 
yra sultingas, turiningas ir į- 
domus. Nekatalikai juose pa
mato buvusius savuosius, ku
riuos jie gąsdino katalikybe, 
kuriems įkalbinėjo katalikus 
siaurapročiais esant, kuriuose 
skiepijo visą galimą melą apie 
Katalikų Bažnyčią. Ir vis dėlto 
tie konvertitai nepasidavė to- 

, kiems negarbingiems įtaigoji- 
mams ir atsiklaupė prie kata
likiškojo altoriaus. Gi katalikai 
konvertituose išvysta naujai 
savo turimus dvasinius turtus, 
kurių taip audringai siekė tie 
konvertitai ir su kuriais gimu
sieji katalikais yra taip apsi
pratę ...

Juozas Prunskis mums pa
teikia tikrąsias konvertites: ne 
dėl vyro, ne dėl visuomeninės 
būklės ir ne dėl kurio nors 
materialinio motyvo jomis pata
pusias, bet vien tik dėl tiesos 
meilės. Deja, pasitaiko ir ne- 
tikrų konvertitų: tai yra tie, kurf sudar0 Diev0 apreikstas 
kurie įsijungia j Katalikų Baz- an<;jimas B gyvosios Bažny. luotai aplankęs Lietuvą, 
nycią ne iš įsitikinimo, ne iš čjos w Bpiaukian{ios Uesos> 1937 jie sukūrė specialų ton- 
meiles tiesai, bet dėl kunos u pastatytas tas dvasi. dą choro kelionei į Lietuvą. Per savo gyvavimo laiką pa- 
nors kitokios priežasties. Įįv _ Dievo garbi Rengdami koncertus ir rinkda- statė 40 operų ir operečių; jų

Tikroio konvertito keliu į mmo ir Jam tarnavimo gyve- mi aukas- sudarė 12-<MI0 doL; !arpe SL -Simkaus “ Cig0Mi'

Vien tik tiesos troškimas bei galėjusi alkoholizmą ir po il- 
jos ieškojimas atveda tikruo- gų, baisių dvasinių bei fizinių 
sius konvertitus j Katalikų Baž- kančių suradusi tikrąjį tikėjimą, 
nyčią. žinoma, galutinė prie- rašo: 
žastis čia yra ypatinga Dievo 
malonė. Bet kas gi yra tos pa
galbinės priemonės, padedan
čios apsispręsti ir tiesai nusi
lenkti? Jos būna įvairios, tačiau 
veiksmingiausios bei įtakingiau-

— Jeigu tokia, kaip aš, ga
li vėl pažinti gyvenimo saldu
mą, pajusti pagarbą žmogui, 
mylėti savo brangiuosius, jeigu 
aš vėl galiu savo pasirinktoj 
profesijoj atnešti džiaugsmą ir

Vėlai nuklydau aš į tuščią lauką 
Tavim pasigėrėt, gilus dangau, 
Pakėliau veidą Į žvaigždėtą aukšti — 
ir tart jin lašas jūroj išnykau.

draugai ir pavyzdingas bei ža
vus gerų katalikų gyvenimas, 
įvairūs dvasiniai sukrėtimai, 
pasibiaurimos pasaulio blogy
bės ir ypač geros, katalikiškos 
ęliteratūros skaitymas bei logiš
kas galvojimas.

Išgyvenę klaikų klampojimą 
po dvasines kančias, pažinę sa
vo buvusį klaidingą kelią ir iš
gėrę karčią netiesos bei klai- 
dp^taųr^ iki dugno, tikrieji 
konvertitai ' ypatingai jautriai 
pergyvena savo naująjį gyveni
mą šventoj Motinos 
draugystėj.

Kun. Juozo Prun^cio aprašy
tos 28 konvertitės vo pasiek
tąją laimę, įsijungus į katali
kybę, išreiškia jaudinančiais 
pasisakymais, štai tik vienos 
kitos iš jų džiaugsmingasis kon- 
vertitinės laimės išsiliejimas:

Jocelyn M. C. Toynbee; ga
bi mokslininkė, savo naująjį 
gyvenimą katalikybėje šitaip iš
sako:

— čia ant tvirto pagrindo,

ažnyčios

PIRMYN CHORUI PENKIASDEŠIMT METUI
' Sukaktuvinis koncertas rengiamas Chicagoje |

lr nežinau, kad aš būties kelionėj 
Minu vien žemės tremtinio takus, 
O mano džiaugsmas, poilsis ir laisvė 
Toli, kaip aukštos žvaigždės ir dangus.

Chicagos lietuvių choras, pa
sivadinęs Pirmyn vardu, šven
čia 50 metų sukaktį. Tai', vie
nas iš seniausių lietuvių chorų 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir Kanadoje.

Susidfganizavo jis anais jud
riais 1909 metais, kada i Ame
riką plūdo daugel emigrantų 
lietuvių. Visi buvo jauni ir nu
siteikę dirbti. Tad šioji karta 
ir parodė nepaprastos veiklos 
— statė bažnyčias, kūrė drau
gijas, organizavo vaidinimus ir 
jungėsi dainai į chorus. Vėliau 
Į jų eiles atėjo ir jų vaikai. 
Taip tas choras dabar daugumo
je susidaro iš antros kartos Ite- 
tuvių patriotų, kurie Lietuvą 
pažįsta iš jos gražių liaudies dai
nų ir pasakojimų.

Pirmyn choras yra vieninte
lis senesniųjų chorų, crgani-

KAZYS STEPONAVIČIUS

Ir nežinau, kad ryt ir vėl su saule, 
Ant veido užsimovęs margą kaukę, 
Žingsniuosiu, kaip ligšiol, Į šviesu rūmą, 
Kur nieks mane nei sveikina, nei laukia.

yra gimęs 1905 vasario 14 
Brockton, Mass. Muzikos mokė- 1 
si Bostone. New England kon
servatorijoje ir Chicagoje. Į 
Chicagą persikėlė 1925, o 1929 
gavo muzikos ir pedagogikos 
bakalauro-laipsnį. -Vėliatt^buva 
konservatorijos mokytoju (spe- ; 
cialybė — smuikas ir teorija), ; 
grojo simfoniniame orkestre, ; 
yra vadovavęs keliems chorams. ! 
dirigavęs simfoniniams or- ,

- kestrams. Be choro Pirmyn jis ; 
dar vadovauja ir kitataučių cho
rams (kroatų chorui Harmony 
Chicagoje, kroatų chorui Sloga 
Indianos valstybėje ir serbų 
chorui Brank Radicevič Chica
goje).

Atžymėdamas 50 metų su
kakti, jubiiėjinį koncertą ren
gia spalio 25, 3 v. popiet Ma
rijos Aukštesniosios Mokyklos 
salėje, Chicagoje. Bus išpildy-* 
tos lietuvių liaudies ir indivi
dualinės dainos, operų ištrau
kos. Solistams ir chorui pritars

jo dirbti viename sindikate, ^os vardu> yra suruošęs dau- 
Koncerte taip pat dalyvauja piešdamas populiarius “komi- k°ncertU- Jis dažnai kon

certuoja ir per lietuvišką radi- 
gimusi VVorcester, Mass., balsą Vaclovas Rymavičius, muzi- j° valandėlę Tėvynės Aidus .

kas ir veikėjas Argentinoje, at- Pirmoji lietuviška oper®' Mi-

. Ir nežinau, kad visos mano dienos 
Bus ta pati be vilties vienuma, 
Kur šie|a'
Klajos dangaus žvaigždėto laukdama.

i
I i
&

. .. , •.............. -r-,- . ,, simfoninis orkestras.
katalikybę esti ilgas, sunkus, o nimas; tai yra tobulos žmogaus iš kūnų apmokėjo kelionės iš- . ^n”en’ ^ascagni
dažnai ir labai skausmingu. laisvės esmė. Čia yra neišse- laldas- TalP choras pilnoje su- ava e"a “sĮKana- Donizetti .• b „

Prunskio atvaizduojamosios miami tikėjimo ir dievotumo dėtyje, germ pasiruošęs 1933 - Meiles eleksyras >r lengvu Pelyną Stoka (Stoska.te). J. yra kus .
1- _*•*•*• - , - • - • X.- m. aplankė Lietuvą, kur išbuvo nių operečių: Linksmoji našle,konvertites čia nėra jokia iš- turtai, čia mes neklaidingai ga- \ -r- v j ,. ..... r , ... nuo birželio 23 iki rugpiucio čigonų baronas. Kornevilio var-imtis: ir jų visu gyvenimas yra hme semtis sakramentines ma-“ - * ? - - - - 1. Koncertavo Vilniuje, Kaune, pai, Cukrinis karėms, Meilespilnas šiurpulingos dvasinės lonės pilnuma; čia mes be ap- * i - n j6 F Palangoje, Klaipėdoje ir kitur, dama ,šiksnosparms, Parduoto-

viso surengdami 26 koncertus, ji nuotaka ir kit. 
Jo pasisekimas Lietuvoje buvo Su savo koncertais ir opero- 
nepaprastas, ir visai Lietuvai mis choras po kelis kartus ap- 
sudarė gražų įspūdį apie Ame- lankė • didesniąsias lietuvių ko- 
rikos lietuvių kultūrinę gyveni- lonijas: New Yorką, Detroitą, 
mą. Iš visų koncertų gautą pel- CIevelandą, St. Louis, Torontą, 
ną paaukojo ginklų fondui. dalyvavo Chicagos pasaulinėje rio ir Wagnerio operose. Grį- 

parodoje, 1933 ir 1934 atsto: žo į Ameriką prieš pat antrą- 
vaujant lietuvių dieną, dainavo jį pasaulinį karą, savo reper- 
lietuvių dainų šventėje 1956.

Choro eilėse yra muzikos stu-

kančios, nerimo ir blaškymosi ribojimų galime šauktis šven- 
beieškant tiesos ir beapsispren- tųjų tarpininkavimo. Besinau-
džiant katalikybės pusėn. Pa
vyzdžiui, Anne Fremantle, ta-

dodama tikėjimo dovana Kata
likų Bažnyčioje, siela yra iš
leista lyg iš narvo, ir gali lais
vai tyrinėti Dievo Miesto gat
ves ir rūmus. Tikrai mes ga
lime su psalmistu sakyti, kad 
pinklės yra sulaužytos, ir mes 
esame išlaisvinti.

Žydė Edith Stein, didžiai iš
simokslinusi moteris, patapusi laikydamas lietuvybę išeivijoje

Grįžęs į Ameriką, choras su 
dar didesniu užsidegimu puose
lėjo lietuvišką dainą, tuo pa-

buvo nutarę nusižudyti, jei jie
abu nesuras teisingo atsakymo 9 d. ji kartu su savo seserimi,

irgi konvertite, buvo nacių su- koncertu stato operas ir opere- 
deginta krematoriume). tęs.

lentinga rašytoja, profesorė ir 
valstybininke, būdama jau stu
dentė, buvo savo motinos ang- 
likonės tiek persekiojama dėl 
domėjimosi katalikų mokslu, 
jog buvo nusiųsta net pas psi
chiatrą, kad šis ištirtų, kodėl 
jai tiek įsmigo į galvą katali
kybė. .. O rašytoja Raissa Ma- net vienuole karmelite, Hitle- 
ritain ir garsusis jos vyras fi- rio nacių dėl savo kilmės O- 
losofas Jacąues Maritain (tada landijoje areštuota ir vežama 
dar tik jos sužadėtinis), beieš- į sunaikinimo stovyklą, pasakė:

į didžiuosius gyvenimo klausi-
mus.

KAUSTO ARKL| — dali. V. Kasiulio litografija.

ir reprezentuodamas lietuviškos dentų, iš jo išaugo solistų, ku- 
kitataučiuose. rie pasiekė Chicagos ir Metro-

Tyli naktie, šviesi rudens naktie!
Tau daug yr žiburių dangum spindėti, .
O man širdis viena, tyli,' lidūna:
Tau šviesti ir žėrėt, o man mylėti.

KULTŪRINĖ KRONIKA
tį. Jis gimęs Panoteriuose, Auk
štaitijoje, Kaune baigęs vargo- 

skaitytojams. nininkų mokyklą, ir kurį laiką 
vargoninkavęs savo gimtame

Aidų žurnalo spalio numeris 
šią savaitę atspausdinamas ir 
išsiuntinėjamas
Numeris iliustruotas jauno dai
lininko Vytauto Remeikos kū- mieste. Į Argentiną emigravo 
rinių reprodukcijomis. 1928 ir čia įsijungė į muzikinę

Valentinas Ramonaitis, jau- veiklą, suorganizavo chorą, kū
nas iš Venezuelos atvykęs lie- r*s P*rm3 kartą pasirodė 1930. 
tuvis ir apsigyvenęs Chicago- Nuo_ to laiko, jo choras gyvuo- 
je, kaip karikatūristas prade- ^a’ ^a^ar pasivadinęs šv. Ceci-

lavino New Yorke. Italijoje, Vo
kietijoje. Debiutavo Lietuvoje šventė 60 metų amžiaus ir 30 ko Petrausko “Birutė”, buvo
1935. Gavus stipendiją, toliau metų muzikinės veiklos sukak- pastatyta Vilniuje 1906 m. lap- 
mokėsi Vokietijoje ir po metų ----------------------- ‘---------------- kričio 6.
buvo priimta į Berlyno valsty
binę operą, kur debiutavo Mo- 
zarto operoje “Figaro vestu
vės”. Iki 1938 dainavo vado
vaujamas roles Mozarto, Webe-

, , , . . . Tarptautine literatūros pre-certe darosi nuobodu; kartais .. ... ,.. x . . . miia uz šiuos metus paskirtajis tun nusivilti ir solisto ne- - . . . - e • ♦ t *. •J .. prancūzų rašytojui Samt John
pajėgumu. Perse. Paskirta Knokke mies-

tegu neišvengiamai solistą; J t komisiJa bu.
nori įdėti arijas, tai tegu bent ,°*/ ..... . \ .. / .. . ... . .. vo sudaryta is ivainų tautų at-padamuoja lietuviškai. Vis šis . .« n
tas bus naujo, artimesnio, lie- 
tuviškesnio

tuare turėdama 27 operas. Bu- Liėtuviu solist išpildomiems 1959 men« paskir-
vo priimta į MetropalUan ope- koncertams reikia ku0 daugiau ta skulptoriui Friedrich Werth- 
rą. kur debiutavo su Tannhaeu- mann iš Diuseldorfo. Premija
seno opera ir trejus metus dai- ' ... . . .J dime nei per radiją, nei tele-navo vedamąsias roles vokiško- .viziją. Solistai turi praturtinti 

savo dainų repertuarą, su kiek-

Vokietijos jaunimo premija

—10,000 D.M.
Eucharistiniame kongrese, 

kuris bus kitais metais Miun-

dainos meną
1941 m. Chicagoland muzikos palitan operas.
festivalyje choras laimėjo pir- .Nuo 1930 chorui vadovauja se °Perose-

kodami gyvenimo prasmės ir — Esu viskam pasiruošusi, ntąją vietą. (Festivalį rengė Kazys Steponavičius (Stephens), Tą pačią dieną, spalio 25, va- vienu koncertu įvesdami naujų, chene, Vokietijoje, bus sureng- 
vis nesugebėdami jos surasti, kas beatsitiktų. Jėzus ir čia su Chicago Tribūne laikraštis, da- sugebėjęs pakelti choro lygį ir kare. Lietuvių auditorijoje bus dar niekur negirdėtų dainų. O ta didelė paroda, kuri pavaiz-

mumis yra. (1942 m. rugpjūčio tyvavo 5 valstybių chorai). jį išgarsinti. K. Steponavičius sukaktuvinis banketas. jų turi kiekvienas lietuvis kom- duos eucharistinį meną vokiš-
Choras be lietuviškų dainų * " ■ pozitorius. Jis net laukia, kad ^a* kalbančiose tautose. Bus

kas išpildytų' jo komponuotas surengta ir mažesnių parodų 
dainas. Jei neturi, paprašius ”

_ . kiekvienas parašvs. Juk tokiu
Su rudeniu vėl prisipildo programa, kurios didesnioji da- būdu yra gimę daugei dajnu

salės lietuviškos publikos. Pra- lis klausytojams beveik minti- kurios su pamėgimu dainuoja- Šveicarijoje įkurta Charles
sideda vaidinimai, koncertai, nai žinoma. Jau iš anksto žinai, mos koncertuose. Veillon vardo premija - 5,000
Daugiausia rengiama koncertų, kad bus patriotinės, visų me
nes tai lengviausia — susitari giamos dainos, populiarios ope- 
su solistais, ir vargas baigtas. 

Rengėjai paprastai nestato 
jokių reikalavimų repertuaro tus-

KONCERTAI IR JŲ PROGRAMOS — Eucharistija Bavarijos me
niškuose leidiniuose. Bavarų pa
maldumas amžių bėgyje.

Visai naujas, dar niekur ne- šveicariškų frankų už geriau-
girdėtas kūrinys iš solisto rei- šią romaną, kurį reikia įteikti

rų arijos, kurios nuo Kauno kalauja kur kas daugiau darbo, iki šių metų pabaigos. Roma-
operos eina per visus koncer- Rej populiari daina. Reikia ją nas gali būti parašytas vokiš-

išstudijuoti. kiekvieną žodi iš- kai. prancūziškai arba itališkai,
atžvilgiu. Dainuok, ką tik nori; Čia ir noris tarti žodį rengė- ieškoti ir perduoti visame pil- Premija—tarptautinė, konkur-
svarbu. kad ištesėtum porą va- jam ir solistam. Rengėjai, mo- nume ir grožyje. Bet ar šis se gali dalyvauti įvairių tąutų 
landų ir kad publikai patiktų, kėdami pinigus (kartais ir ne- darbas neapsimoka?: Bedirbda- rašytojai. ; . ■

Taip solistai visai laisvai pa- mąžus). turi pareikšti savo pa- mj auga patys solistai, išpildy- Hamburge, Vokietijoje, pa
sirenka savo repertuarą, pasi- geidavimus. O pageidavimai, darni koncertuose jie populiari- skirta Julius Campe 15(XX) D
renka, kas jiems lengviausia. man rodos- labai aiškQs: ku0 .................................... ..
ką geriausiai moka. Į pirmą dau9iau dai-
koncerto dali skiria lietuviškas 
dainas, kurias jau yra dainavę Hmtaučių operų! 
daugybėje koncertų Antroje 
dalyje solistas nori pasirodyti 
‘formoje”. — dainuoja tik ari
jas. O tų arijų išmoktų turi ne
maža; jas dainavo konservato
rijoje. konkursiniuose koncer
tuose. Paprastai arijos yra pa
rengtos geriau nei lietuviškos 
dainos. Prie jų daugiau padir- ziją, iš patefono plokštelių. Iš- lengvo žanro romansai. Gal jie kaina nepažymėta. Knyga i$-
bėta, išieškota kiekviena dėta- pildo jas geriausi solistai, paly- ir tinka savo vietoje, bet jie leista Jaunimo Bibliotekos šeri-
lė. dimi puikaus orkestro. Tad nemaišytini su rimta daina. . joje ir skirta Šiluvos apsii&Š-

Taip ir susidaro koncerto klausytojui^ lietuviškame kon- Br. Žemaitis kimo 350 melų atminimui.

na naujus kūrinius, skleidžia M premija rašytojui Rudolf
. . .. .. ._ naujas muzikines vertybes. Hagclstange už jo romaną “Die-

nv ,r kuo manau .rMv „ ava- ir lictavi5kojc kūryb„je vų žajdvn&-- |Spi<!|balf dcr •
ne visos dainos yra lygiavertės. Goctter).

Turėtų atkreipti dėmesį ir . Yra ir ten kompozitorių su ma- 
patys solistai. Lengva pridėti žesniais gabumais, daugiau pa-
arijų ir jas padainuoti itališkai sine.šusių i pramoginę muziką
ar vokiškai, bet kas iš tokio nei i rimta kūrybą. Solistai į MARIJOS 2EME. Lietuvių po- 
koncerto, - nieko nelieka lie- tai |Urj atsižvelgti, kad neatsi- etų Marijos eilių vainikas. Pa
tiniško. tik solisto pavardė. tiktų kaip viename koncerte, ruošė A. Tyrulis. Išleido sale-:

Kitų tautų operas ar jų ari- kur šalia rinitų V. K. Banaičio ziečiai Italijoje. 63 psl. įrišta'
jas girdime per radiją, televi- kūrinių programoje atsirado į kietus viršelius, iliustruotą.

ATSIUSTA PAMINĖTI



DARBININKAS

Antroji dainų švente Chicagoįe IŠ VISUR
Antroji JAV ir Kanados cho- Komiteto pranešimas Nr. 1 

rų Dainų šventė numatoma 
Cnicagoje 1961 liepos 2. Komi
tetas tina ir ieško galimai ge
riausių patalpų, pakankamai 
erdvių, tinkamai vėsinamų, ga
limai geresnės akustikos.

Antrosios Dainų šventės Ko
miteto, ALRK Vargonininkų S- 
gos ir Lietuvių Muzikos Komi
sijos suderintų pastangų dėka
jau spausdinamas repertuaro '■ 
1-sis sąsiuvinys (dainos mišriam 
chorui). Darbas vykdomas, tu
rint visos eilės chorų pažadus 
Dainų šventėje dalyvautu

tikėjimo kreiptis į lietuviškąją 
visuomenę su prašymu -padėti 
kuo nuoširdžiausių pastangų 
tam, kad 1961 metų Dainų 
šventė kuo geriausiai pasisek
tų.

Dainų šventė yra chorų il
go darbo vaisius: Vardan šios 
šventės tikslų, kviečiame visus

balsingus tautiečius jau dabar ] 
ryžtis Dainų šventėje daly
vauti ir jungtis į" užsiregistra- . 
vusius chorus, papildyti tų cho. ! 
rų jėgas, kelti veiklumo dva- į 
šią. Dainų šventė bus mūsų į 
tautinio pajėgumo liudytoju.

Antrosios JAV ir Kanados 
Dainę šventės Komitetas J
1959 spalio 11

WORCESTER, MASS.
Motery S-gos 5 kuopa spalio 

5 buvo pasikvietusi iš Family 
Counsel paskaitininką, kuris 
aiškino, kaip reikia padėti, ypač 
jaunom šeimom, spręsti gyve
nime iškylančius įvairius klau
simus, kad šeimos išliktų stip
rios ir sveikos. Po paskaitos 
buvo atsakinėjama į klausimus.

Buvo maloni staigmena, su
rengta 5 r kuopos ilgametei ir 
dabartinei pirmininkei Marce
lei Watkins jos 45 metų ve
dybų proga. Tiek pat yra me
tų, kaip ji priklauso. Moterų 
S-gai, yra Centro garbės narė, 
nubširiižiai dirba "ir aukojasi ' 
S-gos labui. Visos kuopos var
du ją pasveikino Urmonienė, f 
linkėdama dar daug metų dar- “ 
buotis S-gai. Kuopos dvasios 
vadas kun. J. Jutkevičius sa
vo žodyje pasidžiaugė gražiu 
Watkinsų darbu lietuvių ir pa
rapijos naudai. Buvo įteikta 
kuopos vardu dovanėlė. Nares 
pasirašė albume, kurio nuotrau
kos vaizduoja kuopos veiklą.

Šiemet kuopa turtinga su
kaktuvininkėm. Tam pačiam 
susirinkime buvo pasveikinta 
kita kuopos narė p. Jakutienė,

sus JAV ir Kanados lietuvių 
chorus Dainų šventėje dalyvau
ti ir jau dabar prašome regist
ruotis tos šventės komitete, 
nurodant choro dirigento var
dą ir pavardę, choro adresą ir 
dainininkų skaičių. Užsiregist
ravusiems chorams gaidos bus 
Siuntinėjamos nemokamai, kai 
tik bus atspausdintos.

Greta jungtinio mišraus cho
ro labai praverstų Dainų šven
tėje pasirodymas ir jungti
nio vyrų bei jungtinio moterų.

; chorų. Bet čia reikia, kad kuo 
didesnis choristų skaičius tą 
repertuaro dalį parengtų. Todėl 
visi pajėgieji mūsų chorai la-

■ bai prašomi neatsisakyti kad ir 
kaip nelengvo papildomo dar
bo rengiant ir lygių balsų re
pertuarą.

Repertuaro ir registracijos 
reikalais prašome jašyti, Ant
rosios Dainų Šventės Komite
to generaliniam sekretoriui J. 
Kreivėnui (1602 So. 48 Ct., Ci
cero 50, HL).

Praeitis parodė, kad mūsų 
chorai ir visuomenė supranta
ir įvertina Dainų šventės reikš- Jos metų vedybų proga, o 
mę. Tai teikia komitetui pasi- rugsėjo mėn. susirinkime buvo

pagerbtos net 3 narės: M. Di- 
lionienė S-gos seime Hartfor
de buvo pakelta centro garbės 
nare, Adamskienė pasveikinta 
jos auksinių vedybų proga ir 
M .Dabrilienė .— sidabrinio ju- 
bilėjaus proga. Visom buvo 
prisegta gėlių.

Kuopa labai apgailestauja j 
sunkiai susirgus jos garbės na- 1 
rei Onai Sidabrienei. Ji buvo 
labai sumani, energinga, paslau
gi ir draugiška. Jos asmenyje 
kuopa daug nustojo. Jau dau
giau kaip pusė metų, kai ji po 
sunkios galvos operacijos. Pir
mininkėj-ja atlankius, išsireiš
kė, kad kelias į sveikatą labai 
ilgas. Tos dienos maldos buvo 
skirtos už jos sveikatą.

Po susirinkimo buvo smagi 
arbatėlė, užkandant vedybiniu 
pyragu, kuris buvo originaliai 
papuoštas lėlėm, vaizduojan- 
čiom visus 17 Watkinsų anū
kus.

Korespondentė

DETROIT, MICH.
Kristaus Karaliaus šventė

Lietuvių Katalikų Federacijos 
4-tas skyrius rengia Kristaus 
Karaliaus minėjimą spalio 25 
d., 11 vai. šv. Antano bažny
čioje bus mišios, kurias aukos

___  klebonas kun. V. Stanevičius,

MERGAIČIŲ BENDRABUTIS PUTNAME ”
Nekaltai Pradėtosios Marijos Annhursto kolegijos studenčių. Karaliaus garbei. Paskaitą skai

tys dr. Justinas Pikūnas, Det
roito universiteto profesorius. 
Bus ir trumpa meninė progra
ma. P. Natas

seserų vedamo mergaičių pen- Bendrabučio seniūne išrinkta 
sionato oficialus atidarymas į- Dalia žemaitaitytė (Waterbury, 
vyko* sekmadienį, spalio 4. šven- Conn.). Studenčių atstovė yra 

Laima šileikytė (Brooklyn. N. 
Y.), o moksleivių — Rimgailė 
Kucinaitė (Brockton, Mass.),

Mergaičių svarbusis sekma
dienis spindėjo iškilminga nuo
taika. Diena užbaigta palaimi
nimu Svč. Sakramentu ir me
nine programėle, kurią prave
dė Aurelija Kucinaitė (Brock
ton, Mass.). Nors trumpa, bet 
programa buvo įvairi ir įdomi.

* Ta proga motina Aloyza Įtei
kė Marytei Eidukevičiūtei (Lon- 
don, Ontario) stipendiją už pa
žangumą lietuvių kalboje per 
praėjusius mokslo metus. Mo
tina pasveikino mergaites visų 
seselių vardu ir palinkėjo Įsi
jungti į mokslo pasaulį, džiaug
tis Dievo palaima, vedėjų pa

gonis. galba ir draugių būriu, siekti
Naujuosius mokslo metus t>ūti kilniom asmenybėm.

tė buvo įspūdinga ir graži. 
Anksti rytą gražioje vienuoly
no koplyčioje skambėjo lietu
viškos giesmės. Jauni balsai su
sijungė ‘Šv. Mišiose jaunie
siems’ įžodžiai kun. St. Ylos, 
muzika Bruno Markaičio, S.J.). 
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
sakė mergaičių kapelionas kun. 
St. Yla.
Iškilminguose pusryčiuose da

lyvavo kun. St. Yla, motina M. 
Aloyza, vedėja sesuo M. Ber
narda ir jos pavaduotoja sės. 
M. Palmyra bei 43 mergaitės. 
Kun. St. Yla pareiškė savo pa- 

• sigėrėjimą didėjančiu mergai
čių skaičium. Ragino nelikti tik 
bendrabučiu, bet tapti tikra 
bendruomene: kartu mokytis, 
kartu linksmintis, būti vienin-

Dainavos koncertas 
Fordo auditorijoje

1960 sausio 30 apylinkės val
dyba ruošia “Dainavos*’ koncer
tą. Matysime ir girdėsime lie
tuviškas “Vestuves”. Išpildys 
90 asmenų kolektyvas lietuviš
kus papročius, dainas ir tauti
nius šokius moderniškiausioje 
Detroito salėje — Ford audito
rium. pačiame miesto centre. 
Po koncerto bus šokiai.

V. Kutkus

ALRK Federacijos kongresui rengti komitetas. Sėdi iš k. j d.: kun. V. Pikturna, P. Montvila. A. Dumbrienė, 
prei. J. Balkūnas — pirmininkas, K. Krušinskas. E. Vaišnoraitė; stovi iš k. i d.: kun. A. Račkauskas, St 
Lūšys, dr. Br. Radzivanas, kun. V. Dabušis. A. Mažeika, Pr. Vainauskas.

Nuotr. V. Maželio

LIETUVIAI GYDYTOJAI IR J( VISUOMENINE VEIKLA
Medicinos klausimai 

laikraščiuose
Kai kurie Amerikos lietuvių 

laikraščiai turi skyrius sveika
tos kalusimais. žinios nėra tiks
lios, bet keletą prisimenu. Drau
gas pirmas įsivedė tokį skyrių, 
dr; Graičiūnas buvo pirmas to 
skyriaus vedėjas, dabar dr. 
Račkus. Sveikatos 
rašė arba rašo šie
Sandara — vedėja dr. Milda 
Budrys, Dirva — dr. Degesys 
ir kiti, Tėvynė — dr. S. Bie
žis. dr. M. Nasvytis, dr. V. Tu
mėnienė ir kiti. Darbininkui — 
parašo dr. A. Grigaitis, Vieny
bei, — dr. S. Biežis, Margučiui

—dr. S. Biežis.

Iš dr. V. Tercijono pranešimo, 
padaryto antrame Amerikos lie
tuviu gydytoju ir dantų gydy
toju suvažiavime (2)

— Draugo 50 metų sukakčiai 
paminėti lapkričio 15 koncer
te programą išpildys iš Cleve- 
lando atvykęs Čiurlionio an
samblis, kuriam diriguoja taip 
pat sukaktuvininkas: muz. Al
fonsas Mikulskis, sulaukęs 50 
metų.

— Dirva, leidžiama Clevelan- 
de; - nuo 1960 pradžios išeis" 
tris kartus i savaitę vietoj dvie
jų. Metinė prenumerata iš $8.00 
pakeliama iki 10. Laikraštis 
spausdinamas ofsetu. Redaguo
ja B. Gaidžiūnas, leidžia Vilties 
draugija. Laikraščio yra tauti
nė - liberalinė kryptis,.

— Izabelės Motiekaitienės 
koncerte lapkričio 1 Chicagoje 
(Jaunimo centre) pasaulinių o- 
perų arijos bus dainuojamos 
lietuviškai, kai kurios pirmąjį 
kartą. Akompanuoja solistės 
sūnus Manigirdas Motiekaitis, 
kuris šių metų vasarą Chicago- 
je<pianistų festivalyje gavo auk
so medali.
. — Kun. Juozas Gutauskas, 
Škotijos lietuvių klebonas Glas- 
gowe, savo pareigose yra jau 
25 metai. Iš Lietuvos atvyko 
1934.

— Bronė AAičiūnienė, gyve
nanti New Britain, Conn., L 
DS ir kitų katalikiškų organi
zacijų veikėja, po 
sėkmingai sveiksta.

■—Inž. Vytautas 
chikagietis, atlieka 
darbus dvejose laisvose Afri
kos negrų valstybėse: Liberijo
je ir Ghanoje. Pastoviau gyve
na Liberijoje.

dytojais ir turėjo progos pažin
ti lietuvių gyvenimą iš arčiau. 
Kiti lietuviai gydytojai papras
tai važiuodavo pasitobulinti į 
V. Europos miestus. — į Pary
žių, Vieną, Romą.

Visuomeninėje veikloje
Esu padaręs Amerikos gydy

tojų visuomenininkų sąrašą. Iš 
jo matyti, kad lietuviai gydyto
jai, gimę Lietuvoje, labiau pa
sižymėjo lietuvių bendruome
nės gyvenime ir spaudoje. Čia 
gimę tokios veiklos nerodo. 
Kaip ir daugeliui, taip ir gydy
tojams čia gimusiems. trūksta 
lietuviškos dvasios. Jie nesi
jaučia sąmoningais lietuviais ir 
nenori skirtis nuo tikrų ame-

Gydytojo stipendijos
Mokyklom ir kitom savo kul

tūrinėm įstaigom lietuvių au
kos paprastai būna šykščios. 
Išimtį čia sudaro Ohio Lietuvių 
Gydytojų draugija, kuri dvejus 
metus iš eilės paskyrė po 
1,000 dol. premiją lietuvių me
no ir kultūros laimėjimams at
žymėti. Draugija pasiryžus ir 
ateityje tokias premijas skirti.

Kaip keistenybę tenka pami
nėti, kad kadaise Chicagos gy
dytojas dr. Silvestras Bronza 
paskyrė 5.000 dol. lenkų susi-

Gydytojai profesoriai vienijimo išlaikomai kolegijai. n _?ni^ . v.
Kiek lietuvių gydytojų dirba Nepasiturinti Lietuva davė Daug gyvumo įnešė atvykę 

aukštosiose mokyklose kaip gražesnį aukos pavyzdį. Prof. tremtiniai gydytojai, bet šio 
profesoriai, tikrų žinių neturiu. Petras Radzvickas (1864 - 1931), krašto sąlygos verčia juos

operacijos

klausimais 
laikraščiai:

Kauno universiteto, ausu. no- Pas'day« siauro tipo profesio- 
sies ir gerklės profesorius’, mir- nalu- kur,s bevclk netun Ia,k0 
damas paliko 100,000 litų Kau- ''įsuomemnei ir tautine, veik- 
no medicinos fakulteto studėn- ai‘ ....................„ ,
tų stipendijoms ir 20,000 Ii- Amerikos Lietuviu Gydytojų

Man žinomas tik vienas čia gi
męs lietuvis dr. Andrius Ake
laitis, miręs 1955 lapkričio 24, 
turįs 52 metus. Jis buvo, Ro- 
chesterio. N.Y., ir Cornell
universiteto N.Y.C. neurologijos tų ausų, nosies, gerklės ir akių 
ir psichiatrijos profesorius, ži- ligų klinikai statyti.

Čia norėčiau padaryti pasiūly
mą. kad mūsų gydytojai atei
tyje nepamirštų didesnėmis au
komis remti lietuvių reikalų.

Kelionės į Lietuvą
Amerikos lietuviai gydyto

jai nepriklausomais Lietuvos 
laikais palygint retai ten lan
kėsi. Kaip gražų pavyzdį noriu 
prisiminti velionį dr. Praną 
Vaišnorą (Weikaner, Worcester, 
Mass.), jo žmoną gailestingą se
serį (abu čia gimę lietuviai), ir 
dr. D. Pilką iš Bostono. Jie 
1932 lankėsi Lietuvoje ir apie 
metus laiko išbuvo Kaune, to
bulindami savo medicinos ži
nias ir lietuvių kalbą. Lankė 
ligoninės ir klinikas, klausė 
profesorių paskaitų, susipažino 

studentais medikais ir gy-

nomas mokslinėje literatūroje 
savo darbais apie įvairius sme
genų susirgimus; jo gryną, ne
sudarkyta pavardę galima ras
ti specialioje medicinos spau
doje.

Yra ir iš naujųjų ateivių, ky
lančių aukštosiose mokyklose, 
bet apie juos rašyti dar per 
anksti.

ANTANAS KNEI2YS, vedėias radijo valandėlės, kurtai Š. m. sueina 25 
metai. Suka.'ties proga spalio 11 So. Bostono liet, piliečių klube banketas. 
Kli*ė iš banketo programos.

CONFUSEO
Man's confused.
Facing law suit
Has Insurance tat m Agent 
Poor soul. Mušt call someone. 
Būt who? Confusion natūrai.
Morai? Buy Insurance
Irom local Hartford Agent 
That’s us.
Deal person to person.
Call us, d^r or night'

ALBERT F. PETERS

offer yon investtnent units in multiples of $2,500 with 
iovestmcnts as low as . . . $125 lųitially aod $25 
Periodicalfy. Group Life Insurance is available to 
cover the unpaid balance of the Investtnent Progtam 
in the event the PlanhoJder does not Ii ve to complete 
his program. Under a United Periodic Investmeot 
Plan with Insurance, you invest in

UNITED ACriTMlTlJiTIVE FIJND SUARĘS 
a diversified, managed mutual fund with investmeots 
in over 100 American corporations.

For Prospectus and dcscriptive litcrarure, without 
obligation, fili in and Retukn This Advertisement

WADDELL & REED, INC.
* Trifietpal Undvnrrttara
M Mh St. R14r. ---------------
Kanooa City S. Mn.

REPRESENTATIVE
NAME:
ADDRESS:
CITY:

Feriodie ■nvestment Plans 
<wrrn IMSITBAMCE)

Šliupas, 
statybos

—Dr. Vincas Maciūnas, da
bar dirbąs Pennsylvanijos uni
versiteto bibliotekoje, Phila- 
delphijoje, o Lietuvoje dėstęs 
lietuvių literatūrą Kauno ir Vil
niaus universitetuose, yra su
laukęs 50 metų. Jis taip pat 
redaguoja Lietuvių Enciklope
dijos 15 tomą apie Lietuvą.

40 W«n Stnrt 
New Vark t, N. T.

ADAM STANKŪNAS

S?e C I T Y O F K I N G S
A spirited gripping dntūia, sprinklcd vvith vvit and huntor. of the 

extraordina;-y life of RLESSED MARTIN DE PORRES
For Children

Saturday, October 31—2 P.M.: Saturday. Novembcr 7 —2 P.M. 
For Adults

Sun. Nov. 1— 2 P.M., Sat.. Nov. 7 — 8 P. M..Su n. Nov. 8—2P.M.
Al! sc.tts reserved!— vvrite or pitone:
VRRONiCA’S Veil theatre

Central Avenue and Fourteenth Street. Union City. N.J^ UN 5-2325 
Childfcn s Tickets $1.00; Adtllts: $2.50 - S2.00 - $1.50

Office: 
116-55 OUEENS BLVO. 
FOREST MILLS. N. Y.’

Vlrglni* 3-1477

A4ult« Ibty Sl.įo »t I*> rf'.rnmn«rų<; ,€hll«lH-n Pay Adult* Pncr*
At Adult*' PrrfiirmAnrcn. — Reduced Rate* to Group* of 25 or mote 

at Ali Per formante*

SIHrttJ ICJHhSI .- l-SroSlTT »WT

Sąjunga stengėsi jungti visus 
narius, senus ir naujus ateivius. 
Tačiau tos dvi skirtingos kar
tos bendradarbiauja tik Chica
goje, kitur — New Yorke, 
Clevelande. Bostone—to bend
radarbiavimo nesimato.

«4 Gydytojų pasyvumą yra pa
stebėję ir kiti. J. Aiaušius 1957 
Aidų 5 nr. rašo: “Daugelis mū
sų gydytojų priklauso prie tų 
“kitų”, kuriuose ir inteligen- 
tinius ir tautinius polėkius ne
gailestingai nustelbia “gero gy
venimo” troškimas. Sunku tie
siog tikėti, kad dar taip nese
niai gydytojo vardas siejosi su 
idealistiniu tarnavimu savo
žmonėm ir savo tautai. Basa
navičius, Kudirka, šliupas, Gri
nius, Staugaitis, Bagdonas ir 
eilė kitų buvo taip pat gydy
tojai. Turėtų teisės gydytojai 
jais didžiuotis ir šiandien, bet
šiai teisei įgyti reikia patiem, 
bent iš tolo, bent šiek tiek sek
ti jų pavyzdį”.

— Gabijos leidykla paskelbė 
savo ir kitų laidyklų knygų iš
pardavimą. Kai kurie leidiniai 
nupiginti iki 90 proc. Katalo
gai siunčiami nemokamai, para
šius adresu: Gabija, P.O.B. 
355, VVyandanch, N.Y.

The PLAYH0USE West Orange
Art Theatre Free Parking

252 Main St., OR 2-9707.
Starts Wed., Oct. 21st

Special Accolade! Legion of Decency
Franz Werfel’s Masterpiece

Group Bookings now bcing’ taken for 
Churches - Schools - Organizations

TĖVAI REDEMPTORISTAI
IR BROLIAI

Ieško jauny amerikiečių, dvasiškai 
nusiteikusių aukai, ir turinčių stip
rių valią aukotis išganymui labiau
siai apleistų sielų. Tėvai Redempto- 
ristai dirba J A.V-šc, Vak. Indijoje, 
Brazilijoje ir Paragvajuje.
Kas norėtų platesnių informacijų, 
prašoma raštu kreiptis į

Rev. FRANCIS J. EAGAN S. S. R. 
Director of Vocations

The REDEMPTORISTS FATHERS 
5 East 74th Street.'New York 21, 
N. Y. Tel.: RH 4-8840

F O U N D L I N G’. S
NINETIETH ANNIVERSARY

► FRIOAY. OCT. 16 — SATURDAY, OCT. 17 — SUNDAY. OCT. 18
t <6-11 P.M.l < (3-11 P.M.)

Free RCA Transisfor Radio Each Night
I ADMLSSION FREE
► Come and have a good time yourseff and help
j us to provide better times for our little ones.

► NEW YORK FOUNDLING HOSPITAL
► 1175 Third Avė. at 68th St. Nevv York 21, N. Y.

CARL HOPPL’S
in baldwin

Op<-n Daily for LCNCR and niNNER 
DANCE and STAGE PERFORMANCE

Herbcrt Krucger and Mis Orchestra F.vcry Evcninc cxcrpt Mon
T’ > K HitUlt for

Pntkmu Ix»t HantĮnets A' Šoriai rhio.i

100 W. Sunrise Highway, Baldwin, N. Y.
Tėl.: BAIdwin 3-7200

M..Su


DARBININKAS 1959 m., spalio 20 d., nr. 70.

REAL ESTATEREAL ESTATEREAL ESTATE
In St. Nicholas of Tolentine Parish 

in Jamaica

Old Westbury Vic. Widow's sacrifice 
residential A A spacious 2 story Col- 
onial built by owner. 9 mis, 2 full 
baths 4-x 2 half baths. Large living 
rm with fireplace, formai dining rm, 
a’.! eleetrie Colonial kitehen, 2 separ- 
ate stainvays, 4 large bedrms. Fab- 
ulous finished basement. Mušt see to 
annrecinte. Givrnvav srt $-,r- 
Prine. onlny. Call owner E D 4-3547.

In St. Brigets Parish, ir» VVestbury, 
L.l. N.Y. CARE COD $13.750. Mušt 
sėli fast, job in Fla. Garage. motiem 
eat-in kitphen. all appliances; 2 bed
rms down, huge rmup. rm for Ith: 
tile bath; cvasher. storms & screens. 
blinds; conven. to shopping eenters; 
inexpensive communication: <J. I. 
mtge. Principais only. ED 4-6730.

80-16 162nd St. Near St. Nicholas 
of Tolentine. 5 bedrooms; living 
room,- dining room. modern kitehen; 
garage. cement drivevvay: hobby 
shop; patio; bar-b-que. $15.990.

JAmaica 3-3639.

Prie girto stalo
Lietuviu liaudies patarlės ir 

priežodžiai apie pijokėlius

r'f
įĮT

r

Girta boba — velniui sesuo 
(Varėna)
Girtam ir arklys koją pakiša 
(Želva)
Girtam ir baloje sausa (Merki
nė)
Girtam ir ožka kaustyta (Su
dargas)
Girtam ir po krūmU pečius 
(Niedzingė)
Girtas dainuosi, blaivas vaitosi 
(Veliuona)
Girtas ir ant tvoros joja (Jo
niškis)
Girtas ir Dievą rūgoja (Mari
jampolė)
Girtas pasakė, ką blaivas gal
vojo (Valkininkai)
Girtas ir bažnyčioje venia (Rat
nyčia)
Girtam ir saulė danguje girta 
(Lieplaukė)
Girtam kelias visada kreivas 
(Žeimiai)
Girtam marios ligi klupsčių (Aš
mena)
Girtam saulė klane miega (Žel
va )
Girtas ant kojų netvirtas (Gau
rė) '
Girtas bėdų nebijo (šeštokai) 
Girtas rašo, velnias užsirašo 
(Alytus )
Girtas buria — velnias jam 
pirštus duria (Rodūnė)
Girtas duoda, prasiblaivęs at
ima (Utena)
Girtas dūksta, kaip drignių už
ėdęs (Raseiniai)
Girtam tiesa nereikalinga (Kel
mė)
Girtas eitų, kad kojos neštų 
(Dubingiai)
Girtas ir Dievui nusideda ir 
velnią užgauna (Kruonis) 
Girtas nė vidudieny saulės ne
mato (Antalieptė)
Girtas ir su gyvuliais barasi 
(Tauragė)
Girtas, kaip kiaulė (Raudondva
ris)
Girtam ir po tvora patalas (Du
setos)
Girtam visi keliai per siauri 
(Druskininkai)
Girtą barsi — naudos negau
si (Kazlų Rūda)
Girtą apgauti ir durnam pasi
seka (Onuškis)
Girtas visados ketvertu važiuo
ja (Vilkija)
Girtas rūpinosi, prasiblaivęs 
pamiršo (Seirijai)
Girtas rūpestis tik iki lovos 
(Virbalis)
Girtas rojum palaiko ir kiau
liatvartį (Švenčionys)
Girtas piktas, lyg raganą ve
dęs (Duokiškis)
Girtas nė penkių nesuskaito 
(Kražiai)
Girtas — liūtas, blaivus — kiš
kis (Pasvalys)
Girtas kožnas bagotas. kaip 
ožys kuprotas (Baisogala)
Girtas — nepagirtas (Skaisgi
ris) -

Sulasė Žv. BePastogis

— VVinnipege, Kanadoje. Ma- 
nitobos universitetą šiemet 
baigė Kanadoje gimusi lietuvai
tė Irena Pranevičiūtė (komer
ciją) ir Romas Stepulionis (in
žineriją). Winnipegas yra va
karinėje Kanados dalyje ato
kiau nuo kitų lietuviškųjų kolo
nijų.

Atėjo laikas eiti į pensiją
Ateinn laikas pasakyti sau pačiam, 
kad jau g na geras biznis ir veda
mas be sunkumų, bet kai žmogui 
priartė a tam tikras amžius, reikia 
atsisveikinti nors ir su geriausiais 
dalykais.

PARDT’ODU T*BOR FARM 
VASARVIETĘ

Tahor Farm. Sodus. Mich.. vasar
vietė yra 100 mylių nuo Chicago. 
III . ir 10 nivlių nn > Benton Harbor. 
Mi< h
P:i"ri id niam įmokčjimui reikia )- 
nešti $125,000.00 Likusiai sumai la
bai lengvos išmokėjimo sąlygos.
Susidomėjusiems prisiųsiu reikalin
gas informacijas ir literatūrą.

JUOZAS RAf’HITNAS, Sav. 
SODUS, MICHIGAN

CHICAGOJE spalio 4 pašventinta jėzuitų koplyčia, vienuolynas. Kairšje — Jaunimo Centras.

MARIANAPOLIO ŽINIOS
Mokslininkų suvažiavimas
Spalio 10 Marianapolio patal

pose Įvyko "Connecticut Sec- 
tion of the • Classical Associa- 
tion of Nevv England’ moksli
ninkų suvažiavimas. Ši draugi
ja yra viena iš vyraujančiųjų 
mokslo draugijų JAV rytuose. 
Šios įstaigos vadovybė, ypač 
norėdama supažindinti svečius 
su Marianapoliu, su lietuvių 
reikalais, ir šiais marijonų ju- 
bilėjiniais metais kvietė moks
lo žmones čion atsilankyti ir 
atlikti savo metinį suvažiavimą. 
Susirinko virš šimto narių. Pa
skaitininkų tarpe buvo ir mū
sų mokytojas Tėvas Petras Ba- 
rauskis, MIC.

Dvasios vadų suvažiavimas
Marijonų kviečiami čia buvo 

susirinkę Naujos Anglijos dva
sios vadai spalio 12 d. Buvo 
svarstomi vyčių ir bendrai ka
talikiškos akcijos reikalai. Daug 
svąrstyta. kaip suartinti visas 
mūsų lietuviškas jaunimo orga
nizacijas.

NEWTOWN, PA

Spalio 11. sekmadienį. Vilią 
Joseph Marie buvo pašventin- * 
tas kertinis akmuo seserų ka- 
zimieriečių vienuolyno koply
čios ir senelių namų. Gražūs. _ 
erdvūs, patogiai įrengti namai 
jau baigiaTrii statyti. Šventini
mo iškilmėse -dalyvavo nema
ža žmonių, aukštesniosios mo
kyklos mokinės ir svečiai. Šven
tinimo apeigas atliko Philadel- 
phijos kardinolo atstovas prel. 
T. Rilley. asistuojant kun. K. 
Batučiui ir kun. J. Neveraus- 
kui. Po šventinimo apeigų vi
si sugrįžo į mokyklos salę. Kun. 
V. Martusevičius seserų vardu 
pasveikino svečius ir paprašė 
tarti žodį kun. J. Karalių. She- 
nandoah, Pa. Kalbėtojas, taręs 
kelis žodžius angliškai, ilgesnę 
kalbą pasakė lietuviškai, iškel
damas seserų kazimieriečių nuo
pelnus. Pažymėjo, kad nauja 
didinga ir žavi įstaiga yra 
krikščioniško supratimo ir gi
lios artimo meilės vaisius. Ka
zimieriečių rėmėjai daug dirbo 
lėšom sukelti. Prel. T. Rilley 
savo kalboje iškėlė krikščioniš
kų rankų reikšmingumą artimo 
meilės darbuose. Iškilmės baig
tos palaiminimu Švenč. Sakra
mentu. Mokinės pagiedojo ke
letą giesmelių.

Šventinimo iškilmėse dalyva
vo prel. I. Valančiūnas. kun. J. 
Čepukaitis. Kunigų Vienybės 
pirmįninkas, kun. dr. V. Mar
tusevičius, kun. P. Statkus, kun. 
J. Degutis, kun. K. Batutis, kun. 
J. Neverauskas, kun. J. Kara
lius, kun. T. Marčilonis, mari
jonas, kun. K. Širvaitis ir kun. 
Stasys Raila, apie 70 seselių iš 
įvairių kongregacijų, svečių iš 
Nevv Yorko, Raltimorės ir k. 
Po iškilmių visi galėjo aplan
kyti mokyklą, pasisvečiuoti, bu
vo pavaišinti. (Rs)

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti

GLanmora 5-7281

Išvykę misijonieriai
Šiuo laiku tėvas Petras Re

meika, MIC, veda keturiasde- 
šimtę šv. Alfonso parapijoj 
Baltimorėje. Tėvas Antanas Ma- 
žukna, MIC, — šv. Kazimiero 
parapijoje, Nashua, N.H.

Sportas
šiais metais pastebimas di

desnis susidomėjimas sportu. 
Pagyvinti sportą studentuose 
vadovybė pakvietė daugiau pa
galbos — buvusį kariuomenės 
generolą Norman Smith. Atgai
vintas futbolas, pradėtos lenk
tynės lauke. Abi komandos ro
do pasisekimą pirmose varžy

Labai svarbus pranešimas visiems tau
tiečiams, kurie siunčia siuntinius į

Lietuvą arba į kitus kraštus.
Daugelis iš mūsų padeda savo artimiesiems, tačiau ne kiek
vienas išgali sumokėti visas išlaidas iš karto. Šiuo atveju 
mes esame pasiryžę padėti tiems, kurie norėtų mokėti už 
siuntinį dalimis.
Mes siūlome naudotis mūsų lengvomis išsimokėjimo sąly
gomis. Jūs galite užsisakyti vieną iš žemiau nurodytų 
siuntinių, įmokant pusę kainos, o skirtumą Jūs galite iš
mokėti 60 dienų laikotarpyje. Už šią paskolą mes neirhame 
jokių papildomų mokesčių ir Jūsų užsakytas siuntinys bus 
išsiųstas tuojau, gavus Jūsų užsakymą.
Prašome taip pat įsidėmėti, kad mūsų siuntiniai yra labai 
nebrangūs, tačiau jie turi didelę vertę Lietuvoje.
Siuntinių sudėtis ir kainos yra sekančios:
1. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Iš viso 4 ga

balai, kiekvienas po 3’2 jardo su priedais .. $49.90
2. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai,

kiekvienas po 3J2 jardo ir 2 poros vyriškų, arba mo
teriškų batų .............   $59.90

3. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai,
kiekvienas po 3’2 jardo ir 2 vyriški, arba moteriški 
vilnoniai megztiniai ..........................................-...... $59.90

4. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai,
kiekvienas po 3’2 jardo su priedais ir 1 skustuvas, 1 
plaukams kirpti mašinėlė. 1 rėžtukas stiklams piauti 
su tikru diamantu .......................................:............ -59.90

5. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Viso 2 gaba
lai, kiekvienas po 3’2 jardo su priedais ir 1 skustuvas, 
1 plaukams kirpti mašinėlė, 1 rėžtukas stiklams piauti 
su tikru diamantu ir 2 poros batų.........................  $69.90

6. Angliškos vilnonės medžiagos. Viso 2 gabalai, kiekvie
nas po 3 1/3 jardo, vietinės gamybos medžiagos. Viso 4 
gabalai, kiekvienas po 3’2 jardo su priedais .......  $69.90

7. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Viso 2 gaba
lai, kiekvienas po 3 1/3 jardo ir vietinės gamybos me
džiagos. viso 4 gabalai, kiekvienas po 3’2 jardo ir 2 
poros vyriškų, arba moteriškų batų ..................... $79.90

8. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Viso 2 gaba
lai, kiekvienas po 3 1/3 jardo, vietinės gamybos medžia
gos kostiumams, viso 4 gabalai, kiekvienas po 31^ jardo 
ir 2 vyriški, arba moteriški vilnoniai megztiniai $79.90

9. Angliškos vilnonės medžiagos paltams. Viso 2 gabalai,
kiekvienas no 3 jardus, vietinės gamybos medžiagos kos
tiumams, vi-o 4 gabalai, kiekvienas po 3’ ž jardo, 2 vy
riški. arba moteriški megztiniai-vilnoniai ir 2 poros vy
riškų. arba paoteriškų batų ...................................  $89.90

10. Angliška vilnonė medžiaga paltui. Viso 1 gabalas — 3
jardai, angliška vilnonė medžiaga kostiumui, viso 1 ga
balas 3 1/3 jardo, vietinės gamybos medžiagos kostiu
mams, vi.-o 4 sabalai, kiekvienas po 3’2 jardo, moteriš
koms suknelėms medžiagos, viso 4 gabalai, kiekvienas 
po 4 jardus, 2 vyriškus, arba moteriškus vilnonius megz
tinius ir 2 poras batų ............................................... $99.90

I aukščiau paminėtas kainas įeina visos išlaidos ir prista- 
tvmas Lietuvon, taip kad gavėjui nieko nereikės primokėti. 
Mes imame taip pat pilną atsakomybę, kad adresatas gaus 
lygiai tas pačias medžiagas, kurias Jūs užsakėte. Visi siun
tiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas. Prie šių 
siuntinių Jūs galite papildomai užsisakyti kas tik Jums 
patinka ir už tai reikės primokėti tik užsakomo daikto 
verte ir muitą.

Papildomų informaciių reikalu, prašome aplankvt’ mus. 
arba rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietu
višką atsakymą. Linkėdami Jums viso geriausio.

reiškiame pagarbą
American & Foreign Book Co.
22 Chapin Place, Hartford, Conn.
Telef. CHapel 6-4773.

Antanas Ustjanauskas
Vedėjas.

bose. Jau keletą metų sėkmin
gai veikia “sokeris’. Pažymėti
na. kad šiame sporte pasižymi 
iš P. Amerikos atvykusieji stu
dentai.

Rėmėjų diena
Rėmėjų seimas bus Visų 

Šventų dieną. lapkričio 1. Bos
tono, Waterburio, Worcesterio, 
Nevv Britain ir Hartfordo sky
riai jau pasižadėjo atsiųsti sa
vo atstovus. Seimas prasideda 
iškilmingom mišiom 11 vai.

Pamaldos už mirusius
Pradedant lapkričio 1 sekma

dienio vakaru, bus mišparai už 
mirusius. Vėlinių dieną ir visą 
oktavą bus giedotos mišios, va
karais mišparai. (Maž.) 

Near Catholic Church and Parochial 
School in New City, N.Y. FtOCK- 
LAND COUNTY. 7 room split. 3 
bedrooms. 1'2 baths, garage, base
ment. manv extras. 2 years. o.d. 
100x150 ft._ Deadend St. $23.500.

Call NE 4-4349 or
BEverly 5-3155 S:3O -5 P.M.

PARISH
N. Y. 
room

IN ST. SILVESTER’S 
in Cypress Hills, Brooklyn. 
Corner house, large store. < 
apartment. 2 sunny 6 room 
ments, cold vvater: near 
market. price drastically reduced to 
$$11,990 cash. prin. only. AP 7-4019

super-

IN CATHOLIC AREA. Noxv open 
Lake Mahopac Rklge. 3 bedroom 
houses. from $16.490 i:p. Models 
under construction. Agent on pre- 
mises. Taconic Parkvvay & Rc>ute 6 
to Mahopac firehouse or Savv Mill 
Parkway & Route 22. to Croton 
Falls. Left to Mahopac. follmv signs. 
MAhopac 8-4743; R0 9-05S9.

In Our Lady of Mercy Parish 
in Plain View L. t. N. Y.

Large 3 bedroom brick Cape. center 
hall. garage, partially completed for 
2 more bedrooms i 2nd toath, fenced. 
VValking distance to Calh. church. 
shopping area and transportation; 
loav taxes: 32 foot Dutch Dormer; 
$17.990. WE 5-2789.

IN CATHOLIC AREA OF 
SPRINGFIELD GARDENS L.l.N.Y. 
Necv, tvvo-family, ten rooms. near 
transportation, shopping- area. and 
Catholic church. Mušt be seen! 
Widow sacrificing to right party.

Call days — VI 3-7220
Eve & Weekends — - VI 3-7185

IN ST. JOSEPH’S PARISH 
IN ASTORIA, L.f. N.Y.

2-family, 6 rooms, open porch 
and 5 rooms closed porch. 

Full basement, 2-car- garage.
$26,000. A S 4-3225. Brick house.

BARGAIN INBROOKLYN!

5th Street, 337 E.
2 houses; no h_eat

FRONT -— 5-story, 9 apts. &
RE A R — 5-story. 3 apts. — Owner.

H Y 1-5630

store

IN CATHOLIC AREA 
OF JAMAICA, L.l . N.Y.

JAMAICA HILL. Substantial in- 
come, detached 10-room house, 3 
full baths. beautiful finished base
ment, garage, lovely Street, 2 blocks 
subvvav, private entrance. $29.500. 
OL 8-5098.

IN ST. BRIDGETS PARISH, IN 
HUNTINGTON STATION.L.I. N.Y.

Lovely 3 bedroom Colonial bunga- 
low. year old. nite neighborhood. 
large cvooded cornerplot, convenient 
to churches. schools, RR. & shopping. 
sacrificing for S17.000. HA 1-4783.

IN ST. ANTHONY’S PARISH, in 
Northport L.l. —GI, 30 years 4!2, 
3 year 7 room split. 1’^ oaths, ex- 
tras, fenced: near Cathoac church. 
transportation and shopping area.

This home mušt be seen I Irnmediatc 
occupancy. S14,990.ANdre,.v 1-3481.

IN INCARNATION PARISH. In 
QUEENS VILLAGE, L. I. N. Y. ■ • 
Solid brick 1-farr.ily corner house: 
1-car garage, 8 large rooms plūs 2 
room furn. rentai basement apart
ment. Ideal location. Incamalior. 
Parish. Near everything-. Owner — 
HO 5-4296.

In Catholic Area of Seaford, L. I. 
N. Y. — Brick Split. 2‘į baths, 26" 
mirrored \vall, fu ii basement; v/alk- 
ing distance to Catholic school and 
shopping area. You mušt see this 
house! Ali appliances including 
freezer. Pato fence. Asking $23,500. 
CA 1-1539.

IN ST. FRANCISOF ROME Parish 
in the Bronx — lfamily 6 rooms. 
3 bedrooms. 2'2 baths. 2 kitehens. 
splendid condition; ralk to Cathokc 
church, parochial school. transpor- 
tation & shopping arrea.: pinexvood 
walls in finished basement. garage. 
Mušt be seen. Sacrificing to right 
party. FA 4-2183.

IN CATHOLIC AREA
OF RICHMOND HILL 

4 family stone house
3 car garage. oil bot vv-ater heat
4 rooms vacant. large basement

VI 6-1638 orHI 1 -3622

In Sacred Heart Paristi. in Harts- 
dale, N.Y. $25,500, charming r.inch. 
lovely secludcd grounds. shaded ter- 
race; 3- bedrooms, attractivc living 
room. expansion attic. extras. at- 
tached garage. near school distriet 
7; A'r mortgage, menei . brokers 
proteeted. WH 9-4360.

in catholic area 
OF WHITE plains. n.

Gedney Šertiem
QtnCK ACTTON

2 yr. split. 5 hedoonir. 3 h 
family room. 2 |nt »<■»-«.- ų 

Corner lot. RO 1-0164.

l

KOKIAS DOVANAS
jūsų artimieji Lietuvoje
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!!

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ
SEZONINĮ IŠPARDAVIMĄ 

trijose krautuvėse firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD ST. — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.
S. Beckensteino 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 
pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti BMT yrlipant E s s ė x~Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y" Street.

Atsineškite šį skelbimą,' kuris bus ypatingai įvertintas

Dėmesio! Dėmesio!

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

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

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei mo
teriškom eilutėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų 
užtiesalai ir k.
Priimami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, 
kalbanti įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus 

tarnavimas. Kviečiame jus tapti mūsų klijentais.

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street, Tel.: OR 4-3989

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

pa-

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

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

vi’nonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI ,

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

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

Tel.: AL 4-8319

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

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

(vvholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street

Telefonas: ELizabeth 4-1711
Elizabeth. N. J.

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

187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1180

D1DMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, ši ko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

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



W SPORTAS
Kreiptis telefonu: VI 6-8541.

riy butas 804 Macon St, Brook-

NURSING SCHOOLS ~~~ PLASTER1NG

CHILDREN BOARDED DISPLAY

Phone VI 7-0841

ROMAN FUNERAL CHAPFJ

TUTORING

FUNERAL HOME

BUSSINES OPPORTUNITY

RUBBISH REMOVED

IŠLYGINAMOS VISOS

Phone RA 8-5209

ENTERTAINMENT

BUZZARDS BAY
PLeasant 4-3501

Super Market

Mišinių ir saltūnų 
Saldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas

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

Išnuomojamas kambarys.
Kreiptis į B. Mačiūnienę, 88- 
19 77th St., Woodhave 21, N.

parkų. Kreiptis pas J. Shalto- 
nį nurodytu adresu nuo 3 iki 
6 vai. vak.

Naujų ir vartotų automobilių, 
sunkvežimių taisymo dirbtuvė

Išnuomojamas didelis gražus 
kambarys Woodhaven rajone. 
Teirautis telefonu: MI 2-1263.

ELEK1ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

pilno sąstato, teko nuo rungty
nių atsisakyti.

Futbolo pirmenybių 
tvarkaraštis

Šio sezono pirmosios DAFB

Išnuomojami 4 kambariai 
dviem ar trim suaugusiom žmo
nėm. Gražioje vietoje prie 
Prospect parko. Teirautis tele
fonu: TR 1-4067

BEAUTY SALON 
in Catholic Ąrea of College Point, 

L.I. N.Y. ' 11PFLushing 9-4358
Splendid Location. Established 25 
years; low renį: good lease, reason- 
able price. Chafice of a life time for 
live wire.

BUZZARDS BAY, Mass. 
Te!.: PL 9-3321

WILLIAM ISHERWOOD,

Ine.
6 East 46th St. 

New York 17, N. Y. 
MUrray Hiil 7-4782

ST. MARY'S SCHOOL 
OF NURSING

135 South Center SL, Orange. NJ. 
Conduc-ed by the Sisters of SL 
Francis.* Hastlngs-on-Hudson, N.Y. 
For Information unite or phone — 
Sister Mary Noreen, R. N, M. A. 
Director OR 4-7700.

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CHARLES C. CHRISTOPULOS 

69 Main Street 
BUZZARDS BAY, Mass.

LET IRVELEE BUILDING AND DEŠIGN MODERNIZE IOUR HOME 
SperiaYižing irt; HOME IMPROVEMENTS - GENERAL CONTRACTING 

Financing Arranged
19 Schenectady Avė., Brooklyn, N. Y. — PR 8-7783

RUBBISH REMOVED
Lots Cleaned and Graded

— Interior demolition — Debris — 
Concrete from Cellars and Yards 
Special Consideration Given. to

PRIVATE TUTORING
AU Junior and Senior H. S. Subjects 

Licensed teachers 
Reasonable Rates
ACME TUTORS

1000 Flatbush Avė. (opp. Macy’s) 
Brooklyn BU 4-9544

Ginčas dėl lakūnų amžiaus
Bti kokio amžiaus lakūnas

catholic mother
WILL CARE

FOR
ONE OR TWu CHILDREN

DAILY

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

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKIŲ SIURBLIAI

MICHAEL ROMANELLI & SONS
Bundled Newspapers, Rags, Brass, Copper, Lead and Scrap Iron
Delivered tb our Shop------------------------- — Open Saturdays

101-60 90th STREET, Ozone Park 16, N. Y. Phone VIrginia 9-4960

“THE HILLCREST” — Comblnation Tourist H c ūse & Motei
One of the Finest & Eacelusive on the NORTH SHORE. Established 1930. 

EsceUent Transient Facilities at modest Rates.'Sorry! No Pets.
1053 Northern Blvo^ Ftower Hiil, L. I. MAnhasset 7-4855

IN WOODSIDE (Maspeth Area) 
CATHOLIC MOTHER 

will give excellent day care 
for cnildren — infąnts up to 
*—four years-ol<l«, 

Reasonable Rates
In St. Mary’s Paristi, — TW 9-8569
4!8u«i!8!!8!iiii8n8Ht«tn8ti»iil!i8Hiu8iię;8i:8.tlH»'Jt.^-.s.iin8

savininkas

Main Street

DARBININKAS

CMCP

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 va!, vak.
Pirmadieniais iki 6 vai

Pereitą sekmadienį mūsų LS 
K įveikęs Kolping SC 4:0 (3:0), 
laimėjo vėl du vertingus pir
menybių taškus. Mūsiškiams 
pergalė neatiteko taip lengvai 
kaip pasekmė rodo. Priešinin
kas vedė gražesnį ir gal geres
nį žaidimą, bet stokojo laimės. 
Pramovęs baudinį, Kolpingas 
niekaip neįstengė įveikti tą die
ną gerai pasirodžiusio mūsų 
vartininko Naruševičiaus. Gerai 
taktikos atžvilgiu laikėsi ir mū
sų gynimas. Apskritai visa ko
manda šį kartą sužaidė pagir
tinai Gerai kamuolį laikė Na
ruševičius, tvirti gynikai buvo 
Murphy, Mileris, puolimui su
maniai ir apdairiai vadovavo 

f. Klivečka, nuostabiai aktyvus 
; buvo ir Remėza H. Neužmiršti

nas saugo pozicijoje pirmam 
kėliny Didžbalis.

Mūsiškiai šį kartą žaidė to
kiu sąstatu: Naruševiči”s; Vait
kevičius, Mileris; McGee, Mur
phy, Didžbalis (antrą kėlinį 
Klivečka); Butrimas, Henry, 
Didžbalis (antrą kėlinį Remėza 
II), Remėza n (antrą kėlinį Didž-

- : balis), Kleiza (Beleekas). „ .
Jau pirmose rungtynių mi

nutėse Naruševičius turi progos 
parodyti savo gerus privalu
mus. Viduryje kėlinio Klivečka 
pasiunčia į priekį Butrimą, ku
rio gerai paduotą kamuolį Re- 

r mėzai belieka įspirti į tuščius 
vartus. Bet Butrimas čia pat 
išleidžia auksinę progą. Pras- 0:3, o jaunučiams nesudarius 
minga Klivečka, ir jau 2:0. Ga
le kėlinio nepavojingai atrodan
čioje padėtyje prie Kolpingo 
vartų netikėtai atsiradęs Remė
za pasiekia 3:0.

Antrame kėlinyje, kiek pa- lygos tvarkarašty Lietuvių Spor- 
keitus sąstatą, mūsiškiai žaidžia to Klubo vienuolikės turi to- 
teisingai taktiškai, bandydami kius žaidiums:
išlaikyti pasekmę. Po gerai pa- Spalio 25 Hoboken FC : LSK, 
duoto kampinio Butrimas dar Schuetzenpark North Bergen, 
įmuša, ir 4:0. Dar turi pasireikš- N. J.

- ti vartuose Naruševičius, šį kar- Lapkričio 1 LSK : Bridge- 
tą vis neįveikiamas. Tiesa, tik port City, New Farmers Ovai 
vieną kartą keliaklūpščias Mur- 2. 
phy apgynė tuščius vartus.

ratas ir kombinuota sofa su is-

Išnuomojami lietuvių šeimo
je Woodhaveno . rajone atski- 

z rame aukšte du gražūs kamba
riai su baldais ir privačia vo
nia. Pageidaujamos moterys. 
Kreiptis telef.: VIrginia 9-2686.

hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
VVhite St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida, yj >

Išnuomojamas kambarys vy
rui ar moteriai su visais pato
gumais. Geras susisiekimas, 
graži aplinka, netoli parko — 
112 Jerome St., Brooklyn 7, 
N.Y., Tel. MI 7-2658

-TOWN GROUPES

FORT HILL Rcstaurant (Formerly Schmidts’ Farm) — SCARSDALE 
Turn off Central Avė. (OppoaiteHobert Hali). Dtaner Served from 6 P.M. 
to 10 P-M. Wed. toru Sat Sunday 1 PJ8. to 8 P.M. FuU Courae Oinndt 
from $2-50. Continuous llusic on Sunday. VVeddings, Banųuets & Parties 

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

Rępųblię 
Wine & Liųuor Store

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

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

PAUL’S KESTAURAiM
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
' Sav. P. Višniauskas

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

LSK po šio sekmadienio su 
5 taškais atsistojo šeštoje vie
toje; įvarčių santykiu 12:10.

Rezervinė nelaimingai pra
laimėjo 2:3 (0:2). Mažučiai šeš
tadienį pralaimėjo ukrainiečiam

Išnuomojamas Vienas atski
ras -didelis kambarys. Galima 
naudotis virtuve. Gražiame 
Woodhaveno rajone. Teirautis 
po 6 vai. vak. telefonu MI 2- 
4117

Išnuomojami 2 kambariai 
kartu arba paskirai Galima 
naudotis virtuve. Geras susi
siekimas prie Jamaica linijos, 
Woodhaven rajone. Kreiptis — 
MIchigan 2-4151.

gali skraidyti? Amerikos orinio 
transporto sąjunga sutinka, 

Lapkričio 8 Greek - Amen- kad lakūnas paprastais lėktu- 
Apskritai pirmą kartą šį se- cans: LSK New Farmers Ovai vais gali skraidyti iki 60 metų

zoną matėme geltonai žaliuo- Nr. 1.
sius išlaikant kovos dvasią vi- Lapkričio 15 LSK : Kolping 
sas 90 minučių. Įrodę tokią ko- SC (antro rato rungtynės) New 
vos dvasią, mūsiškiai ir toliau .Farmers Ovai 2.
gali tikėtis gerų pasekmių. Va- Lapkričio 22 LSK : Passaic 
dovas Klivečka, laikinai ėjęs, (antro rato rungtynės) New 
pirmos ekipos vadovo, pareigas, Farmers Ovai 2.
grįžta prie savo jaunių. Savo Lapkričio 29 Stamford Uni- 
pareigas gali ramia sąžine per- ted . : LSK, Cummings Park, 
duoti naujam, energingam va- Stamford, Conn.
dovui Raliui. Atletas

amžiaus, bet reikalauja, kad 
sprausminiais lėktuvais amžius 
būtų apribotas iki 55. Lakūnų 
unija nesutinka ir reikalauja, 
kad būtų leista skraidyti, kol 
lakūnas yra sveikas ir pajėgus.

BRUNO’S RESTAURANT
15 Mashington Street 

NORTH EASTON, Mass.

AUKŠTESNĖS KLASĖS RESTORANAS

VESTUVINIAMS IR KITOKIEMS PARENGIMAMS

GOTUAM PLAYERS present 
AUSTRALIA BRIDGE 
from Hemlock Ridge

A modem comedy in 3 acts by Bert 
Stover (the author of the popular stage 
hit - HENPECKED HENRY") will be 
presented at Carl Fischer’s Hali. 165 W. 
57th St.. N. Y. C. for eight showcase 
performances starting Saturday evening. 
Nov. žįst. 22nd. 23rd. 24th. 25th. 27 th. 
28th. and 29th. Leonard Petri. Producer 
and Director announced today. For tick- 
ets call TR 7-2027. Admission $1.50 tax 
included. Special discounts for theater 
parties of 12 or more. Clubs. Societies. 
Organizations interested tn raising their 
ftmds. For Information call Mr. Petri. 
T R 7-2027 betveen 7 and 9 P. M.

Sudedami nauji vamzdžiai . 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v.,

# šeštadieniais —r, visą dieną. 
Dėl didesnių užsakymų skambinti 
STeriing 9-6534 (po 8 vai. vak.)

• t11 J

*• ■

BLOODSSiO.
Man looked ąuite iB.
Went to hospitsl.
Got paid whi!e out of work.
Got we!l.
Hospital and doclor bills 
also paid for h:-p 
Ho-.v co<tc? Eis

Yr*' rįH
ALBERT F. PETERS

Office:
118-58 OUEEN8 BLVD.
FORE8T HlLUS, N. V.

VIrginia 3-1477

DOUBLE O 
AUCTION GALLERY
(aAksčiau The Capeway Mart) 

ŽAISLAI — DOVANOS 
NAMŲ APYVOKOS DAIKTAI

PORCELANAS 
IR BENDRA PREKYBA

LAKEVILLE, Mass.
105 kelias ir Bedford St.

« ^charles_mello .
tel.: WYmari 4-7269

. Middleboro 151W4K

O’ D O N N E L L’ S 
WINDOW CLEANING SERVICE

238 E. 58th St., N. Y. 
PL 1-0653
S e r v i n g

Manhattan’s East Side Only

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

vyniotiniai
Priimami užsakymai: vestuvių tor
tams, sukaktuviniams parengimams, 
gimtadieniams ir kt. Atidarą ir sek
madieniais 6-2 vai. Uždaryta pirma
dieniais. Skambinti: FL 9-6770.

W A L L A C E- 
AUTO SERVICE

Now You Can Have a Permanenf Wave 
STYLED ES.PECIALLY FOR YOU

John Andol — Famous Hair Stylist is offering a 50% discount 
off Ms regular price* of $18 to 30. These prices are reduced to 

$9.00 to $15.00
if you and at least one friend wHI take advantage of this 
limited special offer. This discount also applies to your friend 
or friends. — PHONE NOW FOR APPOINTMENT.

JOHN ANDOL-
603 MADISON AVENUE, N. Y. CITY — FL 5-5036-7
"Let John Andol Make You More Beautiful"

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY S UQU0R STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFEKTSBLV D. EICHMOND HILL, N. Y.

Teletonas; VIrginia. 3-3544

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J RAMANAUSKAS

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

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas 
74 Providence Street 

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

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4,TMASS.

PLeasant 4-3865

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

EDWAF.D A ŽIGAS FUNEBAL HOME
540 East St, New Britam, Conn.

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

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms 1*. kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi j klubo rei

kalų vedėją K. V ai tai tį.
280 UNION AVENUE BROOKLYN H, N. I.

TeL EVergreen 4-§672

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APplegate 7-0349

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi

Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro- vėsintuvą (Air' conditkmer).

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



10. Nuotr. V. Maželio.

Prieinanuausiomis kainomis su 
labai gerom'iSsimokėjimo sty
gom ir pristatymu j vietą' U 

ONOS IVASKIENBS

BALDŲ KRAUTU VES
Kratau* Karaliau* šventė

vadovas R. šviedrys iš Ithaca, 
N. Y., ir SAS biuletenio “Ga»- į 
deamus” redaktorius G. Naujoj 
kaltis iš Brooklyno. Posėdyje

galima gauti butui modern ški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

L1THUANIAN
FURNITURE CO. '

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

Res.zAN 8-5961

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

ŽINIOS-

koto Ražaičio vėif> minint jo 
trisdešimt dienų mirties sukak
tį, ruošiamos ketvirtadienį, spa- 
v j2 d- Federacijos vadas S. Sužadate,
Vartų par. bažnyčioje, 32 Do- ’
minick SL New York, N. Y.

Balfo centrą ketvirtadienį, 
spalio 15, įvyko Didžiojo New 
Yorko Balfo rėmėjų susirinki
mas, kuris nutarė pravesti New 
Yorke ir apylinkėse Balfo va
jų nuo lapkričio 15 iki gruo
džio 15 d. Vajų pradės Opere
tės choro koncertu Apreiškimo 
parapijos salėje lapkričio 15 d., 
5 vai. vak.

Vajų vesti sudarytas komite
tas, į kuri įėjo: pirm, genera
linis konsulas J. Budrys, iždin. 
Apreiškimo parapijos klebonas 
kun. N. Pakalnis, sekr. M. Žu
kauskienė, nariai: J. Kamins
kas, P. Minkūnas, Eug. Noa- 
kas, Vacį. Sidzikauskas, Ibs.

kun, V. Dabušis, asistavo kn.

lams K. Vasiliauskas ir narys
Sigitas Laimonas, SAS cent- Dičpinigaitienė. .

ro valdybos pirmininkas, spalio

NEWAKK, NEW JERSEY
Brooklyn 8, N. N.

T<»1 APoleeat* 7-7<>83

CAMBRIDGE, MASS.

PRANEŠIMAS

WAGNER THEATER

savaitinė apžvalga

Sales, kur yra didžiausias vieš- i 
būtis “San Juan Intercontinen-.

Laikrodžiai
485 GRANO STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

LAIKRODININKAS 
J U V E L Y R A S 

Auksas, Sidabras, Deimantai

ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.

TERESĖ MASIONYTĖ ir Algis Gečiauskas susituokė spalio

me Chicagoje iš 26 partijų lai-

RADIO PROGRAMA

Laisvės Varpo metiniame 
koncerte lapkričio 8 Bostone

gyv. 422 Meaahan St., Kidąewood, Brooklyn- N. V. 
Skambinti tel. HYaetot 7-4677

įjį mėjo 24 ir vieną sužaidė ly- 
$ giomis. P. Tautvaišas yra Illi- 
;i nois valstybės šachmatų meis- 
1 teris.

į Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 baa- į 
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. ]

’į Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos,. dai- 1
£ uos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do- j
> vaaų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.
: Tel. AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

NAUJA ATEITININKIŠKA ŠEIMA
Žmogaus gyvenimo tėkmė kai. Juos mišių metu sutuokė 

yra tokia greita, kad kiekvie-
nan£ tinka poeto Pauliaus Jur-. V.. Demikis ir kun. P. Totorai-

JA, JA, DIE LIEBE IN TIROL 
VAIDINA: Gerhard Riedman * Dorei* 
Kirchner • Carla Hagen - Gunther Phl- 
lipp - Su«i Nicoletti * Han* Mo«er

Povilas Tautvaišas atvyksta 
į Bostoną, kur lapkričio 7 
Boylstono šachmatų klube žais

gen. sekretorius kun. V. Daba- ■ 
šis ir SAS referentas prie Atei-■ 
tininkų Federacijos valdybos dr. ■ 
Vyt. Vygantas.

Rdto Maimlytė yra išvykusi ■
atostogų į Puerto Rico Darbi- S
ninkui ir savo pažįstamiem

m akas. Taip pat buvo sudary
tos radijo propagandai, spau
dai ir koncertui ruošti komisi
jos.

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimą ruošia ALR Katalikų 
Federacijos New Yorko apskri
ties valdyba sekmadienį, spa
lio 25 d., 3:30 vai. popiet Ap
reiškimo par. salėje.

Ant. Masionis, pereitą pava
sarį baigęs chemijos mokslus 
Fairlaigh Dickinson univ. Tea- 
neck, N.J., ir dirbąs Pfizerio____ __ ______ ____
vaistų fab. {yrimo laboratorijoj, pareigomis pasiskirstė taip* 
skaitys paskaitą ALR Katalikų pirm A Samusis, vicepirm. V. 
kongrese, Commodore viešbuty Oniūnas, sekret. P. Leveckienė, 
je, specialiame vyrų posėdyje j siemaška, organ. reika- 
lapkričio 28 d., 10 vai.

soje saloje. Iš čia dar vyks 
St. Thomas Virgin salą, o vė
liau į Ciudad Trujilo, Domini
konų respublikoj.

Romualdas šviedrys, studi
juojąs Coraell universitete, yra 
Ateitininkų Studentų Sąjungos 
užsienio skyriaus vadovas. Sek
madienį, spalio 11, buvo atvy
kęs į TMew Yorką pasitarti žiėl. 
mformacinio leidinio apie "arei-- \ , - - -
tininkus. R. Sviedrys yra to lei- 7 kaus žodžiai: “...- kaip čia -se- - tis. 
dinio redaktorius.

LSK jaunių futbolo koman
da pereitą šeštadienį, spalio 17, 
New Farmers Ovai aikštėje žai
dynes su italų jauniais laimė
jo santykiu 4:0. Labai sumaniai 
lošė S. Mrozinskas.

Maironio šeštadieninė* mo
kyklos mokinių tėvų susirinki
me sekmadienį, spalio 11, Ap
reiškimo par. salėje, išrinktas 
naujas mokyklos tėvų komite-

nai supai man lingę, dabar gy
vent jau išeinu”. Taip nutiko ir 
su Terese Masionyte bei inž. 
Algimantu Gečiausku.

Prieš keturiolika metų pirmą 
kartą sutikau simpatišką -Ma- 
sionių šeimą Geesthachto sto
vykloje, Vokietijoje. Teresėlė 
buvo vos 6 - 7 metų mergytė, 
gražiai supintom ilgom kasy
tėm, lankiusi pradžios mokyk
lą. O spalio 10 jau stovėjo prieš 
altorių šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, Paterson, N.J. Baž
nyčia buvo kupina giminių, 
artimųjų draugų iš abiejų šei-

Vestuvių vaišės buyb labai 
gražioje ir jaukioje Švč. Jėzaus 
Širdies parap. salėje, Clifton, 
N. J. Jaunosios tėvas Ant. Ma
sionis pasveikino susirinkusius 
svečius ir užsiminė, kad ši dvie
jų šeimų šventė yra- džiugi, bet 
kartu ir liūdna.

Džiugiai .praėjo visas vestu
vių banketas, kuriam sumaniai 
vadovavo jaunojo bičiulis Ba
lys Raugas. Daug buvo sveikin
ta laiškais ir telegramomis iš 
šio krašto. Lietuvos, Kanados, 
Pietų Amerikos, Europos. Pa
žymėtini šv. Tėvo sveikinimas

mų. Abu jaunieji baigę aukš- ir apaštališkas palaiminimas, 
tuosius mokslus, abu ateitinin- sveikinimai iš Lietuvos, buvu-

ro valdybos pirmininkas, spalio "Rūtos'7 ansamblio tautinių 
11 turėjo pasitarimą su SAS šokių repeticijos, kurioms va- 
New Yorko draugovės valdyba dovauja mokytoja J. Matulai- 
apie jaunimo posėdi ALR Kata- tienė, vyksta kiekvieną antra- _ t 4 x T t e. • - .
likų Federacijos kongrese lap- dieni 8 vai vak., Lietuvių Lais- B ^aros J ,S ukas !av» Pantus
kričio 28, Commodore viešbu- vės salėje, 226 Second St., Si- Rutos ansamblis vadovauja- mini Uk ansambliečių tarpe_ 
tyje, New Yorke tabeth, N.J., mas muz. Alg. Kaėanausko. , O.S.

pradėjo ruoštis naujam sezonui. 
Spalio 1 šv. Jurgio salėje (180 
New York Avė.) įvyko ansamb
lio visuotinis narių susirinki
mas, kuriame buvo svarstomas 
naujo sezono darbas. Valdyba 
liko ta pati: pirm. O. Klima- 
šauskaitė, vicepirm. Br. Venc
kienė ir O. Gutauskaitė, sekr. 
Ada Andriuškienė, ižd. R. Mė- 
lynis, maršalka J. York, spau-

J. Burch McMorran, New Kun^ V«mybes New Yor- 
Yorko valstvbės viešųjų darbų ko /. *ew provincijos
departamento vedėjas ‘ pirma- susirinkimas šaukiamas ketvur- 
spalio 19, pasirašė sutartį su ta<^enl» spaho 22 d., 11 vai., 
firmom pastatyti New Yorko Aušros Vartų par. klebonijoje, 
valstybėje 86.97 mylias viešų- Domimck St., New York, 
jų kelių ir aptvarkyti vieną pa
plūdimį už 17.272.200 dol.

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos.

Penktadienį, spalio 23 iki 
trečiadienio, spalio 28, 1959

Priekinė filmą:
Wenn dbends die Heide trdumt gausiai dalyvauti.

Bexto. naujausia Vokietija* įvykių

Lietuvių siūvljt 54-to sky
riaus.— Ammalgamated Cloth- _
ing Worfers of America, Local d°s C . Skurvydiene,
54 AFL - CIO mėnesinis susi
rinkimas bus trečiadienį, spa
lio - October 28, 1959, 5:30 
vai. vakare, unijos patalpose, 
11-27 Anon Place, Brooklyn, 
N. Y. Darbotvarkėje svarbūs 
pranešimai skyriaus ir siuvėjų 
darbo reikalais. Nariai prašomi

administratorius ir chormeiste
ris muz. L. Stukas. šia proga 
ansamblio vadovas ir valdyba 
maloniai kviečia buvusius cho
ristus ir šokėjus, o taip pat 
naujus narius, mylinčius lietu- 

’ višką dainą ir šoki, jungtis po 
Rūtos vėliavą, nes tik vienybė
je galybė. Repeticijos būna 

Kipro kiekvieną ketvirtadieni šv. Jur-
Skyriau, okotariu. saleJe 8 val vak

Minėjo gimtadienį

Lietuvos atsiminimų radijo 
direktorius J. J. Stukas spalio 
8 minėjo savo gimtadienį. Jam 
pagerbti ansamblio dalyvidi su
ruošė vaišes šv. Jurgio salėje, 
kur ir vėl keletas linksmų va
landėlių nesugrįžtamai nubėgo 
praeitin. Solenizantą sveikino 
muz. Alg. Kačanauskas, linkė
damas sėkmingai kopti į moks
lo viršūnes siekiant doktorato. 
Malonu pastebėti, kad tiek Alg. 
Kačanauskas, tiek direktorius

lio 25: Iš ryto 10 vai. pamaldos 
šv. Petro bažnyčioje. Pamokslą 
sakys kun. Albertas Kontautas. 
Popiet 2 vai. bažnyčioje palai
minimas švenč. Sakramentu, 
šių pamaldų metu giedos solis
tas Stasys Liepas, smuiku gros 
Rimantas Budreika, vargonais 
pritars komp. Jeronimas Ka- 

. imskas. Pamaldos užtruks apie 
pusę valandos. Po jų renkama
si į parapijos salę. Atidaromą
jį žodį tars dr. Petras Kaladė, 
Bostono ateitininkų sendraugių 
pirmininkas. Paskaitą skaitys 
kun. Jonas švagždys. Brockto- 
no vienuolyno kapelionas. Gie
dos parapijos choras, vadovau
jamas komp. J. Kačinsko. Poe
zijos skaitys Faustas Kirša ir 
Pranas Lembertas. Bacho ir 
Schuberto kūrinius gros smui
ku R. Budreika. Minėjimą ruo
šia prel. Pr. Virmauskis, talki
namas ateitininkų, skautų ir 
Lietuvos vyčių. Kviečiami da
lyvauti visi Bostono lietuviai iš 
ryto mišiose, popiet —pamal
dose ir susirinkime.

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

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn.,

Sąžiningas patarnavima*
šio Ateitininkų Federacijos dva
sios vado tėvo V. Gidžiūno iš 
Romos, AF --vado Simo Sužie
dėlio. prof. J. Brazaičio, LSS 
Centro Valdybos ir kt. Eilė 
sveikinimų žodžiu ir gausiai da- 
gyvavusio. jaunimo dainos suda- ______  ______  _ ______
rė gražią nu^aiką^Kaf'jauna-'^'Žnu  ̂Arnotai ’>.’’^ketai- 
vedžiai pakilo nuo stalo, aša
ras braukė ne tik tėvai ir jau- 
nosios sesutė Danguolė,.bet ir 
artimieji jaunieji draugai, nes 
išleidžia į< gyvenimą, kuris iš 
veikliųjų ateitininkų pareika
laus daugiau laiko skirti sa
viems rūpesčiams nei bend
riems visuomeniniams ar atei- 
tininkiškiems reikalams. Tačiau 
jaunieji šia iškilminga proga 
pasižadėjo nelikti vien tik sa
vos šeimos rūpesčiu ratelyje.

(-kvd)

tis, TV ir New York City Cėn- 
ter operos solistas. Drauge, su 
juo koncerto programoje daly
vaus Prudencija Bičkienė ir 
Stasė Daugėlienė. Solistams a- 
kompanuos muz. Julius Gaide
lis. P. Bičkienė ir A. Vokietai
tis šios apylinkės lietuviams 
dar nėra girdėti. P._ Bičkienė 
su St. Daugeliene atliks dar 
duetus, apie kuriuos gražiai at
siliepia juos girdėjusieji. Susi
domėjimas koncertu yra dide
lis.

Izidorius Vasyliūnas ir Jad
vyga Adomavičienė spalio 25 
atliks meninę programą Balfo 
pobūvyje lietuvių piliečių klubo 
salėje. Akompanuoja smuiki
ninko Iz. Vasyliūnio sūnus Vy
tenis ir sol. J. Adamavičienės 
vyras muz. V. Adamavičius.

Spalio 25. 3 vai. (ne 2 vai., | phone: Ev 4-2318 . ... .. . ,.

kaip buvo skelbta anksiiau, Ne- | ANDRIUŠKEVIČIUS |Į| ^“Sutaną). pTnašilV'S 
kalto Prasidėjimo parapijos Ijj »
bažnyčioje bus religinės muzi- j( 
kos smuiko koncertas; Koncer- Į:; 't to programą sudaro Hendelio, 
Bacho, Tartini, Beethoveno, | 
Schuberto, Gounod. Zigmo A- & 
leksandravičiaus ir Godaro kū
riniai. šia programa bus atžy
mėta Kristaus Karaliaus šven
tė. Šio koncerto programa bu
vo daug kartų išpildoma Vokie
tijoje ir Kolumbijoje, bet JAV 
pirmą kartą. Po koncerto bus 
palaiminimas švč. Sakramentu . 
ir pamokslas. Cesaro Franko 
“Panis Angelicus” solo giedos 
Valerija Jankauskaitė. Parapijos 
choras užbaigs pamaldas gies
me “O Kristau Pasaulio Val-

vadovaus Iz. Vosyliūnas. vargo
nais palydės jo sūnus Vytenis.

Parapijos sodalietės spalio 11 
pardavinėjo saldainius ir pelną 
paskyrė parapijai.

Broliai Purinai, gimę Cam- 
bridge, veiklūs jparapiečiai, tu
ri saldžiųjų gėralų (tonikų) biz
nį Berkshire gatvėje 4 nr.

Sesuo Marija Magdalena yra 
parapinės mokyklos viršininkė 
ir su dideliu atsidėjimu dirba 
su vaikais. S. J.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, {vairių progų, 

vęatuvių, krikštynų, gimtadienių,įvairių pobūvių ir pan 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją 

Jums geromis sąlygomis padarys

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Cottision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinūnas, pakėlimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas Hlkory 1-5220 ~_

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stepheh Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Lietuvių Radijo Valandos Programa
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vai. dienos

Iš W H IL — 1430 kilocycles, Medford 55, Mass. stoties

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNEIZIUI. 50 Cottage St., 
Nonvood. Mass. Skyriai: LITHUANIAN FURNITURE CO. ;— 
Ona Ivaškienė. 366 W. Eroadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 
P. O. Box 132. So. Boston 27. Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 18" VVebster Avė.. Cambridge, Mass. — Telefonai: 
N Orwood 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; K Irki and 7-8533

STEPONAS MINKĘS
•S8WMWM

^**9

LAISVRS VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrine radijo programa

WK0X. 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuo 8 ligi 9 vai. ryte

VEDFAAS —P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS
Tel. JUniper 6-7209

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

231 Bed'ord Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. S h a I i ns- 
Šal i n s k a s 

Laidotuvių Direktoriui 
84-02 JAMA1CA AVĖ. 

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

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

Tel. \lrginia 7-4499

F V N E R A L HOME

197 Weboter Aveaue 
PRANAS W AITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
HuT.ARV PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia *er- 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge Ir Bostono kolonijas že- 
mtaualomla kainomis Kainos tos 
pačias ir J kitus miestus.
Reikale laukite- Tel. Ta 8^4M


