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Pavergtųjų Europos tautų atstovai 

valstybės departamente
Penktadienį, spalio 25, val

stybės departamente buvo pri
imti Pavergtų Europos Tautų 
atstovai — pirmininkas dr. V.

TORONTE MIRĖ 
ANTANAS PABEDINSKAS

Iš Toronto priešė, kad ten 
spalio 28 po operacijos mirė 
Antanas Pabedinskas. Palai
dotas ketv^ adie-iį.

Velionis buvo gimęs 1898

Chruščiovas nusodino ir Žukovą
DULLES KARO NELAUKIA, BET MANO, KAD MASKVA GALI GRIEBTIS AVANTIŪRŲ 

* VIDAUS NERAMUMUI PRIDENGTI

Pagal specialybę
Panašiai kalbėjo ir darbus 

duodami Malenkovui,

Masens, politikės kom. -pirmi
ninkas V. Sidzikauskas, lenkų 
delegacijos pirmininkas St. 
Korbonrki ir Čekoslovakijos

kurios . pasitraukė .. kapitono 
kaipJ.tiu, A. Pabedinskas lei
dosi i pramcfę ir pkfjsnio 
masto užsieninę prekybą. Tuo 
vertėsi ir tremtyje, atsidūręs 
Casab’ankoje, Maroke. Atvykęs 
j Kanadą (taip pat organizavo

Dėl savo tauraus, socialaus 
charakterio buvo labai garbia-

Maskvos satelito pyp-pyp 
šeštadionį nutilo, ir jį pakeitė 
tą pat dieną naujas Maskvos 
paleistas garsas:

maršalas G. Žukovas atleis
tas iš apsaugos ministerio pa
neigę, o jo vietoj paskirtas jo 
pavaduotojas maršalas Ro- 
dion Malinovslds.

Buvo ilgai, paslaptis, ar Žu
kovas numatomas ankštesnėm 
pareigom, kaip spėliojo Jugo
slavijos ir Italijos komunistų 
spauda, ar tai pažeminimas.

Kad Žukovas gali būti pakel- davo į kitus kraštus. Per pu
tas į ministerius pirmininkus sę savaitės paaiškėjo tik keli 

_ vietoj Rnlgąnino, apie tai bu
vo seniai rašoma. Tačiau pas
kesnės žinios sakė vis labiau 1 
kad tai reiškia maršalui tik j 
tokią tarnybą kaip prieš ketu- } 
ris mėnesius x Molotovui, Ma
lenkovui ir Kaganovičiui.

Nuo Stalino mirties niekad 
nebuvo tokia stipri cenzūra 
žiniom iš Maskvos į užsienį 
Buvo sulaikyti net sovietiniai 
laikraščiai, kurie paprastai

faktai: .

o Žukovas sužalojo apie sa
vo atleidimą tik pora vakendę.

er

riais jam tekdavo susidurti.
Velionis., paliko., žmoną, o 

'taip pat brolį Joną Amerikoj.

NAUJAS VATIKANO 
RADIJAS

Pijus XII spalio 27 atidarė 
naują galingą Vatikano radijo 
stotį už 8 mylių nuo Romos. 
Tam tikru susitarimu Italijos 
vyriausybė davė stočiai vietos 
ir ją padarė eksteritorialine.

Atidarymo kalboje popie
žius pabrėžė, kad jo balsas 
dabar galės būti girdimas ir 
tų, kuriem “aplinkybės nelei
džia susfeiekti’ su Vatikanu. 
Pasisakė taip pat už taikos
laikymą viduriniuose rytuose

Stotis atsiėjo apie 2,5 mil. 
dol. Aukos jai buvo renkamos
nuo 1952 metų. Transliacijos 
paprastai ėiha Ž8 kalbom. *' o

inpa... maršale Žukovą

slaviją ir Albaniją.
Panašiai pasikėsinimas prieš 

Chruščiovą buvo paruoštas 
tuo metu, kai jis su Bulgani- 
nu buvo išvykęs į Suomiją).

• Žukovo vietoj paskirtas 
maršalas R. Maiinovskis yra 
kilimo iš Ukrainos ir esąs

Chruščiovo draugas ištę 
laikę, kai abudu valė Ukrainą.

o “Pravdos” vedamieji ėmė 
staiga kalbėti apie tautos vi
sišką pasitikėjimą partijos 
sprendimais ir pasisakė prieš 
atskirus asmenis. Esą karą 
laimėjusi partiją, o ne atskiri 
asmens. Lig šiol Žukovas buvo 
garbi lamas kaip šio karo did
vyris).

o Žukovas esąs atleistas ir 
iš partijos prezidiumo, į kurį 
buvo išrinktas prieš keturis 
mėnesius.

o Žukovas pašalintas prezi
diumo, bet galutinai spręs 
centro komitetas (Panašiai 
Chruščiovas birželio mėn. bu
vo pralaimėjęs prezidiume,

Chruščiovas prašneko dėl 
maršalo Žukovo tik po ketu
rių dienų. Spalio 29 jiš kalbė- 
jo. Gyvenime taip yra, kad 
viena celė miršta, o kita jos 

. vietą užima. Bet gyvenimas 
eina toliau... Šiandien mačiau 
Žukovą. Jis gerai laikosi. Mes 
dar neparinkome jam naujo 
darbo, bet jis gaus pagal savo 
įgudimą ir kvalifikacijas...

Taip Chruščiovas, aiškino ge
rai nusiteikęs ir lydimas Bul- 
ganino bei Mikojąno Turki- 

- jos atstovybės priėmime. Ir jis 
ir Bulganinas palygino Žuko
vo pašalinimą iš apsaugos mi- 
nisterių su Wilsono pašalini
mu; tai esąs visai normalus 

' dalykas.

PIJUSĮ;' - stebi Amerikos 
sprausminius lėktuvus, kurie 
dalyvavo Italijos aviacijos 
šventėje. Lėktuvai viršum po
piežiaus vasaros rezidencijos 

’Castel Gandolfo.

Syrijos ginčas jau atvėsta
Syrijos klausimą spalio 29 

vėl svarstė Jungtinės Tautos. 
Gromyko ir Syrijos atstovas 
labiau puolė Ameriką nekaip 
Turkiją. Tačiau pirmykštis 
karštis atslūgo. Spėjama, kad 
diskusijos baigsis nutarimu

atskirais atvejais jų skaičius

GOMULKA VALO SAVO
PARTIJĄ

Lenkijoje komunistų parti- paslaptis kaip niekas kitas, 
jos sekretorius Gomulka pa- jęe iš karto jas atidengė ir 
skelbė ir savo komiteto prita- ie marSala žuk Koklos 
rimą gavo partiją valyti. Turi . , .
būti pašalinti neveiklūs nariai. yra.J0 Pnežastys,
o taip pat “dogmatikai” bei neskelbė. Tik anglų ko- 
“revizionistai”. Dogmatikais 
va(|ia stalinistus. Maskvos 
ša lir Inkus. revizionistais tuos, 
kurie reikalauja “liberalizaci- 
jos”. Partijoje esą 1,400,000.
Gomulka pareiškė, kad parti
jai užtenka pusės to.

munistų laikraštis
Worker” vūjią iš jų nurodė 
— esą Žukovas priešinęsis 
partijos norui grąžinti į ka
riuomenę politrukus... Kito
kių priežasčių galima įžiūrėti 
paties Chruščiovo žodžiuose, 

__ kuriuos jis sudėjo tik į pasa-
TITAS | MASKVĄ NEVYKSTA kėfios

Jugoslavijos diktatorius IT sijog atstovybės priėmime 
tas į Maskvos iškilmes lapkri- Chruščiovas, prieš išeidamas, 

pasakė žurnalistam ir diplo
matam tokią istoriją:

Kitados — pasakojo Chruš-

čio 7 proga nebevyksta. Ofi
cialiai dėl lumbago. Neoficia
liai susidėjo kelios priežastys:

Maskva moka saugoti savo Kalbėjo Chruščiovas apie žmonėm kaip Tito ir Gomul- 
save ir davė suprasti, kad Ža- ka. Tuo tarpu Chruščiovas gal 

galvoja, kad vidurinius 
galima laimėti ir atida- 

vattūs į Viduržemio jū- 
kaip tik dabar — tai buvo 

šiol niekad neįvykdyta 
ir Stalino svajo-

kovas tai tas anarchistas ir b .-L 
bailys i .

Kuklus, nors ir koks ma*
‘Daily ***- žmogelis, jis visada pa

sieks savo tikslą, kuriam jis 
yra išrinktas". Ir vėl patylė

jęs tarė: "Aš esu kaip tas žy
delis Pinia.

Korespondentai ir diploma
tai ėmė žiūrėti į Chruščiovo 
žodžius kaip į raktą žukovo- 
Chruščiovo paslapčiai atrakin
ti Jie rado, kad Žukovas bu
vo tas stiprusis dručkis, anar
chistas, kuris pasiūlė išrinkti 
Chruščiovą. Tunelis, pro kurį 
turėjo išsiveržti į pasaulį iš izo-

lig
“Rusijos carų 

nė.

Toki yra 
Pažiūrėsim, 
Sovietų kompartijos 
komitetas, kuriam priklauso 
išspręsti ir paaiškinti.

samprotavimai.
ką paskelbs pats 

centro

iškritimas Žukovo, kurį Tito
vadino pirmuoju žmogum So- č’ovas — kalėjime buvo trys liacijos Sovietai, tai esą vidu- 
vietuose, Amerikos p'higų 
pristabdymas už perdidelį 
brotiavimąsi su Maskva.

NEŽINOMI ŽMOGŽUDŽIAI 
IŠGELBĖJO NEW YORKĄ 

NUO ŽMOGŽUDŽIŲ
KARALIAUS

vyrai socialdemokratas, anar- riniai rytai. Žukovas be.l-įi 
chistas ir jaunas, kuklus, ma- nerodė didelio veržlumo v; 
žai pamokytas žydelis Pinia.’ denio politikoje. Jis buvo 
Kaliniai nusprendė išsirinkti konservatorius. Jis nebuvo iw- 
savo celės vada, kuris padai v- Uninkas rizikuoti žygia.s i Vi
tų maistą ir tabaką. Anarchis- dūrinius rytus. Chruščiovas 
tas, tas dručkis draugas, buvo priešžigai buvo tos politikos 
priešingas bet kokiem rinki- šalininkas. Ir visi grasinimai 
mam. Bet tik tam, kad pasiro- Turkijai buvo ar ChruščiovoNew Yorke penktadienio 

rytą kirpykloje buvo nušau- dytų, jog ir jis gerbia tvarką, ar Bulganino, net tuo metu,
tas penkiais šūviais Umberto jis pasiūlė išsirinkti į vadus kai Žukovas nebuvo Rusijoje 
Anastazia. Jis buvo laikomas mažąjį žydeli Pinią. Taip - ir 
galvažudžių karalium, kuris buvo padaryta. Politika dėl vidurinię rytę
duodavo įsakymus nepagei- __ _. ..... , *r būti priožastis, kuri iš-

vien’ d,en’ l'al,n,a, Ayrt ialcov. Ir ChrvUfon-
bėgti B kalėjimo ir išsikasė Tokfa aBkinlmas 
tuneli į laisvąjį pasauli. Kilo 
klausimas, kas pirmasis išlįs 
iš tunelib. nes visi žinojo, kad 
pirmam yra daugiausia pavo- 
jaus gauti kulką. Visi kreipė
si į anarchista, kuris buvo sto
riausias ir tvirčiausias. Betils 
pabiloio. Tada mažasis žvdelis 
pasakė: ‘Draugai, jūs išsirin
kote mane savo vadu pačiu 
demokratiškiausiu 
to aš eisiu pirmas”.

dujamus asmenis nužudyti. 
Jam priskiriama per 30 žmog
žudysčių. Kelis kartus teis
tas. sykį pelnęs ncC elektros 
kėdę. Bet jis padarydavo visa
da taip, kad išsisukdavo. Ar 
liudininkai būdavo likviduoja
mi, ar liudininkai, bei pareigū
nai nuperkami.

Jį nužudė du kaukėti vyrai, 
kurie savo darbą atlikę pame
tė pakeliui revolverius ir din
go. Kas jie — lig šiol nieko 
nepaaiškėjo. O mačiusieji vis

atstovas dr. Ę. Ženki. Jie iš- 
r dėstė departamento pareigū

nam PET nusistatymą dėl So
vietų Sąjungos koegzistencijos, . 
kurią dabar perša Jungtinėse 
Tautose.

Prieš kelias dienas PET te
legramom taip pat priminė 
ankstesnius PET pareiškimus 
dėl Sovietų pavergtų valstybių 
prezidentui Eisenhoueriui ir 
min. pirmininkui Macmillanui 
jų konferencijos ^proga.

Papildomai tenka pridėti, 
kad tas PET Nusistatymas dėl 
koegzistencijos yra~toki$7-------

• Vokietijos sujungimo ir 
rytę Europos 
klausimas yra
mas;

• Koegzist.'Tciją turi pra
dėti pati Sovietę Sąjunga, ati- 

, traukdama iš minėtę k;-JŠtę 
savo kariuomenę, policiją bei 
partijos jėgas ir nekliudydama 
patiem gyvs. j >jam susidaryti 
sau. yalčžią ^rinkimu būdu.

išlaisvinirro 
ncatil-Jifa*

NEŽINOMOJO POLITINIO 
KALINIO DIENA Z.

1953 buvusių politinių kali
nių tarptaU.inė federacija lap
kričio 7 — bolševikrdo per
versmo dieną — paskelbė' Ne
žinomojo Politinio Kalinio die
na, nes bolševikinė 
yra pats baisiausis 
laisvės priešas.

Šiemet NPK 
su bolševikinio 
metų sukakties
buv. politinių kalinių tarptau
tinė federacija NPK dieną 
šiemet norėtų ypatingai ryš
kiai pastatyti prieš bolševiki
nės vergijos sukaktį. Ta pro
ga lapkričio 7 d. 5 v. p.p. prie

vergija 
politinės

stAampadiena 
pervesmo 40 
diena. Todėl

triukšmą keldama. Ji ir toliau 
pasiryžus stiprintis Syrijoje. 
Jai ten stiprintis naujas gali
mybes sudaro pasirašytas susi
tarimas dėl Sovietų ūkinės 
pagalbos Syrijoje. Pagal tą 
susitarimą Maskva ten faktiš-

pasiųsti į Syriją gen. sekreto- kai šeimininkaus, 
rių Ilan.marskjoldą, ne spe
cialu komisiją. 1 •

i ^Maskvos naujas-
Ou^išČiovaš su palydovais •’ -H

spalio 29 dalyvavo Turkijos 
atstovybės priėmime. Ten jis s 
kalbėjo, kad taikos sąlygos Jungtinėse Tautose sovie- ganizuojamas masinis piketa-

manevras rūmų (68th St. ir Park Ave- 
nue kampas, Manhattan) or-

viduriniuose rytuose truputį tai spalio 28 pasiūlė naują 
projektą nusiginklavimo rei
kalu — sudaryti naują komi
siją. į kurią įeitų po atstovą 
iš visų Jungi Tautas sudaran
čių valstybių ir kad jie svars
tytų nusiginklavimo reikalus 
viešai, 
tokias

pagerėjusios. Esą juo daugiau 
ten kalbama apie karą, juo 
mažiau yra karo pavojaus. 
Jeigu Turkijoje daros karšta, 
tai iš Sovietų papučia vėjelis, 
ir klimatas daros vidutiniškas.

Ar tai reiškia Maskvos
nuolaidas?

Dideli ginčai Jungtinėse 
Tautose ir sukeltas triukšmas 
spaudoje bei tarp diplomatų 
gali baigtis tuo. kad pasiliks 
Syrijoje tokia padėtis, kokią 
ten Maskva yra sudariusi. To 
Maskva kaip tik ir norėjo visą

Amerika pasisakė prieš 
naujas “jungtines tau-

šiol nusiginklavimo ko-

SKATE — treste Amerikos atomini* povandeninio laivas; pirmi 
do buvo Nsudhn ir Sr*wolf.

Lig 
misijoje buvo penkios valsty
bės, Sovietai jautėsi vieni 
prieš Ameriką. Angliją, Kana
dą ir Prancūziją. Tad jie su-, 
galvojo, kad turės daugiau pa
ramos iš vadinamų neutralių
jų arba ir iš tų valstybių, ku
rtės pačios neturi ginklų, tad 
nenori, kad ir kiti būtų apsi
ginklavę.

Sovietam ir čia rūpėjo tik 
propaganda. Jau ketvirti me
tai nusiginklavimo reikalais 
tokiu būdu žaidžiama.

Nauji žmones

Penkios dienos manevruose. Tada praleido po 
vandeniu rekordinį laiką —14 
dienų.

artimas ir W. Lippmanno
samprotavimam. Esą galimas Pirmas atominis povandeni- itdaf ia vydiaucyrc 
daiktas — aiškina Lippman- nis laivas Nautillus grįžo Iš
_ i, — jog Žukovas buvo su- kelionės po šiaurės ašigalio SU’ElDfi BOMBA 
interesuotas laidau laikyti sa- vandenis. Kelionė truko 67

Priplaukė per J80 Izraelio parlamente spalio
29 numesta bomba sužeidė 
min. pirmin'nką Ben Gurion.

G. Meier

vo rankose strategines pozici
jas Europos rytuose ir nebuvo 
suinteresuotas rizikuoti plėsti 
Rusiją į vidurinius rytus. 

... Chruščiovo politinė intuicija 
budu. Dėl jam ka<| gyjppog rytus

dienas.
mylių iki ašigalio — tai reiš
kia arčiau nei bet kuris laivas
iki $ ol. Praleido ten po van- užs. reikalų min.
d iliu pėnkias dienas su vir lengviau, kitus tris vyriausy

bės narius stipriau. PublikaŠum. Kai sugrįžo į Ameriką,
bus galima išlaikyti Rusijos uoste vienas jūrininkas išlin- • sučiupo vyrą, kuris metė bom

bą. Tai buvo Izraelio pilietis, 
25 metų ir psfchiškd nesvei-

sakosi nieko nematę. Gal dėl Baigęs savo pasaka. Chruš- karinėje sistemoje tik tuo bū- do iš Nautillus ir pasipurtė: 
to, kad žino liudininkų Ūki- čfovas patylėjo ir padarė išvr du, kad būtų sukuriamas tau- Br, kaip čia šalta”...

d,?: finis komunizmas su tokiais Nautillus dalyvavo ir Nato kas.

Amerikos vidaus triukšmas 
privertė Eisenhowerio vyriau
sybę kai kuriuos asmenis joje 
pakeisti. Pakeistas apsaugos 
sekretorius Wilsonas. kuriam 
daugiausia atsakomybės ski
riama už atsilikimą raketų ir 
satelito srityje. Jo vietoj atė
jęs Nei! H. McEnroy tuojau 
paskyrė tyrinėjimam 170.mil. 
dol., kuriuos 
užblokavęs.

Pasitraukė
sekretorius Brownell. Jis buvo 
užsitraukęs pietų rūstybe už 
kariuomenės pasiuntimą į Lit- 
tle Rock. Jo vietoje atėjęs jo 
pavaduotojas William Rogers 
turįs draugų pietuose. Jis taip 
pat esąs vienmetis su vicepre
zidentu Nizonu ir jo artimas 
draugas. Spėjama, kad tai reiš
kia ir Nizono stiprėjimą.

vimas, o tą pat lapkričio 7 d. 
7 vai. vak. Carnegie Endow- . 
ment patalpose (4€7h St. ir 
First Avchue kampas, Manhat
tan) įvyksta iškimingas ak
tas. Kalbės Kongreso narys 
Judd, buv. Budapešto burmis
tras Koevago, CIO atstovas E. 
Grey.

Nauji nelojalumo ženklai 
tarp pabaltiečię

Frankfurte buvo surengta 
spalio 5—10 tarptautinė kny
gos mugė. Pabaltiečių skyrius 
turėjo nemaža pasisekimo. Jis 
dabar išvežtas į Berlyną. Ta
čiau jo rengimo komitetas tu
rėjo suirti. Nusiskundžiama 
nelojalumu latvių, kurių ži
nioje buvo technikinis tvarky
mas. Neminint kitų dalykų, 
net apie tremties knygas bro
šiūrai skirtas lietuviškas teks
tas buvo iškraipytas, o tos 
brošiūros įžangoje neminimas 
net Lietuvos vardas.

Vidurio ir rytę Europos 
krikščioniu demokratę sąjun

ga iškeliama iš Amerikos.
Tos sąjungos centras

šiol veikė New Yorke. Čia bu
vo ir jo biuras, vadinamas 
štabas. Valdybos narių dalis, 
labiausiai lenkai.
iškelti valdvbą ir hsba į Pa
ryžių. Lenkai susilaukė prita
rimo ir Free Eurooe komite
te, kuris remia pinigais.

Stabo gen. sekretorius ir 
didžioii kitu tarnautoju dalis 
jau perkelti. Išvyko i Paryžių 
ir pora valdybos Įtarių.

Sąjungoje dalvvauia čekai 
lenkai, latviai, lietuviai, veng< 
rai. kroatai, slovėnai. Stabe 
daugiausia yra lenkų ir čekų. 
Lietuvių tik vienas.

Tuo tarpu neaišku,
ras iškėlimo motyvas buvo 
svarbesnis: ar noras štabui 
būti arftau paverftų kraštų, 
ar noras neturėti jo Ameri
koje. z

Hg

rėmė idėja

Wilsonas buvo

ir teisingumo

kat*



Insulin 12 fials 5 cc

pralenkęs mūsę saugumo prie-

cc

nepareikšdami kokio

DISPLAY

SPAUDA

Vilnones Medžiagos Lietuvon

5atvi-

S. BKKBBTHN, Ine

f
Te!. EL 4 1711

keliu investaci-

■1

bei X

£

priežastį

šiai, laisvai nuo rutinos. Ki
tuose kraštuose kaip Vokieti
joje ar kitoj Europoj ir Rusijo
je, yra visuotinai pripažinta

rikei priešingai.
Amerikoj būti profesorium 

reiškia būti įtartinu žmogum, 
ar jis nėra subversyvinis eie-

lėktu- 
j VU-

r

namų žodžių, kad viskas yra 
tvarkoje^. Jei aš teisingai su
gaunu opiniją, tai visuomenė 
greitai ir griežtai pasirinkosau 
pusę — dauguma prieš preri-

vo palikti atvirus langus ir du
ris; nebuvo prostitucijos, hu-

Nesiima Duče kaltę - už tai 
kam nors suversti. Mes ven-

LuminaI 10 tabl. 1 gr. 
Miltown 50 tabl. 
Norvalgin 100 tabl. 
Glucose 12 amp. 10

Roscoo Drummond (NYKT) 
atvirai rašo, kad

(3rr regular plūs V į'* extra>

Ccmponnded 
QOARTERLY

Be smart and have your 
wedding or shower 
in the rustic room

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

UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE!
Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitas ui vilnones atlaikas yra ma»'«n:s. n -4i: ".5 r isiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas iš ritinių ir atlaikas pa.'iom pri-inamiausiom kainom 
visam mieste jums siūlo S stambios kraut įves

118-125-130 ORCHARD ST., 
ccr.' Oelancey. NYC. GR 5-4525

S. Feckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai 
KRAUTUVCS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKYRUS 

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

3 1/4% a year

3

Žydų gyvenime Izraely pa
stebimas didelis skirtumas 
tarp ankstesnio laiko, 1920-30 
metus, ir dabar. Tada nebuvo

>1 Orchard Street New York 2. N. Y. 
TeleL GR 5-0160

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 
Atdara šiokiadieniais, šešta d. bei sekmad.

of the 
STONEWAIX INN.

Ask for Rose or Walter 
51 Christopher St. WA 9-9385 

Including Communion Breakfasts 
Accommodation for Large Parties

SIUNTINIAMS | LIETUVAI
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(\vholesaie) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.

ANTANAS USTJANAUSKAS 
Savininkas

Ar dabartine Amerika yM tokia pat kaip pilei karą
Prezidentas aiškino, kad

programą, su Sovietais nekon
kuravo. Ji skyrium vykdė ra
ketos ir skyrium satelito prog
ramą. Ji kūrė savo piliečių 
gerovę ir pastarajai pripaži
no pirmumą...

Tekis paaiškinimas atveda į 
daug platesnį ir gilesnį prie
žasčių ieškojimą,

KODĖL AMERIKA 
DAVĖSI APLENKIAMA

W. Lippmann ir kelia klau-

ka, per 12 metųx vadovavusi 
pasauliui, prarado vadovavimą 
prieš Rusiją, kuri po karo bu
vo visai pakrikus.

Aiškintis tik dėl satelito ar 
raketos būtų per siaura. Aiš
kinti, kad satelitas ir raketa 
Amerikoj nebuvo laiku paga
minta tik dėl to, kad armija ir 
aviacija tarp savęs konkuravo, 
būtų tik siauras vienos klausi
mo dalies atsakymas. W. Lipp-

ČIA 
KRAŠTUS

Amariką žudo materialinis

skamba kaip pasmerkimo žan- pranašumo

kaltę versti tiem, kurie kraš
tui vadovauja. Tokios akcijos

dtittda dvejopus rantttltus. 
Vttfea, Bėrimą Msu&ri&ėje

___iiii i_______________________

Vaistų kainos yra sekančios: 
Streptomycine 30 a 1 gr.

$4.60
Aureomycine 100 caps a

50 mg*
Cortizone 2© tabl. 20

proga savo artimiesiems, kurie 
yra Lietuvoje. Nevedami Jums 
šiame reikale padėti, mes iš 
savo pusės padarėme viską, 
kad Jūs galėtumėt savo suma
nymus įvykdyti, nedarant di
delių išlaidų.

Šiuo atveju mes patariame 
mieliems • tautiečiams atydžiai 
peržiūrėti žemiau išvardintus 
siuntinius, ypatingai maisto, 
kurių bendras svoris yra 44 
svarai Pagal naują potvarkį, 
nuo š. m. spalių mėn. 1 die
nos galima siųsti į Sovietų

7.60 
mgm.

2.60 
40 u.

3.70 
.40

2.10 
*60 
.65 
.60 
.85 

1.30 
.75 

Flm 16 
1-00

mą. įvykiai Littfo Rock parodo 
dar pavojingesnį susprogimą— 
amerikiečio asmenybės suskili
mą, kada jis vienus reikalavi
mus taikė kitiem ir kitokius 
sau pačiam. Abudu įvykiai _ 
drauge eina į tai, kad suįnai- jęj prpzutęnfas nesiims

___ _  l»^»o*«nį amerikięčio p-a- veikbos iniciatyvos, tai ji gali 
šią panieką mokslininkui, prieš srity nepasiseks, negali pasi- veikslą, kuris l»uvo-prieš~sw - išsiygfr tž jn"r?mk?Į——
__ a—t- * a < —Tačiau kuria kryptimi tos

iniciatyvos reikia rodyti? Yra 
du paprindiniai keliai: pajutus 
savo atsilikimą, kapituliuoti, 
arba pajutus savo atsilikimą, 
skubiai vytis ir pralenkti.

Ką pasirinkti siūlo spaudos 
nuomonė? (b*d.).

kiurdė mūšy išpūstas pmtenzi* 
jas; ne dėl to lad tai būtų Va
karų žlugimo ženklas, bet kad 
tai yra nubaustos puikybes 
ženklas.’

Kai 1952 Eisenhoweris mus 
-užtikrino, kad rusam šioje

jo menką materialinį aprūpi* 
nimą ir menkas joz veiklai su
daromas sąlygas buvo pat pra
džioje pasisakęs NYKT veda
majame, kai tik pasirodė sput- 
nikas.'Esą buvę nuo darbo at
stumti toki mokslininkai kaip 
Oppeciheimeris. Už mokslinin
kų atstūmimą ir laikraštis ir 
Lippmann meta priekaištus va 
dinamam “maccartizmui”. Nors 
MeCartby kovojo ne šu moks- ' 
lininku darbu moksle, o tik su 
jų užsimojimu tuos mokslo da
vinius perduoti svetimai vals
tybei. M. I.

Su prosperity. kuri veikia 
kaip narkotikai; su filisterišku- 
mu ir su maccartizmu — aiš
kina Lippmann — mūsų vie
šasis gyvenimas nuolatos sek- 
lėja, neturėdamas jokių siekių.

Su prosperity, kuri veikia 
tikra prasme iš dalies yra pa
sitraukęs, nėra kylančio stan- 

alinės tvarkos tikslas yra di-' darto, pagal kurį tauta pasi
tempiu. Tokiu būdu mes te
kame, 
siekimo, i chroniška liguistu
mą toki kaip Little Rock. Mes 
pasijuntame be plano labai su- 
^idrumsčiusiuose vandenyse..-

kad viena iŠ priežasčių tai ne
paprastas “prosperity”, kurią 
politikieriai siūlė rinkikam.

Jie kalbėjo apie privatinį 
prosperity, keliantį asmens 
gyvenimo standartą, bet ne 
apie visuomeninį prosperity. 
Pastaruoju vardu supran
tami toki dalykai kaip ap
sauga, švietimas, auklėjimas, 
mokslas, technologija, .menas-.. 
Esą mūsų visuomenė buvo 
vairuojama į tai, kad patikėtų 
jog vyriausias Amerikos Soci-

dinti civilizacinių priemonių 
gamybą asmens patogumui ir 
malonumui. To viso rezultatas 
tęsia toliau Lippmann —

yra skandalingas švietimo ir 
tyrinėįimę aplektinias. Ir ki- 

rezultatas — nepagarba

JAUNAISIAIS NUSIKALTĘ 
LIAIS SUSIRŪPINO IR

mo nusikaltimai nebuvo pažįs
tamas dalykas. Viskas pasikei
tė nuo 1948, kada buvo pa
skelbta Izraelio valstybė ir pasaulio akys stebėjo, 
prasidėjo masinė imigracija iš 
kitur. Dabar Izraelis skundžia
si tom pačiom bėdom, kaip ir 
kitur. Tarp priežasčių mini su
nykimą jaunimo tarpe heroji
nės dvasios, kuri buvo gaivi
nusi pirmuosius kovotojus už

Pittsburghe streikas
Sustreikavo 2,200 autobusų 

ir tramvajų tarnautojų. Su
trukdytas visas judėjimas.
Amerikoje pabrango mokslas

VVashingtone kolegijose mo
kestis už mokslą pakilo iki 
1,500 dol., privačiose kolegijo
je iki 2,000. Nuo 1940 išlaidos 
padvigubėjo.

Panašia nuotaika prašneko 
po Amerikos pralaimėjimo ir 
Clare Boothe Luce, buvęs Ei- 
sdnhowerio atstovas Italijoje. 
Ji leidžiasi dar giliau į Ameri
kos žmogaus dvasią ir joje ie
ško to pralaimėjimo priežas
čių.

Amerikos bandymų, kurių ji 
neišlaikė, simboliais Luce lai
ko du: Little Rock ir Maskvos 
sputniką.

Little Rock tai buvo—Ame
rikos moralinio pralaimėjimo 
simbolis.

Girdi, paskutinėm savaitėm 
kaip

Amerikos žmonės, baltieji 
žmonės, degino negro iškam
šą. Jie stebėjo, kaip Amerikos 
žmonės, baltieji, mušė vaikus, 
nes jų veidai buvo tamsūs. Ir 
tai matydami, jie suprato, kad 
Amerikoje yra širdžių, kurio? 
verda rasine neapykanta. Ir 
autorė samprotauja, kad gali 
paklausti vokiečiai: ar šioji 
Amerika yra ta pati Amerika, 
kuri taip karštai pasmerk* 
Ausschwitzo dujų kameras?..

Antras pralaimėjimas sie
kiant pasauliui vadovauti buvo 
satelitas, čia Amerika pralai
mėjo materialiai-..

To mažojo Maskvos mėnulio 
beep - beep - aiškina Luce —

Latest Dividend Dealarod at the 
Increasei 

Ratecrf

Save Kere — And Profit More — Right Nmv!

2 CONVENTENT OFFICES: 
Brmt<lway ai Bedford Avenue 

539 Kasiem ParJcway ai Noatrand Avenue

sekti, mes tikėjome- Ir tas A- tintuosius ir prieš savuosius.*, 
menkos tautos ir jos vadų ti
kėjimas rėmėsi mūsų dvasiniu, 
moraliniu pranašumu. Dabar 
tie, kurie stebi amerikiečius iš 
šalies, gali klausti: ar jūs, 
amerikiečiai, tuo tebetikite ? 
Žiūrėdami į sputniką ir į Litt
le Rock, galėtų pasakyti—ne.

SputnHcas mūsų mokslinio

nio kaltinimo. Praėjo 12 metų 
nuo Hiroshimos iki satelito, 
šeši jų priklauso demokratam, 
šeši respublikonam. Ir dau 
giau nereikia ką sakyti..* Ta
čiau patys faktai ir mintys

IVELULAM HOLADAY, ėynybos departamento pasekretorius prie 
naujos raketos modelio. Neseniai išauta JAV ' raketa pasiekusi 
4000 mylūl aukščio.

JI]1

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas JAV Kongrese

Neseniai išėjo ' iš spaudos 
anglų kalba 62 puslapių bro
šiūra “Freedom for Lithua- 
nia”, kurioje yra sudėtos JAV 
senatorių ir kongresmanų kal
bos, pasakytos minint 39 Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tį. Ją spausdino JAV vyriausy
bės spaustuvė, tarpininkau
jant sehatbriui Paul H. Doug- 
las, d išsiitotinėjo daugeliui or
ganizacijų bei asmenų senato
riaus raštinė.

Dalis “Freedom for Lithua- 
nia” brošiūrų yra Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centre, 
233 Broadway, New - York 7, 
N. Y. ir ALT Sekretariatė, 
1739 S. Halsted St, Chicago 8, 
m-

Dr. P. Grigaitis, 
ALT Sekretorius

44 svarų.
1. Maisto siuntiniai:
No. 28 — 11 Lbs. cukraus, 

8,8 Lbs. ryžių, 11 Lbs. kvieti
nių miltų, 8,8 Lbs. taukų — 
$31*00.

No. 29 — 8,8 Lbs. cukraus, 
10 Lbs. ryžių, 11 Lbs. taukų, 
8,8 Lbs. sviesto — $40.00.

No. 30 — 8,8 Lbs. ryžių 11 
Lbs. taukų, 8,8 Lbs. sviesto, 
4,4 Lbs. cukraus, 4,4 “Lbs. 
kumpio — $47*00.

Maisto siuntiniai yra siun
čiami iŠ' Švedijos ir pasiekia 
Lietuvą* per 10 dienų.

2. Medžiagos: 3 aukštos ko
kybės angliškos medžiagos 
kostiumams, arba paltams, 
kiekriena po 3H jardo, kai
nuoja $50.00. 3 medžiagos 
kostiumams ir 3 medžiagos 
paltams, kiekviena po 3y2 jar
do iš viso 21 jardas, kainuoja 
$90.00. į šias kainas įeina 
muitas, visos išlaidos, o taip 
pat pristatymas oro paštu Lie
tuvon. Medžiagos siunčiamos 
iš Anglijos orė paštu ir pasie-

A.P.C. 100 tabl. 
Veramon 100 tabL 
Digitalis 500 tabl. 1 gr. 
Serpasil 100 tabl. 
Bromural 20 tabl. 
Eargactil 50 tabl. 
Butazolidin 50 tabl. 
Rimifon 100 tabl. 
Virusol nuo Aziatic

JabL
Pėnycylin 10 x 1,000,000 m.

$1.90 
Multivitamin 500 tabL 1.60 
Liver Extract 2 U. S. P. 50 

amp.
Phenobarbiton 500 

1 gr.
Aspirin 500 tabl* 0.3 
Cardiazol 100 tabl. 
Ramdixin 100 tab. 50

Liaudies Balsas, Kanados 
lietuvių komunistinis laikraš
tis su didele reklama skelbė 
numeris po numerio apie Ka
nados lietuvių delegaciją, išvy
kusią Lietuvos atlankyti. Eks
kursijoje buvo viso 15 lietu
vių. Jai vadovavo iš Montrea- 
lio J- Lesevičius, sekretorius 
buvo J. Grinkus- Kelionėje su
truko 40 di^nų, iš jų 27 pra
leido Lietuvoje, nuo rugpiūčio 
18 iki rugsėjo 14.

tęs. Prašome reikalauti pavyz
džių, kuriuos mes tuojaus iš- 
siūsime.

3. Vaistai: -Mūsų vaistų sky
rius yra medicinos daktaro 
priežiūroje ir visi patarimai 
yra suteikiami nemokamai.

2.60 
tabL 

.90 

.65 
3.50 

mgm.
2.30

UJO 
.60 ~

2.50
2.40

: 20%
1.30

Virusol nuo Aziatic Flu 16 
tabl. 1.00
Būtinai užsisakykite, nes epi
demija siekia Lietuvą. Jūs ga
lite būti užtikrinti, kad ben
dradarbiaujant su lietuviška 
firma Jūs gausite gerą ir sąži
ningą patarnavimą. Rašykite 
lietuviškai ir Jūs gausite nuo
širdų lietuvišką atsakymą.
American & Foreign Book Co. 
22 Chapin Place, Hartford, 
Conn.

T. Žiburiuose spalio 10 ir 
Naujienose spalio <12 tas pats 
šaltinis informuoja apie kito 
delegato Juozo Radzevičiaus 
pranešimą Winnipege rugsėjo 
28. T. Žiburiai pastebi, kad 
pats Radzevičius negeria, tad 
tarp vaišių, surengtų delegaci
jai Lietuvoje, jis turėjo dau
giau progos ir galimybės blai
viai stebėti gyvenimą ir Win- 
nipege apie jį pasakojo 
rai ir nuoširdžiai.

Delegaciją iš Berlyno 
vu atgabeno pirmiausia
nių. Apgyvendino viešbuty, 
kur teapgyvendihami tik už
sieniečiai. Valgis buvęs labai 
geras, bet nebuvę šilto van
dens. Jiem paaiškinę, kad per 
daug elektros išnaudoju fabri
kai, tad vandeniui šildyti ma-

nors juos sumažinus. Pagaliau 
dabar nebesą reikalo ir be- 
siųsti, nes žmonės jau pradedą 
patys maistu apsirūpinti, o be 
to dėl siuntinių prasidėjusi 
krašte baisi spekuliacija. Žmo
nės pavydį vienas kitam, ir 
dėl to kylą neramumų. Dėl iš
vežtų į Sibirą nesą ko taip jau 
baugintis, Sibiras nesąs taip 
jau baisus, kaip kas jį įsivaiz
duojąs. Dar dėl vežimų į Sibi
rą klausimą iškėlęs J. Lesevi
čius. Paleckis dar pakartojęs, 
kad jie žiną, jog klaidų buvę, 
buvęs civilinis karas, buvę 
baisios pjautynės, anie kurias 
baisu ir pasakyti. J. Radzevi
čius prašęs, kad susitartų su 
Kanados valdžia ir panaikintų 
tokius didelius muitus siunti
niam”.

(Bus daugiau.)

o Argentinos lietuviai ver
slininkai sušaukė aštuc^iiolik- 
tą savo suvažiavimą Buenos 
Aires mieste. Kalbas pasakė 
“Argentinos Lietuvių Balso” 
redaktorius K. Norkus- ir ki
ti. Buvo dainų ir muzikos.

BŪKITE REALŪS IR 
AKTYVŪS!

Ar mes kartais ne perilgai 
svarstome, prisibijome ir tuo 
pačiu nepastebimai atsilieka 
me nuo esamo gyvenimo?

Visi pastebime, kad infliaci
ja mūsų santaupas mažina: S 
perkamoji galia yra smukusi.

Pastebime Amerikos ekono
minio gyvenimo persigrupavi- 
mą ir tuo pačiu yra atėjęs lai
kas, kad mes planuotume atei
čiai.

IŠLĖKĖ SAKALU, 
SUGRĮŽO VABALU

Kelionės metu Liaudies Bal
sas skelbė delegacijos lanky
mosi aprašymus, kurių nuotai
ką išreiškė delegato Grinkaus 
pareiškimas viename kolchoze: 
“Gyvenate laimingai, gyvenate 
džiugiai” (L Balsas rugsėjo 
13). Atrodė, kad aprąšymas
buvo pagal sovietinę spaudą. Blieką. 
Paskui tas pats komunistinis 
laikraštis didelėm antraštėm 
pirmame puslapy skelbė, kad 
“Kdiados lietuviai su nekan
trumu laukia savo delegatų 
sugrįžtant”. Sugrįžę padarysią 
pranešimą.

Jau kitam nr. spalio 4 tas 
pats laikraštis savo šešių dele
gatų pranešimą, padarytą To
ronte rugsėjo 28, aprašinėjo be 
pirmykščio entuziazmo. Jų pa
sakojimų bendra nuotaika: 
“Yra gero, yra ir blogo”. Ir 
laikraštis bendrais žodžiais pa
rašė: “jie pasakojo apie pa
žangą ir atsilikimą”. Tik “drau
gė Paužienė labai entuziastto- 
gai išsireiškė. Ji pasakė, kad 
jei taika bus, tai Tarybų Lie
tuva už penkerių ar septyne- 
rių metų pasivys Ameriką”. 
Jos pareiškimu suabejojo ir 
pats laikraštis, pridėdamas: 
“Gal ji ir perdaug entuzias
tingai išsireiškė, bet matyti, . ...
kad ji tvirtai įsitikinus, kad jau į Sibirą du metai, kaip ne- KiNG MERRITT & CO.. INC.
Tarybų Lietuva žengia pirmyn vežą. Dėl siuntinėlių aukštų 391 Grand Avenue
dideliais tempais” muitų jis darysiąs ką, kaip Englewood. New Jersey

PALECKIS APIE IŠVE
ŽIMUS | SIBIRĄ IR KT.

Pirmiausia Vilniuje aplankę 
Gedimino kabią, paskui nuvy
kę pas J. Paleckį- Jį rado sa
lėje prie staliuko stovint. At
rodė suvargęs ir pasenęs. Plau
kai ilgi ir nudribę į šonus, 
pražilęs, veidas raukšlėtas ir 
lyg susirūpinęs. Padalinęs 4 
pakelius papirosų. Kalbas pra
dėjęs Paleckis. Esą:

"Nelaiminga ta mūsų Lietu
vėlė, kas norėjo, tas ją tram-

nię. Vieni pabėgo, kiti išvežti, 
tretieji žuvo ir t.t.”

Toliau apie pasikalbėjimą, 
pagal T2 informaciją, jis taip 
pasakojęs: “Jie (delegatai) tuo
jau pradėję klausti, kodėl ve
ža žmones į Sibirą, kodėl to* 
kie dideli muitai už siuntinė
lius..; Paleckis atsakęs, kad 
pirmiau darę klaidų, bet dabar

Geriausiu 
jom ateina dirbančiajam In- 
vestacijos Fondai — MUTUAL 
FUNDS, nes per juos yra tin
kamiausia auginti kapitalą bei 
gauti pajamas ateičiai.

Rašykite — siunčiame infor
maciją lietuviškai bei angliš
kai be įpareigojimų.

Vardas, Pavardė
Amžius 
Adresas

PRIE CITY SAVINGS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:



1957 m. spalio 31 d., Nr. 77 DARBININKAS

DARBININKAS
T H F W O R K E R (Titte Copyright) By FRANCISCAN F ATKERS

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Reentered a* »econd cias* matter at Brooklyn. N. Y. May 25. 1951. under the Ac- 
□t Marei, 3. 1879, originally entered as second etas* matter at Boston, Mas*.

September U 1915.
SUBSCRIPTION RATES

Domestic yearly -------------------  $6.00
Brooklyn, N. Y.$6.50
Half year-----------------------------S3.50
foreign$6.50

Laikraitj tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso save nuožiūra. Nenaudoti straips 
niai saugomi ir grąžinami autoi tams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Savo gyvenimu jie siekė idealo
Idealas yra tai, ko siekia

ma kaip tam tikros gėrybės. 
Ligotam žmogui, pavyzdžiui, 
idealas bus sveikata. Netur
tingam arba ir šiaip daugu
mai žmonių idealu rodosi 
praturtėjimas. Netekusiam tė
vynės geriausiu dalyku ar
ba idealu atrodo grįžti lais- 
van savo kraštam Visi tie da
lykai yra geri ir siektini, ta
čiau pasiekti nepatenkina 
tiek, kiek buvo laukta.

žmonių__ noram ir sieki
mam ribų nėra f nes prieš 
juos yra neribotas idealas ar
ba gėrybė, vertingesnė už 
sveikatą, turtą gerovę ir net 
pačią gyvybę. Evangelija šia 
prasme Įspėja: “Kokia būtų 
nauda žmogui, jeigu jis lai
mėtų visą pasauli, o pats sa
ve prapuldytų”. Prapuolama 
tada, kai laikini dalykai nu
lenkia žmogų nuo aukščiau
siojo idealo — visų daiktų 
ir žmonių Viešpaties.

•
Viešpats yra žmogų įter

pęs tarp gamtos ir antgam- 
ties, leidęs gyventi tokioje 
plačioje skalėje, kuri susida
ro tarp gyvulio ir angelo, 
žmogui duotas nerimas kil
ti vis aukščiau, bet palikta ir 
didelė laisvė rinktis, kas pa
tinka. Tačiau rinkdamasis 
tai, kas laikinai paakina 
žmogaus potroškius ir geis
mus, visa širdimi įsigyvena 
tik žemėje ir laikosi arčiau 
gyvulio. Antgamtis pamirš
tama. Iš akių išleidžiamas 
pagrindinis žmogaus sieki
mas — artėjimas į angelišką 
būseną.

•
Šventieji žmonės, kuriuos 

Katalikų Bažnyčia kasmet 
primena Visų šventųjų die
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na, savo dvasios taurumu ro
do kelią, kuris mus veda tik
rojo idealo linkui. Jie gyve
no žemėje ir veikė tarp žmo
nių, tačiau parodė didelį kar- 
žygiškumą, siekdami gero ir 
tobulumo. Savo gyvenimu pa
rodė, kad tam tikras tobu
las pasiekiamas kiekvienam, 
kokios kas būtų padėties: 
paprastas žmogus, didžiai 
mokytas vyras ar moteris, 
tarnas ar karalius, šventieji 
yra visų luomų, visų profesijų 
ir visų tautų.

Aukštojo idealo siekti nė
ra lengva. Tai reikalauja di
delių pastangų, o iš antros 
pusės — vis lieka tarpas tarp 
idealo ir tikrovės. Tai gali 
nevieną nuvilti ir nuteikti 
siekti vien to, kas žemiško
je tikrovėje įgyvendinama. 
Bet čia pravartu prisiminti 
ruso Novogorodcevo pamoko
mieji žodžiai, rašyti prieš 
bolševikų revoliuciją;

“Idealas reiškia niekados 
nepaliaujamo tobulėjimo rei
kalavimą. Jis rodo tai, ko že
miškoje tikrovėje nėra, bet 
kas privalėtų būti. Idealas 
nereiškia palaimintos ramy
bės, bet amžinąjį stengimąsi 
ir nerimą. Kaip siekimas to, 
kas yra neribota, kaip troš
kimas absoliučios tobulybės, 
jis sukelia nuolatines pastan
gas doriniame žmogaus to
bulėjime. Reikia tikėti į ste
buklingą gėrio ir tiesos vieš
patiją, kad galima būtų ei
ti savo keliu netobuloje že
mėje. Tam, kas neturi kito 
tikėjimo, kaip tik į žmonių 
nuodėmes ir netobulybes, tam 
nėra kur eiti, tam visas že
miškas gyvenimas tėra vie
na baisi, nepermatoma tam
sybė”.

Apie prievartos darbus pri
kalbėta daug. Ir tebekalbama. 
Kalbama kaip apie ligą, kuri 
nesiliauja žmones kankinus. Ir 
tol bus kalbama, kol liga ne
bus pašalinta.

Apie prievartos darbus ko
munistinio režimo kraštuose 
vėl kalbėjo ir kreipė Jungti
nių Pavergtų Tautų dėmesį 
Jungtinės Pavergtosios Tautos, 
išklausiusios dr. A. Trimako 
pranešimo tuo klausimu.

Kas naujo toje srity? Ar 
prievartos darbai panaikinti, 
kaip žadėjosi Chruščiovas? Ar 
koncentracijos lageriai paleis
ti? Ar žmonės jau turi teise 
laisvai pasirinkti darbą bei jį 
pakeisti kitu?...

Kai kurios naujos medžiagos 
tiem atsakymam patiriame iš 
minėto dr. Trimako praneši
mo...

AR PRIEVARTOS 
DARBAS PANAIKINTAS?

Pranešime sakoma, kad So
vietuose 1955—56 kai kuriom 
priverstinio darbo Įmonėm bu
vo Įsakyta nebepriimti naujų 
kalinių ir paleisti senesniuo
sius kalinius, kurie atliko savo 
bausmės laiką. Tų žmonių da
lis buvo perkelta į tam tikras 
sritis, ir ten jiem pavesta at
likti prievartinius darbus, be 
teisės pasitraukti iš vietos, ku
rioje jie buvo apgyveį idinti. 
Dėl to daugely pavergtų kraš
tų ir Sovietų Sąjungoje, kur 
daugiausia laikomi deportuoti 
pabaltiečiai, vengrai. lenkai 
vergų darbo stovvklų skaičius 
sumažintas, bet ne jų dydis.

Yra tikras faktas — sakoma 
praneš’me. — kad pr>varti- 
nio darbo stovyklos pasiliko ir 
toliau pagrindinis sovietu 
klas p-ieš laisvės kovotojus, 
partizanus ir sovietų vadina
mus '‘liaudies priešus’'.

Vengrroie po sukilimo ati
darytos nrievartinio darbo sto
vyklom. kurias jau buvo užda
riusi Nagu vyriausvbė. Stovyk
los dabar ne’-nildvtos. Atidary
ta dar specialiai stovykla vai
kam iki 14 metų.

Rum 1 :.ioie stovvk’ose kali
nių skaičr-s nuo 1956 padidė
jo.

Bulgariioie ir Rumunijoje 
atidarvta eilė na’iiu stovvklų.

Gyvenimo ir darbo sąlygos 
pasiliko stovyklose .sunkios 
kaip ir seniau.

Apie prievartos darbus vėl kalbama
Pavergtos Tautos vėl ragino Jungtines

Tautas įvykdyti tai, kę jos yra 
iškilmingai pasižadėjusios

Pvz. Mordovijoj prie Dub- 
ravos stovykloje Nr. 10 buvo 
nukankinti 1956 Rugsėjo mėn. 
trys jauni lietuviai: studentas 
Aga Lorentas ir stuc’{ itas Juo
zas Jurkša. Trečias kalinys Al
girdas Petruševičius, civilinis 
inžinierius, kankinimus atlai
kė. Jie visi buvo kankinami už 
"neklusnumą".

Sovietų Sąjungos ir Varšu
vos vyriausybės sutartis dėl 
repatriacijos Lenkijos piliečių, 
kurie buvo laikomi priverčia
muose darbuose, tik iš naujo 
patvirtina tokių stovyklų So
vietuose buvimą ir dabar. Pa
čioje Lenkijoje laikraštis “Syg- 
naly” 1957 kovo 24 rašė apie 
Jaroszovv stovyklą. Stovykla — 
rašė laikraštis — buvo įtaisy
ta 1950. Joje 1951—53 buvo 
prikimšta 1100 žmonių, dvi
gubai daug’au, nei joje buvo 
numatyta. Ten buvo .sukimšti 
pogrindžio nariai, buvę kariai, 
“buožės” ir “kitas pasiprieši
nimo elementas”, kaip rašo
ma laikraštyje. Dabar toje sto
vykloje esą tik 256.

Palaikydami ir toliau prie
vartinius darbus, Sovietai ne
vykdo «avo pasižadėjimų res
pektuoti asmens laisve ir žmo
gaus vertę. Tie pasižadėjimai

LSjrA.^idO • uostąją La Corona atvežtas lėktuvas, kuriuo ame- 
rikžeti-. VVilliam Wyatt -'.arėjo nuskristi ii Tėvas į Rstną nenu-

■ i > hunas. Jis įkrito j Atlantą.

Sovietų buvo prisiimti pagal 
sutartį prievartiniam darbui 
p“, aikinti.

AR DARBININKAS JAU TURI 
TEISĘ DARBĄ PASIRINKTI?

Sovietai metų pradžioje 
skelbėsi darysią dideles refor
mas darbo teisės srityje... Pra
nešimas mini, kad 1956 balan
džio 15 Sovietų Sąjunga pa
naikino teisminę procedūrą 
bausti darbininkam ir tarnau
tojam, kurie pasitraukia iš 
darbo be įmonės ar įstaigos 
vadovybės sutikimo. Panaikini
mą pakartojo ir visi kiti oku
puoti kraštai ar satelitai, išsky
rus Lenkiją.

Tačiau — atkreipia dėmesį 
pranešimas — laisvė pasirink
ti darbą yra suvaržyta kitais 
įstatymais bei potvarkiais. Pvz. 
1938 birželio 6 ir 1938 gruo
džio 28 potvarkiai sako, kad 
tas tarnautojas, kuris discipli
nariniais sumetimais buvo at
leistas ar pasitraukė, per 10 
dienų turi išsikraustyt iš buto, 
kurį jis gavo dėl to, kad buvo 
gavęs darbą.

1956 Įstatymas nuskyrė eilę 
kitų bausmių tiem, kurie pasi
traukia iš darbo, tik tos baus
mės yra disciplinarinio pobū

džio ir jas taiko įmonės direk
torius.

Nauja tvarka duoda daugiau 
galimyDių pačiam įstaigos di- 
LC.doriui storti bausmes, ta
čiau darbininkui nuo to nėra 
gariau.

AR BEDARBIŲ SOVIE
TUI hiiRA?

Tuo vLada Sovietų Sąjun
gos propaganda giriasi. Tai 
esąs viemmeas krasias, kuria
me visi turi darbo.

Kad iš tikrųjų yra kitaip, 
pranešimas nurodo pačios so
vietinės spaudos informacijas. 
Komsomolskaja Pravda 1956 
lapkričio 22-23 rašė, kad esą 
kai Sovietų vyriausybė nutarė 
1956 birželio 15, kad jaunimui 
iki 18 metų darbo savaitė tu
ri būti 36 valandų, tai

"tūkstančiai jaunų žmonių 
pradėjo keliauti per miestus 
ieškodami darbo".

Kai Čekoslovakija paskelbė 
įstatymą, jog jaunimui iki 16 
metų darbo savaitė yra v6 va
landų, o iki 11 metų draudžia
mas jaunimas samdyti akordi- 
niam darbui, tai to įstatymo

Lietuvės tarptautinėj moterų parodoj
Jau kelinti metai iš eilės 

Lietuvos vardas yra sėkmin
gai garsinamas moterų tarp-, 
tautinės parodos — Interna
tional -Women’s Exposition — 
metu. Ypač pastarųjų metų 
bėgyje parodą belaukiančios 
publikos dėmesys buvo atkeip- 
tas į lietuvių paviljonuose 
vykusią meno parodą, tauti
nius dirbinius, liaudies me
džio drož’iius, lietuvišką eg
lutę ir lietuviškuosius kryže
lius bei smuikelius.

Šį rudeni, kaip ir visuomet, 
paroda prasideda lapkričio 4 
ir baigiasi lapkričio 10. Paro
da vyksta 71st Regiment Ar 
mory, Park Avė. ir 34th St. 
sankryžo’.s, N. Y. City.

Neseniai praėjusiame septy
nių pavergtųjų tautų moterų 
organizacijų atstovų pasitari
me, kuris Įvyko pas rumunių 
pirmininkę p. Manuellą. daly
vavo ir mūsų Lietuvių Atsto
vybės ■ Klubo N'evv Yorke at
stovės.

Visu pavergtu tautu mote
rys vieningai nusprendė šie-

W. CHURCHILLIS, buvęs An
glijos premjeras, grįžo j L-in- ' 
don:-, po atostogų Nicoje, 
Prancūzijoje.

rezultatą paskelbė Mlada Fru - 
ta 1956 liepos 12 ir spalio 12: 
girdi, jauni žmonės buvo pa
smerkti nedarbui ir išmesti į 
gatves...

Rumunijoje paleistų buv. 
politinių kalinių į darbą ne
priima. Dėl tos pačios priežas
ties

daugelis ir lietuviu, kurie 
buvo paleisti iš stovyklų Sibi
re ir gryžo į Lietuvą, turėjo 
vėl iškeliauti už Uralo kalnų, 
nes Lietuvoje jiem darbo ne
buvę duodama.

met kuo gautĮigiau dalyvauti 
tarptautinėje parodoje ir nuta
rė Keiti viešumon su prieško- 
munistiniais šūkiais.

Pasisakyti kuo griežčiausiai 
prieš Sovietų Sąjungos vykdo
mą smurtą jas paskatino dar 
ir tai, kad komunistai, besi
rengią švęsti revoliucijos 40 
metų sukaktį, niekur negali 
pastangų savo propogandai 
plėsti. Pavergtųjų tautų mote 
rys nori parodyti parodą lan
kančiai visuomenei, kaip žiau
riai Sovietų Sąjungoje yra per
sekiojama religija, kaip nu
žmoginta yra Sovietų Sąjungo
je pavertoji moteris ir per
sekiojamas jaunimas.

Lietuvių Moterų Atstovybės 
klube.-, vadovaujamas Vincės 
Jcr.uškaitė'. ruošia du paviljo
nus. iš kurių vienas, kaio ir 
paprastai, bus skirtas preky
bai. Čia parodos lankytojai tu
rės progos nusipirkti retai kur 
gaJ.iamų dalykų. Antrasis gi 
paviljonas bus skirtas bolševi
kų okupuotai Lietuvai pavaiz-

(Nukelta Į 8 psl.)

2-1^ PA?
KINŲ LEGENDA

5.
— Kas tu esi? — paklausė 

sunerimęs imperatorius.
Mehlinga tylėjo, Įbedusi į 

imperatorių akis. Savo gyveni
me jis dar nebuvo matęs tokių 
veriančių akių, kurios kiaurai 
skrostų žmogų iki pat širdies. 
Imperatorius pašoko, lyg į- 
diegtas, paskui viena ranka 
vėl nusigriebė minkštos sėdy
nės, o kita pamojo visiem išei
ti.

— Tu esi Meh-ling, ar ne 
taip? — kiek atsikvošėjo im
peratorius. — Kodėl man ne
atsakai? Ar nežinai, kad stovi 
prieš saulės sūnų?

— Tai žinau ir dėl to čia 
atėjau.

— Ko tu atėjai.
Mehlinga pasižiūrėjo tokiu 

giliu skausmu ir priekaištu, 
kad imperatoriui nereikėjo sa
kyti, ko ji atėjusi.

— Aš jau žinau, — kalbėjo 
jis pats- — Aš girdėjau, kad 
tavo vyras... Gaila, jo nebega
lima prikelti. Ir tai ne mano 
kaltė.

— Ne jūsų? — Mehlinga 
aštriai paklausė. — O kieno 
tada? Aš girdėjau prieš valan
dėlę žodžius...

Imperatorius virptelėjo, bet 
Mehlingos žvilgsnis jį sulaikė 
nepašokusį. Jam niekada dar 
nebuvo taip atsitikę, ir jis nie
kada dar nebuvo girdėjęs, kad 
kas jo žodžius peiktų. Kažkas 
širdyje užvirė, bet jis pamažu 
rimo, nenuleisdamas, nuo Meh
lingos savo akių.

— Taip, — pagaliau vėl 
pratarė tyliu balsu. — Mano 
žodžiai nebuvo geri. Aš tai ži
nau. Tau nereikėjo įeiti tokiu 
metu, kai saulės sūnus dūksta. 
Matai, nebejaunas esu. Dau
giau kaip šeši šimtai pilnačių 
toVė’o ir leidosi viršum mano 
galvos. Gali suprasti.

Paskui kiek patylėjęs pa 
klausė:

— Man žmonės porino, kad 
tave čia deivė Kwanvin atve
dusi ir globojanti. Ar gali tai 
būti?

— Taip yra, — linktelėjo 
galva Mehlinga.

Jos veido įtampa kiek atsi
leido, pasirodė daugiau mote
riškojo švelnumo. supratus, 
kad imperatorius linkęs pati
kėti.

— Ko ji nori — paklausė 
Či Kwang-ti.
— Ji nori, yad sienos ne
statytum žmonių kaukuolėm- 
Ar gali tai pažadėti? — pa
klausė savo ruožtu MehPJięa.

Imperatorius pliaukštelėjo 
delnais, o Mehlinga toliau jam 
kalbėjo:

— Deivė Kwan-yin dar nori, 
kad neatimtum žmonom vyrų 
ir motinom sūnų, visam lai
kui. Ar gali tai padaryti?

Palapinėm įbėgo tarnai ir 
suklupo prie imperatoriaus, 
laukdami, kas jiem bus įsaky
ta. o Mehlinga dar kalbėjo:

— Deivė dar nori, kad mi
rusieji nebūtų laidojami po 
siena, bet savo kaimo kapinai
tėse. Ar gali tai įsakyti?

Palapinėn suėjo darbų už- 
vaizdos, šergai ir varovai. Pa
kilęs nuo savo sėdynės- impe
ratorius jiem paliepė:

— Prie sienos darbų niekas 
neturi būti plakamas ir užgau
namas, nei laikomas ilgiau, 
kaip tris pilnatis kas pusę me
tų. Darbai turi būti skirstomi 
paga’ amžių ir sveikata. Ka iš
tiktų nelaimė, — nuo kurios 
dievai mus tesaugo, — turi 
būti vežamas į gimtąjį kaimą 
ir ten laidojamas. Tokia yra 

mano valia, ir kas jos neklau
sytų... O dabar galite eiti!

Apsisukus eiti ir karališkam 
užvaizdai, imperatorius jį su
laikė:

— Tau įsakau, kad Mehlin- 
gai būtų pastatyta šilkinė gel
tona palapinė greta manosios, 
kad jai būtų paskirta tarnų ir 
jaunų mergaičių apsaugą, ir 
kad jai būtų teikiama pagar
ba, kaip didžiajai nufno vieš
niai. Tokia yra mano valia.

— Saulės sūnaus valia’ yra 
mano valia, — žemai kniubte- 
lėjo užvaizdą, traukdamasis 
atatupstas.

— Ir dar prisimink- — išly
dėjo jį imperatorius žodžiu, — 
kad su savim visada vežiojuos 
pakankamai šilkinių virvelių 
tiem, kurių akim rodosi pami
šėlės...

Či Huang-ti gardžiai nusi
kvatojo.

SIENOS bokštui negriuvus, 
nebūtų įvykę to, kas dabar 
imperatoriui atsitiko. Kitada 
kalbėjęs, kad tik moterim te
pritinka deivė Kwan yih gar
binti, dabar pats ją šlovino, 
nes jinai buvo Mehlingos glo
bėja. Vis dažniau imperatorius 
lankė Mehlingą šilkinėje pa
lapinėje, ir vis sunkiau jam da
rėsi be jos ištikti. Vieną kar
tą paklausė:

— Ar sutiktum būti maino 
žmona?

Mehlingos veidu prabėgo 

virpulys ir susimąstymas. Ji 
buvo jau pastebėiusi, kad im
peratorius per dažnai ją aki
mis seka, ir tos akys darosi 
drumsčios. Mehlinga tylėjo.

— Sakyk man, ar sutiktum 
būti mano didžiosios karalys
tės ir mano širdies valdovė? 
Gali iš manęs prašyti, ko nori.

Mehlinga žinojo, kad impe
ratoriaus noras reiškė įsaky
mą. Neitų gera valia, būtų pa
imta prievarta- Imperatoriaus 
akys tikrai buvo labai godžios, 
ir jo balsas liejosi apkartusiu 
saldumu. Mehlinpa atsidūsėjo 
į deivę Kwan-yin ir tarė:

— Aš sutinku, jei išpildysi 
tris mano norūs.

— Tebūnie jų ir tūkstantis! 
— nušvito imperatorius. — 
Kalbėk! Kas yra tavo pirmasis 
noras?
— Aš noriu, kad Li Wan-tau 

palaikai būtų nuvežti prie Per
lo unė’. kad jie ten ilsėtųsi jo 
tėviškėje.

— Tai yra lengviausiai pa
daryti. Jie bus sudėti į juod
medžio brangiausią karstą. Jį 
lydės tūkstančiai ginkluotų 
mano vyrų. Mirusiam bus pa
rodyta didžiausia pagarba, 
kaip tauriausiam ir narsiau
siam mano karžygiui. Ko tu 
daugiau norėtum?

— Ašr norėčiau, mano val
dove. kad toic vietoje, kur 
sugriuvo bokštas, būtų pasta
tyta šventykla deivei Kwan- 

yin. Ji apsaugojo mane nuo 
mirties, kai tas bokštas virto.

— Tai bus padaryta kuo 
veikiausiai. Ant sienos bus į- 
rengta maldykla su tvaskan
čiu gelsvu stogu ir raudeliais 
ramsčiais, o toje, maldykloje 
stovės balčiausio kaulo deivės 
Kwan-yin statula ir jos veidas 
primins tavąjį. Aš nesu dar 
matęs moters, kuri būtų taip 
panaši į deivę, kaip tu, Meh
linga- Koks yra tavo tretysis 
noras?

— Aš norėčiau būti palaido
ta prie Perlo upės, kur ilsėsis 
mano mylimojo Li kaulai. Mus 
riša šventas pasižadėjimas.

Imperatorius truputi apte
mo. bet priėmė ir tą paskutinį 
Mehlingos norv.

— Pažadu, jei pirmas ne
mirsiu. Bet kam dabar apie 
tai kalbėti, kai mus riša mei
lė? Eime, apskelbsiu visai ka- 
ralvstei. kad esi mmn įslink
toji ir mylimoji ir kad kiekvie
nas kelias lenktųsi prieš tave, 
kai tu praeisi, pasipuošusi val
dovės vainiku. Eime!

PAVASARIS buvo vėl grįžęs 
Į šiaurinę Kiniją. Visi laukė 
pirmosios pilnaties — didž:o- 
sios šventės, šį kartą ji turėjo 
pranokti visas tokias šventes, 
kokios kada tik buvo, nes bu
vo pastatyta ilga siena ir prie 
sienos įkurta nauja Hsien 
Yang sostinė. Bet ne dėl to 
šventė turėjo būti ypatingai 

iškili ir puošni. Su pirmąja 
pavasario pilnatimi Mehlinga 
turėjo tapti imperatoriaus Či 
Hunag-ti žmona. Li Wen-tau 
kaulai jau buvo palaidoti prie 
Perlo upės, o bokšto vietoje, 
kur jis žuvo, pastatvta geltona 
pastogė deivei Kwan-vin. R^iu 
doni ramsčiai matėsi iš labai 
toli. Ten vyko minios žmonių i 
karališkąsias vestuves.

Giedras mėlynas dangus 
žiūrėjo Į tūkstančius palapi
nių. sustatytų prie didžiosios 
sienos. Aukščiausiai kilo gel
tona imperatoriaus padangtė; 
šalia jos matėsi mažesnė — 
Mehlingos. Jaunutė našlė buvo 
apsivilkusi šviesiai žalsvu nuo
takos rūbu, šilkiniu. Sidabri
nis vainikas dengė tamsius jos 
plaukus. Veidas buvo baltutė 
lis ir kvapus, kaip pavasario 
anemonas.

Vedama prie imperatoriaus 
palapinės. Mehlinga savo veidą 
užskleidė permatomu balsvu 
šydu. Priėjusi nusilenkė ir su
klupo prie valdovo kojų, či 
Huang-ti švelniai pakėlė. Da
bar turėjo būti ištarti šventos 
priesaikos žodžiai, bet Mehlin
ga pakėlė galvą ir tylutėliu 
balsu paprašė:

— Mano valdove, nepasa
kiau dar vieno noro. Ar galiu 
ji pareikšti?

— Sakyk, mano mieloji, ką 
aš turiu dar padaryti?

(Nukelta į 4 psl.)
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stotis WGBHFM, 89.7 megaci- 
klų, iš Bostono plačiu tinklu 
visam Kraštui transduoja ne 
idtfių p-ezijos vaianueię. Si 
piogiama tęJs 15 minučių.

Įžangos žodį d įgūškai, Mai
ronio, Baltrušaičio, Binkio, 
Brazdžionio ir kt autorių kū
rybą lietuviškai ir angliškai 
.Kd-tO x>Oi>«.U—u ti.e«.u«l*| uia 
mos šamotui© narys Algiman
tas Gustaitis.

Kadangi šiai transliacijai 
laikas skilias labai trumpas,

giau.
Šį kartą mūsų poezija įeina 

į WGBH*FM rengiamų trans
liacijų aklą, vadinamą “Sve
timų Kraštų naujoji poezija".

WGBH duooa edukacinę

sų garbės konsulas Bostone 
adv. ŠapĄ Reikia pažymėti, 
kad ši“S Bendrovės programos 
tarybą sudaro visi žymiausieji 
Bostono ir apylinkės universi
tetai, mokslo institutai, muzie
jai ir Bostono simfoninis or-

WHIL — 1430 kttocydes — Medford, Mm
Į Kiekvieną eekmadienj nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite kų 
■ nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite . ar siųskite 
! vedėjui ANTANUI F. KNEEtlUI — Uthuantaa RaiHo ffour. M Crt-

1! O. Ivaškai. 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So 
<! Boston. Mass.: Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
![ bridge. Mass. Telefonai: NOnrood 7-1443; SOutik Boston 8-4618 ar 
'* 8-1944; Klrkland 7-8533.

• Venecufetoje Šv. Sostas 
įkūrė Lietuvių Emigrantų Mi
siją ir ją tvarkyti pavedė kestras.
Aua. a. PerKumui, saieae- Bucą gera, kad lietuvių po- .
čiuL Gi SL.ez.eciu vienuo^aas ezijos valandėlės klausytojai 
kuriame buvo prisiglaudę^ parašytų WGBH radijo stočiai
kun. A Perkūnas, naująeai pc padėkos laiškelį, tuo suda

rydami daugiau galimybių ir 
ateity pasinaudoti jos patarna- 
vjmąis lietuvių kultūriniams

miajai padovanojo pataxpas

mūsų poezijos kūrinių gerų bendrus lietuviams—emi^aa- 
angliškų vertimų, tai, aišku, tams namus.

• Stasys Firevičius, stam
bus miškų, lentpiūvių ir na- 

tilpii. Tikimasi, kad tokių mų savininkas Argentinoje,
transliacijų ateity bus ir dau- išsigelbėjo iš skęstančio laivo

Lietuvos Vyčiij Radijo Programa 
Transliuoja iš «fiprio» ra«iij» stoties WLOA, 1550 kylocycles 

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

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA
BRADDOCK, PA.

(oe visi mūsų poetai į vienos 
valandėlės rėmus galėjo su

BALTIMORĖS ŽINIOS
Prel. L. Men&Es,

šv. Aiionso parapijos k.e- 
Lonas, išsiuntinėjo visiem pa-

kučio 10 mokyklos salėse. 
Šiam parengimui vadovauja 
kun. J. Antoszewskis, remia- 
mas Sv. Vardo draugijos vy
rų bei uoliųjų parapinių pa
rengimų moterų darbininkių. 
Nemėgstą austrių neliks alka
ni. Jiem bus ekstra valgių: 
jauti Uos, dešrų su kopūs
tais ir k.

KAIP VATIKANAS DALY
VAUS PARODOJE

Tarptautinėje parodoje Briu
sely, Belgijoje, kuri atidaroma 
kitų metų kovo 17, dalyvaus 
ir Vatikanas. Tai bus pirmas 
sykis, kada Vatikanas kaip 
nepriklausoma valstybė bus at-

stovaujamas tarptautinėje pa
rodoje. Vatikanui skirtame 
plote bus įtaisyta bažnyčia, ku
rioje sutilptų sėdėti 2500 žmo
nių. Bus taip pat salė praneši
mam ir diskusijom. Bus kino 
teatre."-, kuriame bus rodoma 
15 filmų. Jose vaizduojamos

17 rožančiaus paslapčių. Fil- 
mos pagamintos Ispanijoje ir 
kiekviena truks po 40 minučių. 
Koplytėlėj bus išstatytas šven
čiausiasis. Visa Vatikano pa
roda turės priminti žmogaus ki
bimą, jo paskirtį ir Kr istaus 
prisikėimą.

Atpiginti visų raštų siuntiniai i Lietuva ir Sibiru

per Overseas Parcels Agency “Laima” 552 Belmont Avenue. 
Brooklyn 7, N. Y., TeL: DI 6-0222 arba per agentūros atstovų 

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

stu, batams oda iš Londono sandėlių.

10% nuolaida nuo katalogo kainų užsakusiems Kalėdinius siuntimus 
iki š. m. lapkričio mėnesio 15 dienos.

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

glaudzia parapinių parengi
mų apžvalgą ir nutiesia gai
res būsimam veikimui. Kartu 
dėkoja visiem, kurie savo dar
bu bei aukomis yra prisidėję 
prie parengimų,, remia parapi
ją, leidžia vaikučius i lietu
višką mokyklą, kriko savo 
bažnyčią ir brangina lietuvių 
kalba skelbiamą -Dievo žodį.

Kalėdojimas
tebevyksta. Šis krikščioniš

kas paprotys yra reikalingas 
ir naudingas visais atžvilgiais. 
Pirmiausia, ' palaiminami na
mai, antroj vietoj — susipa
žįstama su parapiečiais bei 
patikrinami adresai, kunigam 
žinotini pastoracijos reikalam.

Sodaliečių vakaras
įvykęs spalio 25 mokykloje,

praėjo labai linksmai. Daly- salezietis, vedęs Baltimorėj
40 vaL atlaidus, liko svečiuo- 

kelias valandas žaidė bingo, tis savaitę laiko ir turėjo pro-

Lietuviu meitodijes
radijo valandėlė, vedama 

A. Juškevičiaus ir K. Laskau- 
sko, nuo spalio 20 persikėlė 
iš stoties WBMD į WAYE ir- 
pakeitė naują laiką. Dabar 
transliacijos bus sekmadienių 
rytais nuo 10:15 ligi 11 vai. 
Pirmykštis vidurdienio laikas 
buvo patogesnis. Vedėjai da
rys pastangas, kad ir naujoj 
stoty galėtų transliuoti pietų 
metu.

Kun. A. Sa>38,

mėgino laimę, klegėjo ir juo- gos dalyvauti parengimuose 
ir Kristaus Karaliaus garbei 
šventojoj valandoj.

užkandžio vakaras bus lap- J^ias Obei: tis

LOTO ŽIEDAS
lio čiulbant. Ir visi tylėjo, kai

Kupė. c./.l »--gi
suprato, kas čia buvo atsitikę, 
kad ji viena einanti į deivės

— Aš norėčiau, kad mudu 
užkoptume ant sienos ir kad 
prie Kwan-yin statulos tartu
me amžinuorius žodius, vieni 
du-

— Eime, — sukruto impera
torius, davęs ženklą kit em jų 
nesekti, nei vyriausiajam bon-

a. an-jin padaugeę. ivą nors 
turėjo reikšti nepaprasto, k?ip 
nepaprastos atrodė tos jungtu
vės.

Mehlinga valandėlei '’ingo iš 
akių* Ji buvo įėjusi šventyk
lom Aišku, ten ji meldėsi dei
vei Kwan-yfc. Neilgai. Netru
kus pasirodė ant sienos kraš
telio ir atidengė savo veidą. 
Tai buvo ženklas, kad pas ją

dus žengė su L ’ is 
taniais. Staiga visi aiktelėję 

ti. Eiki, aš seksiu, — paleido sustojo. Mehlinga susvyravo ir 
imperatorius jos rafhką. įfito negyva po imperatoriaus

— Ne tuojau, — sukuždėjo kojom.
Mehlinga. žmonės vėliau pasakojo, kad

Visi sekė, kaip ji lėtu ir jie matę, kaip giedriam ir mel- 
lengvu žingsneliu kopė į si®- svam danguje pasirodžiusi šal
ną. Ji atrodė tokia lengva, svos šviesos strėlė, pervėrus! 
kaip išsprogusio bambuko la- Mehlingos širdį. Deivė Kwan- 
P®Ūs, kurį vėjas galėtų pasi- yfti apgynusi ištikimąją Meh- 
gauti ir kažin kur nunešti. Bet lingą nuo imperatoriaus ir su- 
dangus buvo tylus ir giedras, jungusi sta mylimuoju Li Wen .. 
Nesigirdėjo nei vieno paukšte- tau. (S.)

DŽMĖSIO NAUJA FIRMA dėmesio;
GENERAL PARCEL TRAVEL CO., INC.

(Turinti leidimą iš Sov. Sąjungos)
13S W. 14ih SL Hevz Yoifc 11. H. Y. TeL CHekea 3-2583

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

Pakiėtai pristatomi asmeniškai, paštu; arba kitais kiijentui patogiais būdais. Siuntiniai 
supakuojami ir tuojau išsiunčiami. Po peres dienų siuntėjas gauna oficialų pašto įstai
gos pakvitavimą.
Užmiesčio klijentai gali būti tikri greitu mūsų dėmesiu. Gavę Jūsų, siuntinį, siunčiame 
tuoj pat paštu smulkią apyskaitą.
SVARBU! Visos siuntimo išlaidos, įskaitau; muitą, sumokama čia. Jūsų giminės ir drau
gai gaus siuntinius nemokamai, be jokių mokesčių.
Mūsų klijentų patogumui, mes parduodame įvairias medžiagas, odos daiktus, batus ir 
pusbačius, laikrodžius ir laikrodė’irrs, vaiki drabužius, nosines, šalikus, ir kitokius 
aukštos kokybės dūlėtus prieinamomis kĮviomis. Turime pilną rinkinį vaistų. Mes siun
čiame siuvamas mašinas, rašomąsias mašinėles, mechaniškus ir techniškus instrumen
tu.;, taip pat foto aparatus. Prašykite mūsų kainaraštį.

SPECIALŪS PASIŪLYMAI K A L 8 D O SS S I
SIŲSKITE DOVANŲ SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE

BERNIUKAMS (Nuo 5 iki 12 m. amž.)

PILNA KAINA $38.33

2 jardai 100% vilnonės medžiagos žiemi
niam paltui. AuIOitos kokybės. Visomis 
spalvomis. 2 jardai pamušalo. Cc.a; rū
gės. pritaikytomis spalvomis. 2’į jardų 
gabardino, 6J colių jiljčio, kostiumui. Ypa
tingai atsparūs. 2 jardai pamušalo. 1 jar
das medžiagos kišeniams ir kt. kostiumui.
1 porų žiemin ų batų odiniai su kainų pa
mušalu, puikios kokybės. 3 jardai medžia
gas marškiniams. Geros rūšies, visokiomis 
spalvomis. 6 (ball-point) rašomos plunks
nos. visokiom s spalvomis, plastiškame vo
ke.

3. MOTINAI PILNA KAINA $56.74 

šveicariškas rankinis laikrodėlis, 17 dei
mantų, nerūdijančio plieno dėžutė, nebijan
čio vandens ir sukrėtimo, gražus odinis ar 
pr.taikyta apyrankė. 3 jardai 100% vilno
nės medžiagos suknelei ar dviejų dalių kos- 
tiumiil. Puikios rūšies, visokių spalvų pa
sirinkimas.. 1 nylono apatinė, gražaus sti- 
11aUs. 1 pora nylono kojinių, geriausios rū- 
lies, 1 importuctos vilnos ialikss, didelis, 
turkiško ar kitokio stiliaus. 1 grandinėlis 
artificialių perlų. 1 sv. muilo—Ivory ar 
Swan.

5. ŠkNUTEi PILNA KAINA $52.14

1 pora batų, žiemos svorio oda, kailio pa
mušalas. geros rūšies, a jardai 100% vil
nonės medžiagos suknelei ar kostiumui iš 
dviejų dalių. Puikios rūšies. 1 megstinis 
100% vilnos. Geriausios kokybės, visokio
mis spalvomis ir visokio dydžio. 1 pora 
žieminių baltinių (apatinė ir kelnaitės). 
Geros rūšies.. 1 pora vilnonių pirštinių. 1 
svaras kietų saldainių, apvynioti. 1 sv. 
sviešto dėžutėje, geriausios rūšies. 1 sv. 
muilo. Ivory ar Swan.

2. MERGAITĖMS (Nuo 4 iki 10 m. amž.)

PILNA KAINA $38.96 

jardų suknelei, 85% vilnos, 15% nylo-
na. Fuililo. rūšies, skalbiama, didelis pa
sirinkimas madų ir spalvų;—2 jardai 100% 
vilnonės medžiagos mergaitės p. Itui. Ge-
rausias rūšies, visomis spalvomis.—2 jar
dai vilnon c (ąuilted) pamušalo, pritaiky
tomis spalvomis. 1 pora žieminių odos ba
tų, kailio pamušalas, geros rūšie-?. 1 gra
žus vilnonis šalikas, pritaikytas prie pal
to. 2 poros š Itų kojinių. Pusė svaro ggro 
čokolado.

4. TĖVUI PILNA KAINA $50.95

Rankinis laikrodėlis, šveicariškas. 17 dei
mantų, nerūdijančio plieno dėžutė, nebi
jančio vandens ar sukrėtimo, gera odos 
apyrankė. 3’į jardų 100% vilnonės medžia
gos kostiumui, geriausios rūšies, visokios 
spalvos. 2 jardai pamušalo, pritaikytos 
spalvos. 1 jardas medžiagos kišenėms ir 
aps uvimams. 3 jardai baltos medžiagos 
marškiniams. Geriausios rūšies. 2 poros 
100% vilnos, kojinės (stretehable). 1 kak
laraištis. pritaikytos spalvos. 100 cigare
čių, populiarios firmos.

6. SENUKUI PILNA KAlHA $51.81
1 pora naminių batų, odiniai, kailio pamu
šalas. Geros kokybės, 3*>4 jardų 100% vil
nonės medžiagos dėl kosŲumo. Visomis 
spalvomis. Geriausios rūšies. 2’4 jardų pa
mušalo, pritaikytos spalvos. 1 jardas me
džiagos k Senėms ir apsiuvimams. 1 pora 
šiltų apatinių baltinių. 1 megstinis-žakie- 
tas. ilgos rankovės, i(X)% vilnos, šiltas. Vi
sokio dydžio ir spalvų. 1 perą vilnonių pirš
tinių. Visokio dydžio ir spalvų. 1 svaras ta
bako, cigaretėms ar pypkei. Geros rūšies, 
populiariom firmos.

1 sv.. šokolado, populiarios firmos, geriau- A. 1 sv. bailų Gold Medai miltų. 2 sv.
Šios rūšies. 1 šv, kakavos, Vrtn Hoiiten's gryno medaus. Uždarytose dėžutėse. 3 sva-
Le Luxe. 1 ŠV. kavos, populiarios firmos, rai grynų taukų. 2 starai CAtolina ryžių,
dėžutėje. Pusė svaro Lipton's arbatos. 1 svaras kietų gryno cukraus saldainių,
2 št. cukraus, tabletėmis ar milteliais. 2 dėžutėje. 1 svaras muilo, Ivory ar Swan.
svarai sviesto, uždarytose dėžutėse. Grade

žios kaino* yra galutinos. Jose įskaitoma muitas, paštas, draudimas ir visos kitos išlaidos. 

PRAbžlUGINKlTE SAVO GIMINES NUSIŲSDAMI DOVANŲ SIUNTINI IKI KALCDŲI 

GREITAS ISSIUN+iMAS IR RRRISTATYMA8 GARANTUOTAS.

I

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIUSTI Į SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA 

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y. -

TeL: 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

NEW YORK CITY, 78 Second Avė. TeL ORchard 4-1540
MŪSŲ SKYRIAI:

DETROIT 12. MICH.. 11601 Jos Campau Are. TOvmsend 8-0298 
HARTFORD. CONN.. 651 Albany Avenue CHapel 7-5164
LOS ANGELES. CAL. 121 S. Vermont Avė. DUnkirk 5-6550 
PHILADELPHIA 23. PA„ 832 North 7th Street ..
CHICAGO, ILLINOIS. 3741 W. 26th Street
NEVVARK, NEW JERSEY. 263 Market Street

,WA 3*1747

MA 2-6937

PADĖKITE SAVIŠKIAMS LIETUVOJE!

Prasyk TAZAB katalogų lietuviškai

Geriausi siuntiniai • Greičiausias patarnavimas

VAISTAI MEDŽIAGOS MAISTO PRODUKTAI

Iš anksto apmokami Sovietų muitai

Tazab of London, Ine.
36 THIRD AVENUE, NEW YORK 3, N. Y.

Tel ALgonųuin 4-4160

I

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
Urmo (wholęsale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA U2 MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. htew York 2, N. Y.
Kampas Houston St 

Telef. AL 4-8319

TALARSKI
FUNERAL HOMt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Hartford. Cooa



Ipolitas Tvirbutas

Kanados emigrantai ilgisi tėvynės
Ip. Tvirbutas stato “Pažadėtą žemę” Hartforde

IS VISUR
Prieš metus laiko į Hartfor- pasirengęs pačiose stipriausio- 

dą, Connecticut, iš Vokietijos 
atvažiavo Ipolitas Tvirbutas, 

' buvęs mūsų valstybinių teat
rų režisierius- Kadangi jo šei-> 
md Hartforde jau nuo seniau 
gyveno, jis čia apsistojo pasto
viau.

Ipolitas Tvirbutas yra pla
taus mąsto režisierius, šiam 
darbui labai gerai teoretiniai

atre N. Lietuvos laikais. Tai 
kitas motyvas, kodėl Hartfor-

Spalio 20, 3 v. p.p. Liet A- 
merikos Piliečių klubo salėje 
įvyko Hartfordo Lietuvių Ben
druomenės narių susirinkimas.

LB valdyba, norėdama iš
laužti lietuvių apatijas “ledus”, 
Putname atspausdino 8 pusla
pių brošiūrą, kurioje trumnai 
supažindinama su LB idėja, 
tikslais, lietuvybės išlaikymo 
problema, jaunimo auklėjimo, 
švietimo reikalais. Tačiau šios 
brošiūros dar neužteks tiems 
“ledams” pralaužti- Pati valdy-

gramą.

mingai veikia ir nekantriai 
laukia dramos sambūrio pasi
rodymo su “Pažadėtąja žeme”, 
kurią režisuoja Ipolitas Tvir
butas.

Nors susirinkimas ir nebuvo 
gausus, bet jis padėjo pagrin
dus tolimesnei veikiat Tiki
masi, kad kitas susirinkimas 
pritrauks daugiau žmonių. Val
dyba yra ryžtingai nusiteikusi 
kuo sėkmingiau plėsti kultūri
nę veiklą ir laužti apatijos “le- 
dus”.’ T VMK . ■ • • ' \ ’

LB Hartfordo Apygardos 
Valdybos posėdis

-Spalio 26 vVaterbury lietu
vių svetainėje posėdžiavo apy
gardos valdyba. Be bendrųjų 
bendruomeninio darbo reika
lų platų atgarsį rado Katkaus brugh. 
rašto svarstymas ir 
dienotvarkės punktu 
Bagdono lėšų, sulinktų 
metų potvynio aukoms 
terbūry svarstymas.

Pasaulio lietuvių seimo rei
kalu pasisakė dr. Vileišis. De- 

Prof V. Balčiūnas trumpaE mUa3’ -Chase’ SEazdas, Sau- 
bruožais kalbėjo apie švietimo _ . .
reikalus, duodamas patarimų, - kagdenui pap^a^us per
ką turėtų studijuoti jaunimas SKaity^ apygardos ] 
ir kaip su mažiau lėšų Eleisti ivoa metų, paaiškėjo,
vaikus į mokslą. Švietimo rei- vaidyba kaita, kad sulin

ktos potvynio aukos

pradėjęs LB 
Walter 

su ta 
žymų 
Praną

valdybas pirmininkas 
M. Chase supažindino 
programa. Jis pristatė 
vietos juristą teisėją
Mončiūną, buvusi Conn. vals
tybės senatorių du terminus. 
Jis savo kalboje padrąsino 
Hartfordo lietuvius eiti kultū
ros ir lietuvių vienybės keliu, 
rūpintis jaunimo švietimu lie
tuviškoje dvasioje, ragino rem
ti įkurtą Kultūros Fondą, li
tuanistinę mokpkla ir studen-
tam įsteigti sip^adijas.

laiūs ir Bagdonas.

atskira 
įneštas 

1955 
vVa-

kalaE dar žodi tarė k dr. A. Ktos potvynio aukos nepa- 
Šerkšnas " naudotos tam didžiam tikslui.

Po prelegentų kalbų prasi- J05 "A° “£U* 
dėjo LB kultūrinių bei švieti- ŠE nemalonus įv\ kis sukė

lė daug bereikalingų kalbų.
Reikėtų kaip galint greičiau 
sutvarkyti, išskirsiant aukas
nukentėjusiems E t Į it kele- 
teje lietuviškų laikraščių pa
telkiant apyskaitą, kad auka-

mo reikalų svarstymas- Nutar
ta valdybos kultūrine progra
mą remti, ruošti taikos vajų 
Kultūros Fondui. Iš pranešimo 
mokytojų, p. p. Jucėnienės ir 
Skrupskelienės, šeštadieninė 
mokykla sėkmingai veikia, tu
ri 47 mokinius keturiose kla
sėse, dEba keturi mokytojai.

Buvo dar lietuvių sporto ir 
dramos sambūrių bei skautų 
vadovybės pranešimai. Susi
rinkimas reiškė džiaugsmo,

jęs ir kiek kas gavęs iš tų au
kų. Kalbėjusieji pasisakė, kad 
šios aukos turi būti sunaudo
tos tik tam tikslui, kam jos 
buvo renkamos.

K. 'Bagdonas

BRIDGEPORT, CONN

se Rusijos dramos mokyklose 
Jo režisūroje, žinoma, pirmoje 
vietoje atsispindi Stanislavs- t veikalą. Tiesa, vertimas nėra 
kis, o paskui k kiti didieji ru
sų teatro meisteriai. Jo teori
ją- sustiprino didelė praktika 
režisūroje Lietuvoje.

Apsistojęs Hartforde, Ipoli
tas Tvkbutas buvo pačiuptas 
Bostono scenos mėgėjų, sure
žisavo Vincą Kudirką. Šiais 
metais Ipolitas Tvirbutas dir
ba su Hartfordo scenos mėgė- 
jų“grtų>er-©®l»-^yaįsiaL jau 
konkretūs: lapkričio 16 Hart- _ 
forde statoma W. Somerset 
Maugham veikalas — “Pažadė
toji žemė”. ’ •' £

Anglas Spmerset Maugham 
yra parašęs daugiau kaip ke
turiasdešimt scepos veikalų, 
kurie vEi buvo vaidinti pa
čiuose žymiausiuose pasaulio 
teatruose- Šio šimtmečio pra
džioje Somerset Maugham bu
vo tiek garsus, kad didieji pa
saulio centrų teatrai, kurie tu
rėjo garsenybes aktorius, pra
šė jį parašyti veikalus, specia
liai pritaikytus tiems scenos 
garsenybėms. Taip atsirado jo 
Penelopė, pritaikyta tų dienų 
scenos žvaigždei Marijai Tem- 
pest, Smith— Marijai Lohrir 
Robertui Loraine, na, k pati 
Pažadėtoji Žemė, pritaikyta tų 
dienų žvaigždei Irenai Van-

tas pats, kuris Lietuvoje buvo 
vaidintas, bet labai geras. Ver
timas yra Algirdo Landsber
gio, labai tikslus, nepaprastai 
gyvas, sultingas, patrauklus. 
A. Landsbergio verstas veika
las to paties loolito Tvirbuto 
buvo statytas Vokietijoje.

Veikale vaizduojama tremti
nių gyvenimas. Tai dar vienas 
motyvas, kodėl hartfordiškiai

• Liet. Bibliografinė Tar* 
'nyLkuli neseniai išleido
s. ..u DxūxCteaio “Knygų Le..-
t. aoo” naują numerį, prašo 
\isų laikraščių redakcijų bei 
L.dykių siųsti jai po vieną 
c^zcrąuiiGiių savo leidinių, 
kad galėtų juos suregEtruou. 
o paskui perduoti archyvui. 
• ilnygų Lentyna” Amerikoje 
ir Kanadoje kaštuoja 2 dol. 
kituose kraštuose — 1 dol.

Į Dabar rengiami du numeriai 
fe „ita. i- » tarto- Liet Bibliogralbte

feaJilos — Reginald llornby. 5t. Eleckaitytė — Norah Marsh. Veika- Tarnybos adresas: 203 Madi- 
; vaidinamas Hartforde lapkričio 16. ' SOn -St.y \Vestville, •11.

“Pažadėtoji žemė” buvo sta
tyta Kauno valstybiniame te

vaizdai lietuviui tremtiniui 
primena labai daug. Ne tik 
naujosios, bet ir senosios trem- - 
ties lietuviams- Veiksmas vyk
sta 1912 m. Ajnglų' emigrantai 
Kanadoje vargo tokį pat var
gelį, kaip ir kiekvienas mūsų 
emigrantas, emigravę anksčiau 
ar pabėgęs dabar, tas pat ilge
sys savojo krašto, tos pačios 
svajonės grįžti į gimtąją šalį, 
ta pati kasdieninio gyvenimo 
pilkuma, stumianti juos toliau 
ir toliau nuo tikrojo jų tautos 
kamieno.*

Šis veikalas yra žiūrėtinas 
ne tik artimesniems N. Angli
jos kolonijoms, bet ir tolimes
niems, į kurias Hartfordo gru
pė vėliau, atrodo,galėtų nuva
žiuoti ir parodyti. O Hartfordo 
kaimyninėms kolonijoms puiki 
proga lapkričio 16 d.

A. Jukna

Berniukai stovyklavo Venecueioj
Kai pas mus ateina ruduo, 

Pietų Amerikoje prasideda va
sara ir jos atostogos. Šiemet 
kun. A. Perkamas Carace tėvų 
saleziečių patalpose suorgani
zavo jau ketvirtą berniukų sto
vyklą, kuiioje dalyvavo apie 
40 stovyklautojų, suvažiavusių 
E visos Venecuelos.

Stovyklai daugiausia talki
ninkavo studentai R. Kuzavi- 
nis, R. Subačius ir R. Rama- 

„ nąuskas. Lituanistikos pamo
kas dėstė mokytojaMalminta- 
vičienė ir stovyklos užbaigimo 
šventei paruošė patriotinio tu
rinio muzikinį vaidinimėlį. Vai
kučių tėveliai ir svečiai buvo 
patenkinti ir pageidavo, kad 
tokios stovyklos būtų suorga
nizuotos ir mergaitėms.

Nesant visoj Venezueloje nė

vienos vargo mokykloj, šito
kios vasaros stovyklos belieka 
vienintelė priemonė vaikučiam 
įkvėpti lietuvEką dvasią. La
bai gaila, kad Venecuelos Kra
što Valdyba dėl tam tikrų 
priežasčių nerado reikalo prie 
šio kilnaus kapeliono darbo 
prisidėti.

Baigiant stovyklą, kun. A. 
Perkumas buvo rimtai apsir
gęs. Dabar po mėnesio jau 
pasveiko ir sena tvarka lanko 
lietuvių kolonijas. J. K.

šir-

ta-

e Dąii. Jonas kimša, gyve
nąs Pietų Amerikoje, Argen- 
t.noje, pagarsėjęs ten savo 
kūriniaE. šankiai susirgo; 
trą kartą jam pasikartojo 
dies smūgis.

o Vokietijos LB krašto
rybos posėdžiai įvyko Va.'a- 
iio 16 gimnazijos patalpose 
spalio 19—20 d.u. Be įvairių 
pranešimų E diskusijų valdy
bos ir gimnazijos reikalais, 
buvo svarstoma apyskaita ir 
bendra finansinė padėtis. Be 
to, buvo išrinkta krašto valdy
ba, garbės teEmas, kontrolės 
komisija E atstovai į pasaulio 
lietuvių seimą.

•c-Angeiė .Rugieniuiė Muen- 
chenė, Vokietijoje^ labai ge-

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS DEBIUTAS BOSTONE

Spaliu 19 parapijos choro Pabaigai choras padainavo 
koncertas graudi pavyko, da
lyvavo opeios oGiioias bvasys 
depas, žmonių buvo pilna pa
rapijos svetaine.

rarapijos cnoras, vad. A.

ži.evičiaus “Čia krasias liūd
nas’, Cižausko — “Gimtinė” 
ir Lietuvos himną. Choro ve
dėjas padeKojo visiems atsi
lankiusiems ne tik iš Bridge-

sugieuOjO ame- perto, bet k E kitų apylinkes 
riKos himną- Naujalio — “jau- Kolonijų. Koncerte dalyvavo 
m.nb giesmę , rac.aus — ‘ jt-a- 

. lansej . ^ouscas <^1. Laepcs u 
vųlciiu pasufcKimu pauuaavo 

; stas aunas: uatiev.ciaus —
“Treji gateriai giedojo ”,
lai Reipsus — "iNupiasnok’, 
‘ Ku? lygus laukai Zueviciaus
— "Kur mano tėvelis gere,”
ariją E Mozarto operos • figa- 

ir Musorgskio 
“Biu-ą” ir dar keletą dalykų 
fcUSuI.

Choro Loiislė Liiiiiji Argus 
padainavo soio; "Kiss Me 
Agaia ’ — Herberto ir “Ax, 
myliu tave” — Aleksio; “One 
Aionc ’ ir “The Desert Song”.

ro vestuves'’

Ann Skoppe ir A!. Jurkšaitfe. 
KvarLLas, — Elena Janiūnas, 
Birutė Kukiėrk. Vladas Ba
rius, Joną.; Butkus, — padai
navo ‘Pirmyn į kovą” — 
Aleksio ir “Užmik, užmik”— 
Brahmso.

WORCESTER, MASS.

E Romos laimįigai grižo 
mūsų atstovės Genovaitė Ka- 
neb E jos mamytė Marcelė 
Watkins. Sąjungietės turės 
progos pasimatyti su jonus k 
išgirsti jų kelionės įspūdžius 
apskričio suvažiavime lapkri
čio 3 Brocktone k kuopos su
sirinkime lapkričio 4. Kuopa 
ruošia sutiktuvių vakarėlį tiioj 
po susirinkimo. Visos narės 
kviečiamos aEilankyti k atsi
vesti drauges, kurios galės ar
čiau susipažinti su Moterų Są- 

' junga.
Šio mėnesio kuopos susirin

kimas buvo itin gyvas. Dva
sios vadas kita. J. Jutkevičius e, Gen. St. Raštikio atsimi- 
trumpai pakalbėjo apie rožan
čiaus mėnesį. Nutartą lapkri
čio mėn- suruošti moterų re
kolekcijas pas seseles Putna
me, Conn., Padarytas praneši
mas apie pasiekusį pyragų k 
įvairių mažmožių išpardavimą, 
kuris padidina organizacijos 
iždą.

Kartas nuo karto lietuviai 
pasirodo neeiliniuose koncer
tuose. Pernai solistė Lilija 
Mickevičiūtė dainavo išgarsė
jusiame Worcesterio muzikos 
festivalyje, šiemet kam solistė 
pasirodo Karolina Saulėnaitė 
su savo trimitu. Ji buvo pub
likos šiltai sutikta k gražiai 
įvertinta vietos laikraščių.

Rutvilė

mergaičių gimnaziją. Ją direk
torė prEtatė Bavarijos švieti
mo ministerijai stipendijai 
gauti. Išlaikius konkursinius 
egzaminus, ji gavo švietimo 
mšiEterijos stipendiją, skiria- > 
mą ypatingai gabiems studen
tams. Numato studijuoti 
Muencheno universitete.

Apie koncertą atsiliepė ame
rikiečių spauda.

štai ‘The Boston Daily Glo
bė” dienraščio muzikos kriti
kas George McKinnon rašė: ?

“Andrius Kuprevičius, lietu
vių pianistas, vakar debiuta
vęs Bostono Jordan Hali, pasi
rodė kuklus, be pretenzijų E 
bravūros. Jautrus, pagrinde 
romantiškas ir poetiškas, galįs 
parodyti jėgą daugiau ugnin
guose dalykuose”- Toliau re- 
cenzdhtas, paminėdamas jo pa
sirodymus Europoj ir Pietų 
Amerikoj, tęsė: “Kuprevičius 
turi gerą pajautimą tonui E 
švelniam niuansui, ir sugebėjo 
lygiai perduoti puošnią virtuo
zišką Listo sonatą b-moll ir 

i modernius Prokofievo sonatos 
i nr. 7 sunkumus. Geriausiai jis 

išpildė 12 šiltos romantiškos 
muzikos Šopeno etiudą E tris 
Debussy ryškius dalykus —Po- 
isson d’or. Reflets dans l’eau

• ir Toccata su jos progom 
švystelti”.

Visoj Amerikoj skaitomo 
k dienraščio ‘The Christian 

Science Monitor" muzikos kri

Bostone pabaltiečių dr-ja, 
kuri yra įžengusi į 16-tuosius 
veiklos metus ir kurios steigė
jas bei legalinE patarėjas yra 
mūsų garbės konsulas adv. A. 

ProtOKOlą šalna, vykdo svarbų kultūrinį 
reprezentacinį darbą, rengda
mas žymiųjų pabaltiečių meni
ninkų koncertų serijas Bosto
ne. Minėtų serijų organizato
rius yra estų žinomas muzikus 
E. Kalam.

Net keli amerikiečių laik
raščiai apie šiuos koncertus 
pasisakė, kad “pabaltiečių d-ja 
tinkamai sumanymą praveda 
ir savo koncertaE praturtina 
Bostono muzikos sceną”.

1956—57 m. sėkmingai pra
ėjus koncertų serijai, kurioje 
iš lietuvių dalyvavo Vaclovas 
Verikaitis, antrą 1957—58 m. 
seriją spalio mėn. pradėjo pia- 
nEtas Andrius Kuprevičius. 
Koncerto proga d jos vardu 
buvo pianistui pateikta porą 
klausimų.

— Ar teko jums girdėti apie 
buvusią koncertę seriją?

— Nors man ir neteko gir
dėti tiesioginių atsiliepimų 
apie pirmąją koncertų seriją, 
norėčiau šia proga išreikšti sa
vo susižavėjimą ta idėja, pa
sveikinti jos vykdytojus kaip 
pirmuosius pionierius, sugebė
jusius įnešti į Pabaltijo kultū
ros gyvenimo darbą tikslingu
mą, sistemą ir rimtus štandar- 
tus.

A. Kuprevičius

e Estę dailės paroda rengia
ma Upsala kolegijos ptalpose. 
East Orange, N. J. Paroda ati
daroma spalio 26 ir tęsE iki 
lapkričio 9.

ru akstinu menininkui žvelgti 
kaskart giliau ir kritiškiau į 
savo darbą tuo pačiu tvirtinant 
E gryninant savito meno idea
lus.

— Kur tamstai teko koncer
tuoti be Amerikos ir Kanados?

—: Koncertavau dar Vokieti
joje, Austrijoje, Šveicarijoje, 
Argentinoje, Urugvajuje 
Paragvajuje, be to, prieš iš
vykstant iš Lietuvos teko kon- tikas Julės VVolffers taip atsi- 
certuoti ir Latvijojė.

— Kada jūs atvykote į Cle- 
velandą ir ką galit pasakyti ii 
savo profesoriavimo Clevelan
do konservatorijoj?

liepė:
“Tai buvo didinga ir ver

tinga programa, kurią pate 
Kuprevičius sustatė: Listo so
nata b moli, Šopeno 12 etiudų

— Atvykau 1954 m. pava- iš Op. 10 ir 25. keturi dalykai 
sari, kviečiamas Clevelando Amerikos lietuvių Jiiliaus Gai- 
Music Schuol Settlement. Pas
kutiniu laiku turiu gana gau
sią klasę, jų tarpe nemažą bū
rį ir lietuvių mokinių.

_ . — Kokius turite ateities pla*
Uetuviškų knygų, kuriomE konservatoriją pas prof. V. nūs?
žmonės domėjosi ir nusipirko. Ružickį, Vokietijoj ir Cekoslo- — iki gruodžio mėn. turiu

Šiam koncertui daug pasi- vakijoj tęsiau studijas pas pro- kelis pakvietimus koncertuoti
darbavo visi choristai: Elena fesorių V. Horbowsky, o nuke- lietuvių 
Ju liūnas, Liiiian Argus, Ne- liavęs vėliau į Argentiną .kele-
mira Lambergas, Elena Lam-

ir parapijos kleoona.i kun. J. 
V. Kaziauskas ir vikaras kun. 
F. Pranskus.

Po programos buvo šokiai.
E Waterburio buvo atvykęs 

V. Vaitkus

kviečiamas

— Norėtume daugiau deta
liu apie jūsę studijas.

ir išstatęs daug — Baigiau Kauno valstybinę

delio, trys Debussy kūriniai ir 
Prokofievo sonata nr. 7, Op. 
83. Ypač programos pirmoji 
dalis buvo stiprumo ir ištver
mės išbandymas, nes po nepa
prastai sunkios Listo sonatos 
tuoj pat sekė Šopeno etiudai. 
Technišku atžvilgiu pianistas

koldnijose. Sausio parodė turįs galios atsargų vi- 
mėn. atliksiu Beethoveno so- sa tai pakelti be jokio matomo 

tą metų dirbau su buvusiu natų ciklą violenčelei ir forte- jėgos bei miklumo susilpnėji-
beigas, Kazimiera Bauras. Ona Berlyno Sterno konservatori- pijonui su Clevelando orkestro mo. Jei koks svyravimas ir į-

jos prof. Fr. Masbach. Tiek koncertmeisteriuGrudzinskas-, Birutė Kuklcris, jos prof. Fr. Masbach. Tiek koncertmeisteriu E. Silger-
Aidcna Rygėlis, Vladas Ba- trumpai apie mano studijų iš- šteinu. Kovo mėn. esu pakvie*
rius. Jonas Butkus, Viktoras orinius faktus. Daug gausesni stas skambinti Griego koncer-
Bnivicius. Eml. DziedcIE. AL yra vidiniai faktoriai, kurie tą su Clevelando Filharmoni-
jurKsaiu:, uay rurKsaius, pastoviai veikia kiekvieno ar- jos orkestru. Norėčiau sureng- 
Juozas Rygciis, Frankis Cesi- tįsto vystimosi ir brendimo ei- ti New Yorke Tow Hali reči- 
kas, Stanley Rybokas, Elena

vyko, tai buvo tiktai momen
tui, kas jokiu būdu ncsukliu- 
dė muzikos prasmei”. Toliau 
Julės VVolffers analizuodamas

tu pilna pagrindinię prasmię 
sąvoka visuose pasažuose ir 
oktavose. Jo techniški sugebė
jimai tarnavo muzikai, o ne 
pianistui. Iš to sekė geriausias 
išpildymas."

Prisimindamas Šopeno etiu
dus, recenzentas pažymi: “Pla
uktas atliko kiekvieną jų įgim
tu kilnumu, geru stiliumi ir 
puikiu tonu. Pedalių vartoji
mas suteikė puošnumo, gilu
mo ir meniško susiliejimo kur 
ir kada reikia”- Pabaigoj Ju
lės Wolffers išvardina: “Nauji 
klausytojui buvo keturi Gaide
lio dalykai: “Po lietaus”, 
“Nimfų šokis”. "Verpimo dai
na” ir “Lietuviškas šokk”, ku
riuos pianistas atliko lengvai 
ir grakščiai.”

Pabaltiečių d-jos nariai ir 
muzikos mėgėjai laukia lap
kričio 29 estų smuikininkės

nimų I k II dalys iki šiol jau 
yra susilaukusios 52 recenzijų 
lietuvių spaudoje. Knygos pk- 
moji dalE jau Eparduota, an
trosios dalies jau maža bėra 
leidykloje. Eleido “Lietuvių 
Dienų” leidykla Los Angeles

• Liet. Stud. Sąjungos cent
ro valdybos rėmuose veikia 
užsienio skyrius. JE šiak me
tais sudarytas iš Philadelphi- 
joje gyvenančių akademikų. 
Pirmininko — vedėjo parei
gos pavestos A. GečiauskuL 
kuris priklauso k centro val
dybai. Jo talkininkai yra: R. 
Binkytė, A. Lukas, P. Masalai- 
tis, L. Morkūnas.

• Kun. J. Svirnelis, mEijo- 
nierius Indijoje, vasario ar ko
vo mėn- atvyksta į Ameriką. 
Kas jam siunčia aukas, prašom 
geriau siųsti lietuvių salezie
čių įstaigon. Crown Point. In-į 
diana. Iš ten bus jos saugiau 
ir greičiau persiųstos Indijon.

• Antanas Mileris iš Kęar- 
; ny. N. J. šiomE dienomE už
sisakė “Darbininką”. A. Mile
ris yra Lietuvių šventojo Var
do ir Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centro narys, pri
klauso taip pat Liet Politikos 
Klubui ir kitom vietinėm drau
gijom. Aktyvas Sopulingosios 
Dievo Motinos lietuvių parapi
jos narys ir josios rėmėjas”.

e Joną Banį arba Antaną, 
sūn. Felikso ir Barboros Ga- 
gelytės - Banių, iš Utenos ap
skričio. prašo atsiliepti IJobe. 
94—19 86 Avė.. Woodhaven. 
N. Y., tel: VI 6 2126

baritono Teodors Brilts pasi 
gą. Koncertai, jų pasisekimai tali, bet nežinau, ar jis raitu bos. pusiausvyros ir kontrasto r°dyma Draugija kiek įmany-

Kukliauskas, Marijona Minai- ar nepasisekimai, kontaktas pakankamai pritarimo mūsų pavyzdį. Pažymėdamas. kad ta danui dirba pabaltiečių kultu-
ga ir kiti. Dėkojame ir Ignui su kitais ; menininkais, snsidu- kolonijoj. Tiek apie artimiau- sonata išnaudoja' instrumento rimams laimėjimams. 
Strutinskui už pagalbą ir Ma- mas su skirtingais estetiniais sius planus ateičiai — pasi- ir instrumentalisto sugebėji-
rijonai Minalgienei fr Emilijai principais ir skirtingomis pa- kalbėjimą baigė Andrius Kup- mus iki maksimumo, rašė: Lfetuvię etsfovi
Tuskicnei už auką virtuvei. O žūromis, visa tai gali būti ge- revičius. "Kuprevičius atliko Šedevrą komHm

pripažįsta kaip geriausią kūry
bos. pusiausvyros ir kontrasto Reikalinga lietuvių parapijos * 

klebonijai. Viskas modemiš- 
kai įtaisyta, darinis lengvas. 
atlyginimas geras, gyventi * 
kambarys patogus.

Rašyti Darbininko
Administracijai
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“Šikšnosparnis” Clevelando scenoje
Spalio 27 Chieagos lietuvių ~ti svetur sąlygų mes net- 

choro Pirmyn pamatytoji J. 
Sirausso operetė “Šikšnos
parnis” praėjo geru pasiseki
mu. Dirigento — režisoriaus 
muz. Kazio Steponavičiaus 
vadovaujamas kolektyvas pa
sirodė esąs ir pajėgus, ir dar
nus, ir darbštus, tad operetė 
ištisai buvo žiūrima su dėme
siu bei malonumu. Solistų 
roles dainavo Alg. Brazis 
(Gabriel von Eisenstein), O. 
Stephens (Rosa’Vda). Prauri- 
mė Krasauskaitė - Ragauskie
nė (Adelė-, A. Peškvs (Alfre
das), Alb. Snarskis (Dr. Fal- galinami toliau dirbti. 
ke), dr. C. Svenciskas (Blind), Reikia pastebėti, kad ope- 
J. Avelis (kalėiimo viršhrn- retės verstinė kalba galėtų 

ir geresnė, taisyklinges-

me.
Šio gražaus darbo pslaiky- 

. tojas ir rėrcėjas yra kiekvie
nas lietuvis, ci.iąs jo pa.iriū- 
rėti. Reikia pasidžiaugei, kad 
Clevelando lietuviai čia pasi
rodė jautrūs — jų prisirinko 
pilnutėlė erdvi slovėnų salė. 
Santariečiai studentai, suorga
nizavę Čikagos lietuvių cho
ro Pirmyn gastroles Clevelan- 
der atliko gražų ir naudingą 
darbą. Gražų clevel'hdiečiam 
lietuviam, naudingą svečiams, 
nes tuo jie paskatinami ir į-

Ltapt. L. 095 Denver 20, Colorad*

i-

Rudenio saulutei, — žinomo 
poeto žodžiais tariant, — be 
žaidžiant parke ant suolelio, 
nutarė ir ponas Toks ten nu
kaktu

Nusipirko dėžutę dažų, pa- 
rirašydkio ant lapo “dažytas 
šviežias” ir, nulingavo parkan, 
vi~as dažymo priemones pasi
brukęs po pažastim. Užrašą
padėjo ant suolo, dažus po 
suolu, o pats atsitūpė ant že
mės.

Neilg trukus, atėjo panelė.
Suknelė šviesi. Akbiės gaudė 

. tolius. Matyt, ko laukė. Pama- 
- čiusi ant suolo užrašą, kyšt 

pirštą prie jo, pabraukė, pasi
žiūrėjo ir sumišusi kreipėsi į 
poną Tokį:

— Kaip išveizdi tamstai? 
Man, regis, kad suolas nedažy
tas šviežiai

— Pataikei 
nas -Toks. — 
kad nedažytas
nusėdėtas, — parodė nykščiu, 
— ir, galbūt, tokių, kaip tams-

— pratarė po 
Iš visko aišku, 
naujai. Aure,

a

— Tai kam tas užrašas? — 
parodė rankute.

— Mat, kaip čia pasakius, 
mikčiojo ponas Toks. — Ma
tyt, tuo norėta pasakyti, kad 
dažai švieži, nesugedę-

kas šviežiai netepė, — protes
tavo panelė. , .

— Ant suolo ne, bet dėžėj,
— paspaudė savo argumentą 

' ponas Toks.
— Atleiskite, neužsileido pa

nelė, — bet tas užrašas per
spėja, kad negalima .sėstis, 
l es dažai švieži.

— Teisingai, — dėstė ponas

PARAPIUOS 50 METŲ SUKAKTIS
Mazeville, Pa. Netoli nuo 

Shenandoah ir Mahanoy City 
yra mažas angliakasių mieste
lis su lietuviška šv. Liudviko 
parapija, šios parapijos kleb. 
kun. Juozas Neverauskas, uo
liai ir rūpestingai pasiruošęs 
spalių 20 iškilmingai atšventė 
savo parapijos 50 metų sukak
tį. Ta proga vietiniai kunigai, 
parapiečiai ir svečiai dalyvavo 
iškilmingose pamaldose šv. 
Liudviko bažnyčioje, parapijas 
šventės minėjime ir pasivaiši- 
nime su turininga programa 
šv. Stepono parapijos salėje

-Shenandoah mieste.^ _•_

. Reikia pastebėti ir įvertinti, 
kad kr n. J. Neverauskas ypač 
uoliai ir gražiai išleido parapi-

PITTSBURGH, PA.

Toks. — Bet kuo aš čia dėtas,
jei žmonės bijo sėstis ant suo
lo, kai švieži dažai yra dėžėj. 
Nenori — nereikia. Tegul sto
vi stati! Pagaliau, keista ir 
man, ką bendro turi dažai su 
sėdėjimu? Dažas lieka dažu, o
sėdėjimas yra sėdėjimu. Kai
kas nori traukiny ar kitkur at 
sisėsti, mandagumo verčiamas, 
pasiteirauja gretimai pūpsan-
čio: “Ar neužimta?”

— Bet čia neužimta, tik už
rašas ant suolo.

— Nu tai kas?! — kvatojo
si plias Toks. — Jei kas už-
rašytų ant duonos “šviežiai 
kepta”, ar tamstelė atsisaky-
tum jos valgyti?

— Ne, — mikčiojo panelė,
— bet..-

— Matai, kaip pati maišais! 
sąvokose ir kitus vedi iš kant
rybės,—nerimavo ponas Toks. 
— Sumaišei sėdėjimą su da
žai.-; dėžutėje, ir kas iš to išė
jo? Sugadinai ir man malonią 
rudeninę nuotaiką!

Vyr. seržantas Jurgis Žilins
kas, pittsburghietis, kariuome
nės štabo Washingtone pasky
rimų, komandiruojamas atlikti 
specialų apmokymą armijos 
National Resources Conferen- 
ce daliniuose. Kursai tęsis vi
są lapkričio mėn. Melkjn In
stitute of Research in Oak- 
land, Pittsburghe.

Vyr. serž. J. Žilinskas tar
nauja n-sios armijos 339-me 
General Hospital vienete, ku
rio būstinė yra Pittsburghe. 
Jis kariuomenėj tarnauja apie 
16 metų. Pittsburghiečiam ge
rai pažįstamas savo lietuviška, 
veikia, kurioj aktyviai reiškės 
prieš įstodamas į kariuomenę. 
Pirmininkavo Baltai, Liet. Li
teratūros draugijai, talkino ra
dijo valandėlei iš WAM0 sto
ties Homesteade.

Jo ginklo draugai ir pitts- 
burghiečiai pažįstami linki pa
sisekimo ir laukia greit grįž
tant į savo dalinį. I. P.

jos jubiliejaus knygelę su tik
rai įdomia ir smulkia parapi
jos istorija. Pagal paduotas ži
nias, šv. Liudviko parapiją su
organizavo ir įsteigė kun. An
tanas Milukas 1907 metais. 
Bet jau 1871 metais šioje apy
linkėje gyveno gana didelis 
skaičius lietuvių, kurie eidavo 
mišių išklausyti į Shenandoah 
ir Mahanoy City-

Po kun. A. Miluko (1907— 
1908- šioje parapijoj klebona
vo: kun. S. Pautięįnius, kun. J. 
Tiškus, kun. A. Alauskas, kuįp. 
A. Degutis ir dabartiniu metu 
kun.. Juozas Neverauskas. Taip 
pat jubilejaųs knygelėje yra 
paminėta dar 18 kitų kunigų, 
kurie viena ar kita proga dir
bo šioje parapijoj.

Pereitais metais kun. J. Ne- 
verauskas pataisė ir perdažė 
bažnyčią ir kleboniją, taip 
šiandien'galima matyti klebo
no ir parapiečių didelį uolu
mą. Šia proga kunigai ir para- 
piečiai bei svečiai linki kun. 
J. Neverauskui ir jo parapijai 
daug Dievo palaimos. X. X.

kas Frank), J. Laurašonis v 
(rusu princas v Orlovsky). V. 
Švedaitė (Ida), J. Dambros 
(kalėjimo sargas Frosch). Dėl 
įvairių priežasčių choro . su
dėtis nebuvo pilna (nevisiems 
gyvenimo sąlygos palankios 
leistis į tolimesnę kelionę), 
bet klausytojas, neturėdamas 
pilno choro dainavimo Įspū
džio, spragu nebejautė. Akom-^. 
panavo J. švedas su 12 asme
nų orkestru, sudarytu iš Cle- 
velando simfoninio orkestro 
narių (pirmuoju smuiku grojo 
mūsų Vyt. Kušleika). Vietoj 
programoj skelbtu trijų šokė
jų tepasirodė vienTitelė Ir. 
Protas, talkinamas vietinio 
“baletmeisterio” Johansono, 
apsitaisiusio Čiurlionio an
samblio inrastiniais tautiniais 
vyrų drabužiais (!). Techninė 
pagalba taip pat skolinta — 
akt. P. Maželio.

Žinoma, norėtieji oneretės 
pastatyma galės pakritikuoti, 
ras jam ką prikišti ir 
čia reikia atsiminti, 
statvto’ai kurių nors 
signalinių pretenzijų
Ju darbas — daugiausia dai
nos meilės ir pasiaukojimo 
vaisius. Šiuo savo bmožu jie 
ir yra mums brangiausi nes 
profesionalų teatrams išlaiką

t.t.. bet
Kad ios 

'profe- 
neturi.

Kristaus Karaliaus
• šventėj minėjimas
įvyko spalio 27. Į pamaldas 

šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je orgahizuotai su savo vėlia
vomis atvyko ateitininkai ir 
skautai. Dienai skirtą pamoks
lą pasakė kun. Goldikovskis. 
Maloni staigmena — pamaldų 
metu giedojo chicagiškiai 
svečiai sol. Alg. Brazis ir O. 
Stephens - Steponavičienė.

Minėjimą salele savo žo
džiu pradėjo ALRK Federaci
jos skyriaus pirm. P. Kliorys. 
Programą atliko J. Kazėno 
Ąžuolų oktetas su solistu Ka
minsku, mergaitės ateitinin
kės davė D. Prikockytės su- 
darvta montažą, jaunasis Al- 
kaitis, savo sesers - Audronės 
pianinu palydimas, pagrojo 
smuiku. Programa pranešinė
jo J. Gailiušytė. Minėjimą se
kė pilna salė žmonių.

— LituanrstTię vysk. Va- |t 
l*-čia»j* mokykla lanko 159 t 
mokiniu. Deia. nevisi. _kurie -1 
galėtu ir turėtu lankvti. Mo- » 
kvkla lauki" i*- ’n. šiemet dė- ► 
sto 
nė 
gio

šie mokvtojai: Astrauskie- 
ir Tamniion’enė (šv. Jur- 
rriokvkloie po normalių 

(Nukelta i 7 ps].)

:<

Ponas Toks pašoko nuo že
mės, pasiėmė savo užrašą, iš 
po suolo ištraukė dažus ir ei
damas namo juokėsi:

— Norint, galima gražiai i • 
kultūringai praleisti laiką par
ke. pasišnekėti su maloniu su
tvėrimu, neinant nė į šokius 
kur dar reikia mokėti ir pi
nigą.

NEW HAVEN, CONN.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

Šv. - Kazimiero 
parapijos vakarienė su link

sma programa ruošiama lap
kričio 3 d. 6 v. v. 339 Greene 
St. Kviečiami visi pasivaišin
ti, o jaunimas dargi ir pasi
šokti.

šokėjai televizijoj
Skautų tautinių šokių gru

pė buvo pakviesta spalio 20 
vakare pašokti kubilą per 
WNHC—TV. Šokiai pavyko 
puikiai ir buvo matomi 8 ka
nalu.

Skautai
pradėjo rinkti drabužius ir 

prašo pristatyti į parapijos 
salę arba paskambinti telefo- 

H, W. FEMALE . nu MA 4-8085.

CHICAGO ILLINOIS

STENO-TYPIST
■ Light dietation reųuired 

Accurate typing 
Good salary
5 Day week

Paid hospitaUzatton program 
Escellent woridng coodttfon*.

Ar. Vokietaitis, 
dainininkas, laimėjęs pirmą 

vietą Arthur Godfrey talentų 
programoj, pakviestas kas
dien dc l .joti CBS radijo sto
ties. Jis visiem prisipažįsta 
esąs lietuvis ir savo pavardės 
nekaitalioja^ kaip daugelis 
kad daro. NewhavenWai sa* 
vo baritonui id tai reiikia pa-

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

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė. >
Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

>:•

FOTO STUDIJA
. :Pį GAUBYS, savininkas

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

85—27 88th S». Woodhav»n 21, N. Y

•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tol.: VI 6-2164

35th mnEBSUY CELEB BJIIONI 340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y.
Tei.: APplegate 7-0349

THIS CELEBRATION IS FOR EVERYONE Su didele nuolaida parduodami

„VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai- bei 
vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

f
§3

,po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Oftivr H.rttm f„r YOI’R

ATSIGAIVINIMO HE* 
ŽODYJE IR DAINOJE. 

DABNL

ST. ANTHONY SAVINGS Oct M fhrough Ocf. 37sf

019 SHIOS/
Męs St. Anthony Ssvings didžniojr>inčs 35 nvtų 
atsiektais darbais, aprūpinant savo apylinkę s;iu 
gia. patikima bei našia vieta taupymui, la-ka 
pasitikėjimu mumis nvs nuolat -Kistomo geres
niu patarnavimu bei įgaunant daugiau vietos. 
Sis jubiliejus yra proga išręiriAti n.ūsų įverti
nimą klijentams. draugams bet kaimvnams. 
Nuoširdžiai kviečiame jus visus kartu Švęsti SI 
juhiliehj.

^reasure Chest 
of 200 PRIZES

Šios grąžtus ir naudingos dovanos bus at'duotos 
absoliučiai

:k s

veltai. Kelios ju čia yra parodytos.
■ . Siu dovanų, jei Jūsų raktas
ry * ..^statyta koridoriuj.
h, ik savo laime. Gal Jūsų raktas 
■ė -J. nč u i skrynios spyną

COME IN 
GETYOUR
KEY\

ŠATE LUTE

FRff TO NEVY S A VERS
OF ONLT OR MORE

Nejsivalzdavot parkerio su tiek 
rašymo įmantrybių. Kiekvie
nas. atidarąs $10.00 ar daugiau 
sąskaitą gaus Sį puikų raS ■ 
m i įrankį absoliučia) veltui; 
taip pat. kurs prie santaupų 
pridės Šią sumą.

IS THE TIME TO SAVE
Jū«ų iižrtarbią St. Anthony SavlnK« yra 
d>bnr r’f't.—n'- -k -
bnr. nęlntik. Tnvratųok savo pinigu*, k id 
Jir .Inmn nežtų Alandlęn naudos. Taupyk 
r<«%Ularla> tiem* dulktam*. Kurių Imi.k. i* 
evri’nlmn. ir eventualiam užMtikt inlmui

St Anthony Stringa |gi- 
tint Jin

■pdrauntti*
terrr.:nu«»tus

fndčliu*.
Pi*; t <»i rauk

apie A| ttnny. 
m<> planų 
AiandienON FREFAIB 

SAVIEM

ST. ANTHONY SAVINCS

BANGA TELEVISION SERVICE @

S 
£3

GARANTUOTAI TAISOMA:
• TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO. 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

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

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak

S? $•5

WHDEse
HHBDEHl

TOS-01S1
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Krepšininkai pradeda sezoną

LAK krepšinio komanda 
šeštadienį pradeda 1957-58 
metų pirmenybių sezoną. Mū
siškiai ir. šiais metais dalyvau
ja E. D. YMCA lygoje, kurio
je su pertraukomis yra jau 

nuo 1949 metų, šį kartą vado
vas Birutis, atrodo, išleis žais
ti šiuos žaidikus; Bačanskas 
I, Bačanskas II, čilčius, Dauk- 

( ša, Kidžius, Kuryla, Davis, 
Vyšnius, Šlepetys ir tur būt 
jau pasveikusį Keskcnį. Pir
mosiose rungtynėse šeštadie-

ekipą 7 vai. vak. Kadangi mū
siškiai vis tik žada dalyvauti 
Chicagoje įvykstančiame jubi
liejiniame turnyre, tai sekan
čio šeštadienio rungtynės gali 
būti nukeltos į antradienį. Be
je, prieš kelis metus atletams 
irgi panašiai buvo: trečiadie- Feketė H, Remėza, Casey^ 

Gražys. Po pertraukos žaidęs 
Remėza pasiekė net tris įvar
čius, o Wells ir Butrimas pri
dėjo dar po vieną. Nors ir 
laimėta, bet per daug džiaug
tis nebūta ko. Visai silpnas 
priešininkas nepareikalavo iš 
mūsiškių per didėlio jūšįkaų- 
pinid. Bent sekantį šeštadie
nį prieš Eintrachtą, 
Ovai aikštėje, tokiu 
neką pešime. Šiaip jau visa
dos stiprus Netvarkas, ' šiais 
metais visai nusilpęs, tikriau
siai. galę sezono su, oberlyga 
gaus atsisveikinti. Bendrai 
r.Ugtynės buvd nelygaus for
mato. Priešininkas sudarė liū
dną vaizdą. Gaila buvo matyti 
mūsų Jokūbaitį jų eilėse žai-

nį žaidę pirmenybių rungty
nes Brooklyne, jau tą patį 
šeštadienį išskrido Chicagon, 
kur dalyvavo žaidynėse ir... 
gavo pylos jau pirmosiose 
rungtynėse.

LSK pagaliau laimėjo
Pagaliau atsiduso mūsų 

i sporto f^anatikaf. LSK pirmoji 
futbolo vienuolikė pelnė pir
mąjį šio sezono laimėjimą, Ne- 
wark SC buvo supliektas 5:0. 
LSK žaidė šiuo sąstatu:

ELIZA8ETH, N. J.

Antanas Murauskas įstojo į 
šv. Pranciškaus vilauoiyną 
Kennebunkport, Me., ir pasi
rinko vardą brolis Giles. Jis 
prieš porą metų baigė šv. Pet
ro ir Povilo parapijos mokyk
lą. Broliukui linkime geriau
sios kloties žengiant šv. Pran
ciškaus keliais. Par. klebonas 
kun. M. Kemežis į įvilktu ves 
nuvežė tėvus ir pats dalyvavo

šv. Vardo draugijų viešoje
eisenoje ir šiais metais mūsų 
parapija puikiai pasižymėjo. 
Klebeno rūpesčiu ir jam pa
čiam vadovaujant iš 25 vyrų 
buvo padarytas įspūdingas kry
žius,* kuris ėjo pačioje eisenos 
pradžioje. Vyrai turėjo aukš
tas šilkines skrybėles. Taip 
pat visus stebino ir orkestras, 
pasipuošęs aristokratiškų in
dėnų papuošalais. Nuotraukas 
įsidėjo vietinė spauda ir pažy
mėjo, kad tai mūsų parapijos 
grupės papuošalas šalia įspū
dingo kryžiaus.

Kun. J. Tamulionis paskuti 
Lę savaitę talkininkauja para 
pijos kunigams.

Juza Rudzitier.ė, gyvenusi 
754 Grier Avė., mirė spalio 
28, 4 v. ryto savo bute. Palai
dota trečiadienį, spalio 30 d., 
iš šv. Petro ir Povilo bažny
čios Gertrūdos kapinėse. Rp.

GREIČIAUSI, vokiečių < pašti
ninkai — Bnrgbacher irShul- 
ze, nuėję 7^ rriii. per 1:45 mi
nutes.

O’Brien;' Mūrphy, Mileris; 
Wė!ls, Arėhs, Rėdy; Butrimas,

Astoria 
žaidimu

Sekanti sekmaditiii LSK abi 
ekipos keliauja pas Eintrach- 
tą. Pirmoji pereitą sezoną su
žaidė 2:2 ir laimėjo 2:1. Re
zervinės pradeda 1 vai. o pir
mosios 2:45.

P. TautvaiŠa latmšįčt Hiitiois 
ję“Opėn” pirmenybes Chica- 
goje, sausa pasekmė 7-0! Var- 

' žėsi 44 dalyviai, kurių tarpe 
buvo 4 meisteriai (All Sand
rin, J. Tums, C. HeiA i ir Po
vilas Tautvaiša), 17 ekspertų.

Stalo teniso turnyras
Kitą šeštadienį, lapkričio 9, 

Apreiškimo par. salėje bus 
pravestas stalo teniso turny
ras. Šiame turnyre gali daly
vauti visi lietuviai tenisinin 
kai. Dalyviai gali registruotis 
pas Rytų Apygardos Fasko, 
stalo teniso vadovą J. Lapur- 
ką VI 9 1918. Turnyras prave
damas vieno minuso sistema 
ir bus baigtas tą pačią dieną.

LSK rudens balius
Tą patį šeštadienį, tuoj po 

stalo teniso turnyro. Apreiški
mo par. salėje įvyksta meti
nis LSK rundens balius — 
vakaras. Baliai visados pa
sižymėdavo rinktine publi
ka. Ir šį kartą baliuje daly
vausiančių skaičius numato
mas nemažas, ypač kai tiki
masi susilaukti svečių — sta
lo tenisininkų iš kitų vietovių.

Atletas

RESTAURANTS

ro“stfeito” p-bes suplauktų 
tiek stiprių pajėgų ir dar re
tesnis įvykis, kad tokios p-be- 
se laimėtojas įveiktų visus 
savo oponentus “sausai”. 
Prieš Tautvaišą suklupo visi, 
pradedant čikagiečiu John-
son,
dianos Kostič, Farkas, Chio, 
St. Louis ekspertas Ragan iš 
Chicagos, meisteris All Sand- 
rln, vengras Weinberg, nese-

Open”nai laimėjęs S. Paul 
p-bes 7-0 ir dar čikagietis 
ekspertas Manner.
bių pasekmės: 1. P. Tautvai- 
ša 7-0, 
Angelo 
Henin, 
ger po 
po 4 į 2
r2n ir latvis

Pirmeny-

I' view” turnyro partijoje, rašo 
■ janj: “congratulate you on 

your ųuick and easy win. I 
wa$ hopelessly outclassed”.

P. Vaitonio partija iš Kana
dos pirmenybių su antras vie
tos laimėtoju Gezą Fuster 
(buv. Vengrijos meisteris). 
Šios partijos užbaigą Vaitonis 
sulošė meistriškai, jo pėsti
ninkų ėjimai įsidėmėtini! Bal
ti — Fuster, juodi — Vaito
nis. Nepriimto valdovės gam
bito partija. 1. d4 Ži6 2. c4 
eo 3. Že3 d5 4. Rg5 Re7 5. e3 
Žbd7 6. Vc2 0-0 7. c;d ė:d 8. 
Žf3 c6 9. Rd3 Be8 10. 0-0 Žf8

! 11. Bf-Bl g6 12. b4
Rh4 Žg7 14. b5 Žd7 

’ B:e7 16. Bei Be6 17.
18, Bc2 Žb6 19. b;c6
Rb5 BeT-21. Rd3 Re6 22. a4 
Žd6 23. Žd2 Bac8~24. ~£acl 
Žb-c4 25. R:Ž Ž:Ž 26. Ž;Ž 
B;Ž 27. Žb5 Va5! 28. h3 a6 ! 
29. Žd6 B:B 30. B:B B;B 31. 
V:B b5! 32. a:b a;b5 33. Kh2 
Vb6 34. Vc5 V;V 35. d:V 
36. Žb5 b3 37. Ža3 Kf8 38. 
h5 39. f3 h:g 40. h:g c-2 
Kg2 f5 42. g5 f4 43. e4 d4 
Kf2 Ra2 45. c6 Ke7 46. e5 bf 
(V) ir balti pasidavė.

Vaitonis

žeo 13. 
15. R:e7 
Vb3 Že8 
B:c6 20.

b4

44.

/ REDEMPTORIST 
PILGRIMAGE TOUR

Miralulous Shrine and Bas-to
ilica of Our Mother of Perpet- 
ual Help Boston Mass. Nov. 
9—10—11 also tour of Lex- 
inytoit, Concord d Piymcuai 
December 8th Pilgrimage to 
ionib of Ven. Bisfiop i\eu- 
mann C. SS. R. D. D. Pnila. 
Pa.

Pilgrimage Director 
173 iš 3id Sti New Y oi k 9,

New Ycrk

(Bųiefit of Redemptorist 
Missions) Poor Sculs Novena 
Book Free On Reąuest Red- 
emptoiist Purgatorian Society 
Eleven High Mastės Daily

kitę "Aidus" 680 
i\ve. iirooklyri 21, N.

RELIGIOUS GOODS

HKARING AID
ThaPs changing
peopla^minds

Yes,thousaodsof 
hard-of-hearint 

t--H. Pe°Pl® whoį' wouldn’t think of
> wearing a hearing 

aid before... aretoday enjoying 
the thrill of better hearing with 

( Zenith’s miniature. fuli-pow- 
ered “Diplomai” Why? It’s so 
tir.y and iacor.spicuous, ycu | 
hardiy know you’re uearing a | 
hearing aid ai ail. Worn er.tirely 
at-the-ear! No dangiing cords! 
Bestofall. .youpayonlyS125.

/ And listen to this! Zenith backs 
you witha 10-Day Money-Back 
Guarantee, l-Year Warranty 
and 5-Year Service Plan. Other 
brilliant 4-or 5-trajnsistor Zenith 
tnodeisfromS50toSI75. Come | 

~'~in::.of'phon'c'fGT--freeJhonie Ž 
i demonstralion today. Easy I 
H terms. , Šį

l -tV THE Royalty of
I HEAR1.-1G AIDS

AITCHISON «. COMPANY
■ 655 MADISON AVĖ.
| FC-r. 6O-h St.'
| TEMPLETON 8 2:53
I 433 5th Avė. <At 41st St.)

MUrr.iy Hill 2 5522
I (2) Convenient Locaticns

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

REAL ESTĄTE

Glen Cove S27JM
RANCH HOMES

Custom built at development prte- 
es 3—5 bedrms., 2 and 3 baths, 
playroom, 2-car garage, % aere 
vvooded plot. In Catholic area.

New Woods Estates
Dij-ections: North on Glen Cove 
Rd. into Glen Cove: right on 
School St., left on Dovis Lane, 
left on New Wooc(s Rd. Phone: 
ORiole 6-1228.

IN BEAUTIFUL 
PORTCHESTER, N. Y.

8 rms._excelL condition, ter- 
race, w stone fireplace. Good 
location. $23,500. Near Cath. 
church and schooL Owner. 
WE 9-1341.

2. Weinberg 6-1. 3.
Sandrin 5įA, toliau 

Kostič, Manner, Buer- 
5, Carr ir Calhamer 
meisteriai All Sand- 

J. Tums su ki-
tąįs po 4 tąškuš.. .. , ...

Bostono tarpklubinėse So. 
Bostono lietuvių piliečių d--jos 
pirmoji šachmatų komanda 
šeštadienį, spalių 26 d. įvei
kė Brandeis universitetą 3’Z>- 
lį/2- žaidė: Gediminas švei- 

- kauskas .1, Kazys Merkis 1, 
1 Andrius Keturakis. Algiman

tas Ivaška 1 ir Jonas Starins- 
kas įĄ. Spalių 25 d. lietuvių 
antroji su Boston College bai- 
^ė lygiomis 2į/2-2į4. Žaidė. P. 
Kantautas 1, Alg. Ivaška (ko
mandos kapitonas) 1, Ged. 
Kuodis, dr. J. Petronis ir Ed. 
Spirauskas v>.

Boston Sunday Globė, spa
lio 20, šachmatų skyriuje mi
nėjo Merkį su tokiu įvardi
nimu: “Kazys Merkis, South 
Boston, one of America’s 
premier correspondence play- 
efs...”

. Ru^seli Chauv.snet, Mary- 
lando ekspertas, pasiduoda
mas K. Merkiui 22 me ėjime

STALO TENISO
PIRMENYBES

G. Fuster 
(padėtis po 31. V:c2>

CATHOLIC SCHOOL

i Eat In a good reataurant more often and—bring your family too—The ? 
į restaurants liated below are recommended to Individuala—societiea—church = 
• groups—businesa organlzatlcne—labor uniona, ttc.. as- aervlng excellent food = 
? at reasonable pricea. For the very beat in all typea of foods refer to thls = 
š column regularly. =

at it>ian*'*:ir:*i*>ivrm:!*<ietva"t'i*'*itnan»i*:tiiai:ai'antiitiirit>:tt’in*H»:aiiai<int<iauai:si'*:r.ia><t6«iiaiia>it<itiiana.''

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

STEAKS—CHOPS—SEAFOOD—LUNCHEON—FAMILY DINNERS 
CHARCOAL GRILL—COMMUTERS BAR—ACCOMMODATIONS FOR 

Weddings—Cotnmunion Breakfaets—Banųueta—Special Gatherlng* 
AIR CONDITIONED RJCSERVATIONS ST 3-9210

^Ouality arui Quantity Alway^f

NEW BRONXWOOD 1NN.
CATERING TO WEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 

Ralph and Lucille Pono, Mgr. OL 4-2400
3821 Bronxwood Ave„ 2 blocks East Whlte Plaim Road at 220 SL

Wakefield Casino

CATERING WEDDINGS k BANQUETS
Fully air-conditioned, ultra modom, private banquet rooms; am pi e 

parklng facilities. Convenient to Transportation. Capacity 800.
**Let ui ptai your affair, the pleasure to yours, work ours"

JACK FUSARO. Mgr.

0PENING 0F
THE CATHOLIC SHOP 

of Brookiyn

7513—Third Avė. (near 75th 
Brookly.i, N. Y;

RELIGIOUŠ GIFTS

Discount on Crib Sets to 
No v. 15th

Cli the Third Avė. Bv.s Line 
,Near 4ih’ Avė. Subvay 
Turs. to Sat. 10:30 AM 

to 9 PM

H. W. FEMALE

THE COLLEGE OF ST. ROSE
432 W ėst e m Avė., Albany, N. Y.

Av.ards MA. M3, MS m education; j 7-1726. 
BA. BS. BS. in education degrėes. 
Registration dates: Und^rgraduate 
division for day and resident stu
dents Sept. 16 and 17; Classcs hegin 
Sept. 18. Evening ses ions for men 
and wcmen Sept. 9, 10 and 11 from ' 
7 to 9 p. m. Classes begin Sept. 23. 
Graduate division Sept. 9. 10 and 11 
from 2 to 4 p. m. and 7 to 9 p. m.; Į

FURNITURE

IF YOU NEšD FURNITURE
Buy direct - from national factpries 
thru Winston Agency, factory 
reprs., at vvholesale 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.

REAL ESTATE

St. Eugene*! parish
Bronzville — Vic. Yonkers 6- 
bedrooms. Convenient to stat- 
ion and Schools. Asking — 
$26,500- Phone DE 7-6608.

PROGA
Reikalingos moterys retkarčiais ar 
visam 4 laikui' —' jaunesnės nei 50 
metų; pardavinėti vaikų apdarams. 
Galima tai daryti savo apylinkėje 
komiso pagrindu. Automobilis bū- 

: tinybės. FLushing 3-1593.

IN BEAUTIFUL L L LOCATION 
Little Neck, Vic. Col. C. H. 3 Ige. 
bedrms, mod. kitehen, dinette, Piv. 
rm., din. rm., recr. nn,; extras. 
Near Cath. church and school. 
$26,500. HU 7-6718.

H. W. AGENCIES

RYE -
Capable Woman

Aid with semi-invalid; some 
housework; drivers license • 

: helpful. Sleep-in or out. Rec- ;
ent references. Pleasant home. 
Write 78 Central Avė., or Rye

MASSAPEQUA 
BUILDERS 
CLOSEOUT

Galima tuoj užimti t 
įmokėti $2200 

30 metų FHA mortgiėius
Plytinis, 7 ir pusės kamb., 2 
pusė vonios, pilnas beismentas,

kamb. 
gatvės 
ir jau

ir

Oūiniri’š Dotnestic Agency
Excellent sleep in jobs avail- 
lable. Call Mis. Quinn, HAmil* 
ton 7-2940.

HOCSEVVORKER—COOK 
Steady, Queens, L L PI 7-2611 
Experienced, sleep, in reliable, rec- 
ent references, own room, bath & ( 

TV 3 in family, good salary.

pėdtj mahogany rekreacinis 
Gražiai išvestos ir išpiltos 
su šaligatviais ir kraštais 
išmokėtas.

TIK $19,200
Rockne Avė. ir Violet 

Massapeųua

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

sl

RESTAURANTS

Fasko rytų sporto apygarda 
praneša, kad lapkričio 9-10 d. 
New Yorkas praveda indivi
dualinį stalo teniso turnyrą. 
Kviečiami dalyvauti stalo te
nisininkai visos - apygardos 
klubų bei nepriklausą klu
bams, bet registruoti Faske. 
Dalyvaujama vyrų, moterų ir 
jaunių klasėse. Pirmųjų vietų 
nugalėtojams skiriamos dova
nos. Registracijos mokestis 
$1.00. Registravimosi ir smul
kesnės informacijos gaunamos 
pas apygardos sekr. J. Kepenį, 
360 Palmetto St., Brookiyn 27, 
N. Y. Tel. VA 1-3247 iki š. m. 
lapkričio mėn. 1 d.

Rytų Sporto Apygarda

GWYNEDO-MERCY JUNIOR COLLEGE, Gwynedd Vaiky, Pa.; 
Sisters of Mercy; Mother Mary- Bernard, Preridcnt; Sister Mary 
Gregcry, Dean; 156 Studcnts; Tuition $100; Room and Board 
$1.000-$l,200.

Directipns: Southern State Pkwy. 
to Exit 30 (Broadivay). Right on 
Broadway about 300 ft. to Linden 
St. proceed east 1 m. to Rockne 
Avė., right 2 blocks to model. Or: 
Sunrise Hgu-y. to Boadway (Masa- 

pequa) tum left into Broadway 
for about 1 mile to Linden St. 
Right on Linden St. for 1 m. to i 
Rockne Av. Right on Rockne Av., į 
2 blocks to model. PY 8-9633.

ST 4-5461.

RESTAURANT
324 East 57th Street, N. Y. 

Finest Swedish

Smorgasbord
LUNCHEON 
COCTAILS 

D I N N E R 
OPEN 

EVERY DAY

ORATORY SCHOOL, Catholic Preparatory for Boys, 14 Bedford 
Road, Summit, N. J. CRcstview 3-1085. Accredited all Sports. Priests 
and Laymen; Rev. John J. Bain, Principal; 200 Students. 8th G radę 
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 Students. B A. Degree Day summer Session. Tuition 
$450, Board $850 — Fee all students $100 plūs.

DUCHESNE RESIDENCE SCHOOL 1 East 91 St., N. Y. C. SAcra- 
mento 2-4745. Rgligious of the Sacrėd Heart. Mother Margret Sheot 
Pres. 35 Studentą. Regular Liberai Arts course plūs specialized vo- 
cational training — Junior College training. $2100.

LADY CLIFF COLLEGE. Highland Fa lis, N. Y. Franciscan Sisters, 
Sister M. Jane Thomas, President. Sister M. Immaculata Dgan — 
B. A. Degree, 175 Studentą, Day and Boarding — Tuition $450. 
Room and Board $750. Address Registrar or phone Highland Falls 
6-2060.

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ 
IR IU ŠEIMOS 

MICHIGAN FARM SŪRIS 
Fountain, Michigan

Cleveland, Ohio
(Atkelta iš 6 psl.)

pamokų), St. Stasienė (šešta
dieninėje), Augustinavičienė, 
Kavaliūnienė, KavaMūnas ir 
Žilionis (ketvirtadieninėje).
Vedėjas — J. Žilionis.

— Spalio 22 mirė Jurgis 
Bindokat, senosios imigraci
jos lietuvis, sulaukęs 77 me-
tų amžiaus. Palaidotas spalio 
26 Kalvarijos kapuose. Buvo 
gailestingos širdies ir linkęs 
padėti. Tokios jo pagalbos 
pradžioje susilaukė ir kelias 
lietuvių tremtinių šeimos.

StP

GEORGIAN COURT COLLEGE. Lakewood, N. J. Sisters of Mercy, 
Mother Marie Anna, President. Sister Mary Giovaniū Dean . 250 
Students. A. B., B. S. Degrees. Day and Boarding. Tuition $550. 
Board and Room $800. Address Secretary or phone LAkewood, 
(NJ.) 6-0M&

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

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

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

Vocations
SISTERS OF MISMHCORDIA WORKS OF MEBCY 

IN HOSPITALS AND IN SOCIAL SERVICE.
Generous souls who wish to devote thetr lives to the service of 

God are Invited to write to: 
REVEREND MOTHER ST. OLIVER 

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

DAUGHTERS OF ST. PAUL 
Mtoedonaries of the Catholic Editfon

(Press — Radio — Cinemai
Girto, who deslre to spread the word of God by writlng, printing, 

illustrating and distributlng Catholic Lltcrature and are 
interested in doing sočiai work. WHte for f urtttr Information to

Aptarnavlmui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenae, Maspeth, N. Y. TeL TW 4-N87

VICTOR ABEC0NAS
351 Park Street, New Britain, C«nn. TeL BA 9-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
:■ 634 N. Denison Street, Baltlmorc, Md. Tel. Longwood 6-2622 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, įlydė Park, Mass. TeL Hyde Park 3-3975 

GEORGE GALONAS 
14M Canlff, Detrolt, Mich.

STANLEY METRICK
1804 W. 47th SL, Chlcago, UI.

JOHN SHURNA
5413 So. Albany, CMcago, III. TeL GroTehUI 6-7733

ALLAN STEIFART

TeL T. a 3-786J

Tel. Yanto 7-6393



iiSOllS BOSTON. M8SS.

ŽINIOS

Kan. J. Končius, 
Balio pirmin/.ikas, pakviestas 
American Immigration Conf- 
erence direktoriumi. (įstaiga 
yra 509 Madison Avė., New 
York 22, N. Y.)

Su dali. K. Žoromskiu 
Chicagos Art Instituto paveik
slų pardavimo galerija trečius 
metus iš eilės sudaro sutarti 
parduoti jo paveikslus. Ir šį 
rudenį, nežiūrint, kad jis visi 

.metai gyvena New Yorke, su
tartis vėl pratęsta. Paveikslai 
į galeriją priimami tik per ju- 
ry komisiją.

LB Kultūros Taryba 
buvo sumaniusi surengti kom
pozitoriaus Viktoro K. Banai
čio kūrinių koncertą lapkričio 
17. Dabar pranešama, 
koncertas neįvyks, nes 
menininkai nepajėgia 
trumoą laiką pasirengti 
pozitorįaus kūrinių. išpildy
mui. Be to,. buvo manyta su
rengti koncertą, kuris padėtų 
telkti lėšas V. K. Banaičio 
kūriniams išleisti, bet New 
Yorko lietuvių publikai -to
kiais koncertais nesidomint, 
atsisakyta nuo jo rengimo. Lė
šos V. K. Banaičio kūriniams 
leisti bus telkiamos kitais bū
dais.

lunuomojami
5 kambariai su apšildymu. 
Skambanti: ST 2-1454.

kad 
mūsų 

per 
kom-

(atkelta iš 3 p.)
duoti. Skaudžią Lietuvos —že
mės kryžių ir smūtkelių —dai
lę savo kūriniuose atvaizduos 
menininkė Merker - Vitkaus
kaitė. A

Tautiečiai yra prašomi įsigy
ti parodos bilietus pas Lietu
vių Moterų Atstovybės klubo 
nares, Jokūbaičio (anksčiau 
Strumskio) gėrimų krautuvėje 
ir Ginkų saldainių parduotu
vėje. Šitokiu būdu įsigyti bi
lietai atneša klubui pelną. nes--------
parodos kasoje pirkti bilietai 
nueina jau inebe mūsų moterų 
naudai

Parodos proga įvyks priėmi
mas pas New Yorko miesto 
burmistrą Wagnerį. Lietuvių 
Atstovybės klubo 
drauge su
tautiniuose drabužiui 
kviestos šiame pobūvyje daly
vauti.

moterys 
viena lietuvaite 

yra pa-

r Sekmadienį, lapkričio 10, 1 
vai. p. p. parodos metu bus 
l'.:tuviška programa,
kurios metu kalbės Liet. gen. 

konsulas J. Budrys ir prel. J. 
Balkūnas, pasirodys J. Matulai
tienės šokėjų grupė, p. Kybar
tienės vadovaujamas vaikų an
samblis ir Brookljno operetės 
choras, diriguojamas K. Cibo. 
Taip pat parodos metu bus ir 
vaikų paradas, kurį praves M. 
Žukauskienė.

Visuomenė yra maloniai pra
šoma kuo gausinčiau dalyvau
ti parodoje. Lietuvės moterys 
yra labai reikalingos savo tau
tiečių paramos šiame gražiame 
darhs.

Dū.utė Paškevičiūtė

NAUJA STUDENTŲ 
ATEITININKŲ VALDYBA

Spalio 4 pas Sabalius įvyku
siame susirinkime New Yorko 
studentai ateitininkai vėl pra
dėjo dirbti po ilgų vasaros 
atostogų. Išrinkta nauja valdy- spalio 12 gimė sūnus, kuriam 
ba. kuri pasiskirstė pareigom: duotas vardas Jonas Algirdas. 
Alfonsas Dzikas — pirm., Jo
nas Strimaitis—vicepirm. Lai
ma Bulvičiūtė — sekr. Dalila 
Mockaoetrytė — ižd. Regina 
Krarickaitė — soc. reikalų ve
dėja ir Teresė Masionytė —

- korespondentė.
Svarbiausias valdybos užda

vinys yra priimti SAS valdybų 
suvažiavimą Padėkos dieną, 
lapkričio 28. Posėdžiai ir link* 
smavakaris įvyks Angelų Kara
lienės parapijos salėje. Smul
kesnė dienotvarkė bus paskel
bta vėliau.

New Yorko draugovei taipgi 
pavesta surasti vietą žiemos ' 
stovyklai, kuri turi įvykti per ; 
Kalėdų atostogas. Valdyba ; 
šiuo reikalu jau rūpinasi.

Šiais metais draugovė pa- : 
. daugėjo dviem nariais iš toli- : 

mesniu vietovių: Dalila Mocka- 
petrytė iš Bostono ir Algiu 
Šauliu iš Patersono.

Jonė Žaukauskaifė 
J. Strauss

nuo ketvirtadienio iki sekma
dienio kalbės New Yorke ir 
Brcoklyne už Robert Christen- 
berry, kuris kandidatuoja į 
New Yorko miesto burmist
rus.

ŠV. PETRO parapijos jaunuoliu orkestras Amerikos Legiono parade, Atlantic City, N. J. rugsė
jo 16, 1957- Kartu su JAV vėliava orkestras neša ir Lietuvos vėliava.

Tavy susirinkimas
Bostono šeštadieninės litua

nistikos mokyklos mokinių tė
vų susirinkimas šaukiamas 
lapkričio 2 d. 7 vai. vak. šv. 
Petro parapijos pobažnytlnėje 
salėje.

Mėnesio pamaldos
Šv. Petro par. CYO draugi

jos nariai lapkričio 3 d. 11:30 
vai. ryto dalyvaus šv. Mišiose 
ir bendrai priims šv. Komuni
ją. Po pamaldų parapijos salė
je bus pusryčiai. Gi 6 vai. 
vak. jie dalyvaus Bostono 
CYO rengiamoje šv. Valando
je šv. Antano šventovėje Bos- 
tone.—. j-.

BARASKVIČIUS ir SONin 
F U N K R A L U O M

254 W. Broadway 
South Boston. Mass 

JOSEPH BARACEVttlUi 
Laidotuvių Direktorių*
TsL ANdrmv 8-2590

VAITKUS ■
; r UNBBA L H O M B;

197 Webster Avenue 
PRANAS WATTKUb 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
Cambridge. Masa.

NOTAB Y PUBUC
siena to naktį

Nauja modernttka koplyčia Ser-. 
menims dykai. Aptarnauja Cam- • 
bridge Jr Bostono kolonija* fe- 
miansiomis kainomis, kainos tai 

pačio* ir t kitus miestus.
į Beteis ia^ktte: TsL TB

§v. Petro parapijos bažny
čioje pakrikštyti: |

Spalio mėn. 12 d. William 
Zuzevičiaus ir Jozefinos Pleka- 
vičiūtės Zuzevičienės sūnus 
Juozo ir Petro vardais, 
gyvena 449 E- 8th St.

Spalio 19 pakrikštyta 
so Kontauto ir Laimos
kaitės - Kontautienės duktė Li
dijos ir Laimutės vardais. Tė-

mis melodijomis, kurios pir
mas išpildymas buvęs Kaime

,1939 metais; Edward Griego C 
moli skandinavinio charakte
rio ir ilgesio veikalas.

Methuen Memorial Music
Hali yra Broadway gatvėje; vai gyvena ū Hatch St. 
tai 28 kelias, kuriuo vaėiuoja-

beethoviniškojo gaivalingumo ma į Lawrence iš Bostono.
Tikimasi, kad Bostono bei jo 
apylinkių visuomenė koncer
tą pagerbs savo gausiu atsi
lankymu. (L.W.J

Lawrence, Mass.Lapkričio 3, sekmadienį, 
gražioje Methuen Memorial 
Music salėje 8 v. v. smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas ir koncertas, sudarytas iš klasi- 
jo sūnus Vytenis duoda smui-

..ko sonatų vakarų- Tai trečioji 
programa, kurią smuikininkas 
Iz. Vąsyliūnas paruošė su sa
vo sūnumi JAV. Jei Corelli 
sonatos atstovavo ankstyvąjį 
klasicizmą, Mozarto veikalai

tobulą klasikinį stilių, tai šis

kinės ir tautinės romantinės 
muzikos, kūrinių. Lapkričio 3 
koncerte bus išpildyta 'L. van 
Beethoveno A dur, tipingą

sonata; K. V. Basaičio D moli, 
sonata plačiomis banaitiško-

PADĖKA
Lakewood Parke, Pennsyl- 

vanijoje, kasmet suruošiama 
Lietuvių diena lietuvaičių se
serų vienuolynam paremti. 
Šiemet tokia diena įvyko jau 
43-jį kartą. Ji buvo rugpjūčio 
15, Marijos Dangun Ėmimo 
šventėje. Dienos komitetą su
darė: garbės pirmininkai — 
prel. S. Dobinis, Mt. Carmel,

Tėvai

Felik-
Valic-

NEW YORKAS

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Išnuomojami 5 kambariai (3 
aukšte, UI laiptai), apšildy
mas pačių nuomotojų—gazu. 
Kambariai Ridgewoode. Skam
binti tel.: VI 3-6545.

IEŠKOMI
Jonas Kulikauskis, kilęs iš 

Šiaulių, po didžiojo karo grį
žęs į Lietuvą, bet negalėda
mas sugrįžti Amerikon, buvo 
persikėlęs į San Paulo, Brazi
lijoj. Atsiliepti ar pranešti: 
Ignas Sutkus, 30 Adrian St., 
Somervtl? 43. Mass.

Veronikos /daskul’ūnisiės, 
New Yorke ar apylinkėje, ki
lusi iš Ukmergės apskr. Papo* 
los vienkiemio. Turi 3 sūnus, 
kurių vyriausias Juozas. Atsi
liepti: Adomas Bundonis, 262 
Front St., Brooklyn 1, N. Y.

i sX TAISAU X

advokatas
37 Sheridan Avė. 

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

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

mus. £
Palankios kainos. $

| Telef. Vlrginia 9-8093 |

Pa. ir kun. P. čėsna, Mahanoy 
City, Pa.; pirmininkas ir iždi
ninkas — kun. K. Rakauskas, 
New Philadelphia, Pa., vice
pirmininkas kun. J. Lukšys, 
Minersville, Pa., sekretorius 
kun. J. Neverauskąs, Maize- 
ville, Pa., spaudos pr^ieši-- 
mais ir radijo rūpinosi kun. 
J. Čeponis, Mt. Carmel. Pa. 
ir kun. St. Raila, Shenandoah, 
Pa., vaikų paradu — kun. E. 
Vasiliauskas, programa — ku
nigas L. Peciukevičius. Phila
delphia, Pa., ir svečių priėmi
mu bei automobiliais — kun. 
V. Vėžys, Nėw Philadelphia, 
Pa. Lietuvių dienos gautas 
pelnas paskirtas šv. Kazimie
ro. šv. Pranciškaus ir Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų kongre
gacijom. Nukryžiudiojo Jėzaus 
seserys sulaukė dosnios 500 
dol. aukos. Už šią auką Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų kch* 
gregacija nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvių dienos komitetui — 
-didžiai gerinamiem kunigam 
— ir mieliem tos dienos daly
viam. Mes meldžiame gerąjį 
Virsti, kad Jis visiem atly
gintų savo gausia malone.

Motina M. Anunciata 
Nukryžiuotojo Jėzaus 

Seserų vardu

30
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CAMBRIDGE, MASS.

P. ir Oi Radaičiai minėjo 
metų moterystės sukaktį, 
proga giminės, pažįstami
draugai suruošė pagerbtuves 
ir palinkėjo laimės.

K. ir B. Samaliai taip pat 
minėjo vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Juos pagerbė tėvai, 
giminės ir draugai.

P. ir Irena Purinai susilau
kė pirmagimio — dukrelės.

Mari-anapoiy pas marijcpus 
mokosi B. ir M. Žalgienų sū-
nūs.

Jonas Samalis per A. Knei- 
žio radijo programą kalbėjo 
V. Pled^įevičiaus reikalu, ku
ris kandidatuoja į miesto ma
jorus.

Jonas Adams - Adomavi
čius, žurnalistas, keletą metų 
tarnavęs JAV reikalu Egip
te, sugrįžo namo.

Juozas Tamulynas lapkričio 
10 susituoks Arlingtone su 
Barbora Souther.

A. Kneižio radijo progra
mos banketui, kuris bos lap
kričio 10,- bilietus galima įsi
gyti A. Daukanto krautuvėje 
ir pas komisijos narius.

Karšt. Patr.

$ (Prašyk Jurgio).
EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

MvininkM

Sula.ikstytų automobilių dalių ištiesinimas, pake<tfrna» 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 G R AM) STREET
RROOKI.YN 11. N. Y. ♦

Spalio 20 pakrikštyta Jono 
Kleponio ir Marijos Skudrytės 
Kleponienės duktė Janetos ir 
Marijos vardais. Tėvai gyvena 
113 Armandine Rd., Dorches- 
ter, Mass.

Spalio 20 Juozo Laukaičio ir 
Liucijos Nikulskytės Laukai
tienės sūnus Pauliaus ir Min
daugo vardais. Tėvai gyvena 
663 E. 7th St.

-• BROCKTON, MASS.
Franklino klubas naujos 

klebonijos statymo išlaidom 
padengti paaukojo 1000 dole
rių. Klebonas prel. Pr. Stra- 
kauskas reiškia nuoširdžią pa
dėką klubo vadovybei ir na
riam.
Juozas ir Antanina Treinavi- 

čiai šiomis dienomis minėjo 
50 metų vedybų sukaktį. Abu 
yra kilę iš Dzūkijos. Juozas 
Treinavičius yra buvęs LDS 
pirmininkas ir tuo metu rūpi
nęsis Dafbininko leidimu. Jis 
yra taip pat vienas iš Frank
lino klubo steigėjų. Viena su
kaktuvininkų duktė yra kazi- 
mierietė.

Kun. J. Jakaitis, marijonas, 
rinkęs šv. Kazimiero parapi
joje aukas statyti bažnyčiai 
Argentinoje, Berisse, surinko 
1,137.00 dol. aukų.

Motery Sąjungos, Naujosios 
Anglijos srities, suvažiavimas 
bus Brockt°ne, šv. Kazimiero 
parapijos salėje, lapkričio 3. 
Suvažiavimu rūpinosi vietinė 
Moterų Sąjungos kuopa.

Ateitininkai moksleiviai lap
kričio 23 rengia priešadventi- 
nius šokius šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Kviečia atsilan
kyti artimesnių ir tolimesnių 
apylinkių jaunimą. St.G.

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Bn oklyn, N. Y.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
(BIELIAUSKAS)

ALB._ BALTRONAS-BALTON

868 Graad Street į 
Broofciyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC į

Josepli Garszva j
GRABORIUS ’

231 Bedford Avė.
Brootdyn, N. T.

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS '

J. B. SHALINS į
ŠALINSKAS . 

Laidotuvių Direktorius J 
84-92 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) J

Woodhaveo, N. Y. i 
Suteikiam garbingas laidotuves J

}

miesto dalyse: veikta ventiliacija.

Tel. VTrgteta 7-4499

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

GONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi (vairus dokumentai

įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairia 
rūStu atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimu bei ligos, kartu apmokant ir ligonines 
IHaldas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVl3.fc.ftS IN3. CO, HartfvrO 
Cmmeellcai

Greitas ir sąžiningą* patarnavimas '
Kreptis: Šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak

i

' Juozas Andriušis
87—09 Janiaica Avė \Voodhaven. 21, N. Y

Vlrginia 7-4477


