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Trijy dienų posė
džiuose išaiškėjo:

Amerikos-nusistatymą dėl 
Lietuvos — nieko naujo o
Veiksniai sutarė paruošti 

anglišką knygą apie Lietuvą

' ■ v ■ '

Ar nepadorumas taip pat turi tarėti laisvę?
Amerikos katalikų vyskupų 

metinė konferencija įvyko lap
kričio 13, 14, 15. Dalyvavo 
136 vyskupijų atstovai — kar
dinolai, arkivyskupai, v vysku
pai. Jie paskelbė viešą pareiš- 
kimą dėl nepadorumo reiški- 
nių, kurie yra užtvindę Ame
rikos kiną, teatrą, radiją, te
leviziją ir gresia pakirsti A- 
merikos moralinio gyvenimo 
lygi-
AR NEPADORUMĄ GLOBO

JA AMERIKOS ŽODŽIO IR 
SPAUDOS LAISVĖ?

Vyskupai pasisako prieš

AMERIKOS VYSKUPAI PASISAKĖ PRIEŠ NEPADORŲ TEAT
RĄ, KINĄ, LITERATŪRĄ, RADIJĄ, TELEVIZIJĄ, ARDANČIUS 
AMERIKĄ

Lapkričio 15—16, penkta
dienį dr šeštadienį Wash.ingto-_. 
ne Įvyko metinė Alto konfe
rencija. Pirma dieną buvo su. 
rengti pietūs kuriuose dalyva
vo apie 40 asmenų. Dalyvavo 
patys šeimininkai — Alto žmo
nės, ir svečiai — iš valstybės 
departamento sekretoriaus pa
vaduotojas Hendersdnas ir kt. 
Lietuvos atstovas J. Rajeckas, 
Latvijos atstovas Spekkė, lat
vių bei estų panašių į Altą 
komitetų atstovai. Nedalyvavo 
ir nebuvo kviesti nei Vliko 
pirmininkas nei LL Komiteto 
pirmininkas.

Departamento atstovas Hen- 
dersonas, prisiminęs savo bu
vimą Kaune 1919, kada lietu
vių kareivį jis galėjo atskirti 
Viuo Kaune dar tebebuvusiu 
vokiečių iš raikščio ant ranko
vės, pakartojo valstybės de
partamento dabar tebevykdo
mą tą pačia politiką Baltijos 
kraštu atžvilgiu.

šeštadienis buvo skirtas Al
to posėdžiam, kuriem vadova
vo vykdomojo komiteto nariai, 
kuriuose buvo išklausytos bei 
priimtos įprastinės apyskaitos. 
Posėdžiuose dalyvavo beveik 
visi tarybos nariai ar jų at
stovai

Sekmadienį buvo jau nevie- - 
šas “veiksnių” pasitarimas.
Dalyvavo Alto vykdomasis k,. ChrUSČlOVO Vai*ŽO

FELDMARŠALAS MONTGO - 
MERY susilaukė 70 metq ir 
paskelbė, kad pasitrauk s iš 
Nato vadovybės Europoje.

mitetas. Vliko prezidiumas, L. •
L. Komiteto pirmininkas ir ygg JjuS SusloVHS? 
kai kurie nariai; kurį laiką
buvo taio pat Lietuvos atsto- Nauja žvaigždė — Suslovas?
vas J. Rajeckas ir Balfo pir- Romos komunistų spaudos 

žiniom, maršalą Žukovą išvijo 
iš valdžios ne Chruščiovas, bet 
Micbail Suslov, Stalino šali
ninkas. Jį stipriai parėmęs ar 
net iniciatyvos tam rodęs mar
šalas Konevas.

mingnkas kan. J. Končius. Po 
pasikalbėjimo buvo sudaryta 
propagandos komisija būsimam 
Alto kongresui: sutarta tam 
pat paruošti veikalą anglu kri- 
ba apie Lietuva 40 metu Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
čiai.

Liet. Laisvės Komiteto
pirmininkas Washingtone
Ryšium su Amer kos Lietu.

vių Tarybos metiniu suvažiavi
mu ir dabartine tarptautine 
padėtimi Liet. Laisvės Komite
to pirmininkas lapkričio 14— 
17 dxl. lankėsi Washingtone.

. Alto suvaž'avime jis pateikė ma- Sėt
bendros tarptautinės padėties kitaip nesikalba dėl Sovietų 

labai norimo konsulatų skai-

SOVIETAI SUTINKA 
SU MAINAIS

Sovietai priėmė Vokietijos 
atstovo pateiktą 30 asmenų są
rašą — tai Vokietijos piliečiai; 
kurie nori grįžti iš Rusijos į 
Vokietiją. Sovietai pažadėjo 
juos individualiai ištirti. Ank
sčiau Sovietai buvo atmetę jau 
vokiečių repatriacijos klausi- 

Vokietijos atstovai

cenzūrą, labai aukština Ameri- rūmas., neįeina į konstitucijos 
kos gyvenimo laisves, bet la- saugojamo žodžio ar spaudos

vės reikia suprasti. Tuo netie
siogiai atsako į populiarų A- 
merikoje pasiteisinimą: turime 
visi laisvę, ką norim, tą sa
kom, ir kaip norim, taip ra
šom bei rodom. Vyskupų sako
ma:

Nors žmogus, turi teisę į žo
džio laisvę ir turi jos laikytis, 
jis turi taip pat prisipažinti 
turis pareigą naudotis ja su 
atsakomybės pajautimu™

Kaip brpdruomenės ' narys 
jis naudojasi savo laisvėm vi
duje ribų, kurias nustato dau
geriopi socialinio gvvėnimo 
reikalavimai. Konkrečiai. tai 
reiškia, kad turi būti atsižiū
rima bendruomeninės gerovės. 
Tai reiškia taro kitu dalykų 
atsižvelgimą i kitų teises, atsi
žvelgimą i visuomenine tvar
ka ir pozityvu priėmimą žmo
gišku. moralinių ir socialiniu 
vertvb«ų, kurios yra bendras 
krikščioniškas paveMėiimas. 
Š*a prasme 
džio liasvę.

Vvskuoai 
vvriansioio 
aiškViimui:

"Mes laikome, kad nepado-

turi imtis 
panaudoti

kalbama

reikia suprasti žo-

oritarė A menkos 
teismo paskelbtam

r-tr.1V KORĖJOS atstovai Yon 
Chan Yang (tynė Jungt. Tauto
se reikalą, kad Korėja turi 
būti sujungta.

vaizdą ir dalyvavo Alto, LLK, . .
Vliko vilšūnių uždarame pasi- čiaus padidinimo Vokietijoje, 
tarime dėl dabartinės Lietuvos 
laisvinimo padėties ir dėl nu- • Maskvoje komunistinių 
statymo, programos veiksnių atstovų pasitarimas baigėsi be 
akcijai artim ausioje ateityje. jokio komunikato. Tik buvo 

paskelbta, kad dar šią savaitę 
Prahoje susitiks 14 valstybių 
komunistų atstovai.

Karas Alžire jau 
ketvirti metai
• Prancūzijos užsieniu

atsa- 
savo

apie

Be to, jis turėjo išsamų pa
sikalbėjimą su Lietuvos atsto
vu Washingtone J. Kajecku. 
taip pat porą pasitarimų su 
JAV pareigūnais.

rei
kalų min. Pineau atskrido į 
VVashingtoną. Nori prašyti val
stybės sekr. Dulles tarpininka
vimo. kad Prnrcūzija tiesiogiai 
galėtų susitarti su Tunt u.

SPUTNIKAS PRITRAUKĖ
Italijos socialistai, vadovau-

LIG ŠIOL-NE, O DABAR? J“™ Stalino, laureato Nenni. 
pereitą savaitę ap iskelbe at- 

VVashingtone tarp diplomą- naUjina vienybę su komunistų 
tų reiškiasi skirtingos nuomo- partija. Kai komunizmas buvo 
nės derėtis su Sovietais dėl vi- sukompromnuotas Italijoje po 

taip pat Vengrijos užpuolimo ir kai 
sutikti su viršūnių konferenei- ,0% tomunbttĮ Ita|ijoje pa.

ja, ar ne. Lig šiol vyriausybės bėgo iš partija tai ir N.iini 
buvo aiškus nusistatymas—ne.

dūrinių rytų ar ne;
10% komunistų Italijoje pa-

Nauja varsto rūąis — 
neutralumas

Indijai neutralumas apsimo
ka. Ji pasirašė sutarti, kad 
gaus iš Maskvos 126 mil. dol. 
paskalos. Bet tuo pačiu metu 
nori gauti iš Amerikos 500 
mil. dol.

ratūros Įstaigos, kurios gina 
interesus tėvų nuo pasikėsini
mo jų vaikus sugadinti.

Vyskupai priminė, kad rei
kalą užkirsti kelia nepadoriam 
teatrui, nepadoriam kinui, ne
padoriai literatūrai, radijui, te
levizijai kelia ne vieni katali
kų vyskupai. Kongreso komisi
ja, jaunimo teismai, New Yor- 
ko valstybės įstatymų komisija 
sutaria, kad nepadorumo reiš
kiniai kine, teatre, spaudoje 
griauja Amerikos gyvenimo 
moralinį lygį ir artina pačios 
laisvės praradimą.

KAS NEPADORUMO 
REIŠKINIUS GALI 

SUVARŽYTI?
Idealas būtų — sako vysku

pai, kad nebūtų reikalinga jo
kia žmogaus įstatymų prievar
ta. Žmogaus laisvę sudraus
minti Labiau turėtų nuosavas 
protas negu išorinė valdžia... 
Jei vis dėlto asmuo elgiasi ne
atsakingai ir gresia pridaryti 
socialinės ar moralinės žalos, 
bendruomenė 
komybės ir 
valdžią. .

Konkrečiai
teismus, kurie būtų tradicinė 
atrama piliečių laisvėm.

VISUOMENINĖ INICIATYVA 
KOVAI SU NEPADORUMU

Tačiau vyskupai nurodo 
skirtumą tarp valstybės įstaty
mais baudžiamo nusikaltimo 
ir reiškinių, kenkiančių visuo
menės moraliniam lygiui. Pa
stariesiem gali būti visuome
nės kontrolė. Katalikų vysku
pai suminėjo visuomenines į- 
staigas National Legion of De- 
cency. kuris įspėja dėl filmų 
moralinio lyg», ir National 
Office for Decent ' Literature. 
Vyskupai apgailestauja, kad 
padėtis tebėra tokia, kuri ne
leidžia sakyti, jog šitos įstai
gos jau nereikalingos. Ameri
koje yra gyva tradicija, kad 
didelės ir mažos grupės turi 
laisvą žodį pasisakvti dėl ne
teisybių — politiniu, sociali
niu. ūkitaiu. Jų pastangos pri
sidėjo prie pagerinimo. Šu to
kia tradicija derinasi Padoru
mo Legiiono ar Padorios Lite-

Amerikos tautinė 
vienybė prieš

užsienį
Valst. sekretorius Dulles 

blausiai norėio pademonstruo
ti, kad užsienių politikoje A- 
merika vieninga. Delegaciioje 
į Nato konferenciją patarčių 
pakviestas A. Stevensonas. Jis 
sutiko. Jis padės išdirbti Ame
rikos programa tai konferen
cijai. Prezidentas tain nat su 
Stevensonu tarsis prieš konfe
renciją.

Tačiąu demokrat .i paskelbė 
kritika Eisenhowerio užsienių
politikai. To pareiškimu pasi
rašęs ir Stevensonas. Spaudoje 
ir kai kuriu senatorių pare š- 
k muose dabar abejojama, ar 
Steven-ono dalyvavimas dele
gacijoje jau reiškia “tautinę 
vienybę”.

la-

ALŽIRO KARAS JAU EINA 
KETVIRTUS MEJUS

Trejus metus trukęs sukili- 
mas Alžre turėjo jau tokų 
aukų' — Prancūzų žuvo 4,200. 
sužeista 9.200, dingo 750. Al- 
žiriečlų žuvo 44,000, paimtų į 
nelaisve 25.000. Civiliniu eu
ropiečių žuvo 1,100. sužeista 
3.000. dingo 180. Musulmonų 
civiliniu gyventojų užmušta 
7,000. dingo 2,700.su savo socialistais pasitraukė 

nuo komunistu. Pastarieji de
rėjosi dėl susijungimo su Sa- 
ragato socialistais. Kai pa įro
dė Sovietų sputnikas. Nenni 
neatsilaikė jo traukos ir sugrį
žo į vienybę su komunistai.

> Coforado pietuose vaka- Kongresą bent 3 negrų atsto
ruose jau prisnigo 18 cnFų. vus.

e Amerikos “tautinė sąjun
gą spalvotųjų pažangai remti”, 
kuri turėjo 12 valstybių kon
ferenciją, metė šūkį artimiau
siuose rinkimuose išrinkti į

DEMOKRATAI REIKALAUJA 
KONGRESO SESIJOS

Demokratų politinis komite
tas šeštadieni paskelbė savo 
nepasitenkinimą preri<ten'o E5- 
senhowcrio abiem kalbom. Esą 
“jose nebuvo programos, k^m 
laimėti erdvės lenktvnes”. Ko
mitetas reikalavo sušaukti spe
cialią Kongreso sesiją.

• Sovietu šnipas pulk. R. I. 
Abel New Yorke gavo 30 me
tų kalėjimo bausmę

Kada reikia vienybės vakarai vėl suskilo
Afrika sprūsta E Prancūzijos rankų. Ar ji turi liktis Vakarų 
įtakoje ar pereiti į Maskvos priklausomybę? 

• i
Nato konferencija susirenka 

gruodžio 16 Paryžiuje. Ji kal
bės apie sa ugumo priemones 
nuo naujų Sovietinių grasini
mų ir galimos agresijos. Tačiau 
naujų priemonių jau teko im-. 
tis, nelaukiant Nato konferen
cijos. Tik šiuo tarpu ne nuo 
sovietų, o nuo savų sąjungi
ninkų — Paryžiuje teko su
stiprinti sargybas, kad patrio
tinio karščio pagauti prancū
zai neužpultų Amerikos ir An
glijos atsovybių. Ten didelis į- 
dūkimas. Priežasis — Tunisas, 
kuriam Amerika ketvirtadieni 
pasiuntė apie 5000 šautuvų ir 
Anglija kulkosvydžių. Idūki- 
mas ne tik minioje. Prancūzi- 
jes-vyriausybė pareiškėAmeri- iš-nieko-kito. Tunisas pasiju _ 
kai ir Anglijai griežtus protes
tui ir pasiuntė užsienių reika
lų min. Pineau i VVashingtoną. 
Dar to neužteko — Prancūzi
jos atstovas penktadieni de
monstratyviai išėjo iš Nato 
posėdžio.

Tunisas, dėl 'kurio suiro tri
jų sąjungininkų vienybė, tėra 
žemės juosta, prieinanti prie 
Viduržemio jūros, bet ir prie 
Alžiro. Gyventojų tik 4 mil, 
tik 1956 atgavo nepriklauso
mybę iš Prancūzijos. Laiko sa
ve tarpininku tarp arabu ir 
Vakarų. Lig šiol palaiko Va
karų pusę kovoj prieš komu
nizmą. Turi 6000 vyru kariuo
menės, bet neturi ginklu, šie
met rugsėjy przi'rtas Bour- 
guiba pareikė. kad jam reik~- 
lingi ginklai. Prancūzija ni”- 
moji pasiskubino siūlyti rink
lų. Bet dvi sąlygos: kad tu 
ginklų Tunisas neriuos nieką»i 
kitam ir kad ginklų nenraš-

JOHN T. MENGEE aiškina, kad laivyno “Va»Kuard” satelita-s 
duos radijo signalus visu laiką.

Didžiausios lenktynės bus 1960
Amerikos politiniuose sluok

sniuose dabar labiausiai gyvi 
trys klausimai: Nato konfe
rencija ir santykiai tarp są
jungininkų, “viršūnių” konfe
rencija tarp Maskvos ir Vaka
rų, raketinės lenktynės tarp 
Sovietų ir Amerikos.

• Nato konferencijos prog
ramą Amerikos specialistai 
jau rengia. Bus pasiūlyta A- 
merikos raketom ir atominėm 
bombom apginkluoti ir kitus 
Nato narius. Ligšiol tuos g n- 
klus Amerika pasilaikė savo 
žinioje.

e Dėl viršūnių konferenci- - 
jos buvęs Amerikos politikas 
“planuotojas” ir Amerikos at
stovas Maskvoje Kennanas per 
Anglijos radiją pasisakė nei-

giamai. Jis mano, kad geriau 
kalbėtis su Maskva įprasti
niais diplomatiniais kanalais.

• Dėl raketų programos 
kalbama daugiausia. Tos prog
ramos vykdymo specialistai 
pareiškė, kad Amerika tegalės 
pasivyti Sovietus per dvejus— 
trejus metus tose srityse, ku
riose jie yra Amerika pralen
kę. Didžiausio įtempimo me
tai tose lenktynėse bus 1960.

Programos vykdymo specia
listai pareiškė, kad

sovietinės agresijos ar šan
tažo pavojus dabar padidėjęs, 
kai sovietai padarė patobulini
mo vidutinio tolumo raketose. 
Jis būtu dar didesnis, jei so
vietai pakankamai pasigamin
tu tarpkontinentinių balistinių 
raketų.

to ‘žeistas.
Ta pat rugsėiį Tunisui pa

sisiūlė Egipto Nasseris su gin
klais. Amerikos atstovai nat '- 
rė nesusidėti. Žadėjo ginklų ’š 
Vakaru. Bet nei belgai nei 
kiti taip ir nepristatė. Bour- 
guiba tada atvirai korta rretA: 
jei neduodat iš Vakarų,'imsi—i 
iš Rvtų.

Ir peręįtą.. ketvirtadieni A- 
merika ir Angliia kyšte’ė^n. 
po pirma siuntinuką. Už tat 
Amerika susTaukė iš Pr»ncū ;- 
jos priekaištų, kad ji laužo Na
to vienvbę. o Bourguiba per 
radiia išvadino Ameriką “lais
vės čempionu".

Kas toliau? Prancūzai reika
lauja, kad jei Amerika ir An
glija ginklus duoda, tai kad 
duotų tik tiek, kiek reikia Tu
niso kariuomenei apginkluoti: 
kad paimtų Tuniso žodį ne
duoti jų Alžirui ir kad kiek
vienu kartu duodami, darytų 
tai su Prancūzijos žinia.

Amerika ir Anglija mano, 
kad prancūzų karštis atvės. 
Tačiau Prancūzijai iš tikro 
karšta. Tie ginklai gali ir ne
pakliūti Alžirui bet jie gali 
būti paties Tuniso pavartoti 
prieš Prancūzus. Prancūzai ve
jasi alžiriečius ir į Tuniso te
ritorija. Pasiskelbė viešai, kad 
taip darys. Tunisas pareiškė 
prieš tai protestai Bet kai tu
rės ginklų, jie ’ gali būti n. - 
kreipti prieš įsibraujančius i 
Tuniso teritoriją prancūzus.

Vokietijoje reiškiama dau
giau simpatijos Prancūzijai i” 
stebimasi sąjungininkų nesu i- 
giedojimu. Sunku susigiedoti, 
kai interesai skiriasi. Kaip 
pernykštis suskilimas dėl Sue- 
so. taip šiemetinis dėl Tuniso 
nepademonstruos vienybės, 
kuria labiausiai norėtu demon
struoti Nato suvažiavimas, nei, 
dalyvaui'rit prezidentui Eisen 
howeriui ir jo konkurentui A. 
Stevensonui.

AMERIKA DEMONSTRUOJA 
SAVO LĖKTUVŲ PAJĖGUMĄ

Amerikos sprausminių bom
bonešių B-52 grupė lapkričio 
16 pakilo iš Floridos ir nuskri
do i Argentiną ir atgal sugrį
žo i Plattsburgh, N. Y' nenu- • 
sileisdami. Per 21 vai. 47 mi
nutes padarė 10.425 mylias 
Ore du kartu pasipildė kur?

ITALIJOS VOKIEČIAI 
REIKALAUJA AUTONOMIJOS

Italijoje BoIrano provinciio- 
je vokiškai kalbantieji gyven
tojai surengė mitingą, reika
laudami “tikros autonomijos" 
Mitinge dalyvavo 20.000. T s 
provincijas du trečdaliai e • 
ventojų kalba vokiškai. Tikro
sios autonomijos reikalavimą 
pakurstė vokiečių gyventojų 
baimė, kad Italijos vvriausvbč 
prigabens i Rolzano daug italu 
kolonistų ir vokiečiai tada pa
siliks mažuma.

o Egiptas sustabdė propa
gandą prieš Jordanijos kara
lių TIusseiną. Tai padarė pa
veiktas Saudi Arabijos ir Ira
ko valdovų



(B.D

užtikti Napoleono ekspedici
joj paskendusius laivus su pa
sakiškais lobiais.

Nasseris, paėmęs Suezo ka
nalą, paflSisavino ir visas tei
ses | tariamuosius turtus ir 
ėmėsi jų ieškoti.

Atvirai kalbant, nedaug te- 
sitiki italų nariai. Jų apskai
čiavimu, jei tie turtai ir bū
tų, tai Nylo vanduo juos bus 
dar pastūmėjęs tolyn ‘į jūrą, 
apnešęs storu dumblu.

kapitono 
vario

Efcipto diktatorius pasitel
kė geriausius italų narus pa
dėti ištraukti tris laivus, ku
riuos pernai per Suezo laisvi
nimą angiai ir prancūzai nu
skandino. Tačiau už šio dar
bo nugaros Nasseris jiem pa
vedė kitą, daug sunkesnį ir

SYRIJO-TE komnnistai mobili
zuoja ir motėm.

J. Sabte byloje paaiškėjo, 
kaip Sovietai jj padarė savo 
agentu ir kaip save agentus 
Sovietai turi New Yorke tarp 
organizacijų, kurias laiko sau 
pavojingom

terūk 
kambario paveikslus, 
varpus, admirolo Bruyes as
meninius daiktus. Apie Mal
tos turtus nė Sodelio neužsi
minta.

Faruką nusodinus nuo sos
to ir Nasseriui paėmus val
džią; dalis karaliauk sekves
truotų turtų buvo pardavinė
jama iš varžtynių. Tarp kit
ko užtikta aukso plytelė iš 
Maltos turtų. Joje buvo as
meninė Napoleono ir jo iždi
ninko antspaudos ir įrašas 
“Fusum in Melita a. 1798”. 
Tai yra tokių turtų įrodymas, 
bet kaip jie atsirado Faruko 
rinkiny, negali niekas nusta-

kratyti tarnyba Berijat Per 
tūkstančius mylių galvo
jo S. — nepasieks Serijos ran
ka ir jį visai užmirš. Jis nu
vyko į Kanadą, į Montrealį, 
kur jo brolis turėjo šerių fab
rikėlį. Ten jis ir dirbo, pradė
damas naują gyvenimą.

Vieną dieną 1942 S. gavo 
laišką iš Nęw Yorko iš Sovie
tų amtorgo. Siūlė šerių labai 
pigiom ir patogiom sąlygom. 
Kvietė atvykti apžiūrėti pa
vyzdžius. Atvykusį S. amtor
go pareigūnas Fomins pasvei
kino kaip seniai lauktą drau- 

~gą?~Apie šerių kainas, neno
rėjo ir kalbėti. Klausė, kur 
S. apsistojęs New Yorke; aiš
kino, kad su juo nori pasima
tyti draugai, kurie jam pa
dėjo atvykti į Ameriką... Bu
vo aišku jau ir S., kad Mask
va ima tempti virvę, kuria 
jis buvo parištas už kaklo.

Kitą dieną į viešbutį, ku
riame buvo apsistojęs S., pri
sistatė trumpas drūtas drau
gas rankoje su “Saturday 
Evenirig Post”. Tai buvo ženk
las, kad su juo turi kalbėti S.

“Esu Vasilij Michailovič” 
— pradėjo jis rusiškai. Ir tie
siai dėstė toliau; “Mums rei
kalinga jūsų pagalba”. Joki 
S. aiškinimaisi, kad jis dabar 
užimtas šeimos ir darbo rei
kalais, negelbėjo. Jam davė 
laiko 96 valandas, kad persi
keltų su žmona į New Yorką, 

.nes jis čia reikalingas.
Jis turįs sekti New Yorke 

trockistų grupes ir sionistus.

Pro Japoniją S. su žmona 
pasiekė Ameriką 1941 lapkri
čio mėn. čia jam kilo pirmas 
noras pasipriešinti ir nusi-

agento užmuštas 1940 Mek
sikoje.

Iššifruotą agentą tenka iš
imti iš apyvartos ir padėti į 
archyvą ar perkelti ten, kur 
jis visai nepažįstamas. S. bu
vo paršaūktas į Maskvą.' Per 
septyneris metus jis redaga
vo rusų kalba laikraštį, kuris 
buvo siunčiamas į užsienius. 
Nelyginant dabar Michailo- 
vo siunčiamas “Tėvynės bal
sas”. Tik 1940 Stalino šnipų 
viršininkas Berija sugalvojo 
ištraukti iš archyvo seną špio
nažo įrankį ir panaudoti nau
jam darbui — špionažo tink
lui Amerikoje. ,

Už sėkmingą darbą .Ameri
koje Berija pažadėjo S. .pa
leisti jo tėvus ir gimines iš 
Sibiro.

/Mfr Mfchaitorič, fiūrč- 
damąa viršum savo akinių, 
ptfl&ind <ht, |b4 trockistų 
grupių ltew. Yorke esą 3. Vi- 
sose jose sovietai turi po sa
vo agentą. Tarp sionistų tu
ri taip pat savo agentą, į ku
rio rankas pakliūva ir visi 
sionistų organizacijos susira
šinėjimai su valstybės depar
tamentu bei kitais. Vasilij 
Michailovič davė tų agentų 
adresus. Iš jų jis turėsiąs 
paimti informacijas ir jas 
perduoti jam, Vasilijui Mi- 
chailovičiui. Jis turėsiąs taip 
pat surasti kitus reikalingus 
agentus. Už tai gaus po 1000 
dolT mėnesiui? " ~

Taip S. vėl buvo įkinkytas 
į tarnybą Maskvai. Nesunku 
jam buvo įsikinkyti, nes jo 
tikėjimas tebebuvo komuniz
mas, ir to tikėjimo atsisakyti 
jis nebuvo linkęs.

O tas Vasilij Michailovič, 
vėliau išaiškėjo buvo Vasilij 
Zubilin, Sovietų atstovybės 
trečiasis sekretorius, kurio 
žinioje buvo visas šnipų tink-

Jack Sablė virto spaudoje 
dienas žmogum. Mirgėjo ži
nios, kaip buvo išaiškinta, 
kad jis Sovietam šnipinėjo, 
kaip teisme jis gavo švelnią 
bausmę — tik pusšeštų metų, 
nes* jis prisipažino ir išpasako
jo visą savo istoriją.

Jo istorijoje mus suintri
guoja, kad jis kilęs iš Vilka
viškio, išaugęs religingoje žy
dų šeimoje, kad vadinosi Jo
kūbas Sobolevičius. Bet su 
Lietuvos valstybės gyvenimu 
jį maža .kas berišo. Prieš pir
mą^ pasaulinį karą jis. iške
liavo į Rusiją: Ten virto ko
munistu, dirbo jų pogrindyje; 
ten vedė Rusijoje gimusią 
Myrą. Po karo Lietuva jį taip 
pat maža berišo. Jis su žmo
na išvyko mokytis į Berlyną.

Berlyne ir prasidėjo istori
ja, slapta, pogrindinė, į ku
rios ratą įsivėlęs S. jau nega
lėjo išsivaduoti. Kaip dauge
lis paslaptingų istorijų, taip 
ir S. pagaliau išėjo aikštėn. 
Ir pasirodė,- kaip tamsi isto
rija, laužydama kitų žmonių 
ir valstybių likimą, sulaužė 
ir paties S. gyvenimą?

neturi. Kennanas ragino ne
pervertinti satelito reikšmės, 
nes jis galis reikšti dramati
nes pastangas užtušuoti vi
daus sunkumus.

kad. turtai kaip tik galėję bū
ti šiame laivę.

Apie tuos tartus jau seniai 
privertė šnekėti archeologai, 
tyrinėję Egijito jūros pakraš
čius bei vietiniai žvejai, nuo
lat leisdami gandus, kad 
matą jūros dugne paskendu
sių laivų stiebus.
Buvo imtasi reikalas tirti, bet 
antrasis pasaulinis karas 
viską užtrynė. 'Tik jam pa
sibaigus, graikas laivų staty
tojas Dracopulos su kitais 
partneriais išsiprašė iš Faru
ko leidimą leisti ieškoti tur
tų, suprantama, radiniu da
linantis.

Po 7 metų darbo, 1951 ge- 
-gnžes 6, užtiko gelžgalius Jr ~ JytL 
42 patrankų vamzdžius, kit
kas supuvę. Tai būta Timo- 
leono laivo likučių.

Vos tik pasigirdo, kad kaž
kas rasta, prancūzų vyriau
sybė pasiskubino pranešti 
Kairuisavo teises į laivus ir 
jų turtus. Net patiekė grąžin
tinų dalykų sąrašą: 10 misin
ginių patrankų, laivo skiau-

AR CHRUŠČIOVAS 
NEILGAI LAIKYSIS

George Kennan. buvęs A- 
merikos atstovas Maskvoje ir 
vadinamas Amerikos politikos 
planuotojas, kalbėjo per Lon
dono radiją, kad Chruščiovo 
valdžia Sovietuose negalės' il
gai išsilaikyti Vidaus sunku
mai yra dideli, o paramos jis

Prancūzų laivai buvo pas-, 
kandinti 1798 rugpiūčio 1 po 
nelaimingo susitikimo su an
glų laivynu Abukiro įlankoj, 
ties Nulo delta. •

Napoleonas, keldamasis į 
Egiptą, buvo apsistojęs Mal
tos saloj ir ją nusiaubęs. Sa
los iždą, turtuolių brangeny- 
besx bažnyčių ir vienuolynų 
auksinius ir sidabrinius indus 
sulydino į plyteles ir pasikro
vė į laivus. Laivų buvo daug. 
Ar brangenybes padalino, ar 
į vieną sudėjo? Tai yra klau
simas, nuo kurio bent dali
nai‘priklauso pasisekimas;

Egipto vyriausybė narams 
suteikė^ visas turimas infor
macijas ir leidimą dairytis 
marių dugne, ar kartais ne
užtiks nuskandintų laivų 
griaučių. Lig šiol nedaug te- 
laimeta:
rasta dvi anforos; viena tuš
čia, kurioj sau gūžtą buvo 
įsitaisęs kažkoks jūrų gyvū
nas, kita — su kažkokios gi
minės herbu, keliais aukso 
pinigėliais bei smulkiais puoš-' 
menimis.

Laivynų kova įvyko 1798 
rugpiūčio 1. Likimas laimina 
anglus. Kitos dienos rytą 
prancūzų admirolui Villeneu- 
ve pavyksta 4 laivus saugiai 
pakreipti Maltos uostan, ki
ti 9 sunaikinami: Mercure, 
Guerrier, Heureux sudega; 
Timoleon ir Artemise paskan
dinami pačių prancūzų; Se- 
rieuse nuskęsta mūšy su 
dviem regatom; Orient, su 
120 patrankų, vadovaująs lai
vas. sužalojamas taip, kad 
apie 9 vai. vakare sprogsta 
parako sandėliai ir nugarmi 
į dugną. Iš seno eina gandai,

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

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo
(vvholesaie) kainomis.

ANGLIJOJE laikraščiai rodo 
motina ir vieneria metų jos 
>tinn, visai sveikai augantį. 
Motina, jo laukdama. 6 mėn. 
buvo be sąmonės, susitrenkusi 
Kalvą.

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKABPAČ1O RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas iš ritiniu ir atlaikas pačiom prieinamiausiom kainom 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvės

c RFfKHKTFftl Inr 118-125-130 ORCHARD ST., vIlLlU I LIH, HH»r cor. Delancey, N YC. GR 5-4525 
S. Eeckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiSkai 

KRAUTUVCS ATVIROS KASDIEN, IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Slapta S. istorija prasidėjo 
Berlyne 1931. Jo žmona buvo 
išvykusi į Rusiją savo gimi
nių aplankyti. Tuo metu pri
sistatė pas S. Berlyne sovie
tų agentas su pasiūlymu: 
arba dirbsi mums, arba savo 
žmonos nematysi

O tas jam skirtas darbas 
buvo — sekti trockistų veik
lą užsieniuose.

Stalinas buvo apsėstas no
ro žinoti, ką jo konkurentai 
veikia ir galvoja. Trockis bu
vo tada jau pabėgęs į Turki
ją ir gyveno stipriai saugo
jamam name. S. betgi prieiti 
prie jo nebuvo sunkus užda
vinys — jis pats buvo'komu
nistas, Trockio šalininkas.
su Trockiu pažįstamas ir jo 
kviečiamas.

Dvejus metus 1931-32 S. 
davinėjo pranešimus apie 
Trockį. Net savo asmeninius 
pasikalbėjimus su Trockiu 
apie Staliną. Bet Trockis taip
pat turėjo savo šnipų. Vieną 
dieną Trockis pasikvietė S. 
į savo namus ir pasakė;

“Kurią dieną tu gailėsiesi
S. tikrai daugiau nematė 

to, ką tu darai; aš tavęs ne
noriu daugiau matyti”.
Trockio. Trockis buvo Stalino

AMERIKA JAU TURI 
SPUTNIKĄ

Amerika sputniko i erdves 
nepaleido. Bet sputniką perei
tą savaitę Įsigijo — viena deg- 
t nes firma pavadino savo deg
tinės rūšį sputniku ir raketa 
sumaliavojo ant butelio. Kai 
kur Amerikoje sputniku pava
dino tam tikrą kokteilio rūšį.

Vokietijoje sugalvojo, kuo 
skiriasi Amerikos spulnikas 
nuo Sovietų. Atsakymas: Ame
rika savo sputniko negali pa
kelti nuo žemės. Sovietai savo 
sputniko negali sugražinti į 
žemę.

Už ką buvo atimta
Lapkričio 14 paimamas iš 

kalėjimo ir išsiunčiamas į 
Vokietiją H. M. Kaupt. Kaip 
jis pakliuvo į kalėjimą ir ko
dėl išsiunčamas?

Jo istorija atveda į karo 
laikus... Kaupt buvo iš Vokie
tijos, gyveno Chicagoje. nuo 
1930 jis buvo gavęs Amerikos 
pilietybę. Netikėtąi 1942 pas 
jį atsirado jo sūnus iš Vokieti
jos. Sūnus buvo iškeltas iš 
slapto vokiečių povandeninio 
laivo draugė su kitais sepny- 
niais vyrais. Jie išsikėlė ryti
niuose pakraščiuose. Jie tu
rėjo vykdyti Amerikoje sabo
tažą. Jaunasis Kaupt nuvyko 
tiesiai j Chicagą. Tėvas jį pri
glaudė. apgyvendino, nupir
ko automobilį. Juo jaunasis 
Kaupt naudojosi sabotažo 
reikalui. Bet sabotažininkai

Amerikos pilietybė
buvo visi suimti. Iš jų šeši 
buvo nubausti mirties baus
me. Dviem buvo skirtas kalė
jimas iki gyvos galvos. Pernai 
jie buvo iš kalėjimo išleisti 
ir grąžinti į Vokietiją. Jau
nasis Kaupt buvo tarp nužu 
dytų. Buvo suimtas ir tėvas. 
Už krašto išdavimą buvo nu
baustas iki gyvos galvos. Jis 
tuo pačiu neteko ir Amerikos 
pilietybės. Dabar jis jau 67 
metų ir yra atsėdėjęs 13 me
tų. Vokietijos vyriausybė su
tiko duoti jam vizą, kad galė
tų grįžti į savo gimtąjį kraš
tą. Tada prezidentas Eisen- 
howeris bausmę pakeitė iš
trėmimu iš Amerikos. Jeigu 
jis kada mėgintų .sugrįžti į 
Ameriką, tai jam galiotų vėl 
ta pati bausmė — iki gyvos 
galvos.

Ziikm*. laipto wwą. Atw-I Amrr afeyke* i Ma^kyi* pmiMrffl krapMjrima knHBra*.
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Amerikos Balsas Europoje
nebepatenkina klausytoje už geležines sienos

Kiek reportažų arba bent 
platesnių informacijų apie tai 
davė Am. B. Europoje? Lais
vajame pasauly nemažai iš
eina lietuviškų knygų, laik
raščių ir žurnalų, kurių svar
stomus . klausimus būtų įdo
mu sužinoti pavergtiesiems. 
Bet apie tai nekalba Am. B. 
Europoje.

Pagaliau, ne būtų joks kur
stymas, jei Am. B. leistų lie
tuviams kritiškai vertinti eko
nominius, politinius, kultūri
nius reiškinius okupuotoje 
Lietuvoje. oTkios kritiškos pas
tabos visai derintųsi su lais
vojo radijo tradicijomis. Bet 
jeigu Am. B. politiniams pa
tarėjams pirmoje eilėje rūpi 
“apeasmentas”, tai kam ta
da kalbėti apie radijo laisvę 
ir objektyvumą?

Liūdna, kad JAV idealisti- 
nę-užsienių politiku kažin 
kas nukreipia nuo vaisingų 
uždavinių. L.

rė bespalvė ir nuobodi. Duo
damos tiktai oficialinės ži
nios ir vakariečių spaudos pa
sisakymai. Išnyko praneši
mai ir nagrinėjimai ūkinių, 
politinių, kultūrinių ir filo
sofinių klausimų, susijusių 
su komunizmu ir sovietiniu . 
režimu Lietuvoje. Jau nebe
minimas nei

pavergtos ar okupuotos 
Lietuvos vardas,

kurio nebuvo vengiama minė
ti net ir Ženevos dvasios lai- 
kotaryje.

Pirmadieniais duo dama 
jaunimo valandėle, kurioje 
buvo nušviečiama Lietuvos 
praeitis ir pateikiama lietu
vių kūrybos iš laisvojo .pasalį 
lio, visai nusilpo. Transliuo
jama nelietuviška medžiaga 
arba kartojamos sęnos prog
ramos. Jei šeštadieniais nebū
tų religinio žodžio su lietuviš
ka giesme, galėtumei pama
nyti, kad Amerikos Balsas 
Europoje jau nebetaikomas 
lietuviam, prislėgtiem bolše
vikų jungo.

Ligi šių metų vasaros dar 
stengtasi duoti kasdien bent 

ra jau nebetamauja žmonis- minutės grynai lietuvis- _ _ _ _ _ ...... _
kumui, ji niekam nėra ir kos programos. Tų kelių mi- ,ma turėjo savo prasmę, ku- ra vertus, iš sovietinių radijo 
verta. Sprantamas dėl to pa
sipiktinimas tais laisvojo pa
saulio kūrėjais, kurie bolše
vikinės pabaisos nasruose 
ie;ko “kultūros perlų“ ir link
čioja jų “šlovei”, štai kon- 
retus pastarųjų dienų nuo
tykis.

nučių paklausyti pavergto
je Lietuvoje žmonės eidavo 
tolimą kelią pas patikimus 
pažįstamus, kaip rodė gauna
mi laiškai. Atsakymai, duo
dami į tuos laiškus per Ame
rikos Balsą, taip pat rodė, 
kad klausytojai už geležinės 
sienos

nori daugiau lietuviškos 
programos,
O pats AB ir dabar tebeskati- 
na jam rašyti savo pegeida- 
vimus, kurie nežinia, kam 
reikalingi: negi pasityčioti 
iš anos pusės žmonių ar su
kelti nusivylimą amerikiečių 
nesugebėjimu suprasti komu
nizmo politiką?--------—-

Kyla klausimas, kodėl Ame
rikos Balsas Europoje pasi
darė toks -
drungnas ir nejaukus paverg
tiesiem, 
nepraėjus nė metam nuo Ven
grijos sukilimo ir įaštrėjus 
Artimųjų Rytų politikai? Ne
gi dėl to, kad savietinė spau
da ir radijas pradėjo pulti 
Amerikos Balsą? Tai tiktai 
rodo, kad lietuviškoji'priorą-"

stočių ir jų komunistinio po
grindžio laisvajame pasauly
je eina nuolatinis kurstymas 
versti demokratines vyriausy
bes. Tai pakenčiama, o savas 
ir objektyvus balsas pritildo- 
mas. Net jam. prieštarauja
ma.

Amerikos Balsas Europo
je, taip puikiai reiškęsis prieš 
metus, dabar informacijų 
apie lietuvius mažai ir beieš- 
ko. Antai, vasarą buvo trijų 
savaičių jaunimo stovykla 
Šveicarijoj, lietuviai daly- 
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Sveikina kultūros griovėjus
Kultūra skiria žmogų nuo 

gyvulio. Apie gyvulius nesa
kome, kad jie yra kultūrin
gi nei kad jie yra nekultūrin
gi; gyvuliai lieka tokie, ko-

darbu”, kuris griauja žmo
gaus laisvės, jo asmens, jo 
privataus gyvenimo ir tikėji
mo pagrindus. Be jų ilgai ne
silaiko jokia kultūra.

žangą arba smunka. Tai pri
klauso nuo jų kultūros laips
nio. Kai kartais sakoma, kad 
yra nekultūringų tautų, sa
koma netiesa. Kiekvienas 
žmogaus veiksmas, kaip pro
tingos būtybės, yra kultūri
nis. Galima tiktai kalbėti 
apie mažakultūres tautas, ar
ba tokias, kurios gyvena dar 
primityvėse gamtos sąlygos, 
ir aukštesnės .kultūros. Pas
tarosios yra daugiau apval- 
džiusios gamtą ir susikūru
sios patogesnes gyvenimo są
lygas. Kitu vardu tai vadina
me dar civilizacija. Dėl to 
tiksliau yra žmones dalyti į 
civilizuotus ir necivilizuotus.

Civilizuoti žmonės dar ne
būtinai turi būti aukštesnės 
kultūros. Tokių žmonių dva
sinė kultūra ir moralė gali 
būti žemesnė už tų, kurie gy
vena necivilizuotam krašte, 
nes jų elgimasis pasidaro arti
mas gyvuliškam. Jei gyvulį 
gamta dar išlaiko tam tikro-' nančiam vokiečių rašytojui 
je tvarkoje, tai nusmukusio 
žmogaus niekas jau nebe var
žo. Tokie civilizuoti barbarai

Kultūrininkų vardas iš tik; 
rujų nebepritiktų tiem rašy
tojam, menininkam bei moks
lininkam, kurie žavisi žmoni
jos pabaisa — “bolševikine 
kultūra”. Jei tokių “kultūri
ninkų” susiranda, tai reikia 
gerai pagalvoti, kiek jie ap
skritai nusimano, kas yra kul
tūra ir žmoniškumas. Tie du 
dalykai tarp savęs yra labai 
artimai susiję. Kada kultu-.

rios dabar peteko.
Teko nugirsti pasiteisini

mą, kad Amerikos Balsui yra 
sumažintas biudžetas. Bet ir 
su mažesnėm lėšom, rodos, 
galima duoti tai, kas anoje 
pusėje žmonėm rūpi. Daugiau 
tikra, kad po Vengrijos suki
limo Europoje lankęsi keli 
JAV senatoriai, grįžę į Wa- 
shingtoną, neteisingai užsi
puolė Amerikos Balsą, esą 
jisai kurstąs pavergtąsias 
tautas.

Jei manoma tokiu būdu 
Sovietų Sąjungai įtikti ir pa
sistūmėti “sugyvenimo ir 
taikos” kryptimi, tai galima 
iš anksto tvirfinti'kad iš'tb“ 
nebus nei sugyvenimo nei 
taikos. Tai aišku, kaip diena.

Aišku taip pat, kad kalbė
ti pavergtiem lietuviam rū
pimais jiem klausimais nėra 
dar joks kurstymas. Po Veng
rijos sukilimo liūdnos pabai
gos amerikiečiai, ir norėda
mi, tik žodžiais žmonių ne
sukels, kad juos vėl traišky
tų naujo Žukovo tankai. Ant—

vavo
grėsė, jie taip pat daly
vavo pasauliečių apaštala
vimo kongr^e Romoj, ten 
taip pat įvyko I*. K.. Moks
lų Akademijos suvažiavimas 
su įvairiomis paskaitomis.

AIDŲ SPALIO NUMERIS
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išėjo lapkričio pradžioje, kaip 
paprastai, svarus turiniu ir 
dailus išore.

Miuncheno miesto taryba, 
Bavarijoje, metinę savo pre
miją paskyrė Amerikoje gyve-

Bolševizmas yra kultūros 
priešybė. Tai rodo. 40 metų 
patyrimas. Sveiko proto žmo
gus nebūtų sau leidęs daryti 
tai, ką bolševikai darė ir te
bedaro: masiškai kitus žudy
ti, vergti, prievartauti. Tai 
nėra žmoniška, ir tai negali 
būti tikra prasme nei kultū
ringa. Bet tai dar nereiškia, 
kad bolševikai nieko nesu
kurtų, nesgi jie nebe gyvu
liai, o žmonės, žmogus vis šį 

- tą kuria, kad ir kitų ranko
mis, kitus žudydamas ir prie
vartaudamas. Tiktai nėra ko 
žavėtis tokiu “kuriamuoju

Lion Feuchtwangeriui. Lau
reatas pasiskubino pasvei
kinti Sovietų Sąjungą ir dar 
pareiškė: “Susitarimas su 
Sovietų Sąjungą yra vienin
telis kelias, kuris veda į vi
sos Vokietijos sujungimą”. 
Krikščionių demokratų atsto
jai taryboje išreiškė pasipik
tinimą tokiu laureato mostu, 
bet jį pasišovė ginti antras 
“kultūrininkas” — kultūros 
reikalų referentas dr. Hohen- 
emseris. Miesto taryba vis 
dėlto pareiškė, kad premija 
skirta už meną, ne už politi
ką.

Bet kaip politiką galima 
būtų atskirti nuo meno arba 
kultūrinio pasireiškimo? Kai 
įsigali “bolševikinė kultūra”, 
ateina ir jų politika. NEW YORKO atspindžiai Jungtiniu Tautu rūmu ose. Nuo t. Vyt. Maželio. Klišė Aidu.

je “Maironis ir Lietuva” įdo
miai praskleidžia santykį 
tarp šio poeto ir tėvynės, at
rasdamas mielų ir liūdnų įvy
kių. Maironis “Aušros” lai
kais savo giesmėmis judinęs 
Lietuvą, nepriklausomybės 
metais lieka gerokai pamirš
tas; Komunistų pirmosios o- 
kupacijos laiku — jis atmes
tas, dabar — vėl priimtas ir 
iškeltas, nors jo kūryba visu
moje sužalota. Ne visi eilė
raščiai “geri” okupantui.

Ignas Malėnas išsamiame 
straipsnyje pateikia naują 
vaikų mokymo skaityti meto
dą, atrastą jo ilga patirtimi 
bei triūsu, šis straipsnis ver
tas visų pedagogų didžio dė
mesio.

Dr. A. Šapoka rašo apie 
Vilnių Zigmanto Augusto lai
kais. Tai ištrauka iš šiemet 
“Aidų” premijuoto jo veikalo 
“Senasis Vilnius”, čia skaity
tojas turi mūsų tautos isto- dijuoja muziką Hardforde ir 
rijos fragmentą,- pilną puo
tų. medžioklių ir linksmybių...

ž. Mikšys gausiai iliustra
cijomis dokumentuotame 
straipsnyje kalba apie mūsų 
kryžių forminius elementus. 
34-rios seniausių ir charak
teringiausių lietuviškų kry
žių nuotraukos, sumaniai su-

skirstytos, geriau padės o- 
rientuotis šiandien kryžių 
statytojams, kad jų darbai 
liktų kuo arčiausia tautodai
lės.

Grožinei-■ literatūrai šiame 
numeryje atstovauja Jonas 
Aistis dviem puslapiais eilių 
iš savo spausdinamos kny-

A. Tulys novele “Paskutinis 
Pasimatymas”.

Apžvalginiuose skyriuose 
rašo: Alg. Gustaitis, L. Dam- 
briūnas, L. Andriekus, V. K. 
Jonynas, Št. Barzdukas ir kt.

Numeris iliustruotas dau
giausia dail. V. K. Jonyno 
vitražų bei piešinių nuotrau
komis, tuo pagerbiant jo 50 
m. amžiaus sukaktį, ir Vyt. 
Maželio fotografijomis, kurios 
buvo šią vasarą išstatytos pa
rodoje New Yorke.

• Liet, studentų Sąjungos 
bankete, kur bus pagerbtas 
Lituanus žurnalas, jo inicia
toriai ir bendradarbiai, meni
nę programą išpildys: pianis
tė Diana Papievytė, kuri stu-

yra ne kartą dalyvavusi stu
dentu rengtuose kcmcertuo-

studijuojąs dramą ir jai arti
mus dalykus Connecticut uni- 
verstitete; Audronė Gaigalai
tė. sopranas iš Phialdelphi- 
jos, dainavusi beveik visose 
Amerikos lietuvių kolonijose.

DEGANTIS MIESTAS
H. SOEDERBERGAS

Pro abu kambario langus, galvą 
su šviesiom užuolaidom, ’ kad koklių
dviem įstrižai pailgais ketur
kampiais ant minkšto žalio 
kilimo krenta dar neaukštai 
pakilusi žiemos rytmečio sau
lė. šiltos saulės spinduliuose 
šokinėja vaikas. Jis dar visai 
nedaug težino apie pasaulį. 
Jis žino, kad jis dar mažas, 
kad bus didelis, bet nežino, 
kad jis gimė ir kad jis mirs. 
Jis žino, kad jam ketveri me
tai ir kad greitai bus penkti, 
bet kas yra metai — jis neži
no: laiką jis matuoja dar “va
kar”, “šiandien”, “rytoj”.

— Tėveli, — staiga prata
ria jis tėvui, kuris ką tik bai
gė valgyti pusryčius ir užsi
degė pirmąjį cigarą: jis lai
ką cigarais matuoja: — tėve
li, aš šiąnakt tiek daug sap
navau. AŠ sapnavau visą sa-

prieš ją. Jis nužiūri, 
krosnis ir vieta 

prie jos yra maloniausia ir 
patogiausia.

Tėvas linksi galvą ir juo
kiasi iš jo, žiūrėdamas pro 
laikraščio kraštą. Vaikutis 
vėl juokiasi, juokiasi be galo. 
Jis dabar tokiame amžiuje, 
kada juokas tėra tik džiaugs
mo išreiškimas, o ne kas nors 
linksma. Kai jis vakarais sto
vėdavo prie lango ir be galo 
juokdavosi iš mėnulio, juok
davosi ne dėl to, kad mėnu
lyje rastų ką nors linksmo, 
o dėl to, kad mėnulis teikė 
jam džiaugsmo savo apvaliu 
ir išbalusiu veidu.

Nus: juokęs . jisai užsirita 
ant kėdės ir rodo į vieną sie
noje kabantį paveikslą.

— O daugiausia sapnavau 
štai šitą paveikslą, — taria

— Na, pagalvok tik.
— Taip, aš sapnavau, kad 

buvo gaisras ir kad mušiau 
šunį.

— Bet juk tu šunų bijai.
— Taip tai taip, bet pa

veiksluose galiu aš šunį tru
putį gražiau mušti.

Ir jis juokiasi, šokinėįa, šo
ka.. Pagaliau prieina arčiau 
prie tėvo ir sako:

— Mielas tėveli, nuimk pa-* 
veikslą. Aš noriu, kad tėve
lis dar kartą parodytum man 
paveikslą, kaip vakar.

Paveikslas, tiesa, dar vos 
tik prieš kelias dienas kam
bary atsirado. Visus kitus 
sienose iškabintus paveikslus 
jis jau seniai žinojo. Ten bu
vo dėdė Strindbergas, dėdė 
Napoleonas, dėdė Šopenhau
eris, biaurusis senis Goethe 
ir senutė, kai dar jauna bu
vo. “Degantis miestas” yra 
naujas, o be to, jis yra daug 
malonesnis paveikslas, negu 
kiti. Tėvas patenkina vaiko 
norą, nukabina paveikslą nuo 
sienos, ir abu kartu gėrisi 
juo. Per upės žiotis, sudaran-

žmonių spūstis. Jie lipa vie
nas per kitą. Ugnies liepsnos, 
debesų ir rūko marios, ko
pėčios, sustatytos prie mūrų, 
gatve eina apkrauti arkliai, 
krantinės prikrautos statinių, 
maišų ir visko kito, upėje, 
laive, susėdus didelė minia 
Jie laikosi, kad neapvirstų; 
per tiltą bėga žmonės, besi- 
gelbėdami iŠ degančio gyve
nimo. Pačiame paveikslo prie
šaky du šunes uosto vienas 
kitą. O toliau ten, pačiame 
fone, kur upės žiotys išsilie
ja į jūrą, pačiam horizonte, 
visų mažiausias mėnulis, pa
skendęs palšų debesų rūke, 
ir visas išbalęs ir susirūpinęs 
žiūri į visą šitą nelaimę.

— Tėveli, — klausia ma
žas vaikutis, kodėl miestas 
dega?

— Buvo kas nors neatsar
gus su ugnimi, —■ sako tėvas. ■

-— Kas buvo toks neatsar
gus su ugnimi?

— To jau nebegalima ži
noti. Tai buvo jau seniai se
niai.

— Prieš kiek laiko?
lioną. Aš sapnavau kėdes, ža- 

* lią kilimą, veidrodį, laikrodį, 
koklių krosnį, nišas!

Ir jis prišoka prie krosnies, 
kur ryto ugnis dar liepsnoja 
ir žybčioja, persiverčia per

jis. 1
Paveikslas — fotografija 

pagal seną olandų dailininką
— “Degantis miestas”.

— Na, ką gi tu sapnavai?
— paklausė tėvas.'

— To aš nežinau.

čias lyg uostą, pilną laivų ir 
laivelių, eina tiltas, su ap
valiais skliautais ir bokšteliu. 
Kairiajame krante degantis 
miestas: eilės siaurų namų 
smailiais frontonais, aukšti 
stogai, bažnyčios bokštai,

— O, jau prieš daug šimtų 
metų degė miestas, — sako 
tėvas.

Mažasis vaikutis pasidaro 
gana gudrus, tėvas tai gerai 
žino, vis tiek ką nors reiks 
jam atsakyti.

Vaikutis trumpą valandė
lę sėdi tylus ir galvoja. Nau
jos mintys ir visokie įsivaiz
davimai apie įvairius daiktus 
jo smegenėliuose susilieja su 
senių galvojimais. Jis vedžioja 
piršteliais po stiklą per de
gantį miestą ir sako:

— Taip tai taip, bet kaip 
tai yra, juk miestas degė va
kar, dega ir šiandien.

Tėvas mėgina aiškinti skir
tumą tarp paveikslo ir tikro
vės.

— Tai nėra toks tikras 
miestas, — sako jis: — tai 
tik paveikslas. Tikrasis mies
tas sudegė prieš daugel dau
gel metų. Jo jau nebėra, 
žmonės, kurie čia laksto ir 
grūdasi, jau mirę, ir jų nebė
ra. Namai sudegė. Bokštai su
griuvo. Jau nebėra nė tilto.

Ar boštai sudegė, ar sugriu
vo’ — paklausė vaikutis.

— Jie ir sudegė ir sugriuvo.
— O garlaiviai taip pat jau 

nebegyvi;?
— Jau ir laivų seniai nebė

ra, -r sako tėvas. — Tai ne 
garlaiviai, o buriniai laivai: 
garlaivių tais laikais dar ne
buvo.

Vaikas patempia apatinę

veli, kaip vadinasi tie garlai
viai?

Vaikas pasilieka prie savo. 
Tėvas jau nuvargo beaiškin
damas ir tyli. Vaikas piršte
liu vedžiojo po paveikslą ir 
kalba pats su savimi: “šis 
garlaivis vadinasi “Brage”, ši
tas “Hiljerso”, o šitas — 
“Princesė Ingeborga”.

— Tėveli, ar ir to mėnulio 
jau nebėra?

— Ne, mėnulis pasiliko. 
Jis tėra vienintels, kuris dar 
tebėra Tai tas pats mėnulis, 
iš kurio tu dažnai juokies, 
būdamas savo kambarėly.

Vaikutis vėl sėdi tylus ir 
galvoja Iškyla dar vienas 
klausimas:

— Tėveli, ar tai labai se
niai, kai miestas sudegė? Ar 
bus tiek laiko, kai mes čia 
atvažiavom su “Princese In
geborga”.

— O, taip buvo daug se
niau, — atsako tėvas. — Kai 
miestas degė, nebuvo nei ma
nęs, nei mamytės, nei senu
tės.

Vaikučio veidas vėl pasida
ro rimtas. Jis atrodo susirū
pinęs. Vaikutis negali ilgiau 
pasėdėti tylus ir ‘galvoja.

— Sakyk, tėveli, — klau-

noje?
— Ne, seniau, — atsakė 

tėvas, — dar ir tavęs tada 
nebuvo.

Vaikutis vėl patempia apa
tinę lūpą, ir iš jo veido gali
ma suprasti: nė, čia tai aš ne
sutinku. Ir jis pakartojo pa
brėždamas:

— Taip, bet kur aš buvau 
tada?

Tėvas atsako:
— Tavęs visai dar nebuvo.
Vaikutis didelėmis akimis 

žiūri į tėvą. Staiga mažutis 
veidelis vėl nušvinta, atsitrau- 
ka nuo tėvo, pradeda vėl šoK- 
ti, šokinėti saulutėje ant ža
lio kilimo ir iš visos gerkly
tės sušunka:

—„Aha! Bet vis dėl to aš 
tada buvau! Aš tada buvau!

Jis manė, kad tėvas tik 
juokavo su juo. Juk viskas 
čia aiškiai juokinga! Tarnai
tės kartais mėgdavo ir pame
luoti, ir jis galvojo, kad tė
vas pasekė jomis.

Ir jis-vėl šoka, šokinėja 
saulutėje.
(Iš švedų kalbos išvertė J.

~ Lingis)

9. Daug žmęnfy nieko ge* 
roMtto nageli padaryti, kaip

lūpą ir atrodo nelabai paten- šia jis pagaliau, — kur bu- tiktai gerai valgyti.
kintas. vau ašw kai šitas miestas čia 10. Vieninteli* tėra žmogui

— Bet aš matau, kad tai degė? Ar tai buvo tada, kai nvairaminimoe — tol dbrbaa
garlaiviai, — sako jis. — Tė- su mamyte buvome Oran- Ir malda.



Suvažiuoja studentai
Kerniu, suvažiavimo rengimo

važiavimas vyksta Padėkos 
dienos savaitgalį, lapkričio 29 
ir gruodžio l,cld. New Yorke.

Penktadienį, lapkričio 29 
9:30 v. — centro valdybos 

ir skyrių valdybų pasitarimas, 
12 v. — registracija, Iv.— 
atidarymas, 2 v. iki 5 v. — 
centro valdybos ir skyrių pra
nešimai.

Visa ši programa vyksta

Greit į New Yorką suva
žiuos lietuviškoji studentija, 
nešdama savo entuziazmą, ______ -----
pasiryžusi daug nuveikti, su- ; jg aktualių reikalų, į kuriuos 
daryti ateities planus, aptar- studentija vienaip ar kitaip 
tiT cfabarties aktualijas. Dar
bininko redakcija, norėdama 

-savo skaitytojus supažinditi 
su suvažiavimo darbais, krei
pėsi į Romą Kezį, suvažiavi
mo rengimo komisijos pirmi-

išvystys rašytojas K. Ostraus
kas iš Philadelphijos. Taip 
pat aiškinsimės studentijos 
lituanistinės saviauklos rei- West Roorn, Hotel Statler, 7 
kalą. Šia tema kalbės dr. A. ir W. 33 St., New Yorke. 
Vasys, Fordhamo universiteto 
profesorius. Be to, tikiu, kad 
diskusijų metu iškils visa ei

—. Ar svetimtaučių organi
zacijos irgi kviečiamos? Kas, 
jūsų nuomone, dalyvaus?

Svetimtaučius kviečiame ir 
suvažiaviman ir banketam

tą klausimų.
Kada ir kur vyks Liet. Stu

dentų Sąjungos suvažiavi
mas? _ J

Padėkos Dienos savaitga- i

Studentų Sąjungos suvažia
vimas. Posėdžiai ir banketas

būtyje, W. 33 St. ir 7 Avė. 
New Yorke. Penktadienį nu
matytos krepšinio rungty
nės tarp Chicagos “Lituani- 
cos”, studentų komandos, ir 
lietuvių krepšinio meisterio 
Brooklyno Atletų Klubo. Po 
rungtynių Brooklyno Pilie
čių Klubo salėje, 280 Union 
Avė., įvyks susipažinimo va-

11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje bus atlaikytos pa
maldos už žuvusius studen
tus ir bus specialus pamoks
las _ suvažiavimo dalyviams. 
Po mišių tos pačios parapijos 
salėje įvyks suvažiavimo už-

Krepšihio rungtynės tarp 
šių metų š. Amerikos lietu
vių krepšinio nugalėtojo N.Y. 
Atletų Klubo ir studentų 
sporto klubo Lituanicos ko
mandų bus"6:30 v.Y;— -----

Susipažinimo vakaras — 8 
v. Brooklyno Piliečių Klube, 
280 Union Avė., Brooklyn. 

šeštadienį, lapkričio 30 d. 
10 v. tęsiami centro valdy

bos ir skyrių pranešimai, dis
kusijos, 1 v. — pietūs, 2:30 
v. — Kosto Ostrausko paskai
ta.

Viskas vyksta West Room, 
Hotel Statler.

; Banketas ir šokiai to pa
ties viešbučio Skytop salėje 
prasidės 8 v. v.

Sekmadienį, gruodžio 1. d.' 
Pamaldos 11 v. Apreiškimo 

parapijos bažnyčioje, North 
5 St. ir Havemeyer St. Užda
rymo suvažiavimas 12:30 v. 
tos pačios parapijos salėje. 
Dr. A. Vasio paskaita, sveiki
nimai, rezoliucijos.

Suvažiavimo pagrindinis re
gistracijos-mokestis — 2 dol., 
už kurį dalyvis bus veltui 
leidžiamas į krepšinio rung
tynes. susipažinimo vakarą 
ir kitus parengimus, išsky
rus banketą. Susimokėjus re- 

Yra pakviesta kelių įtakingų gis t racijos mokestį, bilietas į 
amerikiečių studentų orga-. banketą tik 5,50 dol. Studen- 
nizacijų atstovai. Į banketą tams užsiregistravusiems 
kviesim ir New Yorko bur- suvažiavime, banketo bilietas 
mistrą Robert Wagner. Kas — 7,50 dol., visiems kitiems

Iš kur ir kiek tikitės su dalyvaus, dar negalime — 10 doL 
laukti dalyvių?

šiuo metu dar neįmanoma 
pasakyti, kiek bus svečių, ta
čiau, sprendžiant iš studenti
joj vyraujančių nuotaikų, ti- 

Suvažiavimo dalyviai, ku-
— Teko spaudoje pastebė- rie nori dalyvauti bankete 

ti žnutę apie iškilmingo ban- registruojasi iki lapkričio 20 
keto rengimą. Kokiu tikslu pas kol. A. Grigaitį, 407 
jis rengiamas, ko galima ja- Chaucey St., Brooklyn 33, N. 
me tikėtis, kiek dėmesio pa- Y. Tel. HY 1-3044, prisiųsda-kime, kad šis suvažiavimas

Pavyzdžiui, iš Chicagos mums
rašo, kad studentai planuo- tį progos studentijai kultūrin- 
ja atvykti autobusu.
bus apie 40-50 žmonių. Iš ar
timesnių vietovių vykstančių 
procentas bus žymiai dides
nis. Iš Baltimorės rengiasi at
vykti 15 studentų, iš Washin- 
gtono — 7.

bus gausiausias už visus iki rodė plačioji visuomenė, kur mi 7,50 dol Vėliau užsiregist- 
šiol buvusius suvažiavimus- galima įsigyti bilietus? ravusiems negalima garan-

Banketo tikslas yra suteik- ‘u°tt nes da-
lyvių skaičius ribotas.

gai ir linksmai pabendrauti Nakvynių reikalais taip 
su vyresniąja karta geros rūpinasi kol A. Grigaitis, 
klasės viešbutyje. Banketo Kas dar neturi kur sustoti, 
metu norima pagerbti Litu- Praš°m i ji kreiptis.
anus žurnalą ir jo darbuoto- ”
jus, o taip pat ir jį paremti, Liet. Studentų Sąjungos NeW 
jei liks pelno. Jo metu bus Yorko skyriaus narius.

....— Koks suvažiavimo tiks- trumpa oficiali dalis. Pagrin- 
las, kokius aktualius klausi- dinę kalbą pasakys charge 
mus paliesite savo posėdžiuo- d’affaires lietuves reikalams 
se? Washingtone — J. Kajeckas.

Tikslas yra keleriopas: su- Meninę programą išpildys 
rinktinės studentų meninės 
pajėgos. Po to bus pietūs ir 
šokiai. Tikime, banketas bus 
įspūdingas ir jo dalyviams 
paliks malonius prisiminimus.

studentams pabendrauti pasi- New Yorko lietuviai, ypatin- 
linksminti, rezoliucijų forma gai profesionalai ir akademi- 
pareikšti studentijos nuotai- nė visuomenė šiuo banketu 
kas šio krašto valdomies or- labai susidomėjusi ir, atrodo, 
ganams; paremti Lituanus turėsime nemaža dalyvių. Ta- 
žumalo leidimą^ Suvažiavimo čiau noriu pabrėžti, kad visi, 
metu bandysime išdiskutuoti kurie nori bankete dalyvauti, 
profesinio ugdymosi ir pilnu- turi iš anksto nusipirkti bi
tinio išsilavinimo temą, kurią lietus. Jie gaunami pas visus

— Kokių turite pageidavi
mų mūsų visuomenei?

Visuomenė kviečiama daly
vauti suvažiavime ir ypač 
bankete ir tuo užtikrinti su
važiavimo pasisekimą, pa
remti Lituanus žurnalą, nuo
širdžiai priimti suvažiavusius 
studentus. Studentai ir bai
giantieji gimnazijas kviečia
mi dalyvauti visuose posė- tamsius kostiumus, šokiams, 
tižiuose, pasilinksminimuose kurie tęsis iki 2 vai. ryto, grds 
ir tuo pakelti mūsų studenti- Bruno s Continental orchest-

sipažinti su Liet. Studentų 
Sąjungos centrinių organų 
bei atskirų skyrių darbais, iš
diskutuoti ir pramatyti atei
ties dabus, suteikti progą stu-

jos kokybinį ir kiekybinį svo
rį, sustiprinti savo lietuviš
kumą. Visi kviečiami kuo gau
siau suvažiuoti Padėkos Die
nos savaitgaliui į New Yorką!

Jaunimas mėgsta važinėti fordu

tų-

(Skelb)

Fordo bendrovė 1958 me
tam išleido naujus automo
bilių modelius, žymiai page
rintus ir patobulintus

Kairėje matome naująjį 
Mercury. Ligšiolinius pralen
kia savo didumu ir prabanga, 
yra dailaus stiliaus. Jo ilgis 
220.2 inčai ir plotis ties aši
mis 125. Naujiem 1958 me
tam galima rinktis 20 Mer- 

The bi«e«t and mort liaunom Mereury ever binlt-jthe Park Lane neries- eury modelių. Vaizde mato- 
was derigned to appeal to the more dinenminating buyere in the mper-medium j>nc me puikųjį Park , Lane. Jų 
bracket. Striking rtyling PĄ? yra taip pat ir atvirų.
whedbase—distingurth tne Park Lane. Mercury will offer 20 modeb for 1958. The Par rtuBinsir, moti
Lane a convertible, a phaeton coupe and a phaeton aedan, pirturpd her Dešinėje matome 1958

Visi studentai kviečiami at
vykti į suvažiavimą su savo 
organizacijų ar korporacijų 
Ženkleliais, . juostelėmis ar 
spalvomis. .

Suvažiavimo programą 
tvarko centro valdyba, kuriai 
pirmininkauja stud. Vaclo
vas Kleiza, gi New Yorke su
dalyta komisija tvarko visus 
techniškus . reikalus. Sąjun-

šaukimą, kviesdamas visus' 
studentus kuo gausiau daly
vauti šiame suvažiavime!.

JUOZAS KAJECKAS 
STUDENTŲ BANKETE

Charge draffaires Lietuves” 
reikalams Washingtone p. J. 
Kajeckas Liet. Stud. S-gos su
važiavimo proga atvyksta į 
New Yorką. Iškilmingame ban
kete, kuris įvyks šeštadienį 
lapkričio 30 d. 8 vai. Statlerio 
viešbutyje, pasakys pagrindi
nę kalbą. Kas nori dalyvauti 
bankete, prašome bilietus įsi- ’ 
gyti dabar, nes prie įėjimo bi- , 
lietai nebus pardavinėjami. 
Bilietus galima gauti pas visus 
Liet. Stud. S-gos New Yorko 

^-skyriaus narius. Dar yra likę 
apie 80 bilietų — dalyvių 
skaičius bankete yra ribotas. 
Studentai bilietus galės įsigyti 
tik suvažiavimo registracijos 
metu, penktadienį, lapkričio 
29. Įėjimas į banketą — 10 
dol. Moterys ir mergaitės ban
keto metu prašomos dėvėti 
vakarines suknias, vyrai —

VALTYS liko tuščios Federacijos stovykloje, kai studentai suplaukė j kolegijas. Nuo t. . Valaičio. Klišė Atei
ties. ' ■ - ’ ■

Jaunimo kronika
• Studijų dienas yra nu

mačiusi suruošti Liet. Stud. 
Sąjunga tarpsemestrinių ato
stogų metu. Vienos iš jų, jei 
bus įmanoma, vyks drauge 
su Kanados studentais. Cen
tro valdyba ragina skyrius 
susirinkimuose panagrinėti 
kultūrinę temą, kuri apimtų

MOKOSI AUSTI. UetuvHkas kampelis K moterų tarptautinės parodos 
New Yorke. Moko Rastenienė, o mokosi K. Skėmaitė. Nuotr/V. Maže
lio.

ras.
Studentija šiam suvažiavi

mui rodo didelį susidomėjimą. 
Iš Čikagos žada atvykti į New 
Yorką visas autobusas studen

mūsų literatūrą, muziką ir 
meną.

• Regina Plokštytė, pasi
žymėjusi baleto mokinė Ade
laidėje, nuo praeitų metų ru
dens studijas tęsia Londone, 
Satler Wells baleto mokyklo
je. Baigusi pirmuosius studi-

jų metus, ji jau šoko Coppe- 
lijos balete Rambert teatre.

• Studentų šventė buvo su
ruošta Lietuvoje, Kauno spor
to halėje, rugsėjo mėn. vidu
ryje. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad- vasaros metu Vilniaus 
universiteto studentai statę 
Daugų rajono “Taikos keliu” 
kolhozo kultūros namus, Kau
no aukštųjų mokyklų studen
tai baigią statyti pionierių 
stovyklą Kačerginėje, be to, 
Vilniaus ir Šiaulių padoginių 
institutų bei Vilniaus uni
versiteto studentai dirbę Pa

nevėžio . rajono Dambravos 
apylinkėje ir Vilkaviškio ra
jono “Bartininkų” kolūkyje. 
O kiek studentų dirbo tokia
me Kazachstane, praneši-

Sydnėjaus universitete, 
Australijoje, šiemet studijuo
ja apie 30 lietuvių Mediciną 
studijuoja apie 12. Gytis Dan- 
ta šiemet trečiojo kurso egza
minus išlaikė pačiais aukš
čiausiais pažymiais. Jam teko 
visi laimėjimai — piniginės 
ir kitokios dovanos. Jis yra 
pirmasis studentas visame 
universitete.

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

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

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

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

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y. 

VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street, New Britain, Conn.

Tel. TW 4-8687

Tel. BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denison Street, Baltimore. Md. TeL Long*ood 6-2622 

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

GEORGE GALONAS
1466 Caniff, Detroit, Mich. TeL T. O. 8-7662

STANLEY METRICK
18M W. 47 th SU Chicago, III. Tel. Yards 7-8393

JOHN SHURNA 
5418 So. Albany, Chicago, III. TeL GrovebiD 6-7783

ALLAN STEWART
4318 No. Broad SU Phiku Pa- Tel. GUzstooe 5-1311

Town Victoria ir Club Vict 
ria. Pirmąjį regime iš pri 
kio (deš.). antrąjį — iš u 
pakalio. Pastebite, kad visi 
yra dvigubos šviesos. Tai yi 
didžiausias progresas nuo 
laiko, kai šviesos dar bw 
uždaros. Be to, nauji mod 
liai turi naujus motorus 
įvairių patobulinimų. Na' 
jus modelius galima mat} 
pas Fordo atstovus jau m ____ _____
lankriėin 7 IT*Pik nežiūrėti SWI^FINC. STYTJNG CHANGES ARE APPARENT IN THE 1958 FORD CAR IJNK Tke FUUne -'lapkričio 7. Užeik pasižiūrėti T^nVirfariafririrtjond Fortai* viemrta 
ir pabandyti! d««l bwidilrtrts trtn*. n»wrr (hm Imod, Rfip M•*"?**;



/Mt IMMMOl ♦

Įduos, suteikiu džiaugsmo.
ir aš kalbėsiu ne iš prastos 
pusės, kurių kiekvienas turi.

Pirmame puslapy — sau-

saris. Visur pilna žiedų, baž
nyčiose giesmių. Tai Marijos

IS VISUR
..................................................... r,.,r........ .

tom dienom, kurios įrašytos 
kalendoriuje. O jų būna tik
rai gražių! (Apįeliūdnas ne-

sistatymo valandą).
Ir šiemet pas jus atkelia-

lendorius, laukdamas dienos, 
kada kabinsite mane ant sie
nos (tik prašau — nepakar
kite.).

go laukus* ir dvi lietuvaites. 
Jos žiūri 4 jus ir kviečia bris
ti per sniegą į Naujuosius 
Metus, į skaisčią ateitį, šią 
nuotrauką padarė vienas 
mano bičiulių — Vytautas 
Valaitis, kuris studijuoja fo
tografiją.

Vasario mėnuo mums pri
mena iškilmingus Nepriklau-

. somybės minėjimus. Kitais 
■ metais jau sueis 40 metų nuo 

kinu visus, didelius ir mažus, Vasario 16. Ta proga įsidėjau

nesį, įsidėjau Liurdo' grotą 
Kennebunkporte, Me., nes 
1958 -metais sueina 100 metų 
nuo Marijos pasirodymo Liur-

Birželio lape rasite Kalva- į 
rijas, kurias prie Vilniaus pa- '■ 
statė vyskupas Jurgis Tiške
vičius. čia įdėtas piešinys

vario graviūra. Seni tie lai
kai, bet gražūs. Gražus vir 
mano puslapis, pasipuošęs 
senoviškai apsirengusiom da

o' Vytautas Maželis iš New 
Yorko vyksta į Clevelandą, 
kur lapkričio 22-24 d. d. fo
tografuos clevelandiečius. Su 
savim turės ir pilną portreti
nį apšvietimą. Suinteresuoti 
gali jam skambinti per V. 
Palubinską, YE 2-3798. Savai
tės gale bus Detroite.

• Kun. Pijus Brazauskas, 
'gyv. Sacred Heart Hospital 
Eugene, Oregen. gruodžio 2- 
20 d.d. ruošia savo pieštų pa
veikslų parodą Oregono uni
versitete. Parodą globoja uni-

mane pažiūri, visi yra mano 
bičiuliai.

Visiems linkiu, kad naujie
ji metai, kurie mano pusla
piuose suskirstyti mėnesiais, 
išdėstyti savaitėm iK dienom, 
būtų kiekvienam geri, kad už
verstų gėrybėm ir gera nuo
taika. Kai jūsų namuose nuo
lat bus linksma, šypsosiuos

Atėjęs kaip svečias prašau 
trupučiuką dėmesio, .žinau, 
gaunate daug kalendorių. 
Kiekviena krautuvė, kur per
kate maistą, drabužius, jus 
apdovanoja kalendoriumi. Bet 
nė vieno nerasite tokio, kaip 
Darbininko. Nenoriu girtis 
bet taip yra: esu visada pap- šv. Petro ir Povilo bažnyčią, 
rastas ir linksmas, dailiai pa
sipuošęs, kiekvienam nešąs 
kuo 
lietuviškas. .«

Taigi, neišmeskite manęs. 
Palaikykite iki Naujųjų Metų 
ir pakabinkite patogioje vie
toje,

kur galėtumėt bet kada pa-

skaito Nepriklausomybės ak- kiekvienas žinome. Liepos 
tą. įsidėjau lėkštę, ne tam, į paskelbta
kad prašyčiau daugiau aukų. 
Ne! Norėjau priminti, kad to
ji šventė kiekvienam lietuviui 
yra brangi. Ji net medyje iš
drožta. Jei kas, žvelgęs į tą 
lėkštę, ir paaukos daugiau, 
tam bus dėkingi visi Altai ir 
už tai (mane pagirs!)

Kovo mėnesy rasite šv. Ka
zimiero altorių Vilniaus ka
tedroje. Tai senas 19 amž. 
piešinys. 1958 metais sueina 
500 metų nuo šv. Kazimiero 
gimimo. Noriu tik priminti, 
kad ddbar Vilniaus katedro
je šv. Kazimiero grabo nėra; 
jis išgabentas į Antakalnį, į

o gražioji Vilniaus katedra su 
šv. Kazimiero koplyčia pa

gerinusius linkėjimus, versta muziejumi. Tačiau 
per daug nenusiminkime: kas

Jungtinių Amerikos Valsty
bių. Prisimindamas šią šven
tę, įsidėjau New Yorko uostą, 
per kurį yra atvažiavę dau
giausia lietuvių į *sią laisvės 
šalį- šių nuotrauką darė fo
tografas Vytautas Maželis.

Rūgpiūtis, plauna pievas ir 
rugius kerta, štai, ir matote 
didelį dail. Adomo Galdiko 
paveikslą, kur pavaizduota 
Lietuva, pakilusi darbui ir 
kūrybai, čia vyfai smarkiai 
kerta* dalgiais, čia moterys 
vainikuoja kryžių, žvejai ne
ša žuvį iš savo laivų.

Rugsėjis — atlaidai Šiluvo
je. 1958 metais sueina 350 
metų nuo Marijos apsireiški
mo Šiluvoje. Nerasdamas nie
kur tos brangios iš žemės iš
kastos skrynios, įsidėjau pa
veikslą, kur Marija pasirodo 
piemenėliams.

Spaly 
krausto 
nuoja, 
Mokslas

■'^’s

žIEAtA PRASIDEDA. Nuotr. V. Valaičio. Klišė iš Darbininko kalendoriaus.

ŽINIOS Iš LAWRENCE, MASS

krausto, tas greit ir pats iš 
Vilniaus išsikrausto!

Balandy laukiame Velykų.
Ilgai sėdime lange, kur švie-

sižiūrėti, pirštu perbraukti čia saulutė. Ją mėgsta ir ka- 
fr suprojektuoti gerus savait- tytės. Ar nelinksmos jos, ste- 
galius, atostogas, draugu at- bedamas tave grįžtantį iš dar- 
važiavimus. Juk tai džiaugs- bo? šios katytės yra dar iš 
mo dienos!

jau mūsų vaikai 
knygutes, jau dai- 

eidami į mokyklėlę, 
prasideda ir Vasario

Pasisekusi parapijos vaka
rienė

Metinėje šv. Pranciškaus 
parapijos vakarienėj dalyva
vo pe 300 svečių. Garbės sta
le sėdėjo prel. Pr. Juras, kun. 
A. Janiūnas ir kun. A. Kli
mas, programos vedėjas Juo- 
zokas, kolektorių pirminin
kas P. Jaskelevičius, miesto 
majoras Buckley bei ki$ė ats
tovai.

16 g mnazijoje. Vokietijoje. Prel. Pr. Juras nuoširdžiai 
Štai ir matote jaunimo būre- padėkojo parapijai pasidar-

ba vusiem asmenim, ypač Ste
lai Raznauskaitei, nešusiai 
didžiausią parengimo naštą. 
Taip pat iškėlė pageidavimą 
ir reikalą, kad lietuviškasis 
jaunimas priklausytų lietu
viškom parapijom. Nusidan- 
genę i svetimąsias, atplyšta 
nuo lietuvių ir dingsta. Jais 
nebegalima" remtis jokioj lie
tuviškumo veikloj. Majoras 
pabrėžė prel. Pr. Juro nuo-

navo Žilevičiaus "Putinėlį" ir 
kvartetas (J. Blaževičius. J. 
Stankeliūnas. E. Billa. A. 
Micevičius) — kelias angliš
kas dainas ir lietuviškai "Kur 
tu buvai dėduk mano".

Vakarienė laikoma pasise
kusia. Pelno gauta per 500 
dol.

IĮ, pasipuošusį tautiniais dra-
bužiais, grojantį ir dainuo- - —

Lietuvos. Joms nereikėjo jo- jantį prie upelio Tai Vasario Unden. N. I 
Dabar noriu porą žodžiu kių imigracijos dokumentų •>« —-------— —’

pasakyti pats apie save. Gal įvažiuojant. Nufotografavo 
tai nekuklu, bet Amerika jau Vytautas Augustinas/ dar 
toks kraštas: visi mėgstame būdamas Lietuvoje, ir nuot- 
apie save pakalbėti, ir dar rauką atsivežė čia.
kaip — iš gerosios pusės. Tai Su gegužiu kvėpteli pava- žiumi. Pažiūrėkite, ar negra

ži fotografo Vytauto Augus- vakare Liberty paiko svetai- 
tino nuotrauka? nėj.

Gruodis atskamba varpe- Muz. M. čižauskienės vado- _ 
liais, užsidega, žvakutėmis vaujamas kuopos choras i*uo- 
Tai didžioji, linksmoji šventė šia programą, dar lig šiol čia 
— Kalėdos. Įsidėjau ir aš dai- n?i girdėta, nei regėta.

Bus suvaidintas veikalas 
“Adomas ir Ieva“. Zupkie- 
nės ir Stanionienės duetas. 
Mildos Lelešienės ir Stasės 
Strazdienės dainos, šokėja Ju- 
lia Strazdienė (ispanė), ne
seniai atvykusi į JAV. pašoks 
charakteringus ispanų šokius 
su gražiais savo šalies drabu
žiais.

Choras jau senai slaptai 
mokosi dainelių, kurios visus 
nustebins ir užkutens ligi 
ašarų. Pirmininkė K. Šukie
nė su virėjom (Sebeckienė, 
Tratulienė, Plungienė) dirba 
iš anksto, kad visi svečiai bū
tų kuo gardžiau pavaišinti.

1958 Darbininko kalendorius Rengimo komisija sudaro. 
---------------------------------------- Stanionienė. Zupkienė, Plun-

• Konsului A. Polišaičiui 
šiais metais suėjo 65 m. am
žiaus, 35 metai konsularinės 
tarnybos ir 20 metų konsula- 
vimo Sao Paulyje.

PITTSBURGH. PA

versiteto studentų meno ko
mitetas.
- • "Knygų Lentyna", kurią 
tvarko Liet. Bibliografinė tar
nyba, redaguoja A. Ružanco- 
vas, greit vėl pasirodys. Jos 
ėjimas buvo sulėtėjęs dėl pi
nigų stokos. Dabar spausdi
nimo išlaidai apsiėmė sumo
kėti Kultūros Fondas. Tuoj 
išeis Knygų Lentynos 1-6 nr., 
greit po to pasirodys kitas 
numeris, taip bus išlygintas 
biuletenio susivėlinimas. To-

kuriam
Stasys

choras,
muzikas
atžymėjo penke-

per metus.
• Varpo 

vadovauja 
Gailevičius,
rių metų sukaktį. Ta proga 
lapkričio 9 vienoje iš didžiau
sių Toronto salių surengė 
koncertą, kuriame dalyvavo 
solistai J. Krikštolaitytė. A. 
Stempužienė ir V. Verikaitis.

• Dail. G. K. Račkus lap
kričio mėn. 1 atidarė savo kū
rinių parodą Oakvilėje, Ka
nadoje. Buvo išstatyta 20 dar
bų. paroda tęsėsi iki lapkri
čio 11 d.

• šeštadieninė mokykla 
įkurta Oakvilėje. Kanadoje. 
Jai vadovauja P. Ancevičienė.

40 valandų atlaidai
Lapkričio 8-10 d. šv. Pran

ciškaus bažnyčioj buvo iškil
mingi atlaidai, sutraukę baž
nyčion daug tikinčiųjų ir iš 

pelnus visam miestui, ypač plačios apylinkės svečių ku- 
pasidžiaugė mokyklos įsteigi- nigų. Pamokslus sakė kun. J. 
mu ir dėl švietimo, ir' dėl Petrauskas iš Cambridge, 
miestui išlaidų sumažinimo. kun v. Paulauskas iš Thom- 
Vakarienėj dalyvavo mokyk- pson ir tėv. K. M. Butkus, 
linio komiteto narys Jonas o. f. m. iš Kennebunkporto. 
Stundza. Tai pirmas Law- VakaraisLapkrity šalta, kai vėjai . Sąjunčiečių parengimas — Stundza. Tai pirmas Law- Vakarais dalyvaudavo veik 

pučia. Nyku. Prisiminkime ' vakaras renc? lietuvis, užimąs tokią visi apylinkės lietuviai klebo-
Lietuvos vienišus laukus, ka- Moterų S-gos 53 kuopos vietą.
pinaitęs su palinkusiu kry- metinis banketas įvyks lap- Meninę programą išpildė pranciškonų atstovai. Atlai- 

knčio 24, sekmadienį, 6 vai. parapijos choras, padainuoda- dai praėjo pakilioj ir maldin- 
mas Šimkaus “Oi pasakyki", goj dvasioj. 
Mažasis J. Lukas solo padai-

vakaras
nai ir asistentai, marijonų ir

v.s.

• Žurnalistas Alen Stankė 
—Stankevičius Kanados te
levizijos prancūziškojo sekto
riaus iš "Le Petit JoumaT’ 
redakcijos siunčiamas išvyk-
sta į Pietų Ameriką — Brazi
liją ir Argentiną, kur išbus 
pusę metų, rengdamas televi
zijai vaizdinius foto reporta
žus. Iš ten keliaus i Europą.

• "Laikas", Argentinoje tė
vų marijonų leidžiamas laik-

tu Lietuvos himnu, įdomiais 
ir jausmingais sveikinimais, 
ar šokių metu prie puikaus 
pramoginio orkestro, ar mata

vo daug vietos lietuvių ir ne- niais, pašnekesiais su savo 
Kalbas senai bematytais draugais.

Pažymėtina dar, kad Pitts
burgho mieste pareigūnai 
amerikiečiai, mielai su mumis 
bendrauja, kai tam sudaro
mos palankios sąlygos. Toks 
bendravimas yra mums nau- 

eilė lietuvių. dingas ir daug prisideda prie
Lietuviškų dainų progra- mūsų brolių ir tėvynės Lietu- 

mą atliko Julija Andriliony- vos vadavimo.
tė. šitokie pobūviai kelia lie-
’ Vaizbos Buto vardu Povi- tuvio vardą ir lietuvišką kul
iui Dargiui dovaną įteikė ir turą amerikiečių tarpe, kas ___ ______
sveikino Aliąuippos miesto šiuo metu yra labai svarbu, jum atnešu brangius ir 
palicijos viršininkas K. So- nes juk turime savo tarpe lie- bičiuliškus sveikinimus!
rokas. tuvių, kurie ne tik nesidomi

lietuviška veikla, bet net sten
giasi visiškai dingti iš mūsų 
tarpo, užsigindami savo tau
tybę ar net keisdami gražias 
lietuviškas pavardes į ameri- 

Visi, kurie dalyvavo Povi- koniškas.
.Vakarienė buvo pradėta ir

Lapkričio 3 Sherwyno vieš
butyje Vaizbos Butas suren
gė vakarienę pagerbti Povilui 
Dargiui. Vakarienėje dalyva-

mažai amerikiečių.
pasakė Pittsburgho miesto 
majoras David L. Lawrence, 
komisionierius Howard Ste- 
wart, teismo sekretorius Tho- 
mas E. Barret, ukrainiečių 
atstovas M. Komičak ir visa

Prie banketo daug prisidė
jo Vaizbos Buto pirmininkas 
A. Savolskis ir direktoriai. 
Programai vadovavo adv. St. 
Simonavičius.

lui Dargiui pagerbti banke
te, turėjo daug malonumų ar baigta lietuviška malda, ku
tai prie stalo, kur galėjo gar- rią atkalbėjo pranciškonas 
džiuotis puikia vakariene, ar kun. Aleksandras žiubrys 
tai programos metu, grožėtis iš Bridgevilles, šv. Antano 
puikiomis lietuviškomis dai- parapijos klebonas.
nomis ir įspūdingai sugieduo- V.M

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

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

Juiųs geromis sąlygomis padarys

raštis. spalio 7 išleido savo

lų, gražų paveikslėlį, ir kiek
vienam linkiu kuo geriausių 
švenčių.

štai ir visa mano istorija, 
— mano kelionė per dvylika 
mėnesių, kuriuose yra sura
šyta 365 dienos. Daug jų! Iš 
jų galim daug ką padaryti. 
Tikiu, kad kiekvienas jas 
pavers į gerą, dar uoliau iš
laikys lietuvybę ir ją skleis 
savo aplinkoje.

O lietuvybė stiprės ir gilės, 
ir drąsa gyventi ateis, jei 
skaitysite visų Sėtuvių laik
raštį — Darbininką, nuo ku-

gienė, A. Krotulienė ir M. 
Cižauskienė. Prašoma nesivė- 
linti, jau daug vietų užsaky
ta. Pradžia lygiai 6 vai.

Viena

Ką tamsta valgai per pusry čius? 200-jį numeri. Ta proga laik
raštį sveikina Argentinos ir

žiūrėk. ką tamstos pažįsta
mas valgo per pusryčius, ga
lėsi pasakyti, kokio jis yra 
būdo... Tokią išvadą padarė 
anglų psichologė ir maiti
nimo specalistė Vivian Sors- 
bie. Sąvo knygoje apie žmo
gaus charakterį tarp kitko 
ji aiškina tokius dalykus.

mus rūpestingai apsvarsto, 
prieš dalydami sprendimus. 
Jie mėgsta, kad apie juos bū
tų viskas tvarkinga ir turė
tų savo formą. Ji? draugiški, 
kantrūs, turi humoro jausmą. 
Mėgsta vaikus ir gyvulius.

P. Amerikos žymiosios lietu
vių organizacijos. Sukaktuvi
nis numeris išleistas dviem

Vieni valgo per pusryčius 
stipriai — kumpį su kausi
mais. dešrą, rūkytą silke, 
marmeladą, kepintą duoną, 
sviestą, kavą ar arbatą. Toki 
valgytojai yra veiksmo žmo
nės, energingi, sveikai miega, 
neserga nervais. Jie yra geri 
kalbėtojai, geri darbininkai. 
Įžeidimus greitai užmiršta.

Kiti mėgsta miltinius val
gius su pienu ir cukrum, ar
bata ar kava. Tai paprastai 
atsargūs žmonės. Jie klausi-

Treti mėgsta pusryčiam 
vaisius, vaisių' sunkas, arba
tą ar kavą. Tai "revoliucio- 
nieriškos natūros". Jie prieši
nasi prieš visokius įpratimus 
ir rutiną. Jie g2Ui parodyti 
didelės energijas dalykam, ku
rie juos žavi. Jie veikia labai 
užkrečiamai * savo aplinkai. 
Bet šeimos antrai pusei kar
tais sunku su jais sugyventi.

Mėgėjai vadinamų "kon
tinentinių" pusryčių: bulke- 
lės. kava, sviestas, medus ar 
marmeladas — tai daugiau
sia natūros, palinkusios j me
ną. Jie suinteresuoti labiau 
dvasiniais nei materialiniais 
turtais. Nei taupyti nei skii- 
čiuoti iki cento nelinkę Jie 
dosnūs ir kilniadvasiai. Jie

spalvom ir padidintas.
• Balio Sruogos veikąlų 

koncertas įvyksta gruodžio 
15. Bus paskaitytos, ištrau
kos iš jų dramų, padainuo
tos arijos iš operos "Radvila 
Perkūnas". Ta proga bus pa
minėta rašytojo 10 metų mir
ties sukaktis.

• Dail. Br. Murino kūrinių 
paroda atidalyta lapkričio 16 
Čiurlionio galerijoje Chica- 
goje Paroda tęsis iki gruo
džio 2 d.

• Prof. E. Fraenkelis. vie
nas iš didžiųjų šio metų kal
bininkų lituanistų, mirė spa
lio 9 Vokietijoje.

mėgsta muziką, šokius ir ge
rus pietus.

Skaitytojui belieka pagal
voti. ką jis pusryčiam valgo 
ir kokis jo charakteris - bus 
aišku, ar
teisingai kalbėjo.

anglų psichologė

Turime medžiagų v\ru ir moterų rūbams; vilnones bei 
šilkinės medžiagos motoru suknelėms ir skaroms. 

Visa, ka norite siusti i Lietuva gausite:

I. CIGMAN. INC 
161 Orchard Street, New York 2* N. Y. 

TeleL GR 5-01M
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 

Atdara šiokiadieniais, šeslad. bei sekimai.
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Ponas Toks, kaip ir pridera 
žinomam visuomenės veikė

jui, buvo pakviestas į atsibu- 
vimo rengėjų subuvimą.

Sekė kavutė su tešlainiais 
ir sode su kai kuo.

— Prašyčiau vandens stik- 
liukėlį, — kreipėsi ponas

Toji bematant prisistatė. 
Ponas Toks, dėkodamas ir 
linksėdamas iki pastalės, išsi- 
trąukė parkerį ir stiklan 
įvarvino kelis lašus rašalo.

SAN FRANCISCO mieste Ryvenamani rajone įgriuvo žemė. A’iku nebuvo.

mandagiai tarė:
— Teikitės šį mirkalą iš

pilti laukan.
— Ot, tai! — suklego ano

ji. Ar nesitaisei tą skystimą 
gerti? e

— Gerti? Tokią biaurybę
— panarino akis ponas Toks.
— Kas per mintis trenkė 
tamstutei per šukuoseną?

— Maniau, kad taisaisi ko

Šen. W. F. Knowland dalyvaus pavergtųjų tautų susirinkime
Masiniame Pavergtųjų Tau

tų susirinkime, kuris įvyks 
1957 lapkričio 23, šeštadienį, 
7 vai. 30 min. Patriotic salė
je, 1816 South Figuaroa St., 
Los Angeles, Calif., senato
rius William F. Knowland 
pasakys kalbą, šį susirinkimą

kaitė ii- Alg. Raulinaitis, fin. 
sekretorius Julius Jodelė ir 
kasininkė M. Aftukienė.

azijatinės slogos.
Negi tamstelė įsitikinusi, 

kad parkelio rašalas turi gy- 
.. domosios galios? Rašalu ga

lima premiją užkalti, bet ko
kio susirietėlio jis nepagydis.

— Aš to ir nesakau, — tei
sinosi šeimininkė.

— Kaip nesakei? 
apie vaistus kalbėjo? 
nemanyti, kad mane
si tą pliurpalą lakti. Pataikei, 
balandžiuke. ne ant įsimylė
jusio.

— Na, na! Nepyki ir nesi
šiaušk!. — atsiprašinėjo šei
mininkė. — Aš tik pamaniau, 
kad gersi, kai pradėjai van
denį su rašalu maišyti...

O kas 
Prašau 
priver-

Susitikimas su kongresma- 
iiu Glenard Lipscomb

Kun. J. Kučingis, šv. Kazi
miero parapijos klebonas, 
ruošia lietuvių organizacijų 
pirmininkų susitikimą su 
kongresmanu Glenard Lip- 
scomb. kuris yra parodęs 
daug palankumo ir lietuvių 
reikalų supratimo, šv. Kazi
miero parapija kaip tik yra 
kongresmano Lipscomb dis- 
trikte. Susitikimas ir vaišės 
įvyks lapkričio 20.

Baltimores žinios Į
Balfo vakaras jau čia pat

Balfo vakarui valdyba* jau ' 
baigia pasiruošti. Pirm?.iinkė j 
dr. E. Armanienė per radijo 
valandėlę nuoširdžiai kvietė 
visus į vakarą atsilankyti ir 
Balfo šalpos darbą paremti. 
Vakaro programą atlįks vieti
nės jaunosios meninės pajė
gos. Bus taip pravesti laimė
jimai gausios loterijos, kurios 
bilietai jau kuris laikas plati- ? 

• narni.
Drabužių ir avalinės rink

liava baigiama šia savaitę. 
Aukos priimamos Lietuvių sa
lėje.

Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas

Kaip kas metai, taip ir šie? 
mėt kariuomeriės švehtės” pa
minėjimą rengia Lietuvių Ve
teranų Sąjungos “Romovės” 
Baltimorės skvri’is. Minėjimas 
Įvyks lapkričio 30 d. Lietuvių 
salėje. Šiame minėjime nirmą 
kartą Baltimorėje kalbės nese
niai i ši kraštą atvykęs buv. 
Lietuvos kariuomenės pulki
ninkas, savanoris — kūrėjas, 
vyčio kryžiaus kavalierius, ku
ris bus pristatytas minėjimo 

_ _____ dalyviams. Meninėje minėjimo 
būtyje~įvyko pūsryčiafr^turrir~ dalviejaip pat pirmą karta 
metų Meade Alcom tarė žo- 
dį. Pusryčiuose dalyvavo iš 
lietuvių: A. Skirtus, L. Valiu
kas ir T. Visgirdą. Po pusry
čių buvo atskiras susirinki
mas apie 20 tautybių atsto
vų. Susirinkimo metu lietu
viai atstovai buvo pristatyti 
partijos centro pirmininkui.

H. J.

Neseniai išėjo iš spaudos

M. Vaitkaus 
MISTINIAM SODE 

Gaunamo Darbininko administracijoj 
Atsiminimai, iŠ kunigu seminarijos (1903 -1906) 

Knyga 207 pusi. o kaina $3.00

— O su kuo turėjau jį mai
šyti? Su konjaku ar su alum? 
Taurūs gėrimai kaštuoja pi-
nigą, o vandenį, galima sa
kyti miestas veltui pilsto. Ga
li jį lauk pilti — ir niekas 
nesistebės. Bet .laistyti kon
jaką. dargi svečiuose — at
siprašau. Antru kartu tams
tytės nebesvies.

Konjako nereikia lais-
tyti, numykė ponia, nežino
dama ką sakyti.

— Tai manai, kad jį rei
kia su rašalu maišyti? To 
tai manęs irgi nepriversi.

— Kad niekas ir neverčia...
— Kaip tai neverčia? Dėl 

stiklo vandens ir kelių lašu 
rašalo tamstutė ėdi manęs 
neatstodama. Ar tai nėra 
prievartavimas?

Ponas Toks pakilo nuo sta
lo ir pasileido laukan gar
siai pareikšdamas:

— Atsibuvimo nebus. Ko
mitetas neranda bendros kal- 

. bos. ir aš protestuodamas 
išeinu.

— Tai tu mane ve^ei dėl h. 
kad aš pinigų gausiai turčiau.

— Visai ne. Aš tave vedžiau 
tik dėl to. kad aš visa: pitiigų
neturėjau.

Lietuviai dalyvavo respubli
konų partijos centro pirmi- 

,, ninko pagerbime

Respublikbnų partijos cen
tro pirm. Meade Alcom lan
kėsi Kalifornijoje ir turėjo 
eilę posėdžių su Partijos dar
buotojais. Lapkričio mėn. 8 
d. LosĄngeles Biltmore vieš-vienetas iš suomių, estų, lat

vių, lietuvių, lenkų, ukrainie
čių, čekų, vengrų ir rumunų. 
Vadinamas Amerikos tauti
niu komitetu kovai už paverg
tų tautų laisve. Lietuviams 
šiame komitete atstovauja 
Alto Los Angeles skyriaus na
riai — A. Skirtus, L. Valiu
kas, Rita Medziukaitė ir J. 
Andrius. Lietuviai kviečiami 
šiame susilipkime gausiai da
lyvauti.

Įdomus “Lietuvių Dienų” 
žurnalo lapkričio numeris

“Lietuvių .Dienų” žurnalo 
lapkričio mėnesio numeryje 
daug vietos skirta lituanisti
niams reikalams. Vladas-Kul- , ,rastį, kuris apims tremties k esme j i mokyklos momentai 

švietimo laikotarpį nuo 1945 ir nuotraukos.- 
m. iki dabar. Redakcinė ko- _
misija bus sudaryta iš Euro- šoma siųsti iki 1958 m. kovo Balfo Centrui adresu:
pos, Kanados ir Amerikos at- 1 dienos šiuo adresu: B. Be- Lithuanlan Relief Fund 

leškienė, 692-1 So. ClaremOnt Grand Street
Brooklyn 11, N. Y.

Baltimorė’e dalvvaus muziko 
Mvkolo Liuberskio vadovauja
mas vyrų oktetas iš New Yor- 
ko. Programoje lietuvių ir pa
saulinių kompozitorių kūri
niai. kurie bus atlikti viso ok
teto ir solo.

EUROPOJE ►
likusių lietuvių vaikučių yra ► 

dar virš 1,000. kurių tėveliai ► 
yra ligonys. bedarbiai arba ► 
našlės su mažais vaikais. Jų J 
gyvenimas yra labai skurdus. > 
Palinksminkime juos Kalėdų > 
švenčių proga, kad jie galėtu. >

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

; Sula.ikstytųaųtomobjlių dalių ištiesinimas. pa keitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas. --—

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y. |

TALARSKI
FUNEBAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
380 Maple Avenue, ’« Hartford, Conn

Maloniai patarnauja Uetuviamsnaujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

• TeL CHapel 6-1377

Lietuviškos mokyklos metraštis
A. L. Mokytojų S-gos Cen- lykai. 5/'Mokyklos personalas, 

tro Valdyba yra nutariusi su- 6. Mokinių skaičius: dabar _ . . ,
rinkti medžiagą* ir išleisti met- ir perėjusių .mokyklą. 7. Ryš- . ypatingai stovyklose, turėti > __ -

bokas rašo įžangini lituanisi- kuris treraties kesnieii “kS*‘“ mmU1 Aut? iaedo™non>lrriXten!Tr t
mru™irirc raib-ain- švietimo laikotarpį nuo 1945 ir nuotraukos.- Auka-, jų dovanom rinkite ir »

damas pasikalbėjimus su Ig- m' iki dabar- Redakcinė ko- Metraščiui medžiagą pra- siųskite Balfo skyriam arba ► 

nu Malėnu lituanistikos klau
simais. Be to, daug nuotrau
kų, pavaizduojančiu lietuvis- stovP- 
kų mokyklų darba ‘ Ameriko- Metraščio viena dalis bus Avė., Chicago 36, Illinois, 
je ir Kanadoje. LD-nų lapkri- skirta švietimo laikotarpiui 
čio numeryje rašo: Vladas Vakar^ kopoje iki masinės 
Ramojus, Stasė Prapuoleny- emigracijos, o kita dalis - 
te, Vaclovas Verikaitis, Pet- dabar veikiančioms lituanis-

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
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.

Woodhaven 21, N. Y

•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
TeL: VI 6-2164

po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

New Haven
DISPLAY

ras Babickas, dr. V. Tercijo- 
nas ir kit. Gausu nuotraukų 
iš viso pasaulio lietuvių gyve
nimo.

PreL M. Krupavičius pa
kviestas į Vasario 16 minėji

mą
Alto vietos skyriaus valdy

ba nutarė Vasario 16 minė
jimą ruošti 1958 vasario 15 ir 
16. Vieną dieną bus bendras 
paminėjimas Patriotic salėje, 
gi sekmadienį pamaldos ir 
pokylis viename iš Los An
geles viešbučių. Pagrindiniu 
kalbėtoju^pakviestas prel. My- 

'-kolas Krupavičius. Tikimasi 
gauti žymių kalbėtojų ir iš 

- amerikiečių tarpo. Alto sky
riui šiuo metu . vadovauja: 
A. Skirtus, vicepirmininkai 
— L. Valiukas ir J. Andrius, 
sekretoriai — Rita Medziu-
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Lietuviu Amerikos Piliečių Klubas »:
mBBUUBmmmuummumMumnmeoui^nnu^a*

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

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

Geriausi »i įvairiausi gorimai pigiausiomis kaino

-M maisto gaminiai
iikių <alė

in»<» reikalų kreipkitės J maurger) V. E. Ml-

tikos mokykloms visame lais- burghiškis, studijuojąs mete- 
reolcgiją Yale universitete, 
išrinktas futbolo, 
kapitonu.

Šv. Kazimiero

Jonas' Embersaitis, pitts- TODAY - Drive Ont and See 

ROMANO’S 
komandos DoLllXC HomOSvajame pasaulyje. Metraštis 

kalbės ateities istorikui apie 
tų mokyklų įnašą tremtinių 
jaunosios kartos švietimui ir 
lietuvybės išlaikymui.

Mokyklos S-gos Centro 
Valdyba kreipėsi į visus mo
kytojus; kūrusius minėtas 
mokyklas, jose dirbusius, ir 
dabar dirbančius, prašydama 
siųsti metraščiui medžiagą ir 
charakteringas nuotraukas. 
Apie dabar veikiančias moky
klas Vokietijoje, lituanistikos 
mokyklas Australijoje ir vi
same Amerikos žemyne pa
geidaujama, kad siunčiamo
je medžiagoje tarp kitų daly- Elena Ulevičienė, gyv. Bran- Fence. Top Ouaiity to/prim

parapijos 
metinė vakarienė praėjo sėk
mingai jaukioj nuotaikoj. 
Parapijos reikalam padaryta 
pelno.

Mirė: Kazys Skučis, 50 m. 
amžiaus, palaidotas iš šv. Ka
zimiero bažnyčios. Liko žmo
na, du broliai, sesuo ir dvi 
dukros; Vilimas Yzganailis, 
palikdamas dvi dukras. Už jį, 
savo dėdę, mišias aukojo kun. 
Petras Krancevičiuš, MIC iš 
South Glenn Falls, N. Y.;

1 Block to 
ST. MONICA’S PARISI! 
TIIREE MODEI-S TO 

CHOOSE FROM 
OPEN TO TNSPECTION 

4944-4948-4952
N. MONTCLARE AVĖ.
Open Eyery Day 10 A. M. 

to d P. M. 
THE Y MUŠT BE SEEN 

Built-in Refriącrator; Deep Frccze;
Oven and Rance

ORY BASEMENTS 
1V2 Ceramic Tilo Bathi* with 

Glass Shfnvcr Doors
Six Rooms 3 Bedronms 

and Briarht on -10x125' Ix>t 
tviih I-andscapins: and Cyclone

e

&

?♦? jSnt

kų būtų paliesti ir šie klau
simai: 1. Mokyklos vieta ir 
adresas. 2. Pradžios ar aukš
tesnioji. 3. šeštadieninė 
kasdieninė. 4.

ar
‘ėsŲineji da-

ford priemiesty. ’ Palaidota iš 
šv. Juozapo bažnyčios Water- 
bury. Liko sūnus, 
brolis Lietuvoj.

$29,750 to $33,750

duktė ir

Pr.

Lee N. Romano
DESK1NER AND BI IIJDER 

5101 N. I .a r lėni Ave„
CTHCAGO 31. IEL.

SPrinc
A Few Corncr ,Homo«itcs AvailaMo

George L. Decker, jr.
Ali types of 

Insurance
Protcct against

I iabilit’es 
with

JMNCtĮ

BANGA TELEVISION SEKMCE ®S 
0 
S 
o

340 Ridgewood Avė./ Brooklyn 8, N. Y.
TeL: APplegate 7-0349

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

vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

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

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. ryto iki 7 v v.
pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

gt

s*l 3F

135 So. U Solio St. 
FRonkiin 2-7300 

Chicogo 3, Illinois



DARBININKAS

Pagal pereitų metų susita
rimą su lietuvių pranciškonų 
spaustuve Brooklyne “Žiny
no” spausdinimas turėjo bū
ti baigtas š. m. gegužės mėn. 
Netikėtai ilgesniam laikui 
susirgus vienam spaustuvės 
raidžių rinkikui, knygas iš
leidimą teko atidėti rudeniui 
Snsiriaręs ilgesnis laisvas lai
kotarpis buvo išnaudotas trū
kstamų žinių rinkimui, pa
pildymams ir bendrai kny
gos tobulinimui Dėl to kny
ga jnsidarė gerokai didesnė, 
negu buvo planuota, o tai 
dar labiau pasunkino ir taip 

”jau užtęstą knygos surinki
mą. “žinynas” dar negalės 
pasirodyti lapkričio 
kaip buvo numatyta 
dant knygos išleidimą 
nitu.

šiuo metu “žinyno”’ 
mas eina prie galo, bet dar 
kiek užtruks, kol bus ats
pausdintas ir įrištas. Iš spau
stuvės yra gautas užtikrini
mas, kad knyga bus 
išsiuntinėti 1958 m. 
mėn. Iš redaktoriaus 
viskas yra padaryta.

Atsiprašydamas gerbiamų 
prenumeratorių už suvėlini- 
mą, kartu prašau pranešti ir 
naujus adresus tų, kuria yra. 
pakeitę gyvenamąsias vietas 
po knygos užsiprenumeravi- 
mo, kad būtų galima iš 
anksto pasiruošti siuntinėti.

šia pačia proga noriu pa
stebėti, kad “žinynu”’ yra 
susidomėjusios visa eilė vie- 

- šųjų ir universitetų bibliote
kų. Gauti užsakymai Con- 
greesional Library Washing- 
ton, University of Califomia 
Library, Wayne State Uni
versity Libr., Cleveland Pub
lic Library ir daugelio k.

Trūkstant angliškos litera
tūros apie Lietuvą ir jos da
bartines problemas “Žiny-

mėn , 
atide- 
rude-

galima 
sausio 
pusės

Pats laikas susirūpinti, ką 
geriausio dovanoti Kalėdų 
švenčių ■ proga savo draugui, 
prieteliui, pažįstamam ar gera
dariui. Kiek pagalvoję, sutik
sime, kad lietuviška knyga 
yra geriausia kalėdinė dova
na. Prisiminkime, pav., kad

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDŲ 
ALBUMAS LIETUVA

yra reta kalėdinė dovana. 
Albumo vaizdai patys kalba 
apie Lietuvą visiem supranta
ma kalba. Albumas geriausiai 
supažindins su Lietuva ir tuos, 
kurie jos nėra matę (Kaina 6 
<k>l.). Taip pat Alfos Šulinsko

JAUNYSTĖS MARŠAS
yra geriausia dovana jauni

mui. Kiekvienas jaunuolis tu
rėtų tą knygą įsigyti ir per
skaityti (Kaina 2 dol.). Neuž-

mirština taip pat, kad St. Šal
kauskio
ATEITININKŲ IDEOLOGIJA

verta kalėdinė dovana kiek
vienam ateitininkui (Kaina 3 
dol.}. Visas šias knygas, o taip

KALĖDINIUS ATVIRUKUS 
sveikinimam (20 atvirukų 

su vokais tik 1 dol.) gali gauti 
Ateities administracijoje ir 
pas platintojus. Užsakymus 
siųsti: Ateitis, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

VVEDDENGS
Be smart and have your 

wedding aę shower 
in the nistic room

STONEVVALL INN.
Ask for Rose or Walter 

51 Christopher St. WA 9-9385 
Including Comniunion Breakfasts 
Accommodation for Large Parties

spragą užpildyti gana pla
čiu angliškuoju skyrių. Jis 
taip sutvarkytas, kad ne tik 
angliškuoju, bet ir kitais es
miniais skyriais galės nau
dotis ir lietuviškai nemokau-
tieji

Iki Naujų Metų užsiprenu
meravusieji gaus už penkis 
dolerius kietais apdarais, vė
liau — $6.00. Prenumeratas
siųsti Mr. A. Simutis, 41 VV.
82 SL, New York 24, N. Y.

EMIGRACIJA PAGAL 
NAUJĄJĮ ĮSTATYMĄ 

JAU PRASIDĖJO

Daugelis lietuvių, neturėda
mi Amerikoje savo giminių 
bei pažįstamų, kreipiasi į 
Balfą, prašydami sudaryti jų 
įvažiavimui reikalingus doku
mentus. Reikia, kad atvyks
tantiems Amerikoje būtų už
tikrintas darbas ir Imtas. Šiuo 
reikalu į Balfą jau kreipėsi: 
Jonas Bliznikas ir jo žmona, 
abu 41 metų ir sūnus 6 m.: 
Petras Gabrėnas ir Vincas 
Rimkus. Visi gyvena Anglijo
je. Per porą mėnesių turi pri
statyti reikalingus dokumen
tus. Galintieji parūpinti darbo 
ir buto garantijas, malonėkite 
pranešti tuojau Baliui, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys 

1957 m. lapkričio 5 d.
Adomėnas Juozas, gyvenęs 

Detroite
Bakšyte, Marcelė, iš Sintau

tų, Šakių apskr.
Benderius, Juozas, sūri. An

tano, iš Marijampolės ap., 
gyvenęs Mažeikiuose.
Blažys, Vincas, sūnus Vinco
Cibulskytė — Jackienė, Filo-

Dobiliauskas, Juozas ir Stasys, 
gyveno Shamokin ar Kulp- 
mont, Pa.
Feifer, Elena, duktė Juozo

Gudjonis, Jonas, gyvenęs
4335 S. Honore St., Chica- 
go, DL

Gutauskas, Jonas, sūnus Mo
tiejaus

Indriliunas, Jonas ir Mykolas 
ir sesuo Emilija Paškevičie
nė

Ivanauskas, Edvardas ir Le
onas, sūnūs Simono

Jackienė — Cibulskytė, Filo
mena

Jakubauskienė — čepskaitė, 
Olė, duktė Jono

Janeliunas, Povilas, iš Davon- 
galės k., Smilgių vai.

Jokūbaitis, Vytas, iš Vokieti
jos buvo išvykęs Anglijon, 
gimęs Amerikoje

Jonaitis, Ben. gyvenęs 2415 
.Vest 46 St., Chicago, UI.

Karvelis, Julius ir Stasys, 
sūnūs Rapolo

Kaunas, Petras, spėjamai ki-

lęs iš Kretingos apsk. (gal 
Mosėdžio vals.)-, buvęs Vo
kietijoje

Kletkus, Aleksandras, sūnus 
Jeronimo

Kletkus, Stasys, sūnus Prano 
Paškevičienė — Indriliunaitė,

Emilija, vyras Jonas ir vai
kai Jonas ir Kotryna

Sajauskas, Balys, iš Trumpo- 
nių k., Obelių vai., Rokiš
kio ap.

Samoška, Jonas ir Vladas, 
ir jų seserys, kilę nuo Šilu
vos — Tytuvėnų

Strižauskas, Jurgis, sūnus 
Jurgio ~ -

Svobonas, Vincas, žmona Ona 
Višniauskas, Vincas, iš Trum- 

ponių k., Obelių vai., Ro
kiškio ap.

Žeimienė — Samoškaitė, jos 
seserys ir broliai Samoška, 
Jonas ir Vladas, kilę nuo 
Šiluvos — Tytuvėnų.
Ieškomieji arba apie ' juos 

žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti: .
Consulate general of Lithu- 
ania 41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y.
Studentai ruošiasi savo sąs- 

kryžiui New Yorke

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

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

New vaccine

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Šiomis dienomis iš Maskvos 

grįžo Globė T ra vėl Service 
bendrovės pirm. Maurice Rū- 
kin. Jo keūonės tiesias buvo 
aptarti su Inturistu siuntinių 
reikalus. Tame biznyje jo fir
ma veikia jau virš 25 metų.

Su Inturistu buvo sutartos 
naujos siuntinių siuntimo sąly
gos. Sudaryta geresnė bendra
darbiavimo sistema. Tikimasi, 
kad dėl to bus palengvintas ir 
paskubintas siuntinių pristaty 
inas. T """

Jau padaryti žingsniai padi
dinti Globė Travel Service 
siuntinių departamento skyrių

štabus ir įsteigti naujus sky
rius miestuose, kur jų nėra. 
S-uminių pašto skyrius, kuris 
tvarko šaunumus, atsiųstus į 
Globė Travei Service iš visos 
Amerikos, bus padidintas ir 
aprūpintas geresnėmis prie
monėmis tvarkyti siuntinius, 
kaip tik jie gaunami.

Globė Travel Service di
džiuojasi galįs per 24 vai. pa
tvirtinti siuntimų gavimą ir 
išsiųsti sąskaitas. Nauji pa
tvarkymai ir pagerinimai^įga
lins Globė Travel Service tvar
kyti gautus siuntinius tą pa
čią dieną ir išsiųsti į Sovietų 
Sąjungą, kaip tik atlyginimas 
bus gautas.

Visuomenė įspėjama nepasi
tikėti sub-agen ižais. Inturistas 
neleidžia firmoms, su kurio
mis jis palaiko santykius, tu
rėti sub_agentus. Atsak ngo» 
firmos turi savo skyrius. Siun
tiniai siunčiami pagal leidimą, 
duotą tik autorizuotos firmos. 
Tie asmenys, kurie savo siun
tinius siunčia per sub-agentus, 
turi mokėti daugiau už patar
navimus, be to, išsiuntimas už
vilkinamas, nes siuntinys turi 
eiti per keletą rankų, iki gau
namas leidimas galutinai su
pakuoti ir išsiųsti. G. S. T.

THE REDEMPTORIST
FATHERS

of 173 East 3rd Street, N.

available here in
good supply!

/
Public health and medical au- 
thorities strongly urge all adults, 
parents and.children who have 
not yet been inoculated for 

, Asian Flu to avail themselves 
of the new vaccine now available 
in good supply.

This vaccine is the only known 
preventiye for Asian Flu.lt is rec- 
ommended for everyone except 
those persona allergic to eggs. Its

general ūse will help minimize 
the effect of a local epidemic.

Protect your famiįy and 
friends against this highly conta- 
gious disease—visit your doctor 
and be inoculated this week.

Y. City, announce Plans for a 
one Day Pilgrimage on Sun- 
day, Deč. 8 1957 to the Tomb 
of the Saintly and Venerable 
Bishop JOHN N. NEWMANN, 
C. SS. R. DD in Philadelphia. 
A Mass will be held at SL 
Peteris Church after which 
a cared Dipner will be served 
at St. Peteris Hali. Later a 

• Tour of catholic and historical 
Philadelphia. For further In
formation write or call:

Pilgrimage Director
173 E. 3rd St., Now York Ci
ty 9, N. Y. OR 3*4224.

AUTO DEALERS .

CHRYSLER & PLYMOUTHS
A substantial selection of 
body types and colors. Priced 
to sėli. With exceptional good 
trades-in alowance.

J. C. OBERWAGER
1205 Flatbush Avo.

Brooklyn, N. Y.
BU 44500

IRESTAIRAIT
334 East 57lh Street. N. T. 

Finett Swedtoh

Smorgasbord
LUNCHEON 
COCTAILS 

DINNER

r

OPEN 
EVERY DAY
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Brandos atestatas New Yorke
Gruodžio 7 į New Yorką 

atvyksta Clevelando Vaidilos 
teatras su L. Fddoro “Bran
dos atestatu”.

Vaidinimas bus Brooklyne 
Apreiškimo parapijos salėje.

Veikalą režisavo ir dekora
cijas paruošė aktorius P.Ma-

i
f

tomitas LHhuanica"
mini šiais*, metais savo 49 

metų Įsteigimo sukaktį. Kor
poracija buvo įsteigta Peter
burge, Rusijoje, 1908 lapkri- 
kio 15. Korporacijos New Yor
ko skyrius šaukia metinį su
važiavimą lapkričio 24. Tą 
dieną 11 vaL ryto bus mišios 
už mirusius ir žuvusius korpo
racijos narius Angelų Kafalie- 

. nes bažnyčioje Brooklyne. Po 
pietų 1:30 vai. posėdis ir po
būvis pas dr. £t Petrauską 
Elizabeth. N. J.

tieji mūsų broliai ir sesės šau
kiasi pagalbos. Jie prašo mus 
vaistų drabužių ir būtiniau
sių dalykų, šiuos jų maldavi
mus patyriau savo kelionė
se po Europą ir iš daugybės

Baltų draugija.
neseniai suruošus! pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus kon
certą, dabar, lapkričio 29, 
rengia antrąjį koncertą, ku
riame dalyvaus žymi estų 
smuikininkė Evi Liivak. Kon
certas įvyks Jordan salėje. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvau-

BAJtASEVIHUS ir STNU
FUN ERA L ROMI

254 W. Broadway ,
South Boston. Mana.

JOSEPH BARACEVIC1U!*
Laidotuvių Direktoriui

t-

turi savo gimines ar draugus 
Amerikoje ir iš jų gauna siun
tinėlių. Bet dauguma lietu
vių, tarp jų ir dalis iš Sibiro 
grįžusių — jų, Amerikoje ne
turi nei artimųjų nei gimi
nių. Jie kreipiasi į'Balfą.

Pastarojoje savo kelionėje, 
važinėdamas apie Suvalkus 
ir Seinus, dar labiau įsitiki
nau, kad lietuviams tėvynėje 
labiausiai reikalingi vaistai 
ir drabužiai. Amerikos lietu
viai tam ir įkūrė Baltą, kad 
galėtų šelpti į vargą bei skur
dą patekusius visus lietuvius. 
Mes negalime ribotis vien tik 
savo giminių bei draugų šel
pimu. Mes privalome šelpti kaPinėse- 
kiekvieną lietuvį, patekusį į 
vargą. Kam gi malonu skaity
ti tokius graudenimus iš Lie- laidotas lapkrič o 18 iš Aprei- 
tuvos.

Pas mus daug kas gauna teranų kapinėse Long Island. 
dovanų iš Amerikos. Ir aš 
norėčiau, kad jūs, brangūs 
broliai lietuviai atsiųstumėt 
mums dovanų. Turiu septy
nis vaikus ir vyrą ligonį. Pa
ti esu ligone ir sergu širdies 
liga. Atsiųskite mums vais
tų”.

Panašaus turinio prašymų 
Baltas daug gauna. Iš Vo
kietijos šiemet Baltas jau 
pasiuntė apie tūkstantį Vaistų 
siuntinėlių, pinigais skaičiuo
jant, dešimties tūkstančių do
lerių vertės.

Okupuotoje Lietuvoje varg
stantiems ir sergantiems bro
liams ir sesėms pagalba šian
dien labai reikalinga. Broliai 

Pasikalbėjimuose konsta- įr sesėst Amerikos lietuviai, 
tuota, kad šiuo metu reika- padekite Ralfui šią pagalbą 
tingiausia knyga, kurią kimi- tęsti.

Kun. J. Končius

Kan. J. Končius,
Balto pirmininkas, neseniai 

grįžęs iš Europos, Balto reika
lais aplankęs. Chicagą, Wa- ,
shingtoną, Philadelphia. oa- ,
tvarkęs Balto vajaus reiklus ;
Brooklyne, išvyksta 4 sovaičių <
atostogų į Floridą.

Vitalis Žukauskas, 
aktorius, šeštadieni lankėsi 

Pifladelphijoje ir dalyvavo 
-Balto -koncerte. Jis oirmfnin- - 
kauja New Yorko Balto vajaus 
komitetui, kuris šiuo metu jau 
siuntinėja paruoštus atiku la- 
pus New Yorko ir New Jersey 
lietuviams.

“Brandos atestatas” yra 3 
veiksmų drama iš mergaičių 
gimnazijos mokytojų ir mo
kinių gyvenimo.

Vaidilos teatras yra aplan- 1______________  ,, ________ _________________
kęs daug lietuviškų kolonijų GUB. k. MEYNER Betariu targj Newuk, N. J. Kairėje sėdi prel. Ig. 
ir visur išleistas su gražiais “ 
atsiliepimais apie jo scenos 
aukštą meninį lygį.

Liet, dailininkę paroda
bus atidaryta gruodžio 7 iki

Kelmelis.

R. Meyner perrinktas gubernatorium
Naujai parrinktas New Jer- tuvis ir aktyvus veikėjas. Jo 

sey valstybes gubernatorius laikais gubematūros durys

bo patalpose Brooklyne. Paro
dą rengia New Yorko Lietu
vių Dailininkų Sąjunga, kuriai 
pirmininkauja Pranas Lapė.

Mirė
Jurgis Unguraitis, 77 m., il

gametis Apreiškimo parapijos 
kolektorius, mirė lapkričio 14, 
.*’**■ ‘ J ” » 18 iš Ap-

šv. Trejy-
palaidotas lapkričio
reiškimo parapijos

teikia džiaugsmo, nes nei vie
nas lig šiol buvęs gubernato
rius nėra parodęs tiek lietu
viškų reikalų supratimo bei 
jiems užjautimo.

Nuo pat savo gubernatoria- 
vimo pradžios kasmet Vasario 
16 skelbia New Jersey valsty
bėje Lietuvos dieną ir pats 
asmeniškai atsilanko į iškil
mingus lietuvių minėjimus,

ne tik paprastiem vizitam, 
bet ir atsakingiem darbam. 
Dabar ne vienas iš# lietuvių 
užima rimtas vietas.

Džiaugiamės R. Meynerio 
laimėjimu ir visa širdimi lin
kime, kad šis didelių adininis- 
tratyvinių gabumų ir kilnios 
širdies vyras taptų Baltųjų 
Rūmų šeimininku.

P. Puronas
N. J. Liet. Tarybos vicepir

mininkas. Jamesburg.1 N. J.

nos.

Prel. Ig. Kelmelis
Keturios kartos. Sėdi Joana

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
Dl*i Jonas Grinius (Vokietijoje) š. m. lapkričio 2

neteko motinos, kuri buvo likusi Lietuvoje.

Gedulu su juo dalinasi

V. Vaitiekūnas, J. Brazaitis, S. Sužiedėlis, P. JurkusĮvyks

PROF. JONUI GRINIUIMINĖJIMO PROGRAMA:
dėl jo motinos mirties Lietuvoje reiškia užuojautą

LF BIČIULIŲ VALDYBAp. JONAS BUDRYS |

in.

. Petras Žukas, 66
jo didžiojo karo veteranas, pa- mą žandančias Lietuvos lais-

• • v. ,, vinimo kovoje kalbas, skimo parapijos “bažnyčios Ve- ,

gų seniūnu, įteiktas žemai
čių simbolis — meška, dova-

m., pirmo

š. m. LAPKRIČIO 23 d., šeštadienį

Išleis lietuvišką katekizmą.
Šv. Juozapato Koncevičiaus 

dienoje, lapkričio 14, būrelis 
New Yorko ir apylinkės že
maičių kunigu suvažiavo į 
parapijos vienkiemi Sherley, 
L. L, N. Y., pagerbti Balto 
pirm. kan. J. B. Končių. Ta 
proga kan. J. B. Končius bu
vo išrinktas žemaičių kuni-

gai turėtų išleisti, yra kate
kizmas. Kan. J. B.. Končius 
knygos išleidimą pažadėjo 
remti. Iš susirinkusių sudary
ta katekizmui paruošti ko
misija: pirm. kun. J. Pakal
niškis, nariai: kun. M. čyvas 
ir kun. V. Dabušis.

Balio pirmininkas 
Naujpjy AAefp

sutikimą rengia: Studentų 
Santara, Liet. Sporto Klubas, 
šviesos Sambūris. Sutikimas 
įvyks Grand Parad'se salėse.

VAKARAS

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Marius Katiliškis — Miškais 

ateina ruduo, romanas. Išleido 
Terros leidykla Chcagoje, 514 
psl., kaina nepažymėta.

Gub. R. Meyner, kaip pats 
yra pasisakęs, nuo jaunų die
nų jam tekę pažinti daug 
lietuvių ir jų tarpe turįs gerų 
draugų. Ne be jo įtakos, jo 
patiesxapskričio demokratų 
partijos pirmininkas yra adv. 
Kazys Paulius, nuoširdus lie-

Nauja biblioteka 
pastatyta So. Bostone prie I 
ir K gatvių. Pastatas gražus 
ir stilingas. Bibliotekoje yra 

, ir lietuviškų knygų. Jų galėtų 
būti ir daugiau, jei būtų kam 
pasirūpinti. ■ - - —

Pabaltijo moterų klubo 
lietuvių sekcija lapkričio 24, 
So. Bostono Liet. Piliečių Klu
be. rengia savo banketą su !

► įvairia programa.
Irena ir Stasys Evai'

Visų šventųjų dieną, lapkri- 
; čio 1, susilaukė sūnaus. Jie 

jau augina sūnų Andrių ir 
dukterį Dovilę.

Ateitininkai Brocktone 
rengia jaunimui priešadven- - 

. tinius šokius lapkričio 23, šeš
tadienį, šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Maloniai kviečia
mas atvykti, pasilinksminti ir 

. pabendrauti Bostono ir jo apy- 
i linkių jaunimas. ;

WAITKUS 
FUN ERA L H O M F 

197 Webster Avenne 
PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

Nsuja moderniška koplyčia šer-

tridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus mieštus.
Reftato bukite: TeL TR S-44S4

NEW YORKAS
W981lll»»IIH1l«««ri8»8U8H81t8:*8::8.1i!i8nRUgr8*;8M8;;r««n8»*

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
. (ARMAKAUSKAS)

Grsbmrus-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Bnoklyn, N. Y.NEJVARK, N.Y.

šv. Trejybės lietuvių para
pijos prieš adventinis blynų 
balius ir šokių vakaras įvyks-' 
ta lapkričio 24, sekmadienį, 
parapijos salėje.

šeimininkės keps skanius 
blynus. Baro patarnautojai 
gaivins skaniu alučiu ir stip
resniais gėrimais. Gros gera 
muzika ir bus kitokį įvairu
mai.

Blynų baliaus ir šokių va
karo pradžia 4 vai. Muzika 
pradės groti 6:30 vai. vak. 
Parapiečiai, draugai ir kai
mynai širdingai esate kvie
čiami atsilankyti.

, ... . lietuviu veteranu “Ramovės”Pelnas skinamas, naujos „ x ., . _ . . ., . ; s-gos Bostono skvnus.svetaines ir mokyklos staty- 6_____________ • ________
bai. Statyba pramatoma pra
dėti ateinantį pavasarį. Staty- STUDENTU DĖMESIUI 
bos fonde jau yra apie 70 uct stud 's_gos OTVaHavi. 
tūkstančių dol. Dabar daro- mo ga Korp! Vvt. New 
ma po namus rinkliava. Žino- Yorko skvrfns rengia-OTeiga 
nes aukoja ir pasižada auko- pasilinksminima OTva.
ti statybai, rinkliavą po na- 2aTOsiems akademikams skan
inus daro klebonas su asis- tams skautėm5 
tentu.

Lietuvos kariuomenės 
minėjimas

bus gruodžio 1, sekmadienį. 
Iš# ryto 10 vai. šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje pamaldos 
už žuvusius Lietuvos karius, 
šaulius ir partizanus. Po pie
tų 3 vai. tautininkų namuose 
(484 E. 4th St.) adv. A. Juk
nevičiaus paskaita. R. Norvai
šaitės ir D. Venckutės dekla
macijos. Po programos — šei
myniškas pobūvis. Įėjimas vi
siems laisvas. Minėjimą rengia

Tel STągg 2-5043 |

Matthew P. Ballasį

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC
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EVergreen 8-9770

Joseph Garszva |
GRABORIUS

2S1 Bedford Avė. j
Brooklyn, N. Y. ;

Sinkevičienė, 66 metų, ir laiko 
proanūkę, dukrelę anūkės 
Ruth Pardne (kairėje), dukters 
Antano ir Izabelės Sinkevičių, 
kurie šioms dienom atšventė 
25 metų vedybinę sukakti Ap
reiškimo par. salėje. Vaišes 
rehgė jų motina Joana Sinke
vičienė.

Vieta — Patio Club. Atlan
tic Avė. ir Rockaway Blvd.. 
Oųeens. Važiuojant traukiniu, 
išlipti Woodhaven Avė. stotyje 
(BMT Jamaica Line).

Laikas — ketvirtadieni, lap
kričio 28 d. 7 Vai.—senjorų ir 
tikrųjų narių sueiga; 7:30 — 
visų Akademinio Skautų Sąjū
džio narių sueiga; 8:30 — pasi
linksminimas. i kuri kviečiami 
atsilankyti visi studentai.

Studentę bafiun 
bilietus galima gauti pas G.

Banaitytę — MI 7-6247; K.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SAL6JE i
Brooklyn, N. Y. j nausfa| _ vi 6-0041. V. Vir

bicką — GL 2-5410.
No. 5th ir Havemeyer Sts. kampas

PASKAITĄ skaito Lietuvos Generalinis Konsulas

n.
DAINOS IR TAUTINIAI ŠOKIAI. Dalyvauja:

1. New Yorko Skautų Vyčių Oktetas, vadovaujamas muz. 
Mykolo Liaberskio, — su nauju dainų repertuaru.

2. New Yorko Moksleivių Tautinių šoklų Grupė, vadovau- 
Z jama p. Jadvygos Matulaitienės.

LINKSMOJI DALIS: šokiai, grojant šauniam 
p. Romo Butrimo orkestrui 
Atsivesinimui — veiks puikus užkandžių bufetas ir baras.

Įeinant aukojama;
Suaugusieji—$1.50, studentai ir moksleiviai—$1.00

Pelnas — Karių Invafidų šalpai.
•Lapkričio Ž4 <L, sekmad., 11 vai. pamaldos už žuvusius t 

Laisvės Kovų Karius—Savanorius ir Purtinuos — įvyks Ap- - 
reiškimo parapijos bažnyčioje.

U V. S. Ramovės Vaidyba, maloniai kviečia VISUS kuo 
gausiau dalyvauti minėjime ir pamaldose — tuo prisimenant 
ir pagerbiant mūsų Laisvės Kovų Didvyriu.

Pradžia— 7 vai. vak.

L. V. S. RAMOVES NEW TORSO SKYRIUS

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 6916

s

Wiiliani J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

J. B. SHALINS-
JALINSKAS j 

Laidotuvių Direktonua <; 
84412 JAMAICA AVĖ. li

(prie Forest Parkway Station) ,
IVoodhavea, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves.!
Koplyčios nemokamai visose! 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.!

TeL VIrgfadn 7-4499

Draudimo reikalais, taksy (Incomė Į 
Tax) paruošimui, noloriniy doku- |«

| menty tvirtinimui
t

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- Į
| ml įvairus dokumentai. 
| 
S

Jvalrtose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, j 
narnai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių | 
nWų atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo | 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant Ir ligoninės |

Gyvybės apdraudimas — TRAVE1.LRS INS. CCL Hartford.

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

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė

Vlrginia 7-4477
W’oodhaven. 21. X. Y


