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TEHERANO, Jaltos, Potsdamo konferencijose dalyvavo Salia prez Roose- 
velto ir jo tarnas Irineo Esperancilla (dešinėje).

Bemard Barucha* žinomas 
visiem ,— jis yra penkių Ame
rikos prezidentų patarėjas. Bet 
vargiai kam yra girdėtas vardas 
Irineo Esperancilla. O jis A- 
merikos prezidentam buvo dar 
artimesnis nei Baruchas. Jis 
prezidentus rytais pažadindavo 
ir vakarais nuleisdavo į miega
mąjį. Tai buvo prezidentų tar
nas — Hooverio, Roosevelto, 
Trumano ir Eisenhowerio.

Dabar Esperancilla pasitrau
kė iš tarnybos, išbuvęs joje 
25 metus, ir papasakojo savo 
pastabas apie tuos visus pre
zidentus Look laikraščiui. O ži-

VILNIAUS LIETUVIS APIE AMERIKOS LIETUVI
Komjaunimo Tiesoje rugpjū

čio 25 jos redaktorius A. Lau- 
rinčiukas aprašė savo susitiki
mą Vienoje, jaunimo festiva- 

Jyje.su Vytautu Valaičiu, foto
reporteriu iš Amerikos.

A. Laurinčiukas rašo, kad V. 
Valaitis jį prakalbinęs “visiškai 
taisyklinga lietuvių kalba”, nors 
savo apsirengimu, išore ir ges
tais nieku nesiskyrė nuo ame
rikiečių. Valaičio užkalbintas, 
A. Laurinčiukas pasakęs: 
“Džiaugiuosi, kad susitinkame 
prie “sputniko”, o V. Valaitis 
Į tai atsakęs: “O jūs ką dau
giau be jo turite?”

Kai Laurinčiukas pasakojęs 
Valaičiui “apie didelius laimė
jimus Nemuno krašte”, Valai
tis atsakęs: “Jūsų komunisti
nės propagandos jau esu pa
kankamai girdėjęs, todėl geriau 
pasakykite, kodėl Lietuvoje 
darbininkam darbo užmokestį 
mažina, o darbo valandų skai
čių nuolat didina?’ ’

SPAUDA “Už' meninę nuotrauką tarp
tautiniame konkurse Valaitis 
laimėjo pirmąją premiją — ga
vo lengvąją mašiną, todėl gan 
pretenzingai reiškė savo pažiū
ras* meno,’socioIogjjos'Yf kitais 
klausimais”. Jis pareiškęs, kad 
“socializmas varžo individo 
vystymąsi moksle, mene ir net 
gamyboje. /V. Valaitis, norėda
mas rodyti pranašumus, ku
riuos kūrybiniams darbuoto
jams tariamai teikia “laisvasis 
pasaulis”, papasakojo, kad bu
vęs batų valytojas tapo nė tik 
dailininku, kad angliakasys pa
sidarė ir rašytoju ir stambios 
leidyklos direktoriumi. Taip. Bet 
jis paminėjo tik kelis žmones, 
kurie kapitalistinėje visuome
nėje įveikė skurdo, nepritek
liaus ir negailestingos konku
rencijos barjerus”.

Okupuotos Lietuvos komu
nistiniuose laikraščiuose taip 
aprašytas susitikimas dviejų lie-

nia, kad tarno atsiliepimai apie Rooseveltą išrinkus prezi- 
savo poną gali būti tikslesni ir dentu — pasakoja Esperancil- 
įdomesni nei garbintojų ir prie- la— jam buvo laimingiausias 

laikas. Jis buvo paskirtas į 
prezidento, jachtą, paskiau į va
saros stovyklą, paskuipreziden- 
tas jį ėmė visur, kur tik ke
liavo. Dažnai praleisdavo su pre
zidentu ištisas 18 valandų per 
dieną. Juo labiau prezidentas 
jautėsi “priklausomas” savo 
tarno, kad prezidento koja bu
vo paraližuota, ir jam teko ju
dėti ratukais. Su Rooseveltu 
Esperancilla praleido 13 metų.

Apie pusiau dvyliktą vakaro 
— sakos tarnas — aš visada 
masažuodavau jam koją, o jis 
skaitydavo. Aš padėdavau jam 
nusirengti ir tardavau: “Labą- 
nakt, Pone Prezidente”.

Prezidentas atsakydavo: "La
banakt, Isąak". Jis niekada ne
galėjo ištarti mano vardo Iri- 
neo.

Daugelį metų Baltuose Rū-

deniu — pasakoja Esperancil-

šininkų.

Esperancilla buvo iš 
Ten priplaukė 1925 

Amerikos karo laivas, ir Espe
rancilla nepaklausė tėvo — tė
vas norėjo jį padaryti ūkinin
ku, o jis prisistatė į amerikie
čių karo laivą ir pasisakė norįs 
jam tarnauti. Sutartis buvo pa
daryta ketveriem metam. Juos 
baigęs, Esperancilla nenorėjo 
trauktis. ,

Atsitiko taip, kad po penke- 
rių tarnybos metų jis buvo pri
skirtas patarnauti vasaros sto
vykloje prie Rapidan River, 
apie 100 mylių nuo Washing- 
tono, kur atostogaudavo prezi
dentas Hooveris.

Irtnea
Filipinų.

valandų darbo dieną, kad ... 
nėra jokio pagrindo kalbėti 
apie-Įotyniško raidyno_panaiki- 
nimą Lietuvoje”. Į Laurinčiuko 
išvedžiojimus: “Žinote, — nu
sileido V. Valaitis, — aš pati
kėtu, bet tik su viena sąly-. 
ga. Štai kokia ji: kai grįšite į 
Vilnių, aprašykite mūsų pokal
bį. Straipsnyje dar kartą pa
neikite tą, ką čia neigėte. Po 
to šį “Komjaunimo Tiesos” nu
merį prisiųskite man į Ameri
ką, kad galėčiau pasiskaityti”. 
Į tai Laurinčiukas taip reaga
vęs: “Aš sutikau su tokiu jo 
prašymu’ ir šį “Komjaunimo 
Tiesos” numeri pasiųsiu Vytau
tui Valaičiui, kad jis, nors grį
žęs į Akron miestą, vieną kar
tą suprastų ir kitiems papasa
kotų, kaip begėdiškai klastoja 
faktus, kaip stengiasi apjuodin
ti mūsų socialistinę šalį jos ____

k. , MOKYKLŲ RYŠYS SU GYVENBHUKai Laurinčiukas aiškino*, tai Valaiti, savo žodžio . atpasakodama šįaprašymą,1 - -Ts ■ ,
kad “artimiausiais metais tu- "Literatūroje ir mena" tas Darbininko redakcija manė bus Chruščiovo paskelbta mokyk- rektorius P. šertvitis laikrašty- 
rėsime trumpiausią pasauly dar- pat$ a. Laurinčiukas, taikyda- tikslinga pasiteirauti to pasikal- lų reforma vykdoma ir Lietu- je “Sovetskaja Litva”.
bo savaitę”, tai V. Valaitis kai- masis prie kitokių skaitytojų 
bėjo: “Aš sutinku ... kad so- nej “Komjaunimo Tiesos”, pri

stato V. Valaičio pažiūras jau 
mėjimų kultūroje, bet ir čia apje meną ir paaiškina, iš kur 
daugiau blogo negu gero. Kam 
prireikė, kad rašte būtų Įves
tos rusiškos raidės?”

Dėl to klausimo Laurinčiu
kas sakos: “Aš nustebau, iš kur 
jis ir prisirinko tokių nesąmo
nių, ir dargi tokių tendencin
gu”

— “Veekend Nius” rašė, — 
.. Pakalbėjęs, 

kad buržuazinė spauda, televi- čiovo posakiai kaip: kiekviena 
antis giria savo balą; arba, kas 
nori kiaušinių, turi norėti ir 
vištos kudakavimo, — toki prie
žodžiai yra pasenę, nes vartoti 
kapitalistinės Rusijos ir nerodo 
naujos komunistinės Rusijos niuje, gali susilaukti gaisro 
kūrybos. Laikraštis siūlo, kad kelnėse.
Chruščiovas į viršūnių konfe- Naujas patarles baigia seną

ja, kuri tinka lygiai seniem, ly- čas su mokiniais dirbo linų fab- terų drabužius “Nevėžio” fab- 
giai ir naujiem laikam: rike “Line”. Dešimtaklasiai dir- rikui.

Darbai kalba garsiau nei žo- bo audimo fabrike “Šešupėje”, 
džiai. Apie tai pranešė mokyklos di-

cialistinė Lietuva pasiekė lai-

užtikrino jis’

tenPrezidentas Hooveris
. mėgdavo rengti, piknikus.. Juos muose buvo kirpėjas. Jis buvo I 

sutaisydavo prezidentienė —geras vyras, tik mažiau geras 
pasakoja Esperancilla — po kirpėjas. Ir beto dar nugerda- 
medžiais. Hooveris mėgdavo pa- vo. Nebuvo ypačiai malonu, kad 
kviesti į tokius piknikus sve- —I 
čių. Tačiau kai susėsdavo valgy
ti, Hooveris valgydavo daug ir 
greitai. Su svečiais jis mažai 
kalbėdavo. Juos kalbinti jau 
buvo prezidentienės reikalas. 
Prezidentas baigdavo valgyti, 
kai kiti buvo dar tik įpusėję, 
-pakildavo ir atsiprašęs nueida
vo. Jis visiem buvo labai man
dagus, elegantiškai apsitaisęs. 
Bet retai kada nusijuokdavo, 
vis rimtas ir savo mintyse nu
skendęs.

nusigėręs imdavo prezidentą 
skusti. Prezidentas kentė kele- 
ris metus. Pagaliau neiškentė. 
Jis paskambino savo žmonai, 
kuri buvo tuo metu vakarų pa
kraštyje, ir paprašė, kad ji 
skambintų atgal ir telefom? at
leistų iš pareigų tą kirpėją. Ji 
tai padarė. Pats prezidentas ne
galėjęs to padaryti.

Prezidentas buvo gana tur
tingas, bet buvo ir labai tau
pus. Sykį motorinėje valtyje, 

(nukelta į 5 p.)

IŠ LIETUVOS
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jos kilo, ir jas ima kritikuoti: ninko numeryje.

bėjimo antrą dalyvį — Vytau- voje. Reforma vadinama “mo
tą Valaitį, kuris dabar yra kyklos ryšio su gyvenimu su- 
“Newsweek” fotoreporteris. Jo 
atsakymas bus kitame Darbi-

Daugiau ir geresnių prekių
reikalauja

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJAI.
Nikita Chruščiovas savo kal

bose Amerikoje mėgo vartoti 
liaudies priežodžius. Tačiau The 
Saturday Evening Post laikraš
tis pastebėjo, kad toki Chruš-

zija’, radijas nuolat šmeižia ir 
dergią, A. Laurinčiukas sakos 
nenustebęs, kad V. Valaitis, 
1944 su tėvais išvykęs iš Lie
tuvos vos 13 metų, “jaunas, 
dar gerai gyvenimo nematęs 
žmogus aklai tikt kad tai. kas 
yra balta, yra juoda”. Tačiau 
A. Laurinčiukui rūpėjęs “kitais renciją atvyktų su naujais prie- 
dalykas: argi jis patikės mano žodžiais, tokiais kaip:

Laikyti geležinę uždangą —žodžiais, kad mes Tarybų Lie;
tuvoje pereiname į septynių tai laikyti kalėjimą;

Garbingiau yra paskolą 
žinti, negu ją paimti;

Negalima padaryti taikos sve
čių kambaryje, kai rūsyje dir
bama atominė bomba;

Kai kiniečių virėjų yra per
daug, tai barščius gali išsrėb
ti; t

Dievas padeda vaikam, gir
tuokliam, ir, gal būt, Amerikai;

Kas nešiojasi raketas kiše-

grą-

stiprinimu”. Kaip tai praktiko- Chruščiovo paraginimas ga- 
je daroma, rodo Mariampolės minti daugiau prekių ir geres- 
pavyzdys. Jono Jablonskio vi- *nės rūšies kartojamas ir Lietu- 
durinėje^ mokykloje pernai jau voje. “Sovetskaja Litva” veda- 
buvo atidarytos elektrotechni- majame aiškina, kad Lietuvoje 
kos ir buhalterijos klasės. Jas gaminamų prekių kokybė men- 
lanko 150 aukštesniųjų klasių ka. Nurodo labiausiai avalynės 
mokinių. Dabar veikia dar au- - - ----- - ----
tomobilistų, stalių, šaltkalvių 
kabinetai, taip pat chemijos, 
biologijos. Mokyklą baigiantie
ji turės laikyti egzaminus ir iš 
vienos tų specialybių.

Pereitą vasarą mokiniai tu
rėjo dar po porą savaičių ati
dirbti kolchozuose ar įmonėse. 
Grupė aštuntaklasių su moky
toja Želviene dirbo kolchoze 
“Atžalyne”. Kita grupė dirbo 
Patašinės sodininkystės ūkyje. 
Mokytojai Mintaučkis ir Garti- cija. Grąžinta perdirbti ir mo-

Chruščiovo paraginimas ga-

gamybą. Skelbia inž. A. Ceit- 
lin iš Vilniaus laišką, kuriame 
tas pasakoja pirkęs dvi poras 
sandalų vaikam. Sandalai buvo 
Šiaulių Elnio gamybos. Po de
šimt dienų sandalai suplyšo ir 
teko išmesti. Paskiau pirko dvi 
poras sportinių batų, ir juos te
ko išmesti po 4 dienų.

Laikraštis skelbia ir kitų pa
vyzdžių. Klaipėdoje pagamintas 
spintas teko visas grąžinti fab
rikui, kai jas patikrino inspek-

Akademinio Skautę Sąjūdžio New Yorko Skyrius studijy dieny proga 
RENGIA

KONCERTĄ-SOKIUS
ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 14 D.

puošnioje SAIEVAS PARKVIEW salėj e

KIEK VAKARAI r- 
IŠLEIDŽIA APSAUGAI

Amerika išleidžia metam | 
45.5 milijardus savo apsaugos | 
reikalam arba paramai sąjun- | 
gininkam.

- Amerika išleidžia apsaugai | 
10 proc. visos Amerikos garny- | 
bos, Anglija 7.5 proc., Prancū- | 
zija 6.8 proc., Kanada 5.6 proc., 
Italija 3.8 proc., Vokietija 3.4 
proc.

Užsieniui, savo 
kam, Amerika iš tos sumos 
leidžia 3.5 milijardų. Patys są
jungininkai išleidžia drauge 15 
milijardų.

i Da Gavite kaltina Roosavalta
260 KNICKERBOCKER AVENUE, BROOKLYNE

sopranas AUŠRA VEDECKAITE
akordeonistas LIUDAS BAJORINAS
pianistas VYTAUTAS STROLIA
NEW YORKO SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS, vad. muz. M. Liuberskiui 
ir studentiški kupletai.

Ką darys kam. Kinija?
Komunistinė Kinija rengiasi 

artimiausiu laiku pulti pakraš
čio salas. Norinti patikrinti, 
kaip reaguos Amerika. Tai ro
dys. kiek gali pasisekti galuti
nis žygis į Formozą.

SOMETHING GOOD COMING! 
Increased dividend of 

0 * year ' 

anticipated for the ųuarterly ‘ 
period beginning October 1, 1959, 

with the continuance of 
satisfactory earnings.

Dividends Paid 4 Times A Year. Start saving N0W!

SAVINGS BANK
Incorporated 1860 

Assets over $139,000,000
Eastern Parkway Office: 

539 EASTERN PARKWAY, AT NOSTRAND AVĖ. 
Additional Banking Hours—Monday Evenings 5 to 8 P.M.

Broadway Office:
135 BROADWAY, AT BEDFORD AVENUE

Additional Banking Hourš—Monday Evenings until 7 P.M.
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE* CORPORATION

“Šventa ir reikalinga yra 
melstis ui mirusius"

RAŠYKITE:

Montfort Fathers
Perpetual MassAssoeiation
40 S. Saxon Avė., Bay Shore, N.Y. - MQhawk 5-0726 
101-18 104th St., Ozone Park, N.Y. - Vlrginia 9-5885

Metams — už vieną asmenį ........
Visam laikui — už viena asmenį 
Metams — už visą šeimą ......
Visam laikui — už visą šeimą ...

1.00 dol.
.10.00 dol.
2.00 dol.

.25.00 dol.

SUTAUPYSITE PINIGŲ PIRKDAMI 
THE LITTLE MEAT MARKET 

64-09 56th Road Maspeth, L.l. N.Y.
Prieš V. J. Atsimainymo bažnyčia (k. 64th St.) 

Blokas nuo šv. Kryžiaus bažnyčios
KUMPIAI LENKIŠKOS GAMYBOS skardinėse po 75<J už svarą. 
SALAMI dešros po 99<) už svarą. KIAUŠINIAI “PULLETS” — 4 
tuzinai 99< Raikytas gatavas KUMPIS įš vidurio gabalo — 95^.

S P'E C I A L I A I 
švieži namų gamybos produktai: 

DEŠRELĖS ------
Kiekvieną trečiadienį 11 vai. iš 

ryto dar karštos

dešros 
Kiekvieną ketvirtadienį 10 vai. 

vos tiktai paruoštos 
Pristatome j namus. —■ Tel. TWining 4-8087 

MOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y. Resid. lUinois 8-7118

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. T. 

(Ridgewood) 
TeL EVergreen 2-6440

De Gaulle paskelbė savo at- 
11 sinonimus iš karo laikų. Juose 
i į labiausiai kaltina prezidentą 
i Rooseveltą už Jaltos nuolaidas 

Stalinui.

gyv. 422 Menahan SL, KWgew6od, Brooklyn, N. Y.

Salt vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polatdotuvtnial 
pietūs. Pirmos rūžies lie-
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THE VVORKER (Title Copyright) By FRANCISCAN FATHERS

Eina nuo 1915metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS

Second-clasc postage paid at Brookiyn Post Office

SUBSCRIPTION RATES
Domestlc yeariy  $6.00
Brookiyn, N. Y. ____ 2---------- $6.50
Half year$3.50 
Foreign$6.50

Laikraštį tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomone- Už skelbimų turini ir kalbą redakcija neatsako. 
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: 910 Willoughby Avė., Brookiyn 21, N. Y.

Tel.: GLenmore 5-7281

Kultūros darbas iš apačios
Kultūra statoma žmogiškojo 

veikimo viršūnėm Kai kam ji 
atstoja religiją ir Dievą. Tai 
kultūros pervertinimas. Tokio 
klausimo čia nesvarstysime. No
rime tačiau pažymėti, kad vi
sai teisingai vertinami asmenys 
ir tautos pagal tai, kiek yra 
pažengę kultūroje. Kultūra ke
lia, stoka kultūros smukdo. Bet 
ir kultūra turi Į ką nors atsi
remti, kad galėtų kilti ir kelti. 
Viršūnė nesilaiko be apačios. 
Kas yra kultūrai apačia — jos 
šaknys?

Lietuvių Kultūros Institutas 
buvo pradėjęs savo darbą nuo 
viršūnės. Tai jam ir tiko. Visi 
institutai yra skiriami aukštes
niam kultūriniam darbui. Kul
tūros Institutas savo paskirtį 
išreiškė tokiu siekimu: “... ko
voti už Lietuvos atvadavimą ir 
rinkti bei saugoti dokumentus, 
susijusius su lietuvių tautos ko
vom! suž laisvę, už savo kul
tūrą, tos kultūros srityse pa
siektus laimėjimus”.

Instituto laimėjimai buvo tie, 
kad išleista keletas mokslinių 
-propagandinių brošiūrų apie 
Lietuvą anglų k. Išleista 1941- 
42 dar karui tebeeinant. Būtų 
savo darbą tęsęs ir toliau, bet 
steigėja, Lietuvių Katalikų Fe
deracija. nebetesėjo remti fi
nansiškai. Institutas liko ne
veiklus.

Veiklus teišliko antrasis pir
mininkas prel. Pr. Juras. Pali* 
kęs vienui vienas, tegalėjo rink
ti ir saugoti dokumentus, susi
jusius su lietuvių tautos būti
mi Amerikoje. Taip atsirado Al
kos archyvas Brocktone — vie- 
nolyno pastate. Susitelkė me
džiagos. kuri liudija ne tiktai 
lietuvių kultūros pasiektus lai
mėjimus, bet ir kapines. Liu
dija nutautėjimą. O jeigu visa 
jauna karta nutaus, kas be- 
skaitys dokumentus lietuviškai 
ir kam jie bebus reikalingi? 
Prel. Pr. Juras griebėsi kultū
rinio darbo iš apačios — nuo 
vaikų.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams --------------- $6.00
Brookiyn, N. Y.$6.50
Pusei metų  $3.50 
Užsienyje ---------------------------- $6.50

Eglute, žaliuojančia be pa
liovos, buvo pavadintas laikraš
tėlis vaikam. Šiais mėnesiais su
ėjo jam dešimts metų. Prel. Pr. 
Juras pradžioje leido savo lė
šom. tik Kultūros Instituto var
du. Institutas mažai ką galėjo 
ir begali padėti. Prel. Pr. Ju
ras vis tebelopo skyles. Eglu
tė neturi nudžiūti.

Redagavo tą laikrašti Bernar
das Brazdžionis. Pranas Naujo
kaitis, Stepas Zobarskas, An
tanas šerkšnas, kol išsibaigė 
redaktoriai poetai, literatai, mo
kytojai, pedagogai. Daugiau ne
buvo galima prisiprašyti. Da
bar redaguoja Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserys Putna- 
me.

Vienuoliai daigstė ir kėlė Lie
tuvos kultūrą seniau, kai Lie
tuva buvo dar galinga ir didi. 
Vienuoliam tenka tas pats dar
bas ir šiuo metu, kai Lietuva 
pavergta ir išbarstyta. Kada mū
sų kultūros viršūnės apdžiūsta, 
jie nori išlaikyti bent gyvas 
šaknis.

Dešimtmečio sulaukusi Eglu
tė teiraujasi mažųjų savo skai
tytojų. kas jiem patinka ir kas 
nepatinka. Nori dar patobulė- 
ti ir prisitaikyti prie jauno mū
sų daigyno. Vyresnieji, tėvai ir 
netėvai, savo pastabas gali su
rašyti antroje anketos pusėje. 
Ji palikta tuščia, be klausimų, 
nes jie galėtų būti nemalonūs. 
Seserys juos tartum užtrynė, 
kaip Kristus nusidėjėlės vardą 
smėlyje.

Tegu nežinomi lieka vardai 
suaugusių, kurie vaikam lietu
viško žodžio neprenumeruoja, 
nepaskatina užsisakyti ir skai
tyti. neparemia Eglutės savo 
rašiniais ir kūryba. Ar ji tega
li būti apmokama ir šiuo at
veju? Kas apmokės lietuvių 
tautai nuostolius, kai jos vaikai 
motinos kalba nebekalbės? Kur 
tada bus mūsų kultūrinių lai
mėjimų viršūnės?
Prel. Pr. Juras ir Putnamo 

seserys užsitarnauja didžios pa
garbos, o Eglutė — visų mū
sų paramos.

Baltijos kraštuose norima su
daryti įspūdį, kad jie valdosi 
nepriklausomai. Tačiau paslėp
ta Maskvos ranka vadovauja vi
sam gyvenimui. Tuo “The Sa- 
turday Evening Post” redakto
rius Demaree Bess įsitikino iš 
konkretaus atsitikimo.

Kai jis buvo Rygoje, iškilo 
istorija dėl Eduardo Barklavs. 
dabartinio ministerio pirminin
ko pavaduotojo. Pats ministeris 
pirmininkas Vilis Lacis apkalti
no savo pavaduotoją, kad pasta
rasis nukrypęs nuo partijos li
nijos, “statydamas siaurus na
cionalinius interesus aukščiau 
už visos Sovietų Sąjungos”. 
Latvijos komunistų laikraščiai 
kartojo, kad tai grynai vidaus 
Latvijos interesas. Nebuvo .su
minėtas tame konflikte jokis 
rusas. Bet tokis nutylėjimas ne
galėjo suklaidinti skaitytojų. Vi
si žinojo, kam Lacis tarnauja

Autorius sumini, kad
dabartinis Lacis yra tokios 

pat rūšies iškamša, kaip naciy 
laikais Quislingas Norvegijoje.

Lacis padėjo 1940 Latvijoje 
klastoti rinkimus, kurie turėjo 
pagelbėti Latviją įjungti į So
vietų Sąjungą. Latviai labiau
siai neturi jam akies už jo dvie
jų tomų romaną, kuriame vaiz
duoja Latvijos 22 nepriklauso
mus metus, juos suniekindamas 
ir rodydamas, kaip tautos “dau
guma" laukė sovietinio “išlais
vinimo’'. Tas romanas šią va
sarą buvo išverstas ir į anglų 
kalbą. Bess Rygos knygyne no
rėjo romaną nusipirkti. Parda
vėja paklausė, ar jis norįs pirk
ti abudu tomus, ir skubiai pa
stebėjo. kad jis galįs pirkti tik 
viena.

Iš latvės pardavėjos žvilgsnio 
Bess susidaręs Įspūdi, kad ji 
buvus nelaiminga, kai jis nu
pirko abudu tomus.
Bet kai juos perskaitė, supra
to pardavėjos /lųsiminimą. Te
nai buvo suniekinta ne tik ne
paklausoma Latvija. Vaizduo

ROMOS viešbutis Rygoje.

damas jau pokarinį gyvenimą, 
Lacis aprašo partizanų -susidū
rimą su komunistais. Partiza
nai, žinoma, tik bjauri gauja, 
kuriai vadovauja dvasininkas 
baptistas. Bess pastebi: būdin
ga, kad tą dvasininką padarė 
autorius baptistu, nors Latvijo
je daugumas yra liuteronai. 
Tačiau tai gali paaiškinti tas 
faktas, kad romane partizanai 
vizduojami kaip Amerikos a- 
gentai, laukia karo, kuris turi 
atnešti pergalę Amerikai. To 
karo kurstytojais laikomi Tru- 
manas ir Eisenhovveris ... Bess 
pastebi:

tokia anglę kalba knyga pa
leista Į Latvijos rinką tuo me
tu, kai laikraščiai skelbė apie 
Eisenhowerio ir Chruščiovo pa
simatymą.
Sovietinis spaudimas nukreip

tas prieš religiją — aukšti mo
kesčiai bažnyčiom, draudimas 
mokyti vaikus tikėjimo tiesų 
bažnyčioje ne pamaldų metu.

Nors mokyklose leista moky
ti Baltijos kraštų gimtąja kal
ba. tačiau mokyklos yra griež
toje Maskvos kontrolėje.

Maskvos inspektoriai lanko 
mokyklas reguliariai ir prižiū
ri, kad nebūty nukrypimo nuo 
marksistinio tako.

Kad vakarų įtakos nuo jo ne
nukreiptų, trukdomas užsienio 
radijas. Viešbutyje pats Bess 
užsisuko trumpų bangų radijo 
priimtuvą, bet per trukdymą 
negalėjo girdėti.

Papasakojęs apie šią Maskvos 
kontrolę, priminęs, kaip Balti
jos gyventojai buvo išmaišyti 
ir didelė dalis sunaikinti, auto
rius stebisi, kad

likę gyventojai savo dvasioje 
nesijaučia Maskvos priveikti.

Rygos maisto prekyvietėje, 
netoli geležinkelio stoties, Bess 
rado kitokią tvarką nei Mask

Pavergtuose Baltijos kraštuose (2)

voje. Čia buvo švaru ir par
duodami daiktai supakuoti pa
našiu būdu kaip Skandinavijo
je .Bess kalbėjosi toje preky
vietėje su daugeliu buvusių ū- 
kininkų, kurie jau buvo grą
žinti iš Sibiro. E to, kaip jie 
atsakinėjo, autorius susidarė 
įspūdį, kad jų pasipriešinimas 
nepasikeitė. Jie buvo išvežti už 
priešinimąsi kolektyvizacijai.

PREKYBOS hale Rygoje.

TARNAS APIE SAVO PONUS
Atkelta iš 2 pusi.) 

kurioje prezidentas būdamas 
meškeriojo, atsirado vandens, 
ir sušlapo cigarečių kartonas. 
Esperancilla jau rengėsi švys
telti cigaretes į vandenį, bet 
prezidentas sulaikė. Kai mes 
grįžom paskiau į jachtą, — sa
kos tarnas, — mačiau, kaip 
prezidentas sėdėdamas savo ra
tukuose džiovino cigaretes sau
lėje.

Prezidentas savo vasaros na
muose laikė ant sienų didžio
joje salėj sukabinęs politinio 
turinio karikatūras. Prezidentas 
su pasitenkinimu žiūrėdavo, 
kaipj^o svečiai domėjosi kari- 
katųjbm, ypačiai’ viena. Joje 
prieSąis gražų namą vienas ber
niukas • parašė ant smėlio žodį, 
o,kitas šaukė namo angoje sto
vinčią mamą:

. ."Mama, Wilfred parašė ne
gerą žodį". Ant žemės buvo 
parašyta "R&osevelt".

1939 Ameriką lankė Angli
jos karalius Jurgis ir karalie
nė. Prezidentas Rooseveltas su
rengė pusryčius. Kilo klausi
mas — kam reikia pirma pa
duoti valgį: ar karaliui Jurgiui 
ir prezidentui Rooseveltui, ar 
karalienei ir prezidentienei? 
Protokolo šefai negalėjo išspręs-

Tačiau Maskvos valdžia buvo 
iš dalies priveikta, nes ir šian
dien Baltijos kraštuose kolek
tyviniai ūkiai skiriasi nuo So- 
viety Sąjungos kolektyvinių ū- 
kię.

Domėjosi autorius, kaip lai
kosi Baltijos kraštų jauna kar
ta. Daugeliui buvusių Baltijos 
kraštų gyventojų jų tėvynės, 
sako Bess, rodosi priklausan

ti. Tarėsi ir su Anglijos atsto
vybės patarėjais. Ir tai nieko 
negelbėjo. Pagaliau besiklausy
damas mokytų žmonių, įsikišo 
ir Irineo. Jis pasiūlė: tegul tuo 
pačiu metu vienas patarnauto
jas pateikia karaliui ir prezi
dentui, o kitas karalienei ir pre
zidentienei Rado, kad išeitis 
buvo surasta. Taip ir buvo pa
daryta.

Kitą prezidento bruožą pa
stebėjau, sako Irineo, 1942 bir
želio mėn. Buvo audringa nak
tis. Prezidentas pašaukė mane, 
kad patikrinčiau, kas per triukš
mas už lango šalia jo miega
mojo. Patikrihau ir pranešiau, 
kad greičiausia tai buvo vėjas. 
Rytą klodamas prezidento pa
talą, Irineo rado po pagalve 
mažą pasidabruotą revolverį. 
Nuo tada prezidentas revolverį 
nešiojosi su savim — dieną ir 
naktį. Irineo niekaip negalėjo 
suprasti, kodėl prezidentas, sau
gojamas taip stropiai, dar re
volverio reikalingas. Netrukus 
visa Amerika kalbėjo apie vo
kiečių atsiųstus povandeniniu 
laivu ir išsikėlusoius sabotaž- 
ninkus. Tada Irineo pagalvojo: 
vargšas tas mano didelis žmo
gus — jis nori apsiginti mažu 
revolveriu nuo desantininkų a- 
tentato. (b. d.)

Čios prie “pavergtų tautų”. Ta
čiau aš, kaip užsienietis repor
teris, radau padėtį geresnę, nei 
prieš tai buvau įsivaizdavęs.

Jauni žmonės, kuriuos aš su
tikau, retai kada buvo pavirtę 
'komunistine kliše.

Tačiau, kaip ir kitur jauni
mas, jie daugiau žiūri ne į pra
eitį, bet į ateitį ir stengiasi pa
sinaudoti sovietinės sistemos 
duodama proga prasiveržti į pla
tesnius horizontus.

KOKIA 
IŠLAISVINIMO ATEITIS?
Bess kalbėjęs su estais eg- 

zilais. kurie jam pasakojo apie 
Amerikos ir Anglijos atsisaky
mą pripažinti Baltijos valstybių 
aneksiją. Tačiau Bess primena 
Robert Sherwood knyga apie 
Rooseveltą ir Ilopkinsą. Joje 
minimas Hopkinso pareiškimas, 
kaip 1943 lapkrityje Teherano 
konferencijoje Stalinas pareiš
kė, jog Baltijos respublikos bal
savimu parodžiusios savo valią 
ir jų klausimas jau esąs išspręs
tas.

Nei Rooseveltas, nei Chur- 
chillis nei jų patarėjai nieko 
neatsakė. Stalinas tai priėmė 
kaip jų neprieštaravim aStali- 
no pretenzijom i Baltijos vals
tybes, kurios tuo metu buvo 
Vokietijos okupuotos.

Tai buvo karo metas. O da
bar? Bess sakosi nei emigraci
joje nei okupuotuose kraštuo
se jis nesutikęs nieko, kas lauk
tų išlaisvinimo greitu laiku, nes 
tai būtų įmanoma tik nauju ka
ru. Vienas profesorius, kaip 
specialistas išsilaikęssavo poste, 
autoriui kalbėjęs: “Mes gyve
nom du šimtmečiu rusų valdžio
je prieš pirmą pasaulinį karą, 
ir per tą laiką rusų politika 
kaikada keitėsi. Daugumas mū
sų tikisi, kad didesnis išsila
vinimas padarys rusus toleran- 
tingesnius, ir dėl to jie leis ra
sinėm mažumom Sovietų Są
jungoje daugiau laisvės”. (O 
ar bolševikai pasidarė toleran- 
tingesni už caro laikų rusus? 
Red.).

Kai aš apie tą pasikalbėjimą 
pasakojau estų emigrantam 
Švedijoje, jie linktelėjo prita
rimo ženklui. Bet vienas iš jų 
pridėjo: "Ko Baltijos tautos la
biausiai turi dabar bijotis, tai 
ne tiek rusų ,kiek savu fana
tikų komunistų. Jie padaro dau
giau mūsų tradicijom sunaikin
ti negu rusai. Baltijos tautų 
ateitis, kaip mes, emigrantai 
Švedijoje, ją regim, didele da
lim priklauso nuo vidaus ko
vos tarp komunistų ir naciona
listų, kurie tebėra daugumoje”.

Mano paties stebėjimas vedė 
į tą pačią išvadą, — baigia pa
sakojimą Damaree Bess.

ALOYZAS BARONAS

VIENIŠI MEDŽIAI
ROMANAS

(21)
—Tau rūpi šienas, mačiau, nesuvežtas. Tau rūpi 

daug dalykų, bet tu nesi blogas kapitalistas. —Nai
nys kalba ramiai, lyg jis būtų raštinėj, kurioj tar
dytų nusikaltėlį.

—Atnešiu butelį degtinės. Užteks bartis, —Bruk- 
nys atsisuka nuo lango.

—Negersiu. Tikras bolševikas turėtų niekada ne
gerti. Tikram bolševikui nereikia svaigalų. Jis visada 
turi gyventi realiam pasauly.

Pūsteli vėjas ir lapai beria gausią rasą. Per kie
mą perbėga, bijodamas sušlapti savo inteligentiškas 
kojas, katinas. Matyt, iš kur nors išvytas. Bruknį tai 
pralinksmina ir jis taria ramiai:

—Tai ko nori?
—Pone amerikon eBrukny Vytautai, iš kapita

listinio pasaulio, taip sakant, parvykęs. Atėjau padė
koti. Labai ačiū, kad padėjai pastangų mane paleis
ti iš kalėjimo, bet kai tu į jį pateksi, aš tavęs ne
pasigailėsiu.

—Aš ten niekada nepateksiu. Aš žmonių nejdavi- 
nėju, —pyktelėjo Vytas.

—Bolševizmas tik pralaimėjo mūšį. Bet jis nėra 
žuvęs. Bet juk tai šiuo momentu nelabai svarbu. 
Pakalbėkim kitaip. Mes juk nesimatėm dvidešimt 
penkerius metus, o abu mokėmės. Supranti, tu dva
rininko, o aš kumečio sūnus.

—Mano tėvas buvo tau ir tavo tėvui labai geras.
—Bet tu nedaug pasikeitęs per dvidešimt pen

kerius metus. Galima atpažinti.
—Ir tave atpažinau. Buvom draugai, —ramiai 

atsakė Bruknys.
—Draugai tai ne. Niekada. Dėl duonos, dėl vis

ko. Tu laimėjai ir pralaimėjai. Tu mane padėjai iš
laisvinti. Tu buvai laimėjęs Eleną, o ji buvo mano 
ištisus dvidešimt penkerius metus. Saldu? Taigi, jei 
saldu, aš galiu pasakyti, kad aš jos nemušiau. Aš 
ją mylėjau ir truputį ji mane. Tu velniai žino kur 
buvai dingęs. Ji buvo likusi viena. Praradai ją, na
mus ir dabar vėl čia, ir aš manau, kad truputį per- 
vėlai. —Valnys vaikščiojo po kambarį.

—Sakyk, ko nori. Užteks. Kalbėk, arba eik į 
pragarą, —Bruknys regimai nervinosi. Jo rusvi žan
dai ir sukumpę pirštai drebėjo.

—Išeisiu. Aš atėjau padėkoti ir pasakyti, kad ap
sirikai dėdamas pastangas mane išleisti. Aš tebesu 
bolševikas. Bolševizmas yra tikėjimas. Bolševizmas 
pralaimėjo tik mūšį, bet jis vistiek plėsis. Tokie kaip 
tu padeda plėstis. Ką tu gero padarei grįžęs? Tu 
duodi arklį, bet palaikai vergiją. Tu duodi bobai 
sviestą, kurį ji pati tavo dvare uždirbo. Tu padedi 
bolševizmui. Aš ir už tai galiu padėkoti. Tu nuo pat 
jaunystės darei klaidas, geras būdamas. Ar tai tavo 
tėvą išgelbėjo? —tyčiojosi Valnys ir Bruknį užliejo 
raudonis:

—Žinai, pakanka. Nuobodu klausyti. Išeik, kol aš 
nepradėjau taisytis tavo paties akivaizdoje, darytis 
blogas, kaip tu pageidauji.

—Žiūrėk, koks smarkus. Gailiesi dąbar, kad dė
jai galvą už tipingo bolševiko paleidimą. Man apie 
penkiasdešimt metų. Mane trisdešimt metų auklėjo 
neapkęsti buržujų. Aš neapkenčiu. Mūsų jaunimas ne
apkenčia dar labiau. Mes šunis vadinom kapitalistų 
vardais, kaip jūs dabar visus šunpalaikius tarybiniais 
herojais. Bet praeis laikas ir vėl pasikeis vardai, nes 
žmogus žemėje negalės prie kapitalistinės santvarkos 
būti laimingas.

—Nepradėk iš naujo, —šaukė Bruknys, —man 
nusibodo. Dabar mūsų eilė ir aš paskaičiuosiu tau 
ligi trijų pasiėmęs revolverį. ------ J

—Paklausyk. Nenori tiesos? Pasikalbėkim seni 
bičiuliai draugiškai, po daugelio metų.

—Tavo rankos kruvinos. Mano tėvas mirė dėl 
tavo žodžių. Mano pusbrolis buvo tavo sėbro, o gal 
tavo paties nušautas. Išeik, kol aš nepasiutau.

—Palauk, —ramiai pasakė Valnys, —neskubėk. 
Tada juk buvo karas, o jeigu karas, tada ir kraujas. 
Po muštynių šluostaisi nosį ir patenkintas. Roosevel
tas ir Churchillis kadais sėdėjo prie vieno stalo 
drauge su jūsų keikiamu tėvu Stalinu, kad galėtų 
mušti visus, kurie nepritaria bolševizmui. Aš irgi kaip 
didieji neapkenčiu visų tų, kurie priešinosi naujai ir 
geresnei tvarkai.

—Pasitaiko, kad geri žmonės velniui dūšią par
duoda, —degė kelintą kartą cigarą Bruknys.

—Atsimeni vaikystę? Mus veždavo į gimnaziją. 
Mane sūnų kumečio ir tave dvarininko. Tavo arkliais 
veždavo mano tėvas. Ir nors tu sakai, kad žmogus 
didesnis, bet tada buvo didesnis tas, kieno arkliai. 
Tavo arkliai buvo didesni už mano tėvą. Aš būčiau 
buvęs laimingiausias pasauly žmogus, jei tu J>ūtum 
buvęs blogas mokinys. Bet tu mokinys buvai geras. 

Ir aš jokio pranašumo negalėjau parodyti. Bet aš su
laukiau. Matai, čia kaba kryžius. Aš gal vėl kada 
Marksą pakabinsiu, šie namai dar ilgai stovės, ir tu 
negali pasakyti, kad niekad tai neįvyks.

—Išeik. Tai bus geriausia, ką savo gyvenime bū
si padaręs. Nušausiu, jei čia dar plepėsi. Aš parody
siu, kad mes mokam irgi stiprūs būti, —Bruknys 
valdė savo virpantį balsą.

—Nesiskubink. Kam mane šausi? Jeigu nori, E- 
leną galiu ir taip atiduoti. Matai, aš irgi galiu kartais 
gailestingas pabūti.

—Kaip šuo,' kuriam išmušti dantys.
—Galiu būti ir šuo, —ramiai ir lėtai tarė Val

nys, —tai, pagaliau, šiame šimtmetyje nebėra reikš
minga .Bet Elena tavęs nenustojo mylėt visus dvide
šimt penkerius metus. Aš žinau. Aš ją irgi mylėjau 
ir todėl aš. senas bolševikas, nuėjau su ja pas jūsų 
kleboną. Ir jūsų kvaili prietarai tau ją atėmė. Da
bar ji* galėtų atbėgti pas tave. Tu jos neišvarytum. 
Tu nemanyk, kad kai viskas apvirto, tai apvirto ir 
trisdešimt metų auklėtas žmogus. Dar ilgiau, jei nori. 
Penkiasdešimt. Skaičiuoju nuo revoliucijos. Tavo dva
re pilna tokių kaip aš. Kol pasaulis išsivynios iš bol
ševikinės kilpos, tai jis per tą laiką vėl bus į ją 
įnertas.

—Prakeiktas bolševizmas.
—Ne. jis stiprus. Komunistų buvo keliasdešimt 

milijonų. Keli jų sunaikinti, keli buvo prisitaikėlių, 
bet dar keliolika liko. Jų neišnaikinsi. Ir suprantama 
kodėl. Visų neiššaudysi. o amnestija daug ką sukvai
lina. Čia bolševikų metodas.

—Tu baisiai daug kalbi. Tu kauki kaip vilkas ir 
aš matau tavo bolševikinius dantis. Tikrai bolševiz
mas suformavo naują žmogų, žvėrį Rot jis išdvės.

(Bus daugiau)
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Po dešimties metų Chicagoje
Nusikelkime į 1949 paskuti

nius mėnesius, kada Chicago
je. varganų “dypukų” eilės die
na iš dienos gausėjo. Apsiren
gę Balfo kukliais švarkeliais, 
dienomis pėsti zujo ieškodami 
darbo, kuris tada buvo sunku 
gauti. Sunku buvo ir butą ras-

t EDVARDAS BULAITIS

miesiems mūsų ateiviams, lik
vidavosi ir išsikraustė į Vaka
rus. Didžiulės pastatų sienos 
greit bus nugriautos. Tačiau 
naujieji ateiviai dėl to nesijau
dina. Daugumas jų tiek pažen

gti. Daugelis susikraustė į rū- gę moksle, kad gali pasirinkti 
sius, kur iki tol niekas negy
veno.

Savaitgaliais dauguma šių 
- naujų ateivių susirinkdavo į 

Tremtinių Namus, kur juos su 
malonia šypsena pasveikindavo 
šeimininkas Anatolijus Kairys. ■ 
Žmonių būdavo tiek daug, ka< 

„būdavo sunku net prasigrūsti 
Po ilgų nesimatymo metų susi 
tikę bučiuodavosi ir verkdavo 
Aplinkiniai gyventojai su bai 
me žiūrėdavo į tuos naujokus 
kurie įsilinksminę sukeldavi 
nemaža triukšmo.

Tuoj kūrėsi tremtinių orga 
nizacijos, sambūriai. Priprato 
stovyklose versti valdžias be 
statyti naujas, jie ir čia parod< 
daug veiklos. Beveik kas vaka 
rą posėdžiaudavo ir planuoda 
vą Praleidę dieną skerdyklos* 
ar nešiodami sunkius krovi 
nius, vakare dar turėjo enęi 
gijos organizaciniam darbut 

, Stiproki dar tada buvo ir se 
jiieji lietuviai, kurie panoro ne 
nusileisti naujiems ateiviams 
Jų vakarai sutraukdavo tūks 
tančius, ir dypukų buvo tik ma 
ža dalis. Vasario 16 minėjimą 
Ashland Avė. auditorijoje su 
kviesdavo iki 3,000. Žmonių ui 
teko visiems minėjimams, ne 
žiūrint, kas juos ruošė.

Bet “aukso amžius” greit pra 
ėjo. Po dvejų trejų metų vaiz
das pasikeitė. Turėjo bankru- . 
tuoti Tremtinių Namai. Jų sa
vininkas pradėjo rašyti dramas 1 
ir komedijas. Žmonės pramo
goms rinkos ištaigingesnes vie- Politines padėties reikalu

mieste reikia brangiai mokėti 
už savo mašinos pastatymą.

Po keletos metų iš drėgnų 
rūsių mūsiškiai ėmė keltis į 
savo namus. Pradžioje buvo 
pirkti išsimokėjimui, bet po 
dešimties metų dauguma išlin
do iš skolos, ir ne vienas turi 
puošnias rezidencijas. Kiti turi 
net kelių butų namus ir krau
nasi turtelį. Ir bankuose turi

tą, Cicero, Town of Lake, 18 i 
gatve, West Side, North Side, 
Roseland ar West Pullman — 
visur dar pajusi lietuvišką pul
są. Lietuvių statytos mokyklos 
ir bažnyčios, nors jau ir ne vi- | 
sur pakankamai lietuviškos, dar ; 
vis kvepia lietuviškumu. Apie 
parapijas susibarusios organi
zacijos, daugumoje jungiančios 
mažesnio išsilavinimo žmones, 
dar ilgai liks tikrojo lietuviš
kumo tvirtovės, kol jų nariai 
iškeliaus amžinam poilsiui. Taip 
pat ir kitos lietuviškos organi
zacijos, jungusios tam tikrų 
profesijų ar mokslo žmones, 
dar laikys tautiečius prie savo 
kamieno.

Tai Chicaga. Nors ji ir turi 
pasaulio lietuvių sostinės var
dą, tačiau nemanau, kad ji 
skirtųsi nuo kitų šio krašto lie
tuviškų kolonijų.

piliečiai, kai kurių net iš pa
vardžių jau nepažinsi.

Praėjo dešimtį rudenų šia
me krašte; nemaža, kaip tie 
lapai, nukrito. Apie juos beliu- 
dija tik kapinių kryžiai. Kiti, 
irgi kaip tie lapai, nutrūko nuo 
savo -medžio, nuo lietuviškojo 
kamieno. Vieni sakosi pasitrau
kę tik poilsio, tačiau kartą pa
sitraukus sunku grįžti į lietu
viškųjų darbų vargą. O kiek 
užuomarštin nuvedė mišrios 
šeimos! Kitą suviliojo turtai, 
žemiški blizgučiai, o dar kitam 
lietuvių kalba jau pasidarė per

darbą pagal savo skonį. Kas 
dirba toliau nuo namų, įsėdą 
į nuosavą mašiną ir lengvai nu- _ sąyo taupymo sąskaitas. O kai ] 

piniginės pilnėja, jos sunkiau prasta!
Tačiau kai eisi per lietuviš-

važiuoja. Triukšmingieji tram-
vajai pakeisti elektriniais auto- atsidaro lietuviškiems bei šal-

- ---- - - Beje, daugumas kus kvartalus—Marųuette par-
‘dypukų” jau yra šio krašto ką, Brighton parką, Bridgepor-

busais, kuriais mūsiškiai kar
tas nuo karto pasinaudoja, nes

JOKIMAS AUKšKALNIS, Darbininko platintojas Chicagos apylinkėje, 
Gary Indianos vyskupui įteikia 1000 dol. auką iš savo bičiulio a.a. Jokū
bo Butkaus palikimo. Kita palikimo dalis teko lietuvių religinėms insti
tucijoms. Lietuviams pranciškonams paskirta 500 dol. Už tą auką jie yra 
labai dėkingi.

PRISIMINĖ SAVO VIENUOLYNO STEIGĖJU
BROCKTON, MASS. Paskutinieji dešimts metų po 

pirmojo širdies smūgio jam 
buvo tikra kančia, šešerius me
tus dar galėjo kai kada vesti 
misijas, bet po antrojo širdies 
priepuolio buvo paraližuotas ir 
vos- beįstengė aukoti t. mišias.-s 
Paskutinius dvejus metus išgu
lėjo lovoje. Vieną rytmetį, 
1949 spalio 18, brolis Valen
tinas, C. P. rado jį užmigusį 
Viešpatyje. Palaidotas šv. Gab
rieliaus vienuolių pasijonistų

bos namai nevedusioms jau
noms darbininkėms. Jis tų ma
žų ir senų aptikdavo svetimuo
se miestų prieglaudose. Čia 
jiems stigo lietuviškų^ namų 
jaukumo ir - katalikiškos dva
sios.

Pasitaręs su kitais? lietuviais 
kunigais, T. Alfonsas įsteigė 
naują lietuvaičių vienuolyną. 
Pradžia buvo sunki, bet ta nau
joji Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų Kongregacija išsilaikė ir su- kapinėse, Brighton, Mass.

(S. J. C.)

Spalid 18 suėjo 10 metę, 
kaip mirė Tėvas Alfonsas Ma
rija, vienuolis pasionistas, į- 
steigęs Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų kongregaciją, kurios 
centras dabar' yra Brockton, 
Mass. Ta . sukaktis , buvo prisi
minta seserų rėmėjų susirinki
me spalio 18.

Julius Urbonavičius, žinomas 
kaip Tėvas Alfonsas Marija, gi
mė 1884 Tytavėnuose, Rasei
nių apskr. Vėliau mokėsi Pėt- 
rapilio rusų gimnazijoje. Mirus 
tėvui, o neužilgo ir motinai,
dvejus metus gyveno Lietuvo- stiprėjo. 
je, tačiau mokytis nebegalėjo. 
Tas pats vargas, kuris nemaža 
lietuvių jaunuolių atbloškė į 
Ameriką, 1902 metais atvedė 
į Pennsylvaniją ir aštuoniolik
metį Julijų.

Apsistojus Scrantone, jo lau-

VLIKO REZOLIUCIJOS PRIIMTOS PLENUMO POSĖDYJE daugumos kitų lietuvių — kasti 
po žeme anglis žmonių šilimai 
ir šviesai. Tą darbą dirbo apie 
dvejus metus. Tačiau Viešpats 
buvo jį parinkęs savo darbi
ninku virš žemės: nešti ‘žmo- liepti.

TARPTAUTINĖS moterv parodos lietuviškam- skyriuje New Yorke išstatytos Gr. Matulaitytės — Rani- 
tienės darbo lietuviškos lėlės. Nuotr. V. Maželio.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai gerbiamas pone Re- Mačiulio pastabą, tai skaityto- 
daktoriau! jas niekur neras aukščiau mi-
“Darbininko” Nr. 72 paskelb- nėtame mano straipsnyje, kad 

tos dvi dr. P .Mačiulio pasta- būčiau sakęs, jog “sutartį pir-' 
bos dėl mano straipsnio: “Ko ma pasirašė Lietuva, o tik vė- 
vertas bendradarbiavimas su liau Latvija ir Estija”. Dr. P. 
bolševikais?” (Darb. spalio 14 Mačiulis sakosi, kad jam susi- 
d.) verčia mane bent trumpai daręs toks įspūdis; bet įspūdis 
į tas nepagrįstas pastabas atsi- yra individualus dalykas. Įspū-

kad būtų sudarytos sąlygos lie- būtų. įtrauktos į politinių pro-
• blemų sprendimą ir vykdymą. 

Politinės konsolidacijos reikalu
e . .. . . • -u , Vlikas, išklausęs Vilniečiųi. Kau uaoaianė Maskvos Santykiu su lenkais reikalu r 7
Vlikas, išklausęs pranešimų 

dėl santykių su lenkais ir tu
rėdamas galvoje, kad Lietuva 
ir Lenkija yra tapusios sovieti
nio imperializmo aukomis ir 
tai, kad Lietuvos ir Lenkijos, 
nepriklausomybės atstatymas 
yra bendras šių abiejų tautų 
reikalas, laiko, kad lietuvių ir 
lenkų laisvinimo organizacijų 
bendradarbiavimas šiam tiks
lui siekti yra palaikytinas ir 
plėstinas. '

Santykiu su jaunimu reikalu 
Vlikas, didžiai vertindamas 

lietuviškos jaunuomenės dar
bus Lietuvos laisvinimo reika
lu ir jųjų pastangas kelti Lie
tuvos ir lietuvio vardą, kvie
čia lietuvišką jaunimą dar pla
čiau įsijungti į Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo kovoto
jų būrį.

Vlikas paveda Vliko Prezi- jaunimu, sveikina jį ir kviečia Susieidamas su žmonėmis ir

tas, o nemaža dalis net visai VuKąs, įsKiaiuęs pranešimų tuvių tautai laisvai pareikšti sa- 
nutrupėjo. Ir senųjų parengi- dėl esamos larpumunes paue-

' mai nebeturėjo tiek publikos, ues, Konstatuoja:
Vasario 16 minėjimams jau už-
teko 1,000 žmonių. Iš sambū- taiKos oieuzyva yra paremia 
rių ėmė nykti “tremtinių” žo- sieAimu isgauu esamo status 
dis, nariai nubyrėjo, o susirin- quo tarpiauiuų pripažinimą, 
kimus lankė tik valdybos na- nustatant vaKarų ir įvytų pu
riai ir būrelis prisiekusiųjų. Su- saunų santyKius vadinamos ko- 
skurdę saliūnai atsigavo iš ‘dy- egzistencijus pagrinuais;
pūkų”.

Skerdyklose naujų ateivių 
net su žiburiu nebegalėjai ras
ti. Ir pačios skerdyklos, kadai- 

... se suteikusios tiek darbo pir-

z. Kdu loks iucuskvoo siekimų 
pamojimas omų premija agre
soriui, nes esamoji paaetis tty- 
tų - CeuiTO ttuupujc ,O Karui 
ir Lietuvoje, yra suKuna Mask
vos agresijos aktais;

Tirolio kalnuose remontuo- 3. Kad iviasKvos siekimas pa- 
jant bažnytėlę surasta sena remti santykius su laisvuoju pa- 
freska iš 1410 - 1420 metų. Pa- .šaunu vacunamos Koegzi»ienci-
veikslas vaizduoja Mariją Mag
daleną ir Magdalenos legendą, 
nupiešti platūs Prancūzijos 
gamtovaizdžiai ir Marselio uos
tas. Spalvos labai gražiai išsilai-
kiusios.

vo valią.

jos pagnnaais yra paremtas pa
saulio paaaummu į avi sieras, 
kur MasKvos sieroje esančioji 
aaus Dutų išskirta iš bet ku
rios Vasarų laisvojo pasaulio į- 
taKOS, o Vakarų siera butų pa-

Šv. Rašto Senasis Testamen- atviram rungtyniavimui
tas išverstas ir išleistas japonų ^rP sovleūmo komunizmo ir 
kalba. Išvertė pranciškonas P. ^VOJ° pasaulio ūkimų ir po- 

-Breitung su japonais vienuo- sistemų;
sudaro 4900 4- Kad Lietuvos pavergimas nių, kad lietuviško jaunimo,

Sąįungos pranešimą apie jųjų 
padarytas pastangas politinių 
grupių konsolidacijai- įgyven
dinti, sveikina šias pastangas 
ir dar kartą pakartoja, kad po
litinių grupių konsolidacijos 
reikalas buvo ir yra Vliko sie
kimų dienotvarkėje, ir todėl 

■ skatina visas grupes ieškoti bū
dų ir priemonių tokiai konso
lidacijai įvykdyti tikslu suburti 
visas gyvąsias pozityvines jė
gas pagrindiniam siekimui įgy
vendinti, būtent Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti.

Sveikinimas sportininkams
Lietuvių sportinio jaunimo 

pasireiškimai ir laimėjimai 
tarptautinėje sporto arenoje 
yra teigiamas reiškinys ir tin
kama priemonė Lietuvai gar
sinti.

Todėl Vlikas džiaugiasi ir 
didžiuojasi- lietuvių sportiniu

džio pagrindu nedera svaičio- 
nėm taip pat šilimą ir šviesą, I. Pareikšdamas, kad nebol- tis priekaištais dėl beatodairiš-
tik ne tą, kurią žemė teikia, o ševikai, o vokiečiai siūlė mums kūmo ar perdidelio aplombo,
kurią dangus siunčia. Dangaus užimti Vilnių, dr. P. Mačiulis, ypatingai tiesos ieškojimo var-
balso skatinamas Julius Urbo- matyt, neįsiskaitė į jo paties dan.
navičius 1905 pasibeldė į Šv. pacituotą mano straipsnio saki- šia proga prašau priimti ma- 
Onos pasijonistų vienuolyno ni: “Kai bolševikai* puolė Hit- no geriausius linkėjimus 
duris Scrantone. Priimtas ir iš
siųstas į šv. Povilo vienuolyną 
Pittsburge. Čia atliko novicia
tą ir 1907 gruodžio 4 padarė 
amžinuosius vienuolio apžadus. 
Aštuonerius metus dar mokėsi 
kunigu, kuriuo buvo įšvęstas 
1915 gegužės 6. Tapęs tėvu pa- 
sijonistu Alfonsas Marija, visą su Stalinu atiduoti tą sritį So- 
tolimesnį savo gyvenimą pa
skyrė misijoms.

T. Alfonsas Marija apvažiavo 
beveik visas Amerikos lietuvių 
gyvenamas vietas ir parapijas, 
daugiausia rytinėse valstybėse, 
ypač Pennsylvanijoje, sakyda
mas pamokslus, vesdamas misi
jas, klausydamas išpažinčių.

leno parblokštą .Lenkiją” ... Tamstos
Tuo metu jų tankai per 18 vai.
pasiekė Lietuvos administraci- Syracuse, 1959 spalio 27 
jos liniją su Lenkija, ir Vilniaus 
sritis atsirado jų rankose. Tai 
kaip vokiečiai galėjo tuomet 
siūlyti Lietuvai tą sritį užimti? 
Ypač, kad Hitleris buvo sutaręs

Pr. Dailidė

Atėjo taftas eiti į pensiją

liais. Vertimas _____ ___
puslapių, pridėta labai daug buvo įvykdytas ael lariamo ko- ypač studentų organizacijos, 
komentarų, kad japonas skai- egzistencijos sąlygų nejvykdy- 
tytojas galėtų suprasti. Kalbų Baltijos valstybių puses, “ 
žinovai sako, kad vertimas yra kaip tatai atvirai ouvo išdės- 
geriausias iš visų vertimų į Brošiūroje T ne Soviet 
japonų kalbą. Union, Finland and the Baltic

States, Sovietų informacijos 
biuro išleistoje 1941 metais.

Vilkas, turėdamas gaivoje 
šiuos šiandienos uždavinius, į- 

j parėigoja Vliko Prezidiumą ir 
j Vliko narius, dalyvaujančius 
| kitų politinių organizacijų veik
li loję, siekti,*kad Lietuvos klau- 
p- simas būtų įjungtas į bendrąją 

Antrojo Pasaulinio karo pada
rinių likvidavimo problemą, 
nes Lietuvos ir kitų Rytų ir 
Centro Europos pavergtųjų tau- 

. tų nepriklausomybės atstaty- 
| mas yra būtina sąlyga taikos, 
J paremtos teisingumu. Ginkla- 
| vimosi apribojimas pats savai- 
V me negali atnešti pastovios tai- 
I kos nepašalinus Antrojo Pa- 

■ saulinio karo padarinių.
ruošiame lietuviškas VEsTir- vilkas reiškia pakartotiną gilų 
VES. SALES PARENGIMAMS IR I
susirinkimams nemokamai. įsitikinimą, kad Lietuvių tauta 

yra suvereninė savo likimo
VACYS STEPONU SPrendėja’ ir kad todėl turi 

.um^rnr_-tnj-_-_-L-L-ir_ ti dedamos visos pastangos,

■»»»

Tel. MU 3-2928

diumui ieškoti būdų ir priemo- ateityje dar veikliau jiems į- lankydamas jų namus patyrė,. 
prastu būdu talkinti Lietuvos kaip būtų reikalingos savos 
laisvinimo veiklą. prieglaudos našlaičiams ir glo-

ŠOKIM, TRYPKIM, LINKSMI BŪKIM .

LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRUOMENĖS CENTRO
KEARNEY, NEW JERSEY

TRADICINIS ŠOKIŲ IR ĮVAIRENYBIŲ

VAKARAS
1959 m. Lapkričio (November) 7 d.

savoje didžiulėje moderniškoje salėje —
6 DAVIS AVENUE, KEARNEY, NEW JERSEY

VAKARO PROGRAMA: 9:00 vai. šokių pradžia,
10:00 vai. įvairūs pasirodymai (Floor Show), 
11:01 valgiai ir gėrimai (Alus nemokamai visą 

vakarą). •
VISA TAI TIK $2.50

Nepraleiskite šios retos progos ir visi, o ypač KEARNEY, NEWARK 0 
ELIZABETH’O, LINDEN’O ir kitų apylinkių jaunimas atvykite į šį 
pasilinksminimo ir įvairenybių vakarą.

UŽTIKRINAME, KAD BOSITE PILNAI PATENKINTI

LIET. KATALIKĘ BENDRUOMENES CENTRAS
Kearnry, New Jeney

[sa

vietų Sąjungai? P. Mačiulis, 
matyti, čia turi galvoje vokie
čių “propoziciją” pačioje karo 
pradžioje, kol dar sovietai Vil
niaus • srities nebuvo užėmę. 
Tuo tarpu mano straipsnyje 
apie Maskvos siūlymą užimti 
Vilnių kalbama jau ryšium su 
prasidėjusiomis sovietų pastan
gomis susaistyti Lietuvą “tar
pusavio pagalbos” sutartimi. 
Tai aiškiai matyt ir iš mano 
straipsnio suskirstymo pastrai
pomis. O kad iš Maskvos pusės 
buvo darytos sugestijos toje 
srityje, 1939 metų rudenį esu 
girdėjęs ir iš prezidento A. Sme 
tonos. Dėlto dr. P. Mačiulio 
patikslinimai čia prasilenkia su 
objektu.

n. Kas liečia antrą dr. P.

Anglai kalti, 
kad negeria degtinės

Sovietai apkaltino Angliją, 
kad^ji laužo prekybos sutarti. 
Pasižadėjo nupirkti iš Sovietų 
iki 1960 birželio rusiškos vod- 
kos už 849,000 dol.. o dabar 
neperka. Anglai aiškinasi, kad 
jų žmonės nenori vodkos.

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

PARDUODU TABOR FARM
VASARVIETĘ

Tabor Farm. Sodus, Mich., vasar
vietė yra 100 mylių nuo Chicago, 
III., ir 10 mylių nuo Benton Harbor, 
Mich.
Pagrindiniam jmokėjimui reikia j- 
nešti .$125,000.00. Likusiai sumai la
bai lengvos išmokėjimo sąlygos.
Susidomėjusiems prisiųsiu reikalin- - 
gas informacijas ir literatūrų.

JUOZAS BACHUNAS, Sav. 
SODUS, MICHIGAN

ADAM REALTY CO.
O f f e r s

A COMPLETE REAL ESTĄ TE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL ESTATE, SALES 
APPRAISALS, MORTGAGES 

& MANAGEMENT INSURANCE 
PIRE, CASUALTY, LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS 
FOR FAST ACTION 

AND PREFERRED ATTENTION, 
"SEE ADAM FIRST”

ADAM'REALTY C O.
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth, N. J.

EL. 4-1570
Adam Stankūnas. Realtor 

Vytautas Kvietkauskas, Salesman

CARL HOPPL’S 
in baldwin 

Opcn Daily for LUNCH and DINNER 
-DANCE and STAGE PERFORMANCE

Herbert Krueger and Mis Orchestra Every Evening cxcept Mon.
U i g Si,r Hali* far •' ’ r

F»rking Lot . r>aH<įi<<f* A (iąthfri'Hį*

1M W. Sonrise Highway, Baldwin, N. Y. > ► > T c L: BAidwm 3-7200
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KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ DETROITE

apie 1 vai. užtrukęs rimtas su-

Kristų Karalių prisiminė ir 
radijo valandėlės, ypač Lietu
vių Balso sekmadieninė pasky
rė daug laiko turiningam kun. 
V. Stanevičiaus žodžiui.

P. Natas

švento Antano bažnyčioje; 
skambant giesmei “Christus 
vindt”, buvo įneštos tautinės 
ir ateitininkų bei skautų vėlia
vos. Paskui jas ir būrį orga
nizuoto jaunimo žengė liturgi- 

. niais rūbais apsirėdęs naujasis 
klebonas kun. V. Stanevičius,
kuris laikė sumą ir pasakė pa- - 
mokslą. Po mišių, prie išstaty
to ŠvČ. Sakramento, buvo skai
toma malda į Kristų Karalių. 
Choras, vedamas A. Mateikos, 
sugiedojo Maldą už Tėvynę.

Tuoj po sumos ispanų salė
je, kur scenoje regėjom didžiu
lį kryžų su įrašu: ”Su Tavim 
eis visa Lietuva”, susirinkimą 
pradėjo Liet. Kat Federacijos 
skyriaus pirm. E. Paurazienė. 
Invokaciją atkalbėjo kun. K. Si
manavičius. Po to sekė neilga, 
bet gili dr. Justino Piktino pa
skaita, atkreipusi dėmesį į pas
kutiniųjų popiežių enciklikas, 
iškeliančias Kristaus Karaliaus 

. šventės ir katalikiškos akcijos 
reikšmę. Tuoj po paskaitos 
stud. Arūnas Udrys ir mokslei
vė Danutė Polteraitytė padek- 

~ Tarnavo B:Brazdžionio eilėraš- 
čius, P. Zaranka giedojo Mo- 
niuškos “O Visagali” ir Beetho- 
veno “Agnus Dei”, o šv. Anta
no parapijos choras — “Petro 
laivas”, “Garbė Aukščiausiam” 
ir “Malda už Tėvynę”. Visų gie
dama “O Kristau, pasaulio val
dove” giesme buvo baigtas tik

Moterę S-gos aps
kričio suvažiavimas

registracija

Lowell ,Mass. Lapkričio 8 šv. 
Juozapo parapijos salėje šau
kiamas ALRK Moterų Sąjungos 
Mass., Maine ir N. H. apskri
čio suvažiavimas. Šiam apskri
čiui priklauso 14 kuopų. Suva
žiavimu rūpinasi Lowellio 73 
kuopa. Atstovių
1:15 vai. popiet. Šv. Valanda 
3:30. vai. Paskaita 4 vai. Pa
skaitą “Alkoholizmas ir mote
rys” skaitys viena buvusi alko
holikė, kuri papasakos, kaip tos 
ydos nusikratė. Į paskaitą kvie
čiamos visos moterys ir mergai
tės. Po paskaitos 5 vai. bus 
užkandžiai atstovėm. Toliau bus 
pranešimai iš Moterų Sąjungos- 
seimo Hartforde ir naujos val
dybos rinkimai. Laukiama, kad 
kiekviena kuopa atsiųstų savo 
atstoves su siūlymais, kaip pa
gyvinti apskričio veikimą ir pri
traukti naujų narių.

. U. T. Daukantienė

LIETUVOS kariuomenė Vilniuje 1939 spalio 28 prie katedros . Nuotr. V. Augustino.

GRAŽIAI PAGERBĖ ROZALIJA ADOMAVIČIENĘ

Kristaus Karaliaus švente Bostone
Kristaus Karaliaus šventės 

minėjimas Bostone spalio 
pradėtas 10 vai. mišiomis 
Petro parapijos bažnyčioje, 
maldas laikė ir turiningą

25 
šv. 
Pa- 

=____ . pa
mokslą pasakė kun. Albertas 
Kontautas. Pamaldų metu gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas muz. J. Kačinsko.

Popiet 2 vai. bažnyčioje bu-

Baltimores žinios
Prul. J. MentMis neseniai 

grįžo iš Romos, kur dalyvavo ' 
Amerikos kolegijos šimto me
tų sukaktuvėse. Buvo susirin
kę apie 400 alumnų, dalyvavo

- ir popiežius Jonas XXIII kaip 
garbės svečias. Paskutinėmis 
dienomis prel. L. Mendelis no- 
venos maldininkams išsiuntinė
jo knygutę, kurioje aprašo sa
vo kelionės įspūdžius po Euro
pos kraštus.

Dail. J. Pautieniaus paveiks
lų paroda atidaryta spalio 31 
Lietuvių svetainėje.

Jaunimo vakaras su šokiais 
įvyko spalio 31 Lietuvių sve
tainėje.

Parapijos vakarienė bus lap
kričio 8. Ruošia šv. Vardo drau
gija, vadovauja kun. J. Anto- 
szewski. Pelnas skiriamas pa
rapijos mokyklai išlaikyti.

Per Vėlines šv. Alfonso baž
nyčioje žmonės gausiai dalyva
vo pamaldose už mirusius.

Kalėdojimas — parapiečių 
lankymas — jau baigtas. Para
pijos kunigai visiems dėkoja už 
malonų’ priėmimą ir už visas au
kas.

Elzbieta Miksiūnienė mirė 
namie spalio 22, sulaukusi gra
žios senatvės. Velionė ilgus me- 
tus—aktyviai dalyvavo parapi
jos organizacijose. TrysTcunigai 
aukojo mišias už jos sielą šv. 
Alfonso bažnyčioje spalio 26. 
Palaidota Holy Redeemer ka
pinėse. Liko liūdinti dukra Ma
rija ir sūnus Jonas.

Marija Pastarnokienė, seno
sios kartos lietuvė, sirgusi ke
lerius metus, po sunkios ope
racijos šv. Agnietės ligoninėje 
mirė spalio 24. Po gedulngų 
šv. Alfonso bažnyčioje pamal
dų palaidota spalio 27 Holy 

•Redeemer kapinėse. Paliko 
nuliūdime sūnus Antaną ir 
Jurgį su šeimomis.

Magdalena Kurelaitienė, sir
gusi metus laiko, mirė spalio 
26 John Hopkins ligoninėje. 
Trys kunigai aukojo mišias už 
jos sielą spalio 30 šv. Alfonso 
bažnyčioje. Palaidota Holy Re
deemer kapinėse. Nuliūdime li- 

Ona ir Eleonora.

— Akt. Vitalių Žukausko 
straipsnis apie lietuviškąjį te
atrą atspausdintas tarptautinė
je teatro enciklopedijoje: En- 
ciclopedia Delio Spettaculo. En
ciklopedija išleista Italijoje. 
Straipsniui į enciklopediją pa
tekti patarpininkavo minist. 
St. Lozoraitis.

—Dail .Adomui Varnui, jo 
80 metų sukakties proga pa
gerbti
cagoje rengia jo paveikslų pa
rodą Jaunimo Namuose (Čiur
lionio Galerijoje). Paroda atida
roma lapkričio 14 d. 6 v.v. 
Sveikinimai priimami adresu: 
P. Gaučys, 6234 So. Richmond 
Avė., Chicago, III.

— Kun. Pranas Lukošius, Vi
sų Šventųjų parap. klebonas, 
ir kun. Stasys Petrauskas, šv. 
Petro ir Povilo parap. klebonas, 
atjausdami’ lietuvius ištremtuo
sius Sibirą ir kitur kenčian
čius, suteikė leidimą Chicagos 
Balfo skyr. valdybai prie išvar
dintų bažnyčių padaryti rink
liavas .Roselande rinkliava į- 
vyks lapkričio 15, West Pullma- 
ne — gruodžio 6. Balfo skyr. 
valdyba, kūną sudaro K. Bru- 
žas, P; 'Niedvaras; P. ^Bružas 
V. Žilinskas, J. Pleirys, P. Kur- 
zikauskas ir dr. Aurelė Bart
kus, rinkliavoms kruopščiai ruo
šiasi.

— Kun. Kazimieras Danie
lius, Londono lietuvių klebo
nas Kanadoje, spalio 18 minė 
jo 50 metų kunigystės sukaktį. 
Jam dabar 74 metai.

— Tėviškės Žiburių dešimt
mečio minėjimas su koncertu 
ruošiamas lapkričio 14 Prisikė
limo parapijos salėje Toronte. 
Savaitraštį redaguoja dr. Adol
fas Šapoka. Leidžia Kanados 
Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugija.

— Gen. V. Grigaliūnas Glo
vackis, gyvenąs dabar Kolum
bijoje, spalio 28 su savo žmo
na atšventė 50 metų jungtuvių 
sukaktį. Jie buvo sutuokti Vil
niuje, šv. Rapolo bažnyčioje, 
1909 spalio 28. V. Grigaliūnas 
aktyviai organizavo Lietuvos 
kariuomenę nepriklausomybę 
atstatant ir už ją kovojant.

Paterson, N. J.. Spalio 25 
lietuvių klubo salėje gražiai pa
gerbta Rozalija Adomavičienė, 
ypatingų nuopelnų tremtiniams 7 
moteris, iškvietusi į Ameriką 
apie 20 šeimų, jas šelpusi, kiek 
galėdama, ieškojusi darbo ir 
nevienai skolinusi pinigus na
rnamas įsigyti. Vieną tokių iš
kviestų ir sušelptų šeimų, J. ir 
V. Poviloniai, surengė 65 metų 
sukakties proga staigmenos 
puotą, prikviesdami apypilnę 
salę svečių. Pokylio rengimo 
paslaptis nuo R. Adomavičie
nės buvo visiškai išsaugota, nes 
ir diena buvo parinkta visa sa
vaitė prieš gimtadienį ir atva
žiavusi į svečius jos sūnaus 
šeima valandą prieš pokylio 
pradžią atsisveikino ir išvažia
vo neva namo. Kai svečiai su
sirinko į salę, svečias iš New 
Yorko P. Juška telefonu iškvie
tė R. Adomavičienę atvykti į 
klubą, pasimatyti su juo ir Re- 
ventais. taip pat iš Netf Yorko. 
Ji atsikalbinėjo, prašė sve
čius tuoj pat vykti pas ją į na
mus, bet galop nusileido ir nu
vyko ‘parsivežti svečių”. Taip 
ir pakliuvo į salę ir atsidūrė 
prieš nelauktą staigmeną.

Prie salės laukė Poviloniai, 
jos neva išvykęs sūnus, o taip 
pat jos vyras. Sūnus prisegė 

čius skaitė F. Kirša — Prie Ta- gėlę, Povilonių vaikučiai įteikė 
vo kojų ir Kristus žemės puo
toje ir Pr. Lembertas — Kris
tui Karaliui ir Tremtinio mal
da. Pabaigoje šv. Petro parapi
jos choras vadovaujamas muz.
J. Kačinsko, išpildė Tėve mū
sų —J. Gruodžio ir Attende 
Domine — W. Marach.

mikis; jie tarė sukaktuvininkei 
sveikinimo žodžius pabrėždami, 
kad ji plačiai praktikuoja krikš
čioniškąją"dorybę padėti arti
mui (kun. V. Dabušis) ir, kad 
‘ne vienas meldžia Dievo, kad 
jis dar ilgai laikytų solenizan- 
tę už jos pasidarbavimą Lietu
vai ir lietuviams” (kun. Demi- 
kis). Dar kalbėjo M. Šaulienė, 
J. Jasys, A. Gustas. J. Jakuba- 
vičius, V. Povilonis, A. Reven- 
tas. Telefonu iš Rochesterio 
sveikino Palinauskai. Buvo pa
skaitytas bendruomenės apy
linkės pirmininko ir Balfo di
rektoriaus A. Rugio laiškas, ku
riuo jis sveikino savo ir Balfo 
reikalų vedėjo kun. L. Jankaus 
vardu.

chemiko magistrą), o dukrelė 
Elenutė baigusi braižybos mo
kyklą.

Bet ., ypatingai milžiniškus 
darbus ji yra atlikusi tremti
nių pagalbos ir šalpos srityje. 
Iškviesta apie 20 šeimų, visai 
nepažįstamų, ir jeigu kas da
bar nori atsilyginti, tai nei pa
ti Adomavičienė nei jos šeima 
neleidžia tai daryti; už kiekvie
ną bandymą atsilyginti patys 
atlygina trigubai. Adomavičie
nė iki šiol savo ir vyro gimi
nėms, o taip pat ir nepažįsta
miems už geležinės uždangos 
išsiuntė net 54 siuntinius. Užtat 
visai nenuostabu, kad dalyva
vusi pokylyje vietos aktinga vi- 
suomneininkė Eugenija Klup-

šaulio Valdove!”. Atidaroma
jam žodyje Bostono ateitinin
kų sendraugių pirmininkas dr. 
P. Kaladė trumpai nusakė Kris
taus Karaliaus šventės prasmę.

Gerai paruoštą paskaitą apie 
Kristų Karalių skaitė kun. J. 
švagždys, Brocktono seserų vie
nuolyno kapelionas, pabrėžda
mas, kad ši šventė primena

vo palaiminimas švč. Sakra- žmonijai, jog yra dar vienas 
mentu. Pamaldų metu giedojo karalius, be kurio žmonija ne- 
solistas St. Liepas Aria — G. sulauks taikos žemėje, kol Jį 
Fr. Haendel, Skubink prie kry- ignoruos.
žiaus — C. Sasnausko, Jėzus 
iš Nazareto —C.H. Gounod. 
Smuiku grojo Rimantas Bud- 
reika, vargonais akomponavo 
muz. J. Kačinskas.

Tolimesnė programa buvo 
parapijos salėje. Kristaus Kara
liaus garbei susirinkimas pra
dėtas giesme “O Kristau, pa

Meninėje programoje Air — 
J. S. Bach ir Avė Maria —Fr. 
Schubert smuiku atliko R Bud- 
reika, akomponuojant J. Ka
činskai.

Pritaikintus šventei eilėrąš-

VINCAS ir Rozalija Adomavičiai.

New Yorko vietinių trau
kinių unija pareikalavo kelti 
atlyginimą 15 proc. Tai sudaro 
100 mil. priedą. Tuos milijo
nus turės sudėti keleiviai, ir 
dėl to vėl kyla traukinių bran
ginimo klausimas.

I ATEIK 
h balfo 
| KONCERTĄ!>
I m _ LAPKRIČIO 15 D. 5 VAL VAK.

gėlių pintinę, o dalyviai giedo
jo “Ilgiausių Metų”. Jos sūnus 
savo keturių vaikučių vardu 
dar uždėjo ant galvos vainiką 
ar savo žodyje, gražia lietuvių 
kalba, pareiškė: — “tu mūsų 
karalienė esi šiandien ir būsi 
visados”.

Stalai žydėjo gėlėmis. Sve
čiai vaišinosi puikiai paruoštais 
ir gausiai patiektais valgiais. 
Scenoje buvo matyti dovanų 

v* ryšuliai. Prie garbės stalo bu- 
vo didžiulis tortas.

Pokyliui vadovavo M. šaulie- 
y* nė. Atsilankė kleb. kun. J. Kin- %
X ta. Darbininko redaktorius kun.
-į V. Dabušis ir kun. Vyt. De-

Iš kalbų, sveikinimų ir kitų 
šaltinių paaiškėjo, kad R. A- 
domavičienė - Balsiukevičiūtė 
yra gimusi 1894 lapkričio 1 
Venciūnų km.. Alovės v.. Aly
taus apskr. Jos tėvai Zigmas 
ir Marija užaugino 6 vaikus, 
kurių 4 pakliuvo į Ameriką. 
Vienas iš jų grįžo atgal ir žu
vo praėjusio karo metu. Ado
mavičienė į ' Ameriką atvažia
vo eidama 16 metus. Po 8 me
tų sukūrė šeimą su Vincu A- 
domavičium. Ilgėjosi Lietuvos 
ir ją jau nepriklausomą lankė. 
Norėjo grįžti ir pasilikti Lie
tuvoje. bet okupacija sutrukdė. 
Pati jausdama širdyje skausmą, 
kad negalėjo pasiekti mokslų, 
savo abudu vaikus išmokslino. 
Sūnus Vincentas turi du aukšto
jo mokslo diplomus (mechani
kos inžinieriaus bakalaurata ir

šiene, klausydama Adomavičie
nės nuopelnus iškeliančių kal
bų, tiek susijaudino, kad atida
vė jai savo brangiausią daiktą 
— sesers atsiųstus iš okupuo
tos Lietuvos gintaro karolius. 
Kai ji segė karolius Adomavi
čienei ant kaklo, ir vėl pasi
rodė ašaros ant skruostų.

Ilgiausių metų Rozalijai! Te- 
plaka dar ilgai artimą mylin
ti jos širdis. Telaimina Dievas 
jos šeimą ir įpėdinius per kar
tų kartas. Garbė ir Poviloniams, 
kad jie šį poKylį surengė.

Pater-Son-letis

Fort Howard Veteranų ligoni- 
spalio 27. Jis buvo pirmo

jo pasaulinio karo veteranas, 
veiklus lietuvių posto narys. Su
sirgo praeitą vasarą. Po gedu
lingų šv. Alfonso bažnyčioje 
pamaldų palaidotas lapkričio 3 
National kapinėse su ypatingo
mis legionierių ceremonijomis. 
Liko liūdinti žmona Antanina 
ir sūnus Juozas.

Jonas Obelinis

— Toronte išrinkta nauja 
studentų ateitininkų valdyba: 
pirm. Romas Stirbys, vicepirm. 
D. Stonkus ir sekr. N. Karosai- 
tė.

— Vokietijos profesinės są
jungos atsiuntė Amerikos plie
no streiko paliestai unijai sim
boline paramą 100.000 markių 
(23.800 dol ).

GOTHAM PLAYERS present 
AURALIA BRIDGE 

from Hemlock Ridge
A modern comedy in three acts (by 
Bert Stoner) at Carl Fisher Hali 
165 West 57th St. for eight per- 
formances starting Saturday Eve. 
Nov. 21st througout Nov. 29th ex- 
cepting Nov. 26th.
Its corny. We know all the com is 
not on the cob. Laugh with us — 
laugh at us. For tickets call TR. 
7-2027. Admission $1.50 (incl. tax).

—Geros knygos — pigi kai
na, nes išpardavimas, kurį pa
skelbė Gabija, jos atpigintos 
net iki 90 proc. Didelis pasi
rinkimas įvairių leidyklų leidi
nių. Prašykite sąrašų šiuo ad
resu: Gabija, P. O. B. 355, 
Wyandanch, N.Y.

TĖVAI REDEMPTORISTAI
IR BROLIAI

CRAFT 
::CORATO~$

J N 4-6020

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

Director of Vocations
The REDEMPTORISTS FATHERS
5 East 74th Street, New York 21,

Kur —APREIŠKIMO PARAPIJOS DIDŽIOJOJE SALĖJE į 
259 North 5th Street, BrooMyn, N. Y.

Kas |
ten $
bus —OPERETĖ, A. MERKELIO “JAUNIMĖLIS” $

CHORAS — vadovaujamas M. CIBO $
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS — vadovaujamas £ 

J. MATULAITIENĖS «
•Po programos — šokiai, bufetas, bazaras iki pusiaunakčio. £

Gros orkestras. • • BAZARE BUS 2000 LAIMĖJIMŲ £ 

Įėjimas — auka Balfui $2.00
Visas pelnas — lietuvių tremtinių ir Sibiro kankinių šalpai $ 

Rengėjas :

LOOK

5 Didžiojo New Yorko Balio Vajaus Komitetas $
tATKIK PATS IR PAKVIESK DRAUGUS REI KAIMYNUS J

Buy Auto Insurance 
With eyes wide open. 
Don't buy on pfice alone. 
You’re cheating yourself. 
Consider everything. ’ 
Best -all around bargain ... 
Hartford Auto Insurance, 
Complete protection. 
TeH you why. 
Ask us. Socn.

ALBERT F. PETERS 
Office:

116-55 OUEENS BUVO. 
FORE8T HILUS, N. Y.

Vlrginia 3-1477

MUMMMM
I

SIŲSKITE KALĖDŲ ŠVENTĖMS DOVANŲ PAKETUS ARTIMIESIEMS I S. S. S. R., 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Pasinandok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL 8C TRAVEL CO„ ING
135 W. 14th St. New York 11, N. Y. Tel. CHebe* 3-2583

Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vai.
141 Second Avė., New York City , N. Y. Tel. GRamercy 5-7430

Tel.: RH 4 8840

The PLAYHOUSE West Onngc 
Art Theatre Free Paridng

252 Main St.. OR 2-9707.
staro We4.. Oct. 21ft 

Spėriai Accolade! Leglon of Dtcency 
Franz Werfel’« Masterpkce

MĖSŲ
SKYRIAI

332 Fillmore Avė.
Buffalo 6, N. Y. 

Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Maft.

’ Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklin Avė. 
Hartford, Conn. 

Tel. CHapel 6-4724

Group Booįdngs now being takcn for 
Churches - Srhools • OrganizaUons

39 Raymond PlazaW. 
Newark, N. J. 

Tel. MArket 2-2877

900" Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos. Campau 
Oetroit 12, Mich. 

Tel. TOwn*end 9-3980

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

COM. COKE RJft Oi

Mū*ų didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius kUjentų. 100"% garantuoja. kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 6-7 sa
vaičių. laikotarpyje: oro paštu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti įvairiausių geriausios rūšies 
prekių. Prašykite nKtsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui. , 
Atidarą kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p. — sekmadieniais nuo 9 vai, ryto Iki 4 vai, p.p.

Prompt dellvertet 
Broeklyn - Qweent • Namu 
Call HY 1-3200 • 3101 — 0»y» 
Evenings-Saturdays-Sundap 
Call AT 9-8895

VANIDERSTINE ESTATE
32 How«rrf Avt, BrMhlyn 2>.



DISPLAT

ZACH*8 kepykla (buv. Rnpprechto) 
123-20 18th Avė. College Potot, N.Y. 
Mūsų apedalytt — plakto kremo 
tortai ir raguoliai, ledų tortai ir

Lituanicos futbolininkai ’ pa-1 
sipuošė National Socčer lygos ' 
I divizijos pietų grupės meiste- , 
rio vaitiu ir kartu iškovojo tei- 
sę kitais metais žaisti aukščiau- ; 
šioje šios lygos “major” divi- j 
zijoje. Paskutinės pirmenybių , 
rungtynės įvyko spalio 25 d. 
Lietuviai sausai (6:0) sutvarkė ] 

_ Necaxa meksikiečių vienuolikę, j] 
Tokiu būdu . mūsiškiai per iš-1 
tisus metus nepralaimėjo ..pė-1 
vieno susitikimo ir iš 14 rung- j 
tynių prarado tik 4 taškus (4 
lygiosios). Taip pat ir įvarčių 
santykis — 56:15 kalba už 
aiškų mūsiškių pranašumą. Ko
mandoje žaidė: J. Perkūnas, A. 
Malinauskas, N. Glieda, E. Lei- 
fertas, A. Martinkus, R. Jeni- 
gas, J. Žukauskas, A. Stulga, H. 
Jenigas, M. McCluskey — Mi
kalauskas, A. Damušis, J. Kau
nas R. Gavėnia ir kt.

Bridgeporto vienuolikė išėjo 
laimėtoja H divizijos pietų gru
pėje ir užims kitais metais Li- 
tuanicos vietą I divizijoje.

Neries susirinkimas spalio

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

lyvavė 25 asmenys. Į naują vai- kiekiais į krautuves, duodama 
dybą išrinkti: Z. Degutis, E. Šu- nuolaida.
laitis, Z. Žiupsnys, Ant. Bart
kus, Aloyzas Bartkus; į revizi- L
jos komisiją- R. Valaitis. A ^ŠACHMATAI 
Varnas ir M. Karsas. Į. Š. A- - i ■ ■—■
merikos liet, fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjungos suvažiavimą 
Rochesteryje išrinkti atstovai: 
A. Lauraitis, B. Keturakis, E.
Šulaitis ir Z. Degutis.

Veda K. Merkis
G. Šveikauskas, So. Bostono 

L. Pil. D-jos šachmatininkams 
draug su David Scheffer iš 
Cambridge klubo, laimėjo Bos
tono miesto pirmenybes. Jiedu 
1959 m. Bostono co-čempionai. 
Abu surinko po 4’^-lV^ taško. 
D. Ames ir R. Baron po 4-2. 
Šveikauskas buvo pralaimėjęs 
prieš Ames, bet padėtį atstatė 
kai paskutiniam rate įveikė D. 
Schefferį- Bostono p-bėms yra 
paskirta So. Bostono Lietuvių 
Pil. D-jos pereinamoji dovana

LS K: Greek-Americhns 1:2 (0:2)
Žaidynės su graikais buvo 

geresnės, kaip su Hoboken, bet 
pasekmės tokios pačios, žaidė: 
Naruševičius; Vaitkevičius, Mi
leris; McGee, Murphy, Didžba- 
lis; Butrimas, Budreckas, Kli- 
večka, Remėza II, Hardy. Iš 
pradžių žaidimas' buvo gyvas, _ -
mainus, gero lygio, bet McGee “ didžiulė taurė. 1957 m. ją 
įkliuvo ir baudinys atsirado mū-

vartuose (0 D Graikam na- Curdo ir J Goldstein, 1959 — sų vartuose (0.1). Graikam pa Gediminas gveikauskas ir D. 
,vejui spaudžiant, o mūsiškiam 
nesusigraibstant. gavome ir 
antrą įvartį (0:2). Butrimas tuo
jau atsikirto (1:2). Atrodė, ga
lėjome rungtynes laimėti. Ta
čiau, dingus didžiajam sąjun
gininkui vėjui, puolikai nieko 
nesukombinavo. “Ar tai čia bu
vę oberlygos jūsų gynikai?” — 
stebėjosi graikas žiūrovas. Taip, 
su mūsų gynikais, ypač Vait
kevičium, prastai. Bandytas 
puolikas Hardy nieko nuosta
baus neparodė, nors futbolą 
žaisti nusimano .McGee po bau
dinio visą laiką jaudinosi ir 
prastai žaidė. Išsiskyrė tiktai 
Naruševičius ir Murphy. Rezer
vinės nežaidė neatvykus teisė
jui, o jaunučių dėl lietaus.

šeštadienį New Farmers O- 
val mažučiai žais su Eintracht 
2 vai.; jaunučiai — 3 vai.

Krepšininku žaidynės
Pereitą ketvirtadieni krepši

ninkų rungtynės neįvyko, es
tam atšaukus savo komandą.

(Nukelta į 8 p.)
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BLOODSHOT
Man looked quite iH.
Went to hospital.
Got paid while out of wcrk.
Got we„.
Hospital and doctor bills 
also paid for hitu.
How come? Has Hartford 
Acc$ent - Sickr.ess kisu'ance 
Yc-t shvM loo Caf! tts.
ALBERT F. PETERS

Office:
116-55 OUEENS BLVD. 
FOREfT MILLS, N. Y. 

Virgin!* 3-1477

ftnrr *k
tatM. c • tetert

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

GOOD PAYING JOBS vvaiting for 
Maids — Cooks — Housekeepers

Also part time. Steady work. Sleep 
in or out — dty or suburbs. Ali 
conveniences. Mušt have recent re- 
ferences. GUILD EMPLOYMENT. 
AGENCY, 200 West 135th Street 
(Room 112) N. Y. City. Take 7th oi 
8th Avė. Local to 135th Street.

SUTAUPYSITE DAUG PINIGŲ!

Pirkite mažai vartotus kostiumus 
(beveik kaip nauji) — nuo $8.75 

Tuxedos. Tinka siuntimui j Europa- 
Malonus patarnavimas. Didelis pa
sirinkimas. — Atdara vakarais.

EXPORT CLOTHING C o. 

1541 FIRST AVENUE (80—81 St) 

Paul Wucker TeL RE 4-5043

80CIAL SURGICAL APPLIANCE 
. CENTER, INC.

Wheel Chairs - Belts - Trusses 
Braces - Elastic Stockings 

Arch Supports - Camp Supports 
Special consideration given to reli
gious mstitutions. 39 East 14th St. 
The block East of 5th Avė, N.Y. 3, 

“ ORegon 5-8815.

STOP!
BEFORE YOU THTNK

“HOME, SWEET HOME” 
Get an ExperV* Advice on How 
Can Custom Buiid that New 
GARAGE — ATTIC — DORMER 

BASEMENT or EKTENSION 
TO FIT YOUR NEEDS!

call B. ŽINO CONST. CO. 
CUSTOM BUILDERS 

PE 5-2896
134 GARDINERS AVĖ. 

LEVITTOVVN
Located to Gardtoer’s Ctr.

He

Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėj. Pradžia 5:30 v.v.

M. Tai laimėjo pasaulio kan
didatų p-bes Jugoslavijoj, su
rinkęs 20-8 tš., P. Keres 18Jž>, 
Petrošiau 151Ą, Smyslov 15, 
Bobby Fischer ir S. Gligorič po 
12’z^, Olafsson 10 ir P. Benko 
8 tš.

Bostone prasideda tarpklubi- 
_____ ______ nes 1959-60 metų p-bės. Penk- 

Scheffer. Taigi, lietuvių taurė tadienį, lapkričio 6 d. Winthrop 
— lietuvio rankose

Toronto Vyčio šachmatinin
kai lapkr. 1 d. turėjo susirin
kimą ir žaibo turnyrą.

Meisterio Tautvaišo simulta
nas prasideda šeštadienį lap
kričio 7 d., 4 v. p.p. Boylstono 
klube. Sekmadienį, lapkričio 8 
d. meisterį Tautvaišą matysi- šeštadienį, lapkričio 14 d. run- 
me Šachmatų klubo dešimt- giasi su Harvardo universitetu, 
mečio vakarienėj, So. Bostono pas juos.

komanda atvyksta pas Lietu
vių B į So. Bostono L. P. D-ją. 
Komandoj žais: R. Karosas 
(kom. kapitonas), S. Kazlaus
kas, Ged. Kuodis, Algis Makai- 
tis ir Herkulis Strolia. Pradžia 
7:30 v.v.

Lietuvių A komanda kitą

SPECIAL NOTICE TO OUR OUT-OF-TOWN GROUPES 
WH0 WTLL BE VISITING NEW YORK TfflS SUMMER. 
WE HIGHLY RECOMMEND THE FOLLOWING RES
TAURANTS FOR DELICIOUS FOODS > EXCELLENT 

SERVICE - AND REASONABLE PRICES.

FORT HILL Restaurant (Formerly Schmidts’ Farm) — SCARSDALE 
Turn off Central Avė. (Opposite Robert Hali). Dlnner Served from 6 P.M. 
to 10 P.M. Wed. thru Sat. Sunday 1 P.M. to 8 P.M. Full Course Dlnner 
from $2.50. Continuous Music on Sunday. Weddtogs, Banguets & Parties 

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

“THE HILLCREST' — Combinatlon Tourist House A Motei
One of the Finest & Exclusive on the NORTH SHORE. EstabHshed 1930.

Excellent Transient Facilities at modest Rates. Sorry! No Pets.
1053 Northern Blvd., Flower Hill, L. I. MAnhasset 7-4855

GILDO RESTAURANT 
on Manhaset Bay — Port Washfngton, L. I. N. Y.

Continental Cuisine At It* Ftaest — LUNCHEON - DINNER - COCKTAILS
Closed Mondays PO 7-9750

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOUC GBOUPS WH0 WILL BE SPENMNG SOME 
TIME IN THE NEW Y(WK, NEW flEBŠEY AND 
CONNECBCUT AREAS TB9E FAIL AND MINUS — 
THE F0UX)WING HOTELS HAVE SPLENDID 
REFUTAPONS FOB CLEANLKNESS, COMPLETE 
SERVICES AND HHENDfY HOMEUKE ATMO8- 
PHEBEL WE HMfflLY RECOMMEND TEEEM FOR THE 

VERT BEST IN HOTEL ACCOMODATKJNS.

HOTEL MANSFIELD — 12 WEST 44th STREET, N. Y. CITY near 
rioLekS &MUAKE - U. M. - EMOPPlNG DliAKlUT - RADfO CITY - 

’rntjOttM r KROAL>WAY - KMPJKE STATE BU1LD1NG 
Moderato Kates — nu 2-5140

.HE GLENMERE HOTEL — CHESTER, N. Y.
40 MAJtaiuš - AM&KlGAN PlAjN - br-ECIAL RATES TO RELIGIOUS 
GROUPAB
bi. X. cuy Direct Ltoe — CĄ 6-1162

PAT t O MOTEL — MONTICELLO, N. Y.
Op i&VMMŠ ---  — PARKING
bpeciai 'ix> neugioua Grotmes 
H.onuccliO IžlSO. *

vAROLINA CRE3T HOTEL — 131 SO. NO. CAROLINA AVENUE,

ivv — tvciu>ouauxe Kates — Special Rates to Religious Groupes 
/Mianuc Gity a-buia

COLTON MANOR — ATLANTIC CITY, N. J.
just on tooardwalK oii L>vaisia Avenue. — Delicious Food
t-urKing - nditeruiinmeiiL. — Keasonuoie Kates - special Kates to 
rteugivus Grvupfco. ma«.,k.,c Cuy

WILLQW BROOK INN OF WAKWICK N. Y. — WARVVICK» N. Y.

zvcjoonauie i«nes — noiue - Pishing — 1 Hour from George
VvasmngiOii onuge. Ask operuior xor Vvaivvick IS.Y.

HakKWAY HOTEL 6UNRISE HIGHWAY BAULMORE, LJ. N.Y.
rtuvriuS t>i VR w nitas.
uiui A„.oaem rnvaie and &emi-private Baths
Keaaoname Kates SUnset 5-0406

TRAVELERS HOTEL - MOTEL 94-00 Ditmars Blvd. La Guardia Airport 
ą^ueens, LJ-iN.l. 2 nūn. waxK to Aaninusurainvn Kiog. — xx4 Aa.uuex*n 
ruonis - rree TV - noom Service - ijockuui .uolinge - Dtoing room. - 
memoer: uineis & issųuire - Bangiiet uaciuces - free ±-arKing 
- r ree mnouame Service to imewu<i, tocniom i^a uuardia. o-iiVV.

HOTEL BRESLIN 1186 BROADVVAY (29th Street), N. Y. City
4o0 Kooms — T.v. Avauaoie — Singie irom $o.u0 Juany; vouble from 
$o.00 x>auy. — 'transient - Permanent. special Kates to Keugious 
Lrroups. Mb O-96UO

CONCOURSE PLAZA HOTEL GRAND CONCOURSE at 161st STREET, 
l\ew YorK City, Opposite Yanaee Staaium. 't ransient & Permanent. 
Kitohen a Kncnenene Apartments - Compiete Koom Air Conditioning - 
eohvement au subway & ta trans. - Garage laciliues avaiL c y 3-4UuO.

MINISINK HbTĖL PORT JERVIS, N. Y.
62 Kooms - Garage - rarking Facilities. — Single $4.50 'to $6.00; 
Double ^$8.50 to $t0.00. — Special Kates to KEUlGIOUS GROUPS. 
POrt Jervi* 3-2277

PARKWAY MOTEL ELMSFORD, N. Y.
37 ROOMS — TELEVISION — PARKING FACILITIES — SINGLE 
$8.00 to $9.00; DOUBLE $9.00 to $11.00. Joseph J. Gagnano — Pres.

HOTEL PAT^HOGUE PATCHOGUE, L. L, N. Y. ' 
45 ROOMS. RATES FROM $6.00' 
SPECIAL'-JIĄTES TO RELIGIOUS GROUPS 
GRover 5-0800

ARDSLEY ACRES HOTEL COURT — 560 SAW MILE RIVER ROAD,

60 Rooms - Television - Parking — Special Rates to Religious Groups. 
Single from $8.00 ; Double from $11.00. — Tetephone OW 3-27U0.

TRADE WINDS MOTOR COURT 1141 YONKERS AVENUE, YONKERS, 
N. Y. — Telepnone BE 7-0400.
54 ROOMS,- TELEVISION — REASONABLE RATES - PARKING 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPS.

HOTEL ST. JAMES — “A Home Away From Home” — 109 West 45th St. 
SINGLE from $3.00 Daily; DOUBLE (with bath) from $4.00 Daily. 
At Radio City and Times Sguare. - Low Weekly Rates - Free Radio - 
21” TV — JUdson 2-5190

WOLCOTT HOTEL — 4 WEST 31st STREET, N. Y. CITY
Near Penu. Station - Macy’s and Gimbels.
Moderate Daily and Weekly Rates - Special Rates to Religious Groupes 
LA 4-7800

HOTEL REX — 106 W. 47th STREET, N. Y. CITY
SINGLES — $2.75 - $3.00, DOUBLES — $4.00 - $5.00
SINGLE (bath) — $3.00 - $4.00, DOUBLE (bath) $6.00 - $7.00
Special Weekly Rates — Telephone PL 7-6360

POUGHKEEPSIE INN — 23 CANNON ST., POUGHKEEPSIE, N. Y.
120 Rooms - Television - Parking 
SINGLE - $6.50 to $104)0; DOUBLE - $8.50 to $15.00. Special Rates 
to Religious Groupes. GL 2-2200. Stephen Anderson, Manager

IROOUOIS HOTEL — 44 W. 44th STREET, N. Y. City — MU 2-7464 & 
WASHINGTON-JEFFERSON HOTEL — 318 W. 51st STREET, N. Y. C.

Cl 6-7550.
Transient and Permanents — Special Rates to Religious Groupes.

HOTEL EMBASSY — 154 W. 70th STREET, N. Y. CITY
350 ROOMS - ALL WTTH PRIVATE BATHS - REASONABLE RATES
VValktog Distance to Coliseum 
EN 2-8700

DENNIS HOTEL — MICHIGAN & BOARDWALK, ATLANTIC CITY, NJ. 
475 ROOMS - MODERATE RATES 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
AT 4-8111

To the Villager who wants Real Itallan Food make it CASA ALLEGRA 
Under Nev Management of SANTO, fonner tnanager ot San Rėmo Cafe; RAY, former 
beadwaiter <A Minetta Tavern. Luncheon M c, Dinners a la carte. 142 WEST 10th ST. 
(Between Wavrly PI. and Greemrlch Avė.) — WAtkine 9-9781 — Closed Mondays

STEVE PHILIPS RESTAURANT 
1144 Yonker* Avė, Yonkers, N.Y. -- BE 7-1583

Gay, popular spot special izlna ln prima ribs, stesks, lobsters, chops, home-baked 
pastries. L 12-3, $1.75-$3; D 5-10, Sunday from 12, $3-84; a la carte manu after 10.

VVENDOVER FARMS RESTAURANT, Pouflhkcepeie N.Y.
Cbanning country estate. finest Continental Cuisine served on an outdoor dlnin* 
terrace. iMide dinipg room. of course, as ireU as the wendorer Bar. Bosefess 
baked chicken. Opea every day except Monday. 12 noon to 9:30 p-m. Lmcheon from 
$2.00. dlnner from $3.50. Dancing Saturday nights under the starą, also in mala 
lounge. Nlghtly entertainment. AXmfnister 7-2*^

SEAVIEVV RESTAURANT, 188-11 Unden Blvd. St. Albam, L. I. N. Y. 
St. Albane neweet and moet intimate Dinlng Spot 

Reaeonable Pricee — Corteous Service 
Delicious Food Prepared by Ebcperieaced Chefe

SEA FOOD — STEAK DINNERS — Orders To Take Out — Phone LA 5-9801

BILL’S STEAK HOUSE, 204-08 HilfUde Avė., Hollte, L.I. HO 5-1252 
On Francla lz»u Blvd. — Plenty ot Free Parking. One ot Oueen’s FJneot Dlt 
Placee. Feeturing: PRIME STEAKS and INDIAN OCEAN SHRIMP. Svnday Dino

OLD GOLDENROD — 85 Wa*hlngt*n Place (Ea»t of 6th Avenue) 
Featuring New England Cooktog ai MODERATE PRICES 

Luncheon - Dlnner GRamercy 5-9285
Pirty Room Available for Groups — Clooed Sat. and Sun.

Now Open LICHEE TREE The Greenwich Viliame’* New and Elegant 
Chinue Reataurant — 85 EAST 8th STREET, NEW YORK CITY 
Under the Personai Management of Mr. and Mrs. C. C. KUO 
Telephone — OR 5-0555

BERT EDWARDS BAR & RESTAURANT 917 DeKALB AVENUE near 
Sumner Avė., Cocktall Room AvallaMe for Club*. Newly Renovated. 
Spėriai Bar Priccs. — Brooklyn’s Popular Cro*stown Spėt. 
Telephone 'GL 5-9611

NEW SAULPAUGH HOTEL — CATSKILL, N. Y.
67 ROOMS - EUROPEAN PLAN from $3.50 up. 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
CATSKILL 516

ORANGE INN — GOSHEN, N. Y. i
40 ROOMS. - SPECIALIZING IN STEAK DINNERS - REASONABLE! 
RATES TO RELIGIOUS GROUPES.
AX 4-5144

MANHATTAN TOWERS HOTEL — BROADVVAY & 76th STREET, N. Y. 
CITY — Cohseum Arą — Parmanent - Transient — 600 Rooms 
Television — Group and Family Rates. 

. SU 7-1900

HOTEL WASHINGTON — NEVVBURGH, N. Y.
150 ROOMS - GARAGE - PARKING
Rates from $3.00. — Special Rates to Religious Groupes.
JOhn 1-4200 . f—

M1DWAY HOTEL — lOOth STREET & BROADVVAY, N. Y. CITY.
Rates from $3.00 — SINGLES - DOUBLES — Kitchenette Studto 
Rooms. Low VVeekly Jk Special Monthly Rates. Transient* . Permanents 
MO 6-7200

GOSHEN INN — GOSHEN, N. Y.
AMERICAN PLAN — REA8ONABLE RATES 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
AX 4-6123

BROADWAY CENTRAL HOTEL — 673 BROAD’A’AY. NEW YORK CITY n 
DOWNTOWN AREA. Single* from $200 Dr.Hy: $13 VVeckly. Double* 
from $4.00 Dailv; $21.00 AVeckly. Special Raitės to Religious Groupes. I 
OR 4-6300. BROADVVAY at 3rd Street. (

HOTEL CARTERET — 208 WEST 23rd STREET (Cor. 7th Avrnue) 
PERMANENT & TRANSIENT. Ali 1 anri 2 Room Suttes wtth pantry 
and bath. Air Condltioncd rooms and T.V. on rcqucst. Centrally Located 
WAtkin* 9-7060 — Ask for Ext. &

R e publi c 
Wine & Uquor Store

S22 Union Avė. Bteoklyn U, N. Y.
Tek: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms

PAČIUS RESTAURANT
LtQUORS - BEER - WINES

SKANŪS TJFT1 TVISKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY'S I.IOUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMOND HILL, N. T

Telefonas; Vlrgima 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPFJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES i RAMANAUSKAI

1113 ML Vernon Street Phfladelphia 23, Pa
POplar 5-4110

K A R LO N A S
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA.9-I I8I

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas 
74 ProvHence Street

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

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MĄSS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

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

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, New Britain, Conn.

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

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMS

SPAUDOS KIOSKAS
momis kainomis Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K. VaitaitĮ.
E BROOKLYN 11, N. Y.
Tel EVergreen 4-9672

BANGA TELEVISION

BROOKLYN 8, N. T.
TELEFONAS t

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

1 Dideli atpiginimai Admiral bei

Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditkmer).

Televizijos, Hi-Fi bei vokišką 
aparatą taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa-

* finto RCA

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



BALDŲ KRAUTUVES
simfoniniu orkestru.

bus

šv. Var-

taitis.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas HI kory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

manda.

423 Metropolitan Avė.buvo 1SVVKUS1
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

A* A Kazimierui Vainauskui

VAINAUSKUS
EVergreen 8-9770nuoširdžiai užjaučia

Josepli Garszva

valdybaVI 6-5311
BALSAMUOTOJAS

231 Bed'ord Avė.

ĮVAIRENYBIŲ vakaras

BROOKLYN, N. Y TeL Vlrginia 7-4499
Sportininkų suvažiavimas

Bekeris ir

Legion Commander

patenkinti. Šiaip jau linkime

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

Mm 

NAUJIENOS^

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČLA

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iŠ 

ONOS I VAŠKIENĖS

SolistėStasėDaugetienėbos 
toniškiams ir plačios apylinkės 
lietuviams yra gerai pažįstama 
iš ankstyvesnių koncertų; ji vi
sada būdavo labai šiltai sutin
kama. Šį kartą pagrindinę jos 
programos dalį sudarys duetai 
su soliste Pr. Bičkiene.

sėkmės suvažiavimui. Atletes

1959 m., lapkričio 6 d., nr. 75/

buvo iš-
Conn. ir

3. Trumpa kalba Kings County American 
Edward P. Phatigan.

ne skvrimas. Skyrimu nevisi

Lapkričio 14 - 15 Rocheste-

Parduodamas angliškas vai
ko vežimėlis gerame stovyje, 
lovytė su matracu ir vaiko gar
delis. Kreiptis adresu: 84-07 
89th St.. VVoodhaven 21, N.Y.,

Singlng Bird — Canaraie indijonų vado duktė

Aktorius Vitalis Žukauskas 
ruošia spaudai plačią lietuviš
kojo teatro studiją. Lapkričio 
14 • jis skaitys paskaitą tema 
“Istorinės Lietuvos Teatras” 
akademikų skautų studijų die
nose V. Steponio restorano sa-

Laisvės Varpo koncerte visi 
turės progos išgirsti didžiuosius 
mūsų dainos meno talentus. 
Tikimasi, kad Bostono ir apy
linkių lietuviai šia proga tikrai 
pasinaudos.

EVergreen 8-9794

M. and Z. > 
Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytą automobilių da
lių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y

Maldos Apaštalavimo narių 
susirinkimas bus lapkričio 6 d. 
7:30 vai. v. šv. Petro parapijos 
salėję.

Lituanistikos mokyklos moki
nių tėvų susirinkimas šaukia
mas lapkričio 7 d. 6 v.v.‘pa
rapijos salėje.

Moterų - merginų klubas 
lapkričio 7 d. rengia Whist Par- 
ty parapijos salėje prie E. 7- 
tos gatves. •

Šv. Petro CYO jaunimas 
lapkričio 1 d. 11:30 vai. daly
vavo mišiose ir bendrai priė
mė komuniją. Po pamaldų įvy
ko pietūs parapijos salėje. Kal
bėjo kun. Richard O’Halloran, 
šv. Margaritos parapijos vika
ras, Dorchester, Mass.

Šv. Jono kunigų seminarija 
Bostone švenčia 75 metų su
kaktį. Lapkričio H (L..10. vai. 
šv. Kryžiaus katedroje bus pon- 
tifikalinės mišios, o 8 vai. vak. 
šv. Jono seminarijos klierikų 
choras duos koncertą Donnelly 
Family Memorial teatro salėje, 
šv. Jono kunigų seminariją yra 
baigę daug lietuvių.

Mykolo Petruičio ir Česlovos 
Jakaitytės - Petrulienės sūnus 
Tomo ir Vytauto, vardais pa
krikštytas šfr. Petro bažnyčioje 
spalio 31. Tėvai gyvena 11 San- 
ger St.

Elzbieta Verseckaitė, 79 me
tų, lapkrisio 3 po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidota N. Kalvarijos kapinėse. 
Velionė gyveno 366 Broadway. 
Paliko nuliūdusią seserį.

New Yorko Balfo vajaus ko
mitetą sudaro pirm, generali
nis konsulas J. Budrys, ižd.

Laisvės Varpo radijo koncertas Bostone
Laisvės Varpo radijo progra- Jos vardas buvo minimas lygio- 

mos koncertas ruošiamas lap- mis su garsiausiom operų 
kričio 8, sekmadienį, 2:30 vai. žvaigždėm. Paskutiniu metu 
popiet aukštesniosios mokyk- Pr. Bičkienė dažnai dainuoja 
los salėje, Thomas Park, So. įvairiuose JAV miestuose su 
Boston, Masš. Programą išpil
dys lietuviškai publikai gerai 
žinomi, bet ne visi Bostone, gir
dėti solistai Prudencija Bičkie
nė, Stasė Daugėlienė ir Arnol
das Vokietaitis; akompanuos 
muz. Julius Gaidelis. Programo
je bus lietuvių liaudies dainos, 
mūsų kompozitorių kūriniai ir 
operų arijos. ,

suteikia man 
džiaugsmo ir pasididžia- 
prieš kitus mano kole- 
—sako solistas A. Vokie-

Gerbiamieji Tautietei,
Iš tolimojo Sibiro arba iš ten 

buvusių mūsų kankinių į Bal
tą ateina graudūs maldavimai 
vaistų, rūbų ir maisto. Be to, 
Baltui tenka rūpintis tūkstan
čiais lietuvių Lenkijoj bei li
kusiais tremtiniais Vokietijoj, 
kurių dauguma yra seneliai, li
goniai ar našlaičiai

Kiek tie ištekliai leidžia, Bal
tas stengiasi tiems vargo ir li
gų ištiktiems mūsų tautiečiams 
padėti Toji pagalba be Jūsų 
aukos Baltui yra neįmanoma.

Balfo šalpai lėšas sutelkti 
šiuo skelbiame Didžiajame New 
Yorke 1959 metų rudens vajų, 
kuris iškilmingai bus pradėtas 
koncertu lapkričio 15 Apreiš
kimo par. salėje.

Mes prašome Jūsų aukos Bal
tui, ne sau. Nėra malonu pra
šyt, nes geriau duot, negu mal
daut. Bet maloniau ligonį gy
dyt, nuogą pridengt, alkaną pa- 
valgydint, negu pačiam sirgt, 
šaltį ir badą kęst.

Tiems gražiems Balfo šalpos 
tikslams ir prašome savo auką 
siųsti: United Lithuanian Re- 
lief Fund, 105 Grand St. Brook- 
ly'h 11. N Y.

Visų šelpiamųjų vardu iš 
anksto nuoširdžiai, dėkojame.

Su didžia pagarba
Kun. Norbertas Pakalnis
Apreiškimo Parapijos Klebo
nas. Iždininkas

Jonas Budrys
Lietuvos Generalinis Konsu
las, Pirmininkas
Dr. Marija Žukauskienė

Sekretorė
1959 lapkričio 5

Solistas Arnoldas Vokietaitis 
šiuo metu dainuoja New York 
City Center operoje ir dažnai 
pasirodo televizijoje. Palyginti 
dar jauno amžiaus (gimęs 1931), 
savo sultingu bass-baritonu su
spėjo iškopti į operos daininin
kų eiles. Jis lietuvių dėmesį 
kreipia ir dėl to, kad čia gimęs 
ir nuolat dirbdamas televizijo
je bei operoje pasiliko ištiki
mas savo tėvų pavardei — Vo
kietaitis. Mūsų liaudies dainas 
dainuoja ir amerikiečių koncer
tuose. “New York City Center 
operai gastroliuojant po kitus 
Amerikos miestus, dažnai į už
kulisius ateina lietuvių manęs 
sveikinti 
daug 
vimo

Cypress Hill LB apylinkės lyvavęs jaunimo festivalyje Vie
noje.

William J. Drake* 
Dragūnas

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiski*

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

Vyskupas Paul Yu Pin, kar
dinolo Fr. Spelmano pagelbi- 
ninkas, dalyvaus ALR Katalikų 
Federacijos kongreso bankete 
lapkričio 28 Commodore vieš
buty, New Yorke. Bilietai į 
banketą gaunami lietuviškų pa
rapijų klebonijose, pas kon
gresui rengti komiteto narius 
ir bilietų platintojus.

Apreiškimo parapijos 
Vardo draugijos mišios 
lapkričio 8 sekmadienį, 8 vai. 
Po pamaldų susirinkimas. Bus 
žymus kalbėtojas apie 
do draugijos tikslus.

Dail K. Zoromskis 
vykęs porai savaičių į 
Mass. valstybes piešti rudens 
vaizdų. Kelionėje aplankė ir 
kun. J. Vaitiekūną Providence, 
R. I. Per paskutinius du mėne
sius Chicagos Meno Instituto 
pardavimo galerija pardavė 
tris jo paveikslus: du natur- 
mortus ir vieną vaizdą nuo, 
AViHiamsbUrgo - tilto ' — Ėast 
River.

St. Zobarsko paruoštos ir iš 
' verstos lietukų pasakų knygos 
— Lithuanian Folk Talės — 
recenziją įsidėjo Journal of 
American Folklore rudens nu
meryje.

Studentų šokiai studijų die
nų išvakarėse bus penktadienį, 
lapkričio 13 d., 8 vai. vak. pi
liečių klubo salėje, 280 Union 
Avė. -

Lietuvos teatro 60 metų su
kakties minėjimą rengia švie
sa - Santara gruodžio vidury
je V. Steponio restorano sa

mulis, ponus
PRANĄ ir EMILIJĄ

RENGIA AMERIKOS LEGIJONO LIETUVIŲ SKYRIUS (POSTAS) 
DEŠIMTMEČIO SUKAKTIES PROGA

Liet. Fronto Bičiulių susirin
kimas šaukiamas šeštadienį, lap
kričio 7 d., 4:30 vai. popiet 
V. Steponio restorano salėje, 
40 East 26th St., Manhattan. 
Kalbės prof. St. Žymantas, dir
bęs Amerikos Balso įstaigoje 
Muenchene, ir Vyt Valaitis, da-

galima gauti butui moderniški 
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.: AN 8-5961

Studentų ekskursija į Chica- 
gą. Chicagoje lapkričio 26 - 28 
Lietuvių Studentų Sąjunga ren
gia studijų dienas. Ta proga 
New Yorkas su Philadelphija 
organizuoja Chicagon studentų 
ekskursiją autobusu. Autobusas 
išvažiuotų iš Philadelphijos lap
kričio 25 d. 11 vaL vak. Kelio
nė iš Philadelphijos į Chicagą 
ir atgal kainotų 29 doL New 
Yorko studentam dar prisidėtų 
6 dol. kelionei į Philadelphija. 
Autobuse yra 39 vietos. Ekskur- 
kursija vyktų tik tuo atveju, 
jei susidarytų pilnas skaičius 
vykstančiųjų. Grįžtume lapkri
čio 30. Registruotis ir sumokė
ti pinigus reikia iki lapkričio 
8 New Yorke pas A. Butą (MI- 
7-6274) ir G. Peniką (HY 1- 
5290), Philadelphijoje — pas 
R. Kalvaitį PI 2-1779 ir G. Mi
roną PI 2-3672. Nesusidarius 
pakankamam skaičiui, pinigai 
grąžinami.

Lietuvių Prekybos Rūmų su
sirinkimas įvyks lapkričio 15 
(sekmadienį) 3 v. popiet baltų 
namuose New Yorke. Bus 
svarstomas New Yorko aukštes
nės mokyklos pirmojo mokyto
jo lietuvio dr. Aleksandro Ka
rolio Kuršiaus 300 metų nuo 
atvykimo sukakties atžymėji- 
mas. Be to, inž. Vytautas Di- 
džiulis, ^Distral’* bendrovės Bo
gotoje direktorius, kalbės apie 
Kolombijos lietuvių ekonominę 
pažangą ir biznio galimybes. Ne
ris International Trade Co. di
rektorius dr. Juozas Kazickas 
rodys spalvotų filmų iš savo 
kelionių po Japoniją, Indiją, 
šv. Žemę ir medžioklinės iški
los Aliaskoje. Į susirinkimą 
kviečiami ir nenariai.

LB Cypress Hill apylinkės 
valdyba primena, kad JAV L B 
suvažiavime Detroite, spalis bu
vo paskelbtas lėšų telkimo mė- pr.MUneiia Ričkūmė riai: Prof- J- Kaminskas,
nešiu. Cypress Hill LB apylin- Soliste Prudencija Bičkiene
kė visiems nariams išsiuntinė- nauja ir labai stipri pajėga
jo paraginimus užsimokėti 1959 tarp mūsų dainininkų. Dainavi- 
solidarumo mokestį. Dalis na- mo pradėjo mokytis dar Lietu

voje, vėliau Vokietijoje. Atvy
kusi į 'šį kraštą savo talento 
neužleido. Laimėjusi American. 
Opera Audition konkursą, bu
vo išsiųsta pasitobulinti Itali
jon. Pereitą vasarą dainavo Ave-» Brooklyn 8, N. Y. 
Cincinnati Summer oneroje.

Naujų narių įrašymo vajus 
pavestas valdybos nariams V. 
Butkiui ir A. Verbylai. Jie sten
giasi kad neliktų nė vieno lie
tuvio, nepriklausančio Bend
ruomenei. '

Dr. H. Montvilienė spalio 23- 
29 dienomis tarnybos reikalais 

Chicagą atsto
vauti nCA kompaniją “Compu
ter Applications” symposiume. 
Ta proga aplankė savo gimines 
bei pažįstamus.

Dr. Br. Nemickas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto nary s, sekma
dienį. lapkričio 8 d., 4 vai. po
piet baltų namuose (131 East 
70th St.) kalbės apie mokslą 
dabartinėje Lietuvoje ir rusi
fikaciją. Po pranešimo bus ka-

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

Vitalis Žukauskas, Operetės choras, solistai
broliai Vasiliauskai
American Legion Post Indėnų grupe su jų tautiniais šokiais, 
dainomis, muzika — seniau ir dabar.

rių dar nesuskubo savo parei
gos atlikti. Primename, kad 
vieniems bus priminta tele
fonu, o kitus valdybos nariai 
asmeniškai aplankys. Solidaru
mo mokesti siųsti: J. Jakučio- 
niui 85 - 34 86th St., Wood- 

mykolas cibas dirigentas haven 21, N. Y.
Operetės choro, kuris dalyvauja ’
Balfo koncerte lapkričio 15.

KUN. DR. JONAS ir
DR. ANTANAS STARKAI

CAMBRIDGE ŽINIOS
Mokyklos vaikai džiaugiasi 

savo kaukių baliumi, kuris gra
žiai praėjo spalio 31 mokyklos 
patalpose.

Šv. Vardo draugijos mėnesi
nis susirinkimas bus lapkričioLSK futbolo komanda sekma

dienį. lapkričio 8 d.. 2:30 vai. 
popiet, žaidžia German - Ame
rican lygos rungtynes Farmers 
Ovai 2 aikštėje. Priešininku tu
ri Stamford. Conn.. futbolo ko

ryje suvažiuoja JAV ir Kanad 
dos sporto klubų atstovai. Bū
tų gera, kad visos sporto or
ganizacijos būtų atstovaujamos. 
Be kitų klausimų, reikėtų per
žiūrėti skylėtus Fasko nuosta
tus. ypač žaidynių atlietuvini- 
mą. šiaurės Amerikos Lietuvių 
Žaidynės turėtų būti tik lietu
vių žaidynėmis. Svarstytinas a- 
pygardų įgaliotini ųrinkinias. o

Ideali Kalėdoms dovana — 
portretas — jūsų, jūsų tėvų, 
jūsų vaikučių, švenčių sveiki
nimams naudokite portretines 
sveikinimo korteles. Visa tai 
jums padarys fotografas Vyt. 
Maželis. Nedelsdami skambin
kite tel.: HY 7-4677.

197 VFeteter Avenue 
PRANAS W AITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Msm.
NUTARY PUBLIC

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

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvay Statlon) 
Woodhaven, N. Y. 

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

Parapijos 50 mėty jubilėjus 
numatomas atžymėti iškilmin- 

klebonas kun. $4. Pakalnis, se- gomis mišiomis iš ryto ir baliu- 
kret. dr. M. Žukauskienė, na- mi vakare.

Katalikių Motery Sąjungos 
Minkūnas, dr. E. Noakas, V. suruoštame pobūvyje, kuriam 
Sidzikauskas, dr. Ibs. Skeivys, vadovavo Anelė Ambrozaitienė, 
J. Šlepetys ir dr. A. Trimakas, meninę programą atliko Dau- 
  sienė, neseniai atvykusi iš Aus- 

Q . ... tralijos ir apsigyvenusi Cam-Reikalmga slauge pne Ilgo- . . T . T. ... bndge, ir Jurgis Lisauskas is
nio vyro. Kreiptis teL: MI 7- LaWrence, Mass., kuris vis la- 
5623, arba adresu: 167 Atkins biau populiarėja dėl savo stip

raus ir gražaus tenoro balso.
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Sportas
(Atkelta iš 7 psl.)

šį šeštadienį LAK pirmąsias 
rungtynes žaidžia su Staten Is- 
ląnd YMCA. Rungtynės bus 8 
vai. v. Kitas rungtynes LAK 
turės su Ridgewoodu lapkričio 
12 d. 8 v.v. Toliau tokia tvar
ka: lapkričio 19 — su juodu
kais Tamps. lapkričio 21 — 
su portorikiečiais Q5, lapkričio 
28 — su latviais ir gruodžio 
12 — su Third St. Methodist.

Patarnavimas dienų Ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios tr J kitus miestus.
Reikale laukite: Tel. T> 8-B*M


