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Vėl nušovė Ameri
kos lėktuvą

Sovietų du Migai lapkričio 6 
nušovė Amerikos lėktuvą, ku
ris rengė nuotraukas žemėla
piui. Tai įvyko šiaurės Japoni
joje tarp Hokkaido ir už kele
to mylių esančių sovietą laiko
mą Kurilų salų.

Su parašiutais išsigelbėjo 10 
įgulos vyųą; kai kurie buvo iš
traukti jau iš vandens; vięnas 
prigėrė. Išsigelbėjusieji yra į- 
sakyti nieko nepasakoti. Į vie
tą, kur nukrito lėktuvas, ko
respondentai neleidžiami, kol į- 
vykis neištirtas.

Amerika reagavo į tai, L'aip 
visada — protestu.

, PIKETAVO VIŠINSKĮ
Šeštadienį nuo 12 iki 1 vai. 

pavergtosios tautos 
Sovietų ministerį 
vykdžiusį savo laiku 
valstybių pavergimą.
ninkai turėjo apie KM) plakatii 
su šūkiais, tarp jų buvo 9 lie
tuvių. Sovietų atstovybė; lan
gai buvo užleisti.

piketavo 
Višinskį, 
Baltijos 
Piketi-

KAS NUPIRKO EMPIRE 
STATE BUILDING?

N. Y. Times praneša, kad 
pereitą mėnesį Empire State 
Building, aukščiausią pasauly 
namą, nupirko ir vieninteliu 
savin’-nku tapo pulk. Henry 
Crown. Sumokėjo 49,5 milijo
nų. Nąmas turi 102 aukštus. 
Jo tėvas esą£ kilęs iš Lietuvos.

NEPATIKIMŲ VIS DAR
- NETRŪKSTA

Valst. sekr. Duiles atleido iš 
tarnybos John Davies, kada 
jo veiklą ištyrė komisija ir ra
do, kad jis nepatikimas, nes 
remia komunistus ir gali prie
šui pasitarnauti. Paskutiniu 
laiku Davies buvo Amerikos 
atstovas Peru valstybėje.

GERIAU NUDEGINTI NEGU 
NUGRIAUTI

Brooklyne pereitą trečiadie
nį didelis gaisras padėjo iškelti 
naują aferą, kurioje trys gais
rininkų viršininkai priėmė po 
100 dol. kyšio iš firmos, kuri 
turėjo tuos namus nugriauti. 
Sujudo tokių kyšininkų savo 
tarpe ieškoti ir kiti keturi de
partamentai, tarp jų ir polici
ja.

Žudikas Roche, nužudęs 5, 
vis dėlto pripažintas “sveiko 
proto” ir už savo nusikaltimus 
atsakingas.

Amerika statys žemes satelitą?
VVilliam P. Lear, to paties 

vardo firmos pirmininkas, pas
kelbė, kad ateinančiais metais 
Amerikos vyriausybė imsis 
statyti “satelitą”, kuris suk
tųsi apie žemę. Jo skersmuo 
bus 500 pėdų. Ore suksis a p e 
žemę 500 mylių ar daugiau 
aukštyje. Jo atskiros dalys bus

LAIMINGA NELAIMĖ
Washingtone pak’lūšio kelei

vinio lėktuvo lakūnas pastebė
jo, kad priekinis ratas netvar
koje. Nusprendęs čia pat nusi
leisti, dvi valandas skraidė, kad 
suvartotų benziną. Paskui per- 

. kėlus’ visus daiktus į lėktuvo 
uodegą, kad ne taip greitai no
sis atsiremtų į žemę, laimingai 
nuvairavo; nusilaužė tik pro
pelerius, bet visi 16 keleivių 
išliko sveiki.

PIKETUOJA Sovietų Rusijos delegacijų Jungtinėse Tautose. Piketų 
lapkričio 16 surengė buvę politiniai kaliniai. Plakatų su užrašu “Lais
vė vergams” neša Mlona Massey, vengrų kino artistė.

darbo vergiją jiem suorganizavo rusai
Amerikai darbininkai pareiškė solic rūmą prieš vergiją

Jungtinių Pavergtų Tautų 
septintą posėdį pradėjo Veng
rijos delegacijos pirmininkas 
Ehard. Savo kalboje iškėlė 
kad bolševizmas yra nesutai
komas su vakarų krikščioniška 
dvasia, ir dėl to-negah -būti-— MASKVA RODO GRAŽIAS

AKIS TITUI

pa-
Ki-
ra-
JT

joios “koegzistencijos”: bolše
vizmas remiasi prievarta ir 
naikinimu, vakarai laisve ir 
kūryba.

A. Trimakas pateikė prane
šimą apie sovietų vykdomą 
prievartos darbo praktiką. 
Nauja buvo tai, kad viešai 
skelbtas buvo raudonos:os 
nijos saugumo ministerio 
portas, kuriuo jis atsakė 
specialiam komitetui, prašiu
siam pateikti žinių apie darbo 
stovyklas Kinijoj. Kinijos mi- 
nisteris atvirai pasako, kad 
jų prievartinio darbo stovyklų 
sistemą jiem paruošę sovietą 
specialistai ir kad tos darbo 
stovyklos pas juos vartojamos 
Movėti su liaudies priešais ar 
jiem “perauklėti.” Priimtoje 
rezoliucijoje JPT prašo JT į- 
steigti priežiūros organą, kuris 
saugotų, kad tokis prievartos 
darbas nebūtų toliau prakti
kuojamas.

Šiam posėdžiui savo pritari
mą ir padrąsinimą kovai su 

radaru ar kitais 
sumontuotos.

satelite įtaisyta 
nufotogra-

nuvairuotos į beorę erdvę ra
ketom ir ten 
instrumentais 
Automatinė 
fotokamera galės
fuoti žemėje bet kurią vietą 24 
valandų laikotarpyje.
firmai kaip tik esą 
atlikti kai kurias to 
dalis ir precizinius instrumen
tus.

Learo 
pavesta 
satelito

LAISVAS
sutiko ir 
nacių užs. 

lapkričio 6
Niurn-

MIRTI GALI IR
Berlyne sovietai 

Neurathas, buvęs 
reikalų ministzris, 
paleistas iš kalėjimo, 
berge nuteistas 15 metų, Eg 
šiol atsėdėjo jau 7. Dabar jam 
81 metai, serga širdim ir be
veik ap>akęs. Tai pirmas paleis
tas iš tų, kurie buvo Niurnber
ge nuteisti 

prievartiniu darbu ats.untė A- 
merikos CIO pirmininkas, o 
ta‘p pat ALF—darbo organiza
cija.

Maskva, revoliucijos šventę 
švęsdama, kreipėsi į Jugoslavi
ją, siūlydama atnaujinti san
tykius. Juos Maskva buvo nu
traukusi 1948, kai Titas atsi
sakė klausyti Maskvos.

ATSISAKĖ BOIKOTO

Sovietų Sąjunga Šią savaitę 
dalyvaus posėdžiuose JT orga
nizacijos, vadinamos UNESCO 
(švietimo, mokslo ir kultūros 
reikalam). Su jais sugrįš Gudi
jos, Lenk'jos, Ukrainos, Čeko
slovakijos atstovai. Jie buvo 
pasitraukę 1950, protestuoda
mi prieš nacionalinės Kinijos 
atstovo dalyvavimą.

MASKVA PRALENKĖ 
AMERIKA?

kad 
Sovietų 

pralenkusi

N. Y. Times skelbia, 
technikų paruošimu 
sąjunga jau esanti 
Ameriką.

Lenkija nori atgaivinti dip- 
plomatinius santykius su Jugo
slavija. Juos nutraukė 1948.

ŠEN. W. KNOWLAND (k.) ir U Johnson, demokratų partijos lyde
ri*, tariasi dėl »enr McCarthy bylos. ,

EUROPOS DEBESYS DABAR VIRŠUM VOKIETIJOS
Europos apjungimo reikalai 

vėl sunkėja, šiuo tarpu sunke
nybės kyla ne iš Prancūzijos, 
beta iš Vokietijos pusės.

Grįžęs iįš Amerikos kanc. 
Adenaueris t rado augantį su
bruzdimą prieš sutartį su 
Prancūzija dėl Saaro krašto. 
Prieš ją stęjo ne tiko pozicija 
— socialdemokratai. Vyriausy
bės koalicijos trys partijos pa
sisakė taip pat prieš. Už sutaf- 
tį l’ko tik viena CDU, bet ir 
tos kai kurie nariai nepaten
kinti. 1

Adenauefis neatlaikė partijų 
spaudimo, ir po pasitarimų su 
jų vadais pereitos savaitės ga
le paskelbė, kad šiąz savaitę bus 
papildomai tariamasi su Pran
cūzija dėl Saaro. Užuot nura
minus, padėtis dar labiau įsi
tempė, kai iš Paryž:aus buvo 
atsakyta, jog tokių derybų šią ' 
savaitę nebus.

KODĖL VOKIEČIAI 
PROTESTUOJA?

Saaro gyventojų (1 mil.) 
daugumas vokiečiai ir priklau
sė Vokietijai, nors dabar yra 
Prancūzijos žinioje. Paryžiuje 
sutarta Saarą “sueuropinti”, 
t. y. pavesti jį valdyti komisa
rui, kurį paskirs septynių val-

KOVA SU ŠNIPU ORE
Pietą Korėjoje karo lėktu

vas turėjo nuvežti kitą su ka
rio uniformą keleivį į karių 
stovyklą arčiau fronto. Ore, jau 
netoli sostinės Seoulo, tas ke
leivis pareikalavo, kad skristų 
į šiaurės Korėją. Lakūnas at- 
s:sakė ,ir prasidėjo kova. Ke
leivis sudavė lakūnui per gal
vą ir ėmė jį smaugti. Lakūnas 
staigiu pasukimu nėrė lėktuvo 
nosį žemyn ,ir užpuolikas iš 
atviro karinio lėktuvo iškrito. 
Ištyrus pasirodė, kad tai buvo 
komunistų agentas.

AMERIKA PO RINKIMŲ NUSIDULKINA
Abidvi partijos žada sugyventi * Užsienių politika- nesiskiria * 

'Ar McCarthy daugiausia pralaimėjo?

Amerikoje rinkimai sukėlė 
tarpusavio dulkių, nors pat 
pradžioje abidvi partijos buvo 
pasižadėjusios rinkimuose te- 
kovoti garbingai — nevartoti 
asmeninio įžeidinėjimo, šmeiži
mo, pikto faktų iškraipymo ar 
prasimanymo.

“Tai nuostabūs pažadai. Jie 
turi susilaukti rimto pritari
mo.” iškilmingai džiaugėsi tuos

stybių taryba. Tačiau Saaras 
taip sueuropinamas tik politiš
kai, o ūkiškai ir toliau lieka 
priklausomas ribo Prancūzijos. 
Taip truks iki taikos konfe
rencijos. t

Vokiečiai dabar kaltina, 
kad tokia sutartimi Vokiet’ja 
atsižada nuo Saaro. Tai bū
sianti pradžia atsisakyti ir nuo 
žemių rytuose. Sutartis, be a- 
bejo, naudingesnė Prancūzi
jai nei Vokietijai. Dėlto Pran
cūzija nenori palengvinti Ade
nauerio padėties. Ji gali būti 

SAM RAYBURN', demokratas, būsimas Atstovu Rūmų pirmininkas.

pažadus pasirašęs respubliko
nę lyderis Hali.

“Laikytis jų — man yra-pa
sididžiavimas”, pridėjo juos pa
sirašęs demokratas Mitchell.

Tai buvo rugsėjo 14. Paža
dai buvo iškilmingai vykdomi 
ištisas, keturias dienas. Paskui 
pasitaikė juos užmiršti Mit- 
chelliui, o toliau ir- kit em vis 
daugiau, daugiau. Paskutinėm 
dienom jau ministeriai svaidėsi 
asmenin:ais įtarinėjimais. Bu
vo įpainiotas ir prezidentas, ir 
jo konkurentas Stevensonas. 
Tarpusavio pažadai buvo pa
miršti kaip ir pažadai kitiem.

Dabar rink mų sukeltas 
dulkes reikia nuvalyti — nusi
dulkinti. Pirmas pasiskubino 
prezidentas, viešai atšaukda
mas ir apgaikstau.damas savo 
žodžius ap’e “šaltąjį karą", ku
ris turėjęs kilti Amerikoje, jei 
laimėtų demokratai. Preziden
tas pareiškė bendradarbiausiąs 
su abiem partijom. R '-pubiiko- 
nų vadai ir spauda sudarinėja j- 
spūdį, kad rinkimai didriių at
mainų nedavė ir kad jie netu
rės įtakos vyriausybės progra
mai. Broliai Alsopai '.v Lippma- 
nas steng asū įtikinti, kad iš 
rinkimu daugiausia laimėjęs 
prez. Eisenho\veris — jo auto
ritetas sustiprėjęs.

patenk’nta, kad prieš Vokieti- 
jo apginklavimą dabar turės 
kalbėti nebe prancūzai, o patys 
vokiečiai.
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KUO SAARO KLAUSIMAS 
GRESIA?

Sutarties dėl Saaro likimas 
gali turėti didelės reikšmės. 
Pirmiausia j:s gresia sugriūti 
Vokietijos vyriausybės koali
cijai. Jeigu sutart’es . Vokieti
jos parlamentas nepatvirtins, 
tai vėl grius visi ligšioliniai Vo- 
kiet’jos apginklavimo planai.

Demokratai taip pat atsar
gūs. Naujos ugnies nepučia ir 

’ kibirkščių nesvaido. Nežada ei
ti Washingtono valyti. Prie
šingai, lyderiai Rayburn ir 
Johnson tikino, kad 
demokratai bendradarbiaus su 
prezidentu užsienių politikoje, 
o vidaus politikoje .jie nesiim

siu destrukcinės taktikos. 
Taip taikinga po rinkimų. 

Aikštė nuvalyta bendram žaidi
mui.

Ir tikrai — užsienio politi
koje vargiai bus kivirčų tarp 
Kongreso ir vyriausybės. Lipp- 
manas dar prieš rinkimus rašė 
iš Europos, kad Europoje pra
ėjusi baimė dėl Amerikos poli
tikos. Europoje esą pamatę, 
kad žadėtoji “išlaisvinimo”, 
paskui “atsikeršij’mo” politika 
nevykdoma. Praktiškai tęsia
ma senoji demokratų “contain- 
ment” politika. Tad nėra ko 
jaudintis Europai. Nėra dabar 
pagrindo nesutikti Kongresui 
su vyriausybe, demokratam su 
respublikonais.

Galima tik manyti, kad. iš 
vyriausybėj pasire skųsiu dvie
jų linijų —griežtosios (Duiles. 
adm. Radford) ir nuolaidžio- 
sios (prezidentas ir kt.) 
bar sustiprės prezidentinė 
ja.

Vidaus politikoje dėl tos
priežasties gali būti sustabdyta 
akcija prieš komunizmą. Ta 
prasme Alsopai teisingi, saky
dami, kad daugiausia rinki-

da- 
lini-

pat

Amerikos politikai Europoje 
būtų naujas smūgis. Jei Amer.- 
kos politikai lig šiol lab.ausiai 
priešinosi Piancūzija, tai nuo 
šiol tas pasiprieš nimas per
keltas į Vokįetiją. Vok-etiją 
paspaudus ir išreikalavus, -kad 
ji nusileistų Saaro klausimo, 
buvo patenkinti prancūzai, bet 
nepatenkinti vokiečiai. Jų nuo
taikos dėl to prieš Ameriką au-

Maskvos naudai šiuo klausi
mu Vokietijoje labiaus'ai dirba 
soc i a Įdėm o k rat ai, kovot’ami
prieš Vokietijos apginklavimą 
ir reikalaudami, kad vakarų 
valstybės imtųsi derėtis su 
Maskva. To Maskva ir nori.

MASKVA KVIEČIASI
Maskva, kad padarytų gerą 

įspūdį Prancūzijos parlamento 
nariam, pasikvietė jų delegaci
jų atvykti į Maskvą. Tačiau 
prancūzai atakė, kad dabart - 
niu metu tai nebūtų patogu.

Afrikoje prancūzai 
ramybės neturi

- Prancūzijos valdomas Alži- 
ras Afrikoje yra labiausiai su- 
prancūzintas ir įjungtas į 
Prancūzijos gyvenimą. Jo gy
ventojai gali dalyvauti Pran
cūzijos parlamento rinkimuose. 
Lig šiol ten buvo ramu, paly
ginti su protektoratais Tunisu 
ir Maroku..Bet pereitos savai
tės pirmadienį ir ten vietiniai 
gyventojai nužudė 8 prancū
zus ar j’em palankius vietinius 
gyventojus. Tuo pačiu metu 
p: įsidėjo nauja sukilimo banga 
Maroke ir Tunise. Prau'-ūriin 
pasiuntė tankus, tvarką laiki
nai atstatė. Bet padėtis įtemp
ta .ir nbramumų ž’dinys lie
ka.

Paryžius vieną dieną, buvo 
be duonos. Kepėjai streikavo 
prieš per žemas kainas.

Sovietai jau susprogdinę a- 
tom. bombų 11, Amerika apie 
50, Anglija 3. Sovietai jų turi 
apie 500, Amerika apie 3,000- 
5,000.

Šveicarą žurnalistų sąjunga 
nutarė nepriimti į sąjungą ko
munistinių laikraščių redakto
rių, nes komunistinė ideologija 
negerbia spaudos laisvės.

Vokietijoje panaikintas au
tomobiliam važiavimo greitis. 
Visoj Europoj beliko tik Nor
vegija-su 60 kl. greičio norma.

Portugalijos sostinės Lisabo
nos priemiesčių žemesnes vie
tos atsidūrė 3 pėdas po vande
niu nuo staigios audros ir ly
taus. kokio nebuvo 50 metų.

muose pralaimėjęs McCarthy...
Demokratų lyderiai betgi jau 

dabar prasitaria, kad vidaus 
politikoje pirmas uždavinys 
hus pakelti subsidijas farme- 
riam. o paskui iškils ir kiti 
reikalai.

Naujoje padėtyje, kada vy
riausybė yra respublikoniška, 
o Kongresas demokratiškas, 
gera, kad prezidentas yra to* 
kis, kuris asvo charakteriu y* 
ra linkęs būti tarpininku ir 
kompromisų ieškotoju. Gera ir 
tai, kad Kongreso kontrolė vers 
vyriausybę stengtis iš paskuti
nių jų lenktynėse j Baltuosius 
Rūmus 1956.
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NORI, KAD K ATALIKAI TYLĖTŲ TIK VARDAN SPAUDOS
SPAUDA

i

rašyti neatidėliojant Balde Co,

Reikalingi platintojai (agentai)

'•..r

tebuvo duotas skubtaiparė- 
dymas smulkiai iškvosti Savic
kaitę. Tai pavesta buvo įvyk
dyti oan, kaip ėjūsiam prokų-/

$2.70 '
$5.20
svarų, nuolaida—kiekvienas sva-

DĖŽUTĖ
DĖŽUTĖ 
manau 4

LIETUVIŲ RAINO VALANDOS PROGRAMA

pasirenkama tokia spauda, ku
ri padeda tikėjimą išlaikyti ir 

ne niekinti.
2. Keleivis nėra iš tų laik

raščių, .kurie tikėjimui rodytų 
pagafaą, nors ir dažnai parašo 
apie tolerancijų ir etiką.-Nemi
nint jau praeities, kuri mirgė- 

neicultūringu tkėji- 
ffiojimu ir niekinimu, 
neseniai Keleivis te- 
ą mažąja raide, kaip

Brnefctou 4, Mass.
TeL Brockton 8-1159-R;

Anglijos parlamente aštriai 
buvo kritikuotas populiarus 
knygų leidėjas Miller, kad jis 
platina “šunknyges”, netiku
sias vaikam knygpalaikes. Kri
tikos paveiktas, jis paskelbė 
likviduojąs šitą biznį, kuriam 
medžiagos gaudavo iš Ameri-

komisijpspžrmjūnkas, su na
riais Jakobu ir Korta, dirbo 
šalia manęs esamame tarnybos 
kambary ir visi per mano kam
barį vaikščiojo, taip, kadnaan 
buvo visas jų darbas , žinomas. 
Aš tada turėjau dirbti proku
ratūros bėgamąjį darbą, nes 
prokuroras Bražinskas buvo

per waą savo gyvenamą jis ne- vienas senyvas ponas pamio .r 
vartojęs atitobuto/dėl'to taip savo vietą ufcle.do sesiyvai da- 
ir išgyvenęs. “Kad tai teisyne, mai. Ta taip nustebo, kad tik 
mi^ pomu, gal t jtitkmti, bumps ir išvirta apakusiKai 
prisiminę mano brolį: jus kas
eliai pareidavo girtas ir tesu
laukė tik 98 metų.”

New Yorko autobuso šofe- 
ris ir sykiu konduktorius su- 
jaudintas pasakojo apie tris nu- 
'alpfrnus iš nustebimo: “Žinote, 
trys nualpimai per vieną minu-

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite

tarnauja, gal jis prisimins sa
vo paties parašytus žodžius a- 
pae šv5 petro par. mokyklos 
globė ją. kun. Pr. Virmauskį? 
Spalių 13 d. Keleivyje buvo ra
šyta: “Kun. Virmauskis yra 
luokiškis žemaitis, jis nuošir
džiai rūpinasi lietuvybės palai
kymu.” Jei nuoširdžiai rūpina
si, tai nėra ko daryti jo globo
jamai mokyklai priekaišto, 
kad su lietuvybe derinama dar 
ir katalikybė, nes ji duoda 
tvirtas doros atramas kiekvie
nai tautai. Kas kitaip galvoja, 
turi laisvę savo pažiūras skleis
ti ir.spaudoje, tame pat Kelei
vyje, bet negali norėti, kad 
lietuviai katalikai jas priimtų 
ir nieko nesakytų tiktai var
dan bet kurios lietuviškos spau
dos.

Praucūrijos vieno nijestel o 
gaisrininkai rengė savo paradą 
ir gyventojus pakvietė daly
vauti tokiu skeliamu: “Kvie
čiame visus mūsų miesto tau
tiečius šį sekmadienį ateiti į 
mūsų paradą. Jei prieš pietus 
lytų, tai paradas bus po pie
tų. O jei popiet lytų, tai pa
radas bus priešpiet."

Prahoje, komunistinės Čeko
slovakijos sostinėje, vienas pi
lietis grožėjosi nauju “Cadllla- 
cu” , kuris priklausė Amerikos 
atstovui Prahoje. “Puikus ru- 
s'škas darbas, įJuikus”, neiš
kentė savo pasigrožėjimo ne
pasakęs kaimynui. “Žmogau, 
— tas atsakė nustebęs, ?— argi 
nepažįsti, keno tai darbas!". 
“Pažint tai pažįstu, aišku", 
bet aš nepažįstu, kas’ tamsta 
esi.

— Kaip tamsta galėjai saky
ti, kad aš esu kvailys?

— Aš labai atsiprašau, aš, 
aš nežinojau, kad tai paslap- 

komunistiniai laikraš-

ji ats gavo, ji pasakė tam seny
vam ponui: “Labai dėkų.”, ir 
tas ponas tik išsižojo iš nu
stebimo — bumps ir išvirto. 
Puoliausi jo gelbėti, pakėl au, 
pasodinau. Kai jią atsigavo, 
pravėrė akis, jis man įbruko 
arbatpinigių, ir aš bumps ir 
apalpau."

pirmininkas Brąz nskaa tuo 
metu bylos reikalu buvo išvy
kęs | Kauną. Aš gerai pamenu, 
pavedžiau, tuometiniam krimi- 
ųallnės policijos viršininkui 
Petrui Krasauskui atvežti Sa
vickaitę į kriminalinę policiją 
ir ją smuik ai apklausti. Kad 
nebūtų^ kokių nors priekaištų, 
kadjos parodymas išgautas po
licijos per prievartą, aš pave
džiau pakviesti iš anksto jiems 

*nepranešus tris pedagogus: 1) 
Vilniaus universiteto rektorltl 
prof. Mykolą Biržišką, dabar 
gyvenantį Los Angeles, Cal., 
2) mergaičių gimnazijos direk
torę Dr. Mariją Krasauskaitę, 
dabar gyvenančią PhUadelphi- 
joje, Pa. ir 3) berniukų gm- 
nazijes direktorių -Stasį Kai
riūkštį, vėliau išvežtą į Sibirą.

Kadangi aš pats buvau labai 
užimtas, kitais reikalais, tad iš 
prokuratūros pusės paskyriau 
dalyvauti 'prokuroro padėjėją 
Igną Navicką, dabar Hamilton, 
Canada. Iš Kriminalinės poli
cijos valdininkų kvotą vedė Di- 
mavičius ir Pievaites, o visą 
laiką .prie to dalyvavo dar 
kriminalinės policijos inspekto
rius A. Mauragis ir Viršinin
kas Petras Krasauskas.

J. Savickaitė visiškai laisvai 
'papasakojo, kaip rusų kareivis 
Šmavganec pas ją gyveno. Tą 
gali smulkiai nupasakoti prot. 
M. Biržiška, Dr. Marija Kra
sauskaitė, Aleksas Mauragiis, 
Ignas Navickas ir dar .Stasys 
Grigaravic*ež jįf " ’ ~
naliries policijos 
dabar gyvenąs Chicagoje.
Va'diainką Dimavičių ir J. Sa
vickaitę bolševikai tuojau su

ėmė, Lrlp ta f okupavo 
Lietuvą. '

Savickaitės platus parody
mas buvo įteiktas į Maskvą va
žiuojančiam ministeriui pirmi
ninkui A. Merkiui birželio 6 d. 
1940 m. ' , .

Kitas incidentas buvo toks. 
Gegužės mėn. 12 d. . 1940 m.

(Nukelta į 3 pusi.)

LAIS VE S VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 
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GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro tangente traateheojemt įvairūs visuomenės pranešimai, 

naujtenos, munka.
XH. EV.4-«m BROOKLYN U, N. .. 

At> JEZAVITAS J. VALAKAS
MutfkM Dtr. Pramanų Dtr.

kiekviena Šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANAI F. KNOZIU1 — Lithmirian Ba«e Hou?, 5O>C®t- 
tage SU Nonrood, Mass. Skyriai: Lithuaaian Furnitort Co. — A. ir 
O Ivaškai, 328 W. Broadaray./r Stasys Jakutis, 496 E. Broadsvay. So. 
Boston, Mass.; Antanas Davksfntas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
Midge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOutt Boston 8-4618 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533. . -

ir radęs kelią į Katalikų Baž
nyčią. Tas nekultūringas atsi- 
Lepimas apie tiesos ieškantį 
žmogų, kuris dar vadinamas 
parsidavėLu, baigiamas tokiu 
šaltiniu: “Į soc^aLstų eiles 
žmones daugiausiai atveda 
kaip tiktai etiniai momentai, 
kuriems. įkvėp.mo betgi nėra 
jokio reikalo eiti ieškoti į pe
lėsius ir veidmainybe kvepian
čią Romą.” Nemanome, kad 
tai būtų etiški tokie išsireiš
kimai, kaip ir maikiški pasišai
pymai: “Jeigu duosi centą žvan
gų, kelias tiesiai eis į dan
gų.” Tai tik paskutinių poros 
numerių pavyzdžiai, kurie ro
do, kiek Keleivis yra toleran
tingas kitų pažiūrų žmonėms.

Kiek toks nusistatymas pa
kenkia pačiam laikraščiui arba 
asmeniui, rodo paskutinieji 
JAV rinkimai. Connecticut 
valstybės naujai išrinktas gub. 
Abraham A. Rlblcoff spaudai 
pareiškė, kad jam padėjo lai
mėti jo pašiepimas. Mat res
publikonų neatsargūs kalbėto
jai per radiją buvo pareiškę: 
“tik tokia partija, kaip demok
ratų, gali statyti į gubernato
rius bernioką A. Ribicoff." Pa
sišaipė ir prakišo.

3. Keleivio užuomina, kad y- 
ra pasityčiojimas ■ iš mūsų 
knygnešių, jei atkreipiamas 
dėmesys į pareigą katalikams 
saugotis tikėjimą užgauliojan- 
čios spaudos, yra be pagrindo. 
Tyčiojasi kaip tik tie, kurie pa
miršta, kad knygnešiai pir
miausia ir daugiausia platino 
maldaknyges ir kovojo ne tik 
už spaudos, bet ir katalikų ti
kėjimo laisvę. '“Aušra" dėl to 
ir nrišsilaikė, kad J. šliupas 
buvo pradėjęs šaipytis iš tikė
jimo ir kunigų. -Ba to, ar Ke
leivis taip pat laikytų pasity
čiojimu iš spaudos laisvės, jei 
vaikai ir tėvai būtų įspėti ne
skaityti lietuviškos komunisti
nės arba nepadorios spaudos? 
Spauda nelygi spaudai.

4. Kai Keleivis nori sudaryti 
jspūdį, kad seserys mokytojos 
apsilenkia su savu pareigomis 
ir lietuviškai spaudai nepasi-

šioje radijo programoje skelbtis, l:reiokit£s adresu 
KNIGHTK 0F IJTHUANIA W7 OA 

BRAnDOCK, PA.

Keturis lapkričio 3 vielinė- 
,se žjšose iš Bostono rašo, kad 
‘šv. Petfo parapijos mokyklos 
mokytojos vienuolės... vaikams 
aiškino, kad1 jie prašytų savo 
tėvus neskaityti Keleivio”. “Į- 
domu būtų žinoti, — rašoma 
toliau laikrašty, — kokį daly
ką dėstydames jos vaikams tu
rėjo progos drausti skaityti 
Keleivį? Gal Amerikos konsti
tuciją dėstydamos, bet č.a skol- 
biatna religijos, žodžo, spau
dos, laisvė? O gal priminda
mas vilkams, kad šiemet mini
me savo spaudos atgavime 50 
metų sukaktį ir kovas dėl spau 
dos laisvės? Bet juk tai yra pa
sityčiojimas iš mūsų knygne
šių ir visų, kįurie kovojo ir žu
vo dėl spaudefe-laisvės.”

1. Mums nėra žinoma, kok.o 
įninkąs, PC būdž_o : buvo - tasai seserų 

moKytojų įspėjimas, bet savai
me yra aisKu, Jcad seserys turi 
teiįsę ir pareigą patarti n.škai- 
tyti tokios spaudos, kuri už
gauna katal.Kų tikėjimą. Reli
gijos laisvė duoda teisę kiek
vienai konfesijai turėti savo 
mokyklas, o tėvam — leisti į 
ją savo vaikus arba nelemti. 
Kas Apsisprendžia savo vaikus 
katalikiškai auklėti, sutinka ir 
su tuo, kad jie būtų įspėjami 
nuo pavojaus katalikų tikėjimą 
susilpninti arba jį prarasti. Pa
rapinės mokyklos yra, be to, 
klebonų, globoje, o jų pareiga 
žiūrėti, kad mokytojos savo 
pareigas atliktų taip, kaip rei
kalauja Katalikų Bažnyčia, ku
ri taip pat labai aiškiai savo 
tikinčiuosius įspėja mimti į 
rankas ne tiktai nepadorios, bet 
ir tikėtiną užgaunančios spau
dos — knygų ir laikraščių. Kas. 
laikB savė kataliku, o daro 
prieangįd, Katalikų Bažnyčios 
įsakymus bužo. Seserys negali 
savtr ąą&etinių neįspėti, kad 
jie tašjl. nedarytų. Ir tėvų pa- 
reigąiiiap pat rodyti savo vai- 
kam pavyzdį. Su spaudos

padahnys, kuriam pir- 
bred 

į?’ SBttsbey (resp. iš Ilk, 3-cios a- 
OįdtokfeJjir nariai R. Madden 

S^Siiaiih. iš Ind.),.T. Machrovicz 
J iš Mch.1, M. E. Feiąan 
S įldem iš Ohio) ir komiteto te.- 

patarėjas J. McTigue.
i- Atidaręs spalių 18 d. rytinį 

^posėdį pirmininkaująs kongres- 
£znanas Fred Busbey pabrėžė 
^Amerikos Lietuv.ų Tarybos 
ffbrisidėuma komitetui sudaryti 

tuojau pakvietė, lietuvių liu- 
būv. Vilniaus apygardos 

? teismo prokurorą J. Talalą.
iu.ua. j. ’iaiaias papasaKujO

- savo patyrimus:
-. ’ibotl m. spaaų men. pabtu- 

' goję, xai buvo grąžintas 
. Auyai Vilniaus miestas ir aans 

r •'j&rities, as buvau pasienas va- 
maus apygardos teismo proxu- 
roro pauejeju. Alano virsimn- 

♦kas buvo prokuroras J. ±5ia- 
zinškas, aaoar gyvenąs Jav’ 
YcnKers, N. Y. Pagal prokura
tūros tarnybinę tvaricą man 

-■ buvo pavesta prižiurtu krirru- 
•> «iaLnę pokciją, viešąją policiją 
. ir visus kaiejnrrtis v tiniuje n 
. pavaduoti prokurorą kitame 

aarbe.
- Tada Lietuvoje pagal savi

tarpinės pagalbos sutartį su
« -SSSR buvo rusų bolševikų ka-
- -rinės bazės. Viena iš tų bazių

buvo netoli Vilniaus miesto — 
Naujoje Vilnijoje ir dalis dar 

' " rusų kariuomenės buvo pačia
me Vilniuje, kuri turėjo ^se.ti į 
įrengtas bazes.

1 1940 m. gegužės pabaigoje
" bolševikai apkaltino Lietuvos 

vyriausybę, kad iš jų bazių Vil
nioje buvo pagrobti du k_rei- 

viai — šrfkavga'.iec ir ' 
Pisarev.

Lietuvos vyriausybė sudarė 
komisiją bolševikų kaltini
mams aiškinti. Ministerių ka- 

“ binetas tos komisijos pirminin
ku paskyrė mano viršininką 
prokurorą J. Bražinską ir naT 

: , riais vidaus reikalų ministeri
jos juriskonsultą Antaną Jako- 

- bą ir Kariuomenės teismo tar
dytoją pulkininką leitenantą 
Kcrlą.
| mišrią komisiją buvo pa
kviesti dalyvauti ir bolševikų

Nauji palaimintieji

Romoje lapkričio ir gruodžio 
mėn. bus naujos beatifikacijos. 
Kandidatai yra šie: Sesuo Ma
rija Assunta — pranciškonė 
misijonierė, mirusi Kinijoje 
1905; Martynas Moe, Apvaiz
dos seserų steigėjas; Plac do 
Riccardi, bengdiktlnas, miręs 
Romoje 1915.'

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja ii stipri— ra<Hjo stoties WLOA, 1558 kyiocycles

Visas pastangas padėjus iš
aiškinti bolševikų kaltinimus, 
paaiškėjo, kad
Jokių kareivių niekas ir niekad 

nebuvo pagrobęs
ir tai tžk buvo apgalvota ir 

sukta bolševikų vyriausybės 
priekabė, kad surastų prk'.astį 
apkaltinti Lietuvos vyriausybei 
ir kaip vėliau paaiškėjo, Lietu
vai užgrobti.

Komisijai savo darbą bedir
bant,, kriminalinės policijos val
dininkas Dimavičius, per savo 

^agentus išaiškino, kad vienas 
bolševikų kareivis "buvo de
zertyravęs iš savo dalinio ir 
kurį laiką slapstėsi pas vieną 
merginą J. Savickaitę, Vil- 
n aus miesto priemiestyje. Ta
čiau vėliau jis iš tos merginos 
buto išėjo. Kurį laiką J. Savic
kaitė nešė jam valgyti už 
miesto į miškelį ir pagaliau, 
pagal pačios Savickaitės nupa
sakojimą, kiek atsimenu, ro
dos, pats grįžo į savo dalinį. 
Kriminalinė policija iš to buto 
paėmė tada ru^šką karišką 
antklodę, to kareivio jai palik
tą fotografiją ir dar kai kurių 
smulkių daiktų, kuriuos da
bar tiek laiko įi^aėjus, sunku 
atsiminti. Iš padarytų ant fo
tografijos įrašų buvo matyti, 

tas kareivis ir buvo §mav- 
ganec, -dėl kurio , nęvą pagrobi
mo buvo Lietuvos vyriausybei 
duota kaltinimo nota. Antrojo 
kareivio — Plsarevo nebuvo 
nustatyta, ar iš v‘so toks bu
vo; nes rusai kaltino, kad jis 
iš Lietuvos pareigūnų, jį pa
grėbusių, pro kanalizacijos 
vamzdžius pabėgęs, bet atsisa
kė jucs parodyti ir le sti pasi
kalbėti. Buvo aiški bolševikų 
sugalvota provokacija.

Birželio 6 d. 1940 dėl tų ka
reivių dingimo turėjo važiuoti 
į Maskvą kalbėtis su Molotovu,

janfių i korespondencijų į laik
raštį iries nededame, visvien ar 
užgtattojčmas kunigas ar mū
sų korespondentai", o spafių 
20 numeryje prof. J. Gravro- 
kas išvadinamas škurnipku,

BIRUTES SALDAINIAI

paruošti parduoti vieno ir dviejų svarų meniškose spalvotose dėžutėse.
Birutės salda riius jau galima užsisakyti. .Prašome 

Užsakymai išpildomi greitai.
Birutės saldainių ka na visur vienoda:

1 SVARO
2 SVARŲ

Užsakant tiesiog iš mūsų bendrovės ne
ras po $2.50 mu mūsų pristatymu. Lietuvi! koms parduotuvėms duodama atit nkama 
nuolaida.

iu.ua
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. Rinkimų metu visada mažiau ar daugiau pasikarščiuojama 
ir apsipyktetama, kovojant dėl vienos ar kitos partijos laimėji
mo. Tačiau rinkimams praėjus, plačioje visuomenėje vėl viskas 
aprimsta: linkėjai savo pareigą būna atlikę, o išrinktiesiems lie
ka parodyti darbu, ar jie verti suteikto jiem pasitikėjimo, ar ga
li ką kraštui duoti gero.

BrooHya, N. Y. 
Pud metu ____
—w I  •- uscnyje ■■■»■....

Lapkričio 11 pirmą kartą JAV istorijoje dešimtims tūkstan
čių Amerikon atkeliavusių laimingai bus suteikta šio krašto pi
lietybė. Giliai sanboBsa, kad tai vyksta Veteranų Dieną. Beaukos 
tų, kurie ją sudėjo ant laisvės aukuro, daug kam nebūtų bu
vę galimybės šio krašto pasiekti ir Sa prisiglausti nuo diktatūrų

sias tikslas, o ne tai, kad valdžioje išsilaikytų viena ar kita parti
ja arba asmuo. Išrinktieji, kokios partijos jie bebūtų, pašaukiami 
rūpintis visų bendrais reikalais, užmirštant, kas rinkimų metu 
buvo draugas ir kas nedraugas. Kiek kas parodo to susirūpinimo 
visų gerove, tiek ir teturi pasitikėjimo: naujuose rinkimuose vėl 
valdžioje paliekamas arba pakeičiamas.
tuo ir gera, kbd ji valdžios kontrolę atiduoda patiems žmonėms 
j rankas.

riam tiesiai prašnekti j Lietu
vą. Kalbėjo porą kartų pats 
pirmininkas Kesstenas, nariai 
— iriĮįftįhl - Busbey, 
Feighan, Madirov'cz, Bentley, 
taip pat šen. Bedi, 
Rūmų
kard. F. SpeUman.

žmonėm, pasSguriem tiky
bos žodžio, kuris Lietuvoje var
žomas, kas šeštadienis duoda
ma kelių nrnučių tikybinės 
nuotaikos programa, čia kal
bėjo prel L. fTulaba, kun. V. 
Balčiūnas, kan. J. B. Končius, 
evang .senj. kun. A. Keleris ir

Atstovų
pirmininkas Martin,

Mūsų dėkingumas žuvusiem tesiriša su pareiga ištikimybės 
Amerikai, jos demokratijos idealam ir jos siekimam, kad pasau
lyje įsivyrautų pilnoji laisvė ir taika.

Kiek įaudrintai rinkimų nuotaikai atvėsinti lapkrič o 11 atei
na Veteranų Diena, brangi visam kraštui ir visoms partijoms, nes 
iš visų visuomenės sluoksnių yra žuvusiųjų už šio krašto demok
ratinę santvarką ir laisvę.

Ligi šiol, per 35 metus, lapkričio 11 buvo minima kaip Pa
liaubų Diena (Artnistice Day) prisiminti pirfnojo Didžioje karo 
pabaigai ir nepriklausomybės principų laimėjimui. JAV tada su
vaidino lemiamą vaidmenį, o po to karo daug tautų atgavo laisvę 
ir įkūrė neprklausomas valstybes. Kai tautų laisvė vėl imta slėg
ti ir kai demokratijai vėl grėsė pavojus, iškilo antras Didysis ka
ras, kuriame JAV didžiausia dalimi prisidėjo, kad dvi žiaurios 
diktatūros butų sunaikintos. Liko dar Sovietų diktatūra ir daug 
neišlaisvuitų tautų, liko ir Sovietų keliamas nerimas, kuris vis 
reikalauja naujų aūkųl Tokių aukų JAV daug neteko ir paskuti
niame Korėjos kare.

Prisirauti visiem tiem karžygiam, kurie savo gyvybę paauko
jo šio krašto ir kitų tautų laisvę, pradedant pirmuoju Didžiuo
ju karu ir dar anksčiau, dabar yra skiriama lapkričio 11, pavadin
ta Veteranų Diena. Šiemet ji pirmąjį kartą švenčiama, nes tą 
pakeitimą JAV vyriausybė padare tik pireš penkis mėnesius. Vi
sų mūsų širdys tesusikaupia prie kapo žuvusiųjų už žmon’jos 
laisvę ir demokratiją.

apie Įtnifaio isekieatas prieš 
įvyiUaat bm^jd

„ 1940 m. birželio mėn. 15 d. 
Getai dabar neatsimenu, dvi 

ar trys dienos prieš Lietuvos 
pagrobimą ir'bolševikų kariuo- 
mento invaziją; Vilniaus pro
kuratūra gavo iš Vilniaus pa
sienio policijos baro viršininko 
Liauffinsko telefonogramą, kad 
bolševikai ant Lietuvos s’enos, 
Šumsko rajone, ties Barvoniš- 
kių kaimu, pagrobė du sargybą 
einančius mūsų poiicinmkus ir 
nusitempė į savo pusę. Apie 
tai pranešėme Lietuvos vyriau
sybei į Kauną. Policininkų pa
vardžių dabar hėatsimenu. Tas 
įvykis su policininkų pagrobi
mu visus labai straudmo. Aš 
pats tada, norėdamas smulkiau 
sužinoti apie įvykį, telefanavau 
tu policininkų tiesiogniam vir
šininkui Kanui-Kanevičiu;, bet

(Atkelta iš 2 ps.) 
Vilniuje Buvo gaudomas iš ru
sų bazės dezertyravęs karys 
Butajev. Jis, kada policijos bu
vo apsuptas, pats nusišovė. 
Prie lavono apžiūrėjimo .ir 
skrodimo dalyvavo bolševikų 
raudonosios armijos gydytojas 
ir kiti pareigūnai Neabejoti
nai buvo nustatyta, kad Buta
jev yra pats nusišovęs ir visų 
pasirašytas protokolas, bet vė
liau bolševikai iš. Maskvos 
“Tasso” komunikate per spau
dą apkaltino Lietuvą, kad Bu
tajev buvo lietuvių nušautas. 
Prie Butajev lavono skrod mo 
dalyvavo prokuroro padėjėjas 
Vytautas Račkauskas, dabar 
JJUT. Kiti dalyviai yra Fkę Lie
tuvoje arba išdeportuoti į Si
birą. 4

/Norėjau dar trumpa5 paliu
dyti ■ ... '

Į Kongresą dabar išrinkt, ar sis pirmininkas Rayburn 
perrinkti Theodore Green, iš metų.
Rhode Island, kuris ant pečių 
nečioja jau 87' metus; Matthew 
Neely, 80 metų, iš W. Virg.jos; 
James Murray, iš Montanos, 78 
metų, Barkley, buvęs vicepre
zidentas, iš Kentucky, 77 me
tų. Tai v s demokratai. O ir 
respublikonai davė Kongresui 
senatvės, bet ir čia demokra
tai juos nukonkuravo: seniau
sias respublikonų tik 79 metų 
— fc>an Reed, iš New Yorko, 
tiek pat metelių Clare Huff
man, iš M chigano. Atstovų 
Rūmų pirmininkas Joe Martin 
buvo 70 metų, o dabar būsima-

Nepaisant trukdymų, Ame
rikos Balsas yra anapus girdi
mas. Dėl Amerikos Balso nu
siskundė pavasarį n£t pats 
Antanas Sniečkus Maskvoje 
Aukščiausioje Taryboje, o prieš 
kelias savaites ir rašytojų su
važiavime...

Tą visą kasdieninį ir siste
mingą darbą organizuoja bei 
vykdo nuolatinė Amerikos 
Balso štabas. Jo vedėtas yra 
pats J. B. Laučka. Redaktorius 
— Dr. P7*. Padalis, kiti nariai— 
Jonas Stcc'vs. Dr. J. Sakalaus
kas, I. Jakštienė, o nuolatinis

KAM KAS BuPI
“V.ashlngtoa Daily News” 

praxšė, kad paskambinęs kaž
koks p lietis ir klausęs, ar kon- 
gresmanas Thomas M. Peily y- 
ra išrinktas. Kai patyrė, Ipd 
taip, tai nežinomasis kausejąs 
pasiaiškino: “Tai gerai. Mat, 
ag imu jo dukterį, tai aš no
rėjau būti t.kras, ar jis iš
rinktas.” \

RUmstosd,N.Ca- 
rolina gubernatorius, mirė ir 
tuo būdu dar vienam naujam 
gubernatoriui patiko laisva 
vieta.

tiarijų sumažinimo kląMa tuo
jau buvo atitaisyta. Dar dau
giau: esamavūčių, kad mio at- 
.picpųvHų mp(ų sausio vidurio 
transliacijos gali būti išplėstos 
iš dabartinių 15 minučių iki 
pusvalandžio. ' ~

Dabar pagrindinis praneši
mas girdimas kasdien 9,15 vai 
vakaro Lietuvos laiku (ten 
laikrodis eina dviem valandom 
anksčiau nei vidurio Europos 
laikrodžiai) šiom bangom: 25, 
31, 41, 225 metrai. Programa 
kartojama 3 vai naktį ir 7,15 
vai.’ ryto bangom — 31, 41, 
42, 49, 75. . Pagaliau 16 vai. 
bangom 25, 31, 42, 49.

Duodami dienos įvykiai ir jų 
komentarai, galia jų ypačiai 
dar uoliai sekamas sovietinis 

Demokratinė santvarka radijas ir spauda, ir duodami 
jam atsakymai, atitaisomi 
Amerikos politikos ir Lietuvos 
istorijos bei gyvenimo iškrai
pymai. Pastarųjų komentarų 
gausiai buvo davęs prof. Z. 
Ivinskis. Neseniai pradėjo kal
bėti ir specialiai akademiniam 
jaunimui J. Jurginis. >

Gausiai pakviečiami pakalbė
ti į kraštą visuomenės veikė
jai, įvairių organizacijų atsto
vai. Tegu išgirsta jų gyvą žo-

Minrwšwsi< cha SMtte M BwoMp, X X », 1951 nata 
tba Aet ot lte«*Xianą erigtaaOy oM m aeccad das mattte 

at.Kcatxąų MaM,Se®t«berlX 105. '

m»s Uįū - DMiąn^iDd* 

jone (30-65 doL), padorūs? pie
tūs restorane 4-6 DM (1-1^0 
doL). Darb'ninkas, IrotffltaM)- 
tas, valandai ifidirtra 150 DM 
(0,40 dol).

Gyvenimąs nebe tas; eina 
vis pjmynpišrilygfaa, viėnodė-

jis man telefonu paaiškino, kad^ 
pats mažai ką žino, nes bolše
vikų sargyba prie sienos nesi
leidžia ir kalbėtis. T.e policinin
kai už vienos dienos buvo at
vesti ant sienos ir vėl pale sti 
Lietuves pusėn. Jie sugrįžę pa
sakojo, kad sint sienos, jiems 
einant tarnybos pareigas, juos 
apsupo staiga rusų pas enio 
sargybos kareiviai NKVD ir 
jėga paėmė į savo pusę. Ten 
jie buvo išskirti ir po kfelioli- 
ką valandų terorizuojami ir 
tardomi, kad pasakytų ar Lie
tuvos vyirausybė koncentruoja 
kariuomenę prie Lietuvos sie
nos prieš bolševikus.

Už vienos ar dviejų dienų po 
jų paleidimo prasidėjo 

invazija.
Antras incidentas ant Sie

nos buvo Varėnos pasienio-po- 
licijos bare ties Ūtos kaimu. 
Tas, įvyko, berods, birželio 13 
ar 14 d. Varėnos pas'enib por
cijos baro viršininkas Vaislū- 
nas pranešė Vilniaus prokura
tūrai telefonograma, kad bol
ševikai prie sienos pasienio po
licijos sargybos būste, ar prie 
būsto, smulkiau nepamenu, nu
šovė paslen. policijos policinin
ką Barauską, vardo neats'me- 
nu. Tą bylą aiškinti buvo įpa
reigotas Varėnos apylinkės 
tardytojas Petras Minkūnas, 
dabar gyvenąs Brooklyn,N. Y. 
Kiek atsimenu, prokuroro pa
dėjėjas Ignas Navickas vyko į 
įvykio vietą birželio 15 ii, 
1940 m., bet jau pakely sutiko 
rusų invazinę kariuomenę. Už-

(Bus daugiau)

įdomus’.,lr kltiB ldpustaas, ar 
Vokfetgoi taip pąt atrodo, kaip 
seniau, ar ridu® gatmama, ar
- K- t-J/' i • ■ •
brangu ir Lt. 4

Taįį gaunama visko. Gyve-

8. '

— Jei nenori sau duobės iš
sikasti Sluoke, tai pravažiuok 
jį, pasek fronto zoną ties Ta
kumu Iš ten bandyk laimę 
prasimušti j Žemaitiją. T£n jau 
tveriasi savi pulkai, ten būsi 
reikalingas. Be rizikos, brolau, 
nieko nebus!

PuBdninkas atvykęs iš Šluo- 
kos su reikalais. Jis turįs grįž
ti.

— Taip, tai mano tikras ke
lias,— tariau atsisveikindamas 
ir einu Rygos gatvėmis, kur 
balsus kariuomenės siautulys. 
Atrodo, kad jie patys nežino, 
kur skuba. Mieste daug kur 
paruoštos ugniavietės ir apka-
sai. O aš nesitveriu iš džiaug
smo, kad man nebtekis pergy
venti tų šiurpių kautynių.

evaknojamos šunų mokyklos 
ešalonas. Jis trauks per Tuku- 
mą, Liepojų į Kretingą. Tarp 
kitę — jis sieks ir Sluoką.

žinia šviesiausia iš visų 
nių. Traukinys tiesiog stebuk- 
Fngas — tiesiai į Lietuvą. Ne
galiu tiesiog patikėti, kad 
traukinys taip toli važiuoja. O 
Kretinga atrodo tau) toli, toli, 
Ivg kitam pasaulyje.

Atvykstu prieš 10 vai, prieš 
traukinio išėjimą. Nurodytam 
kelyje randu reikalingą ešalo- 
ną. Nė gyvos dvasios aplink. 
Aukštai tik ūžia raudonųjų 
lėktuvai. Dangus lempomis nu-, 
kabinėtas. Visuose kraštu<»e 
šviečia pašvaistės. Stotis ap
temdyta. Jokio žiburio/ Vienur 
kitur šmėkčkjja kareiviai. Ar 
j:e slapstosi, ar pasirengę ke
liauti. Stengiuos, kad niekas 
manęs nematytų, nekreiptų dė- 
r.’esio.

trečią kartą grįžti į Rygą.
Pusiaunaktyje įsismaginęs 

traukinys pralekia vienišą 
Sluoko stotelę. PašvaisSų ir 
miškų fone ji atrodo tokia gū
di Kažin, ar ešakmo vadovybė 
sutaikytų tiaukmį, jei žinotų, 
kad stabdžių būdelėje yra de
zertyras, kuriam liepta keliau
ti į Sluoką.

Sustoja tik Kelneriuose, gar
siam Latvijos kurorte, toKau į 
vakarus už Sluoko. Stabdžio 
būdelėje man pasidaro šalta. 
Rudens naktis jau vėsi, be to
tas dezertyro jausmas. .

Kemerių stotyje kiek nuoša
liau nuo perono pastebiu •" su
krautą Seno kūgį. Nors tai ir 
vargingų gete&fceiiefių turtas, 
bet kefius grčbfius šieno at- 
stoešu būdrifti. Benešant pe
rone pastebiu judėjimą ir švy
tint kišenines lemputes.

— Ar tik nebus pastebėję?
— pasidaro neramu.

Čia aiškiai matosi Rygos pa
švaistės, girdėti graudtiant 
artileriją. Pietuose taip pat 
dangus įraudęs, vakaruose to 
gi'žaibuoja ir graudSa. O mes 
turime išlysti pro siaurą, ply
šį-

Saulei patekėjus, trauktays 
vėl sustoja. Pro Mugėti matau 
sugriautų namų OkuBug Ant, 

vieno namo dar ‘ryftus ufra- 

šas: Tukumas. Toliau, kiek a- 
kys mato, degėsiai Išdegęs vi
sas miestas. Medžiai nuskurę, 
pajuodavę.

Tai tas pats Tukumas, ku
rio vardą taip dažnai minė jo- 
me. čia rugpiūSo mitrą atsi- 
rioghno bolševSiai ir uždarė 
mum kelia į Žemaitiją. Ir kur 
mano drangai,ksu kuriais paki
lome tada į laisvę? Kur?

. Traukinys stori. Aptinku! 
šaudo. Kartais sudreba artile- 
rij< bet netolimi kufflbsvytižių 
garsai už ris įkyriausi. Vėsus 
oras kvepia paraku ir degė
siais.

Jie Sa pat Juk ir karinin
kai dar Iblri sakė, kūd pramuš
toj skylė prie Tukrono labai

> < t—■ ' • ą—-s-Amm ir mc
traiidnys nė iš vietos. Ar ke
lio nebėra, ar kontrolė sulai
kė? Juk fia ttic rienftitefis ii- 
ėjimas ,ted kontrolė gati būti 
stiprL Bijau nsu nove* tt uu» 
driėa. Kendhi alkį, kenfiu vis- 
K). rTMiinenu, pmbkojo,; icaa 
pabėgusius latvius iŠ Mariuo- 
tm-’ čs žemgalėje korė.
- Vienu mėta prasidaro būde
les durys ir sušurdta nepažįs
tamas kareivis:

2Min tfu *k j am.

Kvr trolė tikrina traukinį. Jau
čiu,- ;t -tau bus pavojinga.

Durys vėl tfcidaro. Karei
vis. dingsta. Mane sukrečia aš
trusšaltis. Imukrauti šieną 
ant savęs. VerSu, draikau, 
kiek galiu, bet vis atrodo, kad 
tiko neužitieta ąkyK Pastebės 
ir ištraidęs. Pro šiurpumus ki 
nas ima tirpti, išpila šaltas pra
kaltas.

PO kurio lafto vS sugirgžda 
durelės. Tuo metu, atrodo, nu
stoju gyventi.

—> Kelk galvą aidcštyn, lai
mingas Žmogau,—. girdžiu vo
kišką balsą.

AŠ savęs beveik nejaoSu, 
tieveik nevaldau nei rankų, nei 
tojų- s ,

— Krik, krik greRFau, pa
vojus praėjo!

iTBflapanti : ir ps-
matau tą patį kareivį, kark 
kriio&kSą minučių mane per- 
spėja A* drebu, o jte juoitiasl 
Ar mano džiaugsmą išgyvena;- 
V JUO pKulKB TOKI
pokštas.

— Kas buvo? paklausiu.

— Ar ne lietuvis esi?
— Taip.
— Tai grįžk laimingas “tėvy

nėn. Mačiau tave Kantriuose 
šieną benešant} ir pagalvojau... 
Nebjjok mūsų, mes risi šian
dien grįžtame tėvynėn. Džiau
gėmės likę gyvi ir nenorim 
niekam keršyti. Tavo tėvynė 
nebetoli. Būk laimingas.

Vakarty garvežys duoda il
gą signalą ir po kritų ramučių 
pajuda. Žiūriu pro langelį į tol
stantį Tukimą. Nuogi kami
nai, krūvos degėsių. Traukinys 
Už ketių kflometrų pasuka į 
petus ir važiuoja nauja linija. 
Pylimas laikinas, žemas, nese
niai supūtas, nespėjęs žole ap
augti. Privažiuojame pirmą 
stotrię — H lentų sukaltą bū-

Traukinyi važiuoja lėtai ir 
atsargiai Pradeda temti. ,Ho- 
rrzonte vei seDas vaKsnyKstes 
pašvaistės. Sųgraudžia artile
rija, nuo kurios ris negafime 
atsipalaiduoti. Visai sutemus į-

- W- —> - — s mre1- w - *—VoOmDJmImB 1 u9BIm& lwBZK8ip 
baisu ir nejsuku. VMuraakty-. 
je traridnyt sustoja. Pasigirsta 
pavojaus signalas.

ununfiMyo pratilę aku 
ir bėgu ką kur buriasi viri 
traukiniu vitiuoją kantriai.

nes. • ApEnkui šaudo, čia pat 
miško tankAiėje.

— Priekyje priešas pertarto 
geležinkelį. Vyksta kautynės, 
— girdžiu kalbant kareivius.

Karininkai įspėja, būti pari- ‘ 
rengusiems. Jei šauksis, reikės 
pagelbėti.

Mėdšausi tarp kareivių kr 
gyvenu jų nuotakoms. Tarp 
žmonių daug jauKau negu 
vienumoje. Ir nebeslbijau, kad 
pagautų mane. Juk čia jau ne
besvarbu Jms karetris, kas de
zertyras.

Kareiviai kalba apie tėvynę. 
Ir kodėl jiems pastojo ketią. 
Dar esą apie 20 Mn pavojin
go ruožo, kur visą laiką fronto 
linijos eina pagal griežinkelį. 
Priešas tyčia kietai apmaSia, 
norėdamas Įkliją pertrinti. O 
vokiečiai gina iš paskutinhįjų.

PO- kdkdUdos minuSų atėjo 
tiitia, kad" priešas atmuštu M 
kelias laisvas., Kareiviai dKū- 
gauja. Vėl valiuojame tolyn. 
Paryčiais artOerija sugadbia
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SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS BAŽNYČIAI PASTATYTI
nuaidės AugščiauBrangūs Tautiečiai

VARDAS

PAVAROS

legatui Washingtone, Arkivys
kupui J. Skvireckui, Arkivys
kupui E. F. Hoban, Vyskupui 
V. Bri^giui; Vyskupui Jose Co- 
reia da Silva, Leira, Portuga-

ti neturtingiems lietuviams stu- 
deniams. Aukas prašoma siųs-

SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS 
NAUJOS BAŽNYČIOS STATYMO FONDO

’ ALRKF Kongresas skatina 
lietuvius katalikus, ypač aka
demikus, aktyviai įsijungti į 
lietuvių katalikų sukurtas mal
dos draugijas bei religinius są
jūdžius, kurie labiau suartintų 
senus ir naujus ateivius, mo
kytus ir nemokytus, sukurtų 
nuoširdingesnius santykius ir 
pakeltų tų draugijų religinį ly-

JULIUS STANIŠKIS, 
Rezoliucijų Komisijos 

Pirmininkus

: AT JtMF Kongresas prašo Jo 
Svenienyoę pop. r .jų au įvesti 
visose Kataa*ų bažnyčiose po 
visų pamaldų mvotcacųą: ‘ Gar- 
hinfeme Nesalči^usiąją Mari-

Rašydamas pritarti ir tar- 
Kongresas šią rezo

liuciją nutarė pasiųsti: Jo

tą dr. V. Sruogienės, 60Ū M 
lapių, iliustruotą 'spamfl 
Tėvynės Mylėtojų Drafel 
Aukas ir prenumeratas pr$ 
M. J. Kasparaitis, 827 Lind 
.Avė. Jtedne, Wis. ? i.\

• Prancūzijoje naują 1
krašto valdybą sudaro; pfe 
Pr. Dulevičius, vicępirm. * 
šekr. kun. dr. F. Jucevičiuj 
ižd. A Michelevičius. Na 
valdyba išrinkta LB suvažfil 
me Paryžiuje spalių 1042-1 
važiavimui pirmininkavo 1 
Turauskas. •

*• Vyčių suvažiavimas M 
metais norima sušaukti L 
Angeles. Vietos kuopa mk 
tokį suvažiavimą priimtų, i 
rytinių pakraščių vyčiai 1 
pabūgtų tolimos kelionės ir 
laidų. , ■ , ~ • >■

• Kum A. Sušinskas, dili
vienoje nelietuvių parapij 
Plttsburghe, gavo JAV pi 
tybę. ‘

• J. Žiūrįs ir A. WeHs, 1 
lipfiivĮni HfMYlokrJJ f ai

gyveno utmiršą
(yMSenndfikianą, gėdinasi savo 
tėvų kilmės, ir net savo kata- 
ukjgkbį vąsdo, o dė to turi ken-

LITHUANIAN
DENTS WELFABE FUNDrJ 
Account No. 11737, c/o Chies- į 
go Sav. & Loan Asso., 
So.' Western Avė., CHeagfeM

pal teisiną. įš=gg|
• W. Marėiulaitis Pittsbto^ 

ghe neseniai išlaikė bendruo
sius daktarato egzaminus Car^/ 
negie Technologijos Institute./ 
Ateinantį pavasarį jis tikisi už-/f 
baigti disertaciją daktaro laips-Js 
niui gauti. -

• Ona Tatalienė, Studentų " 
Šalpos Fondo Valdybos iždinin^l 
kė, ypačiai daug rūpinasi šiuo j 
metu vedamu ŠALPOS FON- ?

namai, o didingoji giesmė — Te Deum Laudamus 
siojo padėkai.

Bet ligi to džiaugsmo dar didelis kelio galas. Mes visomis jėgomis 
greičiau baigti tą lietuviškąjį Dievo Ži- 

- nes esamasis yra pusrūsyje ir jame senai nebetelpame, bet mūsų 
palengvinti reikalinga parama. Mes žinome, kad geriau yra duo- 
prašyti, bet šiuo atveju drįstame kreiptis į Jus, tautiečiai, kad jver-

skiname tą kelią į mūsų tikslą 
din|, — 
žygiui 
ti, nei 
tintumėte tą mūsų didelį ryžtą ir ateitumėte mums į talką.

>Geros valios ir dosnumo lietuvio širdis visada buvo pilna. To dosnu
mo tikimės sulaukti iš Jūsų mūsų dideliems ir šventiems darbams. Mūsų 
kreipimsais į Jus yra džiaugsmo šauksmas, kuriuo norima dalintis su Ju
mis. Visi, kurie išties mums ranką, atsiųsdami nors kuklią auką,'padidins 
mūsų džiaugsmą, nes pagreitins naujosios bažnyčios statybą.

Mūsų geradariai - rėmėjai ras vietą šios parapijos istorijos pusla
piuose, o tatai liudys, kiek daug ryžto ir aukos lietuvis skyrė Dievo garbei.

Visi ALRKF skyriai per sa
vo dvasios vadus įgaliojami 
persiųsti šią rezoliuciją savo 
diecezijos vyskupui.
MALDOS APAŠTALAVIMO

' RKIKAT.il

Kliu. L. Voicekauskas, 
Kearny-Harrison, N. J. Somdžagosios Dievo 

Motoras parapijos klebonas

Kearny-Harrison Sopulingosios Dievo Motinos lietuvių parapija savo 
40 metų gyvavimo sukaktį (1915-1955) įamžins naujais Dievo Namais.

Naujoji Bažnyčia — tas Dievo meilės amžinasis židinys—šios para
pijos lietuvių jau baigiamas statyti. Greitu laiku suskambės naujosios 
bažnyčios varpai, skelbdami džiaugsmą, kad Dievo garbei išaugo nauji

ARKTVYSK. J. MATULAIČIO 
BEATIFIKACIJOS REI

KALU
ALRKF Kongresas giliai 

vertina ir nuoširdžiai trokšta, 
kad Dievo tarnas ir taurus 
Lietuvos sūnus arkivyskupas 
Jurgis Matulaitits - Matulevi
čius, apaštališkuoju uolumu 
Bažnyčiai ištikimai tarnavęs, 
altorių garbe kuo greičiau bū
tų apvainikuotas, todėl ragina 
visus lietuvius katalikus nuo
lankiai maldauti Dievą tos 
malonės ir paremti beatifikaci
jos bylą savo aukomis. «

ATEITIS, spalio mėn. nr. 
Turinyje: Antanas Sužiedėlis 
— Kristus — Vadas ir Valdo
vas ,Alfa Sušinskas — Po 10- . 
metų, Vilmantas Karečkaltės, 
Aldonos Baužinskaitės, Neri- 
mos Narutės ir Daivos Nau- 
ragytės eilės, Galinos Ma- 
celytės Nemunu p i a u k i a 
ruduo — novelė, Pr. Pauliu- 
konis — Kaip rusai gaudė 
knygnešius, V. Kavaliauskas— 
Jis gyvas, VI. Ramojus — 
Liepsnojo Pamūšio sodybos, 
Br. Krakauskas — Mano mi
šios, Marianapolio stovyklos 
aprašymas, sporto, juokų, ap-Jk 
žvalgų TT^Oti skyriai. Numeris '< SKN- OJFFORD o. CASE, respubUkMiaa, su savo Žmona džiaugtasi, 
gausiai iliustruotas. bav° Perrinkti. # - *

JAUNIMO REIKALU
ALRKF Kongresas, išklau

sęs kun. St. Railos kaip refe
rento ir motinos Aloyzos, D. 
Kaminskienės, J. Juozaičio ir 
kun. V. Dabušlo kaip korefe- 
rentų pranešimų bei pačių 
kongreso dalyvių pasisakymų 
dėl lietuvių katalikų jaunimo 
lietuvybės išlaikymo, nutarė 
jaunimo lietuvybės išlaikymą 
remti šiais veiksniais:

1) Lietuviškomis šeimomis, 
palaikant jose gyvą krikščio
nišką bei tautinę dvasią;

2) Lietuviškomis parapijo-

LIETUVIĮJ BENDRUOME
NES REIKALU.-

ALRKF Kongresas, laikyda
mas Lietuvių Bendruomenės 
augimą ir stiprėjimą pagrindi
niu organizuotu veiksniu pla
čiosioms lietuvių masėms į- 
traukt i lietuvybės sąjūdį, krei
pia lietuvių katalikų vlsuome-

KRI8TAUS KARALIAUS ■ 
g VENTĖS REIKALU

Kristaus Karaliaus šventė y- 
ra Katalikų Akcijos šventė, to
dėl kongresas skątina ir įpa- 
reigojaALRKF skyrius kas
met ją reikiamu atsidėjanu su
rengtu

xą» pastoviai ©Romane# lygas, laukiant iš jų šiai veiK- 
ptomtfoofe, Tauaaros lonoą. bu pąfefeto, įtrauKiant jaum- 

Neitataant apie tai, kaa to- mą i parapųoa lietuvišką gyve- 
km tohou kasaasai oaog aam nimą t- pamaldas, šventes, 
nustoostytų aferas ir aUtktų pramogas;
aaug kruątoioąškų darbų, jie Parapinėmis fietuviško- 
issMMŠrtų U» arzvugai iš setai- mokyklomis, nuolat stipri- 
bansOi^ęs aplinkos, kun -be nant joa* lietuvišką . dvasią, 
jufečicmišįto gyvenusio pasq^. į dalykų
džfe nėgaB birti taunėfe Kne- dtatymą reikiamą dėmesį ir p.

4) Šeštadieninėmis vargo 
mokyklomis, sudarant jų dar
bui reikiamas moralines ir 
matenalinęs sąlygas;

1 5) Seserų Lietuvaičių Insti
tuto pagalbą, leidžiant lietuviš
koj dvasioj laikraštėlį lietuviš
kai nekalbantiems lietuvių vai
kams;

6) Esamomis lietuvių katali
kų jaunimo organizacijomis, y- 
pačiai vyčiais ir ateitimnkais, 
stiprinant jų tradicijas, išlai
kant lietuvišką veiklos cha
rakterį;

7) Tarporganizaciniu lietu
vių jaunimo bendradarbiavimu, 
skatinant bendrinį jo darbą;

Kongresas taip pat nutarė 
jaunimo veiklai planuoti bei 
remti prie Federacijos Centro 
Valdybos įsteigti:

1) Savarankiškai veikiantį 
Jaunimo Sekretoriatą su Cent
ro Valdybos'Skiriamu direkto
rium ir katalikų jaunimo or
ganizacijų atstovais;

2) Jaunimo Fondą, kurio lė
šos sudaromos iš kasmetinių 
lietuvių parapijų bei organiza
cijų įmokų bei aukų.

Kvartetas, sudarytas iš M. 
Tonkūno, K Sehoko, J. Bra- 
zauskp ir A Campės, akompa
nuojant komp. A. J. Aleksiui, 
padainavo keletą dainų. Dai
nelės parinktos paprastos, bet 
taip artimos ir širdžiai mielos, 
kad pav. viena iš jų, Vilniaus 
medis* (Bertulio), ilgiau nebus 
galima pamilsti. Tenka pažy
mėti, kad kompozitorius A. J.

(Nukelta į 6 psl.)

Paninė'. Uet. Kulijo vahndofi sol

žymia dalimi priklausys visuo- įvykusiam 
mestojo ir kultūrinio Sėtuvių Sot Boston B»gh 
gyvenimo iniciatyva, darbų visą mėginę 4 
programos sudarymas irįgy- WjaterbĮrrio aty; 
ventjimmas, Bendruomenės dmtojai ir dato 
svoris ir įtaka, todS Kongre- vautjmm'‘fcomp. 
sąs visu atsakingumu skatina 
organizuotąją ir neorganizuo
tąją Amerikos lietuvių katali
kų visuomenę z aktyviai daly
vauti rinkimuose tiek kandida
tus siūlant, tiek bendruomeni
nį“ balsavimo pareigą atliekant.

POUTINEŠ KATAUKŲ VIE
NYBES REIKALU

ALRKF Kongresas siekda
mas, kad Katalikų Akcijos dva
sia apimtų visas katalikų gy
venimo sritis, nori reikiamos 
dainos ir politinei lietuvių ka
talikų veikiat Todėl Kongresas 
kreipiasi į katalikų politines 
grupes bei atskirus politikus, 
ragindamas juos gyventi vieny
bės dvasią ir prisidėti prie jos 
atstatymo. Taip pat paveda 
ALRKF Centro Valdybai tie
sioginiai ar per specialiai suda
rytą Komsiją imtis šia krypti-

reikalmgų žygių.-

LABDAROS REIKALU
ALRKF Kongresas primena, 

kad kiekvieno kataliko svarbi 
pareiga kreipti tinkamą dė
mesį į labdaros reikalą. Laba- 
dara yra tiek svarbi dorybė, 
kad be jos negali būti tinka
mo maldingumo, taigi ir gyvo 
religingumo.

Kongresas skatina kiekvie
ną lietuvį kataliką, kurio asme
ninis biudžetas leidžia, numa
tyti savo biudžete nors ir ma
žą, bet pastovią poziciją lab-

re Dr. Juozas Antanėlis pažy- scenos takumai, b taip
mėdacnas, kad yra sukaktuvi- pat ir nauja vieta. To viso ne- 
iūs jparepgimas, nes I2et Radi- buvo pastebima antrame veiks
ią Valanda jau įžengė į tretį me. da jau spėta susigyventi 
dešimtmetį- Po įžanginio žo- su aplinka, ir pats vaidinimas 
džio komp. A J. Aleksis links- vyko sklandžiai. Iš publikos 
mai papasakojo, kaip jam se- vaidintojai susilaukė nemažai 
kės “sulipdyti” iš senųjų lietu- simpatijų ir “katučių”.
vlų, čia gimusių ir naujųjų at
eivi šį 2-jų Vs &smų vaidini
mą ir kvartetą. Labai tenka 
džiaugtis, kad gražiai pasiro
dė antros kartos lietuvaitės.

. Pats veikalėlis “Motinos 
vargai”, parašytas kun. St P. 
Kneižio, yra gilios, visada 
mums lietuviams čia Ameriko
je aktualios, didaktinės min
ties. Religinė lietuviška mintis 
ištisai eina per abu veikalėlio 
veiksmu. Pats turinys papras-

Ktm. D. Pocius, 
NaujosiMi Btežnyčtoa Statymo Fondo 

vtreKtoHas . .

; V. z

K>„ -



DISPLAY

NE 6-6265

RESTORANAS - BARAS L. I. šiauri-ELMHURST, 83-35 Cornish Avė. Nau-

sinamas oru. GR 2-0166.

ANGLYS IR ALIEJUS

APŠILDYMAS niui užvesti. FR 8-9715.

ERICH HARTLIEB

Deerfield 7-7243

DISPLAY

NAUJA LAIDA 300,000 AKCIJŲ

mas iš anksto.

Adresas

Miestas ....

UŽKANDINE - Delicatessen parduo
dama dėl ligos. D. and D. Lunch, 155

niam pakrašty. Su viskuom $165000.
Sėdimų vietų 110 — Modernus, vė-

$4,400.
apie

STATOMAS pardavimui 2 butų ir 2 
aukštų namas. Garu šildomas (alie
jum). $17,500. Skambinti tarp 8:30— 
4:30 P.M. PRescott 8-0345. Po 5 P.M. 
GEneva 8-5104 Geros pajamos.

jas plytinis 2 šeimų namas, kampinis, 
10 kambarių, 2 auto garažai, subve- 
jus už 1 bloko. EN 9-1959.

STALIAUS DARBAI pigiai atliekami 
pataisant porčius, poilsio kambarius, 
kitus darbus. Tuoj skambink šiuo nu
meriu: YO 5-6621.

BEAUTY SALON — Riverdale —Ėst. 
7!/a y«”» — Moderato rent — Good 
lease — Reasonably priced — Unu- 
sual Opportunity. YO 9-2377.

PIRK PER PAŠTĄ 
tarnaujame didžiausioje 
naujų namų pardavimo 
ir atstovaujam statytojų

NEW ROCHELLE. Sun Haven daly, 
7 kambariai, 2 vonios, švaru, patogu. 
$23,006.

D. SACCO—EXCAVATING 
Kreipkis kas valanda YO 5-8043

Long 
agen- 
skai-

DAŽU BEI NAMU REIKMENŲ krau
tuvė Brooklyne. Parduodama dėl li
gos. Stock $ for $ (no good will). 
Geroj vietoj, šiokiadieniais ES 5-5699, 
sekmadieniais — UL 9-1051.

DUOBĖS UŽPILDOMOS gera žeme. 
Pigi kaina, greitai pristatymas. Bul
dozeriai vežimui nuomojami.

PATIESALU ir apmušalų specialistas. 
Išpildoma pagal užsakymą iš duotos 
medžiagos arba savos. Prieienama 
kaina. Park Hill Decorators, 63 Park 
Hill Avė., YO 5-9376.

SHEET METAL ROOFING. Eųuiped 
— Established—Mušt be sold to p&r- 
ty who u-ant to go into buslness — 
Midtown — Name your own price.

LU 8-6447

Gal “Hazel” jus apiaakė? Išvartytus 
stulpus pastatom ir naujus parūpi
nant. Atliekami ir kitokį pataisymo 
darbai. Frank Artnento, YO 5-1473.

naujas fasadas, kentilinės grindys.
Miesto centre. Tinka. visokiam biz-

SLAUGE 
gyvendama ir gaudama išlaib 
prižiūrės senesnes kaip 70 metų 
teris. Skambinti po 7 P.M. 

HY 3-8664

MŪRO 
mento. 
mūryti
rinkimas. Nemokamai įvertina. Monti

UL 9-1402

JEI REIKIA STALIO, kad atliktų už 
prieinamą kaina pataisymus, atnauji
nimus, balkonus, kambarius, barus, 
svečių kambarius, skambink tuojau 

YČ 5-6621

Pompton Avė., Route 23; VErona 
8-3381, po 5 P.M.

darbai atliekami. Plytų, ce- 
Stato garažus. Specialistas 
iš akmenų. Visų spalvų pasi-

sur.
bos
roji

PRITYRĘ VAMZDŽK’ TAISYTOJAI 
ir vandens šilimos įvedėjai. Apskai
čiavimas duodama sveltuL Vakarais ir 
savaitgaliais kreiptis BE 7-5193.

1-2 ir 6-7;
10-12. 
susitarus.

MERRICK - KRAUTUVĖ — 35x38

DUONOS IŠVEŽIOSIMAS. Nassau.
Aptarnauja supermarketus ir 
vairinės pajamos $125. Prašo 
Skambink Bayside 5-2459, 
6:30 P.M.

NE 6-4439

1

i

DISPLAY

1954 m. lapkričio 9 d., nr. 80

WORCESTER, MASS.
- (atkelta iš 6 p.)>

Skautę gtobijomk Aušros 
Vartų parap.joj rrųtlpniai suti
ko būti Moiei^į j^oęialinis klu
bas, vadovaujamas Vincės Kie- 
lienės. , Klubo vakarienė bus 
lapkričio 21.

Lituanistikos kursai. Aušros 
Vartų lituanistinė mokykla 
organizuoja lituanistikos aukš
tesnius kursus. Ruošiama prog
rama, kviečiami lektoriai.

Kas mėnuo Liet. R.K. Susi
vienijimo Worcester, Mass., 
skyriaus pirm. V. Keršis ir 
sekr. -r- M. Laužonienė renka 
tos pašalpinės draugijos mo
kesčius. J.

Kaip baigė
— Ar dar esi -susidėjęs,., 

drauguži? 4
— O jau ne.
.— Na, tai džiaugiuosi. Kai 

viskas praėjo, galiu atvirai pa
sakyti, kad tavo sužadėtinė 
buvo nežmoniška, nesimpatin
ga, priekabinga. Tik kaip su 
tokia ir galėjai savo susižadė- 
jlmą baigti?

— Aš ją vedžiau.

DR. VISVALDIS M AIŽI TE
Ofiso adresas:

37-47 61st St., YVoodside, Queens, N.
Priėmimo valandos: 

trečiad. ir šeštad.
Kitu laiku atskirai

Ofiso tel.: HAvenieyer 9-6541
v Namų tel.: AStoria 4-4188

ŽYMŪS LITURGINIAI 
R E IK M E N S 

importuoti iš abatijos iš Beurom. Ka
lėdiniai atviruką}, žymių dailininkų re
produkcijos, statulos, švęsto vandens 
indai, kryžiai ir paveikslai, medžio 
raižiniai.

BEUROM ART INC.
140 E. 45 St., N. Y. * MU 2-1333

Mes
Island 
tūroje
čiui, statančių visose Nassau ir Suffolk 
apskrityse. Daug tų namų dar nėra 
skelbti. Jei įdomu, rašyk: Miss Thorne 
ir gausi brošiūrų, kurios nurodys 
kainą, arba pats statyk pageidavimus 
dėl kainos, vietos, kokio tipo nori ir 
k. Be jokių įsipareigojimų

MEKLENBURG
1038 Northern Blvd. Roslyn, L. I.

Į r e n g i m o 
apskaičiavimas

Įvedimo darbas garantuotas 
Patogus mokėjimas

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

532 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
sial. Išvežiojame i krautuves ir 
privačius namus.

BEAL ESTATE REAL ĖST ATE

DARBININKAS

FLUSHING - AUBURNDALE. H&ai 
plytinis 2 Seimų namas; 2 erdvūs 4 ir 
pusės kambarių apartmentai, t auto 
garažai. Netoli krautuvės, mokyklos ir 
susisiekimo mazgai. $23.000. IN 3-5073

BROOKVTLLE—2 akrų žemė. Atski
ras spUt-ranch namas puikios išvaiz
dos ir gražioj Brookville,. L. I. mies
telio vietoj. Perkamas už $95000. Ap
žiūrėti susitark VI 5-7024. Važiuok 
Jericho Tpk ligi Route 106, kairėn Li
gi Cadar Swąmp Rd *R. 107), kairėn 
ligi Ormond Pr. Rd., kairėn ligi kal
vos viršūnės, kampas Mayflower.

Silvestri Home Constr. Co.

HAMILTON BEACH 5 kambarių na

mas - bungalotv. Šildomas gazu. $5,- 

506. VI 3-6620.

CAMBRIA HJSGHTS — super spe
cialus 5 kamb. mūrinis bungalow. A- 
liejus, tinkas, audros langai. Du blo
kai nuo susisiekimo, arti kat. mokyk
los ir bažnyčia. Civiliams paskola tarp 
$10600 ir 14500. Skambink šeštad. ir 
sekmadieniais LA 8-9029.

PARK HILL rajone, 6 kamb. plytinis, 
aliejum šildomas. Netoli kat. mokyk
los ir bažnyčios. $13,000 SA 7-7618 po 
6 P.M. šeštad. ir sekmad. visada.

CREST5VOOD—švarus 1952 koloninis. 
Prašo $21,500. 5 kambar. su 4 kam
barių pratęsimu. Erdvi vietai prie ka
talikiškos mokyklos ir bažnyčios. Sa
vininkas SP 9-5147.

EASTCHESTER - Bronxville Manor. 
Mums patiko namas, patiks ir jums. 
Tikrai pigiai įsikraustysi—$24,800. 4 
miegam., 1 /2 vonios, moderni virtu
vė, lėkščių plautuvas, saulės kanib., 
įrengtas rūsys, kampinis,, 1/4 akro, 
gazu šildymas .šiltas vanduo, arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios. Savininkas 

WO 1-4026

HUNTINGTON BEACH, L. L 
4 kambarių namas pajūry su še
šiais gražiais sklypais prie van
dens. Yra gyv. kambarys, virtu
vė. 1 '/z vonios, TV kamb., skal
bykla ir trys dengtos terasės. 
Prašo $34,800. Skambink 

HAvenieyer 4-6701

EASTCHESTER — mažam kaimely 
nuosavybė, 1 akras. 10 kamb. baltas 
stucco namas, vaikams žaisti namelis, 
2 arkliam tvartas, jojykla, garažas, 5 
minučių ėjimo kelias ligi Crestwood 
stot. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
$35000. Tartis su savininku

WO 1-9125

HELP W. ^LALE-FEMALE

DARBU-darbų-darbų namuose, ko
mercijoj, industrijoj. GARVJN EMP- 
LOYMENT AGENCY, 217 W. 125th 
St. Kambarys 111.

NAMU DARBININKĖ, prityrusi, pa
dėti virėja. Atskiras kamb., vonai, 
TV. Vienas mokyklinio amžiaus vai
kas. Great Neck 2-9591.

ŠEIMININKĖ - VIRĖJA, kartu gy
venanti. Gerai apmokami namų dar
bai. Mamaroneck Employment Agen- 
cy, 207 Halstead Avė. (už traukinio), 
C. Markeli, direktorius. MA 9-0200.

RIDGEVVAY mokyklos rajone. $18^00. 
Du miegamieji, dideli sandėliai. l/2 
vonios, lėkščių plautuvas, * Bendix 
skalbtavas, rūsys, audrų langai, pa
lėpės. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios, 
busų sustojimo vieta. WH 8-6667.

BUS. SERVICE
............. ............

DO YOU NEED ROOFING DONE?
New? Repaired? Altered? Call us 

now and learn about workmanship 
and material which is guaranteed 
for 25 years at a very reasonable 
cost Pick up your phone NAW and 

CALL STerling 9-8881

BUSS. OPPOJKTUNITY BUSS. OPPOETUNITY

Roslyn West Park
ST. MARUS PARAPIJA

Koloninis 8 m. senumo stucco 2 aukš
tų namas, 1/4 akro medžiais apaugęs 
sklypas, lyg parkas. 25 gyvenami 
kamb., ekstra didelė virtuve _ su už
kandine, 3 miegamieji, 1 vonios, 
sietu aptverta terašė, užbaigtas pušų 
lentom rūsys, garažas. Daug priedų: 
šaldytuvas, lėkščių plautuvas, skal
bykla, fryzeris, džiovykla, visur kili
mai. $16,990. Savininkas, RO 3-2666

MOUNT VERNON, 3 m. senumo ak
mens mūro namas, akloj gatvėj, 8 
kamb., židinys, 2 vonios, pagrindinis 
kamb., ir baras I aukšte, porčius su 
setais, vidury halė, garažas. Prašo 
$33^00, paskola sutinkama.

MO 8-5506, BE 7-5526.
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios.

FOREST HILLCREST — anglų Tu- 
dor, kampinis mūro, 7 did. kamb., 
gyv. kamb., sandėliai, įrengtas rūsys, 
šoninis židinys, V/z Hollyuood vonios, 
purkštas, terašė, garažas, priedai.

Illinois 9-0354

MOUNT VERNON, N. Y. 3 šeimų na
mas su gyvenamu rūsiu. $80 mėnesi
nių pajamų. Arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. 2 blokai nuo busų susto
jimo ir. 1 blokas nuo didžiųjų krau
tuvių. Parduodama su dideliais nuos
toliais. Klausk Franko. YO 8-4928.

FLUSHLNG-HDLLCREST. Visas plyti
nis namas, 3 miegamieji, valgomasis, 
vonios, garažas, skiepas, refrig. plaun. 
mašina, audros langai ir daug priedų; 
netoli katal. mokykla ir bažnyčia, 
pirkimo ir transport. .centrai. Tik 
princ. $17.500. 162-13 72 Avė. JA 30380

WHITE PLAINS prie Harrison' lini
jos. Puikus naujas ranch namas, gra
žioje vietoje. 3 dailūs miegamieji, 2^ 
vonios, prabangi virtuve, gyven. ir 
valgom, kambariai. Žavūs mahogany 
diroiniai Terasa. A-l sekcja, 2 auto 
garažas, pratęstos palėpės. Kaina 
$51,500. Colonial Rd ir Platt PI., 
MTiite Plains. Tel. Rye 7-2883 arba 
W1I 9-0645.

STALIAI (MTLLWORK).
Užbaigia piuklo darbus.’ Tereikia ta
da tik vienos eilės politūros. A. L. of 
L. Shop.

Bx. VVOODVVORKLNG CO., INC. 
526 Tiffany St.

Bronx 59. N. Y.

EASTCHESTER, MODERN CAPE 
CODS. 18.750 ir brangiau. $13,000 pa
skola. 5 kamb., garaž., šiltas vanduo, 
apšildymas. Kaip rasti: šiaurėn 22 
keliu (White Plains Rd) ligi Grand 
Blvd (Scarsdale), kairėn 2 blokus ligi 
Ewart St., kairėn 1 bl. ligi Anderson 
Avė., vėl kairėn ligi pavyzdinio na
mo. šiaurėn Brome Riv. Pkway ligi 
Eastchestėr išvažiavimo, dešinėn 
Scarsdale Avė, kairėn ligi Anderson 
Avė., vėl dešinėn 4 blokus ligi mo
delio. SARNELLI & CALCIANO.

TAlmadge 2-2759

SEE THE NEVV 1955 MODELS
ZĖNITH
T.V. SETS with
CINĄ* BEAM &

CINĄ’ LENS
$189.95 up

LEAF’S for TELEVISION
353 Victory Blvd. GL 7-0425

Ask for “Herb”

PERVEŽIMUS atlieka arti ir toli gera 
kaina, autorizuotas, {vertina. ICC and 
PSC leidimas. Bagažas pristatomas vi- 

Tarpvalstybinės ir viešos tarny- 
teisės. CARL LAND, 1636 Ant- 
Ave. Tel. REgent 4-7788.

GENERAL CONTRACTOR
MASON & CARPENTRY 

Ali Violations 
Removed

D. Š. TIMO 
MA 2-2799

KAM MOKĖTI 
TAKSUS?

Paversk savo tuščią žemę, į
pinigus. .

GENOVESE REALTY
37-20 Astoria Blvd. RA 8-1120

—P———11
OBM2INATOR of Automatic Self-
Service Laūderettes now start- 
ing new type of store, "THE BIG 
BUNDLE”. A revolutionary idea 
in the laundry industry. Loca- 
tions available. Telecoin Gorp. 
12 E. «4 SL, NYC. MU 7-7800.

UŽKANDINĖ parduodama dėl persi
kėlimo kiton vieton su nuostoliais 
sau. Gerai įrengta, puikios sąlygos.

CY 2-4755

MAISTO KRAUTUVĖ, Skanėstai, a- 
lus. Turi parduoti dėl ligos. Su atitin
kamom pasiūlom kreiptis —

' DA 8-3496 7—10 P. M.
a

ITALIŠKAS RESTORANAS - užkan-

dinė pačiam krautuvių biznio vidury.

Vieta išnuomota 5 metam.

Klausk Jimmy — NE 6-9367 
»

VALYMO krautuvė su visais įran
kiais, įsteigta prieš 18 metų. Prieina
ma nuoma, puikios pajamos. Savinin
kas pasitraukia.

ST 4-5710

T A VERNE, Bayonne, atidaroma nuo 
3 1*. M., be maisto, be programos, 
savaitės pajamos apie 800. Nesant 

'Vedėjo tenka parduoti už $14,000.
HE 4-2067, tarp 6-7" PJVI.

BARAS IR GRILL parduodamas dėl 
nesveikatos. Geras biznis. Gera kai
na. 126-12 20 Avė., College Pt. FL 9- 
9295 arba CO 5-4248 po 6 P.M.

GARAŽAS su gazo stotimi, Brooklyne, 
labai reta proga mechanikam ir auto
mobilių patarnavimui. Didelės talpos 
6 gazo pompos. Plovimo įrengimas, 
taisymo dirbtuvės. Garažas talpina 90 
automobilių. Teirautis MA 5-9102.

PROGA
VISAM GYVENIMUI 

Mėsos ir maisto krautuvė. Veikia 
jau 20 metų. Labai gera vieta, 2 
'krautuvės puikiam gatvės kampe, 
mūriniam name,, 5 kamb. butas, 
2 auto garažas. Prašo $27,000. 
Gali būti tariamasi dėl išsimokė- 
jimo.

OL. 9-8025

BRONXE, geroj vietoj parduodama, 
prie pat kelio pastatyta krautuvėlė 
(Roadstand). Skubiai verčiamas par
duoti. SY 2-1405.

APTS. WANTED

IEŠKOMA BUTŲ 
Savininkams nereiks jokių

• pakeitimų
J. E. RAINEY

7123 Roosevelt Avė.
Jaękson HtgsL. L DE 5-0840

IEŠKOMA BUTŲ
su ar be baldų bet kurioj srity.

Baldai bus nupirkti greitai.
SA 2-9200

Klausk MR. STEPHENS

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

TRUCKING BUSINESS
Wlth Accounts 

Bargain — 
1947 DODGE TRUCK 

ST. 6-4596

* ’ Numažink 
šildymo išlaidas

FURNISHED rooming house, $100 
vvkly income and live rent tree, near 
Jo Sq. in good neighboriiood. You 
don’t have to work witn tms house; 
easy to maintain and taxes are low. 
It’s on 2 lots, has 8 garages and 20 
rooms; has new oil burner, nice 
yard and front porch, garden; near 
schools and bus, trans, snopping cen- 
ter. $17,000, will take bacK private 
mortgage. Call JO 3-3883 after 5 PM.

PAMINKLU DIRBTUVE su visais 
prietaisais, arti kapinių. Savininkas 
pasitraukia, įsteigta 
geros pajamos. 110 
Rockdale Avė. New

prieš 25 metus, 
Beechtvood and 
Rochelle,

GRAŽI saldainių krautuvė geroj vie
toj prie traukinio stoties. Tinka dova
nom, žaislam, atvirukam. Paruošta 
švenčių bizniui. Parduodama išsimo- 
kėjimui nedaug įnešus. Verčia par
duoti kiti reikalai. Teirautis BAldwin 
3-2722, po 6 P.M., šeštad. ir sekma
dieniais BAldvvin 3-4267.

EN TERT mNMEN T

THE BRIGIDEERS 
SATURDAY NIGHT 

DANGĖS
Ali Catholics Over 18 Years 

ARE INVITED
Music By Al Prine 

Admission $1.25 
ST. BRIGID’S AUDITORIUM 

St-. Nicholas Avė. and Grove St.
Ridgewoo<l — Brooklyn

Nuo visokio oro 
namų apsauga

Extruded Aluminum
Nuo vėjo langai
ir durys

ALUMINIAUS PALANGES
KARTELES

Nemokamai vertinama
Telefonas
NA. 8-8387
Dirba 24 valandas

Šeštad. ir Sekmąd.
Allfine Storm

Window Co

VINNIE MEAT MARKET
Maisto ir mėsos produktai. A. Ma- 
thews, 256 Union Avė., Brooklyn, N. 
Y. EV 7-8524. Pradedama nuo penk
tadienio, lapkričio 5. Specialios kainos 
dešroms ir kavai. Ateikite ir būsite 
tikrai nustebinti!

Gera Kalėdų
dovana

Štai ii

f Just arrived and just a 
few of them - to intrigue tho

MYOUMpiNC 
•MT

WTF»<»

FRii 
*rtt> ordtr. . 

i roH ot fifs

M5NEY B4C 
CUARJMTEE

1 cunera connoisseur. to enchant
Į a child! Tnis pocket-sized jewel 
į of precision takes beautiful. crlsp 
į pietom of brilliant contrast. fit> 
i in purse or pocket. operates with 
į perfect simplicity. Has handle 
| strap. Takos any Standard 828 
1 film. HUY CUAMNTEEO. Ūse it 
B 10 dlfs. Take pietures and Mye 
J them developed. If not deligMed
■ with results. your inomy back! 
3 Immedlate delhrery. Sėnd cfiert
■ or tnanty order.

'A'TUNTĄ TRADING CO. 1
11 ’C Bfocdvvoy, New York 1, N. Y. 1

V ItlSIIIIIIIlMHIItlIlISIIinillttOIIIIMtlIlIlII

Esate kviečiami jungtis 
su Marijos Atsiteisimo vienuolėm 
mėnesinėj Stebuk. Kūdikėlio Jė 
zaus iš Prahos novenoj, kuri lai 
koma vienuolyno koplyčioj nuo 
ligi 9 d. kiekvieno mėn. Siųskite 
savo intencijas, kurios bus padė 
tos Kūdikėlio Jėzaus šventovėj 
per visą noveną:

Sisters of Reparation of the 
Congregation of Mary 

143 W. 14 St. New York, H, N. Y
Novenos maldos pasiunčiamo 
paprašius.

EMERSON TV ir RADIJO 
DIRBTUVĖS TAISYMAS!

Gerai, patikimai ir pigiai gali bū
ti pataisyti “Emerson” TV ir Ra
dijo priimtuvai lik dirbtuvėj! At
simink, kad Emerson taisymo 
skyrius pažįsta geriau jūsų Emer
son TV aparatą. Sauk

PI 6-6434 PI 2-5050
EMERSON TV SERV ICE 
469 Jericho Tpke. Mineola

Stewart Uranium Drilling Co., Ine.
COMMON STOCK

Vertės 1 c. akcijai siūloma $1.00 tų akcijų biznyje. STEWART 
URANIUM DRILLING CO., verčiasi uranijaus tyrinėjimo bizniu sa
vo nuosavybėj, esančioj San Juan County, Utah ir jo apylinkėse, 
darydama tyrinėjimus bei gręžimus tolimesniems darbams sutarties 
pagrindu.

Siūlomu reikalu informacijos gaunamos šiuomi adresu: 
G A B R I E L C O.

3420 Bergenline Avė., Union City, N. J.
Tel. Union 4-7404-5

Paršau prisiųsti man žinių apie
STEWART URANIUM DRILLING C.
Vardas ’

.... valstybė Teief.

NEVV ROCHELLE namas su 17 kam
barių, 5 vonios, 2 auto garažas. Pa
lankios sąlygos, centrinėj vietoj. $30,- 
OOO. Arti katalikiškos mokyklos ir 
bažnyčios. Nuo pirmad. ligi penktad. 
tarp 7A.M.—4 P.M. BE 3-2185.

UP STATE-—NEW< YORK, arti Pawl- 
ing retai senas koloninis ištisai per
statytas. 7 dideli kamb. su 3 miegam, 
ir 3 voniom aukštai, kitas miegam, ir 
prausykla žemai. Vėsinamas oras, ap
šildymas, geras vanduo. 3 akrai su 
daržine, rinktinė sietą. MU 5-9333.

FLUSHING, 6 kamb. pusiau plytų ir 
akmenų mūrinis ranch tipo. 3 m. se
numo, 2 vonios, įrengtas rūsys, gara
žas, audrų langai, aluminiaus turėk
lai, patogu* susisiekimas, arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios, 4.0x100, prie
dai. $24.750. FL 7-9133.

PELHAM PARKUAY SOUTH 1 šei
mos, 6 kam h. dvigubas (3 kamb. paja
mų butas). $20.560. Arti katalikiško* 
mokyklos Ir bažnyčios.

TA 3-3401

SENO For These EXCEPTIONALTOOLVALUES TODAY
STOP THAT LEAK Famois 5-in-l SAW SĖT

ktt pro- Postfaid

f«r repui H nr

taln* Krnoliu- 2 
Po»nt EhllUl» Screw 
Drlver. x Vį” fnll 
tMnnrrrd btede. Km- 
bertlte handle. Fmeet 
S«t •«c*>e-x<-rsp'r” 
IHth laMnie-
tlon ahrrt. 12 **Ft.

flnUh. DoubU leck O*-Klt. 
••(MhO*, S«nd »*♦»» *r-------- - ------

THE WHITE COMPANY, 1730 FLATB8SH AVĖ.. BROOKLYN 10. N. Y.

Dovanų siuntiniai j visus pasaulio kraš
tus, {skaitant Lietuvą, muitas apmoka

Siunčknia maistas, nauji ir vartoti
106 We«t 72 St, New York

drabužiai, vaistai.

TEMPO GIFT PARCELS CO.
Greitu Išpildymas SChuyler 4-8100. Garantuotas pristatymas
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Darbininkui paremti

JU0KU-DA1NŲ VAKARAS
LAPKRIČIO MEN. 14 DIENĄ 7 VAL. VAK

DALYVAUJA

ĮDOMI PROGRAMA • SMAGŪS ŠOKIAI

Lietuvos Dukterų Draugija 
lapkričio 9 d. 7:30 v. v. par. 

salėje prie E. 7-tos gatvės šau
kia savo narių susirinkimą.

Šv. Petro par. choras.
ir parapijos klebonas kun. 

Pr. Vlrmauskis lapkričio 11 d. 
7 v. v. par. pobažnytinėje salė
je rengai draugingumo vaka
rienę. Vakarienėje dalyvaus vi
si choristai, taip pat kviečiami 
ir tie, kurie norėtų prisirašyti 
prie parapijos choro. Po vaka- 
rienės kun. A. Kontautas pa
rodys paveikslus iš savo kelio
nių po Europą.

Labdaros seserys
(Sisters of Charity), kurios 

veda ir užlaiko vaikų lopšelį, 
kad dirbančios motinos turėtų 
kur palikti savo mažus vaikus, 
lapkričio 18 d. 8:30 v.v. lopše
lio patalpose, 371 West 4th St., 
So. Boston, rengia vadinamą 
Turkey Whist.

NOTARY PUBLIC 
m so 8-asis 

SOrth BMtoa 8-2888

LAIDOJIMO ĮSTAIGOS a 
Laidojimo jstalgo* nuo 1854

Kristaus KarcMans minėjimas
Nėw Yorko studentai ateiti

ninkai spalio 21 suruošė Kris
taus Karaliaus minėjimą. Iš- 

: kilmės prasidėjo suma bažny- 
čioje, mišias laikant kun. A. 
Račkauskui ir pamokslą pasa
kant kun. J. Pakalniškiui. Po
piet 3.30 Apreiškimo salėje 

t pradėtas / iškilmingas minėji
mas. Jį atidarė pirm. Z. Kun- 
gys, pakviesdamas dvasios va
dą kun. J. Pakalniškį siAalbė- 

: ti invokadją. Paskaitą apie 
; Kristaus Karaliaus karalystės 
amžinumą ir visuotinumą skai
tė mokyt. A. Masionis iš Pa- 
tersono. Meninėj daly du eilė
raščius jausmingai deklamavo 
A Butvydaitė, pianistė A. Ke- 

, palaitė paskambino Ravelio so
natą. Studentės N. Mekjytė, D. 
VebeliūnaHė. D. Stasiukvnaitė 
ir L Banaitytė paskaitė P. Jur
kaus "Kregždės ant Nukry
žiuotojo oečių.” šią novelę sce
nai pritaikė ir skaitytojas pa
ruošė A Blekaitienė.

PRANAS WAFTKUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

atnaujino presn^oanrins nr- 
džtaęEsi laikraščiu, Šukienė 
yra uoli < Darbininko piknikų 
Lindene rengėja. *

jg;-. Balto pirmininkas, kreipiasi 
|| į visus lietuvius, prašydamas 

neufcnbšlf varge palikusiųjų 
g vaikių Vokietijoje ir kitur. Ka

lėdų švenčių proga prašoma 
- jėcis^prislsatoti ir siųsti aukas 

->* dovanėlėms. Geriausia siųsti 
> per Batfp Centrą pinigais, nes 

Vokietijoje vi ptoigus visto 
, galina gauti ir tėvai geriau pa- 

'. į rinks, kas vaikam reikalinga, 
kad juos Kalėdų šventės pra- 
dfiugtotų.

4 Lietuvių automobilių talsy- 
n-mo dirbtuvė "M & Z. Collision 

Works”, 937 Grand St, Brook- 
lyne, jau pradėjo mašinų pa

puošimą žiemai (pakeičia aly- 
' vą, sureguliuoja motorą žie- 
'rilos važinėjimui ir* pripila an- 
tifryJžą)..

Minėjimas ba’gtas visų daly
vių susirinkamu bažnyčioje, 
pagarbinant Eucharistijoje £ą; 
ralių ir gaunant palaimin'mą 
su ŠvČ. Sakramentu. L B.

Procesija Marijos garbei
• Visų So. Bostono parapijų 

šv. Vardo draugijos Marijos 
Dangaus Vartų bažnyčioje, E. 
4-ta gatvė, lapkričio 14 d. 1:30 
vai. p.p. rsng;a Marijos metų 
maldininkų pamaldas atlaidam 
gauti. Į pamaldas kiekvienos 
parapijos šv. Vardo draugijos 
yyrai eis organizuotai nuo savo 
parapijos bažnyčios.

BARASEVIČIUS ir SENUS 
F U N E R A L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOutii Boston 8-2590

LLOYD MAXEY
BEAUCHAMP KOPLYČIA

Moterų-Merginų klubas 
lapkričio 13 d. par. salėje 

prie E. ;7-tos gatvės rengia 
Whist Panty.

IŠNUOMOJAMI 6 kambariai 
ir piantrė ’(pantty). Galima 
pamatyti 1818 Befrnont Avė. 
(tarp Tremont Avė. ir 176 St) 
Bronx. ,

Vi aukas nuošbdfiai dėkoja 
T.T. PRANCIŠKONAI 

Darbininke Leidėjai

(steigta 1873
BEAUCHAMP PL. 

New RocheUė 
NE 2-3759

PARDUODAMAS valgomo
jo apstatymas (Dining room 
sėt). Labai pigiai dėl greito 
pardavimo. Kreiptis: MIchigan 
2-4465. z

Automcb^ių savininkų 
dėmesiui

Eleonora (Jurplytė) ir Jo
nas Tutinai susilaukė sūnaus, 
kurį spalių pakrikštijo 
Petro-Jono vardais. Krikšto 
tėva;s buvo EI. Tutinienės se
suo dir. Stase Bobelienė su inž. 
Vytautu Andrevs. Vakare 
vaišių metu pasakyta kalbų, 
padainuota ir lietuviškoj ap
linkoj gražiai paslinksminta.

sekmadienį, lapkričio 14, 1954
PradHi punktsrihi vnL vakaro

C MataMK MIC skyriaus i meta s rugsėjo 
Krista® Karaliaus tos dienos ligi šiokai
So. Boctone škaitč būrelio nariai surinko b itoiun-

MCMl Mūsų ramunių žie- 
’*| dai yra Hungarijos, 

švieži ir medum 
kvepia; moterys, 
kurios geria ramu- 

J -nių arbatą, būna 
ęn gražios ir nepiktos; 

galite pabūti (Seną 
kitą ir nevalgę, bet pirkite ra
munių ir pradėkite atgauti ge
resnę sveikatą. Kai prisiusi 
mums $2.50, tai mes pasiusi
me jum svarą ramunių ir gerą 
knygą “Sveikata ligoniam" — 
gydymas visokių figų Šakni
mis, žievėmis, žiedais, sėklom

Nauja modernUka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-

; Mašinos taip pat paruošia- 
; mos ir iš lauko pusės (poli
ruojamos, simonizuojamos ir 
purškiamos specialiais chemi
kalais apsaugoti mašinų pavir
šiui — dažam, chromui nuo 
sniego ir lietaus.

Dabar pats laikas sutvarkyti 
ir nudažyti sulankstytas dalis, 
kad apsaugotumėm jas nuo 
rūdijimo.

Neužmirškime, kad dabar ir 
pats automobilių pirkimo ku
kąs. Mes tarpininkaujame, ap
žiūrime ir padedame nupirkti 
mašinas. Turime ta<p pat ir 
gerų automobilių parduoti.
, Taigi, prieš pirkdami naują 
ar naudoto automobilį, pasitar
kite su mumis.

ST Ę F H E N 
LAIDOJIMO IŠTAIGA,

- ' INC. -
2881 Pitidn Av«, . Brook 

133-28 Ctom Bay Blvd 
Ojone Park, L. L, N. Y.

VAITKUS 
FUNEBAI. KOME 

197 Webster Aveame

NttoMti kriefia “Lietuvos atsiminimų Radijas ir
s '..'L—

Momua Mufct Kuropųe
128 E. seth SEKECr NEW YORK CZH?

Viri LedagtaB Avė. poleminio tmkfcdo stoties. Lengva privažiuoti 
B vImhl Atskiri laukimo kambariai vyrams Ir moterims.

Stephen Bredes Ji
A D V OįAT A 9 

87 Sbetiki Ava, 
t.

TeL APptotlt?-*te83

Pakrttfctyta
Spalio 29, d. šv. Petro par. 

bažnyčioje pakrikštyta Karolio 
ZSelinger ir Palmiros Balušaity- 
tės - Zielinger duktė Pamelos 
ir Viktorijos vardais. Tėvai gy
veno 399 E. 7t h St.

> Po $1.00
A Klučin-kas, J. Meškaus

kienė, A. Paškus, K. Zazickas, 
Elizabeth, N. J.; T. Staugaitis, 
F; Vaskas — Newark; S. Dau
gėla, K. šalkys, A. Bacėnas
— Keamy; M. Gurskis— Ba- 
yonne; M. Šaulienė, Patergon; 
J. Liudvinaitšs, Linden.; kun. J. 
Bucevičius, Nashua; K. Simo- 
navice,' Manchester; Sister of 
St. Casknir, Stonis — ProvicL, 
R. L; B. Stark; Santo Morrica, 
Calif; O. Nagelifltė, Baltimore; 
kun. K. Klevinskas, Miners- 
v:lle O. Balchunas, A Jurskis, 
F. Pūkas, Skaradokas— Phila.; 
A Wensk>vas, E. Spingys — 
Plttsburgh; J2. Baltrušaitis — 
Dunmore; J. Lusiris, Easton; 
J. Smolukas, E. Vander- 
grift V.'KIeiza, Chas. Sargant,
— Chicago; Anna Aįtches — 
Granvtile; V. LaurUšocfis—Cla- 
rendon Kilis; Br. Prapuolenis 
—Oriand Park; J. Vaičaitis, 
M. Vaitenas, R. Vltenienė. Cle- 
veland; J. Rokas — Akron;

(bus daugiau)

4 METŲ SUKAKTIES VAKARAS
AraEMKIMO PABAPOOS SAI4E

gyv. 60-57 59 St. Maspethe,< 
mirė sekmadienį. Pašarvotas 
gallnsto laidojimo įstaigoj. Lai
dojamas iš Atsimainymo baž
nyčios tapkr. 10 d.

Lietuvių Stadentų S-gos
Neiv Yorko skyriaus susirin

kimas šaukiamas lapkričio1 
14 sefenadienį. 12 vai. Aju»£iš- 
kimo par. salėje. Visi studen
tai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

FLUSHING, L. L 
Northern Blvd. and 147th St. 

FL 9-4M2
HOWARD L HALLETT. JR„ 

Lic. Mgr.
WESLEY HALLETT, Trėasurer 

HALLET CHAPEL, ASTORIA, L. L 
8-17 Atitaria Blvd. AS. 8-8® 11
DONALD P. TRUDDEN, Lle. Mgr.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas 

(BIELIAUSKAS)
FUNEBAL HOMJB 

M. P. RALLAS — Direktarino 
ALB. BALTRCNA8-BALTON

Re&als Vedljae ■ 
660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC

Te£ EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius - Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

CpL Antanas S'jevifius,. žu
vęs prieš 10 metų Europoje 
kare su Vokietija, gimė per 
1922 Naujus Metus. Baigęs a- 
viacijos mokyklą, dirbo lėktu
vų fabrike Long Island. Karo 
metu tarnavo aviacijoje. Buvo 
B24 tipo lėktuvo inž nierius - 
technikas. Jo lėktuvas, aptar
naujamas *10 vyrų, . 1944 me
tais lapkričio 17 d. buvo pašau
tas prie Miuncheno ir grįžda
mas į bazę, nukrito į Adrijos 
jūrą. Visa įgula žuvo.

/

Antanas Sijev’čius buvo uo
lus Angelų Karalienės parapi
jos jaunimo klubo valdybos 
narys.

Už jo sielą ir taip pat už kar
tu žuvusių jo devynių draugų 
sielas Ona Sijevičienė, veikli 
Angelų Karalienės parapijos 
narė, užprašė gedulingas pa
maldas. Egzekvijos ir mišios 
bus lapkrič:o 17 d. 9 vai. 30 
min. Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje.

284 EASTEKN PARKWAY, BROOKLYN 85, N. Y.
SUBWAY STOTYS: IRT-—Brooklyn Museum arba Franklin Avė., 

BMT—Botanic Garden (Eastern Parkway).

Valandos pagal susitarimą. Telef. UL. 7-8852
Skambinti 6JO—8 vai. vakaro,* šeštad. 9—11 vai. ryto.

į to ve kk® klausimais praneš;- j cambridge ^apsistojo lietu- 
[<. mus padarys: Alto pinu. L Si- vj„ piranijos klebonijoje.
p mutis, dr. P. Grigaiti, adv. A.
U Oiis ir M Vaidyla.
p Maloniai kviefiamos visos 
R Betuviškos orguiacijos ir 
k draugios atstoti savo atsto

vus ir paskirti Alto veiklos 
reikalams gRlbnai didesnę at>- 
ką. J konferenefc maloniai

[> kviečiama ir plačioji lietuviško-* 
L $ visuomenė. Tai (Mele ir reta

proga pasiklausyti Alto vyriau
sios vadovybės narių reikš
mingų pranešimų.

Š. m. topkp<5o 19 čL 8 vai. 
vakare, Lietuvių Atletu Kliribe 
(Marcy Avė.*,! yra šaukiama 
New Ydrko Alto Tarybos me
tinė koįrferendja. Jo dabartinė 
taryba duos savo veiklos apy
skaitą ir bus reniama . nauja 
taryba. Į šią konferenciją kvie
čiamos Altui priklausančios 
draugijos atsiųsti savo atsto
vus.

ELOABETĘN. J.

Rūbų ir piniginio vajaus už
baigimo proga bei 1O metų 
Balfo veikimo sukakčiai pami
nėti , lapkričio 13 4 6 vai. pa
rapijos salėj ruošiamas šokių, 
užkandžių ir .programos vaka
ras. Dalyvaują akt. Vitalis Žu
kauskas. įžangos Mietas $1.25.

Bv. Petro per. orkestras 
lapkričio 10 4 830 vaL vak. 

Liet. HŪeSų Įdubo salėje ren
gia hnlcsmą šilinį, vadinamą 
<<šdt*um bunim”. Parengimo 
metu bus' galima ir pasišokti. 
Šokiams gros Al. Stevens or

kestras.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszya
G R^A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS 
231 Beuford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

tė gimnazijai $440. Dabartinis laidojimo istaigor 
būrelio narių sąstatas yra 
toks: Adomkaitis N., Andriušis 
Vk, Bliumas Pt, Bričkus Ant 
Cibas Ędv., Gricius M., Kalvai
tis Br., kuris tuo pačiu laficu y- 
ra ir kito panašaus būrelio na
rys -rėmėjas, Karosas Alb., 
Kasmauskas J., Lendraitis L., 
Liauba Alb., Matijoška Ant., 
Minkus St., Nikblskis D., Ščiu- 
kas Ad., Vaičjurgis J., Vakau- 
zas VI., Veltas Br., Veltas Rm., 
Vileniškis Ant., Vileniškis Ig., 
Volmerytė B. Be to, į kalbamą 
būrelį įstojo nariais - rėmėjais: 
Andriulionis Ant, gyv. 245 W. 
5th St, Nikolskis Povilas, 625 
E .7tb, St it Vonckuvienė 
Bronislava, 5 Thomas Park, vi
si iš So. Bostono. Būrelis šel
pia H kl. mokinį R. Valdu-

PO PROGRAMOS SMAGŪS ŠOKIAI.
- V/

Po $5.00
Kun. J. Pragulbickas, Eliza

beth, N. J.; Maciejauskienė, 
Keamy, N. J.; D. Žiūkas, Cam- 
bridge, Mass.

Po $4.00
V. Yemant, NYC., M. Špo

kienė, Phila., Pa.; F. šlapelis, 
Rochester, N.Y.

Po $3^0
S. Kamaitis, B’klyn, N. Y.

Po $2.00
Kun. V. Katarskis, Dayton; 

Ohio; M. Vilčikienė, Cteveland, 
Ohio; L. Tiskus, J. Jakaitis, 
Flushing, N. Y., P. Vainauskas, 
Jamaica, N. Y., B. R. Petraitis, 
Pittsburgh, Pa., J. Kniciūnas, 
E. Milinocket, Me.~; J. Gildutis, 
Athol. Mass.. M. Vaškevičienė, 
Baltimore, Md.

ZALĘTSKAS |
FUNERAL K HOME 

564 ĘAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A Zaletakaa, F. E. Zaletaku 
Oratoriai ir Baiaamuotojai

nįhnųarijai ' (Vo- 
iti būrelis 155 įsi- 
JDBriKOS UtetUViŲ TVviiaiiMfl

J. B. SHALINS- 
SAUNSKAS 

Lal<Mml« Direktorių 
tMZ JAM41C* AVĖ.

(prie Forst terihiay StationY


