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Vakarai patenkinti, kad Chrnšžiovas jų netoliojo
O Chruščiovas tekartojo savo senus reikalavimus be jokių nuolaidų i

Murphy vietoj

šia nėra palaužta, labiausiai jau* 
nimo; didžiausiu pavojum lai
ko no tiek rusus, bet savuosius 
fanatikus komunistus.

Demaree Bess Baltijos kraš
tuose buvo lankęsis jau 1938. 
Tada jo pasui reikėjo trijų vi
zų, dabar tik vienos sovietinės. 
Tada trys valstybės buvo ne-

Tokis Įspūdžius parsivežė iš 
kelionės po Vilnię, Rygą ir Ta- 
lliną _ The Saturday Evening 
Post redaktorius Demaree Bess.

Gyvenimo standartas aukš
tesnis, moterys geriau apsiren
gusios nei Rusijoje: Maskvos 
režimas tokis pat griežtas kaip 
ir Rusijoje, nors sudaromas 
įspūdis, kad šie kraštai turi dau
giau nepriklausomybės, nei iš 
tikręję jos turi; tę, kurie grį
žo iš Sibiro pasipriešinimo dva-
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' RUSSELL A. LANGELLE, kuri 
Maskvoje buvo pagrobę ir kalbino 
būti agentu. Langclle Maskvoje 
buvo Amerikos atstovybes saugu
mo šefas.

Vakarai sutarė
Vakarai jau susitarė — Va

karų konferencija bus gruodžio 
49-Paryžiuje. Prieš tai gruodžio 
i~-2‘l^cysis7 Paryžių j ^Vokieti
jos kancleris Adenaueris.

’*■ : Dė Gaulle projektuoja, kad 
Chruščiovas atvyks į Paryžių 
vasaryje; o viršūnių konferen
cija turėtų būti gegužyje. Mac- 
millanas kombinuoja viršūnių 
konferenciją sausyje.

Tuo tarpu labiausiai nusvė
ręs yra de Gaulle.

Nikita Chruščiovas spalio 31 
vyriausioje taryboje (parlamen
te) pasakė kalbą užsienio po
litikos reikalais. Kalbėjo tik 
vieną valandą ir 40 minučių. 
Jo kalba buvo patenkinti Ang
lijos, Prancūzijos ir Vokietijos 
diplomatai. Amerikos valstybės 
departamentas ilgiau savo nuo
monės nepareiškė.

Kuo taip Vakarai patenkinti? 
—Tuo, kad kalba buvo santū

raus tono, vadinas, nekoliojo 
vakariečių kaip anksčiau. Pa
tenkinti ir tuo, kad Chruščio
vas kalbėjo apie reikalą dary-

ti nuolaidas* iš abiejų puMų.
Kodėl Chruščiovas kalbėjo 

taip nuosaikiai? — Vakarų 
spauda aiškina, kad Chruščio
vas nenorėjo nieko užkabinti, 
kas sunkintų viršūnių konfe
renciją. Nutyli betgi kitą svar
besnę priežastį — kad savo 
kalboje Chruščiovas pristatė 
partiečiam Vakarus jau einant 
tokiu keliu, kokį siūlo Sovietai. 
Jei taip, tai galima Vakaram

tik gerą žodį pasakyti, o ne gu vakariečių, kurie dar negali 
peikti. - . 'į__ .....

Kaip Chruščiovas savo poli
tinį partnerį Vakarus atvaizda
vo? Toki Vakarų svarbieji bruo
žai:

jaū pasikeitė. AįrfrtEiau ji bu
vo paremta ">gėę>inio pobūdžio 
jėga". Dabar laikai pasikeitę.

KAIP CHRUŠČIOVAS AT
SISKAITĖ SU REUTHERIU 
Sovietų laikraštis “Trud” pa

skelbė ir kiti kartojo, kad A- 
merikos automobilių unijos pre
zidentas W. Reutheris esąs 
darbo klasės ir socializmo išda
vikas. Kad taip esą, skelbė nuo
trauką su W. Reutherio ir jo 
brolio parašais. Tame pareiški
me sakoma: Amerikos darbi
ninkai laimės pergalę tik- “po
Markso - Lenino partijos vėlia- Ridge Mountain lapkričio 
va”. Dabar Reutheris esąs “ka- surastas keleivinis lėktuvas su 
pitalistų liokajus’’

GEORG 2'JKOV

Sugedę daiktai 
Kaip Sovietai supranta kultū

rinius mainus?
Sovietų vyriausioje taryboje 

(šoviet. parlamente) spalio 3

kad bet kokios jėgos vartojimą 
prieš Sovietu Sąjungą . reikia 
atmesti. '‘Pats gyvenimas rei
kalauja, kad valstybės su skir
tingom sistemom būtę Įgalin
tos gyventi musę planetoje 
drauge ir taikingai koegzistuo-

. .. -Kapitalistiniųosę. kraštuo-
'ialbėjo Georgij Žtrkov, ~parei- ”"sė auga įtaka taikingų jėgų, ku- 
gūnas kultūriniam ryšiam su 
užsieniu. Jis kaltino Ameriką 
ir kitus vakariečius, kad jie su 
kultūriniais mainais norį įga
benti Trojos arklį-- “antiso-
vietinę medžiagą”. Ta antiso- 
vietinė medžiaga tai laikraščiai, 
filmai ir menas. Kokis tas me
nas, nesakė. Bet pažymėjo, kad 
sovietų pareigūnas bus teisė
jas, kokis menas jiem priimti
nas. “Mes nepriimsime suga
dintų daiktų”, pareiškė Žuko
vas (nes užtenkamai turi savo 
sugadintų daiktų ir juos sten
giasi iškišti į užsienį).

rios reikalauja šaltąjį karą pa
keisti taikingu bendradarbiavi
mu. “Taikinga koegzistencija 
jau yra mūsų laikų faktas, ar 
kas to nori ar nęnori”'

Chruščiovas betgi nepaten
kintas Amerikos Kongresu. Su 
piktumu ir ironiją vėl prisime
na Kongreso nutattą "komuniz
mo pavergtę taufę savaitę" ir 
skatinimą melstis? už įę išlais
vinimą. Tai esąs padaras karin-

atsisakyti senę praeities meto
dų.

— Chruščiovas, pasakęs, kad 
abidvi pusės 'turi daryti nuo
laidų, tuojau pasiskubino pa
reikšti, kad būtų išdavimas, kal
bant apie nuolaidas, atsisakyti 
nuo “principinių dalykų”. Ir 
tuojau kalba, kad turėtų būti 
sudarytos taikos sutartys su 
dviem Vokietijom, kurios esąs 
jau faktas; Formoza turinti bū
ti atiduota komunistinei Kini
jai; dėl Indijos — reikia tai
kingai susitarti. (Nepasakė kaip 
susitarti. Bet aišku iš to mas
to, kurį Chruščiovas taiko Eu
ropoje — įvykdytų faktų mas
tą; jei jau kom. Kinija užęmė 
Indijos dalį’ tai yra faktas? ir 
jį reikia pripažinti).

Chruščiovas sudarė įspūdį, 
kad Vakarai keičiasi, jei ir ne 
tokiu tempu, kaip Maskva no
rėtų; keičiasi Sovietų Sąjungos 
politikos dėka. Tokiu vaizdu 

-Chruščiovo klausytojas turėjo 
būti patenkintas. Nors Chruš
čiovas neužsiminė visiškai nie
ko naujo, ar jis linkęs kokią 
konkrečią nuolaidą daryti,, va- 
vakariečiai vistiek patenkinti 
jau dėl to, kad jų nekoliojo.

taip pat pareiškimą moters, ku
ri tvirtino, kad Reutheris ją 
Rusijoje buvo vedęs, o paskui 
pametęs.

Skelbdami ištrauktus iš pra
eities pareiškimus, (tikrus ar 
suklastotus), sovietai nori su
naikinti tą, kuris jiem visa šir
dimi padėjo Gorkio mieste or
ganizuoti automobilių pramonę. 
Tokis yra sovietų atsilyginimas 
tiem, kurie, pradėję su jais 
bendradarbiauti, nepasiaukoja 
jiem visu šimtu procentų, o no
ri sustoti pusiaukelėje.

Charlottville, Va., prie Blue tuvų ūžimą, girdėjo tolumoje 
1 automobilių ūžimą autostrado

je ir vis tikėjo, kad kas nors 
jį išgelbės.

Priežastis tebetiriama. Gal 
būt.

Paskelbė 27 žmonėm, kuris buvo dingęs 
nuo penktadienio, spalio 30. 
Lėktuvo griuvėsiuose buvo ras
tas gyvas tik vienas keleivis 
33 metų E. P. Bradley. Jis te
besėdėjo sėdynėje. prisirišęs 
lėktuvo užpakalyje.

Bradley yra vienintelis liudi
ninkas apie nelaimę. Bet ir jis 
tegalėjo pasakyti, kad staiga 
pajutęs, kaip lėktuvas kerta 
medžių viršūnes, ir daugiau 
nieko neatsimena. Kai atgavo 
sąmonę, aplinkui buvo tylu. Jis 
šaukė, bet niekas neatsiliepė. 
Jis negalėjo išsivaduoti iš sėdy
nės. bet jis pasiekė apsiaustą 
ir apklotą ir apsisaugojo nuo 
šalčio. Jis girdėjo viršum lėk-

audra.

MAINAI ŽMONĖM

GYVENIMAS IR TIKĖJIMAS
Lenkijoje vis daugiau 
konfliktę su bažnyčia

Lenkijoje katalikų bažnyčios 
padėtis sunkėja. Konfliktų skai
čius auga. Aštriausias konflik
tas dėl Kielcų vyskupo C. Kacz- 
mareko. Birželio 2 valdžios at
stovas kulto reikalam Jerzy 
Sztachelski pranešė vyskupam, 
kad vyriausybė draudžia vysku
pui Kaczmarekui eiti pareigas. 
Jis esąs buvęs nacių koliabo- 
rantas. Jis pamoksle įžeidęs ko
munistinę Kiniją. Vyskupas 
Kaczmarekas paneigė tuos kal
tinimus. O vyskupų vardu vysk. 
Z. Choromanskis vyriausybei 
atsakė, kad nei Lenkijos vysku
pai nei Lenkijos vyriausybė ne
gali vyskupo atšaukti, tai te
gali padaryti tik popiežius. Val
džia su tokiu aiškinimu nesu
tiko. Taip padėtis ir liko ’- 
tempta.

Dabar kardinolo Wyszynskio 
sekretorius parašė vyriausybei, 
kad Varšuvoje vieną vakarą jį 
norėjo pagrobti į automobilį. 
Vyriausybė atsakė nieko neži
nanti.

Pereitą savaitę suimtas jė
zuitas M. Figerski. Jį kaltina, 
kad jėzuitai atsigabenę iš už
sienių gėrybių be muito. išėjo daugiau kaip 6 milijardai nu 35.000.

Amerikos atstovybėje Mask
voj eamerikietis Lee Harvey 
Oswald metė Amerikos pasą 
ant stalo ir pareiškė atsisakąs 
nuo Amerikos ir priimąs Sovie
tų Sąjungos pilietybę. Oswals 
tik prieš mėnesi buvo grįžęs 
iš marinų.

Tai jau trečias per keletą 
mėnesių tokis Amerikos turis
tas, sava valia metęs Ameriką 
ir pasirinkęs Sovietus. O per 
ta laiką sovietinių turistų Ame
rikoje nė vienas taip nepadarė.

AFRIKA IR AMERIKA. Guinejos prezidentas Sekou Toure.ir jo žmona 
vaišėse pas valstybės sekretorių Herterį ir jo žmoną. Toure siekia išlais
vinti visas kolonijas. Pinigų ėmė iš Sovietų bloko dabar ir iš Amerikos.

BRADLEY 
ligonine- Domininkonų Respublika. A-

Karibų jūros srityje politinis 
chaosas, kurio svarbiausi 
triukšmadariai yra Kuba ir

Alžire karas jau perkęri melai
Lapkričio 1 suėjo penkeri 

metai, kai Alžire eina karas, 
kurį pradėjo Alžiro nacilna- 
listai.

Prancūzai skelbia, kad jų ka
rių žuvę 9.350. sukilėlių 112. 
800.

Karo reikalam per 5 metus

1
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priklausomos, dabar pavergtos. 
Tad jam ir rūpėjo, kaip jis sa
ko, patirti: ar Baltijos kraštę 
gyventojai susitaikė su savo Į- 
įungimu i Sovietu Sąjungą; 
kiek jiem leista pasilaikyti sa
vo tautines skirtybes; ar į u vai
kam leista mokytis savom kal
bom, kurios yra tokios skirtin
gos nuo rusę; kaip atrodo j j 
gyvenimo standartas, palyginti 
su standartu Rusijoje; ar Mask
vos elgesys Baltijos kraštuose 
nuo Stalino mirties pasikeitė?

Atsakymus į tuos klausimus 
jis galėjo, rankioti tiktai trijo
se sostinėse, nes kitos tų kraš
tų vietos tebėra amerikiečiui 
neprieinamos. Gal būt, spėja 
autorius, kariniais tikslais, nes 
Baltijos pajūryje įtaisytos ra
ketų bazės. Įspūdžius rinkosi 
daugiausia Rygoje, kuri, yra, 
anot autoriaus. Baltijos regijo- 
no pagrindinis prekybos cent
ras. Jis sutraukia pn kėjus bei 

S- pardavėjus ur * iŠ kitų "Baltijos-- T 
kraštų. Ryga leista lankyti jau 
pora metų. Vilnius tik dabar, 
nors jis yra systojimo vięta 
lėktuvų kelyje tarp Maskvos ir 
vakarų Europos. Ir kai kurie 
Amerikos gubernatoriai buvo 
nusileidę Vilniaus aerodrome.

Iš to, ką pastebėjau, o taip < 
pat patyriau iš Baltijos kraštų 
emigrantų, atrodo, kad vietos 
tautos iš dalies yra laimėjusios 
kovą už savo rasinį ir kultūri
nį išlikimą, nors ir yra sovie
tinėje diktatūroje. Atrodė, kad 
1940 ir paskesniais sovietinės 
okupacijos metais Maskva buvo 
pasiryžusi sulikviduoti šias tau
tas, išbarstydama po Azijos Ru
siją. Bet Stalinui mirus Mask
vos politika pasikeitė.

Dabar apskaitoma, kad treč
daliui tremtinię, kuriuo^ rusai 
buvo deportavę, leista grįžti. 
Kiti du trečdaliai, daugumas, 
yra jau žuvę.

Anglijoje paskelbta nauja Tiesa, Maskvos režimas čia 
knyga, parašyta pagal feldmar- yra absoliutus kaip ir kitose 
šalo Alanbrooke dienoraštinius dvylikoje respublikų. Baltijos 
užrašus. Feldmaršalas karo me- - - 
tu buvo Anglijos štabo virši
ninkas. Feldmaršalas nepalan
kiai atsiliepia apie gen. Eisen- 
hovveri ir Churchillį, kaip karo 
strategus.

Eisenhowerį apibūdina kaip 
puikų sąjungininkų derintoją, 
nešališką ir dėl to gerbtą, la
bai šarmantišką žmogų, bet ne
pripažįsta jam karo vado ir 
stratego kvalifikacijų. Esą prie 
Reimso Eisenhoweris daugiau 
mušęs golfą, negu dalyvavęs 
karo reikaluose. Padėtis buvusi 
tokia, kad delegacija, kurioje 
dalyvavo anglų gen. maj. 
Whitely, Amerikos gen. B. 
Smith ir kt., specialiai vykusi 
Eisenhowerio įspėti.

|

LIVINCSTON T. MERCHANT

Robert Murphy vietoje pre
zidentas. jau paskyrė Livings- 
ton T. Merchant. Naujasis vals
tybės sekretoriaus pavaduoto
jas, departamente žmogus Nr. 
3, yra 56 metų, departamento 
tarnyboje nuo 1942; tarp kit
ko 1948 jis buvo Kinijoje ir 
rašė reportažus, nepalankius 
Chiang Kaishekui. Nuo 1953 
iki 1956 departamente jo žinio
je buvo visos Europos reikalai. 
Kai Murphy buvo paskirtas 
valstybės sekretoriaus pavaduo
toju, tai Merchant buvo paskir
tas taip pat pavaduotoju Mur- 
phy.

Feldmaršalai
prieš generolą

Karaliaučius griežtai uždarytas
Demarkacijos siena tarp len- Iš lenkų pusės demarkacijos 

kų valdomos Rytprūsių dalies linija paženklinta lenkiškais 
ir sovietų valdomos Karaliau- stulpais, sovietų pusėje raudo- 
čiaus srities iš abiejų pusių nais stulpais ir aukštoka spyg- 
yra stipriai saugojama, ir jokio liuota tvora. Pasienio zona esan- 
legalaus praėjimo čia nėra, iŠ- ti kaip išmirusi. Tik netoliese

valstybės yra mažiau nepri
klausomos nei satelitai kaip 
Lenkija ir rytų Vokietija. Bet 
vietos reikalam duota daugiau 
galios vietinei valdžiai.

Kadangi Baltai yra geri or
ganizatoriai, tai tos galios tie
sioginis rezultatas — jie pakė
lė vietos gyventoję standartą 
aukščiau sovietinio vidurkio.

Kai atskrido iš Maskvos ir 
perėjo per Rygos gatves, pir
mas įspūdis buvo, kad moterys 
daug geriau apsirengusios nei 
Maskvos moterys. Kai jis tą įs
pūdį pasakęs vienai jaunai mo
teriai Romos viešbutyje, kur 
jis buvo gavęs kambarį, ta su 
pasitenkinimu paaiškinusi: Ry
ga esanti madų centras, ir Ry-

ėmus tik vieną perėjimo punk
tą netoli KaraŪaučiaus, per ku
rį kartais vyksta įvairios “de
legacijos”.

Europa “nu
siginkluoja”

spygso sovietinio pasieniečio 
stebėjimo bokštas. Ir lenkų pu
sėje pasienio zona laikoma “už
dara zona”, tačiau ji taip stip
riai nesaugojama, kaip sovie
tu pusėje.

publikai davė tuziną tankų. De
rybos dėl ginklų pristatymo ei
na taip pat Italijoje ir Ispa
nijoje. Net ir pati Amerika lei
do išgabenti į Kubą 47 lėktu
vus. Amerika paaiškino: tai ci- 

- viliniai lėktuvai. Belgai aiškino:
glojeMON°S nierika 1958 kovo mėn. įspėjo automatiniai šautuvai esąs tik 

____________ savo ginklų pirklius, kad ne- apsigynimo ginklas. Anglai sa- 
duos leidimo gabenti ginklus jjė: defenzyvihis ginkląs esąs 
į Kubą ir kitas Karibų srities jr sprausminis lėktuvas, 
valstybes. įspėjo apie tai ir sa- ■ ■■■..— — ----- ■ ......- •

doL, arba 4 proc. visos pran- Y° sąjungininkus. Bet Anglija, — Farmę pajamos trečią me
dūzų gamybos vertės. Taikos lai
kais Alžire laikomai kariuome
nei reikėjo pusės tos sumos. 

Dabar Alžire yra 500.000 
prancūzu kariuomenės, sukilė
lių reguliarios kariuomenės iaiP Pai Pnsiaie sauiuvli ,r ve* — Meksikoj. pereitą savaitę 
15,000. jos talkininkų partiza- nezuelai. Prieš porą mėnesių nuo taifūno žuvusių priskai- 

Prancūzlja Domininkonų res- čiuota jau 1,452. r

nepaisydama Amerikos protes- tų ketvirtį buvo vienu milijar- 
to, pažadėjo Kubai 17 spraus- t- - -
minių lėktuvų. Balgija pristatė jektuota. Gali būti šiemet ma- 
5,000 automatinių šautuvų, tu- - - -
ri pristatyti dar 20,000. Belgai

kariuomenės taiP Pat Pristatė šautuvM Ve-

du mažesnės, nei buvo supro-

žiausios pajamos iš visų poka
rinių metų.

Prieš Eisenhowerį feldmar
šalas stato gen. McArthurą. ku
ris šiame kare buvęs didžiau
sias generolas ir stategas. Jis 
visa galva aukštesnis už Mar- 
shallą. Eisenhowerį ir kitus a- 
merikiečius bei anglus genero
lus. neišskiriant nė feldmarša
lo Montgomery.

Tai antras anglų feldmarša
las nepalankiai atsiliepia apie 
karo laikų Eisenhovverį.

— Vyr. teismas lapkričio 3 
svarsto, ar plieno streikui tai
kytinas Taft - Hartley įstaty
mas.

— Kuba ir toliau nori laiky
tis kaltinimais kitiem. Dabar 
kaltinama Meksika, kad ji pa
didino cukraus gamybą. Tai. 
sako. Amerikos planas imti 
cukrų iš Meksikos ir sumažin
ti kvotas Kubos cukrui.

— Egipte baigta byla, kurio
je 64 komunistai kaltinami ren
gę perversmą prieš Nasserį.

ga siunčianti savo modelius Į 
Maskvą, kad ten pademonstruo
tų. ką Ryga pagamina.

Baltijos valstybės yra pavyz
dys. — sako autorius. — kuris 
rodo, kaip Kremlius yra sugal
vojęs sistemą laikyti gausingas 
mažumas griežtoje kontrolėje, 
teleisdamas jom senąją kalbą 
ir šiek tiek senovinių tradici
jų. Rusų įgulos Baltijos valsty
bėse stengiasi laikytis galimai 
mažiau pastebimos. Vietos 
aukštieji postai skirti vietiniam 
žmonėm.

Bet tie atsakingieji pareigū
nai yra komunistę partijos na
riai, per kuriuos Maskva ir 
diktuoja savo valią. Baltijos ko
munistai kaip ir kitu respub
likų yra tiesiogiai atsakingi 
prieš Maskvą. Maskvos Įgalioti
niai viešai nežinomi, nors jie 
faktiškai valdo Baltijos valsty
bes. Tai padeda sudaryti Įspū
di, kad kraštai turi daugiau 
laisvės, nei jos iš tikrųjų tu
ri. (b. d )
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BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

Resid. lUinois 8-71f 8Brooklyn II, N. Y.

Dirvoje spalio 19 A. Kantau-

WADDELL & REED, INC

ADAM STANKŪNAS

Privačioje įmonėje dirban
tiem yra didesnė biurokrati-

1883 MADISON STREET

Salė vestuvėms, ir kito
kiems pramogoms. Be to, 
duodami polaMot aviniai 
plėtės. Pirmos rėėies lle-

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

lių, protestantų diakonisių ir 
kitų. Kai vienuolė kokį trisde
šimt metų kažkur Afrikoje 
sunkiausiose sąlygose slaugiusi 
raupsuotuosius sugrįžta bejėgė 
atgal į savo tėvynę, niekas jos 
nemini, niekas jos nelaukia. O

negarbingai laižosi mūsų pačių 
visuomenės garbingi veikėjai...

“Vienas iš tokių yra kun. 
Prunskis, atvykęs į Ameriką ta
da, kai dar nė vienas lietuvis 
nesirengė bėgti iš Lietuvos”.

“Aš juk negaliu laikyti gra- 
žiadvasių kalbų, kai matau, kad 
pasaulis dega. Kai vieną die
ną atsistosiu prieš Dievą, jis 
man šauks: tu matei visa tai, 
bet tylėjai, tū šunie!”

Matyti, degantį pasaulį ir ty
lėti yra didelis nusikaltimas. 
Tuo nusikalsta ir daug spau
dos žmonių. Tėv. Leppichas su 
pasipiktinimu apgailestavo, kad 
Bavarijos radiofonas atsisakė 
transliuoti šį jo pamokslą, ta
čiau drauge pasidžiaugė, jog 
radijo atstovai net iš Olandijos 
ir Austrijos jo kalbą užfiksuo
ja. Tėv. Leppichas prašė žurna
listų, kad netylėtų, ir jo čia 
paliestus klausimus iškeltų 
spaudoje. Beveik visi Miunche
no laikraščiai šį pamokslą ap
rašė, tačiau trumpai, daug svar
bių dalykų nutylėdami.

Su pasigėrėjimu Tėv. Leppi
chas nurodė protestantų gydy
tojo Albert Schweizerio artimo 
meile persunktą veiklą neg
rams Afrikoje. Neveltui jis vi
sam- pasauly minimas. Tačiau 
kodėl pasaulis nemato daugy
bės kitų visą savo gyvenimą 
geriems darbams paaukojusių 
žmonių, kaip katalikų vienuo-

I ta Ii jos min. pirmininkas Seg- 
ni labai norėjo pasimatyti su 
prezidentu Eisenhoweriu. Ne 
tik tam, kad primintų Italijos 
interesą būsima viršūnių kon
ferencija. Segni buvo svarbu 
tuo pasimatymu pagerinti sa
vo padėtį prieš savo vidaus 
priešininkus. O dų. tię. prieši
ninkai yra svarbiausi: tai Fan- 
fani ir komunistai.

Dabar buvo krikščionių de
mokratų partijos suvažiavimas, 
ir jame neslėpė vyriausybei kri
tikos Fanfani, buvęs min. pir
mininkas ir partijos lyderis, ku
ris reikalauja griežtos sociali
nės programos viduje, o už
sienių politikoje linkęs veržtis 
daugiau į “neutralumą”. Ant
ram priešininkui, kuris ir taip 
stiprus, stipriausias Europoje, į 
talką kaip tik eina sunki eko
nominė padėtis, menkas socia
linis darbo žmogaus aprūpini-

Romoje prieš porą savaičių 
po dienos darbo vyko namo 
vakarienės Leonardo de-Virgi
lio, 40 metų, apsaugos minis
terijos pareigūnas, asmeninių 
reikalų skyriaus viršininkas. Pa
keliui jį sustabdė sunkios po
vyzos žmogus tardamas: “Ar 
galiu porą minučių jus sutruk
dyti?’ Virgilio pažino: tai bu
vo Gaivino Lepori, 53 metų, 
buvęs apsaugos ministerijos 
darbininkas. “Bet aš nieko nau
jo negaliu pasakyti šalia to, ką 
tamsta jau žinai’, atsakė stab
telėjęs Virgilio. Tada Lepori iš
sitraukė iš kišeniaus revolve
ri ir paleido šešis šūvius. Tik 
viena kulka nuėjo pro šalį. Vir
gilio pakeliui Į ligoninę mirė.

Įvykis buvo dienos sensaci

ja, nes jei jo pensijos reika
lu įmonė per 30 metų bus su
mokėjusi 15,000 dol., tai į pen
siją išeidamas jis turi teisę 
maždaug į 3,000 dol . iš viso.

Ęai Lepari nuėjo i kalėjiniĮ, 
o VirĮ^fo į kapus, apsaugos 
ministerijos jau kitas asmeni
nių reikalų skyriaus viršinin
kas pradėjo, tikrinti, ar Virgi
lio išdirbo statuto numatytus 
19 metų 6 mėnesius ir vieną 
dieną, kad pensiją gautų jo li
kusi žmona ir vaikai. Tuo tar
pu spauda sudramatino skaity
tojų akyse pensininkų padėtį 
ir ją pavertė kiekvieno vals
tybininko sąžinės klausimu.

Bet sudrumsti sąžinę ir pa
žadinti į reformas buvo reika
lingos kulkos, mirtis, kalėji
mas.

Vienybėje Juozas Tysliava:
“Nėra Amerikoje lietuvio, 

kuris Lietuvoje nebūtų palikęs 
bent vieno artimo bei mylimo 
asmens”.

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

UN1TEB ACCVMVLATTTB F17N» SKABĘS 
a drvenified, managed muturi fund with investmeoa 
ia over 100 American corporations.
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išnešiojo timnkas yra. Virgilio, nors Vir
gilio tebuvo tik klusnus biuro
kratinės tvarkos vykdytojas.

Italijos biurokratija pensijai 
gauti rūsti. Gerai dar jei pen
sininkas yra valstybės tarnau
tojas.

Tada ištarnavęs bemaž 20 
motų jis turi teisų į vidutiniš
kai 30 doL mėneriui pensiją. 
Bet toki? laimingų, yra tik vie
nas » aštuoni? dirbančių ita-

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

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

STEPONAS MINKĘS

kia nors “išgarsėjusi” kino ar
tistė, tai su gėlėmis pasitinka 
ją tūkstančiai žmonių, apie ją 
rašo viso pasaulio spauda...

“Kai parnografai tampa tur
tuoliais, o menininkai turi ba
dauti, tai krikščionybė negali 
likti kažkokiu etišku purkštu
vu. Jeigu šiandien kažkokia 
nešvarianosė už vieną filmą 
gauna 80.000 DM, tai čia jau 
kažkas netvarkoj”.

Kai po šių žodžių minia pra
dėjo stipriai ploti, tai Tėv. Lep
pichas galingu balsu užriko: 
“Kodėl plojate?! Juk jūs patys 
jas paremiate belankydami jų 
filmus!”

Chruščiovo atsilankymas da
vė progą atsirasti ir tokiam 
mūsų laikraščių tarpusavio dia
logui apie mūsų visuomenės 
garbingus veikėjus.

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

mas, nesaugumas dėl jo atei
ties.

Socialinį nesaugumą labiau; 
šiai iliustravo vienas šių die
nų įvykis, sukėlęs spaudą ant 
kojų.

Prunskiu. Prunskis išbėgo iš 
Lietuvos 1940 vasarą, kai ir 
kiti šimtai lietuvių bėgo. nuo 
atėjusio bolševizmo siaubo. Bet 
Juozas Tysliava tai išbėgo iš 
Lietuvos daug anksčiau, dar 
tais laikais, kai “nė vienas lie
tuvis nesirengė bėgti iš Lietu
vos”. Tai buvo . 1931 ar 32 me
tais”:

“Man rodos, kad Juozas čia 
tyčia sumaišė save su kun.

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa
Transliuoja ii stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

Dirvoje A. Kontautas pratę
sia Tysliavos pareiškimą, rašy
damas:

“Pats Tysliava ... Lietuvoje 
nepaliko nei gyvos motinos, 
nei tėvo, o paliko tik savo pir
mąją žmoną, praėjus keliems 
mėnesiams nuo vedybų. Jis ta
da išbėgo Amerikon, tariant 
jo paties žodžiu, kaip drigan
tas, pasiimdamas tik didžiąją 
dalį žmonos stambaus kraičio. 
Suvalkijoje tada buvo daug 
juoko ir pažįstami labai gai
lėjosi nelaimingos prigautos 
mergaitės. Ji buvo studentė ... 
Juozas Tysliava turbūt neturi 
jokio noro atsigabenti Ameri
kon savo pirmąją žmoną, ir to
dėl jam nėra reikalo pataikau
ti ir ‘negarbingai laižytis’ ”.

Vienybėje Juozas Tysliava:
“Kur šitas slidus ir visais 

atžvilgiais pavojingas kelias 
mus veda?”

KNIGHTS OF LITHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.
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Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
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Iš WHIL — 1430 kirocycies, Medford 55," Mase, stotie*

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI, 50 Cot^age St., 
Norwood, Mass. Skyriai: LITHUANIAN FURN IT U RE CO. — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS,' Sjr., 
P. O. Bok 132. So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKEI, 187 Webster Avė.. Cambridge, Mass. — Telefonai! 
NOrwood 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; K Irki and 7-8533

Naujosios Anglijos Beturiu 
Kultūrinė radijo programa
WKOX, 1190 kilocykles 

Framingham, Mass. 
Sekmadieniais 

Nuo 8 ligi 9 vaL ryte
VEDBJAS —P. VIŠČINIS 

47 Banks St

Tėv. Leppichas aštriai pasi
sakė prieš įvairias protestantų 
sektas, tačiau protestantus - e- 
vangelikus vadino “krikščio
niškaisiais broliais”, pasakyda
mas ir jiems nemalonią tiesą: 
“Jūs turite Bavarijoje aukšto 
lygio -akademiją, vertą pasigė- kai^ atvyksta iš kito krašto ko
rėti. Jūs turite daug puikių va
dų, bet kur jūsų kariai? Jūsų 
vaddi vieni, atskilę nuo savo 
tikinčiųjų, be pasekėjų...”

/ "MATEI, 
BET TYLĖJAI, TU ŠUNIE!"

Trumpai papasakojęs savo 
įspūdžius iš kelionės aplink 
pasaulį per atsilikusius kraš
tus,' apibūdinęs matytą baisų 
skurdą, ligas ir komunizmo ver
žimąsi, Tėv. Leppichas susi
graudinęs, lyg pasiteisindamas 
dėl savo grubių išsireiškimų,

ja Italijoje.
Lepori istoriją jau iš kalėjimo. 
Lepori pasipasakojo, kad jis 
kitados buvo “karabinierius”. 
Tai kariuomenė, kuri buvo ita
lų pasididžiavimas. Paskui jis 
buvo psichiatrinėje ligoninėje. 
Karo pradžioje jį paleido iš li
goninės, kad galėtų kariauti. 
Po karo apsaugos ministerija 
davė jam darbą skaldyti mal
kas ir leido gyventi jo gimto
joje Sardinijoje. Tik prieš me
tus pajuto, kad jam liga atsi
naujina. Jis ryžosi iš tarnybos 
pasitraukti. Kai pradėjo rūpin
tis pensija, paaiškėjo, kad

jis nebuvo "nuolatinis tar
nautojas". Penkiolika mėty iš
dirbo ir vis buvo laikomas "lai
kinio darbininko" kategorijoje. 
O toki neturi jokios teisės į 
pensiją.

Lapori klabino visas duris 
ministerijoje. Bet viskas galų 
gale sugrįždavo į skyriaus vir
šininko rankas. Lepori įsikalė 
Į galvą, kad jo nesėkmės kal-

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

PRAGARO RELIGIJA 
SKLINDA

Didelę dalį kalbos Tėv. Lep
pichas paskyrė Kristaus Kalno 
pamokslui aiškinti. Komuniz
mo mintys vadinamos revoliu- 
cijonieriškiausiomis, apie jas 
kalba visas pasaulis, jos randa 
didžiausį pasisekimą, nors vi
sa tai žmoniją veda j pražūtį. 
Gi Kalno pamokslas visiškai 
nepastebimas arba aiškinamas 
švelniai nereikšminga forma, 
kai jis visiems laikomas yra re- 
voliucionieriškiausia kalba, 
skleidžianti mintis, nešančias 
pasauliui tikrą išgelbėjimą.

Vienu metu, kai Tėv. Leppi
chas kalbėjo apie raupsuotųjų 
Indijoje baisų likimą, kvies
damas pasaulį parodyti nelai
mingiesiems krikščionišką arti
mo meilę, staiga nustojo veik
ti garsiakalbiai. Vienas jaunas 
piktadaris (kurs tuoj pat buvo 
sugautas), spėjama, komunistų 
inspiruotas ar papirktas, per
pjovė laidus. “Sabotažas! — 
šaukė Tėv. Leppichas, ir toliau 

(nukelta į 3 pust)

Vienybėje spalio 2 Juozas 
Tysliava:

“... dabar štai to paties 
kruvino diktatoriaus (Stalino) 
kruvinam įpėdiniui, kuris nė 
nemano grąžinti Lietuvai lais
vės, pataikauja ir, pasakysiu.

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan St, Ridgevvood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677

SUSITARIMAS, 
BET KO JIS VERTAS

Amerika ir Sovietų Sąjunga 
sutarė spalio 27, kad Chruščio
vo pasiūlytas Jungtinių Tautų 
sesijoje nusiginklavimas būtų 
toliau svarstomas ne pačiose 
Jungtinėse Tautose, bet dešim
ties valstybių konferencijoje 
Ženevoje kitų metų pradžioje. 
Toje konferencijoje turėtų da
lyvauti iš vienos pusės Sovie
tų Sąjunga, Lenkija, Čekoslo
vakija, Rumunija ir Bulgarija, 
iš antros Amerika, Anglija. I- 
talija, Kanada, Prancūzija.

Tokioje sudėtyje Sovietam 
patogiau derėtis nei Jungtinėse 
Tautose, nes įvykdytas jų nuo
latinis reikalavimas, kad būtų 
pripažinti du frontai ir abudu 
lygiom atstovaujami.

LENKAI PRAŠO LIETUVIŲ 
KŪRYBOS

Lenkų žurnalo “The Polish 
Revievv” redakcija kreipėsi į 
Stepą Zobarską prašydama pa
rūpinti Rytų Europos numeriui 
šių dienų lietuvių prozos ir poe
zijos. Šio anglų kalba leidžia
mo žurnalo tiražas esąs 4.000. 
Specialiame nr. būsią duota kū
rybos pavyzdžių iš lietuvių, es
tų. latvių, čekų, slovakų, veng
rų. rumunų ir ukrainiečių lite
ratūros. Lietuviams žadama 
skirti apie 30 puslapių.
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K«—i City ». Mo.
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Vištę sąmokslas prieš Anglijos valdžią
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Kuriuo keliu eina Amerika
Amerikos spaudoje" paskuti

nėm savaitėm pasigirdo stipri 
amerikietinio gyvenimo kritika. 
Rūsčios kalbos kilo dėl plieno 
darbininkų streiko ir bedarbių 
padidėjimo. Bet tai ne esminė 
priežastis tom savikritikos kal
bom. Amerika artėja prie kryž
kelės, kurioje teks jai apsispręs
ti: palikti ir toliau neribotą as
meninę laisvę ar ją apriboti 
viešosios gerovės labui?

Streikų būdavo ir anksčiau, 
nė kiek nemažiau, bet niekas 
iš to nedarė pesimistiškų išva- 
dų. „Laikyta natūraliu ameriki- 

’ nes laisvės reiškiniu, nors vie-' 
nas kitas prasitardavo, kad ne
visi streikai pateisinami, o juo 
labiau nėra nežalingi viešajai 
gerovei. Niekas tačiau į tuos 
paskirus balsus nekreipė dėme
sio.* Jeigu apie streikų žalą 
prasitardavo iš Europos atvykę 
nauji imigrantai, tai juos dar 
apšaukdavo prisigėrusiais “dik
tatūrinės dvasios”. Esą negali
ma varžyti nei atskirų asme
nų, nei unijų, nei bendrovių 
daryti taip, kaip kam geriau 
išeina. Ir niekur nesą geriau, 
kaip Amerikoje. O dabar ėmė 
ir prapliupo kalbos, kad toji 
“amerikinė gerovė” galinti vi
sus palaidoti greičiau, negu 
Chruščiovo grasinimai. Kas čia 
pasikeitė?

Pasikeitimų nėra įvykę pa
čioje Amerikoje — ir tai pras
čiausia. Atominio amžiaus ženk
le amerikiečiai gyvena ir tvar- asmeninio gero, negu viešojo.
kosi taip, kaip jie tvarkėsi pa- Jeigu plieno darbininkų vadai 
laimintoje savo ramybėje se
nesniais laikais. Yra pakilusi 
technika, yra atsiradę daugiau 
gyvenimo patogumų, yra pa
stangų neatsilikti nuo kitų kraš
tų savo ūkine gamyba ir apsi
ginklavimu, bet labai mažai ar
ba nieko nepasistūmėta susi- 
drausminti, susiklausyti ir at
sisakyti dalies savo asmeninės 
laisvės bei gerovės, kad visam 
kraštui būtų geriau ir saugiau.

“Nėra vienos tautos, — kaip 
George F. Kenanas išsireiškė,

Užsienyje

*L50 
*3.50

—- pajautimo bendrų siekimų, 
socialinės drausmės”. Politi 
nės ir partinės grupės, unijos, 
didžiosios bendrovės profesio
nalų organizacijos, įtakingi ir 
ambicingi asmenys — visi trau
kia kas sau. Pakanka paminė
ti, pavyzdžiui, kokias sumas iš
leidžia Amerikos medikų drau
gija, kad nepraeitų įstatymai, 
kurie gydymą padarytų visuoti- 
niau prieinamą, kaip kituose 
kraštuose. Pakanka prisiminti 
unijas, kad ir paskutinį strei
ką, kuris tiek nuostolių atnešė 
valstybei ir darbininkam.

Amerikoje vis dar tikima, 
kad bus taip, kaip buvo “Ge
rais* laikais”, kad visa - sutvar
kys pats gyvenimas, tikriau sa
kant, doleris ir asmeninė lais
tė. Deja, abu tie Amerikos 
“dievai” šiandien neteko ga
lybės. Kodėl?

. Mūsų laikais, labiau negu ka
da, lemia ideologija ir jai pa
lenkta drausmė. Nereikia čia 
ideologijos suprasti kaip prie
vartą turėti vieną mintį. Sovie
tai to siekia, tuo remiasi ir iš
šaukia ideologinę kovą. Bet to
je kovoje nėra reikalo pasekti 
jų pavyzdžiu ir griebtis prie
šingos ideologinės prievartos. 
Tačiau reikia turėti tvirtą pa
siryžimą tą bolševikinės ideolo
gijos frontą sulaužyti. Sulaužy
ti laisvo žmogaus sutikimu at
sisakyti dalies savo laisvės ir 
patogumų, kai kova eina.

Amerikoje, deja, to nėra. 
Čia vis daugiau kovojama dėl 

drįso pareikšti, kad tik per jų 
lavonus tegali būti streikas su
laužytas, tai jie parodė, kad 
jiem mažiau rūpi pačios Ame
rikos laidojimas, negu laidoji
mas gerai apmokamų vietų u- 
nijų vadovybėje, 
kraštas atsiduria 
da ir asmeninė 
dingsta kartu su 
ve. Žmonės gyvena ne paski
rai, bet visuomenėje ir su ja 
kartu kyla arba smunka. Ku
riuo keliu eina Amerika?

Bet kada 
pavojuje, ta- 
nauda pra- 

viešąja gero-

- Dar prieš penkerius metus, 
kai anglai vedė suveržto diržo 
(austerity) politiką, maistas bu
vo normuojamas kortelėmis, prieš sunkiai sprendžiamą pro- 
Kiekvienas anglas galėjo pirk- blemą:

kur tuos kiaušinius dėti?
Vištų augintojai, kurių yra 

virš 400.000 ir kurių kiekvie
nas turi mažiausia po 50 viš
telių, atrodo, visiškai nekvar
šina sau galvos, kad kažkur 
Londone tiesiog panika. Jie 
džiaugiasi, kad vištelės sveikos, 
gerai deda kiaušinius ir dėko
ja už primokamą penny. Jie 
kasdien gabena kiaušinius į

tis per savaitę vos vieną kiau
šinėlį. Ir vargas buvo jam, jei 
rasdavo tą patį sugedusį.

Šiandien kiaušinis Anglijoje 
yra įkyraus gausumo simbolis. 
Vištos deda perdaug kiaušinių, 
ir nežinia ką su jais veikti. 
Biologai nepajėgia išaiškinti, 
kodėl vištos, susimokę su gai
džiais, ėmė staiga tiek dėti 
kiaušinių kaip niekad. Aliar-
mas prasidėjo pereitais metais, 
kada kas savaitę susikraudavo 
10 milijonų kiaušinių be suvar
totų rinkoje. Šiais metais viš
tų uolumas dar padvigubėjo: 
20 milijonų kiaušinių kas' sa
vaitę. Jie prašoka viso krašto 
apetitą ir suvartojimą. Iš jų 
būtų galima iškepti

kiaušinienę tokią didelę, kad 
padengtų visą Britanijos salą.

Kiaušinių gausumas neduoda 
ramybės ir neleidžia ramiai 
miegoti Kiaušinių Centrinės 
(Egg Marketing Board) tarnau
tojams. Ta kiaušininė Įstaiga 
yra prabangiuose Londono 
centro rūmuose. Ji adminis
truoja viso krašto kiaušinių ga
mybą. Įsteigta prieš porą me
tų. Centrinė turi visą tinklą 
stočių ir surinkimo punktų, 
kur kiaušiniai pereina gydyto
jų kontrolę, peršviečiami X 
spinduliais, surūšiuojami Į 4 
kategorijas pagal didumą ir pa
galiau. garantijai, žymimi ant
spaudu. Jis vaizduoja

žygiuojanti liūtą su ilga uo
dega.

Kiaušinių Centrinė bando ža
dinti gyventojų apetitą propa
ganda, kuriai išleidžia kasmet 
dideles sumas, apie 450.000 
svarų, ragindama valgyti kuo 
daugiau kiaušinių. Kas . neval
go kiaušinių, sako vienas tos . 
propagandos šūkis, greitai pa
sensta’ ir serga reumatizmu.

Vištų augintojams, kurie yra 
suburti - Centrinės žinioje, val-

• džia primoka po 1 penny už 
pristatytą kiaušini — priedą 
prie rinkos kainos. Nepažabo
tas vištų* ir jų sąmokslininkų l • 
gaidžių uolumas šiais metais 
valdžiai jau kainavo beveik

50 milijonų svarų sterlingų.
Valdžios parama, kaip ap

čiuopiamas Įvertinimas vištų 
uolumo, nėra vien jų privile
gija: valdžia remia ir kitas ūkio 
šakas ir išleidžia 300 milijonų 
svarų sterlingų pieno, mėsos ir 
kitų ūkio gaminių skatinimui. 
-Taigi, remia karves, avis, ož
kas. kiaules ir vištas. Bet tik 
vištos įvertino valdžios malonę 
ir dėmesį. Ir šiandien stojama

surinkimo punktus ir
krauja į kišenes pinigus.
O matydami, kaip jų prista

tyti kiaušiniai, pažymėti liū
tu su ilga uodega, puošia krau
tuvių langus, gali tik pasidi
džiuoti.

Dėl to Kiaušinių Centrinė
je sunkumai prasidėjo jau pe
reitais metais. Turint 12 mili
jardų kiaušinių perteklių, susi
darė padėtis panaši Į to keliau
tojo. kuris paskutinę valandą 
bando susikrauti savo mantą pranešiu vėliau'milijardų perteklius — griebta-

McMILLANAS, dabartinis Anglijos ministeris pirmininkas, su žmona praėjusio karo 
metu Londone. Abu nešasi dujokaukes.
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į lagaminus.' Deda šiaip ir taip, 
ir vis lagaminas neužsidaro. 
Bando ant jo sėstis, keliais 
pavaikščioti, palamdyti S- vis- 
tiek nieko. Belieka mesti dalį 
turto lauk. Bet ant kiaušinių 
nei sėsi, nei keliais vaikščio
si. Krizė buvo nugalėta tik per 
stebuklą:

kalnai kiaušinių sukrauta šal
dytuvuose, o likusieji .parduoti 
kepykloms ir cukrainėms že
miau kainos; ----

Anglai yra perdaug patriotai 
ir džentelmenai, kad jie linkė
tų vištelėms kokio nors maro 
ar epidemijos, kas kartais su
naikina jų tūkstančius. Lyg ty
čia. šiais metais vištelės svei
kos kaip ridikai. Centrinės va
dovai tikėjo į gamtos dėsnius. 
Jie manė: padumtuos, padur- 
niuos vištos ir nusiramins. Bet 
tos dar padidino gamybą. Kai 
šiais metais Centrinę užliejo 
kiaušinių tikras tvanas — 14

si už galvos. Centrinė išsiunti
nėjo vištų augintojam aplink
raštį, kuriame beviltiškai šau
kiama: “Nežinome, kur dėti jū
sų kiaušinių; reikia būtinai su
mažinti gamybą”. Bet kaip su
mažinti. aplinkraštyje nepasa
kyta. Dar pridėjo, kad rinka 
yra persotinta kiaušinių ir jo
kios priemonės, net ir kainas 
numušus, jos nepagydys. Viš
tų augintojams tai buvo per
kūnas iš giedro dangaus. Jie
su gailesčiu žiūri į dėslias viš-. 
teles ir galvoja:

negi reikės jas, kaip nekal
tus kūdikius, išskersti?

Centrinėje tvirtina, kad nuo
dais ir tulžimi rašytų atsaky
mų‘atėjo netaip jau daug. Vie
nas vištų augintojas atsakė šal
tu ramumu:

"Jūsų aplinkraštį nukreipiau 
ten, kur jis buvo skirtas: pri
kaliau vinimi prie sienos viš- 
tininke. Kokie bus rezultatai,

Paprastai gamybos pertek
liaus krizė pašalinama ekspor
tu. Bet išvežti kiaušinius į už
sienį draudžia įstatymas. Be to, 
Anglijoje kiaušinių kaina yra 
tokia, kad ji negali išlaikyti 
konkurencijos su kitais kraš
tais. Vienintelė išeitis — suval
gyti namie. Atradimas, kad 
kiaušiniai Apsaugoja nuo reu
matizmo, nors ir labai iškalbin
gas, bet, atrodo, nepajėgs su
doroti milžiniško kiaušinių per
tekliaus.

Finansų ministras Heatcoat 
Armory — tas, kuris išmoka 
priedo po 1 penny už prista
tytą kiaušinį — paragino kraš- 
tą pasekti jo pavyzdžiu. Jis sa
ko:

"Darykite, kaip aš darau: su
valgau tris kiaušinius pusry
čiams, tris pietums ir tris va
karienei".

Jis turi didelį ūkį, yra vien
gungis ir mėgsta valgį gamintis 
pats. Sunku tikėti, kad jo pa
vyzdys patrauktų anglus. Juk 
devyni kiaušiniai į dieną lyg 

(nukelta į 5 p.)

Čia kažkas ...
(Atkelta iš 2 osl.) 

tęsė savo pamokslą tokiu ga
lingu balsu, kad beveik šimta
tūkstantinė minia galėjo viWą 
puikiausiai suprasti. Tačiau po 
poros minučių garsiakalbiai bu
vo perjungti į antrus laidus, 
ir vėl viskas vyko normaliai.

RADO ATGARSĮ
Šio pamokslo klausėsi ir žy

mūs Miunchene dvasiškiai, jų 
tarpe ir vyskupas Neuhaeusle- 
ris, kuris, pamokslui pasibai
gus, tarė trumpą žodį ir sutei
kė miniai, ganytojišką palaimi
nimą.

Pamokslas užtruko dvi va
landas. Jo metu du kartu bu
vo labai gražus oras, nesiskirs- 
tačiau minia, nors lietsargių 
mažai turėjo, nes prieš tai bu
vo labai gražus oras, nseiskirs- 
tė, stovėjo nepajudinama, lyg 
prikalta ir toliau atidžiai sekė 
pamokslininką.

Po pamokslo minia skirstėsi 
tyli, matyt, giliau Tėv. Leppi- 
cho minčių paveikta. Ir šių ei
lučių autorius buvo savotiškai 
nuteiktas: jam atrodė, kad šis 
pamokslas daugeliu atvejų tai
kytas ir lietuviams tremtyje.

Šios Tėvo Leppicho akcijos 
metu miuncheniečiai jo plačiai 
veiklai suaukojo 300.000 DM 
vertės daiktais ir apie 200.000 
DM grynais pinigais. Daug ge
radarių pasižadėjo nuolatos 
remti vargstančiuosius betar
piškai. Daug jaunimo užsirašė 
savanoriais slaugyti raupsuotuo
sius Indijoje ir kitur. (Eli)

ALOYZAS BARONAS

VIENIŠI MEDŽIAI
ROMANAS

(20)
Bruknys ėjo tylėdamas tolyn iš sodybos. Išėjo 

į alėją ir girdėjo triukšmą. Viskas veltui, žmonės 
pjaunasi. Mesti, išeiti. Palikti Lakštuonę, plepalus, 
laukus ir grįžti į Ameriką. Padirbti, nusipirkti na
mus palei ežerą. Sulaukti pensijos. Skaityti iš Lietu
vos laikraščius. Ilgėtis jos. Nusiųsti jos labdaringom 
ir kultūringom įstaigom aukų. Tegu plaukia gyveni
mas. Tyliai, ramiai. Kol teina vakaras ir užgęsti, 
kaip žvaigždės rytmečiuos. Palikti taip vienam. Kiek 
nedaug metų beliko. Tegu jie draskosi tą žemę .Tegu 
pražūna dvi generacijos, kol išsities.

Bruknys eina.
Sode triukšmauja. Vieni nori valdžios talkos, ki

ti ne. Esą jie patys dabar valdžia ir tvarka. Dabar 
demokratija. Už demokratiją lietas kraujas ir mirta 
galulaukėse, miškuose, Sibire.

Bruknys eina. Ne, viskas melas. Dega gyslos. 
Laša vėsuma ir pavasario aromatas į kraują, ir mai
šosi su Lakštuonės plaukų kvepėjimu. Bruknys junta 
gaivaus gyvenimo geismą ir troškulį. Jis garsiai sako: 

—Ne, kur aš begaliu išeiti iš savo laukų.
Toli, nelaimingos meilės kankinamas, kaukia šuo.

Lyja lietus. Saldus dušas krinta ant medžių. 
Maudo kiekvieną medžio gyslą ir jos plečiasi kaip 
įtraukusios oro. Ir keliasi gėlės, pilnos gyvumo ir - 
kvepia visais lapeliais. Krinta platina ir girdėti ošianti 
jūra -Lyja lietus. Paryžiaus kvepalai puola ant obels 
ir vyšnių, ir jos tiesiasi, norėdamos pasiekti gaivų 
juodą šaltinį .Krinta stiprus dušas ir keliasi saldus 
kvepėjimas. Krinta lietus ant įkaitusių stogų, dieme- * 
džių, uosio lapų ir džiūstančio šieno. Ir čia proziš
koji romantikos pusė.

Bruknys žiūri pro langą ir kramto pirštus. Ži
noma, buvę kolchozininkai lošia kortomis. Dabar ne 
jų šienas šlampa. Gerai kartais neturėti savo. Pusė 
nesuvežto šieno nori lauke atgauti savo žalumą. Žie
mą dulkės ir karvės bus nepatenkintos, ir jeigu mo
kėtų, alptų iš apmaudo, kaip moterys. Bruknys žiū
ri pro langą. Lyja. Linksmi burbulai šoka siūlų špū- 
lelėmis, o kada tai nerūpėjo nei lietus, nei sniegas, 
nei karvės ganykloj, pastačiusios nugarą tam links
mam gaivumui.

Bruknys grįžta atgal. Jis tame pačiame kaime 
šoko basas drauge su kumečių vaikais. Su Vainių 
taip pat. Ir atrodė, kad tada buvo gyventa tik viena 
valanda. Paskui tolyn. Viltys pirmosios meilės. Degė 
pasaulis. Ir dabar jis vėl savo kieme. Vienišas.

Nuosekliai krinta dušas ir plaka širdį graudulys. 
Ir širdies drebėjimas toks pat baisus kaip žemės. 
Lakštuonė. Argi tai tiesa? Jos veide rožės ir lelijos 
auga. Taip viskas nesuprantamai kvaila. Atrodė, kad 
jos lūpos ištrauks jo sielą. Aną dieną. Tada jis norė
jo pasakyti jai: padėk galvą ant mano kelių, dar yra 
truputį vietos. 0 dabar baisiau negu aviganiui įsi
mylėti princesę.

. Lyja lietus. Širdis tvinsta ašarom .Fortūna buvo 
akla. Ji atsuko nugarą. Bet kas gi Fortūna? Kortom 
lošiant apšluoti draugus? Praeitis kaip sena moteris. 

Lyja lietus. Jį uždarė vienišą. Sidabrinės iš dangaus 
krintančios linijos. Drėgnos vielos. Kelia galvą žolė, 
garuoja žemė ir sliekai išlenda pažiūrėti pasaulio.

Nuo kelio atpurkščia automobilis. Jis papila iš 
provėžų drumzlino vandens. Ir žemės pasikabina pa
kelės žolių lapuose. Lietus stengiasi ir negali jų nu- 
plaut. Bruknys nudžiunga. Rodos, staiga nustoja lie
tus ir grįžta giedruma arba gera pasidaro, kaip vai
kystėje šokant lietaus balose.

Bruknys nesuspėjo pagalvoti, kas atvažiuoja, kai 
iš mašinos išlipa pusamžis vyras ir lengvai peršokęs 
mažą balytę įeina į gonkas. Bruknys spėjo pamatai 
jo trumpą, pilką švarką ir užgirdo koridoriuj jo sau
są balsą:.

—Bruknys namie?
—Namie, —užgirsta Dalios pasakymą. Užeik, 

Petrai.
Bruknys eina durų link ir tuo metu, kai jas pra

daro, per slenkstį rengiasi žengti vadinamas Petru.
—Prašom į vidų, —sako Bruknys ir negali pri

siminti to kažkur matyto šviesaus veido.
—Labas, —sako įėjusis. —Aš esu Valnys Pet

ras. Atsimeni?
—Petras, —nustemba Bruknys, ir po minutės 

spaudžia vienas kitam rankas beveik draugiškai.
, Abu sėda sofon ir valandėlę tyli. Už lango šla
ma medžiai. Jie gerbia vėsumą ir gaivumą kaip vyną 
ar mylimos plaukų kvapą.

Pro lapus zliaukia vanduo, sulėtintas lapų ir ša
kų. Jis laša lėtai į žemę, lyg apsimąstydamas.

Bruknys pasiūlo Vainiui cigarą ir kaip dega, tu
ri progos pažiūrėti į jo veidą. Toks pat jis kietas ir 
tokios pat akys. Galbūt veidas dar kietesnis, nes ja
me labai ilgai laikas registravo smulkmenas, inkrus
tavo kaip ąžuolo gabalėlius į beržą. Ir plaukai re
gesni ir vis taip pat šviesūs. Valnys traukia stiprius 

dūmus ir staiga, lyg šokdamas iš vandens, sako:
—Taigi, amerikone Brukny Vytautai. Matai, kas 

gaunasi. Po tiek metų mes sėdime ir neturime ką 
kalbėti. O kalbėti man labai norisi. Supranti, pripra
tau nevynioti žodžių. Mėgstu tiesą ir tebesu užgrū
dintas bolševikas. Supranti, man mašiną buvo atėmę. 
Aš ją radau vieno dabartinio veikėjo kieme ir iš
važiavau. Jie manęs nesivijo. Gal nematė. Bet vienas 
dalykas, jei aš esu laisvas, tai kas buvo mano ir te
bėra mano. Antra, taip greit aš neatiduodu nieko. 
Ir pats atrodo taip pat laikaisi visa, kas tavo buvo 
seniau: ir dvarą valdai ir Eleną lankai. Gerus aš tu
rėjau mokytojus.

Jie žiūri kiekvienas sau.. Bruknys į šlamančius 
medžius, o Valnys į kertę, kur ant staliuko stovi 
skulptūra, vaizduojanti didelį paukštį.

—Reikia apie visa tai užmiršti ir bus gerai. —ta
ria Bruknys rezignuotai, lyg jis būtų pastatytas pra
radimo duobėn, iš kurios begali iškelti tik paskutinis 
angelo trimitas.

—Sakai taip? —Valnys traukia dūmą. —kad ne
gali ir negalima užmiršti tol. kol gyvensi. Kaip gali 
užmiršti, jei iš viso tokio žodžio nėra. Jei kas kar
tą padarė randą veide ar širdy, randas palieka. Tie 
neužmiršimai yra ratai, kurie varo gyvenimą, žmogus 
privalo judėti ir juda ir judės amžinai. Važiuos į tą 
pusę. į kurią jam atrodo geriau.

—Tu kalbi kaip politrukas. Daug tau teko ga
dinti žmonių per tuos metus, ir melą versti tiesa 
ar atvirkščiai. —Bruknys pradeda pykti ir kaisti, kaip 
sklidinas puodas vandens.

Valnys atsistoja. Bruknių i atrodo, kad jis ma
žesnis, negu buvo anksčiau, tačiau jis*to nepasako, 
bet atsistoja ir žengia žingsnį artyn lango ir į jį 
nukreipia, žvilgsnį.

(Bus daugiau)
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Albino Elskaus kūrinių pa
roda Almaus galerijoje (Great 
Necke, N. Y.) atidaryta spalio

Ką jūs baveikstite, parėjusios namo, 
O mano protėvių neramios vėlės?
Iš sugriautos pastogės liko tik akmuo, 
Iš vasaros dienų tiktai šešėlis.

Jus pailsėti ant akmens ji meiliai ves — 
Stebėsitės, kad taip aklai sutemo — 
Ir skausmo ašaras, tas brangias lauktuves, 
Sugers ištroškusi gimtoji žemė.

Lietuviu Dailininkę Sąjunga 
išsirinko naują valdybą: pirmi
ninkas VI. Vaitiekūnas, sekre
torius J. Pilipauskas, iždinin
kas VI. Vijeikis.

kymo valandos: nuo 2 iki 5 
v., išskyrus pirmadienius. Prieš 
tai vykusi dail. Juozo Pautie- 
niaus kūrinių paroda 
są savaitę prailginta.

Be saulės, be žvaigždžių bus rudenį dangus 
Tokioi tamsoj namo nerasit kelto. 
Jus ves į tėviškę per liūdinčius laukus 
Iš avilio atlėkusi bitelė.

tuvos bajorijos lietuviškumą. 
Lietuvos tautini .ątgimimą ar 
Vilniaus problemą.

Algirdas Budreckis

gera medžiaga dabartiniam 
atžalynui.

Lietuvių literatūros III dalis]
Maloni staigmena. Mokinio 

ir mokytojo rankose jau yra 
Juozo Masilionio paruoštas lie
tuvių literatūros vadovėlis, skir
tas septintajai aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos klasei 
Trumpas literatūros kursas su 
chrestomatija apima poaušrio 

~ laikotarpį.
Chrestomatinei daliai skirta 

du trečdaliai knygos. Medžiaga 
autoriaus • taip tvarkyta, kad 
mokinys ir be platesnės lektū
ros gali įgyti pakankamą su
pratimą apie einamųjų rašyto
jų kūrybą. Tegu tik perskaito 
šioje knygoje įdėtus autorių 
kūrinius. Autorius nagrinėja 

dešimt rašytojų bei poetų.
Štai jie: Pietaris, Kudirka, Mai
ronis, Vaičaitis, Žemaitė, L. Pe
lėda, š. Ragana, Vaižgantas, 
Biliūnas, Vidūnas.

Adomas Jakštas - Dambraus
kas tik-trumpai paminėtas - sky
relyje “Kiti draudžiamojo lai
kotarpio? rašytojai”. Mano su
pratimu, vadovėlio autorius jį 
nuskriaudė, nerasdamas reikalo 
jam , paskirti bent 10-ties pus
lapių šalia tos dešimtukės. Per
daug jau jis suaugęs su mūsų 
grožine literatūra, kad būtų ga
lima tik keliais sakiniais apie 
jį pasitenkinti. O kas iš mūsų 
neatsimena jo “nukaltą” dei
mančiuką — Palangos Jūrą:
' Jūra motinėlė

Tur dukrelių būrį;
Vėjui tėvui liepiant 
Visos šokti turi ...
Arba jo:
Kai du stos ...
Vienas žodis — ne šneka, 
Vienas vyras — ne talka ...
Šiaip jau vadovėlis išleistas 

skoningai, kietuose viršeliuose 
įrištas. Išleidimą finansavo Ava
rija ir Antanas Rudžiai, žinomi 
Amerikoje lietuviai kultūrinin
kai.

Autorius neieškojo metodi
nių naujybių; duoda trumpų 
žinių apie kūrėjo asmenį ir jo 
kūrybą, paskui vertinimas, te
mos ir pratybos ir pluoštas pa
čių kūrinių.

Kas dirba čia lituanistinėse 
mokyklose ir gerai pažįsta gy
vąją medžiagą — mokini, tas 
pasakys, kad vadovėlis pareng
tas kruopščiai ir metodiškai, 
pažįstant visas šio meto darbo 
sąlygas bei mokyklinio darbo 
nuotaikas, kurios, deja, nėra 
žavingos. Vadovėlis geras mo
kiniui; jis reikalingas ir moky
tojui, ne visados turinčiam po 
ranka šaltinių, taip reikalingų

atžalyno tremties auditoriją vi
same žemės rutulyje, galėjo tu
rėti drąsos rašyti ir leisti vi- 
są vadovėlių seriją. Pasirodan- 
tieji vadovėliai kaip tik ir yra 
to patyrimo rezultatas. Tas pa
tyrimas, manau, neleido karto
ti senų, “prigijusių” vadovėlių 
klaidų (kas būtų buvę daug 
lengviau).

Juk nepaslaptis, kad dažnas 
mokinys ateina į klasę ne tik 
tėvų prikeltas, bet ir stipriai 
paragintas, be entuziazmo siek
ti šviesos ir tobulėti. O nevie
nam galvoje švaistosi ir prie
šingų šiai mokyklai minčių. Jos 
girdimos šeimose ir už jos sie
nų.

Tokiom sąlygom nesusigrai
bome paties būtiniausio darbui 
dalyko — vadovėlio. Mokyklų

ir rašmenimis atžymėjo vieto
ves, susijusias su kai kurių mū
sų rašytojų svarbesniais gyve
nimo momentais. Taigi, moki
nys besimokydamas lietuvių 
literatūros, po ranka turės Lie
tuvos žemėlapį, kas jam pa
lengvins susieti nagrinėjamąjį 
autorių su tam tikra Lietuvos 
vietove, tuo pačiu geriau pa
žinti ir pamilti savo tėvynę.

Neįkainojamai didelis dar
bas padarytas mūsų viltingam 
atžalynui.

Juozas Masilionis, LIETUVIŲ 
LITERATŪRA, m dalis. 1959. 
Išleido Chicagos aukštesnioji 
lituanistikos mokykla, viršelis 
ir titulinis puslapis dail. A. Ku- 
rausko. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Tiražas — 1000 egz.

bibliotekos pasiliko tėvynėje. 
Dar nutveriami vadovėliai nau
joms aplinkybėms pasenę. Mo
kinys be blogos valios paties 
mokytojo laužomas. Net atvi
rai primena jo lankomų 
mokyklų metodinius darbo skir
tumus ir iš to išeinančius ne
patogumus. To viso rezultatas: 
grįžęs iš mokyklos mokinys 
stengiasi įtikinti Jtėvus, kad 
mokytojas nieko kitam kartui 
išmokti nenurodė. Ir taip gali
ma eiti į mišką tolyn ir tolyn...

Baigdamas šias kelias pasta
bas, turiu pažymėti, kad šiame 
lietuvių literatūros- vadovėlyje - 
yra įvesta viena labai teigiama 
naujovė, būtent: pridėtas

lietuvių literatūros žemėla
pis,’

(paruoštas inž. Vyt Vintar-
to), kuris atitinkamais ženklais Kaina jepažymėta.

klasėje.
Norėtųsi pažymėti ir tai, kad 

dešimties autorių kursas gali
mas išeiti per mokslo metus, 
jei patys mokiniai šiek tiek pa- 
siskaitys namie.

Pažvelgę į skaičių puslapių, 
rskirtų atskiriems rašytojams, 
pastebėsim, kad mažiausiai 
chrestomatinėje dalyje skirta 
Vudūnui, tik keturi, o žemai
tei ir Vaižgantui — daugiausia, 
net po 45 psl. kiekvienam. Ir 

’ likusiems nesigailėta vietos. 
. Bet tai smulkmena. Tegu tik 

mokinys pasisavina tai, ką jis 
ras dešimtyje autorių.

Iš viso, poaušrio lietuvių li
teratūra yra

Kiek čia minčių ir idėjų! Nė
ra ko geisti paskandinti mūsų 
jauniausiąją generaciją sveti
muose plačiuose vandenynuose. 
Kiek čia dėkingos medžiagos 
pokalbiams, palyginimam! štai, 
kultūrinė anų laikų kova už 
laisvę, ir mūsų pastangos iš
laikyti lietuviškąją sąmonę ne 
tik gyvą, bet ir kovingą.

Chicagos aukštesnės lituanis
tinės mokyklos mokytojai, jų 
tarpe ir Juozas Masilionis, tu
rėdami gausiausią lietuviškojo

DAIL. VYTAUTO REMEIKOS paveikslas — Sėdintis. Klišė iš spalio mė
nesio Aidų žurnalo
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Spalio mėnesio Aidų žurna
le randame šiuos straipsnius: 
St, Ylos —Priešybių derinto
jas Stasys Šalkauskis, J. Ma- 
tuso — Lustige Geschichte ir 
“Mažoji Lietuva”, A. Maceina 
— Nusidėjėlio tragiką pagal 
Dostojevskio veikalą “Nusikal
timas ir*bausmė”. Dailiosios kū
rybos spausdina: Henrikas Na- 
gys, Česlovas Obscarskas, An
tanas Gustaitis — eilėraščių; 
Al. Baronas novele — Priesai
ka.

TRŪKSTA LIETIMŲ ISTORIKŲ
priklausomybės laikotarpį. Jis 
perspėjo, jei patys lietuviai 
laisvame pasaulyje neatitaisys 
šių istorijos klaidų, tai pasau
linio masto mokslininkai pra
dės įvertinti bolševikines inter
pretacijas, kurios liečia 1920 -

_______________ 1940 laikotarpį. Be to, istori- 31, tęsis iki lapkričio 18. Lan- 
- pasiekia svėtiriftauČių visuome- kai turėtų tirti 18 amžiaus Lie- 

nę su iškreipta Lietuvos isto-
, rija. Dr. M. Sennas, kurio vei

kalas “Emergence of Modern 
Lithuania” neseniai išleistas, 
minėjo, kad nėra rimtų lietu
viškų veikalų apie Lietuvos ne-

Rutgers universitete spalio 
23 lietuviams studentams kal
bėjo dr. Alfredas E. Sennas. 
Jis aiškino, kad laisvame pa
saulyje trūksta lietuvių istori
kų, kurie galėtų rašyti apie Lie
tuvos praeiti kitataučiams. O- 
kupuotos Lietuvos istorikai jau

Apžvalgų skyriuje -dr. K. 
Jurgėla recenzuoja Alfred E- 
rich’ Senno knygą The Emer- 
gence of modern Lithuania, 
R. P. — Kinijos katalikai tarp 
schizmos ir kankinystės, H. Na- 
gys pristato dail. Vytautą Re
meiką, J. A. — Atskirų kolo
nijų vaidmuo bendrajame ba
re. Numeris iliustruotas dail. 
Vytauto Remeikos, V. Kašubos, 
V. K. Jonyno kūrinių repro
dukcijomis.

ELI dešimtmetis
Europos Lietuvių Fronto Bi

čiulių išlaikoma informacijos 
tarnyba ELI (Europos Lietuvių 
Informacijos) buvo Įsteigta 
1949 “ Į Laisvę” redakcijos 
iniciatyva. Jos paskirtis orga
nizuoti raštais paramą laisvajai 
lietuvių spaudai pasaulyje. 
Straipsnių temos liečia visuo
meninius, kultūrinius, politi
nius klausimus, žinias iš lietu
viškojo gyvenimo ir V. Euro
pos spaudos. Iki 1951 tarnybai
vadovavo V. Vaitiekūnas, nuo 
1954 — M. Musteikis. 1954- 
1959 metų laikotarpyje šiaurės 
ir Pietų Amerikos, Australijos 
ir Europos liet, spaudoje buvo 
paskelbta arti 500 ELI straips
nių. Yra bendradarbiavęs V. 
Brazaitienė, J. Brazaitis, M. 
Budriūnas, kun. A. Bunga, J. 
Būtėnas, K. Čeginskas, kun. J. 
Dėdinas, A. Grinienė, J. Gri
nius, Z. Ivinskis, kun. St. Yla, 
kun. D. Kenstavičius, kun. Br. 
Liubinas, J. Medušauskas, M. 
Musteikis, P. Narutis, V. Natke
vičius, K. Obolėnas, L. Prapuo
lenis, kun. A. Šidlauskas, J. 
Uleckas, V. Vaitiekūnas ir 
ti.

Romas Viesulas iš Europos 
į Ameriką išplaukia lapkričio 
18. Į Europą jis išvyko prael 
tais metais, ■gavęsGūggėnhėi- 
merio stipendiją. Svarbiausias 
jo kelionės tikslas buvo pada
ryti iliustracijas lietuvių liau
dies dainoms. Iliustracijas" bai
gė Paryžiuje, vėliau ilgesniam 
laikui buvo sustojęs Barcelo- 
noje, kur vienoje litografijos 
studijoje kūrė naujus paveiks
lus .Grįžęs iš kelionės, savo Eu
ropos kūrinių parodą surengs 
Almaus galerijoje.

T. dr. Tomas Žiūraitis, O.P., 
šiemet minėjo 25 metus kaip 
yra domininkonas ir 20 metų 
kaip kunigas. Jis profesoriau
ja De Lima kolegijoje, Oxford, 
Mich.; dėsto filosofiją, teologi
ja, šv. Raštą ir vokiečių bei 
prancūzų kalbas. Kolegija į- 
kurta praeitais metais, išlaiko 
domininkonės seserys, priklau
so Katalikų universitetui Wash- 
ingtone. Filosofijos doktoratą 
gavo 1957 Salzburge, Austrijo
je; jo disertaciją išleidžia ži-

PROF. NIEMI, suomis, prieš pirmą karą lankėsi Lietuvoje ir iš žmonių noma Vokietijoje ir Austrijoje 
užrašinėjo dainas, ši reta nuotrauka 1910 rugsėjo 15 buvo pasiųsta kun.
J. švagždiui, kuris tuomet buvo Utenoje. Anton FUStet leidykla.

Stepas Zobarskas parašė ang
liškai apysakaitę vaikams, rū
pinasi ją išleisti.
DAR GALIMA UŽSIPRENU
MERUOTI "SELECTED LITH- 
UANIAN STORIES"

Lietuvių novelių ir apysakų 
antologija anglų kalba “Selec- 
ted Lithuanian Stories” jau 
baigiama spausdinti. Tikimasi, 
kad prenumeratoriai gaus pir
moje gruodžio pusėje. Kadan
gi spausdinama ribotas kiekis, 
ir nemaža dalis bus rezervuota 
amerikiečių, kanadiečių ir ang
lų bibliotekoms, todėl tikrai 
gaus šią knygą tiktai tie, ku
rie ją užsiprenumeruos ne vė
liau lapkričio 15. Knygos kai
na — 5 dol. Adresas: Stepas

DVI SESERYS. Nuotr. Vytauto Valaičio. KUM ii spalio mėn. Ateities žurnalo.

KONCERTŲ DAINOS
Paskutiniu laiku mūsų laik

raščiuose teko pastebėti daug 
įvairių nuomonių apie rengia
mus koncertus. Dažnai reika
laujama, kad koncertuose būtų 
dainuojamos tik lietuviškos dai
nos.
t Tie, kurie šiuos reikalus iš
kelia, turėtų labiau susipažinti 
su pačiu dalyku. Tegu jie pa
klausia pirmaeilį solistą ar so- 

, listę apie lietuviškas dainas, ir 
jie mandagiai pasakys: kur ga
lima gauti naujų lietuviškų 
dainų? Ieškojau jų ir šen ir 
ten; ką radau, jau viskas sena,

vios visiems, nes šiais laikais 
jokioj šaly nebeatsiranda Mo- 
zarto, Gounod ar Verdi, kurie 
praeitame amžiuje paliko ne
paprasto grožio meno kūrinių. 
Todėl ir dainavimo mokiniams 
po kiek laiko duodamos tos a- 
rijos. . Jei dainininkas sugeba 
jas išpildyti, tai profesorius 
mato jauno dainininko pajėgu
mą. Tad neverta taip baidytis, 
jei pirmaeiliai solistai koncer
tuose padainuos arijas origina
lia kalba. Dainininko geras at
likimas klausytojus visada ža
vi. Nesibijokime, lietuviai dai-

girdėta, bet tinkama solistui. nininkai nepamirš savo tėvų Zobarskas. 85 -~37 88th St. 
kalbos ir koncertuose lietuviš
kų dainų padainuos. Prašome 
lietuvių kompozitorių parašyti 
kuo daugiau dainų, tuomet visi 
būsime patenkinti.

raštijoje veikalas — “Senovės
Mes turime dar džiaugtis, kai lietuviu pinigai” — jau at- 

mūsų pirmaeiliai dainininkai spausdintas ir pirmoje eilėje 
lietuviai dalyvauja mūsų ren- siuntinėjamas prenumerato- 
giamuose koncertuose. Daugu- riams. Galės jį įsigyti ir ri
mą jų tarnauja kitataučiams, botas skaičius dar neužsisakiu- 
tai jiems nesudaro didelio skir- šiųjų. Kaina 10 dol. Užsakę 5 
tumo. kai mums dainuoja, ir egZ šešta gaus nemokamai, 
nereikalauja atskirų repeticijų Rašyti autoriui: Jonas K. Ka
su koncerto rengėjais. jyS parję Ąve Bridgeport

4; Conn. Norintieji gauti kar
tu ir to paties autoriaus “Ne
priklausomos Lietuvos pini
gus" (kaina 5 dol.), abi kny
gas gaus už 13 dol.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
ISTORINIS LIETUVOS AL

BUMAS. Redaktorius A. Vilai- 
nis - Šidlauskas, technikinis 
redaktorius Vytautas Buzikas. 
išleido Nemuno leidykla 1959 
Chicagoje. Tiražas 800 egz.. 
268 psl.. didelio formato, iriš- 

Aš ta į kietus viršelius. su redak
toriaus įžanga, plačiais komen
tarais. Visas tekstas atspaus
tas lietuvių ir anglų kalbomis.

Mes visi gerai žinome, kad 
klasiniame koncerte, kokius pa
prastai rengia lietuviai, reika
lauja gerų kompozicinių kūri
nių, o ne tik liaudies dainelių. 
Jų galime girdėti gegužinėse, 
kituose pasilinksminimuose. Tik 
vienos liaudies dainos publikos 
nesutrauktų į koncertą.

Reikalaujama, kad solistas 
dainuotų arijas, išverstas į lie
tuvių kalbą. Tai būtų visai ne
sunku, bet dažnai nėra kam 
išversti, o jei ir išverčia, tai 
vertimai būna netikslūs, sun
kiai išdainuojami. Tokiu atve-.' 
ju daug geriau, kai arijos dai
nuojamos originaline kalba.

Gyvendami Amerikoje imki
me pavyzdį iš šio krašto. Ame
rikonai eina į koncertą ar ope
rą. kur dažniausiai dainuojama 
itališkai, prancūziškai ar vokiš
kai. Jiems nesvarbu kalba, bet 
pats dainavimas. dainininko 
balso kultūringumas, tobulu
mas. gražumas. Taip amerikie
tis pažino labai daug operų ir 
kitų kūrinių. Yra ir lietuvių, 
kurie moka daugybę operų ari-

Woodhaven 21, N. Y.
SENOVĖS LIETUVIŲ 

PINIGAI
Pirmas šios rūšies lietuvių

Man teko patirti iš koncertų 
rengėjų ir dainininkų, kad nie
kas neįsako, kokias dainas turi 
solistas dainuoti. Dainininkai 
patys susitvarko savo progra
mą. nes jie tam yra paruosti.

Atėnuose, Graikijoje, suras
ta garsaus skulptoriaus Fidijo 
dirbtuvė. Kasinėjimus atliko 
vokiečių archeologijos institu
tas Atėnuose. Rastas vienas di
delis puodas su įrašu:
priklausau FHijui". Manoma, 
kad tai Įrašyta paties skulpto- 

jų. Jos visada patinka. Jos ža- riaus ranka.



DARBININKAS

Už Tėvynę savo

bėtojas Vasario 16 proga. O jo

dienos uždarbio neišprašysi 
Baltui, kad būtų galima su
šelpti karo invalidą likusį Tė
vynėje, arba partizaną, išvary-

Vieni duoda, kiti prašo
Hartfordas savo duoklę atidavė su kaupu 

NINA GAILIūNIENĖ
Kartais labai graudžius, kartais 
beviltiškus —visados pilnus 
maldavimo pasigailėti.

Pradžia tų laiškų skiriasi. 
Prašo tai vaistų mirštančiam, 
tai papildomo maisto nusilpu
siam, tai šiltesnio rūbo plikam 
apdengti. O pabaiga visų laiš-

Gėlės. Vaišėms paruošti sta
lai. Laukimo pilna nuotaika. 
Rodos, tik reikia, kad jauna
vedžiai pasirodytų. Bet meilei, 
kuri du žmones nuveda prie 
altoriaus, reklamos nereikia. O 
čia per visą sceną didžiulėmis 
raidėmis išrašyta: "Tikroji moi* 
lė raiHdari darbais". kų- vienoda: “Broliai lietuviai t tą į Sibirą, kurie tikrai liejo

Aišku, čia kalbama apie tą gelbėkite! pasigailėkite1” savo kraują už Tėvynę”,
meilę, kurios išmokyti pats 
Dievas buvo atėjęs į žemę. Jis 
ir labai didelius pažadus pali
ko už tos meilės vykdymą. Net 
už stiklą vandens, paduotą 
Kristaus vardu, bus gausiai at
lyginta. Vis dėlto artime mei
lė tokia lepi, kad nepuoselėja- 
ma greitai miršta žmogaus Šir
dyje.

Balto visa veikla pastatyta 
ant žmogaus širdies. Todėl 
Hartfordo Balto skyrius teisin
gai apeliavo į artimo meilę, 
ruošdamas labdarybės vakarą 
savo 15 metų sukakčiai pami
nėti.

NE SAU PRAŠAU...
Baltas, kaip ir kiekviena šal- 

pos organizacija, turi reikalo 
su dviem žmonių grupėmis: 
kurie duoda ir kurie prašo.

Iš kun. L. Jankaus vakarie
nės metu pasakytos kalbos 
tuojau paaiškėjo, kad jis atsto
vauja prašančiuosius. Jo ugnin
gi ir tarpais aštrūs žodžiai tuo-

Jeigu į salę ateitų ta moti
na su mirštančiu kūdikiu ant 
rankų, kuriam laiške maldauja 
vaistų, arba gyvu skeletu vir
tęs Sibiro kalinys, arba kad ir 
tas nuo šalčio pasmėlęs apsku
ręs vaikutis, ir ištartų tik tą 
vieną žodį — pasigailėkite, au
kotų jam kiekvienas. Negalvo
tų nei vienas, kad jo doleris 
sunkiai uždirbtas, prakaitu ap
laistytas arba pačiam reikalin
gas. Lietuvis yra jautrus. Ati
duotų paskutinį dolerį užuojau
tos ašara palaistęs.

Deja, tie, kurie šaukiasi pa
galbos, yra už marių, už van
denėlių, kaip toje pasakoje. Jų 
visų prašymus turėjo savo šir
dyje kun.^L- Jankus, kai jis 
prabilo į hartfordiečius: “Ne 
sau prašau” ...

“Marmuro paminklais ir gar
be dar nei vienas alkanas pa
saulyje nebuvo pavalgydintas. 
Ir gražiais žodžiais vargo nesu- 

o__ ___r__ _ _____ _ __ ___ mažinsi.' O skambių frazių ne
jau pat parodė, kad čia kalba sigailime. Dideli pažadai leng- 
žmogus, kuriam kasdien tenka vai skrenda iš lūpų”.
skaityti prašančiųjų laiškus. “Eisim ir mirsim, kai ateis

savo kraują už Tėvynę”. -
“Vargas lapoja, vargas var

teliuose žydi — sakydavo lie
tuviška daina. Dabar jau nėra 
nei vartų. Ir bakūžė samanota 
nugriauta. Vargas lapoja ir žy
di visame krašte”.

“Ar žinai, kad buv. Lietuvos 
prezidnetas A Stulginskis kol
chozo bandą gano ant Nemu
no kranto? Ar žinai, kad buv. 
ministro pirmininko V. Čarnec
kio našlė, Amerikos pilietė, su 
vaikais, grįžusi iš Sibiro netu
rėjo kur prisiglausti? Visi trys 
jos vaikai yra nepagydomi džio
vininkai” ... griaudė kun. L. 
Jankaus žodžiai mirtinoje sa
lės tyloje.. -

Kam, kalbos besiklausant, 
neišsprūdo slaptas, bežodis ato
dūsis Viešpatie, už ką man 
laimė teko gyventi laisvėje?!, 

(Nukelta į 6 psl.)

PRIEŠ 20 METŲ spalio 28 Lietuvos kariuomenė perėjo demarkacijos liniją, žygiuodama j Vilnių. Pasieno 
policija piauna lenkų užtvaros barjerą. Nuotr. V. Augustino.

DAUGELĮ SESERŲ IR JŲ RĖMĖJUS
BROCKTON, MASS.

KIAUŠINIAI SU UOTU...
į rinką tos pat dienos surink
tus kiaušinius. Už tokius mo
kama brangiau. Krautuvininkai, 
norėdami brangiau parduoti 
turimus kiaušinius, tėvynės 
simbolį — liūtą su ilga uode-

(Atkelta iš 3 psl.) •
ir perdaug. O ir patys Centri
nės vadovai, atrodo, jau keli 
mėnesiai negali nė pažiūrėti į 
kiaušinį tradiciniams pusry
čiams. O ką jau kalbėti apie
pietus ir vakarienę. Vidutinis _

... i . . . rūpestingai nuskirta nuosuvartojimas krašte yra ketun _ '. . . ...
,. i Centrinei pristatytu kiaušiniusu puse klausimo kiekvienam , ,r , . r ... .., ~ 

•* t • i - i • 'ir parduoda, kaip ką tik is kai- zmogui per savaitę. Jei kiekvie- r . . . „ * • * --T - - * • mo atgabentus. Centrine tainas Britanijos gyventojas su- . ... .. ......... 4 . . pastebėjo. Ji pasiuntė bunusvartotų dar po vieną kiaušini r . 4 , /. . . .. . n . . . . ... ; specialistų detektvvų, kūneviršaus, krize butų nugalėta. I _ . r . .. ,
. . j • x r, * i " uosto, šnipinėja po krautuvestai propaganda ir muša. Bet ka- ’ r j r, ... ir suradę apgavystę, be pasi-zm, ar pavyks kas padaryti, ..... - j® 4 , ... /.v J e gailėjimo atiduoda kaltininkus

teismui bausti.
Kiaušinių krizė kvaršina gal

vą tiek Centrinės vadovams, 
tiek vištų augintojams. Pirmie
ji ieško naujų kelių. Kalbama, 
kad kiaušiniai bus paversti mil
teliais, kondensuoti Į dėžutes 
ir k. Vištų augintojai netiki, 
kad tokios priemonės išspręs 
^problemą”. Jie melancholiškai 
žiūri į brangias, dėslias vište
les, kurios nežinodamos nei 
krizės, nei premijų, nei pertek
liaus. neskaitydamos prie višti- 

krautuves jau yra dvieję sa- ninko sienos kabančio aplink- 
vaičię amžiaus. Taigi, nėra jau rašcio, deda kaip dėjusios, o 
švieži, ką tik iš gūžtos. O pir- laisvu laiku vaikščioja po viš- 
kėjos pageidauja šviežių. Ir jų tininko kiemą su gaidžiais.
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—Darbininkas kitą savaitę 
dėl Veteranų šventės, lapkričio 
11, išeis tiktai vieną kartą.

— Ispanų kalbos dėstytojas, 
galįs dar kaip šalutinę kalbą 
dėstyti prancūzų, reikalingas 
vienai kolegijai. Privalo turėti 
magistrą arba doktoratą arba 
doktoratui besiruošiąs. Taip pat 
tokiom pat sąlygom reikalingas 
vokiečių kalbai pagrindinai.

Platesnių informacijų galima 
gauti Darbininko redakcijoje.

— Rytų Honduran specialis
tų delegacijai pasiųsti ir ištirti 
kūrimosi sąlūgom surinkta ar
ti 300 dolerių Įnašais ir pasi
žadėjimais. Tokios sumos pa
kaktų vienam asmeniui — ke
lionei ir savaitei laiko Hondū
re. Reikėtų bent 2 - 3 asmenų 

žemės ūkio specialistų. Pri
tarę šiai idėjai gali kreiptis ir 
aukoti draugijai kūrimosi Hon
dūre. Iždininko adresas: M. 
šlapšys. 2200 32nd Place, S. 
E. Washington 20, D. C.

Stasio Būdavo romanas “Rūs
ti siena” jau baigiamas spaus
dinti. Pasirodys dar šį rudenį. 
Leidžia Rūtos leidykla Kanado- " ' 
je-

Dr. Antanui ir Galinai Ma- t- 
celytei Sužiedeliams, spalio 30 
gimė pirmoji duktė Jolanta - 
Kristina. A. G. Sužiedėliai gy
vena Chiliicothe, Ohio.

Tomas Kaminskas, gyv. 184 
Perry St. Stoughton, Mass. pri
imtas į JAV aviaciją spalio 14.

— Knygų išpardavimas, ku
rį paskelbė Gabijos leidykla, 
bus iki gruodžio 31. Didelis pa
sirinkimas knygų su 25 iki 90 
proc. nuolaida. Prašykite sąra
šų šiuo adresu: Gabija, P.O.B. 
355, Wyandanch, N.Y.

APIE DU SCNUS,
Piknikų sezonas jau seniai 

praėjo. Vfeų užmirštas. Neuž
miršo tik Brocktono seserys 
savų rėmėjų, kurie visada su
rengia paskutinį didįjį pikniką 
Darbo šventės metu. Kol apsi
tvarko, kol visas sąskaitas su
veda, praeina dar koks mėnuo. 
Ir tada rengėjai sukviečiami 
įspūdžiais pasidalyti, pasitarti 
dėl kitų metų, išgirsti seserų 
padėkos. Dėl tos padėkos tik
rai neateitų tie kuklūs darbi
ninkai, jei nebūtų seserų kvies
te kviečiami. Šįmet jie buvo 
sukviesti spalio 18. Pradžioje 
išgirdo motinos Cecilijos nuo
širdžią padėką, pabaigoje ka
peliono kun. J. Švagždžio pa
saką, o tam tarpe išklausė pra
nešimų. Susirinkimui ir vai
šėm svadovavo rėmėjų ilgame
tis pirmininkas prel. Pr. Juras. 
Jis buvo pasveikintas su- nauju 
pakylėjimu, šį kartą pradėki- Amerikoj asesorių. Ir tokių 
me nuo antro galo.

sienas ir išvesti jas iki stogo. 
Po stogu suėjus, jau lengviau 
ir aukas rinkti vidaus įrengi
mui. Patyrimas ir lietuvių dos
numas geriem darbam rodo, 
kad langai, suolai, altoriai pa
sistato tartum patys. Jie atžy
mimi aukotojų vardais.

Stakutienė iš Bostono išreiš
kė pageidavimą, kad koplyčios 
statymą lietuviškųjų parapijų 
klebonai priglaustų prie savo 
širdies, paskirdami parapijose 
po vikarą tiem rūpesčiam, kaip 
buvo su vienuolyno pirkimu. 
Reikėtų labiau Įtraukti ir jau
nimą. Gražus yra darbas 
vo garbei statyti -namus.

PIŪTIES DARBININKŲ 
TEBĖRA MAŽA

Dar gražesnis darbas Dievui 
tarnauti. Viešpats tebesišaukia 
piūties darbininkų. Ir lietuvių 
tauta, apgaubta kitataučių šia- 

' .... , . . me krašte, ju labai reikalinga,moterų Dzūkija davė Amerika,. K<m Vembrė/ kuris * 
serų piknikus vis atveža Stough- 
tono lietuvių, būrį, kėlė minti 
imtis organizuoti lietuvaitėm 
vasaros stovyklas. Gal pavyktų

Marijanapolio žinios
Ateitininkę šventė

Pradedant naujus akademi
nius metus Marianapolio moks
leivių ateitininkų kuopa spalio 
23 suruošė Kristaus Karaliaus 
šventę — minėjimą. Puikiai 
išpuoštoje lapais ir spalvingais 
vaizdais salėje įdomią kalbą pa
sakė Tėvas Juozas Dambraus
kas, MIC, Marianapolio namų 
vyresnysis, paaiškindamas pri
vačių mokyklų svarbą Ameri
koje ir ateitininkų rolę atnau
jinti visą Kristuje. Sigitas Lei- 
monas, SAS Centro Valdybos 
pirmininkas, supažindino' su 
studentų ateitininkų pasiruoši
mo darbais 1960 metų jubilė- 
jiniam kongresui miiyėti. Aure- 

. lija Kucinaitė, SAS Putnamo 
draugovės pirmininkė, paskai
tė referatą, konkrečiai nurody
dama Kongreso pasiruošimui te
mas ir programą.

Po kalbų sekė dainų progra
ma, kurią išpildė Putnamo lie
tuvaitės studentės ir mokslei
vės sudainuodamos “žengia 
ruduo”, “Rudenėlis” ir “Viole
tą”.

Užbaigus dainų rečitalį bu
vo šokiai. Programa baigėsi 
gražia nuotaika. (Nav.)

čia

Tik uolioji seserų rėmėja 
VVorcestery, B. Milerienė, tuo 

-nebuvo visai pa te n kinta. "Iš
kvietė Bostoną, Brocktoną ir 
Worcesterį varžybų:’ padaryki
me kitiem metam 10,000! Gi 
bus penkiolikos metų jubilė- 
jus.

ANT SUKAKTUVIŲ 
SLENKSČIO

“Kitais metais rinksimės
penkioliktąjį kartą” — pranešė 
Julija Jėkavonytė, kurią visas 
miestas vadina žulia. Brockto- 
nas be jos nesilaikytų. Ji su
renka pinigus visiem miesto 
reikalam; žinoma, iš to paties 
miesto, kad vėl jam atiduotų. 
Mat, yra mokesčių departamen
to viršininkė; sakoma, viena 
tokia moteris asesorė iš visų

Die-

Linksma trijų veiksmu ko
medija “Auręlia ridge from 
Hemlock bridge” populiariosios 
scenos veikalų autorės Bert 
Stoner bus vaidinama 8 kartus 
nuo lapkričio 21 iki lapkričio 
29 Carl Fischer Hali, 165 West 
57th St., Manhattan, N. Y., 
Gotham vaidintojų trupės, va
dovaujant’ Leonard Petri. De
vyni geriausi aktoriai, nauji rū
bai, naujos moderniškos deko
racijos veikalą daro labai pa
trauklų.

J. Sav. L
The PLAYHOUSE West Orange

Group Bookings now being taken for 
Churches - Schools - Organizations

Special Accolade! Legion of Decency 
Franz VVerfel’s Masterpiece

vyzdingas.
Gal tai pasaka, gal realybė? 

Sukviestiem seserų talkininkam 
aišku buvo tik tai, kad seserys 
stengiasi įgyvendinti jų norus: Art Theatre Free Parking

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

ninkės turi ir kitų argumentų. 
Kiaušiniai pažymėti liūtu su 
ilga uodega, kol pereina surin
kimo punktus ir visokius tyri
mus bei rūšiavimus, atėję Į

Žmogaus apetitas, atrodo, 
prarado logiką. Kai kiaušinių 
trūko, jie buvo grobstomi, o 
kai dabar galima gauti kiek 
nori, imta jais bodėtis, šeimi-

viškos parapijos surinko, kad 
seserys tik joms tarnautų. Tai 
tau ir lietuviai! Žino, ko nori, 
ir padaro.

TĖVAI REDEMPTORISTAI 
IR BROLIAI

nes pagal statistiką keturi su 
puse kiaušinio galvai yra mak
simumas, kuris viršyti bus sun
ku.

(Skelb.)

TURĖJO-TĖVAS DU SŪNUS norS JaU Amerika augin0’ 0 tė‘ 
Kapelionas kun. J. Svagždys, vas mokė' Ji v~vkdė savo tėv0 

savo metus žymįs jau dviem norus - - • 
septintukais, priminė du sūnus, 
teikusius dovanų tėvo vardi
nėm. Vienas Išlakstė visas mies
to krautuves, kol surado dova
ną. Antrasis jos neieškojo. Tė
vo vardinėse buvo svečių, bu
vo kaimynų, buvo ir tų dvie
jų sūnų mokytojas. Pirmasis Į- 
teikė dovaną, dėkodamas tėvui 
už leidimą į mokslą. Tėvui pa
tiko toji dovana, ir svečiam pa
tiko gėrėtis sūnumi neužuomar- 
ša. O antrasis? Jis tiek tepa
sakė: “Nieko nenupirkau, nes 
ką būčiau bepirkęs, būtų iš tė-

Viršininkas New Havene

New Haven, Conn., šv. Ka
zimiero lietuvių parapija minė
jo savo auksinį jubilėjų Kris
taus Karaliaus šventėje. Iškil- 

’mėse dalyvavo Marianapolio na
mo viršininkas Tėvas Juozas 
Dambrauskas, MIC, kuris sakė

gauna iš tų vištų augintojų, Kaip ir žmonės, kurie yra visa pamokslą. Šiai parapijai per 
kurie nepriklauso Kiaušinių kuo patenkinti ... ilgus metus tarnauja Mariana

polio tėvai marijonai. Mžk.

Dabar vykdo norus vienuo
lyno, kuriam padėjo Brocktone pažadinti norinčių būti sesė- 
įsikurti. Ir čia prisiminė: kai 
reikėjo už tą vietą mokėti 
65.000, paskolos tegauta, 45. 
000. Iš kur paimti trūkumą? 
Paskolino dabartinis Bostono 
kardinolas R. J. Cushingas. Pa
skolino ir manė, kaip į van
denį Įmetęs. E, tie neturtingi 
lietuviai, ir dar seselės kažkur 
iš Pennsylvanijos anglių kasyk
lų! Pajuodusios, suskurdusios. 
Nustebo kardinolas, tada arki
vyskupas, kai per trumpą lai- 

čio pinigų. Ar nebus tėčiui jam grąžino 25.000. Lietu- 
džiaugsmo, jeigu ryšiuos! įgy
vendinti pamokymus, norus ir 
troškimus, kurių tėtė turi”. Vi
siem patiko tokia nepaprasta 
dovana, o mokytojas pridėjo, Per pastaruosius 12 metų, 
kad tasai sūnus labai uoliai kai iš eilės generalėm motinom 
mokosi, yra tvarkingas ir pa- buvo Ligorija ir Anunciata 

(dabar abi Amsterdam. N. Y.), 
vienuolynas labai išaugo: Įsi
kūrė naujos mokyklos Lawren- 
ce, Worcestery, New Britaine, 
Amsterdame; aptvarkyti ir riau-

rim? Tik suartėjimas patrau
kia, kaip mišių berniukus būti 
kunigais. O lietuvaičių seserų 
mums labai reikia, kad išlai
kytume lietuvių rankose savo 
aukomis statytus vienuolynus 
ir kurtas mokyklas. .Kitaip tos 
mūsų aukos ir triūsas nueis 
kitiem.

Seserų rėmėjai skirstėsi pa
siryžę dar daugiau triūsti, kad 
paremtų Nukryžiuotojo Jėzaus 
seseris, kurios įsisteigė religi
niam lietuviškam darbui dirb
ti ir ligi šiol dar gražiai jį at
lieka, tarnaudamos Dievui ir 
siekdamos savo asmeninio to
bulumo. Susirinkime buvo dar 
prisimintas šios kongregacijos 
steigėjas kun. Alfonsas Urba
navičius, vienuolis pasionistas. 
miręs prieš dešimtį metų.

(V. S.)

Ieško jaunų amerikiečių, dvasiškai 
nusiteikusių aukai, ir turinčių stip
rių valių, aukotis ^ganymui labiau
siai apleistų sielų. Tėvai Redempto- 
ristai dirba J. A. V-se. Vak.. Indijoje. 
Brazilijoje ir Paragvajuje.
Kas norėtų platesnių informacijų, 
prašoma raštu kreiptis j
Rev. FRANCIS J. EAGAN S. S. R.

Directrtr of Vocations
The REOEMPTORISTS FATHĘRS
5 East 74th Street, New York 21,

Tel.: RH 4-8840

Centrinei ir pristato kas rytas

kad šis lietuviškas vienuolynas jai pastatyti senelių namai; į- 
augtų plėstųsi ir klestėtų Die- rengtos vienuolyno kapinės; ap- 
vo garbei ir lietuvių tautos la
bui!

AUKŠTAS VYRAS IR 
DIDELI SKAIČIAI

Nedidelis Brocktono miestas 
savo taryboje turi didžiausį ū- 
giu vyrą — Ipolitą Moncevičių, 
kurį visas miestas vadina Hi
piu. Jis jau kelinti metai iš ei
lės vadovauja seserų piknikam. fon<jas 
Negalima būtų pasakyti, kad Hi
pis tebeaugtų, nes auga jo vai- SUEIKIME PO STOGUI 
kai. bet daug nuostabiau, kad Seserų rėmėjai buvo po sto- 
kasmet auga tų piknikų su- gu, kai vaišinosi ir dabartį su 
renkamos sumos. Vis viena ki- praeitimi minėjo, bet ne po kop
ta šimtinė prisideda. Kai šie- lyčios stogu ... Seserų rėmė- 
met pasitaikė gražus oras, o vi- jų pirmininkui prel. Pr. Jurui 
si talkininkai triūsė iš pasku- tai labai rūpėjo ir rūpi. Išreiš- 
tiniųjų. tai persirito per šešis kęs padėką Julijai Jakavonytei 
su puse tūkstančius. Graži do- už nuolatinę ir visokiaropą pa- 
vana tėvui; atsiprašau: motinai galbą vienuolynui nuo pat pra- 
Cecilijai, kuri už tai labai dė- džios, toliau pabrėžė, kad pats 

laikas pradėti statyti koplyčios

sodytos aikštelės; iš garažo pa
daryta graži salė, kitame Įkur
tas prel. Pr. Juro pastangom 
“Alkos” muzėjus; įgyta ūkiui 
daugiau žemės ir namai; pra
dėta rengti mergaitėm ir mo
terim rekolekcijas, pavasarinės 
vaikų dienos (Marijos procesi
jos). užplanuota statyti koply
čią ir jai surinktas nemažas

Ateina laikas pasakyti sau pačiam, 
kad jau gana geras biznis ir veda
mas be sunkumu, bet kai žmogui 
priartėja tam tikras amžius, reikia 
atsisveikinti nors ir su geriausiais 
dalykais.

PARDUODU TABOR FARM
Tabor Farm. Sodua. Mich.. vasar- 
viet* yra 100 mylių nuo ChicaRo, 
III., ir 10 mylių nuo Bcnton Harbor. 
Mich.
Pagrindiniam jmokėjimui reikia j- 
nešti $125.000.00. Ūkiniai sumai la
bai lengvos išmokėjimo sąlygna.
Susidomėjusiems ptisiųsiu reikalin
gas informacijas ir literatūra.

JUOZAS BACHUNAS. Sav. 
SODUS. MICHIGAN

WATCHIhG

YOU?
BURGLARS are on (ookou*. 
Perhaps watęhing your home ... 
Right this minute? 
Oon t take chances.
You need Burgiary kisurance! 
Calljis...
Right th:$ nvnu1

ALBE*T F. PETERS
Office:

118-55 OUEENS BLVO. 
FOREST MILLS. N. Y.

Vlrginia 3-1477



DARBININKAS

OPERETĖS CHORAS, diriguodamas muz. M'. Cibo. šiemet dalyvauja Balto koncerte, kuris bus lapkričio 
15 Apreiškimo parapijos salėje.

Pop. Leonas III, miręs 1903. 
vieną kartą priėmė audienci
joje šiaurinės Italijos nusipel- 

J__ uusi_Bažnyčiąį veikėją. Tasai
dėkodamas kalbėjo: “Jūsų šven
tenybe, kokia man laimė, peš 
abu Jūsų pirmatakai manęs ne
norėjo priimti; ir vienas ir ant
ras tuojau mirė”. Leonas XIII 
atsakė: “Jeigu būčiau žinojęs, 
nei aš nebūčiau priėmęs".

Franko, Ispanijos diktatorius, 
yra aistringas žuklautojas. Kar
tą jis užgriebė tiek žuvies, 
kad laivas kone skendo. Vienas 
iš jo priešininkų pasakė: “At
stok nuo mūsų, viešpatie, nes 
mus ima baimė dėl tokio valks
mo . žuvies”.

Selwyn Lloyd, Britanijos už
sienio reikalų ministeris. šią 
vasarą atostogavo Ispanijoje.

• Costa Brava. Viešbuty jam buvo 
V”* pristatytą-' artistė ^Elizabeth 

Taylor. Ministeris paklausė: 
“O kas ji tokia?“

Dr. Vittorio Voronese yra ge
neralinis sekretorius Jungtinių 
Tautų komisijos (Unesco). ku- 

; ri sprendžia klausimą, kas rei- 
- kės ateity daryti su didėjan

čiu žmonijbs prieaugliu. Voro- 
nese pareiškė: “Tai mano as
meninis rūpestis". Jis turi 11 
vaikų.

Vilhelmina, buvusi Olandijos 
karalienė, dabar 78 metų, pa- 

’ rašė laišką vienam laikraščiui, 
kuriame buvo Įdėtas Chruščio
vas su taikos angelo sparniu
kais. Vilhelmina pastebėjo: “Ne
galima to daryti net ir juokom. 
nes tai ne Chruščiovo, o ange
lo išniekinimas".

Hartfordas savo duoklę atidavė
(Atkelta iš 5 psl.) 

— tas niekados neišmoks bū
ti dėkingas Apvaizdai už duo
ta lengvesnę dalia. 
TURI ^AUSIS/ BET NEGIRDI,

TURI PINIGŲ, 
BET NEDUODA

Lietuviškoji Amerikos vi
suomenė žino vargus likusių 
už geležinės - uždangos. Kodėl 
dažnai taip šaltai reaguojama 
į prašymus aukoti Baliui. Ko
dėl iš 2.000 Balfo laiškų, iš
siuntinėtų Brooklyno lietu
viams. atsako tik keturi ar pen
ki šimtai? Į tai atsakymą davė 
Hartfordo lietuvių parapijos 
vikaras kun. B.. Benesevičius 
evangelijos žodžiais: “Turi au
sis. bet negirdi", turi pinigų, 
bet neduoda. Jeigu liga, nedar
bas, ar kokia kita nelaimė dar 
neištiko Amerikoje gyvenančio 
lietuvio, ačiū Dievui, kiekvienas 
turi tiek, kad galėtų paaukoti malonę, kad esame sveiki, esa- 
porą doleriu Balfui. me s°tūs. saugūs ir laisvi, kad

“Jeigu Balfas susilikviduos, turime laimės gyventi šitame 
atsiminkite, kad kur nors mirs turtingame ir svetingame kraš- 
lietuvis. Ir jūs už tai būsite at- te •

CONFUSED
Man’s confused.
Facing Iaw suit.
Has Insurance būt no Agent 
Poor soul. Mušt call someone. 
Būt who? Confusion natūrai. 
Morai? Buy Insurance 
from local Hartford Agent 
That’s us.
Deal person to person.
Call us, day or night.

ALBERT F. PETERS 
Office:

116-55 OUEENS BLVD. 
FOREST HILLS. N. Y.

Vlrginia 3-1477

HMUCR tCC:i . ; -• CMMMY

neaišku kodėl. Vieni sako, kad 
buvo gerai išreklamuotas, kiti 
— kad kun. L. Jankus atvyko 
iš Balfo Centro, treti — kad 
Vitalis Žukauskas publiką su
traukė. Jeigu būtų nepasisekę, 
kaltininkai būtų aiškūs: du ar 
trys asmens iš Balfo valdybos 
narių.

Rengėjai kukliai visą pasise
kimą skiria Hartfordo lietuvių 
kolonijai. Jie buvo dosnūs ne 
žodžiais, o doleriais.

Hartfordo skyriaus sekreto
rius P. Gailiūnas, skaitydamas 
Balfo 15 metų veiklos apžval
gą, išreiškė pageidavimą, kad 
toks Balfo labdarybės vakaras 
virstų kasmetine tradicija Hart
fordo lietuvių kolonijoje. “Te
gul kiekvienas lietuvis jaučia 
pareigą atiduoti kas metai Bal
tui savo auką. Tai bus tik ma
žas procentas už Viešpaties

JEIGU NEBŪTŲ PASISEKĘ ...
Kai prancūzų gen. Foch lai

mėjo lemiamą pirmo pasauli
nio karo mūši, atsirado tokių, 
kurie pradėjo generolo nuopel
nus priskirti kitiems. Kartą vie
nas generolą atvirai paklausė: 
“Tai kam pagaliau priklauso 
garbė už 
Generolas
priklauso, nežinau, bet gerai ži
nau. kad negarbė už 
mėjimą būtų tekusi 
n am".

Panašiai atsitiko
Hartfordo skyriuje. Balfo lab
darybės vakaras davė gryno

mūšio laimėjimą?", 
atsakė: “Kam garbė

jo pralai- 
man vie-

ir Balfo

FSTIVAL R'STCRANAS IR BARAS
VACYS .STEPONIS, savininkas

40 I'ast 26th Street, New York City, N. Y. 
Tel. MU 3-2928

GERI PIETUS IR VAKARIENĖ — JAUKUS BARAS

sakingi" — rimtai Įspėjo kun.
B. Benesevičius. ir čia pat pa- Rochester, N. Y. 
siūlė paleisti aukų lapą, kad Paskutiniais dviem metais s€_ 
ne; vienas nepaliktų sales ne- nosios kartos lietuvjų mjrUn. 
paau 'ojęs. gumas labai padidėjo. Nedidelė

Rochesterio lietuvių kolonija 
pereitais metais neteko net 31 
nario. Šiemet per devynis mė
nesius jau mirė 33; kai kurie 
jau sulaukę gilios senatvės. 
Kotryna Žalkauskienė 78 me
tų. Petras Bliudnikas 53. Sta
sys Mockevičius 70. Antanas 
Labeika 72. Jurgis Kazlauskas 
72. Petras Petkevičius 68, Eleo
nora Vildžiūnienė 68, Juozas 
Sviderskas 69, Antanas Sivins- 
kas 76, Kazys Ragauskas 82, 
Antanas Senkevičius 89. Ago
ta šipailienė 74. Adelė Berna- 
tauskienė 74. Uršulė Jokšienė 
70. Jonas Devonis 88. Juozas 

pelno arti 600 dolerių. Vadi- Kunkulis 79. Mykolas Jokubo- 
nas. labai pasisekė. Ir dabar njs ęg Juozas Mocejūnas 73, 
__________________________ jo sūnus Juozas Mocejūnas 48.

|| Jonas Torpušis 84. Marijona Sa
vickienė 86. Adolfas Virbulai- 
tis 63. Antanas Novidanskas 
68. Antanas Ivaškevičius 66, 
Bernatonienė 74. Antanas De
vonis 79. Kazimieras Ragauskas 
79. Rapolas Stungurys 70. Ma
rijona Burkunaitytė 16. Blan- 
che Vilimienė 49. Domininkas 
Beganskas 80, Jonas Šatas 70 
metų.

Visų mirusių šeimoms reiš
kiama gili užuojauta. K. 2.

Amerikiečius kaltina ir
Gvatemala

Sale* vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 200 žmonių

MFTTI VIV SUSIRINKIMAMS SALĖ NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienas bus sutiktas

Guatemalos prezidentas pa
skelbė spaudoje, kad amerikie
čių grupė su kai kuriais labai 
Įtakingais asmenim (pavardžių 
neminėjo, bet suminėjo vieną 
senatorių) organizavo Guate- 
inalos bombardavimą iš oro. 
Tai buvę 16 kartų. Ta ameri
kiečių grupė esą šalininkai bu
vusio prezidento, kuris leido 
kairiesiem rengti perversmą. 
Amerikos vyriausybės Guate
malos prezidentas dėl to ne
kaltino.

LOS ANGELES. CALIF.
Amerikiečiai sužavėti komp. 
Br. Budriūno kūriniu

Los Angeles apygardos res
publikonų pobūvyje spalio 17 
pasirodė su savo dainomis 
komp. Broniaus Budriūno va
dovaujamas vyrų oktetas “Dai
na” ir solistė He’en Swaggart. 
Ypatingai visiems amerikie
čiams patiko vyrų okteto ir so- Į 
listės Helen Svvaggart atlikta 
komp. Broniaus Budriūno dai
na “Mano protėvių žemė”. Me
ninėje programėlėje pasirodė 
tik lietuviai. Programos prane
šėja buvo studentė Nida Bal
sytė; Vakarienę-ir susirinkimą- 
suorganizavo L. Valiukas.

Laimėjo lietuvių remiamas 
kandidatas

Liepos mėnesi mirė didelis 
lietuvių draugas, Kalifornijos 
legislatūros narys Seth John
son. Jo vietai užimti lietuviai 
rėmė respublikoną Chet Wolf- 
rum. Los Angeles policijos ka
pitoną. Buvo sudarytas specia
lus lietuvių komitetas, kuriam

TAUTIEČIAI
Pasinaudokite proga ir pasiųskite šventėms dovanų savo 
artimiesiems į LIETUVĄ

Šiam tikslui Jums sąži
ningai ir daug pį_gia,u., negu kur. kitur, patarnaus:

Londono Lietuvių Prekybos B-vės
ATSTOVAS -

JONAS DAUGIRDAS
337 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N.

EV 4-1232 EV 7-4940
--------- REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKIKITE —

Y.

Labai svarbus pranešimas visiems tau 
tieciams, kurie siunčia siuntinius į 

Lietuvą arba į kitus kraštus.

2.

3.

4.

5.

6.

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 neimame 
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’/ž jardo su priedais.... . $49.90
Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai, 
kiekvienas po 3M> jardo ir 2 poros vyriškų, arba mo
teriškų batų .... .........       $59.90
Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai, 
kiekvienas po 312 jardo ir 2 vyriški, arba moteriški 
vilnoniai megztiniai ..............    - $59.90
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
Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Viso 2 gaba
lai, kiekvienas po 31’ jardo su priedais ir 1 skustuvas.
1 plaukams kirpti mašinėlė, 1 rėžtukas stiklams piauti 
su tikru diamantu ir 2 poros batų ............  $69.90
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 31/3 jardo, vietinės gamybos medžia
gos kostiumams, viso 4 gabalai, kiekvienas no 31 2 iardo 
ir 2 vvriški. arba moteriški vilnoniai megztiniai $79.90

9. Angliškos vilnonės medžiagos paltarhs. Viso 2 gabalai,
kiekvienas no 3 jardus, vietinės gamybos medžiagos kos
tiumams, viso 4 gabalai, kiekvienas po 3’2 jardo. 2 vy
riški. arba moteriški megztiniai-vilnoniai ir 2 poros vy
riškų. arba moteriškų batų' .....     $89.90'

10. Angliška vilnonė medžiaga naltui. Viso 1 gabalas — 3
jardai, angliška vilnonė medžiaga kostiumui, viso 1 ga
balas 3 1 /3 jardo, vietinės gamybos medžiagos kostiu
mams. viso 4 gabalai, kiekvienas po 3’2 iardo. moteriš
koms suknelėms medžiagos, viso 4 pabari, kiekvienas 
no 4 jardus. 2 vvrišktis, arba moteriškus vilnonius meg-z- 
tinins ir 2 poras batu .... . .... .... ............................  $99 90

I aukščiau paminėtas kainas įeina visos išlaidos ir prista- 
tvmas Lietuvon, taip kad gavėjui nieko nereikės primokėti. 
Mes imame taip nat nilnų atsakomvhe. k’d adresas r-us 
]v<nai tas narnas medžiagas, kurias Jū«: už<-pt’ėfe. v’'’’ siun
tiniai vra andraiisti ir ju nristatvmas garantuotas. Prie šm 
siuntiniu Jūs galite nanildomai u’sisakvti kas tik Jums 
natinka ir vf tai reikės primokėti tik užsakomo daikto 
ver+ę ir muitą.

Panildomn informacijų reikalu, prašome pn1ank-«-p 
rašvkite lietuviškai ir Jūs gaubte •’nočji-r’n lie*n- 

višką atsakymą. Linkėdami Jums inso geriausio, 
reiškiame pagarbą

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

Antanas Ust j ana uskas
Vedėjas.

1959 m., lapkričio 3 d./nr. 74.

vadovavo komp. Bronius Bud- 
riūnas. Rinkimus spalio 20 lai
mėjo Chet Wolfrum.
Padaryta sunki operacija Koje
lienei

Spalio 20 padaryta sunki o- 
peracija Juozo Kojelio žmonai, 
kuri po šios operacijos turės 
išbūti apie šešias savaites tb-

voje. Juozas Kojelis yra vienas 
iš aktyviųjų Los Angeles lie
tuvių. varąs platų barą visuo
meninėje bendruomenės veik
loje; jis yra taip pat vienas iš 
“Lietuvių Dienų” žurnalo re
daktorių. Kojeliai augina potą 
dukrų — Dainą ir Rasa ir sū
nų Liną/

DOVANOS GIMINĖM

KALĖDOM IR NAUJIEM METAM 
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

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

• vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo. ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS ^VILNO
NĖS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
ITT TO galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IX. UI l ėiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

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

r™™. ...... r----7^—"i
► Dėmelio! ? D ė m J
\ MERCURY Parcel&TradingCo. į 

į 943 Elizabeth Avenue ELIZABETH, N. J. j
Phone: ELizabeth 4-7608 <

Atidarė Elizabethe naują skyrių siuntiniam į LIETUVĄ, < 
UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus. <

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS t
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei mo- < 
teriškom eilutėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų J 
užtiesalai ir k. J
Priimami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, 4 
kalbanti įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus pa- < 

tarnavimas. Kviečiame jus tapti mūsų klijentais. <

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

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y. } 
Krautuvė: 75 East 7th Street, Tel.: OR 4-3930 J 4 

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai į
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje «

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

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

Tel.: AL 4-8319

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi dide’į pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(vvholesale) kainomis.

K & K FABRICSj 1153 EasI Jersey Street, Elizabeth. N. f.
t Telefonas: ELizabeth. 4-1711 .

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

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

:• moterų eilutėm. apsiaustom, suknelėm ir kt. 
yra angliškos ir vietinės vilnos, ši ko ir medvilnės.

Specialiai žemos kc.Inns tiems, 
kurie siunčia audinius j užs’cnj.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klientam. Prašomo užeiti ir pasižiūrėti!



DARBININKAS

THE FOĘAOWINO HOTELS HAVE SPLENMD .

VERY BEST IN HOTEL AOCOMODATIONS.

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

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

PATIO MOTEL — MONTICELLO, N. Y.
36 ROOMS — TELEVISION — PARKING 
Special Rates To Religious Groupes 
Monticello 2890.

HOTEL MANSFIELD — 12 WEST 44th STREET. N. Y. CITY near 
TIMES SQUARE - U. N. - SHOPPING DISTRICT - RADIO CITY - 
THEATRE8 - BROADVVAY - EMPIRE STATE BUILDING 
Moderato Rates — MU 2-5140

PAULS RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES____

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Wine & Liųuor Store
322 Uniųn Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

Tel: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

SPEOAL NOHOB TO OUR MANY OUT-OF-TOWN 
CATMMJKJ GR0UP8 WHO WILL BE SPJENMNG SOME

THE GLENMERE HOTEL — CHESTER, N. Y.
40 ROOMS - AMERICAN PLAN - SPECIAL. RATES TO RELIGIOUS
GROUPES ’ _ __  __ __ ____

__K. Yv City Direct Lin®—CA~5-H6r ’

HIPNOZĖ IR SPORTAS
Anglijoje stebimasi, juokia

masi ir piktinamasi hipnotizuo
tu sportu. Ar toks sportas yra 
sportas? Paliekame tą klausimą 
spręsti specialistam sportinin
kam. Gi pats reikalas yra toks.

Gloucesterio miesto futboli
ninkų komanda įsigijo nepap
rastą “trainerį” — hipnotizuo
toją. Juo yra Mr. Henry Blyn- 
the. Jis sustato komandą, įsa
ko užlaužti už galvos rankas 
ir įteigia: "Jūs turite tiek e- 
nergijos, kad galite sutriuškin
ti visas komandas ir mūsų * 
miestą išgarsinti visoje Angli
joje”. Pasekmės: ligi šiol toji 
“Gloucester City” komanda lai
mėjo visas ' rungtynes. Dėlto 
misteriui hipnotikui kartais rei
kia būti prie kamuolio vartų 
ar visai arti. Kai vieną kartą 
jo nebuvo, komanda prakišo 
1:2. Kad pertraukų metu fut
bolininkai galėtų atsigauti, jie 
pamiega valandėlę stovėdami. 
Bet ar tai yra sportas? Tegu 
sprendžia, kas sportuoja.

DISPLAY

Kandidatai Kat Federacijos Valdybai
ALR Kataliku Federacijos se

kretoriato pranešimas
Amerikos Lietuvių Romos 

/Katalikų Federacijos seimas į- 
vyks lapkričio 27 - 29 Commo- 
dore viešbuty, New Yorke. 
Šios 
(paragrafas 6, poskyrius I) sa
koma, kad kandidatus į būsimą 
Katalikų Federacijos centro 
valdybą nominuoja skyriai po 
9 asmenis ir kad kandidatų są
rašą sekretoriatas paskelbia 
spaudoje bent 30 dienų prieš 
kongresą. Federacijos sekreto
rius jau veik prieš du mėne
sius išsiuntinėjo visiems Fede
racijos skyriams ir apskritims 
paraginimą nedelsiant tą pa
reigą kaip galima greičiau at
likti. Sekretoriatas laukė atsa-. 
kymų iki paskutinio momento. 
Iki šios valandos teprisiuntė 
nominacijas šie apskričiai bei 
skyriai: Chicago, UI., NewYork- 
New Jersey; Waterbury, Conn.; 
Detroit, Mich.; Boston, Mass.; 
Norwood, Mass.; Lawrence, 
Mass. Nominuoti į Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos būsimą centro valdybą 
šie asmenys:

Prel. Ignas Albavičius, Mar
celė Andrikytė, Aleksandras 
Aleksis, prel. Jonas Balkūnas, 
kun. Jonas Borevičius, S.J., kun. 
Viktoras Dabušis, dr. Adolfas 
Darnusis, Stasys Dzikas, Oonas 
Grigalius, kun. Longinas Jan
kus, prel. Pranciškus Juras, 
kun. dr. Antanas Juška, Dona 
Kaminskienė, dr. Petras Kala
dė, Genovaitė Kaneb, Kazimie
ras Krušinskas, Vaclovas'Kuz
mickas, Filomena Manelienė, 
Antanas Masionis, kun. Vaclo
vas Martinkus, Kazimieras Moc
kus, dr. Ona Labanauskaitė, 
Juozas Laučka, dr. Juozas Lei- 
monas, Stasys Lūšys, kun. Vac
lovas Paulauskas, Antanas Ru
dis, kun. Juozas Sakevičius, 
MIC, Jonas Sakevičius, dr.

Vladas Šimaitis, Leonardas Ši
mutis, Justas Určinskas, Pranas 
Vainauskas, Jonas Valaitis, Vy
tautas Volertas ir dr. Vytautas 
Vygantas. Nominuotų pavardės 
yra surašytos abėcėlės tvarka, 

organizacijos įstatuote šį pranešimą maloniai prašo
me visus Amerikos lietuvių ka
talikų laikraščius persispaus
dinti.
Chicago, 1959 spalio 29

Kun. dr. Antanas Juška, 
Amerikos Lietuviu Romos Ka
talikę Federacijos Sekretorius

CAROLINA CREST HOTEL — 131 SO. NO. CAROLINA AVENUE, 
ATLANTIC CITY, N. J.
100 Rooms — Reasonable Rates — Special Rates to Religious Groupes
ATIantic City 5-5015

COLTON MANOR — ATLANTIC CITY, N. J.
Just off Boardwalk on PENNSYLVANIA Avenue. — Delicious Food 
Parking - Entertainment. — Reasonable Rates - Special Rates to 
Religious Groupes. ATIantic City 4-1151.

NURSING SCHOOLS REAL ESTATE

81 Spring Šių New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S I jęiJOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

EŠTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

Stou^htono žinios

- Detroit,/Michr
šeštadieninė mokykla

Šiais metais Detroito apylin
kės globojama šeštadieninė mo
kykla mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 12; mokosi 127 moki
niai. Mokyklos vedėjas yra 
Vincas Misiulis, kapelionas — 
kun. K. Simanavičius. I skyriu
je moko seselė M. Kristina, 
mokinių 27; n sk. — V. Mi
siulis, mok. 20; UI sk. — Da
lia Kaupienė, mok 20, IV sk.

—Aldona Milmantienė, mok. 
21; V sk. — Antanas Vaškelis, 
mok. 6; VI sk. — Pranas Za- 
ranka, mok. 9; VU sk. — Vin
cas Misiulis, mok. 10; VIII sk
— Kazys Gricius, mok. 14. Dai
navimo jaunesniuose skyriuose 
moko Dalia Kaupienė, vyres
niuose —Pranas Zaranka.

Tėveliai, kurių vaikučiai dar 
mokyklos nelanko, prašomi ga
limai greičiau juos pradėti leis
ti, nes vėliau bus sunku anks
čiau pradėjusius prisivyti. Bū
kime geri ir neleiskime savo 
vaikams pasilikti aklais lietu
viškam raštui ir. knygai.

Spalio 18 Įvyko mokyklos tė
vų susirinkimas, kuriame buvo 
išrinktas tėvų komitetas: Jur
gis Mikaila — pirmininkas, Al
fonsas Kasputis — iždininkas 
ir Valerijonas Vizgirda — na
rys.

Susirinkimas nutarė šiemet 
Kalėdų eglutės vakarą ruošti 
gruodžio 20. V. Kutkus

NAUJOS PLOKŠTELĖS

ST. MARY'S SCHOOL
OF NURSING

135 South Center SL, Orange. N J.
Conducled by the Sisters of St

Forinformatton wrįte or phone 
Sister Mary Noreen, R. N., M. 
Director OR 4-7700.

ln OUR LADY OF MARCY Pa ris h 
in PLAINVIEVV, L.l. N.Y.

3 BEDROOM SPLIT LEVEL 
baths, comb. storins, blinds, patio, 
extras. Plot 85 x 65 x 100. Asking 
$22,500. CaH Owner WE 8-0&7. T

ROMAN FUNERAL CHAPEI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DISPLAY

SUTAUPYKITE DAUG PINIGŲ! 
Pirkite mažai vartotus kostiumus 
(beveik kaip nauji) — n^o $8.75 

Tuxedos. Tinka siuntimui J Europą. 
Malonus patarnavimas. Didelis pa
sirinkimas. — Atdara vakarais
E X P O R T CLOTHING’Co.
1541 .FIRST AVENUE (80—81 St.) 
Paul Wucker! Tel RE 4-5043

Near Catholic Institutions 
in WHITE PLAINS AREA

GREENSBURGH
Mušt Sėli Now

3 bedrm. colonial, beautiful grounds, 
usual 1st floor plūs paneled den. 
Middle 20*4 or best offer. Owner.

WH 8-0939

IN RESURRECTION PARISH 
IN RYE, N. Y. .

RANCH 4 yrs. old, on half acre, 
3 bedrooms, 2 baths, fui! basement, 
2-car garage. Act fast! Being trans- 
ferred to another ' štate. $35,500.
Owner. WO 7-4046.

B ER OLIN A
DIDŽIULĖ VOKIŠKA BATŲ PARDUOTUVĖ NEW YORKE 

suteikia jums didžiausią pasirinkimą 

importuotų aukštos kokybes batų

Žemi aulinukai

$1Q95

GALITE PASIRINKTI

kamarelinės avių odos, j akis 
krintančios dailios siūlės, 
standriai smailūs galai, šiltas 
pamušalas, ėriuko kailio 
kraštai. Poro puspadžiai 
su išlenktu kulnu.

ŽIEMINIAI BATAI JAU ATĖJO

Patrauklūs Apre‘s-Ski
Pilkos spalvos veliūrinė oda su 
‘Arabia Lamania’, darniai puo
šianti sagtis. Iš vidaus pusės 
guma pridengtas užtraukimas, 

vientisiniai padai, ėriuko 
kailio pamušalas.

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

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas 
74 ProvidCTce Street

Worcester, Mass.
PL 4-6757 ■ PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4*3865

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.

GOOD PAYING JOBS waiting for 
Maids — Cook» — Housekeepert

Also part time. Steady work. Slcep 
in or out -- city or suburbs. Ali 
conveniences. Mušt have recent re- 
ferences. GUILD EMPLOYMENT 
AGENCY, 200 Wcst 135th Street, 
fRoom 112) N. Y. City. Take 7th or 
8th Avė. I>ocal to 135th Street.

Pranas Anusevičius mirė 
spalio 21 po antros operacijos; 
jam buvo amputuotos abi ko
jos. Velionis buvo gimęs 1889 
Alonos km., Trakų aps. Ame- I 
rikon atvyko 1912. anksčiau gy- ■ ----
veno Norwood, Mass. Vedęs '
1914 Agnę Matulaitytę, dirbo
North Easton ūkio darbus, o ■ ——-    

Stoughtono 
gumos fabrike. Paliko nuliūdi- K —-—
me du sūnus — Edvardą ir M _ . k .
Valterį ir dukterį Eleną šim- ■ 
kienę. Stoughtone liko nuliu- ■ 
dęs brolis Jonas ir Norwoode I _ „ ’
sesuo Ona Padukienė.

Stasys Šveikauskas mirė I 
Braintree ligoninėje spalio 25. | 
Liko nuliūdime ištekėjusi dūk- 
tė Felicija, motina Amelija, se- _ 
serys Emilija ir Marija, brolis - 5®’’*** “**?• 
Jonas hew» yra įdainavusi naujų H.

. „ F. ir Stereo plokštelių albumą.. .. v“ a* choru. AlbmneTra
St, sunkiai susižeidė darbe. Ke- M
Itų įimtų svarų durys suspau- cordin^ company vardu “Dai- 
dė krūtinę ir nugarą. Gydosi Lietuvos” Plokšteles ga- 
Brocktono ligoninėje. Uma gauU pas , Ginkų

Aukštesnės mokyklos absol- Grand St, Brooklyn JI, N.Y., 
ventai (1934) minėjo savo 25 Darbininko administracijoj, 
metų sukaktį. Tarp lietuvių bu- 910 Willoughby Avė., Brooklyn 
vo Marija Valantaitė - Revno- 21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
vienė, Antanina Geležinytė - 
Chandler, Stepas Pocevičius, 
Ona Norkaitė - Keršienė, Alek
sandras Vencius, Artūras Ston
kus, Antanas Valentas ir Jonas 
šipuliauskas. Mik. nuolaida.

$695 - 750

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

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, New Britais, Conn.

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

*1295

vaikams
su užvarstymu iš oro, šviesiai 
geltonos odos su šiltu pamušalu, 

su dvigubu šiltu pakraščiu.
Poro puspadžiai.

VILNŲ ŠLIURĖS 

$|95 _ $295 . $395
taip pat labai prieinama kaina 

MOTERIŠKI RANKINUKAI Iš PUIKIOJ ODOS 
IR VOKIŠKOS PERLON KOJINĖS

DARBO BATAI VYRAMS iš neperšlampamos odos $ 11.95
Vaikams batai tik Ridgeuioodo filijalėje

White St., Hillside, N.J., Alei 
Mathews, 256 Union Avė., Bro- 
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama

MŪSŲ KR
58-10 MYRTLE AVENUE 
' RIDGEWOOD OUEENS

Tel.: HY 7-7079
Atidarą pirmadieniais, ketvirta
dieniais ir penktadieniais iki 9 
vai. vakaro. Kitomis dienomis 

iki 7 vai. vakaro.

A. U T U V £ S
1151 MADISON AVENUE
prie 86th STREET, N. Y.City 

Tel.: BU 8-8876
Atidarą penktadieniais 

iki 9 vai. vak.
Kitomis dienomis
iki 7 vai. vakaro.

Kad galėtų savo gausių klijentūrą geriau patenkinti, BEROLINA 
prekybos namai suteikia didžiausią pasirinkimą įvairiausių vokiškų 
geriausios kokybės batų ir užtikrina kad kiekvienas susiras savo 
kojai tinkamus, piniginiai pakeliamus batus. BEROLINO krautu
vėje nėra Įsipareigojimo pirkti. Jūs galite rinktis pagal savo 
skonį. o mandagus patrnavfmas jums yra visuomet užtikrintas.

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienes ir užkandžiai

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'<IS

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

kalų vedėją K. Vaitaitį.
289 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9672

BANGA TELEV1SION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.

RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

TELEFONAS: 
APpiegate 7-6349

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

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.
PinnadieaiaiB iki 6 vaL vak.



¥

NAUJIENOS^

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

ONOS IVAŠKIENfiS

BALDU KRAUTUVES

Msm
ŽINIOS

GERIAUSIŲ 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 patarnavimas

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

Res.: ĄN 8-5961

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

DtfBojo Nmt Yorko Brito 
vajus pradedamas šiemet Ope
retės koncertu, kurį diriguos 
Mykolas Cibas. Koncertas į- 
vyks Apreiškimo par. salėje 
lapkričio^ 15. Koncertui bilietai 
platinami iš anksto; bus galima 
gauti ir prie įėjimo. Be kon
certinės dalies vakaro progra
moje bus bazaras, alutis ir šo
kiai iki vidurnakčio. Visas pel
nas eis Balto šalpos reikalam.

Solistė Salomėja Nasvytytė- 
Valiukienė, neseniai atvykusi 
iš Chicagoš, apsigyveno Bronx, 
N. Y:, dainuos Kariuomenės 
šventės minėjimo programoje, 
kuri ruošiama lapkričio 21, 
šeštadienį, Apreiškimo para
pijos salėje.

R. Šilbajoris, iš Akron, Ohio, 
kuris dėsto rusų k. ir literatū
rą Oberlin kolegijoje, lapkričio 
14 New Yorko akademikų skau-

ė Tarptautinė moterų paroda 
- prasideda -lapkričio 2, pirma

dienį, 1 vai. popiet ir tęsis iki 
lapkričio 8/ Parodos lankymo 
valandos — nuo 1 vai. popiet 
iki 10:30 vai. vak.

Lietuviška programa, kuria 
rūpinasi moterų klubas New 
Yorke, bus lapkričio 8, 1 vai. 
popiet. Programoje kalbės kon
sulas V. Stašinskas, Balfo re£ 
kalų vedėjas kun.. Long. Jan
kus, dainuos “Rūtos” ansamb
lis, vadovaujamas Alg. Kača- 
nausko, tautinių šokių pašoks 
Maironio šeštadieninės mokyk
los mokiniai, vadovaujami J. 
Matulaitienės, akordeonu gros 
Vyt. Strolia.

Parodos lietuvių skyriaus 
kioską tvarko dail. česl. Janu- 
šas. Bilietų į parodą galima į- 
sigyti pas J. Ginkų, J. 
baitį, D. Klingą ir pas 
nares. Bilietus prašome 
tik pas lietuvius.

Alf. Stankevičius/“iš^ Bronx, 
N. Y., aplankė Darbininką, ap
žiūrėjo jo spaustuves ir ta pro
ga apsimokėjo Darbininko ir 
Ateities prenumeratas už 1960 
metus, pranciškonų leidžiamos 
spaudos reikalams paaukojo 5 
dol., už Darbininko kalendorių 
—2 dol. ir dar apmokėjo sa

vo brolio J. Stankevičiaus Dar
bininko prenumeratą, kuris gy
vena Montreal, Kanadoje.

Lituanistinės mokyklos mo
kinių tėvų susirinkimas kvie
čiamas šv. Petro'parapijos sa
lėje lapkričio 7 d. 6 vai. vak. 
Bus renkamas naujas tėvų ko
mitetas ir svarstomi kiti svar
būs reikalai. Tėvai turėtų pa
reigą būtinai Į susirinkim ąat- 
vykti.

Pranas Čepėnas yra atvykęs 
iš Chicagoš baigti spaudai ruoš
ti Lietuvių Enciklopedijos XIX 
tomo, kuriame bus tąsa raidės. 
M ir toliau sekančios raidės. 
Spaudai taip pat ruošiamas pra
šoktas tomas XV, kuris apima 
Lietuvą, šį tomą redaguoja dr. 
Vincas Maciūnas Philadelphijo- 
je.

Laisvės Varpo koncerte, ku
ris bus lapkričio 8 Thomas 
Park aukštesnėje mokykloje, 
dainuos iš Chicagoš Prudenci- 
ja Bičkienė. A. Vokietaitis, iš 
New Yorko, iš Bedfor, N. H. 
Stasė Daugėlienė. Koncerto 
pradžia 3 vai. popiet.

Pranas Lembertas, kuris tu
ri savo įstaigą nekilnojamam 
turtui ir paskolom tvarkyti, ga
vo viešojo notaro teises (nota- 
ry public).

Romualdas Leimonas yra pa
šauktas karinės tarnybos atlik
ti. Jis yra baigęs Bostono ko
legiją prieš porą metų. Dirbo 
socialinės globos įstaigoje

Lietuvių piliečių draugija 
ruošiasi naujos valdybos' rin
kimam. Bostone kalbama, kad 
naujoji, valdyba būtų judresnė 
ir daugiau kreiptų dėmesio į 
lietuviškus reikalus.

PADĖKA

baž-

au-

MASPETH, N.Y.

kapinėse.

adre-

PONIAI

Phone: EV 4-2318

LAIKRODININKAS

LETUVIŲ, latvių ir estų atstovės tarptautinėje Moterų parodoje, 
ves atstovauja Regina Kulytė.

Parduodamas televizijos apa
ratas labai gerame stovyje. Kai
na 25 dol. Kreiptis telefonu: 
VI 6-8541. Adresas: 85-58 102- 
nd St., Richmond Hill, N. Y.

Klubo valdyba deda daug pa
stangų prirašyti daugiau nau
jų narių.
' Lietuvių radijo valandos pro-

Nuoširdžiai dėkojame prel. 
P. Virmauskiui už tėvišką glo-

Jokū- 
klubo 
pirkti

savo 
gru-

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
BROOKLYN 11,

ALEKSANDRAI MERKER - VITKAUSKAITEI, 
jos mylimai mamytei mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuviu Moterų Atstovybes 
New Yorko Klubas

ir lengvai išskaitomi. Tuo bū
tų daug palengvinta pašto iš
nešiotojams. o prieškalėdinis 
paštas greičiau pasiektų 
satus.

Lietu-

- Ingrid Lut:

BROOKLYN, N. Y.

Ronnie — Straight Arrow, Canarsle indėnų vado sūnus

RENGIA AMERIKOS LEGIJONO LIETUVIŲ SKYRIUS (POSTAS) 
DEŠIMTMEČIO SUKAKTIES PROGA

ADVOKATAS
37 Sheridan Avė.

Brooklyn 8, N. N.
Tel. APolesare 7-7083

ELEK1ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

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

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų 
šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidara nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v„ 
šeštadieniais — visą dieną. 

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

SAS New Yorko draugovės 
antrasis šiais mokslo metajs su
sirinkimas šaukiamas penkta
dienį, lapkričio 6 d., 7:30 vai. 
vakare, Marijos Šaulienės bute, 
420 12th Avė., Paterson, N.J. 
Draugovės pirmininkas Algis 
šaulys maloniai kviečia visus 
narius susirinkime dalyvauti. 
Paskaitą skaitys Paulius Jurkus 
“Lietuvių kultūros uždaviniai ir 
laimėjimai”; tai bus įvadinė pa
skaita į šių metų nagrinėjamą 
temą. Po susirinkimo progra
mos, pramogos.

Alto New Yorko skyriaus su
sirinkimas šaukiamas pirmadie
nį, lapkričio 9 d., 7:30 vai.
vak., Atletų Klubo salėje, 1332 tų rengiamose studijų dienose

skaitys paskaitą “Lietuvių lite
ratūros raida tremtyje”. Visos 
paskaitos ir diskusijos vyks 
Festival salėje, 40 East 26th 
St., New York City, šeštadie
nio vakare, puošnioj Saievas 
Parkview salėje bus vakaras su 
menine programa ir šokiais.

Eleonora Vitkauskienė, reži
sieriaus Aleksandro Vitkausko 
žmona, ~po sunkios operacijos, 
spalio 27 rytą mirė ligoninėje. 
Velionė buvo išgyvenusi 58 me
tus ir paliko dvi dukteris. Vie
na jų yra New Yorke populia
ri tarp lietuvių dailininkė Mer
kė r Vitkauskaitė. Eleonora Vit
kauskienė palaidota ketvirta
dienį iš Šv. Sakramento 
nyčios Manhattane.

Robertas Kaupelis su 
tapybos darbais dalyvauja
pinėje parodoje, kuri vyksta 
James galerijoje, 70 E. 12 St., 
kampas 4 Avė., New Yorke. 
Dailininkas yra gimęs Ameriko
je, studijavęs meną Buffalo, 
N. Y., dabar dėsto meno teo
riją New Yorko universitete. 
Paroda atidara nuo 1 iki 6 v.

Halsey St., Brooklyn, N.Y. Vi
sos New Yorko lietuvių orga
nizacijos prašomos atsiųsti bent 
po du atstovus. Susirinkime bus 
padaryta pereitų metų veiklos 
pranešimas, sudaryta nauja Al
to New Yorko apskr. Taryba 
ir aptarti ateities planai.

•L^Ąpt^škHno parapijos choro 
koncertas ruošiamas Užgavėnių 
sekmadienį, vasario 28, parapi
jos salėje. Chorui vadovauja 
muz. VI. Baltrušaitis.

WAGNER THEATER
110 VVyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewocd, tel. VA 1-2613
Kuša atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadieni, lapkričio 6 iki 
trečiadienio, lapkričio 11, 1959 

puiki spalvota filmą

“DU MEIN STILLES TAL”
'Vaidina: Curd Juergens - Winnie 
Markus - Ingeborg Schoener - S’eg- 
fried Braeuer. jr. - Paul Hoerbiger

PADĖKA
Radviliškio bažnyčiai aukų 

atsiuntė: P. Jankutė 40 dol., E. 
Ambrazevičienė 20?dbt. ~Po 40 -bą rengianLDarbininko koncer

tą Bostone spalio 18. Mūsų pa
dėka taip pat priklauso bilietų 
platintojams N. Grabolienei. O. 
Ivaškienei, Minkams, M. Ben- 
zevičięnei, S. Rimaitei. B. Gai- 
liūnienei už gražų vadovavimą 
spaudos kioskui. K. Šidlauskui, 
jo,žmonai ir Valatkams už su
rengtą vakarienę .“Viengungių” 
būreliui, kurio gražiai atlikta 
programa So. ^Bostono lietu
viams suteikė tą vakarą daug 
džiaugsmo. Muz. J. Beinortui

dol. — Andriuškevičienė, A. 
Zubkienė, S. Barauskienė,. V. 
Vaičiulaitis, P. Siemaškienė. Po 
5 dol. — G. Katilienė, M. Ga- 
janskienė, J. Savickas, T. Sho- 
beikienė, R. Frankas, Z. A. Ra
manauskai. O. K. Ambrazevi
čius 3 dol. Po 2 dol. — V. 
Arūnas ir V. Plungienė. M. A- 
domėnienė 1.50. Visiems 
kojusiems labai nuoširdžiai dė
kojama. Aukų rinkėjos:

P. Švagždytė - Siemaškienė 
ir S. Steponaitytė - Barakaus- 
kienė.

Festivalio restoranas, 40 E. 
26th SU, New Yorke, duoda 
nemokamai naudotis savo pa
talpas susirinkimams. Restora
nas taip pat rengia ir lietuviš- 

-kas ^yestuyes pįgįaujneį. kitur. 
Tel: MU 3-2928. F ;

CAMBRIDGE, MASS.

Jonas Karo su Jėan Kukyte 
susituokė spalio 18 Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių bažnyčioje.

ALR Katalikių Motery są
jungos 4 kuopos linksmas po
būvis įvyko spalio 17.

Lietuviu katalikių klubo buvo 
surengtas “šunim būram” spa
lio 18 savoje salėje. Pobūvyje 

už pasišventimą vadovaujant dalyvavo daug narių ir svečių, 
gausiam jaunimo būriui, o taip

- . .... ~ .. pat visiems vaidintojams. Vi-
popi® ir tęsis iki lapkričio 19. <*t fe- siems atsilankiusiems { koncer-

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works 

^ JULIUS MALDUTIS 
savininkas

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

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

venimo Europoje rodys Sal. 
Brooklyno pašto viršininkas Narkeliūnaitė lapkričio 8, 5 vai. 

, _ - prašo visus namų savininkus popiet v. J. Atsimainymo pa-
B. ' 1.'bei ba‘«. ™»n’0‘0> patiknn- rapijos salėje. Filthoje bus ga-

savaitinė apžvalga D- ar Prl© visų namų bei bu- įima pamatyti 50 lietuvių gy-
tų yra numeriai. Namo nume- venamų vietovių Vokietijoje. 

_____ -______________ --—:—■ riai turėtų- būti aiškioj vietoj p0 filmo parapijos choras vai
dins linksmą komediją “Daina 
be galo”. Vakarą rengia para
pijos chąyas, kuriam vadovau
ja Ant. Visminas, ir Liet. Bend
ruomenės Maspetho skyrius. Po 
programos šokiai. Įeinant au
kojama 1 dol.

Maldos iš Sibiro
MARIJA, 6ELBĖKI MUS
SIBIRO TREMTINIŲ RANKA

RAŠYTA MALDAKNYGĖ
Maldos originalios, jų pačių 

kurtos, žavios minties gilumu 
ir grožiu, auka ir kančia. Per
sunktos didele Dievo, tėvynės 
ir žmogaus meile.

Išleido ATEITIS spaudė Im- 
maculata Press, Putnam, Conn.

Kaina 1.00 dol.
Gaunama pas platintojus ir 

Ateities administracijoj
916 VVilloughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GLenmore 2-2923

PADĖKA
Širdingiausias ačiū Maironio 

mokyklos rėmėjams, paskyru- 
siems mokyklos reikalams au
kas: Alto New Yorko skyriui- 
(100 dol.). Gydytojų draugijos 
New Yorko skyriui (25 dol.), 
Moterų atstovybei (15 dol.), ir 
dail. P. Osmolskiui (15 dol.).

Maironio mokyklos tėvy 
komitetas

Mirė. Po gedulingų šv. Petro 
bažnyčioje pamaldų palaidoti:

Ona Daunienė (spalio 28) 70 
irt. Velionė gyveno 12 A Marine 
Rd. Nuliūdime paliko vyrą, 
tris sūnus, dukterį ir seserį. 
Sūnus Jonas yra kunigas, eina 
vikaro pareigas šv. Kazimiero 
parapijoje Brocktone. Antrasis 
sūnus tarnauja Amerikos laivy
ne admirolo laipsnyje. Palaido

tą, o ypač klebonui kun. J. Vai- gramos, vadovaujamos Antano ta n. Kalvarijos kapinėse, 
tiekūnui ir preL P. Virmaus-% Kneižio, 25 metų sukakties pa- Katarina Ripalienė (spalio 
kiur. Gili mūsų padėka priklau- minėjimas labai gražiai pavy- 29). 80 m. Velionė keletą me- 

ko. Vakare dalyvavo daugiau tų gyveno Jėzaus Nukryžiuoto- 
kaip 400 žmonių, šio vakaro j0 seselių vedamoje senelių 
komitetui pirmininkavo Anta- prieglaudoje. Nuliūdime paliko 
nas Kapočius. seserį. Palaidota N. Kalvarijos

Streikas tęsėsi 49 dienas 
S-.vift mėsos pakavimo bendro
vėje Sommerville, Mass. šioje 
įmonėje dirba nemaža lietuvių.

Joana ir Al. Smilgiai, gyveh. 
Arlington, Mass., spalio 14 su
silaukė pirmgimės dukrelės. 

Trys radijo programos lietu
viškai veikia aplink Bostoną. 
Įdomu konstatuoti, kad viena 
iš jų reklamuoja tik vieną lie
tuvišką laikraštį, kita du, o tre
čioji net tris. Kodėl? Man at
rodo, kad kultūrinė reklama vi
su turėtų būti vienoda. 

Karšt. Pat.

so visiems tėvų pranciškonų 
prieteliams, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie mū
sų rengto spaudos vakaro So. 
Bostone pasisekimo.

Giliai dėkingas
Tėv. P. Baniūnas, O. F. M. 

Darbininke administratorius

Parduodamas angliškas vai
ko vežimėlis gerame stovyje, 
lovytė su matracu ir vaiko gar
delis. Kreiptis adresu: 84-07 
98th St., Woodhaven 21, N.Y., 
tel.: VI 6-5311.

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas Hlkory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

Graboriaš-Balsamuotojss 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

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

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 Bed ord Avė. 
Brooklyn, N. Y.

ĮVAIRENYBIŲ vakaras
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO (NOV.) 8 D

4 vai. popiet
474 KNICKERBOCKER AVENUE

PROGRAMA:
1. Tautos himnas, iškilmingas už laisvę žuvusių pagerbimas
2. Meno programoje dalyvauja:

Vitalis Žukauskas, Operetės choras, solistai — V. Bekeris ir 
broliai Vasiliauskai
American Legion Post Indėnų grupė su jų tautiniais šokiais, 
dainomis, muzika — seniau ir dabar.
Trumpa kalba Kings County American Legion Commander
Edward P. Phatigan.

J. B. Shalins- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

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

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

Tel. VTrginia 7-4499

W a i t k n s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS W AITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Camhridge, M&ss, 
NUTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir nakt| 
Nauja moderniška koplyMa Šer
menims dt*kal. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos toa 
pačios ir J kitus miestus. 
Reikale laukite; Tel. TR 6-8494


