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• Sovietų šnipo pulk. Abe
lio byla pradedama svarstyti 
šį ketvirtadieni.

VICE ADMIROLAS CHARLES 
R. BROWN, Mato manevro Vi
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PREZIDENTAS EISENHO- 
WERIS po golfo partijos gavo 
gėlių ir baigė atostogas.lietuviškus

Balso lie 
sumenkinta

žinelių. Tiek

1956 metai — rašo ten Dul
ks— aiškiai parodė, kad nau
ji Maskvos valdovai iš e^mės 
neoasikeitė. Gundymai buvo

vykdomi 
kurie ar 

pajėgumą 
pridarys

GEN. EDVVEV WALKER, va
das parašiutininko divizijos, 
kuri tvarko Little Rock.

AL2LRAS IEŠKO DRAUGŲ
ASTro išlaisvinimo fronto

riaus, kuriame buvo ir sateli
tai, į kitą, skyrių?

Tokis miglotumas ir palieka 
susirūpinimą, ar taip skelbia- 
mom mintim nesudarinėjamas 
tikėjimas, jog rusiškasis impe
rializmas, pakeitęs tarptautinį 
komunizmą ir atleidęs kiek 
varžtus pavergtuose kraštuose, 
jau patenkins Ameriką tiek, 
kad ji nejaustų reikalo liktis 
sargyboje.

Rezistencinei — parti- 
armijai. kurios esą ne

Syrijoje padėti apraminti 
ėmėsi patys arabai. Pereitą 
savaitę Syrijoje lankėsi Saudi

BOURGES MAUNOURY, Pran- 
c'*»ijcs ministeris pirmininkas, 
jėdi susirūpinės parlamente, 
svarstant Alžvro reikalus. Vir
šuje — vietas K parlamento at
stovų.

Jųngt Tautose. Skelbia, kad 
pietų, Amerikos valstybės 'pa
remsią ar bent susilaikysią. 
Jų kelionę finansuoją fondai, 
kuriem pinigai einą iš Syrijos, 
Persijos. Egipto, Saudi Arabi-

Popiežiaus susirūpinimas 
Afrika

Pietų Afrikos katalikų kuni
gam kalbėdamas. Pijus XIT 
rugsėjo 27 išreiškė savo susi
rūpinimą. kad Afrikos staigus 
kilimas nepadarytų jos komu
nizmo ir bedieviško materia
lizmo auka.

Kada siųsti kalėdinius 
siuntinius

Paštas skelbia, kad kalėdi
nius siuntinius, jei norima, 
kad jie prieš Kalėdas nueitų, 
reikia Išsiųsti į Tol. Rytus iki 
spalio 15, j Afriką iki lapkri
čio 1. į artimuosius rytus iki 
lapkričio 1 ir į Europą iki lap
kričio 10.

MASKVOS RECEPTAS 
VAKARAM

VENGRIJOS KOMUNISTAI 
NORI, KAD JUOS PRAŠYTŲ

Vengrijos komunistu diplo
matai davė suprasti, kad jeigu 
Amerikos vyriausybė ir Vati
kanas padarytu žygių, tai Ven
grijos komunistinė valdžia ne
darytų kliūčių išvykti iš Veng
rijos kardinolui Mindszentv. 
Lig šiol kardinolas tebėra A- 
merikos atstovybėje, kur jis 
naudojasi azylio teise nuo pe
reitų metų lapkričio.

Sovietinės enciklopedijos 
47 tuomet rašo apie Eisenho- 

delefacija lankėsi 14 pietų werį, kad jis sėkmingai vado-
Amerikos valstybių. Ieško pa- vavęs frontui prieš hitlerinin- 
ramos Alžiro klausimui iškelti kus. Bet apie Eisenhowerio 

doktrina viduriniam rytam jau 
atsiliepiama, kad tai ūkinė ir 
karinė programa kištis j vidu
rinių rytų vidaus reikalus. O 
kad Eisenhoweris buvo apdo
vanotas Maskvos ordinais —vi
sai nutyli.

lietuviško Amerikos Balso sky
riaus perkėlimu iš vieno sky-

Arabijos ir Irako karaliai. Jiem 
Syrija pasižadėjo nedaryti to
liau jokių žygių, kurie reikštų 
tolimesnį Syrijos artėjimą į 
Sovietų Sąjungą. Savo ruožtu 
Saudi Arabija pasižadėjo ginti 
Syrijos nepriklausomybę.

Tačiau iš Syrijos' pranešama 
ap>9 ten vykstančius karimus 
pasiruošimus.

Apie juos labiausiai aliar
muoja Turkija. Pasienio ke
liuose rengiamos prieštankinės 
kliūtys, 
zaninei 
mažiau kaip normalios kariuo
menės, išdalyti ginklai ir šaud
menys. Karinių pratimų apmo
kamos ir moterys. Tik sostinės 
ribose tokių kariniam reikalui 
skirtų moterų esą 15,000.

Amerikos spauda skelbia 
vertinimus iš diplomatinių 
sluoksniu, kad Amerika pada
riusi klaidą, siusdama ginklus 
Jordanijai. Tai sukėlė arabu į- 
tarimą prieš Vakarus ir subloš
kė pačius arabus draugėn, ir 
tuos, kurie lig šiol ėjo su Va
karais. tiek ir tuos, kurie pa
lankūs Maskvai.

SOVIETAI ŠNIPiNĖJCf 
MANEVRUS

Viduržemio jūroje rugsėjo 
28 baigėsi didieji Nato manev
rai. Jų tikslas buvo patikrinti, 
kiek sėkmingai galima sukliu
dyti Įsiveržimas į Viduržemio 
jūra pro Dardanelų sąsiaurį. 
Pirmadienį buvo pastebėtas 
nuo Besarabijos pusės atskri
dęs sprausminis lėktuvas di
deliame aukšty viršum Ameri- 
ko amfibinių dalinių. Įsaky
mas ji nušauti nebuvo įvykdy
tas, nes jis suspėjo pasprukti į 
Bulgariją. Buvo pastebėtas 
taip pat nežinomas povandeni
nis laivas.

planuoja visai uždaryti ginči
jamą mokyklą. Tam pritaria ir 
baltųjų moterų sąjungą, kuri 
reiškė visišką pasitikėjimą sa
vo gubernatoriui. Uždarius mo
kyklą, nebūtų prasmės laikyti 
kariuomenę. Tik kariuomenę 
atitraukus — mano, guberna
torius. galima būtų atidaryti 
mokyklą iš naujo. Bet gal kaip 
privatine. Buvo paleistas spau
doje kaip gubernatoriaus pla
nas — kreiptis net į Jungtines 
Tautas.

• Armija paskelbė, kad nu
mato sumažinti 100.000 vyrų 
iki ateinančių metų birželio

Pirmoji Lietuvon 
architektūrine

paroda Brazilijoj
Spalio 5 Sao Paulyje Ibira- 

pueros parke, mokslo ir tech
nikos muzėjaus rūmuose atida
roma pirmoji apžvalginė Lie
tuvos architektūros paroda. 
Jos tikslas supažindinti Brazi
lijos visuomenę ir lietuvių ko
loniją su Lietuvos architektūra 
ir jos istorine raida; tuo pačiu 
priminti ir Lietuvos 
nepriklausomybės.

Pereitais metais 
mėn. su pasisekimu 
miesto centrinėje bibliotekoje 
per keturias savaites buvo de
monstruojami šios parodos ti
pingieji pavyzdžiai. ~

Parodos eksponatai bus iš
dėstyti daugiau kaip 120 met
rų ilgio plote.

Paroda truks iki lapkričio 5. 
Jos organizatorius yra statybos 
inžinierius Mikalojus Ivanaus
kas; parodos globėjas konsu
las A. Polišaitis. Yra taip pat 
sudarytas garbės ir mėmėjų 
komitetas.

nepatenkinta, 
kad Italija sutiko duoti ginklų 
Tunisui. Esą iš Tuniso juos 
gaus Alžiras. Italija dabar su
tikimą persvarstinėja.

• Lenkijos komunistu parti
ja rugsėjo 26 uždraudė savo 
nariam pritarti streikam .ar 
juos organizuoti.

Little Rock, Ark., ramu. 
Kareiviai jau visa savaitė sau
goja mokyklą ir į ją einančius 
devynis juodus vaikus. Belie
ka tik atitraukti kariuomenę 

ir apraminti padėtį ateičiai. An
tradienį prezidentas priima 
penkis gubernatorius, kurie 
prašo prezidentą atitraukti iš 
Little Rock kariuomenę.

Gubernatorius Faubus kovos 
nuotaikos dar nepraradęs. Kal
boje per radiją jis pavadino 
Arkansas valstybę "kariškai

Jis dar

Prancūzijos min. pirm. M. 
Bourges - Maunoudy tikisi, 
kad šią savaitę, pasiseks gauti, 
parlamento pritarimą Alžiro 
autonomijos projektui. Kitaip 
vyriausybė atsistatydintų.

Vyriausybė betgi turi naujų 
sunkumu su ūkininkais, kurių 
Prancūzijoje yra visas ketvir
tadalis gyventojų, 
skundžiasi, kad jų 
yra pigesni nei 
miniai; atskirose 
jau suorganizavo

• Prancūzija

Amerikos politikos žings
niai sekami atsidėjus, o kai 
kada ir susirūpinus. Susirūpi
nimo sukėlė keli paskutiniai 
žingsniai: didelis Amerikos at
sargumas Vengrijos byloje; 
vienašališkas karinių jėgų ma
žinimas; mokslinių tyrinėjimu 
ginklavimo srity susiaurinimas; 
įsakymas Amerikos Balsui duo
ti tik informacijas 
“propagandos”.

Tai palietė ir 
reikalus. Amerikos 
tuviška programa 
iki bespalvių

Washingtone, tiek Miunchene.
Lietuviškos transliacijos ir 

administraciniu atėvilgiu per
keltos i kHą. skyrių drauge su 
armėnų, ukrainiečių

Oi rūsčio vo agentas^ 
kapituliavo

Maskvos atstovas Lenkijoje 
P. K. Ponomarenko atšaukia
mas ir išvyksta iš Varšuvos. 
Dvejus metus jis išbuvo Var
šuvoje ir vykdė ten Chruščio
vo valią. Jam galą padarė per
nai spalio “taikingas” pervers
mas, kuris atvedė į valdžią 
Gomulką. Nuo tada Ponoma
renko ir Maskvai atsidavę Len
kijos komunistai prarado įta
ką. Dabartinis Ponomarenko 
atšaukimas reiškia, kad Mask
va su tuo jau susigyveno. Po
nomarenko išvykus turės krau
stytis ir kiti rusai, kurie buvo 
atgabenti į Lenkijos įstaigas.

darbą ir daugiau naudotis sa
vo darbo vaisiais. Tokiose ap
linkybėse tautį, jei ir nebus 
savo vyriausybes šeimininkas, 
nebus bent jos vergas. Iki ta 
diena ateis — sako Dulles, — 
mes turime lietis sargyboje.

Priminęs Vengrijos ir Len
kijos sukilimus prieš pavergė
ją, Dulles sako, kad

"Amerikos politika niekad 
nepripažins šitų neteisybių nei 
nepriims įu kaip galutinių. 
Bet mes siekiam tik taikingais 
būdais laimėti teisingumą". — -

Esą nebūtų nei laisvojo pa
saulio nei pavergtų tautų inte
resas vesti į karą. Bus kovoja
ma diplomatinėm ir kitom tai
kiom priemonėm už tautų lais
ve ir nepriklausomybę. “Kai 
Rusiios Ivderiai apsispręs tar
nauti Rusiios interesam ir ne
bus tarptautinio komunizmo 
agentai, iie supras, kad ilgame
tis , Rusiios interesas reikalau
ja laisvo Vokietes susijungi
mo ir satelitu išlaisvinimo’.

Maskvos spauda daug rašo 
apie Amerikos ir Anglijos ūkio 
krizę. Esą artinasi ūkinis ban
krotas. Ragina sumažinti iš
laidas ginklavimuisi, ir tada 
ūkis būsiąs išgelbėtas.

• San Francisco gyventojai 
pasisakė prieš masini skiepiji
mą nuo Azijos influenzos. Jie 
aiškino, kad skiepai padeda tik

• Apsaugo* sekretorių* Wil- 
sonas pasitrauks iš vyriausy 
bes per Šias porą savaičių.

Eina žinios, kad 
nauji patvarkymai, 
apkarnv* personalo 
ar kitokių reformų 
Amerikos Balse Miunchene.

Kiekvienas žingsnis tuo su
kelia klausima, kas už jo vra 
— ar tai poli tikas keitimas? _

Tokiais klausimais 
pinusius pareigūnai 
kad v’sos reformos 
tik vidaus reikalas, 
siekiama didesnio taupumo ir 
didesnio efektvvumo ir kad 
jos vvkdomos visu nlotu. o ne 
vienai ar kitai tautai. Atkrei
piamas dėmesys ir į valst. sek
retoriaus Dulles straipsnį (For- 
eign Affairs 1957 spalis.) iš 
kurio daroma išvada, kad A- 
merikos politika likusi ta pati.

Dullev mintyse yra aiškus 
tikėjimas, kad dabartiniai Mas
kvos viešpačiai iš esmės nepa
sikeitė ir kad Amerika turi 

sujungti su grasinimais. Ir liktis sargyboje. Tarp šio ti- 
Dulles netikį, kad tie, kurie kėlimo ir faktų susidaro ply-
dabar 1 diktuoja tarptautinio šys: viena, faktas/kad tos sar 
komunizmo doktrina ir buvo gvboje liekančios Amerikos 
skelbe liberalizaciia. būtu pa- jėgos elementas siaurinamas; 
rirvže iš tos liberalizaciios na- antra, siaurinamas ne visada 
ridarvfi reikiamas išvadas, taupumo sumetimais — nes
“Daugiau kaip dešimtį metu ka bendra turi taupymas su
trukęs šaltasis karas patvirti
no ankstesni mūsų sprendimą 
anh tarptautini komunizmą. 
Jis ir io kontroUuoiamos vy
riaus vbės yra priešiškos mums 
ir viso laisvojo, pasaulio vy
riausybėm”.

Tačiau Dulles t;ki. kad gali 
ateiti laikas, kada tautos, da
bar valdomos tarptautinio ko
munizmo. turės vyriausybes, 
kurios iš tikrųjų tarnaus sa
vom tautom ir savo gyvento
jam daugiau negu tarptauti
nės partijos ambicijom. Bus 
pranlėstas dalyvavimas vyriau
sybėje. Bus padidintas įstaty
mu asmeninis saugumas. Bus 
tam tikras minties ir žodžio 
laisvės laipsnis. Ir darbo žmo- Arkansas valstybę 
nėm bus leista pasirinkti sau okupuota teritorija"

17 pėdu aukščio. Ju gelbėji
mosi valtis buvo tuoj pat ap
laužyta. Ta pačia naktį du jū
rininkai mirė. Juos paleido į 
vandenvna. Kiti trvs nuo troš 
kulio pamišo ir iššoko iš val
ties į vandeni. Penki liko val
tyje ir po poros dienų blašky
mo pirmadieni buvo surasti. 
Kai juos perkėlė i laivą, pir
mas prašymas buvo — van
dens.

labai sta’ffa ir tuoiau nulaužė '
stiebus. Kai laivą pakreipė ant Nikolai. Chochlova*, buvęs 
šono per 40 laipsniu, jau ne- Sovietų saugumo karininkas, 
buvo galima laikytis. ir buvo š- m. rugsėjo 17 Vokietijoje 
duotas įsakymas šokti į vande- Frankfurte buvo apnuodytas 
m. Gelbėjimosi valtyje, kurio- arseniku ir pristatytas į ligo
je buvo rasti tie penki, iš pra- ninę. Chochlovas buvo nuvy- 
dziii buvo 10.'Ju akyse laivas ^es į Frankfurtą į rusų emi- 
nuskendo. kai bangos buvo iki grantų solidaristų konferenci

ja. Jis tvirtina, kad tai darbas 
Sovietu agentų, kuriem buvo 
pavesta jį likviduoti, kadangi 
jis nelikvidavo jam jsakvti 
likviduoti rusu emigracijos 
veikėjo Okolovičiaus Frankfur
te. Jis turėjo tai padaryti 1944. 
Bet žmonos Įtakoje jis atsisa
kė žudyti ir nuvykęs pas Oko- 
Iftvičių jam prisipažino. Jo 
žmona ir sūnus liko Maskvoje 
ir iš ten dingo, kai tik Sovie
tai patyrė apie Chochlovo pa
sidavimą amerikiečių saugu
mui.

NEGRAI PAREMS 
RESPUBLIKONUS

Spalvotųjų gyventom tei
sėm ginti draugijos teisinis pa 
tarėjas adv. Thurgood Mar- 
shall per televizija aiškino, 
kad nuo šiol negrai rinkikai 
atiduos pirmenybę respubliko
nam. Pilietinių teisiu srity 
vargiai ką rasi demokratu nu
veikta, — kalbėjo' Marshall.

Respublikonuose daroma iš
vada. kad 1960 rinkimuose pa
kilo I^izono galimybės pakliūti 
į prezidentus.

Svetimo* širdie* neprisiėmė

Baltimorėjc trys gydytojai 
darė bandymus su šuns šir
dim. Narkotizuotam šuniui šir- 
d’ išėmė ir ją idėio kitam šu
niui. įdėtoji širdis plakė 68 
minutes, paskiau sustojo. Gy
dytojai aiškino, kad tai natū
ralus organizmo gynimasis nuo 
svetimo kūno. Bandymus to
liau jie darysią su 
kosią tam reikalui 
nukų.

o Maskvoje prie įėjimo į 
pogrindinį traukinį, Kursko 
stoties, buvo Stalino Statula. 
Prieš keletą dienų ji visai din-

Nuskendusio rugsėio 21 vo- mom
kiečiu laivo “Pamir” išgelbėti VI1OCI11OV<| 
šeši jūrininkai. Jie pasakojo. 
k^d h’Trikanas laivą užklupo HO IHlUllOuVU

50%. Masiniu būdu skiepijant 
bus pridaryta daugiau ligonių, 
nei tai padarytų pati influen- 
za. Isteriką už skiepijimą su
kėlusi tik propaganda, kad 
daugiau išpirktų serumo. Pa
tarė nesiduoti skiepijamiem, o 
susirgus geriau gulti į lovą ir 
gydytis kaip nuo paprastas in
fluenzos.

Buvęs valst. sekr. Acheso- 
nas rugsėjo 28 demokratų po
litinės priežiūros komitete, ku
riam jis vadovauja, vertino po
litinę padėtį tokiu būdu: gali 
būti didelių ūkinių sunkumų 
Amerikoje, jos remiamoje Eu
ropoje ir Azijoje: santykius su 
kom. Kinija reikia peržiūrėti, 
ypačiai prekybą, nes Chiang 
Kaishekas neamžinas; nusigin
klavimo projektas, kuri pasiū
lė Sovietai, negali būti labiau 
nepalankūs Amerikai; Ameri
kai gal ne tiek svarbu žinoti 
Sovietu atominis apsiginklavi
mas. kiek jų apsiginklavimas 
smulkesniais ginklais: esą pre
zidentas Eisenhoweris neauk- 
lėjas tautos sutikti blaiviai po
litinius faktus.

VOKIETIJOJE PROVO
KUOJA INFLIACIJĄ

Vokietijoje Ruhro pramoni
ninkai staiga pakėlė 10% kai
nas plienui. Tai buvo padary
ta prieš Kanclerio Adenauerio 
ir finansų ministerio norus. 
Ryšium su tuo darbininkai 
tuoj pat pareikalavo pakelti 
jiem 10% atlyginimą.



r
š.

ir baltų

niame Washingtone Cardozo 
mokykloje yra 1,483 juodi ir

bet
dvejis 

mokslo

be kitų įprastų žymenų, turi 
mirties atvaizdą. Londoniškis 
Daily Tėlegraph pridėjo pa
stabą: “šveicarai nepasižymi 
linksmumu nei lėkštumu, bet 
čia bus jau kas nors perdėta. 
Kaip sau norite, bet kišti ki
tam po nosim pinigą su mirti
mi, greit nusibos ir patiem 
šveicaram.” Kažin, ar .< taip

Baltieji keliasi į priemies
čius, j Virginijos ir Marylando 
valstybes.

Keliasi tokia 
kad pvz. Virginijos 
čiuose iš 63.000

MILIJONINIAI LAIKRAŠČIAI
Iš paskutinių davinių paaiš-Amerikos sostine juodeja

- - ‘___. ‘

Kiek pasisekė Washingtonui rases jungti

Littie Rock yra vienas iš A- 
merikos mažųjų miestų, kurie 
išgarsėjo labiau už didžiosios 
Amerikos sostinę. Balto ir 
juodo maišymas tame mieste-

- ly davė tokią nemalonaus kva
po reakciją, dėl kurios prašne
ko visas pasaulis daugiau nei 
apie Washingtoną. nors jame 
juodas ir baltas maišomas jau 
vos ne 25 metai. \

Kai Little Rock pradedama 
maišyti baltą su juodu, verta -J 
pažvelgti, kokia to maišymo 
.eiga pasirodė Washingtone, 
koki jo rezultatai; ar pasisekė 
taip sumaišyti, kad juodas ne* 
siskirtę nuo balto?

L’SNaVVR informuoja, kad 
dar 1933 VVashingtone buvo 
panašios užtvaros tarp 
ir juodo kaip lig šiol 
Rock ir kitur pietuose.
rai, restoranai..
baseinai, žaidimo aikštės buvo 
atskiros. Ir viešosios mokyk- 
loš^buvortaip pat atskiros. Ta
da Washingtone buvo gyven
tojų 70% baltų ir 30ri juodų. 
Viešosiose mokyklose mokinių 
du trečdaliai buvo baltų, ir 
trečdalis juodų.
nautojų buvo 93% 
3% juodų.

Kai vyriausybė.
1935. ėmė naikinti 
tarp baltų ir juodų.
bendrus teatrus, restoranus, 
parkus, maudymosi baseinus.

per dvidešimtį metu nepasi
seko sulieti draugėn balto ir 
juodo. Pastebimas kitas reiški
nys: juodas veržiasi pirmyn ir 
išsiplečia, baltas traukiasi at-

balto 
Little 
Teat- 

maudymosi

proporcija, 
priemies- 

gyventoju 
1930 gyventojų skaičius paki
lo iki dabar 437,000. Juodų 
procentas ten iš 17 sumažėjo 
6%. Ir bendrų mokyklų ten 
nėra. Panašiai yra ir Mary
lando valstybėje.

Stebinčios akys nukrypsta, 
ką daro vyriausybės žmonės 

su savo vaikais.
Eisenhovveiįo anūkai mokosi 

privačiose mokyklose, nors 
ten yra ii- viešosios. Viceprezi
dento Nixono duktė lanko vie
šą mokyklą, kurioje yra visi 
balti. Teisingumo sekretorius 
Brovvnell savo vaikus siunčia Į 
privatinę mokyklą. Naujasis 
apsaugos^sekretoriiis McEnroy

buvo baltų.
Valdžios tar- 

baltu ir

labiausiai 
užtvaras 

legalizavo

Dabar viešuose parkuose 
Washingtono mieste vyrauja 
juodieji; miesto maudymos 
baseinuose baltieji retai rodo
si. j.-

WOOOROW W. ,MANN. mayo- 
ras Little Rock. Ark., nedide- 

* lio miestelio — kupsto, kuris 
verčia didelį, vežimą.Gyventojų skaičius santy

kis taip pat . pasikeitė. Dabar

savo dukterį leidžia į privati
nę mokyklą. Žemės ūkio sek
retorius Benson gavo leidimą 
savo sūnų perkelti iš viešosios 
mokyklos, kur yra daug juodų, 
į kitą, kur juodų keli.

Nurodoma, kad tas skirtu
mas mokyklose grindžiamas 
ne rasine neapykanta, 

pastebėta per tuos 
metus, kad sumaišius 
lygis labai kritęs.

Sostinės judėjimo 
bėgimo procesas kelia galvo
sūkius ir pačiam miestui. - Pir
miausia, balsavimo klausimas. 
Prezidentas pravedė šiemet į- 
statymą. kad visiem būtų už
tikrinta balsavimo teisė. To
kiu atveju tos teisės norės ir 
sostinė. O lig šiol veikia įsta
tymas. kad sostinėje miesto . 
pareigūnus skilia valstybės 
prezidentas. Jei būtų renkami, 
tikras dalykas, kad juodas blo
kas visur laimėtų. Bet juodi 
reiškia savo didėjančius rei
kalą rimas.' kad jie būtų gau
siau atstovaujami policijoje? 
gaisrininkuose ir kitose miesto 
ar valdžios apmokamose tar
nybose. Ir tas reikalavimas 
stiprės.

Antras klausimas — 
miesto pajamų klausimas, 
sostinės bėga i priemiesčius 
kaip tik turtingesnis elemen
tas. kuris turi daugiau pajamų, 
taigi ir mokesčiu už jas turi 
daugiau mokėti.

Į sostinę plūsta neturtingas 
elementas, kuris miestui paja
mų neduoda.

O greičiau padidina miestui 
išlaidas, kai didėja šelpiamųjų 
žmonių skaičius. . (

Teisėtas ir teisingas gyven
tojų teisių sulyginimas dar 
nedavė sostinei per tiek metų 
tokios padėties^ kad baltas ir 
juodas nejaustų šitos (skirtin
gos spalvos. M.

MYRNA HANSEN prašo dėmesio spaudos savaitei, kurt'prasi
deda spalio 1 ir baig asi spalio 8.

tiražą turįs laikraštis yra ja
ponų Mainichį. Jo spausdina
ma 5 milijonai. Toliau iš eilės 
seka po puspenkto milijono 
anglų Daily Mirror ir japonų 
Asahi. Kiti milijoniniai yra 
anglų Daily Express — 4,200,- 
000, rusų. Pravda — 4,000,000.
Vak. Vokietijos Bild — 2,400, bus? Turbūt, lig šiol dar ne- 
000, anglų Daily Mail — 2,- 
200,000, amerikiečių Daily 
News — 2,100,000, anglų Dai
ly Herald — 1,500,000, pran
cūzų France - Soir — 1,200.- 
000 ir paskutinėj vietoj Chica- 
go Tribūne — 1,000,000.

Pinigas su mirtim
Šveicarija pakeitė kai ku- 

~ .puoš banknotus. Spausdinimą 
pavedė anglams: Tūkstantinė.

BALSAI LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS REIKALAIS

tik

tai
Iš

Drauge rugsėjo 26 paskelb
tas atviras laiškas, pasirašytas 
Vytauto Kutkaus iš Detroito— 
“Pasaulio lietuvių bendruome
nės seimo reikalu".. Jame pa- 
sisakoma dėl atstovų rinkimo į 
tą seimą. Esą laikinoji to“ sei
mo konstitucija numato, jog 

•'PLB seimo atstovai renka* 
mi kiekvieno krašto LB tary
bos posėdy slaptu balsavimu 
paprasta balsų dauguma”.

Esą ir Amerikos bendruo
menės taryba savo posėdy 
Chicagoje nutarė taip daryti, 
kaip konstitucija numato.

Autorius betgi siūlo kitokį 
atstovų rinkimo būdą. Bent 
Amerikoje. Būtent:

atstovus i seimą turėtų rink
ti visi bendruomenės nariai 
tiesioginiu slaptu balsavimu.

Kiekvienas apygardos, o jų 
yra 8. po du kandidatu, gavu
siu daugiausia balsų, būtų at 
stovai i seimą. Tai 16 žmonių. 
Kiti 20 turėtų būti likusieji 
daugiausia balsų gavę, nesvar
bu kuriojį^apygaidoje. Ir dar 
5 atstovus parinktų naujoji

SPAUDA

taryba, kuri bus išrinkta atei
nanti pavasarį.

Kad nebūtų žmonėm daug 
į sei

mą rinkimą sujungti su naujos 
tarybos rinkimais ir pačius ta
rybos rinkimus atkelti į sausio 
vasario mėn. Laiško gale ragi
na Amerikos bendruomenes ir 
asmenis tą jo siūlymą paremti 
ir laiškais veikti bendruome
nės vadovybę.

Motyvai — būsią demokra- 
tiškiau ir labiau pasiseksią 
pritraukti prie bendruomenės.

Neabejojant laiško nuošir
džiu susirūpinimu bendruome
nės reikalais, tenka betgi su
abejoti, ar ne perdaug dėme
sio kreipiama į koncertantų 
kėdžių sustumdymą — seimo 
dalyvių organizavimą, peror
ganizavimą, užuot rūpinusis 
pačiu to būsimo “koncerto” — 
seimo ‘turiniu ir jo atlikimu, 
žmonės bendruomenės gyve
nime pirmiausia ieško darbų.

atsirado nei vieno šveicaro, 
kuris dėl mirties baimės nusi
gręžtų nuo 1000 frankų.

Ilgiausias ir trumpiausias
Amerikiečių knygų leidėjas 

Walter Blumenthal savo atsi
minimuose giriasi turėjęs gar
bės išleisti ilgiausią ir trum
piausią dramos veikalą. Ilgiau
sia buvusi 21 akto drama 
“Kautynės Ispanijoj”, p trųm- __ 
piausia — komedija “Pabėgė
lis”, parašyta Tristano Ber- 
nard. Štai visas veikalas:

Pabėgėlis: — Kas tu bebū
tum, pasigailėk vargšo gaudo
mo žmogaus. Už mano galvą 
paskirtas didelis atlyginimas.

Ūkininkas: — Sakyk atvirai, 
kiek paskirta?

• Nato, baigęs manevrus

o ne “konstitucijų” keitimo, 
kad galėtum vėl organizuotis.

Rūpestis apie pinigus
T. Žiburiuose rugsėjo 19 d. 

P. Lelis kalba apie Kanados 
lietuvių bendruomenę ir palie- _ ____  ____ ________ _

čia vieną iš labai svarbių taip Atlante, cl’abar adės kitus * 
pat praktinio veikimo sričių— 
pinigus. Jis apgailestauja, kad 
neskelbiamos bendruomenės 
piniginės apyskaitos. Apgai- pro Dardanelus.

Baigtas politechnikumo 
bendrabutis

šalia politechnikumo, kuris 
yra Kaune Mickevičiaus gat
vėj, pastatytas didelis pasta
tas — studentų bendrabutis.

lestauja taip pat, kad kai ka- . 
“nereika- 
— tokiai 
ženklelio 
ir pan.

da leidžiami pinigai 
lingai butaforijai” 
kaip bendruomenės 
konkursas, dovanos
Primena Toronto 1954 suruoš
tos Lietuvių Dienos pavyzdį. 
Tada buvo gauta apie 8,000 
dol. pajamų. Bet iš jų nei mo
kyklai nei kitiem kultūriniam 
reikalam nieko nebuvo paskir-

Pinigų organizavimo ir jų 
mokėjimo tiksliai paskirstyti 
pavyzdžiu laikomas Hamilto
nas. Jis visada turįs tiek pi
nigų. kiek bendruomenei rei
kia. Jo posėdžiuose dažnai 
svarstomas konkretus pinigų 
organizavimo būdas, ir dėl tojuodų jau vra 43,2%: apskai* . -

KRĖVA PINIGU GULI BANKE, BET KARALIUS NEMOKA DĖŽĖS ATIDARYTI Hamiltonas galėjo paskirti 
v * 2000 dol.

čiuojama. kad 1960 bus 46.
6%. Tik nuo 1950 m. Wa- 
shingtone juodų priaugo 95.- 
000: pusė jų atitekėjo iš kitų 
Amerikos valstybių. Tuo tar
pu baltų skaičius per tą pati 
laiką sumažėjo 73.000. Tas 
juodų didėjimo, baltų mažėji
mo procesas tebeina.

Prieš 12 metų iš visų pra- kito, kaip tik gerai pagyventi. mu parašė vyrai atsisveikini- Aleksandra ir vienu kūdikiu
vytų ar pabėgusių karalių tur- Na. ir gyveno jisai! Pinigėlius mo laiškutį, prisipažindama jį 
tingiausiu buvo laikomas Ju
goslavijos ekskaralius Petras 
Karageorgevičius. Jam dar te
ėjusiam 11-tus metus, atiteko 
sostas 1934 po tėvo Aleksand
ro. kuris anarchisto Vlado čer- 
nosemskio buvo nušautas Mar- 
silijoj.

Nužudytasis karalius Alek
sandras buvo mėgiamas serbų, 
bet nekenčiamas kitų tautelių, 
sudariusių mozaikinę Jugosla
viją, kaip kroatų, dalmatų. 
slovėnų. Vaikas karalius, už 
rankos laikomas dėdės kuni
gaikščio— regento Pauliaus.

vargais negalais soste išsi
laikė ligi 1941 pavasario.

Tada jis. apsirūpinęs juodai 
dienai pinigais, atsirado Ix>n- 

vaiku neleidžia mokytis. Tai done. Turėjo 18 metų, buvo 
reiškia, kad jie iš viešųjų mo- gražus ir turėjo pinigo. Anglai 
kyklu labiau perėjo i privati- pasiūlė karaliui: girdi, pritik- 
nes ar išsikėlė iš VVashingtono tų pakariauti jų eilėse. Tai la- 
Į priemiesčius. ' biau pririštų žmones prie jo

Mokyklose praktiškai susi- asmens. Sis paklausė ir Įstojo 
darė taip, kad vienose aukš
tesniosiose mokyklose įhigh 
schooh labiau susitelkė balti, 
kitose juodi. Pvz. šiauriniame 
vakariniame U’ashingtonc Wil 
šono mokykloje yra 1269 balti 
ir 7 juodi: centriniame šiauri-

mylinti, ir
mėgino plautis rankų venas.
Įvykis tragiškai nuskambėjo *u.

manevrus Viduržemio jūroje, 
kur demonstruos Viduržemio 
jūros apsaugą nuo Įsiveržimo

RESTAURANT
324 East 57th Street, N. Y. 

Finest Swedish

Sinorgasbord
LUNCHEON 
COCTAILS

OPEN
EVERY DAT

Keičiasi baltų ir juodų reikš
mė valdžios aparate. Iš keturių 
valdžios tarnautojų pačiame 
Washingtone jau yrą vienas 
juodas, o prieš 25 metus vie-
nas iš 33.

Dar didesnis skirtumas mo
kyklose. Viešose mokyklose 
70% mokinių yra juodi, tik 
33% yra balti.

Baltu mokiniu skaičius ėmė
mažėti ypačiai po 1954—55, 

. kada buvo Įvesta privalomas 
bendras mokymas.

Tai nėra Ženklas, kad balti

švaistė saujom, o greitai atsi
rado ir padėjėja — graikų ka
rališkoji princesė Aleksandra, 
kurią vedė 1944. Toji buvo per viso pasaulio laikraščius, 
dar išlaidesnė. bet kartu atnešė irstančiai

Pasakiškas sumas praleido 
drabužiams ir kitiems niek
niekiams.

Pinigam einant prie galo, 
vyras ėmė truputėli rūpintis, 
bet ne žmona. Petras, nebega
lėdamas kitaip suktis, buvo 
pasitraukęs nuo žmonos. Tai 
nieko negelbėjo. Aleksandra 
už •‘tuščius" čekius prisikrovė 
savo vilą Paryžiuje didžiau 
šiom brangenybėm. kurias
antstolis turėjo sekvestruoti nebijau. — prisipažįsta eks-

Petrui tokios gėdos jau bu- karalius. ImM visa bėda, kad 
vo per daug, ir jis pareiškė niekas manęs nemokė dirb- 
norą skirtis To užteko Alek ti.
Sandrai. Ji moterišku jautru- Dabartiniu melu Petras su

šeimai susitaikymą.
Dabar abu pamatė, kad rei

kia pradėti gyventi taip, kaip 
gyvena eiliniai žmonės. Petras 
ieškojo sau tinkamo darbo. 
Tarp pasiūlymų buvo visokių: 
savo fotografijom reklamuoti 
menkaverčius produktus, pasi
rodyti cirke, priminėti sve
čius viešbuty ir... net vairuoti 
kontrobandihinkų laiveli.

— Jokio padoraus darbo aš

85—27 88tb $♦.

EKSKARALIUS Petras »u žmona Aleksandra ir 10 meti# Minimu.

j RAF — karališkąsias oro pa
jėgas. Karui pasibaigus. Jugo 
slavijos žmonės ne tik nepri
sirišu prie savo karaliaus, bet 
Titui atėjus, ji visiškai nusodi
no nuo sosto.

Dabar karaliui neliko nieko

FOTO S T t 1)1 J A
P. GAI'BYS, .savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas iš 36 nu
5 x t» inč dydžio 40 dol. didelis 36 miQtraukos.8x 10
mč įlydžm 60 dol.: abu tik 85 dol». PORTRETAI VAI 
KU nuotraukos ir kiti foto darbai allickami greil. gerai ir 
pigiau m i kitur.

VVoodhaven 21. N. Y

•BMT Jamaikos linija, F’orest Paikway stotis, i
TeL: VI 6-2164

po 6 vai vakaru, nedarbo dienom visa dieną

gyvena Cannes. Prancūzijoj. 
Šiaip taip stumiasi bet nesle- 
pia savo vargo, o jei ir nore- 
*ų slėpti, tai kaimynai mato. X 
kad kasdien pasirodo gatvėse ? 
be karališkosios didybės ir la- 
bai kukliais drabužiais. $•

Kaip Petrą moteris savo iš- 
laidumu pastūmėjo į vargą. ? 
taip ji dabar tikisi kiek padėti f 
savo plunksna. Aleksandra pa- & 
rašė knygą

'Dėl meilės savo karaliui”, 
kurią viena prancūzų leidyk- 

la išleido. Autorė knygoje at* f 
virai išsipasakoja savo meilę B 
Petrui, nuoširdžiai apgaili klai 
das ir tuštybes, privedusias 
kone prie tragedijos. Karališ
koji pora į knygą sudeda ne
maža vilčių. Jei ji eis. tai iš 
autoriaus teisių susidarys bent 
žiupsnelis pinigo.

O to pinigo jis turi ištikrųjų 
krūvas, tik visa bėda, kad 

savo pinigo nemoka paimti. 
Jo tėvas Aleksandras, sėdė

damas soste, jautėsi sėdįs ant 
degančių žarijų. Nepasitikėjo 
patvarumu savo valstybės, su
lopytos iš įvairių tautų. Nu
jautė, kad gali tekti jam pa
čiam ar jo vaikam nešdintis 
nuo sosto. Dėl viso pikto susi
tarė su šveicarų Credit Suisse 
banku ir padėjo 500.000 ang
lų sterlingų bevardžiu titulu 
su pastaba, kad pinigai gali 
būti paimti b0 kada tokio as
mens. kuris ’zilnos saugumo 
fįėžės kombinaciją ir mokės 
pats atsidaryti?"

Karalius Aleksandras pa- 
slapties niekam nebuvo paša- 
kęs. o staigi jo mirtis paslaptį 
dar labiau užt^rnė. šveicarų 
bankas kombinaciją žino. bet. 
žinoma savo gerui, jos nie- 
kam neišduoda. Pats Petras, 
kiti artimieji giminaičiai ir 
dvariškiai jau nekartą dėžę 
klibino, bet nieko iš to neišė1- 
j<»- dŠ

Vilnonas Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
ž' snis. n-iru už' pasiūtas snkn-’l-s

X

ž
Muilas v* vilnones atlaikas .— --------------------- -------------------------- . .

Vilnonas m.-džiac ,s iš ritiniu ir atlaikas pn<'i..in prieinamiansiont kainos: 
visiiin nii<-st.- jtmis siūlo 3 stambios krautuvės

ę RFfKHKTFIN hr lis-išviso orchard st„ ž
DLUnLlwlLlllr ulv>r cor. Delancey. NYC. 5-L525 -£

S. krautuvės.- k-ilh-cna rusiškai, b-nkiškn: ir ssšrsiri-tiekai y
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKYRUS V 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IK! 6:30 VAKARO /.
Atsineškite ši skelbimą, kuris bu: patinga. įvertintas -J

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta ras; didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms be; švarkams.
Maišytos ir ra veninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(ivho'ėsalcl kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street, Elizabeth, N. ).
PRIE CITY

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI £ VAI.
Musų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pildą eilutę Į
......................................M.... ........ ............ ............... ............................... ... Q

VAKARO

8 BANGA TELEVISION SERVU I: ® 
■***■ 340 Ridgewood Avė., Brcoklyn 8, N. Y.

Tėl.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodanu
VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai bei 

vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA;
• TELEVIZIJA
• AM—FMRADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

M

t
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B

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRISIO TECHNIKO. 
PRIPAŽINTO RC.\. NE\V YORKE ša

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai ryto iki 7 v v. § 
pirmadieniais nuo 9 vai ryto iki 6 vai, vak. Vi
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Ht W. MALĖ SCHOOLS COLLEGES

ATLETAI I
TCORCESTER, MASS.

šį šeštadienį ir sekmadie
nį Woroesterio Beturiu spor
to klubas “Vytis” rengia 
tinklinio ir krepšinio turny
rus vietos Maironio parke.

Povilas Vaitonis, laimėda
mas 1957—58 Kanados pirme
nybes, su nuostabia pasekme 

antrukart

‘ MAN
Experienced Nursery'
New Rochelfe 2-2647

_ Any Time

NINA HNOVA
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

rus
Brooklyno LAK kryžinio 
turnyre dalyvauja, nors ir 
negali pasiųsti savo .stip
riausio vieneto. Karinės prie
volės atlikti išvykęs Davis, 

x atrodo, gali

tik būtų sveikintina, kad 
meisterį, bent rytų Ameri- asmenų 
koje ilgokai karaliaujantį, 
kas nors pagaliau, apipešio
tų.

šeštadienio popietėje pra-

vu, bet

E. Spang, sportininku 
»jb, kuris su kitais 17 
jūroje apsiverto su lai
bu vo išgelbėtas (Long

paglemžė 
Kanados .šachmatų čempiono 
titulą ir pereinamąją taurę 
(įsteigta 1904 m.), kurioje P. 
Vaitonio vardas dabar jau du
kart įrašytas (1951 ir 1957).

P. Vaittmis atsiuntė mums 
laišką, prašydamas padėkoti 
visiems Bostono ir New Yorko 
lietuviams šachmatininkams, 
sveikinusiems jį Kanados p- 
bių laimėjimo proga. " - 

' Valtimis, laimėjęs šias pir-

H. W. FEMALE ,
York

HOUSE KEEPER

Irina*. Boa also meeto trata at 
flyotatA.

School Seasfons 10^0 a. m.- 
3:40 a. n£ Conducted by the 

Staters of Mercy.

5 Day week, Sleep in or out, 

Lynbrook, L. I. References.
Phone Lynbrook 9-5354;

eondueted by top New York in- 
structors. Dance etiąuette is 
taught along with the Waltz, 
Lindy Hop, Cha-Cha steps et 

BEGISTEB NOW, D0NT WATT 
Seasonal registratlon of Ballet, 

Ballroom or both sibstantial 
savings. Steinway Hali, 
W.‘ 57th St, N. Y. C. 
For appointment call 

OOiumbos 5-7469.

JUNK CARS WANTED

W.FALIKUSEDCARS

REAL ĖST ATE

ACREAGE A HOME SITES

Home Sites and Acreage on beau- 
tiful mile long private lake.

54 feet, 3 bedroom ranch. From 
$4990. Shell construction. 2 Milės
from Graymoor-Peekskil Route
No. 6 Yorktown Heighto Sites 

extra. Drive out — Take Taconic ' 
State Highway exit Rt No. 6 left

H. W. MALĖ-FEMALE už betkurių metų automobilius

rodyti Worceserio lietuvių ko
lonijai mūsų krepšinio bei 
tinklinio lygį.

Futbolas.
Pereitą šeštadienį pralai-

bei noro žaidė ir gavę 11 -į- 
varčių mūsų rezervistai tik
rai užpykino žiūrovus, šį sek
madienį priešžaismyje ir vėl 
matysime mūsų rezervinę 
prieš German — Hungarians 
rezervinę 1:30 vai,, prieš ku
rią jau pernai 11 įvarčių ga- 
vome. .

Giuliana FC, mūsų LSK šį 
sekmadienį stoja pirmeny
bių kovon. prieš stiprų Ger- 
man — Hungarians SC. Pe
reitais metais prieš šį prieši
ninką teko pralaimėti 1:5 ir 
antrame rate išplėšti sensa
cingas lygiąsias 0:0. šių 
rungtynių pradžia New Far- 
mers Ovai 3:15 vai. Rezer
vinė taip pat pereitą sekma
dienį žaidė. Be jokios tvarkos

Atletas

John Krauss, Ine. 
11709 Liberty Avenue 

(Retail Store) 
Richmond Hill 

MĖSA

DEŠROS

CATHOLIC SCHOOL
NURS1NG HOME

NAZARETH COLLEGE of Roches-

ter. N. Y. LUdlow 6-2525. Sister of 
St. Joseph. Rev. Mother Helene. 
Pres. Sister Rose Angelą, Dean. 
491 Studens; and 
Science . Art Music, Nursing. Soč
iai voric, Speach correction. Speech. 
Medical Technology education. Sec
retariaL Science A.B.—B.S. degree. 
Tuition A General Fee $550. Room 
& Board $700. For women only.

CONVALESCENT AND 
RĘST HOME

For Elderty People 
Excellent care. Good food

Reasonable rates, 
Day and Night Service 
Beautiful Surroundings 

For More Information Phone 
East Hampton, L. I. 4-1303

kitais metais tarpzoninėse pir
menybėse Europoje, kaip Ka
nados meisteris. Be to, Kana
dos rinktinė numatoma siųsti į 
1958 komandines pasaulio pir
menybes Vokietijoje. Vaito- 
niui tektų lošti pirmoje lento
je.

Brooklyno LAK rungtynėse 
su Šo. Bostono šachmatinin- 
khra puikiai sulošė V. Kttlpa- 
vičius, laimėjęs abi partijas iš 
Andriaus Keturakio; Juozas 
Vilpišauskas paglemžė 1%-^ 
iš Rimo Karoso ir A. Ratas į- 
veikė Alg. Ivašką 2-0, be to, 
labai ambicingai sulošė Edv. 
Staknys, baigęs .abi partijas 
lygiomis su Kaziu Merkiu. Bo
stono komandoje pasižymėjo 
jaunieji: Gediminas Šveikaus
kas įveikė A. Šukį 2-0, Saulius 
Vaičaitis sukorė 2-0, įveikęs 
M. Slapšį ir K. Kulpavičių. 
Leopoldas Šveikauskas įveikė 
R. Prapuolenį. Bendra pasek
mė 1-1 iš rungtynių ir 7%-6y2 
iš partijų Brooklyno naudai. 
Bostoniečiai labai pasigedo sa
vo komandoje 13-mečio Gedi-
minų Kuodžio.

Bostoniečįęi buvo apdovano
ti LAK ženkliukais, buvo šil
tai priimti ir pagloboti Brook- 
lyne. Už tai padėka reiškiama

HOTELS

ASBUBY AURCHBA HOTEL
214 4th SL Asbury Park, N. J. 

Low Weekly Ration. Homey 
atmosphere. Compli’try B’kfsL 

Free Parking. Bathing from room.
$2 per day. Double Occupancys. 
Jesephtae Farriello Owner-Mgr.

PRospect 5-9635.

ALBERT HOTEL ~ 
In Greenwich VHlage 

23 Rast 10th Street 
Near Washington Square Park 

One block from Fifth Avė 
FOR SINGLE MEN OR WOMEN 

Newly furnished rooms, 
share a bath. wall-to wall 

carpeting, sitting room, ar- 
rarigement, telephone in 

every room.

$17.60—$19.25—$21.00 weekly 
Weekly rates — Minimum 

stay 4 weeks. Write or apply 
ta person

IMMACULATA COLLEGE, Imma- 
culata. Pa.; Malvem 2201; Sisters. 
Servante of the Immaculate Heart 
of Mary; Sister Anastasia Maria,
Dean: 600 Studente: A.B.. B.S.,

Law. LiberaI Arte. Home Ėcono- 
mies. Business; Tuition $500; Board 
and Room $800—$900; for vromen 
only.

S1CK OR WEU.
ELDERLY PEOPLZ 

Can be cared for ta nurses 
home at reasonable rates. 

Visits by priests and sisters

J.-Vilpišauskui ir kt

regulariy. For mote
informatkn 

Phone MO 5-7749

Catholic Schools and Colleges
ST. LEONARD HIGH SCHOOL, 26 Brevoort PI.. Brooklyn 16, N. Y. 
NEvins 8-9023, Franciscan Brothers; Brother Aųutaas. O. S. F., 
Principal; 390 Studente; Commercial; Day; Tuition $300.

Bostonas, Bostono CC spa
lių 5, 6, 12 ir 13 d.d. rengia 
šiemet mirusio dr. Putzmano 
vardo turnyrą. Kviečia daly
vauti visus Bostono šachmati
ninkus. Mokestis $10 — A 
klasės ir $5 — B kl.

Baltijos klubas New Yorke 
rugsėjo 20 šaukia visuotiną 
susirinkimą. Priimami nauji

GWYNEDO-MERCY JUNIOR COLLEGE, Gwynedd Valley, Pa.; 
Sisters of Mercy; Mother Mary Bernard, President; Sister Mary 
Gregcry, Dean; 156 Studente; Tuition $400; Room and Board 
$1.000-$1.200. _______________________________ __

LA SALLE ACADEMY, 44 East Second St.. Ncw York 3, GRam- 
erej- 5-8940; Christian Brothers; Brother A. Charles, F. S. C., Prin
cipal; 800 Studente; High School; Day; $250.

ST. JOHN'S PREPARATORY SCHOOL, 82 I^wis Avė., Brooklyn 6. 
N. Y., Gl^enmore 2-0700; Vincentian Fathers; Rev. John T. Nelson, 
C. M.. Headmaster; 1.200 Studente; High School; Day; $300.

NOTRE DAME COLLEGE OF STATEN I8LANO, Grymes H1D, 
Glbraltar 7-4343; Sisters of Congregatkm <rf Notre Dame; Mother 
St. Egbert, President: Mother SL Mary Caroline, Dean; 300 Stu
dente; B. B. S.. B. S. in Education, Commerce Degrees; Day, 
Tuition $500; for vromen only. FuDy Accredited.

CALDWELL COLLEGE, Cakbrall, N. J.
A four year LiberaI Arte College eondueted by the Sisters of St. 
Dominic. Accredited by Middle State Asbo. Humanities, Sciences, 
Business, Muslc, Tgacher Training, Library Science. B. S. degrees 
Assodate In Arte, in Gen. SecretariaL Cataloguc: Regfetrar

ORATORY SCHOOL. Catholic Preparatory for Boya, 14 Bedford 
Ttoed, Sammit, N. J. CRestvfew 3-1085. Accredited afi Sportą, Prfests 
and Laymch; Rev. John ,3. Baln, Principal; 200 Studente. Bth Grade 
through High School; Boerding and Day Sch..

Comn. STSte 7-1196. Dominican Sisters: Sister M. Luise, O. P., Pres. 
Sister Thomas Albert, O. P. Dean of Studies. Sister Mary Patriote, 
O. P. Dean of Studento B A. Degree Day sutamer Sesslon. Tuition 
$450, Board $850 — Fee an studente $100 plūs.

NURSES—R. N. 
Malė or Female •-

Newly organized šmall research 
ward, exclusively. Excellent pay- 

educationally stimulating, interest- 
ing and pleasant vvorking condiL 

ions. HO 4-7500. Ext. 280. 
Greedmopr Institute For 
Psychobiologic Studies.

Oueens Village 27, N. Y.

W. Falik. • LU 34873
Taeųnfe lakęs Estete

19 Mate SL—WH 9-8419 
White Plains, N. Y.

RESTAURANTS

The VOLANO VA Restaurant
Famous for Italian Cuisine 

Oyer 1/4 Century on W. 46 SL 
New York

- 1750 NORTHERN BLVD., 
ROSLYN, L. L

(1 block east of Roslyn By-Pass) 
Complete Dinners from $4 

AIR-CONDITIONED 
DINERS CLUB 

BANQUET FACrLITIES 
Open Daily from 3 p .m.

Closed Monday
Free Parking RO 3-2800

Barra’s for Banquets and Weddings •.
COMPLETELY AIR CONDITIONED

Norta Bergen
UNion 8-6758

UNien 3-979

Consult Banųuet Mgr. & Bridal Consultant Mis. Barta

NEW BRONXWOOD INN.
3821 Bromnvood Avė.. 2 blocks East White Plains Road at 220 SL 

CATERING TO WEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES
Ralph and Ludlle Porco, Mgr. OL 4-2400

VOCATIONS

Brothers of S t. Paul
Esate 15 ar 35 metų, jeigu norite tarnauti Kristui vienuolyne, kvie
čiami Moti pas šv. Povilo brolius. Jie aukojasi skelbti Dievo žodžiui 
spauda, radijo, televizija, scena. Su tuo modemišku apaštalavimu su
jungta ' malda, darbas, studijos ir poilsis. Broliai neskiriami namų 
ruošos darbam. Rašyti:

Rev. Father Soperior, 2187 Victory Blv., Stoten Island 14, N. Y.

JIMMIE AUTO WRECKING

Naudoti automobiliai ir sunk
vežimiai perkami aukščiausiom 

v kainom
60-15-62 Avė., Maspeth

L. L, N. Y. • HY 7-1046

WILUSTON PARK 
SL AMan's parita

65x100, comer Cųpe Cod. living 
room, wall to wall carpeL kit- 
chen, dinette, 2 bedroom, bath, 
Ist floor. Bedroom and Den ttp- 

stairs, finished playroom and Bar. 
$19,990. Owner in Huntington.

FOR SALE MISCEL.

BUMPER POOL TABLES
Used—Good Value 

$50 and up, Escelient condit- 
ion, For Your Recreations 
Room, 4 Side Play With 2 
Or 3 Pockets. Cost up to

$400 in 1956. Call 
Henderson 5-4986. (N. J.)

VROCHfHOUSE
1h Beautiful Valley Stream

. _ Large Jiying^rotma with wood 
burning firppla<-p A hpdromrra- 
Dgn. Library. Dining room and 

kitehen. Refrigerator, large bath. 
Oil heat Aluminum. Screans and 

doors. Garage. 45x100. $18,900.
29 KeUer SL, Valley Stream.

REAL ESTATE

ST. .RAYM0NDS PARISH
Lynbrook, Charming 7 room 
Colonial. Large living room 
f and full sized dining room.
Newly decorated, convenient 
to R. R., shopping and paroch- 

ial school. LY 9-3565

Long Brandi, N. 9. 
YAKDCOOAMA

Sklypas 100x200 pėdų, namas su 
dviem mažais butais ir 7 miegam., 

gyv namas, valgomasis, didelė 
virtuvė. .Kieme mažas dviejų šei

mų namas. Aliejaus šildymas. 
Pakenčiama kaina. 

Skambinti A. Bosdti 
AB 1-1497

SkaP ’<He 'Vidus" 680 
wirk Avė Prootclvn ?7 M v

__ - in SL Aim’s Parish 
8 room split-levSl house, 114 bath, 

. 3 bedrooms, playroom, utffity room 
living room, dtaecte, kitehen. 

75x125 plot 1*roperty is fensed ta.
Refrigerator, vasher, dryer, Fruit

WakefieldCasino
4421 VVhite Plains Rd. Near 238 SL, Brome 71, N. Y. FA 5-9222

Fully air-conditioned, ultra modern, private banąuet rooms; amplt 
parking fadlities Convenient to Transportation. Capacity 800.

“Let us plan your affair, the pleasure is yours, work ours”

RALPH PORCA Prop. JACK FUSARO. Mgr.

nariai, taip pat. pradedama re
gistracija pirmenybių varžy
boms. Susirinkimas įvyks klu
bo patalpose Free Baltic Hou
se 131 East 70 St (kampas 
Lexington Avė.) Pradžia 8 v.v.

Rugsėjo 27 tuo pat laiku 
pradedamos klubo pirmenybės. 
Pradžioje vyks' preliminarinės 
varžybos dėl teisės kvalifikuo-
tis finalui.

CATHOLIC SCHOOLS
I

Four-yeeur Liberal Arta College 
for vromen—South Woodstock,

INCLUDING UTHUANIAN,
sodai and natūrai Sciences, 

mathematfes, buslnesa, 
Tencher training <m secondary 

level. A. A. program ta 
secfotartal studies.

For Information wrfte:

of Penance and Cristian Charfty; 
SMer M. Angelą. President; Stoter 
M. Georgia, Dean of Studies; 388 
studento A fully aceredtted llberal 
arte college for day and resident 
studente wNch grants B. A, B. S. 
and B. M. d^rees ta the foDoutag 
fltids of concentratton: art, Eng. 
Ifah language and Hterature, mod
om languages, muile, htetory, soč
ia! studies, sodoiogy, mathemattes, 
bioiogy, chemtstry and secretarial 
Science- Hospital afflBation for

Kontempliatyvinis vienuolynas teikia garbę Marijai recituodamas 
rožančių kas valandų dienų ir naktį. Seserys taip pat gieda Divine 
Office. Jos siuva dar liturginius drabužius ir atlieka kitus meniškus 
darbus. Rašyti:

Bevered Mother Prforess, 14th and West Sto Union City, N. 9.

Parish visitors of Mary Immaculate
les specialiem darbam. Central Massion House: 3SJ West 71 SL

Ca«aty, N. 9. Teirautis raštu nemokamos informacijos.

Jaunos moterys, kurios norėtų tarnauti Dievui, rūpindamosios varg
iais ir draugiškumu. Rąžyti: N.-:

Rev. Mother Mary Iherese, SL 22ta*s Vilta, Moaaey, N. Y.

The Franciscan Fathe-r-s
Jauniem vyram ir berniukam specialios galimybės mokytis i kuni
gus, Pinigu stoka nėra kliūtis. Priimami ir kandidatai i brolius. Dėl 
informacijos rąžyti: onm mm

senelius ir ligonius, tai yra daugybė kitų galimybių jūsų talentui. 
Mergaitės nuo 15 iki 35 metų iš gerų kataliklžkų Seimų, jaučiančios 
reOgtaj palauklms Ir norinčios uždaraus gyvenimo, skirto Kristui ir 
MarijaU kviečiamos stoti pas karmelite*. Teirautis raštu arba kreip-

Fathers

I BANGA TELF,VISION SERVICE
340 Ridųevvood Avė., Brooklyn 8, N. Y.

H Tol.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai, bei
S vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.
g GARANTUOTAI TAISOMA:
H • TELEVIZIJA

• AM—FM RADIO
S e AUTO RADIO
S • Hl—Fl

DARBAS ATUEKAMASTRITYRUSIO TECHNIKO, į 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE |

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai ryto iki v v ė

pirmadieniais nuo 9 vai. rytu iki u .

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas
1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai

2. Pobūviams, Šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėm?M nuomoja už prieinamą kainą. '

•g .» 3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- <
mis. i

M 4. Lietuviški maisto gaminiai

5. Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V, E. Ml-

KAIAUSK^ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672

gi***.
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JOSEP11 BARACEVICIUJ 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdr«w 8-2590

Amerikos veteranų 
suvažiavime

Atlantic; City rugsėjo 14 
įvykusiose benų varžybose 
šv. Petro parapijos CYO be- 
nas laimėjo 5 vietą iš 80 ten 
dalyvavusių vienetų.
Atlanto rajono skautų suva
žiavimas bus rugsėjo 28-29 
tautininkų namuose.

tuvius. Susirinkimo darbotvar- Montvila, 85—66 98th St.*, 
Woodhaven 21, N. Y. 231 Bedford Avė. J

Brooldyn, N. Y. į

LIETUVIS ADVOKATAS ,• 
Telefonas JAmaica 6-7272 į

Moksleivių tautinių 
šokių grupė

Išnuomojamas kambarys
8407 89 St. Woodhaven 
Tel. ; VIrginia 6-5311

1. Atidarymas,
2. Protokolo skaitymas,
3. Naujai gauti raštai,
4. Metinė apyskaita:

1957 rugsėjo 20, Nr. 67

f

'i-

Išvyko studijuoti Į 
Vokietiją

Rugsėjo 19 “United States” 
laivu iš New Yorko uosto iš
plaukė į Europą Rita Kapo- 
činie, Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjo J. Kapočiaus duktė. Ji 
trejus metus studijavo Putnu
mo Annhurst kolegijoje. To
liau germanistikos studijas tęs 

Apreiškimo parapijos tažny- Vokietijoje, Kuendiene. ty
čios PO aštuntos vaL mišių. buv0 atvykę tėvai ir se- 
Nortatieji dalyvauti prašomi •* BMt. £ 
tefefonuoti Vidai Lušytei, EV Darbininko redak-
7-5576. Jei oras būtų lietingas, c’Ž>Je- > 
ekskursija neįvyks. Kun- dr- Vincas Bartuška

keletą metų dirbęs San Die- 
Paulhis Jurkus, go, Cal. vyskupijos kurijoj ir

Lituanistinės orunės Darbininko redaktorius, išvy- profesoriavęs kunigų semi- 
atostogom, rugsėjo 21 narijoj, persikėlė į Brookly- 

. tėvu Chicagoje susituokia su Vida no vyskupiją. Paskirtas St.
—... _-parapijai, Oceah 

Avė., Brooklynji. Y.
Kun. Antanas Rubšys, 

dėstęs Šv. Raštą kunigų se
minarijoj Kalifornijoj, rugsė
jo 17 italų linijos laivu iš 
New Yorko išplaukė į Romą, 
kur gilins biblines studijas.

parapiįos choras, vadovauja
mas A Vismino, dainuos An
gelų Karalienės parapijos kon
certe spalio 6' d., šv. Stanislo
vo parap. salėje, Greenpoint,

sektnadienĮ, rugsėjo 22, rengia
. Katalikų Federacijos*
Bostono skyriaus susirin

kimas įvyks rugsėjo 20 d. 8 
vaL vak. šv. Petro par. salėje. 
Bus aptarta Kristaus Ka
raliaus minėjimo programa.
Jurgis ir Julija Kazlauskai , 

rugsėjo 28 švenčia 55 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Jųintencija šv. Mišios tą 
dieną bus šv. Petro bažnyčio
je 7:30 vai. ryto.

Laisvės Varpas 
dabar bus girdimas iš dviejų

mokyklos , patalpose. Tėvai Dariaus ir Girėno paminklo 
kviečiami būtinai dalyvauti statymo komitetas praneša, 

kad paminklas jau paruoš
tas statyti Lituanica aikštė
je, Brooklyne. Architektas 
pagamino projektą pagal N. - 
Yorko miesto parkų parei
gūnų reikalavimus. Pamink
lo modelio planai 1957 lie
pos 8 buvo patvirtinti New 
Yorko miesto parkų parei
gūnų ir dailės komisijos. 
Dabar galima pradėti statyt 
paminklą. Be lakūnų veidų 
(kurie bus galima pridėti 
prie užbaigto paminklo) ir 
be arhitekto užmokesčio pa
minklo kaina nustatyta $6,- 
250.00. Kadangi komitetas 
turi surinkęs 6,739.02, kurių 
neužtenka minėtam t- pa
minklui pastatyti, tai reikia 
skubiai surinkti pinigu dar 
nemažiau $1,000.00.

Kreipiamasi į organzaci- 
jas, draugijas, kuopas ir 
visus lietuvius ir prašome, 
prisidėti savo aukomis prie 
šio kilnaus reikalo. Už auką 
bus prisiųstas pakvitavimas. 
Be to, aukotojų vardai* bus 
sudėti urnoje ir įleisti pa-

nes yra svarbių reikalų aptar
ti. Tėvų komitetas susirūpinęs 
naujos mokytojos suradimu. 
Jei kas žinotų tinkamą kandi
datą, tegul praneša k-to pirmi
ninkui J. Andriušiui, tel. VI

< 7-4477.
Piknikas

Paskutinis šio sezono pikni
kas įvyks ši sekmadieni, rug
sėjo 22, šv. Mykolo par. aikš
tėje, Boyonne, - N. Jr Jis yra 
rengiamas lietuviškai radijo ir 
televizijos programai paremti. 
Pradžia 2 vaL popiet; šokių

si kviečiami dalyvauti.

New Yorko skautai
spalio 12 Apreiškimo parapijo
je rengia viešą vakarą. Prašo 
kitas lietuvių organizacijas at
sižvelgti į tai, kad nesutaptų 
jų parengimai su skautų vaka
ru.

Padėka
Nukryžiuotojo Jėzaus sese

rys didžiai dėkingos visiem, 
kurie savo darbu, žodžiu, ge
ra valia ar atsilankymu pa
rėmė Darbo šventės pikniką 
Brocktone.

Ypatinga padėka priklauso 
pikniko rengimo, komisijai:

^pirm. Hipotitui -'MončevičfrriT- 
kun. J. žuromskui, sekr. Ju
lijai Jakavonytei, ižd. M. Tu- 
moniui ir J. Neverai.

Nuoširdžiai dėkojame iškil
mingas mišias aukojusiam 
prel. Pr. Jurui, seserų rėmėjų 
pirmininkui, ir prel. M. Kru- | Reikale šaukite: Tel. TK 6-6454 < 
pavičiui, sustiprinusiam savo .......... ..
pamokslu. <

Dėkojame Brocktono mies
to majorui H. R. Petersonui 
ir šv. Petro lietuvių parapi
jos So. Bostone CYO vado
vui kun. A. Kneižiui už dūdų 
orkestrus, kurie teikė malo
numą susirinkusiem.

Didelė mūsų padėka prik
lauso stalų rengėjom ir dar-

1' buotojom: M. Pilypienei iš 
Lawrence, Railų šeimai iš 
Stoughtono, Neverų šeimai ' 
iš So. Bostono, Girdvainiam, į 
Samoliam ir Malinauskaitėm 
iš Cambridge, O. česnienei į 

’ iš Brocktono,- taip pat prie ! 
stalų dirbusiem: F. Bortkevi- • 
čiui, Moterų S-gos 15 k. pirm. 
K. Keblinskienei ir S. Man- 
tautienei, B. Meižienei už 
lietuviškos kavinės įrengimą, r 
nenuilstamai darbuotojai B. ? 
Milerienei iš Worcesterio, Pa-

F U N E RA L ROM 
197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuo'.ojas 
Cambridge, Mas*.

-—  NOTAKY PUBLIC
P*t»rnavima<« diena Ir naktf 4 

Nauja moderniška koplyčia šer- | 

menims dykat. Aptamauia Cam • 
bridęe ir Bostono kolonijas že- 4 
miausiomis kainomis. Kainos to* 4 
pačios ir į kitus miestus 4

LAISVĖS STATULOS sargo 
duktė Betty Considine, lankan
ti aukštesniąją mokyklą New 
Yorko mieste, pamokas ruošia 
saloje. ’

ŽINOJIMAS NEŠA 
GERBŪVĮ

■Amerika gyvena ekonominį 
gerbūvį; dirbančiųjų uždarbiai 
geri ir žmonės gali savo su
taupąs didinti. Tačiau visi pa
stebime, kad su ta pažanga 
ypač paskutiniais metais pra
dedame justi $ vertės — pir
kimo galios sumažėjimą.

Kas reikia daryti?
Norint tinkamai sutaupąs ap
saugoti,-kad jų vertė nemažė
tų, o kapitalas nuolat augtų 
patartina sumaniai pinigus in
vestuoti.
Mes jums nurodome pastovų 
investacijos būdą — Mutual 
Funds. Per juos taptute bankų 
bei didžiųjų industrijos įmo
nių bendrasavininkai. Infor
macijas teikiame lietuviškai 
bei angliškai be jokių įparei
gojimų.
Vardas, pavardė ..................
Amžius ........................
Adresas ...... ................

Ateitininkų Federacijos Vaidy
bos. Ada Korsakaitė yra da
vusi . “galvą” Onos Ališytės 
“Paskutiniam laiškui”. Tačiau 
pačiu pirmuoju straipsniu eina 
St. Ylos “Instajiracija: ko mes 
siekiame ir kokiu būdu?” To
liau daug kas ir apie daug ką 
rašo, o redagavo: Juozas Bau
žys ir korektyvas: Danutė 
Aleksandravičiūtė - Bobelienė, 

KING MERRITT & CO., INC. Gi Baniukaitytė, Daba 
t FOREIGN LANGUAGE DEPT. M y ’

• -• X. - 1- ument Fund. Adresuokite
organizacijas bei paskirus be- komiteto iždininkui P J 7 avenue- - - - - . r. u. Englewood, New Jersey

NEW YORKO AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBA 

rugsėjo 20 7 vai. .30 min. va
kare, L. Atletų Klube, 1332 
Halsey St, Brooklyne, šaukia minklo grindiniu, 
visuotini — metinį susirinki- Aukos prašoma j§ra_ 
mąfr kviečia į jį atvykti Alto Mon Order
Tarybos narius, bendradar- vardu; Darius Girėnas Mon_ 
liaujančias su Altu lietuvių

po atostogų vėl pradeda dar
ai pirmininko, b) iždininko, hą. Visi šiai grupei priklausą 

c) sekretoriaus, d) kitų narių nariai prašomi rinktis rugsėjo 
ir veikusių komisijų mėn. 20 d. 5:30 v. v. Apreiš-

5. Naujos Tarybos rinkimai: kimo parapijos žemutinėje sa- 
a) nominacijų komisijos su- ]ėje. J. Matulaitienė, Vadovė

darymas, b) naujos tarybos są- - 
stato tvirtinimas

6. Ateities darbai:
a) ALTo inkorporavimo klau

simas, b) 40 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimui 
pasiruošimas.

7. Kiti reikalai.
New York Alto pirmininko 

pavedamas nuoširdžiai prašau 
visų dalyvauti.

-'‘Išnuomojami atskiri kam
bariai su baldais. Gražus rezi
dencinis Flatbusho rajonas. 
Subway iki Times Sq. 30 min. 

Dr. Vladas Viliamas, —iki pajūrio 10 min. Tel.
Sekretorius . UL 9-4039 po 6 vai. vak.

NEW YORKO daktaras Man-

ANGELŲ KARALIENES PARAFUOS

METINIS KONCERTAS
įvyksta

SPALIŲ-OCTOBER 6
ŠV. STANISLAVO PARAPIJOS SAUIE

Driggs Avenue ir Newell Street Greenpoint, L. I.

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Parapijos choras, vadovaujamas Mt/k. Liuberskio
Skautų vyčių oktetas
V. J. Atsimainymo parapijos choras, vadovaujamas Ant. Visminb 
Kanklininkas J. Olšauskas, iš Amsterdamo, N. Y.

Programai vadovaus aktorius Vitalis Žukauskas
Akompanuos muz. Aleksas Mrozinskas

PO PROGRAMOS ŠOKIAI.
Bufeto salėje bus galima pasivaišinti

Gros R. BUTRIMO ORKESTRAS

Salė pasiekiama Driggs ir Grabam Avė. autobusais bei GG traukiniu iki Nassau stoties
Pradžia 5 vai. vakaro

Visus maloniai kviečiame dalyvauti

1430 iš Medfordo. Mass. ir 
WORC, banga 1310 iš Wor- 
cesterio, Mass. Pradedant 
ateinančiu sekmadieniu, rug
sėjo 22 d. per š-ias stotis Lais
vės Varpas bus perduodamas 
kiekvieną sekmadienį nuo 8 
vai. ligi 8:30 ryte. Dvi stotys 
paimtos todėl, kad negauta 
tokios stoties, kuri būtų ly- 

. giai gerai girdima Bostone 
ir Worcesteryje. Dabar Bos
tono, Brocktono, Lawrence

Po vasaros atostogų Ateitis - ir kitų kolonijų lietuviai ge- 
išėjo pasipuošusi V. Valaičio rai girdės Laisvės Varpą iš 
nuotrauka iš jaunimo stovyk- radijo stoties WHIL, banga 
los prie Spyglio ežero. Žalsvai 
gelsvam vaizde jauti tikrą va
saros šilimą. Kiti vaizdai rodo 
taip pat vasarojusi, tautinius 
šokius šokusį arba mokslus 
baigusį jaunimą. Palangos kon
ferencijos 30 metų sukakčiai
skirtas dr. VI. Viliamo straips- po -radijo programa. Koncer- 
nis turi ir nuotrauką pirmos tas" įvyks lapkričio' 10 ^ čE 

High School salėje, Thomas 
Park, So. Bostone. Koncertu 
visuomenė gyvai domisi.

Sv. Petro parapijos . 
CYO benas

rugsėjo 29 aukštesnėsės 
mokyklos salėje, Thomas 
Park, rengia beno koncertą. 
Pradžia 3 vai. p.p.

šv. Kryžiaus katedroje 
arkivyskupas Richard Cu-

1430, o Worcesterio ir kaimy
ninių kolonijų lietuviai klau
sysis jo iš radijo stoties W0R/ 
C, banga 1310. .

SoL Stasys Baranauskas 
pakviestas į Bostoną koncer
tui, kurį rengia Laisvės Var-

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški s j
(ARMAKAUSKAS) i

Graborius-Balsa m uoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA j

423 Metropolitan Avė. j
Br> oklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043 J

4 Mallhew P. BallasJ
(BIELIAUSKAS) J-

FUNEKAL HOME 5
■ M; P. BALLAS—Direktorius M 
į ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street J 
Brooldyn. N. Y. . - * 

r NOTARY PUBLIC 5 
zniokaitei ir Kanauskaitei iš 
Norwoodo, Kazlauskienei iš 
Waterburio ir k. Nuoširdus 
dėkui visos programos vado
vui ir pranešėjui adv, A. Jan-

fred Saka), pradėjęs dar 1927 
slzcfrenikus gydyti insulinu, 
įlomis dienomis pagerbtas Vie
noje gydytojų suvažiavime.

o—J------------ — _ .

Karaliūtė, Sigitas Leimonas ir suteiks Sutvirtinimo sakra
Gediminas Naujokaitis. mentą suaugusiems.

Mieliems

' kauskui iš Bostono.
Seserys nuoširdžiai džiau

gėsi atsilankymu garbingu 
svečių, tarp kurių buvo prel. 
Pr. Strakauskas, kleb. kun. 
J. Vaitiekūnas, kleb. kun. Pr. 
Juškait-is, kleb. kun V. Kar-STASIUI IR ELENAI SANTVARAMS 

brangiausiam sūnui ALGIMANTUI minis,
kauskas, tėvai jėzuitai — į 
kun. Pr. Jakimavičius ir kun. !;

Jūsų skausmo valandoje giliai užjaučiame ir liūdime VI. Juškevičius, tėvai mari- i;
jonai — kun. j. Dambraus- !;

Gimbutai, Lembertai, Mickevičiai, kas ir kun. P. Barauskas, ku- !;
Vaitkevičiai ir Vizgirdos nigai — M. Vembrė, J. Kli- ! 

mas, A. Janiūnas, S. Saulė- ! 
nas, A. Baltrušiūnas, A. Ben-
dzevičius, J. Steponaitis, A. %
Janušonis. <

Brangiems Visiems, kurie savo atsilan- <

STASIUI IR ELENAI SANTVARAMS
kymu Brocktono seserų so- ; 
dyboje pagerbė ir įvertino ;

jų mylimam sūnui ALGIMANTUI minis,
vienuolyno darbą ir parėmė ; 
koplyčios statymo fondą, ta- ; 
riame nuoširdų ačiū. Mūsų ;nuoširdžiai užjaučia
maldos už visus geradarius. ;Jonas, Elena ir Algimantas Žukai 

Stepas, Matilda ir Nijole Zobarskai Motina M. Anunciata ; 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų ; 

vardu. ’

J. B. SILVLINS J
JALINSKAS

Laidotuvių Direktorius J
84-02 JAMAICA’ AVĖ. *

• prta Forest Parkway Station* $

\Y oodhaven,
Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. VIrginia 7-4499

Minis brangiam sūnui ALGIMANTUI,

STASIUI IR ELENAI SANTV ARAMS
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Bostono Vyrą Choras

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 } 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI. VAI- J 
KU nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit gerai ir 
pigiau nei kitur

___ TWJ1XIMZNZMII
RADIJO VAIANDA JAILMtUSMB 
1US SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ- 

-LIETUVI DIDŽIOJO NEWYORKO
N. J. IRCONN. APYLINKĖJE KU
KUS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR. DAINOJE.

DABAR. .

\wf/i

Į *5—2? Mth S». Woodhav*n 21, N
•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Td.: VI 6-2164
pu 6 vai vakaru, nedarbo dienom visa dieną


