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ARABAI PRIEŠ IZRAELI
VOKIETIJOJE

kaip Chruš- 
šuniuką apie

sputml 
dantis

PERSIJA ATMETĖ 
MASKVOS GUNDYMĄ

ti. ar
Vakarai eis savo keliu taio

minėjimo. O ji turi daug jubi- kinkų karių išžudymo Katynė.

norim, arba visai nereik. Tai

Maskvoje revoliucijos 40 
metų sukaktį minint, lapkričio 
6 Chruščiovas kalbėjo vyriau
sioje taryboje (parlamente).

buvo šu
to jo po- 
hegalėjo 
veikėiai

suotų pačių arabų vamzdžius Maskvą ir daryt taip, kaip ji

o 23 metai nuo

CHlVT STO1CA, Rumunijos 
sovietinis premjeras su kitais 
delegatais užsimušė Maskvoje.

Sukako taip pat vienos sa
vaitės jubilėjus, 
čiovas pasiuntė 
žemę skristi.

Tik mažasis
o 7 metai nuo sovietų su

planuotos ir remiamos agresi
jos Korėjoje.

Vokietijos vyriausybė suti- 
» užmegsti diplomatinius

RunJ /nės tarp Amerikos ir 
-Sovietu -ėjo ii-tikr^iu netiek 
dėl sp*>niko, kiek dėl raketų.

Pasisekė Chruščiovui. Toli 
skraidančios raketos pranašu
mu Chruščiovas jau ir remia 
savo politiką. Anglai aiškina, 
kad

Sovietų diplomzt'ija nuo lie
pos, kada buvo išmestas Molo-

Sputnikas Nr. 2 sukasi tai
syklingai. Matomas. Kartais 
aiškiau kaip Jupiteris, kartais 
mažiau kaip paprasta žvaigž
dė. Sovietai trečiadienį skelbė, 
kad šuo dar buvo gyvas.

naftai pristatyti. Arabų spau
doje buvo iškelas sumanymas 
naftos vamzdžius suvalstybinti 
taip kaip Egipas suvalstybino 
Sueso kanala.pilietis negali 

suprasti, ar buvo pasiųstas 
vielnas šuniukas ar du, nes so
vietai, paskelbę vieno šuniuko 
paveikslą (dešinėj), po poros 
dienų paskelbė kitą ^(kairėj). 
Gal būt pirmasis pasiųstas

Syrija vėl 
ima kaitinti

santykius su Izraeliu, tik pa
siūlė su tuo nesiskubinti. Tai 
patyrę. 9 arabų valstybės į- 
spėjo Vokietiją, kad jos imsis 
priemonių prieš Vokietiją, jei
gu ji 'užmegstų santykius su 
Izraeliu.

Maskvos radijas paskelbė, 
kad jų raketa į mėnulį jau 
rengiama. Rusų mokslininkai 
esą svarsto ir žmogaus nu-

tovas, Malenkovas, Kaganovi- 
čius, Šepilovas, yra paaJ rėju-

raketos nuopelnas. So- 
pasijuto turį rankoje 

ir galį jau drąsiai lazda 
Chruščiovas pa-

NE1V JERSEY gubėrnatortus^Meyneris tolinėjo rinkinius ir už 
tai žmonos bučkį.

Arabų naftos pramoninin
kai Bagdade tarėsi sudaryti 
bendrą kompaniją, kuri finan-

pėsi iš nepavykusių Amerikos 
pastangų pirmajai paleisti sa
telitą; visiem triukšmingai 
juokiantis, Chruščiovas parei
škė: Sovietą jau du sputnikai 
laukia kitų valstybių sputnikų, 
kad ten sudarytų" sputnikų 
commonwelthą. Chruščiovas 
žadėjo per 15 metų pralenkti 
ir visą Amerikos gamybą.

Iš kitos pusės Chruščiovas 
Vakarus ir labiausiai" Ameriką“ 
kaltino, kad ji “rengė karą, 
norėdama pavergti kitas tau
tas”; Amerika mėgina kelti 
neramumus visame pasauly, o 
dabar labiausiai Syrijoje.

Chruščiovo kalbą tęsė Kini
jos Mao Tsetungas. dar pridė
damas. kad Amerika norėjo 
nuversti Egipto vyriausybę ir

atsiusti komunistu teroristai Tiesa tain nat. kad Sovietai

patikrinti ir ištirti. Tuo tarpu 
nieko -nepaskelbė. Tik iš anks
to priminė, kad per paskuti
nius dešimt metų ji yra gavu
si 5700 pranešimų apie keis
tus reiškinius. Tik šiemet nuo 
sausio iki birželio tokių pra
nešimų buvo 250. Iki šiol visi 
tie reiškiniai buvo aiškinami 
kaip miražai ar kitokį atmos
feriniai reiškiniai, haliucina
cijos ir pan.

Raketos skeveldra
Aleksandrijoje, Egipte, tą 

pat lapkričio 5 vienos mokyk
los kieme nukrito degantis 
daiktas. Rusų specialistai ten

kišosi Į Vengrijos reikalus.
Tarp tų kaltinimų Chruščio

vas iškišo ir du savo siekimus: 
.sušaukti valstybių viršijai 

naują konferenciją; dėl nusi
ginklavimo kalbėti Amerikai 

ir Sovietam.

POLITIKU SUKA SPUTNIKAS
Sovietai < pasitraukė

nusig.'nklavimo

neta, judanti dideliu greičiu".
Ji buvo matoma per 3 se

kundes gryna akim. Tariau 
prieš tai 11 minučių ir po t» ‘ 
16 minučių jis buvo pastebi
mas radare.

Kiti, ženklai buvo aliarmuoti 
iš Tesąs, Naujosios Meksikos 
ir kitų pietinių vakarinių val
stybių. Ženklai rodėsi kaip tik 
tose vietose, kur yra sutelkti 
slapti Amerikos kariniai įren
gimai. Sekmadieni daugelis 
žmonių matė daiktą, kuris 
smarkiai ėjo erdvėje “su šiur
piu šniokštimu” ir atrodė kaip 
“liepsnų masė” arba “poros 
šimtų pėdų ugninis kiaušinis”.

Kelyje tarp Alamogordo ir 
su sputniku, o antrasis skir- Whito Sande Provm-j, kur 
tas nuleisti raudonojoj aikštėj skrido tos . liepsnos, deTin.it 
prie kojų Chruščiovo, kol jis automobilių sustojo — $u$to- 
dar neišvyko paskui Molotovą jo veikę motorai ir radijo a- 
ir Žukovą. . parptai.

vietai 
lazdą 
bent grasyti, 
reiškė, kad ir Amerikos užsie
ninės bazės jau nustojusios 
reikšmės, kada Sovietai tvn 
-raketą?------ ~---- _ ...^

Angiai aiškina, kad ir kelė- 
ris metus trukusios derybos 
dėl nusiginklavimo šiandien 
jau nėra tokios aktualios So
vietam. Ir raketos itakoie So
vietai nubraukė visas tas he
lerių metų nusiginklavimo de- 
rvbas. Laokričio 4 Jungtinu! 
Tautų politinėje komisijoje 
Sovietų atsovas Zorinas parei
škė. kad

Sovietai daugiau nebedaly- 
vaus svarstymuose dėl nusi
ginklavimo tokioje komisijoje 
kaio lig šiol.

Jie buvo siūlę sudaryti nau
ja komisiją, kurioie būtų po 
atstovą iš visu 81 valstybių.

AR TAI KELEIVIS Į MĖNULĮ?
Neišaiškinti gaisai, kurie bu

vo pastebėti sekmadienį, dar 
buvo girdimi ir trečiadieni. 
Spaudoje buvo paskelbtas spė
liojimas, kad jie galį būti iš 
naujo satelito, kurį Sovietai

yra 38 metu, jau- 
min. pirmininkas res- 

buvo

Erdvėje pasirodę keisti žen- 
klaVir išgirsti nauji pypsėji
mai patraukė dėmesį labiau

skridimą į kitas planetas. Per 
5—10 metų būsiąs išspręstas 
žmogaus susisiekimas su ki
tom planetom.

PASLAPTINGUS REIŠ
KINIUS AIŠKINA

Aviacijos komanda pasiuntė 
.savų specialistus pranešimu-

GARSAI turėję paleisti į mėnulį. Esą 
lapkričio 5 tie ženklai galį eiti iš to naujo 

sputnikOį kuris dar esąs pa
keliui, nors apie jo išsiunti
mą Sovietai dar nėra paskel- nasi- pasigesdami prezidento

Apie Žukovą nieko
Maskva nieko naujo neskel

bia apie maršala Žukovą, tik 
vh kritikuoja kariuomenę, kad 
ji atitolinta nuo partijos. Už 
tai kaltas ne vienas Žukovas. 
Iš to galima spėti, kad bus iš-

Prancūzijos parlamentas lap
kričio 6 pritarė vyriausybei, 
kurią sudarė Felix Gailiard. 
Gaillard 
niautas 
publikos Istorijoje, 
finansų ministeris nuveltoje 
vvriausvbėie ir dabar tos vy
riausybės buv. min. pirminin
ką nasikvietė i vidaus reikalų 
meisterius, taip nat »r užsie
nių min. Pinesu. Pats C-ailIard 
vra socialradikalu nartuos na- 
n -; vyriausvhe '•uda^ knaiį. 
cine, pritraukdamas MRP ir 
so°’aHstns.

Gaibard n:ekn nnfa-
dė<o. Ra*»inn da”,T»an dubti ir 
labinu siivp’^fi t-H ga-
Įima, būtu bi*id*ota s”vesti su 
mažesniu defirit’i - - ne su 
800 milijardu franku M 100 
milijardu mažiau, žadėto atei
ti su projektais 
valdžiai sustiprinti

Respublikonai aiškinasi, 
kad antradienio rinkimus Nexv

tų, kur 
žadėjosi pagerbti žmonių ir 
tautų laisves.

e 11 metų nuo Niurenber- 
go teismo, kuriame ir sovietai 
reikalavo bausti agresorius ir 
nusikaltėlius žmoniškumui.

pripuolę išaiškino, kad tai nej sputnikas nr. 2 su šune-> 
trumpos distancijas raketos
skeveldra. liu ...

jaučiasi tiek drąsūs, kad gali 
reikalauti — ar tain. kain mes

Prancūzija jau 
turi valdžia

vietai sulaužė pirmą tarptau
tinę sutartį.

• 38 metai, kaip Sovietai 
oficialiai įvedė priverčiamojo 
darbo lagerius.

• 36 metai nuo 15,000 jūri
ninkų ir darbininkų išžudymo 
Kronstate.

• 30 metų nuo pirmojo pa
rodomojo teismo “liaudies 
priešam”.

Mažasis pilietis, kuris siekia • 17 metų nuo Lietuvos, 
taikos ir nusiginklavimo, pri- Latvijos, Estijos okupavimo ir 
sideda prie Maskvos jubilėjų Lenkijos užpuolimo ir 10,000

- — - -- - * antarktikoje.
šiol neišaiškinta.

• 29 metai nuo žemės atė- • 3 metai nuo “taikingos
mimo ūkininkam ir priversti- koegzistencijos” paskelbimo, 
nio sukolchozinimo. » j metai nuo sovietų tankų

didžiojo “koegzistencinio žygio” per 
Stalino įvykdyto armijos iš- Vengrijos laisvės kovotojų Iš
valymo. - vonus. Taip pat vieneri metai

• 18 metų nuo Suomijos nuo Sovietų grasinimo rake-
užpuolimo ir už tai išmetimo tom nušluoti Angliją ir Pran- 
iš Tautų Sąjungos. dūziją.

Sovietų vyriau-ios tarybos 
pirmininkas (prezidentas! Vo- 
roši lovas rugsėjo 17 kreipėsi 
į Persijos šachą M. R. Palevi. 
kad moraliai paremtų pastan
gas pašalinti karo pavojui 
tarp Turkijos ir Syrijos. Pale
vi atsakė spalio 17, kad nema
to jokių agresyvių užsimoji
mų iš Turkijos pusės.

Syrija bruzdėjimą atnauji
na. Ji aliarmavo J. Tautas, kad 
per Syrija skrido svetimi lėk
tuvai; kad jos pasienį užpuolę 

tvirtos rankos įvykiuose. Kilo turkai, o iš kitos pusės Izrae- Jų siūlvmo nepriima, tad jie 
. kritika. Kritikos laipsnį paro- us. kaltino, kad Izraelio pilie- ir nedalyvauja.

PASt APTffėdbS r ŠVIESOS dė Galiūno institutas. -čiai ąiiriąo žemę, kuri priklau- Dalies spaudos kdhferenci-
KIBO Į MOTORUS Esą 1957 sausyje preziden- so arabam. Syrijos spauda joie aiškino, kad tokioje ko-

Pakrančių sargybos laivas to veikimui pritarė 4 amen- ėmė piktai kaltinti Jordamjos misijoje, kokią siūlo Sovietai. 
“Sebago” iš Meksikas įlankos, kiečiai iš 5. O spalio pabaigoje karalių išviso neįmanomas darbas ir
200 mylių nuo pietinės Luisia- 28% jo buvusių sausyje prHa- Tu<> pačiu metu Izraelis kad sovietai 

pranešė apie Syrijos užpuldi- ditoriia naujai propagandai, 
nėjimus. Lebanone iš Syrijos Vis tai tiesa, ka sako Dulles.

Tai siūlymas, kurį kitados 
buvo skelbęs Stalinas — pasi
dalyti pasaulį pusiau.

Propagandai, kad. Sovietai 
jau nebe toki, kaip Stalino 
laikais, Chruščiovas buvo at
gabenęs į vyriausios tarybos 
posėdį tris išvarytuosius į Si
birą — Malenkovą, Kaganovi- 
čių ir šepilovą. Molotovo nei 
Žukovo nebuvo.

RUMUNUOS _ 
KOMUNISTAI SUDUŽO

Rumunijos ^komunistų ir 
valdžios delegacija lapkričio 4 
nukrito sll. lėktuvu Maskvos 
aerodrome. Užmušti keturi. 
Tarp jų ir partijos sekreto^ 
rius. Rumunijos min. pirm. 
Stoica tik sužeistas. Delegaci
ja vyko į revoliucijos sukak
ties iškilmes Maskvoje.

e Anglijos lėktuvas Japkri- 
kio 6 nukrito. .Žuvo visi 15 
žmdniu.

o 16 metų masinių depor-
• 40 metų nuo bolševikų tacijų į Sibirą iš Lietuvos, 

Latvijos, Estijos.
• 39 metai nuo to, kaip So- • 12 metų nuo Jungt. Tau- 

Sovietai iškilmingai

Yorke pralaimėję dėl pinigų 
stokos propagandai. Turėję 
tam tik 120,000, o reikėję., 
bent 250. Demokratai Wagne- 
rio kampanijai išleidę 350.- 
000.

Viltis, kad negrai balsuos 
už Eisenhowerio partiją, nepa
siteisino.

• Vakt. sakr. Dulles sten
giasi atnaujinti abieju partijų 
bendradarbiavimą užsienių po
litikoje.

Bingo laimėjo
New Yorko valstybėje lap

kričio 5 buvo referendumas, 
ar papildyti New Yorko vals
tybės įstatymus bingo leidimu. 
Prieš jį labiausiai varėsi pro
testantai, taip pat rabinų ta
ryba. Jam simpatizavo katali
kų parapijos, nes per bingo 
jos surinkdavo lėšų mokvk- 
lom ir kitiem parapijos re’ka- 
lam. tačiau oficialiai dėl bin
go nepasisakė: aiškiai už pasi
sakė Amerikos legionas. Ka
ro veterapų organizacija. Pa
čiame Ne\v Yorke ui bingo 
prrisakė 421.545. prieš 188.- 

vykdomajai judinta ir daugiau aukštų ji; 410. New Yorko valstybėje ui 
karininkų 564.194 ir prieš 488,082

Eisenhoweris ir 
respublikonai ■ 

Prozidentos įspėjo ir partiją, 
kad reikia susiimti

Demokratai su didele per
svara laimėjo rinkimus Ne\v 
Yorke, J'Jevv Jersey. Tai ženk
las, kad- respublikonų popu
liarumas Amerikoje atslūgsta 
po to, kai Kongresas perėjo į 
demokratų rankas.

Jau po 1952 rinkimų buvo 
aiškinama, kad respublikonus 
išnešė ant savo pečių Eisenho- 
weris savo asmeniniu populia
rumu. Respublikonai visom 
jėgom stengėsi paveikti Ei- 
-senhowerį, kad jis .sutiktų ir 
antru kartu eiti į prezidentus. 
Jis sutiko ir tokiu būdu Eisen- 
howeris * yra respublikonų 
ramstis, respublikonų prezi
dentas laiko savo rankose vyk
domąją valdžią.

Respublikonai susirūpinę 
Eisenhowerį išlaikyti sveiką. 
Vis daugiau pareigų nuima 
nuo jo pečių ir perduoda į ki
tas rankas. Daugiausia jų pa
siėmė prezidento patarėjas 
Nr. 1 Sherman Adams.

Bet lazda turi du galus ... 
Prezidento sveikata 
taupyta. Tačiau nuo 
puliarumas tautoje 
augti. Respublikonų 
aliarmavo, kad žmonės iaudi-

NEIŠAIŠKINTI
Radijo aparatai 

sugavo signalus, kurių šaltinis 
yra nežinomas. Tai nėra sovie
tiniai satelitai. Iš jo eina gar- 

Šaltinis turi būti ju- 
keičiantis savo kryp- 

sai visai kita" bčjiga nei iš 
tį, o sputnikai keliauja viena 
kryptimi. Nuostabiausia, kad 
tas pats signalas buvo sugau
tas tuo pačiu metu trijose vie- ...... ...
tose: Aliaskoje, Australijoje ir ^ Pranešė, kad lapkričio 5 rėiu pu nusisuko nuo p.

Kas __ j-g rytą 5:21 vaL Ir asmeninių laiškų su kri-
. danguje buvo pastebėjas tika niekad tiek neatsiusdavo 

tfoikfM, kaip pla j Baltuosius Rūmus kaip pas- ^„tiom išsprogdinti
kutintu metu. Juose kritikuo- par!amenta ir-vyriausybe, 
jamas prezidento golfas. Klau
siama: kaio prezidentas gali ARABAI PLANUOJA NAUJĄ sovietinis diktavimas. Ta- 
golfą mušti, kada rusai išmuša SMŪGĮ VAKARŲ KAPITALUI ^iau kaip tik ir belieka stebė- 
satelitą? Kodėl Amerika pir
moji nepalaido satelito? Kodėl 
prezidentas pasiuntė kariuo
mene į Little Rock ir tt.

Eisenhowerio poouliarumo 
menkėjimas yra smūgis tam. 
kuriuo yra atremtas lig šiol 
respublikonu populiarumas ir 
likimas. Dėl to Eisenhoveris 
paskelbė vėl grįžtąs aktvviai į 
politika. Vidaus reikalam pa- 
sakvs keletą kalbu: užsienio 
reikalams vyks į Nato konfe
renciją.

Politiką ima sukti gal ne 
tięk sputpilkas. Sputnikas yra 
tik vainikas, o tikra-is valdo
vas yra raketa, kuri gali kil
noti ne tik sputniką su šunim, 
bet ir vandenilio bombas.

deTin.it


Net ir

PADĖKITE SAVIŠKIAMS LIETUVOJE!

MAISTO PRODUKTAIMEDŽIAGOSVAISTAI

Iš anksto apmokami Sovietų muitai

TAZAB OF LONDON, INC.
SPAUDA

36 THIRD AVENUE, NEW YORK 3, N. Y.

Legendos apie anas demon-
bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

nos.

Ovholesalc) kainomis.

Sovietų paleistas satelitas 
yra pagamintas pagal Ame
rikos planus. Tai rodo dabar

Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos

draugiją geresnėn 
Mūsų draugijos ide- 
pagrindai yra kiek 
Britų darbo parti-

SAVINGS BANK
Inccrporatėd 1860 

2 <ONVENTENT OFFICES: 
l'Ur» BrrM»<Jway a* Avenue

5.'^' Eantern Parkway at Noatrnnd Avenue 
Member Depe«>t ln*wrance CorperaUen

Esą sovietai laikosi princi
po — pagaminti tokį pat dai
ktą tik geresnį ir didesnį.

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

KUOPININKŲ REIKALA
VIMAI

gavę Rotušės salėj susirinki
mą daryti socialdemokratai. 
Bet apie 1 vai. pagal vaka
rykščią kuopininkų nutari
mą, prisirinko minia į aikštę.

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

“šeštadienį (birželiol2) Ka
riuomenės Teismo išteisinti 
kuopininkai iš kalėjimo buvo 
paleisti. (Kuopininkų byla 
Kariuomenės Teisme prasidė
jo ryšium su II-jo Seimo rin-

kad ta demonstracija ir jos politinius nusikaltėlius; rašy- 
riaušės buvo tik krikščionių -tis į profsąjungas; rtakti au- 
demokratų samdytų agentų 
provokacija prieš liaudiniu? 
kus.

Kampas Houston St 
Telef. AL 4-8319

mes kietai tikėtume LSS atei
tim, matydami, kad jos gre
tas papildo vis jaunos jėgos, 
netektų to klausimo nė kelti. 
Deja, taip nėra. Gyvename 
“geruosius laikus” ir kol taip 
bus, mūsų jaunimo niekas 
nepavilios kaip tik sportas. 
Tas reiškia, kad ir LSS turi 
maža šansų susilaukti prie
auglio: gi dabartinė jos narių 
dauguma, artėdami prie Ma- 
tūzalio metų, kuo save pava
duos? Pridėsiu be to, kad 
Amerikos gyvenimo sąlygose, 
kur socialistinis sąjūdis iki 
šiol nepajėgė stipriau pasi
reikšti, LSS programa var-

būti 
nių 
nes

ne tik dies 
e. Net cing 
Sleževi- zolfa

Anų laikų įvykių vaizdui 
patikslinti, kad polemikoje ki- 
lusiem klausimam būtų gali
ma surasti teisingesnis atsa
kymas, tariame būsiant nau
dinga pakartoti to meto ofi
ciozo “Lietuvos” dienraščio 
reportažą “Kuopininkų vie
šas pasirodymas Kaune” (19- 

bįržeiiol4 dęNr1129-2218).
Taigi rašo “Lietuva”:

Save Here — And Profit More - Right Now

tikimieji kėlė triukšmą, vie
ni su lazdom, kiti su akmeni
mis ėmė laidyti į policistus, 
treti beskirstantiems minią 
policistams peilių kirčiais su
žaidė. (b.d.)

kui palaikyti; panaikinti po
litinę policiją; patraukti at
sakomybėn visus kuopinin
kų bylos iškėlimo kaltinin
kus; siiarinkti rytojaus die
ną (vadinasi sekmadienį) Ro
tušės aikštėj.

“Tomis rezoliucijomis pa
dėta pradžia vakarykščios die
nos demonstracijpms.

KAS DĖJOSI PRIE ROTU
ŠES

laikraštis, Nr. 2 paskelbė iš
tisai J.V. Stilsonp pranešimą, 
kuris buvo skaitomas tos 
draugijos suvažiavime Bro- 
oklyne. Draugija susidarė 
prieš 25 metus, šiandien į ją 
yra įsilieję ir tie socialdemo
kratai, kurie atvyko į Ameri
ką su naująja išeivija; Jie ski- 

vartų riasi nuo tų socialistų, kurie 
yra susitelkę į Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungą, ku
rios idėjas reiškia Naujienos 
ir Keleivis. Taigi šitos drau
gijos suvažiavime J.A. Stil- 
sonas kalbėjo:

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAI.. VAKARO
Mūsų kainvs vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

Naujienos leidosi su tais 
rašytojais į polemiką, aiškin- 
damos, kad ta eisena nesuda
rė jokio povojaus valstybei 
ir jeigu ji būtų kėlusi netvar
ką, tai lengvai ją būtų sut
varkiusi policija. Aiškino taip 

kad toji eisena galėjusi 
tik “šiaip paprastų žmo- 
inihia”. ne komunistų, 
eisena turėjusi leidimą, 

o komunistai negalėjo leidi
mo gauti, nes komunistų or
ganizacija Lietuvoje buvo už
drausta. Atsakinėjo, kad už 
eiseną negali būti atsakinga 
liberalinė valdžia socialdemo-

regular plūs extra •

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

Maišytos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

įHIŠkųi Įi^ia > iįar *in“ 
kosi daugiau. Karta nuo kar
to rankų plojimu ir šūkavi
mais šaukė jie išeiti mitin
ginius į aikštę ant balkono. 
Paskui iššoko keli iš Rotušės 
salės lango į, balkoną, iššoko 
ir žydas Kalenda ir ėmė šauk
ti prikimusiu balsu prieš val
džią, prieš policiją, vadinda
mas ją budeliais, kraugeriais 
ir kitais vardais, žydiškos 
minios dauguma šaukė ura, 
šalin policija ir kt.

“Pačios policijos buvo iš
kart maža, paskui pribuvo 
daugiau, bet neužtektinai. 
Atjojo netrukus būrys raito
sios policijos, kuri, ir pėsčio
ji taip pat, ėmė skirstyti su
sitvenkusią minią. Pačiam 
minios vidury kuopininkų iš

buvo išstatę savo kandidatų 
sąrašą “Darbo kuopos” var
du. Išstatytieji kandidatai 
buvo patraukti tieson už ne
legalų priklausymą priešvals
tybinei komunistų partijai. 
Byla buvo svarstoma jau po 
III-jo Seimo rinkimų ir kal
tinamieji buvo išteisinti.

Red.) Prie kalėjimo 
jų laukė būrys daugiausia žy
dų su bukietais. Visi viešai 
demonstruodami, dainuoda
mi marselietę, “Kovoj jūs 
pražuvot”, šūkaudami kartu 
su lydinčia juos minia pada
rė mitingą. Paleisti iš kalė
jimo kuopininkai Domaševi
čius. Daubaras. Viliūnas, Ma
tulaitis. Kalenda ir kt. elektri
zavo minią prieš valdžią. (Bir- 
vo minią prieš valdžią. (Bir
želio 7 d. III-sis Seimas Lie
tuvos prezidentu jau buvo iš
rinkęs dr. K. Grinių, o birže
lio 12 d. naują vyriausybę su
daryti buvo pavesta adv. M. 
Sleževičiui. Red.). Skrido re
voliucijos šūksniai. Tam tar
pe policija išskirstė. Apie 3 
vai. jie padarė mitingą Liau-

mūsų 
jau galvojame, kad Lietuvos 
ateities klausimas bus negrei
čiau išspręstas kaip po 10. o 
gal ir daugiau metų. Jeigu

tų dabar turimom raketom 
kelias sujungus.

Raketos galėtų nunešti į 
mėnulį ir ten susprogdinti 
vandenilio bombą. Nuo to

KlOtchaud Stovėt, New Yerii 2. N. Y. 
TeleLGRMISa

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

Senato komisijoje Merlyn S. 
Pitzele lapkričio 1 pasisakė 
gavęs iš transporto unijos 15,- 
000 dol. Prikalbėjo jį pats 
garsusis Davė Beck būti pata
rėju unijai kovoje su korupci
ja. Pats korupcijos karalius 
užsimojo kovoti su korupcija! 
Pitzele buvo tolau patarėju

Tas liudijimas parodė, kaip 
korupcijos darytojai mokėjo 
prieiti prie valdžios pareigūnų 
ir tariama kova su korupcija 
tuos pareigūnus nutildyti - ar vyriausybę sudaryti šeštas — paskelbti jo brėžiniai ir pie- 
nukreipti jų dėmesį nuo tik- GaiUani. radikalų partijos 
rųjįi korupcijos šaltinių. atstovas.

darbo reikalam. Tose pareigo
se jis buvo, iki atėjo? į guber
natorius 1955 Harrimanas. 
Tais pačiais metais baigėsi ir 
Pitzele uždarbis iš unijos.

• Prancūzijoje šiemet mais-
DM korupcijos unijose to kainos pakilo 10-100Ct.

Amerikos darbo federacijos palyginti su pereitais metais.
ir pramonės organizacijų kon- Pats prancūzų frankas nukrito Kiek kur Įmonių gyvom
greso pirmininkas G. Mcanv iš 350 franku už doleri iki Pagal prekybos departamen-pasisakėP esąs pritrenktas bai- 463. to statistiką pusė tisos žmonb

sios korupcijos darbo unijose. • Vokietijos vicekancleriu jos gyventojų yra susitelkę
Jis pritarė, kad Kongresas ap- ir tokiu būdu Adenauerio vie- keturiose valstybėse Kinijo-
saugotų darbininkus nuo iš- tininku išrinktas Ludwig Er- jo. Rusijoj. Indijoj ir Jungi
naudojimo ir pinigų eikvoji* hard. ūkio ministeris. antiko* Valstybėse. Tik vienas žmogus
mo gangsteriam Tačiau pasi- munistas. antineutralistas ir iš dešimties gyvena valstybė-
sakė prieš unijų teisių siauri- Amerikos ūkio sistemos šąli- se. mažesnėse kaip 10 milijo-

ninkas. _ nw.

ir jų reikalus atstovauja bei 
gina darbininkų unijos. Jei 
ir yra panašumo su senuoju 
kontinentu, tai tik su Angli
ja; ir peršasi mintis, kad čia, 
kaip ir Didžiojoje Britanijo
je, politinį darbininkijos rei
kalų gynimą tegalėtų pasiim
ti panaši politinė partija kaip 
Britų darbiečiai...

“Pavojai, kurie gresia LSS 
dėl jos narių amžiaus, yra 
tie patys ir LDD. Bet mes 
skiriamės mūsų programomis, 
ir tas, mano supratimu, sta
to mūsų 
padėtin...
©loginiai 
panašūs 
jos programai...

“Drįstu manyti, kad po ku
rio laiko mūsų organizacijai 
gali atitekti uždavinys at
stovauti ALTe ketvirtąją sro
vę. Turime ir tam pasiruošti.”

“Kaip žinome, vyriausiąjį
Lietuvai laisvinti organą A- 
merikoje sudaro keturių sro- giai galės pavilioti darbiniu- 
vių ir abiejų didžiųjų Lietu- kišką jaunųną taip, kaip tai 
vių Susivienijimų atstovai. yra Europos kraštuose. Čia

“Mūsų atstovo nė ALT. nė darbininkų sąjūdis sukūrė 
jo skyriuose nėra. Laikoma, savas organizacines formas, 
kad mus ten atstovauja Lie---------------------- į------------------------?--------------------

tuvių Socialdemokratų Sąjun-
gos žmonės. Ar būtinai ta- Sovietai pasidarė satelitą pagal Ame- 
rime galvoti, kad taip bus t c 1 o _
visuomet?... Dažnas

Latest Dividend Declared at the | 
Increasjd

• ■ Rate c! /

mėnuly pasidarytų tik nau
jas krateris, nedidelė skylė, 
o žemėje būtų pastebimas 
tiek, kad apakintų — šviesa 
būtų kelis kartus stipresnė 
nei pilnaties šviesa.

Singer prileidžia, kad nuo 
sprogimo galėtų atkristi iš 
mėnulio medžiagos gabalai. 
Atmosferoje jie nespėtų su
degti. Tada galima būtų ana
lizuoti medžiagos sudėti. Ra
ketos kelionė į mėnulį betgi

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS I LIETUVĄ

liau. • 'v --

Tuos pačius įvykius ima 
vaizduoti priešingai net ir tie, 
kurie sakosi patys juos esą 
matę. Taip šiemet nutiko su 
1926 metų vasaros komunis
tine demonstracija ir per ją 
pasireiškusiu chuliganizmu.

Dirvoje vieno rašytojo bu
vo pavadinta, kad tai buvo 
“padugnių gaivalų” Kaune 
surengta eisena, kurios va
dovai reikalavo/ kad praei
viai nusiimtų kepures prieš 
raudonas vėliavas, o nenorin
čius- paklusti ėmė prievartau
ti. Liberalinė vyriausybė gau= 
jom sudrausti nieko nedarė 
ir tik atvykę sunkvežimiu 
aviacijos karininkai demon
strantas išsklaidę. Kitas ra
šytojas pasakojo pats matęs, 
kad kaip eiseną išvaikę ne 
aviatoriai, bet gusarų pulko 
eskadronas, vadovaujamas 
kap. Gudausko, kuris įsaky-

Apie kelionę į mėnulį ir so
vietinį satelitą prašneko vie
nas iš Amerikos specialistų 
— dr. S. Fred Singer. Jis yra 
dar jaunas vyras, 33 metų; 
profesoriauja Marylando uni
versitete ir yra vienas iš pa
grindinių autoritetų satelito 
bei raketų srity. Jis pirmas 
iškėlė pasiūlymą paleisti apie 
žemę satelitą dar 1951 ir yra 
autorius tos raketos, kuri pas
kutiniu laiku laimingai pa
siekė 2,700 mylių aukštį.

Jis atsakinėjo į U.S.N. a W. 
R. klausimus apie kelionę į 
mėnulį. Aiškino, kad dabar 

trejus metus, gaudamas už Amerika galėtų paleisti ra
tuos patarimus po 5000 dol. ketą į mėnulį. Tai galima bū- 
per metus. Tačiau ir jis pa- ------------ ----------------------------------- truktų apie dvi su puse die-
stebėjo. kad jo patarimų nie- AMNESTIJA TIK
kas nevykdo ir iš viso į juos KRIMINALISTAM Sovietai — aiškino Singer
dėmesio nekreipia. Tuo pačiu Maskvos radijas paskelbė. _ savo mokslų akademijai 
metu pats Pilele buvo guber- kad 40 metų revoliucijos Su- įsakė satelitą paruošti tik
natonaus Dewey patarėjas liakties proga Sovietai paskelbs prieš pusę metų, kaip tik

amnestiją mažesniem krimina- po to — mano Singer —,
liniam nusikaltėliam, nuteis- (kai Amerika pasiskelbė apie
tiem iki 3 metų. Bet pažymėjo Vanguard planą). O Ameri-
taip pat. kad amnestija nelies kos specialistai šioje srityje
politinių kalinių. dirba jau pusantrų ar dvejus

• Prancūzijos parlamentas metus,
atmetė ir vėl Mollet vyriausy
bę. Prancūzija be vyriausybės 
nuo spalio 1. Dabar mėgina

Vilnones Medžiagos Lietuvon
Trodijapnlcite savo gimines ir artimuosius : 

UETUVOM tATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UK&UNOJE IR RUSIJOJE!

Rtšgskit jp® vitaMrts atlaikas suknelėm, eilutėm, apeiaustam
Muitus ui vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ii ritiniu ir atlaikas pačiom prieinamiausioni kainom 
mieste jums siūlo 3 stambios krautuvės

ę RFrKFftKTRM inr H8-125-130 orchard st.,Ufc■ fcllVg cor. Oelancey. NVC. QR 5 1525
S. Reckensteino krautuvės- kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai 
KRAUTUVĖS A*FVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

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

kratų — liaudininkų), nes 
eisena buvusi gegužio 1, o 
seimo rinkimai buvo tik ge
gužio 8-9, pats dr. K. Grinius 
į prezidentus buvo išrinktas 
tik birželio 7. Taigi preziden
tas Grinius negalėjo davi
nėti įsakymų kap. Gudaus- 
kiui, nes jis tada nebuvęs 
prezidentas. Valdžia dar bu
vusi krikščionių demokratų 
rankose.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI Į SSSR, LIETUVA, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA 
PARCELS TO RUSSIA, INC.

1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y
TeL: ENgersol 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

MŪSŲ SKYRIAI:
DETROIT 12. MICH.. 11601 Jos Campau Are. TOvnsend 8-029S 
HARTFORD. CONN.. 651 Albany Avenue CHapel 7-5164
LOS ANGELES. ČAL., 121 S. Vermont Avė. DUnkirk 5-6550 
PHILADELPHIA 23. PA.. 832 North 7th Street ...........WA 3-1747
CHICAGO. ILLINOIS. 3741 W. 26th Street CR 7-2126
NEVVARK. NEVV JERSEY. 263 Market Street MA 2-6937

nima



RA Publtatmd 8emt-Weekly exo*pt boM*

. day we*ks. when taMMd weekly 
r H F. WORKER mtte OoyrteM) By franciscan fathers 

Etaaauo 1B15 mėty. 1051 sujuno* AM ERIKĄ. LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

R**M*r*d a* mcoad ***** matttr a* Brooklyn. N. Y. May SS. MSI. vndar th* A** 
«* Mare* 3. «riQln*My antnrod aa aecond etas* mattar M Ooaftoa. Mm*. 

S*ptttnb*r K MM. 
•UBOCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA

— Malonu matyti tik ką 
grįžusį iš Europos, —pasveiki
nau Balfo pirmininką kan. dr.

M.00 
•6-SO 
S3.SO

Aimrflnj* imtam* 
Brooklyn. N. Y.
Putai metų ---------
Užsienyje———

kuo skubiausiai Vokietija po 
karo jau yra attistačhisi ir 
vaistų gamyba gerai išvystyta; 
geriau negu bet kur Europoje. 
Vokietijoje yra vaistų, kurių 
nelengva būtų gauti ir Amen- •. 
koje. Todėl vaistų siuntimas 1
ir toliau bus tęsiamas per Bal
fo skyrių iš Vokietijos.

— Ką turi daryti žmonės, 
kurie norety savo artimiesiem 
Sibire pasiųsti vaistų?

Tesikreipia į Balfo Centro 
raštinę, (105 Grand St., Broo
klyn 11, N. Y.). Už $15.00—

misijos padedamas, paskirsto 
maistą daugiausiai pagalbos 
reikalingiems lietuviams.

— Ar Vokietijos lietuviai 
gerai aprūpinti drabužiais?

Vokietijoje likusius lietuvius 
Balfas gerai aprūpina drabu
žiais, nes Amerikos lietuviai 
atliekamus rūbus ir avalynę 
atiduoda Balfui. Kasmet Bal
fas surenka apie 40,000 sva
rų. Pernai iš Amerikos vysku
pijų drabužių vajaus gavome $^00 "žiūrint’7 vaEtų^^rtties, 
50,000 svarų drabužių ir ava- * 
lynės. Iš viso praėjusiais me-

dietoj lietuviu skaičių šelpti? tais Vokietijoje gyvenantiem * j Vokietiją. Paprastai,
Klaiigirnas"' teisingas irįdo- lietuviam ~ —

mus. Gerai, kad vokiečiai dar 
duoda tremtiniams po 25 cen
tus dieinai, kitaip, Balfui tek
tų beveik neįveikiamas užda
vinys suteikti apie $300,000 
per metus vien tik Vokietijas 
lietuviams šelpti. Balfo ištek
liai nedideli, dėl to jis neski
ria nei dešimtos dalies pagal
bai reikalingos sumos Vokieti
jos lietuviams. Džiugu, kad 
Balfui į pagalbą atėjo JAV

emigravusių lietuvių yra per 
7,000. Beveik pusė jų yra ne
darbingi invalidai, džiovinin
kai, seneliai, našlės su mažais

J. Končių.
— Kur teko šį kartą lan-

2S k^tis?
' Europoje buvau apie 5 mė- _____ ____

nesiūs. Lankiausi Prancūzijoj, 
Šveicarijoj, Italijoj. Austrijoj, ‘ 
Čekoslovakijoj, Lenkijoj ir Vo
kietijoj.

— Ar vis Balfo reikalais?
Ši kelionė nebuvo išimtinai

Šuva skrieja aplink žemę
Jokia politika ligi šiol taip skirta lietuvių reikalams. Vy- 

_____ žvėriškai nedraskė religijos, kau Europon ne Balfo įgalio- 
kui, bet irzlus jo priešui. Ant- kaip sovietinė. Bet ar daug tas ir dėlto, suprantama, Bui

kas iš politikų tikėjimą gynė fo iždas už mano keliones ne- 
ir tebegina2 ___ _____ __________ '

Vienas tėra žmonėm užtik- kalais važinėjau po Europą 
rinimas: šuns balsas dangaus malonu man buvo padėti 

ir .užtarti ten pasilikusius lie

šuva turi dvi geras ypaty
bes: ištikimas savo šeiminin-

nai užrašas ant kiemovartų: 
saugokitės pikto šuns!

Bet tai, ką žmonės nuo se
nų laikų žino iš savo kasdie- nesiekia. Bet kai dangaus in- į 

tensyviai nesiekia nė žmo- 'tuvius, 
gaus balsas, galima pribijoti, 
kad iš padangių kris apara
tai nebe su šunimis, o su žu- 
dančiom bombom.

rtinio patyrimo, užmiršta po
litikoje. Kai kurių žmonių 
rankose politika gali virsti 
tartum piktu šunimi: ištiki
ma jiem patiem ir pikta ki
tiem. Dėl tokios sovietinės po
litikos, deja, prie konferenci
jų durų nebuvo dedama pa
rašo: pasisaugokite kandaus 
ir irzlaus šunies! Jis buvo

mokėjo. Nors ne lietuvių rei-

— Kokios dabar svarbiau
sios lietuvių problemos Vaka
rų Europoje?

Neišemigravusių iš Vakarų 
Europos lietuvių pabėgėlių 
yra anie 8,000; mažesni jų 
skaičiai yra Danijoje (50).

na. Iš vokiečių jie gauna, mū
sų pinigais, apie 25 centus 
dienai, bet iš tokios pašalpos 
žmogus negali pragyventi, 
ypač jaunimas, kurių yra apie 
1,200 nuo 1 iki 16 metų am
žiaus. Be Balfo pašalpos pusė 
jų jau apsirgo džiova.

— Kaip Baltas pajėgia tokį

išdalinome apie 
100,000 svarų įvairių gėrybių. 
Be to, dar kai kuriuose Vo
kietijos kraštuose maisto ir 
drabužių davėme latviams ir

bus geras siuntinėlis. Balfo

— Girdėjome, 
per savo slcyrię

, teį daro bet kuri gyvuUų.glo- šeimininkui. -.
bos. drauda su prastu au- ¥lsa ruošė
neliu, koks jisai bebūtų pik- . . . - ... ... -. . . _ . .5, . ir treniravo savo medžiokh-
tas ir suskuręs. Tai reiškia ... . . , .... .* „ . mus šunis — smpus, kuriuosžmoniškas jausmas . kunu . , _ . , ’

siuntė į visus kraštus, ypa
čiai Ameriką, čia tų medžiok
lių buvo užverbuota tarp vie
tos komunistų ir parsidavė
lių. Jie uostinėjo paslaptis ir 
grobį vilko savo ponam. Koks 
kildavo - aliarmas, kai kurį 
šnipą suimdavo. Rosenber 
gus nuteisus mirtin, pasipy 
lė ir protestų, kad nekaltu 
nuteisė. Dėl paskutinio šnip< 
Abelio buvo nuostabi tyla. J 
rodė, kad sovietai savo gro 
bį jau buvo gavę. O kad ji< 
tikrai gavo, paliudijo ir pa 
tys amerikiečiai, tiksliai ap 

____.___ . .. skaitę sputnikų svorį, greit paudęs uodegą,*šuva nuduli- . \ ... ,&ir jėgą. Savą daiktą lengvi na i savo gurbą. . J.... . .T*. . ,6 . . atpažinti ir vagies rankoje
Labai daug žmonių ligi J

nebe vienu atveju neturima 
- patiem žmonėm, ypač politi- 

< koje. Kai dėl sovietų žmog
žudiškos politikos nebuvo ke-

va dabar iškilo į padanges ir 
amsi visam pasauliui.

Padangėn ne atsitiktinai 
.iškeltas šuva, o ne kuris.ki
tas gyvulys. Mat, šunelis tu
ri dar vieną ypatybę: atsitū
pęs naktimis gali loti j mė-

balsas būva labai gūdus, ir 
tik žmogaus subartas, pas-

Bombų ir raketų paslaptys
ligi šiol buvo medžiojamos ________ _ ______ _ ___
lygiai taip, kaip medžioklinių §Vedįjoie (30?, Belgijoje (230). 
šunų antys. Tie šunys turi Prancūzijoje (800) ir šveicari- 
dar vieną gerą ypatybę: gro- joje aDie 60. šiuose kraštūb-' VriiM^bė. Lietuvių šalpos 

• v,- • • • •« — • , _ *i__i___ _ s - — x _ i - - —  — _se jie šiaip taip įsikūrė pasto
viau ir todėl Balfo pašalpa 
jiems nereikalinga. Austrijoje 
ir Italijoje lietuviu vra po ko
kia šimtine. Jiems šiokia tokia 
pagalba reikalinga, vpač Aus
trijoje. kur lietuviu būklė . 
kiek sunkesnė. Didžiausia pro
blema sudaro Vokietiios lietu
viai paliegėliai, nes ten neiš-

reikalams ji kasmet skiria ne
mažai maisto produktų, pvz.: 
sūrio, sviesto, pieno miltelių, 
riebalų ir tt. Per metus gau
name apie 400 tonų maisto 
produktų, kurie kainuotų apie 
$400.000. šį maistą Balfas pa
rūpina iš Amerikos valdžios 
ir pasiunčia savo įgaliotiniui 
Vokietijoje, kuris, patarėjų ko

kad Balfas 
Muenchene 

teikia pagalbą Sibire ir Lietu
voj?

Jau praėjusiais metais iš 
Muencheno pradėjome šelpti 
į Sibirą ištremtus lietuvius. 
Šelpėme juos vaistais, šelpti
nųjų adresus.gavome iš grįžu
sių iš Sibiro vokiečių belais
vių. Daug padėjo" mums ir 
Vlikas, kuris įteikė nemažai 
Sibire esančių lietuviu adre
sų. Tuo pačiu metu pradėjom 
siųsti vaistų siuntinėlius ir 
į Lietuvą ir Sibirą. Kai prašy
tojai atsiunčia receptus. To
kiais atvejais vaistai siunčiami

ševikų šuniškam amsėjimui Sovietam savas tėra šu 
į padangių šviesą. Atrodė, kad lis. Tai beveik sava prig 

tis. Rodo dantis kiekvieni 
tika, tai kas turi ryšį ne su bet puola tiktai tą, ki 
kokiu naktiniu mėnuliu ar rankoje neturi tvirtos laz< 
dienine saule, o su pačiu jų Dviejų dalykų laisvam 
Kūrėju. Dėl to nepaisyta e- šauliui dabar ir tereikia: 
vangelijos įspėjimo neduoti, rašo prie sovietinės politi 
kas šventa, šunim, idant ap- — “saugokitės pikto šuns’ 
sigręžę “jūsų nesudraskytų.” geros lazdos rankoje.

neturi nieko bendro su poli-

POBCVLS Balfo pirmininkui Ican. i. Končiui, jam r rjius iš Europos.

Lietuvoje žmonės vaistus gau
na per tris savaites, o Sibire 
— per penkias.

— Ar Balfas siunčia Sibi
ran ir Lietuvon medžiagas 
drabužiam? *

Balfas iš surinktų aukų me
džiagų drabužiams nesiunčia, 
nes mūsų organizacija yra 
labdarihga ir negali šalpai 
skirtus pinigus ~ naudoti vals
tybiniams muitams mokėti 
Kadangi Sovietų Sąjunga už 
siuntinius reikalauja muito, 
dėl to Balfas į Sovietų Sąjun
gą siunčia tik atskirų organi
zacijų bei asmenų užsakytus 
ir apmokėtus siuntinius jų nu
rodytiems gavėjams. BALF iš 
Europos siunčia drabužiams 
medžiagų • siuntinius $39.00 
vertės, o į Sibirą — $40.00 
vertės, šiame bus geros me
džiagos kostiumui, medvilnės 
medžiagos suknelei ir 
iaiktų. šiuos siuntinius 
lės galėtų užsakyti per 
Centrą Brooklyne šr

kitų 
žmo- 

Balfo 
Balfo

— Girdėjau, kad buvote 
nkijoje. Ar teko susitikti su

PREZ. EISENTfOVVERIS pri
simena, kaip jisai 1915 metais 
mokėsi West Pointe karinin
ku. Malonu jaunystės mokyk
loje vandeni girkšnotL

jiems iš Muencheno pasiųsti.
— Įdomu būtų visuomenei 

žinoti kokia lietuvių kultūrinė 
būklė Vokietijoje ir kuo Baltas 
prie jos prisideda?

Vokietijoje ~ likę ' lietuviai, 
susispietę j bendruomene, ku
ri daugiausia rūpinasi švieti
mu. Žymiausia jos švietimo Į- 
staiga yra Vasario 16 gimnazi
ja. Joje yra per 100 jaunuo
lių. Juos aplankiau rugsėjo 27 
ir turėjau progos arčiau susi
pažinti su jų gyvenimu. Gim
nazijoje besimokąs jaunimas 
yra gražus, darbštus. Mokyto
jai pasiaukoję dirba švietimo 
darbą. Nežiūrint mokslo prie
monių ir kitų dalykų trūku
mo, švietimo darbas progre
suoja. Gimnazijos auklėtinių 
brandos atestatus patvirtina
vokiečių švietimo ministerijos, 
dėl to jie gali stoti i universi
tetus. Balfas šią mokslo įstai
gą šelpė ir tebešelpia. ApieLenkijoje buvau savaitę

laiko. Nors ten lankiausi ne pusę viso maisto gimnazijai 
Balfo reikalais, bet Varšuvoje parūpina Balfas. Moksleiviam 
ir Seinuose mačiausi su vietos dar siunčiame drabužių ir ava* 
lietuviais ir susipažinau su jų lynės.
problemomis. Lenkijoje radau Bendruomenės žinioje dar 
šiemet iš Sibiro grįžusių lietu
sių. Jiems reikia drabužių,
vaistų, maisto. Vartotų dra- vių kalbos. Be to, soausdiną- 
bužių siuntinius Balfo skyrius mos lietuviškos knygos. Bal
is Muencheno jau siunčia Len
kijos lietuviams. Siunčia ir 
vaistų siuntinėlius. Pastebė
jau. kad Lenkijos lietuviai la
bai ištroškę lietuviškos litera
tūros ir laikraščių. Pažadėjau

yra visa eilė mokyklėlių, kur 
lietuvių vaikai mokosi lietu-

fas yra- užnirkęs nemažą kiekį 
tų knygų, kurias siunčia į Si
birą ir Lietuvą.

— Ar knygos pasiekia ga
vėjus Sibire ir Lietuvoje?

(Nukelta į 4 psl.)

ti. BLAUMANIS

LAIMES GLĖBY
2 Bet Ieva nekrutėjo.
— Kas tau yra? — ji vėl Netrukus svečiai vienas

baimingai klausė. paskui kitą ėmė dingti, sulįs-
— Tyliau, tyliau, — išsun- darni trobų aukštuose į šiau- 

kė Ieva, suspaudė delnais dus ar šieną. Svočia pasige- 
smilkinius ir įsikniaubė sese- do jaunosios, norėjo* vesti ją

rodė tiek balta, lyg ji su pačia nuvarei tutino į širdį, kai aš 
mirtimi būtų kovojusi. Pabu- tau pirmą kartą apie Laus- 
čiavusi ūžę, ji šnipštelėjo jai ką kalbėjau!
ausin, kad duotų vyno. Iš- Raudodama Ilzė išėjo, 
gėrusi gerą mauką, ji atsiga- Bet linksmai niūniuodama 
vo ir buvo taip linksma, kaip Ieva grįžo atgal. Jei jau ji 
vakar. Lauskas atrodė kaip apsiėmė vaidinti laimingą, 
gimte atgimęs. Jis juokavo tad lai tos komedijos ir vyks- 
daug, gėrė ir taip vikriai su- ta toliau. Ji nugrūdo savas 

būdas į pat širdies dugną ir 
ruošėsi, sukosi po namus, kad 
smagu buvo žiūrėti. Su dvi
gubu atidumu ji taikėsi prie

Prabėgo dar dveji metai, mišo. Jo naivus protas šio 
Senasis šeimininkas jautėsi 
toks šviežias, žvagus, kaip 
jaunikaitis. Bent pats taip 
sakydavo.

Penktais metais po vestu- 
rastumas turtais aptekusią jprgįpes pas Lauską

kad ji tik medvilnine skary
te susikurpusi eidavo į lauką. 
Jos juk jau žinojo, kad-Ieva 
galinti vienuose šilkuose vaik
ščioti, bet dėl savo išminties 
ji taip nedaranti, šis pap-

klausimo nemokėjo teisingai 
išnarplioti ir priėmė jį už 
mažą pašaipą. Bernai juk 
apskritai su savo motinomis - 
nemėgsta tokie minkšti būti. 
Gal būt, šeimininkė manė, 
kad jam taip nesiseka.

— Ji ligota ir sena, •— at-
Ievą labai iškėlė žmonių aky- pristojo jaunas berniokas, var
sto ji tą supratoir stengė- du Janis. Jis buvo didelis, gra
si dar savo šlovę padidinti. plaaais pečiais, mė- s8*6 jis’ lyg teisindamasis

lynom meiliom akim ir švie
siais plaukais. Jis turėjo mo

se, o ji tą suprato ir stengė-
kosi, kad kiti net juoktis ėmė 
ir sakė jaunikį šiandien dar
ir sušoksiant. Bet vis dėlto 
taip neįvyko.

___________  _ _______________ __ ____________t______  ____ Kai vakare atėjo gulamasis
iiiai krūtinėn. ~ ‘ guldyti. Pagaliau jos balsas metas, Ieva jau neberaudojo, jo reikalus. Jai tas nebuvo tik kad silpnyn nėmaž ne-

Saulė tuo metu jau taisėsi 
leistis. Vakaras buvo šiltas 
ir malonus. Retkarčiais kreg
ždelė dar čiūkštelėdavo aukš
tai, aukštai ore ir kai kur

Taip praėjo dveji metai.
Lauskas per tą laiką, bū- ____ __________

damas rūpestingai apžiūrė- ^na^ prie lauko 'd^bų 
Lausko silpnybių ir stebėjo tas, ramiai gyvendamas, ne

ėmė skardenti visą kiemą. išmovė du stiklus vyno, sunku, nes iš mažumės pra- paėjo, bet greičiau buvo dar- 
Ar jaunoji gal pabėgusi, ar pat ji darė ir trečią ves- tusi buvo prie darbo, buvo gi atkutęs. Apie Ievos laimę 

‘‘----- stropi, sumani, ir net Lauš- net visos zylės čiauškėjo per

jau nebegalėjo eiti, bet, savą 
duoną valgydama, verpė ar 
šį bei tą lopė, adė.

— Dievas žino, kiek dar su 
manim bebus. — Ir po valan
dikės pridūrė: — Jums juk 
irgi jūsų senasis yra labai 
mielas.

— Teisybė, teisybė, — Ieva 
atsakė, meiliai šypsodamasi. 
DARB. 3T.
— Mums abiems tenka būkš- 
tauti, kad ne šiandien ryt 
gali tekti atsiskirti.

Tada ji nusigręžė ir sukan
do dantis. Ak tu, švypaila ne
matytas! Jis savo mamutę 
sulygino su jos seniu!

Nuo tos dienos Ieva Janio

Iš pradžių Ieva Janį mažai 
pastebėdavo. Lauskui dar pa
čiam pakakdavo sveikatos 
bernams prie darbų rikiuoti, 

ma, kame, buvusi' ji nleko linksmų vestuvių reniai ne^ ir jo prigimtis gera. Ma- mergelė atsidusdavo: M*
-------- 1—J ’----------- ■. — Ak, kad taip man toks . aavo mergos’ jai apie ja-

tuvių vakarą.
Pagaliau garavo ant stalų iai ilgainiui nebebuvo kelias parapijas. Kiekvienas

ką? ' , "
Ilzė atsikėlė. Pamažu, tar- _____ o_______ _____ _____

__ _ ________ _____ __ ___________ tum pusgyvė, paskui ją sekė rauginti kopūstai, ir svečiai šlykštus, kaip iš pradžių, ją laikė pavyzdinga namų 
kaimynuose moteriškas balsas Ieva. Kieme svočios klausia- išsiskirstė. Visi teigė tokių 86 ^°’ seniokas buvo protin- močia, ir ne viena vargdienė 

___ _ ~ ‘___ ___ _______ ma, kame, buvusi, ji nieko linksmų vestuvių seniui ne- prigimtis gera. Ma- mergelė atsidusdavo:
Ilzė apkabino Ievą ir pra- neatsakė, bet ėjo, linksmo mu- begavę Šokti, spaudė nuošir- tydamas, kad jį taip brangi- —--------------r------ ----------

zikanto maršo lydima, tylė- džiai rankas Lauskui ir Ievai nebeįmanė, kaip ir gyvenimas, kaip tai Lauš- nas JO
ui .«x <4—viamaii hi&s! KaId tis s&vo motinu

tąsiai čiukeno kiaules namo.

dėjo verkti. Jos ašaros krito :--------- - ------------ ------------- , ------------------------------------- _ .. .. — . . ... ,,
ant Ievos plaukų ir kaklo. dama į klėtį, kur Lauskas ir išvažinėjo įsitikinę, jog pa- ^atmokėti jai už “meilę”, kienei! Gal aš už ją prastes- 

Staiga Ieva pradėjo nesi- prie žvakės sėdėjo ir laukė. Meka nors ir nelygią, bet la- J*8 mėgdavo tarti. Jis nė!
valdydama kūkčioti. Pajuokavę iš guldomosios po- bai laimingą porą. —pripirko jai brangių skarelių Bet niekas nežinojo, kiek

— Ak Ilzyt, Dzyt, — ji sa- ros, svečiai paliko klėtį, svo- Ilzė paliko' kelias dienas visokių kitokių pašvaitų ir kartų Ieva tylią naktį buvo 
kė pasikūkčiodama, pro- xtas užrakino duris, muzikan- prie Ievos ir padėjo didelio galop visą savo gry- kėlusi rankas į aukštį ir gė- 
versmiais, — kad aš būčiau tai užplėšė dar vieną maršą, ^baliaus Mekanas sukuopti ir leyos rankas. Bet los apimta šaukusi:

žinojusi,' kad aS būčiau žino- o tada išsisklaidė visi ir su
jus!! gulė.

mas! Kaip jis savo motiną 
žiūrįs! Stebuklas, pasakytum! __ ________ __ __

11®? motinai gangreit kasdien at-
dirsčioti ir matė, kad mer
giotės tiesą kalba. Su tokia 
meile, kuri galėjo tikrai Šir

pildavo dubenėlin karštymo, 
kur šeimyna valgydavo, o jei 
pati sau ir Lauskui kokį ge
resnį kąsnelį taisydavo, tai 
irgi senutės neužmiršdavo. 
Ieva mielai pabuvodavo jos 
kertelėj ir klausydavos, kaip

= TFiZki i™ ne-PuoM- Uere, pa- - 'Dfen, DU™. *gelb& <įJU tuĮtoMavo 
sirodydavo šeimynai ir drau- mane! Imk jį šalin nuo ma- aP“11* senutę, nukęsdavo jos 

mažus įgeidžius ir paruošda
vo jai net lovą, nes ji pati _ _________ _

toriais nebepajėgdavo pada- £ m^ėtTburL apte 

ryt** Janį pasakodavo. Sūnus tu-
—, ^*u,“vo senikę motiną rgjo motinos gymį, ir, žiūrė- 

Jeva jtgjkada dama į senutę, Ieva matyda-

‘ Ji! gulė. tvarką grąžinti. Po to ir šei-
Taip jos ten ir sėdėjo vie- Kitą rytą jaunuosius kėlė mininkė atidavė Ilzei visus vyras jai pripirkęs, no šono, arba man leisk mir-

na kitą apkabinusios, viena prieš pusryčius. Muzikantai pinigus, kuriuos vestuvinin- 11 paimdavo visus ti!
kitą glostydamos, kol naktis atgriežė dainelę, ir tuoj pa- kai, seną paprotį laikydami, pakaitus gintose ir kom^ 
užgesino vakaro žarą ir pie- sigirdo baisus triukšmas, ku- jai buvo sumetę, ūžė norėjo susigulti, susenti. Prieš vos* sveikata buvo gwa,* nors 
voj griežlė užtraukė savo vie- rį sukėlė berniokai su keptu- padėkoti, bet Ieva ją apka- gi Jai buvo, puoštis? Tik rožės veiduose nebežydėjo ir 
niSumo giesmę. vėmls Ir tramullals. Tada bino ir taj SnlurkMU: J»“ “ pUkagalvjl P«gal burną buvo aMradu-

kaiTseną paprotį laikydami, pakvailus spintose ir komo- Bet Lauskas nemirė. Ir le-

— Eikim jau! — ūžė va- svotas atrakino klėtį, ir jau
dino. navedžiai išėjo oran. Ieva at-

labai myli? —
Jimftd Mžmivia

Janis nuleido akis ir su (bus daugiau)
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SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

pasitran 
pradėjau

Nežinau, kokiu pagrindu ši
taip yra daroma.

• Prel. dr. F. Bartkus pa
ruošė spaudai pamokslų rin
kinį, pavadintą “Skelbk žo
dį.” Knygą išleidžia kleb. kun. 
J. Cepukaitis.

jerą teateis” 
naitis išsitarė.

Taip mums besikalbant, iš
girdau balsą: “O dabar repe
tuosime antrąjį veiksmą. Pra
šau paruošti sceną”.

Tai buvo Ipolitas Tvirbutas.
Nuskubėjau tuojau pas jį. 

Pasisveikinome, užtraukėme

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v

PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES NUSIŪDAMI DOVANŲ SIUNTINĮ ŠVENTOM 
Mūsų motto: dėmesys ir greitas, mandagus patarnavimas.

nos šventę. Mūsų žodžiai per 
menki išreikšti tinkamą padė
kojimą. Visagalis Viešpats te
atlygina Jums už tą gerąjį dar*

Dažniau ar rečiau tenka kai- 
ką ir man viešumai parašyti. 
Rašydamas visados stengiuos 
nenusikalsti ir mūsų rašybos 
dėsniams, paskelbtiems mūsų 
kalbos mokslo ir išdėstytiems 
tam tikrose mūsų rašybos va
dovėliuose. Manau, kad iš pa
garbos mūsų kalbai šie dėsniai 
turėtų būti privalomi ir mums 
visiems.

patenkinsime savo linkimą- ra
šyti origihalo rašyba, bet ne- 
nusikalsimę ir rašybos dės-

Man taip bedūmojant, stai
ga atsidaro durys ir pasirodo 
kažkoks vyrukas, aukštas bar-

ziais?
O jis man atrėžė: “Už tai, 

kad aš turiu”. Bet pamatęs 
mano sujaudintą veidą, paaiš
kino, — “tik vakar nupirko
me šį fraką senienų krautu
vėje ir šiandien išbandėme, 
kaip jis tinka prie mano “nau
jojo veido’

Tada aš vėl įsiterpiau: “O 
kodėl reikia frakų? Juk veika
las iš Kanados emigrantų gy
venimo, — režisorius man mi
nėjo.” į •

.. “O kas jūs būsite?” — pa
klausiau. Jis pradėjo juoktis, o 
aš susigėdau, nes tai buto ma
no kaimynas iš tos pačios gat
vės. Bet čia jis atrodė bent 50 
metų senesnis. Pradėjo pasa
koti savo ir būrelio vargus. 
Neseniai siautė gripo epide
mija, dažnai vieno ar kelių 
repeticijose trūko; kai kurie 
dirba viršvalandžius ir turi į 
repeticijas pavėluoti. Tai vis 
trukdo sklandų darbą. Trum
pa pauza. Atsidūsta jis ir sa
ko: “Na, man metas namo”.

“Palauk”, — sakau. — “ko
dėl pats taip išsipustęs su fra
ku ir nugrimuotas, tuo tarpu 
kiti su kasdieniniais drabu-

Kartą besišnekučiuojant su 
draugais, tema kažkaip nukry
po į teatrą. Apkalbėjus pasku- 
Uniuosius lietuvių dramatur
gus ir lietuvių kolonijose ma
tytus dramos veikalus, vienas 
ir išsitarė: “Galbūt neužilgo ir 
Hartforde turėsime premje

rui L — 1430 Ičiiocycles— Medford, Mas*.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite k$ 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIO — Utkuudau Itaffio Hour, M. Cet- 
tage St. Nonrood. Mas*. Skyriai: Lithuanian Furnitare Ce. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1940; KlrHand 7-8538.

Aš baisiai nustebau ir kartu 
pyktelėjau, nes nieko apie tai 
nežinojau. O aš maniau; kad 
žinau viską, kas Hartforde de
dasi. IŠ savo bičiulio sužino
jau; kad repeticijos vyksta 
Hartfordo lietuvių parapijos

MUSŲ FIRMA GAVO Iš “INTOURIST” MASKVOJE OFICIALŲ 
LEIDIMĄ TIESIOGINIAI SIŲSTI SIUNTINIUS Į:

mams.
Tačiau tų. kurie rašo 

9a, čikagieti-, nereikėtų 
pat taisyti, nes jie rašo taisyk
lingai. St. Barzdukas

rius, — “tada jau bus per vė
lu”. Jei dabar neįsijausite, ne
įsigyvensite į .savo rolę, — ka
da gi? Juk tai ir yra scenos 
menas!”

“Taip, antras, trečias ir ket
virtas veiksmas vyksta Kana
doje, bet pirmasis Anglijoje. 
Jame dalyvaują lokajai, tar
naitės, advokatas, ponų^ pore
lė ir pulkininkas. Jie visi turi 
būti prašmatniai apsirengę. 
Kanadoje jau tik ūkininkai ir 
‘cowboys’ tebeveikia. Viso try
lika veikėjų.”

Priėjo tada prie mūsų dar 
pora žmonių. Vienas iš jų at
siduso ir sako: “Gerai, kad jau 
prie galo einame. Visą vasarą 
repetavome. Karštos dienos, 
tvankūs vakarai — norėtųsi 
važiuoti kur pasimaudyti, pa
sižmonėti, o repeticijos vis 
kasdieną ir kasdieną.”

Apsidžiaugiau, kad man ne
reikėjo ir nereikia tiek varg
ti, tačiau kaip tik tuo momen
tu girdžiu: “Mums reikia ke- 
letos žmonių užbaigti dekora
cijas ir baldus sutvarkyti. 
Tamsta, tikriausia, neatsisaky
site mums padėti”, žinoma, aš 
pradėjau atsakinėti, sakyda
mas, kad laisvo laiko neturiu... 
bet dabar tai bus teisybė, ir 
net nežinau, ar suspėsiu jums 
parašyti, kaip man sekasi de
koracijas nešioti. Algi

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

drausta”. Nežiūrint 
Balfas ir toliau tęsia 
siuntimą.

rimo.
Žinoma, nevisi šitaip norės 

ar bepaslinks rašyti — toks 
rašymas jau reikalautų tam

mano gimi- Tvirbutas režisavo. Norėjau 
dar klausti, kuris veikalas len
gviau pastatyti, bet scena jau 
buvo sutvarkyta, ir režisorius, 
manęs atsiprašęs, pradėjo duo
ti šnksnhis.

Atsisėdęs į pirmąją tuščią 
kėdę, pradėjau stebėti.

Pirmoji scena. Įeina pora 
po dūmą. Aš pradėjau klausi- jaunuolių ir mergaitė. Rodos,

Mes ieškome talkininkų ne
tik Vokietijoje, bet ir Ameri- Weve Galin8asis- atlygink 
koj, kad jie dalį savo laiko geradariams gausiomis 
galėtų skirti labdaros darbam, malonėmis.
Už tai jiems labai būsime dė
kingi K. ObdteM

Muenchene yra Balfo įga
liotinis Vokietijai Iz. Rugie
nius, sekretorė lietuvių kalba 
ir vaistų siuntų tvarkytoja E. 
Kairienė ir imigracijos sky
riaus vedėja, anglų, vokiečių 
ir prancūzų kaltei sekretorė 
E. Banevičienė. Visoje Vokie
tijoje yra dar 96 gėrybių pa
skirstymo prižiūrėtojai iš pa
čių pabėgėlių tarpo, jie dirba 
be jokio atlyginimo. JAV pa- Įvertiname Jūsų didį pasi- 
tvarkimų, Surply Commodities šventimą, žinome, kiek darbo 
dalinimo prižiūrėtojai turi bū- įdėta rengiant šią lietuvių die- 
ti JAV piliečiai, todėl man pa
prašius, Dambravienė, Lauč- 
kfenė ir Padalienė, sutiko Bal- 
fui talkininkauti.

Aš rašydamas čia tesilaikau 
tik lietuvių kalbos rašybos 
dėsnių, liepiančių bendrinių 
svetimybių rašymą taikyti prie 
mūsų kalbos reikalavimų.

Juk anglų kalbos žodžius 
down, football, knockouft,

Cktepnetle k aoted te fts dte- 
ttrtnM te tatagteff teBaC te «nf- 
teess from saoat type» cf head-

Suskaičiau — įėjimas buvo 
kartojamas devynis kartus. O 
paskui jie pradėjo tarp savęs 
kalbėtis... Neužtenka vien mo
kėti savo rolę — reikia klau
syti, ką tavo partneris tau sa
ko, priimti ir tada atsakyti...

Man taip bedūmojant, priė
jo prie manęs vienas frakuo
tas, su smailia barzdele senu
kas, ir sako: “Ir taip kiekvie
ną kartą. Reikia scenoje gy-

leader, scout, screening ir kt. 
rašome ne downas, footballas, 
knOckoUfas, loadoris, scoutas, 
skryningas — rašome taip, 
kaip tariame. Tą patį tarimo 
pagrindą taikome ir kitoms 
bendrinėms svetimybėms, tad 
ir žodžius čikagietis ar čika- 
giikis, klyvlendietis, njūjor- 
kietis ir kt. reikia rašyti taip 
pat “lietuviškai”, t. y. iš ta-

Ten vieną šaltą vakarą ir 
nužirgliavau. Užlipęs į trečią
jį aukštą, girdžiu — kažkas 
šaukia nesavu baisu. Aš, vi
suomet tekęs artimui nelai
mėje padėti, vienu šuoliu atsi
dūriau prie durų. Buvau pasi
ryžęs užpuolikus sudoroti. De
ja, durys buvo užrakintos. 
Prade jau baidytis, ~ tačiau ma
nęs niekas negirdėjo 
rėjo girdėti.

Porą minučių taip 
kęs, nusiraminau ir 
padėtį šaltai svarstyti.
Tuomet man atėjo puiki min

tis: kodėl nepasižiūrėti pro 
rakfto skylutę!

Prikišęs akį, matau — žmo
nės ant scenos vaikštinėja, o 
prieky kažkas skėtroja ranko
mis. Tuomet man dingtelėjo 
galvon dar gudresnė mintis. 
Tai tikriausia kokia nors repe
ticija.

SVARBU! Visos siuntimo išlaidos, įskaitant muitą- sumokama čia. Jūsų giminės ir 
draugai gaus siuntinius nemokanteL

Praėjo 43-čioji tradicinė 
P^msylvanijos lietuvių diena, 
Lakewood Park, su didele 
sėkmė. Mūsų geradariai pada
lino šios dienos pelną lietu
vaičių seserų vienuolynam, 
dirbantiem toje apylinkėje.

Šia proga labai dėkojame 
43 tradicinės Lietuvių dienos 
komitetui už suteiktą -500.00 
dolerių auką mūsų * vienuoli
jai, o visiems dalyviams — už 
prisidėjimą sukelti šią auką.

Norime Čia ypatingai pareik
šti nuoširdžią padėką mūsų 
didžiai gerbiamiems dvasiš
kiams, dalyvavusiems Rąngi- 
mo Komitete ir garbės pirmi
ninkams — prel. S. Dobinuiir venti, o vien tik repeticijose 
kun. P. Česnai; pirm, ir iždi- išmokti negalima. Reikia ir 
ninkui kun. K. Rakauskui; namuose praktikuotis ir gy- 
pinn pagelbininkui kun. J. TCnU Gai¥oU.
Lukšiui; raštininkui kun. J. , .. v , ,
Neverauskui; kun. J. Cepcjuui žmogus ™Bt0- Plaukus 
ir kun. S. Railai — spaudos ir Sakuoja, kaip valgo, ir net, ar 
radijo komisijos nariam; kun. knarkia miegodamas”.
E. VVassel už paįvairinimą pr r fl| 5
gramos su mažyčiais; kun. L. ■ V
Pečiukevičiui už tvarkymą pro- I ' ' ' į I
gramos ir kun. V. Vėžiui už ? f
pasidarbavimą prie mašinų j
rinkliavos. C

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

------- 1 11,,.
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Mūsų klijentų patogumui, parduodame įvairias medžiagas, odos daiktus, batus ir pus
bačius, laikrodžius ir laikrodėlius, vaikų drabužius, nosines, šalikus ir kitokius aukštos 
kokybės daiktus prieinamomis kainomis. Turime pilną rinkinį vaistų. Siunčiame siu
vamas mašinas, rašomąsias mašinėles, mechaniškus ir techniškus instrumentus, taip 
pat foto aparatus. Prašykite mūsų kainoraščio.

Galima siųsti tik NAUJUS daiktus
Siuntiniai pristatomi asmeniškai, paštu, arba kitais klijentui patogiais būdais. Siunti
niai supakuojami ir išsiunčiami per 48 valandas. Siuntėjas tuojau gauna pranešamą. 
Užmiesčio klijentai gali būti tikri greitu mūsų dėmesiu. Gavę siuntinį, siunčiame tuoj 
pat paštu .smulkų gautų daiktų pakvitavimą.

nieko lengviau negalėtų būti. 
Tačiau Ip. Tvirbutas vis nepa
tenkintas. “Šitaip vaikščioja 
žmonės namie ir pokyliuose. 
O judu visi išvargę, nes visą 
dieną dirbote laukuose; jūsų 
batai purvais apdrėbti. Tik pa
galvokite.”

Vienas iš artistų ir sako: 
“Mes taip neapsirengę dabar. 
Kai darysime repeticijas su 
dekoracijomis ir kostiumais, 
visai kitaip atrodys”.

Šaūkia režiso-

(Atkelta iš 3 psl.)

Ne visada, ypač religinio tu
rinio knygos. Jos grįžta iš Lie
tuvos ir Sibiro su užrašu: “Už- 

kliūčių, 
knygų

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

KNIGHTS OF UTHUANIA WL0ABRADDOCK, PA.

mus berti. Paaiškėjo, kad sta
tomas W. Somerset Maughan, 

zdotas, skarmalais apsirengęs, Nobelio literatūros premiją 
revolverį rankoje nešinąs. Ne- gavusio anglų rašytojo veika- 
spejau nei tekamai nusigąsti, |as “Pažadėtoji žemė”; kad 
kai jis prabilo: Ar tamsta čia repeticijos vyksta jau penktas 
triukšmavote ir mums repe- mėnuo premjera numa- 
tuoti kliudėte? tomą lapkričio 16. Paskui pra-

Truko keletą sekundžių, kol dėjome kalbėti apie “Vincą 
supratau, kad tai mano dėdės Kudirką”, kurį Bostono mėgė- 
pusbrolio žmonos brblis. Se- jų grupė neseniai statė ir Ip. 
niai aš ji buvau matęs, todėl 
labai apsidžiaugiau ir pradė
jau garsiai sveikintis. Jis vis 
dėlto mane nutildė, o aš net į- 
siprašiau į salę. Žinoma, jei 
jis nebūtų buvęs mano gimi
nė, tai būtų nepasisekę. (Apie 
tai jis įiet kelis kartus vėliau 
užsiminė}, težinojau, kad klau
sytojai repeticijose nepagei
daujami, nes “paskui į prem-

WORC, 1310 IcilocyHM 
WorcMter, Mm. 

Sekmadieniais 
8 iki 8:30 vaL ryte 

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St 

BROCKTON 18, MASS. 
TėL JUniper 6-7209

tikro dėmesio ir drausmingu
mo. Tada čia yra ir kita išei
tis: mūsų rašybos dėsniais tik- 
rAies svetimybes galime rašyti 
arba iš tarimo, pvz. Berlynas, 
Paryžius, Ryga, Prancūzija, 
Čikaga, Klyvlendas, Niujorkas 
ir kt., arba iš originalo, pvz. 
■Chicaga, CLevelandas, New 
Yorkas — su lietuviškomis ga
lūnėmis!), tad vietoj čikagie- 
čiai galime rašyti Chicagos lie- 
tuviai, vietoj klyvlendiečiai — 
Cleveiando lietuviai, vietoj 
niujorkiečiai — New Yorko 
lietuviai ir t.t. Šitaip rašyda- 

jau laikysimės šiokios to-

ESU VERČIAMAS GENTIS VIEŠAI
KAIPGI IŠ TIKRŲJŲ RAŠYTI

Deja, taip nėra. Dėl to vie
šai čia prašau ir balso. Balso 
visų pirma ginti sau pačiam, 
štai nekartą anksčiau, dabar 
vėl šiomis dienomis viename 
mūsų laikraštyje buvo išspaus- 
totas kebos manu paties ra- Mvo s Bus
sytas lietuviško gyvenimo zi- sotus į.
nutes. Beveik buvau tikras, 
kad mano pavartotos kaiku- 
rios bendrinės svetimybės, pa
rašytos mūsų rašybos dėsniais 
čikagiškiai (svečiai), klyvlen
diečiai (lietuviai), bus ištaisy
tos į chicagiškiai ir c!evels<n- 
diečiai. Neklydau: laikraštis iš 
tikrųjų šitaip “pataisė”.



Spalio 28 d. 4 vai. p. p. To
ronto lietuviškoji visuomenė
buvo
nios. Tą dieną mirė Toronto 
lietuviškosios kolonijas ir ben
drai Kanados lietuvių ben-' 
druomenės veiklus, energin
gas ir nuoširdus narys Anta-

A. Pabedinskas, panevėžie
tis, tačiau daugiausiai gyvenęs 
Kaune, po to — Vokietijoje, 
Uchtės stovykloje, Maroke ir 
Kanadoje, čia gyvendamas ve
lionis tikėjosi sulaukti tėvy
nės laisvės ryto; deja, hegai-

mylėjo ir gynė kaip savanoris, 
apdovanotas už narsumą Vy
ties kryžiumi. Iš kariuomenės 
išėjo kapitono laipsny.

Antano Pabedinsko asmeny
je Toronto Sėtuvių kolonija 
neteko didelio patrioto ir ge
ro bei darbštaus lietuvio, o 
taip pat vieno iš veikliausių 
savosios tautinės šeimos na
rių, darbštaus visuomenininko, 
kultūrininko, eilės organizaci
jų veiklaus nario ir vadovo.

kimui išsipildyti.
A. a. A. Pabed/isko kūnas 

buvo palaidotas Park Law ka
pinėse, spalio 31 d. po pamal
dų Prisikėlimo parapijos baž
nyčioj.

Palaužė jį negailestinga mir
tis, kaip stiprų ąžuolą, pragy
venusį kiek daugiau kaip 
pusamžį ir besitikėjusį dar 
nudirbti savo tėvynės ir savo

r ■ ■ * ’' • ■*
paskirtas į Panevėžio 4-tąjį A 
pešt pulką. Vėliau Lietuvos 
vyriausybės buvo išsiųstas pa
sitobulinti į Prancūzijos karo ' ; 
mokyklą, kurią baigęs tarnavo j 
Lietuvos kariuomenėje kapito- . | 
no laipstay iki gruodžio per- - 
versmo. Tada buvo iš tarny- | 
bos atleistas ir perėjo dirbti į J 
verslininkų sritį. Tarnauda
mas kariuomenėj, būdamas, 
karo mokyklos lektoriumi ir 
kuopos vadu, studijavo ekono
minius mokslus Vytauto Di
džiojo universitete Kaune.

Verslo srity buvo gana gra- - 
žiai iškilęs ir pasidarbavęs 
anuo metu beturiu dar opleis-visada rainus, linksmas. Jo

lūpas retai kada apleisdavo toj dirvoj. Bolševikai sutrukdė 
šypsnis. Buvo gimęs 1898 m.
gruodžio 17 Nocėgalos kaime, darbą, privertė nuo jų pasiša- 
Naujamiesčio valsč. Panevėžio 
apskr. Mokėsi Panevėžio rea
linėj gimnazijoj. Nepriklauso- fiaujo.
mybės karų metais stojo į Lie
tuvos besikuriančią kariuome
nę savanoriu. Buvo paskirtas 
į karo mokyklą, o ją baigęs.

jam toliau dirbti pamėgtąjį

tinti ir svetur tuščiomis ran
komis pradėti vėl viską iš

BALTIMOReS ŽINIOS

Grausliy sukaktis
Nashua, N. H., spalio 28 Jo- I 

nas ir Uršulė ųtsacaite; Grauš- 1 
liai šverivė 50 metų vedybinio * 
gyvenimo sukaktį. Tą dieną 
šv. Kazimiero bažnyčioje bu
vo atlaikytos pamatuos, atlai
kė kiėb. kun. J. Buceviėius. 
pamoksią pasakė kun. Gerai- 
das Motejunas. pa&ionisias. 
Pagerbimo banketas vyko po 
pietų. Sukaktuvininkas pa
sveikino kleb. kua. J. Gucevi
čius Antanas šaka, anūkas; 
pasveikino ir padėkojo už au
ginimą, nes būdamas dviejų 
metų neteko motinas. Muz. 
J. Tamulionis ir Ona Skirkevi- 
čienė užtraukė “Ilgiausių me
tų” kartu su visais svečiais. 
Be to. dar sveikino: Teklė Mit- 
chell, Kristina Rudžinskią.iė, 
Rose Delaria. Marijona Kar-

............. ■ . ......... .

IS VISUR
• Čhiriiomo vardo galerija 

atidaryta Chicagoje jėzuitų 
namuose. Ją surengė ir atida
rė menininkų klubas ir ati
darymo proga išleido ilius- 
tiuotą leidinėlį. Pačioje ga
lerijoje ta proga atidaryta 
lietuvių dailininkų paroda.

• PLB Vokietijos krašto 
tarybos sesijoje spalio 19-20 
Huettenfelde išrinkta nauja 
PLB Vokietijos krašto valdy-

' ba ir kiti bendruomenes or
ganai: Krašto valdybon iš-1 
rinkta: 
pirm..
pirm.. V. Sutkus — sek r et., 
J. Stankaitis — ižd., V. Šu
kys — narys; kontrolės ko-

E. Simonaitis —
K. Dranga — vice-

PUTNAMO “RAUDONDVARY”
tų, at-kių iniciatyva, buvo su
rengta Šventoji Valanda, ku
rioje dalyvavo visos (sveikos) 
bendrabučio mergaitės.

Vakare įvykor Kristaus Val
dovo minėjimas, kurį, nors 
pirmą karta, bet labai gražiai 
ir sklandžiai pravedė
ktirso studentė Danutė Parei- 
gytė. Svarbiausiu minėjimo
punktu buvo paskaita, kurią 
skaitė dr. O. Labanauskaitė. 
Prelegentė papasakojo apie 
Kristaus Valdovo šventės kil-

A. a. A Pabedinskas visą 
laiką priklausė ateitininku or
ganizacijai — “Kęstučio” kor
poracijai. Taip pat dirbo eilėj 
kitų organizacijų, buvo Toron
to lietuvių krikščionių demo
kratų klube valdybos nariu ir 
Lietuvių Kultūros Draugijoj, 
kuri leidžia Tėviškės žiburius.

Liko liūdinti Toronto lietu
viškoji kolonija, velionies žmo
na Bronė, sesuo Ona ir brolis 
Kazys, gyvenąs JAV.

Pr. Alšėnas
antro

Tik prasidėjus naujiems 
mokslo metams, Putnamo mer
gaičių bendrabutyje, kaip bi
čių avilyje, sujudo rimtas dar
bas. Nepasitenkinam vien mok
slu. čia veikia įvairios orga
nizacijos, daromos šokių ir 
kitokios repeticijos.

Ir studentės at-kės nesėdi 
sudėjusios rankas. Tik apėju
sios susivežti visą savo turtą 
ir įsikurti “Raudondvaryje”, 
pradėjo judėti. Rugsėjo 28, 
senosios valdybos likučiai su
šaukė pirmąjį susirinkimą, ku- mę ir kalbėjo apie jos pritai- 
rio tikslas buvo naujos valdy- kinima kasdieniniame gyveni- 
bos rinkimai. Po ilgų atsiseki- me. čia prelegentė pabetė 
nėjimų ir apsisprendimų pa- katalikų akciją, ragindama ge- 
aiškėjo, k^i šiais metais drau- rai susipažinti su 1) Kristaus 
govei vadovaus Violeta Mitkų- karalystės reikšme ir-’ 2) su 
tė — pirmininkė. Danutė Pa- Kristaus priešų padarytom 

klaidom ir tuo būdu jų išveng
ti ateityje. Paskaita buvo la
bai įdomi ir gerai paruošta. 
Užtai netrūko šiltų atsiliepi
mų.

Po paskaitos sekė trumpa 
meninė programėlė. Mokslei
vė Sigutė Kavaliūnaitė kanklė
mis paskambino baudies dai
nelę “Tyliai, tyliai” ir giesmę 
“O, Kristau. Pasaulio Valdo
ve”. Studentė Aldona Kalvai
tytė jautriai padeklamavo D. 
Mitkienės eilėraštį “štai žmo
gus”. Po to, bendrabutietėm 
žodį tarė Nekalto Prasidėji
mo Seserų kongregacijos vy
riausioji Motina M. Aloyza. 
Minėjimas buvo baigtas gies
me.

Dabar visos studentės lau
kia Padėkos dienos, kada ren
giasi važiuoti į SAS valdybų 
suvažiavimą ir Liet. Stud. Saj. 
JAV suvažiavimą New Yorke.

reigytė — sekretorė, Aldona 
Kalvaitytė — iždininkė ir soc. 
reik, vedėja. Revizijos komisi
ją sudaro Rita Durickaitė ir 
Gražina Paubukonytė, o . ko
respondentės pareigos atiteko 
Teresei IvaškaiteL

Naujoji valdyba tuojau pra
dėjo bruzdėti. Spabo 10 visos 
susirinkom, nors pavėluotai, 
paminėti šv. Pijaus X dieną. 
A. Kalvaitytė perskaitė trum
pą jo gyvenimo .santrauką ir 
pakalbėjo apie Pijaus X kel
tų mindų svarbą ateitininkam. 
Po šio trumpo minėjimo sekė 
einamieji reikalai. Džiugu, kad 
į šį susirinkimą atsilankė dvi 
naujos narės, tuo padauginda- 
mos draugovės narių skaičių.

Spabo 27 buvo — Kristaus 
Valdovo šventė. Nors pusė 
studenčių ir moksleivių at-kių 
tebekovojo su azijatiška šloga. 
sveikosios griebėsi darbo. Die
ną pradėjome šv. Mišiom ir 
bendra šv. Komunija. Po pie-

Philadelphia, Pa
Kan. dr. J. B. Končius, Bal- 

fo pirmininkas, Balio koncer
to metu padarys trumpą pra
nešimą apie savo paskutinę 
kelionę į Europą. Kaip žino
ma, šios kelionės metu kan. 
dr. Kchčius buvo pasiekęs 
Lenkiją ir lankėsi kai kuriose 
lietuvių gyvenamose vietose.

Lietuviškoji visuomenė yra 
maloniai kviečiama paremti 
Balfo šaipos darbą savo auka 
bei gausiu atsilankymu i kon- 
centrą. Koncerto proga valdyba 
prašo aukų bufetui ir loteri
jai. Loterijai skiriamus daik
tus. galimai anksčiau, prašo
ma įteikti vienam iš šių as
menų: Vladislavai Markaus
kienei. Onai Damulevičienęi. 
Marijai Vasienei. Marijai Krė- 
vienei. arba kuriam nors Bal
fo valdybos nariui.
Koncertas įvyks lapkričio 16 

d.. L. Muzikinio Klubo salėje. 
2715 E. Allegheny Avė. Pra
džia 7 vai. vakaro.
Dr. Albinas Šmulkštys praėju
sią savaitę buvo sustojęs Phi- 
ladelphijoje ir aplankė dauge
lį savo patistamų.

Haliną Mošfnskianę, nuošir
džią Balfo rengiamo koncerto 
talkininkę, ištiko nelaimė. Tik 
grįžus iš pianisto A. Kuprevi
čiaus koncerto, jai lūžo koja.

K. č.

Azijatiškoji epidemija
pradėjo smarkiau reikštis 

Baltimorėj. Vienų šeimose iš
guldė teves, kitų—vaikus. Li
ga neaplenkė nė beturiu. Pa
rapinė mokykla nors dar nor- 
mabai veikia bet .suoluose yra 
daug tuščių vietų.

Kaukių balius,
kurį suruošė katalikiškas 

jaunimas — CYO — mokyk
los patalpose lapkričio 2 vaka- 
rė. praėjo labai linksmai ir 
sutraukė daug dalyvių, šokiai 
prasidėjo 8 ir baigėsi 11 vai. 
Visiem buvo juoko ir įdomu 
pašokti su kaukėtu ir nepažįs
tamu savo artimu. Tokie vaka
rai yra tuo naudingi, ;kad jau
nimui duoda progos bendrauti 
savųjų tarpe ir atitraukia iš 
kitokių moralinių pavojų.

Visų Šventųjų 
ir Vėlinių šventės šv. 

fonso bažnyčioj praėjo gilaus 
susikaupimo ženkle. Į rimtas 
ir įspūdingas tų dienų pamal
das gausiai rinkosi betuviai ir 
meldėsi už savo mirusiuosius. 
Paskelbta iš sakyklos, kad per 
visą lapkričio mtinesį vidur
dienio mišios bus aukojamos 
už mirusiųjų vėles.

Šv. Vardo draugijos
vyrai lapkričio 10. sekma

dienį, nuo 1 bgi 6 vai. mokyk 
los salėj ruošia austrių vaka
rienę ir kviečia visus atsilan
kyti. Parapijos moterys noriai 
talkina vyrams, gamindambs

Al-

maistą ir įvairiausius skaus
tus.

Balfo skyriaus 
pradėtas drabužių vajus vyk

sta puikiai. Valdyba nuošir
džiai dėkoja aukavusiems ir 
primena kitiem gailestingumo 
pareigą. Rinkimas baigsis lap
kričio 15.

Mūsų mirusieji
Juozas Kašinskas, visiem 

-""gerai pažįstamas nes tik" Dėtu
vių. bet ir svetimtaučių tarpe, 
neseniai atšventęs 25 m. ve
dybinę sukaktį, mirė spalio 
27. eidamas 49 metus, žinia 
pritrenkė visus baltimoriškius. 
Jis 

i šv- 
, jas. 

bės 
tis 
gedulingų 5 mišių šv. Alfonso 

. bažnyčioj, palaidotas Holy Re* 
deėmer kapinėse spalio 30. 
Nutiūdusias paliko žmoną Ste
lą. motiną Kotryną ir tris duk
teris: vienuolę Stelą Juozapą. 
Joaną ir Žekeliną.

Juozas Andziukaitis, pasir- 
ginėjęs kelis mėnesius, mirė 
spalio 27. Velionis anksčiau 
gyvai reiškėsi atletų klubo 
veikloj. Nuo pat jaunų dienų 
dirbo siuvyklose. Iš šv. Alfon
so bažnyčios palaidotas spalio 
31 LIoudon Park kapinėse. 
Liūdėti liko sesuo Ona ir bro
lis Mykolas. Jonas Obelinis

buvo vienas iš žymiausių 
Alfonso parapijos veikė- 
tetrokšdamas Dievui gar- 
ir lietuvybei gero. Jo mir- 
paliko didelę spragą. Po

Gen. Konsulato ieškomi asmens

Svotas Kazi- 
visus vaišino

buvo gražiai 
spalvos gėlė-

pasveikino pranciškonas Tėv. 
Bernardinas Grauslys iš To
ronto. Gauta daug įvairių svei
kinimų. dovanų.
mieras Valius 
šampanu.

Vaišių stalai 
papuošti aukso
mis. Svečių buvo apie šimtą.

Sukaktuvin/ikai susituokė 
Šou Bostone, šv. Petro- bažny 
čioje. nes Portlande. Me.. kur 
jie tuomet gyveno, nebuvo 
lietuvio kunigo. Didesnę gyve
nimo dali praleido šv. Kazi
miero parapijoje Nashua. N. 
H. ir išlaikė gerą vardą lietu
vių ir svetimtaučių tarpe.

Sukaktuvininkams linkime 
sveikatos ir ilgiausių metų!

M. K.

Ateiti ninku Fede
racijos valdyba pa-

KĄ NES MUMS 1958 METAI?
Tokie ir paneSGs klausimai 

dažnai atsistojo mūšb minty, 
kai pagalvojamo, ar stebime 
kaskart $ vertės nukritimą. 
Pastebime, kad infliacija vis 
daugiau įsigali ir mūsų sun
kiai sukrautos sutaupęs banke 
savo verte kaskart mažėja.

Padėtis reikalaūja rimto ap- 
svarstyfno ir tinkamo pinigų 
investavimo. Tinkamiausiu in
vestavimo būdu vidutinių pa
jamų žmonėms mes nuošir
džiai patariame Mutual Funds, 
kurie rizikis momentą sumaži
na iki minimumo. Laikas pa
rankus. Informaciją lietuviškai 
bei angliškai .siunčiame be jo
kių Įpareigojimų — rašykite! 
Vardas. Pavardė 
Amžins 
Adresas

Tamulevičienė - Kuskytė, 
Marijona, duktė Aleksandro iš 
Kvėdarnos parap.

Vaičekauskas. Petras, gyve
nęs Aurora, Illinois.

Valužis. Aleksandras, sūnus 
Juozo.

Vaznaitė - Andrijauskienė.
Vcželįs. Jurgis, sūn. Jono. 

Tėvas buvo iš Mustenių vai., 
Semeliškių vai.

Vaznienė - Steponaitytė, Ma
rija. d. Jurgio iš Pentupių k., 
Marijampolės ap.

Bandzevičienė -' Mažeikaitė. 
Antanina Regiia. duktė Teo- 
filiaus. vyras Bandzevičius. 
Antanas.

Barauskas, Antanas.
Juozo, nuo Žygaičių.

Bendoraitienė. Marija. 
Adomas, vaikai Adomas
dona, kilę iš Marijampolės ap.

Bielevičiūtė. Marytė, 
kusi iš Kauno 1944 m.

Borža, Baltras.
Buzelauskienė. Viktorija.
Daunys. Kazys, sūnus Jokū

bo. nuo Rokiškio.
Dudučiūtė - Kurkųlionienė. 

Ona. ir Kurkulionis. Jonas.
Gudonis. Pranas, sūnus Pe

tro. iš Panevėžio m.
Jašinskas. Jonas ir Myko

las. kilę nuo Biržų.
Jcsulevičius. Jonas.

Jdno. iš Pieščių k..
nes parap.. sakių ap.

Jokubavičius, A. J..
kliu. Panevėžio ap.

Karenga. Pranas, sūnus Jur
gio "

Kurkulionis. .fonas ir Dudu
čiūtė - Kurkulionienė. Ona*

Lukoševičienė - Staškutė. 
Juzė.

Lukošius. Jonas, sūn. Niko
demo. nuo Vainuto.

Mažeikaitė - Bandzevičienė. 
Antanina Regina, duktė Teo- 
filiaus. vyras Bandzevičius. 
Antanas.

Mikėnas, Jonas, mokytojas, 
gyvenęs Šilutėje ir Kaune.

Mockus. Vincas, sūnus Vin
co.

Pavilonis.
Petro, ir jo 
Petrusė.

Pavilonis. 
zk). gyveno

Pyragis. Vincas, sūnus Juo
zo.

Šneiderienė. Anelė, vyras 
Augustas, vaikai Algirdas. Mi
liutė. Onutė, Ramutė ir Rita.

Stakutis. Jonas.
Staniškienė. Potrusė. d. Pet

ro. ir jos brolis Pavilonis, An
tanas.

Staškus. Pranas, sūnus Juo
zo.

Strockis. Petras.
Vanagaitės. dvi seserys, 

dukterys Jokūbo Vanago.
Vitkus. Pranas, sūnus Juo- 

iš Juškaičių k.. Šiluvos vai.
Vitkutė. Ona. duktė Jono, 

iš Juškaičių k.. Šiluvos vai.
Vyšneveckis - Vyšniauskas. 

Antanas.
Žitkevičius. Vilius.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi at
siliepti:

( ONSILATE GENERAL 
OF IJTHVAMA

41 West 02nd Street
New York 24. N Y.

Antanas, sūnus 
sesuo Staniškienė.

Julius. sūn. Ka- 
ArgcĄtinoje.

sūnus

vyras 
ir Al-

išvv

sūnus 
J’aneinu-

Korespondentinių rinkinių 
būdu Ateitininkų Federacijos 
Vadu pdnkiariems metams 
perrinktas Simas Sužiedėlis ir 
išrinkti nauji Valdybos bei 
Kontrolės Komisijos nariai.

Naujai išrinkta Ateitininkų 
■ Federacijos Valdyba pirmo po
sėdžio susirinko spalio 29 d. 
Federacijos dvasios vadu se
kančiai kadencijai pakviestas 
tėvas Vikt. Gidžiūnas. O. F. M. 
Generaliniu sekretoriumi iš
riktas kun. Vikt.* Dabušis. 
Pagal Federacijos konstituci
jos $ 17 Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos referento parei-

* gos pavestos Stasiui Lūšiui. 
Studentų S-gos — dr. Vyt. Vy
gantui, Moksleivių S-gos — 
Juozui Baužiui.

Ateitininkių Tarybai vado
vauti. o taip pat referente 
ateitininkių moterų ir mergai
čių reikalams pakviesta Rena
ta Alinskienė. rinkimuose pra- 

. ėjusi pirmąja kandidate i val
dybą.

Posėdyje taip pat dalyvavo 
At-kų Šalpos Fondo .valdyto
jas preL J. Balkūnas.

Ateities redaktoriui Juozui 
Baužiui išvykus tarnybos rei
kalais i Chicagą. laikinai vyr. 
redaktorium pakviestas Pra
nas Naujokaitis.

Ateitis išleidžia Šv.
X gyvenimą ir darbus.
racijos Valdyba prašys 
ateitininkus šią knygą 
ir prisidėti prie jos išplatini
mo. Tuo būdu ir šiais metais 
ateitininkai prisidės prie Fe
deracijos Valdybos skelbiamo 
piniginio vajaus.

čiūnas — pirm., S. Kalinaus
kas. V. Timpa; garbės teis
man: J. Kairys — pirm.. J. 
Jakštys. F. Skėrys.

• Anusis Peteraitis, žino
mas M. Lietuvos veikėjas ir 
pamokslininkas. 90 metų, mi
rė spalio 29 Vokietijoje.

• Į “Latvijos”, latvių lei
džiamo laikraščio, redakciją 
-Vokietijoje naktį -iš spalio 12 
į 13 pro langą buvo įsilaužę 
vagys ir norėjo pavogti kar
toteką. Vagys tuoj buvo pa
stebėti išvaikyti. Nustaty
ta. kad įsilaužėliai atvyko iš 
Berlyno lytinės dalies, kur 
veikia generolo Michailovo 
komitetas, raginąs visus trem
tinius grįžti į savo tėvynes.

• Washingtono moterų 
klubas lapkričio 9 Kolumbo 
vyčių salėje ruošia savo vaka- 

' ra. kurio programa atliks ope
ros solistė Barbora Darlys ir 
dramos, aktorius Henrikas 
Kačinskas. Laukiama svečių 

Baltimorės. Philadėlphijos 
New Yorko.

Pijaus 
Fede- 
visus 

Įsigyti

iš
ir

e Tėv. Jonas Borevičius. SJ, 
uolus Chicagos lietuvių visuo
menės veikėjas, perkeliamas 
į Montrealį, į Aušros Vartų 
parapiją, vienuolyno namo 
viršininku.

• Prof. A. Krapovickas iš 
Argentinos išvyko studijų 
tikslais į Europą, kur išbus 
apie 9 mėnesius. Jo kelionę 
finansuoja Ispanų Kultūros 
Institutas.

• Atpigintu knygų iki 90% 
galima įsigyti iš Gabijos lei
dyklos knygų išpardavimo. Di
delis pasirinkimas. Reikalau
kite sąrašų šiuo adresu: Gabi
ja. P. O. B. 355. Wyandanch,»

• Susitelkimo diena tė
vams. Lapkričio 1/7 į Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyną Put- 
name. kriečami tėvai trum
pam dvasiniam susikaupimui 
— rekolekcijoms. . Tai retai
progai vadovaus svečias iš Ro
mos — 'kun. Rapolas Kra
sauskas. Susitelkimo diena 
prasidės 11 v. mišiomis. po 
to — pietūs, konferencijos pa
sikalbėjimai ir baigsis 5 v. 
palaiminimu švč. Sakramen
tu ir užkandžiais. Kviečiami 
abu tėvai, tačiau sėlygomis
neleidžiant. . nors x ienas te- 
atstovauja jūsų šeimą šioje 
susitelkimo dienoje. Apie sa 
vo atvykimą prašom praneš 
ti: Immaculate Conceptior 
Convcnt. R.F.D.2. 
Conn.. Telefonu 
8-5828.

Putnam
Walnu

Dainimnky draugija 
"Laikraščiai paragino palai- . 

kyti dainos meną, tai ir aš į- 
stojati i dainininkų draugija” 
"O ką jus darote”. “Kas šeš
tadienis mos susirenkame, iš
metame po alų. nugeriame dar 
po vodka ir paskui einame na
mo”. “O kada gi datuojate?" 
"Taigi eidami namo”.

• B. ir B. Survilai Buenos 
Aires. Argentinoje, turi savo 
madų saloną, kur surengė pa
vasariniu madų parodą.

iš Vado-

nr. buvx 
įdėtas ieškojimas Jono ir Klc 
menso 'šakalių, kilusių iš Vii 
kaviškio Pasilaikius >paudos 
klaidai, buvo praleista ieškau 
čiojo adresas. Mus dabar p.i 
siekė žinia, kad jie abu gyva 
na Anglijoj, juos galinta si 
rasti sekančiu adresu: E. K; 
lųinskas (Perduoti K. šakaliui 
64 Car.noek Rd., \Volverhamj 
ton Staffs. F.ngland. Platesni; 
informacija^ suteik*: J. Gi 
galiūnas 266 First St . Eliz 
betit. N. J.
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— Alio, — riktelėjo penas 
Toks į telefono ragelį. Ar ten 
gydytojas?

— Ne! — atsiliepė balsas 
iš antro vielos galo.

— Puiku, puiku! — pasi
šokinėdamas tarė ponas Toks. .
— Buvau išsigandęs. Maniau, 
kad būsiu pataikęs į daktarą.

— Tamsta rforėjai daktarė - 
šauktis? — pasiteiravo balsas.

— Nė, ne! — purtėsi Toks.
— Nenorėjau. Neturiu nieko 
jam pasakyti. Dėkui Dievui,

rėčiau sakyti? Jei jis būtų 
gyvulinis, galėčiau užklausti 
apie kalės savijautą rusų 
sputnike. Kalba klijuotus!. 
Ar ne?

— To tai nežinau, — tauš
kėjo balsas. — Bet panorėčiau 
žinoti su kuo man tenka gar
bė kalbėti?

GROTON, OONN. 
Jis dalyvavo Xat<

Neseniai išėjo iš spaudos

M. Vaitkaus 
MISTINIAM SODE

Gaunama Darbininko administracijoj 
Atsiminimai, B kunigų seminarijos (1903 -1906)

Knyga 207 pusi. o Kaina S3.00

įrengimais. A. Pratkelio žmo
na Marija yra baigusi gailes
tingųjų seserų kursus. Ji bus, 
kaip ir Lietuvoje, gailestinga 
sesuo. Atrodo, kad čia ne vien 
yra biznio reikalas, bet ir sa
vos rūšies lietuviškas paslau
gumas. Gerbs kloties Pratke- 
liams!

Lankėsi malonūs svočiai
Spalio 4 Omahos lietuvius 

aplankė garbingi svečiai: vys
kupas V. Brizgys, kun. J. Vau-' 
ka ir kun. J. Kubilius. Malo- ✓ 
nūs svečiai buvo pakvieiti į 
lietuviškas Irenos čejauskai- 
tės ir' Jono Navicko vestuves 
parapijos salėje. Daugeliui 
omahiečių jau šeštadienį teko 

v garbės matytis ir kalbėtis su 
garbingais svečiais vestuvėse, 
bet nebuvo apvilti ir kiti, nes 
mylimi svečiai malonėjo pasi
likti Omahoje iki pirmadienio 
ryto. Sekmadienį daugeliui 
teko laimė išklausyti vysk. V. 
Brizgio ir kunigu bendrake
leiviu šv. mišių ir turiningų 
pamokslų. Omahos lietuviam 
tai buvo didelė staigmena 
kartu didelis džiaugsmas.

Vestuvės
Spalių 19 Įvyko puikios 

Zitos Ada-
Grigaičiu. 
yra bene 

tremtiniai, 
Zitos sesuo

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

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

Padidėjo šeima
Prieš kelias savaites iš Chi- 

cagos atvyko Kraučeliūnienė 
ir apsigyveno Omahoje. Krau ' 
čeliūnas dirba geležies dirb
tuvėje, o jo žmona šv. Juoza
po ligoninėje gailestinga sese
rim. Malonu, kad mūsų šeima 
didėja.
. Jaun imas pagerbė Kristų

Spalio 27 aukštesniųjų ir
*r pradžiose mokyklų ^’mokiniai, 

švęsdami Kristaus Valdovo 
šventę, gausiai ėjo šventos 
Komunijos. Mūsų parapijos šv. 
Vardo ir Altoriaus dr-jos jau
nimą, baigus šv. mišioms, pa
vaišino skaniais pusryčiais. 
Jaunimas yra labai dėkingas 
dr-joms už skanius pusryčius.

Parapijos jubiliejaus

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

lie
tuviškos vestuvės 
monytės su Jonu 
Zita ir jos tėveliai 
pirmieji lietuviai 
atvykę i Omaha, 
jau anksčiau vra ištekėjusi už 
liėtūvior^ jos brolis irgi^yTa 
vedes. Vestuvių puota buvo 
parapijos salėje, dalyvavo apie 
300 svečių.

Lietuviai biznieriai
Jotias Smailys ir Antanas 

Bučkus. dirbdami skerdyklose. 
Įgijo nemažai praktikos ir. su
sitaupę savo sunkiu prakaitu 
pinigo iš Counsil - Bluffe nu
pirko skerdyklą. Skerdyklos 
pastatas yra neseniai statytas. 
Įrengtas su visais patogumais 
ir yra geroie bizniui rietoie. 
šiuo metu dirba apie 20 dar
bininkų.

Daugel mūsų lietuviu, dirb
dami skerdyklose igvia nrak- 

. .. . tika. gerai uždirba ir vėliau.
tui nritaikintus religinius ei- liava ir sausio mėn. surengti susitaune kapitalo, metasi i

Tai kam mane išsišau Iėrašč”.s. Menine dali atliko švente su įvairia menine pro- bizni. Mėsa, kaio yra žinoma.
beveik yra pagrindinis žmo- į f į
gaus maistas. Tad šiems biz- f George L. Decker, jr. | »

Ali types of . | >
Insurance $ »

Protect against |
Liabilities t

pa vandeniu

LOS ANGELES, CAUF
Kristaus Valdovo minėjimas 

buvo pradėtas pamaldomis.^
reikšti kad į.sigarhfni su ma- kurias laikė kleb. kun. J. Ku- 
nim, — aiškino ponas Toks.
— O dėl noro, tai turiu pri
durti, kad visiškai nenoriu su 
tamsta pliurpti.

— Taip kaip čia? — mik
čiojo balsas. — Nenori nei 
su daktaru, nei su kuo kitu?

— O kodėl aš turėč norėti 
kalbėti su kuo kitu, nenorėda
mas kalbinti daktaro? — iš
samiai pasiteiravo ponas 
Toks. — Juk gali pasitaikyti 
tylus žmogus, kuris iš viso 
nemėgsta su nieko kalbėtis, 
neloja ant savo artima, o dar 
labiau telefonu netauškia nie
kų, nelaido pinigų ir negadi
na kitiem nervų. Ar tamstai 
kitaip išveizdi?

čingis. Giedojo parapijos cho
ras,' vadovaujamas muz. B. 
Budriūno. ir solistas John 
Lombardi. Pamokslą pasakė 
svečias kun. K. Steponis. Dau
gel žmonių ėjo prie švč. Ko
munijos.

Po pamaldų parapijos salė
je ivvko akademija. Atidarė 
Kataliku Federacijos skvr. 
pirm. Vincas Kazlauskas. Kun. 
J. Kučingiui sukalbėjus mal
da, teisininkas Ignas Medžiu
kas skaitė paskaita anie Kris.- 
taus Valdovo titulą ir autori
tetą. Poetė Dana Mitkienė skai
tė sayo parašytu* ir momen-

nas John Lombardi. kurs iš
pildė “The_ Lord's Prayer'\ 
4‘So in Love”. “Just for To
day” ir keletą kitų giesmių ir 
dainų. Puikiai pasirodė šv. 
Kazimiero choras, išpildęs L. 
van Beethoveno “Garbė Aukš
čiausiam”. G. Ett “Laudate 
Dominum” ir B. Budriuno 
“O. Nemune”, o kartu su ba
ritonu Lombardi — J. Strolios 
“Parveski. Viešpatie”. Erdvi 
parapijos salė buvo apipilnė.

S>jdentu ateitininku drau
govės susirinkimas spalio 20 
įvyko Dabšių sode. Išrinkta 
nauja valdyba: pirm. inž. A. 
PolikaitK sekr. R. Medziukai- 
tė ir inž. J. Raulmaitis. čia 
pat susirinkime parinkta Bal- 
fui auku. Nutarta Įsigyti vė-

Parapijos 50 jubiliejaus už
baigai bus rekolekcijos nuo 
lapkričio 17 iki 24. Rekolek
cijas vės du saleziečiai kuni
gai lietuvių ir anglų kal
bomis. Rekolekcijų pabaigai 
lapkr. 24 sekmadienį, per vi
sas šv. mišias bus daloma šv. 
Komunija. Gi po pietų, para- 
pipijos salėje yra ruošiama 

• parapiečiams ir svečiams ska
ni vakarienė ir vėliau, kas 
pageidaus, galės pasilinksmin
ti prie geros muzikos. Omahie- 
čiai yra kviečiami pasinaudoti 
šiomis rekolekcijomis ir daly
vauti paraoiios jubiliejaus už
baigimo skanioje vakarienėje.

Vietinis

kei? — ėmė rūstintis balsas. San ‘Frrncisco operos barito- grama. I. P.

atsiprašysiąs už pasitaikiu- SESERŲ PRANCIŠKIEČIŲ PADĖKA Wcriams-atrodo seksis i,ebl<>-gai. Jie bus čia pirmieji lietu- f 
Reiškiame nuoširdžią pade-- kauskui: kun. V. Kupstui. Ha- viai pramonininkai. Geros sek- fdaktaras, tai aš nesuklydau. . .. ..

nsr i™ otrinros; ka 43'Cios Lietuviu dienos zelton: Anicetui Simučiui iš mės!ir nėr ko čia man atsmrasi- .......
«oii Toi io.i loHoi rengėjams, dalyviams, reme- New Yorko: com. Ann Ber- - .nėti. Jei jau labai norėtum, . • » »_ - .. n .. . Seneliams Dnealauda
tai ir neklydęs galiu atsipra- Jf”15 . “Z S500 0° auka sv natltus (U S‘ Naval HosPltal>’ o .

J & H Pranciškaus seserų vienuoly švento Juozapo parapijos. Ma* Stati-tikos

wfth

syti. Bet kas iš to? Būtumėm
panašūs į Žukovą, prisipaži
nusi partijai, kad jis yra tik ■ . . , „ ...
svolačius ir netinka nė kalės ,etu™' '"mos ’*'*'’*■<* Iš
vietei su sputniku iSSauti. k!wood Park 1957 ™gP>ūč>o

15- teiktą palaiminimą.
Ypatinga padėka reiškiame Visiems 43 — Lietuvių die- 

šios šventės komisiiai: garbės nos, Lakevvood Park. daly- 
didž. gerb. viams. rėmėjams.

nui. Pittsburgh. Pa. ši dovana, hanoy City, chorui ir šokėjam, 
skirta mums, yra dalis pelno vadovaujant Rase Ar$n Konsa-

daviniais, bene $ 
geriausias Amerikoje klimatas | 
yra Omahoie. čia vra mažiau- | 
šia nat”ralni mirimu, ilga se- | 
natvė. Tad ir mūsiškiu vra ne- 2

— Ko čia pagaliau prie 
manęs prisikabinai! — rėkė 
iš antro galo balsas. — Ko 
nori?

vage. už meninę dali progra
mos. kapt. J. J. O’Neil UŽ SU- natve. ihu h iiiumsm'i VIa.ir- x 

mažas skaičius, sulaukęs gilios |
wnw

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOnjVIŲ DnREKTORlAI- _ _
3M Maple Avenue, Hartford, Conn

Makmial patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama Įratna

TeL CHapel 6-1377

FOTO STUDIJA
P. 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 dol ), PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

85—27 88th St. VVoodhaven 21, N. Y

•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
Tolu Vi 6-2164

po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

j g BANGA TELEVISION SERVICE 
! S 340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y.
f g Tel.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

0
O 
o

prezidiumui
— Nieko. — pareiškė ponas preL S Dobini,i- Carmel ypatingai rengėjam

Toks. — Ko gi aš galėčiau ’r kun. P. C. Chesnai.
norėti, patogiai savo namuos 
sėdėdamas? Medaus?

— Trukdai žmones ir gro
ji kitų nervais, 'pasakodamas 
durnystes, — spiegė balsas.

— Atleisk už tiesos žodį,
— atsiprašė ponas Toks. —

svečiams.
tariame

Mahanov Citv; visai eilei ger
biamu kunigu, kuriu pastango 
mis šis suvažiavimas taip pasi
sekė: nirm. ir ižd. kun. K. J. 
Rakauskui. Nęw Philadelnhia: 
vicepirm. kun. J. S. Lukšiui. 
Minersville: sekr. k»»n. J. Ne- 

Bet tamsta būsi medinės gal- verauskni. Maizeville: kun. J. 
vos. Aš nė sapne negalvoju Čenoniui. Mt. Carmel: kun. S. 
taukšti niekų. Jei pats būtum Rrilai. Shcriandoah- ir kun.

nuoširdų ačiū!
Dievo malonių visiems pra

šančios. dėkingos.
Švento Pranciškaus seserys 

Pittsburgh. Pa.

renatvė^. $
Kontraktorius Aleksas Prat- I 

kelis paskutiniu metu stato | 
Omaho’e naliegėliams sene- f 
liams prieglauda, patogia, virš*. 
50 lovų, su visais moderniais |

llMSIIRMICtl į
135 So. La Šalie St. 

FRanklin 2-7300 
Chicago 3, 'Illinois

LOT OWNERS

4

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT' aparatai- bei 
vietiniai HI—Fl fonografai ir stiprintuvai.

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

DETROIT, MICH.
Lapkričio 10 d. 4 vai. p. p. 

Tarptautinio Instituto rūmuo
se (111 Kirby Ave.‘ Įvyks Kul- 

... . ... tūros klubo susirinkimas, ku-daktaras, būčiau atsiprašęs ir W. Vežini. Np«- Philadelnhia. riame jnž dr s Iuzėnas 
reikalas būtų buvęs baigtas. Gbis'-Įa eeH,. k-m. tema: •Civilizacija'
O dabar, kai tavo galva neiš- L. Peė»”kev>či”i už v’cnVenn- 
neša ligi trigubos doktarys- pa n«»«u»nkonma ruošiant ir . .. t
tės, matai, kokios painiavos pravedant tos d»enos n’-o^ra- p 
susivelia. Manai, kad aš kai- ma ir josios dalwiam«: kalbė
tas? tojams — gerb. kun. K. J. Ra-

ars o’j. pusėje.

I

ten pat p./ks t: p', utinė mū- | 
gė. Mūsų liaudies meno re- |

OWN A MILLIO.N DOLLAR B0NDF.D 
HOME FROM S1S4M

No Money Down
25-Year 5% MortKam* AvallsMr

hi Approvcd Am» 
3-Brdroorm Ranchm with F'ull BanrmentH 

SlSJtoO On YOVR LOT

prezentacijai numatyta pa- i 
ruošti lietuvišką p-viljoną. Jo , LA«rrncr 
papuošimui r kaitina daug j.. w w „ 
eksponatų. Detroiliečiai. kurie 
turėtų kokių nors meno išdir- 
binių. audinių ar k., prašomi 
paskolinti Kultūros klubui: at
vykstant į paskaitą atsivežti 
ir ekspenatus. Valdyba

S-ftodrooniM with Attachrd Garaju*
ON YOUR LOT

? | h'irn'jf r finishrd —re«wtv to movr in 60 <
startins. Visit thr- model mitlion dollar bonded honw- on Meditv»h 
KR. Drive out Foutc 19 (Trvitts Pprk>. Or Pont o 20 St.t

1 M',z' \Vo-t /-f Roti t e 53 on Modlnr’- Rd.

Connellv Constniction Co« Ine.

H. W. FEMALE

STENO-TYPIST
Light dietation reųuired 

Accurate typing 
Good salary
5 Day week

Paid hospitalization program 
Ezcellent vvorking conditions. 
Prefer giria living N. or N.W.

Starlbtg Bolt Co.
363 W. Erto St.

*T
*

days after i 
on Modir-'h »

X— - - - w
Mrdlnah. R!. |

ARTHRITIS
4 Normai Htnd _ Rf«mrck at S FE AKS j Sritie Haa4

■afferen* w!m> kad beea M g5 
to brifcve ther* waa m

1

4 & y®’**’ torai <4Un»prM-t«»r. '£

Spcars ChiroprtulM- Iluapital Dept. LOT5. Oenver 20. Coioracfo

g?

g DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA. NEW Y0RKE &

gį DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. rvto iki 7 v v. &gpirmadieniais nuo 9 vai., ryto iki 6 vai. vak.

RADOO JAUZtftUSME
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENA, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEVPYORKO 
N. J. IfcOONN-APYLINKĖJE KU-



Vada K. Merkė

Povilas Vaitonis. Kanados 
meisteris, spalių 19—20 daly
vavo Lake Erie “Open” pir
menybėse, Buffalo, N. Y. Vai
tonis laimėjo pirmą vietą, su
koręs 4^4-V2 taško. Lygiom 
baigė paskutiniame rate su 
Vosler, kai lygiųjų užteko, 
kad laimėtų pirmą vietą. 2 v. 
liko dr. E. March^nd iš Ro- 
chester, N. Y. su 4-1 (pralošė 
Vaitonūd-, 3. J. Mauer iš Bu
ffalo su tš. Viso buvo 15 
dalyvių.

SPORTAS
Šeštadieni stalo tenisas

Šeštadienio rytą pradeda
mas stalo teniso turnyras. Lau
kiama dalyvių ne vien iš New 
Yorko, bet ir Hartfordo, Wa- 
terburio ir k. Turnyras bus 
baigtas Apreiškimo parap. sa
lėje 8 vai. vak. Lietuvių Spor
to Klubo rengiamu rudens ba
lium ir šokiais.

Antrame kė- 
visairimtai 

gerai žaisti 
žaidimą, ir

JOHN KRAUSS, INC.

11709 Liberty Avenue
(Retail Store)
Richmond Hill

MĖSĄ
ir

DEŠROS -----

und e6”. Dabar šiuo atidarymo 
vanjantu susidomėjo Esmo 
Kidala iš Suomijos, prašyda
mas iš mūsų Vaitonio infor-

tilps Amerikos estų spaudoje. 
Ridala rašo, kad jis šitą vari- 
jantą segmingai vanojęs dau
gelyje tarptautinių turnyrų, o 
Čekas didmeisteris Pachman 
tą varijantą vadina Volgos 
gambitu, nors jis matęs tik 
vieną partiją loštą šituo vari
jantu Rusijoje, 1947. Vaitonis 
pasisako, kad jis pradėjo loš
ti šitą varijantą Lietuvoje, be 
jokių knygų, apie 1932 m. 
Partiją su Thorwaldssc|^u (bal
ti Vaitonis (juodi) sulošė ši-

A substantial selection of body 
types and colors. Priced to sėli. 
With exceptional good trades-in 
allowance.

Brooklyn, N. Y. 
BU 44500

REAL ESTATE

1. d4 Žf 2 c4 c5 3. d5 b5!?
4 c:b5 e6 5. Žc3 e;d5 6. Ž;d5

TO PLACE, 
YCRUtAD 

CANCEL CHANGE 

CALL LO 3-7291

REALESTATE

LAK: Estonian SC 67;36
Pereitą šeštadienį LAK kre

pšinio ekipa pradėjo 1957-58 
pirmenybių sezoną E. D. YM- 
C A lygoje. Pirmosiose rungty-

- nėse buyo sudoroti estai. Mū
siškiai laimėjo 31 taško skir
tumu, bet tikrojo žaidimo ly
gio nepasiekė, šlubavo dengi
mas. Padavimai buvo daugiau 
negu netikslūs. Geriausia aik
štėje buvo kuryla. Žaidė ir 
taškus pelnė Kuryla — 18;

Butrimas. Fekete H, Roberts, 
Casey. Gražys (antrą kėlinį 
Remėza). šį kartą perdaug jau 
teko nusivilti vartininku O’ 
Brien, kuris galėjo sulaikyti 
visus 3 įvarčius. 
linyje~LŠK tmvo 
atkutęs. Pradėjęs 
Casey, vedė visą
klasišką jo padavimą Butri
mas su galva pavertė įvarčiu. 
Neilgai trukus mūsiškiai švel
nina iki 2:3. Murphy gerai pa
duoda kampinį ir Butrimas į- 
stumia kamuolį į vartus. Toli
mesni mūsiškių žygiai buvo 
bevaisiai. Aišku, kad ir toliau 
be treniruočių ekipa savo ša
lininkų nedžiugins.

Rezervinė jau daro pažangą 
— turi beveik visados apie 10 
žmonių aikštėje. Eintrachto re
zervinė laimėjo 3:1 (l;0). Gar
bės įvartis Daukšos.

Kidžius — 12; Bačanskas n—

Sekmadienį prieš Maccabi
Sekmadienį mūsiškiai žai

džia pirmąsias National Chal- 
enge Cup rungtynes su Macca
bi SC savo aikštėje New Far- 
mers Ovai. Atrodo, kad bent

11; Bačanskas I ir Keskonis po Įjgję turėtų laimėti. Aišku, 
8; Šlepetys ir Jankauskas po jeį vakaro per savo balių 
4; Daukša 2. per smarkjaį neužšvęs. Rung

tynių pradžia 2:30 vai. Rezer
vinė rungtynių neturi. Atletas

Atletai į Chicagą

Penktadienio vakare iš La 
Guardia aerodromo į Chicagos 
krepšinio turnyrą išskrenda 
mūsų krepšinio meisteris — 
Lietuvių Atletų Klubas. Su va
dovu Biručiu vyksta Bačans
kas I, Bačanskas II, čilčius, 
Keskonis, Kuryla, Kidžius, Da
vus, Vyšnius. Neaišku ar vyks 
Daukša, kuris pereitą sekma
dienį futbolo rungtynių metu 
buvo gerokai aplamdytas. At
letams Chicagoje, žinoma, ne
bus lengva, bet tikimės, kad 
senasis meisteris savo šalinin
kų neapvils.
Eintracht SC: LSK 3,-2 (34}

Sekmadienį ir vėl teko pa
tirti vienas pralaimėjimas, šį 
kartą pirmaujančiai Ehitrach- 
to komandai, teko palikti abu 
taškus. Mūsiškiai šį kartą žai
dė tokio sąstato: O’Brien; 
Murphy (antrą kėlinį Vaitke
vičius), Mileris; Wells, Arens, 
Rody (antrą kėlinį Murphy);

CATHOLIC SCHOOL

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

Awards MA. MS, MS in education; 
BA, BS, BS in education degrees. 
Registration dates: Undergraduate 
division’for day and resident stu
dents Sept. 16 and 17; Classes begin 
Sept. 18. Evening sessions 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.;

Immaculata Junior Collegc,
4344 Wisconsin Avė, N.W., Wash- 

ington 16, D. C., Woodley 6-0040; 
Sisters of Providence of St. Mary 
of the VVoods, Indiana; Sister Mary 
Joan, President; Sister Teresa 
Aloyse. Dean; 170 Students; Turo- 
year transfer and terminai courses; 
Dav Student $500; Board A Tuition 
$1^)0-$1,400.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Venmore 2 — 4916

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas
1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne-
mokamai

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

3. Geriausi ir Įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerį V. E. Ml-

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672

DISPLAY

TOU ARE INVITED

to join with the Sisters of Repar- 
ation of the Congregation of Mary 
in making a monthly novena in 
Honor of the Miraculous Infant

Jesus of Prague. A Novena will be 
held in the Convent Chapel from 

the first to the ninth of every 
month. Send your intentions which 

will be placed at the Shrine of 
the Infant Jesus during the

Congregation of Mary
14S West 14th St 

Xew York 11, N. Y.
sent upon request

ČHRYSLERS t PLYMOUTHS 
A substantial Selection of body 
fypes and colors. Priced to 
sėli. With exceptk>nal good 
trades-in allowance.

1. C. <HtEBWAGER 
1245 Flathbush Avė. 

Brookin, N. Y.

BU 4-4500

H. W. FEMALE

NURSE—RN

Days. Also part time.
Brooklyn Nursing Home 

Call GE 4-0868, bet. 9:30 & 2

COOK HOUSEKEEPER

Sinall family, 2 babies, live in 
L. I. Suburban home, own 
room and bath. $45 week. 
Mušt be experienced and have 
recent referonces. MA 7-6539

ZENITU
...THE

HKARIHO AID 
Thafs changlng

Ye>.thouMn<hoC 
hard-of-heirinj f,J yA peopte who f' srouldn't thinkof

' wearing s bearing 
|M bcfore.-are today enjoying 
the thrill of bener bearing with 
Zenith’e miniature. f u it-po w- 
ered "Diplomai" Why?Ii’»so 
(iny and hecampicaoef, yo« 
hirdly knov yon’re (rearing a 
bearing aid Mali. Wom entirely 
it-the-car! No dangHng eords! 
BaiofiU. .youpay onty S125. 
Jerf fisitn to this! Zenith bačka 
yoa wM>a 10-Day Money-Back 
Garanto, 1-Yaar Wamnty 
nd 5-Ym Service Plan. Other 
MHmnMt S-fmaeMor Zenilh 
MMafivm S50to$175. Come 
ta...«r phone for free home 
damonatretion today. Eaay

AITCHISON < COMPANY 
«W MAOfSON AVĖ.

(Cor. eoth 8t->

Toronto Aušra įrašė , savo
šachmatų, komandą į lygosi Rb.7^._Žc3^d5 8. e3 d4! 9. žbl 

- - Rd6 10. Žf3 Rdf3 1£ V?f3
Žbd7 12. e:d4 0-0! čia Vaito
nis aukoja dar vieną pėstinin
ką už pilną išsivystimą. 13. 
d;c5 
Re2 
Vb3 
Rd2 
K;fl
K;f3 Bfe8 24. Rc3 Bd3-|-. Bal
ti pasiduoda, nes jų 

mis ™2^-2%. Mums tiškus- įv^amas i mirties’ 
pelnė P. Kontautas, J. Starin- Diagramoj padėtis po 20. Vf3. 
skas po tašką ir A. Keturakis VAITONIS
i/2 tš.

Lietuvių B rungtynėse su 
Boylstono B turi 2-2 ir vieną 
nebaigtą. Tašką pelnijo Edm. 
Spirauskas ir po pusę: Alg. 
Ivaška, ir Ged. Kuodis. Pirme
nybių lentelėje (A kl.) Boyl
stono klubas turi du laimėji
mu, Cambridge ir lietuviai po 
pusantro, Quincy 1-1, Harvar
do ir Brandeis universitetai 
po 0-2. Lapkričio 15 d. lošia 
Lithuanian B at Boston YMCA , 
ir lapkričio 16, Harvard Univ. 

at Lithuanian, t. y. So. Bosto
no lietuvių pil. klube.

pirmenybes B klasėje, šach
matų vadovu išrinktas Pr. Ma- 
čiulaitis. Toronto Vytis į lygos 
p-bes yra įkėlusi dvi koman
das, A ir B kl.

Bostono tarpklubinėse lietu
vių pirmoji po laimėjimo prieš 
Brandeis universitetą susitiko 
su stipriu Cambridge “Y” klu- 
bu. Rungtynės baigėsi lygio-

R;c5 14. Vdl Ve7+ 15. 
Žde5 16. 0-0 Bad8 
Žeg4 18. R;g4 Ž;g4 
Ve2 20. Vf3 Vii 4-1! 
Ž;h2-f- 22. Ke2 Ž:f3

PEARL EIVER, N. Y.
ST. MAixGAKL£ PAIUSii 

AND SCHOOLS
Split Levels Starting At: $19,809 
Loyely, new, custom built 3 bed- 
room suburban homes. Baseboard 
H. W. heat, plaster walls, knotty 
pine recreation room, 1% baths 
built-in caloric range in kitehen, 
full basement. Double cedar wall 
singles. Sewers in and paid for. In 
an exceptionally fine neighbor- 
hood Convenient to everythirig. 
Designed for the ultimate comfort 
and modern ‘.Country” living.
Edwin C. Stokes, Custom Bldrs. 
Fisher Ave^ Pearl River, N. Y^ 

PEari River 5-3804

NEW BOCHELIE
Four and a half yr. split lev- 
el, 3 bedrms. One a half baths, 
kuody pme piayrm., compjete 
appnunces, large screened 
poreh, fully air condittioned. 
100x100, Iscaped. Asking $35, 
000. Large mtge. Inuned. poss. 
Near Cath. institutions.
Owner. NE 6-7796.

SI- BOSE OF ŪMA

17.
19.
21.
23.

karalius 
laukus.

THORWALDSSON

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus.
Vaitonio doimanfukas. 1936 r»vdingw, fliustruotas, mene 

Muencheno šachmatų olimpia- $ini* religinis žurnalas. Me* 
doje, Lietuva - Islandija rung- *ams $2.00. Rašyk: 

tynių metu, Povilas Vaitonis, 
dabar Kanados meisteris, lošė 
su Thorwaldssonu, panaudojęs 
^not Schach - Olympia 1936 
rinktinių partijų knygos “Un- 
regelmaessig” atidarymą. Ven
grų išleistoj knygoj: “Olympi- 
sche Blitzsiege. von E. Die- 
mer” toji partija įkelta kaip 
“Indische Verteidigung” su 
prierašu, kad -tai “Eine Art 
Blumenfeld Gambit” ’ohne Sf6

DISPLAY

WEDDEXGS
Be smart and have your 

wedding or shower 
in the rustic room

of the 
STONEWALL INN;

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

Including Communion Breakfasts 
Accommodation for Large Parties

Catholic Schools and Colleges

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

ALBERTUS MAGNUS COLLEGE. 700 Prospect St, New Haven, 
Conn. STate 7-1196. Dominican Sistera: 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 3850 — Fee alT students $100 plūs.
LADY CUFF COLLEGE. Highland Falls, N. Y. Franciscan Sisters, 
Sister M. Jane Thomas, President Sister M. Inunaculata Dean — 
B. A. Degree, 175 Students, Day and Boarding — Tuition $450. 
Room and Board $750. Address Registrar or phone Highland Falls 
6-2060.

GEOBGIAN COUBT COLLEGE, Lakewood, N. J. Sisters of Mercy, 
Mother Marle Anna, President Sister Mary Glovanni Dean . 250 
Students. A. B^ B. S. Degrees. Day and Boarding. Tuition $550. 
Board and Room $800. Address Secrctary or phone LAkewood, 
(NJ.) 6-0940.

Vocations

IN HOSPTTALS AND IN SOČIAL SERVICE 
Generous eouls who wtoh to devote their Bvcs to the Service of 

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

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

(Press — Radio — Clnema) 
Giria, who dmlre to spread the word of God by writtng, prlntlng, 

fllustrating and distributing Catholic Llterature and are 
Interested in doing sodai work. Write for further Information to

78 Fort Place, Staten Island. N. Y.

HARRISON. Purchase area 
8 rooms, 3 baths, % aere, 
$36,500. This lovely plot af- 
fords the utmost in privacy 
and rural atmospere yet it 
is only mins, to White Plains 
shops and commuting. Mstr.

10x11 plūs 3 dble bed 2 baths 
plūs maid’s and baths plūs 11 
walk-in closets in this custom 
built colonial. Screened pcrch 
shaded by' willcws; 2 car gar- 
age. Lge mtg. obtainabl. Nr. 
Cath. institutions. Owner WH 
8-7668.

MT. VERNON, Aubyn Manor, 
spacioaus Georgian colonial 
home, 15 rooms. Pennington 
and parochial schools eloseby. 
Large plot. Fine
area. Conv^nient to 
wood RR station.

residential 
Fleet- 

Ideal for 
laree family. Owner mušt sėli.
SOuth 8-7473 for appointment

- Nr. bases; .shopping, every-~ 
thing. A year round home 
with a built-in Summer va- 
cation- Lovely view of the 
bay—a stone’s throw away. 8 
large rooms. 2 full baths, 2- 
car garage. 3 years young. 
100x100 plūs. Sacrifice for 
quick sale. Prins. only. $30,- 
500 (Bulkheaded dock space 
at slightly extra cost. Call 
Lincoln 1-3503 or PYramid 
9-7547. h

RESTAURANT
324 East 57th Street, N. Y. 

FTnest Swedish

Smorgasbord
LUNCHEON 
COCTAILS

- D I N N E R
OPEN

EVERY DAY

t'liiiiKutulHIlKun

= Eat in a good restaurant more often and—bring your famity too—The 
į restaurants listed below are recommended to individuais—societiea cburch 
i groups—business organizations—labor unions. etc.. a> serving excellent fbod 
; at reasonable prices. For the very best in ail types of foods refer te this 
: column regularty. w

NEW BRONXWOOD INN.
OLRalph and Lucille Porco, Mgr. OL £-2400

3821 Bronxwood Ave^ 2 blocks East White Plains Road at 220 St.

4421 VVhite Plains Rd. Near 338 St-, Braut 70, N. T. FA 5-0332
CATERING WEDDINGS & BANQUETS

Fully air-conditioned, ultra modern, private banquet rooms; ample 
parking facilities. Convenient to Transportation. Capadty 800.

"Let us plan your affair, the pleasure is yours, work ours"’
RALPH PORCA, Prop. JACK FUSARO. Mgr.

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURISi
|I■i.
| Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite

Founlain. Michkjaii

Mtchigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mlch.

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

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

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenae, Maspeth, N. T.

351 Perk Street, New Britain, Ceoa.

TeL TW 4-8687

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltlmore, Md. TeL Longsrood 4-3623 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass. TeL Hyde Purk 3-3375 

GEORGE GALONAS
14M Caniff, Detrott, M»ch.

STANLEY METRICK

JOHN SHURNA

TeL T. O. 8-7662
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Sukaktis Bajonnej —
Bfty^ČMMb N. X, lapkričio 3 

šv. Mykolo lietuvių parapija 
atšventė 50 metų auksinį jubi- 
lėjų. Padėkos iškilmingas šv.

DAINOS IR MUZIKOS

mišiąs aukavo pats klebonas 
kun. dr. J. Starkus, asistuojant > 
klebetams — kun. M. Keme
šiui ir kun. J. šėmiui. Pamok
slą lietuviškai pasakė' vysk. V. 
Brizgys, 0 angliškai — Ne- 
warko arkivysk. T. Boland. 
JubOėjauš proga, telegrama 
gauta iš Šv. Tęvo.

Tikinčiųjų buvo pilna baž
nytėlė. Jų tarpe matėsi iš dva- 
siškių prel. L Kelmelis. preL 

iš Newarko, užsiprenumeravo j Balkūnas,' kan. dr."J. Kon- 
Darbininką. Ji yra uoli lietu
viškos spaudos rėmėja.

Moterų S-gos 29 kuopos 
metinė šventė buvo spalio 27. 
Kun. A. Račkauskas, dvasios

minėjimas įvyks lapkričio 23 
xd., šeštadienį, 7 v.v. Apreiški
mo parapijos salėje. Pasiro
dys skautų vyčių oktetas su

nomis. Lapkričio 24, 11 vaL, 
t Apreiškimo parapijos bažny-

dos už žuvusius karius ir par- 
tizanus.

Marija Nekrašiūtė,

čius, klebonai, kunigai, pran
ciškonų bei marijonų atstovai.

Parapijos auksinio jubilė- 
jaus proga buvo taip pat su
ruoštos kuklios vaišės. Svečių 

vadas, aukojo mišias už vni- susirinko arti penkių šimtų, 
rusias nares. Po bendros ko- tarp jų matėsi 28 kunigai.

Programą Įdomiai 
kleb.

pravedė 
M. Kemežis. Ugningai 

kalbėjo prel. J. Balkūnas, ku- 
_ „ .__ __ _____ pigas V. Karalevičius ir kun.
Sandanavičrūtė padeklamavo D. Pocius. Vaišių metu skb- 
eilėraštį Kristaus Valdovo 
šventės proga. Susirgus pirm. 
D. Dabrovolskienei, progra
mėlę pravedė vicępirm. Moc- 
keliūnienė.

Lietuvės moterys
dalyvauja metinėje tarptau

tinėje moterų parodoje, kuri 
Park Avė. prie 34 St., N. Y. C. 
vyksta 71 Regiment Armory, 
Lietuvės turi du skyrius. Vie
name išstatyti dail. A. Merker 
Vitkauskaitės paveikslai, vaiz- 
pat pastatytos ir senoviškos 
duoją Lietuvos kryžius. Ten 
lietuviškos staklės, kuriomis 

’ audžia p. Rastenienė spalvo
tus raštus. Šis audimas susi
laukia didžiausią publikos dė
mesį. Kitame skyriuje sudėti 
lietuviški rankdarbiai ir val
giai pardavimui. Paroda bai-

munijos ir mišių buvo pusry
čiai. šventės proga žodį tarė: 
Galdikienė, Katilienė, Kubi
lienė, Kiyytięnė, Perebeizienė,

ningai padainavo solistė V. Jo- 
nuškaitė.

Nors parapija’ yra mažytė, 
tačiau ji gali. didžiuotis, kad 
*š jos yra kilę kun. V. Kara
levičius, kun. D. Pocius ir 
kun. J. Dambrauskas.

Klebonas kun. J. Starkus 
programos pabaigoj išreiškė 
didžią pagarbą parapijos kū
rėjams bei svečiams, kurie bu
vo atsilankė auksiniame para
pijos jubilėjuje.

Liet. Gydytojų Draugijos 
susirinkimas įvyks gruodžio 
1, 12:15 v. Apreiškimo para
pijos mokyklos patalpose, 259 
North 5 St. ir Havemeyer St. 
kampas Brooklyne. Susirin
kime bus prisimintas miręs 
draugijos narys prof. Jurgis 
žilinkskas; apie skrandžio ir

| BARASEVIČIUS ir SONl'* |

4 FD NĖR A L HOM i j

. 254 W. Broadway 4
South Boston. Mase. <

JOSEPH BARACEVIČ1UK | 
Laidotuvių Direktorių* J 

TeL ANdrew 8-2590 |

SLO. ST. BARANAUSKAS

Laisvės Varpo koncertas
Lapkričio 10 d; 3 vaL po 

pietų, Thomas Park aukštes
niosios mokyklas salėje, So. 
Bostone, įvyksta Laisvės Var-

VAITKUS
F U N E R A L DOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių?

Ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mase. 

NOTARY PUBLIC

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-

šokėjų
Onos miansiauiis kainomis. Kainos tos 

pačios ir J kitus miestus.
Re&ale bukite: TeL TB 6-4434

tas. Programą atliks kontral- 1 
kontraltas St. Valaini-Končienė 
ir tenoras Stasys Baranauskas. 
Abiems solistams akompanuos 
komp. Jeronimas Kačinskas. 
Koncerto programą sudarys 
lietuvių liaudies dainos, mūsų 
kompozitorių kūriniai ir arijos 
iš operų. Didelį susidomėjimą 
koncertu kelia ne tik tenoras

„ St Baranauskas, bet taip pat 
kontraltas Sella Volani - Kon
čienė. Tai buvusi lietu vos 
operos solistė, kurios Bostono 
ir apylinkės lietuviai dar nėra 
girdėję. Spalio 11 ji davė dai
nos rečitalį Carnegie Hali 
New Yorke. Ten ji atliko taip 
pat tris lietuvių dainas. Teno
ras St. Baranauskas tuoj po 
koncerto Bostone išvyksta į 
Europą, kur jis dainuos opero
je. Tad rengiamas koncertas 
yra vienintelė proga jį išgirs
ti N. Anglijos lietuviams.

skanių

Sekmadienį, lapkričio 10, 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos aud'torijoi, 368— 
372 W. Broadway, kampas E 
gatvė, Įvyks dainų ir muzikos 
vakaras paremti Lietuvių Ra- 
dijo Valandai vedamai Antano 
F. Kneižio. Lietuvių Radijos 
Valandos programa veikia jau 
23 metus. Vakaras prasidės 5 
vai. po pietų.

Meninę programą išpildys 
Worcesterio meno mėgėju ra
telio trys chorai — mišrūs, 
vyrų ir moterų, orkestras, vad.

- muziko-Jono Beinorio. ir Bos
tono lietuvių tautinių 
(mažųjų) grupė, vad. 
Ivaškienės.

Turtingas bufetas
lietuviškų valgių ir įvairių gė
rimų atgaivins kiekvieną.

Rengėjai aukojusiem vieną 
doleri duos progą laimėti do
vanas: Bulovą rankini laikro
dėli dovanotą Ketvirtis ir Co.. 
379 W. Broadway; gražią ant 

' grindų pastatomą" "elektrinę " 
lempą, dovanotą Lithuanian 
Furniture Co., 366 W. Broad- 
way, ir porą vyriškų ar mote
riškų batų, dovanotų Petchell 
Shoe krautuvės, 447 W. Broad- 
way. Ketvirtą dovaną $5.00 
dovanojo Jonas Jonaitis. Ji 
skiriama laimėjimui tiems, ku
rie dalyvaus vakare. Pirmąsias 
tris dovanas galės laimėti ir 
tie. kurie negalės dalyvauti.

Vakaro pirminnkas yra inž. 
Alenksandras Čaplikas. Jam Į 
talką pasižadėjo ateiti veiklūs 
vyrai ir moterys. Pirmininkas 

F ir komisija kviečia visus daly 
vauti ir paremti Lietuvių Ra
dijo Valandos programas, 
transliuojamas sekmadieniais 
11—12 vai. vidurdienį iš WH- 

' Pakrikštyta IL stoties. 1430 banga.
Onos vardu Benjamino ir 

Pranciškos (Migevičiūtės) Zal- 
genų duktė spalio 19. lapkričii 7 d. pradėjo pamo- .. _

. „ „ . , Mm™,, kas k.r šjni<) feidėjams. Su- Sv- Petro parapijos CYO
Starkus, skas, O. F. M., ir pasakė ispū- Spalio 15 mirė Stanislova darytos dvi grupės   bemiu- lapučio 15 d. vyks i Wal-

ku ir mergaičių. Pratybos vyk- tai pasičiužinėti ratukeis-
gyventoja. Palaidota bažnvti- Gavfn Mler Skating.
nėm apeigom spalio 18. Liko 
vyras Kazimieras ir du sūnūs. 

Spalio 22 po operacijos mi
rė Domicėlė Ališauskienė, taip 
pat ilgai gyvenusi mūsų mies
te. Liko liūdėti vyras ir sū- lą. 
nūs. kuris šiuo metu tarnauja

BALFO RUDENINIS VAJUS
Balfo Centro raštinėje įvy

ko New Yorko ir New Jersey 
vajaus reikalais susirinkimas, 
kuriame dalyvavo kan. dr. J. 
B. Končius, kleb. kun. J. Gu
rinskas, kun. V. Piktuilia, 
kun. Vyt. Demikis iš Paterso* 
no, Juozas Garšva, K. Obuo- 
lėnas, P. Minkūnas, J. Bružin
skas iš Ybnkers. V. Leskaitie- čiauskas, 
nė, V. Alksninis, V. Žukaus
kas, adv. F. Aleksis, Avižienis, 
J. Ginkus, V. Kulpavičius, V. 
Bųrčiauskas ir J. Kruzė.

Balfo pirmininkas pranešė 
apie savo kelionę Europon ir 
Lenkijon, šalpos reikalus ir 
pasikalbėjimus su grįžusiais 
iš Sibiro vokiečių belaisviais. 
'Jo žiniomis, po Rusiją, Sibirą 
ir kitus kraštus, už geležinės 
uždangas kraštus yra išsklai
dyta apie 300,000 lietuvių, rei
kalingų skubios pagalbos.

Inž. Z. Jurys - Jurevičius
ALRK Federacijos stovyklai 

paaukojo 100 dol.

Po kun. dr. J. B. Končiaus 
pranešimo, pirmininkaujant p.
J. G(nkui, sudarytas Balfo va
jaus komitetas: Vitalis Žukaus
kas, pirm., vicępirm. — Juo
zas Ginkus. Juozas Garšva ir 
V. Leskaitienė; iždininkas F. 
Aleksis; propagandos komisi
ja — K. Obolėnas, B. Bar-

S.-Narkeliūnaitė,
K. Petrėnas, V. Alksninis. Nu
tarta pakviesti Į talką laikraš
tininkus ir radijo programų 
vedėjus. Vajaus komiteto na
riais yra Avižienis. J. Bražins
kas, kun. Vyt. Demikis, kleb. 
kun. J. Gurinskas. Nutarta 
nariais pakviesti visus vietos 
ir New Jersey lietuvius klebo
nus.

Balfo vajų nutarta pradėti 
lapkričio 
džio 15. 
reikalas, 
pratęsti.

Vajaus užbaigimui ruošia
masi rengti pabaigtuvinį kon
certą. Balfas

10 ir tęsti iki gruo- 
Bet jeigu atsirastų 
galima bus vajų dar

CAMBRIDGE, MASS.
KriTaus Valdovo šventė

.. .. .... ............  - Spalio 27 iškilmingai pami-
giasi lapkričio 10. Tą dieną ir dvylikapirštės žarnos opą ir nėta Kristaus Valdovo švchtė.
lietuviai turi savo programa, gydymą pranešimus pada- Per 3:30 vai. mišias, kurias 
kufi prasidės 12 vai. Lietuviai ^r . p jęusa l p]^ aukojo tėv. Barnabas Mikalau- 
prasomi kuo gausiau atsilan- chavičius ir dr A. 
kyti.

Šv. Vardo Draugij°s
Dr. V. Tercijonas papasakos dingą pamokslą, veik visa baž- Sidabrienė, sena Cambridge 
apie Liet. Gydytojų draugi- nyčia ėjo šv. Komunijos. Po- 
jos suvažiavimą Chicagoje. pietinėse pamaldose buvo iš- 
Bus padaryti pranešimai apie statytas švenčiausiasis, atkal- 
praėjusių metų veiklą ir iš- beta švč. Jėzaus širdies litani- 

... . . , • rinkta nauja valdyba ir re- ja įr Kristui pasiaukojimo ak-
mišių susirinkimas ir pusry- vizijos komisija. Valdyba kvie- 
čiai. Nariai raginami dalyvaut.

Apreiškimo parapijos mėnesi
nis susirinkimas Įvyks sekma
dieni. lapkričio 10. Ryte 8 v. 
šv. mišios bei komunija, po

išnuomojami 6 kambariai 
East New Yorko rajone, 
baldais: galima išnuomoti po 
vieną, du ar tris kambarius. 
Galima pamatyti šeštadieniais 

’ ir sekmadieniais: 842 Glenmo-

čia visus gydytojus ir dantų 
gydytojus atsilankyti į šį 
svarbų metinį susirinkimą.

Išnuomojamas butas iš dvie
jų kambarių ir virtuvės, alie
jum apšildomas. Ten pat iš- 

re Avė. Tejefonuoti bet kada nuomojamas kambarys su at- 
VI 6-8685. skiru Įėjimu.

Parapinė mokvkla 
spalio 4. per šv. Pranciškų.

suruošė programėle DAger^T" JAV i<ariuomenėj. Palaidota 
šv. Mykolo Fore~t Hills 
puošė.

Spalio 26 po ilgos ligos 
rė Marijona Savickienė, 
anksčiau buvo katalikė,
prieš kokius 30 metu buvo bi- 
blistu suklaidinta. Palaidota

TAISAU

Teirautis: 103 So. 4th St. 
į Brooklyn 11, N. Y. Tel. 

EV 4*5233 arba UL 8-7821.
Stogus, stogų vamzdžius « — ■ - ■ .........;---------

(gutters - leaders) apšvieti-1 SKUBIAI REIKALINGA mote- 
ris prie mokvklinio amžiaus 

$ vaiko, šiek tiek nrie namu 
ruošos ir virimo. Šeima maža,

& nedidelis butas. Atskiras šil- 
tas saulėtas kambarys. EVer-

» f green 2-2104, Ridgewood. ryta.

mus.
Palankios kainos.

Telef. Vlrginia 9-8093 
(Prašyk Jurgio).

kleb. kun. Pr. Juškaičiui ja 
vardadienio proga. Kiekvienas 
skvrius atskirai pasirodė. Už 
pastangas ir gems norus kle
bonas neliko skolingas. Visus 
pavaišino saldainiais ir pus
dieni atleido n”o pamoku.

Paskutiniu laiku i mokyklą 
įsisuko azijatiškas gripas. An- 
retirrta mokvkla dar tebevei
kia, bet jei liga pagriebs ir se
seles mokvtoias. tai turės ku
riam laikui užsidaryti.

P. A. Daukanto
krautuvė praeita savaite dėl 

ligos kelias dienas buvo užda-

ka-

mi- 
Ji 

bet

NEW YORKAS

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski
Graborius-Bakamuotojas

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Bn oklyn, N. Y.

1 TeL STagg 2-5043

j Matthew P. BallasS
(BIELIAUSKAS)

Lavino krepšininkus
šv. Petro parapijos CYO

naras Treinys skautam paskel
bė konkursą. Konkurso prog
rama, kuria paruošė J. Stašai
tis. paruošta pagal skautų 
©balsį: Dievui, Tėvynei, Arti
mui. Konkursas pradėtas lap
kričio 1 d. ir tęsis ligi 1958 
m. lietuvių skautų stovyklos.

ALB. BALTRCN AS-BALTON
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva i
GRABORIUS

Vyks pasiči°žinėti

Paminės jubilėjyMarijonos Zaiki.enės
atminčiai jos šeima šv. Petro » ™tais lietuviai ska"- 
parapijos bažnyčiai paaukojo ■ ,a' ^en^’a m- sukaktį nuo 
brangu mišiolą ir jam padėk- PjOrtm® Lietuvoje.

Ta proga Bostono skautės ir 
skautai lapkričio 16 d. 4 vai. 
p.p. šv. Petro parapijos pobaž- 
nytinėje salėje rengia bendra 
tuntų sueiga, kuria bus pami
nėta skautybės sukaktis ir Lie
tuvos kariuomenės šventė.

Pamaldos vakarais
7:30 vai. vyks šv. Teresėlės 

Novenos pamaldos, o penkta
dienių vakarais 7:30 vai. šv. 
Valanda. Sekmadieniais 2:30 
vai. p. p. bus giedami mišpa
rai. Krikštai

LIETUVOS VYČIŲ 29 KUOPA
rengia

Kaukių Maskaradą
Lapkričio - November 30,šeštadienį, 1957

ŠV. JURGIO SALĖJE,
180-82 New York Avenur, Newark, N. J.

ŠOKIAI nuo 8:30 iki .... ?
šokiam gros JERSEY TWINS orkestras

Mokama įeinant 2 dol.Valgiai ir gaiva nemokami.
Premijos až kaukes

231 Bedf ord Avė.
Brooklyn, N. Y.

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

J. B. SHALLNS Į

Pradėjo konkur$ą
spalio 30 be katalikiškų baž- Bostono lietuvių skautu Zal- 
nytinių apeigų. Vietinis girio tunto tuntininkas Apoli-

Lapkričio 3 d. šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje pakrikšty
tas J. Ivoškaus ir Aldonos Ši', 
lalis - Ivoškienės sAnus Jono 
ir Antano vardais. Tėvai gyve
na 303 E 5th St.

Laidotuvių Direktorius J 
84-02 JAMAICA AVĖ. J 

(prie Forest Parkway Station) 5
Woodhaven, N. Y. < 

Suteikiam garbingas laidotuveaf. 
te.,.*- aj Koplyčios
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TėLVb^MaT-MSB

visose i

Atpiginti vfcm rūHq 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 

Joną Juodi, 664 Jamaica Avė., Brooklyn 8, N. Y., TeL: AP 7-8454 
(nuo 5 iki 8 vai. vakaro) su angliškomis medžiagomis, vaistais, mai

stu, batams oda iš Londono sandėlių.

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

£—V y—-=^r— m

VINTER G \RDEN TAVERN !n<

| Draudimo reikalais, taksy (Income į 
I Tas) paruošimui, notoriniy doku* j
i i»ent\i tvirtinimui

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC j
Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- t

| { mi Įvairūs dokumentai.. ....... . i
įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, • 

i į namai, baldai, bizniai Ir asmeninis tortas nuo ugnies ar {vairių Z 
t t rūilų atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo Z 
} | nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant Ir ligoninė* | 
f i Klaidas. y

Gyvybės apdraudimas — TRAVEi.fJRS INS. CO„ Hartford.
| Cnrvnertlmt
j Greita* ir sąžiningą* patarnavimas.

Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak

Juozas Andriušis
8*7—09 Jamaica Avė

Vlrginia 7-4477
Woodhaven. 21. N. Y


