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Sovietai grasina karu, bet Dalies karu netiki
CHRUŠČIOVAS SAUKIASI Į TALKĄ EUROPOS SOCIALISTUS

susirinko į Turki-

remtis ANGLUOS karalienė Elzbieta n su savo vyru princu Pilypu 
spalio 20 atvyksta j JAV.

Satelituose — 
nieko naujo

Apie sovietų besisukantį sa
telitą nieko naujo nepaskel
biama. Amerikos mokslininkai 
reiškia nevienodas nuomones. . 
Vieni jam duoda tik dienų am
žių, kiti dar vis mano, kad jis 
išsilaikys metus. Sovietų mok
slininkai buvo paskelbę, kad 
jo amžius tik dienų reikalas.

Sovietai Įspėjo viešąją opi
niją Rusijoje nenuvertinti A- 
merikos mokslo ir nemanyti, 
kad Amerikoje jis yra menkes
nis kaip Sovietuose.

Amerikos karine vadovybė 
Įsakė savam personalui susilai
kyti.jnuo_yiešų pareiškimų 

r? apie satelitą ar raketas.

Ar satelitas ir duris 
atidarinėja?

Schnectady, N. Y. dr. T. Ri- 
naldi iš ryto rado savo gara
žo duris, kurios atidaromos ir 
uždaromos radijo bangom, spa
lio 5 rado atidarytas .Tą die
ną kaip tik viršum skriejo sa
telitas. Spalio 15 daktaras at
sikėlė ir laukė. Ir garažo du
rys staiga pačios atsidarė. Nie
ko kito daugiau nebuvo.

Sovietai neatleidžia savo i- <
niciatyvos Syrijos srityje. Spa- DULLES VADINO TAI DIVERSIJA^ ŽADĖJO TURKIJĄ GINTI 
lio 15 buvo paskelbtas Chruš- " 
čiovo laiškas septynių Europos 
valstybių socialistam: Angli-— 
jos, Prancūzijos, Italijos, Bel
gijos, Danijos, Olandijos, Nor
vegijos — valstybių, kurios v 
dalyvauja Nato organizacijoje.

vegija... dalyvauja Atlanto 
Pakte, tai jom tenka atsakomy
bė ir už Nato rengiamą agresi-

Sovietų ataka 
Jungt. Tautose
Dulles demaskavo Sovietų 
taktiką: bolševikas rėkia, 

tai bolševikas muša

ŠEN. STL’AKT S. SYMING-
TON (D-Mo.) reikalauja su-Prancūzijoje 

krizė po krizės ją dėl raketų.

Titas tempia 
Maskvos važį

nuojamą kariuomenės siunti* 
mą į Syriją.

Pripažįstama, kad Eisenho- 
werio programa viduriniam 
rytam dabar esanti “boome- 
rangas”, kuris dabar atsisukęs 
prieš pačią Ameriką. Ir tapro-

Vokietijos socialdemokratai ją prieš Syriją; paskui agresi- 
betgi buvo apeiti, ignoruoti. 

Laiške Chruščiovas mala to
kius dalykus: Turkijos kariuo
menė prie Syrijos sienos; A- 
merikos laivynas prieš Syrijos 
kranais; Syrijos “reakciniai e- 
migrantai’ 
ją ir nori paskelbti egzilinę 
vyriausybę; ji norės 
užsienio “intervencionistais”; 
tokiu būdu galįs kilti karas. _ ___~____
Kadangi Danija, Olandija, Nor ~ atgaivinti seniai pkrikusį ko- - — ------- ________

SOVDETV ŠNIPAI LANKĖSI NEW YORKO PARKUOSE
įkinkyti socialistus į Mask

vos valdomą koiBimistų "kovą 
prieš Amerikos programą vi
duriniuose rytuose. Vilčių 
Chruščiovui buvo davęs Angli
jos darbiečių kairiojo sparno 
lyderio Bevano lankymasis 
Maskvoje, jų pritarimas Mask
vos politikai Vokietiją neutra
lizuoti ir kt.

Socialistai Chruščiovo kvie
timą į talką sutiko šaltai. ' .

KOMUNISTAI EUROPOJE ) 
KARTOJA CHRUŠČIOVO

ŽODŽIUS
Italijos komunistų vadas 

Togliatti parlamente ragino vy
riausybę kovoti prieš Eisenho-

ja ateis prieš Egiptą, paskui 
prieš kitus arabą kraštus. Dėl 
to šaukiasi Chruščiovas' į Eu
ropos socialistus, kad jie “sto
tų už taiką ir saugumu”, pasi
priešintų jėgos vartojimui Sy* 
rijoje ir t.t. Sovietu Sąjunga 
tas pastangas parengsianti ir 
siūlo net pasikalbėti komunis
tų atstovam su socialistais.

Chruščiovo noras aiškus -—

Eisenhovverio programa, pri
imta Kongreso, buvusi formu
luota tik valst. sekr. Dulles, 
neatsiklausus valstybės apsau
gos tarybos nei departamento 
planavimo štabo.

puolimo 
ir Ameri- 
Pagal jų

Sovietai surengė 
frontą prieš Turkiją 
ką Jungt. Tautose, 
planą spalio 16 Syrija pateikė
JT gen. sekretoriui skundą 
prieš Turkiją su reikalavimu 
sudaryti JT komisiją padėčiai 
ištirti. Sovietų min. Gromyko 
kaltinimus tuojau parėmė sa
vo kalba. Jis tvirtino, kad A* 
merikos raginama Turkija

Prancūzijoje krizė eina po 
krizės. Jau 17 dienų nepajėgia 
sudaryti vyriausybės. O spalio 
16 ištiko ir ūkinis smūgis — 
ūkinį gyvenimą sukrėtė 300,- JUGOSLAVIJA DAR VIENU, rengiasi Syriją pulti dar spa- Valstybės 
000 gazo ir elektros įmonių ŽINGSNIU Į MASKVĄ

Jugoslavija remia užsienių visom jėgom pasiryžę tokią 
politikoje Maskvą. Spalio 15 
ji paskelbė pripažinimą komu
nistinei rytų Vokietijai. Šalia

werio doktriną viduriniam ry
tam.

AMERIKA Al I 
ntas pa-

Šiemet birželio 21 buvo su
imtas Rudolf Ivanovič Abel, 
Sovietų saugumo pulkininkas. 
Šią savaitę eina Brooklyno tei
sme jo byla. Jis kaltinamas už 
nelegalų atvykimą į Ameriką 
ir Amerikos karinių paslapčių 
šnipinėjimą ir siuntimą Sovie
tam. Prieš jį kalba kitas so
vietinis saugumo pulkininkas 
leitenantas, kuris buvo atsiųs
tas jam į padėjėjus, Reino Hay
hanen, — liudininkas tamsiais 
plaukais, tamsiais akiniais ir 
dar tamsesniais ūsais.

HHayhanen pąsakojasi apie 
save, kad jis buvo treniruotas į 
šnipus 1939 Sovietų — Suo
mių karo metu. J Ameriką jis 
buvo atsiųstas 1952 pasu “Ma- 
ki”. Tai buvo pasas vienos 
šeimos iš Idaho, kuri 1927 iš 
Amerikos atvyko Į Sovietus.

ŠNIPAS PASAKOJA APIE 
SAVE IR SAVO VIRŠININKĄ

kiekvieną .svarbų pranešimą 
dar pridėjo po 5.000.

Dar Maskvoje jam buvo pa
sakytos vietos, kur jis New 
Yorke savo pranešimus turi 
padėti ir iš kur 
pasiimti.

Tai buvo vietos
Prospect parke ir 
Firt Tryon parke,

tam tikras monetas, 
lempučių batareikas.

ir kt. Kartais jis 
ir Įmagnetintas dė

žutes, kurias lengva būdavo 
prikabinti prie lempos stulpo, 
prie vartelių ar kitų metalinių 
daiktu. ' - •

instrukcijas

Brooklyno 
Manhattano 
Pranešimus

dėdavo į 
kišeninių 
pieštukus 
vartodavo

... -..--j.- . A .. „ , . .. : Atvykęs i Amerika Havha- ne* -kelionei; >lio antroje pusėje. Sovietai Męs apie Amerikoje Hayhanen mokėjoj likdavo su ^o^rši- Bot S ton i

Drauge su Abel mėgino su
sisiekti su Maskva slaptu radi
jo siųstuvu. Juodu buvo išvy
kę Į New Yorko apylinkes ir 

nuošalioje vietoje, paleido 
veikti siųstuvą, srovę imdami 
iš automobilio akumuliato
riaus,

kaištuką įjungę į cigarečių 
uždegimo dėžutę. Bet nevykę.

Grįžęs iš Maskvos Abel buvo 
nepatenkintas Hayhanen, kam 
jis neįvykdęs įsakymo įsitaisy
ti foto reikmenų parduotuvę, 
kad geriau maskuotųsi. Patarė 
važiuoti į Maskvą atostogų. 
Hayhanen paklausė ir pro Pa
ryžių žadėjosi vykti į Berlyną, 
o jau iš ten į Maskvą. Paryžių 
pasiekė 1957 balandyje. Pasi
skambino sovietų atstovybei, 
susitiko, gavo pinigų tolimes-

buvo paskelbtas tik 12 valan
dų, reikalaujant pakelti atlygi
nimą'30%, bet ji pajuto visas 
Paryžius. Požeminiai trauki-

prieš mėnesi apie Egipto pla- mėnesiui po 400 dol. ir už

. „ ,. , Maskvos ir jos satelitiniu vy-
mai neveike. Kepyklos, eleva- jugosia^ da.

bar pirmoji tokiu pripažinimu.
Vokietija buvo paskelbus, 

kad ji nutrauks diplomatinius 
santykius su ta valstybe, kuri 
pripažins rytų Vokietiją. Jugo
slavija nepaisė nei šio pareiš
kimo; nepaisė nei to, Vokietija 
pernai sutiko duoti Jugoslavi
jai 70 mil. dol. kredito. Mask
va labiau-traukia.

Amerika pareiškė apgailes
tavimą, kad Jugoslavija rytų 
Vokietiją pripažino ir pasisakė 
prieš Amerikos politiką Vokie
tijos atžvilgiu.

toriai sustojo. Ligoninėse išti
ko* eilę asmenų mirties pavo
jus — ypačiai kūdikius, kurie

agresiją sunaikinti... Amerikos 
delegaciją atsisakė šiuo metu 
nuo kalbų ir tik pritarė, suda
ryti komisiją, kuri išaiškins, 
kas ir prieš ką rengia agresi
ja.

DULLES PAKARTOTINAI. 
ĮSPĖJO

Valst. sekr. Dulles spalio 16 
■Spaudos konferencijoje atvirai 
demaskavo Sovietus, nurody
damas, kad Sovietai nori pulti 
Turkiją, pirma ją kaltindami 
agresija prieš Syriją. Žinoma 
yra Sovietų taktika — kalbėjo 
Dulles — jei nori ką pulti, 
pirma apkaltina, kad jis tave 
puola. Sovietai taip drąsiai 
grasina Turkijai dėl to, kad 
žino, jog Turkija nesirengia

Prancūzijos buvęs min. pir- nieko pulti. Tai panašu į Ko-
mininkas A. Pinay sutiko su- Kanadoje sugriuvo naujas rėjos karo pradžią; tada šiau- 

rės Korėja pirmoji Įsiveržė į 
pietų Korėją, bet kaltino pie
tų korėjiečius. Dulles betgi 
nemano, kad dabar Sovietai 
išdrįstų karą pradėti.

buvo inkubatoriuose.
Komunistai dar rengia de

monstracijas dėl Alžyro įvykių, 
nors vyriausybė demonstraci
jas uždraudė.

Tokioje atmosferoje A. Pi
nay turi sudaryti vyriausybę. 
Penktadienį bus aišku, ar tai 
jam pavyks. Didžiausiai jam 
priešinasi socialistai.

AR PINAY GAUS 
ĮGALIOJIMUS?

RVDOLFAS I. ABEIJS, boKevUni šnipo*, triftianuM Broeklyno 
fedrralinfame fchmr. fMin+je — pagrindinis liudininkas Rrinn 
Hayhanen.

daryti naują vyriausybę, jeigu
jam duos Įgaliojimus vienam Kanadoje prie Taikos upės 
metam. , naujas tiltas sugriuvo. Jis bu

vo kaštavęs 4 mil. dol. Nutrū
ko susisiekimas didžiuoju ke
liu, kuris per 1,500 mylių einaNojaus arką surado

Paryžhije lapkričio mėn. Pa- į Aliaską.
lais-Royal soduose tarp kitų
dalykų bus išstatyti likučiai Rumunijos kovotojas laisvas
Nojaus arkos, kurią surado
Femand Navarra. Kelionėje į

Rumunijos laisvės kovotojų 
vadas Beldenau,. 33 metų, kuris 

Ararato kalną, kuriame pagal 1955 organizavo Šveicarijoje 
šv. Rašto aprašymus Nojaus kom. Rumunijos atstovybės 
arka buvo sustojus, tyrinėtoją užėmimą, jau paleistas iš kalė- 
lydėjo tik jo 11 metų sūnus, jimo. Jis atsėdėjo du trečda- 
Aukštumoje 4,250 metrų tarp liu jam skirtos ketvertų metų 
sniegų ir ledų Navarra jau bu- bausmės.
vo netekęs jokios vilties. Jau 
rengėsi nieko nepešęs grįžti. Naujas vadovas Amerikos 
kai tas 11 metų berniukas pa- informacijoje
stebėjo ieškomos arkos šieno- Prezid. Eisenhoweris pa
jų likučius. Apie šią ekspedi- skyrė George V. Allen Ameri- 
ciją yra parašyta visa knyga. kos informacijos biuro direk

torium. Allen yra ilgametis 
diplomatas. Paskutiniu metu 
Graikijoje. Buvęs direktorius 
jjs buvo Amerikos atstovas 
Larson paskirtas į Baltuosius

Romėnę indei 2000 motę
Italų narai prie Sardinijos 

jūros gilumoje 60 pėdų rado 
senoviškus romėnų vartotus 
indus, amforas. Jie esą 2000 Rūmus.JTen turės organizuoti
metų amžiaus. Toje vietoje tu- atsikirtimą Sovietų propagan- 
rėjo būti nuskandintas laivas, dai.

Kas yra svarbiau už mokesčius?
Amerikos vyriausybės ak

tualiausias reikalas yra dabar 
satelito ir raketą programa. 
Pas prezidentą spalio 16 vėl 
buvo specialistų posėdis tuo 
reikalu. Spaudai nieko ne
skelbta.

Bet apie vyriausybėje au
gančius nusistatymus galima 
spėti iš viceprezidento Nixono 
kalbos spalio 15 San Francis- 
co.

"Turime vištai laikam išsi
aiškinti, kad būtiniausias daly
kas yra išlaikyti pranašumą telito programai — “Projek-

— skubotumo buvo dalyvis
kaltinamieji buvo

IEŠKOMA KALTININKO
labiausiai atsakomybė už 

raketų programos nesėkmingu
mą verčiama Ch. VVilsonui. 
kuris dabar pasitraukė iš ap
saugos sekretoriaus pareigų ir 
už nuopelnus buvo prezidento 
apdovanotas pasižymėjimo žen
klais. Jį kaltina dr. C. C. Fur
nas, buvęs apsaugos sekreto
riaus pavaduotojas tyrinėjimo 
reikalam, o dabar Buffalo uni
versiteto kancleris. Jis kaltina

ninkais ar ryšininkais kiekvie
no mėnesio 21 dieną. Kad pa- 
žintų, susitikimo vietoje jis 
ateidavo su kaklaryšiu raudo
nais dryžiais ir su pypke dan
tyse. nors šiaip jis pypkės ir 
nerūkydavo.

Viename susitikime jis paži
no M. Svirin. buvusi Sovietų 
delegacijos prie J. Tautų narį. 
Svirin nusivedė ji kino teatre 
i tualetą ir perdavė jo šeimos 
laišką iš Rusijos.

Pasakojo Hayhanen. kaip jis 
syki nuvyko i Prospect parką 
ir prie mažai keno vartojamų 
vartelių prikabino savo Įmag
netintą pranešimą, o visai arti 
stovėjo Abel. Su Abel asme
niškai jis pasimatė pirmu kar
tu 1954 liepos - rugpjūčio mėn. 
rūkomajame kambary Flu- 
shingo kino teatre.

Pasisakė, kas esąs. Kad juo 
patikėtų, parodė ir suomių pi
nigą, kuri atidarius pasirodė 
mikrofilmos su žiniom. Gegu
žy jis buvo apklaustas FBI, o 
birželyje paimtas ir jo virši
ninkas pulk. Abel, kuris bylos 
metu netiteikė į pasakojanti 
Hayhanen nė pažvelgti.

Parodymų klausosi prisieku
siųjų teismas — 9 vyrai ir 3 
moterys.

Kad tik būtu
ramiau .

Iš Abel jis gavo pinigus 
Maskvos nurodymus. Abel 
laikė visu sovietiniu šnipu' 
menkoje viršininku.

jis

Syki Abel pavedė surasti 
jam Mrs. Sobell, kurią jis va
dino slaptažodžiu “agento Sto
ne Žmona“. Jai reikėjo per
duoti Maskvos paskirtus 5.000 
dol. Tai buvo 1955. o jos vy
ras Sobell buvo nuteistas jau

VVilsoną. kad nepripažinęs sa- 1953 už šnipinėjimą Sovietų 
naudai 30 metų kalėjimo. Tai 

bylos, kurioje

Amerikinė spauda sutinka, 
kad Įsitempimas tarp Rytų ir 
Vakarų nebuvo toks stiprus 
per dvejus metus kaip dabar 
dėl Syrijos. Valst. sekr. Dulles 
betgi nuramino, kad iki karo 
neprieis. Vienas iš drąsiausiai 
prieš Sovietus parašąs dienraš
tis “N. Y. Jaurnal American** 
tvirtai pritardamas Dulles pa
reiškimam, betgi pasiskubina 
su praktiškais patarimais, ku
rie kitaip prašneka. Girdi. į* 
tempimas bus pašalintas ir so
vietiniai kaltintojai sugėdinti, 

tegul tik Turkija pasiūlo

kariuomenes nuo Syrijos sie
nos, pakviečia JT komisiją.

Tai turinti padaryti Turki
ja O ką turi padaryti Syrija 
ir Maskva, laikraštis nieko ne* 
mini. Tokiu siūlymu ir suda
romas Įspūdis, kad Turkija yra 
viso triukšmo kaltininkas.

karinėje srityje ir kad tai yra tui Vanguard’ 
daug svarbiau nųu mokesčių ir nedavęs pinigų, nors buvęs didžiausi 

Ethel ir Julius Rosenbergai. 
Bet kadangi — pasakojo liudi- 

o Į dr. Fumas kaltinimus n’n^as ^rs Sobell butas 
buvo saugojamas policijos, tai 
pinigai nebuvo galima perduo
ti. Jie buvo pakasti celifaninia- 

Bear Mountain 
parke. Tai padarė jis drauge 
su Abel. Kai Abel 1955 buvo 
išvykęs Į Maskvą, grtto iš ten 

- ... . . uj.. jų (1956) su naujais 5000 dol.New \orko valstybėje dide- ' c J,. . . , . ... skirtų Mrs; Sobell, bet ir dabar 
lauktų rezultatų. Anųijos “Ju- ,ės sausros -teun1 nepalis, ne- ^1*,^ galima įsakymo įvyk- 
piteris” buvo pirmais, kuris leidžiama medžioti, kad įytj Ąbei padėjęs tuos pi- 
1956 pasiekė 625 mylias nekiltų miško-gaisrai.

sumažinimas".
Taip kalbėjo jis ryšium su 

sovietiniu pranašumu raketos 
ir satelito srity.

nurodinėjamas daug sykių.

PRIPAŽĮSTAMA, KAD 
AMERIKAI NEPASISEKĖ

Amerikai nepasisekė su to- 
caroi. cmkmsman Jmi ims limojo skridimo raketom, ku-
»mvo mirti rfrkt™ rios pra§oktų 4000 mylių at-

tat jam n* «ek*ai atMMi stumą. Trys mėginimai nedavė

atsiliept* pats buvęs apsaugos 
min. sekretorius \Vilsonas. 
Esą Filmas nežinąs visų daly me popiery

sekretorius

kų. dėl to jis taip rašąs.

Sausros

nigus į banką.

KARIUOMENĘ SUMAŽINO
Little Rock kariuomenė su

mažinta jau pusiau. Mokyklą, 
kurioje lankosi ir 9 negriukai, 
dabar saugoja 500 kariuome
nės.

• Senatas pradėjo darbus 
apklausinėjimam, kodėl Ame
rikos satelito ir raketos gamy
ba atsiliko.



SAULĖS STEBUKLAS (3J

5 Liucija —- Apvaizdos Valios liu dininkė. Yltijojo ji regėjo 
pragarą ir girdėjo įspėjimą dėl. antrojo pasaulinio karo, 
į kurį vada žmogaus dvasios sug ėdimas ir Dievo Valios pa
sauly paneigimas. Karai' ar taika priklauso nuo Rusijos 
klaidos ar atsivertimo.

Fatimos įvykius iš 46 
os. Krinta į 
Motina čionai

Udrde, kaip lietuviškoje Šihi- 
-vojfe gamtoje vaikams,, pie- 
menėliam. Nekaltos širdies 
žmogus yra tinkamas Įrankis 
dietiškajam apreiškimui. Savo 
uždavinį atlikęs jis dingsta ty-

suomfet išlaikys tikrą tikėji- 
taą”.

Po Sodžių “keletas tautų bus
eina prie galo (pirmasis pasau
linis karas. Red.), bet

jai nebus liautasi Viešpaties 
įžeidinėti, po trumpo laikotar
pio prasidės naujas, dar bai
sesnis karas; tai įvyks sekan
čiam popiežiui valdant. Kai jūs 
vieną naktį pamatysite nepa
prastą šviesą (Liucija manė, 
kad 1938 sausio 24—25 nak
ties šviesa, kuri buvo matyti 
visoj Europoj, . jau yra Dievo 

..ženklas), žinokite, kad tai yra 
Dievo ženklas, jog pasaulio 
nubaudimas už jo daugybę nu
sikaltimų yra arti: karas, ba-

Širdžiai
ir būtų įvesta kiekvieno mė

nesio pirmą šeštadienį atgailos 
komunija. Jeigu mano prašy
mas bus įvykdytas, tai Rusija 
atsivers ir bus taika, o jeigu saugoti Leirios vyskupui iki 
ne, tai ji (Rusija) išplatins 
klaidas visame pasaulyje, pra
sidės karai ir Bažnyčios perse
kiojimai; daugelis gerųjų bus 
nukankinta, šv. Tėvas turės 
daug kentėti, keletas tautų 
bus sunaikinta... Pagaliau ma
no Nekalčiausioj! širdis trium
fuos, šv. Tėvas paaukos man 
Rusiją, kuri atsivers, ir pasau-

čią paslapties dalį, kuri pa
sauliui dar nepaskelbta Sesuo 
Liucija tą paslapties dalį su
rašė, užantspaudavo ir atidavė

Vilnonis Medžiagos Lietuvon

ar

S S. BECKENSTEIN, Ine

tik

Vokietijoje SIUNTINIAMS J LIETUVĄ!

PADĖKITE SAVIŠKIAMS LIETUVOJE!

£ Prašyk TAZAB katalogų lietuviškai

MAISTO PRODUKTAI

Iš anksto apmokami Sovietų muitai

s

(Nukelta į 3 psl.)

Atdara: Savaitės dienoms, baigiant penk- 
min. iki 5 vai. 30 min. Sekmad. ryte 10

KLZBIrTA II. Anglijos karai ir nt 
nados lakūnus. ’

o dabar, 
“ re vidu

ti rąsumu

kytųsi neutralumo.
Ir štai kokiu procentu viešo

ji opinija pasisakė už susilai
kymą nuo dalyvavimo tame

centas tų, kurie pasirenka o- 
kupaciją, kad tik išvengtų ka-

B. I. Seder Company 
16 Green Sf. 

Worcester, Mass.

Meškauskas 
pusę ir jau 
komunistines

paltų medžiagos, šalkos. - -
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS į LIETUVĄ

Telef. AL 4-8319

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI !» VAL VAKARO
Musų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilna ciutę

? %

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

Chruščiovo pareiš- 
Adenauerio hit Ie
tim nesakoma, kad 

yra Chruščiovo 
arba, anot Meš-

MEDŽIAGOS

R.ck-ti-t-m- krauun -k-.rituikai. 1-nkttkai >r ukrainietiška: 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKYRUS

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

KOLAVVOLE BALOGLN. juoduku 
valstybės Nigerijoj ministeris, lan
kosi Amerikoje. Nigerijoje 
tniL gyventojo.

Tamsta rusi liitiel) pasirinktini vilnonių «ie>t'iagų '"yni kostir. 
i;- švarkams. moterų eiiutcms. suknelėms bei švarkams 

Maišytos ir ravemnės medžiagos parduodamos griežtai u

$ • Geriausi siuntiniai o Greičiausias patarnavimas į

Jei kilty karas tarp Rusijos ir Amerikos
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Fatimos atveju Pranukas ir 
Jacintą tuojau iš gyvenimo pa- 
sitraukė. Pirmasis 1919, antro
ji 19fe0 Abudu nuo gripo. Vie- 
liitaelfc ir pagrindinis likęs ~ 

'■'apsireiškimo įrankis ir liūdi: 
tankas buvo Liucija. Minia no
rėja ją padaryti herojum. Ne
buvo dienos, kad jos nelanky
tų. Po paskutinio regėjimo ji 
ir nepajuto, kad ji grįžo į na
mus su nukarpytais plaukais. 
Minia norėjo turėti'juos atmi
nimui kaip ir ąžuolo šakeles. 
Nuo- 1921 ji turėjo be žinios 
dingti iš savo miestelio. Moti
nos pritarimu, vyskupas sura
do jai vietą vienuolių seserų 
laikomoje mergaičių auklėji- 
mo mokykloje. Nuo 1926 ji į- 
stojo f sv. Daratos seserų- vie
nuoliją ir nuo 1948 į karmeh- 
čių. Jos vienuolinis vardas bu
vo Marija.

Liucija - Marija jautėsi e- 
šanti Viešpaties įrankis—liudi
ninkas ir toliau.

Dvejopas liudininkas. Liudi
ninkas tų Dievo Motinos pasi
rodymų, kuriuos pergyveno ji 
.drauge su Pranuku ir Jacintą. 
Liudininkas Dievo Motinos ar 
Kūdikėlio Jėzaus pasirodymų 
jai vienai, kuriuos ji pergyve
no 1925. 1926. 1927. 1929. 
1943.

Dievo Motinos pasirodymą 
galima priimti kaip nepapras
tą. išimtinį Dievo Valios įsiki
šimą į žmonių gyvenimo tvar
kymą. Paprastai jį tvarko pa
tys žmonės. Tam duotas, žmo
gui protas ir veikimo laisvė. 
Protui į pagalbą duotas Deka
logas (Dešimtis Dievo Įsaky
mų). kuris parodo teisingus 
kelius žmigaus veikimui. Bet 
veilamo laisvė leidžia jam pa
sirinkti ar nurodytus kelius.

nuo jų nukrypti ir 
ieškoti ko naujo. Pasirinkda
mas klaidingą kelią, žmogus 
prieina katastrofas, neišspren
džiamas išeitis. Iš to jis pažįs
ta. kad kelias buvo pasirink
tas klaidingas. Dievo Apvaiz
dos tiesioginis įsikišimas anks
čiau. nei žmogus pažinė tiesa 
iš katastrofos, yra žmogui įs
pėjimas. tikrojo kelio primi
nimas. padrąsinimas, pastipri- 
jiimas juo eiti. Nors galutinis 
pasirinkimas priimti tą įspėji- 
ma ar jį atmesti priklauso nuo 
žmogaus. Šia prasme dėmesio 
Verti Dievo Motinos pareiški
mai. kuriuos girdėjo Liucija ir 

' paskiau juos surašė.
Trejopų galima skirti tų rei- 

. škinių. Vieni lietė asmeninį 
rpačiu trijų vaikų likimą * Liu- 
•ęijai buvo pasakyta, kad Pra- 
nuko ir Jacintos gyvenimas 
neilgas, kad po skaudžių ken- 

: įėjimų jie bus paimti Dievo 
Motinos pas save. Taip ir įvy
ko. Kai gydytojai darė pastan-

gų atgriebti vaikus nuo gripo 
ligos komplikacijų, abudu ži
nojo, kad viskas yra veltui.

Kiti Dievo Motinos įspėjimai 
lietė Portugalijos, Ispanijos ar 
žmonijos dabartį ir netolimą 
ateiti, šie pareiškimai Liucijos _ 
labiausiai buvo slepiami. Tai 
sukėlė didžiausią smalsuolių 
susidomėjimą. Apskrities virši
ninkas areštu ir grasinimais 
mėgino iš vaikų paslaptį išgau
ti. bet jų palaužti negalėjo. 
Jie norėjo visi trys būti ištiki
mi pasirodžiusios Marijos įspė
jimui paslapties laikinai ne
skelbti. Tik po 1927 naujo re
gėjimo Liucija galėjo dalį pa
slapties atskleisti Vyskupo pri
tarta. Liucija rašė:

“Ta paslaptis susideda iš 
trijų atskirų dalių, kurios ta
čiau yra artimai tarp savęs su- 

^isįjusios; dvi jų aš dabar išdės- 
tysni; trečiąją- dąr laikinai 
paliksiu paslaptyje“.

Tos dvi paslaptys— tai pra
garo vizija ir artimos pasaulio 
ateities atskleidimas.

Trečiame regėjime Dievo 
Motina, paraginus aukotis už 
nusidėjėlius, "išskleidė rankas 
— rašo Liucija — panašiai 
kaip per pirmuosius pasirody
mus. Pasklidę iš jos rankų 
šviesos spinduliai, atrodė, lyg 
smigo i žemę, ir mes pamatė
me. tartum, didelę ugnies jū
rą. kurioj buvo paskendusios 
juodos, sudegusios būtybės, 
žmogaus pavidalo piktosios 
dvasios ii* sielos, kurios atrodė 
permatomos kaip žėruojančios 
anglys. Liepsnoje jos kilo auk
štyn ir krito žemyn, lyg žiežir
bos didelio gaisro; jos buvo 
be svorio, be pusiausvyros; 
jos taip baisiai vaitojo, iš 
skausmo dejavo, kančių ir ne
vilties balsais taip staugė, kad 
mes iš tos baimės ir siaubo 
pradėjome drebėti <gal būt, tai 
regėdama. ' aš ir sušukau, ką

susirinkę žmonės yra girdėję). 
Piktosios dvasios buvo, baisios 
ir bjaurios, nematytų žvėrių 
išvaizdos, tačiau ir jos buvo 
permatomos kaip žėrinčios an
glys-
- Tas reginys, truko tiktai vie
ną akimirksnį. Mes turime dė
koti mūsų gerajai Dangaus 
Motinai. , kad ji jau anksčiau 
mums buvo pažadėjusi dangų, 
kitaip, aš manau, mes būtume 
iš išgąsčio ir siaubo mirę“.

•‘Tartum malonės prašyda
mi, mes pažvelgėme i Mariją, 
kuri, pilna gerumo ir liūdesio, 
tarė:

"Jūs matėte pragarą. į ku
rį vargšai nusidėjėliai eina. 
Jiem nuo pragaro išgelbėti 
Viešpats nori įvesti pasauly 
maldas į mano Nekalčiausiąją 
širdį. Jei tai. ką jums sakau 
žmonės vykdys, bus išgelbėta 
daug sielų ir grįš taika. Karas

to laiko, kada bus galima vie
šai ją paskelbti. Be Liucijos 
tos paslapties nežino nė vienas 
kitas asmuo; jos nežino nei 
Leirios vyskupas nei popiežius.

Liucija pranešė, kad paslap
tis negali būti paskelbta prieš 
1960. Paklausta, kodėl negali
ma anksčiau jos sužinoti, Liu
cija trumpai ir aiškiai atsakė: 
“Šv. Mergelė nenori^. (b.d.) ~ *

NYHT ir Intern. Res. Inst 
tyrinėjo viešąją nuomonę at
skiruose kraštuose, ką tie 
kraštai darytų, jeigu kiltų
karas tarp Amerikos ir Sovie- Amerikos - Rusijos kare: už 
tų; ar jie stengtųsi liktis neu
tralūs. ar stotų į karą vienoje 
ar kitoje pusėje.

Tyrinėjimo daviniai labiau 
nustebina, nei galima buvo 
laukti.

Tik Australija ir Olandija 
aiškiai pasisakė, kad stotų A- 
merikos pusėje, o visi kiti lai-

KOKI GALINGI TIE KELI KATALIKU VEIKĖJAI'
SPAUDANaujienose spalio 2 Vytau

tas Meškauskas tęsia propa
gandą. kurią lig šiol buvo va
ręs Vienybėje, prieš bendruo
menę. Netenka stebėtis, jei 
yra priešingų bendruomenei. 
P>et tenka stebėti, kurie argu
mentai yra jos priešininkų ke
liami. nes tie argumentai pa
rodo priešininkų tikruosius 
tikslus. Meškauskas tokius ar
gumentus pateikė:

• bendruomenė turi totalis- 
■tinių fašistinių tendencijų;

tokių tendencijų turėjęs ir 
prof. Stasio Šalkauskio moks- 
las: “šiandien jis būtų tokias 
savo pažiūras gerokai revida
vęs"; .

• "lietuvių bendruomenės

organizacijos vardu veikia 
keli katalikę veikėjai";

• "tragiška, kad bendruo
menės totalistinię tendencijų 
neįžiūri ir tie keli bendruome
nės entuziastai, kurie nepri
klauso Lietuvių Frontui".

Tai yra "baubai“, kuriais 
norima atbaidyti nuo bendruo
menės. Atbaidyti visus “demo
kratus“ atbaidyti taip pat vi
sus; kurie "nepriklauso Lietu
vių Frontui“.

Kad bendruomenė ‘demo
kratui“ atrodytų baisesnė. Nau
jienos buvo prilyginusios ją 
"liaudies demokratijom", su 
komunisto Gomulkos vartoja
mais metodais, 
persimeta i kitą 
kalba ne apie
tendencijas. bet apie fašistines.

Tokis baubas prieš lietuvių 
bendruomenę didelio išradin
gumo nerodo. Paskutiniuosiuo
se pareiškimuose Chruščiovas 
lygiai tą patį kartojo prieš
Adcnatieri esą Adenaueris lijai priklauso. ar visai nepri- 
gražinąs Vokietija i hitlerizmą. 
Meškausko ir Naujienų baubas 
apie bendruomenės komuniz
mą ir fašizmą yra tiek pat ver
tas kaip ir 
kimas apie 
rizmą. nors 
Meškauskas 
“sputnikas“
kausko. turi Chruščiovo “ten- 
denlijų". Bot kai fašistinėm 
tendenuijom Meškauskas kalti-

regular plūs l’j'/ extra>

UARTERLY
Save Heie • And Profit Mote — Riglit Now!
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neutralumą pasisakė Švedija ; 
95%, Austrija 61, Anglija 54, 
Australija 35, Olandija 22.

• Nors didelio skirtumo tarp 
vyru ir moterų nuomonių nė
ra, tačiau moterys vis dėlto 
didesniu procentu pasisakė už 
neutralumą.

Tarp būdingų atsiliepimų 
štai keletas, kurie rodo euro
piečio galvojimą: "Palikim tai 
(karą) jankiam, kaip jie tai pa
lieka mum“ (Anglijoje).

-"Tegul jię^ sąu imasi mes 
jau perdažnai karus tarėjom’’ 
(Belgijoje).

“Aš jau perdaug karų ma
čiau" (Prancūzijoje).

“Darykim, ką darė Amerika 
per pirmus du pasaulinius ka
rus — palaukime ir pažiūrėki
me — ir stenkimės paskiau 
kiek galima greičiau išsisukti’’ 
(Italijoje).

Atominio karo baimė taip 
visiem įkalbėta, kad iš 11 val
stybių šešiose dauguma geriau 
pasirenka sovietinę okupaciją, 
ne kąrą. Vokietijoje ir Austri
joje pasirodė didžiausias pro- j= 

te

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
pampas Houston St.

VILNONES MEDZL4GOS 
specialiai siuntimui į užjūrį

Vyriškiems, moteriškiems bei vaikų kostiumams, paltams, 
suknelėms ir t. L 
tadienį. 8 vai. 30 
vai. iki 12 vai.

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 
LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, .

UKRAINOJE IR UŽKARPAČ1O RUSIJOJE!
Pasiiiskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam ;

už i4n-.il-s .-Klaikas yni Taž- STiis. n-----,: už pasiūtas sukn- l-s 
Viln--nvs in-džiasras iš ritiniu ir atlaikas pa.-i-.’ii pri.:iv»n:i-iusi--ni kuir.oįr.

— • stambios krautuvės

118-1*25-130 ORCHARD ST.. į
cor. Delancev. NYC. fžU t tt'71 i

Bet didelė dauguma visai 
neturėjo savo nuomonės, ne
galėjo apsispręsti, kai reikėjo 
atsakyti į klausimą: “Ar tams
ta manai, kad tokia okupacija 
kaip Rusijos yra geriau negu 
karas?". Toki atsakymai Į tą 
klausimą: Atsakė taip Austri
joje 35%. atsakė ne 35. be 
nuomonės 30^ : Belgijoje taip 
15. ne 48. susilaikė 37* Angli
joje taip 17. ne 70. susilaikė 
12: Prancūzijoje taip 23. ne 
53. susilaikė 24; 
taip 28. ne 36. susilaikė 36; 
Italijoje taip 17. ne 46. susilai
kė 20; Norvegija taip 8. ne 
41. susilaikė 51; Švedija taip 
15. ne 61. susilaikė 24; Aus
tralija taip 10. ne 78. susilaikė 
*2.

Kurie pasirinko verčiau ka
riauti. bet tik ne sovietinę 
okupaciją, nurodė Vengrijos 
pavyzdi:

"Vengrijos pavyzdys pakan
kamai parodė pasauliui, ko jis 
gali laukti iš Rusijos".

Apklausinėjimo autoriai pa
darė išvadą, kad dabar pareik
šta žmonių opinija nereiškia, 
jog karui kilus tie kraštai sė
dės rankas sudėję. Tai reiškia 

pasiaukojimu daugelio žmonių, greičiau, kad naujo karo bai- 
kurie dirbo drauge, neklausda- sumas taip yra Įgąsdinęs žmo* 
mi vienas kito, kas kuriai par- nes- j°£ .vra pasiryžę grieb

tis visokių kelių kad tik iš
vengtų karo, žmonės — sako

pažiūras reviduoti, tai tenka pri
minti. kad taip lengvapėdiškai 
galėjo kalbėti tik VVeichselsen- 
derio propagandistas, kuris 
reklamavo fašizmą, 
save pagal situaciją 
vęs”. su tokiu pat 
prieš fašizmą kalba.

Antras Meškausko baubas.
kad bendruomenės vardu “vei
kia tik keli katalikų veikėjai" 
būtu didelis tiem "keliem vei
kėjam" pagyrimas. Jie suorga
nizavo kongresą, dainų šven
tę, tautinių šokių festivalį, pa
rodas —- ir vis tai “tik keli ka
taliku veikėjai“! Koki jie darb
štūs ir galingi, jei sugebėjo 
tokius tūkstančius žmonių ant 
kojų sukelti...

Tačiau nuo Meškausko pri
pažinimo "tie keli katalikų vei
kėjai" vargiai pasikels "į pui
kybę“. nes jie žino, kad visa, 
ka bendruomenė padarė, buvo 
padaryta kruopščiu darbu ir

K and K FABRICS
115S East lersey Street, Elizabeth. N. I.

klauso. Juos suvedė draugėn 
darbas.

Meškauskas prisipažįsta. jog 
"tragiškas" yra jo šauksmas, 
kad tie. kurie “nepriklauso 
Lietuvių Frontui“, nepriklau- 

ir bendruomenei. Vadi- 
jo neklauso. O to priežas- 
tur būt. paprasta: žmo- 
mato, ar visuomenei

nas. 
lis.
nes
daugiau pasitarnauja bendruo
menėje susitelkusių darbas, ar 

na Šalkauską*ir nurodinėja, kad -Meškausko kitų darbus nieki- 
šiandien jis butų turėjęs savu mintis zyzimas.

vengtų karo, Žmones — sako v VAISTAI 
autoriai — nori taikos, ir mi- 
Ii jonai pasauly yra pasiruošę < 
nutraukti draugiškumo ir są- *' 
jungos ryšius, paaukoti ūkinę 
naudą ir net savo tautinę vate- $ 
tybės nepriklausomybę, negu 
stoti į karą, kuris gali atneš
ti atomų naikinima.

Autoriai mano, kad anapus 
uždangos jie negalėjo tikrinti. 
Bet jie neabejoja, kad ir ten 
būtų tokis pat atsakymas už §

Tazah of l/ondon. In<
THIRD AVENUE, NEW YORK 3, N. Y.

Tol ALgonouin 4-4160



— Puiillahcd Semi-Weekly excapt MS 
WOwrW8MllMHfWjrt^j^ day weoka» whew laaued woekb

THE WORKCR mm CepyrioMk) By FRANpISCAN FATHER8 
Eina nuo 1915 metų.1051 sujune* AMERIKĄ, LOS. 
ORGANĄ DARBININKĄ to* LIETUVIŲ ŽINIAS.

neMiternt m aecorid tiam matter et Brooklyn. N. Y. May 25. IMI. undcr Um As»
M Marce 3. Origlnally onfredaa

SHB8CRIPTION KATĖS
Dom—ttc yoarty .......... ■ S6-00
Brooktyn. N. Y. —i--------------- 96.50
Hatf year ----------------------------- - 03.50
Forsign ■ , 66.50 -

UaiKrattį tvarko REDAKC.NO KOMISIJA. Vyr. rod. S. SUŽIEDSLIS 
StraipsnitM ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. - Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autor iatns prašant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų tuHnJ b kalba redakcija neatsako.

mis gyvena jvairių svar 
tarptautinių suvažiavimų i i 
le. šių didžiulių kongresų ei* 
Įėję, nors , ir kuklesnis savo da
lyvių skaičiumi-ir Įžymiai ma
žiau išreklamuotas, garbingai 
įsirikiavo spalio 2—4 vykęs

Lietuvių Kai. Mokslo Akade
mijos suvažiavimas.

Suvažiavimą specialia tele
grama sveikino šventasis Tė-

Pirmosibs dienos posėdžiam 
pirmininkavo prof. J. Eretas, 
buv. Akademijos vicepirmi
ninkas laisvosios Lietuvos lai

vas, po suvažiavimo, visus da- džiame žody pabrėžė Akade
mijos atkūrimo svarbą ir vie
šai perdavė buvusios vadovy
bės įgaliojimus tęsti ir plėstiPopiežius apie katalikiškąją akiją ? „.i? .

. „ . , . - . . tautiniu kongresu dalyviai, a- pradėtąją darbą. Pirmąją prin-
pnesui, su kunuo bus griežtai tik sekančios tipinio pobūdžio paskaitą
kovojama Kristaus ginklais iki Mistinio Kristaus Kūno dok-

suvažiavimą simpatingai pris- pa9r,ndai^
tatėir plačiai komentavo.

Romoje praėjusį sekmadienį, 
spalio 13, užsibaigė ištisą sa
vaitę užtrukęs antrasis pasau
liečių apaštalavimo kongresas. 
Pirmasis buvo 1941 metais. 
Antrajame šiemet dalyvavo iš 
91 šalies 2000 atstovų. Buvo 
taip pat atstovaujami kraštai 
iš už geležinės sienos. Lietu
vai atstovavo delegacija, suda
ryta Lietuvos episkopato trem
tyje. Iš JAV buvo nuvykusių 
112 asmenų, jų tarpe ir Ame
rikos Lietuvių Katalikų Fede
racijos pirmininkas inž. Anta
nas Budis. Jis priklausė 30 o-, 
ficialių Amerikos delegatų 
grupei. Seniausias atstovas bu
vo japonas, 70 metų p. Naka- 
mura, kuris pareiškė: “Prieš 
savo mirti norėjau aplankyti 
Krikščionybės centrą ir tarp 
visų tautų atstovų pajausti 
Bažnyčios universalumą”. Jo 
tautietis prof. T. Hasegawa, 
pabrėžė, kad Japonija, sena

• tauta ir valstybė, noksta dide
liam atsivertimui, ir tai suda
ro katalikam didelį uždavinį 
bei atsakomybę, kad ji pasi
rinktų tikrąjį Kristaus kelią.

pat galo”. Katalikų Bažnyčioje 
esanti ta jėga, ' kur įstengia 
griauti tautų užtvaras ir visų 
tautų žmones jungti susitaiky 
mu ir brolišku draugiškumu 
“Pasauliečiai, kurie priklaus! 
Katalikų Bažnyčiai, gali pagrįs 
tai tuo džiaugtis, tačiau jien 
yra pareiga įsijungti į apašta 
lavimo darbą visom savo jė 
gom”. Tas jėgas telkianti ka 
talikiškoji akcija.

E. vysk. V. Padoiskis

Katalikiškajai akcijai reika 
tinga ne tiktai apaštališkoj 
dvasia ir jautri kataliko elgse 
na, bet ir jo atitinkamas pasi 
ruošimas administracinei, so 
cialinei, politinei ir ekonomi 
nei veiklai, geras pažinimas ti 
sričių, o ypačiai socialinės Ka 
talikų Bažnyčios doktrinos. 
“Šiuo metu yra degąs reikalai
pasauliečiui nešti Kristaus dva
sią visur, kur tiktai jisai pri
eina”. Tam tikslui panaudoti
nas bendradarbiavimas su 
neutraliais žmonėm ir su neka- 
talikais, jei tiktai galima ap
saugoti bendrąjį gėrį ir Dievo 
interesus.

Hus Pijus XIL sveikindamas klaus0 direktyvos, nes
kongresą, kalbėjo apie katalr lukiškoji akcija yra jų ra
ku atsakomybę dabarties me- dorybėj . Ji apima ir organi- 
tu ir katalikiškąją akciją, api- ir atskiras asmenis.

Mistinio Kristaus Kūno dok*

gal apibėrė prelegentą tokia 
gausybe klausimų, kad reikė-
jo diskusijas nukelti į popieti
nę sesiją. Iš visų .tų paklausi
mų išryškėjo bendras visų su
sirūpinimas: istorijos vadovė-

skaitė Grigaliaus universite
to prof. dr. Ant. Liuima, S. J. 
Kruopščiai paruošta, gilia pa
skaita referentas atskleidė idė
jinį lauką, kuriame visos iš 
pagrindinės temos išplaukian
čios problemos galėtų sutilpti 
ir atitinkamai išsirikiuoti; nu
rodė į giliausias šaknis, iš ku
rių galėtume atsekti tų prob
lemų sprendimo kelius.

Kun. dr. Vyt. Balčiūnas sa
vo koreferatu ir diskusijose Į 
gausiai dalyvavę kiti dalyviai 
paryškino kai kurias pagrindi
nes paskaitininko mintis.

Tos pačios dienos popietinė 
sesija buvo skirta teisinėms 
problemoms. Lietuvos atsto- | 
vas Paryžiuje min. dr. St. Bač- ? 
kis kalbėjo tema:

Katalikę Bažnyčios doktrina 
apie tautę apsisprendimo teisę.

Labai gerai dokumentuota 
ir originaliai paruošta aktuali 1 
paskaita susilaukė daug pa
klausimų, o'ta tema diskusijas 
paruošė koreferentas prel. dr.

liuose ir viešose paskaitose 
daug kalbama apie garbingą 
Lietuvos praeitį, jos valdovų 
žygius etc., todėl klausiama, 
ar yra pakankamai konkrečios 
istorinės medžiagos, kurią ga
lėtume svariai patiekti kitiems 
ir kuri akivaizdžiai ^parodytų 
mūsų tautos didingumą kitų 
to meto tautų tarpe. Prof. Z.

darbštumu ir kruopščiu gausios 
medžiagos aptvarkynm.

Suvažiavimo trečiosios die
nos sesijoms pirmininkavo

skaitė kun. dr. Pranas Bra
zys MIC. Prelegentas palietė, 
anestezijos problemą, psicho
terapiją, amputaciją, trans
plantaciją ir genetiką. Auto
riui pavyko savo tezes perduo-

sa eilė praktiškų* sugestijų dėl 
Liet Kat. Mokslo Akademijos 
ateities veiklos, šiame pasita
rime paaiškėjo, kad yra būtina 
turėti apmokamą Akademijos 
reikalų vedėją, kuris gyventų 
Europoje ir visiškai tam dar-

tuoj imtis žygių šį klausimą 
išspręsti. Be to, visų buvo pa
geidauta, kad referatai būtų 
išleista atskiru tomu, panašiu 
į laisvojoje Lietuvoje leistuo
sius tris Akademijos suvažiavi- 

ti klausytojam lengvai ir pui- mų tomus. Buvo dar aptarta

ir dokumentų, tikrų istorinių 
faktų, yra, ir kad mūsų visų brėžtas medicinos etikos prob- 
uždavinys būtų daugiau susi-

sekė gyvos diskusijos, kuriose nes paskaitas, ypač istorines, 
dalyvavo ir sociologai, teisiniu- išleisti atskiru atspaudu ir 
kai, teologai ir filosofai Pa- ' didesniu skaičium egzemplio

rių paskleisti mūsų studijas 
einančio jaunimo tarpe, ypač 
Amerikoje. Akademijos pirm, 
vysk. V. Padoiskis patikino, 
kad jau esą vilčių gauti lėšų 
ir kad paskaitų spausdinimo

(Nukelta į 4 psl.)

Prof. dr. Z. Ivinskis

lemų aktualumas ir reikalas 
lietuviams medikams bei mok
slininkams savo pasaulėžiūros

Į šviesoje į jas reaguoti.1
Po šios ir po kitų šio suva

žiavimo paskaitų buvo visų da
lyvių pageidauti, kad visi re
feratai būtų atskiru leidiniu r 
paskelbti ir duota galimybės 
plačiajai lietuvių visuomenei 
jose iškeltomis mintimis bei 
žiniomis pasinaudoti.

Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos suvažiavimas buvo baigtas
" iškilmingu posėdžiu prof. St. 

Šalkauskio garbei.
Apie didįjį lietuvių filosofą, 

ideologą ir auklėtoją kalbėjo 
Stasio Šalkauskio baigiamos 
ruošti monografijos autorius 
prof. Juozas Eretas. Visi daly
viai pajuto, kaip giliai prof. 
J. Eretas pažįsta Šalkauskio 
sielos pasaulį, jo kūrybą, ir 
kaip nuoširdžiai ir artimai yra 
su jo kilniąja asmenybe susi
gyvenęs.

Suvažiavimą savo dalyvavi
mu, be jau minėtų min. Ed. . 
Turausko ir min. dr. St. Rač
kio, kurie aktyviai suvažiavimo t • i •!*„ 
darbuose dalyvavo, pagerbė *ei kiltll karas . 
taip pat Lietuvos įgaliotas mi-

domėti istorijos studijomis, 
siųsti daugiau studentų į tas 
vietas, kur randami Lietuvos 
praeitį liečia archyvai, kurti 
gerai ir planingai dirbančius 
tokių istorikų kolektyvus, kaip 
kitos tautos kad daro. Jis kaip

Suvažiavimas buvo pirmasis 
tremtyje atgaivintos Listuvię 
Katalikę Mokslo Akademijos 
viešas pasirodymas, sutraukęs 
dabartinėm musę sąlygom la- t, Tulaba.

Vyskupam čia pri- bai gausu dalyvię skaičię ne 
tik iš įvairių Europos valsty
bių/ bst ir iš Šiaurės bei Pie- torijos klausimams, 
tę Amerikos. Z. ' "

Ryši su laisvojoje Lietuvoje kalbėjo tema: ’

Suvažiavimo antroji diena 
visa buvo paskirta Lietuvos is- 

Pirmoje pavyzdį paminėjo Vatikano ar
chyvus, kur yra dar tomai do- 
kuinentų, kurių dėl laiko bei 

Lietuvos ir Apaštalų Sosto stokos nėra palietusi
simbolizavo santykiai amžię bėgyje. lietuvio ranka.

sesijoje ta pa- nisteris prie Šventojo Sosto taika — tiek satelituose, tiek
St. Girdvainis, min. St. Lozo- pačioje Rusijoje... Su šia pas-
raitis, latvių vysk. Sloskans, kutinę išvada, kurios nepatik-
Monsg. čamanis, marijonų rino, autoriai bus labai pro ša-
kongregacijos generolas Tėv. ų prašovę. Jie apklausinė jo

gametis narys ir buv. sekreto- kię raidą nuo 19 amž. pra- Skutans, ALRK Federacijos Vakaruos^ žmones, kurie bijo
džios iki /940 m. pirm. inž. A. Rudis, Genovaitė pakeisti savo dabartinę padėti,

nukreipiama nuo Dievo arba ir jai, bet jis negali tikti nuoša- pradėti iškilmingomis pamal- tuotą Lietuvos ir Apaštalų So- ’ Prelegentas parodė Jabai Kaneb ir Mrs. Watkins iš Wor- 0 anapus uždangos yra žmonės,
prieš Jį atsukama. Užsiminęs tiai katalikų akcijos, kuri api- domis, kurias laikė dabartinės sto santykių apžvalgą iki 18 didelį atsargumą, liesdamas cester, Mass., Birutė Vensku- kurie yra desperacijoje, kad
apie ateistinį komunizmą, Pi- ma visus, kas yra krikštytas. Akademijos pirm. vysk. V. Pa- amž. galo. Šią dieną posėdžiam pačių naujausių laikų įvykius vienė iš Paryžiaus. jų dabartinės padėties niekas
jus XII pabrėžė, kad “Kris- Krikštytasis arba kovoja už dolskis. Suvažiavimo referatų, pirmininkavęs min. dr. St Bač- iš Nepriklausomos Lietuvos Sekančią dieną Akademijos nepakeičia. Karas ten vaidenas 
taus Bažnyčia nė neketina iri- Kristaus karalystę žemėje arba diskusijų ir svarstymų tema kis, min. Ed. Turauskas, jau- gyvenimo. Jaunas istorikas vi- vadovybė ir suvažiavime daly- kaip išsigelbėjimas iš esamos
leisti kovos lauko šiam savo ją išduoda”. buvo nieji mūsų istorikai ir pedago- sus maloniai nustebino savo vavę nariai padėties.

Kristaus vietininkas popie

paskaitoje prof. dr. Z. Ivinskis

mančią visas gyvenimo ir veik- kūne imasi pasauliečių apašta
le sritis: individualinę, sočia- . .. —
line, ūkinę ir politinę, čia ka- gauruotai ir individualiai, bet du tikrieji Akademijos nariai jau ketinti metai dirbąs Popietinėje
talikiškoji akcija arba pašau- pareiga būti Kristaus apaštalu — mokslininkai: prof. J. Ere- mokslinį darbą Vatikano bei čia tema dar paskaitą laikė
liečiu apaštalavimas dvasinės kitiem yra kiekvieno kataliko, tas ir prof. Z. Ivinskis. Tad

1922 įkurtąja Akademija šia- 
lavimo. Apaštalauti galima or- me suvažiavime (atkelta iš 2 p.)

kituose žymiuosiuose Romos kun. dr. Step. Matulis MIC. 
vyresnybės priežiūroje siekia Dar kongresą šaukęs komi- suvažiavimas iš eilės buvo ket- archyvuose, žymusis lietuvių Jis apžvelgė
dviejų dalykų: apsaugoti, kas tetas savo atsišaukime pabrė- virtasis. Pirmieji trys įvyko istorikas, šios Akademijos ii- Lietuvos ir iv. Sosto santy- 
yra gera ir eina iš Dievo, ir žė: “Katalikas gali nepriklau- Kaune 1933, 1936 ir 1939 m.
laimėti, kas darosi pikta, kai syti jokiai katalikų organizaci- Suvažiavimo darbai buvo rius, patiekė gerai dokumen-

buvo

jų ir manosios nepabėgtų nuo dykęs Mongolijos vėjas.

KINŲ LEGENDA

vyrai. Vakar kaitroje buvo — Pakaks ir vienos! —pik- slėpti ir pranešti jaunajai 
žmonai. Jis norėtų būti palai
dotas kaimo kapinaitėse, kur 

neūžgęsomo P° žmones, ar neras kokio se- gu botagu. — Matyti, gražiai ji galėtų ateiti ir atsidūsėti^
ti7’nėgūi likti 'neižikima, tai mylimosios pasiilgimo. Jis sku- ni<> ar vaiko, neišvaryto dar- laikytas ir augintas, kaip šil- Mirštantysis dar prašė: “Gera-
žmonės vėliau kalbėjo tikėda-* pasimelsti prie senolių bam. Koks buvo jų nustebi- kaverpis. Na, paauginsi kelias sis žmogau, jeigu iš čia išeisi... 
mi jog pati deivė įsikūnijo kaPM ir aplankyti giminaičius, mas, kai prieš juos atsistojo džangas sienos ir tada galėsi jeigu išeisi, pasakyk visiem.
_ J 6 . . . u,.* T.i dailiai niiaucTAC ir cfinmc kelianti 'O dabar eiki cu mu- kad caulėe cūnnc conloc

f. jo”!

Kai Mehlinga taip dūsavo ir 
meldė, kai žadėjosi geriau mir-

tai atkirto sutardami abu Šer-Kai Li atvyko, degė kaitri daug vyrų kritę, tai jie auk;- 
vasara. Dar labiau degė Li šir- tų parytį pasileido šmižinėti gal o vienas pliaukštelėjo il- 
dis, kankinama i

nio ar vaiko, neišvaryto dar- laikytas ir augintas, kaip šil- Mirštantysis dar prašė: “Gera-

2. . . mas. Li Wen-tau švelniai atsi-
-i i. sveikino savo žmoną jai kal- PENKTOJI pilnatis buvo . ..

jau patekėjusi ir nusileidusi, 
kai į Nankao kaimą atėjo Li 
Wen-tau, dailiai nuaugęs jauni
kaitis iŠ tolimos Kantono že- ...... --- --- -___ -
mės. Tėvas buvo jį siuntęs pa- perle, mano mylimoji ir amži- vien tik į jį pažiūrėjus. Kiek 
simelsti prie senolių kapų. 
Skaudama širdimi Li atsisvei-

bet didžiai nustebo teradęs Li, dailiai nuaugęs ir stiprus, keliauti? O dabar eiki su mu- kad saulės sūnus... saulės sū
nus nėra Dievo skirtas valdo
vas... nėra... jis žmogmušys”...

Li buvo atplėštas nuo to 
sunkius akmenis kiloti. Nuo žmogaus, kurį šergai paliepė 

akmeninga užkasti dar pusgyvį. Bet U

Kalgano kaimo saldžiajame lo- 1 - ,, ,
to žiede”. Jos gi mylimasis moteris. Jam pasirodę, Poilsis po kelionės buvo j> at- mis!
buvo nuėjęs ilgą kelią, {dulkė
jęs ir išvargęs, bet stamantrus 
ir lieknas. Jam tereikėjo išsi
maudyti vėsiam vandeny, ir Įdek jisai tvirtas savo meilėje 
jis atsitiesdavo it jaunas bam- stiprus ištikimybėje.

— Par nePate^ trečioji bukas, išleidęs visą savo augu- Netrukus Li patyrė, ko savo 
pilnatis, kai aš vėl būsiu su ta- mą. y atrodė toks dailus ta- gyvenime nebūtų patikėjęs: jis 
vim, tu mano brangiausias da, kad sąlo mergaičių širdys, atsirado daugybės našlių kai-

kad gundymo dvasios bus ve- Saivin^’ kaiP «etus pavytusį u buvo nutempUs prfe 
dusios jį klystkeliais, ir dabar bambuką. Sergai pasižiurėjo į tomos sfenos pristatytas 
puls visu širsmu, mėgindamos, La nu<> penčių iki viršugalvio.

— O tu iš kurio kaimo, kad kaitrios vasaros i_______ o_
neini sienos statyti? —- pa- įdegusi kaip žarija,
klausė tasai iŠ šergų, kurio ii- saulė pakildavo Ugi aukš* 

gyvenime nebūtų patikėjęs: jis fisai driekėsi iki pasmakrės.

noji! iš jų butų kartu nuėjusios ar-

Wen-tau girdėjo ir kitus kal
bant kad prie didžiosios sie

tinuos. kepė žemė ir žmonės, nos »va senu- yy™.
—Iš Kalgano, toli pietuose, trokšdami vandens ir nuilsinti daugiau, negu kovodami su

me, per kurį ėjo aimana mo- — ramiai atsakė Li. — Girdė- ligi išsekimo. Silpnesni alpo, priešais, kurie ateina iš už
tinu, seserų ir žmonų, o di- jot gal apie kraštą, kur loto krito ir nebekėlė. Ant jų buvo kalnM b* dykumų. Kartų kar-

verčiamas smėtis, pilamos kai- tos nebeatgausiančios to, kas 
kės ir kraunami akmens. Vie- P™ sienos prarandama.

U Wen-tau kilnojo ir nešio-

Mehlinga palenkė galvą, ba pas save priėmusios ir šil- džioji siena temdė pusę šiau-
kino namus ir jaunąją žmoną, kaip loto lapas, kada pro tven- kais apklosčiusios, jei La būtų rinio dangaus'. Li dabar tetų- __ Girdėjome, — nukirto
Meh-fing, gražiausią moterį vi- kinį prabėga pūstelėdamas vė- taręs bent vieną žodį. Bet jo nėjo vieną mintį — kuo grei- kalbą antrasis varovas. — Ten nur kitur dar kyščiojo susty-
same Kantone. Ji buvo sužydu- jaS. Ašarotomis akimis jį nu- lūpos netąrė kito Tardo, kaip Sausiai grįžti atgalios. “Dar L

ir dar nebuvo praėjusios nė 3 lydėjo tolstantį savo vyrą. Dar Meh-ling, ir jo žvilgsnis nežai- vieną pilnatis, ir aš vėlei bū- nų. Iš akmenų statoma siena.
si, it loto žiedas prie Perlo upės, taškelis — ir U pradingo to- dė nė vienos mergaitės skruos- siu su tavim, tu mano loto Gal apie tai irgi girdėjai? žmogmušiam.
pilnatys, kai apsivijo apie liek- luinos ūkanoje. te. Savo žmonos grakščią eise- saldusis žiede? Niekas, o nie- „ .. . .
nąjl bambllka — U ^Vtn-tau. - -- - -- na ’T’ saugia ims mtciSvncmi. Iras /lanofan mndtriain raKa. K“UejęS,

Žmonės jais dfiaugėsi kalbėda
mi: “Lieknų liekniausias bam
bukas ir .saldusis loto žiedas

žiedai...

daug žiedų, o 8a daug akmę- roti ranka, lyg Šaukdamos! 3° akmenis iki trečiosios mė- 
dangaus pagalbos, lyg keršto n®sio pilnaties, vis daugiau ir 

daigiau nustipdamas. Iš liek
nų liekniausio bambuko, sta- 

m ....m. Btrhiinrri ną ir saulftą jos nusišypsoji- kas daugiau, mudviejų nebe- ■ I“1 “T . Praėjus vienal pUnaflai, Li mantraus ir sultingo pasidarė
Ūkanota Mehlinga apsigręžė k[eWa>me skirs kaip neskiriaina žievė £ ’1tin<> di<ftu£ J*"!!? Mnsas ir suP,eišė^ žagaras.

je Ir. jautė kiekviename alsi- nuo gyvojo bambuko". h JT”’ Dažniau, parkrisdamas. vis
dūsėiime iki Driėio Nankao m .. . .. pastačius. Pietiečiam sienos balsas; Ateitite, gerieji žmo- sunkiau užsigaudavo. Bet su' S ta! kda^ josen^ų k^'PJgX™^oaS n T "*“***«*•* P™* kiekvienu puolimu tebeminėjo

.Ja u. ą’1P g^_i"F , mums reikta' Visie,n reikia ir kite namo”... U pamatė sun- žmonos vardą, kaip ir tą pas
kųs ir susiruošęs grįžti, kai visi dirba. Padirbėsi ir tu. . .. kaus grumsto užroausta ir kutini karta, norėdamas ja^nri-

ir lėtu Žingsniu nuslinko į 
šventyklą. Kritusi kniūbsčia 
ties deivės Kwan-yin statula,

— O gražiausioji iš pačių t .___- _ ______„ _________________ _ _____ _
gražiųjų ir mieliausioji iš visų Ligi čia jau buvo atvesta pasirodys saulės pakraštė- _ negaliu, man reikia unksčiantį žmogų, jauną kaip sišaukti per didelius tolius:

Jaunavedžiam buvo sunku meilingųjų, deivė meilės ir didžioji siena, kurios platumu Iis virSum nurudv io žemės, keliauti atgal, — spyrėsi U, ir jis. Jam padavė gurkšnį “O ateik, ateik, mylimoji, 
skirtis, bet Li negalėjo ir ne- malonės, mergaičių ir moterų galima buvo nuvažiuoti ligi U Wen-tau pakilo dar prieš rodydamas kelionei sudėtą ry* ■ vandens ir stengėsi išvaduoti pasirodyk, kad tave dar regė-

suaugo Į neišskiriamą kuokštę. sunkbj a|sayo „ me|dė. 
Telaimina juos deivė Kwan-
yin”!
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Šventos Onos draugijos Sukakti
KEARNY, N. X

kad retai kada šioje kolonijoje
būva tokios iškilmingos ir gi- patarnavimas. Ir čia kruops- 
.iai aetuviškos Šventės, kaip čių rankų būta.
kad ją suruošė šv. Onos drair Žvilgterėjus į garbės stalą, 
gija savo 25 metų jubiliejaus matėsi gražus būrys svečių:
proga. ■ - kleb. tam. L. Voidekauskas,

šv. Onos draugija bene bus drauguos pirmininkė Elena

giausiųjų moterų draugijų šio
je parapijoje. Ji buvo įkurta 
1932 rugsėjo 26; taigi, jai šie
met sueina 25 metai Šiam į- 
vykiui atžymėti rugsėjo 29 d. . šiai krito į akis už garbės stalo 
buvo suruošta graži ir įspū- sėdėjusios moterys, išbuvusios 
dingą šventė. draugijoje 25 metus — tai

tam. Tamaliūnas, Kearny mie
sto meras J. Healy su žmona, 
Alke Smigelskienė, ilgametė 
draugijos sekretorė, o labiau-

tuv< ir kankinamus joje* mūsų 
brolius. Jis tikisi, kad x kova

Lietuvą. Su tokiomis mintimis 
kleb. kun. L. Voiriekauskas 
kreipėsi į šalia sėdintį Kearny 
miesto merą, kaip į valdžios 
atstovą, pareikšdamas savo 
protestą prieš smurtą ir netei
sybę.

Nuveikti darbai
Visi buvo sužavėti draugijos

FURNITURB WAREHOUSE SALE

BEDROOM, MNING ROOM & LIVING ROOM FURNITURE 
TABLES & OCCASIONAL PIECES

New York’s T^ading Factory Show-room, in business for 
over 40 years, mušt dispose of 6 Floor of Fine Furniture at 
Tremendius Reductions. Included are Many One of a Kind 
Floor Samples at Below Cost Terms can be arranged.

Salo hours: Daily 9-8, Saturdays 9-5
Open SUN. For Inspections. E. Chaiken, Prasidenk

261 WALTON AVĖ., BONX
(Near 138th St and Grand Concourse)

Lietuvių Radi’o Valandos Programa

Pamaldos
Iškilmės prasidėjo pamaldo

mis. Pirmiausiai buvo pašven
tinta nauja draugijos vėliava. 
Iškilmingą sumą draugijos in
tencija laikė pats draugijos į- 
kūrėjas ir josios dvasios vadas 
klebonas kun. L. Voiciekaus- 
kas, asistuojamas kun. D. Po
ciaus ir atvykusio svečio kun. 
Tamaliūno. Parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Alg. Kača- 
nausko, puikiai giedojo mišias 
ir lietuviškas giesmes. Ypač 
gražiai, visai bažnyčiai prita
riant, nuskambėjo giesmė į 
šv. Oną ir “Sveika Marija, Mo
tina Dievo”.

Draugijos narės bendrai pri
ėmė Švč. Komuniją, o po mi
šių išsirikiavo didinga moterų 
procesija, sustojusi prie šv. 
Onos šventovės ir ten giedoju
si giesmes ir kalbėjusi maldas.

Iškilminga vakarienė
Mūsų draugijų suruoštos 

viena ar kita proga vakarienės 
dažnai turi perdaug šabloninį 
pobūdį. Bet šiuo atveju šv. 
Onos draugija buvo skirtinga.

setienė, Magdelena Macienė, 
Marija Šaukonienė, Nelė Šta- 
dolskienė ir St Tautskuvienė. 
Tai tikrai pagarbos vertos mo
terys, nepalūžusios ir savo gy
venimą aukojusios Dievui ir 
lietuvybei.

Prakalbos
Pirmasis kalbėtojų buvo kun. 

D. Pocius. Stebėtinai gražiai ir 
nuosekliai dėstė mintis lietu
viškai nušviesdamas šios drau
gijos veiklą. Lietuviškai prabi
lo ir garbės svečiai: kun. J.

nės nuosekliu ir gerai paruoš
tu pranešimu, kurį ji patiekė 
gražia lietuvių kalba. Draugija 
turi 111 narių. Ji parėmė lie
tuvius tremtinius Europoje pi
nigais ir maistu, skyrė daug 
aukų įvairiems lietuvių kultū
riniams reikalams, rėmė ir re
mia savają bažnyčią, savo lė
šomis įgijo šv. Onos šventovę 
už $1,250 ir $1000 aukojo ki
tiems naujosios bažnyčios sta
tymo reikalams. 1936 rugsėjo 
3 draugija organizavo didžiulę

kfenė.

WHIL — 1430 kiiocydes — Medford, Mas*.
Kiekv1»na spkmad>ni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors na«voikinti ar nraneSti. tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANT4NIT F. K VEIZIU! — IW>n*wi*n Radio Bear. S* Cot-

(vakarienė vyko parapijos sa
lėje po bažnyčia) atkreipė vi
sų dėmesį ir rodė didelį šios 
draugijos narių įdėtą triūsą ir 
pasišventimą. Puikiai išrikiuo-

garbės stalas su šv. Onos vė
liava ir jubiliejiniais užrašais 
darė tikrai jaukų ir malonų į- 
spūdį. Dar didesnis įspūdis bu
vo, kai prie stalų susėdo dau
guma moterys įvairaus am
žiaus, kai kurios jau visai ži
lagalvės senutės, sulinkusios, 
bet savo siela dar gyvos ir 
jautrios visiem draugijos rei
kalam.

Iškilmingą vakarienę atida
rė draugijos pirmininkė Elena 
Jankauskienė. Maldą sukalbėjo 
kleb. kun. L Voiciekauskas.

Niekad nerašydavau apie 
valgius, bet šį kartą ir čia at
kreipiau dėmesį. Puikiai paga
mintas įvairus valgis, gražus

sv.ekskursiją j Kanadą — 
Onos šventovę Ouebece.

Šarnus iš Jersey City ir tam. 
Tamaliūnas iš toliau atvykęs. 
Abu svečiai sveikino draugiją 
ir beaugančią ir veiklią parapi
ją. Gražiai apie draugiją ir pa
čius lietuvius atsiliepė Kearny 
miesto meras J. Healy. Jis vi
sada mielas lietuvių svečias, ir 
jo kalbos nuoširdžios lietu
viam. Jis niekad nepamiršta 
mums priminti, kad lietuviai 
yra darbštūs ir pavyzdingi 
Ragino nenustoti vilties ir 
kantriai laukti laisvės rytojaus 
savo tėvų žemei

Klebono L. Voiciekąusko

Bendros pastabos

Šv. Onos draugiją reikėtų 
statyti kitoms daaugijoms pa
vyzdžiu, kaip reikia organizuo
ti panašius minėjimus ar šven
tes, kur skambėtų lietuvių kal
ba (šį kartą risi kalbėtojai, iš
skyrus svetimtaučius kalbėjo 
lietuviškai) ir kur tikrai jaus- 
tumiesi lietuviškoje šeimoje 
esąs. O tai ir būtų tikriausias 
būdas silpstančiai lietuvybei 
išlaikyti. J. M.

Balfo, Alto ir Lietuvių Ben
druomenės skyrių bendrai ruo
štas šokių vakaras — balius į- 
vyko Lindene, Lietuvių Lais
vės Parko salėje spalio 5 va
kare.

Tuo metu apylinkėje siautė 
aziatiškos slogos, taip sulaikė 
namuose nemaža žmonių. Gi 
New Jersey Liet. Bendruome
nės Jaunimo orkestras iš de
šimties narių teturėjo tik tris. 
Šokiams groti turėjo kviesti 
kitus būtiniausius muzikantus.

• Malonu pastebėti kad kvie
stieji muzikantai: saksofonis
tas John Kopchinski ir būgni
ninkas Vincent Livolski mūsų 
jaunimui buvo jautrūs ir, so
lidarizuodami jo ankstybes- 
niam nutarimui — sulygtą 50 
dol. uždarbį skirti Vasario 16 
gimnazijai — atsisakė nuo pa
pildomo mokesčio ir grojo vel
tui.

Nuotaikingą meninę baliaus 
programą pradėjo Žibutė ir 
Rimantas Raudžiai duetu. Ži
butė pianu, Rimantas akordeo
nu gražiai pagrojo "Linksmo
sios našlės valsą”.

Solistė O. • Zubavičienė, a- 
komponuojant muz. J. Stankū
nui, net trim atvejais pasirodė 
ir padainavo C. Bixi “Meilės 
žodis”, H. Arleno “Over the 
Rainbow”, H. Warreno “Love 
Affair”, Ir. Berlino “Always”, 
J. Kosmoso “Rudens lapai” ir 
E. Curtis “Sugrišk į Sorentą”. 
Tai solistės naujai parengtas 
ir gražiai išpildytas repertua
ras. Ji padarė didelę pažangą. 
Dainavimo mokosi pas muz. J. 
Stankūną.

Suvažiavimas

KLUBO NUOSAVOSE PATALPOSE

280 UNION AVENUE BROOKLYN, N

PROGRAMA:
L MINĖJIMAS
2. NEW YORKO SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS
3. BANKETAS
4. ŠOKIAI, GROJANT R. BUTRIMO ORKESTRUI

Pradžia 6 vaL vakaro

(atkelta iš 3 p.) 
darbai netrukus bus pradėti. 
Apskritai, iš šio pasitarimo 
išryškėjo, kad atgaivintos Aka
demijos veikla turi nuoširdžią 
atramą narių tarpe, kad jau 
padaryti žygiai po trijų metų 
vėl šaukti suvažiavimą, turbūt, 
Siaurės Amerikoje, į jį įtrauk
ti ypačiai aktualių paskaitų iš 
tiksliųjų mokslų srities ir su
kviesti galimai didesnį skaičių 
jaunųjų mokslininkų.

Bendras Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos suvažiavimo įspū
dis buvo labai džiuginantis. 
Jei kai kurie vyko į jį su tam 
tikru rezervu bei skepticizmu, 
čia turėjo įsitikinti, kad moks
lui atsidavusių ir šį lietuvių 
kat. mokslo židinį nuoširdžiai 
remenčių žmonių yra daug, tik 
didėti nuotoliai kurie dabar 
skiria tremtyje išblaškytus 
mūsų mokslininkus ir kai ku
rios nepalankios materialinės 
jų gyvenimo sąlygos neleidžia 
efektyviau visų jėgų suburti. 
Sis suvažiavimas be jau minė
tų paskaitų ir diskusijų vai
singo indėlio į lietuvių dvasinį 
lobyną dar sukūrė dalyviuose 
gyvą entuziazmą visomis jėgo
mis jungtis į kūrybinį darbą,

LINDEN, N. J.
Julija Strazdienė (ispane) 

dviem atvejais solo atliko kelis 
ispaniškus šokius. Irena Stan
kūnaitė (muziko J. Stankūno 
dukrelė) pianu išpildė Chope- 
no “Militaire Polonaise”. Ji ne 
tik gerai skambina pianinu, 
bet ir gražiai dainuoja. Linde- 
niečiam vėl pasirodys šven
čiant Vasario 16.

P. Skudžihskas dalyvius link
smai nuteikė, paskaitydamas 
feljetoną apie aziatiškas* slo
gas.

Balfo, Alto ir Liet. Bendruo
menės Lindeno skyrių paves
tas, nuoširdžiai dėkoju akty
viems meninės programos da
lyviams: žibutei ir jos broliui 
Rimantui Raudžiams, 0. Zuba- 
vičienei, J. Strazdienei, I. Stan
kūnaitei muzikui J. Stankūnui 
p. Skudžinskui; gi M. Klimui 
J. Liudrinaričiul S. Vaičiūnui 
S. ir M. Vameckams ir V. Tur
sai už paaukotus laimėjimams 
daiktus; inž. V. Diliui už 1 dol. 
auką, A. Kupinskienei už pa
aukotus 3 dol. vertės sūrius, 
“Darbininko” laikraščiui už 
nemokamus skelbimus, Jokū
bui Stukui už pagarsinimą per 
radiją; muzikantams J. Kop- 
chinskiui ir V. Livolskiui už 
talkininkavimą New Jersey 
lietuvių jaunimo orkestrui 
garsinimą per radiją; muzi
kantams J. Kopchinskiui ir V. 
Livolskiui už talkininkavimą 
N. J. liet, jaunimo orkestrai 
ir orkestro vadovui bei na
riams už šaunią muziką; Liet. 
Laisvės Parko vadovybei už 
leidimą nemokamai pasinaudo
ti sale; šeimininkėms: J. Vai
čiūnienei ir S. Vameckienei 
už gardžiai pagamintus užkan
džius; J. Prapuoleniui už or
kestro parūpinimą ir visiems 
kitiems bet kuo prisidėjusiem 
prie vakaro pasisekimo.

S. Vaičiūnas

O Ivaškai. 328 W Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broactway, So. 
Boston. Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge. Mass. Telefonai: NOrwood 7-144®; SOutk Boston 8-4*18 ar 
8-184*; Kirkiami 7-8533.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Traaslhioja H stiprios radijo stoties VVLOA, 155* kylocycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA
BRADDPCK, PA.

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

Bedford, Mass.

WORC, 1310 kilocgles 
Worcaster, Mass.

Sekmadieniais
8 iki 8:30 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BKOCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

I 
i 
i

$ 
Š

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI 
Bilietai gaunami Klube pa* V. Mikalauską JUBILIEJAUS RENGIMO KOMISIJA

PATI PATIKDnAUSIA FIRMA SIUNTINTAMS 
PERSIUSTI Į SSSR, UETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA 

FARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N.

Te'.: INgersol 7-7272, INgersol 7-6465

Įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. 
šeštadieniais — nuo 9 iki 4 vai.

Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. Siuntiniai 
išsiunčiami skubiai

PRIĖMIMO PUNKTAS
NETO YORK CITY, 73 Second Avė. Te'.. ORchard 4-1540

MŪSŲ SKYRIAI:
DETROIT 12. MICH.. 11601 Jos Canipau Avė. TOu nsend 8-0298 
HARTFORD. CONN.. 651 Albany Avenue CHapel 7-5164
LOS ANGELĖS, CAL.. 121 S. Vermont Avė. DUnkirk 5-6550
PHIL A DELPHI A 23, PA.. 832 North 7th Street......  WA 3-1747
CHTCAGO. ILLINOIS, 3741 W. 26th Street CR 7-2126
NEWARK. NEW JERSEY. 263 Market Street MA 2-6937

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

TeL CHekea 3-2583135 W. 14th St, New York 11, N. Y.

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

Siuntiniai gali būti atnešti asmeniškai, siunčiami paštu arba pristatomi kitu mūsų kli- 
jentams parankiu būdu. Siuntiniai būva čia gerai įvyniojami ir tuoj pat išsiunčiami. 
Po kelių dienų siuntėjas gaus oficialų pašto kvitą. Užmicstiniems klijentams kreipia
mas greitas dėmesys. Gavę Jūsų siuntinį, siunčiame tuoj pat paštu smulkią apyskaitą.

Įsidėmėtina! Visos siuntimo išlaido*, įskaitant muitą, apmokamos čia. Jūsų gimines ir 
draugai gaus siuntinį visiškai veltui.

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

PRALINKSMINK SAVO GIMINES. SIŲSDAMAS SIUNTINĮ KALĖDOMS 
GARANTUOJAMAS GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS.

Mūsų mottp: specialus dėmesys ir asmeniškas patamaviipas kiekvienam klijentui.

Atdara kasdien nuo 9 vai. iki 6 vai. popiet 
Sekmadieniais nuo 9 vai. iki 4 vai. popiet

General Parcel gavo iš Inturist Maskvoje oficialų leidimą tiesioginiam siuntimui.

Kalėdas.
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Premija, knygos ir šokiai
Spalio 13 Clevelande buvo 

įteikta tūkstančio doL premi
ja LB Clevelando apylinkės 
įvykdyto dramos veikalų kon
kurso laimėtojui Algirdui

praėjo pakilia nuotaika, daly
vaujant pilnai salei svečių. Jas 
pravedė apyL valdybos pirm. 
P. Balčiūnas. Visiems sugiedo
jus tautos himną, į iškilmių 
garbės prezidiumą tfcvo pa
kviesti LB valdybos pirm. St. 
Barzdukas, Ohio gydytojų 
draugijos pirm. dr. D. Dege
sys, LB valdybos narys kult- 
reikalams muz. Alf. Mikulskis,

la, Balfo direkt. S. Laniauskas, 
LB apylinkės valdybos atstovas 
vicepirm. K. S. Karpius, “Dir
vos” red. B. Gaidžiūnas ir visi 
jury komisijos nariai — pirm- 
Aid. Augustinavičienė, sekr. 
akt. P. Maželis, V. Kavaliūnas, 
Ig. Malėnas ir J. Stempužis.

Dramos konkurso 
aplinkybes ir eigą 
apyl. vald. pirm. P. 
Jury komisijos aktą

CLEVELAND, OHIO popieriaus pluoštas, sako Ma
rija Pečkauskaitė, bet kartu - 
yra ir stebuklinga. Ji stebūk- . 
linga savo gyvybe, savo nepa
prasta galybe ir jėga. Mūsų iš
blaškytai po pasaulį ir ken
čiančiai tautai lietuviška kny
ga yra tikrai stebuklingas gy
vybės šaltinis, kuris mus gai
vina, stiprina ir išlaiko gyvus 
tautai. įvertindami tą didžią 
mūsų spausdinto žodžio reikš
mę, Clevelando moksleiviai 
ateitininkai ir skiria visą šį 
mėnesį lietuviškai knygai, ku- 

____ rią jie atneš į kiekvieno lietų- 
darbui vio šeim?- Knygų platintojai

lietuviška dvasia sveikame lie
tuvių tautos kūne. Savo ir ap
skritai jaunosios rašytojų kar
tos kūrybinį kelią išryškino 
pakviestas kalbėti laureatas 
Alg. Landsbergis. Sveikino 
Amerikos LB ir Amerikos LB 
Kultūros Fondo vardu pirm. 
St. Barzdukas, gydytojų drau
gijos vardu dr. D. Degesys. 
Dideliu pritarimu buvo sutik
tas jo pareiškimas, kad ši 
Ohio lietuvių gydytojų draugi
jos premija nebepaskutinė: 
pačiam kultūriniam <_____ ,
gydytojų profesija nebepalanki aplankys kiekvieną tautieti- ir

remia jam prieinamu būdu — 
savo parama.

Reikia pasidžiaugti, kad pre
mijos įteikimo iškilmės buvo 
gerai suorganizuotos, visos 
kalbos buvo neilgos, bet pras
mingos, tad įspūdis pasiliko 
tikrai geras.

Iškilmių proga LB apylinkės 
Vaidilos teatras pastatė Vydū
no “Ne sau žmones”. Nedė
kingą sceniniu atžvilgiu veika- 

' fa teafrcT'kolėktyvas padare su ' 
dėmėsiu žiūrimą ir įtikinamą. 
Pagrindinę Visuomio rolę ge
rai atliko akt. Ig. Gatautis. 
Mirkuvienės rolę vaidino E. 
Bridžiuvienė, Mykolo — E. Ži
lionis, Aliutės — N. Balčiūnai
tė, Ortenšteiniškio — Z. Pec- 
kus, Virbalienės ir Kūnelienės 
— J. Gailiušytė ir Aid. Bal
čiūnaitė. Režisavo akt. P. Ma
želis. scenos apšvietimas Z. 
Dučmano. St.P

Spalių mėnuo—lietuviškos 
knygos mėnuo

Šiuo šūkiu Clevelando mok
sleiviai ateitininkai skelbia 
lietuviškas knygos vajų Cleve- 

delphijos skyrius iš savo iždo landė.
paskyrė po $25,00 žurnalui mažiausias vaikas žino. 
“Lituanus” ir Vasario 16 gim- kad knyga nėra tik negyvas

tik tuo metu šiūlomasknygas.

vykdymo 
apibūdino 
Balčiūnas 
perskaitė

kad laureatas yra . rašytojas 
Algirdas Landsbergis, jis Įei
nąs Į sceną buvo sutiktas ilgu 
plojimu.

Premiją laimėjusi veikalą 
tematikos ir kt. atžvilgiais api
būdino jury komisijos pirm. 
Aid. Augustinavičienė. Mece
natų Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos vardu premijos čeki 
laureatui Įteikė ižd. dr. VI. Ra
manauskas, kartu pasakyda
mas ir prasmingą bei gyvą žo
dį: tebūna sveika kūrybinė

višką knygą ar žurnalą.
Iki šiol knygų platinimo 

darbas vyksta sėkmingai Daug 
knygų jau išparduota. Tiki
mės, kad ir toliau platinimas 
vyks sėkmingai ir kiekvienas 
lietuvis ^per šį mėnesi papil
dys savo knygų lentyną bent - 
viena nauja lietuviška knyga. vo Amerikoje, o gyveno Lietu-

Amerikoniukai mokosi lie- 
tuvišku tautinių šokių ~

Greenwich House (Recreat- 
ion centre) jaunimas tarp ki
tų sporto bei žaidimų pamokų 
mokomas šiuo metu ir lietuviš
kų tautinių šokių. Tai gana

PIENININKAS norėtų daugiau tokiu šeinių, kaip ši. gyvenanti Alina, Quebec, Kanadoje- Paul 
Tremblay šeima per 10 metų sulaukė 17 vaiku, 1S gyvena. Septynis kartus buvo dvynukai. Vidu
ryje — kaimynas.

IŠ KRŪMO IŠLINDO VADAS SU BALTA VĖLIAVA
Tai buvo labai seniai—prieš 

50 su viršum metų, kai Kle
mensas Drevinskas dar nebu-

STOUGHTON, MASS.

geležinės uždan-- 
pavadintas “Ma- 
bažnyčia”. italų 
Tarptautinė Ma-

■

• Moterų rekolekcijos bus 
Putname, Nek. Prasidėjimo 
seserų vienuolne, spalio 25, 26 
ir 27 d.d. Ves Tėv. Benediktas 
Bagdonas.

e Kun. dr. J. Vaišnoros 1 
MIC. straipsnis apie Šiluvos 
Marijos šventovę atspausdintas 
leidiny, kur sutelktos Marijos 
šventovės už 
gos. Leidinys 
rija ir tylioji 
kalba išleido
rijos Akademija Romoje šiais 
metais.

! • Liet. Bibliografinė Tarny
ba, kuri neseniai išleido savo 
biuletenio—“Knygos Lentynos ’• 
naują numerį, prašo lietuviš
kos spaudos leidėjus siųsti vi
sų laisvajame pasaulyje išei
nančiu lietuviškų ar apie Lie
tuvą ir lietuvių tautą leidinių 
po vieną egzempliorių. Užre
gistravus šie leidiniai bus per
duodami Pasaulio Lietuvių Ar- 
chvvui. Siųsti šiuo adresu: A. 
Ružancovas. Liet. Bibliografi

nės Tarnybos vadovas. 203 Ma- 
di^on St.. Westville, III.

Stttd. Ateitininku Sąjungą,, 
Liet. Studentų Sąjungos są
skrydžio išvakarėse, lapkričio 
28. New Yorke kviečia savo 
sąjungos draugovių suvažiavi
mą. kur bus supažindinta 
su draugovės veiklos proble
momis ir jų sprendimu.

• JAV ir Kanados Lietuvių 
Scenos Darbuotoju Sąjungos 
centro valdybom išrinkti: Sofi
ja Adomaitienė. Balvs Rač
kauskas. Zita Kevalaitytė. Ele
na Petrokaitė ir Bronius Ma
cevičius. i revizijos komisiją: 
Ant. Sprindys. Vyt. Valiukas 
ir Andrius Mironas: i garbės 
teismą: Aleksas Kutkus. Stasys 
Pilka ir Alė Kalvaitytė. Sąjun
ga Įsisteigė Kultūros kongreso 
metu. Jos laikinoje centro

. valdyboje iki šiol dirbo Alek
sas Kutkus. Stasys Pilka, Vy
tautas Valiukas. Simas Velba- 
sis ir Antanas Sprindys. Vi
suotinas metinis sąjungos na
riu susirinkimas Įvyko spalio 6 
Menininkų Klube Chicagoje 
Padanta eilė svarbių nutari
mu.

viai nežinojo, kur jis yra. Ja
ponai pradėjo kasdien šaudyti 
po tris belaisvius. Galop eilė 
atėjo ir K. Drevinskui. Prieš 
mirti išsiėmė rožančių. Tai 
sudomino japonus, ir jie klau
sė. ar čia. tavo Dievas. Drevin
skas atsakė, kad čia rožančius, 
ir pradėjo pasakoti, ką tik ži
nojo apie ji. Kai buvo bebai
giąs pasakojimą, japonai pa
matė iš krūmų išeinanti bata
liono vadą su balta vėliava. 
Drevinskas išliko gyvas. Nuo 
to laiko jis kalba rožančių kas
dien. Mikas

12 metų, paskambino. Taip pat 
savo tėvelių garbei paskambino 
pianinu ir padainavo pati Pau
lina Savickienė. Lietuviškai 
sudainuotas BijūnėtisrAnt kal
no karklai. Užaugau Pasvaly 
ir japonų karo dainelė, šia 
paskutinę bedainuojant, su
kaktuvininkui K. Drevinskui 
ir prisiminė seni laikai, kai 
jis dalyvavo kare su japonais. 
Jų batalijoną apsupo japonai, 
bet vadas pasislėpė. Japonai 
reikalavo išduoti vadą. Karei-

voje, čeniškio km.; Pabiržės 
- parapijoje^ iš kur Jbuyo pa

šauktas į rusų kariuomenę ir 
dalyvavo rusų - japonų kare 
1904—1905 metais. Tuos lai
kus jis prisiminė spalio 7, kai 
Stoughtone su savo žmona Ve- 

svarbu ir reikšminga, kad gry- - ronika Vaitiekūnaitę - Drevin- 
nai amerikoniškas jaunimas 
tokiu būdu yra supažindina
mas su mūsų liaudies menu, 
mūsų tautine kultūra ir su 
pačia Lietuva.

Šį įdomų darbą dirba ilga
metė Clevelando Grandinėlės 
šokėja — Dalia Benokraitytė. 
Ji yra labai aktyvi lietuvaitė, 
kuri gražiai veikia skautuose 
ir kitose organizacijose, šiuo 
metu Dalia mokosi East High 
gimnazijoj, kurią šiais metais 
baigs. I. Stasaitė

skiene, kilusia iš Baibokų km.. 
Vabalninko par.. minėjo 45 
metų vedybinę sukakti. Juo
du susituokė 1912 spalio 6 
Monteloje, šv. Roko lietuvių 
bažnyčioje, klebonu esant ku
nigui Vincui Dragunevičiui. 
Po to nusikėlė Į Middleboro, 
Mass.. ir ten gyvena ligi šiol.

BALTIMORES ŽINIOS
40 valandų atlaidai
Alfonso parapijoj prasi-

Sporte
gražiai reiškiasi Jonas Unitas 

ir Aleksas Sandauskas. Jie žai
džia Baltimore Colts futbolo 
komandoje. Vietinė spauda 
juos palankiai vertina. Abudu 
yra jau čia gimę, bet kiekvie- 

nazijai. Naująją skyriaus vai- ' joje. Buvo dar atvykęs sūnus bei giesmes. na proga prisipažįsta esą lie-
dybą sudaro Algis Lukas, pir- _ ' * ■ ■ • i > r»I7 F’ J • • • Petras Drevinskas su žmona ir Katalikų organizacijos tuviai.
mininkas; Putinas Mašalaitis, I UKStfllltlS doICEUl A L K K T €uCF<IC11<11 sūneliu Dovydu iš Laxenville. jaunimas penktadienių vaka- Sodalietės
vicepirm.; Darvida Aleknaitė, J Mass. Peškai iš So. Bostono, rais renkasi į šv. Alfonso mo- spalio 6 susirinkime nutarė
sekretorė; Bronius čikotas. iž- 
dininkas; Juozas šabrinskas. 
socialinių reikalų vedėjas.

Skautų vyčių oktetas iš N
Yorko išpildys pagrindinę p 
gramos dali Balfo koncei 
kuris Įvyks lapkričio 16. 1 
tuviu muzikinio klubo sal< 
2715 E. Allegheny Avė. K.

A. Kuprevičiaus koncertas
Andriaus Kuprevičiaus pia-

PHILADELPHIA, PA.

L. Studentų Sąjungos Phila-
Sukaktuvines iškilmes tė

vam iškėlė jų duktė Paulina 
Drevinskaitė - Savickienė, gy
venanti Stoughton. Mass. ir 
dirbanti aukštesnėje mokyk 
loję. Buvo dar atvykęs sūnus bei giesmes.

šv.
dės spalio 20. sekmadienį. 10 
vai. iškilmingomis mišiomis ir 
procesija. Parapinis choras, 
vadovaujamas naujojo dirigen
to C. Chapelle, giedos mišias

Katalikų organizacijos

Petras Navazelskis su žmona kyklą. kur draugiškai ir gra- 
vaikais ir k. Skaniai pasi- žiai praleidžia laiką. Spalio 18 

vaišinus, jaunasis Povilas Na- rengia šokių vakarą, pradžia 
vazelskis. 9 metų, pagrojo 8 vai. Organizacijai pirminin- 
akordeonu. o B. Savickaitė, kauja Nancė Pastarnokaitė.

ANTANAS RUDIS, AUKK Federacijom pirmininko*, ir J. AfonatK, 
vicepirmininkas. gauna IftftO dol.

tienė ir V. Skabeikienė. Moki
nių lanko virš 30. Išrinktas tė
vų komitetas iš Baškauskienės. 
Meižienės. Plonio, Valiūno ir

sven- 
orga-

• A. Mačiuikienė, dantų gy-

ruošti spalio 25 bingo vakarą 
šv. Alfonso mokykloje. Drau
gijos pirmininkei E. Strazdau- 
skienei sergant, visus darbus 
atlieka vicepirmininkė D. Ado
maitienė.

Kristaus Karaliaus
švente Baltimore bus 

čiama iškilmingai. Visos
nizaeijos, vadovaujant šv. Var
do draugijos vyram, atliks 
šventąją valandą.

Fatimos apsireiškimu
40 metų sukaktis šv. Alfon

so bažnyčioje buvo paminėta 
spalio 13 iškilmingomis 10 v. 
mišiomis. kuriose dalyvavo di
delis būrys tikinčiųjų. Mišios 
buvo laikomos parapiečių ir 
novenos dalyvių intencija

Jonas Obelinis

auko-

dytoja Chicagoje. savo auko
mis ir darbu padėjusi ne vie
nai organizacijai, ir Lituanus 
žurnalui atėjo į talka. Žurnalą 
ji parėmė stambiomis
mis ir iš kitų surinko 161 dol 
Tarp šių 
LAS surengtos vakarienės su
dėtinė 76 dol. auka: Venecue- 
loie gyvenanti gail. sesuo p 
Mikalauskienė — 50 dol.. dr 
J. Adomavičius — 10
Mutual Federal Savings per J. 
Kazanauska — 10 dol.. dr B 
Gaidžiūnas. dr. V. Avižonis, 
dr. V. Tauras po 5 dol Stu 
dentija šiai uoliajai jaunimo 
rėmėjai nuoširdžiai dėkoja.

auku pažymėtinos:

ŽINIOS IŠ BKOCKTON. MASS.
Pranciškonu gimnazijoje šaičių namuose. Mokiniai su- 

Kennebunkporte mokosi brock- skirstyti į tris grupes. Moky- 
toniečiai: Vincas Grybauskas, to jau ja A. Padagas. L. Genu-
Antanas Longas. Jonas Lon- 
gas, Algis Stašaitis ir Remigi
jus Sužiedėlis.

Putnams Anhursto akademi
joj mokosi Nijolė ir Rimgailė Venčkausko. Komitetas rengia 
Kucinaitės ir kolegijoj Danutė lapkričio 30 mokyklos naudai 
Pareigytė. Jos gyvena N. Pra- vakarienę

kad a. a. kun. J. Inčiūros. bu- sidėjimo seserų mergaičių ben- Moksleiviai ateitininkai savo 
vusio lietuvių parapijos klebo- drabuty. kuopos susirinkime spalio 13
no. Kingston. Pa. testamenti- Nukryžiuotojo Jėzaus seserys išsirinko naują šiems metams 
nio palikimo vykdytojai —prel. spalio 13 buvo sukvietusios sa- valdybą: pirm. Vytautas Ba

kaitis. sekr. Liucija Baškaus
kaitė ir iždininkas bei “Atei-

čeki. dol .

no rečitalis įvyks spalio 26 8 
vai. vak. Pennsylvanijos un-to 
muziejaus auditorijoje. Šio 
koncerto iniciatorės, Pabaltijo 
moterys, kviečia viešnias ir 
svečius ne tik iš Philadelphi- 
jos, bet ir iš plačių apylinkių.

Bilietus šiam koncertui jau
galima įsigyti, arba rezervuoti Pagrindinis Amerikos Lietu- 
Lietuvių Banke (Liberty Fe- vių R. K. Federacijos tikslas 
deral Loan Association 202— yra katalikiškoji akcija. Ruo- 
204 North Broad St.) pas Ju- šlama maldos dieną ir rūpin- 
zę Augaitytę, Irena Norkienę, damosi atgaivinti Šiluvos atlai- 
Valę Buinienę. Stasę Kanana- dus, Federacija rimtai stengė-

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 
spalio 13 buvo sukvietusios sa-

J. V. Miliauskas ir P. M. Mar- vo rėmėjus, ypač pasidarbavu- 
gie — nusprendė, jog kun. J. sius jų metinėje šventėje —

• Adolfas Tylius, architek
tas, Bogotoje suprojektavo di-

vičienę ir Vytautą Muraškaus- 
ką. Bilietų kainos 1—3 dol. 
Moksleiviai ir studentai, norin
tieji bilietus įsigyti už 1 dol., 
prašomi tai padaryti iš anks
to. Gautas pelnas bus panau
dotas lietuviams Sibire sušelp
ti ir ligoniams, seneliams bei 
moksleiviams Europoje parem
ti. Valdyba

si pravesti šią šventę, kiek ga
lėdama plačiau ir gausingiau. 
Ji ėmėsi rimto ir sunkaus dar
bo — paskleisti tą miųtį po 
visą Ameriką, veikdama per 
parapijas ir organizacijas susi
laukta ir netikėto Įvertinimo. 
Rugsėjo 20 buvo gautas iš 
Scrantono teisininko — Syd- 
ney Grabovvskio pranešimas,

Inčiūros vienas palikimo reika
lavimas buvo Įvykdytas Fede
racijos. Mat, a. a. kun. J. In
čiūros testameąto 7 punktas 
taip skamba: iš jo palikimo 
$1.200 sumokėti tiems, kurie 
veda ir vykdo katalikų akciją 
tarp lietuvių. Si netikėta žinia 
labai nudžiugino Federacijos 
vadovybę.

piknike^ Seserys nuoširdžiai 
padėkojo, pavaišino, o rėmėjai 
pasitarė, kaip ir toliau remti 
seserų darbus. Vakarienei va
dovavo Julija Jakavonytė:

Šeštadieninė mokykla, rūpi
nantis LB Apylinkės Valdybai, 
ypač jos pirmininkui prof. B. 
Vitkui ir patiem tėvam, šiemet

ties" platintojas Vidas Venč- 
kauskas.

Kristaus Karaliaus šventėje 
nariai eis drauge šv. Komuni
jos ir dalyvaus parapijos ruo
šiamajame minėjime.

Prieš adventą kuopa nutarė 
suruošti šokius. Prel. Pr. Stra- 
kauskas sutiko duoti nemoka-

vėl pradėjo savo darbą Sta- mai mokyklos salę. G. St. vių kolonijas.

deli turistui) viešbuti, kuris 
bus statomas vienoje saloje.

e Solistė J. Liustikaitė, per
nai bandžiusi atvykti i Ameri
ką ir Kanadą, dabar savo vi
zos reikalus tvarko Vokietijo
je ir dar ši mėnesi tikisi at
vykti i Kanadą. Iš čia su kon
certais lankysis po visas lietu-

------------ -------------------- ---------- ,

X - • *J v I I a t
Reikalinga lietuvių parapi.m*- 
klebonijai. Viskas moderąiš- i 

i kai Įtaisyta, darbas lengvas. 
J atlyginimas •‘Tįeras. -gyvent: i 

jj kambary s patogus. .
į ’ Rašyti Darbininko .

* Administracija; *
------------------------------------ -—.V

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS
1957 SPALIO 20 - MARIANAPOLYJE, THOMPSON, CONN
• 11 vai. Mišias aukoja kun. jonas Jančius, MXC., 

Tėvu Marijonų Provincijolas. Pamokslas. 
(Išpažintys klausomos nuo 10:30 valandos)

• 12 vai. Pietūs.
I Seimą visus kviečia atsilankyti

■r

• 1:30 vai. Begistracija atstovų ir svečių.
• 2 vai. Seimo posėdis.
• 5 vai. Seimo užbaiga. Palaiminimas.

Kolegijos Rėmėju Valdyba ir Marianapolio Tėvai Marijonai
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Woodhaven 21, N. Y

7258 S. ALBANY po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną

351h. mVEBSMY CELEBBMION 340 Ridgevood Avė., Brooklyn 8, N. Y.

THIS CELEBRATION IS FOR EVERYONE /
VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT' aparatai bei Į-Į.

= S

now IS THE TIME TO SAVE

S

Vardo dejos vyrų choras įvyks spalio 27 parapijos salė-

U YOU are tarteretted ia

sis Sov. Rusijoje ir Kinijoje, 
Hoog Konge parei&ė, kad Ki-

Adresas ............ .......... 1.... .....
KING MERRITT & CO.. INC. 
391 GRANO AVENUE 
ENGLEVVOOO, NEW JERSEY

ždės. nebūtu nė dienos.
Šios saulės šviesoje man pa

aiškėjo ir kiti dalykai.

Tel.: VI 6-2164

PdKU500

o spauda yra drumsti. Kinijon 
buvo nuvykęs iš Maskvos, ne- 
paklausesJAV „draudimo ten 
keliautu ‘ •-' -

I Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas ž

vietiniai Hl---- Fl fonografai ir stiprintuvai.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerj V. E. Ml-

KAI AUSK.į asmeniškai ar/telefonu EV 4-96T2 «
arba pas pavad. K. Vaitaitj - >

Tel.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

I BANGA TELEVISION SERVICE g

85—27 88th St.

<BMT Jamaikos linija, Forest Parkvay stotis.)

rai toliau. tųjų...
Amerika — žemynas už ^ai šitai paskaičiau, visai 

vandenyno, kurį atrado Dimit- susimaišiau: kun tekstą laiky- 
reyas 1921 m. Apgyventas at- originaliu. Atsargos dėlei S?

Vyry choro koncertas Lawrence, Mass. AR NEVERTA SUSIRŪPINTI?

. nėlį, šarkos nukniauktą Buda
pešte, o mano išžiūrėtą Vieno*

..... į New Yorką. Labai tai teau
gus daiktas, tiesiog kaip koks 
talismanas, iš kurios sužinai, 
ko dar nesi žinojęs. žadėjau 
aną kartą apie tai ir jums pa
pasakoti, tai. va, “imkite _ ir 
skaitykite”:

Laisvė — galia naudotis sa
vo valia veikti arba neveikti. 
Pvz. sovietų piliečiai yra lais-

. vi. Jie laisvai pasirinko ir lais
tai palaiko sovietinį Markso- 
Lenino rėžimą.

-L - J; Vergija — padėtis individo, 
;. kuris jėga ar dėl kitų kvailų 

priežasčių prarado savo as
mens nuosavybę naudai pono, 
kuris jį panaudoja pagal savo 
valią. Pvz., Vakarų tautos yra 
vergai, kuriuos valdo ponai.

' Rusija jau daug tokių vergų 
išlaisvino rytų ir vidurio Euro
poje-bei Azijoje; kiti dar lau
kia išlaisvinimo valandos.

Saulė — raktinė žvaigždė, 
kurią atrado Lysenko 1919.

- —politinė—socialinė sistema, Le
nino pataisyta, pagal kurią nė
ra daug ponų, o tik vienas po
nas — valstybė, kuria sudaro 
5 milijonai valdininkų ir 5 
milijonai kareivių bei polici
ninkų. Lakusieji 150 milijonų 
darbininkų ir valstiečių gami
na ir maitina savo administra
torius ir saugotojus. Visas pa
saulis pavydi Sovietų Sąjun
gai šio genialaus išradimo.

Progresas — motorizuota

Marijos bažnyčią, kur vyko 
šventoji valanda.

fe. Vasyliūno kruopščiai pa
ruoštas choras išpildė šias gie
smes: “O Salutaris” — Pier 
DeLa Rue (15 šimtmečio kom
pozitoriaus), “Veni Creator” 
— G. Ett (18 šimtmečio kom
pozitoriaus)^ “Panis Angeli- 
cus? — Cl.' Casciolini (17 š. 
komp.), “Tantum Ergo” — Th. 
I* Da Vittoria (16 š. komp.). 
Veikalai buvo parengti geriau
sių bažnytinės muzikos kompo; 
zitorių ir padarė didelį įspū
dį. Giedojimu labai džiaugėsi 
pats šv. Vardo dr-jos apskri
ties pirmininkas, o Lawrence 
policijos ir ugniagesių vadas, 
sveikindamas choristus ir diri
gentą, pastebėjo, kad tokio 
giedojimo niekad nebuvo gir
dėjęs.

Pamaldose dalyvavo aukš
tieji Lawrence dvasiškiai, jų 
tarpe ir prel. P. Juras su savo 
asistentu kūn. A. Janiūnu.

Chore giedojo: pirmieji te
norai — J. Blaževičius, dr. W. 
Libbery, St. Sapka; .antrieji 
tenorai — M. Nardozzo, P. 
Ulanavičius, J. Jaras, J. že
mys; baritonai — E. Billa, J. 
Černiauskas, I. Slosek. J. Sta- 
keliūnas, A. Trotties; bosai — 
E. Beland, E. Mahoney, Ant 
Micevičius, Aug. Mieevičius, 
B. Robishaud, J. Strelčiūnas, 
V. Vasyliūnas, R. Wholey. 
Choras giedojo be vargonų 
pritarimo — “a capella”.

pirm. Jaskelevičius, nariai — 
Juozokas, Bauša. Vakarienės 
ruošimo darbus atlieka St. 
Raznauskaitė. Iz. Vasyliūnas 
ruošia meninę programą.

Motinų arkibrolija ruošia 
visto lošimo vakarą, kurio pel-
nas skiriamas kalėdinėms do
vanoms parapijos vaikų eglu
tei

Kun. J. Jančtus, marijonų 
provinciolas, vieši Lawrence 
pas savo motiną.

Prel. P. Juras parapijos mo
kykloje mokiniams įrengė ka
vinę.

Iz. Vasytiūno -smuiko- kon
certas įvyks lapkričio 3, sek
madienį, 8 v. v. Mathuen Me- 
morial salėje. Pianino partijas 
atliks jo sūnus Vytenis. S. A

didžiausias turtas, o būdami 
sveiki ir pajėgūs galime dirb
ti ir savo uždarbiu laiduojame 
pragyvenimą sau bei turimai 
šeimai. Savisaugos jausmas 
diktuoja, kad žvelgtume į atei
tį — krautume santaupas. Ta
čiau sunkiai uždirbtas ir tau
pomas $ savo verte mažėja.

Pastebime infliacijos pavojų 
Geriausias apsisaugojimas nuo 
gresenčio pavojaus yra inves
tavimai Mes nuoširdžiai siūlo
me investavimo fondus — 
Mutual Funds, kurie duoda ga
limybę auginti kapitalą ir gau
ti pajamas.

Siunčiame informaciją lietu
viškai bei angliškai be įparei
gojimų — rašykite:
Vardas ... ...................’..... .27..........

Arthritic H»nd

jvtar RhmU cMn»pnu*l«t.

Sprhrs f’Uiropri' lU- llospital OepL L-095, Denver 20. Cotorado

Ik

S
Op

ir maistas nustatytas ir duoda
mas veltui; Daugelis miršta 
nuo persivalgymo.

Demokratija — politinis rė
žimas, kuriuo džiaugiasi sovie
tų tautos, pagristas laisve ir 
asmens teisių gerbimu, prie
šingas tironijai, kurioje yra 
Vakarų tautos, nesugebančios 
prisitaikyti sovietų rojaus ir 
pasiliekančius prie gėdingos 
rinkimu, parlamentų, sindikatų 
ir streikų sistemos.

Pagaliau staigmena:
Stalinas — pats didžiausias

mašina, kuri gali eiti ir atbula, kriminalistas, kokį tik Rusijos
Dėl šio genialaus išradimo pa- istorija yra turėjusi... (toliau
vyko pakeisti poną Į draugą krauju užlieta). Po kraujo dė-
komisarą, draugą maršalą, me -pasirodė, kad žodis “Stali-
draugą viršininką, suteikiant nas” yra užlipytas kitu tekstu,
ir vergams tokį pat vardą: Atsargiai nuplėšus viršutinį
draugas darbininkas, draugas rasta štai kas: genialus tautų
valstietis. Kartais pasitaiko, tėvas, kūrybos įkvėpėjas, di-
kad ši nuostabi mašina sprogs- džiausiąs istorijoje darbininkų
ta. Tada jos motoras pakeičia- gynėjas, pavergtųjų išlaisvin-
mas tanku ir veikia lygiai gę- tojas, saulė, paguoda prispaus*

silikusiu, skurdžių vergų tau- pasilikau abu. Laikas parodys, 
tu. Lizdas fašistu, imperialis- kurio reikės mokyti mano vai
tu. karo kurstytojų. kąms.

P«« _ vakarų valstybių . . "«°. viršutinės
vergo knygelė, leidžianti per- vis 1 dangų, ar
žengti tautine siena. Sovietų Į™r sfmtmko, kų-
Sųjųngos gyventojai pasu ne- ns; ?koi ga\ f m“n'^ 
vartoja, n« jie nenori vykti i ant “mes 1Aš^Ukč^ 
užsieni gėdvdamiesi pamatyti kofci
vergiia. priespauda, deportaci- »»>»« ^vokoms.
jas, žudvnes, kurios ten vyks
ta kasdien.

LITU ANUS
Atostogų vieta nukrypėliams. .la”kia talkos — surask jam paklydėliam) ir tetoms nepii- nauja skai,.,oia
no proto pmeftams su-sporto „ Aw„ Bronio
įrengimais, maudvnemis ir kr | n N 
ta šeimyniška aplinka. Butas

, RESTAURANTS

m » rentacrant rhere oftan and—bring vour fatnily too—-The
rn.t-,.,r7ry. li»*ed ar* recnrimended to indivichf.ile—j'Cetie*—«hurch
groupo—birineM organizations—tabor uniono. etc., a s servlng excellent fopd 
at, reasonable nricės. For the very best in all types of foods reter to tbls 
c-ilomn regutaily.

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

‘ri-EAKS- CHOPS SEAFOOD- TJ7NCHBON FAMH-Y DTNNERS 
CHARCOAL GRIGU CONfMUTERS BAR ACCOMMODATIONS FO

Wed<Jings—Communion Breakfasts—Banqu“t»—3pec»al Gatbcrtngs
AIR CO.NDHTONED RESERVATTON'S ST 3-92

Qwalitw and Quantity Aitraus'

NEW BRONXWOOD INN
CATERING TO VVEDDINGS. BANQUETS AND TARTIES

OL 4-2*00Rnlpb nnd Lurille Porco, Mgr
3S21 Bmnxwood Avp.. 2 blocks E««>t VVhite Plains Road at 220 SI.

1121 WbN» Ptalm CM. Ne*r 2M St.. Bronį 70. N. V. FA 5-9I77

CATERING VVEDDINGS A BANQUETS
FuHy air-»’f>ndit1oned, u lt ra modem, privalo banouot rooms; atnple 

parklng farilltioe, Cnnvonioni 1o Transportation. CapeHty fK<».
"I>et tu plan your affair, the pleasurr Ls y mirs, work nurs”

RALPI! PORCA, Prop. JACK FT'SARO, Mgr.

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 

naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

ST. ANTHONY SAVINGS

WATERBURY, CONN.

Liet. .Darbininkų S-gos Conn. 
apskričio susirinkimas įvyko 
spalio 6 šv. Juozapo par. salėj 
Waterbury, Conn. Kuopas pir
mininkas P. Jakubauskas ati
darė susirinkimą ir pakvietė 
apskričio valdybą prie darbo 
stalo F A. Paliulis —pirm., M. 
Bakutis — vicėpirm. S. Sup- 
ranas — rast., J. Bernotas — 
ižd. Buvo perskaityta praeito 
susirinkimo protokolai; išklau
syti kuopų pranešimai ir S. 
šrupšas davė apyskaitą iš įvy
kusio trilypio pikniko, kur pa
aiškėjo, kad pelno tegauta po 
$34, mat lietus pasisekimą ap
gadino. Kitiem metam tokį 
pikniką organizuoti pavesta val
dybos nuožiūrat Nutarta su
važiavimo nutarimus skelbti 
Darbininke. Į naująją valdybą 
išrinkta pirm. A. Paliulis, vi- 
cepirm. S. šrupjsas, sekr. Nelė 
Meškūnienė ir ižd. J. Bernotas.

Susirinkimą sveikino prof. 
A. Aleksis ir kun. P. Sabulis. 
Suvažiavimas baigtas nuošir
džiu ir draugišku pasivaišini- 
mu. A. J. Paleckis

STENO-TYPIST
Light dietation reųuired 

Accurate typing
Good salary . -
5 Day vveek

Paid hospitalization program. 
Excellent vvorking conditions. 
Prefer girls living N. or N.W. 

Steriing Bol# Co.
363 W. Erie St.

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

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.

$21400

eta $****£,.fUTUK SKHK!
JIoj* St. Anthony Snvintn* dklžitiojantės 35 m-tM 

darbai!*, aprūpinant .-«avo apylinkę i*au-’ 
gin. patikima bei naSta vir-ta t tnpjtnui. T>*krt 
po«itik5jjanu mumis mes nuolat augome geres
niu patarnavimu bei Įgaunant daugiau \ irios. 
S-s jubiliejus yra pmg.-i iSroikSti u.ūsą jv*-'ti- 

■ r.ima kbjontams. draugams b-i kaiminiams. 
NnoAir*ižini kviečiame jus visus kartu švęsti ši 
iubili.iii.

vreasure Chest
of 200 PRIZES

«b..oiill<-i :> vJttli.
anų. j-i Jfl.'-ų rnkl.-i.-* 
koridoriuj

COMEIN 
GET YOUR 
KEY

FREE TO NEW SAVERS
OF ONLY ^10®® Ot MORE

X -jxivnizftavot parkerta sn tb k 
rašymo įmantrybių, Ktakvit- ■ 

■atidarąs $10.00 ar <1au ian 
ida. irau.-* ši p»r»kų *r>š - 
}»■■• kį nbKolhtaiai veltui;
pat. kum prb- .-*anta*iio , 
s šia j*ismt>-

raa m Mirta

Iitan itMtrbta St. Anthnny Sartas? 
<l>ilv*r rlM-'jmi** n>'i hta knist. Tnonyk

iltarln* ttam. daiktam)*. kn-tn Inttkl i 
ir • v**ntirillam u* <ilHtrtata'.tii

«•••IHlnu.'*!'
-.J.7 ( ....į,.,
jfl tat^ta*.
/ “ Pn^.b^miik

li.-«r.tll> n

ST. ANTHONY SAVINCS

M. to S P M. Ctoaetf aH dar W«tfneMa*.

:« :< 
:«

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimam^ leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.
5. Naujai Išpuošta šokių salė.

& 
»

FOTO STUDIJA
P; CAUBYŠ, savininkas

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. VAI 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

GARANTUOTAI TAISOM.f:
S • TELEVIZIJA
g • AM—FM RADIO
S • AUTO RADIO
g • Hl—Fl

g DARBAS ATLIEKAMAS PRITARUSIO TECHNIKO.
§ PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

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

pirmadieniais nuo 9 vai. rvto iki 6 vai. vak. ‘tf
fe? * fe?

S*?

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

TUS SKR1E1APAS KIEKVIEMJV 
LIETUVI DIDŽI03O NEU7-YORKO 
lt.3. APYLINKĖJE KU
RIS. IEŠMO ATSIGAIVINIMO L1E- 

KRAUTOJE.

05 
S 
S 
s

cavraiE® į 
H1DSDEJU.



Spalio 19 Lietuvių Atidų 
Klube 8 v. v. mūsų sportinin
kai veteranai Skobeika ir Ste
ponavičius demonstruos filmus 
iš lietuviško sporto gyvenimo. 
Matysime Rochesterio žaidynių 
vaizdus, turnyrą Worcestery ir
moterų krepšinio rungtynes 
LSK — Toronto Aušra. Įėji
mas visiems laisvas.

NY HunearianszLSK 3.-0 (0:0J

Vaitonis j Bostoną. Massa- 
chusetto 'valstybės šachmatų 
vadovybė (MSCA) nutarė pa
sikviesti į savo metinį suvažia
vimą, kuris bus Bostone vasa
rio 22 <L, Kanados čempioną 
Povilą Vaitonį, kad jis duotų 
simultaną Massachusetto šach
matininkams.

RYE 
Capable Wom*n

Aid with semi-invalid; some 
housework; drivers license 
helpfuL Steep-in or out Rec- 
ent references. Pleasant home. 
Write 78 Central Avė., or Rye 
7-1726. r

Super Ctestom Randi Home 
Ali brick 7 large rooms, 2Vž 
baths, 2 car garage attached, 
finished basement, large scree- 
ned patio, fireplace, slate roof, 
completely landscaped on

AUTO DEALERS

*0**0 
CANCK M CHANM 

CALL LO 3-7291

popietę apie 400 žiūrovų stebė
jo tikrai gražias rungtynes. 
LSK žaidė su pereitų metų 
meisteriu NY Hungarians. LSK 

^Jbuyo^ šio sąstato: O’Brien; 
Murphy, Mileris (Vaitkevi
čius) Wells, Arens, Redy; Sa
baliauskas, Fekete H, Fekete 
I, Casey, Gražys. LSK prakišo.

Po šio pralaimėjimo mūsiš
kiai su dviem taškais iš ket
vertų rungtynių, yra septinto
je vietoje. Įvarčių santykis 
3:8. Puolimo nepavojingumą 
įrodo faktas, kad iš mūsų pa
siektų trijų įvarčių, du krito 
iš kampinių, o vienas iš baudi
nio.
Sekmadienį prieš Elisabeth
Spalio' .20 LSK dvi ekipos 

: žaidžia pirmenybių rungtynes 
su Elizabeth SC. Rungtynės 
įvyksta mūsų aikštėje New 
Farmers OvaL Pirmosios ko
mandos žaidžia 3:30 vai., o 
rezervinės -pradeda jau 1:30 
vai. Tikėsime, kad pirmoji pa
galiau susilauks pirmojo lai
mėjimo šį sezoną. Priešingu 
atveju galime atsidurti kritiš
koje padėlyje.

Krepšininkai pradeda sezoną
Spalio 26 LAK krepšinio 

ekipa pradeda pirmenybių se
zoną. Kaip ir pereitais metais, 
mūsiškiai dalyvaus Eastern

"Chase . Life'’, Amerikos 
šachmatų fetferacijos organas, 
pirmame puslapy įdėjo žinią: 
“Vaitonis gains Canadian tit-

A substantiai seleetion of body 
types and eolors. Priced to sėli. 
With exceptional good trades-in 
allcriuanęė.

jog Brooklyn Dodgers bus Los

pirmenybių laimėjimo. Labai 
apgailestautina, bet turnyras 
Chicagoj turės įvykti be Atle
tų Klubo. Atletas

Dr. Alg. Nasvytis iš Cie ve- 
lando šių metų JAV “Open” 
pirmenybėse pasiekė 6^-5^ 
taškų, atsistodžffi^s 56-ju iš 
176 dalyvių.

Toronto ir Montrealio lietu
viai šachmatininkai spalių mė
nesį turėjo žaibo turnyrus. '

1265 -Flatbush Ave^ 
Brooklyn, N. Y. 

BU 44590

RURNITURE

REAL ESTATE

MASSAPEUUA 
RUILDERS 
CLOSEOUT 

Galima tuoj užimti 
įmokėti $22M

30 metų FHA mortgičius — -- 
- Plytinis, 7 ir pusės kamb., 2 ir 

pusė vonios, pilnas beismentas, 25 
pėdų mahogany rekreacinis kamb. 
Gražiai išvestos ir išpiltos 
su- šaligatviais ir kraštais 
išmokėtas.

TIK $19,240
Rockne Avė. ir Violet 

Massapequa
Directions: Southern State Pkwy. 
to Exit 30 (Broadway>. Right on 
Broadvvay about 300 ft. to Linden 
St. proceed east 1 m. to Rockne 
Avė., right 2 blocks to model. Or: 
Sunrise Hgivy. to Boadway (Masa- 

pequa> turn left into Broadvvay 
for about 1 mile to Linden St. 
Right on Linden St for 1 m. to 
Rockne Av. Right on Rockne Av., 
2 blocks to model. PY 8-9633.

ST 4-5461.

gatvės 
ir jau

st.

Bostono tarpklubinių rung
tynių (Met. Chess League) A 
klasės tvarkaraštis nustato to
kias dienas lietuviams, pirmo
jo rato varžybose: Oct 26 
Brandeis at Lithuanian, Nov. 
2 Lithuanian at Cambridge Y, 
Nov. 16 Harvard U. at Lithua
nian, Nov. 23 Quincy at lith
uanian, Dec. 7 Lithuanian at 
Boylston. Rungtynės, kurias 
paskirtos at Lithuanian, jos 
įvyks So. Bostono lietuvių pi
liečių draugijos klube, 
Broadway, 7:30 v. v.

Unizicker, Vokietijos 
meisteris, kurio partija su
sų Vaitoniu užsibaigusi lygio
mis tilpo pr. skyriujįe Maskvoje 
sukirto garsųjį P. Keresą, au
kodamas valdovę. Baltais lošė 
Unzickeris, juodais — Kere- 
sas. Ispaniška partija.

1. e4 e5 2. 2f3 Žc6 3. Rb5 
a6 4. Ra4 Žf6 5. 0-0 Re7 6. 
Bei b5 7. Rb3 d6 8. c3 0-0 9. 
h3 Ža5 10. Rc2 c5 11. d4 Vc7 
12. 2bd2 cd 13 cd 2c6 14. 
2b3 Rb7 15. Rg5 h6 16. Rh4 
2b4! 17. Rbl Bac8 18. Be2 
2h5 19. a3 2c6 20. d5 2b8 21. 
Bc2 Vd8 22. 2a5! B:c2 23. 
2:b7 Vc7 24. V:c2 V:b7

IF YOU NEšD FURNITURE
Buy direct from national factories 
thru Winston Agency, factory 
reprs., at wholesale prices. Bed- 

room, living room, dining room stts, 
sofabeds. Savings to 60%. For det- 
ails phone PL 5-1127, days: BAysi- 
de 9-7687, evenings.

Ye>,thousandsof 
hard-of-hearing 
people who 
wouldn't think of 

i- weariog a hearing 
aid before...are todayeajoymg 
the thrill of better hearing with 
Zenith's miniature, full-pow- 
ered “Diplomai” Why?It*sso 
tiny and iacoitspicuous, you 
hardly know you’re wearing a 
hearing aid atail. Wornentirdy 
at-the-ear! No dangling cords! 
BestofaU. .youpayonlyS125. 

Bsten to this! Zenith bačka 
you with a 10-Day Money-Back 
Guarantee, 1-Year Warranty 
and 5-Year Service Plan. Other 
briHiantA-ori-transistorZenith 
models frotn $50 to $175. Come 
in...or phone for free hotne 
demonstration today.' Easy 
tems.

Station 2 blocks; To be seen 
by appointment. FLoral Park 
4-8386.

IN ST. MARY'S PARISH 
IN BEAUTIFUL MANHASSET
2 yr. center bąli Colonial, 3 
bdrms. 2^i baths, panneled 
den. G. E. color kitehen, nr. 
shopping, convenient Jo every- 
thing. Mušt Be seen. AsĖs 

$39,900. Call MAnhasset 7-7826 
or TRiangle 5-9837.

368

did- 
mū-

TX ROYALTY OF 
HEAMNG AIDS

RELIGIOUS GOODS ~

AITCHISON & COMPANY 
655 MADISON AVĖ.

(Cor. 60th St.) 
TEMPLETON 8 2050

483 5th Avė. (At 41st St.) 
MUrray Hill 2-3522

(2) Convenient Locations

SACRE COEUR

STERLING SILVER 
’ ACCESSORIES 

MOTHER 
OF PEARL 

24” long 
$11A«

REAt ESTATE

Custom built at development Prte- 
es 3—5* bedrms., 2 and 3 baths, 
playroom, 2-car garage, % aere 
wooded plot. Iii Catholic area.

Diyecttons: North on Glen Cove 
Rd. Into Glen Cove: right on 
School St., left. on Dori* Lane, 
left on Nėw Woodg Rd. Phone: 
(MUole S-122SL

.. ST. RAYM0NDS PARISH .. 
IN LYNBROOK VICINITY

One bloek St Raymond school,

District YMCA lygoje. Rung
tynės bus turbūt beveik kiek
vieną šeštadienį YMCA patal
pose 179 Marcy Avė. Brook- 
lyne. Dėl to mūsiškiai negalės 
vykti Chicagon dalyvauti ren-

H. W. AGENCIES

giamame turnyre paminėti 
dvidešimtmetį nuo Europos

Ouinn’s Domestic Ag«ncy
Excellent sleep in jobs avail- 
lable. Call Mrs. Quinn, HAmil-
ton 7-2940.

ROCK
CRYSTAL 
26” long 

S12A0
HAND MOUNTED—GIFT BOXED 

TULIP CAPS ON EACH BEAD 
Send Check or Money Order to 

SACRE COEUR — McBRHJE 
c/o Association for 

International Development 
374 Grand St. Paterson, N. J.

BARGAIN IN GREENE 
COUNTY, N. Y.

16 room house, plūs 6 room cott- ’ 
age, large bam, 51 aeres, operated 
as guest house. Ideal location for 
children’s camp; in Cath. arėju 
Hunting club, etc. Sacrifice. Call 
evenings TW 8-1796.

25. R.-e7 Bc8 26. R:d6I? B:c2

CATHOLIC COLLEGES

IMMACULATA COLLEGE, Imma- 
culata. Pa.; Malvem 2201; Sisters. 
Servants of the Immaculate Heart 
of Mary; Sister Anaštasia Maria, 
Dean; 600 Students; A.B., B.S.. 
B.M. Degrees in Pre-Medicin<*. Pre- 
Law. Liberal Arts, Home Econo- 
mies, Business: Tuition $500; Board 
and Room $800—$900; for women 
only.

Vocations
SISTERS OF MISERKMMtDIA VVORKS OF MEBCY 

IN HOSPITALS AND IN SOCIAL SERVICE 
Generous souls who wish to devote their lives to the servicc of 

God are invited to write to: 
REVEREND MOTHER ST. OLTVER 

Misericordia Novitiate, 288 South Avenue, Beaeon. N. Y.

27. R:c2 f6 28. Rb3 Žf4 29. 
Bdl Zd7 30. Bd2 2b6 31. Rc7! 
2c4 32. d6 Že6 33. Ra5 Zc5 34. 
Rb4 Žd7 35. Bc2 a5 36. R:a5 
V:e4 37. 2d2 Vd3 38. B:c4! 
Kh7 39. Rc2 ir juodi pasiduo
da.

P. Kares
DOMINICAN SISTERS OF THE PERPETE AI, ROSARY

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

Rcvered Mother Priorės*, 14tb and West Sts. Union CHy, N. J.

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. pre-Legal, pre-Engineering. 
English. Classics. History. Ecoro- 
mies. Political Science. Soc:oDgy. 
Education, Psychology, Biology. 
Chemistry. Physics. Mathematics. 
Electronics. Account ing and General 
Business Majors; Day and Evening: 
Graduate Division in Education and 
Htetcry; Branch General R.O.T.C.; 
Tu'tion $550; Fees $65: \Vomen ad- 
mitted to evening graduate schools

Bergen County Norwood
Immaculate Conception 

Parish and School 
HIGH STREET ESTATES 

Plytinis priekis. 3 miegamieji, 1*4 
vonios iš ceram. plytelių. 20x11*6” 
gyv. kamb. Puikiai aprūpinta vir
tuvė turinti balto ąžuolo kabinetą, 
sien. pečių. Pristatytas garažas. 

Minimum puse akro žemės su miš
keliu. 2 blokai iki krautuvių ir 
sisiekimo. 30 min. iki NYC.

$18,499
Morgičiai. žemi mokesčiai. 

Modelis atdaras šeštad. ir sekmad. 
nuo 12 vai. iki 6 vai. popiet. 
Vykti: Geo. Wash. brfdge, to rt. 

9 W. 9 W. to Closter Dock Rd., left 
on Closter Dock to Piermnt Rd., 

riaht on Piermont Rd. (North) on 
Broadvvay. Left on Broadvvay to 
Hierhh St. TTum rivht 2 blocks to 
Model. Builders Phone: LOvvell 
8-6290.

su-

EDGEMERE. — 3 familv hou
se. one 5 room apt. available, 
desirable location near sub- 
wav. Catholic institutions. and 
be ach. Suitable for profession- 
al. Asking $16.500. Terms 
available. FA 7-6529 Daytime, 
FA 7-5385 evenings.

Catholic Schools and Colleges

Paristi visitors of Mary Iiniuaculatc
les specialiem darbam. Central Massion House: S28 We«t 71 St. 
New York 23, N. Y. Novitiate: Marycrest Convent, Manroe, Orange 
County, N. J. Teirautis raštu nemokamos informacijos.

SLSTERS OF REPABATION OF THE ČONGREGATION OF MARY 
Jaunos moterys, kurios norėtų tarnauti Dievui, rūpindamosios varg
šais ir draugiškumu. Rašyti:

Rev. Mother Mary Therese, SL Zita’* VHla, Money. N. Y.
N.

The Franciscan Fathe-r-s
Jauniem vyram ir berniukam specialios galimybės mokytis I kuni
gus. Pinigų stoka nėra kliūtis. Priimami ir kandidatai i brolius. Dėl 
informacijos rašyti:

W. Unzicker 
(padėtis po 25. R:e7).

.mm mm
Fr. Stepben, T. O.R., Fiųncbtcan Preparatory Semirary, p. O. Bos

A c t i v e C a r m e 1 i t c s
KaFinelio Karalienė, gal būt, nori jus apgaubti savo specialiu mei
lės ženklu — savo škapieriais. Jei nesate linkę mokyti arba globoti 
senelius ir ligonius, tai yra daugybė kitų galimybių jūsų talentui. 
Mergaitės nuo 15 iki 35 metų iš gerų katalikiškų šeimų, jaučiančios 
religini pašaukimų ir norinčios uždaraus gyvenimo, skirto Kristui ir 
Marijai, kviečiamos stoti pas karmelltcs. Teirautis raštu arba krdp-

John Krauss, Ine. 
11709 Liberty Avenue 

(Retail Store) 

Richfnond Hill 
MĖSA 

ir 
DEŠROS

Franciscan
Kandidatai 1 kunigus arba-brolius 
maloniai laukiami ir prašomi ra
šyti: '

Fathers

DAUGHTERS OF ST. PAUL

(Press — Radio — Cincma)
Giria, who desrire to spread the word of God by wrltlng, prlntlng, 

lllustrating and distributing Catholic Literature and are
IntereMcd in doing sočiai work. Wrlte for furthcr Information to

78 Fort Place, States Island, N. Y.

FALL VACATIONS

FOR YOUR GOOD HEALTH
SPEND SOME TIME AT THE

Saratoga Spa 
atkl the 

Motei Russefl
Saratoga Springs. N. Y.

Pleasant Uving 
Catholic Management 

; Free Parking
TeL: Saratoga Springs 

29 or 4381

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

ALBERTUS MAGNUS COLLEGE. 700 Prospect St., New Haven, 
Conn. STate 7-1196. Dominican Sisters: Sister M. Luise, O. P., Pres. 
Sister Thomas Albert, O. P. Dean of Studies. Sister Mary Patricia, 
O. P. Dean of Studentą. B A. Degree Day summer Session. Tuition 
$450, Board $850 — Fee all students $100 plūs.

NOTRE DAME COLLEGE OF STATEN ISLAND, Grymęs Hill, j 
GIbraltar 7-4343; Sisters of Čongregation of Notre Dame; Mcther 
St. Egbert, Presklent: Mother St. Mary Caroline, Dean; 300 Stu
dentą; B. A., B. S., B. S. in Education, Commerce Degrees; Day, 
Tuition $500; for women only. Fully Accredited.

DUCHESNE RESIDENCE SCHOOL. 1 East 91 St., N. Y. C. SAera- 
meuto 2-4745, Religious of the Sacred TIearL Mother Margret Sheo, 
Pres. 35 Students. Regular Liberal Arts course plūs specialized vo- 
cational tralnlng — Junior College traintng. $2100.

LADY CLIFF COLLEGE. Highland Fa 11 s, N. Y. Franciscan Sisters, 
Sistcr M. Jane Thomas, PresidcnL Sister M. Immaculata Dean — 
B. A. Degree, 175 Studentą, Day and Boarding — Tuition $450. 
Rootn and Board $750. Address Registrar or phone Highland Falls 
6-2060.

GEORGIAN COUKT COLLEGE. Laketvood. N. J. Sistera of Mercy, 
Mother Marig Anna, Presidcrrt. Slstcr Mary Giovannl Dean . 250 
Studentą. A. B, B. S. Degrees. Day and Boarding. Tuition 8550.

(NJ.) 6-0940.

ST. LEONARD HIGH SCHOOL, 26 Brevoort PI.. Brooklyn 16. N. Y. 
NEvins 8-9023, Franciscan Brothers: Brother Aųuinas. O. S. F., 
Principal; .300 Studentą; Commercial; Day: Tuition >300.

GVVYNEDD-MERCY JUNIOR COLLEGE. Gwyncdd Valley, Pa.; 
Sisters of Mėrcy; Mother Mary Bcrnard, President; Sistor Mary 
Gregory, Dean: 156 Studentą; Tuition $400; Room and Board 
$1,000-$1.200.

LA SALLE ACADEMY, 44 East Sccond SU New York 3, ORam- 
crcy 5-8940; Christian Brothers; Brother A. Charles, F. S. C., Prin
cipal; 800 Studentą; High School; Day; $250.

8T. JOHN’8 PREPARATORY SCHOOL, 82 Lcwis Avė.. Brooklyn 6, 
N. Y^ GLenmore 2-0700; Vincentlan Fathers; Rev. John T. Neinon, 
C. M., Hesdmaster; 1.200 Studentu; High School: Day; $300.

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

Solve your Įjfetime 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;

family. Lovely four bedroom 
on Vž acte wooded plot Fire
place, garage, mušt seEL $24,- 
490. Owner LYnbrook 3-8288.

PL 5-8270.

4MKH01M 
RESTAORAMT

324 East 57th Street, N. Y. 
Finest Swedish

Smorgasbord
LUNCHEON 
COCTAILS 

D I N N E R 
OPEN 

EVERY DAY

BARGAIN IN HUNTINGTON

IN ST. BRIGID'S PARISH, 
IN VVESTBURY. L. L

Lovely 4 bedrm. 2-bath Cape- 
Ranch. Large tree-shaded, 
landscaped 120-foot - frontage 
plot. Top section. Not a deve- 
lopment. Brigid’s parish 
and schooL Also near pubL 
High and Grain. Schools. Ali 
appliances all ežtras, incL 
wall to wall carpeting throug- 
hout Tremendous toly. $27,- 
000; adjacent eighty-foot front
age also available if desired at 
very reasonable price. Owner, 
EDgewood 4-2114.

In St. Paul Parish 
In Stafon Island

6 Room Private Dwelling, At- 
tic, brass, gas heat Parochial 
Cath. High school. Asking 
$12,500. Mušt be seen to be 
appreciated. GI 7-6269.

IN BEAUTIFUL 
PORTCHESTER, N. Y.

STATION, L. L, N. Y.
Split. lev. 3 yrs., landsed.
carptd., air cond., washer, ref- 8 rms. excell. condition, ter-
rig., strms. serns., 2-car gar- race, w stone fifeplaceu Good
age. Principais only. In Cath. location. $23,500. Near Cath. 
com. $18,500.
7-9431.

HAmilton j church and schooL Owner. 
I WE 9-1341.

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Hartford, Cann.389 Maple Avenue.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose,

TeL CHapel 6-1377

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

NICHIGAN FARM SŪRIS
Foantaiu Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sflrte. Sis sūrt« Jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Midi.

I
| Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
| pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
I esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 

kad Jūs tiek išpopuliarinot Mfchigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik

| patį geriausią sūrį.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO

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

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

JONAS JAKUBAUSKAS

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

GEORGE GALONAS
1499 CaiUff, DetroH, Mieh. TfeL T. O. S-798S

1894 W. 47th St-, Chieaga, ML
STANLEY METR1CK

TeL Tards 7>S39S

MIS So. Albaay, Chieaga, m.
JOHN SHURNA

ALLAN STEVFABT
4319 Na. Braad SU Pbihu, Pa.



Masinis lietuviu BOSTON. M8SS.

minėjimas rengiamas spalio 
27, 4 v. p.p. Apreiškimo para
pijos salėje. Bus pritaikyta 
šventei paskaita ir meninė da-

Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininkas, vedė 
dviejų savaičių misijas Bosto
ne ir dabar sugrįžo į savo vie
nuolyną.

Balty Studentę Federacija
šaukia metinę konferenciją 

spalio 27, Estonian House, 245 
E 34 St Pradžia 2 vai. Pa
grindiniu kalbėtojų bus Miro- 
slav Fic, Pasaulinės Studentų'

lis, o po to bažnyčioje palai
minimas Švč. Sakramentu. Or
ganizacijos prašomos tuo laiku 
neruošti kitų susiėjimų ir da
lyvauti Kristaus Karaliaus 
šventės minėjime.

Algelę Kar. parapijos
Amž. Rož. draugijos metinis 
susirinkimas įvyksta spalio 27 
parapijos salėje po vakarinių 
pamaldų.

šv. Jurgio parapijoje 
spalio 20, sekmadienį, praside
da 40 valandų atlaidai Pamok
slus sakys ^tėvaį pranciškonai.

Mirė
Elzbieta Dainoravičiūtė, 42 m., 
spalio 11, palaidota spalio 14 
iš Angelų Kar. parapijos baž
nyčios šv. Karolio kapuose.

V. K. Banaičio operai 
x‘Jūratė ir Kastytis” išleisti 
organizuojamas fondas. Tam 
reikalui lapkričio 17 rengia
mas koncertas. Rengia LB

- New Yorko apygardos Kultū
ros Taryba.

Paieškomas
Stanislovas Jūrgeliūnas. gimęs 
Pakruojo valsčiuje, Lietuvoje, 
seniau jis yra buvęs laivo ka
pitonas ir gyvenęs New Yor
ke. Jam yra gautas laiškas iš 
Lietuvos. Kreiptis: Veronika 
Maslauskas, 538 E. 4th St., So. 
Boston, Mass.

yra atėję iš Lietuvos du lai
škai Prašome juos atsiimti nuo 
5 iki 7 v. v. pas E Grudzins- 
kienę, 467 6th Avė., Brooklyn 

•15, N. Y., teL: HY 9-2674.-----

Kun. S. Draugelis,' 
gyvenąs New Yorke, gavo iš 
Lietuvos telegramą, kuria pra
neša kad spalio 13 Bartinin
kuose mirė jo sesuo Marijona 
Draugelytė, 76 metų amžiaus. 
Paliko sesuo Ona Šulų kaime, 
Bartininkuose, ir brolis kuni
gas New Yorke. Velionė yra 
padėjusi kunigui išeiti moks
lus.

Patarson, N. J. Spalio 20 d., 
sekmadienį, 2 v. p.p. Lietuvių 
piliečių klubo salėje, 62 La- 
fayette St, įvyks lietuvių susi
rinkimas, kuriame, kalbas pasa
kys N. J. valstybės sekreto
rius Frank W. Shershin ir kon- 
gresėUo atstovas Thomas Laz
zio. Pirmasis kandidatuoja tai 
pačiai senatoriaus vietai, o an
trasis yra kandidatas į Pater- 
sono miesto majoro vietą. A- 
budu yra respublikonai ir daug 
pasidarbavę N. J. valstybės 
įstatymus leidžiant.

Thomas Lazzio yra inžinie
rius, dirbęs Patersdno mokyk
lų komisijoje. Jau šešeri metai

Ž1MOS_

KUN. m. KKMftŽTS vrOfahi- prosą gausa parapijos mokyklos Sveiki
nimą su dovana. Sveikina Aldas Ramanauskas ir Ona Yorkaitė.

j Arnoldas Vokietaitis,
iš Hartfordo, Conn., barito

nas, dainavęs New Yorko lie
tuvių koncertuose, spalio 16 
pasirodė Arthur Godfrey tele
vizijos programoje. Padainavo 
Musorskio “Blusą”.

Kan. J. Končius,
Balfo pirmininkas, šį penkta
dienį “Liberty” laivu grįžta iš 
Europos.

Solistas Vladas Baltrušaitis,..
baritonas, dainuos pirmą 

kartą New Yorke Ateities žur
nalo metiniame koncerte. Savo 
repertuare atliks St. Šimkaus, 
M. Petrausko, J. Gruodžio, L. 
Beethoveno, G. Fr. Haendelio 
ir P. L Tchaikowskio kūrinius. 
O taip pat su Juze Augaityte

Be to, jis yra Amerikos vals
tybės ir darbo departamentų 
patarėjas, važinėjęs su ypatin
ga misija Europoje, kur pasa
kęs daugybę kalbų. Jis yra 
raštinės tarnautojų ir inžinie
rių unijos pirmininkas ir dažy
tojų unijos pirmininko brolis. 
Darbininkų reikalai jaip yra 
patys artimiausi.

. Lietuviams yra parodęs ypa
tingo dėmesio. Praėjusią vasa
rą dalyvavo keturiuose lietu
viškuose piknikuose.Be to T. 
Lazzio žada lietuvi pakviesti į 
miesto tarybą. Tiesa, tai buvo 
pažadėjęs ir dabartinis majo
ras, bet neištesėjo. Tikėkime, 
kad Lazzio neapvils.

Visi gausiai dalyvaukime su? 
virinkime ir parodykime, kad 
lietuviai čia 
kuria reikia 
bu ir dainų 
kandžiai.

sudaro jėgą, su 
skaitytis. Po kal
bus alutis ir už-

Elizabethe mirė Augustinas Litvinas
Velionis daug padėjo lietu

vybei Elizabethe laikytis, dėl 
to visi su pagarba jį prisime
na. Buvo jau 73 m. Grįždamas 
iš darbo, nuo laiptų krito gal
va žemyn, nuo ko ir mirė. Pa

BAR ASEVTCITSir SCNlh |

F U N E R A L II O M ‘ |
254 W. Broadway |

South Boston. Maas
JOSEPH BARACEVIČIUJ |

Laidotuvių Direktorių. |
TeL ANdraw 8 2590 j

šu kitom parapijos 
šv. Petro parapijos 
amžinajai lempelei 

žvakių visiems me-

NEW YORKAS

WA1TKUS 
FCNBBAL HOME 

197 Webster Avenne 
PRANAS WAITRUS

• Laidotuvių Direktorė 
ir Balsamuotojaa 
CambridgR,

NOTARY POMAC
PMsntuvbnM dieną ir Mktl

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptamauia Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus
Reikaie Saukite: Tel. TR S-MSr

Balfo 17 skyrius
L sekmadienį, spalio 20, 5 v. v., 

Liet Piliečių klube So. Bosto- 
į ne rengia banketą. Programoje 
I dalyvauja aktorius Vitalis žu- 
[ kauskas iš Brooklyno, N. Y., 

’ solistė Jadvyga Adomavičienė, 
į jai akomponuoja Vladas Ado- 

mavičhis^ abu iš So. Bostono. 
Visi kviečiami kuo gausiau da
lyvauti ir paremti tuos, kurie 
laukia mūsų paramas Europo
je ir Sibire.

Federacijos susirinkimas 
šaukiamas spalio 18 d. 8:30 v. 
v. , šv. Petro par. salėje pasi
tarti dėl Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimo.

Juozapina Pivariūnienė, 
susitarusi 
moterim, 
bažnyčios 
paaukojo 
tams, z
Simonas ir Marijona Žeroliai 
spalio 13 d. atšventė 45 mėtų 

_ savo vedybinio gyvenimo su-.
kaktuves. Ta proga jų intenci
ja buvo mišios.

Dail. Romas Viesulas 
iš New Yorko atvyksta į Bos
toną ir kalbės dail. V. Vizgir
dos meno kūrinių parodos ati
daryme. Paroda atidaroma 
spalio 26 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. tautininkų namuose 484 
E. 4th St. F

Vedė
Spalio 13 šv. Petro parapi

jos banyčioje moterystės sak
ramentą priėmė Andrius Ketu
rakis su Verute Kunskaite. 
Vestuvinės vaišės įvyko lietu
vių piliečių klubo salėje.

Mirusieji
Po gedulingu šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pamaldų 
palaidoti:

Jonas Gumbakis (rugsėjo 
20) 75 m. amžiaus. Velionis ; 
gyveno HA I St Nuliūdime į 

nizavo A. Janonienė, V. Mic- Paliko dukterį ir du sūnus.
Palaidotas N. Kalvarijos kapi-

Šiomis dienomis Elizabethe 
mirė toje kolonijoje plačiai ži
nomas Augustas - Litvinas, ki
lęs iš Radviliškio. Į JAV atvy
ko dar 1903, apsigyvendamas 
Elizabethe; vedė Oną Stasyty-

Sunkiai versdamasis, bet liko žmoną Oną, 3 dukteris su 
kiek prasigyvenęs, 1914 m. pir- anūkų buriu ir tris seseris.

- ko didelį namą, kuriame buvo Dvi iš jų Lietuvoje, 
salė šokiam, vakaram ir resto
ranas. Kai Elizabethe dar ne
buvo nei “Laisvės”,’ nei para
pijos salių, yisi lietuviškieji 
susirinkimai būdavo Litvino 
namuose. Lankęsi iš Lietuvos 
dr. J. Basanavičius, kan. J. 
Tumas, M. Yčas, P. Žadeikis, 
prel. K. Olšauskas — visi kal
bėjo ir aukas rinko velionies 
salėje. Visi pirmieji vaidini
mai, vakarai, koncertai, Raudo
nojo Kryžiaus rinkliavos, Lie
tuvos paskolos lakštų pardavi
nėjimas — visa tai vyko Lit
vino salėje, jam pačiam akty
viai tuose darbuose dalyvau-

Lietuvių piliečių klubas 
aukojo Dariaus - Girėno 
minklui New Yorke statyti 
100 dol. ir studentų žurnalui 
“Lituanus” 20 dol. Tai labai 
gražus mostas, kurį palankiai 
vertina visi lietuviai. Dabar
klubo namuose vyksta didelis lė su namu sudegė, beliko tik 

...... , . XT, . . vidaus remontas. Jurg. Ežer. praeities prisiminimai.dainuos duetą — Nesek sau _______________ -_______ f.________ r _____________

pa- 
pa-

jant. 1930 depresija privertė 
iš namo pasitraukti, vėliau ša

— šis pusmetis mūsų kolo
nijoje pasižymi įvairiom su
kaktim. Prieš kelias savaites 
auksinę vedybų sukaktį šventė 
Juozas ir Juzefą NorbutaL 
Po 45 metų sukaktį šventė 
Juozas ir Elena Savickai Sa
vickienė yra liaudiškojo mote
rų choro vadovė. Šis choras * 
gieda pamaldų metu.

— 40 metų sukaktį minėjo 
Kazys Stulga, kilęs iš Kvėdar
nos parapijos, ir Agota Poš- 
kiutė iš Šeduvos. Jos sesuo 
yra vienuolė pranciškietė. Abu 
yra seni Darbininko skaityto
jai. Banketo metu sveikino 
kleb. kun. M. Kemežis ir ap
dovanojo brangiais rožančiais, 
taip pat sveikino kun. Y. Ka- 
ralevičius ir eilė giminių. Ban-

I StephenAroiiiiski> 
I(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

ALB. BALTRCNAS-BALTON
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. T.

NOTARY PUBLIC

Filatelisty Sąjunga
išleido naują biuletenio nu- rožės _ v Paulausko duetą

men. spa intas nunuo . g Qperos Juan- _ W. yCIAI POSĖDŽIAVO NEW YORKE Henė ir K. Eačiulienė.

EVergreen 8-9770

ketas buvo staigmena, jį orga- Joseph Garszva |
Redaguoja K. Matuzas, 107-33 
117 St., Richmond Kili 19, N. 
Y. Numeryje apžvelgiami lie-

Mozarto. Koncertas įvyksta
spalio 20, 4 y. p. p. Washing- Spalio 12 New Yorke vieš* buty Newarke, N. J. Komite- 

tuviški pašto ženklai, supažin- y’ bUČi° NeW Y°rker pataIpose tui vadovauja Jokūbas Stukas.

_____________________ _ ko posėdžiui, pirmininkaujant
vyčių pirm. W. Chinikui iš mėn. Apie tai nariams bus
Pittsburgho. Maldą sukalbėjo pranešta iš anksto. F. V. 
kun. J. Pakalniškis. Be minė
tų dar dalyvavo šie nariai: j t ■■ •*>

dinama su jų kai kuriomis se
rijomis ir duodama bendrų fi
latelijos žinių.

Atlety Klube, 
1332

8 v.v., šeštadienį, bus dem 
truojami filmai iš liet 
sporto gyvenimo (žaidynės 
chestery, Worcestery ir 
įėjimas laisvas. ’

Lietuvię siuvėjų 54 skyrius 
mėnesinis susirinkimas įvyks 

spalio 23, 5:30 v. v. Unijos 
patalpose, 11-27 Anon Place, 
Brooklyne. Bus svarbių prane-
Šimų.

Išnuomojamas šviesus 6 kam
barių butas. 182 Hale Avė., 
Brooklyn 8, N Y.

I
 ateities ŽUBNALO metinis

KONCERTAS
? ———- I ————f

pyksta

1957 M. SPALIO 23 D„ SEKMADIENĮ.

| WASH!RGTOH HMS56 SCHOOL SMEJE
| II Irvlng Place, Manhattan, N. Y.

(Prie Union Sųuare 3th Avė. tarp 16th ir 17th Sts.)

f PRCCR/MOJE DALYVAUJĄ:
Solistai: Vladu Baltrušaitis, baritonai 

Juzė AuRaitj-fė, sopranas
„ Smuikininkas Izidorius Vasy liūnas 
Akoirp. muzikas Aleksas Mrozmskas

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Pradžia 4 vai. po pietų. Prie įėjimo aukojama 2 dol.
Studentai ir moksleiviai 1.50 dol.

Vyčių Centro Valdyba susirin- Sekantis valdybos posėdis nu
tarta šaukti Bostone gruodžio

nėse.
— Tą pačią savaitę 50 metų K Barbora Gruodienė (rugsėjo 

sukaktis minėjo Jonas ir Iza- 21) 75 m. amžiaus. Velionė 
belą Bražinskai. Lapkričio 24 gyveno 22 Loring St Nuliūdi- 
50 metų sukaktį minės Jonas
irKotrina Kaleinikai.

Rep.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BetKbrd Avė. | 
Brooklyn, N. Y. <

me paliko 3 dukteris ir sūnų.

William J. Drake*

Onaičiai iš Pittsburgho, kun. 
A. Kontautas — dvasios vadas 
ir Vyties redaktorius dr. J. 
Leimonas iš Bostono, J. Da
niels ir W. Skudris, H. Shields 
iš Philadelphijos, garbės narys 
prof. A. Aleksis iš Waterbu- 
rio ir šios apylinkės veiklieji 
vyčiai Fr. Vaškas, J. Sakevi- 
čius, Jokūbas Stukas L. Jano
nis ir D. Dutkutė.

Atpiginti visų raštų siuntiniai j Lietuvą ir Sibirą

per Overseas Parcels Agency "Laima” 552 Belmont Avenue, 
Brooklyn 7, N. Y., Tel.: DI 6-0222 arba per agentūros atstovą 

Joną Juodi, 664 Jamaica Avė., Brooklyn 8, N. Y., Tel.: AP 7-9454 j 
(nuo 5 iki 8 vai. vakaro j su angliškomis medžiagomis, vaistais, mai- Į 

stu, batams oda iš Londono sandėliu.
10% nuolaida nuo katalogo kainu užrakusiems Kalėdinius siuntinius ;

Od š. m. lapkričio mėnesio 15 dienos. ' į

Siunčiame maisto siuntinius ir iš Švedijos. Reikalaukite mūsų kai- į 
noraščių! • Rašykite, skambinkite lietuviškai.

Palaidota N. Kalvarijos kapi- 
nse. i

Elena Pinelienė (spalio 4)
73 m. amžiaus. Velionė gyve
no 355 K St. Nuliūdime paliko 
vyra, seserį ir du brolius. Pa- ;
laidota N. Kalvarijas kapinė
se.

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

TAISAU

į Stogus, stogų vamzdžius $
< (gutters - leaders) apšvieti-*'
v mus. |
x Palankios kainos X

J. B. SHALINS - 
§ALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)
Palankios kainos.

Posėdy buvo aptarta kaip 
tinkamiausia paminėti ateinan- 5 .
čiais metais 500 sukaktį nuo g \\ I \ IT. K G AKDEN T\VERN !n<‘ 
šv. Kazimiero gimimo, kurį 
vyčiai turi išsirinkę savo dan
giškuoju globėju. Tuo klausi
mu dar susirinks pasitarti kul
tūros komitetas 1958 sausio 
10—12 d.d. Robert Treat vieš-

K A BAR ETAS

VYT. BELECKAS savininku

i

Telef. VIrginia 9-8093 
(Prašyk Jurgio).

Suteikiam garbingas laidotum' 
Koplyčios nemokamai visoori
miesto dalyse: veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

Draudimo reikalais, taksy (Income į
Tax) paruošimui, not ori n i y doku- |

PARDUODAMI K parCIlgilIlHIHS, SIlMHIlk*
geram stovy ir nebrangiai du J 
angliniai krosnys ir vandens i 
šildytuvas (boileris). Kreiptis: >

marns. et v
Abazorius, 88-32 76 St, Wood- į IM3 MAOISON 57. 
haven 21, N. Y. Tel. MI 2-2297 d tm. kv i*im <

BROOKLYN 27, N. V į į

"Išnuomojami
atskiri kambariai su baldais. 
Gražus rezidencinis Flatbusho 
rajonas. Subwkay iki Times 
min. Tel. UL 9-4039 po 6 vai. 
Sq. 30 min. — iki pajūrio 10 
vak.”

IftNUOMOJU vyrui kambarį; 
atskiros durys. Gražioje apy
linkėje; prie gero susisiekfrno
(Jamaica Unijos). 112 Jerome 
St, Brooklyn 7, N. Y. Skam-

F'Vrrgreen 8-9794

M. and Z. Collision Work
JULIUS MALDUTIS 

MvininkM z

Subuikstytų automobilių dalių iAtięsinimas, pa-erimai* 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 <;RANI> STREET 
BROOKLl'N 11, N. Y.

menly tvirtinimui
kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybtaiai taksai, tvirtina- Į
mi įvairūs dokumentai

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, j 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu • 
rūšių atsakomybės bei pavogimo save eaiite apsidrausti nuo • 
neiaimingų atsitikunų bei ligos, kartu apmokant Ir llgontnėa Z 
Išlaidas. Z

Oyvybės apdraudimas — TRAVELLRS IXS. CO, Hartford. • 
į Onnerttcut •

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

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė.

VIrginia 7-4477
Woodhaven, 21. N. Y

piknikuose.Be

