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Visi keleiviai buvo išgelbėt i

apie tito- 
pavergtuo- 
reikalą su- 
Balso pro-

Izraelis pasilieka 
rankas. Irakas da- 
atgal: paskelbė, 
savo kariuomenę

nei buvo 
reži-

Ar pateisinamas yra atsisaky
mas nuo karo kaip politinės 

priemonės?

kos diplomatija, kad ji atsiža
dėjo karo kaip politinės prie
monės.

Politinės ir ekonominės

amerikiečių organizacŲose, 
nuo 1951 buvo Connecticut 
natūropatijos egzaminų komi-

Naujos pavardes iš Sibiro

su-

O Kremlius

1937 sienos

pranešama iš Lenki- 
Gomulka pareiškęs,

Tdo pačiu metu jis buvo gy
vas lietuvių gyvenime ir orga
nizacijose. Padėjo atvykti ir 
įsikurti 63 šeimom iš Vokieti
jos; organizavo chorus ir daly
vavo Arisokių organizacijų val
dybose; nuo 1948 Alto centro 
direktorius; nuo 1952 bendruo
menės organizacinio komiteto 
vicepirm.; 1951—3 Tautinin
kų Sąjungos pirm.; nuo 1947 
lietuvių radijo programos Wa- 
terbury organizatorius.

Žmogus šviesus, tolerantin
gas, mokėjęs vertinti kitų 
pozityvius darbus.

karininkų, išmestų

..!XSrt, sčdi Izraelis
ARABAI IR IZRAELIS BARŠKI NA GINKLAIS, BET PASITENKINS ŽODŽIAIS

gimęs 1886 
parapijoje. į 
1902. Buvo

MIRĖ DR. MOTIEJUS COLNEY
Spalio 17 naktį Watarbury 

mirė gydytojas Motiejų* J. 
Colnoy, kurto lietuviška pavar
dė buvo Aukštakalnis, susilau
kęs 70 motų- Laidojamas bus 
šeštadienį iš šv. 
nyčios.

Velionis buvo 
kovo 25 Prienų 
Ameriką atvyko 
vienas iš tų, kurie prasimušė į 
mokslus ir tvirtai įsijungė į 
amerikinį gyvenimą — Hart
forde baigė aukštesniąją mo
kyklą, paskui medicinos mok
slus M. D. laipsniu (1922). Gy
dytojas buvo Hartforde, nuo 
1926 persikėlė pastoviai į Wa- 

! terbury- 
L Siekdamas pažangos, dar ir 

paskiau studijavo, kurį laiką 
pats dėstė universitete fiziolo
giją, dalyvavo profesinėse

Sibiro vokiečiai yra davę žinių Antanas Pilka su broliu; dir- 
apiešiuos ten sutiktus lietu- * * * ------ ------ ■
vius:

Atsisakydami nuo galimo 
teroro karu — tęsia Sulzber
geris, — mes ne tik jo nepa- 
naudojame politinėje diskusi
joje, bet mes užtikrinam savo 
priešą, kad mes sukliudysūne 
savo sąjungininkam juo pa
grasinti.

Edenas įspėjo Chruščiovą ir 
Bulganiną, kad Londonas ver
čiau eis į karą, bet neatsisa
kys nuo naftos iš vidurinių 
rytų. Bet mes daugiau ar ma
žiau garantavom Maskvai, kad 
to nebus. Tai yra panašiai 
kaip leidimas priešininkui pa
žvelgti į mūsų kortą.

Kiek tai tarnauja Vakarų ir 
Maskvos interesui?

Mes norime įamžinti, kas 
dar yra likę iš pastovios pa
saulio sistemos, 
nesuinteresuotas pastovumu. 
Net jeigu Nasseris norės su
rasti modus vivendi su Vaka
rais, Maskva jam to tikriausiai 
neleis.

Europoje Sovietų politika 
siekia atkirsti naftą nuo Euro
pos valstybių, ir atkirsti Ame
riką nuo Europos. Amerikos 
politika palengvinusi Maskvai 
pirmojo tikslo siekti. Palengvi
nusi ir antrą manevrą, nes 
Amerikos laikysena susilpninu
si Londono ir Paryžiaus pozi
cijas derybose.

Karo grėsmė yra diplomati
nės politikos įrankis. Jį varto
jo kitados ir Dulles — saugojo 
taiką vaikščiodamas “karo 
briaunom”. Dabar ir kyla klau
simas, ar atsisakius nuo "karo 
briaunų” ir norint vaikščioti 
“taikos briaunom” nekuriamas 
politinio karo potvynis?

Vis tai teisinga, ką rato Sul
zbergeris. Gaila betgi, kad tą 
teisybę jis pajuto tik dabar, 
kai pasklido Sueso kanale naf- 
tos garai, o nejautė jos, kol 
sklido kraujo garai BalUJoa 
kraštuose, Lenkijoje, rytų Vo
kietijoje
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kiltoje, anglių kasykloje Nr. 9 
—10; ten dirbo 1950—4, pas
kiau buvo “įkurdintas laisvai” 
ir priskirtas prie Vorkutos 
technikumo antro rajono.

Šatas, vardo neatsimena, 
aukštas, tvirtas, apie 30 metų, 
baltaplaukis; dirbo kasykloje 
Nr. 9—10; jis turėjo būti Vor
kutos stovyklos “futbolinin
kų” vartininku.

Šimaitis, senesnio amžiaus, 
dirbęs Nr. 9—10 kasykloje, 
paskiau vykdavo į statybos 
darbus mieste. Nuo 1954 su 
tais, kurie buvo atkalėję treč
dalį skirtosios bausmės, buvo 

'pasiųstas “laisvai” įsikurti ir

Lenkijoje nuotaikos prieš rusus
Lenkijos komunistuose stip

rėja nusistatymas prieš rusus. 
Reabilituotas ir grąžinamas į 
partijos centro komitetą W. 
Gomulka. Jis buvo Lenkijos 
komunistų bosas, bet Stalino 
laikais išmestas ir kalinamas 
už artimumą su Tito. Reabili
tuotas ir grąžintas į aukštas 
pareigas gen. Spichalski, buvęs 
apsaugos min. pavaduotojas, ir 
eilė kitų 
1948.

Dabar 
jos, kad 
jog atėjo laikas pasitraukti iš 
Lenkijos visai Sovietų kariuo
menei. Sovietai aiškina, kad 
jiem reikalinga sava kariuo
menė Lenkijoje, nes ji palaiko 
saugumą Sovietų susisiekimui 
su rytų Vokietija. Panašiai aiš
kinosi anksčiau, laikydama sa
vo kariuomenę Vengrijoje.

Kyla taip pat protestai prieš 
rusus karininkus, infiltruotus į 
Lenkijos armiją. Pirmiausia 
tokis rusas, apsivilkęs lenkiška 
uniforma, yra marš. Rokos-

FLORIDOJE POTVYNIAI
Floridos pietuose spalio 15 

ištikę audros ir lietus užtvindė 
kelius ir kai kuriuos mieste
lius užliejo tiek, kad reikėjo 
gatvėse valtim plaukioti. La
bai nukentejo pamidorų den
ius.
• Italijos mokslininkas Pic- 

urd
12,467 pėdas ir ten išbuvo 4 
blandas. Rekordą buvo pada- 
ę du prancūzai, kurie buvo 
>asiekę 13,288 pėdų gylio.
• Vengrijos turistų atvyko į 

rieną į futbolo rungtynes, ir 
7 iŠ jų paprašė Austriją azy- 
io, atsisakydami grįžti į Veng
us
• Amerikos kvietimą atsiū

ti stebėtojus į rinkimus So- 
ietai ir Rumunija priėmė, 
enkija ir Čekoslovakija atme- 
b

Vokietijos sostinėje Bonnoje 
..buvo pereitą savaitę dide'ės 

nusileido po vandeniu demonstracijos už atskirtų nuo 
Vokietijos kraštų prijungimą. 
Ryšium su tuo vyriausybės kal
bėtojas pareiškė spaudai, kad 
Vokietija pripažįsta 1937 me
tų sienas. Vyriausybė taip pat 
įsitikinusi, kad su Lenkija dėl 
sienų turi būti rastas susipra
timas; sienų klausimas negali 
būti sprendžiamas jėgos keliu. 
Taip mano pozicija ir opozici
ja. Abidvi pusės turi kai ko 
atsisakyti. Visos partijos su
tinka, kad sprendimo pagrindu 
turi būti imama teisė ir mora
liniai principai.

bo kaip stalius, nuo 1954 “lai
sva?* įkurdintas.

Stasys Ivanauskas, buvęs B. 
Brazdžionio mokinys, panevė
žietis; jis dirbo už Baikalo Tai- 
šeto srity kaip buhalteris.

PRANCŪZIJOS RADIKALAI 
SUSKILO

Prancūzijoje Lyono mieste 
posėdžiavusi radikalų partija 
suskilo. Daugumą laimėjo 
Mendes France. Dauguma iš
metė buvusį Mendes France . 
priešininką Faure. Matydamas 
nesutarimą partijoje ilgametis 
jos pirmininkas, laikomas ra
dikalų patriarchu, Herriot at
sisakė iš pirmininkų. Parla
mente radikalų 14 atstovų 
darė savo atskirą partiją.

sovski, padarytas 1949 Lenki
jos apsaugos ministeriu. Su 
juo atėjo i lenkų kariuomenę 
daugybė rusų politrukų. Jie 
užėmė vietas žydų, kurių apie 
200 Rokossovskis atleido- Dabar 
Rokossovskis politbiure esąs 
izoliuotas, dauguma nusista
čiusi prieš rusus.

Pan American Airways ke
turių motorų keleivinis lėktu
vas spalio 15 pakilo iš Hono- 
lulu su 31 asmeniu. Viršum 
Pacifiko, per 1500 mylių nuo 
sausumos sugedo vienas mo
toras, paskui dar vienas. Ne- , 

buvo jokios vilties dviem liku
siais motorais pasiekti San 
Francisco. Išmetė krovini, iš
leido didelę dali kuro. Aliar

mavęs apie nelaimę, kapitonas 
mėgino pasiekti bent arti

miausią laivą. Bet buvo naktis, 
ir bangos didelės. Lėktuvo 
greitis nukrito per pus — iki 
160 mylių valandai. Per naktį 
ore išsilaikė. Tik apie 8 vai. 

ryto jis nusileido Į vandenyną, 
ir bangos lėktuvą perlaužė 
pusiau. Bet į pagalbą skubėjo

Izraelio - Jordanijos konflik
tas laikomas pačiu aktualiuo
ju politikoje. Labiausiai jį į- 
tempė Izraelio “akis už akį” 
politika, geriau pasakius: de
šimt akių už vieną akį. Atsi- 
keršydami Jordanijai už dvie
jų izraelitų nužudymą, prieš 
savaitę Izraelio kareiviai pa
trankom ir lėktuvais sunaiki
no Jordanijos policijos stotį, 
nužudydami apie 60 jordanie- 
čių.

Po to užpuolimo Jordanija 
padavė skundą prieš Izraelį 
Saugumo Tarybai. Jis bus 
svarstomas šį penktadienį. 
Jordanijos karalius Husseinas 
nebeturi jėgos atsimokėti Iz
raeliui tokiu pat užpuolimu, 
nes arabų legijonas dabar su

Prazid. Eisenhoweris nu
sprendė duoti Jugoslavijai 
ūkinės paramos, bet susilaiky
ti nuo karinės paramos. Jugo
slavija gaus iš Amerikos kvie
čių, riebalų, medvilnės ir kitų 
ūkinių gėrybių. Nors Jugosla
vijos 60' < gyventojų gyvena 
kaimuose, bet artimiausiais 9 
mėnesiais jai trūksta apie mi
lijono tonų kviečių, šiemet 
derlius mažesnis, 
laukiama. Komunistinis 
maš nepajėgia gyventojų ap
rūpinti.

Bet Tito norėjo ir 200 lėk
tuvų, tankų bei kitos karinės 
medžiagos. Tų negaus. Ameri
kos spauda paaiškina, kad 
Amerika per 5 metus Jugo
slavijos komunistus ginklavo, 
kol buvo jiem agresijos pavo
jus iš Sovietų Sąjungos. Dabar 
to pavojaus nėra, o ir Tito 
nepaaiškina savo tolimesnės

pasienio laivas ir visi keleiviai 
buvo išgelbėti.

Dingęs viršum Atlanto pe
reitą savaitę Amerikos lėktu
vas su 59 žmonėm taip ir ne
rastas. Ieškojimas sustabdytas’ 

silpęs. Karalius tad kreipėsi 
pagalbos į savo giminaitį Ira
ko' karalių FaisaL Tas pažadė
jo siųsti savo kariuomęnę į 
Jordaniją prieš Izraelį.

Izraelis atsakė grasinimu: 
jei Irako kariuomenė įžengs į 
Jordaniją, 
sau laisvas 
vė žingsnį 
kad laikys 
prie Jordanijos sienos.

Bet Syrija pasiskelbė siun
čianti sunkiuosius ginklus Jor
danijai ir laiko parengtą savo 
kariuomenę. Egiptas Jardani- 
jai tsšj pat pasiuntė ginklų 
lėktuvais.

Anglija įspėjo Izraelį, kad ji 
gins Jordaniją ir Iraką, savo 

laikysenos po pasitarimų 
Chruščiovu. Tad Amerika pa
lauks.

Jugoslavija Amerikos spren
dimą sutiko šaltai.

TITAS JAU GRASINA
Jugoslavijos užsienių reika

lų ministeris paręiškė, kad Ju
goslavijos vyriausybė apsvars
tys, ar neatsisakyti nuo Ame
rikos ūkinės paramos, jeigu 
Amerika neduoda ginklų.

• Japonijosfr~Ma$kvos de
rybos taikos sutarčiai pasira
šyti yra sukliuvusios dėl salų, 
kurias Sovietai paėmė iš Ja
ponijos ir nenori grąžinti. Da
bar Japonijos min. pirm. Ha- 
toyama prašo grąžinti bent dvi 
salas.

• Izraelio parlamentas, ne
paisydamas Jordanijos, Irako 
grasinimų ir Amerikos bei 
Anglijos Įspėjimų, pritarė sa
vo vyriausybės nusistatymui 
už užpuolimus atsakyti naujais 
užpuolimais-

• Vokietija paskelbė, kad 
Nato pažadėtų 96,000 kariuo
menės iki šių metų galo nega
lės suorganizuoti, nes trūksta 
kareivinių. Sąjungininkai dar 
pasistatyti savas nespėjo ir ne- 
perleido pakankamai vokie
čiam kareivinių. 

sąjungininkus, ir kad jos lėk
tuvai paruošti.

Amerikos valst. sekr. Dulles 
paskelbė, kad Amerika siųstų 
pagalbą užpultajam.

Greičiausiai visa įtampa baig
sis dideliais žodžiais ir grasini
mais, po kurių eis vėl atskirų 
Jordanijos ir Izraelio piliečių 
terorizavimas.

Nasserio iniciatyva
Sueso kanalo reikalu Angli

jos min. pirm. Edenas su užs. 
reik. min. Lloydu spalio 17 
lankėsi Paryžiuje. Po pasitari
mo su min. pirm. Mollet ir 
užs. reik. min. Pineau tebuvo 
paskelbtas blankus komunika
tas. Esą jie palaiko tarptauti
ni kanalo valdymą kurį vetavo 
Sovietai, kol Egiptas nepasiū
lė savo projekto. >.

Prancūzijos min. Pineau par
lamente skundėsi, kad Ameri
kos politika Sueso reikalu ne
aiški ir nepastovi. Tačiau ir 
parlamente nieko konkretaus 
nebebuvo pasiūlyta. Anglija 
su Prancūzija jaučiasi negalin
čios nieko pataisyti.

• Egipto prezidentas Nasse- 
ris paskelbė, kad Sovietai te- 
bežada pinigų Egipto užtvan
kai- Bet dėl paskolos bus ta
riamasi. kai Nasseris lankysis Japonijoje kn 
Maskvoje. JAV karių Seimas.

LEIDŽIAM PRIEŠININKUI ŽIŪRĖTI I MŪSŲ KORTAS
N. Y. Times turi bendradar

bį C. L. Sulzbergerį. šiemet jis 
garsėjo straipsniais 
izmą, gradualizma 
se kraštuose, apie 
stabdyti Amerikos 
pagandą prieš Sovietus, apie 
emigrantus Vakaruose ir jų 
nesiskaitymą su jų tėvynėse 
pasikeitusia visuomenės dva
sia. Tai buvo mintys, kurios 
rengė viešąją opiniją priimti 
politinei padėčiai tokiai, kokia 
ji yra, ir tuo pagrindu plėtoti 
santykius su Rytais.

Nustebino jis dabar kitu 
straipsniu, kuriame jis ima 
abejoti, ar teisinga yra Ameri-

Amerika ginklo atsisakė ir 
jo neleidžia vartoti savo sąjun
gininkam

JV — sako Sulzbergeris — 
priėmė idėją, kad karas yra 
pavojinga ir nenaudinga poli
tinės akcijos forma. Dėl to 
mes norim išvengti net grasi
nimo ja.

“Mes spaudėme Angliją ir 
Prancūziją, kad jos atsisakytų 
nuo karinės jėgos savo intere
sam Egipte apsaugoti. Morali
niu atžvilgiu, be abejo, tai bu
vo kilnus elgesys. Bet diplo
matiniu atžvilgiu jo sveikumas 
reiktų dar įrodyti”. Jo vaisius - 
buvo tas. Sueso kanalo kompa
nijos pagrobimas buvo de fac- 
to pripažintas. Nasseris žinojo, 
kad jis rizikuoja tik vienu da
lyku — kad gali būti jėga aL 
remtas. Bet nuo jėgos atsisa
kyta ...

priemonės
Mes tikėjome — sako Sulz- 

bergeris. — kad ekonominis ir 
politinis spaudimas privers 
Nasserį suprasti, jog finansinė 
ir komercinė Egipto ateitis 
negali gerai plėtotis be Euro
pos ir Amerikos bendradarbia
vimo.

Bet nėra ženklo, kad taip 
galvotų Nasseris. Jis atramos 
ieško Sovietuose. O Maskva 
kaip tik ima žaisti karo gali
mumu viduriniuose rytuose. 
Vakarų karingumas blanksta. 
Sovietų stiprėja.

Iš tų žodžių, kuriuos tarė 
Sulzbergeris. išeina, kad tą 
ginklą, kurį numetė Amerikos 
diplomatija, pasiėmė Maskva 
ir juo gerai naudojasi.

PABĖGĖLĖ iŠ LIETUVOS 
GAVO HANSENO PASĄ

Laisvajame pasaulyje esą 
lietuviai seka su dideliu susi
domėjimu žineles apie pabėgu
sią iš “Pobiedos” laivo lietuvę, 
Vilniaus vienos aukštosios mo
kyklos profesorę-

Saugumo sumetimais su in
formacijom tenka neskubėti. 
Galima informuoti tik tiek, 
kad švedų policija ją apklausi- 
nėjo 4 dienas; jos visus pareiš
kimus rado pakankamai patiki
mus ir rimtus, kad suteiktų 
jai azylio teisę ir vadinamą 
Nanseno pasą. Ji tebegyvena 
Švedijoje, turi kontaktą su vie
tos lietuviais ir planuoja savo 
tolimesnę ateitį. Savo ruožtu 
planuojama taip pat, kaip ji 
galėtų būti naudinga Lietuvos 
reikalui.

Ji pabėgo iš “Pobiedos” lai
vo, kuris darė kelionę apie Eu
ropą iš Odesos iki Leningrado. 
Tame laive buvo ir daugiau 
keleivių iš Lietuvos, bet lietu
vių tik dešimt. Lietuviai buvo 
labiau prižiūrimi ir kontro
liuojami, kad jie nesusitiktų 
kuriame lankomame mieste su 
lietuviais-



Lietuvoje po sunkios ir "ilgos 
ligos mirus

FELICIJAI SIDERAVIČIE- 
NEI - BIELIŪNAITEI,

užjaučia
Sideravičius—

Kapt. dr. Rimvydą,
Filipinuose,

Nijolę ir Feliciją,
Montrealyje, jų šeimas,

šalčiai.

Fe*al0>

(Bus daugiau)

bažnyčios buvo pasmerktos 
sunykimui.

Kiekvienas sukaktuvinis kon
gresas dėmesį nukreipia į pra
eitį. Tai visai suprantama ir

Federacijos kongresui praėjus 
vertinami. Nešališkas tyrinėto
jas praeityje ras ir tai, kas 
šiandien kai kam dar kliudo 
blaiviau vertinti Federacijos 
darbus. Federacijos nuopelnai 
lietuvių tautai istorijoje nega
lės būti tylomis apeiti.

Sueso kanalas pririšo valsty
bių vyrų ir politikų dėmėsį. 
Centre stovi Egipto preziden
tas pulkininkas Nasser, nusavi
nęs Sueso kanalu ir tuo kana
lu suinteresuotos valstybės 

rniirr ^ - Nasseris iškirto tą pokštą, pri-
tariamas savo tautos ir kursto- 

sąjungos. UžNas- 
seriopečių rikiuojasi arabai. 
Jis tikisi paramos taip pat ir 
iš viso islamiškojo pasaulio. 
Šia progą pravartu prisiminti 
ilgaamžį Europos sąlytį su is
lamu ir pažvelgti į jo dabarti
nę padėtį ryšium su komuniz
mo ekspansija.

biją. 630 metais Mahometui 
pavyko užimti Mekos miestą, 
išgriauti Kaabos šventykloj 
stabmeldiškų dievų statulas ir 
paversti ją' naujos religijos 
centru.

Dabar be tos ypatingosios 
pareigos — kovoti “šventąją 
kovą”, kiekvienas mahometo
nas turėjo dar atlikinėti šias 
svarbiausias pareigas: tikėji
mo išpažinimą, kasdieninę mal-

tolyn misijonieriai, o jų teri-

kongrese.

BIRUTĖ EMPAKERYTĖ

UŽUOLAIDA

prisiversti

daliai valdybos narių būtų 
vienoje vietoje, galėtų dažniau 
susirinkti ir veikliau pasireikš
ti.

ISLAMO IŠPLITIMAS

Pirmiausia užkariauta Ara-

dienos, aš nebėgu nuo jų, kaip 
visuomet. Ne. Aš jas net pasi- 
moju, kad neišsigąstų ir ne
prašokuotų nepastebėjusios 
manęs.

palikimo islamo užviešpatau
tuose (ypač aukšta inteligenti
ja tada pasižymėjo syrai) ara- . 
bai sugebėjo sukurti tokius 
nuostabiai aukštos kultūros 
centrus kaip Bagdadas, Dama
skas, Kairas, Kordoba. Arabų 
filosofų mintys turėjo įtakos 
Vakarų mąstytojams.

Dominuodami Viduržemio 
jūros srityje, arabai turėjo sa
vo rankose ir didžiąją dalį anų 
laikų prekybos, kuri vyko tarp 
Europos, Azijos ir Afrikos ' 
kontinentų- To meto arabų 
pirklių pėdsakų galima užtikti 
Europos žemyne net iki Bal
tijos jūros.

Nors jų veržimasis Europon 
laikinai buvo sustabdytas Pi- 
renėjų pusiasaly, o Konstanti
nopolio tuo tarpu jiems taip 
pat nepavyko Įveikti, tačiau 
arabų kovingumas nemažėjo.

Kiprą, stūmėsi rytuose iki In
dijos ir Turkestano, o vaka
ruose. įsistiprindami visame 
šiauriniame Afrikos pakrašty
je, pasiekė Atlanto vandenyno 
krantus. Jų karo žygių ir nau
jų užkariavimų svarbiausias 
tikslas ir akstinas buvo noras 
pajungti visą pasaulį Allaho 
viešpatavimui.

Islamo nešėjai labiausiai ne
pakentė stabmeldybės. Kur 
užimtuose kraštuose sutiko 
stabmeldžių, tai arba jėga pri
vertė juos mahometonais arba 
žudė- Su žydais ir krikščioni
mis, kaip tikinčiais į vieną 
Dievą, arabai elgėsi kiek švel
niau. Tik pačioje Arabijoje, 
Mahometo tėvynėje, negalėjo 
pasilikti nei vienas krikščionis. 
Kitose jų valdžiai patekusiose 
šalyse krikščionys galėjo pasi
likti, tačiau jie buvo apdeda- 
mi ypatingais mokesčiais, pa- »• žemio jūroj, 
šalinami iš viešųjų tarnybų, 
traktuojami kaip žemesnės 
klasės žmonės ir skatinami bei 
viliojami pereiti į islamo tikė
jimą. Iš kitos pusės, bet kokia 
krikščioniška misijų veikla 
mahometonų tarpe buvo griež
čiausiai uždrausta. Tuo būdu 
arabų užkariautos sritys suda- 

' rė tarsi geležinį lanką, pro ku- 
nesuorganizavo veiksmingo pa- jį nebegalėjo prasiskverbti 
sipriešinimo islamo bangai.

Arabai užvaldė Armėniją, torijoj atsidurusios katalikų

ir norėdama, negaliu jais tikė
ti. Patys žinodami, kad tai 
melo žodžiai.

Ir tamsiaplaukis vyras tuo- 
met prie bažnyčios man paša- x; 
kė kažką panašaus. O gal < 
kiek kitaip, tik aš atmintyje 
skaičiau tokiais pačiais, kurie 
buvo kasdieniniai, kuriais ne
tikėjau. Gal negalėjau išgirsti, 
ką jis pasakė, tik maniau gir- ’ 
dinti. Maniau girdinti melą.

Kai sekantį kartą vėl daina
vau, ir po to priėjo tamsia
plaukis vyras, nustebau ir ge
riau pasižiūrėjau. Taip, buvo 
tas pats. Tas pats, nors atmin
tyje visai išnykęs. Juk nega
lėjau būti aš, kuo jis domėjos, 
pamaniau. Ne, tai turėjo būti 
dainavimas, tik ne aš.

Bet ar galėjau taip puikiai ' 
dainuoti? O gal tik iš manda- 
gurno, gal tik norėdamas pa- ' 
skatinti? Bet ne! Aš nežinau. 
Gal koks apsirikimas.

Tuomet prasidėjo įvairiau- 
šių abejonių dienos. Tuomet 
prasidėjo galvojimas. Tik dar- 
bas nei kiek nesumažėjo. Tik 'o
tikėjimas puikia ateitim nega- X*
Įėjo pradingti. Ne. Ir ano vy- 
riškio veidas retkarčiais pasi- 
rodydavo atmintyje. Retkar* 
čiais apsilankydavo tarsi vai- •’.'B 
duoklis, kad neduotų man vi- 
siškai nurimti. 23

pateisinama. Sukaktys tam ir 
minimos, kad būtų prisiminta 
praeitis. Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos praeitis 
be to, verta visų lietuvių dė
mesio.

Dvejais atvejais Federacija 
pasirodė didžiai susirūpinusi 
lietuvių tautos gyvybiniais rei
kalais ir ėmusis iniciatyvos 
Lietuvai padėti. Atkuriant ne
priklausomąją Lietuvą, ji ska- 
tinte skatino lietuvius katali
kus paremti savo gimtąjį kra
štą be jokių svyravimų, ir jos 
sutelktos lėšos laisvės kovai 
vesti bei nepriklausomąją Lie
tuvą stiprinti buvo pačios 
gausiausios. Antruoju atveju, 
bolševikam Lietuvą pavergus, 
Federacija pirmoji įsteigė Lie
tuvai Gelbėti Komitetą, iš ku
rio išaugo dabartinis Altas ir 
kurį Federacija ligi šiol nuo
širdžiai remia- Dabar surenka
mos Lietuvos laisvinimo reika
lam aukos katalikų yra taip 
pat pačios gausiausios. Tatai 
priklauso ne tiktai nuo to, kad 
lietuvių katalikų Amerikoje 
yra daugiausia, bet kad jie ir 
nešoksta organizuoti lėšų tik
tai vienos kurios grupės politi- 
niem siekimam paremti.

Šitie Federacijos darbai, 
bendri visai lietuvių tautai ir 
reikšmingi bet kuriai politinei 
srovei, atrodė, Federacijos 50 
metų sukakties proga galėjo 
būti bet vienu kitu žodžiu pri
siminti visų lietuvių, tačiau 
praeita tylomis. Tyla buvo jau
čiama spaudoje ir pačiame

Lietuviškumui palaikyti ir 
stiprinti yra reikalingas dar 
glaudesnis bendradarbiavimas 
tarp visų Amerikos lietuvių 
katalikų organizacijų ir para
pijų. Dideliam plote ir dide
lėje kitų tautų masėje teišsi
laiko tasai, kas labiau organi
zuotas ir labiau vieningas, Fe-"

Katalikybė kai kam vis dar deracijos kongresas tą mintį 
atrodo siauras reikalas, nors pabrėžė rezoliucijose ir naujos 
katalikai ir nuoširdžiai dirbtų valdybos rinkimuose. Čia per-
savo tautos reikalui, kaip tai svėrė principas, kad du treč-
Katalikų Federacija įrodė per 
savo 50 metų. Tai yra riba, ka
da praeities įvykiai nueina į 
istoriją ir joje jau objektyviau

Vakaras. Rudenėja. Pro at
virą langą įlindęs vėjas pašo- 
kinėja ir vėl šuoliais išlekia. 
Čia nemalonu. Dar pasuka 
užuolaidą, lyg žaizdamas. Tai 
vėl užleidžia ant lango, kad 
nieko nematyčiau. Tačiau 
užuolaida protarpiais prasi
skleidžia. Pro kraštelį, šalia 
lango sėdėdama, matau me
džius ir skliautelį dangaus. Ir 
protarpiais man pasirodo, kad 
nematau nei medžių nei dan
gaus. Matau tik dienas, kurių 
nėra. Jos buvo kažkada ir din
go. Pastoviniavo ties manim ir 
iškeliavo toliau, tarsi nebūčiau kurie negalėdavo manęs su- 
norėjusi sau pasilaikyti. Tarsi prasti. Stebiuos ir dabar. O 
būčiau variusi toliau lyg liūde- gal dėl to, kad vieniems džiau

gsmo yra paberiama tiek 
daug, kitiems — vos trupinė
lis. O sakoma, tačiau, kad visi 
vienodai jo turime, tik ne vie-

sį ar vienatvę.
Esu sena ir pavargusi. Aš, 

žilais plaukais moteris. Tik 
niekas neįstengė manęs palen
kti. Einu tiesi, gal trupučiuką naip suprantame, 
net išdidi. Nors kiekviena die- Jau tiek daug laiko nutekė- 
na dėjo sąvąją naštą ant mano jo, kai nenorėjau pažvelgti į 
pečių, tačiau jie paliko tiesūs, savas dienas. Jau tiek dienų 
Neįstengė palenkti, nušokavo į nežinią, kurių ne-

Esu viena. Atrodo, daugiau norėjau palydėti, nei matyti.

Jei praeitimi pasidžiaugiame, 
iš jos pasimokome ir ja susi- 
stipriname, tai ateitimi susirū
piname. Federacijos kongrese 
nebe vienu atveju buvo žvel
giama į tai, kas toliau daryti
na. Pačių kongreso dalyvių ir 
jų svečių, nelietuvių, kalbose 
atkreiptas dėmesys į du užda
vinius, kurie stoja prieš kata
likų akis: didesnis susirūpini
mas katalikiškąja akcija savo 
aplinkoje ir besąlyginis jungi
masis į kovą su bolševizmo - 
grėsme, kuri pereina ir geleži
nę sieną, kada materialistinei 
pasaulėžiūrai randama talki
ninkų pačiam laisvajam pasau
lyj. Bolševizmas laikos dėl to, 

‘kad kova su juo nėra nuosekli: 
politikoje pasisakoma labai 
griežtai, o kultūriniame bei 
ūkiniame gyvenime nevengia
ma ir koegzistencijos. Katali
kų pareiga yra veikti, kad pik
tas būtų demaskuotas visur, 
kokia forma jisai besireikštų. 
Tiktai tuo būdu tegalima bus 
išeiti į geresnius ir šviesesnius 
laikus.

man nieko gyvenime nebeliko. 
Ką turėjau, laikas nusinešė 
drauge su savim į praeitį. Į 
užsimiršimą, jeigu toks yra. 
Pagaliau į ten, iš kur negaliu 
pašaukti ateiti. Nežiūrint, kaip 
vienatvė slėgtų, nežiūrint, 
kaip mani pečiai palinktų, ne
galėdami toliau panešti dienų 
sunkumo, niekas nepašauktų, 
niekas vardu nepavadintų. Ir 
kaip anuomet aš kalbėdavau 
apie liūdesį ar vienatvę (o kar
tais gal net apie mirtį) , niekas 
nesuprasdavo, visi stebėdavos. 
Stebėdavaus ir aš... Tais,

ISLAMĄ KORĖ 
ARABUOS PIRKLYS

Islamiška religija yra šešiais 
Šimtmečiais jaunesnė už krikš
čionybę. Jai pradžią davė Ara
bijos pirklys Mahometas (gi
męs 570 m.) Savo prekybinėse 
kelionėse susidurdamas su žy
dais ir krikščionimis, jis pasi
savino iš šių kai kurių religi
nių tiesų ir, pridėjęs prie jų 
arabų stabmeldiškojo tikėjimo 
elementų, sukūrė islamo reli
giją. Žodis “islamas” reiškia 
besąlyginį atsidavimą Allahui 
— Dievui.

Pradžioje Mahometas pripa
žino Mozę ir Kristų pranašais, 
bet nuo 610 m., remdamasis 
apreiškimais, kuriuos jis tarėsi 
gaunąs vizijomis ir sapnais 
tiesiog iš Dievo, pasiskelbė 
pats esąs Dievo pasiuntinys ir 
aukščiausias pranašas- Jis ap
kaltino žydus ir krikščionis 
šventųjų knygų falsifikavimu 
ir ėmėsi gryninti savo religinę 
doktriną, suformuluodamas ją 
į tris pagrindines dogmas: ti
kėti į vieną Dievą, į aukščiau
sią pranašą Mahometą ir Į at
lyginantį Dievo teismą. Į savo 
gyvenimo pabaigą Mahometas 
vis labiau persiėmė politine 
aistra. Religinė idėja turėjo 
jam pasitarnauti šio tikslo sie
kiant. Taip naujo tikėjimo 
skelbėjas — pranašas tapo 
daugiau karo vadu, Įstatymų 
leidėju ir politiku, kuris suge
bėjo pagal savo principus su
kurti naują visuomeninę tvar
ką savo tikintiesiems. Gavęs 
naują “apreiškimą”, jis įparei
gojo savo sekėjus į “šventąjį” 
karą, t. y. visomis priemonė
mis kovoti su priešingom isla
mui religijom.

Ir nusisukdavau nuo tų, ku
rios norėdavo retkarčiais pasi
vaidenti, pasirodyti, tarsi norė
damos būti pašauktos atgal, 
ar apgailėtos. Tačiau jų neno
rėjau. Tik šį vakarą sėdžiu 
čia, viena, ir kažką mąstau. 
Tarsi patinginiaudama. - Tarsi 
būdama per daug pavargusi ir 
negalinti daugiau pajudėti. Ir už jų. Lyg bijodamas. Gal nuo 
pati stebiuos. Pati savęs nega
liu suprasti.

Mano dienos bėgdavo šuo
liais, ir tuo labai džiaugdavaus. 
Kad tik greičiau, kad tik grei
čiau viena baigtųsi ir ateitų 
kita, gal truputėlį kitokia už 
aną. Kad laikas nestovėtų vie
toje, bet tekėtų greitai, grei
tai. Ir nors tos dienos būdavo 
vienodos, tačiau žinodavau, 
kad jau kitos, kad anos sugrą
žinti negalima. Ir būdavo ge
riau.

Gal būt laikas tekėjo taip 
greitai, ir aš nesuspėjau apsi
dairyti. Tik šiandien pama
čiau, kad pražilau, pasenau ir 
nedaugiausia dienų beliko ke
liauti. Gal dėl to sustojau mi- 
nutėliai pasidairyti. Ir susi
mąsčiau. Gal dėl to ir panorė
jau pasižiūrėti ne tik į dabar 
einantį gyvenimą bet ir į tą, 
kuris kažkada buvo mano, ta
čiau laiko srovė nusinešė su 
savimi ir niekuomet man ne
grąžino.

dą (penkis kartus į dieną vei
du Mekos link), pasninką nu
statytu laiku, vargšų šelpimą 
ir kelionę į Meką bent vieną 
kartą savo gyvenime-

Po Mahometo mirties (632 
m.) jo įpėdiniai, vadinami ka
lifai, užkariaudami kaimyni
nius kraštus, labai sparčiai iš
platino mahometonišką tikėji
mą. Dešimčiai metų vos praė
jus, jų valdžioj buvo ne tik vi
sa Arabija, bet ir palestina, 
Sirija, Egiptas, Persija. Isla
mas žengė nesulaikomai. Bi
zantijos imperijai buvo atplėš
tos gražiausios provincijos. 
Krikščionybė tuo metu, užsi
ėmusi doktrinaliniais ginčais,

EREZ. EISENIIOWERlS savo 66 metu sukakčiai spalio 13 susi
laukė kalnus tokiu sveikinimu.

Už lango vėsi naktis. Ruduo. 
Tačiau nemėginu uždaryti lan
go. Juk tuomet negalėsiu ma
tyti žvaigždžių. Tačiau dar nė
ra taip šalta, kad ruduo įsaky
tų užverti langą. O šiandien 
žvaigždžių,, veik nesimato. Tik 
tamsūs debesys vienas po kito 
slenka. Ir mėnulis pasislėpęs 

rudens sušalęs ir apsiklojęs 
debesimis. Tik retkarčiais pra
siskleidžia, lyg kokia užuolai
da atsiveria, tąj, vėl užlenda 
kažkur, Ir nematau.

Papučia vėjas. Praveria 
užuolaidą, kuri tarsi norėdama 
pasipriešinti ir neįleisti į vi
dų, išsiskečia. Tačiau greitai 
pabėga į šoną. Pro palikusią 
erdvę praslenka mano akys. 
Žiūriu į ten ilgai. Ir nematau 
nei žvaigždžių, nei dangaus 
skliautelio. Tik dienas... die
nas. Tas, nuo kurių pavargau 
ir sustojau šj vakarą, nenorė
dama toliau keliauti. O jos ei
na. Eina, palikdamos visai 
nuošaliai mane.

Pro užuolaidos krašteli ma
tau ir save anose dienose ir 
niekaip negaliu atpažinti. Tar
si vaiduoklis būčiau. Tarsi ne 
aš. Nepažįstu ne tik savo vei
do, bet ir galvojimo. Ne, bet 
negalėjau taip daug pasikeisti?

Ir kai šį kartą man pasivai
dena anos, neparšaukiamos

Mes susitikome bažnyčioje. 
Lyg būtų neįtikima? Tik jo 
nemačiau ir nežinojau, kad 
kažkas mane sekė akimis. Ir 
būčiau netikėjus, jei nebūtų 
buvę Algirdo žodžiai. O gal ge
riau pasakius — žinojau. Ir 
matydama daug žmonių, jau
čiaus kaip sugautas vagis, ku
ris nežino, kas jį seka.

Aš giedojau per tas mišias. 
Keista, bet negaliu dabar pri
siminti, ką giedojau. Norėjau 
būti garsi dainininkė. Norė
jau, kad visi mane žinotų ir 
gerėtus. Bet juk tai nebuvo 
tuščias noras būti gerbiamai? 
Juk iš tiesų, aš nesėdėjau su
sidėjusi rankas ir nelaukiau, 
kad savaime būčiau garsi. Tiek 
dirbau. Ar gi galėjo būti nusi
dėjimas, jeigu norėjau pama
tyti savo darbo vaisius? Ar gi 
aš galėjau būti kalta, jeigu pa
likau visa nuošaliai, kad ma
no svajonė išsipildytų? Juk 
tiek daug dalykų turėjau atsi
sakyti. Tiek daug paaukoti. 
Kitaip, visos šios dienos eitų 
veltui.

Stebėjaus, kai man kalbėjo, 
kad negalima per daug ilgai

ISLAMO GRĖSMĖ EUROPAI
Užvaldę artimųjų Rytų plo

tus, šiaurinį Afrikos pakraštį 
ir įsitaisę šeimininkauti Vidur- 

arabai pradėjo 
skverbtis ir į pačią Europą, 
šiaurės vakarinėj Afrikos daly 
arabai, sumišę su vietiniais 
gyventojais "berberais- sudarė 
rasę, vadinamą maurais. Persi
kėlę per Gibraltaro sąsiaurį, 
nesulaikomai smelkėsi pirmyn, 
pasiekdami net baskų kraštą 
Ispanijos šiaurėj. 731 metais 
jų būriai persikėlė per Pirenė- 
jų kalnus ir, užėmė dalį Pran
cūzijos, pasiekė net Loiros 
upę. Pagaliau tik suvienytos 
frankų karalystės jėgos, vado
vaujant Karoliui Marteliui, lai
mėjusios mūšį ties Poitiers 
(732 m), sulaikė veržlių ara
bų bangą, nors ir iš Ispanijos Ir 9 ir 10 amžiuje Europa tu
jų išstumti nepajėgė.

Pietryčių Europos sparne 
arabai taip pat pavojingai gra
sė, puldami Bizantijos imperi
jos sostinę Konstantinopoti. 
Vieno šimtmečio laikotarpyje 
arabų galybė taip išaugo, kad 
senąją Romos imperiją, jei ne 
gyventojų skaičiumi, tai terito
rijos platumu buvo tikrai pra
lenkę. Dėl to pavojaus Euro
pai susidarė visai rimtas, pri
vertęs konsoliduoti visas apsi
gynimo jėgas.

Pavojus buvo ne vien mili- 
tarinis, bet taip pat ir religinis 
ir nemažiau kultūrinis. Suny
kimas didelio skaičiaus katali
kiškų vyskupijų, bažnyčių ir 
tikinčiųjų arabų valdomuose 
kraštuose pakankamai bylojo 
apie islamo laikyseną kataliky
bės atžvilgiu. Turėdami tikslą 
užvaldyti pasaulį, arabai siekė 
taip pat ir kultūrinio jam vado
vavimo. Iš antikinės kultūros

sustoti tik prie vienų dalykų. 
Negalima sustoti, žiūrint į vie
ną taškelį. Reikia mokėti ma
tyti visą akiratį, tuomet ge
riau suprasi. Tuomet žinosi, 
ko ieškai. Tik jie nesuprato, 
kad aš seniai žinojau. Arba — 
galvojau žinoti.

Pradėdamas naują darbą, ti
kies ko nors geresnio negu tu
rėjai. Kitaip nepradėtum jo. 
Ir galvoji, kad gerai padarysi. 
Tvirtai tiki, žinodamas, kad 
kitaip iš tiesų negalėsi dirbti. 
Tad ar aš galėjau nusikalsti, 
tikėdama ir dirbdama?

Ir kai išėjus iš bažnyčios, ne
pažįstamas, tamsiais plaukais 
vyriškis man kalbėjo pagyri
mo žodžius, aš tik šypsojaus 
ir dėkojau. Ar galėjau daugiau 
sustoti ties juo? Juk buvo ir 
daugiau panašių, kurių net 
veidų sekantį kartą negalėjau 
atsiminti. O buvo daug. Tik 
žodžiais netikėjau. Ir retkar
čiais turėdavau 
klausyti, norėdama žinoti rei
kiamą atsakymą. Juk pasakius 
žodį, kuris ne čia priklausytų, 
būtų didžiausias užgavimas. 
Pagaliau ar to būtų užsitarna
vęs žmogus, kuris norėjo man 
.būti geras? Ar jis kaltas, kad 
atsirasdavo ir daugiau, kurie 
man kartodavo tuos tuščius, 
nors ir gražius žodžius, patys 
tikriausia žinodami, kad nors 

rėjo daug vargo besigindama 
nuo jų užpuldinėjimų. Iš pri
gimties tvirtus, ištvermingus, 
karingos dvasios ir pilnus drą
sios rizikos arabus, be to, dar 
stiprino islamiško tikėjimo į- 
pareigojimas nešti ta. tikėjimą 
kardu. Jų vyriausi karo vadai, 
kalifai, buvo kartu pranašo 
Mahometo įpėdiniai- atseit, ir 
tikėjimo vadai. (Bd.)



OyĮįje

PASTATYDINO NAUJI KOPLYČIA

l’ROF. JUOZAS ERETAS kalba Vokietijos lietuviams.

LIETUVIŠKOS DAINOS SPAUDŽIA MAN AŠARĄ

Hamiltonietis

raštų pirmoji knyga

Kaina $5.50

Gaunama

OA

knygynuose ir pas knygų platintojus.

GAL ŽINOT, KUR TOJI MOTERIS?

Administracija

Kai ten mes nuvykom, jau 
dalis programos buvo atlikta. 
Worcesterio sąjungiečių cho
ras turėjo pravesti meninę da*

Keistenybiy 
pasaulyje

FOODPARCELS FOR LITHUANIA, LATVIA, RUSSIA 
DELIVERY GARANTEED BEFOR CHRISTMAS

pinigių. Jie įskaitomi už paskutinį tomą, o už pirmas 
penkias knygas reikės mokėti tik po $4.00.

Visose sritys* Eretas reiškė
si su didele energija ir su di
deliais organizaciniais gabu-

Worcesterio Moterų S-gos 
5 kuopos choras, vedamas G. 
Kaneb, rugsėjo 24 buvo nuvy
kęs į Hudsoną, Kristaus Kara
liaus parapijos salę. Ten yra 
prisiglaudusi prie amerikiečių 
parapijos sąjungiečių 45 kuo-

| Lietuvos gyvenimą Eretas 
Išjungė tada, kai maža kas 
betikėjo Lietuva; kada ėjo žūt
būtinė kova dėl Lietuvos vals
tybinės ateities. Eretą patrau
kė j lietuviškus reikalus as
meninis jo kontaktas su lietu
viais studentais, kurie pirmojo 
karo metu mokėsi Šveicarijoje. 
Nuo 1918 jis stojo aktyviai 
dirbti Lietuvai. Po propagan
dos pačioje Šveicarijoje Ere
tas buvo pakviestas 1919 pra
džioj dirbti prie Lietuvos at
stovybės Berlyne, o tų metų 
pabaigoje Kaune jis buvo jau 
užsienių reikalų ministerijoje 
patarėjas, čia suorganizavo 
spaudos biurą, prie jo telegra
mų agentūrą Eltą ir, buvo jos 
pirmasis direktorius-

Lenkam užėmus Vilnių. Ere
tas stojo savanoriu į pirmą 
pėstininkų pulką ir buvo to 
pulko vado K. Škirpos adju
tantas.

Nuo 1922 perėjo į visuome
ninį gyvenimą, čia pajuto dau
gelis organizacijų jo ranką. At
gaivino Blaivybės draugiją ir 
įsteigė jos laikraštį Sargybą; 
padarė iniciatyvą suorganizuo
ti vaikam į angelaičius. Su K.

mingos kelionės.
Apskričio suvažiįvimas

N. Anglijos ir Maine ALRK 
Mot Sąjungos apskričio suva
žiavimas įvyks spalio 28 Hud- 
sone, Mass. Kristaus Karaliaus 
parap. salėje (po bažnyčia).

T. JtTKGIS GATLU aS, lietuvio pranciškonu provincijolas, kalba St. Catberine koplyčios pašventinimo iš. 
kilmėse. -

NIAGAROS PUSIASALIS, 
ONTARIO „

mats. ■ ■
Tie sugebėjimai leido jam 

kiekvieną klausimą pirma iš
studijuoti, suplanuoti k, svar
biausia surasti žmonių planam 
vykdyti, įtraukti į vykdymą 
kitus.

Masėse mokėjo rasti pasise
kimo ugningom, kartais pate
tiškom, kartais sarkastiškom, 
bet visais atvejais vaizdingom 
kalbom. ,

Spaudoje* publicistikoje (sa
kysim, “XX amžiaus” Hispa- 
nus) kreipė į save skaitytojo 
dėmesį, pateikdamas faktus, 
patrauklia forma, kontrastais, 
paradoksais, pailiustruodamas 
diagramom* paveikslais.

Mokslo veikaluose operavo 
pirminiais šaltiniais, labiau im
ponuodamas tose vietose, kur 
nagrinėjamą dalyką galėdavo 
pastatyti plačioje istorijos į- 
vykių panoramoje ir juos gre
tinti paralelėm ar kontrastais.

Ali those priccs are linai. Soviet duty includerf.
Nothing morc to pay.

We guarantec dellvery before Chrisimas If thc parccl nrrfcrcd 
on or heforc 18 of Octobcr. Those pareds are sent dlrcktly froni

lė pozavo skulptoriui. Muziejus 
susirišo su skulptoriaus gim
tuoju miestu, bet miesto bur
mistras Bartholdi šeimos įpė
dinių daugiau nerado. Vienas 
tos šeimos įpėdinis gyveno 
Amerikoje, Newarke, N. J., ir 
mirė 1948 m. Jei susiras tokia 
moteris ir įrodys, kad tikrai 
giminės palikuonė, tai jos lau
kia išgarsėjimas visoje Ameri
koje- bus praverti ir Holly- 
woodo filmų vartai. Ieškoma

Ją sudaro skaitytojų mėgstamieji dalykai ŠIAUDI
NĖJ PASTOGĖJ. ŽENTAS IR RAGANIUS. Knyga turi 
400 puslapių. įrišta kietais kolenkoro viršeliais.

solo pašoko baletą, akompo- 
nuojant Valinskienei.

Dalyvių buvo apie 500 as
menų: prancūzų, italų, ameri
kiečių ir dalis lietuvių. Atsi
liepimai labai gražūs.

Gražiai pasirodė mergytės. 
Jų programėlę paruošė 5 kp. 
vicepirm. Stanelienė.

Vaišės buvo suruoštos visai 
publikai, ne tik programos da
lyviams.

Ar patiko?...

čioj ir jas jau turėsime kas 
sekmadienį.

— Opiausias klausimas, — 
atsakė. — Bet dejuoti negali
me. Nors žmonės ir labai išsi
mėtę, laikomės neblogai. Or
ganizacijų netrūksta, o jos į- 
neša daug gyvybės į visuome
ninį gyvenimą. Kultūriniai pa
rengimai, minėjimai iki šiol 
ėjo pilnu tempu. Mokyklos 
reikalas kiek sunkesnis. Turi
me apie 70 mokyklinio am
žiaus vaikučių. Dėl nepaprasto 
išsimėtymo bei transporto 
sunkumų pernai turėjome dvi 
mokyklas: St. Catharine, prie 
kurios prisijungė ir Niagara, 
ir antroji mokykla veikė Wel- 
lande, kur gražiai praėjo ir 
aukšt. lituanistiniai kursai. 
Duok Dieve, kad ir šiemet taip 
sektųsi. Labai daug šiame rei
kale altruizmo parodė ne tik 
mokytojai, bet ir atskiri as
menys pasiimdami labai sun
kią vaikų suvežiojimo naštą.

Parcel "Mised”
5 Ibs. lard in cans
5 Ibs. sugar
5 Ibs. rice
3 Ibs. coffee
ONLY $31.50
$32.50
$21.50
$19:00
—$19.50

sakote. Man atvykus ir radus 
T. Barnabo Mikalausko, OFM, 
jau padarytus planus tuojau 
pradėjau juos vykdyti.

— Buvo opus reikalas 
šiai visuomenei turėti lietuviš
kas pamaldas kas sekmadienį. 
Jas laikėm bažnyčios rūsyje ir 
tik porą kartų mėnesyj. Be to, 
visam pusiasalyj neturėjom 
salės net paprasčiausiam susi
rinkimui. Šį būtiną reikalą 
gerai suprato Tėv. Provincijo
las ir teikė visokeriopą para
mą. Ačiū jam! Kaip girdėjote, 
aukų iš vietos žmonių nėrin- 
kome, nes buvo šešių mėnesių 
streikas, bei kitos priežastys. 
Džiugu buvo matyti tuos, ku
rie suprato mūsų pastangas ir 
atskubėjo į darbo talką. Dabar 
turėsime 300 žmonių koplyčią 
—salę, kas sekmadienį pamal
das bei visus kultūrinius pa
rengimus savoj vietoj.

— Girdėjau iš žmonių, ir 
Tėv.. Provincijolo pamoksle 
užsiminė, kad pats čia daug

Visi žino garsiąją Amerikos 
Laisvės statulą, kuri stovi- į- 
plaukiant į New Yorko uostą. 
Statulą padarė skulptorius 
Frederic Auguste Bartholdi, 
prancūzas. Jam statulos mode
liu buvo — pozavo jo paties 
motina. Pats skulptorius gimė 
1834 m. Colmar, Alsace, mirė 
1904 m. Paryžiuje.

Dabar Amerikos Imigracijos 
Muziejus, kuris statomas Lais
vės statulos papėdėje, sumanė

kada pateksime į vaikų darže- suieškoti ką nors iš skulpto- iki lapkričio 22, iki Padėkos
]J?’’ riaus giminių- kurių proseno- dienos.

praei- Dšoetka 1922 įkūrė Lietuvos riose nebūtų buvę Ereto. 
pačios, Sporto ir Gimnastikos Federa- 
vojan- Kitais metais dėjosi prie

z ~Sporto Lygos organizavimo.
toąriė- 1022 kaimo jaunimo pa

vasarininkų sąjungos pirminin- 
ar ld- kas. Tik 1928 perdavė juos 
jiiįųtr dr- J. Leimonui. Ketveris me- 
g*. Bėt tas žbuvo Katalikų Veikimo 

Centro valdyboje ir kt.
' Dar 1922 priėmęs Lietuvos 
pilietybę, datyvavo ir politiko* 
je — buvo išrinktas į seimą 
krikščionių demokratų sąraše.- 

Moksle - nuolatos reiškėsi 
nuo pat universiteto įsteigimo 
1922. Ir tai buvo jo pagrindi
nis darbas. Jis buvo teologijos 
—filosofijos fakultete vokiečių 
kalbos bei literatūros profeso
rius. Kai organizuotis pradėjo 
Lietuvos katalikų universite
tas, Eretas buvo tarp tų pa
grindinių organizatorių. Pri
dėkim dar spaudą, Katalikų 
Mokslo Akademiją, katalikų 
mokslininkų bei mokslo mėgė
jų suvažiavimus bei jų darbų 
leidinius, jaunimo akademines 
organizacijas, visokius minėji
mus — maža buvo sričių, ku-

Centro dvasios vadas kun. 
V. Valkavičius pristatė G. Ka
neb publikai ir pavedė vado
vauti tolimesnei programai.

Choras pirmoj dalyje sudai
navo tris daineles: Rausvuose 
rytuose, Šlama šilko vėjas ir 
Kaip gi gražus gražus.

Dainuojant antrą dainelę, 
Gintarė Repšytė ir Dalia Ma- 
čytė pašoko baletą, pritaikytą 
tai dainos melodijai.

Antrą dalį užpildė kun. V.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, su visomis upė
mis. ežerais, kalnais, miestais ir miesteliais — puiki prie-

— Jūs, pranciškonai, varot 
gilią vagą spaudoj, šiemet ati- 
darėt ir lietuvišką gimnaziją, 
Toronte įsteigėt didelę parapi
ją. Kaip jūs čia, pašonėj, atsi
rado! ir kokie jūsų planai?

— Planai labai paprasti: 
Dievui ir Tėvynei — ištarė 
nusišypsojęs. — Esame čia, 
nes esame pranciškonai. Jo 
Eminencija Toronto kardino
las McGuigan dar prieš septy
nerius metus mums pavedė šį 
pusiasalį. Ši parapija— misi
ja — 30 mylių diametro api
ma Wellandą, Port Colburną, 
Niagara Falls Ont., neskaitant 
mažų miestų, ir St. Cathari- 
nes. Pamaldas laikome Wel- 
lande, Niagaroj, Buffalo ir čia, 
St. Catharine. Vienur vargsta
me salėse, kitur bažnyčioj, o 
čia, ačiū Dievui, savoj jkoply-

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA —
Leidykla dar turi keletą pilnų komplektų. 1—VIII tomai.
Užsakymai priimami.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS

Paskaitęs spaudoje apie iš
kilmes Št. Catherine, 75 Rolls 
Avė., pranciškonų vienuolyne, 
ir aš, hamiltonietis, užklydau 
pasidairyti

Sutikęs šioj apylinkėj apaš
talaujantį Tėv. Juvenalį įdau
bą, OFM, tuoj už rankovės į 
šalį ir prie reikalo.

— Na, nepasigailėk man po
rą klausimėlių atsakyti, —pra
bilau.

Jiems priklauso didelė padėka. 
Šiemet vaikučių skaičius daug 
didesnis ir, tikimės, mokykla 
veiks dar sklandžiau.

— Norėčiau dar pasiteirau
ti kai ko, — įsiterpiau. —Per
nai vasarą čia buvau. Atrodė 
pasmerkta likvidacijai. Man nė 
mintin neatėjo, kad pranciško
nai čia dar statys koplyčią — 
salę. Galiu paklausti, kaip tai 
padarėte?

— Tiesa, taip atrodė, kaip

Valkavičius su daina ir smui
ku ir mažu orkestru.

Solo “Avė Maria’ sugiedojo 
Mik- Low, akomponuojant Va
linskienei.

Trečioj dalyje vėl moterų 
choras dainavo: Yra šalis, Vai 
niekur nėra, Jis ne mano bus.

Baletą pašoko Gintarė Rep
šytė, Dalia Mačytė* Julė Pau- 
liukonytė, Dana Pauliukonytė, 
Lilija Gedvilaitė, Kristina Ka
valiauskaitė ir Saulutė Staš- 
kaitė.

Ketvirtą dalį užpildė Kar. 
Palevičiutė, sugrodama akor
deonu pora gražių dalykų.

Toliau kun. V. Valkavičius 
su savo orkestru pagrojo lie
tuviškų melodijų.

Moterų choras sudainavo: 
Oi močiut motinėle, Gimtinė, 
The Rosary* Miškas. Po pirmos 
dainelės Rimutė Repšytė dek
lamavo eilėraštį “Grįšiu grįšiu 
į tėvynę”- Saulutė Staškaitė Parcel •‘Christmas SpectaP 

5 Ibs. lard in cans
5 Ibs flour (Finest Quality) 
5 Ibs. sugar
1 Ip. chocotate
1 Iv. svvccts
1 Ib. raistns
12 Chrlstmastree candlcs 

ONLY $30.00
Parcel A — 20 Ibs sugar 
Parcel B — 20 Ibs flour 
Parcel C — 20 Ibs rice 
Parcel D — 18 Ibs lard

— Taip, geriau apie tai ne
kalbėti. Staliaus ir mūrininko 
darbu kunigystės nepažemi
nau: orą et labora!

Būčiau dar klausęs, bet tele
fonas nutraukė mudviejų po
kalbį. Padėkojęs, grįžau susi
mąstęs. Tik tokia šv. Pranciš
kaus dvasia, altruistišku darbu 
ir triūsu mes pajėgsim išlaiky
ti tikėjimą ir lietuvybę tremty-

monė tėvynės pažinimo mokslui.
Sieninis, suvyniojamas $4.50 

Sulankstomas, knygelės formos $3.50
Ar mokiniai juo aprūpinti?

So — do not walt — order NOW Phone — Write or Coli 
prrson at TAZAB of LONDON.

10 East — 39 Street. New York 16. N. Y. TeL: MU ŪBI

Veržlus Ir kovingas. Ereto 
priėjimas prie gyvenimo, ypa
čiai visuomeninio, gamino jam 
priešu.

Jie buvo gal dvejopi- Tai 
buvo tautininkų režimas, nepa
lankus katalikų veiklai, kurio
je daugiausia Eretas reiškėsi. 
Nebuvo palankūs jam ir tie 
veikėjai ar nieko neveikėjai, 
kurie nemėgo dinamikos ar 
kurie dairėsi labiau į rytų dva
sią. Tautininkų laikais pavasa
rininkų kongresėlis baigėsi 
Ereto, Dovydaičio suėmimu ir 
pasodinimu įkalėjimą. Nuo to 
laiko ilgą laika Marijampolės 
kalėjimą aplinkiniai ir vadino 
katalikų akademija. Eretui 
baigėsi dar nelaimingiau* kad 
jis buvo ilgesnį laiką atleistas 
visai iš universiteto, paskiau 
grąžintas labai žemu laipsniu.

Sovietam atėjus į Lietuvą, 
Eretam pasisekė vargais nega
lais pasinaudoti repatriacija; 
Vokietijoj laimė dar sykį šyp
telėjo, kad pateko ne į kacetą, 
bet į Šveicariją. Atgavęs pilie
tybę dabar gyvena savo tėvų 
mieste Bazely. Gyvena su li
kusiais dar šeimos nariais — 
dukrom, kurios visos rodė di
delius palinkimus į meną if 
yra lietuviškai išaugintos. Išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo prieš 
porą metų tik pati O. Jekaity- 
tė - Eretienė, kuriai sunku 
buvo pakelti gyvenimas be Lie
tuvos ir lietuvių.

Prof. J. Eretas dabar savo 
senojoj tėvynėj yra išlaikęs ir 
savo energiją ir savo pasiryži
mą padaryti Lietuvai- kas yra 
galima dabartinėm .sąlygom. 
Jis rašo straipsnius, brošiūras, 
skaito paskaitas, keldamas 
šveicariečių palankumą Lietu
vai, budrumą prieš bolševizmo 
grėsmę Europai. Tai vienas iš 
nedaugelio gyvų kovotojų ana
me šveicariškame fronte.

O vienas iš jo didelių dar
bų ateitininkų ir katalikų šei
mai bus jei rengiama mono
grafija apie St. Šalkauskį.

Su simpatija stebint prof. J. 
Ėreto tebegyvą veiklą, galima 
tik apgailestauti, kad ir jis jau 
susilaukė 60 metų. J.B.

P. G. Kaneb gražiai paaiš
kino kiekvienos dainos reikš
mę angliškai, nepamiršdama 
paraginti lietuves rašytis į 
kat. mot. sąjungą. Taip pat ji 
kreipėsi į vietinius kunigus, 
prašydama tą reikalą remti* 
kad lietuvės sąjungietės gy
vuotų.

Po skanių vaišių skubėjom 
namo.

Centro dvasios vadas kun. 
V- Valkavičius atėjo į autobu- 

Per vaišes atsitiktinai teko są mus išleisti ir palinkėti lai- 
išsikalbėti su viena kita lietu
ve iš Hudsono. Viena kalbėjo:

Gražios lietuviškos dainos 
spaudžia net ašaras— toks di
delis ilgesys degina savojo 
krašto- Matyt, kad jūs ten 
Worcestery esate kaip antra 
Lietuva.

prakaito įdėjai, kaip Šventas 
Pranciškus: minkei molį, mai
šei cementą, kalei, dažei...Vienas Oklahomos pilietis 

nusižudė, palikdamas raštelį, 
kad jis norįs patikrinti “teori
ją apie sielų persikėlimą iš 
vieno asmens į kitą”.

Mexico miesto elgetos nuta
rė neimti mažesnės išmaldos 
kaip 10 cn.

Miami vienas elegantiškas 
viešbutis kambariuose įrašė, 
kad svečiai prašomi pasiimti 
rankšluostį atminimui.

Paryžiuje iškasė iš praeities 
įstatymą, kad Paryžiuje už
drausta namuose vištas laiky
ti, bet vieną ar dvi tai galima.

Egipte ryriausybė išleido į- 
sakymą, kad per metus ding
tų vyro rytietiniai drabužiai.

Žymus Chilės poetas Pablo 
Neruda yra komunistas, bet 
jam vis nesiseka su himnais 
komunistų įžymybėm. Pirmiau

sia jis parašė odę Trockio gar
bei, bet netrukus po to Troc
kis buvo išvytas ir užmuštas. 
Kitas jo himnas buvo skirtas 
Chilės komunistų vadui Vide- 
la, kuris buvo nuverstas, ne
praslinkus dviem^ savaitėm nuo 
tos odės paskelbimo. Paskui 
iŠ eilės ėjo Berija, kuris tuo
jau ir buvo nužudytas. Stali
nui tai buvo prirašęs daug 
himnų. Dabar paskelbė jau 
himną Bulganinui. Ar tai bus 
ženklas, kad ir Bulganinas tu
rės iškristi?

Politinis premetymss
Komunistinės Vokietijos pir

mininkas ir partijos sekreto
rius lankė viešąsias įstaigas. 
Kai aplankė vaikų darželį, ve
dėja prašė 1000 markių nau
jom lovytėm parūpinti. “Nega
lima”, atkirto ministeris pir
mininkas. Aplankė ir kalėji
mą. Apžiūrėjęs min. pirminin
kas tuojau pareiškė, kad pa
skirs 100,000 markių kalėji
mo gyvenimui pagerinti. Sek
retorius nustebo ir klausiamu 
žvilgsniu pasižiūrėjo į min. 
pirmininką. Tas tuojau paaiš
kino: “Ar tu manai, kad mes



lai

BALTIMORES ŽINIOS

židiniai

gando ir iškrėtė jam ne

SIUNTINIAI IMIUNCIAMI KASDIEN.

O.F. M. Šie ąffiiidai skiriami 
ypatinga intencija už likusius 
ir vargstančius Lietuvoje, kad 
Dievas palengvintu jų gyveni
mo sunkią naštą kad jie pasi-

............ _____ ...... ..... ... .. ^parapijos m<r 
*v. Alfonso įsfoyfiojo 40 geležinės uždangos. Visas tas ' kyklos salėje spatio 30 d. į- 
tiandų atlaidai |yyks spalio žinias jis pranešinėja per radi- vyks naujausių madų paroda, 

ją, perspėdamas kiekviena bu- kuria rengia parapijos sodalie- 
dėti. Norintieji išgirsti įdo- tės.Bus rodomi moderniausi ir 
mių žinių, pasiklausykite WB- naujausioj mados moterių dra- 
AL radijo stoties. Jis paduoda bužiai. Pradžia 8 vai. rak. Va- 
vėliąusias žinias ir iš Lietuvos, dovauja A. Strimeikiūtė. Balti-

vieną -tašką. Žmoma 
fintrachtas, Amerikos meiste
ris, jau nebe pirmykštis, nete

ikęs daugelio žaidikų, pakeitęs 
juos prieaugliu, kuris senųjų 

ggaĮ ir . neprily gsta, bet turi 
ateitį.

gausiai 
ir eiti 
ir vaka-

GEORGE L. DECKER, JR. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SALLE ST.
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FRanklin 2-7300

TO PLACE

HELP W. MALĖ

ži-
ViHinis

HELP W. FEMALE

Parapijos vakariai

Naar Home!

LIETUVIŠKI SŪRIAI

MASPETH. N. Y.

Understandng of English and 
ability to read Blue Prints,

Why Traralf 
Whon Yov Can Work

vyks naujausiu madų paroda, 
kurią rengia parapijos sodalie- 
tės. Bus rodomi moderniausi ir 
naujausioj mados moterių dra
bužiai Pradžia 8 vai. rak. Va
dovauja A. Strimeikiūtė. Balti- 
morės lietuviai pirmą kartą 
ruošia tokią parodą. Tikimės, 
kad pasiseks. Pas R. Klišytę 
bilietus galima įsigyti jau da
bar. Kviečiami visi, užtikrina
me, kad visiems patiks įdomi 
ir įvairi madų programa. ~

Jonas Obolttiis

Boginnors comidered 
CALL

In modern, new branch officc 
Congenial Associates 

Permanent position \vith 
escellent employe advantages

Escellent Opportunityl 
Immediate Opening —

MACHINIST

AKLA MERGYTE lipdo i§ mo. 
lio žaisliuką Philadelphijos ak. 
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PATIKIMIAUSIA IŠTAIGA SIŲSTI SIUNTINIUS | SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ, Lteterą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus, ap
mokant čia muitą ir kuri garantuoja pristatymą, tai daugel) 
metų žinoma firma PARCELS TO RUSSIA, INC. (turinti SSSR 
leidimą), Raliuota INTURIST, Maskvoje, rinkti muitus čia vietoje.

Praktiškai galimu M<|a<l vlivk.-wv-nnu.il Ir d*v*ti <fr.->l>u£iut. vnlgonil'-jl pro- 
4nMui. IvalrfL* vnirtn:: — Strej.tomiHn. p.-nirilin. IUi>»*<P.n ir kiti. ■•r« pafttu. 
Pristatoma laike 7-10 dienu.

Naujiena: Dabar galima siųsti “ANTI-POLIO SERUM” 
Mee 9srantuo|am prlirtatyma ir gavimu udreeato paratu patvirtinto pakvitavimo.

Siunčiame iluvu?^ m**ina«. .akorrf'l-mn. a •«in —» --‘-mae maAinelee 
Įvairiomis kalbomis. DABARTINIS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1598 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN 16, N. Y. 

: <Ųt kampo buvusios vietosi. Tel. INgenol 7>6445. INeersol 7-7272
—a r>in»t*(.vu» m>mn Apytink^jc pakankamo! vietos poetatyti

SlltMiui'btUun. Jataiįn sttSaryte kasdien ir Mtkmadi-.alaie nuo V vai. ryto «hi

Kalbėjo Stasys Pilka
Rūgs. 30 d. atsilankė pas 

mus Stasys Pi’ka ir kalbėjo 
apie vaidinimus. Jis ypač pa
brėžė, kad vaidinimai Ameri-

HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819

LUSTER CORP. 
OF AMERICA 

LAffayatfo 3W33 
For Information

nemalonią staigmeną. Didžba- 
lis II buvo tik gynikas ar sau- 

’ r gas, nors iki statisto rolės ir 
p- jis nenukrito. Gynimas dirbo

gerai, nors turėta ir geresnių 
įgį dienų. Vartininkas Shiflet sa-

vo neužtikrintu poziciniu žai- 
Vi; dimu buvo Įvaręs visiems ne-

;. mažai baimės, jis nepergud-
liausią išvaizdą sudarė. Gal ir 

sįS be reikalo buvo pakeistas Sa- 
veikis. Vaitkevičius šį kartą 
kiek šlubavo, jautėsi netikru- 

feį--mas. žinoma, nereiktų pamirš- 
ti, kad jis prieš save turėjo 

W bene geriausią Amerikos kraš- 
tinį puoliką, su kuriuo šiaip 
jau neblogai susitvarkė. Mile- 
ris. nors ir padarė kebas tak- 

BJaidas, buvo užtikrintas.
i šnekant, tokios gynikų 
bet kuris New Yorko 
galėtų mums pavydėti.

ai saugai, Wells ir Jokū- 
atpylė nemažai mylių, 

įbavo paduodami- Ypač 
ličiui nepakenktų pora 
ų savaitėje paspardyti

IJMuvHki nArtal, KvmlnBmi Miehisaa %-aMybčJr yra ivic*i 
nr* jir atgabenami Kktnv»K

Gydytojai sako, kad maitinimasis plenHkah produktais, ypač sūriu, 
stiprina žmogaus sveikata ir ilgina jo amžių.

Petro IAsausko krautuvėje (prie* Maspetho lietuvių bažnyčiai taip 
pat galite gauti lietuvHkm doamn, tikrų MetwvHk« deirų ir Avie. 

Jių, tiesiai H farmoa atvežtų kiaulinių.
Petro Lisausko krautuvėje gaunami tik *vie<i produktai,

PETRAS
(U.09 CLINTON AVENUE

Mūsiškiai išėjo kovoti tokio 
sąstato: Shiflet; Vaitkevičius; 

' Mileris; Wells, Arens, Joktr 
^^■'■baitis; Dubauskas (antrą kėli- 

■gg^5'-nį Didžbalis H), Remėza, Ro- 
berts, Bileckis, Gražys. Jau 

’ pirmose žaidimo minutėse mū- 
siškiai žiūrovams imponuoja. 
Gražys pataiko ir jau 1:0. Prie- 

11^%. šininkas tuo tarpu iš eilinių 
progų pasiekia du įvarčius ir 
baigia kėlinį 2:1 savo naudai, 

^5 - Antrame kėlinyje mūsiškiai 
nesnaudžia, štai, po kelių mi- 

IBįB' nu^bi auksinė proga, bet Gra- 
žys iš dviejų metrų šauna į 

’ debesis. Plasiruotą Bileckio 
smūgį geras Eintrachto varti- 
ninkas spėja nusukti į kampi- 
nį. Robertso sunkaus kalibro 

lllp? bomba atrodo sugriaus vartus 
atsimušdama į skersinį. Gelto- 
nai žalieji vis spaudžia, bet be 
kelių kampinių nieko nepasie- 
kia. Bet štai pagaliau ir ilgai 
lauktas išlyginimas. Stabdyda- 
mas pavojingąjį Remėza prie- 

|||fe;• šininko saugas pasigelbsti ran-
ižite. ka ir teisėjas švilpia baudą 

maždaug 18 m. nuo vartų. Se- 
BĘSĮ-: nas vilkas Arensas randa su~ 

darytoje sienoje skylę ir įker- 
£|- ta 2:2. Ir toliau mūsiškiai do

minuoja.
Pavojingas ir geras buvo 

~ Remėza, tikrai vertingas puo* 
tikas. Jis ir buvo abiejų įvar- 
fių iniciatorius. Bileckis gerai 

■ dirigavo žaidimą iš gilumos, 
tuo tarpu kuomet Robertas, 
dviejų žmonių saugomas, nė

šy daug' pasireiškė. Pabudo, atro- 
do, ir Gražys, šiose rungtynė- 
se buvęs "jau žymiai aktyves
nis. Džiuginantis ir Dubausko 

r debiutas dešiniame krašte. Tu-
i rėdamas ' prieš save buvusį

Stuttgarto Kickersų gyniką 
Grossmanną, jo visai neišsi-

C0„ INC.
2211 So. Indiana 

CA 5-5454

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Lietuvių politinės vienybės 

sąjūdis, siekiąs dirbti Lietuvos 
laisvinimui, laikantis didžiau
sios tolerancijos, buvo įkurtas 
praėjusiame savaitgalyje. Są
jūdžio veiklos pagrindas —Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Sąjūdžio įkūrimas 
yra politines grupes atstovau
jančių asmenų pasitarimo iš-

kamuolį. Treningo visiems, aiš
ku, reiktų.

Rezervinė šį kartą nežaidė 
nes dalis žaidikų nesiteikė at
vykti. Pereitų metų istorija 
kartojasi Netik taškai reikia 
atiduoti (0:6), bet klubas dar 
turės mokėti ir pabaudą iš sa
vo kuklių išteklių. Įvykis liūd
nas.

Jaunučiam prieš Eintracht 
teko nusileisti 0:2. Beje prieš 
dvejus metus irgi būta pana
šiai, mūsiškiams tik paskutinę 
vietą užėmus. Sąskaitos suves
tos buvo pernai mūsiškiams 
jau antrą vietą gavus. Atrodo, 
ir šiais metais jaudintis nerei
ktų. IŽU? patyrimo ir fizinio 
lavinimo, kitais metais kitaip 
pasikalbėsime..

Sekmadieni pirmoji ir rezer
vinė (jei teiksis pasirodyti) ke
liauja Newarkan N. J. Far- 
chers Grove Union, N. J. jau 
seniai mūsiškiam yra sunkus 
kovos laukas. Ypač pirmoji tu
rės susiimti. Priešininkas pe
reitą sekmadienį stiprųjį Got- 
schee pasiuntė namo, pasiekęs 
2:0. Matysime po pertraukos 
mūsų eilėse ir Sabaliauską de
šiniajam krašte. Sėkmingo 
“come-back” jam! Jaunučiai 
namie žaidžia prieš Brooklyn 
DSC 12:15 vai.

Krepšinis
Net ir vasarą atostogų netu

rėję, LAK krepšininkai vėl 
pradeda pirmenybes, kurios 
vyks kiekvieną šeštadienį Bro- 
oklyno Eastern District YMCA 
patalpose 147 Mąrcy Avė. Wil- 
liamsburgh. ši šeštadienį 7:45 
vai. LAK žaidžia su Philemona 
BS. Prieš juos pereitą sezoną 
mūsiškiai pirmose rungtynėse 
labai jau smarkiai krito, net 
20 taškų skirtumu. Antrose, 
beje, pavyko atsigriebti, nors 
tik . 3 taškų skirtumu. Lygoje 
dalyvaujančių komandų pajė
gumas, atrodo, bus maždaug 
vienodas. Atletams, norintiem 
išsilaikyti pirmaujančių eilėje, 
reikės smarkiai susispausti.

Atletas 

dava. Pasitarime buvo vienbal
siai priimta Fronto Bičiulių at
stovo Balio Raugo pasiūlyta 
sąjūdžio forma.

Kristaus Karaliaus šventės 
metu, spalio 28 d. ateitininkai 
ir skautai organizuotai daly
vaus specialiai tai dienai skir
tose pamaldose, šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje, 10:30 v. 
ryto. Po šv. Mišių ir bendros 
komunijos, dalyviai rinksis į 
ten pat esančią salę bendrų 
pusryčių, o taip pat išgirs 
šventei skirtą programą. Pa
maldose ir pusryčiuose kvie
čiami dalyvauti šeimos nariai 
ir artimieji.

Lietuvių Bendruomenės me
tinis susirinkimas įvyks gruo
džio 2 d. šv. Andriejaus para
pijos salėje.

Lapams krintant, pirmasis 
šį rudenį šokių vakaras įvyks 
spalio 20 d. šv. Andriejaus pa
rapijos salėje, prie Wallace ir 
19 gatvių. Pradžia 7:30 vai. 
Rengėjai — moksleiviai ateiti
ninkai. Gros havajiečių orkės- 
tras.

Tautinių šokių grupė, vado
vaujama Irenos Karalienės, 
spalio 28 d. pakviesta šokti 
amerikiečių pobūvyje, Reven- 
hill Academy patalpose. K.č.

KAS NAUJO OMAHOS PADANGĖJ
•OMAHA, Nsbr- Rūgs. 27 d. 

Šv. Mišių tarnautojai, kurie 
buvo ištikimi savo pareigoms 
vasaros metu, turėjo metinį 
išvažiavimą į Elmwood Parką. 
Tuojau po šv. Mišių visi tar
nautojai susėdo į atskiras ma
šinas ir išvyko į parką. Viena 
seselė vadovavo vaikam, kelios 
moterys pagamino valgius, gi 
kun. Juozas Jusevičius prista
tė visą maistą ir gaivinančius 
gėrimus.

Vėliau Albertas Sukis atvy
ko su žaislų įrankiais ir moki
no vaikus žaisti. Albertas šū
kis ne tik parke tai darė, bet 
jis ir salėje mokina jaunimą 
žaidimų. Jis turi dvi koman
das. Viena komanda susideda 
iš mažų mokyklos vaikų, kita 
—iš paaugusių, kurie lanko 
aukštesnę mokėją- Pasiseki
mo! Kas dirba i žL džia, netu
ri laiko kitiems darbams, kar
tais blogiems. Albertas šūkis 
moka gerai suderinti naujai 
atvykusius vaikus su tais, ku
rie čia gimė ir auga.

Lapk. 4 d. bus parapijos 
vakarienė. Vakarienę paga
mins tie parapijiečiai, kurių 
pavardės prasideda raide S. T. 
U. V. W Y. ir Z. Bilietai jau 
platinami. Jūlia Swoboda par
davė 50 bilietų viena diena. 
Vėliau bus pasitarimas su dar 
bininkais dėl pačios vakarie
nės. Visas pelnas eis mokyk 
los skoloms mokėti.

WATERBURY, CONN.

Atvyksta smuiko virtuozas
Spalio 21 d., 6 vai. vakare. S**!*!*“* "***>•"

šv. Juozapo salėje, įvyks para- Avo. Brooklyn 21, N. Y. 
pijos choro 33-čias metinis į- 
domus koncertas vad. A. J.
Aleksiui. Programoje daly
vauja, be choro, vietiniai solis
tai ir solistės, vyrų kvartetas, 
mišrus oktetas ir svečias smui
kininkas prof. Izidorius Vasy- 
liūnas ir jo sūnus pianistas Vy
tenis Vasyliūnas. Po progra
mos bus šokiai.

| šį gražų dainų bei muzikos 
vakarą yra kviečiami ne tik 
vaterburiečiai, bet ir iš kitų 
kolonijų dailės mylėtojai mūsų 
tautiečiai. Kvieslys

tiktų gerais katalikais visą gy- 
. venimą. Pagaliau, kad Dievas 

suteiktų Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę.

Amerikos lietuvių lagionie- 
rių išvažiavimas įvyks spalio 
21, sekmadienį, Town Hali. 
8036 Eastern Avė., Baltimore. 
Legionieriai kviečia visus lie
tuvius dalyvauti jų parengime, 
kuris prasidės 1 vai- popiet ir 
tęsis iki 6 v. v. Šiuo išvažiavi
mu atidaromas naujas veiki
mo sezonas. Bus “jaučio kepi
mas” (bull roast) ir kitų ska
nių valgių. Gera proga jau
niems ir seniems pasilinksmin
ti, pasimatyti, pasikalbėti.

Bažnyčios dekoravimas jau 
pradėtas. Naujai nudažytas 
bokštas labai gražiai atrodo.

Parapijos vakariene, įvyku
si spalio 7. labai nusisekė. Visi 

- skaniai pavalgę linksminosi ir 
šoko, nes visiems patiko geras 
orkestras. Kun- A. Dranginis, 
šios vakarienės rengėjas, nuo
širdžiai dėkojo moterims, mer
gaitėms ir vyrams, prisidėju- 
siems su pasišventimu vaka
rienės paruošime. Didelis ačiū 
klebono sesutei Felicijai už 
pagelbą ir patarimus. Klebonas 
padėkojo visiems dalyvavu
siems ir parėmusiems parapi
ją

Pulk. Uitas Amoss kiekvie
ną sekmadienio naktį, 11 vai. 
15 min., kalba per WBAL ra
dijo stotį. Jis 2-jne pasaulinia
me kare pasižymėjo narsumu 
ir sumanumu. Tarnaudamas 
O- S. S. padalinyje, sekė prie
šo šnipus, rinkdamas svarbias 
žinias. Grįžęs iš kariuomenės 
renka ir toliau žinias apie ko
munistus ir jų veiklą čia ir už

koje palaiko lietuvių kalbą 
duoda progos lietuviams susi
pažinti, susidraugauti ir palai
kyti tampresnius ryšius savo 
tarpe- Omahos lietuviai yra 
labai dėkingi autoriui St. Pil
kai už atsilankymą ir prakalbą.

Taip pat lankėsi pas mus 
kun. Kondratas iš Detroito 
Mich. Jis lankė mūsų parapi
jos mokyklą, yra tarnavęs prie 
šv. Mišių ir turi Omahoje 
daug giminių bei pažįstamų.

Musę ligony?
Ona Aukštolytė sunkiai su

sirgo po operacijos. Guli šv. 
Juozapo ligoninėje. Dabar ei
na geryn. Taip pat susirgo Al
fa Mikėnas, guli apskrities li
goninėje. Antanas Dubauskas, 
Omahos statybininkas turėjo 
labai sunkią operaciją. Dabar 
jau sveiksta namuose. Linki
me visiems ligoniams greitai 
pasveikti ir grįžti prie savo 
pareigų.

Spalio 13 d- 10 vai . per iš
kilmingas mišias šv. Alfonso 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
sakramentą Jina Jokubauskai- 
tė ir Herbert Ercle Jr. Vestu
vių puota įvyko gražiame Sou
thern viešbutyje.

Pranė Šedbaraitė ir Pranas 
Weber sumainė žiedus šv. Al
fonso bažnyčioje spalio 14 d. 
P. šedbaraitė buvo aktyvi da
lyvė įvairiuose parapijos orga
nizacijose ir parengimuose. 
Puošniame Emerson viešbuty
je įvyko vestuvių puota, kur 
giminės ir draugai turėjo pro
gos jaunavedžius pasveikinti.

Linkime jaunavedžiams il
giausių metų.

Lietuvių salės bendrovės 
puota

Spalio 14 d. 11:30 ryte ben
drovės nariai dalyvavo iškil
mingose šv. Mišiose šv. Alfon
so bažnyčioje. Mišios buvo gy
vų ir mirusiųjų bendrovės na
rių intencija. Po piet įvyko 35 
metų sukakties puota pačioje 
salėje. Dalyvavo lietuviai iš 
visų miesto rajonų.

Pirmas sezono parengimas
Amerikos Lietuvių Legionie

rių Posto 154 ruošiasi kepti 
jaučius spalio 21 d. Town Hali 
8036 Eastern Avė. Programa 
prasidės 1:00 vai. ir baigsis 6 
vai. Vadovaus naujas koman- 
dierius Antanas Kičas. Jis su 
savo pagelbininkais turi pa
ruošęs labai įdomią programą 
ir kviečia visus lietuvius daly
vauti šiame parengime.

Klebono laiškas
Šv. Alfonso parapijos klebo

nas prel. L. Mendelis šiomis 
dienomis < parašė laišką para- 
piečiams lietuviškai ir angliš
kai. Laiške ragina visus vyrus 
įsirašyti nariais į šv. Jėzaus 
Vardo Draugiją. Paaiškino dar 
40 Valandų atlaidų tvarką, 
priminė Visų šventųjų šventę 
ir Vėlinių dieną. Visiems pa
dėkojo už gausų dalyvavimą 
pirmame parapijos parengime 
spalio 7 d., ypač toms mote
rims ir vyrams, kurie savo 
darbu prisidėjo prie šios vaka
rienės. Pranešė, kad lapkričio 
11 d. įvyks Oisterių Rostas, 
lapkričio 19 iki lapkričio 27 
bus iškilminga 9 dienų Ste
buklingo Medalikėlio novena 
ir gruodžio 16 d. įvyks kalėdi
nis vaikučių vaidinimas.

Ieškau savo dukters Valeri
jos Tarnapavičiutės — Mrs. 
Valerie McMinis, atvykusios Į 
Jungt. Valstybes 1938 birželio 
į Chicagą, III. ir sesers Stasės 
Petrošius, gyv. taip pat Ciiica- 
goje, III. Mano adresas:

Tarpanavičienė Stefanija.
Kaunas-Vilijampolė, 
Kemavos g-vė 27 

Lietuva.
Ieškau gyvo ar mirusio savo 

tėvo kapo Baltro Andriušio; į 
Ameriką atvyko apie 1905 me
tus, kilęs iš Pajesio km., Gar
liavos valsč. Jį patį, ar kas 
no, prašau pranešti:

M. Andriušis,
16772 Turner Avė., 
Detroit 21, Mich.

Atitaisymas ir papildymas, 
Darbininko Nr. 72 (1956 10. 
5) buvo parašyta, kad “Vy
tauto ir Kęstučio savišalpos dr 
jos atšventė 50 metų sukaktu
ves iškilminga vakariene šeš
tadienį, rugsėjo 29”. Turėjo 
būti “Mindaugo ir Kęstučio 
savišalpos draugijos”- Tų dr- 
jų vakarienėje tarp svečių dar 
buvo šv. Petro airių parap. 
klęb. kun. Antanas Dulinskas 
ir šv. Alfonso parapijos vika
ras kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Ant. Karelaitis

NEW HAVEN, CONN.

Agota Kudarauskienė, viena 
iš parapijos steigėjų ir ilga
metė zakristijone, mirė spalio 
9. šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo atlaikytos gedulingos pa
maldos. Mišias laikė kun. A. 
Gradeckas, kun. J. Jankaus
kas ir kun. J. Riktoraitis. Pa
laidotą St. Lawrence kapinėse. 
Ji priklausė šv. Onos, Rožan
čiaus ir Tretininkų draugijom. 
Giliame nuliūdime paliko ke
turis sūnus: Julių, Joną, Ed
vardą ir Antaną, ir dvi dukte
ris: Oną ir Veroniką, seserį 
Gertrūdą ir dešimt anūkų.

M. Benesevičius buvo palai
dotas rugsėjo 26 iš šv. Juoza
po bažnyčios. Mišias aukojo jo 
sūnus kun. Bronislovas. Pa
maldose dalyvavo ir vysk. J. 
Hackett iš Hartfordo. Buvo ? 
taip pat kun. V. Karkauskas iš 
New Britam ir kun. A. Gra
deckas iš New Haven. Palaido- , 
tas Calvary kapinėse. Nuliūdi
me paliko žmoną Oną (Urbai- 
tytę), du sūnus kun. Bronislo
vą ir Juozą, brolį kunigą An
taną Lietuvoje ir anūkus.

Banevičiai spalio 20 švęs ve
dybinio gyvenimo auksini ju- - 
biliejų. šeštadienio rytą, 9 v., 
mišios ir palaiminimas. Bene- 
vičiai yra uolūs “Darbininko” 
skaitytojai. N. H.

DETROIT, MICH.

Spalio 21 sueina metai, kaip 
mirė Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonas kun. Juozas Cr 
žauskas. Už jo vėlę gedulingos 
mišios bus aukojamos kun. 
Mykolo Kundroto 10 v. ryto.

Parapijos komitetas prašo 
visų draugijų, parapiečių ir 
buvusių šv. Jurgio parapijos 
narių dalyvauti gedulingose 
pamaldose.

Visi gerai žino, kokiu sun
kiu budu ir rūpesčiu buvo į- 
gyta ir pastatyta gražiausia 
lietuvių bažnyčia visoje Michi- 
gano valstybėje. Tai a. a. kun. 
J. Cižausko nuopelnas. Dera 
mums tai prisiminti ir kartu 
daugiau pasirūpinti, kad po 50 
sunkaus darbo, vargo ir išlai
dų, paminklinė lietuvių bažny
čia mūsų rankose ir pasiliktų, 
nes vis didėja nelietuvių para
piečių skaičius. Ką darysime?

A.D.

HARTFORD, CONN.
Tvirbutas, buvęs Šaulių teat

ro direktorius, iš tremties at
vyko į Hartfordo lietuvių ko-\ 
loniją.

Miniukienė - Dvarionaitė pa
kviesta vargonininkauti švč. 
Trejybės parapijoje ir dėstyti 
muziką gimnazijoje.

Šioje kolonijoje yra vienas 
gydytojas dr. šaukimas, du 
gydytojai dantistai, jau iš čia 
gimusių, advokaai F. Mončiū- 
nas ir L. Mazotas, abu L. Ben
druomenės nariai, uolūs veikė
jai, mokslininkas dr. A. šerkš
nas. Turime ir buvusių Lietu
vos karininkų.

J. Petkaitis, nors ir kitatau
čių parapijoje dirba, tačiau ne
mažai laiko pašvenčia ir lietu
viams, vadovaudamas vyrų 
chorui.

RepuMikonu partija, kuriai 
vadovauja adv. L. Mazotas. 
rengia pobūvį, kuris Įvyks spa
lio 21. Meninę programą išpil
dys vyrų choras ir solistai., 
Dalyvaus senatorius Prescott 
Bush, kongresmanas A. Sad- 
lack ir kiti svečiai. Po progra 
mos bus vaišės.

, Tėvynės Mylėtojų draugija 
jau ruošiasi koncertui. Bus pa
skaita ir arbatėlė. VMK

Small Shop. 
40 Hour Week. 

Liberal Company Benefits. 
Good Working Conditions. 

Steady year round work.

VVILUAM H. WEI^H



OPOČENSKY

kreiptis pas

Juozas Andriušis

BEAVER LODGE

Dept 36 Providence 5, R. I.

85—27 88th St.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164

po 6 vaL vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

TeL APplegate 7-0349

NURSES

BROOKLYN, N. Y349 EIDGEWOOD A VĖL
RESORTS

VOCATIONS

AUTUMN VACATION
PINE TREE COTTAGE

Norite geros—meniškos fotografij

GERA PROGA ŠEIMININKĖM

maras, eta

Brotiier Paul, 
Xavcrian College 
Silver Spring. Md.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

P. & K HOMES COKP.
HOffis 4-218S • HOUis 8-1060

Cook $60—Cook—Houskeeper 
(1 lady). Park Ava.—$55— 

Part time. 5 days $55.
Many other potitions available. 

Park Avė. Home Empl. Agcy 
1026 Park Avė. N.Y.C.

horses on premises 
Rates $35 — 40 wekly

R. N. & P- N. Male-Female. 
private duty. Ali shifts, komes, 
hospital, staff; 40 hours; live 
in or out. (Registry) Miss Do- 
herty, BU 2-9274.

Mt. St. Mar/s Abbey 
Art. Dept. 

Wrentham, Mass.

Springfield Road 
KIngswood 8—««U. 

Kalba rusiškai ir vokiškai.

The Xaverian Brothers, Teachers 
or youth for mote than a century 
— invite pious, intelligent young 
men to a religious life dedicatedto 
the Catholic class room.

For Information write—

p-bes Montrealy, Tartakoverio 
turnyrą ir Mkhigano p-bes | 
Detroite. ŽEbo partija su Lom- 
bardy iš Kanados atvirų p-bių 
tilpo Bostono “Science Moni- 
tor”, spalių 13 d.
. Tas pats Chess Review, savo 
Postai skyriuje paskelbė šiuos 
lietuvių ■ laimėjimus: Škėma 
įveikė Payne, Covington ir 
Wood, bet pralošė Smith’ui 
(54-Nf, 55*Ns), Kripaitis lai
mėjo prieš Covington (55-Ns), 
Gedraitis įveikė Faleigilia ii

. lygiom su Levine (55-P). Na- 
mikas, Karneckis ir Dirvians- 
kis pralaimėjo po vieną parti-

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo. 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond HiH, Ozone Park, Forest HilI, Jamaica.

Darbas atfietaunas prityrusio techniko, pripafinto 
EGA Instituto, New Yorke.

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- 
mi įvairūs dokumentai

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu -1^ 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo gžj 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas. ' ■

cem- 
kovo

HERTA DZINTARS, D. D. S 
Dantistė

ŽODIS IB GYVENIMAS
Reiiginei-tautinei rimčiai

Buenos Aires olimpiadoje 1939 
m. gavosi tokia partijos užbai-

LADY TEBESĄ HOMES
E. Eckerson Rd. Spring Valley, NY 

Spring Valley 6-2829
Directions: Rt. 9-W or Thruway 
to Rt. 59 West on Rt. 59 to Spring 
Valley, right on Rt. 45 miles to 
Eckerson Road, right one half a 
miles to Model.

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Order Your 
Christmas Cards

N O WI 
t’rappistine 

ORIGINALS 
U for $1.00 
Plūs Postage

Antrame rate lietuviai var
žysis sekančiai: Kulpavičius — 
Pagasts, Haavamae — Stak
nys, Tint — Lisauskas, Žirnis 
— Vilpišauskas, Slapšys — 
Hazlers, šimukonis — Teho ir 
Šukys — Allik.

POLISHERS, GRINDERS, 
BUFFERS.

Exp’d job shop 
men. ONLY; steady. 

NATIONWIDE METAL CO. 
1360 Garrison Avė., Bx.

DA8-6659

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

THE ELM ARCH INN 
Cape Cod—open all year

BELLEROSE tJpholstery Co, Ine. PAUL BELLINO, PRES.

Mfgr. of High Grade Fumiture. Repairing in Ali Its Branches 
71-14 GRAND AVĖ, MASPETH, N. Y.

OPENINGS FOR 
Sales Clerks 

Stockmen 
Stockwomen 

Fountain Personnel 
Kitchen Personnel 

Clericals 
F U L L

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. • .į
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai ryto iki 8 vai vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai vak.

DECATUK
Efficienėy Apts. 

9211 M.onmouth Avė.
Margute, Atlantic City, N. J.

Beautifully furn. 2 rms. kitchenette 
and bath. Ali Utilities, linens. Day, 
Week. Month or Season. 200 feet 
away boating center. dinirig. danc_ 
ing. sports. 10 minuts to heart of 
Atlantic City. hr. away from 
Atlantic City Track. For all-iround 
vacation. Also available for winter 
months at low prices. Television 
facilities included.

Tel.: Atlantic City 2_9858

Baras^ Salė vestuvėms, 
parengimams, susirinki-

toplacr.
.TOUTAD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

ASSEMBLY POINT:
Puriontet Monastery, 178th St and Wexfoid Terrace 

(Take Independent Subway to 179th St Station, Jamaica; or 
buaea using Hillside Avė. to 178th St, Jamaica) 

Women and ChBdrra lavįted a» Spectaton and for
DCMulCnON OB HM IIIUIIBilt 1J tfrVttMD 

CANDLES OBTAINABLE AT ASSEMBLY POINT

Balti — čekas Opočensky 
(Ka4, Bh8, Ph7);

Juodi — estas Keres (Kcl, 
Bh2, Pč2). Juodų ėjimas.

Vienam ir antram betrūko 
po vieną ėjimą, kad pravestų 
pėstininką į valdoves. Keresas 
susiranda idėją, kuri nulemia

353 II*wardcn Road.
Springfield. Detaware County, 

Penmylvania,
13 myliu nuo Philadelphia. Pa. 
Priimu kasdien susitarus tel : 

Vieta pasiekiama iš Philadėt. 
phia 69th St. Terminai su Red 
Arrow Rail car_trolley, kurs 
eina i Media, arba automobi.

liu Baltimore Avė. iki

■ Gdd Uote Štaraite ei Oor Lody 
■ei Mana- Infantei Progua-Rosory. 
^Celored baacfc lor girto — biade 
:farboyi.(SfMC»y)
F 29po**pai6 • U. S. oniy 

iYbeCASEYCO.

GARDEN CITY — Spacious 
Dutch cdonial home. Estato 
Soction. Excribnt conditfon. 6 
badrooms, 3 baths, first floor, 
powd*r room, don. modarn 
kitchen, cojrioto appliances, 
patio. 2 car garago. CaH

LADY TERESA, HOMES. Ine.
A Home yon can be proud of 

at the pricc y°u can afford
6 rooms. 3 bedroom Rancher on 
over 1/3 to 1/2 aere heavily wood- 
ed estates. Step—Saver Kitchen 
with built in eye level ranpe and 
oven. Fui basement 8 ft. Picture 
orfbay window, tDe bath. G. E. air 
wall system with humidifier, sel. 
ect red oak floors. Near Catholic 
church (St. Joseph’s, Spring Val
ley) and School. shopping centers. 
transportation.

Oniy 30 min. to Manhattan. — 
$15.800 — $16.990. 25 Yr. mortag-

Geriausio stainless Steel ame
rikiečių išdirbinių fabriko, di
desnį ir mažesnį šaukštų, pei
lių ir šakučių setą, kurių krau
tuvėse visai nėra, minėtam fa
brikui patvarkius, galite įsiū
ti su žymiai sumažinta kaina; 
yra galimybės ir gauti visai 
veltui. Tikslesnes informacijas 
gausite pranešę savo adresą 
fabriko atstovui raštu

SANATORIUM IN CONN.
Furnished and eųuipped. Also 
suitable ūse as Retreat House, 
School, Senior Citizen Apts. 14 
buildings, 22 beautiful aeres, 
Gymnasium, recreation, sun 
rooms. Brochure to principais. 
Neville Realty, 75 Deerfield 
Road, Windsor. Conn.

Phone: Lackawaxen 2R3 
All year resort. Ideal place for 
young or old. Excellent meals, 
home style cooking and baking. 

All recre&ions, including saddle

ANN B. RICHARDSON 
Elm Arch Way 

Falmouth 2, Mass.

. WINDOW CLEANERS
Ezperienced fųr private homes 

. Steady. Good pay.
1020zLexington Ave^ N. Y. C.

324 East 57th Street 
NEW YORK 22, N. Y.

Finest Swedish Smorgasbord 
Luncheon - Cocktails - Dinner 
Air Cooled PL 9-6260

OCEANSIDE — This Cap Cod 
is bigger than it looks. 17 liv- 
ing room with fireplacf, 3^ 
bedrooms, pino panelled din- 
ing room, di$hwasher, laund* 
romaf and dryer. Oceanside 
Estates section G $17,900.

RO 4-4164

K. Merkis įveikė buv; Nau
josios Anglijos meisterį M. Ka- 
ganą, dabar vykstančiame Bos
tono šachmatų turnyre, kuria
me be Kagano dalyvauja dar 
du Naujosios Anglijos meiste
riai: B. Siff ir John Curdo. Iš 
Chicagos du žaidėjai: Worrin 
ir Schaeffer. Viso 11 dalyvių, 
lošiama po 2 partijas kas sa
vaitę. Po 4 ratų Merkis stovi 
trečiuoju su 3-1 taškų.

Donald Byrne, laimėjęs Mi- 
chigano p-bes ir Tartakoverio 
turnyrą, pelnė tašką iš Ameri
kos didmeisterio S. Reshevskio 
dabar lošiamam Rosenwaldo 
turnyre, New Yorke. Dalyvau
ja Bisguier, Shermin, Mednis 
ir kt. įžymybės, jų skaičiuje 
13-metis Bobby Fischer.
Botvinniko-Smyslovo 24 

tijų matčas dėl pasaulio 
plono vardo prasidės 
mėn., Maskvoje.

PART TIME
Also openings for 

HIGH SCHOOL GIRLS 
Apply 9 a. m. to 5 p. m. 
Monday thru Saturday

S. S. KRESGE
Mid Island Shopping Center 

Hicksville, L. I.

18» Stcoarf Are. (aeer Irih SL), New York. N. Y. Tel, AL 4.I183 
Firma, kuri nenori praturtėti ii neturtingu žmonių.

Stenėtame tiuatlnlui Į Lietuva Ir vlae Sovietu SaJeng*.
(terantuojame maisto produktu, kitu daiktų Ir vaistų skubų ir 

korektingų persiuntimą.
Žemos kainos. Muitai apmokami čia. Jei jūs gyvenate toli, galite 

siuntinius adresuoti mums, mes persiusime. Savo krautuvėje 
turime įvairių daiktų pasirinkimui. Jūsų siuntiniai apdrausti 

be eilės apdraudos, dar nuo %-agystės ir gaisro.
Atidarą nuo «v. ryte Hd • v. vakar*. Iii knis JI rateli soritarus. 

(Siuntiniai siunčiami kas savaite au Parcel 
to Russia, Ine. leidimu*.

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11. N.

EVergreen 7-8247.

[JOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

la Honor of 

OUR LADY OF PATINA 
Friday, October 19/195S

Gripsliolin 
Restaurant 

INC.

WHITE STALLION RANCH
Haven for ranchers. hunters, 
skiers, open the year round.
5 inilles to catholic church. 

Write for booklet. 
Hillsdale 2, N. Y.

Traditional New England Inn. 
Centrally located, yet secluded. 
Rooms with tile bath. Excel- 
lent Meals. American Plan. 
Convenient to beach. Reason- 
able rates. Booklet.

FURNfTURE MEN, 
aggressive; furniture, ex. opp. 

Comm. Jerry’s, 2169 
Crotona Avė., Bx. 

WE 3-0915

Baltijos šachmatu Klubo pir
menybėse New Yorke jau su
loštas pirmas ratas. Dalyvauja 
8 lietuviai, 11 latvių ir 5 es
tai, kurie šiuo metu varžosi 
pogrupiuose. Kiekvienas daly
vis surinkęs savo sekcijoje 
daugiau kaip 50 procentų ga
limų taškų, turės teisę daly
vauti finalinėse klubo čempio
nato rungtynėse. Likusieji loš 
“paguodos” turnyre.

Pirmojo rato kaikurie rezul
tatai: Haavamae 1 — Kulpavi
čius, 0, Staknys 1 — Trojanas 
0, Purmalis 1 — Lisauskas 0, 
Šukys 1 — Slapšys 0, Allik 1 
— Šimukonis 0. Atidėjus par
tiją su Podraug, Vilpišauskas 
išlošė vėlesnio rato susitikimą 
prieš Purmalį.

Po pilną tašką pirmoje sek
cijoje dabar turi Haavamae, 
Staknys, Rankis ir Znotinš, 
antroje sekcijoje — Žirnis, Vil
pišauskas, Didrechs ir Purma
lis, trečioje sekcijoje Šukys ir 
Allik.

Bergen Co^ - < JFort Lee
CROSŠ OVER THE BRIDGE 

Toor drėųm Berne Įs steiting — 7 
: rooms, '2 baths. all large rooms, 7 
years old. See it teday, Terrific et 
$27^000.

SHEILA DUGGAN 
KS Mate SL, Fort Lee, N. J.

Windsor 7-1410 Fort Lee 8-4074

, jraSTEBHCBIES
needed for Catholic children under
2 yrs. of age. Board & dothing 
rates paid. Medical care provided.

TR »-t200.
Utene Finding Dept.

Monday through Friday

ALL ALTERATIONS 

made on dresses, 
suites and coafs. 

TW 8-9889

ImmivHetė ecenpab? ta time 
. ■ ter new sd^ Tem

Bell Manot. Homes opposite St. 
Gregory panti) and parochial 
school. Introducing new 6 room 
brick deluxe homes. 1'3 baths, 
Hollywood kiteliai birch cabinets, 
bU hbt water heat, baseboard ra. 
diation, sewers, garage, full base. 
mėnts, landseaped plot Model 88 
Avė. & Cross Island Parkxvay^ Di
rections: Drive out Cross Island 
Pkwy. to Jamaica Avė. exit, bear 
left to service road. then left 6 
blocks to model home.

Maskvoje- vyksta visasąjun
ginių masinių pirmenybių bai
gmė. Iš Lietuvos dalyvauja, į- 
sikvalifikavę: Cholmovas, Vla
das Mikėnas, I. Vistanėckis ir 
M. Ostrauskas. Baigmėje per 
100 dalyvių.

REIKALINGOS VALYTOJOS
valyti raštines didžiuliam pa
state. Turi kalbėt1 angliškai. 
Amžius iki 45 metų. Darbas 
nuo 6 vai. vakare iki 12 vai 
nakties. Kreiptis 9 vai. ryto 
visoms savaitės dienoms. Ne- 
telefonuoti-
National Cleaning Contractors

9 West 29th St. N. Y. C.

.7 J...,.-...-<4..-

jo naudai LEMI 
W|- Ka2 3. BcR, Bh-HL Ka5 
Kb2 i Bb8+ Ka3 6. Bc8, 
BK+ t Ka6, Kb38. Bb8+ 
Ka4 9.BeB, BhB-į- 10. Ka7, 
B:W+ ir balti pasiduoda.

ST. MARTENAS ON THE 
CAR1BBEAN ISLAND

Now opening the lovely Car- 
ribbean Island of St. Marten’s 
to American vacationers, home 
owners and investors. For full 
Information phone or see Enk 
Lawaetz, Hotel Roosewelt.

NYC. MU 6-8689

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniŲ doku* 
menty tvirtinimui

Relax and enjoy 
autumn in the country 

Comfortable rooms, excellent 
meals. Opposit church. Call 

Highland Mills 6315 
or write Dorothy E. Conley, 

Highland Mills, N. Y.

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t. L Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje? darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

Woodhaven 21, N. Y.

Oniy 53 miles from N. Y. Beauti
fully located on Beaver Dam Lake.

Private Beach, fishing, boating, 
Finest accomodations, delicious 
American food, hunting parties 

welcome, bar open until New Year.
Catholic church nearby.

$35—$40 weekly. $8.00 per day 
xveekends#

SĄLISBVRY MILLS. N. Y.
Washingtonville. N. Y. 7435

RUPTURED
Be sure yoar struss'holda all the 
tingll U not. Act ąuidtiy, avoid 

nore dangerl 
: Adelptū Surgical Cb- '

. ®L 8—2740 ■,
623 Fulton St off Lafayette Avė.

BROOKLYN. N. Y.

*Tomo žiūraičio knygų skaitai kaip koki romanų. Mums taen- ] 
ta I akla autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku- 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio” (Prof. Dr. A. Ramūnas). .

“Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesa*' 
sugyvenimina” (Sal. Narkeliūnaite). ,

**T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltinis). . .

“Vikriai parašyta knyga .(A. Rimydis).
“Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus). ' į
“Daugiau panašios vertės knygų” (D. Penikas). ' 

Knygai Įvadą parašė Prof. Dr. A Maceina
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.75 i

RETA NAUJIENA,
Kad įvairią pažiūrų rašytojai pasirodžiusią knygų vispusUBcųi riBRį 
tytojui rekomenduotų, tai —

TOMO UORAItlO, O. P, \
.^4

DIVOTIONAL ROSARY SĖT



studente

prezidento
tebe-

ADAM STANKŪNAS,

IŠRINKIME JACOB K. JAVITS I JAV SENATĄ!

NEW YORK

BALSUOKITE EILEJE ‘A’

LAPKRIČIO 6 D. RINKIME JACOB JAVITS Į JAV SENATĄ.

William J. Drake-
Dragūnas

New Yorko skautę žinios
Arnas Bobelis perėmė vado

vauti vilkiukų draugovei. Jam 
talkininkaus skautas Viktoras

J. Janulevičienė pasitraukė 
iš N. Y. skaučių vietininkės 
pareigų. Dabar vietininkės pa
reigas eina Aid. Noakaitė.

BALSUOKITE U2 VISUS REPUBLIKONŲ PARTIJOS KANDIDATUS, BALSUOKITE 
EILEJE A.

N. Y. Liėt. Dailininkę
Sąjungos susirinkimas įvyko 
Šeštadienį, spalio 13, pas p.p. 
Balkus.

■^-Busimas JAV senatorius Jacob K. Javits 
savo šeimos tarpe: žmona Martai Ann, sū
nus Joshus* dukros Joy ir Cianu

Pakrikštyta
Spalio mėn. 14 d. šv. Petro 

parapijos bažnyčioje pakrikš-

netvar- 
galvos 

ir skau-

528 Magnolia Avė.
Elizabeth, N. J.,

• Pasiūlė ir pravedė rezoliuciją, kuria pasmerkiamas religijos ir darbo žmonių persekioji
mas už Ge ežinės Uždangos.

i_- • Parapijos salė atnaujina
ma dar prieš bazarą. Atnauji
namos grindys — tai sieks 
400 doL, o sienas išdažo patys 
parapijos vyčiai

metu parapijos klebonas kun. *............. nTTcVrTo*
Pr. Virmauskis įteikė Bostono 
arkivyskupui Richard J. Cu- 
shing, Bostono miesto majorui 
John B. Hynes ir jo pavaduo
tojui Edward J. McCormack, 
Jr. Norintieji ją gauti prašo
mi žodžiu ar raštu kreiptis 
parapijos klebonijon, 50 West 
6th St. So. Boston, Mass.

Ateitias redakcija 
kiekvienais metais ruošia savo 
arbatėlę — vakarą, šiemet 
tradicinę arbatėlę numato su
ruošti lapkričio gale.

Tarptautinė moterų paroda, 
kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiemet rengiama lapkričio 5 
—11 dd., Regiment Armory, 
Park Avė. ir 34 St., N. Y. Pa
rodoje atstovaujamos šios tau
tos:, armėnų, italų, jugoslavų, 
indų, danų, filipinu, vokiečių, 
čekoslovakų, vengru, airių, 
japonų, lietuviu, lenkų, norve
gų, romanų, šveicarų, grai
kų, ukrainiečių, kiniečių ir es-

• Būdamas vyriausias New Yorko valstybes prokuroras, vedė kovą prieš gyventojų iš
naudojimą. Dideliu pasiryžimu saugojo piliečių turtą ir teises.

Studentę žiniai
šeštadienį, spalio 20 d., 7:30 

v. v. Liet. Stud. Sąjungos 
New Yorko skyrius rengia va
karą — initium semestris -— 
Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne. Visi studentai kvie
čiami atsilankyti su savo sve
čiais.

Paskaitą ap?a Meksika
X rengia šviesos sambūris šešta- 
|||dienį, spalio 20, 6 v. v. Grand 

Paradise H aukšto salėje. Įėji- 
į; mas nemokamas. Skaito dr. 
^• Jurgis Buzdeika. kuris šią va- 

sąrą lankėsi Meksikoje.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas prie parko ir Jamaica 
linijos stoties. Kreiptis: Tel.: 
MI 7-2658 arba asmeniškai: 
112 Jerome St., Brooklyn 7, 
New York.

Misijų sekmadienis 
yra ši sekmadienį. Visose baž
nyčiose daroma speciali rink
liava misijoms remti.

Roberto Wusche ir Elzbietos 
Voluskevičiūtės - Wusche sū
nus Jono ir Antano vardais. 
Tėvai gyvena 117 F gatvėj, So. 
Boston.

Karolio Kart Kopt ir Rūtos 
Prakapaitės - Hart Kopf duk
tė Danus ir Marijos vardais. 
Tėvai gyvena 20 St pi. So. 
Boston.

Pranciškonu padėka 
kun. J. Starkui

Nuoširdžiai dėkojame gerb. 
kun. J. Starkui, Bayonne, N.J.,

PAIEŠKOMAS
Juozas Orontas, sūnus Jono, 

gimęs 1925 m. Žinantieji pra
šom rašyti: A. Masionis, 233 
Fulton Place, Paterson, N. J. 
Yra žinių iŠ Lietuvos.

išgąsčio
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, MassC~

• -
Ona Ažukienė, 69 m. am

žiaus, gyv. Cherry Lane, Hun- 
tington, Long Island. Palaido
ta spalio 17 iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. Liko 3 dukterys ir du 
sūnūs.

PARDUODAMA
krautuvė - mėsinė (Grocery 

& Meat Market) — pilnai į- 
rengta. Vienintelė lietuviška 
krautuvė mieste. Savininkas 
jau 40 metų biznyje ir turi ge
ra klientūrą. Pardavimo prie
žastis — liga- Kaina labai pa
ranki greitam pardavimui. 
Kreiptis: John Klukas, 164 
Main St., Hudson, Mass. arba 
telefonuoti: Hudson, Mass.

pft. ’• Parapijos rudeninis 
spiras prasidės spalio 25 ir 
Įf-Tiki spalio 28. Pradžia 7 
X Pelnas skiriamas vargonams 

'padidinti. Už tą darbą teks
- mokėti 1680 doL

Liet- Atsiminimo radijas, 
kuriam vadovauja J. Stukas, 
savo programa šeštadieniais 
duoda nauju laiku nuo 1 iki 2 
v. p. p iš stoties WĖVD 1330 
kil. ir 97,9 mg. (FM).

jau dabar praneša- artėjančių 
Kalėdų tvarką ir n^ma siųsti 
siuntinius į užjūrį, kaip jie lai
ku pasiektų adresatus. Paštas 
jau pasirengė , ^priimti siunti
nius | Tolimuosius Rytus; į 
Artimuosius Rytus ir Afrika 
priima nuo lapkričio 1, į Euro
pą nuo lapkričio , 10, į Pietų ir 
Centrinę Ameriką nuo lapkri
čio 10 d; k ■

Atsižvelgiant į didelius nuo
tolius, į muitines, paštas ragi
na neuždelsti siuntinių ir kuo 
greičiau juos siųsti į tolimuo
sius kraštus. Vėliau pasiuntus, 
paštas negarantuoja, kad šven
tėm pasieks adresatą.

VAITKUS
FUNEBAL HOME 

197 Webster Avenue 
Camhridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTABY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TE S-44M

Mirusieji
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti:

Petras Kucevičius (spalio 13 
d.) 69 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 6 Brewster St., So. 
Boston. Nuliūdime paliko žmo
ną ir sūnų. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Juozas Paplauskas (spalio 
16 d.) 41 m. amžiaus. Velio
nis gyveno 53 Garfield St., 
Roslindale, Mass. Nuliūdime 
paliko žmoną, keturis kūdikius 
ir dvi seseris. Palaidotas N. 
Kalvarijos kapinėse.

Lietuvių vyrų choras nuošir
džiai dėkoja Gureckams, ku

rie davė veltui “Romuvos Par
ko” patalpas vyrų choro pik
nikui rugsėjo 8 d. Dėkojame 
Jakimavičiui už 10 dol. auką 

ir F. šimutis, kuris tame pikni
ke grojo veltui. Dėkojame vi

siems, kurie prisidėjo prie pik
niko surengimo. ,

Choro Valdyba

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas. Kambariai 
dideli, šviesūs, su apšildymu, 
parankus susisiekimas iš visur, 
geroj vietoj; pageidaujama 
suaugusieji. Bus laisvas nuo 
lapkričio 1. Galima pamatyti 
vakarais nuo 5 vai.
Frank Skwar, 23 Linden St., 

Brooklyn, N. Y.

J. Audėnas 
lapkričio 4 d. 4 v. p. p. 
Laisvės Namuose, 131 
70 St New Yorke, skaitys pa
skaitą “Žemės ūkis pavergtuo
se Europos kraštuose”. Įėji
mas laisvas. Paskaitą rengia 
Lietuvos ūkio atstatymo studi
jos komisijos ekonominė sek
cija.

Aušros Vartę parapija 
p"šeštadienį, spalio 13, buvo 
^pašventinti du paminklai, ku
riuos pastatydino Aušros Var
tų parapijiečiai Jonas ir Bar- 

iborą . Jurkai. Vieną: pastatydi- 
|no savo mirusiai seseriai Emi- 
^jjai Stonkiutei, kitą — sau 
patiem. Emilija Stonkiutė bu- Kirkyla.
vo didelė parapijos rėmėja, 

- jos rūpesčiu įtaisytas bažny
čios varpas ir dabar 
skamba.

... • • ' ■ . ' '

Dr. Kęstutis Valiūnas, T. Jurgis GaHluiis, OFM,
Neries bendrovės dalininkas, pranciškonų provindolas, spar 
šią savaitę išskrenda prekybos lio 15 atliko kanonišką vizita-
reikalais į Europą: bus Belgi- ciją Brooklyno pranciškonų
joje, Prancūzijoje, Italijoje, vienuolyne, šią savaitę- tame 
Vokietijoje, Norvegijoje. Kelio- pačiame vieiiuolyne vyko visos 

nė truks apie 6 savaites. provincijos jaunųjų kunigų 
egzaminai kurie laiknminėr 

Ltamnę siuvoję (kriaučių) pirmuosius penkerius metus 
54 skyriaus - ACW of A. >— po kunigystės ’Svėnfijnų, 
ekstra susirinkimas įvyks spa- - .
Ko 24 d. 5:30 v. v. 11—27 
Arion Placę, Brookfyn 6, NY. 
Visi nariai kviečiami būtinai 
dalyvauti. Bus svarstomi du 
svarbūs 
pensijos 
mai.

JACOB K. JAVITS DIDELIŲ PATYRIMŲ VALSTYBININKAS. JIS REIKALINGAS 
PREZIDENTUI EISENHOWERIUI. JACOB K. JAVITS GERIAUSIAI ATSTOVAUS 

NEW YORKO VALSTYBES GYVENTOJŲ REIKALUS JAV SENATE.

ilgametis Elizabetho gyvento
jas, antrojo Didžiojo karo ve
teranas, 35 metų amžiaus. Mo
kėsi Elizabetho šv. Petro ir 
Povilo lietuvių mokykloje, 
Thomas Jefferson High School 
Rudgers University - Real Est- 
ate Program, Syracuse Univer
sity - Under the auspices of 
the Appraisal Institute (MAI) 
Member Appraisal Institute.

10 matę patirtis real estate 
biznyje Elizabeth mieste kaip 
Broker, Realtor and Insuror. 
Candidate American Institute

of Real Estate Appraisers 
Candidate Society of 

Residential Appraisers 
Director on the Board of 

Directors of the Lithuanian 
Savings and Loan Assn. 
Member Union County 

Board of Realtors 
Member N. J. Assn. of 

Real Estate Boards 
Member Brock’er Institute 

of American
Commissioner Zoning Board, 

City of Elizabeth 
Candidate third ward, 
Elizabeth, N. J. for tax 

assessor—pull lever 16A

r < a

BŪDAMAS KONGRESE NUO 1947 IKI 
1954 M., JIS ĮRODĖ DIDELĮ ŠIOS ŠALIES 
REIKALŲ SUPRATIMĄ. KONGRESE PER 
7 METUS JIS DALYVAVO VISŲ POLI
TINIŲ, DARBO, SOCIALES APSAUGOS 
REIKALŲ SVARSTYME IR PARODE 
DAUG INICIATYVOS.

• Vadovavo kovai prieš infliaciją ir gynė vartotojų reikalus.

• Jo išrinkimą ir perrinkimą visada rėmę „Darbo Unijos.

Ieškomas Vladas ir Juozas 
Kaupai, prieš 40 metų gyvenę 
Phfladelphijoje, Pa. žinantieji 
ką nors apie juos praneškite: 
Mr. J. Aukštikalnis, 474 Lori- 
mer St., Brooklyn, N. Y. Turi
me jiems svarbių žinių iš Lie-

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

J. B. SHALINS - ;
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius i 
84-02 JAMAICA AVĖ. ! 

(prie Forest Parkway Station) i 
Woodhaven, N. Y.

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

Te). VIrginia 7-4499

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų 
k i n gurno, 
kvaišimų 
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, cir-

BARASEVR3US ir SŪNUS
FU N EBA L HOME

. 254 W. Broadway
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktorius
TeL ANdrew 8-2590

Hetnviu parapijos klebonui, 
už $100.00 auką, skirtą "Dar
bininko'

Stalo teniso turnyras
Bostono lietuviai skautai or

ganizuoja lietuviško jaunimo 
stalo teniso turnyrą. Norintie
ji šiame turnyre dalyvauti tu
ri Ugi spalio 27 d. užsiregis
truoti.^

Platinama istorijos knyga
Šv. Petro parapijos istorijos 

knyga, kurią parašė Scrantono 
universiteto profesorius dr. A. 
Kučas ir į anglų kalbą išvertė 
kun. A. Kontautas, jau atspau
sdinta ir platinama. Pirmuo
sius egzempliorius Liet. Kat. 
Federacijos Kongreso banketo

Liet. Stud., Sąjunga 
yra paskelbusi. literatūros 
konkursą savo nariams ir šie
met baigusiems gimnaziją. Ju- 
ry komisija sudaryta New 
Yorke. Į ją įetoa: Algirdas 
Landsbergis, Antanas Škėma, 
Stepas Zobarskas, Paulius 
Jurkus ir Rimvydas Šilbajoris.

Tel. EVergreen 7-4335

Steplien A romiški?^ 
. (ARMAKAUSKAS) 
Graborim-RalsanutaojBs

MODERNIŠKA KOPLYČIA

tinęs misįjos jaunimui ir'ang
liškai kabantiems. Misijas ve
da jėzuitas kun. Valenti. Jos 
užbaigiamos spalio 21 d. 2:30 
vai. popiet.

Lituanistinės molcyldos
tėvų visuotinis metinis susi

rinkimas įvyks š. m. spalių 20 
d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
So- Bosforo liet parapijos sa
lėje po bažnyčia. Visi tėvai yra 
prašomi aktyviai dalyvauti.

Paminės sukaktį
Spalio 27 d. Bostono skau

tai ir . skautės rengia 38 metų 
skautų sąjungos gyvavimo su
kakties . minėjimą. Minėjimas 
įvyks 3:30 vai. popiet šv. Pet
ro parapijos pobažnytinėje sa-

Daii. Romas Viesulas 
dalyvauja su viena Ktografija 
“Nukryžiavimas” apžvalginė
je Amerikos šių dienų meno 
parodoje Los Angeles, Calif. 
Parodoje atstovaujamos visos 
meno šakos ir visos kryptys 
nuo realistų iki kraštutinių 
modernistų. Jai dailininkai bu
vo atrinkti trijuose miestuose: 
New Yorke, Chicagoje ir Los 
Angeles, į kur darbai buvo 
susiusti. Veikė atskiros jury 
komisijos. Atrinkta apie pus
trečio šimto dailininkų, kurie 
atstovauja Amerikos meną.

NEW YORKAS NEAPSIGINA 
NUO CHULIGANŲ

New Yorko vienoj aukštes
niojoj mokykloj du chuKganai, 
įsibrovę į vidų, primušė vieną 
mokytoją ir vieną mokinį. 
Wall St., kur policija papras
tai saugoja, kad chuliganai ne
pasirodytų, vis dėlto du paaug
liai užpuolė vieną mokinį iš 
ekskursijos, kuris lankėsi New 
Yorke. Sužeistasis vaikinas te
ko paguldyti į ligoninę. Spau- 

spaustuvės jstai- da vedamuosiuose svarsto kas 
' 9om Įrengti. daryti. Skundžiasi, kad perma-

. Brooklyno Pranciškonai - policijos- - - - --

MAMYTĖS SURIS
Neseniai pasirodė rinkoje 

naujas lietuviškas sūris. Bro
liams Paukščiams pavyko po 
ilgų bandymų savo įsteigtame 
moderniškame fabrike paga
minti iš gerai paruošto pieno 
ir grietinės tikrai gerą lietu
viško skonio sūrį, visai pana
šų, kaip mūsų mamytės Lietu
voje gamindavo. Todėl ir bu
vo pavadintas “Mamytės sū
ris”; ir dėl nelietuviškos klien
tūros pridėtas pavadinimas 
Old Style Farm Cbeese, Michi- 
gan”. Fabriko adresas: Scott- 
ville Cheese, Ine., Scottville, 
Midi.

Elizabetho lietuviškos kepy
klos savininkas p. P. Kupins- 
kas buvo nuskridęs susipažinti 
su naujais pramonininkais, 
nauju fabriku ir gamyba to 
naujo, skanaus ir sveiko sūrio. 
Ta pačia proga p. P. Kupins- 
kas susitarė dėl atstovavimo 
rytinėse valstybėse. Mamytės 
sūrį jau galite gauti visose 
krautuvėse, kur iki šiol gauda
vote Elizabetho visiems žino
mą ir mėgiamą duoną. Jei kur 
jos nebūtų, prašykite, kad 
Jums užsakytų. Skambinkite 
ar rašykite:

Pietus vaikams
Mokyklos vedėjos seselės 

Imeldos rūpesčiu šiais mokslo 
metais ir mokiniams, kurie 
lanko parapijos paminklinę 
mokyklą, teikiami pietūs salė
je po bažnyčia. Šiuo patarnavi
mu naudojasi 160 mokinių.

Gražiai atremontavo
šią vasarą laidotuvių direk

toriaus Juozo Casper koplyčia, 
187 Dorchester St. padidinta ir 
moderniai įruošta. Malonu taip 
pat, kad rūkantiems įruoštas 
atskiras kambarys ir nerūkan
tieji gali rainiai melstis tyrame 
ore.

I .
EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R IU S
BAl^AMUarOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooktyn, N. Y 1 .


