
10 CENTŲXLI1 NR. 71

• ./j 
B

KOTO MATSUDAUtA, Japonijos ambasadorius, sveikinasi su JAV 
ambasadorium Cabot Lodge.
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Iš Amerikos ne
leido į Lietuvą

Rochėsterio, N. Y., šv. Jur
gio parapijos klebonas kun. 
Pr. Valiukevičius pereitą sa
vaitę išvyko j Europą, kur 
užtruks porą mėnesių. Jis yra 
gimęs jau Amerikoje. Bet ke
lionėje po Europą norėjo ąp- 
lankyti ir savo tėvu žemę. Dar 
ankstyvą pavasarį paprašė So
vietus leidimo įvažiuoti į Lie
tuvą. Po ilgo laukimo Sovietų 
pasiuntinybė iš Washingtono 
atsakė, kad į Maskvą ir kitus 
Rusijos miestus galįs važiuoti, 
bet į Lietuvą ne.

Knygos suvalkiečiam
Kun. Jonas Bakšys, atsiliep

damas į kvietimą paremti Su
valkijos lietuvius knygom, 

-šiom-: dienom paaukojo nau
jausių lietuviškų knygų už 310 
dol. ir dar pridėjo 5 dol. jom 
persiųsti.

Derėsis dabar Dulles su Gromyko JaP°niia laim^°
* Jungtinės Tautos spalio 1

AMERIKA NORI RODYTI SAV O NORĄ SUSITARTI SU SOVIE TAIS - perrinko nenuolatinius Saugu-
mo Tarybos narius. Didžiau
sias susirėmimas buvo dėl Ja
ponijos. Amerika ją siūlė vie- 
toj pasitraukiančių Filipinų. 
Sovietai reikalavo čekoslovaki- ’ 
jos. Balsuojant Japonija surin
ko du trečdaliu balsų ir dar 
vieną. Kiti nariai buvo išrinkti 
lengvai.

politinis klausimas nebuvo iš
spręstas. Niekas nemėgino nė 
konkrečių projektų siūlyti, 
šį šeštadienį susitinka valst. 
sekr. Dulles su Sovietų užs. 
reikalų min. Gromyko. Į šį 

. susitikimą perkeliami pagrin
diniai nesutarimo klausimai: 
dėl nusiginklavimo ir dėl vi
durinių rytų (Syrijos).

skelbė, kad Dulles naujų pa
siūlymų tais klausimais netu
ri. Bet susitikimas duos progą 
naujais argumentais išdėstyti 
Amerikos nusistatymus. Bū
sią parodyta, kad Amerika ei
na į visokius pasikalbėjimus, 
kad tik būtų sušvelninti san
tykiai tarp Amerikos ir Sovie
tų. Būsią tuo būdu atimtas pa-

LIETUVAI REIKIA LAISVĖS 
"Freedom for Lithuania" — 

tokiu vardu yra išleistos at
skiru leidiniu kalbos, kurios 
1957 Vasario 16 proga buvo 
pasakytos senate ar Atstovų 
Rūmuose. Pradedama kun. J 
J. Valantiejaus malda senate 
ir baigiama Pennsylvanijos at
stovo Floodo kalba Atstovų 
Rūmuose. Atstovų pasiūlymais 
taip pat į Kongreso Rekordus 
buvo įtraukta daugelis lietuvių 
susirinkimų rezoliucijų. Tos 
rezoliucijos čia irgi paskelb
tos.

KLAUS FEEDERK7K, Ksijfelbėjes iš nuskendusio laivo Pamif, 
sveikinamas motinoj ir brolio Frankfurte. Vokietijoje.

kad Amerika sabotuoja visus 
Maskvos siūlymus.

Dulles matysis su Gromyko 
pirmu kartu po to, kai pasta
rasis tapo Sovietų užsienių 
reikalų ministeriu. Paskutiniu 
kartu Dulles matėsi su Šepi- 
lovu, kai tas buvo užsienių 
reikalų ministeris. Tai buvo 
1956 krizės dėl Sueso metu. 
Dabartinis susitikimas su Gro
myko vyksta panašiom aplin
kybėm — krizė dėl Syrijos.

Prancūzijoje 
didele krize

Didelė audra riešuto kevale

darė sienas, kad niekas nega
lėtu įvažiuoti į San Marino be

LENKAI NORI 200 MIL

JEI INFLUENZA APLANKO JŪSŲ NAMUS
Influenza pasiekė ir New 

Yorką. Apie 150,000 mokinių 
ir 3,000 mokytojų spalio 2 ne
atvyko į mokyklas. Susirgimų

Karo kirvis tarp 
Eisenhowerio ir

Faubus

Prancūzijos parlamentas rug 
sėjo 30 atmetė 279 balsais 
prieš 253 vyriausybės projek
tą padalyti Alžirą į šešias pro- 

^-vincijas ir duoti kiekvienai jų 
autonomiją. Tada vyriausybė keturi pietinių valstybių guber- 
atsistatydino.

Taip griuvo Baurges Mau- 
noury vyriausybė, išbuvusi tik 
4 mėnesius. Ją nuvertė abeji 
kraštutinieji — komunistai ir 
buvę degaullistai.

Spauda vertina, kad padėtis
Prancūzijoje labai bloga, nes 
vyriausybių likimas ir jų pro
gramos atsiduria malonėje tų, 
kurie nori anarchijos. Abejoja
ma, ar besutiks kas nors vy
riausybę sudaryti.

Prezidentas Eisenhoweris ir

skaičius kyla. Ambulansai pa
prastai iškviečiami per dieną 

apie 990 kartų. Pereitą sekma
dienį buvo iškviesti 1350, pir
madienį 1725. antradienį 1500.

Kur Azijos influenza. kur ei
linis gripas — nelengva tuojau 
išaiškintL Trunka 10 dienų, 
iki laboratorijos tai ištiria. 
Tuo tarpu yra nustatyta tikrų 
Azijos influenzos susirgimų 
apie 400.

Susirgimai lengvo pobūdžio 
— porai trim dienom.

Miesto sveikatos departa
mentas paskelbė įspėjimą; “Ką 
daryti, jei Azijos influenza ap
lanko jūsų namus”.

Influenza — skelbia depar
tamentas — yra lengva liga, 
panaši Į gripą. Aukšta tempe
ratūra porai trejetui dienų su 
viso kūno skausmais. Geriau 
Kgmtis namie nei ligoninėje. 
Jei turite influenzos ženklų*

• Vartokite nosines veidui 
ir nosiai pridengti kosint ar 
čiaudint. Vartotas nosines dė
kite į krepšiuką ir išmeskite.

e Jei temperatūra laikosi 
daugiau kaip dvi dienas, šau
kitės gydytojo.

o Jei esate reikalingas vie
šosios pagalbos, skambinkite 
medicinos skyriui jūsų Welfa- 
re Center.

San Marino, 1 ,000 gyven- Italija naują vyriausybę jau 
tojų valstybės, antįkomunfeti- pripažino. Taip pat Italija už- 
nė vyriausios tarybos daugu-

Leidinys viso turi 62 pusią- ma ėmėsi iniciatyvos. Spalio 1 
pius, išleistas valstybės spau- ji pasiskelbė vyriausybe ir italų leidimo. Paklaustas par-
stuvėje Washingtone, tik ne- apie tai pranešė 14 vyriausy- lamente apie įvykius San Ma- 
valstybės lėšom... Labai gerai, bių, su kuriom San.Marino tu- rino, Italijos užsienių reikalų 
kad visa ta dokumentacija yra ri diplomatinius santykius. ministeris juokdamasis prane- 
viehoje vietoje. Naujoji vyriausybė susilaukė šė, kad* Italija į San Marino

tikrai nesiūs tankų (kaip tai 
padarė Sovietai Vengrijoje). -

Naujoji vyriausybė susilaukė 
savanorių, kurie ją saugoja 
nuo komunistų policijos. Vy- 

' Ar kaltininkai bus kalėjime riausybė persikėlė į namus, 
neaišku, bet teisėjai jau dabar kurie yra tik per 500 pėdų 

nuo Italijos sienos. Naujosios 
vyriausybės pirmas įsakymas 
policijai — kad tik jos klausy
tų. Komunistinė vyriausybė 
taip pat laikosi ir paneigė ne
komunistinės vyriausybės įsa
kymus.

kalėjime.
Laikraščio “Confidential’

byla už šmeižtus ir asmeninių 
paslapčių skelbimą pridarė 
vargo prisiekusiųjų teismui. 
Septyni vyrai ir šešios moterys 
nuo rugsėjo 14, vis dar negali 
susitarti dėl sprendimo. Kol 
jo nesuras, — jie yra visai at
skirti nuo pasaulio. Negali su 
nieku pasimatyti nei telefonu 
pasikalbėti ar laiškų gauti, 
nei laikraščių nei radijo klau
syti. Jie gali kalbėtis tik vie
nas su kitu. Jie valgo visi prie 
bendro stalo. Dar blogiau vie
nai prisiekusios pavaduotojai. 
Ji visą laiką turi viena praleis
ti. Ir valgyti turi viena. Ji te-

šaukiasi į Jungi. Tautas
San Marino komunistinė val

džia kreipėsi į Jungt. Tautas, 
pagalbos prašydama. Kaltino 
Italiją, kad ji paremianti “re
voliucines jėgas”. Tuo pačiu 
kaltinimu prašneko ir Maskva.

natoriai spalio 1 tarėsi dėl ka
riuomenės atitraukimo iš Litt- 
le Rock. Gubernatoriai prista
tė gub. Faubus pareiškimą.

_kad jis pasižada nedaryti jo
kių kliūčių teismo sprendimui 
vykdyti. Prezidentas rado, kad 
tai nėra pakankama garantija, 
ir atmetė gubernatorių prašy
mą, kad kariuomenė būtų ati
traukta.

Pačiame Little mieste visai 
ramu. Sargybas eina tautinės 
apsaugos milicija/ Tik negrai • Laikykitės lengvos dietos, 
skundėsi, kad jų vaikus prade- Galite gerti skysčių, kiek no
ta mokykloje įžeidinėti.

Gulkite.

Joseph Alsop (NYKT) dabar 
lankosi Lenkijoje ir iš ten in
formuoja, kad Lenkija rengia
si prašyti Ameriką naujos pa
galbos. Daug didesnės nei per
nai. Pernai Amerika davė 90 
mil. dol. Dabar Lenkija nori 
naujų 200 milijonų. Jeigu jų 
negaus, Gomulka negalės ište
sėti ūkininkam duoto pažado 
panaikinti valstybines pylia- ris mėgino šnipinėti karines 
vas. paslaptis.

• New Yorke pieno kainos 
vėl pakilo. Nuo rugpjūčio 1ir

iki dabar pieno kvorta pabran
go 3 cn. Dabar mokama 29 cn. 
paprastas pienas ir 30 cn. ho- 
mogenizuotas.

• Danija iškraustė Sovietų 
karo attache pavaduotoją, ku-

rite.

7 AZIJOS INFLUENZOS l 
EPIDEMIJA VISUR

Pranešama apie Europos 
daugely valstybių uždarytas 
mokyklas dėl Azijos influen
zos epidemijos. Amerikoje jos 
paliesti buvo pereitą savaitę 
jau 400,000. Kai kur mokyklos 
taip pat uždarytos. Labiausiai 
paliesta esanti Mississippi val
stybė. Ten skaičiuojama apie 
100,000 susirgimų. Bet miri
mų nuo jos Amerikoj užregis
truota labai nedaug — 16, ka
da influenza išvirto plaučių už
degimu.

Spėliojama, kad stipriausiai
• Aspirino tabletė jums pa- pasireikš liga apie spalio pa- 

■ lengvins ir numuš karštį. baigą. Žiemą būsią geriau.

Katro draugo klausys Amerika?
Paklausius arabu, gali netekti T urkijos

Su savo politika dėl Syrijos 
Amerika atsidūrė replėse. Sa
vo gerų sąjungininkų replėse, 
nes susikirto jų interesai, ir 
abeji reikalauja iš Amerikos 
priešingų dalykų.

Arabų pasaulio valstybės, 
Amerikai draugingos, Saudi 
Arabija. Irakas, Lebanonas už
stojo Syriją, kai Amerika pa
mėgino ją izoliuoti. Į Syriją nu
lėkė net Irako vyriausybės gal
va, kuris labai bloguoju sugy
veno su Syriją. Saudi Arabijos 
karalius po vizito Syrijoje pa 
reiškė giųsiąs Syriją nuo bet 
kurios agresijos, o Amerikai 
visu griežtumu įkalbinėjo, kad 
pavojus Syrijoje esąs perdėtas 
ir kad Sovietų agresija iš Sy
rijos bazės negresianti. Arabai 
esą vieningi.

KitaĮp laikosi Turkija, išti
kimas Nato sąjungininkas ir 
pats pajėgiausias rytiniame 
Nato sparne. Jos nusistatymus 
ir pareiškimus USNaWR atpa
sakoja sudramatrzuotu būdu:

Syriją — kalbėjo vienas iš 
Turkijos viršūnių — yra pra
rasta — daugiau dėl to nėra 
jokio klausimo. Vakarietinis 
elementas iš ten dingo... Syri- 
ja 1953 norėjo iš Amerikos 15 
mil. Amerika teiravosi plano 
tiebi pinigam sunaudoti. Syri- 
ja jo neturėjo ir planuotojų 
neturėjo. Rusai pasiūlė mažai 
pinigų ir plano neklausė: jie 
patys atėjo ir savo planą atsi
nešė...

Mes matėme Sovietų ginklus 
gabenant i Syriją. Mes sakėme 
apie tai. Niekas mūsų nenorė
jo klausyti. Kėlėme aliarmą. 
Vakarai nieko nedarė.

* Turkija yra susilpninta —

tęsia toliau tas pats Turkijos 
atstovas — Turkija turi iš tri
jų pusių raudonuosius. Rusai 
laužiasi pas mus pro užpakali
nes duris, bulgarai pro pryša- 
kines, naujas satelitas Syriją 
pro šonines...

Rusija laimėjo. Daug laimė
jo. Visai be karo.

Syriją, žinoma, paneigs visa 
tai. Sovietų laivai Syrijos uos
tuose. Tai tik svečiai. Sovietų 
ginklai Syrijos sandėliuose? 
Tai tik apsigynimui. Sovietų 
patarėjai prie Syrijos vyriau
sybės. Jie tik mums padeda. 
Ar nėro Rusija tikrasis prie
šas? Ne. Jis yra Izraelis, An
glija, Prancūzija, Amerika. 
Tikras pavojus — Turkija no
ri karo...

Taip susikerta Syrijos kai
mynų ir Amerikos draugų pa
žiūros. Katrų Amerika paklau 
sys? Lengviausia nieko nedo- 
ryti. Tuo atveju atsidurs ypa
tingoje padėtyje lig Šiol ištiki
miausias Vakarų sąjunginin
kas Sovietai ir spekuliuoja ttio. 
kad Vakarti neparemtas tas 
sąjungininkas bus priverstas 
nusilenkti Sovietų gundymam 
ir grasinimam.

gali pasikalbėti tik su teismo

Jis tikrai vertas Amerikos
Srovė pagriebė^ kaip sviedi
nuką. Atsitiko taip, kad jis 
išliko gyvas ir sveikas. Tik už 
geros mylios srovė išmetė jį 
į krantą jau Amerikoje. Ten 
jis išgulėjo apie tris valandas 
be jėgų. Paskui apsirengė ir 
patraukė į miestelį. Tik jo 
maišelis nebuvo sandarus. Dra
bužiai buvo sušlapę. Tokį jį 
anksti rytą susitiko policinin
kas ir susidomėjo juo. Atsidū
rė vaikinas daboklėje. Dabar 
ir vėl atsiėmęs bausmę už sie
nos peržengimą, turės būti 
grąžinamas į Kanadą... O kaip 
sunkiai pasiekiama ta Ameri
ka.

Claus Kirchof,-20 metų vo
kietis, gimęs Dresdene, jau 
visus metus išgyveno Toronte. 
Bet jis norėjo žūt būt pakliūti 
į Ameriką. Jo visokį prašymai 
buvo atmesti. Tada jis ryžosi 
laiveliu ar pėsčiom peržengti 
sieną. Tačiau visada pakliūda
vo į policijos nagus ir būdavo 
grąžinamas į Kanadą. Atėjo 
jam mintis pasinaudoti Niaga
ros kriokliu. Jis tyrinėjo Nia
garos tėkmę ir apylinkes. Ir 
treniravosi. Pereitą sekmadie- 

. nį per 200 žingsnių nuo kriok
lio kritimo jis nusirengė, dra
bužius susidėjo į neperšlapa- 
mą maišiuką, prisirišo prie 
nugaros ir pasileido į vandenį.

-------------------- -------------------- -------- SAUDI ARABIJA SOVIETŲ 
Itoft. S^Mroj.-------- ,R ARIJOS PUStJE

Prancūzija atlieka paruošia- Jungt. Tautose spalio 2 Sali
muosius darbus naftos pramo- di Arabijos atstovas atsistojo 
nei Saharos dykumose, o taip ir SyT’j°s Pu§®3e-
pat Alžire. Jeigu ten Prancū- ^ad Sovietai turi teisę
zija išsilaikys, tiff po 10 metų ’ gabenti ginklus į Syriją. jeigu 
ji bus nepriklausoma nuo vi- # t0 ,nor\ •ĮunSt- Taute® į tai 
dūrinta rytų naftos šaltinių. negali kištis. Už tat Saudi

Arabijos atstovas pasisakė 
prieš Izraelį, kuris esąs visų 
nesusipratimų priežastis. Nau
ji imigrantai kurių per pas- 

. kutintus metus priplūdę į Iz-
Sibire elektros stoties virši- Gimė per anksti, ir vienas jau radį 80,060, įtempimą viduri-
ninkas. mirė. niuose-rytuose didiną.

tarnautoju.
Kad taip ilgai prisiekusieji 

negali padaryti sprendimo, to
kio atsitikimo nesą buvę. Il
giausiai trukęs sprendimas ži
nomas 13 dienų.

Prisiekusiųjų “kalinimas” 
baigėsi tuo, kad teisėjas spalio 
1 juos visus atleido, nes jie... 
niekaip negalėjo susitarti dėl 
sprendimo. Taip ir baigėsi ta 
“Confidential” byla,’' trukusi 

' 6 savaites. Teisingai vienas iš 
bylos advokatų įvertino: tai 
tik mokesčių mokėtojų pinigo 
eikvojimas.

• Maskva paneigė Vakaruo
se pasklidusius gandus, kad 
buvęs min. pirm. Malenkovas 
esąs suimtas, pargabentas į Pr.ncūziioie 33 metu mo- 
Maskvą, kur jam būsiąs teis- * ™ncu»| YTu 
mas. Maskva skelbia, kad tai teris Penketuką —
netiesa. Malenkovos tebesąs mergaites ir du vaikus.

SOBLE SU AŠAROM
Jack Soble Sovietų unipas, 

kilęs iš Vilkaviškio, spalio 1 
teisme, gavęs dar sau žodį, 
su ašarom akyse pareiškė, kad 
jis labai gailisi savo nusikalti
mų prieš šitą kraštą. Jis tikį
sis. kad savo kooperavimu jis 
bent iš dalies atlyginęs šiam 
kraštui už tuos dalykus, kurių 
jis negali pats sau dovanoti.

Teismas sprendimą paskelbs 
vėliau.
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Laišlias iš kolchozo

KAS IK KAIP RENKA ATSTOVUS 1 PLB SEIM|

1158 East Jersey Street

turi

GARANTUOTAI TAISOMA
>2• TELEVIZIJA

Dar iš vieno laiško AM—FM RADIO
Pas mus leista turėti tik- • AUTO RADIO

Kolupaila ir gen. M. Rėklaitis

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

riai balsuos

Ieškomi

duktė

Politinės derybos 
seniau ir dabar

būti aišku, ar kandidatas ati

SOMor 
žCfMIRS 
SftcUH

“Pagal Laikinąją PLB seimo 
konstituciją (5 par.) Amerikos 
LB atstovus į PLB seimą turi 
išrinkti Amerikos LB taryba. 
Čikagoje įvykusiame suvažia
vime jos nariai pasiūlė visą ei
lę kandidatų. Bet pačių rinki
mų negalėjo įvykdyti todėl, 
kad PLB seimo konstitucija

atliktų susirašinėjimo būdu,

ŠIS LIG ŠIOL NEĮPRASTAS LAIŠKAS IŠRYŠKINA STIPRIAU DU DALYKU: KAS 
YRA TAS SOVIETU TAIP DAŽNAI VARTOJAMAS ‘DARBADIENIS”: KOKIA BA1 

SI YRA BIUROKRATIJĄ REIKALINGA KELIOLIKOS ŽMONIŲ 
NET KOLCHOZE GYVENIME.

tinka minimalines sąlygas.

kimų taisykles, kurios jai at
rodo tiksliausiai jos reikalus 
sprendžia, bet Naujienų pasi
sakymas už visuotinį balsavi
mą duoda pagrindo galvoti, 
kad bus norima ir ALTo rinki
mų taisykles keisti.

sers sūnus Jonas Bytautas

Naujienose rugsėjo 25-26 
Amerikos lietuvių bendruome
nės valdybos pirmininkas St. 
Barzdukas. rašydamas apie 
bendruomenę, aiškino, kaip 
bus renkami Amerikos LB at
stovai į Pasaulio Lietuvių sei
mą. kuris įvyks New Yorke ki
tais metais. Jis rašė:

— MUSIC BY — 
MIKE DUNN i BDLL VALE 

Continuous Dancing 
from 9 to 12 :M 

Savoy — CKarC'ha — Manibo
- Undy 

Merengue — Speeialties 
Adm. $1.59 414 E. SŽnd St. 

betw Ist and York Avė.

rų, daugiau ar mažiau orga
nizuotų, grupių atstovus, su tų 
grupių pritarimu".

321 East 57 th Street, N. Y.
Flnest Swedish

Smorgasbord
LUNCHEON 
COCTAILS 

D I N N E R 
OPEN 

EVERY DAY

2 BANDS

Club St. Stephen
A DANCE FOB YOUNG ADLXTS

M*,_ (o jų yra dabar 31. komunistų

BANGA TELEVISION SERVICE
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y. 

Tai.: APplegate 7-0349
susivažiavimuose ar per tarpi
ninkus. nekeliant visus menk 
niekius spaudoje. ; {

Argi ‘liaudies demokrati-

mui. rodo Naujienų nusistaty- komunistai dabar bijo, kad 
mą, kad Pasaulio Lietuvių sei- vyriausios tarybos daugumas 
mas būtu politinių grupių 
n»as, ne bendruomenes.

Nors politinę Amerikos
tuvių atstovybė — Amerikos
Lietuvių Taryba turi savo rin-

57 darbadienius, atseit, 57 dar
bo normas. Už darbą ji gavo 
57 rublius ir 75 kg javų. Ta
čiau dirbti jai teko ne 57 die
nas, bet 114, nes 14 arų (1400 
kv. m) linų nurauti laikoma 
viena darbo "Homaa, vadinas, 
viena darbo diena!

Beveik visi kolūkiečiai laiko
si po vieną karvę.

Kad ta žalmargė badu nepa
dvėsk, tenka pašaro vogčiom 
susinešti. Gudriausių vagysčių 
mus išmokė broliškų respubli
kų kolūkiečiai, raudonarmie
čiai, įvairūs sovietų patarėjai, 
brigadininkai ir Sovietijos el
getos, kurių buvo priplūdę.

Mano sūnus, 18 metų bernio
kas, turėjo naktim arklius ga
nyti, o žiemos metu juos liuob
ti. Už naktigonę jam mokama 
1 rublis ir duodama L5 kg ja
vų: avižų, miežių, rugių, miši
nio, rečiau kada kviečių (nes 
kvietinių miltų kg kaštuoja 5 
rubliai!).

Kolūkio prieky stovi -drau
gas pirmininkas, jo pavaduoto
jas (kompartijos atstovas), 
sekretoriai, sąskaitininkai, bri
gadininkais- - Visi kolūkiai api- 
pinti telefonais (ne darbo ver
gai. o vergų vąrovai), sovieti
ne spauda, radijo imtuvais, ku
riuos budriai tikrina komparti
jos ausys ir akys.

Kiek tų tarnautojų ir visokių 
tikrintojų yra. rodo kolūkis 
“Už taiką”:

1. Drg. pirmininkas (agrono- 
pavaduotojas. 3. 

zootechnikai (javų, pašarų

savo nuožiūra 68 kandidatus.
Dabar ‘aktyvieji' bcndnsomer

a y«ar 
DIVIDEND

Mažas pavyzdys, ką daro komunistai 
jei yra pavojus netekti valdžios

Mažiausioje pasaulio valsty
bėje San Marino komunis
tinė valdžia paskelbė karo pa
dėtį ir papildomai mobilizavo 
policininkus — dabar jų turi 
jau 184. Valdžios regento val
dymas pasibaigė jau šį pirma
dienį. Jis buvo komunistas.

(pvz. ar moka tautinio solida
rumo įnašus ir kt.). b) reikia jos* rinkimų parodiją reikia

Turėjau 12 ha žemės. Pavel
dėjau ją iš savo tėvų. Šiandien 
teturiu 60 arų (6,000 kv. met
rų P-“ūkį”.

Už savo “ūki“ moku valdžiai 
nuomos, 210 rublių, atiduodu 
“savanoriškai“ 50 Kiaušinių, 30 
kg mėsos, 3 centnerius (150 
kg> bulvių. Tai metinė duoklė.

Dil bų, žinoma, kolūkyje.
Atlygina ne už darbadienį, bet 
už atliktą darbo normą.

O jai atlikti tenka bent dvi
gubai ilgiau dirbtu. Pavyzdžiui, 
mano žmona turėjo atidirbti

BLAUPUNKT” aparatai- bei 
vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

WnHSOUD 
FOAM

PRIE CITY SAVINGS BANK
^ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Musę kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

Su didele nuolaida parduodami
VOKIŠKI Hl

moka darbo vergam uždarbį), 
Patarimas labai teisingas, g apySkaitininkas. 9. sanita-

syklių nesilaikytų, ji teisėtai Tik Juo vadovaujantis būtų te- rai (pirmoj eilėj padeda susir-
būtų kaltinama anarchija, ne- kę ir pačiame straipsnyje ne- gusiem gyvuliam, tačiau netu-
teisėtumu. Tokių taisyklių, sutarimo polemiką praleisti. ri nei vaistu nei tvarsčių), 10.
skirtų Pasaulio Lietuvių sei
mui rinkti, laikosi ir Amerikos 
LB taryba bei valdyba. Tad 
jom priekaištauti nėra ko.

Dėmesio vertas Naujienų j>a- 
iyginimas.su Gomulkos seimu, 
kuris Naujienom labiau pati
ko, nes ten kandidatai buvo 
siūlomi su politinių grupių pri
tarimu. Simpatija dėl politinių 
grupių dalyvavimo, didesnė 
Gomulkos seimui nei lietuvių 
bendruomenės vykdomam sei-

DARBAS ATLIEKAMAS PRITY RUSIO TECHNIKO.
PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE 

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. ryto iki 7 v.v. gį

nes nariai turės iš jų pasirink 
ti.. už kuriuos balsuoti, už ku 
riuos ne“...

• Izidoriaus Bytauto arba 
jo vaikų, gyvenusių Chicago- 
je. 1820 w’ 35 St„ ieško se

tai 60 arų. Už tai moku 260 
rublių pinigais. 100 kg bulvių 
(230 sv. i, 37 sv. mėsos. 50 
kiaušinių. 600 gr vilnos (apie 
pusantro sv.). kiaulės oda. Tu
riu vieną karvę ir telyčią. 2 
avis. 2 paršiukus, keletą viš-

»ž *‘’nones atlikus yr 
Vilnones medži-‘<r->«s »* r'»>ni’> >r 

visam mieste jums

iš Šilalės Lietuvoje. Rašyti 
Darbininko administracijai.

o Marijona Kuakaitū, duktė 
Dramaturgas taip pat pasiūlė Aleksandro, gyv. Kvėdarnoje, 
telegrama: "Duodu 4000.’ Ta- Šilalės rajone, pagal pirmąjį 
da Shaw painformavo, kad bū vyrą Tamulevičienė. prašoma 
ta apsirikimo. Jis reikalaująs atsiliepti Kaziui Kavaliauskui. 
80.000 Pascal irgi pakėlė sa- 1428. s. 40th Court Cicero, 
vo pasiūlymą ligi 40.000. Bent m yra gjnjų Lietuvos.
tuo tarpu iš derybų niekas ne
išėjo.

Nieko naraĮM'ia
Poetas Wilhelm Busch susi

kaupęs rašė, kai vėl ji sutruk-

reikalauja pirma tam tikrų 
parengiamųjų darbų

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir-"arfimuošiuš — —-- 

IAETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPAČ1O RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
i mažesnis., negu už pasiūtas sukn«l-s 

pr“i»sn'i 'tįsiom kainom 
siūlo 3 stambios krautuvės

118-125-130 ORCHARD ST., 
cor. Delancey. NYC. (JfJ 5-4525

BeckensV-ino krautuvės*? kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Patarimas veiksniam
Drauge rugsėjo 25 6. A. str. 

“puodas katilą vainoja” pata
ria:

“Todėl nesutariantieji veik
sniai. užuot dergę kitus per 
spaudą, skelbdami opozicijos 
klaidas ir ydas, geriausia pa
darytų. kad visus vieningumo 
ardančius ar vieningumo sie
kiančius reikalus tarpusavyje

— Pone Busch. ką gi tai _
galėtų reikšti? šaukė kai-- — Visai nieko nesuprantu 
mynas skubėdamas per duris — atsakė poetas. — Dar šį tą 
— Tik Tamsta pagalvok, man reikštų, jei Tamsta savo lazdą 
bevaikščiojant sodelyje apie būtum apie gyvatę apvynio- 
lazdą apsivvniojo gyvatė! Ką jęs. Dabar visai nieko nereiš- 
gi tai galėtų reikšti "

— nariai), kuriai pavesta iki 
sausio 1 d. įvykdyti rinkimus 
korespondenciniu būdu. Taigi 
komisija pirma turės gauti pa
siūlytų kandidatų sutikimus, 
liudijančius ir jų aktyvų pri
klausymą bendruomenei, vė
liau Amerikos LB tarybos na-

DkHtęjų klaidos
Dar gyvam esant B. Shaw. 

filmų produktorius Gabriel 
Pascal kreipėsi į garsųjį dra- 
maturga. kad leistų kai ku
riuos veikalus paversti' filmais. 
Autorius atsakė telegrama: 
“Sutinku už 8000 dolerių”.

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
<wholesaie) kainomis.

K and K FABRICS
Elizabeth. N. I.

Po nusiginklavimo derybų '
Londone senas diplomatas bu- 1
vo paklaustas, ar derybos bu- "
vo geros. Jis atsakė, kad jam. ' , š
senam diplomatui, sunku da- 
bar spręsti. Girdi, seniau dip- 
lomatai pradėdavo maždaug : 
taip kalbėti: "Aš apgailestau* 
ju. kad ne su visais kalbėju- 
šio prieš mane pareiškimais

tik 2»> nesusirinktų ir neiš- ga|iu sutikti'-. 0 dabar jie kai-
rinktų naujo regento, jau ne ba maždaug taip: “Aš labai
komunisto. Už tat paskelbė, džiaugiuosi suradęs kai ku- Hr,Rkl*'
kad taryba paleista. nuos punktus, su kūnais ma-
______ Z_ no ir prieš manę kalbėjusio 

nuomonės sutinka'

(3% refldor plūs ’/.c o exlra, declored for the quorterly period end- 
ing September 30, 1957. Divtcfendš ore P AID dUARTERLY.

Money Depo»Wed On Or Befor. O C T O B E R 14 
Will Eorn Dividends From OCTOŠER 1

Naujienos redakcijos prie
raše iškreipia bendruomenės 
valdybos pirmininko informa
ciją apie rinkimus ir tuos rin
kimus jau šiaip vaizduoja: 
“Bendruomenės Taryba dabar 
sumanė pravesti delegatų rin
kimus j Pasaulio Seimą. Suva
žiavo 21 asmuo ir ‘nominavo'

du sekretoriai, 11. du laiški
ninkai, 12. revizijos pirminin
kas, 13. 4 sandėlininkai (tačiau __
sandėliuos nieko nėra),į 14. so- __ 
dininkas (nunokusius vaisius ;! 
naktim nuskina kolūkiečiai), ■ 

T5r šeši brigadininkai *1 darbo r - 
vergų prižiūrėtojai ir varovai), ! 
16. drg. šafuoto jas, dažniau- | 
šiai iš Sovietijos, gyvena rajo- J 
ne (apskritiesi mieste, bet kol- ‘ 
ūkyje lankosi kasdien, važinė
ja automobiliu. 17. panakti- J j 
niai (kad kolūkiečiai mažiau * 
vogtų, saugoja arklius ir kar- i 
ves). x i

Pasėlių barus, kurie priklau- i 
so kolūkiečiam, matuoja spe- Lį 
cialūs matininkai, vadovauja- 
mi rev. komo (revizijos komi
sijos pirmininko).

-- Kolūkiečiu linksmiausios die- \ - 
nos tai rugiapiūtės ir bulvia- - 
kasio metas.

Vagiama tada dienom ir nak- ; 
tim. Kas nevagia, tas badauja. " 
Vagiamas ir pašaras, kad kar- ; 
vės bei ožkos badu nedvėstų.

Labai paplitusios samogono ;; 
daryklos.

Amerikiečių radijas girdi- / 
mas ir pavergtoj Lietuvoje. Zi- :: 
nias priima su nepasitikėjimu. 
Išmoko nepasitikėti visais. Gir- 
di, Hitleris išvadavo Lietuvą ir 
ją pavergė; amerikiečiai išva- 
davo Staliną iš Hitlerio replių 
ir jam padovanojo Pabaltį, pu- įsi 
sę Lenkijos, Vokietijos dide- 
liūs plotus, Čekiją, Vengriją ir 
Lt. Išvadavimo mintis tebėra 
gyva, tačiau nebetiki, kad pa- 

Tuo būdų būtų išvengta matuotojas). 4. fermų vedėjai juosius išvaduotų vakarie- §

kandidatų raštinių sutikimų daryti ir laisvoje Amerikoje žalos, tėvynėje vargstančiam (kiaulių, karvių, avių, vištų,
būti PLB seimo atstovais. Su- . gyvenantiems lietuviams?” jaunimui, kuris dar tebėra arklių). 5. laborantas (tikrina
važiavimas išrinko komisiją . . patriotingas ir daug laukia iš pieną, veršių auginimą). .6 są-
(R Skipitis — pirm., J. Ba- ^vnena organizacija turi mūsų skaitininkas, 7. kasininkas (iš-
... , . 1 T .. . _ savo taisykles, pagal kuriasjercius, kun. A. Juška, prof. . , . , . , - * ■J vykdo savo rinkimus. Jei tai-

Iš tikrųjų, už juos balsuos 
ne ‘aktyvieji’ bendruomenės 
nariai (kurių yra ir už Tarybos 
.ribų), bet tik patys bendruo
menės tarybos nariai, kaip bu
vo pareiškęs bendruomenės 
valdybos pirmininkas ir kaip 
yra tai numačiusi laikinoji sei
mo “konstitucija”.

Tokį balsavimą Naujię^os 
palygina su “liaudies demokra
tijų” balsavimais. Esą. “tai pa
našu į Gomulkos seimo rinki
mus. nors jie buvo demokra- 
tiškesni. nes tenai vis dėlto dė
jo į kandidatų sąrašus tam tik-

• Ona
Juozo Rubio. gyvenusi Nest- 
ville. III., prašoma atsiliepti 
dėl žinių iš Lietuvos. Rašyti: 

.. . . __  . . . Kazvs Kavaliauskas. 1428 S.<le kaimyne, kuri, buvo labai į 
jkyrus ir nuolat meluodavo.______________________________ _

iyginimas.su


1^57 ah. spalio
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Vokietija siekia 1937 metų sienų
X.
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•USSCRIPTION RATE*
' Dom—tie ycarty ________  M.00

Brooklyn. N. Y. ___________  16.50
H«M year ------------------    $3.50
Fordgn ....     $6.50
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Straipsnius ir korespondencija* redakcija taiso savo nutžIOra. Nenaudoti straipe- 

. ntai saugomi ir gražinami autoriams prašant. Pavarde puirašyti straipsniai neM-
tlnal išreiškia redakcijos nuomong. Už skelbimų turini ii kalbų redakcija neatsako.

Vokietija prieš dvidešimtį 
metų (1937) dar nebuvo per
žengusi Versalio sutartimi 
(1918) nustatytų jai sienų, 
nors Hitleris buvo Valdžioje 
jau ketverius metus, šūkavo 
dėl padarytos Vokietijai netei
sybės ir ruošėsi jėga “Versa
lio diktatą” naikinti. Savo jė- 
gą pradėjo demonstruoti pir
miausia prisijungdamas Aust- 
riia ir Sudetus (19381. paskui 
Čekoslovakiją ir Klaipėdą 
(1939), pagaliau užpuldamas 
Lenkiją (1939). Taip prasidėjo 
antrasis Didysis karas, kuris 
pasibaigė Hitlerio valdžios žiu-

►

Oderio - Nebsės sieną. Palietė taip pat Mažąją ir Didžiąją < 
Lietuvą. Pabrėadama* voldaBg jialdmu* 1937 matę rieng, 
ii jy išskiria Klaipėdos kraštą. Kiek Carrol Raaca pats sau < 
prieštarauja? ‘

savo nuomonę dėl "nuinatbmo 
priedo vakaruose”. Jan Ciecha- j

užprotestavo J
nowski, lenkų ambasadorius 
Washingtone, 
(1945 liepos 6), kad sienos 
stumdomos be lenkų tautos va
lios. <

Pasauliečiai modernaus pasaulio krizėje

tydamas, darprieš. antrąjį gimii 41945). Pasmerkus Hitle- 
Didįjį karą katalikus skatino 
siekti didesnės pagarbos die
viškajam autoritetui, skelb
damas Kristaus Valdovo šven
tę, kuri esti šio mėnesio pa
baigoje; antra, imtis gyves
nės katalikiškos akcijos, ku
rios tikslas krikščioninti vi
suomenę, pasinešusią mate
rializmo ir ateizmo linkui. 
Tikroji krizės priežastis ir 
yra ta, kad modernusis pa-

arba jau išgyvenamas lūžis. 
Gal būt, tai atneš gera, o gal 
prasta — vis tiek bus atmai
na. Mes stovime prieš spren
džiamąjį momentą, štai, ligo
nis vos tealsuoja. Gydytojas 
kalba apie jo krizę — jo gy-

rio politiką ir ypač jo vykdytą 
genocidą, nebuvo galima tei
sinti nė teritorinių užgrobi-* 
mų. Dėl to pokarinė Vokieti* 
ja, vakarinė jos dalis, kratyda
masi rankas nuo Hitlerio nusi
kaltimų, tegalėjo siekti valsty
bės atstatymo prieš 1938 
tas.

me-

gahittinai nustatyta. Jungtinių 
Amerikos Valstybių vardu 
(1950 birželio 8) buvo pareikš
ta, kad niekada tos sienos ne
pripažino ir dabar nepripažįsta 
rytinės Vokietijos (sovietų) ir 
komunistinės Lenkijos susita
rimo. ‘ ,

LENKŲ PAREIŠKIMAI
Lenkai dėl vakarinių savo 

sienų labiausiai jaudinosi tuo
jau po Jaltos konferencijos 
(1945), iš kurios paaiškėjo, 
kad sovietai pasiima didelius 
plotus buvusių rytinių Lenki
jos žemių, gyvenamų daugiau
sia ukrainiečių ir gudų, o len
kus iš tų žemių stumia į vokiš
kas sritis. Pasirodė nevienodi

Oderio - Neissės liniją. Pasta
rasis pastebėjo:

“Tie patys žmonės, kurie 
dabar verčia lenkus priimti 
rusų siūlymus, vėtiau lenkus 
smerks, kad jie leidosi susida
ryti problemą, kuri drums tai- 

* ką^Europoje". * 5 “
Arciszewskis nurodė, kad 

norėti sn 8
ar 10 milijonų vokiečių. An
dere pareiškė, kad "lenkai nė
ra pasiruošę vokiečių virškinti 
ligi Oderio upės”.

Kai vokiečiai buvo komunis
tų "suvirškinti’ — ištremti, 
tai apsilpo ir tie teisingi lenkų 
balsai. Labiau pradėta kartoti,

VOKIEČIŲ IR KITŲ 
DEKLIARACIJOS

saulis pažengė medžiaginėje._ Vakarinės Vokietijos paria- pasisakymai. Vieni pro-kas.rūpėjo tuojaul po Jaltos

tą: peršliauš į gerą arba mirs. 
Žmogaus gyvenime pasitaiko 
ir kitokių kritiškų momentų, 
kurie baigiasi gerom arba 
prastom pasėkom.

Tas pats yra su visuomene, 
tauta, valstybe ir visa žmoni
ja. žmonių bendruomenė taip 
pat išgyvena krizes. Jos su- 
brendina dideles atmainas. 
Kartais tai trunka ilgą laiką: 

. jaučiama, kad turi kažkas 
pasikeisti, bet vis dar nelūž- 
ta.. Mes tada gyvename kri
zėje.

kultūroje, bet nužengė atgal 
savo dvasinėmis vertybėmis. 
Tam geriausias įrodymas — 
dabarties laikų barbarija. Ar 
ateis po jos atgimimas, kaip 
atėjo krikščionybės išsisklei
dimas po vandalų siautėjimo?

Romoje ateinančią savaitę 
šie klausimai bus sprendžia
mi antrajame pasauliečių 
apaštalavimo kongrese. Pir
masis įvyko 1951 metais. An
trasis prasideda spalio 5 ir 
truks ligi spalio 13. Kongre
so pagrindinė tema: “Pasau
liečiai modernaus pasaulio 
krizėje; jų atsakomybė ir pa
siruošimas”. Toji tema bus 
nagrinėjama žymiųjų kata
likiškos akcijos vadų, minty- 
tojų k veikėjų, suvažiavusių 
iš viso pasaulio. Bus paliesti 
klausimai katalikų pasaulie
čių misijos, jų atsakomybės 
ir uždavinių visuomeniniame 
darbe, šeimoje, mokykloje, 
jaunimo organizacijoje ir k. 
Parinkti klausimai iš anksto* 
buvo svarstyti įvairiuose kraš
tuose. Kongrese bus pateikti 
daviniai ir padarytos išvados, 

O įtempimas tarp medžiagos 0 kongreso išleista atski- 
rOm jaiygOm? visiem ka
talikam būtų žinoma, kaip 
jie turi orientuotis ir ve /il 
modemiškam pasauly jo kri-

Modernaus pasaulio krizė 
jaučiama seniai. Spengleris 
apie vakarų kultūros žlugimą 
rašė po pirmojo Didžiojo ka
ro. Gonzague de Reynold 
prieš antrąjį karą pasakojo 
apie tragiškąją Europą, ei- 
mančią į katastrofą jau nuo 
humanizmo laikų. Jo tezė: jei 
pradžioje padaroma klaida, 
pabaigoje turi išsiversti ka
tastrofa. O klaida esanti ta, 
kad žmogus pasinešė į paties

Dėl to ir antrasis Didysis ka
ras krizės nesušvelnino, o ją 
dar paaštrino. Tai aišku iš to, 
kad rytojaus diena pasidarė 
labai netikra. Visi lūkuriuoja 
atmainų, bet negali tikrai su
vokti, kokios jos bus ir kada.

ir dvasios nuolat auga ne tik
tai sovietiniame, bet ir lais
vame pasauly.

Popiežius Pijus XI, tai ma- zės metu.

mentas (Bundestag) š. m. sau
sio 31 pareiškė, kad Vokieti
jos rytų sienų klausimą tegali 
spręsti visosVokietijos (sujun
gtos) rinkti ir Įgalioti atstovai 
Federalinė vyriausybė tebesi
laiko nusistatymo, kad

1937 metų sienos legaliai 
tebeegristuoja ir kad vokiečių 
tauta negali priimti nė ateity
je Oderio - Neissės linijos.

Užsienių reikalų ministeris 
Heinrich von Brentano prieš 
metus (1956 birželio 28) taip 
pat pareiškė, kad 1937 metų 
sienos tebelaikomos kaip bu
vusios ir jokio vienašališko 
sprendimo vokiečių tauta ne
gali priimti. Taip pat kancle
ris dr.; Konradas Adenaueris, 
dabar naujai perrinktas, nebe 
vienu atveju pabrėžė, kad

jokia Vokietijos vyriausybė 
nesutiks su Oderio -Neissės 
siena.

Kai 1950 biržel’o 6 bolševi
kai ir komunistinė Lenkija 
Goerlitze sutarė, kad vakari
nės Lenkijos sienos galutinės 
ir nebepakeičiamos, tai susi
laukė protestų iš trijų didžių
jų valstybių, kurios pasirašė
Potsdamo susitarimą, jog tos 
sienos yra laikinės. Prancūzija 
pareiškė, kad ji tebepripažįsta 
Vokietijos 1937 metų sienas. 
Angliją pastebėjo,- kad Ode-
rio * Neissės siena dar bėra

testavo dėl atimamų rytinių susitarimų kitiem lunkam. Šū- 
sričių, nutylėdami, kas jiem 
numatoma vakaruose; kiti at
virai pasisakė,- kad lenkai va
karuose stumiami Į nelaimę.

Lenkų užsienio reikalų mi
nisteris tremtyje Tomasz Arci- 
$zewskis. gen. Wladyslaw An
dere (Andrijauskas) ir prof.

kiu nuėjo lenkų žurnalisto Je- 
drzeį Giertyčh žodžiai:

"Mes neturime mažiausios 
intencijos atsisakyti savo tei
sių į Lvovąir Vilnių".

Lenkų egzilinė vyriausybė 
Londone Jaltos susitarimus pa
vadino "penktuoju padalini-

MAŽOSIOS LIETUVOS lietuvaitės eisenoje.

.. UŽKLIUDOMA LIETUVA ...
Kai kongresmabas Ė. Car

roll Reece savo kalboje suran
kiojo tik tuos lenkų pareiški
mus, kurie vienu ar kita at
žvilgiu parodo jų nepasitenki
nimą stamdomom sienom, tai 
jis ^pridengė dalį tiesos. Nepa
sitenkinimas yta atsiradęs ne kai palietė Klaipėdos kraš ą. 
tiek dėl baimės "vokiečius su-—šiuo atveju Hitlerio smurto_
virškinti”, kiek nebeatgauti 
sovietų užimta ir suvirškintų 
plotų, čia priklauso ir lietu
vių, gudų bei ukrainiečių že
mės. Reece nenurodo lenkų 
prieštaravimo, kai vienu mos
tu jie norėtų nebepaleisti iš 
rankų savo "istorinių Žemių” 
rytuose, kur lenkai tik vėliau 
Įsigyveno, o kita —- ‘‘istorinių 
žemiu”, vakaruose, kur vėliau 
vokiečiai įsitvirtino. Vienas 
argumentas kitą naikina, jei 
remiamasi tiktai praeitimi. 
Kongresmanui nerūpėjo pa
brėžti,

kiek lenkai iš tikrųjų turi 
kitokių argumentų j kai ku
rias vokiečių užgyventas že
mes ir kiek jų nebėtufi rytuo
se ir šiaurėje, kur jie įsisprau
dė tarp ukrainiečių, gudų ir 
lietuvių.

Kongresmano kalboje Lietu
va dar paliečiama, j 
prie Mažosios Lietuvos. Tą sri
tį la’ko grynai vokiška, ne
žinodamas gerai nei jos pra
eities nei kultūros. Gal būt ir 
negalėjo žinoti iš tos medžia
gos. kuri iam buvo pateikta. 
O anie Klaipėdos krašta ji’pa
teikta labai smulkmeniška, su 
daviniais iš seimelio rinkimų 
ir statistika, kuri iš tikrųjų 
neatitinka gyventojų tautinės 
sudėties. Žinome, kad

KLAIPĖDOS UOSTAS

daro Vokietijos atstatvmas 
1937 metų sienose, iš jų išėjo,

veiksmai, kurie šiaip jau 
smerkiami, laikomi geri ir 
teisingi.

Hitleris, kaip žinome, karu 
grasydamas dar prieš antrą
jį Didįjį karą, išreikalavo iš 
Lietuvos užleisti Klaipėdos 
kraštą. Carroll Reece savaip 
tai nusako. Papasakojęs apie 
lietuvių invaziją į Klaipėdą 
1923, apie smurto valdymą 
(martial law), apie Klaipė
dos seimelio vokiečių persve- >■ 
riamąją daugumą, toliau sa
ko, kad “toji sritis Vokietijai 
buvo gražinta 1939 kovo 22 
sutartimi” o anglai pripažinę 
de jure Klaipėdos sujungi
mą su Vokietiją 1939 gegu
žės 15. •

‘Tai vienintelis atvejis le
galaus ir teisingo atitaisymo 
Versalyje padarytų klaidų, ir 
tai yra nuopelnas (credit) 
Lietuvos vyriausybės . politi-

vienaip Mažosios Lietuvos

se rinkimuose, o visai kitaip 
paklaususus, esi lietuvninkas 
ar vokietis.

c IVA. FST VETFT- 
STNGAS- JEIGU TAU ATI
MA, VERTAS AUKŠČIAUSIO 

PAGYRIMO
Koneresmanąs B. Canull 

Reece, pabrėžęs, kad Europo-
je pagrindinę problemą su- ti?

sustojus kos (statesmanship"J
Vadinasi, dar vienas pagy

rimas lietuviam už jų taiku
mą, nebesakant, kai tai buvo 
išgauta smurtu, kaip ir “tai
kingas prijungimas” Austri
jos (1938 kovo 13) bei Sude
tų (1938 rugsėjo 27). žinome, 
kad ir tai dėl šventos taikos 
pripažinta de jure didžiųjų 
valstybių, kurios Versalio su
tarty buvo patvarkiusios ir 
anuos kraštus.

Reece turk nevienodą ma
tą, kaip matuoja didesnes ir 
mažesnes tautas. Bet tai ir 
ne jo paties matas: jis kalbė
jo Atstovų Rūmuose vokie
čių inspiruotu balsu, neiš
skirdamas ir kai kurios ne
tiesos. Bet jeigu vokiečiai te
siekia 1937 metų sienų, ne
likdami už jų Klaipėdos kraš
tą kam tada reikėjo Hon. 
B. Carroll Reece persisteng-

r
BIRUTĖ EMPAKERYTĖ

IŠĖJIMAS
4. patylėjusi mamą

— Kodėl ta, tėti, nenori, — Apie tai daugiau nerei- 
kad jie ateitų? — tuojau pa- kia galvoti, — pasakė trumpai 
klausė Juozukas. Jis vis nega- tėtis.
Ii iškęsti. Reikią pasiklausti. 
Keistuolis. Man atrodo, kad 
jis klausia ne dėl to, kad žino
tų, bet kad tik klaustų. Geriau 
būtų išėjęs neklausdamas. Bū
tume pasikvietę fa* gana. Jam sti? 
vis reikia įsikišti, kur nerei- būt, tavo klasės yra didelės, 
kia, o kur reikia — tyli.

— Ar gi tėtis sakė, kad ne- voja įvairiausių dalykų ir vi- 
nori? — tuoj įsiterpė mama.
— Jis tik galvoja, kad jų tė
vai nenorės taip toli leisti, žiū
rėk, ar aš norėčiau, kad tu 
pradėtum ieškoti draugų, vi
sai kitam,krašte rniėsto, kad 
aš nežinočiau, kur ta būtum 

* išėjęs? Aišku, kad nenorėčiau.
Tas patjrra ir su jų tėvais.

— žinoma, — pridėjau ir

Ką gi? Jeigu jau mama taip 
nenori... Negaliu suprasti ko
dėl? Mes tai paliekame savo 
draugus. Ji daug kur neina ir 
niekuomet nemačiau ilgai su 
kaimynėmis kalbant Tur būt 
gerų draugių čia nė neturi. Ko
dėl tad nepersikelti?

*— Pati *gi seniai žinai, — 
kalbėjo tėtis toliau, — kad ši 
aplinka ne mūsų vaikams. Ar 
nekalbėjome, kad’ vaikam au
gant darysime visą kad persi
keltume kitur. Tiesa, gal ne-

— Man tai labai patinka,-— 
nusijuokiau. — Man neberei
kės kasdien sutikti savo mo
kytojos.

— Kodėl tu jos taip nemėg- 
paklausė mama. —Tur

— Aš maniau, kad džiaug
sies, o dabar ašaras matau, —- 
pasakė tėtis. Jo balsas buvo 
kiek švelnesnis, bet dar nevi
sai ramus. O man pasidarė 
liūdna. Pajutęs, kad mama 
verkia, ir aš vos sulaikiau, aša
ras.
— Aš iš tiesų džiaugiuos, kad 

pagaliau tu turi tai, ko per 
tiek laiko norėjai, — pasakė 
jau kiek ramesniu balsu ma
ma. — Nekreipk dėmesio. Tik 
dabar nežinau, kas man pasi
darė. Rodos, čia kiekvienas 
kampelis savas ir mielas. Čia 
praėjo tiek dienų, kurios buvo 
tokios mielos, ir dabar norė
tųsi susigrąžinti. Ir susigrąži
nu jas kartais mintimis. Mane 
jos aplanko, kai būnu toje vie
toje, kurioje pasitiko pirmą 
kartą. Ir ne mintimis atkelia
vusios, bet tikros. Dabar pa
žvelgus j kurią vietą, matau 
ten sustojusias ir manęs tebe

laukiančias.

Ji niekuomet nesiskundžia, nei 
nesiginčiją Ji tyli Nesupran
tu, kaip ji gali taip tylėti Aš 
tuoj viską išdrožčiau. O p lai
mi tylėdamą Tėtis tuoj nusi- 
leidžią Kartais pagalvoju, kad 
jis net nežino, jog pradeda 
prieštarauti tam, ką prieš ke
lias minutes sakė. Lygiai taip, 
kaip ir šiandien.

— Tu vis daug dalykų įsi
vaizduoji, —>. vėl išgirdau tėčfo. 
žodžius iš ano kambario. — 
Reikia realiai žiūrėti į gyveni
mą.

— Ar gi nepakanka šeimoje 
vieno realisto, kuris rūpinasi 
viskuo. Tuomet kiti gali ra
miausiai svajoti, — ir mama 
nusijuokė.

— Bet būna ir blogai, kai 
svajotojai pražiūri realybę ir 
paskui jos ' išsigąsta, — vėl 
kalbėjo tėtis, bet jo balsas bu
vo visai Švelnus, jis juokėsi.

— šiame name pradėjome 
bendrą gyvenimą, — kalbėjo 
mama. — O rodos, buvo dat^., 
taip neseniai, čia gimė mūsų 
vaikai, čia >e žengė pirmuo
sius žingsneUus, puldami ir vėl 
keldamiesi. Dažnai pažvelgusį 
į kurį kampelį, prisimenu vist 
Kiekvienas kampelis laiko dalį 
praėjusių dienų, kada buvome 
tokie laimingL Negi galėsiu 
visus tuos prisiminimu* išsi
nešti? Argi galėsiu juos susi
rinkti iš visų šio aanto kampe

lių? Kitaip, tos dienos bus žu
vusios. Jų niekuomet nesugrą
žinsiu. Išeidama užtrenksiu 
joms duris paskutinį kartą.

— Nereikia niekuomet gal
voti apie tai, kas blogiausią — 
pasakė tėtis. — 2inoma, kur 
pripranti, ten tik ir atrodo na
mai. Tačiau kiekvienas eina, 
jeigu tik gali, kur geriau. Juk 
retas kas išgyvena visą amžių 
vienoje vietoje? -

— Bet kiekvienoje vieto'e 
paliekame ir dalį savęs. Tą da į. 
kurios jau niekur kitur nerasi
me. Ir taip dalelę po dalelės iš
mėtome visas dienas nesugrą
žinamai. — kalbė jo toliau ma
ma, tačiau jos balsas buvo da
bar daug giedresnis. Rodės tik 
pasidalina savo mintimis su 
tėčiu, ir jau daugiau nebebuvo 
liūdesio.

Staiga ir man pasidarė liūd
na. Nežinau ko. Dalis tų ma
mos pasakytų žodžių man ne
buvo labai aiškūs, tačiau juose 
buvo kažkas, kas ir mane už
krėtė liūdesiu. Daugiau nesi
džiaugiau bei tuo, kad pa’iksi- 
me šią rietą, nei kad nebesu
tiksiu nemėgstamos mokyto
jos. Mačiau, ir Juozas sėdėjo 
nosį nukabinęs. Tik man nieko 
nesakė. Gal manė, kad aš vis 
tebebuvau toks pat linksmas, 
kaip pirma, o jam žodį tarus, 
imsiu tyčiotis ir juoktis.

(Bus daugiau)

ti dalykų, man visai nežinomų. 
Kad ir dabar: štai, namas nu
pirktas ir kitą savaitę kelia
mės ten gyventi, o aš apie tai 
net nepagalvojau, nesusapna
vau? Ir kodėl aš toks neapdai
rus? O vis galvoju, kad Juozu
kas vienas toks. Bet neturiu 
sakyti, kad Juozas nesužinotų. 
Tada jis gardžiai iš manęs pa
sijuoktų!

Mamai išėjus, ir tėtis ilgai 
nesėdėjo su mumis. Aš taip ir 
galvojau, kad greitai pakils ir.
išeis, šiaip jau, man būtų ne- taip jau bloga, bet jeigu gali- 
patikę, bet dabar pagailo ma- ma kitur rasti geriau. Tegul 
mos. Ji pasirodė tokia pavar
gusi. Nuliūdus. Mačiau, mama gali kitur gyventi arba nenori, 
buvo nuėjus į kitą kambarį, ta- Juk pati žinai, kad aš visuomet 
čiau ką ten veikė, negalėjau siekiu, ko daugiau ir ko geriau, 
suprasti. -' — Aš gi nieko nesakau, —

pasakė tyliai mama (dabar jau 
mudu tikrai klausėme ir girdė
jome nors tyliausiai ištartą žo-

čia gyvena tie, kurie arba ne-

— Tai jau gražiausia, — iš
girdau tėčio žodžius iš kito

sus priskiria man. kambario. — To dar betrūko.
— Netigink — pradėjo iš tu pati supranti, kad da- dį). Man tik kažko liūdną Ir 

manęs juoktis Juozukas. romą tai, kas yra geriausiai ir negaliu suprasti ko ir kodėl?
— Tu geriau apie save gal- vaikams ir mums patiems. Pa- Juk reiktų džiaugtis. Tam tik 

vok ir nesakyk, ko nežinai!— 
užkirtau net užpykęs.

Paskui mama tyli išėjo į ki
tą kambarį. Nežinau, kodėl ji 
nenorėjo džiaugtis? Mano ma
nymu, reikėjo juoktis, kad

— Kad ji visuomet išsigal-

ir taupėme pinigus. Dėl to irgaliau, kalbėjome ir planavome
kartu. Turėjai su šia mintimi ta norėjai gauti geresnį dar 
jau susiprasti. Buvo aišku, kad L*.
vieną dieną reikės išeiti.

Tėčio balsas buvo kietas, geriau už kitus gyvename. O
Tur būt, jii užgavo mamą. Gal štai, nežinau, kas yra, kas Čia

bą, kad galėtume išlįsti iš čia, 
kad galėtume pasirodyti, jog

— Ak, tu amžina svajotoja, 
— nusijuokė Utis. Iš balso su
pratome, kad jis daugiau ne- 

- ketino piktai kalbėti. Jis visuo
met pradeda juokauti, kai tik

aš, bet visai ką kitą galvojau, pirkome namą, daug geresnį, 
Ko man šiandien ginčytis? fa gyvensim kitur. Juk yra ge- 
Siandien yra ir taip daug ką ra išvažiuoti. Kam gyventi vi* 
galvoti. są laiką vienoje vietoje? Mane

— O ris dėlto man nepatin-~ tas mamos liūdesys visai ste
ką, kad vaikam raikėt katoti bino. Na, bet gal ji apie ką 
mokyklą, — vėl jriterpi kiek don kitą galvąjo. Juk gali bū-•_

ir prieš tai bus jai ką negero riša, kas netraukia į ten, o lie- 
pasakęs. Bet ką aš galėjau da- pia pasilikti. Pagaliau, gal tik 
ryti? Eiti ten negalėjau, nes įsivaizduoju. Vėliau priprasiu, 
tuoj išsiųstų atgal. Mačiau, ir Ten buą^nano namai, nors da- 
Juozukas išgirdo tėčio žodžius bar ir neatrodo. Reikės pripra- 
ir tyliai sėdėjo. Man visas išoi- sti. Ir norėsiu, kad ten būtų 
kraustymo dfiangsmas dingo, namai.

mama būna liūdną Iš karto jo 
balsas būna kietas. Atrodo, 
kad namas grius, o pasiliks 
prie savo nuomonės. Bet ilgai 
netrunka. Nežinau, kaip jis ga
li taip greitai pasikeisti Juk 
mama jam visai nieko nesako.



do 700 puslapių knygą “Occu- 
pational Outlook; Handbook”. 
Joje informuojama, kokios 
profesijos tebėra reikalingos 
Amerikoje.

Informuojama, kad Ame-

Gydytojam sąlygos puikios, 
labiausiai provincijos srityse. 
Didelis vaikų gydytojų tru
kumas, taip pat psichiatrijos 
specialistų. Atlyginimas vidu
tiniškai apie 12,500 metas.

labiausiai pramonėje ir ligo-

inetų visiem darbų esą per 
akis. Vienos profesijos . ap
miršta, bet už tat auga kitos. 
Nurodoma apie 500 profesi
jų, kuriose jaunimas gali dar 
turėti gerą ateitį. ~

gali kilti. Pradedamasis atly
ginimas 4,000 — 5,000.

Dantų gydytojam galimy
bės geros, išskyrus didelius 
miestus. Pajamos metam 12,

i

WORC, 1310 kilocykles 
Worc»$ter, Mass. 

Sekmadieniais 
8 iki 8:30 vai. ryte 

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St 

BKOCKTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

kyklos išsilavinimu. Uždar
bis menkas: valandai 1,24, 
labiau prityrusiai 1,55.

Visa ta šviesi apžvalga yra 1 
atsirėmus j ligšiolinį Ameri-

prieš jaunųjų akis lifikacija — geras balsas.
Telefono monterių pareika

lavimas iki 1960 kils. Juos 
paruošia pačios telefono ben
drovės; reikalaujama, kad 
būtų baigę aukštesniąją mo
kyklą. Uždarbis valandai 2,30.

Telefono operatorės, į ku
rias taip dažnai Šaukiamės 
informacijos reikalais, pagei
daujamos, kad būtų 18-25

deda nuo 350-450 per savai
tę, o įgudęs ilgos praktikos 
kapitonas. sukala per metus 
kartais iki 20,000.

Stewardesės reikalavimas 
augs per artimiausią dešimt
metį. Jom reikalavimai dide
li: amžius 20-28, netekėju; 
sios, gražiai atrodančios, pat- metų su aukštesniosios mo- 
rauklics, geros sveikatos, net 
kolegijos makslo pageidau
jama. Jas paruošia 6 savai
čių kursuose. Atlyginimas 
200-255 mėn.; Tik labai įgu-

perspektyvų nematyti. Pusė 
visų galimų darbų susitelkę 
penkiose valstybėse: New Yor- 
ke, Illinois, Pennsylvanįa, O- 
hio h* Californija. Savaitinis 
atlyginimas vidutiniškai 96, 
19,dirbant savaitėje 37,5 va
landos. Valandinis darbas po 
2,31— 3,33.

Elektronikai radijui, tele
vizijai taisyti reikalingi. Jų 
savaitinis uždarbis 70 — 130 
dol. 'i

Lakūnų . pareikalavimas
augs per artimiausius 10 me- Radijo pranešėjai uždirba būti labai tamsi, jeigu Ame- 
tų. Piloto pavaduotojas pra- savaitei 60-75; didesnėse sto- riką ištiktų stipresnė krizė.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kifocydos

Mokytojų pradinei mokyk
lai truks iki 1960. Kasmet 
ateina į vaikų darželius ir 
pradines mokyklas apie vie
nas milijonas vaikų. Kasmet

Veterinoriai labai reikalin
gi praktikai ir yaldžios tar
nybon. Dideliuose miestuose 
kai kada uždirba iki 20,000.

Inžinieriai — aeronautikos,

prieauglis. Atlyginimas įvai
rus -i- tarp $ 3,000 ir 3,500 
pradžiai. Gali pakilti iki $ 8, 
000 mokyklos vedėjui, inspek
toriui dideliuose miestuose.

Aukštesriiosiom mokyklom 
kasmet reikia po 20,000 nau
jų mokytojų. Daugumas vals
tybių reikalauja, kad jie bū
tų mokęsi kolegijose 4 metus. 
Vidutiniškas uždarbis metam 
$ 4,500.

Kolegijom ir universitetam 
padidės profesorių pareikala
vimas per artimiausią dešimt
metį. Iš jų reikalaujama dok
torato laipsnio. Tuo atveju 
atlyginimas nuo 4,000 ins
truktoriui mažesnėse kolegi
jose, ligi 11,000 profesoriam 
dideliuose universitetuose.

Slaugių per artimiausius 
keleris metus bus reikalin
gas kasmet po 58,000. Atly- sekretorei 81 savaitei.

lyginimas 600-750 mėnesiui.
Chemikų pradedamasis at- 

*'■ lyginimas pramonėje 400 — 
600 mėnesiui.

Reikalingi taip pat fizikai, 
geologai, matematikai, eko
nomistai, miškininkai. Net

5,500. Pajamų vidurkis me
tam 5,000.

Laikraščiam reporteriai

se miestuose. Atlyginimas 45 
— 70 savaitei. Dideliuose dien
raščiuose kai kurie prasimu
ša iki 200 savaitei.

Sekretorės, stenografės, ma
šininkes labai pageidaujamos 
visoje Amerikoje. Atlygini
mas priklauso nuo vietos są
lygų. Vidurkis mašininkei 42

Kova dėl 50,000 dolerių metinės algos
posė- komisija jį apkaltino, kad jis 

transporto unijos teisine davęs klaidingus paro- 
Unija dymus. Komisija taip pat iškė- 

turi 1,500,000 narių su 891 sky
rium (locals). Buvęs jos pirmi
ninkas D. Beckas, senato-ko
misijos apkaltintas eikvojęs 
unijos pinigus, jau prieš keletą 
mėnesių atsistatydino, bet vis 
tiek jam būsianti paskirta 50,- 
000 dol. metinė pensija. Tiek 
mokama unijos pirmininkui al
gos. Paskui prisideda dar viso
kie priedai, o svarbiausia — 
pirmininkas prieina prie milijo
ninių unijos fondų. Čia ir sau 
“pasisko’ina” ir kitus paremia. 
Taip darė D. Beckas, ir taip 
darė JAV vidurinės srities tos 
unijos pirmininkas James Hof-

Miami triukšmingai 
džiauja 
(teamsters) atstovai.

lė, kad suvažiavimui Hoffa ne
legaliai sutelkė apie pusęaį-^ 
stovų — savo šalininkų. Atėjo 
skundai iš 76 skyrių; nurodo
ma, kad ir jis pats neteisingai 
save išsirinkdino. Washingto- 
no distrikto teisėjas F. Dickin- 
sou įsakė pirmininko rinkimus

Rašytojas, kuris kas menuo duoda po ro 
manę, Amerikoj turi didelį pasisekimą

Prancūzų rašytojas Balza- Kai pajunta, kad galėsiąs 
kas buvo laikomas gausiausiu pradėti naują veikalą, pirma 
rašytoju. Atrodo, kad jį bus per porą dienų atlieka visokius 
pralenkęs kitas prancūzas, tik- šeimyninius ir biznio reikalus 
sliau: belgas, bet prancūziškai paskui jau užsidaro savo kam-
rašęs — Goerges Simenon. bary ir pradeda gyventi su sa- 

Simenon dar tik 53 metų, o vo vaduojamais žmonėm. Jei 
jau šiemet parašė paskutinį dar nežino jų vardų, tuojau

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais 

WH!L — 1430 kilocycle* — Medford. Mass.
nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 

nor« nasveikinri ar oranešti. tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIU1 — LHhuanian Radio Bear. 56 Cot-

Transllu«> U stiprios radijo stoties TCLOA, 1556 kyleeyeleo 
KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

Lietuvos Vyčių Radijo Programa

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broachvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449: SOutb Boston 8-4618 ar 
8-1946; Klrklaad 7-85SK-

FLOYD HOOK

Norite geros—meniškas fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKU, ĮVAIRIU PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

Jojeph Kritch

Midi., pirmininkas Hoffos bu
vęs neteisėtai nušalintas, taip 
pat ir kiti unijos tarnautojai, 
kurie pasirodė Hoffai priešingi 
Joseph Kritch iš Northville. 
Midi., realesteitininkas' senato 
komisijai liudijo, kad Hoffa 
unijos narius pensininkus ver-
tęs Floridoje pirkti žemės skly-
pus, kurie pasirodė netikę.

Miami suvažiavime sulaikyti Jau ištisi metai, kaip > 
Apeliacijos teismas tą teisėjo pragyvenimo kainos tebekyla. >
sprendimą panaikino. Buvo palyginus su 1947 metais. >
kreiptasi į vyriausiąjį teisiną, 
bet jo pirmininkas Earl War-
ren apeliacijos teismą palaikė. 
Rinkimai nesustabdomi Jų 
laukiama spalio 3. Hoffa gali 
būti išrinktas jo paties išrink
tųjų atstovų.

Tuo tarpu AFL-CIO pagra
sino transporto uniją iš darbo 
federacijos išmesti, jeigu ji ne
apsivalys nuo sukčių. Hoffa 
dar kaltinamas, kad jisai pa
skolino vieną milijoną dolerių 
Benjaminui Dranow, Mineapo
ly, ir tuo pačiu laiku paskelbė 
streiką jo įmonei. Hoffa taip 
pat davęs 50.000 dol. vienam 

Gal būt, jau yra pagražintas damasis konstitucijos penktuo- gangsteriui teisme ginti. Floyd 
pasakojimas jog vienu tarpu ju papildymu. Dabar senato Hook, unijos skyriaus Pontiac, 
jis rašęs nuo mašinėlės nepasi- 
traukdamas tris dienas. Paša- 
kojama, taip pat, kad Pary
žiuje jis davėsi įstatomas į vi
triną ir ten už stiklo jis rašęs 
be pertraukos 48 valandas.

Rašydamas jis stengiasi žiū
rėti, kad publikai knyga būtų 

Fantazijos Simenon neturi. įdomi ir kad lengvai būtų ver- 
Jis gali rašyti tik tai, ką yra čiama į kitas kalbas. Tad jo 
matęs ir girdėjęs. Ui tat jis žodynas yra suprastintas ir su- 
savo gyvenamąją, vietą nuolat konkretintas. Gal čia yra ir jo 
kaitaliojąs, kad tik daugiau vertimų Amerikoje milžiniš- 
gyvenimo pažintų.

romaną, kurio dar trūko iki pasiima telefonų knygas, ku
rių jis turįs prisigabenęs iš vi
so pasaulio apie 180; jose su
siranda reikalingą savo veikė
jui vardą. Per dešimt — pen- 

kų savaitei. O 1949—50 Ame- kiolika dienų jis rašo mašinė- 
rikos mokesčių inspekcija iš jo _ P° 20 puslapių,
daugiau nei iš bet kurio kito kartais nesiprausęs, nesisku- 
rašytojo uždirbo iš jo honora- ^s’ kalbėdamas^ su savo veikė- 
rų už išverstus jo romanus į 3a*s> juokdamasis ir apsiverk- 
anglų kalbą Jis taip pat vie- damas. Kai išeina pasivaikščio- 
nintelis pasaulio rašytojas, iš visada tuo pačiu taku, kaip 
kurio televizija nupirko 150 pradėjo rašyti, nepastebi nė 
romanų , pastatymo teises ir s3™ žmonos, 
sumokėjo jam apie vieną mil. 
dol

Kai kurie kritikai sako, kad 
jo romanai greitai dings iš at
minimo. Bet Andre Gide rašė, 
kad vieną dieną Simenon bū
siąs pripažintas tikriausiuoju 
romanistu, kokius “tik mes 
dabar turime”.

penkių šimtų skaičiaus. Tik 
prieš 30 metų jis buvo papras
tas laikraščių išnešiotojas Lie- 
ge ir uždirbo po 10 belgų fran-

fa, gyvenąs Detroite. Unijos su
važiavime jis gali būti išrink
tas pirmininku, nors prieš jį 
yra iškelta daug kaltinimų.

Kai senato komisija Hoffą 
tardė, tai jisai Amerikos isto
rijoje pasiekė rekordą, neatsa
kinėdamas į klausimus, o deng-

pakilo 121 procentu.
• Darbininkai rugpiūčio 

mėn. vidutiniškai į savaitę 
gaudavo nuo $ 67.73 iki 75. 
13. Pirmieji be šeimos, ant
rieji tuiiz3 šeimos narius. Pa
lyginus su pernai atlygini* 
mas padidėjo $ 2.

• Geležinkeliečių unija pri
imta j ALF-CIO. Unija turi 
180,000 narių JAV, 20,000 
Kanadoje ir 40,000 pensinin
kų sąrašuose.

o Darbo sekretorius James 
P. Mitchell pagyrė AFL-CIO 
vykdomąjį komitetą už nutari
mą pašalinti iš darbo federacr 
jos transporto uniją, jeigu ji 
neapsivalys nuo sukčių.

gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel HYacint 7-4677

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5 x 6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

Woodhaven 21, N. Y.85—27 88th St.
•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tolu VI 6-2164
po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

NAUJA FIRMA

NEVVARKT ATIDARYTAS OFISAS SIUNTINIAMS GABENTI I 
SSSR, UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ IR KT. KRAŠTUS

medžiagas, vaistus Ir t.t.

S

DŠMČSIO DĖMŽSIO

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
(Turinti leidimą iš Sov. Sąjungos)

135 W. 14th SU York 11, N. Y. r ei CHelsea 3-2583

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain* Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Fanu Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Midi.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI 48 VALANDŲ BEGYJE 
— Siuntėjui {teikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą —

— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. —* 
Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7-10 dienų bėgyj 

Siuntėjas gauna asmenitkus gavėjo pakvitavimus.
VIST SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKBTU 

MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto Iki S vai > vakaro.

Reticaiaukite katalogu- Rašykite rustftkai arba angliškai.
Netoli Pennaylvanljoc gelžkelio stoties Newarke.

Vietoje galite gauti pigiomis kainomis medžiagų

PRIIMA SIUNTINIUS į U.S.S.R., LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ. 
UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, BUKOVINĄ, ARMĖNIJĄ ir k.

Siuntiniai gali būti atnešti asmeniškai, siunčiami paštu arba pristatomi kitu mūsų kli- 
jentams parankiu būdu. Siuntiniai būva čia gerai į vyniojami ir tuoj pat išsiunčiami. 
Po kelių dienų siuntėjas gaus oficialų pašto kvitą. Užmestinicms klijentams kreipia
mas greitas dėmesys. Gavę Jūsų siuntinį, siunčiame tuoj pat paštu smulkią apyskaitą.
įsidėmėtina! Visos siuntimo išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos čia. Jūsų giminės ir 
draugai gaus siuntinį visiškai veltui.

Visų patogumui turime didžiulį pasirinkimą medžiagų, odų, batų, laikrodžių, žadintu
vų, vaikų apdarų, nosinių, šalkų bei kitų geriausios rūšies daiktų labai palankiomis 
kainomis. Prašyk atsiųsti kainoraštį.

PRALINKSMINK SAVO GIMINES, SIŲSDAMAS SIUNTINĮ KALĖDOMS. 
GARANTUOJAMAS GREITAS ISSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS.

Mūsų motto: specialus dėmesys ir asmeniškas patarnavimas kiekvienam klijcntul 
Atdara kasdien nuo 9 vai. iki 6 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 9 Ygj^ikF 4 vai. popiet
General Parcel gavo iš Inturist Maskvoje oficialų leidimą tiesioginiam siuntimui, 

įsidėmėkit, kad beliko tik kelios savaitei laiko išsiųsti, kad siuntiniai pasiektų prie-

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį-

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

FETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenae, Maspeth, N. Y. Tel. TW 4-8687

V1CTOR ABECŪNAS
851 Fark Street, New Britais, Conn. * Tel. BA 3-1342 i

JONAS JAKUBAUSKAS |
634 N. Deniran Street, Baltimore, Md. Tek Longvrood 8-2622 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS " j
24 Frespect Street, Hyde Fark, Mass.' Tek Hjde Fark 3-3975 Į

GEORGE GALONAS
1466 Caaiff, DetroH, Mlch. TeL T. O- 8-7682

IfM W. 47tb St.. Chfcagų, III.
STANLEY MKTRICK

Ttl. 1 artis 7-8393

MIS S*. Altaray. Cbteago, IIL

4318 N* BvaaA SU Hkfla, Pa.

JOHN SHURNA 
Tek Grovthiil 8-7783

ALLAN STEWART 
TH. Gtesstoae 5-1319



Gyvulių negalima išvežti, tik žmones. IS VISUR

mią Moms traukiniu. Ture-

Lįepos 21 B Muencheno iš- PREL. L. MENDELIS, BALTTMORE. MD.
važiavome į Augsburgą, mies- Keletas prinmintmų tž kelionės po Europą 1957 vasarą (5)

lankėme 1,000 metų senumo 
šv. Utrieba bažnyčią ir vaikš- 
tinėjome ramiomis Augsburgo 
gatvėmis.

Pirmadienį, liepos 22, Mi
šias aukojau šv. Ulricho baž
nyčioje, prie altoriaus šv. 
Afro, kuris, šioje Romos impe
rijosprovincijoje, Dioklecio- 

- nui valdant, 304 m. mirė kan
kinio mirtimi. Anglų ir pran
cūzų kalbų mokytojo vadovau
jami, apžiūrėjome svarbiausius 
Augsburgo paminklus: Mocar
to namą, katedrą, rotušę ir 
Fuggerei namų koloniją, pa
statytą neturtingiem žmonėm 
vieno pamaldaus kataliko, kil
mingojo žmogaus prieš 300 

^jae^-Darjgetir šiandien už 
dviejų kambarių su virtuve 
butelį mokama apie 25 cen
tus metaną. Kolonijoje yra ir 
koplyčią, kurioje kolonijos gy
ventojai susirenka pasimelsti 
už geradario šeimos narių sie
las.

REINAS
Sekanti mūsų sustojimo vie

ta buvo Frankfurt am Main. 
Tai gerai Amerikos kariams 
žinomas ir beveik amerikoniš
kas miestas. Keli svarbūs ae
rodromai buvo pastatyti netoli 
Frankfurto. Gatvėse anglų kal
bos girdisi nemažiau, kaip ir 
vokiečių.

Mišias aukojau istorinėje 
Frankfurto katedroje, kurioje 
per 200 metų buvo vainikuoja
mi vokiečių karaliai. Meldžiaus

los mokine. P. Karalius yra 
karinėj tarnyboj Vokietijoj, 
gyvena apie 80 mylių už 
Frankfurto. Mes drauge pieta
vome, prisimindami ir kalbė
dami apie šv. Alfoųso bažny
čią, mokyklą ir Noveną. Pas
kui jie išvažiavo namo, o mes 
kitą rytą praleidome belanky
dami Goethes namus, rotušę, 
Romos aikštę ir kitus parniūk- -yra~gražt Didžiausia žemės 
lūs. Jų nėra labai daug. Iš mū
sų viešbučio juos visus gali
ma buvo pasiekti pėsčiam. 
Kad neužmirščiau paminėti — 
priešpiečiams valgėme “frank- 
furčių”, nes Frankfurtas yra 
jų gimtinė.

DANIJA
Liepos 26, Šv. Onos diena, 

išskridome iš Frankfurto -.Į 
Kopenhagą. Skridome 2 valan
das. Lietus pilte pylė, kai pa
siekėme Danijos sostinę. Bijo
jau ar rasiu katalikų bažny
čią, nes Danija yra liuteroniš
kas kraštas. Tačiau mano bai
mė buvo be pagrindo. Kopen
hagoje yra daug katalikų baž
nyčių, ir apie 26,000 katalikų 
visame krašte. Arčiausia nuo 
Europos viešbučio, kuriame 
buvome apsigyvenę. buvo 
Švenč. Jėzaus Širdies tėvu jė
zuitų bažnyčia. Vėliau sužino
jau, kad tai buvo didžiausia 
katalikų parapija Danijoj, tu
rinti apie 2,000 sielų. Ji bus 
truputį mažesnė už mūsų Šv. I 
Alfonso bažnyčią, tačiau malo
ni. švari ir gerai prižiūrima. 
Mišias aukojau, kad gerieji I 
danai sugrįžtų į tikrąją Kris
taus Bažnyčią. Mat, dar 1526 
Frederikas I pradėjo sistema-

S eksportuoti ir gyvas spė
lios veislės kiaules. Prieš

piečius valgėme prie Baltijos 
jūros kranto, žiūrėdamas 
virš vandenų į tolimą hori
zontą, . negalėjau negalvoti 
apie Lietuvą, kurioje gimiau,
kur 1928 laikiau savo pirmą 
iškilmingą Sumą, ii- į kurią 
negalėjau šiandien .nuvykti, 
nerizikuodamas savo laisve 
ar net gyvybe. Klausydamas 
bangų šnikštimo Danijos pa-

DANIJOS KAIMAS IR GAMTA

Liepos 28 buvome numatę 
pavažinėti po šiaurinį Sea- 
land kraštą, bet per neapdai
rumą įsėdome ne į tą autobu
są ii' apvažiavome pietinę da
lį. Mes dėl to visai nesigailė- 
jom- Su mūsų puikaus vado
vo pagalba _ pamatėme dalį 
tikros Danijos. Jos gamta krantėje mąsčiau apie ken-

čiančius komunistų paverg
tus lietuvius ir karštai mel
džiausi už jų greitą išvadavi
mą iš Kremliaus valdovų ver
gijos.

Grįžtant į Kopenhagą su
stojome dar bažnyčioje, kurio
je palaidoti dauguma danų 
karalių. Iki reformacijos tai 
buvo katalikų maldos namai. 
Negalėjau nepastebėti didžio
jo altoriaus su visais raiži-

dalis yra ariama, -gerai įdir
bama ir labai derlingą. Pa
kely matėme sodybų beht 300 
metų senumo, kuriose vis 
dar tebegyveno palikuonys 
tų šeimų, kurios tas sodybas 
pastatė. Mums buvo leista 
pamatyti tipiškus ūkininko 
tvartus, jo žmonos gražų gė
lių darželį ir vėjinį ligšiol te
beveikiantį malūną, kurį pa-
leido sūktis specialiai mums niais. liudijančiais katalikų 
pažiūrėti. Visur buvo matyti 
besiganantys galvijai, nes Da
nija yra žinomas sviesto ir 
sūrių kraštas. Karvės atrodo 
ypatingos veislės. Mūsų va
dovas jas vadino “Danų ža
losios”. Jis pasakė, kad jas 
gyvas (karvę ar jautį), eks
portuoti yra įstatymais už
drausta. Taip pat draudžia-

dogmas. Viena dalis mane 
ypač sudomino, nes vaizdavo 
Mergelės Marijos į dangų 
paėmimą ir vainikavimą. Tai 
svetima didžiumai tikėjimų, 
kuriuos išpažįsta mūsų atsi- 
metusieji broliai. Visumoje 
— Danija yra įdomus kraš
tas.

(Bus daugiau)

MISS JEAN Fl'LLER. tarnavusi Japonijoje JAV kariuomenėje, 
adoptavo ir parsivežė 5 japonų vaikus. Gyvens vištų ūkyje Kali
fornijoje,

B ALTI NI IRĘS ŽfNTOS

už taiką, nes Frankfurte ir 
vėl mačiau praėjusio karo nai
kinimo žymes.

Į mūsų viešbutį prisistatė tiškai griauti Katalikų Bažny- į 
čia Danijoj. Liuteronizmą jisuniformuotas American Ex- 

press Co. šoferis, ir mes išva- vartojo kaip priemonę savo

Maldininkų kelionė 
į kazimieriečių vilą Newtown, 
Pa. rugsėjo 29, kuriai vado
vavo prel. L. Mendelis, gra
žiai. pasisekė. Iš Baltimorės 
vyko du autobusai ir daug 
mašinų. Visi' dalyviai buvo 
nuoširdžiai sutikti ir nuste
binti seselių naujosios gim
nazijos pastatais.

Tautinės Sąjungos
8-tas skyrius rugsėjo 27 

lietuvių svetainėj turėjo po
sėdį. Valdyba buvo kreipusis 
į visuomenę šiais žodžiais: 
“Nejaugi mes užmiršime mū- 

I su tautos didžiąją praeitį ir 
pasiduosime gyvenimo srovei 

I nešti mus kaip bangų blaš
komą laivelį ir ištirpti sveti- 

} mųjų jūroje. Galėsime išlais- 
[ vinti Lietuvą tik dalyvauda

mi ir aktyviai dirbdami savo

Į posėdį susirinko gražus 
būrys žmonių, bet galėjo bū
ti kur kas daugiau. Bent tie, 
kurie dar dirbame, nenuleis- 
kime rankų ir stenkimės vi
sais galimais būdais padėti 
Lietuvą išlaisvinti.

Lietuvių Bendruomenės
tautinių šokių šokėjams 

pagerbti rugsėjo 28 ruoštas 
vakaras praėjo gana sėkmin
gai. Didžioji salė lietuviškos 
svetainės buvo pilna žmonių, 
kurie linksmai pasišoko.
Jaunimo organizacija — CYO 

rudeninę veiklą pradėjo 
rugsėjo 20 linksmu pasišoki
mu. sutraukusiu daug para
pinio jaunimo. Kas vakare 
nedalyvavo, prašomi atsilan
kyti į šv. Alfonso mokyklos 
patalpas kiekvieno penkta
dienio vakarą. Ten vyksta

žiavome a mpriIronišku Pack- valdžiai padidinti. Jo sūnui

organizacijose, lankydami lie- mo su;irinkjmai su 
tuviskus vakarus, leisdam. įrama ^„kaminlmais.

ard automobiliu pasižvalgyt po- Kristijonui II valdant, liutero- I , , . - ,/"\
Rheinland kraštą. Pervažiavę nizmas buvo padarytas valsty-

' per Wiesbadeną. kur yra svar- bine religija. Visos kataliku‘ , . ,. . . , , , , . MCSC NELEIDŽIA ne j laisva uŽMcn,. o žmones įsileidžia ir už
bus amenkiecių aerodromas, mokyklos1 buvo uždarytos ir geležinės sienos.
nuvykome į Rudesheim, kur visas lig tol buvęs katalikiškas 
įsėdę į laivą, leidomės 2’į va- kraštas tapo liuteronišku, 
landos Reino upe. Su savim tu- 1882 Kopenhaga pasidarė a- 
rėjome Reino žemėlapį su pie- paštališkuoju vikariatu ir tik 
šiniais, nurodantį miestus ir 1953 ji tapo diocezija, o bene- 
pilis, taip pat buvo sužymėtos diktinų vienuolis Teodoras Su- 
ir tų vietų istorinės datos. Bu- hra, vietinis konvertitas, tapo 
vo smagu jas visas sekti. Kai pirmuoju nuo XVI amž. kata-

savo vaikus į lietuviškas mo
kyklas... Tokiu būdu mes ir 
mūsų vaikai išliksime lietu-1 
viais ir padėsime kovoje už 
.Lietuvos laisvę."

SOLISTAS ST. BARANAUSKAS DAINAVO CLEVELANDE

Parapijos vakarienė
šv. Alfonso mokykloje bus 

spalio 6, sekmadienį. 5 vai. 
popiet. Senimas ir jaunimas, 
vadovaujant kun. A. Dragi- 
niui.
svečiai būtų kuo gardžiausiai 
pavaišinti. Pelnas skiriamas

dirba išsijuosęs, kad

priplaukėme garsiąją Lorelei Ijfcų vyskupu Danijoje, 
uolą, žinomo Heinės eilėraščio 
muzika ir žodžiai pasklido ore: 
“Ich weiss nicht, was soll es 
bedeuten. dass ich so traurich 
bin...” (Nežinau, kodėl esu toks 
liūdnas...). Beveik griuvėsiais 
ir terasomis kylančiuose kal
nuose esančiais vynuogynais.

Išlipome Koblenz mieste.

KOPENHAGA
Liepos 27, išvykome apžiūrė

ti miesto. Mūsų vadovai gerai 
kalbėjo angliškai, gerai žinojo 
ilgą savo krašto istoriją ir ro
dė didelę meilę savo kraštui, 
kur “danas gimsta ant dvira
čio ir miršta ant jo”. Danijoj.

Rugšėjo 22 Clevelande kon- tuviai žiūrovai dėl savųjų ro- ALRK Federacija jaunimo 
certavo sol. St. Baranauskas ir dymosi sudarė žymią žiūrovų stovyklos įsteigimu atliko dide- 
M. Kripkauskienė, Al. Kučiū- dalį. lį tautinės reikšmės uždavinį,
no fortepionu palydimi. Girdė- * Kas lankėsi šiais metais sto
ję šiuos Solistus anksčiau, ga- Rugsėjo 27 Clevelando lie- vykioje ir matė ten jaunimo 
Įėjo pastebėti aiškią abiejų pa- tuvių šeimą ištiko didelė nelai- būrius, negalėjo nematyti ir 
žangą. Koncertas sutraukė mė — cemento maišytuvas stovyklavimo reikšmės. Bet 
apie 300 dainos meno mėgėjų.
Koncertą rengė DLK Birutės gal. mirtinai sutraiškė šaligat- 
draugija Masonic salėje. vy autobuso laukusią Dorą Gu-

dėnienę. Tik po keletos.valan- Todėl stovyklos globos komi- sėkmės!

(sunkvežimis), slinkdamas at- stovyklos steigėjų rūpesčiai 
nepasibaigė: reikia mokėti sko
las ir stovyklą toliau gerinti.

Rugsėjo 29 įvyko Carmelos dų ją teatpažino jos vyras Jo- tetas pasipildė nauju nariu — 
Cafarelli o|)eros spektaklis su nas, dirbąs braižytoju The Na- į jį yra pakviestas kun. P. 
G. Verdi. Trubadūru. Šiuose tional Maileabe bendrovėje. Dziegoraitis. Nutarta aplan- 
privačia iniciatyva organizuo- Velionė palaidota i-ugsėjo 30 iš kyti visą eilę naujų asmenų ir 
jamuose spektakliuose žymią 
vietą užima lietuvių meninės 
pajėgos. Trubadūre Azucenos 
rolę atliko Aid. Stempužienė, 
Ruizo rolę — A. Kavaliūnas,

diktinams. Tai yra vienas iš tyti visame mieste, prieš bet ojieros chore dainavo A. Gy- Reikia pasidžiaugti, kad po 
kokius namus, o ypač prie '17- 
volio parko, kur žmonės dirba 
arba linksminasi. Mes aplankė
me tą garsųjį parką, šeštadie
nio vakarais beveik pusė Ko
penhagos gyventojų susirenka. 
Šis parkas skiriasi nuo bet ko
kio pasilinksminimo parko

Buvome sustoję garsiame Ma- ypač Kopenhagoj, beveik kiek-
ria Lach benediktinų vienuo
lyne, kuris buvo įkurtas XI 
amžiuje, sekularizuotas Napo-

vienas važiuoja dviračiu. Visas 
kraštas yra viena lyguma, ir 
todėl patogus šiai pigiai susi- 

leono laikais ir maždaug prieš siekimo priemonei. Dviračių ir 
70 metų vėl grąžintas bene- motociklų statymui rėmų ma-

šv. Jurgio bažnyčios Kalvari
jos kapuose. Liko du našiai- jų šimtininkais. Globos komi- 
čiai — Algis 3 metų ir Edmun
das pusantrų.

pakviesti būti stovyklos rėmė-

teto pirm, yra S. Laniauskas.

mokyklai išlaikyti. Visi lietu
viai nuoširdžiai kviečiami ir 
laukiami atsilankant.

Jurgis ir Ona Galkai
rugsėjo 22 minėjo 17 metų 

vedybų sukaktį. J. Galkus 
yra aktyvus lietuviškų paren
gimų programos dalyvis. Jis 
yra vienas iš balsingiausių 
choristų. Abiem geriausios

didžiųjų šiame šimtmetyje at
gaivintų liturginių centrų. 
Trumpai sustoję vienuolyne ir 
bažnyčioje, grįžome automobi
liu į Frankfurtą, kur mūsų 
jau laukė trys buvę šv: Alfon
so parapijiečiai. Albertas Ka
ralius su ponia ir dukrele Ele
na, buvusia šv. Alfonso mokyk- mūsų krašte.

Rugsėjo 29 įvykęs Ateities 
klubo susirinkimas buvo gau- 

lys, A. Kavaliūnas, A. Liut- ilgesnės tylos krustelėjo mūsų sus ir svarstė įvairius eiua- 
kus. Vyt. Raulinaitis. balete 
šoko T. Stasaitė. Stempužienė
ojieros kolektyve buvo viena iš posėdžio ir nutarė vykdyti mė-. 
stipresniųjų arba lygių part- nosinę rinkliavą nuo spalio 15 
nerių. Stasaitė balete iš kitų iki lapkričio 15. įvykdžius gi 
skyrėsi judesių meniškumu ir rinkliavą, duoti visuomenei, ir 
savarankiškumu, tad tarpais kokį įdomesnį parengimą, 
darė įspūdį, lyg šoktų solo. Lie- *

Ralfo skyriai 38. 55 ir 68 — jų muosius veiklos reikalus. Lf- 
valdybos buvo susirinkusios tuanistinės mokyklos vedėju 

sutiko būti J. Žilionis.

Rugsėjo 22 niirė Petronėlė 
Balčiūnaitė, naujos parapijos 
klebonijos šeimininkė.

SL P.

Kun. J. Antoszew$kis,
šv Alfonso parapijos vika

ras. Baltimorės arkivyskupo 
buvo pakviestas vesti reko
lekcijas tam jaunimui, kuris 
lanko nekatalikiškas mokyk
las. Rekolekcijos vyko rugsė
jo 25-27 d.

Jonas Obelinis

NEW HAVEN, CONN.
šv. Kazimiero lietuvių para

pijoje spalio 6 prasideda 40 
valandų atlaidai. V’isi kviečia
mi gausiai dalyvauti Pamoks
lus sakys T. Leonardas An- 
driekus. OFM. iš Brooklyn. 
New York.
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O Dari minko skaitytojų dė
mesį nerime atkreipti į tai, 
kad pagal naujus Amerikos 
pašto-nuostatus, keičiant ad- 
icsą, galima paprašyti laiš
kanešio atitinkamos kortelės 
(rOD — Form 3578).* Prie 
jos nebereikia lipdyti pašto 
ženklelio, kaip būdavo anks
čiau, bet tik -skaitytojam tų 
leidinių, kurie priklauso va
dinamai antrajai klasei (se- 
cond ciass), kaip ir Darbinin- 
Jjąs.Administracija^ prašo, 
adresą keičiant ir pasinaudo
jant šiuo palengvinimu, kaip 
galima greičiau pranešti. Se
niau paštas tekias korteles 
pristatydavo po kokių trijų 
mėnesių, o dabar jos pasie
kia po kelių dienų. Be to. pra
šoma kartu nepamiršti nuro
dyti ir buvusį senąjį -adresą.

• Šv. Kazimiero 500 metų 
gimimo sukakties minėjimui

Chicagoje įvyko pasitarimas, 
kuri sukvietė kun V. Rimšelis. 
Tartasi dėl iškilmingo Chica- 
goj minėjimo kitais metais, pa
maldų. parodos, vaidinimo, lei
dinių anglų ir lietuvių kalbo
mis. Šv. Kazimiero draugijos 
atgaivinimo ir k. Pasitarime 
dalyvavo šv. Kryžiaus par. kle
bonas kun. A. Linkus, kun.. dr. 
A. Juška, kun V. Bagdonavi
čius, L. Simutis, dr. P. Kisie- - 
liūs. Ig. Sakalas, dail. A. Va- 
leška.

• Jonas Bučinskas, gyve
nąs Baltimorėje. išlaikęs eg
zaminus. rugsėjo 20 įgijo ar
chitekto teises. Gimęs 1915 
metais, mokėsi Kauno aukš
tesniojo technikos mokyklo
je. diibo Kauno pašto žiny-
beje, tremties metu gyveno 
Austrijoje ir dirbo privatinė
se statybos bendrovėse. Bal-
timorėjė gyvena nuo 1949 
metų, augina dvi dukreles. 
Be tiesioginio savo darbo sta
tybos bendrovėje turi ir pri
vačių užsakymų.

• J. Matulionis, buvęs Vil
ko pirmininkas, grįžęs iš New 
Yorko į Torontą, kur jo šei
mą visą laiką gyveno, dabar 
ten yra Ariantis bendrovės
vienas iš direktorių. Bendro
ve verčiasi prekyba. Prekės 
daugiausiai importuojamos 
iš Vokietfjos.

• ALR Katalikų Federaci- ’ 
■ jai paskirta 1.200 dolerių iš 

kun. Jurgio V. Inčiūros pali
kimo. Testamento vykdytojai 
yra prel. J. V. Miliauskas ir. 
P. Margis.

• Lietuviu saleziečių aukš
tesnioji mokykla (gimnazija) 
Cedar Lake. Ind.. pradėjo pir
muosius mokslo metus. Pirmo
je klasėje tuo tarpu yra 10 mo
kinių. laukiama dar-dviejų.

• Inž, J. Krivickas, ryšium 
su Hamiltono (Kanadoje) vys
kupijos 100 metų sukaktimi, 
apdovanotas šv. Tėvo ordinu, 
kurį gavo dar 58 asmenys. J. 
Krivickas yra padėjęs kurti 
lietuvių parapiją Hamiltone.

• K. Kamiu -kas, 70 metų.
mirė Rendsburgo stovykloje.
Vokietijoje. Šiauliuose jis ver
tėsi žemės ūkio mašinų preky
ba ir turėjo jų taisymo dirbt u-



Omaha, Nebr.

Itt3 MADfŠON ST.

EVergreen 8-9794

Vietinis

THIS CELEBRATION IS FOR EVERYONE

MULTIPLE SCLEROSIS?

ARTHRITIS
TAISAU

Office H'>t>re for

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Telef Virinte M093 
(Prašyk Jurgio)

Parapinė mokykla
Aiemet. mokslo metras pra

dėjome su 308 mokiniais, iš 
kurių 135 lietuviai Mdkyto-

mą padidino Vytas Gaidelis, 
atsikėlęs mūsų tarpan iš Wis- 
consino. Jis aktyviai įsijun
gė į mūsų gyvenimą 'ir prisi
rašė prie parapijos. Nauja
kuriui Imkime geriausio pa
sisekimo!

COMEIN — 
OET YOUR 
KEY

ST. DOBOTHY ACADEMY,
1200 Hyland Bhrd., Grasmere 5, 

Staten Island; EL 1-0939; Sisters 
oft St. Dorothy; Mother Jane Sil- 
vestris, Principal; 420 Studente;

Boys and Girls; Primary and 
Gnammar; Piano Lessons; Foreign 

Languages Lessions; Day; $100.

019 
fUTURt SAVt*s!

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

ROCHESTER, N. Y.
Spalio 5 pradėjo veikti auk

štesnieji lituanistikos kursai, 
suorganizuoti bendruomenės. 
Dėsto rašytojas Jurgis Jankus 
ir istorikas Aloyzas Jančy, bu
vęs Lietuvoje gimnazijos mo
kytojas. Pamokos būna para
pijos mokykloje. Buvęs klebo
nas kun. J. Bakšys radijo kal
boje ragino jaunimą kursus 
lankyti.

komiteto (respublikonų) su
kviestas susirinkimas. Sena
torius pareiškė, kad ir po pa
sikeitimų Kremliuje nieko iš 
esmės nepasikeitė jr nepasi- 
keis, kol bus nuimta geleži
nė siena ir pavergtom tau
tom leista laisvai apsispręsti. 
Iš lietuvių susirinkime daly
vavo prof. M. Biržiška, dr. K. 
Alminas, Bem. Brazdžionis, 
L. Valiukas, K. Lukšis ir k. 
Dainavo B. Budriūno diriguo
jamas šv. Kazimiero parapi
jos choras. Visiem stiprų įs
pūdį paliko sudainuotas “Ne
munas”. Ig. M.

'Greasure Čhest 
of 200 PRIZES

IMMACULATA COLLEGE, Imma- 
culata. Pa.; Malvern 2201; Sisters, 
Servante of the Immaculate Hesrt 
of Mary: Sister Anastasia Maria. 
Dean; 600 Studente; A.B., B.S., 
B.M. Degrees in Pre-Medicine, Pre- 
Law. Liberal Arte, Home Econo- 
mics. Business; Tuition $500; Board 

-and Roorn $800--$900; for women 
only.

THE COLLEGE OF ST. ROSE
432 Westem Ave^ Albany, N. Y. 

Awards MA, MS, MS in education; 
BA. BS, BS in education degrees. 
Registration dates: Undersrraduate 
division for day and resident stu
dente Sept. 16 and 17; Classes begin 
Sept. 18. Evening ses^ions for men 
and wcmen Sept. 9, 10 and 11 from 
7 to 9 p. m. Classes begin Sept. 23. 
Graduate division Sept. 9, 10 and 11 
from 2 to 4 p, m. and 7 to 9 p. m.; 
Classes begin Jan. 1958. ,

Stogus, stogų vamzdžius 
(gutters • leaders) apšvieti

mus.
Palankios kainos.

ST. ANTHONY SAVINGS
ANO MAN ASSOCIATON

NAZARETH COLLEGE of R och es
te r, N. Y. 4245 East Avė.. Rcches- 
ter. N. Y. LUdlorc 6-2525. SLster of 
St. Joseph. Rev. Mother Helene. 
Pres. Sister Rase Angelą, Dean. 
491 Studens: , Liberal Arte and 
Science. Art Music, Nursing, Soč
iai work. Speach correction, Speech. 
Medical T«x*hnology education, Sec- 
retarial, Science A .B.—B.S. degree 
Tuition & General Fee $550. Rcom 

Board $700. For women cnly.

Mūsiškis jaunimas, susi
būręs į sporto būrelį'Lituani- 
ca, suruošė į kariuomenę iš
vykstančiam. Stasiui Micke
vičiui išleistuves. Puotoje da
lyvavo ir Stasio tėvai Džiu
gu matyti, kad mūsiškis jau
nimas teberišamas lietuviš
kumo ir draugiškumo.

Vestuves
Darata- Alokonytė, čia gi

musi lietuvaitė, rugsėjo 28 su
situokė su Vyt. Buškevičium, 
o spalio 4 Irena Cėjauskaitė 
su Jonu Navickum. Greitu 
laiku susituoks Zita Adomo
nytė su Jonu Grigaičiu. Ma
lonu girdėti, kad lietuviai ku
ria grynai lietuviškas šeimas. 
Jaunavedžiams geros sėkmės! 

~~ Netekome prekybininko
Rugsėjo 10 po sunkios ope

racijos mirė senosios kartos 
lietuvis Vincas Uždavinys. 
Velionis sii broliu turėjo mais
to gaminių parduotuvę. Bu
vo nuolatinis rėmėjas, daug 
taip pat padėjęs tremtiniam 
įsikurti. Visi pažįstami liūdi 
jo netekę.

Parapijos sukakus
Penkiasdešimt metų nuo 

įsikūrimo ruošiamasi iškilmin
gai atšvęsti. Lapkričio 17-24 
bus rekolekcijos; jas ves kun. 
A. Sabaliauskas, salezietis. 
Rekolekcijos baigiamos bend
rais parapijos pietumis.

Omaha yra ''p&čiam JAV 
vidury, toli nuo kitų lietuviš
kų kolonijų, negausi lietu
viais, o vis dėl to, eidami visi 
ranka rankan, turi gražią 
mūrinę bažnyčią, patogią mo
kyklą, seserim namus.

Naujas lietuvis gyventojas
Kai kas iš mūsų tarpo pa

sitraukia, liūdime visi; kai 
atsikelia — džiaugiamės. Šio
mis dienomis mūsų džiaugs-

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

•09 Jamaica Avė. IVoodhaven. 21. N
VIrginia 7-4477

ANNHLTtST COLLEGE
Four-year Liberal Arte College - 
for women—South VVoodstock, 

Conn. B. A. progrsun in ianguages.

INCLTDING UTHUANIAN, 
so<4al and natūrai-Sciences, 

mathematics, business.
Teacher train&tg on secondary 

ievel. A. A. program in 
secretariai, studies.

For Information wnte:
The Registrar 

Box 569. 
Putnam, Conn.

'S'• .' •S-'S'!' į' •

RELIGIOUS GOODS
• -Iv*' i 'i'i* SVS'-S'tS*.

THE ROSARY
by Nell MeC»rntick

Docs your Rosary bcconie a mcno- 
tonous repetilion with d’.straction. 
Eliminate a Ii thw with the ncw 
booklet "The Rosory”. A bead by 
bend story of the Life of Onr Lady 
from her only ehlldhood to her co- 
ron-'t on tn heaven. Get vvmppod fo-

Kinas Glft. At Y<xir Rcl'gious 
Dcnler or

Send 25ė Per Copy to: 
(’hnrncll PtiM’shing Co.

Oakdale, Long Island, N. Y.

SCRANTON, UNIVENSITY OF, 
Scranton. Pa.. Diamond 7-3321; 
Jesuit; 2.045 Studentą; Very Rcv. 
John J. I»ng, S.J., President; Rev. 
Willinm G. Kelly. S.J., Dean; Rev. 
Edvvard Spcng.a, S. J.. Dean of 
Graduate Division: A.B.. B.S., M.A., 
M.S. Degrees; pre-'Medical. pre- 
Dental. pre-Legal, pre-Engir.eerln?. 
English. Classics, History, Eeono- 
mies, Politlcal Science. Sociology. 
Education, Psychotogy, Biology, 
Chemistry. Phy.-ica, Mathematics, 
Electronics. Accounting .-nd General 
Business Maiors; Day and Evening: 
Graduate Divi ion. in Education aru! 
Mistery: Bmnch General R.O.T.C.: 
Tu'tion $550: F. cs $65; IVomen ad- 
mittcd to evening gi-aduate schoo’s

TALARSKI
FUNERAL HOME

flios KFažioM ir naudingos dovano* bus atiduotos 
absoliutini veltui. Kolio* jų čia yra parodyto* 
JA* laimėsite Viona fiių dovanų, joj Jn.*ų ral.-n.- 
atrakin* skrynia išstatyta korid'»rrtij

At<-ik ir iAmogink, savo laime. Gal JOsų ra' 
l ns vi-na* ift tinkančių j skrynios spyna

LB piknikas įvyko rugsėjo
22 kroatų sode ir salėje. Da
lyvavo apie 300 žmonių iš Los 
Angeles ir apylinkių. Meni
nėje programoje pasirodė 
“Linksmieji broliai” — B. Se- 
liukas, A. Polikaitis, J. Pet
ronis ir V. Gilys; apdainavo 
šiandieninio mūsų gyvenimo 
tikrovę. Gražiai taip pat pa
sirodė tautinių šokių trupė. 
Svečiai buvo vaišinami ska
niais pietumis, kuriuos pa
ruošė O. Pulkauninkienė, S. 
Waitek, S. Tamulaitienė ir 
M. Kairienė. Jaunimas links
minosi sode ir šoko salėje.

Šen. W. Knowland rugsėjo
23 kalbėjo šv. Mikalojaus sa
lėje, kur buvo JAV tautybių

Užpildomi -federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai,-baldai, -bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių, atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei Ilgos, kartu apmokant ir ligoninės 
Išlaidas

Gyvybės apdraudimas — TRAVF.LERS »NS. _CO.. Hartford. 
Cenneetiem ■

Greitas- ir sąžiningas patarnavimas:^
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

M<-* St. Anthony Stivlns.* dldžiuojamė* 35 m.-tų 
at.*i- kt:>i« dnrbai.*. aprūpinant *,av<> apylinkę *an- 
Kla. patikima b*-i n.-ijin virta taupymui. Dėka 
pasitikėjimu mumis m-'* nuolat audrom-' g-cn-s- 
niu patarnavimu !>•■> išraunant dntuiiau vi«to*. 
Si* jubilii jus yra pro^a iSn-ikSti mūsų jverti- 
nhna klijor.iam*. draugams boi kaimynams. 
Nuoširdžiai kviečiamo ju* visti.* kartu Svętrti šj 
jubiliejų.

t in
Pilsiu -r-ink 

apie M ’ait'iy-
©N P*EPAIB

SAVINGS *tnmn.n

Draudimo reikalais, taksu (Income 
Tay) paruošimui, notoriniy doku
mentu tvirtinimui

— Po šimts pypkių! — nusi
purto ponas Toks. — Ruoš ar 
neruoš kas man gimtadienį, o 
laiko nc3ustabdysL Ateis bran
gi'diena. Gal dar ir koks drau
gas atsivilks pagrajyti ner
vais. Darban!...

, Ir ponas Toks nulingavo pas 
Laižutį, turintį įmonę, kurioj 
iš tešlos ir dar šio to išeidavo 
įvairiausi tešlainiai, pyragai- 
.čiai ir tortai kaip Pizos bokš-

LAIDOTUVTV DIREKTORIAI
3SS Maple Aveaae, Hartford. Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CBapel 6-1377

OCR LADY OF MERCY 
ACEDE3CY

Syosnet, Long Island, New York 
Day and Boardtag School for Giria 
Affiliated with the State tiiivers.

ity Grades 7 through 12 
Fireproof bidlding on beautiful 
ISO sere earapos. S* miles from 

New Y’ork Ctty. Bus Service from 
Jamaica and other pointa on the 

Island. Bus also meets train at 
Syosset.

School Seasions 10:00 a. m.- 
3:40 a. m. Conducted by the 

Sisters of Mercy.

— Ačiū, jei buvau nesupras
tas. — atsiprašinėjo Laižutis.

— Užbėk išvakarėse, gausi 
tortą.

— Ačiū jum tapgis už pa- 
s’augą, o dabar t? tortą kišk 
į šaldytuvą.

— Nekišiu, — prieštaravo 
Laižutis. — Geriau tamstai aš 
iškepsiu kitą.

— Išsikepk sau! — užriko 
ponas Toks. — Man tavo torto 
nereikia! Aš norėjau viską iš 
anksto pasiruošti, kad pask'.i: 

.nereiktų tūpčioti it be galvos, o 
jis čia man maišo planus ir 
nuotaiką gadina tris mėnesius 
iš anksto. Kad tavo tortai su
džiūtų į ragą! — nuoširdžiai 
I-a linkę jo ir, kiūtydama.3 pro 
h>ris. garsiai murmėjo: ’

-- Kas tortus kepa dar ne
įrodo, kad pats būtų dakepęs. 
O gimtadienį visvien švęsiu! 
Jei nebus torto, tai tautiškai
— su buteliu ant stalo, kaip 
visi padorūs mūsų genties 
žmonės kad daro.

• 01$ 99Įtrte įift 
mm

"TwMI« PhM" makM 1

8ATEIAITE

FREE TONEWSAVERS
OF ONLY $10w O« MORE

Ni-j.*‘v.li7.dnvi>t pnrki-rlo *n tiek 
mSynio Jinnntrybių. Kivkvic- 

ntkini-ų* $10.00 ar <laic.iau 
r .. itu. gan* AJ rmfkų ra.A -

• ranki absrSUllčial voltui; 
ip pnt. kur* prl-' *antaiii-i) 
tilėy Ala *'ltrM».

laukia talkos — surask jam 

naują skaitytoją

kreiptis pas

Juozas Andriušis

Immacuiata Junior College,
4344 Wisconsin Avė., N.W., Wash- v 

ington 16, D. C., Woodley 6-0040; 
Sisters of Providence of SL Mary 
of the Woods, Indiana: Sister Mary Į 
Joan, President; Sister Teresa 
Aloyse, Dean; 170 Studente; Two- 
year transfyr and terminai courses; 
Day Student $500; Board & Tuition 
$1,200-$1.400.

pa retini mam> si įsi r i h ki 
mauis. rtr

___ — Geros dienos linkėdamas, 
gorėčiau pasiteirauti, ar kar
tais .neturite gimtadienio pro
gai padoraus torto? — laižėsi 
ponas Toks. — Regis, tai de
rintųsi su dienos rimtim?

— Aukso idėja, — lyžtelėjo 
ir Laižutis. — Turim visokių. 
Va, šitas! — pirštu parodė. — 
Kaip sakant, namie iš savo 
tešlos gamintas, šviežias, svies- 
to negailėta, nei visokių prie
skonių.

— Tebūnie sutarta, — pa
sakė ponas Toks. — Malonėk 
man jį po trijų mėnesių pri
statyti į namus, — paprašė.

— Kada? — lyg nenugirdęs 
išsivėpė Laižutis.

— Už trijų mėnesių, — įsak
miai pakartojo. — Lauksiu 
prie durų... Bet ko pats taip 
išsivėpei, kaip keptas blynas?

— Maniau, kad čia pat, kaip 
bizny priimta sakyti “rait 
nau”? O dabar?

— Dabar nee! — plačia bfir- 
na nustenėjo ponas Toks. — 
Mano gimtadienis tik už trijų 
mėnesių. Kodėl aš turėčiau jį 
ankstyti? Ar man dega kas? 
Ar tamsta savo brangių dienų 
sukaktis ankstini?

— Aš... ne, — mikčiodamas 
gynėsi Laižutis, — bet po tri
jų mėnesių tortas pasensta, 
nesilaiko, vienu žodžiu...

— O kuo aš čia dėtas? — at
lyžęs dėstė ponas Toks. — Ne
jaugi dėl to torto turėjau gim
ti trim mėnesiais anksčiau? Ši
toks skubėjimas — tai aukš
čiausios nesąmonės pavyzdys! 
Ką tu manai, — ėmė karščiuo
tis. — Dėl tavo kepto torto, 
aš...’ Et, kas padaryta — pa
daryta! Nėr ko mudviem čia 
rietis! — taikiai nurietė ponas 
Toks.

IS THE TIME TO SAVE
Jū.«ų irtdarbl* Si. Anthony Snvlng* '•yri 
<i-l>,ir rlhl«>*in • n-i |wf k:>dn. Ten y k - a 
bar. n»-li«nk. Tnv<'*fii<>k .*nv» Įtinku*, k <1 
,li<‘ lumn ni-ftlų Sfrnrlbai T*i>' b
r< i^illnrlai tf.-m* dnil-.tnm*. kurių įmiki iA 
iryvpnkjjtr:.. ir . \ < ntmiliniu n%*itlkrin'.nini

-fe"--. •*’’ Arth-iny Sivinir* _|s--
i ' Hnn Jų* ir-niti r; n*

lyn 21, N. Y.



M8FLAY F AU. VACATldNS

HOW TO TELL IF YOU 
8HOULD MA PfUEST 

Have you ėver vondered Do I

FOR YOUR GOOD HEALTH 
SPEND SOME TIME AT THE

liko ištikimas savo septynerių 
metų tradicijai — Throggs 
Necko stadijone nepralaimėti. 
Taigi, iš New Yorko SC išplė
šėme pirmąjį pirmenybių, taš
ką, išėję žaisti ' sąstatu: 
O’Brien; Vaitkevičius, Mileris; 
Murphy, Aęens, Gražys; Feke- 
te H, Casey, Fekete I, Butri
mas, Remėza L_____ , _

Puolimas su Amerikos rink
tinės žaidiku Casey bei bro
liais Feketem mums atrodė bū
siąs labai stiprus. Bet tik po
pieriuje. Iš tikrųjų daug silp
nesnis priešininkas prisistatė 
geresnės kondicijos. Beje, tech
niškai negalėjo prilygti mūsiš
kiams, bet tą trūkumą atpirko . 
savo kovingumu. LSK aiškiai 
trūko treningo. Ateity dėl to 

~ . ^daug ko gero tikėtis negalimai 
Murphy visai silpnas. Casey, , 
atrodo, atėjęs tik pinigų pasi
imti. Gerai, kad dar mūsų gy- 
nikai — Vaitkevičius, Arens, 
Mileris gerai dirbo, nes O’Brie- 
nas vartuose taip pat buvo sa
vimi netikras. Puikus kairiojo 
saugo pozicijoje Gražys. Jis 
vienodai paremia ir puolikus ir 
gynikus. Jau 6 minutėje SC 
New York pasiekia pirmąjį į- 
vartį. Antrame kėlinyje Aren- 
sas išnaudoja baudinį, pasiek
damas lygiąsias.

Rezervinė priešžaismy pra
laimėjo SC New Yorko rezer
vinei 0:2 (0:1), kurios eilėse 
žaidžia garsusis boksininkas 
Willie Besmanoff.

Sekmadienį prieš Blau-Weiss 
Gottschee

Šį sekmadienį LSK savo 
aikštėje, New Farmers Ovai 
Nr. 2, žaidžia oberiygos pirme
nybių rungtynes su Blau-Weiss 
Gottschee, kuris dar eina pir
menybėse be pralaimėjimo. 
Pereitą sezoną jiem pralaimė
jome abejas rungtynes — 2:3 
ir 1:3. Ir dabar gal nieko ypa
tingo nesulauksime, bet vargų 
spaudžiamas LSK kasininkas 
Kynastas tikrai turės būti pa
tenkintas — Gottschei žai
džiant apie 800 žiūrovų susiei
na. Gera būtų, kad ir mūsų 
tautiečiai nepatingėtų atvykti 
ir padėtis (kiek atsverti prie
šininkų “balsinę kovą” publi-

priest?.. Would I be a good 
priest? If you have, you will 
find a great help in a brief 
booklet written especially for 
young men likę yourself, fac- 
ing a decision that can change 
your entire life. This booklet 
telis about the Holy Cross 
Fathers who serve Christ “a- 
Cross the worid” as parish

plain, direct language will help 
you to take the best road to 
serving Christ. Simply fili out 
and mail the coupon below. 
The seconds it takes may 
change your life.

and the 
HuM Russell 

Saratoga Springs, N. Y. 
Pleašant Living 

Catholic Management 
FrėeParidng 

TeL; Saratoga Springs 
29 or 4381

VENETIAN BLINDES

VENETIAN BLINDS

Custom Made Blinds .............
Washing, with tapęs, cords ....
Repainted ^with tapęs, cords ....
Comices ........... .. .................. .

$4.80
. 2.75

ST. MARGARTFS PARISH.. 
IN PEARL R1VER, N. Y.

Ideal for children. Quiet 
Street 6 rooms. 3 bedrooms. 
Near schools. Full basement 
Gas-steam heat, screens, storm 
windows and awnings, garage, 
city sewer. A. Raffo. 151 Mar
tin PI. '

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 

CALL LO >7291

REALESTATE

Glen Cove S27ASS

ST. EDWARD'$ PARISH
IN SYOSSET, L L, N. Y.

6 rms. split, 2 baths, play- 
room, laundry, basement, 
sheltered patio, all appliances, 
vralk to čhureh, station, Stor
es. Early occupancy. $22,000. 
WAInut 1-5078.

Custom built at development pj4c- 
es 3—5 bedrmsi, 2 and 3 baths, 
piayroom, 2-car garage, te acte 
wooded plot In Catholic area.

New Woods Estates 
Difcctions: North on Glen Cove 
Rd. Into Glen Cove: right on 
School St., left on Doris Lane, 
left on New Woodg Rd. Phoae: 
ORiole 9-1228. " --

B ninkais: J. Curdo, H. Lyman,
ŠACHMATAI sheIby Lyman, B. Siff, O. Po- 

povich ir kt. Turnyras įvyks
VedalCMerkij -- -- --------

P. Šalkauskas laimėjo trečią 
vietą šių metų vakarų Austra
lijos pirmenybėse. 1951 ir 1952 
jis laimėjo ketvirtą vietą, 1956 
buvo palikęs aštuntas.

M. Luckis, buv. Lietuvos 
šachmatų rinktinės dalyvis, 
baigė ketvirtuoju šių metų Ar
gentinos šachmatų klubo pir
menybėse (Buenos Aires). 1. 
R. Sangineti 17^2 :V/2, 2. did- 
meisteris O. Panno- 17, 3. Pe- 
likan 15, 4. Markus Luckis 
13’zž, 5. Esposito 12 tš.

K. Merkis ir G. Šveikauskas 
dalyvaus Boylstono šachmatų 
klubo, Bostone, rudens turny
re, drauge su žymesniais Mas- 
sachusetts valstybės šachmati-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių beletristikos anto

logija. I dalis. Redagavo Bem. 
Brafedžionis. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas Chicago- 
je. 608 pust Kaina 7 dol.

Lituanistinių šeštadienių 
mokyklų programos. Pradžios 
if aukštesniom mokyklom. 
Paruošė ir išleido LB Centro 
Valdyba Clevelande. 36 ir 24 
pust

koje. Pirmosios ekipos susitin
ka 3,15 vai. Rezervinės žai
džia 1,30 vai. Atletas

Vocations
DOMINTCAN SISTERS OF THE PERPETUAL ROSARY

Kontempliatyviais vienuolynas teikia garbe Marijai recituodamas 
rožai«čiu kas valandą dieną ir naktį. Seserys taip pat gieda Divine 
Office. Joa siuva dar liturginius drabužius ir atlieka kitus meniškus 
darbts. Rašyti:

Revend Metter Prtoress, 14th and West Ste. Union <2ty, N. J.

Paristi visitors of Mary Iminaculatc
les specialiem darbam. Central Masrion House: 328 Wes€ 71 St 
New York 23, N. Y, NevMnte: Marycrert Convent, Mooroe, Orange 
County, N. J. Teirautis raštu nemokamos informacijos.

Latvių šachmatų" Įdubas lai
mėjo Chicagos tarpklubinėse 
rungtynėse antrą vietą. Lošė: 
J. Tums, G. Rudelis, A. Men- 
gelis, E. Gutmanis, J. Kalnius 
ir kt

Latvis Edmar Medais, N.Y., 
puikiai pasirodė šių metų JAV 
“Open” p-bėse Clevelande. 
Mednis dalinosi ketvirtą vietą, 
surinkęs su kitais po 9:3 tš.

Michail Tali, Rygos universi
teto studentas, kuris laimėjo 
šių metų visos Sovietų S-gos 
šachmatų pirmenybes, yra gi
męs Rygoje 1936 m.; jo tėvas 
dailininkas. Talliui suteiktas 
didmeisterio titulas.

čia rasite partiją, loštą pa
saulio studentų pirmenybėse 
Islandijoje 1957 m. Balti: E. 
Mednis (JAV), juodi — 
Ravn (Danija). Ispaniška.

I.e4 e5 2.Žf3 Žc6 3.Rb5 a6 
4.Ra4 Zf6 5.0-0 Re7 6.Ve2 (čia 
Kereso dažnai lošiamas ėjimas 
vieton Bei) 6...b5 7.Rb3 d6 
8.c3 2a5 9.Rc2 c5 10.d4 Vc7 
ll.d5 0-0 12.h3 Rd7 13. Kh2 
Ze8 14. g4 b4 15.Bgl Rb5 16. 
Vdl 
Rd7 
Zg3 
Rf6
jei 24_Jle8, sektų 25.Z :h7 K :h7 
Rf6 24.Žg5! R:g5 (privalo, nes 
26.R:g7 R:g7 27.B:g7 K:g7 28. 
Vg4+ Kf6 29.Vh4+ Kg7 30. 
Bgl matuotų) 25.B:g5 Bg8 26. 
f6 Že6 27.B:g8 r B:g8 28.d:e6 
R;e6 29.R:g7 B:g7 3O.f:g7- 
K:g7 31. Vh5 Ve7 32.Bgl ’ 
Kf8 33.V:h7 Ke8 34.Vg8+ Kd7 
35.Vg5 Vf8 36.Vf6 Kc7 37.h4 
Zd8 38.h5 ir juodi pasiduoda, 
nes pėstininkas nesulaikomai 
žengia j valdoves.

P. Ravn

Holy Cross Fathers
North Easton, Mass.

Please send me free Infor
mation about -the Holy Cross 
Fathers. 
Name ... 
Street ... 
City 
State -- Age .

John Krauss, Ine. 
11709 Liberty Avenue 

(Retail Store) 
Richmond Hill 

MĖSA 
ir 

DEŠROS

H. W. FEMALE

5

Chamber maids 
Wanted

8:30 AM to 3:30 PM. 
day veek.

Apply — 8-10 AM; 4-6
Mrs. Brown. Tale Club, 49 E.
44th St., NYC.

NURSING HOME

PM

sermts of kepabation w the congregation of mary 
Jaunos moterys, kurios norėtų tarnauti Dievui, rūpindamosioe varg
šais tr draugiškumu. Rašyti: N.-:

Rev. Mother Mary lliereee, SL ZKa’s Vilią, Monsey, N. Y.

1.98
2.58

11.95
14.95

__  6.95

Table Pads (6 ply)
Radiator Govers......
Folding- Doors ........
Ąluminum Screens ................ 3.50
Storm Windows .............. —....... 15.95
Storm Doors .............   39J0
HYacinth 2-8167 CLoverdale 9-8664

HOTELS

IN LADY OF LORETTO 
PARISH

4 bedrm. custom brick Cape. 
135x100 fenced plot, 2 baths, 
2 car garage, fireplace, play- 
room. with bar, eat-in kit
ehen, many eitras. Mušt be 
seen. Immediate occupancy. 
Desirable location. $20,990. 
IVanhoe 6-5569.

VALLEY ŠTREAM, STATE PABK 
AREA. Center Hali, 5 bedrm. col- 
onial home, featųres 24’ living rm. 
with logburning fireplace, sun rm., 
banquet-sized dining rm., large 
kitehen with breakfagt nook and 
te bath on first fL 4 bedrms. and 
bath with štai! shower up plūs fin 
oveysized knotty pine bedrm. on 
3rd fL Full basemL, oil heat, 2 
car att gar. 65x106 nicely land- 
scaped plot. Close to all fodlities 
and Cath. institutiong. Extras. PrL 
ced at $23,000. Gali ovnter DOeust 
1-1245.

Žb7 17.a3! b:c3 18.2 :c3 
19.Že2 g6 2O.Rh6 Zg7 21. 
Kh8 22.Zf5! g:f5 23.g:f5 
24.Zg5! R:g5 (priverstas.

CONVALESCENT AND 
RĘST HOME

For EMerly People 
Excellent care. Good food

Reasonable rates, 
Day and Night Service 
Beautiful Surroundings 

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

Skabykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Ava. Brooklyn 21, N. Y.

ALBERT HOTEL 
In Greenwich Village 
23 East leth Street 

Near Wąshington Square Park 
One block from Fifth Avė 

FOR SINGLE MEN OR WOMEN 
Nęwly furnfshed rooms, 

share a bath. wall-to wall 
carpeting, sitting room, ar- 

rangement, telephone in 
every room.

$17.50—$19.25—$21.60 weeUy 
Weekly rates — Minimom 

stay 4 wgeks. Write or apply 
in person

RESTAURANTS

The VTLLANOVA Restaurant
Famous for Ttalian Cuisine 

Over 1/4 Cgntury on W. 46 St 
New York

1750 NORTHERN BLVD, 
ROSLYN, L. L

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

AIR-CONDITIONED 
DINERS CLUB 

BANQUET FACILITIES 
Open Daily from 3 p.m. 

Closed Monday
Free Parking RO 3-2800

BUS OPPORTUNITY

VALGIŲ IR SKANĖSTŲ 
KRAUTUVĖ

Labai geras pirkinys. Veikia jau 30 
metų. Prie krautuvės yra naujai 
atremontuoti 3 kamb. Pajamų brut- 
to kasdien nuo 700 iki 1000 dol. 
Prašoma $4.500.

Maspeth, L. I. 
Tel. HA 9-8552

Catholic Schools and Colleges
8T. LEONARD HIGH SCHOOL, 26 Brevoort PI.. Brocklyn 16, N. Y. 
NEvlns 8-9023, Franciscan Brothers; Brother Aųuinas. O. S. F., 
Principal; 390 Studento; Commercial; Day; Tuition $300.^

GWYNEDO-MERCY JUNIOR COLLEGE, Gwynedd Vailey, Pa.; 
Sisters of Mercy; Mother Mary Bernerd. Prosident; Sister Mary 
Gregory, Dean; 156 Studento; Tuition $400; Room and Board 
$1,000-$1,200.

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

NEW ROCHELLE — $38,500
Liuksusinis, bemaž naujas namas, 

puiki aplinka, arti įlankos, pliažas 
ant nuosavybės. Lengvai pasiekiama 
kat. institucijos. Didelis gj'v. kam
barys, židinys, paskiras valgomasis, 
4 miegamieji, tarnaitės kambarys, 
2 te vonios, dvigubas garažas, pusė 
akro, dujinis apšild., tinkamas įdė
ti temperatūros normavimą, elek
trinė virtuvė, virtuvės apstatymas, 
sieninis krosnis, indu plovykla, šal
dytuvas, džiovintuvas, plaunanti, ma
šina, alium. langų apsauga per visą 
namą, $22,000. 4% mortg. Galima 
tuojau užimti. Principais.

VVA9-6696 arba BE 5-2294.
Brokers pret

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

SKAITYK VARPEL|. įdomus, 
naudingas, iliustruota*, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
rams tik $2.00.. Rašyk:

RESTAURANTS
? Eat in a 900d restaursyrtį mere often and brinq y__  ____ ______ ___
= ' restaufants lisfed below'afe- recotnmėnded t<f individuals—•ocietiea—church 
į groupa—buainett organizationa—labor unions. etc.. as serving excellent food 
= at reasonable prices. For the- very best in all types of foods refer to thls 
= column regularly.

McLOUGHLIN BROS.
598 ATLANTIC AVĖ. At L. I. R. R. Depot BROOKLYN, N. Y.

CHARCOAL GRILL—COMMUTERS BAR—ACCOMMODATIONS FOR 
VVeddings—Communion Breakfasts—Banguets—Speniai Gatherings 

AIR CONDITIONED RESERVATIONS ST 3-9210
fiQwilitįĮ and Quantity Always”

Barra’s for Banquets and Weddings
<X»MPLETELY AIR CONDIHONED

S90S Liberty Avė. UNfoa 3-«758
North Berge" UNlea 3-9739

Consult Banąuet Mgr. & Bridal Consultant Mrs. Barra

NEW BRONXWOOD INN.
CATERING TO WEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 

Ralph and Lucille Porco, Mgr. OL 4-2400
3821 Bromm-ood Aw. 2 blocks East White Plains Road at 220 SL

Wakef ield Casino
4421 Whtte Plains Rd. Near 238 SL, Bronį 70, N. Y. FA 5-9222 

CATERING VVEDDINGS & BANQUETS
Fully air-conditfoned. ultra modem. private banquet rooms; ample 

parking facilities. Convenient to Transportation. Capacity 800.
“Let us plan your affair, the pleasure is yours, work ours” 

RALPH P0RCA, Prop. JACK FUSARO, Mgr.

The Franciscan Fathe-r-s
Jauniem vyram Ir berniukam specialiai galimybės mokytis i kuni
gus. Pinigu aurica nėra kllfltls. Priimami ir kandidatai i brolius. Dėl 
informacijos rašyti: jnm mm 

ST. JOHN’S PREPARATORY SCHOOL, 82 Lcwis Avė.. Brooklyn 6. 
N. Y., GLenmore 2-0700; Vlncentian Fathers; Rev. John T. Nelson. 
C. M., Headmaster: 1,200 Studente; Hlgh School; Day; >300.

ORATORY SCHOOL, Catholic Preparatory for Boys, 14 Bedford 
Road, Summit, N. J. CRestview 3-1085. Accredited all Sporte. Priests 
and Laymen; Rev. John J. Bain, Principal; 200 Studente. 8th Grade 
through Hlgh School; Boardlng and Day Sch.

^M^MERICAfįyMoNUMENT <»«**«*•

301 GUN Hlll KJAO NEW VOK 67, N. Y.

BooM (CM) o« (sgveit . ‘ Khig»bridgo 7^671 or 367Y

Active Carmelites
Karmeifo Karalienė, gal bfrt, nori jus apgaubti savo specialiu mei
lės ženklu — savo škapleriata. Jei nesate linkę mokyti arba globoti 
senelius ir ligonius, tai yra daugybė kitų galimybių jūsų talentui. 
Mergaitės nuo 15 iki 35 metų iš gerų katalikiškų šeimų, jaučiančios 
religini pašaukimą ir norinčios uždaraus gyvenimo, skirto Kristui ir 
Marijai, kviečiamos stoti pas karmelltes. Teirautis raitu arba kreip-

E. Mednis 
(padėtis po 21...Kh8, sekė 22. 
Zf5!)

AUBDETOB MAGNUS COLLEGE. 700 Prospect St., New Haven, 
Ccnn. SfDrte 7-1196. Dominican Sisters: Slstcr M. Luise. O. P., Preu. 
SĮrter Thomas Albert. O. P. Dean ot Studies. Sister Mary Patrfcia, 
O. P. Dean of Studente. B A. Degree Day stimmer Seaston. Tultfon 
$450, Board >850 — Fee all studente >100 plūs.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

Franciscan
Kandidatai i. kunigus arba brolius 
maloniai lauktam! Ir prašomi ra- 
«yti:

Fathers

Baltijos klubus New Yorke 
pradėjo pirmenybes prelimina
rinėmis varžybomis. Įsirašė vi
so 14 pabaHiečių, jų tarpe 5 
lietuviai — A. Ratas, M. Slap- 
šys, J. Teihertas, S, Trojanas 
ir J. Vilpišattskas.

Pirmame rate susitikimai

NOTRE DAME COLLEGE.OF STATE N IftLAND, Grymes HiH, 
GIbraltar 7-4343; Sisters of Congregation of Notre Deme; Mother 
SL Egbert, PresMent; Mother SL Mary Caroline, Dean; 300 Stu
dente; B. A^ B. B. S. in Bducatton, Commcrce Degrees; Day, 
Tultfon >500; for vvomen onty. Fully Accredited.

loeuto 2-4749, Rgllgious of the Sacred Heart. Męther Margret Shco, 
Prvs. 35 Studente. Regular Llberal Arte couree'plus ■pedalized vo- 
cattonal trulning — Junfor Collcge trainlng. >2100.

DAIGHTOB OF W. PAUL 
NMotartea oTAnCsMo EdKtea 

(Press — Rado — Ctnema)
Giria who deetre to spread the word of God by vrrtlng. priminą, 

filmtratlng and distributlng Catholic Llterature and are

baigėsi sekančiai: Ratas — 
Melstrads 0:1, Teihertas — 
Laureatus 0:1, Slaptys —. Haa- 
vamae 0:1, Trojanas — Zno- 
tinš 0:1. Vilpftauskas, — Ta- 
mužs 0:1, Purmalte — Podra
ug partija atidėta. Viso bus 

Mi ratai.
Spalio 4 pirmenybės bus tę-

LADY GUFF COMJCGE. Highland Falls, N. Y. Franciscan Sisters, 
Statcr M. Jane Thomas, PreridenL Sster M. Immaculata Dgan — 
B. A. Degree, 175 Studentą Day and Boardlng — Tultfon >450. 
Room and Board >750. Address Registrar or phone Highland Falls 
6-2060.

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 
mokamai*

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis. Ci,

4. Lietuviški maisto gaminiai

5. Naujai išpuošta šokių salė. '

GEORGIAN COUBT COUJ9GB. Lakevood, N. J. Sfeters ot Mercy, 
Mother Marle Anna, PreakJenL Stater Mary Gtovannl Dean . 250 
Studentu. A. B, B. S. Degrees. Day and Boardlng. Tultfon >550. 
Board and Room >300. Address Secretary or phone LAkcwood, 
(NX> MN0.

W Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml- M 
jjį KALAVSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-8672 

M arba pas pavad. K. VattaMį «



Juškaitė.

Josepli Garszvaiškis (364).

Wi11iam J. Drake-
AIDŲ ŽURNALO

da dėl Gracioso’

LINDEN, N. J.

Veik.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
SPALIO-OCTOBER 5 VISI ŠOKA!VISI ATEINA! Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos

bei vietinės vilnonės h* maišytos medžiagos, suknelių beiLabdaringas Šokių Vakaras
LINDEN, N. J.

LINKSMA MENINE PROGRAMA
Rengia ALTAS, BALFAS ir LIETUVIŲ BENDRUOMENE

Kampas Houston St.

Tetef. AL 4-8319Auka tik L00

2 kambariai su baldais, ar be 
baldu; apšildomi. Kreiptis po
6 vai. vakaro telef. VTrginia 
6-1119, 85-10 87th St, Wood- 
haven, L.I., N. Y.

SI
BH1SDEN1

aplinkos; duoda vaikui

Ateitininkų Federacijos 
Valdybos

Reikalinga lietuvių parapijos 
klebonijai. Viskas moderniš
kai įtaisyta, darbas lengvas, 
atiyginhnas geras, gyventi 
kambarys patogus.

Rašyti Darbininko 
Administracijai

Moksleivių nauja valdyba
Rugsėjo 22 įvyko Brooklyno 

Marijos Pečkauskaitės at-kų 
kuopos pirmasis poatostoginis 
susirinkimas, prasidėjus nau
jiem mokslo metam. Susirinki
me, .. įvykusiame Apreiškimo 
parapijos mokyklos patalpose, 
buvo išrinkta nauja kuopos 
valdyba: pirmininkas Evaldas 
Remėza, vicepirmininkė Vida 
Lušytė, sekretorė Dalia Min- 
kūnaitė, iždininkė Jūra Stri- 
maitytė, socialinių reikalų ve
dėja ir korespondentė Gražina 
Klinavičiūtė. Revizijos komisi- 
jon įėjo: Antanas Vainius, Ge
diminas Trimakas ir Kristina

' Pavaduoja misijonierių
Spalio 2—5 d.d. šv. Petro 

mokyklos mokiniams vedamos 
misijos anglų kalba. Misijonie- 
riui susirgus, jį pavaduoja 
kun. Jonas Zuromskis.

tais lieka R. Alinskienė (451) 
ir J. Rygelis (268). Revizijos 
komisijos pirmininku išrinktas

254 W. Broadway 
South Boston. Mase 

JOSEPH BARACEVICIU> 
Laidotuvių Direktorių • 
TsL ANdr«w 8 2590

korespondencinių rinkimų da
vinius suvedus, pasirodė, kad 
balsavo 964 nariai (632 JAV 
ir 202 kitur.) Federacijos vadu 
perrinktas S. Sužiedėlis (779 
už, 31 prieš), o į valdybą iš
rinkti: dr. V. Vygantas (705), 
kun. V. Dabušis (678), J. Bau
žys (576), J. Benderius (537) 
ir St. Lūšys (522). Kandida-

Pagerbė klebonų
Spalio mėn. 4 d. klebonas 

kun. Pranciškus Virmauskis 
šventė savo vardines. Ta proga 
parapinės mokyklos mokiniai 
salėje po bažnyčia surengė 
gražią pagerbimo programėlę.

Yra New Yorke visiem stu
dentam linksma ir maloni 
žinia. Paklauskite, kokia? Gi 
ir čia yra Lietuvių Studentų

į BARASEVIČWS Ir SDNt*
4- F U N E R A L H OI •

daug laisvės; vaikai turi per
daug laisvo laiko ir trūksta 
tam laisvalaikiui gerų pramo
gų: tėvai turi perdaug interesų 
už namų ir negali pakankamai

Skaudi nelaimė
Rugsėjo 30 kambaryje spro

gus aliejiniam pečiui, smarkiai 
apdegė Alena Pinelienė, gyve
nanti 355 K St. Ligonė pagul
dyta miesto ligoninėje.

Amerikos institutas viešajai 
opinijai tirti paklausinėjo, kur 
yra jaunimo nusikaltimų augi
mo priežastis. Nuomonės rodo 
penkias pagrindines: tėvai ne
sudaro vaikui namie tinkamos

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuoto.ias |
MODERNIŠKA KOPLYČIA j

423 Metropolitan Avė. | 
Br. oklyn, N. Y. 1

Žmonių buvo pilna Įąjko skirti vaikui; abudu tė- tono, 
gie-

redakcijos pasitarimas įvyks 
spalio 13, sekmadienį, Brook- 
lyne, pranciškonų vienuolyno 
patalpose. Redakrijos kolekty
vo nariai suvažiuoja iš Wa- 
shingtono, Baltimorės ir Bos-

NEW YORKAS 
«BW8i:8»8H8U8!fmt8i!8n8M8tl8U8i*8»;8«i«t>S«iti>SHe.i*t*8>'8:t8i»8ar

TeL STagg 2-5043

Matlhėv P. Raila: 
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A I. HOME
M. P. BALLAS—Direktoriui
ALB. BALTRONAS-BALTON

Reikalu Vedėjas 
660 Grand Street
BrooJdyu, N. Y.

NOTARY PUBLIC

f AITK U S 
FDNERALHOMe 

197 .Webster Avenue 
PRANAS WAITRUS 
laidotuvių Direktorių?

.r Balsamuotojas 
Camhralge,

NOT A R V PVB1JC 
PtUrMvimM <Vfėna »r mU«t1 

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja C&m- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to« 
pačios ir i kitus miestus.
Be&ale Saukite: TeL TK C-A434

Sąjungos skyrius. Gal daug 
kas tai pamiršo, nes daug stu
dentų nėra įsirašę į tą Sąjun
gą. Daug yra ir sąrašuose, 
jų vardų, bet susirinkimuose 
nesimato jų veidų. O būtų 
malonu.

žinote, Studentų Sąjunga 
yra lietuvių studentų organi
zacija. Jai gali priklausyti 
visi, kas- bepriklausytų kuliai 
kitai jaunimo organizacijai. 
Ir ne tik gali, bet turėtų jaus
ti pareigą. Studentų Sąjun
ga Įkurta tam, kad visus mus 
suburtų vienon organizaci- 
jon. Juk didesniame būryje 
ne tiktai smagiau, bet ir dau
giau darbų padaroma. Taigi, 
visi laukiame, ir netrunkant!

Nario mokestis tiktai vie-

RADDO VALANDA JAUZČTUSME 
UIS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NE1VYORKO 
N. J. IROONN. APYLINKĖJE KU
RIS. IEŠKO ATSIGAIVINIMO U& 
tuvlšw<e žodyje ir dainoje.

GROJA NEW JERSEY JAUNIMO ORKESTRAS 
Pradžia 7:30 v. v.

Romoje spalių 5 prasideda 
antrasis pasauliečių apašta
lavimo kongresas. Kpngrese 
kiekvienas kraštas turi teisę 
turėti 30 atstovų. Inž. A. Ru-

Klebonijoje svečiavosi iš 
Romos atvykęs prel. L. Cer- 
cone, kun. dr. Rėklaitis, MIC 
ir vienas prancūzas kuni
gas, atvykęs į JAV susipažin
ti su darbininkų religiniais 
reikalais.

Vytautas Bacevičius 
Spa'io 13 d. 8:30—8:55 v. v. 
iš radijo stoties WNYC-FM 
(Municipal Broadcasting Sys
tem). Skambins Chopino “Po- 
lonaise, Op. 44” ir “Valsą, Op. 
69, Nr. 1” ir Ravelio "Albora-

Katalikų Federacijos
New Yorko apskrities susirin
kamas šaukiamas spalio 11 d., 
7:30 vaL vak. Apreiškimo pa
rapijos salėje Darbotvarkėje 
valdybos pirmininko praneši
mas, draugijų atstovų praneši
mai ir kiti reikalai.

Prašome draugijų valdybų 
narius ir atstovus susirinkime 
dalyvauti.

Skautų Vyčių oktetas 
vadovaujamas Myk. Liubers- 
kio, dalyvaus Angelų Karalie
nės parapijos metinio koncer
to programoje spalio 6 d., šv. 
Stanislovo parapijos salėje, 
Greenpoint, L.L, N.Y.

. Rugsėjo įvyko Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Moterų Or
ganizacijų Sąjungos Valdybos 
posėdis Wakkwf-Asboria vieš
bučio patalpose, kuriose buvo 
apsistojusios iš Worcester, 
Mass., Genovaitė - Vaitekūnai- 
tė-Kaneb ir jos motina Mar
celė Watkins. Posėdyje daly
vavo visa PLKOS valdyba, 
kurią sudaro pirmininkė M. 
Ga’dikienė, vicepirmininkės — 
G. Kaneb ir M. Kižytė, sekre
torė dr. N. Bražėnaitė ir iždi
ninkė A. šlepetytė. Posėdžio 
metu buvo svarstoma visa ei
lė aktualių klausimų, susijusių 
su katalikių moterų kongresu 
Romoje rugsėjo 29 — spalio 4. 
Po posėdžio G. Kaneb valdy
bos narėms suruošė jaukų po
būvį.

Lietuvių delegatėms į tarp
tautinį katalikių moterų kon
gresą išrinktos G. Kaneb ir M. 
Watkins iš Amerikos ir B. šle- 
petytė-Venskuvienė iš Pary
žiaus, oficiali atstovė Europoje 
prie Pasaulio Katalikių Mote
rų Organizacijų Unijos.

V. K. Banelis
praneša savo klijentams ir 

pažįstamiems, kad pakeitė 
gyvenamąją vietą. Dabarti
nis jo adresas yra; 251 East 
85 th St. New York 28,N.Y.
Telefonas: LEhigh 5-6657

Klubo arbatėlė
Šv. Petro' par. moterų - mer

ginų klubas spalio 12 d. 5 v. 
p. p. parapijos salėje prie E. 
7-tos gatvės rengia draugijos 
narių arbatėlę.

Pagalba marijonams
Spalio 13 d. 3 vai. p. p. šv. 

Petro parapijos salėje prie E. 
7-tos gatvės marijonų rėmė
jai rengia programėlę ir Whist 
Party. Pelnas eis marijonų, 
vienuolyno statyboms.

Pakrikštyta
^Spoiio 2T d. ’šy. Petro* baž
nyčioje pakrikštytas Jono Va- 
sio ir Bronislavos Stanionytės 
Vasienės sūnus Lino ir Jurgio 
vardais. Tėvai gyvena 144 Wil; 
liams Rd., Jamaica Plain, Mass.

Inž. A. Rudis
ALR Katalikų Federacijos 

pirmininkai, su žmona Marija 
iš New Yorko tarptautinio 
aerodromo spalių 2 išskrido

nei kita nei per daug nei per 
dažnai. Visi tai žinome. , 

Visi tad ir raginami jung
tis į Lietuvių Studentų Są
jungą, rašydintis į New Yor
ko skyrių. Visa lietuviškoji 
studentija! Sąjungoje turė
site progos susipažinti su ki
tais studentais ir studentė
mis,. su jais pabendrauti, pa
dainuoti ir pasilinksminti. 
Pramogų būna nemažai. Bet 
ne vien tik pramogos mums 
rūpi — ir lietuviškas darbas.

Taigi, ilgai netrukite, daug 
negalvokite, kažko nemąsty
kite! Reikalas • aiškus. Paro
dykite savo judrumą, patrio
tiškumą ir jaunatviškąjį en
tuziazmą. Jūsų laukia Lietu
vių Studentų Sąjunga. O kam 

nas doleris. Ar tai per daug? dar nebūtų aiškų, ar norėtų 
Susirinkimai būva kas ant- smulkesnių informacijų, te- 

A. Masionis (454) ir nariais— ’ ra savaitė arba ir rečiau. Ar- sikreipia į Kristiną Paproc- 
K. Ambrozaitis (432) ir J. Sta- tai P" dažnai? Nei viena kaitę telefonu VI 9-0476.

įsto- 
Viso 

mokiniai. Litua-

Romon. Tą dieną TWA bend
rovės lėktuvai pradėjo skris
ti iš New Yorką į Romą ne
nusileisdami.

Ateitininkų Fęderaciją at
stovauja Romoje gyvenąs dr. Brooklyno lietuvių Amerikos 
Z. Ivinskis. piliečių klubui 50 metų

Beliko vos keletą savaičių iki 
spalio 26, kada Broklyno lie
tuvių Amerikos piliečių klu
bas švenčia savo veiklos 50 me
tų jubiliejų. Šventės iškilmės ir 
vaišės įvyks k’ubo patalpose, 
280 Union Avė.

Norintieji dalyvauti šventė- nistinius dalykus dėsto kun. 
je, prašomi įsigyti bilietus. Bi- J. Pragulbickas. 
lietų skaičius griežtai ribotas 
ir jau nebedaug jų liko. Gali-

ALTo skyrius, vadovauja- ma gauti pas klubo valdybos 
mas pirmininko Jorio Liudvi- riarius, reikalų vedėją V. Mi- 
naičio, savo susirinkime rugsė- čiaušką ir pas platintojus, 
jo 29 maukė septynių orga- Sveikinimus ir biznio skel- 
nizacijų atstovų, atsilanlrė ir bimiis prašome prisiųsti ne vė- 
atskiri ALto Mriai ir keletą 0Palio 8 visa me*
svecių. Buvo gyvai diskutuoja- bus perduota spausdinti V’MŠųję prad. mok. mokiniam
mi planai Lietuvos neprikišu- kartu 811 klubo istoriJa ir katekizmo pamokos bus kas 
somybės 40 metų sukakčiai pa- programa. sekmadienį po 9 vai. mišių,
minėti. Numatyto rengti iškil- TaiP Pat spalio 20 dieną, 9 aiškins seselės. Vidurinių mo
lingą vakarienę vasario 15. va’- ryto An8elū Karalienės kyklų mokiniams religiją dės- 
Lietuvių parko svetainėje. bažnyčioje bus pamaldų 8U tys kun. J. Pragulbickas pen- 
Reng:mo komisiją sudaro visi pamokslu už mirusius klubo ktadienių vakarais 6 vai. Pa- 
Lindeno lietu visk 4 organ'zs.ci- narius. Prašome dalyvauti. mokos vyks mokyklos salėj, 
jų atstovai Velk. Jubiliejui RengH Komisija Rp-

J. B. SHALINS |
ŠALINSKAS -

Laidotuvių Direktorius > 
84-02 JAMAICA AVĖ. S 

(prie Forest Parkwav Stationi S
IVoodhaven, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves 5 
Koplyčios nemokamai visose? 
miesto dalyse: veikta ventiliacija )

TeL Vlrginia 7-4499 t

Kalbės rožančių
Spalio 12 d. švenčiama Ko

vai dirba, ir motina negali bū- lumbo diena Šv. Petro bažny- 
ti namie tiek, kiek to reikia Qoje Gyyąjo į. Amfinojo Ro- 
vaikui. žančiaus draugijos visą tą die-

. ną kalbės rožančių.

gis prikiauso p.ie amenkie- „ w; . ... , , . . Smuikimnkas Iz. Vasyliunasč-u jku delegacnos, kaip .7 .x. . .. _ .. T. . . —1 ..^5 Ateities koncerte išpildys Ar-Amenkos Lietuvių Katalikų , _ ... * 1cangelo Corelli sonatas 1 D pirmininkas. w F dur J2 D moll
Lietuvos vyskupai tremty- A dur Koncerta3 košiamas

Washington Irving High 
School salėje, Manhattan, N. 
Y., spalio 20 d., 4 vai. p.p.

Mes parduodame gerfttisios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

Kun. Mykolas Kemėšis lie
tuvių parapijos klebonas Eli- 
zabethe savo vardadienį rug
sėjo 29 minėjo labai iškilmin
gai. Iš vakaro mokyklos vai
kučiai išpildė programą, pa
sveikino ir įteikė maldų bei 
kitokias dovanėles. Klebonas 
jiem nuoširdžiai padėkojo. 
Sumą aukojo pats klebonas, 
asistuojamas kun. J. Pragul- 
bickolr tėv. B. Ramanausko, 
O.FM.
bažnyčia, rhoras gražiai 
dojo.

Parapinėn mokyklon 
jo 42 nauji mokiniai, 
mokosi .304

Renkamas popierius
Arkivyskupo labdaros fondo 

naudai vartotas popierius šv. 
Petro parapijoje renkamas 
spalio 6.

Misijos vyrams
Spalio 7 d. 7:30 vaL vak. 

šv. Petro bažsyčioje pradeda
mos metinės misijas veda T.

/r- 
L.

-v

'S ■■ ^^8 VJ. 'f ' dv ) .tah &
nr/ Ja

1 ..


