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sekr. Dulles kitoj vietoj parei-

lito programos vykdyme. Šen.

ti specialią Kongreso sesiją.

tos sprogdinėjo tik pakilusios 
nuo žemės. Kam tuo buvo tar
naujama?

žaisti. Pilietis sugretino du 
faktus: Amerikos armija ga
mino raketas sėkmingiau nei

REIKALAUJA KONGRESO 
SESIJOS

Daugumos lyderis Johnsonas 
jau davęs įsakymą pradėti 
Kongreso tardymą dėl Ameri-

gos sekr. Wilsonas tebekalbė
jo, kad satelitas negali turėti Symingtonas reikalavo sušauk- 
jokios karinės reikšmės. Valst.

Laukia prezidento 
žodžio

Prezidentas spalio . 8 sukvie
tė raketos ir satelito gaminimo 
specialistų ir ginklavimo at-

Satelitas reikalauja keisti politiką
SOVIETAI IŠNAUDOJA SATELITO IR RAKETOS PERSVARĄ SPAUSTI AMERIKAI, KAD JI PRIIMTTŲ SOVIETŲ DIKTUO

JAMAS NUSIGINKLAVIMO SĄLYGAS. DULLES SPIRIASI. AMERIKOJE NELAUKTAS NUSTEBIMAS DĖL PRARASTOS 
PIRMENYBĖS. REIKALAUJA REFORMUOTI AMERIKOS PROGRAMĄ.

Satelitas kaliauja 
apie žemę jau veik 

savaitė

Sovietų satelitas apie žemę kad sovietų satelitas jiem ne- aviacija. Bet apsaugos sekre- 
tebėra nustelbęs Amerikos ir buvo staigmena; kad jie tai torius Wilsonas uždraudė ar škė, kad satelitas yra didelis 
pasaulio spaudoje visas žinias jau seniau žinoję; kad Ameri- 

“'—apre Littie Rock, Prancūzi 
jos kabineto krizę, nusiginkla
vimą, net pačias Jungtines 
Tautas. Satelito padarytą įspū
dį Sovietai skubina palaikyti 
žiniom apie naujus savo gink
lus ir pasiūlymus. Tai vyko 
tokia eile:

• Rugpiūčio 26 paleista to
limojo skridimo raketa, kuria 

__ pralenkė Amerikos raketų ga
mybą. ■ ■

■ o Spalio 4, penktadienį, So
vietai iššovė pirmąjį satelitą 
aplink žemę, nors Amerika 
pirmoji buvo pasiskelbus gami
nanti satelitą.

e Spalio 6 Sovietai pasiskel
bė rengia naują satelitą, kuris 
apsisuktų aplink žemę ir ga
lėtų sugrįžti atgal.

o Spalio 7 Chruščiovas pa
skelbė “N. Y. Times” kores
pondentui, kad sekmadienį 
Sovietai išmėgino naują dide
lės jėgos vandenilio bombą di
deliame aukštyje.

Matyt, ji turės būti siunčia
ma tolimojo skridimo raketom..

o Spalio 7 Chruščiovas pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga 
siūlys žemės satelitą ir bepilo- 
tinęs raketaVpayesti tarptauti-

ba ir pavasarį paleis savo sa
telitą. Tačiau vyriausybės var
du paskelbti pareiškimai ne
galėjo nuraminti nei eilinio 
piliečio, nei kongresmano, se
natoriaus.

Pilietis buvo nemaloniai nu
stebintas tos pačios dienos 
laikrašty skaitydamas, kad So
vietai paleido satelitą, o Ame-

mijai gaminti tolimojo skridi- ' sovietų propagandinis laimėji- 
mas,0 kitokio — nematyti. 
Pats prezidentas Eisehhdweris— 
apie satelitą nepasisakė. Savo 
nuomonę pasakysiąs spaudos 
konferencijoje.

Satelitas, kurį sovietai vadi
na “sputniku”, esąs rutulys 23 
colių skersmens, svertas 185 
svarus. Į erdvę buvęs iššautas 
sykiu su raketa. Nuo jos atsi- 
dalinęs 566. myliųaukštyje 
(Amerikos mokslininkų apskai
tymu tik truputį daugiau kaip 
400 mylių), jis skriejąs nuo 
šiaurės ašigalio link pietų aši
galio. Pradinis greitis 18,000 
mylių per valandą.-Apie žemę 
apsisukąs per 1 vai, 36 minu
tes 2 sekundes. Jame esą du 
radijo siųstuvai, kurie duodą

SL SUTIKO PIRMĄ SYKI valst. sekr. J. F. ir sovietu už
sieniu reikalu min. A. Gromyko pereiti Šeštadieni.

LAISVOSIOS EUROPOS ATSTOVAI 
LANKO PAVERGTOSIOS ATSTOVUS

orei kontrolei.
Tai būsianti dalis sutarties

darys Sovietai su Amerika.
• Sovietai taip pat žada pa

skelbti naujų staigmenų lap
kričio revoliucijos sukakties
proga.

Sovietai su reikala
vimais daros įžūlūs

Sovietų “Pravda” ir kiti lai
kraščiai džiaugiasi, kad sovre- -- 
tiniai tyrinėjimai yra pralenkę 
Ameriką. Pabrėžia, kad ir Va
karai pripažįsta.’ jog “daugely 
mokslinių sričių Sovietai yra 
ne tik lygūs su Amerika, bet 
dažnai yra ją ir pralenkę”., 
Pabrėžia, kad Amerikos sena
toriai rodo dabar “isterikes

-4LS.S.IL-

TAIP SKRENDA SOVIETU “sPv TN1KAS”. žem ė sukasi apie savo a$j H vakaru j rytus apie 1OOO 
myliu per valandą, o satelitas skrieja H šiaurės j pietus pastovai). Tad kiekvienas 96 minutes, per 
kurias satelitas apibėk* apie žemę, jis pasirodo vis labiau vakaruose.

Nuo satelito atitrūkusi rake
tos trečioji dalis skrendanti 
taip pat paskui satelitą tokia
me pat aukštyje nuo žemės, 
tik 1000 kilometrų paskiau

Iš kurios vietos sovietai sa
telitą paleidę — neskelbia. 
Raketa, kuri išnešusi satelitą 
į erdves, sovietų pareiškimu, 
esanti 25% stipresnė nei jų 
išmėgintoji raketa rugpiūčio 
26. Amerikos specialistų ap
skaitymu, ji turėjusi sverti ne 
mažiau kaip 100,000 svarų.

SATELITAS NUTILO
Sovietų paleistas aplink že

mę satelitas nuo spalio 8 die
nos 4 vai. p. p. nustojo siuntęs 
radijo signalus. Manoma, kad 
išsibaigė jo baterijos. Sovietai 
buvo skelbę, kad jų užteks 
mažiausia porai savaičių. Da
bar skelbia, kad jos buvo su
taisytos tik keliom dienom.

Po šešių valandų tylos vėl 
pasiskardeno satelito radijo 
signalai. Tačiau Amerikos ir 
Kanados specialistai sako, kad 
satelitas jau netekęs savo pir
mykščio aukščio. Jis greitai 
gali pakliūti į žemės atmosferą 
ir sudegti.

ženklus”.
Į savo laimėjimus Sovietai ! 

i žiūri kaip į priemonę politi
niam siekimam. “Pravda” pa
brėžia, kad “Amerikos vyriau
sybė yrą priversta neišvengia
mai krypti į taikingą koegzis
tencija. sustabdyti ginklavimo
si lenktynes ir baigti šaltojo 
karo politiką”. 0 kad Amerika 
keistų savo politiką, “Pravda”

Vienu punktu Dulles jau nusileido
Valstybės sekretorius Dulles 

spalio 8, pasikalbėjęs su pre
zidentu ir jo patarėju nusi
ginklavimo reikalam Stassenu, 
priėmė Chruščiovo pasiūlymą 
šnekėtis dėl raketų ir satelitų 
atidavimo tarptautinei kontro
lei, neliečiant visos kitos nusi
ginklavimo programos. O dar 
prieš kelias valandas valstybės 
departamentas buvo paskelbęs, 
kad Amerika sutinka tuos 
klausimus svarstys kaip dalį 
visos nusiginklavimo progra-

mas galėtų būti naudingas. Ta-. 
da Sovietai ir buvo pasiūlę, 
bet kai tada Amerika atmetusi,

Prie Syrijos 
padėtis vis tempias 

Turkijos - Syrijos padieny
tai dabar Sovietai ant kelių spalio 7 buvo susišaudymas, 
prieš Ameriką nepulsią, tokį trukęs 45 minutes. Buvo su- 
susitikimą iš naujo siūlydami, žeistas tik vienas turkų gele

žinkelio darbininkas. Pirmą 
AMERIKA PASIKVIETĖ šūvį paleido Syrijos policija.

SATELITO ŠNIPUS Keturių dienų eigoje tai jau
antras susišaudymas.

primena, jog satelitui ^ęiuo mos» kaip tai buvo daroma 
Maskvos iki Washingtono rei- Londono konferencijoje. Ta

čiau Dulles pareiškė, kad susi
tarimas tegali būti ne “dviša
lis”, o tik “daugiašalis”. Tai

Amerika spalio 7 aprodė 
trim sovietų satelito specialis
tam savo laboratorijas, kurio
se gaminamas Amerikos sate
litas. Amerikos korespondentų 
Į tas laboratorijas neįsileido.

VILKAV1ŠKIO ŠNIPAI JAU 
NUTEISTI

Sovietų šnipas Jack Sable 
kai tolimojo skridimo raketa, reiškia, kad susitarti ir tuo, spalio 8 nuteistas 7 metais. Jo 

žmona Myra 4 metais, ir iš 
Vilkaviškio taip pat, kilęs Ja- 
cob Albam nuteistas 5 metais.

kia tik 16 minučių laiko. Vadi
nas,

Sovietai j-au grasina Ameri*

Skundžia Syrija
Syrijos vyriausybė kreipėsi į 

Jungt. Tautas, skusdama Tur
kiją^- kad ji telkia dideles jė
gas kariuomenės prie Syrijos 
sienos ir “gresia taikai”.

jeigu nepriima ‘'taikingos ko- reikalu turi ne Amerika ir So- 
egzistencijos" ir nusiginklavi- .vietai, bet Amerika, Sovietai, 
mo taikiom sąlygom, kurių no- Anglija, Kanada, Prancūzija, 
ri sovietai.

Chruščiovas spalio 7 pasikal-
bėjime su “N. Y. Times” ko
respondentų buvo agresyvus

Chrašciovas
rūstauja

Skundžia Lebanonas
Lebanonas apkaltino Syrija, 

kad ji sutelkusi 600 kareivių 
prie Lebanono sienos ir kad 
teroro veiklą pačiame I-ebano- 
ne organizuoja taip pat agen
tai iš Syrijos ir Syrijos gink
lais.

Amerikos. Vokietijos ir Turki- 
jos atžvilgiu. Ameriką kaltino Sovietų Chruščiovas spalio

8 paskelbė savo nepasitenki- paliktosdėl vidurinių rytų politikos. ’
Turkiją pasikėsinimu prieš Sy- nimą, kad Amerika atmetusi 

v riją. Adenauerį, kad jis vedąs Eisenhovverio ir Žukovo susiti- 
\ Vokietiją Į nacizmą. kimą. Sovietai- toki susitikimą 

pasiūlę liepos 23 — po to, kai

Europos Tarybos Komisijos 
Taryboje Neatstovaujamų Val
stybių Interesams Ginti pirmi
ninkas K. Wistrand ir vice
pirmininkas F. J. Goedhart 
NewYorke.' -—-.t------- —

kad Sov. Sąjunga atsižvelgia 
tik į jėgos argumentus. K. 
VVistrand lygiagrečiai pabrėžė, 
kad Sovietų Sąjunga lygiai at
sižvelgianti ir i savų interesų 
argumentus . Esą jau šiandien 
aišku, kad ' % . -

laikas Sovietų Sąjungos su
darytą ir jėga palaikomą pa
dėti centro ir rytų Europoje 
kreipiąs prieš pačios Sov. S- 
gos interesus.

Jėga negalinti visą laiką ap
spręsti santykius tarp valsty
bių.

Kai visur pasaulyje koloniz- 
mas nykstąs, kaip galį seni eu
ropinės kultūros centrai būti

Spalio 3—4 New Yorke įvy
ko PJT Seimo keturi posė
džiai. Darbotvarkėje politinės 
padėties įvertinimas, priver
čiamieji darbai ir darbininkų 
teisių laužymas Sovietų Sąjun
goje bei jos pavergtuose kraš- 

■ tuose. Labiausiai betgi pažy- I
mėtina. kad

šiuose posėdžiuose dalyvavo
svečiai iš Europos, laisvosios kolonijom?
Europos valstybių oficialūs Nes, Depatvaresnio reiški. 
atstovai. nio kaip jėga. Sov. Sąjunga pa-

ar EUROPA TURI IR psmstys, knd kolonizmss
TOLIAU LIKTIS SOVIETŲ ^ai neaPsirrl°kas- $°v- Sąjun- 

KOLONIJA? ' gos vidaus evoliuciia lygiagre
čiai diktuojanti ir jos tarptau- 

Tiesa. Europos Tarybos ko- tinių santykiu evoliuciją. Pa* 
misijos Taryboje Neatstovau- vergtiesiem reikalingas ryžtas 
jamų Valstybių. Interesam Gįin- jj. kantryt»«?- Sprendimas brėk- 
ti pirmininkas, Švedijos sena- §tas 
torius K. Wistrand savo žody- į, 
je PJT Seime pnsipazmo ne- ūatWu buv0 Uems pJT
tuns vykdomosios gahos ir ne- dėl larp_
galis pažadėti pavergtųjų is- pa(jėttes. Diskusijas
laisvinti, bet savo dalyvavimu dejo pjT komisi.
PJT Seime norįs parodyti Va- jos irmininkas v. Sidzikaus- 
karų Europos solidarumą ir 
palankumą Sovietų pavergtie
siem kraštam, noris paliudyti, 
kad vakarų Europos viešoji 
opinija nesutinka su esamąja 
centro ir rytų Europoje padė
timi. Sutikdamas su mintimi.

kas, pateikdamas projektą at
sišaukimo į Jungtinių Tautų 
narius — laisvąsias valstybes. 
Atsišaukimo išvadose PJT Sei
mas ‘pabrėžtinai šaukiasi į

buvo
Amerika kariuomenę mažins

Jungtinių Tautų narius — lai
svųjų valstybių vyriausybes, 
kad jos:

(1) pagal Jungtinių Tautų

SATELITO REIKŠMĖ
Sovietai paskelbė, kad sate

litas radijo signalais praneša 
erdvės temperatūrą, sutinka
mus meteorus ir kt.

Amerikos spaudoje
samprotaujama, kad satelitas 
gali padėti susidaryti tikslų 
žemės geografinį, vaizdą. Esą 
pastebėta, kad sovietai sąmo
ningai yra pranešę savo svar
bių strateginių vietų, kaip 
Donbaso ir kt.. netikslias geo
grafines žinias. Jeigu ten bū
tų pasiųsta -raketinė bomba, 
nurodytoj vietoj ji gali nieko 
nerasti.

ir toliau
Įsakyta iki 1958 birželio 30 

palikti Amerikos kariuomenė
je tik 2.600.000 vyrų. Buvo 
2.800.000. Sausyje buvo šau
kiama naujokų 17.000. pavasa
rio mėnesiais 14.000. Spalio ir 
lapkričio sumažinta iki 8.000 
ir 7.000. Wilsono patvarkymu, 
mėnesinis šaukimas turi kristi 
iki 6.000

teiktų JT pilnačiai Sovietų Są
jungos agresijos bei interven
cijos veiksmais Centro ir Ry-

ties klausimą svarstyti,
(2) kad spaustu Sovietų Są

jungą atitraukti iš Albanijos 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Rumunijos ir Vengrijos 
karines bei policines jėgas ir . 
visus kitus agentus, kad tikros 
laisvės sąlygom galėtų įvykti 
rinkimai, įgalinantieji pagal 
šių tautu valią sudaryti vy
riausybes".

LAISVASIS PASAULIS TURI 
ATSIKRATYTI BAIMĖS

RAM MA1UNO sevanerM šen.
vyrtau-

Šnipai?
Buvęs Sovietų atstovybės 

Kanadoje pareigūnas Guzenko, 
pabėgęs nuo sovietų ir išdavęs 
ju šnipinėjimą Kanadoje bei 
Jungt. Valstybėse, dabar para
šė prezidentui Eisėnhoweriui 
laišką. Jame įspėjo, kad Ame
rikos raketos gaminimo štabe 
turis būti sovietinis agentas, 
kuris ne tik žinias perteikia 
sovietams, bet ir vykdo sabo
tažo darbus Amerikos raketas 
gaminti.

Spalio 4 d priešpietiniame 
posėdyje kaip svečias tarė žo
di Europos Tarybos Komisijos 
Taryboje Neatstovaujamų Val
stybių Interesams Ginti vice
prezidentas, Olandijos parla
mento socialistų frakcijos ly
deris F. J. Goedhart. II-jo Pa
saulio karo metu kaip Olandi
jos rezistentas buvęs nacių 
pasmerktas mirti, bet patį pas- 

■* kutini momentą iš kalėjimo 
pabėgęs. Goedhart yra didelis 
Europos apsijungimo šalinin
kas lygiai ir bekompromfsinis 
kovotojas su sovietiniu koh>, 
nizniu. Savo žodyje PJT Sei- 
mui Goedhart pirmiausia pa
brėžė. kad

f įkelta i 8 psl)

e New Yorko mokyklose dėl
influenzos nesilanko 30% mo
kinių.

- .. B . ..... Grasina Chruščiovase Amerikos Balso lietuviš
kos transliacijos Miunchene Chruščiovas spalio 7 viešoje 

kalboje vėl įspėjo Turkiją.
, Girdi. Turkija tiek kariuome

nės 
nos, 
nuo 
bar 
vbti, nes

• Prancūzijos prezidentas 
nauja vyriausybę sudaryti pa
kvietė - buv. mm. pirmininką

niiulehintne prezidentas Eisenhovveris spau- Pleveną. Kitas buvęs min. pir-
r urens nu ier> n dos k0nfcrencjj0je buvo su mininkas Mollet, prezidento

Amerikos vyriausybės sluok- entuziazmu atsiliepęs apie 2u- siūlomas pirmininkauti.- atsisa-
sniai stengėsi sudalyti įspūdį, kovą ir pasakęs, kad susitiki- kė.

sutraukė prie Syrijos sie- 
kad paliko tuščia sieną .- 
Rusijos. Turkai turį da- 

apie tuos reikalus pagal
bai pradės patran- I 

kos kalbėti ir raketes skraidy
ti, gali būti jau per vėlu”.

e San Marino antikomunis
tine vyriausybę pripažino ir 
Amerika. Pačiame San Marine 
tebesivaržo abi vyriausybės, 
nors kraujo praliejimo dar ne
buvo; * .

o Syrija prieš Ameriką te- 
besmarkauja — Amerikos dip- 
lomatiniainskurjeriui atėmė vi
zą ir neįsileido jo iš Lebanono.
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SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
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AMERIKOS BALSAS

DĖMESIODfiMČSIO
NAUJA FIRMA

P

R

be nepasižymi. įdomus tuo, 
kad skirtingomis spalvomis at
žymėti rajonai.

Nepriklausomybės laikais 
Lietuva skirstėsi apskritimis,

«■

SS

komunistinė, daž- 
iš Lietuvos gautus 
jie gauti ir iš Lie- 
krinta i aki.

PRIE CITY SAVINOS BANK Tel. EL 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

yra atsiųstas tiesiai paštu iš 
Lietuvos, nesibijant, kad pa
kenktų “didžiosios tėvynės” 
saugumui. . • B. S.

ma tougrtnūąį ir svarbesni, 
tiesiogiai priklauso nuo mas- 
kvinės valdžios.

— mušk: by —
MIKE DUNN 4 BHX YALE 

Continuous Daneing 
Irom 9 ŪiM

Šavoy — Cfaa-Oa —’ Mamba 
Ltady

Merengue — Specialtirs 
Adm. 91,5a 414 E. 82nd St. 

* betw Ist and York Avė.

22
19

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

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

Vilnonės Medžiagos Lietuvon ■
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

IJETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UZKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, teilutėm. apsiaustam
Muitas nž vilnones utlailčas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

. Vilnones medžiagas iš ritiniu ir atlaikas ]>aei*>m pri.-inaniiausioin kainom
- —" — visam unesV; jums siūlo 3 stambios krautuvas

~118-125^I3O ORCHARD^T..
cor. Detancey. NYC. GR 5-4525

S. Brenšteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

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

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

Maišytos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo
i u holesale) kainomis.

- 1----- --- K and K FABRICS

1158 East lersey Street. Elizabeth. N. J.

saugume yra “skyrius BT’ ir 
jame dar poskyris, ; vardu 
“Konzern”. Tas poskyris vis 
daugiau patraukia vokiečių dė
mesį. Apie jj ėmė viešai kalbė-

“Konzern” poskyrio uždavi
nys —

šokti vakarų Vokietijos ūkio

to išvogti, pristatyti į rytų Vo
kietiją, kad jais galėtų pasi
naudoti komunistinės Vokieti
jos ūkinė gamyba.

Vokiečių spauda dažnai ap
rašo tokios vagystės faktus. 

. kai jie pagausėjo.

Ūkinėm paslaptim šnipinėti 
sovietinis Berlyno saugumas 
siunčia specialius agentus, pa
rinkęs tokius, kurie mokėtų 
maskuotis ir nekristi į akis.

Daugiausia jų siunčia su 
pabėgėliais. Vokietijos įstaigos 
tvirtina, kad paskutiniu laiku 
net trečdalis visų pabėgėlių

Vyriausioji geodezijos ir kar- nas, Klaipėdą, Naujoji Vilnia, 
tografįjos vakiyba Maskvoje Palanga, Panevėžys, Šiauliai,

BANDS 2 BANDS

Club St. Stephen
DANCE FOB YOL’NG ADLLTS 

every Friiay nlght

ir pagal įuos gamina “liaudies ion atsakę, 
respublikos“ išradimus. abiem pusėm patenkinamu bū

du, kai Vokietija bus sujung
ta...kio direktoriaus Bonnoje iš vi

so nėra ir nebuvo. Netrukus 
rytų Vokietijoje buvo paga
mintas motoras pagal pavog
tus planus. Vakarų Vokietijos 
fabriko atstovas galėjo motoro 
pasižiūrėti jau Leipzigo mugė
je.

mus.
Dalis jų vakaruose tuojau 

prisistatė ir pasipasakojo apie 
gautus uždavinius. Bet toli 
gražu ne visi. -

Atvykę stengiasi pakliūti i 
įstaigas, kurios tokių paslap
čių turi Neseniai vienoje dide
lėje motorų firmoje personalo 
šefą prisišaukia telefonas. Kal
ba iš Bonnos. vienos ministeri
jos direktorius. Prašo protek
cijos — kad jo sūnėną, jauną 
inžinierių, priimtų praktikuo
tis. Atvyksiąs pats direktorius 
ir sūnėną' pristatysiąs perso
nalo šefui. Paskirtą dieną bu
vo vėl paskambinta, kad direk
torius iš Bonnos negali atvyk
ti dėl tarnybinių reikalų, bet 
atvyksta sūnėnas... Jaunas in
žinierius buvo priimtas. Po ke
lių dienų jis paėmė iš kon-j 
strukcijas kambario naujo mo
toro planus ir dingo. Tik tada 
pasiteiravus paaiškėjo, kad to

CHARLES E. WILSON'. pmit

Rytų Berlyne saugumas ruo
šė kai kuriuos agentus, kaip 
šaltkalvius specialistus, kurie 
tūrėjo būti pasiųsti į vakarų 
Vokietiją. Bet Gehlen organi
zacija gavo apie tai žinių iš 
anksto, ir sovietinis planas iš
iro. ■ '

Rytų agentai, kaip tariami
Prieš keleris metus geras 

specialistas Wittich pakilo tai - - - -
nyboje Demag Ruhro srityje, prekybas tarpininkai, tavo pa- 
Niekas ilgai nežinojo, kad jis

~ yra' rytu Vokietijos komunistu 
partijos SSD narys, kad jis 
dirbo rytff Vokietijos pramo
nėj. kad jis fotografuoja da
bar firmas paslaptis ir per
siunčia. kam reikia. Koni. 
partija davė jam pinigų net 
kelionei po Italiją. Tik šių me
tų balandyje jis buvo išvilktas į 
dienos šviesą ir nuteistas.

Leipzigo mugėje vakarų Vo
kietijos firma iFMėsehede. tu
rinti patentą puodam, kuriuos

siųsti į Luettichą. Belgijoje, 
kur gaminamas Nato greitai 
šaudantis šautuvas. Vienam 
belgui už to šautuvo planus 
pasiūlė 6000 dol. Bet tas sku
biai painformavo kontržvalgy
bą.

Šiemet vasario 4, kai Vokie
tijos traukinys sustojo sienoje 
tarp rytų ir vakarų Vokietijos, 
sovietiniai šnipai nusikopijavo 
vagono naujai pritaisytus stab
džius.

Rytir Vokietijoje -bu vo ppaga- 
greitai verda, rado jau paga- minti laivai komunistinei Ki- 
mintą puodą pagal savo užpa
tentuotą planą. Tas ’ puodas 
buvo išreklamuotas kaip “re
voliucija virimo mene”, kurį 
sugalvojo “liaudies išradėjas". 
Kai vakarų Vokietijos firma

nijai. Paaiškėjo, kad pagal 
planus, išgautus iš Hamburgo 
laivu statyklos.

Komunistų agentai dažniau
siai yra apginkluoti mažais 
foto aparatais “Mica”, kurie

MHjOVAN: DJILAS. buvęs Ju- 
goslavijos viceprezidentas. ui 
knyga “Naujoji klasė“ nubaus
tas dar 7 metais kalėjimo, ku
riame sėdėdamas knygų para-

šį savarankiškai, kol per daug 
pradėjo kištis centrinė vyriau
sybė ir apskrities viršininkus 
skirti iš aukščiau.

Atėję rusai lietuvišką tvar
kymosi sistemą panaikino ir 
įvedė rajonus, kurie atstoja 
kartu buvusią apskričių ir vai-

gali būti įtaisyti i portfelius, 
moterų rankinukus, apsiaus- 

. tus. Juose yra filmos 50 nuot
raukų. kurių dydis yra 8—10. 
5 mm. Medžiagą į rytus per
duoda arba tiesiogiai patys, 
arba dažniau vartojamas vadi
namas “aklasis paštas”, šnipas 
savo laimikį padeda į sutartą 
yietą, o iš jos sovietinis kurje
risT jau“ tdin tikru . laiku atsi- 
ma. Tai daugiausia vietos, ku
rios gerai matomos, nesikeičia 
— kapai, medis, tvora ir kt.

Taip “Vokietijos demokrati
nė respublika’’ kuria savo ū- 
kinio gyvenimo “laimėjimus”.

“LAISVĖ” VARO ANTISOVIETINĘ PROPAGANDĄ
“Laisvė“, 

nai įsideda 
laiškus. Gal 
tuvos. bet 
ten paprasti žmonės savo laiš
kuose atsako į priekaištus, ku
rie laisvam pasauly daromi so
vietiniam gyvenimui. Prisime
namas "Amerikos Balsas”, 
"dypukai", "hitlerininkai’’, 
kad jie sovietus “šmeižia". 
Laiškų rašytojai žino, ką lais
vam pasauly lietuvių laikraš

krašto gynybos sekretorius.

čiai rašo. Lyg anoje pusėje 
tų laiškų rašėjai taip jau lais
vai gauna užsieninę spaudą ir 
laisvai klauso "Amerikos Bal
so". Visi tie laiškai išduoda 
organizuotą sovietinę propa
ganda^ Į

Bet kartais tuose 1 laiškuose 
iš Lietuvos prasimuša* tiesa 
—vienu kitu sakiniu, gana 
reikšmingu. Štai dvi vietos iš 
rugsėjo 24 dienos “Laisvėje:

Vienas laiško rašėjas. papa
sakojęs visokias naujienas, 
pasidžiaugia: “Svarbiausią nau
jieną radau namie, tai tik par
vykusią iš Jakuti jas (Sibiro i 
mūsų sesers vyresnę 
Renę: Ji parvyko Lietuvon 
virš savaitę laiko atgal.. Prieš 
prasidėjimą pastarojo karo ta
po suimtas mūsų apylinkėje 
mokytojavęs mokytojas už ga
na dideli prasikaltimą, kurio 
čia neminėsiu (paprastai to
kie “dideli nusikaltimai” bol
ševikų ir “Laisvės” godžiai 
suminimi. Red.). Kaip daugelį 
tokių prasikaltėlių, taip jį. iš
vežė į “gilums", kaip tuo lai
ku žmonės sakydavo: 'išvežė 
visą šeima; tai yra žmoną ir 
dvi jaunas mergaites (ar jos 
irgi “nusikalto”. Red.). Taigi, 
dabar viena , jų jau grįžo pasie-

kus aukšto mokslo”.
Antrame . laiške rašoma: 

“štai vėl linksma žinia mum ir 
tau — tik ką sugrįžo iš Sibiro 
mūsų sesers antra duktė. Aš 
jos dar nemačiau. Rašė, kad 
tuoj atvažiuos pas mus į sve
čius. Ji yra užbaigus buhalte
rijos mokslą... Laukia ir tėvų 
parvykstant”.

Tai. va. kūo labiausiai džiau
giamasi — savo žmonių grįži
mu iš Sibiro. Sakysime, džiau
giamasi. kŽd anos mažos mer
gytės. išvežtos su tėvais, ten 
"gilumoje” mokslą baigė. Ko
dėl jos negalėjo baigti Lietu
voje? Be to. ten viską parduo
da : “užgyventą nuosavybę: 
namą, karvę, kiaules ir kitką”. 
Kam? Juk yra gera visoje “di
džioje tėvynėje", kaip
vė” dažnai parašo, o komunis
tinė “Vilnis" dar prideda (rug
sėjo 281: “Sibiras — Sovietų 
duonos aruodas”. Kam tada 
nuo aruodo trauktis?

Tokiais laiškais “Laisvė” per 
neapsižiūrėjimą pavaro propa
gandą prieš jos garbinamąją 
Sovietų Sąjungą.

ma. pastatant vadovauti pa- H 
rinktus komunistus. Tų rajonų h 
pridirbo 83. Visi buvę apskri- M 
tys ir jų didesni valsčių mies
teliai virto rajonų būstinėm. I 
štai rajonų miestai:

Akmenė. Alytus. Anykščiai, Į 
Ariogala, Biržai, Daugai, Dot
nuva, Dusetos, Dūkštas, Eišiš- I 
kės, Ignalina, Jieznas, Jonava, : 
Joniškėlis, Joniškis, Jurbarkas. : 
Kaišiadorys, Kalvarija, Kapsu
kas (perkrikštyta Marijampo- - 
lė), Kaunas, Kazlų Rūda, Kė- 

” dainiai. Kelmė, Kybartai, Klai
pėda, Kovarskas, Kretinga, 
Kupiškis, Kuršėnai. Panevėžys, 
Pasvalys, Plungė, Priekulė, 
Prienai, Radviliškis, Ramyga- ; 
la. Raseiniai. Rietavas, Rokiš- ; 
kis, Salantai, Seda. Simnas. ; 
Skaudvilė. Skuodas, šakiai, ■; 
Šalčininkai, Šeduva, Šiauliai, 1 
Šilalė. Šilutė, Širvintos, šven- I 
čionys, Švenčionėliai, Tauragė, < 

~ Telšiai, Trakai, Troškūnai, Ty- !
tuvėnai. Ukmergė, Utena, Už- ‘ 
ventis. Vabalninkas. Varėna, 1 
Varniai. Veisiejai. Vievis. Vii- < 
kariškis. Vilkija/ Vilnius, Za- ■ 
rasai ir Žagarė.

I
Visų rajonų būstinės yra to į 

paties vardo mieste, išskiriant į 
Klaipėdos rajoną, kurio cent- 
ras yra Gargžduose. ||

žemėlapy sužymėti didesni 
keliai, upės, geležinkelio lini- 
jos. miestai, miesteliai ir net 
didesni kaimai.

Žemėlapio metrikoj dar įra
šyta: “Administratyvinis pada
linimas: sostinė — Vilnius: 
miestai respublikinės priklau
somybės: Druskininkai. Kau- 
sombės: Dryuskininkai. Kau-

a year 
DIVIDEND

(3% regular plūs o extro; deciared for the quarterly period end- 
ing September 30, 1957. Dividends ore P AID QUARTERLY. .

Money Deposited On Or Before O C T OBE R 14 
Will Earn Divkloncls From O C T O B E R 1

THF

SAViNGS BANK
Hcorporoted 1 B50

»»2»,00b.000
»ASTCWM r AIT OFFiOS i moadwat omett.

o Lenkijoj išleistos dvi ma
žiausias pasauly knygos. Jų 
dydžio formatas mažesnis už 
vidutini pašto ženklą, susiūtos 
šilkiniais siūlais ir i odą įriš
tos. Jas skaityti teimanoma 
tik per gerai padidinamus 
stiklus. Turinys? Lenkijos kar
žygių darbai.

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

Tel.: APplegafe 7-0349

Su didele nuolaida parduodami
VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT" aparatai bei 

vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA:
• TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO 
o AUTO RADIO
• Hl—Fl

DARBAS ATLIEKAMAS PRITY RUSIO TECHNIKO.
PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE

g.
B

į VILNONES MEDŽIAGOS į: 
| specialiai siuntimui į užjūrį $

Vyriškiems, moteriškiems bei vaikų kostiumams, paltams. $ 
suknelėms ir t. t. Atdara: Savaitės dienoms, baigiant penk- $ 

$ tadienį. 8 vai. 30 min. iki 5 vai. 30 min. Sekmad. ryte 10 
vai. iki 12 vai.

«« B. I. Seder Company
16 Green St.

'' Worcester, Mass.

praneša, kad nuo spalių 13 d. 
VVashingtone ir Europoj bus 
girdimas nauju laiku.

Lietuvos laiku — 19 vai. 30 
minučių vakare vietoje "Ame
rikos Balso" iš VVashingtono 
bus girdima Europos progra
ma -- 16. 19 ir 25 metrų ban
gomis (Ne\v Yorko vasaros 
laiku 12 valandą 30 m. p. p.) 
Tai bus kartojama 21 valandą 
— 16. 19. 25 ir vidutinio il
gio 251 metro bangomis. (N. 
Y. vasaras laiku 2 v. p. p.)

“Amerikos Balso” VVashing- 
tone programa bus girdima 

vai. 30 minučių — 13. 16. 
ir 31 metru bangomis (N. 
vasaros laiku 3 vai. 30 m. 
p.) Tai bus kartojama du

kartu: vidurnakti — 24 valan
dą (N. Y. 5 v. p. p. ir 6-tą va
landą ryto 16, 19. 25 ir 31 
metrų bangomis. (N. Y’. Vasa
ros laiku 11 v. v j

• Rožių bei kitu gėlių puok
štes, nepatartina laikyti - arti 
radijo, televizijas ar kitokių 
triukšmadarių. Specialistai pa* 
stebėjo, kad nuskintos gėlės 
triukšmui yra labai jautrios ir 
greit vysta.

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

135 W. 14th SU New York 11, N. Y. TeL CHelsea 3-2583
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 musų kli- 
jentams parankiu būdu. Siuntiniai būva čia gerai jvyniojami ir tuoj pat išsiunčiami. 
Po kelių dienų siuntėjas gaus oficialų pašto kvitą. Užmiestiniems 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 SIUNTINI KALĖDOMS 
GARANTUOJAMAS GREITAS ISSIUNTtMAS IR PRISTATYMAS

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. iki 4 vai. popiet
General ParccU gavo iš Inlurist Maskvoje .oficialų leidimą tiesioginiam siuntimui

. (nidėmėklt, kad brflko tik keNon Mvaitfa briko išMųrti. kad siuntiniai pakirktų prieš 
Kalėdai*.
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Sovietai paleido burbulą
Sovietai bent vieną kartą nai mokslinių tyrinėjimų sri- 

tori pagrindo sakyti, kad jie tis. Paleistas burbulas turėtų 
kitus aplenkė, pirmieji paleis- ' galutinai įtikinti ir tuos, kurie 
darni savo burbulą suktis ap
link žemę. Bet dar didesnis 
burbulas paleistas ne padan
gėmis, o žemės paviršiumi. 
Visas Sovietų Sąjungos radijo 
tinklas ir spauda, kiek tiktai 
įkabina jų gerklė, šaukia apie 
“socialistinio krašto mokslinį 
pranašumą”. Iš to aišku, kad 
sovietam rūpi ne tiek mokslo 
pažanga, kiek pati propagan
da: sukelti žmonėse baimę, 
juos įgąsdinti. Ligi šiol tegąs
dinę pasauline komunizmo re
voliucija, dabar tariasi gali 
baimės įvaryti ir savo “sputni- 
ku” — dirbtiniu žemės palydo
vu.

MARUOS statutai Faifanoje.

vis dar galvojo, kad su sovie
tais yra galimas bendradar
biavimas.

Grėsmę pasauliui didina ne 
“sputnikas”, o didėjęs sovietų 
įžūlumas. Sovietų Sąjunga vis 
mažiau bekalba apie taiką. Tos 
rūšies propaganda, kuri seniau 
buvo varoma “peticijomis už

1917 metais spalio 13 Por
tugalijoje buvo įvykiai, kurte 
nustebino ne tik Fatimos mie
stelio gyventojus. Įvykis prie 
miestelio sudrebino ir už 110 
kilometrų esančioj Portugali
jos sostinėj vyriausybę. Pa
traukė ir viso pasaulio dėme
sį, jos žmones padalindamas į 
dvi puses — įvykių prasmę

kongresais”, yra jau aprimusi. 
Jo vietą užėmė grasinimai ato-

Burbulą pasiskubinę paleis
ti, rusai nesiekė mokslinių ty
rinėjimų. Jei tai būtų jiem rū
pėję, nebūtu darę iš to staig
menos, kuria norėjo kitus 
“nustebinti”. Sovietai, kaip ži
noma, taip pat priklauso Jung
tinių Tautu vadovaujamam 
geofizinių metų komitetui. Ta- 

. sai komitetas derina visų kraš
tų ir mokslo institucijų bandy
mus, kuriais norima geriau iš
tirti žemės paviršių, atmosfe
rą ir saulės spinduliavimo įta
ką. Tam tikslui buvo ruošia-

Su jomis surištas ir padangių 
burbulas: tai turi įrodyti, jog 
sovietai, įkinkę suimtus vokie
čių inžinierius ir prisivogę ki
tų kraštų išradimų, pasiekė 
galimybės leisti tolimo skridi
mo raketas. Dėl to sovietai 
taip įžūliai laikėsi Londono 
nusiginklavimo konferencijoje 
ir dabar arogantiškai kalba 
Jungtinėse Tautose. Kas ligi 
šiol dar tikėjo, kad sovietam 
terūpi gintis, o ne pulti, tas 
savo tikėjimą gali laikyti mui
lo burbulu. Sovietai dabar aiš
kiai rodo aštrius žvėries dan
tis.

čius, kita pusė dar brutaliau 
stojo prieš juos kovoti.

Pradedant nuo tų metų ge
gužio, trys Fatimos miestelio 
vaikai, piemenukai, beganyda
mi savo kaimenes ir bežaisda- 
mi, turėjo nuostabius regėji
mus. Ganykloje prie ąžuolo 
jiem pasirodė Dievo Motina ir 
su jais kalbėjosi. Jiem pasakė 
tokiu daiktų, kuriuos jie turė
jo kitiem pasakyti, bet ir to
kių. k”riuos turėjo laikinai 
nutylėti.

Gera bus iš to rusiškojo 
mari ir satelitus paleisti. Ame- burbulo tai, kai didžiąsias val-
rikiečiai apie savo pasiruoši- stybes dar labiau sujudins
mus informavo kitus ir iš to griebtis apsaugos 
nedarė nei jokios paslapties Lygiai taip buvo_ Hitlerio ir 
nei staigmenos. Jei būtų nore

priemonių.

Mussolinio laikais. Kol tie du
ję tik “kitus aplenkti”, būtų diktatoriai rodė noro kalbėtis,
galėję tokį burbulą paleisti su jais ir buvo kalbama. Kai 
prieš metus. Amerikiečiam pradėjo garsintis “savo prana- 
propaganda nerūpėjo, o sovie-’ šumu”, gąsdinti karine jėga 
tam labai parūpo. Dėl to jie, ir ja švaistytis, abu diktato- 
kad ir dėjęsi į geofizinių me- riai sulaukė galo. Tokiom pat 

prarajon žingsnis po žingsnio 
vaip. Tai rodo dar kartą, jog smunka ir Sovietų Sąjunga, 

kiek ji bepasigamintų naujų

tų bendrą talką, padarė sa*

sovietai su nieku nesiskaitė ir 
nesiskaitys, nors tai būtų gry- burbulų.

Liucija, kurią -daug žmonių ■ 
buvo prašę pranešti Madonai ■ 
jų vargus, tarė: i

— Aš norėčiau dar daug ko r
prašyti... I

Švenčiausioji Mergelė atsa- ■ 
kė, kad ji vienų prašymus iš- ■ 
klausys, o kitų ne. Po to ji vėl B 
grįžo prie svarbiausio savo pa- H 
siuntinybės punkto ir tarė: ■

— Žmonės turi pasitaisyti maruos aprireiSdmM.

kuriame Liucija matė ir pa
čią Dievo Motiną. Trečio pasi
rodymo metu minia buvo gau
sesnė ir matė tuos pačius 
ženklus, kurie pradingo vizi
jai pasibaigus. Ketvirtu kartu 
minia jau kelių tūkstančių 
žmonių be debesėlio matė žai
bą ir girdėjo griaustinį. Penk
tojo pasirodymo metu be anks
tesnių ženklų minia dar paste
bėjo, kad ryškiai sumažėjo 
saulės šviesa. Sumažėjo tiek, 
kad buvo matyti mėnulis ir 

: žvaigždės, nors buvo pusiau
dienis. Oras gavo gelsvą at
spalvį. Baltas debesėlis, kuris 
buvo matomas iš tam tikro 
atstumo, apgaubė ąžuolą ir re
gėtojus vaikus. Iš dangaus kri
to nepaprastos baltos snieguo
lės, panašios į baltus gėlių žie
dus ar sniego gabaliukus. Pa
starasis reiškinys buvo pašte- su didele pagarba, ir jie, išsi- 
bėtas ir paskiau, kai maldinta- gandusių motinų lydimi, nuėjo 
kų procesijos atvykdavo. Ypa- prie ąžuolo, kurio vos tik ka- 
čiai tai buvo aišku._1924 gegu- mienas buvo likęs. Znąpnės

Veržte veržesv prie vaikų, neš m x x .
kiekvienas neįėjo arijau jų ^tamsta.buvai -pėreitą-Sek-
stovėti.

Liucija paprašė žmones , su
glausti skėčius. Visi paklausė 
ir pradėjo kalbėti rožančių.

Buvo pats vidurdienis, kai 
Liucija vienu mostu padarė 
visiem staigmeną. Ji pertrau
kė maldą ir sušuko:

— Jau sužaibavo. — Pažvel
gus į viršų; tarė; — štai ji- 
Štai ji!

— Būk atsargi, dukrele, 
žiūrėk, kad tu neapsiriktum, 
— įspėjo ją išsigandusi moti
na.

Tačiau Liuciėa 
jau nebegirdėjo: 
tazėj.

Susirinkusieji 
apie regėtojus, vaikus, susida
rė baltas debesėlis ir pakilo 
apie 5—6 metrus aukštyn; jis 
atrodė, kaip smilkalų dūmai.

— Dievo Motiną išvydusi, 
Liucija pakartojo dar sykį sa
vo klausimą;

— Kas tamsta esi ir ko no
ri iš manęs?

— Aš esu Rožančiaus Kara
lienė ir noriu, lęad toj vietoj 
mano garbei būtų pastatyta 
koplyčia. Noriu, kad jūs ir to
liau kalbėtumėt rožančię. Ka
ras eina j galą ir jutę karei
viai netrukus grįš namo.

žio 13. ' "
Tačiau visi šie nepaprasti 

reiškiniai nublanksta prieš di
dįjį stebuklą, kuris kartais pa
vadinamas saulės stebuklu ir 
kuris įvyko 1917 spalio 13. 
Tai buvo, vadinas, lygiai prieš 
keturiasdešimt metų.

Sustojome toliau prie to sau
lės stebuklo. Sustojome prie jo 
didžiosios prasmės, kuri įgyja 
gal dar daugiau -aktualumo 
šiuo metu, kada žmogus išmo
ko suskaldyti atomą ir paleisti 
apie žemę palydovus

Didįjį saulės stebuklą, kuris 
buvo jau matomas keliom de
šimtim stebėtojų, atpasakojam 

tą Dievo Motina jiem buvo na- pagal knygą “Marija kalba pa
sakiusi Dirmo savo pasirody- šauliui”, kurią parašė prof. 
mo metu gegužio 13. dr. L. Gonzaga da Fonseca ir

Vaikais daugumas netikėto, lietuviškai išvertė kun. M. 
Jie buvo maži ir galėjo neskir- Vembrė.
ti tikrovės n’’o nrasimanymo. ★

Liuciia buvo 10 metu, ms pus- Jau nuo pat anksčiausio ry- 
brolis Pranukas buvo 9 metų to 1917 spalio 12 d. pradėjo
ir puse-erė Jacintą 7 metu, plaukti į Fatimą nesuskaito-
Kas kita, jei buvo dar dau- mos žmonių minios iš toli-
giau liudininku. miausių Portugalijos vietovių.

Po pietų buvo perpildyti visi 
keliai Pėsčiųjų grupės, dau
giausia basi, ėjo kalbėdami ro
žančių. Nežiūrėdami drėgno 
rudens oro, jie buvo pasiryžę

Šešis ka*”’* D’«vo Motin* 
jiem lė. Kiekvieno mė
nesio 13 dieną.

Iš anksto ta oarirodvmu d a-

Antrojo regėjimo metu pas
kui vaikus buvo atsekę anie 
50 smalsuoliu. Jie pasirodžiu
sios Dievo Motinos nematė, 
bet

matė Staiga pasirodžiusį bal- praleisti visą naktį lauke, kad 
ta debesėlį, kylantį į dangaus kitą dieną galėtų užimti geres- 
mėlynę, nę vietą.

savo korespon-

lietus pavertė 
didžiausiu purvo

Spalio 13 diena buvo šalta, 
ūkanota ir lietinga. Bet tai 
niekis: minios nuolatos didėjo, 
žmonių buvo iš artimos apy
linkės ir iš tolimiausių krašto 
vietovių. Žymiausieji laikraš
čiai atsiuntė 
dentus.

Nuolatinis 
Cova da Iria
klanu. Laukiančius permerkė 
iki kaulų.

Bet tai nieko nereiškė. Apie 
pusę 12 vai. ten buvo daugiau 
kaip 50,000 žmonių, kitų 
apskaičiavimu — 60,000, ku
rie visi nekantriai laukė būsi
mų įvykių.

Prieš pat vidurdienį atėjo 
ir piemenėliai, Liucija, Pranu
kas ir Jacintą, šį kartą jie bu
vo apsirengę šventadieniškais 
drabužiais. Minia juos praleido

jos įspėjimo 
ji buvo eks-

matė, kaip

leidimo. jos žodžiai. Atsisveikindama
Liūdesys apėmė jos veidą, Dievo-Motina išskėtė 

kai ji prašančiu balsu kalbėjo;
—• Jie neprivalo daugiau į- 

žeicKnėti Viešpatį, net jis jau 
ir taip perdaug įžeistas.

Tai buvo paskutiniai Mari-

kurios žibėjo saulės
ir parodė pirštu į saulę.

Tuo metu Liucija sušuko;
— Žiūrėkite į saulę!

(Bus daugiau)

Katalikų ir protestantę skaičiai JAV
Amerikoje didžiausia religi- menės pareigas vykdo. Ameri- 

nė bendruomenė yra katalikų, kos institutas viešajai nuomo- 
N J, 

1957 balandžio 14 klausinėjo:
Ji turi 34,563,851 narius. Pro
testantų viso yra 60,148,980.

lę į daugelį šakų. Didžiausia madienį bažnyčioje. Iš visų 
yra baptistų — 19,438,507, 
toliau eina metodistai — 11,- 
924,04j, liuterionys 7,280,399, 
presbiterijonai — 3„58,683 ir 
kt

Katalikai proporcingai turi 
magiau bažnyčių ir mažiau ku
nigu nei protestantai.

Katalikų bažnyčių skaičius— 
21,121, protestantų 281,687. 
Kunigų katalikai turi 49,725, 
protestantai 293,350. Tokiu 
būdu vienai katalikų bažnyčiai 
tenka 1,636 tikintieji, 
protestantų bažnyčiai 
taškai 334 tikintieji.

Kitas vaizdas, kai 
vienų ir kitų laikomas švieti
mo įstaigas. Katalikai turi mo
kyklų daugiau nei protestan
tai Protestantų 1952 turėjo reiškia katalikų skaičius per

Vienai 
viduti-

palygini

savo mokyklų (pradinių, vaikų 
darželių, slaugių) turėjo apie 
3000 su 187.000 mokinių. Ka
talikai 1957 turėjo 9772 pra
dines mokyklas su 3,709,030 
mokinių, ir dar papildomai 
31,151 vaiką našlaičių namuo
se ir kt. čia neskaitomos kole
gijos ir universitetai

Formalus priklausymas reli
ginei bendruomenei dar neap
sprendžia žmogaus gyvenimo. 
Svarini, kiek jis tos bendruo-

apklaustųjų 51% buvo buvę. 
Panašus apklausinėjimas 1939 
vasary rodė, kad tada bažny
čią lankė tik 41%, o jau 1942 
gegužyje skaičius nukrito iki 
36. Taigi šiemet jau tam tik
ra pažanga bažnyčios lankyme.

Pažymėtina, ta pati anketa 
rodo, kad apklaustųjų katali
kų pereitą sekmadienį buvo 
bažnyčioje 76%, protestantų 
44%.

Kiek pasauly yra katalikę
Skaičiuojama, kad visame 

pasauly yra arti pusė milijar
do katalikų — tiksliau: 496,- 
512,000. Tai yra apie 18,5% 
viso žemės rutulio gyventojų. 
Pereitais metais katalikų skai
čius padidėjo 12,435,000. Tai

metus padidėjo 18,5%.
Daugiausia katalikų yra Bra

zilijoje — 54,405,000. Antroje 
vietoje yra Italija — 47,775,- 
920. Jungtinėse Valstybėse yra 
34,386,351.

Procentais skaičiuojant pir
moje vietoje yra europinė An
dora — jos visi 5,700 gyven
tojų yra katalikai. Ispanijoje 
katalikų yra 99,7%. Italijoje 
99,5%, EI Salvador 98,9%.

(Nukelta į 5 pusi.)
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Norėdamas, kad jis pradėtų 
kalbėti, turėjau pirmas tarti 
žodį. O jis tik žiūrėjo į vieną 
tašką, visai man nieko nesaky
damas. Nesuprantu, ką jis ten 
galėjo matyti. Tikriausiai tai, 
ko aš niekuomet nematau. Dėl 
to aš ir nežiūriu į vieną tašką. 
Juk reikia judėti, ne tik sėdėti 
ir sapnuoti.

— Ir manęs jau neima noras 
kraustytis, — pagaliau pasa
kiau.

— Ne? — nustebo. — Juk 
ar ne tu
džiaugtis, kad išsikelsime iš 
čia? Bet per daug nesistebiu:

•- tavo žodžiai vis keičiasi pagal nėra vaikų? — nustebo jis.
— Visko galima tikėtis.
— Netikiu, — pasakė.

Man, žinoma, tas labai nepa4 
tiko. Tačiau šiandien, po tų vi
sų įspūdžių, nutariau ir aš 
bent kiek nusileisti.

— Nueisim ten į mokyklą 
nieko nepažindami, — pasa
kiau vėl, — o grįžę iš mokyk
los taip pat nieko nepažinsime 
ir galėsime sau vieni kambary 
sėdėti.

— Tai tiesa, — pagaliau 
pritarė ir jis. — Bet ilgai taip 
nebus. Susipažinsim su ten gy
venančiais vaikais.

— Kažin kiek jų ten rasi- 
pirmasis pradėjai me ’ — pridėjau — Juk neb 

nežinome, kas ten gyvena.
— Tai manai, kad ten Visai čiuką pradėjo temti. Si diena

vėją. Kaip tu gali?
— Tai buvo prieš valandą, o 

7»1 fict d’-T’^iau — nasakbu 
visai be juokų.—Ir kokie čia 
gali būti juokai? Palikti visa, 
išeiti ten, kur niekuomet ne
gyvenai.

— Tavo nuomonė šį kartą 
per greitai pasikeitė, — pasa
kė su pašaipa.

nau, ar jie nieko daugiau nieko nėra. Jeigu visi vaikai 
prieš tai nekalbėjo, ar buvome taip darytų, tai aš draugų vi- 
per daug savo pokalbiu užsi
ėmę ir negirdėjome. — Šian
dien sutvarkęs visus reikalus, 
ėjau namo labai linksmas, kad 
pagaliau tarime tai ko dau
gelį metų riekėme. Gal man 
visai nebuvo laiko apie ką kitą 
galvoti. Aš tik mąsčiaū, kada 
ir kaip persikelrime, ką ir kaip 
reikės tvarkyti.

— Pagaliau, man visai ne
svarbų, — atsiliepė Juozukas.
— Kaip mama su tėčiu pada
rys, taip ir man bus gerai 

<Juk neiškeliaujame kažin kur

sai neturėčiau: Galėčiau ir aš 
tuomet kelias valandas skaity
ti knygą ir sėdėti.

Lauke visai sutemo. ’Kk ret
karčiais nušvisdavo gatvė nuo 
pravažiuojančių automobilių. 
Kaimynų sode biro obels žie
dai, kai šviesos švysteldavo. 
Jie tari daug medžių. Bet man 
ne žiedai patinka. Man sma
giausia, kai jau obuoliai esti 
dideli ir prinokę ir norisi juos 
visus nusiskinti, nors ir nega
lėčiau visų suvalgyti

Nors lauke buvo visai tam
... su, mes kaž kodėl nedegėme

V— Tai ir blogiausiai, kad tu šviesas, o Juozukas vis tebe- 
visada sutinki su kitų nuomo- žiūrėjo pro langą.
ne. Kad ta negali niekuomet melu OTgrižo
Hnoti, kas tau padam geriau- , mūsų Mama buvo

pasakiau užgautas.. — jjnksma ir net juokėsi. AS ke- 
J lis kartus pasižiūrėjau į ją,

negalėdamas savo akimis pati
kėti tokiu staigiu pasikeitimu. 
Ak, gal tik pas mus taip grei-

mieliausias iš visų namų, ir 
labai liūdna jį patikti.

Mačiau, tėtis šypsojos ir lin
gavo galva pritardamas. Ir vėl 
mama laimėjo, pagalvoja 
Laimėjo tylėdama.

— Ir man taip atrodo, — 
nusijuokė Juozukas. — Net ir 
Jonas pirmai buvo suabejojęs, 
ar verta mums iš čia keltis. 
Tik dabar vėl pakeitė savo 
nuomonę. Bet iš jo dar viso
kių pasikeitimų gatima tikėtis.

— Galima, — pamėgdžio
jau, — o tau nereikia apie tai 
rūpintis. Tu galvok apie save. 
Aš pats susitvarkysiu, — ir iš
didus atsisėdau prie mainos.

— Ak, tas didysis mano įa" tuTri™e Mjprendim? vyk- 
mažiuką skriaudžia, — pasakė 
juokdamosi mama, mane ap
kabindama ir atsisėsdama ša-

— juokėsi tėtis. — Negi imsi 
ir laikysi tuščią visą laiką? —

— Galima įsileisti ką nors 
gyventi, — pasakiau.

— Ne, sūnau, — pasakė 
dabar jau visai rimtai tėtis.— 
Ne tam tą namą pirkau, kad 
gyventų kiti. Ten kelsimės 
mes. Priprasime. Turėsime 
priprasti. Ir ten bus namai. 
Judu su Juozuku net pamirši
te, kad kitur gyvenote. Prisi
pažinsiu, kad ir aš čia pripra
tau. Dabar ir man šie namai 
mielesni už visus kitus, tačiau 
jeigu taip buvome nusprendę, 
jeigu padarėme taip, kaip ma
nėme bus geriausia, tai dabar

tikrai neparduosime! — atsa
kiau visai rimtai.

Ką aš galėjau žinoti Gal 
jie ten bekalbėdami sugalvojo 
vėl aną namą parduoti ir čia 
pasilikti visą laiką. Bet aš to 
nenoriu.

— Jeigu jau kartą nupirk
ta, tai reikia ten gyventi, o ne 
kiekvieną minutę galvoti vėl 
ką kita, — pasaldau.

Mačiau, mama nusijuokė 
visu balsu ir pasižiūrėjo į tėtį, 
kai aš taip pasaldau. Tėtis, 
nors ir nesijuokė, bet mačiau, 
ir jis norėjo garsiai kvatoti. 
Ir koks čia juokas? Pagaliau, 
tegul juokiasi, jeigu jiems 
taip juokinga. Gal kada ir aš 
galėsiu iš ko pasijuokti Gal 
kada ir aš galėsiu padaryti, 
kaip norėsiu, o kiti turės su
tikti su mano sprendimu.

— K% mama? — greitai 
paklausė Juozukas, atsitraukęs 
visai nuo lango.

Jam visada nesvarbu. Negi tu 
pats neturi galvos imt pečių?

Artinosi vakaras. Po trupu-

man pasirodė buvusi tokia 
trumpa, kad -negalėjau net pa
galvoti, jog iš tiesų temsta. 

Pažiūrėk tik čia: kiekviename Rodos, po pietų tik pasakėme 
name gyvena po kelis. Aišku, i 
ne viri yra mūsų draugai. Bet jau vakaras a|ėjo.
norint daugiau draugų turėti, 1 “ ““
visuomet galima.

— Tu net ir mane sugraudi

vienas kitam- keletą žodžių, ir

Juozukas, prasidengęs užuo
laidą žiūrėjo į gatvę. Pasižiū
rėjau ir aš, bet "nieko nema
čiau. Ir ką jisai galėttų ten

Man pasidarė linksma. Su
raukiau nosį, pasffiūrėjęs į 
Juozą, ir dar truputį tidtavį 

Man jo klausimas buvo iš parodžiau. Aišku, mama to ne-
tai liūdesio vietą pakeičia anksto aiškus. Jis visuomet matė. Juozas matė, bet tar būt
džiaugsmas, gal kitur taip nė- pasiklaus. Paskui darys be jo- jau daugiau nenorėjo su ma-
ra. Tėtis taip pat man pastaro- kių atsikalbinėjimų, kaip paša- nim šiandien kariauti. Visai
dė visai kitoks, negu visada. 
O dar taip neseniai, girdėjo
me, kaip abu kalbėjo pro aša
ras. Gal ką naujo sugalvojo?

— Žinote, ką mes sugalvo
jome? — linksmai paklausė 
mama

kyta. nieko nesakė. Nei mamai ne-
— Mes nusprendėme, —pa- skundė.

sakė mama, — kad nors kai- —Ir aš, mama, buvau per 
tais jaudinomės, kad neturime galvojęs, ar yefta mums į ten 
geresnio, didesnio Ir gražesnio keltis.— prisipažinau. Žinoma, 
namo, bet dabar, kai reikia su ano namo tai parduoti negali- 
juo skirtis, atrodo, kad buvo ma.

dyti. Judu greitai pamiršite 
ne tik šiuos namus, bet ir 
draugus.

— Aš tai jau nepamiršiu,— 
pasakiau. — Gal ten draugų 
ir turėsime, o gal ir neturėsi
me.

— Tai manai, kad ten nie
kas negyvena? — nusijuokė 
mama.

— Bet gal vaikų nėra, —at
sakiau.

— Aišku yra, — patvirtino 
mama.

— Aš jau sutikčiau vėl į tą 
pačią mokyklą eiti, jeigu nesi
keltame. Kaip nors susitvarky
čiau ir su mokytoja, — paša-

(Nukelta J 4 pet j V
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MŪSU StaittMA iyi
ėjo j galą. Liepos 29 iš Knjgn* 
hagenos išskridome į Londo
ną. Kelionės truko tik dvi su 
p»isp> valandos Sžnsžnjnmg T/m- 
done vfašhntyy\ kuris yra 
prieš Hyde Park, netoli Try- 
hnm Karalienes Di
džiosios laikais čia dang kata- 
likų “d*® už savo tikėjimą pa
tarti. Kas vakaras nueidavome 
į tą garsųjį Hyde Park pa
klausyti kalbėtojų, propaguo
jančių savo idėjas arba tiesiai 
išsakančių, kas juos kankiną. 
Yra tame parke ir Katalikiš
kojo Liudijimo GSdos jtieta* 
bet ties ja rinkosi nedaug

le liepos mėn., tad šis pirmas

ra proga tėvams ir vaikams

Henrikui VBL Tankūs

klausytojų, nors labai atidžių.
Londone išbuvome 8 dienas. ! 

Per tą laiką nepamatėme “vis
ko”, bet, susidarėme šiokį tokį 
vaizdą miesto ir lengvai pa
siekiamų apylinkių.

Britanijos sostinėje aukojau i 
Mišias šv. Jokūbo bažnyčioje. i 
Tai graži bažnyčia. Jo Eksce
lencija George Craven, West- 
minsterio arkivyskupo pagel-

Bažnyčios zakristijonas yra 
Ferdinand de Jong, vienas iš 
įdomiausių mano kelionėse su
tiktų žmonių.

P. de Jong labai domisi 
naujuoju apaštalavimu, kurio 
šiais laikais taip trūksta, šis 
apaštalavimas vadinasi “Tar
nybos Žygis”. Tai . krikščioniš
kos labdarybės savanoriškas 
darbas. Jo tikslas sudaryti ata
tinkamą kontaktą tarp senelių, 
prislėgtųjų ir vienišųjų, trokš
tančių, kad kas juos aplanky
tų, ir tų, kurie nori paaukoti 
šiam krikščioniškam darbui

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kHocydM 

Bedford, Mm*.
W0RC, 1310 kitocykles 

Worca*t«r, Mass.
Sekmadieniais

8 iki 8:30 vai. ryte
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks St.
BROCKTON 18, MASS.

Tel. JUniper 6-7209

ir sutraukė tūkstančius lanky
tojų. ’ 1LONDONO ORATORIJOS .. 

BAŽNYČIA
Rugpiūčio 3 aplankėme gar

siąją Brompton Road Oratory. 
Norėjau pamatyti kardinolo 
John Hehry Newman ir kuni
go Frederick William Faber 
apaštališkų darbų vietą. Kun. 
Faber, daugelio gražiausių an- ' 
gliškų giesmių kompozitorius, 
buvo pirmasis Oratorijos vir
šininkas, ten ir palaidotas. Pa
ti Oratorija yra didinga baižny- 

= čia, pradėta statyti^l^O rni ir 
konsekruota 1684 m. Nuo jos 
atidarymo iki 1903 m., kai 

,Westminsterio bažpyčia tapo 
katalikų katedra. 'Londono 
Oratorijos bažnyčia buvo cent
ru visų didesnių katalikų iš
kilmių.

Londono Oratorija yra pilna 
dėmesio vertų dalykų. Ypač 
mane patraukė mažas Koziels- 
ko Marijos altorėlis. 1940 m. 
jį slapta išpjaustė lenkai, rusų 
karo belaisvių stovykloje Ko- 
zielsk. Kai 1941 m. vokiečiai 
įsiveržė į Rusiją, jis buvo nu
gabentas į Maskvą, o vėliau 
su generolo Anderso daliniais 
pateko į Iraką, Iraną, Jeruza
lę ir Italiją, šiandien, jis yra 
maldos centru lenkų pabėgė
lių, kurie gyvena Londone ir 
kurių dvasinius reikalus šioje 
bažnyčioje, aprūpina lenkų ku
nigai.

SARGYBŲ PAKEITIMAS
Rugpiūčio 4 d., 10 vai. ryto,, 

nuėjome prie Buckinghamo 
rūmų pažiūrėti sargybų pakei
timo. Mažiausia 10,000 žmo
nių susirinko prie rūmų pa
žiūrėti šios kasdieninės cere- Bet Kanados LBZ Kultūros tokio įvykio rašytojai turi pa-

, vienos iš Londono Fondo Jaunimo dramos kon- grindo netekti pasitikėjimo
pramogų. Ji tęsėsi gerokai kursas baigėsi nelaukta staig- konkursų skelbėjais, o jeigu
virš valandos. Popietę pralei- mena: Nepriklausomoje Lietu- dar kartą pasikartotų toks ne-
dome tingiai be vaikštinėdami voje nežinia kieno iniciatyva taktas, tai LRD Valdyba įspės > 

bažnyčios sutikome mokytoją ?° miesta-- Jojome į šv. Petro paskelbtas Jury Komisijos po- rašytojus laikytis atokiau nuo ►

Įėjau neliūdėti pagalvojęs, 
kiek karalius Henrikas VIU 
padarė žalos Katalikų Bažny
čiai ir patiems x anglams- Ne
kartą savo viduje šypsojausi 
klausydamas, kaip koks nors 
katedros tarnas (maršalką) at
sargiai stengėsi įpinti mintį,

tėme išvažiuodami į Osford, 
kur yra pasaulyje išgarsėjęs 
universitetas, aplankydami 
garsią Warwick pilį ir bent 
trumpai pabūdami Stratfordon 
Avon, Shakespęaro gimtinėje.

Rugpiūčio 6, paskutinę mū
sų dieną Anglijoje ir Europoje, 
nuvykome į Štoke Poges šven
toriaus kapuose, kur Thomas 
Gray parašė savo nemirtingą 
Elegiją ir kur jis yra palaido-

Europą. Kai kuriais atžvilgiais

varginanti, tačiau ir atlyginan
ti. Turiu pasakyti, kad kontak
tas su istorinėmis vietomis 
mane atjaunina Aš pajutau 
knygų alkį ir norą dar kartą 
perskaityti tai, ką buvau skai- < 
tęs mokslo dienomis. Manyje 
gimė naujas susidomėjimas ! 

nuvažiavome į ma^ti kraštų ir^žmonių istori- i 
ją. Aš pajutau, kad turėjau < 
tikras atostogas, nes pakeiti- ; 
mas aplinkos, kasdieninių dar- ; 
bų ir kontaktas su kitais kraš- ;

Windsoro pilį, vieną iš karališ
kos šeimos gyvenviečių nuo 
normanų laikų. Šv. Jurgio kop
lyčia ištikrųjų yra architektū
rinis perlas. Apžiūrėję šią me- tais buvo poilsis. Mano sesuo 
niškai turtingą pilį, nuvažiavo
me į Runnymede, kur 1215 
m. bajorai privertė karalių Jo
ną pasirašyti Magna Carta. Ka
dangi jis nemokėjo rašyti, tai 
savo sutikimą išreiškė pridė- nas, tai keliauk. Kelionė žmo 
damas prie dokumento kąra- gų lavina ir apsaugo nuo su- 

. liškąjį antspaudą. Mūsų pasku- stingimo. . t

ir aš savo kelionėse pastebėjo
me, kad labai daug senų žmo
nių daro įvairias ekskursijas, 
šis pastebėjimas, atrodo, pa 
moko, kad jei nori būti jau-

----Lietuviu Rndiio Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

m/pii — 14V» kilocycies — Medforrt; Mass.
Kiekviena nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F KNEIŽIU1 — Utbuanian Radis Hour. 5* Cot- 
taxe St, Norwo«<l. Mass. Skyriai: Litiraairian Fnrniture Ce. —
O. Ivaškai. 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadvvay. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market. 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOutb Boston 8-4618 ar 
8-1844; KIridand 7-8533.

Prel. L. Mandelis.

kad Anglų Bažnyčia yra senes
nė, negu šv. Augustino atėji
mas, kuris įkūrė Canterbury 
vyskupiją. Ir gėrėjausi vado
vais, kurie teisingai aiškino 
reformacijos atsiradimą Ang
lijoj, kaip Henrikas VHI nusa
vino Katalikų Bažnyčios tur
tus, koks jis buvo nedoras ir 
kraugeriškas, ir vistik tas pats 
vadovas buvo anglikonų bend
ruomenės narys.

Šv. Alfonso dieną, pirmą 
rugpiūčio penktadienį, po pie
tų buvome Britų muziejuj, o

Rašytojv Draugijos pareiškimas
Literatūriniai konkursai rei

kalingi ir remtini: skelbėjams 
atneša laukiamų veikalų, rašy
tojams sudaro paskatą rašyti, 
suteikia progų patikrinti kūri
nio vertę, eventualiai gauti 
premiją. Tačiau kiekvieno kon
kurso pagrindinė sąlyga yra 
slaptumas. Slaptumo prasmė 
yra dvejopa: 1. Jury komisijos 
nariai, tik paskyrę premijas, 
gali sužinoti autorių pavardes, 
2. nepremijuotieji autoriai vi
suomenei neskelbiami.

konstatuojama, “kad nė vie
nas prisiųstas rankraštis nėra 
pakankamai literatūriškai ver
tingas ir sceniškas, kad ku
riam nors jų galima būtų skir
ti šią premiją”. Ir po šitokio 
sprendimo čia pat paskelbta 
visų konkurso dalyvių pavar
dės ir gyvenamosios vietos!

Rašytojų Dr-ja laiko, jog ši
tokiu viešu paskelbimu ne tik 
įžeidžiami visi konkurso daly
viai, bet kartu ir pažeidžia
mas slaptumo principas. Po

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
Transliuoja B stiprios radijo stoties WLOA, 155« kylocyries 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF LITHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, JV AIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.t
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografija’

Jums geromis sąlygomis padarys

Buvau labai sužavėtas šiuo de -muu uc 6 vaJ vakare įklausėme Mišių
Westminsterio katedroje. Šį 
erdvi bažnyčia buvo pilna ti- 

. kinčiųjų, apie 1000 asmenų 
priėmė šv. Komimiją. Išėję iš

Jong rūpesčiu savo broliais 
Kristuje, kurių skaičius,, žmo
gaus amžiui ilgėjant, didėja.

KO Aš PASIMOKIAU

. kelionių pasimokiau, kad iš- esančias netoli Wėstminsterio
mintingiausias ir naudingiau
sias būdas pažinti miestus ir 
šalis yra pasinaudojimas paty
rusių vadovų patarnavimu. 
Anglai, kurie buvo mūsų va
dovais, buvo tikri Encyklope- 
dia Britanica. Iš šių žmonių 
tiek išmokau anglų istorijos 
ir kalbos, kiek būčiau išmokęs 
lankydamas šešių savaičių kur
są vasaros mokykloje.

Aplankėme Londono Bokš
tą, šv. Povilo katedrą (angli
konų), Westminsterio abatiją, 
parlamentą, karališkąsias ark
lides, Nacionalinę galeriją, 
Wallac® kolekciją, Alberto ir 
Viktorijos muziejų, Tate gale
riją — viską stropiai apžiūrė
jome. Paskutinio sekmadienio

shire. Ji su maldininkais ke
liavo į Fatimą ir Liurdą. Jos 
vienintelis prašymas buvo: 
“Prašau, melskitės už Angli

ir šv. Edvardo bažnyčias, sėdžio protokolas, kuriame šitokių konkursų.

katedros, kur vengrų pabėgė
liai sekmadienį renkasi 6 vai. 
vakaro Mišioms ir gieda savo 
gimtąja vengrų kalba.

JAV mokytojų S-gos literatūros premija

VYT. MAŽELIS
gyv 422 Menabia Slr^ Ridgewoed. Brooldyn. N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4877

P. GAUBYS, savininkas

Amerikos Lietuvių Mokyto- premiją, šios premijos negalės >
jų Sąjunga skiria kasmetinę gauti. >

4. Premijuoto kūrinio, jei ►
jis dar būtų nespausdintas, ► 85—27 88th St.

250 dolerių premiją už geriau
sią vaikų ar jaunimo grožinės 
literatūros kūrinį.

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotrauka 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI, VA1-
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

Woodhaven 21, N. Y

vakare buvome puikiausiame 
Haydeno orkestro koncerte, 
kuris įvyko Alberto ir Viktori
jos muziejaus koncertų salėje.

HENRIKO VIII PAKLYDMflŲ 
PASEKMĖS

jos atsivertimą.” Tai, atrodo,
yra dominuojanti visų anglų PASKUTINĖS EKSKURSIJOS 
katalikų mintis. Jie meldžiasi Pirmas rugpiūčio pirmadie- 
už savo atsiskyrusius brolius ir nis Anglijoj yra “Bank Holi- 
seseris ir laukia dienos, kada day”, kažkas panašaus į mūsų
jie sugrįš į tikrąją Kristaus Darbo dieną. Sužinojau, kad įvertinti yra sudaryta premijas 
avidę. Anglijoj mokyklos užsidaro ga- spindėjų komisija iš Danutės

Augienės, Gražinos Tulauskai-
B , i tės - Babrauskienės, Aldonos

Šimaitienės, Prano Razmino ir 
Stasio Tamulaičio.

1- Premijos komisija vertins 
1957 m. išspausdintas vaikų ir 
jaunimo grožinės literatūros 
(apysakas, pasakas, poeziją, _ 
dramą, etc.) knygas ir tais 
metais parašytus, bet dėl da-

Kūriniams išleidimo teises autorius sutin- į 
honoraro * 
Lietuvių |

ka be papildomo 
perduoti Amerikos 
Mokytojų Sąjungai.

5. Paskutinė data 
įteikti yra 1958 m. sausio 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: B. Beleš- 
kienė, 6921 So. Claremont 
Avė., Chicago 36, m.

ALM S-gos Centro Valdyba

<BMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)

Td~- VI 6-2164
po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

. IŠĖJIMAS..

Lankydamas katalikų tikėji
mo paminklus, kaip Canterbu- .. . . ..... 1 TTT_ , . RENE COTT,.PrBBctaljM praHeatM, priėmė Amerikos legijono
iy, Rochesteno ar Westmins- Btstevns, kurie kas ie metai aplanko FnaeūsŲoJe kritoatus 
terio abatijos katedras, nega- dnmgas.

bartinių sąlygų neišspausdin
tus kūrinius tų autorių, kurie (atkelta iš 3 p.) I
juos prisius komisijai. Auto- kiau.
riai pasirašo tikrąja pavarde. Mama ir tėtis vėl nusijuokė Į

2. Už premijos komisijos P° šių mano žodžių. Žinoma. | 
geriausiu pripažintą kūrinį turėjau vėl daryti taip, kaip | 
skiriama premija nebus skal- man ^uv0 pasakyta.
doma tarp atskirų autorių. — Ką gi, iškeliausime į ten. Į

3. Knygos ir rankraščiai. Išeisime, o praėjusias dienas 
prieš tai laimėję bet kokią paliksime čia. Ten sutiksime

IR JŲ ŠEIMOS

I MICHIGAN FARM SŪRIS
Foliniam. Michigan

ĮSPĖJIMAS
Vėl teko pastebėti, kad kaikurios neatsakomingos firmos skelbiasi priimančios dovanų siuntinius persiuntimui 

į S. S. S. R. ' t
Jaučiame savo pareigą pranešti visiems tokių siuntinių siuntėjams, kad visi taip vadinami agentai ir subagentai 

uždaryti ir. siuntinius dabar galima siųsti tik per oficailias autorizuotas firmas, kurios turi Inturisto, Maskvoje, duotus
leidimus.

Apsaugojimui jūsų giminių Lietuvoje interesus ir jus pačius nuo perdėto mokėjimo įvairių rūšių tarpininkams,
pasitikrinkite, kad firma, kuria siunčiate jūsų

DOVANŲ SIUNTINIUS { LIETUVA. S. S. S. IL
siunčiate per atsakingą firmą, turinčią neabejotiną reputaciją ir kuri turi teisę priimti tokius siuntinius.

Mes esame tame biznyje daugiau dvidešimties penkių metų, kartu patys džiaugiamės dešimtimis tūkstančių pa
tenkintų klijentų. Kiekvienas siuntinys, atneštas ar atsiųstas į bet kurią mūsų įstaigą, kurių sąrašas patiekiamas žemiau, 
išsiunčiamas '__ ’ _ ______________ __ ___ . __

Tai sutaupo laiką ir pinigus, nepareikalauja jokių ypatingų mokesčių ar pelno.
Galite siųsti naujus drabužius, medžiagas, avalynę, odas, maisto produktus, vaistus ir t.t.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE

daugiau dienų. Naujų. Kitokių. 
Kas gali žinoti, gal jos bus dar 
geresnės už praėjusiąsias.

Dabar, kai prisimenu aną

nors daug dienų prakeliavo.
anos negalėjau pamiršti. Ji pa
liko, kažkaip pasislėpusi už 
dabartinių dienų, tačiau tokia 
aiški, tarti tik vakar pratekė
jusi pro mane. Rodos, ištiesęs 
ranką galėčiau dar ją paliesti 
ir susigrąžinti. O gal ir ne?

Nesistebiu per daug nė 
anų dienų savo galvojimu. Gal 
būt, nebe vienas fi jūsų taip

darni už savęs paliekame ne

jus esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mtch.

REIKALAUKITE TIK M1CBIGAN 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 Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INU. 
Vieninteliai šio airio gamintojai FOUNTAIN, MICB.

Aptarnavimui ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

69-19 53rd Avenae, Maspeth, N. T.

$51 Park Street, New Britais, Ceon.

Tel. TW 4-8467

Tel. BA 3-1342
JONAS JAKUBAUSKAS 
eet, BalttaMre, NHL TeL Let>gwood 6-2622

MEC1SLOVAS KAVALIAUSKAS
TeL Hyde Park 3-3975

GEORGE GALONAS
1446 Caniff, Delrolt, Mie9£ Tel. T. O. 8-7962 

STANLEY METR1CK
18M W. 47th SU ChltM*. BL Tel. Yards 7*8393

««,BL TeL Gfevehia 6-7743
AUAN STEWART716 Walnut St. 1991 Broadway 4102 Archer Avė. 6446 Mlehigan Avė, 1169 E. 71st St. Ellia Bldg. R<wm 10

• Philadelphia 6, Pa. 9 New York 23, N. Y. • Chicago 32, III. • Drtroit 10, Mieh. • Clcveland 3, Ohio # Boato*n*27, Masts. 
LOmbard 3-8456 LYceum 5-0000 FRemont 6-6399 TAahmore 5-7660 UTah 1-0607 ANdrew 8-8764^

saręs, ko naujoje vietoje ne
galime rasti.



I

Rugsėjo 26 šv. Andriejaus 
Darančios nataiDOse Philadel- 
phijoje, Pa., susirinko apie 50 
kunigų, kurių tarpe buvo at
stovai B Chicago, Pittsburgh, 
Proridenes, Hartford, *New 
York, Nevirk ir kitų apylin
kių. Tėvai pranciškonai ir ma-
rijonai turėjo savo atstovus, 
kurie dalyvavo posėdžiuose ir 
suvažiavimo nutarimuose.

Liet Kunigų Vienybės cent 
ro pirm. kun. J. čepukaitis 
atidarė suvažiavimo posėdį. 
Centro sekr. kun. dr. M. Ra* 
žaitis pakvietė į prezidiumą 
pirm. kun. J. Jančių, vicepirm. 
kun. B. Gauranskį ir sekreto*

pastovią stovyklą prie Detroi
to ir skatina steigti ir kitas 
jaunimo stovyklas kitosę vie
tovėse.
Kun. dr. A. Stanaukyno fondas

Amerikos lietuviai kunigai,
metų nuo šv. Kazimiero gimi;' 
mo, suvažiavimas nuoširdžiai 
kviečia lietuvius kunigus, pa- ______ ___
rapijas, organizacijas ir spau- niukyno didelį įnašą į Ameri- 
dą kuo iškilmingiausiai pa
gerbti šio vienintelio mūsų __  _________ ____
šventojo brangų atminimą. Kazimieriečių Kongregacijai,

Spmrdfl tvirtina ir palaiko jo vardu į-
steigtą fondą, kurio tikslas yra 
įamžinti šio tauraus dvasinin
ko atminima.

Blaivybė
Amerikos lietuviai kunigai 

pilnai pritaria blaivybės reika-

Turėdamas prieš akis lietu
viškos — katalikiškos spaudos 
didelį vaidmenį, suvažiavimas 
ragina remti raštais ir auko
mis savo leidžiamą žurnalą 
“Lux Christi” ir taippat yi-

kun. J. Čeponį.
Buvo svarstyta ir nutarta: 

Lietuva
Amerikoje gyveną lietuviai 

kunigai, giliai užjaučia paverg
toje tėvynėje kenčiančius, sa
vo brolius vyskupus ir kuni
gus ir pasižada juos dvasiniai 
ir medžiaginiai, paremti. Be to, 
suvažiavimas ragina visus lie-

”tuvius^ remti Vatikano radijo kunigų suvažiavimas . pripažįs- 
transliuojamą lietuvių kalba - ta didėTę“vėftiTjaunimo auk- 

lėjimui katalikiškoje — lietu
viškoje dvasioje ir dėl to pa
lankiai įvertina L. R. Katali
kų Federacijos suorganizuotą

čius bei žurnalus.
Kadangi spaudos biuras kol 

kas nesuorganizuotas tik dėl 
lėšų stokos, ir tai sudaro dide
lių spragą Kunigų Vienybės 
veikloje, suvažiavimas įparei
goja naują valdybą surasti lė
šų šiam tikslui

Stovyklos
Amerikos lietuvių katalikų

kos lietuvių

transliuojamą lietuvių kalba 
religinę — kultūrinę progra
mą.

Šv. Kazimiero jubilėjus
Kadangi 1958 sueina 500

ganizacijas bei spaudą uoliai 
skleisti blaivybės idėją.

Kunigų Vienybės istorija
1959 metais sueina 50 metų, 

kaip gyvuoja Amerikos Liet. 
Kat. Vienybė. Šiai sukakčiai 
tinkamai paminėti suvažiavi
mas įpareigoja Centro Valdy
bą pasirūpinti, kad iki 1959 
metų būtų parašyta ir išleista 
“Kunigų Vienybės Istorija”. 
Taippat raginami kunigai uo
liai remti jau rašomą“Ameri
kos Liet Katalikų Bažnyčios 
Istoriją”.

apie Kunigų Vienybę yra. pra
dingę, todėl prašoma Centro 
Valdybą sudaryti komisiją ar
chyvui tvarkyti.

A. L. Kat. Federacija
Kunigų Vienybė didžiai į- 

vertina popiežiaus Pijaus X 
paskleistą Katalikų Akcijos 
idėją ir dėl 'to remia A Liet. 
R. Kat. Federacijos iniciatyvą 
ir planus.

Seserys Kazimierietės
Suvažiavimas pilnai pripa

žįsta Seserų Kazimieriečių di
delius nuopelnus Kat. Bažny
čiai ir lietuvybei ir sveikina 
šią kongregaciją auksinio jubi- 
lėjaus proga ir ragina kunigus 
teikti jai moralinę ir materia
linę paramą.
Lietuvaičių Seserų Institutas

Kunigų Vienybė įvertina vi-^ 
sas lietuvybei išlaikyti pastan
gas, bet ypač su pasigerėjimu 
įvertina Liet. Seserų Instituto 
veiklą Amerikoje.

Šiluvos Marija
Amerikos lietuviai katalikai 

kunigai, gerai suprasdami lie
tuvių dedamas viltis į Dievo 
Motiną ir į jos globą sunkiose 
Lietuvos vergijos dienose, pri
taria Marijos šiluvietės kulto 
atnaujinimui ir ugdymui Ame
rikoje.
“Motinėlės" šalpos draugija
Nutarta atgaivinti “Motinė

les” šalpos draugiją ir prašo-
Archyvas ma visus ją paremti.

Kadangi daug dokumentų Sekretorius kun. J. Čeponis

1S VISUR
• Prof. Kazys Pakštas nuo 

rugsėjo pradžios persikėlė iš 
Washingtono į Ohio valstybę, 
kur profesoriauja, dėsto poli
tinę geografiją ir socialinius 
mokslus. Dabar jo adresas 
yra: 616 North 5th St., Steu- 
benville. Ohio.

rūmuose, 111 
šaukia pirmąjį

BANDOMA Venffuard 72 pėdų raketa Horidoje.

BALT1MORES ŽINIOS

KAI PL'SSERYS vienu metu susilaukia kūdikiu, ju vyrai žiebiasi 
cigarus (Los Angeles. CaU. ' ■

TAMAQUA, PA

to klubas Kovas net iš Montre- 
ajio. Aišku, kad visi norėsime

Koncertų sezoną šiemet De
troite atidarė studentai ateiti
ninkai rugsėjo 7, sutraukdami išvysti tą legendą, apie kurios 
nemažą būrį meno pajėgų ir įdomų pristatymą žiūrovui jau 
arti 400 klausytojų. Daugelį 
džiugino faktas, kad ir jauno
je kartoje dar randasi lietu
viškos dainos, lietuviško žo
džio gabių perdavėjų.

Spalio 13 d. 4 vai. popiet 
Holy Redeemer auditorijoj re
gėsim K. Borutos “Baltaragio 
malūną”, kurį atgabens spor

Atsisveikino kun.
Leoną Peciukevičių

Sv. Juozapo parapija Maha- 
noy City, vadovaujant kun. 
kleb. P. česnai ir organizuo
jant šv. Vardo ir sodaliečių 
komitetui, surengė gražų atsi
sveikinimo pobūvį buvusiam 
vikarui ir dvasias vadui kun. 
L. Pečiukevičiui. Apie 300 pa- 
rapiečių ir svečių susirinko 
didžiulėj Lakevvoodo salėj prie 
papuoštų stalų rugsėjo 22. 
Vincas Anceravičius ir Joana 
Bobbin atsisveikino ir padėkd- pamiršti nes kas savaitę pra- 
jo šv. Vardo ir sodaliečių var
du. Parapiečių vardu kalbėjo 
dr. T. J. Tacelauskis. iškelda
mas svarbų kunigo mokytojo 
uždavinį auklėjant jaunimą. 
Kunigas L. Pečiukevičius su
gebėjo parapijoj dirbti su jau
nimu ir kitomis draugijomis. 
Linkima jam dirbti tą patį sėk
mingą auklėjimo darbą aukš
tesnėj berniukų mokykloj, ku
rion paskirtas. Kun. kleb. P. 
Cesna apibudino savo buvusio 
vikaro veiklą parapijoj per 5

metus. Palinkėjo ateityje taip 
pat dirbti katalikybei ir lietu
viškumui, kuriems jis tarnavo 
šioj apylinkėj, ypač rengiant 
Lietuvių dieną. P. C. Radzevi
čiūtė. pianu skambinant p. R. 
Koncevičiūtei. padainavo solo 
“Giedu dainelę”. Florencija 
Kralik ir Bernardas Baranosky 
įteikė dovanas. Programai va
dovavo mokytojas J. Pilkonis.

Kun. L. Pečiukevičius karš
tai visiems padėkojo už bend
radarbiavimą. Jis negalėsiąs to

važiuoja miestelį ir gali juos 
prisiminti. ’ 
klebonui už 
mą ir gražius linkėjimus.

Katalikai
(Atkelta iš 3 psl.)

Jungtinėse Valstybėse 20%.
Trisdešimt trys kraštai turi 

daugiau kaip 90% gyventojų 
katalikų, šešiuose kraštuose 
katalikų nėra: Grenlandijoje. 
Afganistane, Tibete, Mongoli-
koje...

• Vatikano bibliotekos ir 
archyvo direktorium paskirtas 
kardinolas Tisserant vietoj 
kardinolo Mercati, kuris mirė 
rugpiūčio 22.

tiek gražių atsiliepimų girdėta. 
Reikia gi pagaliau ir savo 
sportininkus paremti, o kad į- 
domu tolimus vaidintojus iš
vysti, nė kalbėt nereikia.

Neprabėgs nei savaitė, kai 
Detroite skambės lietuvių pa
sididžiavimas — auksabalsts 
tenoras Stasys Baranauskas, 
neseniai grįžęs iš Italijos. Su 
juo dainuos dar Detroite ne
girdėta Monika Kripkauskie- 
nė. Jiem akompanuos prof. VI. Spalio 26 estai, latviai ir 
Jakubėnas. detroitiečiam ir ži- lietuviai Tarptautiniame In-
nomas, ir mielas. Koncertas stitute rengia pabaltiečių kon-

Dar tebeskambės Baranaus
ko arijos ausyse, o jau kitas 
svečias iš Clevelando detroi- 
tiečius kerės. Sekmadienį, spa
lio 20. Detroito Liet. Kultūros 
klubas rengia Andriaus Kupre
vičiaus koncertą.

Spalio 26 estai.

įvyks spalio' 19, šeštadienį, 7 
vai. vakare Hispanos Unidos 
salėj. Jį rengia Balfo 76 sky
rius. Po koncerto bus ir šo
kiai. ir bufetas. Išgirsti puikų 
koncertą, pasišokti, pasilinks
minti, o tuo pačiu paremti sa
vo vargstantį brolį progų ne 
taip dažnai pasitaiko. Tikra, 
kad detroitiečiai šią progą gra
žiai išnaudos.

certą.
lapkričio mėn. jau savi vai

dintojai, Ž. Arlauskaitė - Mik
šienės režisuojami, suvaidins 
Fuldos “Mokyklos draugus *.

40 valandų atlaidai
mūsų bažnyčioj bus spalio 

20—22 d.d. Pamokslus sakys 
vienas iš tėvų saleziečių. Visi 
parapiečiai prašomi uoliai at
laiduose dalyvauti.

šv. Alfonso
parapiniam chorui ėmė va

dovauti C. Chapelle. Po vasa
ros pertraukos choras pilnai 
pradeda savo veiklą. Jis reiš
kiasi sekmadieniais per sumą 
bei per kitas didesnes bažnyti
nes šventes. Visi, kurie turi 
tinkamą balsą, raginami jung
tis į choristų eiles.

Juozas ir Stasė Kasinškai
vedybinio gyvenimo 25 m. 

sukaktį paminėjo spalio 6. Jų 
intencija padėkos mišias atlai
kytos 11:30 vai., o popiet Lie
tuvių svetainėj įvyko pagerbi
mo vaišės, kur susirinko daug

giminių, prietelių ir pažįstamų 
palinkėti skaidrios ateities.

Parapijos vakarienė,
kuri įvyko spalio 6 mokyk

las salėj, praėjo labai sėkmin
gai. Kleb. prel. L. Mendelis 
Visus svečius pasveikino, o 
kun. A: Dranginis, vakarienės 
rengimo pirmininkas, nuošir
džiai padėkojo talkininkam ir 
talkininkėm.

Dr. Adomui Laskauskui
pagerbti puota buvo suruoš

ta rugsėjo 29 Liet, svetainės 
kleviniam kambary ‘ 70 am
žiaus proga. Daktaras savo sri
ty aktyviai yra reiškęsis Lietu
voj. Iš Vokietijos atvykęs į 
JAV dėl vyresnio amžiaus me
dicinos nepraktikuoja.

Linksmą šokių vakarą
spalio 18 rengiasi ruošti 

Kat. Jaunimo organizacija — 
CYO. Visą jaunimą, ypač ne-

.. ... ............... . . T. priklausanti organizaciją! nuo- 
JvW«,,n® .slįm®. Kun. kviečia atsi|ankvti ,

kleb. Klemeflsas Batutis minės jokius bei susipažinti. ’ '
savo kunigystes 2d metų jubi-

• Detroito Kultūros Klubas 
spalio 13, 4 v. p. p. Tarptauti
nio Instituto 
Kirby Avė.,
rudens Klubo susirinkimą. Pa
skaitą skaitys Tėv. Tomas Žiū
raitis tema ‘Lietuviškosios kul
tūros, darnos principai”.

~ e-Lietuvaičiu— benediktinių __ 
vienuolyno namą ir koplyčią 
rugsėjo 28 pašventino Man- 
chesterio. N. H., vyskupas M.
F. Brady. Naujasis vienuoly
nas yra 4 mylios nuo Man- 
chesterio, N. H., ir 50 mylių 
nuo Bostono, gražioje kalvo
toje vietoje. Tuo tarpu vienuo
lyne yra tik dvi seselės —mo
tina Rafaelė ir sesuo Alfonsą. 
Namą-su trobesiais ir žemės 
apie 30 akrų jos nupirko tik 

^rugpiūčio mėn. Vienuolynas 
pavadintas Taikos Karalienės 
vardu. Vienuolyno adresas: 
Regina Paeis. Wallace Rt., 

"BedfordrNMf^^
• '• . - - t.f -

• St. Lozoraitis pasiuntė 
sveikinimus kardinolui F. 
Spellmanui jo 25 vyskupystės 
sukakties proga ir prisiminė 
jubiliato didelį palankuma Lie
tuvos laisvės bylai. Dėkoda
mas už pasveikinimą., kardino-

' las teikėsi priminti, kad jis 
prašo Dievo palaimos Lietuvai 
ir sveikintojui.

• Atitaisymas. Darbininko
70 nr., spalio 1. Worcesterio
korespondencijoje, kur rašo-

Ypatingai dėkojo lieju spalio 30. Tą dieną bus 
bendradarbiavai- aukojamos padėkom misios. Pa

Lietuviu 154 posto
nariai jau seniai planuoja 

rapijos komitetas rengia su- Įsigyti savo namus ir eilė me-
Išleistuvėse dalyvavo kelios kakties pobūvį lapkričio 3 šv. Įb teUjia lėšas, ruošdami 

dešimtys kunigu, atsisveikinu- Jeronimo parapijos salėj. Iškil- Į™™ parengimus. Spalio 
šio tėvelis ir sesutės iš Phila- niin£a suma blls lapkričio 3 d. sekmadieni. Town Hali 
delphijos. pažįstami, draugai. 11 va* *

Šio pobūvio proga buvo 
išleista graži programos kny
gutė su nuotaikingai besišyp
sančiu kun. L. Peciukevičium. 
Nors jis gyvena ir dirba dabar 
grynai amerikoniškoj aplinkoj, 
bet savaitgaliais atsigaivina 
lietuviškumu šv. Jurgio para
pijoj Shennandoah. Pa., ir 
kiek galėdamas prisideda prie 
lietuviškos veiklos.

Atvyksta vyskupas. Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapiją 
vyskupas lankys spalio 14 d.

ma apie apskričio suvažiavi
mą. įsibrovė korektūros klai
da. Ten parašyta: Tikimės su
laukti Vasiliauskienės iš Law- 
rence. Mass.. o turi būti—Va- 
siliūnienės.

IEŠKOMI

• Jono, Adomo, Karolio ir 
Antaninos Morazų ieško Ona
Morazytė. gimusi Budos kai
me. Butrimonių valšč.. Aly-

ruošia kepsnių užkandį —Bali 
Roast. Pradžia 1 vai. ir tęsis 
ligi 6 vai. Šitoks jų parengi
mas yra jau 10 iš eilės. Lie
tuviai kviečiami atsilankyti ir 
tuo paremti saviškius legio
nierius.

Mūsų mirusieji
Juozas Tauroza. senos kar

tos lietuvis, staiga mirė rug
sėjo 30. Po gedulingų pamal
dų šv. Alfonso bažnyčioj.. pa
laidotas spalio 3 Loundon ka
pinėse. Ūko jo brolis Jeroni
mas.

Pranas Dubinskas taip pat 
senosios kartos mirė bedirbda
mas rugsėjo 30. Jo giminaitis 
kun. A. Dubinskas. šv. Petro 

zuotas jaunimo dienos para- Par klebonas, atnašavo už ve
das ir vakare puikus koncertas bonį mišias savo bažnyčioj. 
— US Army First Field Band.
Spalio 3 buvo milžiniškas pa-

taus apskr. Atsiliepti arba pra
nešti: Alex Gvazdauskas. 131 
Sunnyside Avė.. Waterbury.
Conn. /

Marijona Kuskaitė, duktė
Aleksandro. gyv. Kvėdarnoje. 
Šilalės rajone, pagal pirmąjį 
vyrą Tamulevičienė. prašoma 
atsiliepti Kaziui Kavaliauskui.
1428. S. 49th Court. Cicero.
111. Yra žinių iš Lietuvos.

• Ona Norbutienė, duktė
Juozo Rubio. gyvenusi Nest-

Miestelis skęsta 125 metu 
sukakties minėjime. Rugsėjo 
27 — spalio 5 dienomis visa 
Tamaųua atrodė indėniška. 
Gatvės ir namų kiemai bei aik
štės buvo virtę indėnų palapi
nių miestu. Visi gyventojai ir 
kaimynai dėvėjo minėjimo 
ženklą, daugumas indėniškus 
drabužius, plunksnas, dažėsi 
veidus. Žymiausi minėjimo įvy
kiai buvo rugsėjo 29 — pa
maldos iš ryto ir vakare religi
nis koncertas. įvairių bažnyčių.

10:30 vai. ryto. Suteiks sutvir- kurių tarpe gražiai pasirodė ir 
tinimo sakramentą vaikučiams katalikų šv. Jeronimo vyrų 
ir suaugusiems. Parapija uo- choras, vad. kun. C. Siegele. 
liai rengiasi toms iškilmėms.

Didėja choras. Parapijos 
choras auga savo narių skai
čiumi. Parapijos kunigams pa
raginus, prie choro prisidėjo 
apie 10 naujų narių. Ypatingai radas su dovanomis virš 0100O. 
chorui trūksta vyrų balsų, bet 00. b didžiausias su $4000.00 

dovanomis — spalio 5. daly
vavo daugybė orkestrų. Iškil
mių vietoje lietuvės moterys 

su užkan-
Rasa

Rugsėėo 30 buvo gerai organi

ville. III., prašoma atsiliepti 
dėl žinių iš Lietuvos. Rašyti; 
Kazys Kavaliauskas 1428 S. 
49th Court. Cicero. III.

Palaidotas spalio 4 dieną Na
tional kapuose. Jonas Obelinis

Džiugu, kad įvairios organi- chorui trūksta vyrų balsų, bet 
čia padeda 

šv. Vardo draugija. Chorą mo
ko sės. M. Dovida, CJC.

40 vai. atlaidai bus spalio turėjo savo stalą 
20—22 d.d. * -----

zacijos stengiasi dubti gerus ir jų atsiranda, 
parengimus. Didžiausia jiem 
padėka tebus gausus detroitie- 
čių atsilankymas visuose kon
certuose, vakaruose. P. Natas džiais.

ALRK Federacijos stovyklai, 
kur šia vasarą jau stovyklavo 
mūsų jaunimas, po 100 dol. 
paaukojo Rožė šoinkaitė ir dr. 
Vytautas Vygantas. Abu iš 
Brooklyno. N. Y. ' t .

i
 Reikalinga lietuvių parapijoj* Į 

klebonijai. Viskas moderniš-1 
kai įtaisyta, darbas lengvas.

* atlyginimas geras’ gyventi .
J kambarys patogus. . s
* Rašyti Darbininke ?
v ' Administracijai ;
L _____________

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS
19S7 SPALIO 20 - MARIANAPOLYJE, THOMPSON, CONN.
•11 vai. Mišias aukoja kun. Jonas Jančius, M.I.C., 
T Tėvų Marijonų Provincijolas. Pamokslas.

‘ (Išpažintys klausomos nuo 10:30 valandos)
• 12 vai. Pietūs. -

{ Seimą visus kviečia atsilankyti

■■ '• % - ■ .

: • 1:30 vai. Registracija; atstovų ir svečių.
• 2 vai. Seimo ^posėdis. ■"
• 5 vai. - Seimo užbaiga. Palaiminimas.

Kolegijos Rėmėjų Valdyba ir Marianapolio Tėvai Marijonai

■a

■L ■s.

y



VYT. BELECKAS savininkai

1883 MADISON ST

Paid

EVergreen 8-9794

H. W. MALĖ - FEMALE
NAŠIU IA, N. H

REAL ESTATE

senumo.
GENERAL INSURANCE BROKER

RELIGIOUS GOODS

VIENINTELIS

KINKOJE

NAUJI
DISPLAY

YOI ARE INVlTEDVilniaus.

VIRTUVAI

Reikia tik Įstatymą suprasti

ARTHRITIS
DA-10

937 <;rand Street 
BROOKLYN 11. N. Y.

SPAUSTO ORO PTSTl’VO 
imSVIUAN

120 kartu. Norėto tuos

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Juozas Andriir
nedžiugiai”! Ar nebus ta ”mū-

PRANCŪZIJOJE (Iristone Jei-
Hmm įJrntMTUhAO* Del o

tuojau mirė, o dar vienas var
au begyvens.

<n*Mte ni'rinmis kainomis medžiagų
drabužiams.' odų ir kitokių daiktų siuntiniams.

(MONTUOTAS DUJINIS KAITINTO! ’iS 
DEšINME AR KAIRfiJE PŪSIME

GALIMA GAUTI 
10” MODELHJ

Munufocturers of a complete line of 
gos rangės for over 37 years

ELEKTRINES IAIKKODIS 
IR LAIKO NUSTATYTOJAS

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Kaip praėjusią savaitę visa 
Amerika atšventė spaudos sa
vaitę, tai šios savaitės Darbi
ninkui noriu pateikti tai, kas 
man labiausiai patiko mūsų 
spaudoje iš praėjusių savaičių.

NEU ARK. N. J.—Mltchel *.*452 
tš»unt;n»ni persiumhami >u Fatcels to Russia. Ine. leidiniu >

Turėdami dėkingą istoriją, 
gražiausią ir seniausią kalbą, 
gražias dainas, turime džiaug
tis, kad esame lietuviai. Nėra 
dar didelė garbė mokėti tik 
angliškai, nes beveik visas pa
saulis tą kalbą kalba,' bet mo
kėti seniausią ir gražiausią 
kalbą — tai jau ne betkas ga
li. ir garbė tam, kam ji gimto-

PACKAGE ENPRESS €0
III MARKET >T

Grigaičiui ir Šimu- 
; svarsto, kada 
iškrisiąs iš val- 
‘Negirdėjau, kad 
būtų valdžioje.

, Kulinarija potarnfleoje
Mūsų polemikai, kai neran

da žodžių savo priešininkui 
kaip kitaip užkirsti, griebiasi 
virtuvinių arba kulinarijos ter
minų. Pavyzdžiui:

“Bloga, kai rašytojas savo 
mintis patiekia neaiškiai iš
reikštas, nedavirtas, tarsi ko
kią neįkandamą šikšną. Tačiau 
iš .kitos pusės irgi nėra gera, 
jei ima skaitytojus maitinti 
vien kokia košyte. “baby 
food” — taip jau visa sugro- 
muliuodamas ir į burną įdė
damas, kad nieko nebelieka 
kramtyti”. (A. Tamošaičio at
sakymas A. Gražumui “Laiš
kuose Lietuviam” Nr. 8).

“Paties nesuvirškintą miš
rainę, Įvyniotą į majakovskiŠ- 
kus skudurus... pateikia šio 
dienraščio skaitytojams (Gedi
mino Galvos atsakymas V. Sir
vydui Drauge rugsėjo 23).

NEPRIIA’GSTAM A.S 
KEPTUVO UŽDEGIMAS

STENO-TYPIST
Light dietation reųuired 

Accurate typing 
Good salary 
5 Day week 

hospitalization program.
Eseellent working conditions. 
Prefer girls living N. or N.W. 

Sterling Bolt Co.
363 W. Erie St.

NukSES—R. N. 
Malė or Fenaal®

Newly organized small research 
vvard, exclusively. Excellent pay- 

educationally stimulating, interest- 
ing and pleasant working condit

ions. HO 4-7500. Ext. 280. 
Gregdmoor Institute For 

Psychobiologic Studies.
Oueens Village 27. N. Y.

Prancūzijoje miestelio Mou- 
gms burmistrui nepatiko, kad 
miestely yra “gyvulių namai”, 
kuriuose laikoma 80 šunų ir

by Neit McCormick
Does your Rosary become a mena- 
tonous repvtitk.n v.-ith distraction. 
Eliminate all thls v.-ith the. nciv 
booklet "The Rosary”. A bead by 
hend story of the Life of Oi r Lady 
from her only childhood to her co- 
ron-tion in hearen. Get ivrapped fo." 

Xmas Gift. At Your Religious
Dcaler or

Serui 25c Per Copy to:
Cha mėli PuMishing Co. 
Oakdale. Long Island. N. Y.

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

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios 100 metu sukakties mi
nėjimas Įvyks spalio 27 d. Mi
nėjimas prasidės bažnyčioje 
10 vai. ryto iškilmingomis šv? 
Mišiomis. 4 vai. popiet miesto 
salėje, Springs St. bus meninė 
dalis ir ta proga parapijos su
ruošta vakarienė. Į vakarienę 
numatoma pakviesti mūsų die
cezijos - vyskupas, New Hamp- 
shire gubernatorius, senato
riai, majoras, apylinkės lietu
vių parapijų kunigai, vietiniai 
klebonai ir kiti garbingi sve
čiai.

Grace Kelly vyras — 
netikras karalius

Maceratos universitetas, Ita
lijoj, suteikė daktaro laipsni 
Augustui Olivero (iš Torino), 
kuris diplominiam veikale i- 
rodė, kad Monako princas Ra- 
nieri nėra tikras — teisėtas 
to krašto valdovas. Jaunas 
mokslininkas, remdamasis is 
toniniais dokumentais, princo 
kilmę išvedė iš pašalinės gimi
nės, senais laikais nusikraus-

09 JamakaiAve. Woodhaven. 21
Vlrginia 7-4477

Vakarienės metu programą 
išpildys Onos Ivaškienės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
iš South Bostono. Vakarienę 
žadama paruošti gerai ir ska
niai. Bilietas i vakarienę vie
nam asmeniui 3 dol. Bilietus 
galima gauti klebonijoje arba 
pas platintojus.

Tąatmis šokis yra vienas iš 
gražiausių mūsų liaudies pali
kimų. Lietuviškas Šokis! at- 
slrteMga lietuvių būdą, jų pa
pročius, jų kultūrą.

Lietuvių kultūrą reikia 
skleisti ir svetimtaučiams, kad 
jie suprastų, kas yra Lietuva 
ir kokie jos gyventojai Vienas 
iš priemonių yra tautinis šo
kis. šį būdą pasirinko tauti
nių šokių < grupė “Grandinėlė” 
Clevelande.

Prieš ketverius metus tryli
ka mergaičių, atstovaudamos 
Clevelando lituanistinę moky
klą, sudarė tautinių šokių gru
pę, kurios mokytojas buvo 
Liudas Sagys. Dabar grupė tu
ri apie 50 mergaičių ir berniu
kų šokėjų. Per tuos keturius 

“metus “Grandinėlė "atstovavo 
lietuvius pas svetimtaučius ir 
daug kartų pasirodė lietuvių 
visuomenei.

Sekmadienį, rugsėjo 15, apa
tinėje lietuvių salėje buvo 
“Grandinėlės” metinis susi
rinkimas. Pereitos valdybos 
pirmininkė Aldona Balčiūnai
tė pravedė susirinkimą ir pa
teikė “Grandinėlės”- nuveiktus 
darbus ir planus ateičiai. 
“Grandinėlė!’, lurėjusi 61 pasi
rodymą svetimtaučiams ir lie
tuviams ne vien Clevelando, 
bet ir kitose lietuvių kolonijo
se, net Kanadoje. Didžiausias 
darbas šiais metais buvo ruo
šimasis tautinių šokių šventei 
Chicagoje. “Grandinėlė” labai 
smarkiai ir stropiai jai ruošė
si. “Grandinėlės” vardas labai 
aukštai iškilo šventėje, kai 
buvo pašokta “Sadutė”, žino
ma, visas nuopelnas eina L. 
Sagiui, kuris išmokino šokė
jus. Šiais metais “Grandinėlė” 
galvoja smarkiai ruoštis nau
jus šokius naujoms progra
moms ir pasirodymams.

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 val i vakaro 
Šeštadieninis nuo 9 vai. ryto ir 1 vai. po pietų. 

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba angliškai 
Netoli Pennsytvanijos gelžkelio stoties Newarke

Aišku, ne valdžioje!
Komunistinė “Vilnis”, pri- 

kišdama 
eini, kam 
Chruščiovas 
džios, rašo: 
Chruščiovas
Tad kaip jis galės iškristi iš 
kur nors, kur nėra” (L Joni
kas, Nr. 212). Tikra tiesa pa
sakyta. Nė Stalinas, nė Malen- 
kovas nebuvo valdžioje. Nie
kur valdžia to nedaro, ką jie 
darė ir ką tebedaro Chruščio-

TALARSKI
FUNERAL HOME

MASDA CORP
F.v-tarive Vbolesale Dirtribvter* 
355 Frrlinidrayac* Ase.
Newark, N. J

CONVALESCENT AND 
RĘST HOME

For Elderly People 
Excellent care. Good food 

Reasonable rates, 
Day and Night Service 
Beautiful Surroundings 

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

NUEIKI PAS VHfi’OIS PARDAVĖJĄ 
Mokėsi lik $1.52 saulėje <

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

The RGATORUN SOCIKTY
A Mass Tx*ague for the 
Living and the Deat

Sincc Junc 291 h, 1858
Object to provfcic you a stea- 

dy means of giving spiritual help 
i<> the Senis of your dear Depart-

LAIDOTUVTV DIREKTORIAI
3M Maple Avenne, Hartford. Coob

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

Draudimo reikalais, taksy (Inrome 
Tax) paruošimui, riotoriniy doku
mentu tvirtinimui

nepasiliko, o grįžo Kanadon 
“gvventi nelaimingai, gyventi

Lietuvos: Kelmės, Marijampo- 
Tokie miestai 

stovi žinios pradžioje. Tai reiš
kia. kad iŠ ten skelbiamoji ži
nia perduodama, kaip tai pa
žymi visi didieji laikraščiai, 
korespondenttai ir agentūros.

Sulasė: Žv. BoPastogis

•elebrated EVERY DAY for the 
cclebmteit EVERY DAY fr the 

Souls of Depnrtcd Members and 
for ihc intentions of th^ Living 
mombera < Thls ohligntlon is as-

NATIVITY B. M. V. PAR.
Sunday Open House 
12:30 to 5:30 P. M.
7258 S. ALBANY

5 kamb. mūrinis namas, kam
pas; 5 metų senumo. Beržo 
virtuvės kab.; cer. plytelių vo
nia; su šildytuvu ir šaldytuvu;
2 auto garažas. Parduodamas 
dėl ligos.

$21300 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 ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

naudai. Belieka, ar po 200 
f ranki) mokėti-ar “namus” už* 
daryti.'

Parapijos kunigai maloniai 
kviečia visus lietuvius ir sve-

Po pirmininkės pranešimo į 
šokėjus prabilo A. Kasulaitis. 

čius gausiai minėjime ir vaka- jis pateikė kelias mintis, ko-
rienėje dalyvauti. P. S. dėl turime išlikti lietuviais, čiusios iš Italijos.

Chamber maids 
Wanted

8:30 AM to 3:30 PM.
5 day veek.
Apply _ 8-io AM; 4-6 PM 
Mrs. Brovvn. Yale Club, 49 E. 
44th St, NYC.

Į naują valdybą išrinkti: 
pirm. Andrius Šembergas, vi- 
cepirm. Kęstutis Žygas, sekre
torė Mirga Mazoliauskaitė, iž
dininku Gintautas Neimanas.

Toliau tarė žodį buvęs litua
nistinės mokyklos vedėjas A. 
Tamulionis. Jis palinkėjo šo
kėjams taip puikiai dirbti kaip 
iki šiol, ii* išlikti lietuviais.
* Iš afeilankiūsių -tėvų žodį 
tarė Ą. šembergienė, linkėda
ma L. Sagiui ir šokėjams ne
pavargti savo gražiam darbe.

Susirinkimui artėjant prie 
galo, Į šokėjus prabilo moky
tojas Liudas Sagys. Jis padė
kojo už viską, ką šokėjai pa
darė iki šiol, ir paprašė, kad 
jie būtų stropūs lankydami 
repeticijas.

Po vasaros atostogų “Gran
dinėlė” vėl stoja darban, mo
kydamosi šokių, kuriais ir to
liau skelbs Lietuvos vardą 
svetimtaučiams ir ragins lietu
vius nesiliauti jų darbe Lietu
vos išlaisvinimui.

Jūra Gailiušytė

Skaitydamas kai kuriuos 
mūsų patriotinius laikraščius, 
sužinai, kad ir jie žinias gau 
na betarpiškai iš okupuotos

sas”. leidžiamas Kanadoje, ap
rašo. ką Tarybų (atsiprašau, 
Tarbu) Lietuvoje matė ir gir
dėjo “mūsų delegacija”, atseit, 
tam tikro plauko lietuvių, ku
rių vardu- Šiauliuose Algirdas 
Grinkus tarė: “Gyvenate lai-

su delegacija” pasimokiusi iš 
kelionės Lietuvon mūsų sene
lių patarlės: “Geriau aplinkui 
mylią, negu tiesiai į skylę”.

■tnedžiasjas. vaistus ir t.t.
Siunčiame maiMo produktu*, naujus ir įlėvčtm drabužiu*. 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI 48 VALANDŲ BftGYJE
— Siuntėjui įteikiamas paSto pakvitavimas apie išsiuntimą. — 

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

Siuntėjos gauna asmenišku* gavėjo pakvitavimus.
VISI SIUNTINIAI SICT.ClAMI SU .TAU APMOKĖTU 

MlTTi:, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIEC1AMS!

mus” uždaryti. Bet jų valdyto
jas pasipriešino, pasiremdamas 
atitinkamu įstatymu. Teismas 
išsprendė bylą šunų ir kartu 
naudai. Tada burmistras, pasi
remdamas potvarkiu apie mies
to ramybe, uždraudė šunim 
loti ir kalėm kniaukti. Pastatė 
dar sarga netoli to žvėryno, 
kad registruotų kiekviena sn- 
loiima ir miauktclėjima. Ir už 
kiekvieną skyrė po 200 frankų 
(50 cn.1, pabaudos. Kačių ir 
šunu globėjas .šaukėsi teismo. 
Bet teismas priteisė burmistro

Mtimed iii perpetuity by the Rc- 
dcinptorist Fathenu.

Obllgnlion Pprpetunl inember- 
ship. Siipond — $10.00.

Free Poor Snuln Nnrrm 
Booklet upėn reųuert

Addrens all o>mmunici»tk>rw to 
REV.

cmuni
REDEEMKR 

m T. TMrt ML 
New Y»rk •, N. T.

Money ręcetvtd frnm Purgator- 
itin Sudėty vili be ueed for the.

mingai, gyvenate džiugiai” (L. 
B.. 1957 rugsėjo 13). Bet vis Gyvybės apdraudimas — TRAVELLRS INS. CO.. Hartford. 

Connecticut

to join with the Sisters of Ropar- 
ation of the Congregat ion of Mary 

in ihaking a monthly novena in 
Honor of the Miraculous Infant 

.lesus of Priigue. A Novena will be 
held in the Convent Chapel from 

the First to the ninth of every
monrh.^Seml your intentions which 

will be placed at the Shrine of 
the Infant Je us during the

( ongregation of Mary 
14S West Uth St.

Nrw York II, N. Y.
sent lipo n reųuest.

LEADS
AGAIN!

1 RIGHT
lt s Exclusive!



.■ .įA --r-'~ ■■ -« t'.' ir'-Rrf menynese ukm metais L«aivi- 
jos sostinėje Rygoje, & m. 
lapkričio 9—10 Chicagoje yra 
rengiamas minėjimas

Basko pavedami minėjimą 
organfmoja vidurinių Vakarų 
Sporto Apygarda. Komitetą 
sudaro: dr. S.Biežis — pirm., 
S. Daunys. — vicepirm., j. 
Vaičiūnas ir A lingytė — se
kretoriai, V, Adamkavičius —•_ 
harys varžybiniams reikalams,
S. Šulaitis ir A. T. Antanaitis 
— narui spaudos* ir informa
cijos reikalams, Z. Daflidka —
iždininkas ir A Vatonis — na
rys. Bus pagerbti Lietuvos 
krepšininkai — laimėtojai ir 
įvyks 4 pajėgiausių dabartinių 
krepšinio komandų turnyras.

Lietuviškoji visuomenė yra 
kviečiama suteikti šiam minė
jimui tinkamą dėmesį! Faskas

------- -;----------------------------- respondenciniame šachmatų 
lošime (Chess Review ir CCLA).

^ŠACHMATAI Povilas Vaitonis, Kanada, 
tarpzoninėse pirmenybėse Šve
dijoje 1952, sužaidė lygiomis 
su Vokietijos meisteriu Un- 
zickeriu. čia tojUpartija. Bal
tais lošė Vaitonis, juodais Un-

Veda K. Merkis

Illinois šachmatų pirmeny
bės įvyks spalio 18—20 Chi-

Blogas oras pereitais metais 
Lietuvių Sporto Klubo kasinin
kui nemalonų pokštą iškirtęs, 
ir didesnę dalį žiūrovų atbai- 
dęs, nepasigailėjo mūsiškių ir 
šiais metais. Sekmadienio lie
tus ir šį kartą išvaikė gerą da
lį žiūrovu, taip kad jų susirin
ko vos 350 vieton lauktų 800.

lyvauti meisteris Povilas Taut- 
vaiša, jau triskart laimėjęs Il
linois čempiono titulą. Greta 
jo dalyvaus dar Kazys Jakštas, 
A. Zujus, Jankauskas ir V. 
Kąrpuška.

Bostono Metropolitan Chess 
lygos C klasės pereinamoje 

Na, bet aikštėje užtat geriau dovanoje yra pašyti šie tarp- 
klulnnių pirmenybių nugalėto
jų vardai: 1952—3, 1953—4, 
1054—5 — Harvard Universi- 
ty, 1955—6 Lithuanian Chess 
Club ir 1956—7 Boston Colle- 
ge-

Lietuvių komandoje, kuri 
laimėjo Bostono lygos 1955—6 
metų pirmenybėse pirmą vie
tą, žaidė: Daumantas Bikinis, 

pavyko. Blau-Weiss Gottschee 
prarado pinnąj - pirmenybių 
tašką sužaisdamas su mūsiš
kiais lygiomis. LSK šį kartą 
žaidė sekančiu sąstatu:

O’Brien; Murphy, Mileris; 
Wells, Arens, Didžbalis II; 
Butrimas, Casey. Fekete I, 
Fekete n. Gražys. Kaip jau 
pasekmė rodo, abiejų pusių
gynimas turėjo dirbti be klai- Algimantas Ivaška ir jauniai:

1. Žf3 Žf6 2. d4 e6 3. c4 b6 
4. g3 Ra6 5. Va2 Re7 6. Rg2 
c6 7. 0-0 0-0 8. Rf4 b5 9. c:b5 
c:b5 10. Vdl Rb7 11. Zbd2 
Žd5 12. R±8 B:b8 13. e4 Žb6 
14. Ve2 £5 15. eifš Bd5 16. 
Ze5 R:g2 17. K:g2 Žd5 18. Že4 
Vc7 19. Bacl Vb7 20. f3 Bbf8 
21. Žc5 R:c5 22. d:c5 a6 23. 
Ve4 Vc7 24. Bcel Bd8 25. Bf2 
V:c5 26. Bc2 Vd6 27. f4 B4 f8 
28. Bd2 Vb6 29. Bd3 Žf6 30. 
Vf3 Va7 31. Be2 Vc7 32. Bed2 
d5 33. Bc3 Vb7 34. Bdc2 Bc8 
35. Žc6 Kh8 36. 2d4 Vd7 37. 
B:B B:B 38. B:B+ V;B 39. 
Ve2 2e4 40. Vg4 g5 lygios, nes 
V:e6. įgEM

Unzicker, Vokietija

čių. Iš mūsiškių gymme išsi- Kuodis ir Edm. Spirauskas.

Rezervinė prapylė Gottschee deda 12:05. Šio sezono pirme
nybės, atrodo, bus dar įtemp-

Sekantį sekmadienį LSK ke- tesnės kaip pereitais metais, 
liauja į Schuetzenpark, North taip kad kiekvienas taškas yra 
Bergen, N. J., kur susitinka ypač brangus. Pereito sekma- 
su pereitų metų- meisteriu NY dienio pasiektas lygiųjų skai- 
Hungarians. Rungtynių pra- aus tai aiškiausiai įrodo.
džia 3:30 vai. Rezervinės pra-

Vocations
- DOMINICAN SISTERS OF THE PERPETUAL ROSARY 

Kontempliatyvinis vienuolynas teikia garbe Marijai recituodamas 
rožančių kas valanda diena ir nakti. Seserys taip pat gieda Divine 
Office. Jos siuva dar liturginius drabužius ir atlieka kitus meniškus
darbus. Rašyti:

Eevered Motber Prioress, 14th and West Sts. Union City, N. J.

Parish visitors of Mary Inunaculate 
Seserys MHonierės lavina kstedietės, Trained ir ruošia proffesosa^ 
les specialiem darbam. Central Massion House: 328 West 71 SL

Ccunty, N. J. Teirautis raštu nemokamos informacijos.

SISTEBS OF REPABATION OF THE CONGREGATION OF MARY 
Jaunos moterys, kurios norėtų tarnauti Dievui, rūpindamosios varg
šais ir draugiškumu. Rašyti: N.-;

Rev. Motber Mary Tberese, SL 55ta’s Vilią, Monsey, N. Y.

The Franciscan Fa t h e-r-s
Jauniem vyram ir berniukam specialios galimybės mokytis i kuni
gus, Hnigų stoka nėra kliūtis. Priimami ir kandidatai 1 brolius. Dėl 
fnformacijo* rašyti: . .mm nūn

Karmelio Karalienė, gal būt, nori jus apgaubti savo specialiu mei
lės ženklu — savo škapleriais. Jei nesate linkę mokyti arba globoti 
senefcs ir ligonius, tai yra daugybė kitų galimybių jOsų talentui. 
Mergaitės nuo 15 iki 35 metų ii gerų katalikiškų šeimų, janSianfios 
reBglnl pašaukimų ir norinčios uždaraus gyvenimo, skirto Kristui ir 
MsrijaL kviečiamos stoti pas karmeiite*. Teirautis raštu arba kreip-

, Kandidatai 1 kunigus arbe brolius
F'rflllClBCAIl maloniai laukiami ir prašomi ra

šyti:
1. Fatber Lee. T. O. B, Diteeter «f

Fathers MM AaM MMiiy;

DAUGHTERS OF ST. PAUL

(Preis ~ Radlo — C3nema>
Giria, who (teatre to apread the word of God by wxtting, prinUnc, 

Uluatrating and distributing Catholic Lltef«t«re ahd are 
interested in doing aocfal woric Write for further Įhfurmsflon to

ŪBC COLLEGES

kflHįekai Jais Ą knmandny^ -O 
Seges Vaičaitis, . Gediminas 
Kuodis ir Edm. Spiranskas — 
B komandoje. ..

Pirmenybės prasidės lapkri
čio i d. ir truks iki kovo mėn. 
1958 m.

JPFC Albertas Gadraitis 
iš Fort Devens, Mass., dalyva
vęs Bostono lietuvių B kmnan- 
doje — 1955—6 pirmenybėse, 
jau baigė karinę tarnybą ir 
grįžo pas savo tėvus, gyvenan- 

____ čuis Nougaiuck, Conn.

IMMACULATA COLLEGE, įmina- 
culata, Ra.; Malvern 2201; Sisters, 
Servante o£ the Inunaculate Heart 
of Mąry; Sister Anastasia Maria, 
Dean; $00 Students; A_B., B.S.,

Law, Liberal Arts,' Home Econo- 
mics, Business; Tuition $500; Board 
and Room $800—$900; for ,women 
only. - • ~

and stucco, detached, good 
eondition, dl burner, storins 
and screens, plūs $90 income; 
conveni^it to everything. 
ULster 60157.

ST. ANItfS PARISH IN 
GARDEN CITY, L. L

Super Custom Randi Home 
Ali brick 7 laigė rooms, 
baths, 2 car garage attached, 
finished basement, large scree- 
ned patio, fireplace, slate roof, 
completely landscaped * on 
large plot 100 z 120. Railroad 
Statkui 2 blocks. To’ be seen 
by appointment. FLoral Park 
43386.

THE COLLEGE OF ST. ROSE
432 VVestern Avė., Albany, N. Y.

Awards MA, MS, MS in educątion; 
BA. BS, BS in educątion degree >. 
Registration dates: Under^rnduate 
division for day and resident stu
dentą Sept 16 and 17; Classes begin 
Sept 18. Evening sesrions for men 
and wcmen Sept. 9, 10 and 11 fr^m 
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.

OUB LADY OF MERCY 
ACEDEMY

SyosseL Long Triand, New York 
Day and Boarding School for Girls 
Affiliated with the State Univers. 

ity Grades 7 through 12 
Flreproof building on beautiful 
120 aere campos, 30 miles from 

New York City. Bus Service from 
Jamaiea and other points on the 

Island. Bus also meete train at 
SyosseL

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

Sisters of Mercy.

SCRANTON, UNIVERSITY OF, 
Scranton, Pa., Diamond 7-3321; 
Jesuit; 2,045 Students; Very Rev. 
John J. Long. S.J., President; Rev. 
William G. Kelly. S.J.. Dean; Rev. 
Edward Spcnga, S. J.. Dean of 
Graduate Division; A.B., B.S., M.A., 

• M.S. Degrees; pre-Medical. pre- 
Dental. prė-Legal, pre-Engineering, 
English. Clasdcs, History, Econo- 

I mies, Poiitical Science, Sociology. 
į Educątion, Psychology, Biology, 

Chemistry. Physics. Mathematics. 
Electronics. Ageounting and General 

| Business Majors; Day and Evening; 
Graduate Division in Educątion and 
Histčry; Branch General R.O.T.C.; 
Tuition $550; Fees $65; Women ad- 

j mitted to evening graduate schools.

IN ST. BRIGHTS PARISH, 
IN WESTBURY. L. L

Lovely 4 bedrm. 2-bath Cape- 
Ranch. Large tree-shaded, 
landscaped 120-foot - frontage 
plot. Top section. Not a deve- 
lopment. St. Brigid’s parish 
and school. Also near publ. 
High and Gram. Schools. All

wall to wall carpeting throug- 
hout. Tremendous buy. $27,- 
000; adjacent eighty-foot front- 
age also available if desired at 
very reasonable price. Owner, 
EDgewood 4-2114.

ST. MARY’S PARISH 
IN MT. VERNON, N. Y.

Solve your lifetime housing 
problems. Your own 5 rm. 
apt. plūs $2000 income. 6 lov
ely room apts. Brand new 
Pacific boiler and oil burner. 
$21,000. CHappaųua 1*1112; 
PL 5-8270.

IN ST. MARY'S PARISH 
IN BEAUTIFUL MANHASSET 
2 yr. center hall Colonial, 3 
bdrms. baths, panneled 
den. G. E. color kitehen, nr. 
shopping, convenient to every
thing. Mušt be seen. Asks 
$39,900. Call MAnhasset 7-7826 
or TRiangle 5-9837.

BUS OPPORTUNITY

Atletas
Kas norėtų skelbtis Darbininke, 

prašomas skambinti
G Lenmore 2 — 6916

VALGIŲ IR SKANĖSTŲ 
KRAUTUVĖ

Vaitonis, Kanada 
(39. Ve2 išlygina padėtį).

John Krauss, Ine ✓
11709 Liberty Avanue

(Retail Store)
Richmond HII1

MĖSA

DEŠROS

FALL VACATIONS

FOR YOUR GOOO HEALTH 
SPEND ŠONE TIME AT THE

Saratoga Spa
and the

Hotal Itussell
Saratoga Springs, N. Y. 

Pleasknt Uving 
Catholic Management

Free Parking
Tel.: Saratoga Springs 

29 or 4381

VEMTTIAN BLINDES

VENETTAN BLINDS •
Custom Made Blinda '..'4..... $180
WaaMng, wtth tapęs, cords 
Repainted wlth tapęs, ęords — 335 
Cšanfce* ....... ............L98

2J8 
1135 
1435

Shades z ...... .............
Tfcble Pads (6 ply) 
Radiator Covera.....
Fokfing Doora .......
Aluminum Screens 
Storm Wlndovrs ...... 
Storm Doon .........

2.75

350
■ 4M5
. 3»J0

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

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

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

GWYNEDD-MERCY JUNIOR COLLEGE. Gvrynedd Valley. Pa.; 
Sisters of Mercy; Mother Mary Bemard. President; Sister Mary 
Gregory, Dean; 156 Students; Tuition $400; Room and Board 
$l,000-$1.200.

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

ST. JOHN’S PREPARATORY SCHOOL, 82 Lewis Avė., Brooklyn 6. 
N. Y„ GLenmore 2-0700; Vincenta Fathers; Rcv. John T. Nelson, 
C. M., Headmaster; 1.200 Students; High School; Day; $300.

ORATORY SCHOOL, Catholic Preparatory for Boys, 14 Bedford 
Road, SmnmlL N. J. CRestview 3-1085 Accredited all Sports. Priests 
and Laymen; Rev. John J. Bato, Principal; 200 Students. 8th Grade 
through High School; Boarding and Day Sch.

Cucn. STate 7-1196. Dominlcan Sistera: Sister M. Luise, O. P., Prvs. 
Sister Thomas Ąlbert, O. P. Dean of Studies. Sister Mary Patrlda, 
O. P. Dean of Studentą. B A. Degree -Day summcr Session. Tuition 
$450, Board $850 — Fee all studentą $100 plūs.

NOTRE DANE COLLEGE OF STATE N ISLANO, Grymes HiU, 
GIbraltar 7-4343; Sisters of Congregation of Notre Dame: Mother 
St. Egbert, President; Mother St Mary Caroline, Dean; 300 Stu
dente; B. B. S., B. S. in Educątion. Commcrce Dcgrees; Day, 
Tuition $500; for women only. Fully Accredited.

meM0 2-474$, Rellgious of the Sacnd HewL Mother Margret Sheo# 
Presr 85 Studente. Regular Literai Arte courae plūs spedalized vo- 
catlonal training — Junior Collcge trainlng. $2100.

LADY CLIFF COLLEGE. HlghUnd Falls, N. Y Franciscan Sistera, 
Steter M. Jane Thomas, President Sister M. Immaculata Dean — 
B. A. Degree, 175 Students, Day and Boarding — Tuition $450. 
Room' and Board $750. Address Registrar oi* phone Hlghland Falls 
6-206ą

GEOBGIAN COUBT COLLEGE, Lakewood, N. J. Sistera of Mercy, 
Mother Marle Anna, President Shtcr Mary Giovanni Dean . 250 
Students, A. B„ B. S. Degrees, Day and Boarding. Tuition $550. 
Board and Room $800. Address Secretary or phooc LAkevrood, 
(NJ.) «-0M0l

a* *a-?« asf < • 
REALKTAn
■ • ••• a> ??.**£* ** * ‘ ‘ 

AARGARFFS PARISH 
EAM 'HMk H.Y.

Męal for chiktyaB. ' Quiet 
Street 6 rooms. , 3 bedrooms. 
Near schools. FuH ba$ęment 
Gas-steam bert, screens, storm 
windows and awnings, garage, 
city sewer. A. Ralfo. 151 Mar
tin PL

„ ST. RAYMONDS PARISH .. 
IN LYNBROOK VKINITY

One block St Raymond school, | 
ideal for professional or large į 
£amily. Lovely four bedroom 
on Vz aere wooded plot Fire
place, garage, mušt selL $24,- 
490. Owner LYnbrook 3*8288. *

IN LADY OF LORETTO
PARISH IN HEMPSTEAD, UI.
4 bedrm. custom brick Cape. 
135x100 fenced plot, 2 baths, i 
2 car garage, fireplace, play- 
room. with bar, eat-in kit- 
chen, many extras. Mušt be 
seen. Immediate oceupancy. 
Desirable location. $19,990. 
IVanhoe 6-5569.

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

puiki aplinka, arti įlankos, pliažas 
ant nuosavybės. Lengvai pasiekiama 
kat. institucijos. Didelis gyv. kam
barys, židinys, paskiras valgomasis, 
4 miegamieji, tarnaitės kambarys, 
21Į, vonios, dvigubas garažas, pusė 
akro, dujinis apšild., tinkamas įdė
ti temperatūros normavimą, elek
trinė virtuvė, virtuvės apstatymas, 
sieninis krosnis, indų plovykla, šal- 
dvtuvas. džiovintuvas, plaunam. ma
šina. alium. laneru apsauga per visa 
namą. $22,000. 4V. mortg. Galima 
tuojau užimti. Principais.

5VA9-6696 arba BE 5-2294.
Brokers pret.

CANGEL GRCHANGE* 
CALL LO 3-7291

REAL ĖST ATE

Gira Cwe $$LW9
BANCH BOMCS

Custom built at development pyle- 
es 3—5 bedrms^ 2 ‘ and 3 baths, 
piayroom, 2-car garage, % aere 
wooded plot. In Catholic area.

. New Woods Estates
Dipections: North f on Glen Cove 
Įtd. into Glen Cove: right on 
School SL, left on Doris Lane.

ORiole 9-1223.

RESTAURANTS

RESTAURANT
324 East 57th StreeL N. Y. 

Finest Swedish

Smorgasbord
w LUNCHEON

D I N N E k 
‘ OPEN 

EVERY DAY

Famous for Italian Cuirine 
Over 1/4 Cgntury on W. 46 SU 

New York 
1750 NORTHERN BLVD„

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

AJR-CONDmONEb
DINERS CLUB 

BANQUETT FACIUTIES 
Open Daily from 3 pJn.

Closed Monday
Free Parking RO 3-2800

RESTAURANTS ri'ittiiiimiKiimitmuetiin-

Eat in a good restaurant more often and—bring your family too—The 
restaurants listed below are recommended to individuate—soc'etiee—church 
groups—business organizations—labor unions. etc.. as s-rving excellent food _ 
at reasonable prices. For the very best in all types of foods refer to this 
column regularly.

McLOUGHLIN BROS.
BROOKLYN, N.598 ATLANTIC AVĖ.

Weddings—Communion 
AIR CONDITIONED

Quality and Quantity Always”
RESERVATIONS ST 3-9210

Barra’s for Banquets and Weddings
COMPLETELY AIR CONDTHONED 

UNioa 3-67» 
UNion $-07»

3900 Liberty Are. 
North Bergen

Consult Banųuet Mgr. & Bridal Consultant Mis. Bazra

NEW BRONXWOOD INN.
CATERING TO WEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 

Ralph and Lucille 'Porco, Mgr. OL 4-2400
3821 Bronxwood Ave^ 2 blocks East White Plains Road at 220 SL

Wakefield C a s i n o
4421 WUte PWns Rd. Nmr 238 SL, Bronį 19, N. Y. FA 5-9222

CATERING WEDDINGS & BANQUETS 
Fully air-conditioned. ultra modern, private banųuet rooms; ample 

parking facilitles. Convenient to Transportation. Capadty 800. 
**Let us plan your affair, the pleasure is yours, worfc ours”

RALPH PORCA, Prop. JACK FUSARO, Mgr.

.ONUMENT coįrotAnoN

BooMat (CN| w l»q»wt

ROAD ,NEW YORK 67, N. T.

1 IGsybridgs 7S&9 ar 3679

< Lietuvių Amerikos Piliečių Klabas Sį
įgt L Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunto- 

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne»

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms *
« nuomoja ui prieinam, kauu,. g

gį 3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- 
:< “j*
MK 4. Lietuviški maisto gaminiai jK

gg 5. Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml-

įgg KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-8672 
arba pas pavad. K. Vaitaitj



BOSTON. M1$S

m mm
gyventi. Tatai įgalina sovietų 
ekspansiją. Kremlius keru ne-

BARASEVIdUS Ir ŠONUI
Į -F U N E RALU OM1

£
?.

254W. Broadvay
- South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVIC1U8

Laidotuvių IMrektmrim
TeL ANdr«w 8-2590

ŪAt BINJNKAS 1w P»- „ 10 A Nr, 72

(Atkelia iš 1 psL)

Skautų vadų suvažiavimas Bostone
Rugsėjo 27—29 Bostone į- 

vyko Rytinio JAV . pakraščio 
skautų vadų metinis suvažiavi
mas. Dalyvavo apie 40 atsto
vų. Pradžioje išklausyta prof.

B
k

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
spalio 8 atvyko iš Romos į New 
Yorką. čia pabuvęs kelias die
nas, keliauja į Marianapolį ir 
į kitus marijonų vienuolynus.

J. Olšauskas,
Amsterdamo liet parapijos 
vargoninkas, kuris su savo 
kanklėm koncertavo Angelų 
Karalienės parapijos koncerte, 
lydimas L. Ralio, lankėsi Dar- 

Jaininko redakcijoje.
Jfit Apreiškimo parapijos

Šv. Vardo Draugijos nariam 
sekmadienį šv. mišios bus 8 
v. r. Po mišių susirinkimas ir 
pusryčiai

Už Bruno Stoškaus vėlę 
ateitininkai sendraugiai už

prašė šv. mišias, kurios bus 
2__ spalio 12, šeštadienį, 10 vai.

Aušros Vartų bažnyčioj New 
Yorke (prie Holland tunelio). 
Visi ateitininkai, draugai ir 
pažįstami kviečiami atsilanky
ti. ’

Adv. A. Varnas,
Lietuvių Demokratų pirmi

ninkas New Yorke, primena 
ir ragina lietuvius registruotis 
nuolatinio balsavimo teisėm. 
Registracija tebesitęsia visuo
se punktuose ligi spalio 11 d. 
nuo 5:30 v. p. p. ligi 10:30 va
karo ir šeštadienį, paskutinė 
diena, spalio 12 nuo 7 vai. ry
to ligi. 10:30 vakaro. Plačiau 
tuo reikalu buvo rašyta spa
lio 1 d. Darbininke.

bodais sieksiąs savo įtaką plė
sti.

šiuo metu Kremlius ypač 
naudojus nusiginklavimo šūkį. 
Faktiškai Sov. Sąjunga nega
linti nusiginkluoti, nes tada 
subyrėtų tik jėga besilaikanti 
sovietų imperija. JT pilnaties 
pastarasis nutarimas prieš Sov. 
Sąjungą esąs geras. Bet vien 
jo nepakanką. Nuo žodžių rei
kią eiti prie veiksmų: Geras 
daiktas esąs nusistatymas, kad, 
kunigaikščio Wan VVaihaya- 
kon misijai nepasisekus, būsiąs 
panaikintas Kadaro mandatas 
Jungtinėse Tautose. Bet juk ir 
Kadaras tesąs Kremliaus ma
rionetė. Todėl logiškai iš JT 
turinti būti išmesta 'Sov. Są
junga.

Ką išdrįso 1939 Tautų Są
junga, išmesdama Sov. Sąjun
gą dėl jos agresijos prieš Suo

miją, turinčios išdrįsti ir Jung
tinės Tautos.

Bet politikoje nevisada esą 
vadovaujamasi logika, 
kurie nariai Maskvos 
ją. Laisvasis pasaulis 
šia turįs atsikratyti 
baimės. Daugeliu
laisvasis pasaulis esąs stipres
nis už Sov. Sąjungą ir tą savo 
stiprumą turis išnaudoti savo 
santykiuose su Sov. Sąjunga. 
Tas nereiškią karo, bet politi
nę akciją' Turime sudaryti 
tarptautinę organizaciją kovai 
su sovietiniu kolonizmu. Visi 
Kremliaus vergai esą laisvojo 
pasaulio sąjungininkai. Visi 
Kremliaus talkininkai esą lais
vojo pasaulio priešai.

lietuviškas vertybes. Toliau 
vyko gyvos diskusijos, kokias 
vertybes reiktų diegti jauni- 
mui. Po to kiekvienos vietovės 
vadovas davė pranešimus apie 
vienetų veiklą. Pranešimus se-’ 
kė diskusijos apie gerus ir 
blogus reiškinius skautiškame 
judėjime.

Rajono vadeiva A. Matonis 
pranešė, kad šiuo metu rajo- 
nui priklauso 71 vilkiukas,

RENATA TRRATJW, sopranas, ir Mario Moaaeo, tenoras, MBano .
operos solistai, atvyko koncertuoti j Amerika. skautų, 95 sk. vyčiai, 18

PUTNUME MERGAITES PRADĖJO MOKSLO METUS
Putnamo sodyba retai pajun

ta tikrą ramybę. Mergaičių 
juokas ir lietuviška kalba Čia 
skamba beveik ištisus metus.

Ir šiemet, vos spėjus sese
lėm atsikvėpti nuo vasaros 
stovyklų, bendrabutis prisipil- 

— dė jaunais veidais. Trisdešimt 
trys mergaitės vos telpa Rau
dondvary. Jų yra. iš New Yor- 
ko, Detroito, Chicagos ir net 
iš Los Angeles.

Rugsėjo 29 mokslo metai 
buvo pradėti mišiom ir bend
ra komunija. Per iškilmingus

JT kai 
labai bi- 
pirmiau- 
Maskvos 
atžvilgiu

Solistė Juzė Augaitytė, 
sopranas, dalyvaus Ateities 
žurnalo metiniame koncerte ir 
išpildys E. Laumenskienės. A.

Juozu Daubėnas

pusryčius mus pasveikino kun. 
V. Paulauskas, Motina M. Alo
yza ir dr. Ona Labanauskaitė.

Vakaras atnešė ir lengves
nes nuotaikas. Bendrabučio 
atidarymo proga, studentės ir 
moksleivės bendrai paruošė 
trumpą, bet įvairią programą, 
kuri prasidėjo moksleivių pa 
statytu vaidinimu “Marija su
maišo kortas”. Labai dėkoja
me dr. Onai Labanauskaitei 
už vertimą ir režisavimą. Pir
mąją dali baigė Sigutė Kava
liūnaitė, kanklėmis paskambin
dama keletą mėgstamų liau
dies dainelių.

Antroje dalyje pasirodė stu-

dentės. Danutė Pareigytė pa
dainavo “Kas bernelio sumis- 
lyta”, o Rita Durickaitė pa
skambino pianu. Nebuvo pa
miršta ir lietuvių' literatūra: 
Violeta Mitkutė, Teresė Ivaš- 
kaitė ir Gražina Pauliukonytė 
paskaitė ištraukas iš Bernardo 
Brazdžionio ^‘Vaidila Valiū
nas”'. Sudainavusios keliasdaF 
neles, studentės baigė progra
mą.

Po programos įvyko labai 
svarbus momentas bendrabu
čio gyvenime — seniūnės rin
kimai. Beveik vienbalsiai buvo 
išrinkta studentė Aldona Kal
vaitytė.

jūrų skautų, 6 oro skautai ir į 
25 skautininkaL Rajonas su- 1 
rinko apie 800 doL džiambo- I 
ręs fondui. Worcestery buvo . 
pravesta sporto šventė. New | 
Yorko tuntas ir Worcesterio 
vietininkija turėjo vasaros sto
vyklas. Atskira stovykla buvo ' 
surengta vilkiukams. <

Gyvas diskusijas iššaukė , 
tautinės stovyklos reikalai Ji 
bus skirta paminėti 40 metų 
lietuviškos skautijos jubilie
jui A. Matonis painformavo, 
kad stovykla -pramatyta rug
pjūčio 16—30 Chicagos . apy
linkėje. Suvažiavimo dalyviai 
vieningai pasisakė už tai, kad 
stovykla įvyktų Niagaros krio
klių apylinkėje. Amerikos ir 
Kanados vienetams būtų, leng
viau į stovyklą nuvykti.

Atskirame posėdyje vietovių 
sporto vadovai susitarė dėl 
sekančių metų sporto šventės. 
Ji vėl bus pravesta Worceste- : 
ry birželio mėn.

Suvažiavimo metu įvyko ra
jono vadeivų pasikeitimas. 
Vadeiva v. s. A. Matonis iš pa- I 
reigų pasitraukė, jo vietoje 
paskirtas ps. A. Banevičius. A.. į

VAITKUS
: F O N E R A L H O M B ‘ 

197 Webster Avenue « 
PRANAS WAITKUS ♦ 
Laidotuvių Direktorius |

< ir Balsamuo’.ajas
Cambridge. Mam.

NOTARV PUBIJC «

Nauta mod«*rniSka koplyčia Ser- j 
metilms dykai. Aptarnauta Cam- 4 
bridęe ir Bostono kolonijas te- | 

miausiomis kainomis. Kainos tos I 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TE S-MM |

NEW YORKAS

ŽINIOS Iš BROCKTON, MASS.
Naujos klebonijos pastaty

mo proga lankėsi Bostono ar- i 
kivysk. Richard J. Cushing. i 
Penktadieni, rugsėjo 27, kal
bėjo bažnyčioje žmonėm, gyrė 
kleboną prel. Pr. Strakauska ' 
ir parapiečius už jų triūsą.

švento Kazimiero alėja (St.
Casimirs Avė.) pavadinta bu
vusi Monroe gatvė, kuri eina 1 
tarp naujos klebonijos ir baž-

padėkos žodžių už jo didelį 
darbą.

Vakarienės metu suvažiavi
mui buvo pristatyta reprezen
tacinė skiltis, kuri atstovavo 
Lietuvos Skautų Broliją ame
rikiečių. skautų džiambore. Ten 
pat buvo perskaitytas LSB vy
riausiojo skautininko įsaky
mas, kuriuo visi 
buvo apdovanoti 
lais.

Suvažiavimui
ps. V. Pileika ir ps. P. Molis. % 
Dalyviai reiškia nuoširdžią pa- 5 
dėką Bostono skautams ir g 
skautėms už parodytą nuošir- 
durną ir vaišingumą. R. K- *

džiambo ristai 
garbės ženk

į Tel. EVergreen 7-4335

I Stephen Aromiskis į —
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Br. oklyn. N. Y.

EVergreen 8-9770

Jose p h Garszva j
GRABOR1US *
BALSAMUOTOJ AS j

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balki
(BIELIAUSKAS)

M. P. BALLaS—Direktorių.'
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalu Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

spalių 6 Romuvos parke jam 
surengtas pagerbimas. Dalyva
vo apie 600 žmonių.

Dalia Keblinskaitė, Kuni- 
gundos ir Prano Keblinskų 
duktė, baigusi Putname vidu
rinę mokyklą, ten pat įstojo į 
Nekalto Prasidėjimo kongrega
ciją-

Morta Lankutienė ir Katri- 2 kambariai su baldais, ar be 
Kazimiero baldu; apšildomi. Kreiptis po

pirmininkavo

IŠNUOMOJAMI
Dirvianskaitės, M. Alslebinai-
tės, Fr. Schuberto, M. Rege
lio. G. Puccini ir P. Mascagni Neturime turėti iliuzijų nei --------------- , °------- , _ „ < , .6 ------- -- - Aktorius Juozas Daubėnas J™ <iar ParaPine mokykla. bažnyčiai padovanojo po naują 6 V3‘- vakaro tPlef. VIrginia

kuris yra vaidinęs amerikie
čių teatruose už New Yorko 
ribų, spalio 18, 19, ir 25, 26,

nyčios. Prie tos pačios gatvės na Bakutienė šv.

kūrinius. O taip pat su sol. VI. *lėl Tito, nei dėl Gomulkos.
Baltrušaičiu dainuos VI. Pau- Turime veikti bendromis 
lausko ir W. Mozarto kūrinių jėgomis vieningai sovietų pa- 
duetus. Koncertas įvyksta spa- vergtieji ir laisvieji.
lio 20, 4 v. p. p. Washingtono 
Irving High School salėje.

6-1119. 85-10 87th St., Wood-albą. G. Si. 231 Bedford Ate. j 
BrooMvn, N. Y 1 

_________________ 4

Parapijos piknikas, suruoš
tas Romuvos parke rugsėjo 22, 
davė 2,011.15 dolerių pelno.

Lietuvių kalbos pamokos 
parapijos mokykloje būna tre
čiadieniais 3:05 vai. p. p.

Kun. Jonas Jakaitis, marijo
nas. atvykęs iš Argentinos, 
Brocktone rinko aukas naujai

_ haven, L.I., N. Y.

TAISAU William J. Drake-
Dragūnas

Kor. Palankios kainos.

i

bet Jonas Kapčius su šeima.
Karšt. Patr.

paltų medžiagos, šalkos.

Telef. Vlrginia 9-8093 
(Prašyk Jurgio).

Dail. Romas Viesulas 
dalyvauja kolektyvinęje paro-

Skautų tėvų žiniai
Spalio 12 d. 9 vai. (tuoj

Stogus, stogų vamzdžius 
(gutters - leaders) apšvieti-^ 

mus.

Susituokė šv. Juozapo baž- * 
ti. Ju intencija Šv. Kazimiero nyčioj Juozas Ciočys su Ona 
bažnyčioje buvo atlaikytos mi- Zuinyte.

Brooklyn 8, N. N.
Tel. APpleyate 7-7083

; LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avė.

CAMBRIDGE, MASS.

Juzė Auraityt*

Laisvosios Europos oficialių penktad. ir šeštadieniais, 8:30 
žmonių dalyvavimas PJT Sei
me rodo ne tik Europos solida
rumą pavergtiesiem, bet ir į- 
vertinimą pačios PJT organi
zacijos.

Po 
skautų vakaro programos) apa
tinėje Apreiškimo par. salėje 
įvyks metinis New Yorko skau
tų tėvų ir rėmėjų susirinki
mas.

vai. vakare pirmą kartą vai
dins New Yorke J. M. Barry 
veikale “Mary Rose” Morland 
vaidmenį. Vaidinimas yra švel
ni pasakiška fantazija apie sa
loj paklydusią mergaitę, ku
riai sustojo laikas ir ji neseno. 
Vaidinimas bus 224 Waverly 
PI., W. llth St., prie 7 Avė., 
St. John’s Hali, New Yorke. 
Pastatymas “The Theatre En- 
core”.

Bilietai iš anksto gaunami, 
rašant Juozui Daubėnui: 401 
118 St., New York City.

Antano Kneižio radijo prog
ramai paremti pokylis bus 
Bostone lapkričio 10. Tuo rei
kalu per radiją kalbėjo inž. A. 
Čaplikas ir J. Ramonas. Iš 

statomaiai Berisso bažnyčiai. Cambridge daug kas ruošiasi 
Metinės parapijos rekolekci- parengime dalyvauti.

jos Kazimiero bažnyčioje bus 
spalių 21—27. Rekolekcijas 
ves kun. J. Marčiulionis. MIC. 

Mykolas Kamandulis, kun. 
Jono Kamandulio tėvas, mirė 
nrieš pora savaičių; palaidotas 
iŠ šv. Kazimiefo bažnyčios' 
Kalvarijos kapinėse Brocktone.

Tumas ir Teofilė Švedai mi
nėjo 45 metu vedybine sukak-

Vyčių 18 kuopos delegatai 
dalyvavo N. A. vyčių apskri
čio suvažiavime, kuris įvyko 
rugsėjo 29 Westfield, Mass.

Pr. Baiga su savo žmona at
vyko iš Floridos pasisvečiuoti 
pas savo tėvą, seserį ir kitus 
giminaičius.

ATEITIES ŽURNALO METINIS

ĮKONCERTAS
& įvyksta

| 1357 M. SPALIO 20 D. SEKMADIENI,

MAS'ifliiGiOH IRYLG H!6H SCHOOL SALDE
IX Irvlng Place,

| 
f
t i

J. B. SHALIAS |

JALINSKAS
Laidotuvių Direktorius $
84-02 JAMAICA 2

(prie Forest Parkwav Stalion* J

IVoodhaven, N. Y. $
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplj-čios nemokamai visose > 
miesto dalyse: veikia ventiliacija j

TeL Vlrginh 7-4499 J

I9NUOMOJU vyrui kambarį; 
atskiros durys. Gražioje apy
linkėje; prie gero susisiekimo 
(Jamaica linijos). 112 Jerome doje, kuri atidaryta spalio 6 
St, Brooklyn 7, N. Y. Skam- Terrain galerijoje, 20 West 
binti po 6 vai. vak. MI 7-2658. 16 Str., New Yorke. Paroda šl0f'..... . „ ..

o ~ Julita Jakavonytė, Brockto-lankoma nuo z iki o v. p. p. . , -, . .
no miesto mokesčiu skyriaus 

Skautų vakaras viršininkė (assesorė). praėįu-
Spalio 12 d. 6 vai., Apreiški- šią savaite buvo nuvykusi į 
mo par. salėje New Yorko Dalias. Tex., kur vyko tarp- 
skautų tėvų komitetas rengia tautinė assesorių konferenci- 
vakarą. Programoje skautų ja.
vyčių oktetas, tautinių šokių Antanas Tautkus, Brocktono svečiavosi nė Jonas Kapočius, 
grupė, piano solo, montažas policijos seržantas, gerai išlai- kaip Darbininke buvo rašyta, 
ir kt. Programą ves akt. L. ^es egzaminus, pakeltas į po- 
Karmazinas. Po programos šo- licijos leitenantus. Ta proga 
kiai, grojant R. Butrimo or
kestrui. Veiks valgių ir gėrimų 
bufetas. įėjimas — 1 dol., vai
kams — 500, uniformuotiems 
skautams ir skautėms nemoka
mai.

Persikėlė gyventi į Brockto- 
ną šarnauskų ir Bardauskų 
šeimos.

Jonas Malinauskas nusikrau
stė gyventi ne į Roslindalę, o 
į Melrose, Mass.

Iš Detroito pas saviškius

Manhattan, N. Y.
(Prie Union Square, tarp 16th ir 17th Sts.)

PRCCRAMOJĘ DALYVAUJA:

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retai]) importuotos ^ 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei
Socialinės globos įstaiga 

Brooklyne, praneša, kad yra 
gavusi knygučių apie senųjų 
žmonių globą ir šelpimą. Kny
gutėje yra sudėtos visos infor
macijos, kaip organizuojama 
socialinė pagalba ir kaip ja pa
sinaudoti. Knygutė gaunama 
socialinės globos įstaigoje, 217 
Havemeyer St, Brooklyne, ar- 

•MMegMMSMMMggMMeeeMeM* skambinti tel. EV 7-1800.

Solistai: Vladis Baltrušaitis, baritonas
Jizė AwceftvtB, sopranas

Smuikininkas Izidorius VmjMbm

/ lor. p. muzikas Aleksas Mrozinslcas

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Pradžia 4 vai. po pietų. Prie įėjimo aukojama 2 dol.
Studentai ir moksleiviai 150 dol.

MBMeeee

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ 

200 OrcMrd St. Nwr York X N. Y 
Kampas Houston St. 

Telef. AL 4-8319


