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AR PARYŽIUJE BUS TAIP PAT TIK 
ŽODŽIAI APIE VIENYBĘ?

Nato konferencija. turi pademonstruoti Vakarų vienybę ir jė
gą. Amerikos spauda netiki nei vienybe nei joga. Siūlo kai ku
rie receptus, išrašytus.... Maskvoje Chruščiovo.

Ar Nixonas pakeis Eisenhowerį?
PREZIDENTAS, TIKIMA, PASVEIKS IR JAU NUO JO PRIKLAUSYS, AR PREZIDENTO PA
REIGAS PASILAIKYS IR TOLIAU AR PERDUOS VICEPREZIDENTUI R. NKOHui.

* j a ; ■’ J

Prezidentas Eisenhoweri$ rėš vadovauti viceprez. Nixo- psnį. Apsisprendimas priklaū-
___ __  ____ ____ i vėl susa*go,tieciu - syKjųi per nas. so tik nuo prezidento, ar jis 
Floridos Vanguard raketa. Bū-_________________________________ - -..............

savo mėnulį
Amerikos sateličiukas būsiąs 

paleistas ateinantį antradienį. 
Jis svers tik šešis svarus ir 

jiiametro bus 6 colių. Paleis iš

Maskva nori 
išstumti Turkiją 

iš Nato

siąs iššautas iki 300 mylių ir 
skrisiąs per valandą 9000 my
lių greitumu.

Kiek pralaimėta?
Senato komisijoje, kuri pra

dėjo darbus lapkričio 25, pir
masis liudininkas apie raketas 
buvo dr. E. Teller, vandenilio 
bombos ir vadinamos “gryno
sios” bombos autorius. Padėtį 
dėl raketų jis vertino:

"Mes pralaimėjome didelę 
kovą moksle. — didesnę kovą 
kaip prie Pearl Harbor”.

Jis net abejojo, ar galima 
bus prisivyti per 10 metų.

Tas pats liudininkas per te
leviziją aiškino:

"Prieš 15 metų geriausias 
mokslas buvo čia, Amerikoje...

tyje, kokioje mes tada buvom. 
Tai pavojingiausia padėtis, nes 
daugumas nesupranta, kokia ji 
yra rimta".

Demokratijoje ilgas kelias, 
iki įtikini žmones, • kad jų gal
vojimas klaidingas. O ameri-

sisektų atstatyti, nes “atstaty
ti” reiškia grąžinti tai, kas 
buvo, o tos vienybės tarp va
karinių sąjungininkų niekad 
nėra buvę. Priminė antrą ka
rą. kad buvo tariamoji “dvie
jų vienybė” — Roos.evello ir 
Churchillip. Kokia ten būvi 
vienybė, matyt iš to. kad Jįloo- 
seveltas, Įtarinėdamas Chur- 
chillį dėl Anglijos siekimų 
Persijoje, buvo pasiuntęs spe
cialų atstovą, kuris sektų An
glijos politiką..^ _ .

Kai sąjunga išaugo iki “tri
jų”. — toliau samprotauja 
Higgins. — Prancūzuos atsto
vas de Gaulle į'arinėio ana
lus. kad jie nori paverti iš 
Prancūzijos jos kolonijas vidu
riniuose rytuose, labiausiai Si
riją. O Chnrchillis ir Roose- 
veltas laikė de Gaulle satotaž- 
ninku, kada jis vetavo Vokie
tijos sujungimą vienoje val
džioje. Prancūzijos viena^al š- 
kas aktas, kuriuo ii nrisiiungė 
Saaro kraštą, rodė, kad ir ta
da vienas sąjungininkas elge
sį. visai neatsiklausdamas, ką “ 
kiti pasakys. Palyginti s’» ta s 
Įvykiais, dabartiniai Amerikos 
ir Anglijos ginklai 
esąs tik šapelis.

Tai praeitis, o 
... „ , reikaluose — manopirmininkas Macmillanas lap

kričio 25 lankėsi 
zijos min. p rm. 
ryžiuje.

Buvo pranešta, 
jos ministeris ir Dulles išsiaiš
kino ir rado, kad jų nuomonės 
sutaria. Ne taip pranešta apie 
Macmillano pasitarimus su 
Ga’Ilard. Paryžiuje Macmilla
nas buvo sutiktas prancūzų 
demonstracijos, kurioje buvo 
nešami plakatai su Įrašais: ...

“Al- tokio lygmens, kad bendras

Prieš Nato konferenciją, ku
ri gruodyje susirinks Paryžiu
je’ Amerikos didžiųjų laikraš
čių “b’gai” nerodo optimisti
nio veido.

M. Higgins (NYHT) abejo
ja, kad vienybę Paryžiuje pa

BAL.TV-H. KųMV spaudos se
kretorė .Arine VVbeaton infor
muoja apie prezidento lipą.

Turkiją yęl ėmė pulti Syri- 
ja ir Sovietai. Nors Turkija 
savo kariuomenės dalį nuo Sy-Kapaiicio Žč Viceprezidentas-Nixonas. par. kad dabartinio momento 

reiškė, kad prezidentas Eisen- 
howeris galės vėl eiti pareigas 
ir jos niekam nėra perduotos.

avėjus metus. 
pavaxare ouvo pasKeiotas thu- 
ieten-s ap.e ju ugą. Jame 
sKeiMiama: .

• Prezidento smegenų vie
nos arterijos dalis užsiKimšo; 
kraujo išsiliejimo 
nėra. !

o Prezidentas 
landom lengvai 
kalbėti. Dabar pak^gvėjo, ir 
jam yra sunkiau ištarti tik at
skirus žodžius. Skaityti, rašy
ti, galvoti nėra sukliudytas.

o Prezidento temperatūra, 
pulsas ir savijauta normali. 
Namie jis gali judėti, ir vaka
re prieš guldamas jis žiūrėjęs 
televiziją.

o Prezidentas yra sveikimo 
kelyje, ir jo dabartinė liga ne
turi nieko bendra su ankstes
niais priepuoliais. ■ "

!• Jam pasveikti ir pilnai 
atsigauti reikės kelių savaičių 
poilsio ir .darbo, pertraukos ar 
sumažinimo.

< KAIP SU PREZIDENTO 
PAREIGOM

• Prezidento dalyvavimas Na-

i smegenis

buvo 24 va- 
su kliudytas

ta reikalauja atsistatydfcimo.

KAIP SU NIXONU
Viceprezidentas Nbconas 

anksčiau buvo smarkiai puola
mas demokratų ir “kairesnio
jo” respublikonų sparno. Jis 
buvo laikomas -Tafto politikos 
tęsėju. Dabar pripažįstama, 
kad išrinktas j vicepreziden
tus, jis padaręs didelę pažan
gą, sugebėdamas užimti vidu
rį tarp respublikonų abiejų 
sparnų ir formuluodamas A- 
merikos politikos liniją. De
mokratų kaltinimai taip pat 
aptilo, šiuo momentu spaudo
je jam buvo pareikšta pąlan- 
kių žodžių. ~ • ••"' "' <

Syrija lapkričio 26 pasiskelbė 
reikalausianti, kad Jungt. Tau
tose būtų svarstomas Turkijos 
pavojus Syrijai.

Susiderindama su Syrija, ir 
Sovietų Sąjunga ėmėsi naujo 
grasinimo Turkijai. Sovietų 
min. pirm. Bulganinas pasiun
tė Turkijai <ntrą notą. Joje 
kaltina Turkiją, kai ji virtusi 
arsenalu ginklų, kuriuos vaka
rų . “kolonialistai" . nukreioia 
prieš Syrija ir prieš taiką. 
Bulganinas grasina, kad So
vietai imsiąs! priemonių. Ko
kių neskelbia.

gų atsisakyti ir jas perduoti 
viceprezidentui Nixonui, jei
gu ši trečioji liga per dvejus 
metus sukliudys jam tas pa

to konferencijoje Paryžiuje reigas eiti. Formalią tejsę at- 
atšauktas. M. Higgins rašo, sisakyti prezidentas turi pagal 
kad Amerikos delegacijai tu- konstitucijos 5 skyrių II strai-

tnokslo kelią, o Amerikos mo- ---------- :----------- ------ ------ ----------------------------------------------------------------

kiečių galvojimas klaidingas.
"Rusijoje jauni žmonės gal

voja, kaip jie turi atsistoti į

KAIP ATSILIEPĖ PREZI- 
’ ’ 7 " j DENTO LIGA BIRŽOJE ,

,, Tačiau R. Drummc^das Lapkričio 26 apie preziden- 
(NYHT) paskelbė, kad prezi- to ligą žinia pasiekė biržą tik 
dentas esąs pasiryžęs iš parei- 25 minutes prieš uždarymą.

Per tą trumpą laiką akcijos 
nukrito bendra suma apie 4 
milijardus dol. Tačiau paste
bima, kad šiuo tarpu nebuvo 
biržoje tokios panikos kaip 
per ankstesnę prezidcUto li
gą-

Chruščiovas žada naujas lenktynes
POpiežias fajus XII

JUPITERIUI NEPASISEKĖ
Armijos raketos Jupiterio 

bandymas lapkričio 26 laiko
mas nenusisekęs. Jį stebėjo arst jr. ivaujo nieko nepasake, 
Kongreso komisija, kuri ture- pet aar stipriau pabrėžė, kau 
jo pasisakyti, ar pinigus rei- Sovietai turi dabar pranašes

nes raketas; turi pakankamaikia duoti armijos Jupiteriui

Chruščiovas lapkričio 23 tu- kričio 25, ir gydytojai liepė 
rėjo pa^ikaloejimą su Hearsto gulti. Iškrito dėl to jo kalba į 
spauuos pačiu setu vv. K. tie- tautą ir dalyvavimas Maroko

karaliaus vaišėse.

at
siuntė prezidentui Eisenhowe- 
riui užuojautą.

Macmilaną reikia pakarti — šaukia 
prancūzai, bet patriukšmavę aprims
Nato konferencijoj kuri į- 

vyks gruodyje, nori demonst
ruoti Amerikos ir jos vakari
nių sąjįJngininkų- jėgą bei vie
nybę. Tam nori iš anksto susi
tarti. Ir ministeriai siuva pas 
vieni kitus. Vokietijos prezi
dentas Heuss ir užsienių rei
kalų ministris Brentano lan
kėsi Italijoje. Vokiet jos min. 
Brentąno atvyko tartis pas 
valst. sekr. Dulles. Prancūzi
jos užs. reikalų min. Pineau 
taip pat buvo. Anglijos min.

pas Prancū-
Gaillard Pa-

jog Vokieti-

Tunisu i

dabartie;
Higgins, 

sąjungininkai nevienodai ta 
vienybę savo tarpe supranta. 
Prancūzam vienybė jiems bus 
tada, kada Amerika parems 
Pranciizijos politiką Afrikoje, 
nors Amerikai tai atrodo kolo
nializmas. Anglijai vienybė 
bus tada, kai Amerika parems 
Anglijos politiką Kipre. O 
Graikam vienybe...

Autorė tad abejoja, ar Pa
ryžiuje pasiseks atsistoti ant

ar aviacijos Thorui. Jupiteris atominių ir vanden.iinių ginx- 
buvo laikomas viena tų rake
tų, kuriom gali būti paleistas 
satelitas.

AR AMERIKOS ŽVAIGŽDE
LĖS NUKELIAVO { SAULĘ?

Spalio 16 buvo Amerikos 
paleistos dirbtinės žvaigždelės 
— meteoritai, padaryti iš aliu- 
minijaus. Jie buvo paleisti iš 
54 mylių aukščio 40/000 mylių 
greičiu. Spėjama, kad jie išsi
veržė iš žemės traukos ir pa
kliuvo į saulės traukos erd
ves. Jei taip, tai Amerikos 
žvaigždelės pasiektų saulę ki
tą mėnesį.

ių, kad galėtų nušluoti Ameri
kos miestus nuo žemės pavir
šiaus. Esą karą su Amerika So
vietai laimėtų. Tačiau Sovie
tai nekariausią, jei Amerika ar 
“jos satelitai” nepradės pir
mieji.

Sovietai dabar lenktyniuos 
su Amarika gyvenimo patogu
mų gamyboje. Nors Amerika 
dabar turi aukščiausią gyveni
mo standartą, tačiau Sovietai
lenktynes ir šiop srityje lai- rnybos.

• Egiptas atsiunčia savo už
sienių reikalų nųnisterį tartis 
dėl pinigų užtvankai. Sustab
dyta Egipte tuo tarpu propa
ganda prieš Ameriką. Laiko
ma. kad Egiptas nori sušvel
ninti santykius su Amerika. O 
gal tik tol. iki gaus pinigų iš 
Amerikos, gavęs jų kita ranka 
jau iš Maskvos.

• Tenisui ginklų pristatė 
jau ir Egiptas beveik du kar
tu daugiau kaip Amerika ir 
Anglija. Ginklai angliškos ga

"Macmilianą pakarti'.
žiras yra prancūziškas”, "Ang- interesas — kova prieš komu

nizmą — būta rastas svarbes
nis už atskirus nacionalinius 
I iteresus.

W. Lippmann (NYHT) sako, 
kad Nato konferencijos vadai 
neturi pasitikėjimo. Kad pasi
tikėjimas būtų atstatytas, me
tamas pat:es Eisenhovverio 
prestižas. Bet Lippmannas ma
no. kad tokiom 
kias Eisenhoweris 
sitikėjimas negali 
tas.

Nato lyderiai, 
Amerikos, neturi 
jektū. kurie patrauktų tautas. 
Tautos gyvena savo sudužusių 
imperijų likučiais, neišskiriant 
ir Amerikos, kuri prarado do
minavimą ore.

O savo tarpe Europos lyde-

Sovietų raketos Vokietijoje
Sovietai rytų Vokietijoje pa

didino raketų bazių skaičių. 
Raketom dabar yra apginkluo- tencijųi. 
ta sovietų kariuomenė, sto
vinti Vokietijoje. Jos ten yra 
6 armijos, viso 400,000 žmo
nių.

,<7^ „ . ,, , e Prancūzija skelbia Alzire
Visa Chruščiovo kalba buvo . ... „ . .. , . .., . , . , ,. rinkimus. Parodyti, kad jienukreipta tam, kad labiau pa- ■

brėžtų Sovietų pranašumą 
prieš Ameriką ir kad pažymė
tų, jog Amerikai nieko dau
giau nebelieka, kaip tik pri
imti Sovietų siūlomą koegz's-

bus vykdomi demokratiškai, 
kviečia 10,000 stebėtojų iš už
sienių, bet tik iš valstybių, 
kuriose yra laisvi rinkimai.

VALST. SEKR. <J. F.

pa siuntė 
Alžiro su-

veržėsi į

kaltom, ko- 
pasakė, pa

būti atstatv-

neišskiriant
jokių pro-

Adenaueris ve-stovėti

;L ^‘>v'v;!
lai ir amerikiečiai 
per Tunisą ginklus 
kiteliam”.

Demonstrantai
Amerikos ir Anglijos atstovy
bes. Policija ir kariuomenė 
turėjo vartoti lazdas ir ašari
nes bombas miniai išsklaidyti.

Spauda rašo pesim’st'škai 
apie Macmillano ir Gaillard 
pasitarimų vaisius. Esą »pran- 
cūzai spiria,

kad Anglija ir Amerika ne
siųstų daugiau ginklų Tunisu 
be Prahcūzijos žinios: kad An- 
.nliia paremtu Prancūzijos po
litiką Jung inėse Tautose ki
lus Alžiro klausimui: kad A- 
merika ir Anglija nelaikytų sa
vo monopolyje vandenilio ir 
raketų ginklų ir juos duotu 
Nato nariam.

e Prezidentas Eiaenhowerįs, 
sutikdamas Maroko karalių 
Mahommedą V, peršalo lap-

o Jungt. Tautos numatė 
pabėgėlių stovyklas Europoje 
likviduoti iki 1960 metų. Pa
bėgėlių reikalam kom sarą pa
likti iki 1964. Europoje dar 
esą 39.000 pabėgėlių.

kurios

Prancūzų raketos
Prancūzai Saharoje išmėgi

no dvi savo raketas, 
pasiekė 160 mylių aukštį. A-
merikos viena' raketa pasiekė 
arti 30Q0, sovietų sputniko ra
ketos pasiekė viena 560, kita 
per lOO&mylių.

Prancūzai kHtfs motais 
\ turės naftos

Sahąroje į šiaurės rytus 
•nuo Alžiro prancūzai numato 
jau ateinančių metų pavasarį 
leisti naftą, kuri traukiniais 
bus gabenama į uostą.-

I6f

Azijos influenza atslūgsta
Daugely Amerikos vietų 

Azijos influenza atslūgsta. Pe
reitą savaitę buvo registruota 
780,000 naujų susirgimų, o 
vieną savaitę prieš tai buvo 
1,100.000. Tačiau bijoma, kad 
gali ateiti kitą jos banga. Azi
joje jau reiškiasi.

JEI GINKLAS YRA AMERIKOS RANKOSE, TAI JIS PIJO- jos sujungimas: Prancūzija — 
LAMASIS, JEI SOVIETU; TAI APGYNIMO GINKLAS kai norima surasti taikos ke- 

1 lią Alžire.
C. L. Sulzberger kaltina vėl 

Ameriką, kad ii serganti “pac- 
tomanija”. tikėdama, kad su
tarties pasirašymas jau reiš
kia apsaugą.

Jei Lippmannas tik kritika
vo. ir nieko konstruktyvaus 
nesiūlė, tai Sulztorgeris jan 
tiesiai siūlo sėsti už stalo ir 
derėtis su Sovietais dėl kom

GEN. DANIO, <1. KEIRN Pra-

Hearsto laikraščių šefas W. 
R. Hearst Jr. turėjo pasikalbė
jimą ir su Sovietų naujuoju 
apsaugos mmisteriu R. Mali- 
novskiu, atėjusiu vietoj Žuko
vo. Malinovskis kaip ir Chruš
čiovas pūtė Sovietų karinę ga
lybę ir marino Amerikos jė
gas. Bet šioje vietoj verta at
kreipti dėmesį į robotišką ko
munisto galvojimą.

Kai Hearsto bendradarbis 
paklausė Malinovski, kodėl 
Rusija, tiek daug kalbėdama 
apie taiką, visu tempu statosi 
povandeninius laivus, puola- 
mąii ginklą, tai Malinovskis 
aiškino:

tai geras ginklas ,naras gin
klas pr*si Amerikos IHrtuvno- 
Sius, Tamsta kalbi ų»1e oovan-

$\iklas ir tik puolamasis. komunistai, jūs esate kapita-
Pradėjus kalbą apie Korė- tetai. Jūs turite savo idėjas, 

jos karą, Malinovskis prisipa- mes turime savo... Bet aš jums 
žino:

“Žinoma, mes padėjome šiau
rės korėjiečiam. Pardavėme 
jiem ginklų taip pat, kaip jūs 
aprūpinote Syngman Rhee. 
Bet. atsiminkime: mes ten ne
kariavome; nei raudonosios 
armijos nei lakūnų tenai ne
buvo. O jūs ten buvote”. Italijoje Bonzano provinci- promisų.

Hoarztm •tsil’r-jė.- “Bet iūs joje lapkričio 19 demonstravo 
ten taip pat turėjote būti kaip italų studentai — rodė protes- 
Jungtinių Tautu, narvs“. S ‘ tą prieš vokiškai kalbančių

Malmovukis. "Mes padėjoiri gyventojų rekalavimą duoti 
šiaurės koreiiečiam. nes j’e jiem autonomiją. Studentų 
kovojo už savo nepriklausę- plakatuose buvo tokių šūkių: 
mvbe ir laisve”. ’ “Uždaryti liaudies partija —

pasakysiu daugiau... Mes turi
me idealą, už kurį mes esam 
pasiryžę mirti, jūs jo neturi
te".

KOKI YRA ITALŲ 
STUDENTAI

Komnromisą tuojau pasišau
na siūlyti senas “politikos 
planuotojas” G. F. Kenuan, 
Per Anglijos radiją lapkričio 
24 jis aiškino, kad Vakarai tu
ri atsisakvti nuo Vokietijos iš
laikymo Nato ribose, priimti 

HuamtM.- “Mes vartotame mes. italai, esame civilizuota Vokietijos neutralizavimą, ta-
tuos pačius žodžius, kalbėdami tauta — vokiečiai yra Dachau, da bus galima atitraukti ka-

kuris danta) laivą kaip puMamąjį anie pietų Korėja, bet tų žo- Buchenvaldo ir Mauthuasen
dabar pakviestas būti patarė- ginklą. Bat jis gaU būti ausi- džiu reikšmė v’sai kita”. gėdos kaltininkai”... Kad i^ala’
ju Nato reikalam, gauna atly- . gynimo ginklas. Tuo tarpu 
ginimo dienai po 50 dol. NktvvMib tai yra puolamasis vojimas ištiktųjų. Mes esame kai. studentai to nemini

e Sovietų pirmas sa-ei’tas. 
paleistas spalio 4, New Yorke 
vėl buvo matomas lapkričio 
23

Stcvunssonm, riuomeneš iš Europos ir 1.1.
Projektai nuostabiu būdu

Mcfinovskb: "Skirt ’ngas gal- buvo tų vokiečių są junginio- rntoria su Chruščiovo siūly• Prancūzijoje nuo “flu” 
mirė 7,000. mai*.



« LietaviąAmerikos PiliečiųKlubas »:SPAUDA

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

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Musų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pUna eilutę

Tautos*, o jos vyras, Amerikos žvalgybos barJtinkas, tuo m*tu 
terorizavo, pabėgėlius- nuo bolžkvikų.

SIUNTINIAMS | LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

K and K FABBICS
1158 East Jersey Street. Bis

Sovietus yra A- 
jaunirnas. 

davė E. 
organizacijos jauni-

Moters
Aew Yorke vieną sykį Jaek 

Šame perzeuge šteinų dulo 
brciiKbų, ir eKScenu-Jie Mar
ma bunu pastūmė tiesiai į jo 
gieui merginą, tardama:

na. Ji pasiryžusi tau paoeti 
vtsu kuo. Už jos ištikimybę 
guldau savo gaivą".

Ta raudonoji istiicmybė va
dinosi Jane F. Zlatovski — 
liekna, moderniai apsitaisiusi 
artiste. Paskui S. patyrė, kad 
ji buvo kilusi iš aristokratis- 
kos šeimos San Francisco ir 
savu noru atsidavusi komunis
tų taeaybaL KadaJane buvo__
perduota Sable žiniai, jis pa
tyrė, kaip ji šaltai, metodingai 
visu savo patrauklumu apuir-' 
bmėjo Amerikos strategines 
komandos karius.

Flirtu, vogčiom dalinamais 
bučkiais, pilstomu konjaku, 
šventos muzikos garsais ji 
minkštindavo rūsčios tarnybos 
pareįgū&us ir atrišdavo jų lie
žuvius.

Juos vaišino ir su jais pati 
vaišinosi. Gerti ji norėjo ir 
galėjo. Galėjo pilti į save, ir 

>vis nebuvo perdaug. Kitus su- 
minkštinusi, pati likdavo šal
ta. apskaitanti; veikdavo ne 
tik jos protas, bet jau ir foto 
kamera, kurios nuotraukas su 
pareigūnų pasisakymais ir jų 
silpnybių charakteristika ii 
pristatinėjo savo tiesioginiam 
viršininkam, o tie — Maskvai. 
Maskvoje jos raportai buvo 
labai vertinami. .

Sable 1946 pradžioje buvo 
nustebintas, paskaitęs Manuil-

grožis sovietą tarnyboje
Sabl* vadovaujama, Jano rinko žinias ii Amerikos kariniu jai buvo genri prie'nami. (Ati

kų, rąžė raportus, kuriuos Ukrainos MapūUskis skaitė Jungi, duodama per Kalėdas raportą
Sdde, ji trumpai pastebėjo, 
kad tai gal Imis naudinga 
draugam. Taip, Manuilskis ga
vo iš Maskvos įsakymą panau
doti juos jau tuoj po poros, 

'mėnesių.

skio, Ukrainos užsienių reika
lų ministerio, Stalino draugo, 
kalbą, pasakytą Jungtinėse 
Tautose. Manuilskis kritikavo 
Angliją už jos politiką Indone
zijoje. Sable buvo pritrenktas, 
kad

ta Manuilslcio kalba buvo 
žodis j žodį raportas Jaste.

Tą raportą jis buvo gavęs iš 
jos kaip tik per Kalėdas 1945 
Sternų namuose. Ji tada kaip 
tik buvo grįžusi iš Indonezi
jos, kur ji tarnavo Amerikos 
strateginės komandos tarny
boje. Be to, ji tada buvo ište 
kėjusi už Olandijos atstovo 
Indonezijoje. Tad ir šaltiniai

Tuo metu Jaaė veikė Sala- 
burge, Vienoje, Paryžiuje.

Nei vyras jos nei ji vienas 
kito nevaržė tame darbe. Vie
nas kitam davė laisvę. Tačiau 
būdavirmomentų, kad nei vie
no nei ktto negalėdavo apra
minti konjakas, imdavo vienas 
antram pavyduliauti, bartis; 
tada ir konjako buteliai buvo 
jau pilami ne į gerklę, bet tie- 

' šiai leidžiami galvon.
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AMERIKOS satelite modelis. Satelitas bus paleistas iš Cape Ca- 
naveral. Fla. .

Raudonai galvojančiai ir jau
čiančiai Janei nesunku buvo 
vieną vyrą pakeisti kitu. Nau
joje vietoje ir naujose sąlygo
se ji buvo ištekėjusi už Ame
rikos karininko George Zlatov- 
skio. kuris dirbo tuo metu 
Europoje armijos žvalgyboje.

ta;p pat tapo sovietų agentu. 
Amerikos žvalgybos karinin
kas — Sovietu agentas. _ Tai 
nebuvo didelė naujiena anuo 
metu Europoje. Zlatovssis 
nebuvo vienintelis. Bet ir iš 
kaio ir Jane tuojau pateko į 
Sable priklausomybę.

Jam Sable ir paskyrė užda
vinį — sekti ir terorizuoti pa
bėgėlius iš anapus uždangos. 
Pabėgėlius, kurte tikėjosi ras
ti pagalbos tarp Amerikos 
saugumo pareigūnų.

Janė Zlatovski veikimą kai 
kas palygindavo su vokiečių 
šnipės Mata Hary veikimu. 
Jų likimas vienu punktu pana- ; 
šus — kad jos TYpės — iški- : 
lo aikštėn. Ankščiau ar vėliau 
visi šnipai tuo pabaigia. Tik : 
Janė ir jos vyro likimas skyrė- J 
si nuo Mata Hary tuo, kad pa- : 
staro ji baigė'mirtimi, o Zlatov- ' 
skai turėjo daugiau draugų,- 
kurie juos nuo to gelbėjo. Kai 
Boris Moroz pranešė apie juos 
FBI ir Amerika šiemet norėjo 
išgauti juos į Ameriką teis- ; 
mui, —y Prancūzijos vyriausy- •; 
bė atsisakė juos išduoti.

Taip dvi didžiausių Sable 
bendradarbių poros — Ster- 
nai ir Zlatovskiai Amerikos 
teisingumo išvengė. Jo neiš
vengė pats jų šefas Jack Sab- 
lę. :• '

L1ETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR TJ2KARPACfp RUSIJOJE!

PaMųsklt jiem vittMMs atlaikas suknelėm, eitattaa. ataustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis.'negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas iž ritinių ir atlaikas pačiom prieina mlatislotn kainom
1 vuaun mieste jums eifflo S stambios krautuvės

c RFTKAKTFN Inr 118-125-130 orchard st., 
cor. Delaneey. NYC. f}R 5-4525

S. Beekenateino krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiukai ir ukndnietižkai 
K RAUTU V tS ATVIROS KASDIEN, IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

SESTADIENIUS. NUO » RYTO IKI 6’JO VAKARO 
Atsineškite šį skelbimu, kuris bus ypatingai įvertintas

Ar Amerikos jaunimas pasitiki Maskva
Kai “senatorių” tarpe pasi

taiko susižavėjimo Sovietais: 
kai tarp milijonierių atsiran
da toki Eatonai, kurie pasitiki, 
kad bolševikai pagerbs jų mi
lijonų neliečiamybe, tai daros 
juo labiau įdomu, kurios nuo
monės apie 
menko

Dalinį atsakymą 
Gilbert.
mui tirti pirmininkas. Jo ap
klausinėjimo daviniai rodo jau- - 
nimo apie 15—18 metų galvo
jimą. Jame- pagrindinis daly-

TĖVAI ŽAIDŽIA, 0 VAIKAI VERKIA
Vienybėje lapkričio 15 yra 

paskelbtas J.. Ginkaus ir V. 
Abraičio pareiškimas ‘ tauti- ra 
nės srovės vardu”, kad J. Tys
liava ir V. Gedgaudas neatsto
vauja Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos New Yorko Al
te; kad “už jų veiksmus bei 
pareiškimus negalime imtis 
jokios atsakomybės” if kad' į 
New Yorko Altą vietoj Tys
liavos ir Gedgaudo tautininkų 
esą skiriami Ginkus. Koncė. 
Abraitis, Paprockas.

Vienybė tame pat n r. Lš ki
tos pusės paskelbė, kad J. 
Tysliava ir V. Gedgaudas pasi
lieka Alte, kad jie esą Vieny
bės laikraščio atstovai; Ginkus 
ir Abraitis palyginti su “sa- 
mozvancais” ir “politrakais”; 
O dėl to. kad Ginkus su Ab- 
raičiu savo pareiškime parašė. 
“... nei p. J. Tysliava nei V. 
Gedgaudas", Vienybė susi- 
rūstho, kam jie pavartojo tik 
vieną “p.”. Dėl tos “p” padarė 
tokias išvadas:

z,New Yorko tautininkuose, 
kaip matyti S šiame puslapy 
spausdinamo j u viešo pareiš
kimo, viešpatauja savotiškas 
etiketas ... prie Tysliavos pa
vardėm pridėjo 'ponas’, kadan
gi jis yra tautininku organiza
cijos narps, bet vengta ‘ponu* 
pavadinti Gedgaudą, kuris .nė-

jų nariu, nors yra tautinės 
srovės žmogus. Atseit, tik 
tautininkas yra ponas, gi žmo
gus, neturintis partijos bilie
to __ prilygsta sovietų sput-
nike numarintam šuniui".

Į tą tautininkų žaidimą įsi
jungė ir socialistinis Keleivis. 
Lapkričio 20 jis paremia min
tį, kad Abraičio ir Ginkaus pa
reiškimas dabar nė nebūtų 
Alte svarstomas ir tegul sau 
lieka Alte Tysliava ir Gedgau
das. apie kuriuos taip atsilie
pia:

“Ta proga tenka atiduot kre
ditą ir pačiam Tysliavai su Ged
gaudu. Tie vyrai yra tautinin
kai, bet į tautininku organiza
ciją nebetelpa dėl kokių tai 
nesutikimų. Bet kada atsirado 
proga likti N. Y. Lietuvių ta
ryboj ir ten atstovauti tauti
ninkus, jie visai nesivaržyda
mi liko ir vienas tuoj iškilo į 
p’.rmir|nko vietą, o kitas pasi
ėmė visą smetoninę srovę at
stovauti savo asmenyje. Mes 
sakytume, kad tie vyrai yra 
tikri smelonininkai. Kaip 'va
das* Smetona vedė tautininkus 
niekeno nelinktas bet pats 
save su karininkų revolveriais 
pa įkyrės į ‘vado' vietą, taip ir 
tiedu New Yorko tautininkai

patys save paskyrė smetoninės 
srovės atstovais ir likosi N.Y. 
lietuvių taryboj tikrai susimer
kę tarp savęs ir gavę kitų sro
vių palaiminimą būti tautinin
kų atstovais".

Toki yra tie suaugusių žo
džiai apie save ir vyras, vyk
dančius žaidimą “vardan tos 
Lietuvos.”

r ONVENTENT OFFTCES:
Rr-nndrvny at Bedforrt Avrnue 

Eatfmr Parkuay at Nontrand Avcnue 
Member Federei Depoert lnwanc« Corporation

KITOKIUS ŽODŽIUS RAŠO 
JAUNIMAS APIE SAVE 

IR SUAUGUSIUS
T. Žiburių lapkričio 14 sky

riuje “Studentiškuoju keliu” 
yra B. Vaškelio raštas “Jauni- 
mOj kritiški momentai”. Jame 
rašome:

"Tenoriu pateikti keletą 
kritiške/iių situacijų pavaiz
davimui, kaip studentas pa
mažu susidaro savo nuomonę 
apie dabartinę lietuviškąją 
veiklą...

Pažiūrėkime, į kokias situa
cijas studentas pastatomas.

“Paskelbus Lituanus žurna
lui remti vajų, didžiuma stu
dentijos sutiko talkininkauti. 
Vienus matėme stovinčius su 
lėkšte prie bažnyčios durų, 
kitus lankančius lietuvių bu
tus, trečius tvarkant salę ir 
sutinkančius į Lituanus vajaus 
atidarymo popiete atsilankan
čius tautiečius”.

Bet “ką galima pasaky .i 
apie jo (studento) nuotaiką, 
kada jo pažįstami ir jam lie
tuvybės autoritetai nusisuka į 
kitą pusę, praeidami pro jo 
Ištiestą lėkštę? Ką jis pagal
voja ap e mūsų organizacijas, 
kada iš 63 organizacijom pa
siustų laiškų Toronte ir įlo

Amerika negali pasitikėti 
Sovietais

Taip mano beveik 9 iš 10 
Mergaitės mažiau rezervuotos. 
Tarp jų buvo 8%, kurios turė
jo daugiau pasitikėjimo Sovie-

Daugiau kaip pusė (55'i) 
mano, kad karas nėra neišven
giamas. Iš trijų tik vienas pa
sisakė už tai, kad karas ateina. 
Labiau tuo tiki mergaitės. Jei 
karas bus, tai atominės bom
bos bus vartojamos. Tuo taip 
pat mergaitės labiau tiki.

Atsakymų, kodėl ta mažu
ma galvoja, jog karas neišven
giamas, buvo visokių. “Rusija 
sustos tik tada, kai karą pra-

laimės”. “Biblija kalba apie 
du didelius karus”, aiškino 
vienas, matyt, pirmojo pasau
linio karo neia.kydamas "dide
liu”. O 16 metų mergina al
truistiškai samprotavo: “Ne
laimingi žmonės sukils prieš 
režimą, ir mes jiem padėsim”. 
Vargšė užmiršo, kad tie “mes” 
nepadėjo nei vokieč.am, nei 
lenkam, nei sukilusiem veng
ram.

Ar Amerika turi derėtis su 
Sovietais dėl 'nusęjinklavimo?

Tie būsimieji politikai 3 iš 
4 atsakė — taip, bet tik pusė 
jų tikėjo, kad iš derybų gali 
kas išeiti.

Buvo taip pat patikrinta, 
keno įtakoje klausiamieji tu
rėjo susidarę savo tokias pa
žiūras. Atsakymai rodė di
džiausią tėvų įtaką (26.7 5č). 
. Tokis yra jaunimo nepasiti
kėjimas Sovietais, 
kuris yra 15—18 
žiaus. Bet statistika 
sako apie vyresnio
jau studentų, nuomones. To 
jaunimo, kuris atitrūksta nuo MK 
tėvų ir labiau pakliūva uftiver- 
skėtinio mokytojo įtakon.

Jaunimo, 
metų am- 
nieko ne

jaunamo,

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPĖČIAU NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS f LIETUVĄ

200 Orchard Si. Now York 2, N. Y.
Kampas Houston St
Telef. AL 4-8319

LJ 1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis- 
tinių) snsiririkiTnams leidžia naudotis patalpomis ne- 
mokamai. įDE

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- 
mis.

.w: 4. Lietuviški maisto gaminiai.

' 5. Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI

KALAUSKU asmeniškai ar telefonu E V 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

miltone atsiliepė tik 6. Ar jis 
vis dar entuziastingas, kada 
lietuviams... tenka abejoti, ar 
visa tų laiškų rinkliava pa
dengs pašto išlaidas. Arba ką 
jis pagalvoja, kada programos 
išpildyti asmenys nepatingi 
atvykti net iš New Yorko ir 
Montrealio. o iš 10,000 To
ronto lietuvių į koncertą teat- 
silanko lik 110?

“Siu faktų akivaizdoje lyg 
ir darosi aiškiau, kodėl seno
sios kartos jacmimas masiškai 
nepasekė savo tėvų pėdomis, 
o tik paskiri individai — idea
listai. Gal būt.
sunku įžiūrėti 
kaip kad dabar 
sunkiau?’*

ir jiem buvo 
tėvų pėdas, 

darosi kaskart

GENERAL PARCEL
and Travel Co., Ine

(Licensed by L SSR)

135 W. 14th SU New York 11, N. Y, TeL CHelsea 3-2583
MŪSŲ FIRMA GAVO Iš “INTOLEIST” MASKVOJE OFICIALŲ 

LEIDIMĄ TIESIOGINIAI SIŲSTI SIUNTINIUS J:

SSSR, LIETUVĄ, ESTHĄ, LATVIJĄ, UKRAINĄ, ARMĖNIJĄ IR K 
Galima siųsti tik NAUJUS daiktus

Siuntiniai pristatomi asmeniškai, paštu, arba kitais klijentui patogiais būdais. Siunti
niai supakuojami ir išsiunčiami per 48 valandas. Siuntėjas tuojau gauna pranešimą. 
Užmiesčio klijentai gali būti tikri greitu mūsų dėmesiu. Gavę siuntinį, siunčiame tuoj 
pat paštu smulkų gautų daiktų pakvitavimą.
SVARBU; Visos shmtnno išlaidos, įskaitant muitą, sumokama čia. Jūsų giminės ir 

draugai gaus siuntinius nemokamai.

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
ĮSI Orchard Street

TeleL GR 5-8168
Kalbame ru/iškai. lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai 

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekina d.

H

- • r

New York 2. N. Y. ;> 
54188

Mūsų klijentų patogumui, parduodame įvairias medžiagas, odos daiktus, batus ir pus
bačius, laikrodžius ir laikrodėlius, vaikų drabužius, neminės, šalikus ir kitokius aukštos 
kokybės daiktus prieinamomis kainomis. Turime pilną rinkinį vaistų. Siunčiame 
varnas mašinas, rašomąsias mašinėles, mechaniškus ir techniškus instrumentus. 
|iat foto aj>aratus. Prašykite mūsų kainoraščio.

SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Mūsų motto: dėmesys ir greitas, mandagus patarnavimas.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vaJ. v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryti

Mūay kliįmfų patogumui atidarytas iioa firmos skyrius CJov*lands.-

900 LlfERARY RD.. CLEVELAND 13. 0HI0: TEL TOw*r 1-1461

siu-
taip
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Kur vestų tokia politika?
Politika dažniausiai ramsto

ma tik savo nauda arba savo 
krašto interesais., Tačiau vie
ni kraštai žiūri, kad jų politi
ka vis dėlto nebūtų kitiem 
skriaudi, neteisinga ir nežmo
niška. Kiti eina per visų gal
vas ir kraują. Tie kiti dabar 
tebeatstovaujami bolševikų. 
Jiem viskas galima ir viskas 
leista, jei tik leidžia jų jėgos. 
Jie susiranda sau ir talkinin
kų: vienur prigaudinėjimu, 
kitur igąsdinimu.

Bolševikam talkos atsiranda 
ir Amerikoje, kuri didžiuojasi 
ginanti pagrindines žmogaus 
laisves, teisingumą ir žmoniš
kumą. Vieni iš tikrųjų visa tai 
gina, kiti dėl savo tik naudos 
siūlo to nedaryti. Prie tų an
trųjų priklauso ir C. L. Sulz- 
bergeris. rašąs politiniais klau
simais New York Times dien
raščiui.

C. L. Sulzbercjeris savo laiš
ku iš Manilos pasišovė atsaky
ti i klausimą: kur JAV politi
ka prastai vedama (NYT XI 
20). Jam beveik viskas Ameri
kos politikoje yra prasta, nes 
ji nepastebinti “rąsto savo 
akyje”. O tie amerikoniški 
rąstai esą tokie: antikomunis
tinis JAV politikos pobūdis; 
dėjimasis demokratais, bet 
ramstymas diktatorių (Fran
co. Salazaro. Batistos, Sarito); 
pripažinimas seniai jau dingu
sių Baltijos valstybių ir Kini
jos (kokia ji buvo anksčiau); 
nesusitvarkymas namie (“Lit- 
He Rock shame”).✓

Tai JAV politikos “nuodė
mės”, surašytos tartum iš bol
ševikinės propagandos, nes ir 
Litlle Rock krislas, palyginus 
su rasinėm skerdynėm kitur, 
paverstas rąstu. Krinta j akis 
dar tai, kad komunistiniai dik
tatoriai. kaip Titas ir Gomul- 
ka, o taip pat Egipto Nasseris,

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metam*$6.00 
Brooklyn, N. Y,  $6.50 
Pusei melų ________________ ; $3.50
užsienyje---------------------------------$6.50

kurie tuko ir tunka JAV pi
nigais, liko nesuminėti. Nesu
minėta nė vergija Sovietų Ru
sijoje, Lenkijoje, Jugoslavijo
je, bet prisimintas Saudijos 
arabų karalius, kuris lankėsi 
Amerikoje ir kuris vergiją te
bepalaikąs. Sulzbergeriui taip 
pat visos ideologijos geros, jei 
tik nesusietos su agresija, bet 
Sovietų Sąjungos agresijos 
neužsiminė. Savam kraštui pri
kišo tariamąjį kišimąsi į Itali
jos rinkimus (1948). Bet nuty
lėjo bolševikų nuolatinį rau
simas! po kitų valstybių pa
grindais. Ir po to išvada: žiū
rėkime tik savo krašto reika
lų.

Savam kraštui, kurio politi
ką apibudino kaip “savęs pri- 
gaudinėjimą”, C. L. Sulzber- 
geris tikrai nepasitarnauja. 
Jis pasitarnauja priešui, ku
riam labai rūpi JAV politiką 
suniekinti, sukelti nepasitikė
jimą kituose kraštuose, padi
dinti kartumą tų, kurie palie
kami vilko nasruose, siūlant 
tais nuskriaustaisiais visai ne
sirūpinti, nes jų jau 18 metų 
nesą. Girdi, to reikalaujanti 
reali politika.

Dėl tokios siūlomos politi
kos netenka prasmės nė paties 
C. L. Sulzbergerio žodšiai: 
“Mes norime taikos, bet ne 
betkuria kaina (not at any 
price)“. Iš tikrųjų jis linkęs 
taiką imti pataikavimu bei 
nuolaidom sovietam. Nesinorė
tų manyti, jog būtų toks nai
vus ir tikėtų, kad sovietai pa
liks Ameriką ramybėje, kai 
tik susidoros su pavergtais ir 
žudomais. Po kurio laiko bol- 
ševiki} nasruose galėtų atsi
rasti ir JAV, kaip labiausiai 
trokštama ir siekiama auka. 
Kaip atrodytų tada pačiam 
Sulzbergeriui, jei kas sakytų: 
na, JAV jau nėra, tai ir nesi
rūpinkime, kad ji vėl būtų?

Daug laiškų teko skaityti iš 
anapus geležinės uždangos.

jų iš Ame- mą, į Sibirą. Tas

Apie ten esamą vargą ir skur
dą galima būdavo spręsti iš 
prašomų atsiųsti daiktų: ada
tų, plaukams kirpti iriašinėlių, 
siūlų. Vilniuj žmogus negali 
gauti pirkti didesnės adatos, o 
visoj Lietuvoj plaukams kirpti 
mašinėlės. Ir reikia 
rikos, nes “tarbų sąjungoje” 
nėra adatos nė tarbai pasisiūti.

Daug įvairių žin’ų esame 
girdėję apie pabėgėlių giminių 
persekiojimus, skaitę apie par
tizanų kovas. Matėme laikraš
čių komentarus apie grįžusius 
iš Pietų Amerikos l etuvius. 
Iš šių eilučių bus matyti, kad 
tos visos žinios buvo tikros. 
Visa, ką čia skaitysite, imama 
iš laiško, kurio autorius jo 
gavėjui gerai pažįstamas ir pa
tikimas. Tas laiško autorius 
neseniai atsidūrė vakaruose. 
Jis atsakinėja į nusiųstus jam 
klausimus. Laiškas rašytas 
lapkričio 6.

Autorius epie save
“Aš tik vakar grįžau iš ligo

ninės ir labai blogai jaučiuosi. 
Tikiuos reikės ir vėl grįžti, 
nes širdies ir nervų liga nepa
gerėjo. Per tuos visus pergy
venimus ir visa sveikata din
go”.

Persekioja už pabėgėlius
Mes ten gyvendami dažnai 

girdėdavom ap e tuos pabėgu
sius žmones. Jūs visai netikė- 
sit, kaip tie žmonės buvo tąso
mi. Pavyzdžiui, jeigu iš šeimos 
kuris buvo išbėgęs, o kita dalis 
likus, tai rusai ir lietuviškieji 
komun stai likusius šeimos na
rius tardydavo, mušdavo. į ka
lėjimus sukišdavo ir teises iš 
jų atimdavo. Daugiausia į 'Si
birą išt remdavo.

Daug žmonių, pake te pa
vardes. perbėgo į Rytprūsius 
ir išsisiapstydavo, vargdami 
sovehozuose ir kolchozuose. 
Žmonės palikdavo visa, ką tu
rėjo, ir slapstėsi, kad neišvež
tų į Sibirą. Būdavo, iš vakaro 
nieks nieko nežino, žmonės ra
miai atsigula, o rytą ats kelia 
ir jau, būdavo, kaip kokios 
kariuomenės, .apsupti strib te- 
lių. kad nepabėgtų. Jah-kių 
J-nas buvo partizanu vadas, tai 
tas Sibire mirė, o šeima iš
tremta. Kaimynai norėjo ma
žą merga tę pasilikti, bet stri
bai nedavė. Yra net daug vie
tų, kad beveik visą kaimą iš

Ką pasakoja neseniai atvykęs iš Lietuvos

šlavė į Sibirą, pav. nuo Kau
no už 4 km.”

Laiške nurodomos kankintų 
bei išvežtų asmenų pavardės 
ir vietos. Apie vieną rašoma: 
“L. ištrėmė 10 metų į kalėji- 

vargšas L.
tai iškeitė. Kaip žydai Kristų 
kankino, taip rusai L.: ir ada
toms po nagais badė, diržus 
iš nugaros brėžė ir karštu 
prosu prosino. Juk jis gana 
daug jėgų turėjo, kad tai visa 
galėjo iškentėti. Prieš 1 me
tus grįžo visas sutinęs iš Sibi
ro. Mes su juo laba: daug kal
bėjomės — net plaukai ant 
galvos pasistodavo, kai imda
vo pasakoti. Juk jau žmogus 
turi daugiau už gyvulį išken
tėti.

žmonės iš karto buvo labai 
tąsomi visokiais būdais, nei 
žodžio prasižiot nebuvo gali
ma. Dabar ka p ką sugrąžina 
atgal į Lietuvą”.

Partizanu kautynės
“Tai yra tikra teisybė,' kad 

1950 m. buvo partizanų su
naikinta Žaliosios valse, būsty- 
nė, kuri buvo Romokų dvare 
įsitaisius. Partizanai ir stribai 
kovėsi net 3 valandas ir per 
tą kovą žuvo du broliai J., ku
rie gyveno šalia Sakalauskų. 
Sakalauskučiai buvo stribai: 
juodu abudu ir buvo nušauti.

imos AXGEL.ES aerodrome po 30 metu susieina Petras Radonai iqius ir jo žmona Elesa. kuri at
vyko iš Jugoslavijos.

JURG. EŽER1ET1S

J. buvo partizanai. Vyko tada 
labai smarki kova.

Gižų visą pieninę išmušė ir 
valsčiaus viską į “drebezgus” 
padarė. Barzdų apylinkėje 
partizami nukovė 7 stribite- 
lius. Ir partizanų buvo daug 
aukų.

žvirgždaičiuose partizanai 
ir daug komunistų nušovė. 
Tik aš tuos metus tai užmir
šau,' kuriais metais viskas į- 
vyko. Gal jūs Bakuliūtę paž - 
not? Jinai buvo komsorgė. 
žvirgždaičiuose partizanai nu
šovė. Ir Žėglių Birbiliūtės vy
rą, kuris buvo N. K. V. D. vir
šininkas, irgi nušovė, ir daug 
kt. Daug jaunų vyrų žuvo par
tizanų gretose. Gaisr ų ar ša
lia Gaisrių 1950 buvo nušauti 
8 partizanai (Laiške minima 
pora pavardžių). Jie visi buvo 
nugabenami į Sintautų rinką 
ir žmones tardė ir klausinėjo, 
kas kurį pažįsta. Jeigu iš gi
minių kas buvo partizanas, tai 
visus gimines tardydavo ir 
sekė, žmonės galvojo, kad tai 
“sūdna” diena ateina. Pirmais 
metais buvo' tas pats kaip 
Vengrijoj. Bet dabar jau ma
žai kur kas girdėti, ne^ kur 
stribai negalėdavo, tai rusai 

kariuomenę užsiunčia ir visus 
susemia.

I

Baisus \aizdas buvo Veive
rių apylinkėje. Ten rusai su 
kariuomene apsupo part.zanus 
ir v si turėjo tame skiepe, ar 
ba, kaip sakant, bunkeryje žū
ti, nes kiti patys save susinai
kino, kai matė, kad neištrūks. 
Ten buvo baisus įspūdis. Ta
me būry buvo aukšti Lietuvos 
karininkai r kunigas iš Kau
no. Aš pavardžių jų nežinau. 
Tai, tur būt, buvo 1947 me
tais. Tas stribas, kuris tuos la
vonus saugojo, tai žmonės pa
sakojo, kad iš baimės numirė, 
nes jam pradėjo vaidintis.

Juk būtų galima visą sąsiu
vinį prirašyt, bet į tą momen
tą sunku v’ską ir prisiminti. 
Dabar Žaliojoj tik paštas yra. 
Nėra jokios tribų būstinės. 
Tik Naumiestyje, žvirgždai
čiuose tai milicijos viršininkas 
žėglių Mozūra . Jis ir Griška
būdy būna”.

Grįžusieji nuodijasi, 
persišauna

Laiške rašoma, kad jei žmo
nės galėtų išvažiuoti, tai “Lie
tuvoj .mažai kas liktų”. Pabrė
žiama, kad “tie, kurie taip 
šaukia, kad ten rojus, tai tegul 
jie ten važiuoja — jiems ke
lias laisvas”. Iš anapus geleži

nės uždangos “t ūks tankia s 
bėga, tai, turbūt, tik žmones 
iš dangaus į peklą nebėgtų”.

“O dabar yra tokių jau, ku
rie į Lietuvą daugiausia iš 
Brazilijos sugrįžo. Marijampo
lėje vienas iš sugrįžusiųjų per
sišovė, pamatęs šitą gražų ro
jų. Kaune viena iš Brazi! jos 
nusinuodijo, o duktė širdies 
smūgį gavo. Smilgius, iš Žal- 
vėderių kilęs, su savo šeima iš 
Brazilijos į Vilnių sugrįžo. Tai 
tie, turbūt, kad ir gyvena ten, 
bet ka p nuo... (mini asmenį) 
girdėjau, irgi labai apgailes
tauja’”.

“Kai kuriuos ir į kalėjimą 
uždarė, kurie daug ką pasa
kė”.

RAŠO ALMUS

Iš Lietuvos
Kas kliudo statybai Kc į a
Tiesoj inž. Stasys Klimavi

čius nusiskundžia bloga orga
nizacija ir planavimu Kauno 
statyboje. zEsą šiuo metu Kau
ne statoma apie 100 namų. 
Mūrai išauga greitai, bet na
mai vis leka nebaigti, nes 
planai žlunga, trūksta tinkuo
tojų, architektūriniai projek
tai apsunkinami nereikalingais 
karnizais, kolonom ir kitokiom 
“fanaberijom”. Tai užtęsia 
darbus mėnesiais.

Amerikos mados Lietuvoje

Tiesa spalio mėnesį įsivesta
me “Moterų skyriuje” viešai 
pripažino esant amerikoniškas 
madas Lietuvoje.

Tarpininkai

Tiesos korespondentai Mer- 
kintis ir Akstinas aprašė, kaip 
verčiasi Lietuvoje “kapitalis
tinės sistemos” tarpininkai. 
Esą Jurgis Dovydaitis, “v.e- 
nam dideliam rašytojui” mi
rus, surado to rašytojo gimi
nes ir išgavo iš jų įgaliojimus 
parūpinti honorarus iš leidyk
los. kuri le džia velionies raš
tus. Jis gavęs 42.000 rublių ir 
iš jų 21,000 pasiėmė už tarpi
ninkavimą.

Sruogos paroda

Balio Sruogos mirties de
šimtmetį minint Vilniaus uni
versiteto bibliotekoj buvo ati
daryta jo kūrybinio palikimo 
paroda.

G. K. CHESTERTON

Mažas Bohun Beacon baž
nytkaimis buvo patupdytas ant 
tokio stataus kaino, jog aukš
tas jo bažnyčios bokštas atro
dė lyg kalno viršugalis. Baž- 
nčios papėdėje stovėjo kalvė, 
kuri paprastai žėrėjo nuo ug
nių ir buvo amžinai primėty
ta kūjų ir gelžgalių. Prieš ją, 
kitapus sankryžos, buvo vie
nintelė vietos užeiga “Mėlyna
sis šernas”. Šitoje sankryžoje, 
švino ir sidabro aušrai švin
tant, susiliko ir pasikalbėjo du 
broliai, nors vienas buvo tik 
ką pradėjęs d eną, o kitas ją 
baigė. Garbusis kunigas Wil- 
fred Bohun buvo labai pamal 
dus ir ėjo auštant bažnyčioje 
pasimelsti ar pamąstyti. Gar
busis pulkininkas Norman Bo
hun, jo vyresnis brolis, vi-ai 
nebuvo pamaldus ir sėdėjo, 
apsivilkęs fraku, ant suolo 
prieš “Mėlynąjį šerną”, ger
damas paskutinę antradienio 
“bur(ną”, ar pirmutinę trečia
dienio. Pulkininkas gerai ne
skyrė.

Bohunai buvo viena iš tų ke

lių aristokratiškų giminių, ku
rios iš tikrųjų siekė viduram
žių ir kurių vėliava tikrai ma
tė Palestiną. Bet didelė klaida 
manyti, kad tokiose gim nėse 
klesti riteriškos tradicijos. 
Tradicijas mažai kas, išskyrus 
vargdienius, palaiko. Aristo
kratai gyvena ne tradicijomis, 
bet madom s. - BohUnai buvo 
mohockai, karalienei Onai 
viešpataujant, ir masheriai, 
karalienei Viktorijai karaliau
jant. Bet kaip ne viena sena 
giminė per paskutinius du 
š mtmečius jie buvo išsigimę 
j paprastus girtuoklius ir de
generatus gražeivas, taip kad 
net buvo imta šnibždėtis apie 
pamišimą. •Tikrai vilkiškame 
pulk ninko malonumų vaiky
mosi buvo kažkas vargiai žmo
giško. o jo chroniškame pasi
ryžime be ryto nepareiti na
mo buvo kažkokio baisaus ne
migos gūdumo. Tai buvo aukš
tas puikus gyvulys, jau kiek 
senstelėjęs, bet dar ryškiai 
geltonais plaukais. Šiaip j's 
atrodė tik paprastas blondi

nas, tik jo mėlynos akys buvo 
taip giliai įdubusios, jog atro
dė juodos. Jos buvo truputį 
per daug arti viena kitos. Jis 
nešiojo labai ilgus geltonus 
ūsus: abipus jų nuo nosies 
šnervių iki žandikaulio trau
kės gili vaga ar raukšlė, taip 
kad atrodė, jog jo veide rėžte 
įrėžta pašaipos išraiška. Ant 
frako jis buvo užsivilkęs keis
tą. šviesiai geltoną paltą, ku
ris buvo panašesnis į kamba
rinį apsiaustą, kaip. į paltą, o 
ant galvos buvo užsimovęs ne
paprastai plačiais bryliais 
šviesiai žalios spalvos skrybė
lė-

Jo brolis kuratas irgi buvo 
tokiais pat geltonais plaukais 
ir pasižymėjo ta pačia elegan
cija, bet jo juodi drabužiai bu
vo iki smakro užsagstyti, o vei
das buvo švariai nuskustas. 
Jis, rodės, gyvdna tik dėl reli
gijos. Bet buvo žmonių, kurie 
sakė (ypač kalvis, kuris buvo 
presbiterionas), kad jis gyve
na dėl goVkos. šis kaltinimas 
buvo pagrįstas tuo. kad jį daž
nai rasdavo klūpanti ne prieš 
altorių, bet keistose vietose — 
bažnyčios rūsiuose ar galerijo
se, arba net varpinėje.

Tą valandą jis rengėsi eiti į 
bažnyčią pro kalvės kiemą, 
bet pamatęs brolį savo gilio
mis akimis žiūr&it į tą pusę. 

stabterėjo susiraukęs. Kuratas 
nė nemanė, kad pulkininkas 
domėtųsi bažnyčia. Jis galėjo 
domėtis tik kalve. Nors kalvis 
buvo puritonas ir nepriklausė 
jo parapijai, Wilfred Bohun 
buvo girdėjęs šiokių tokių kal
bų apie jo gražią ir garsią 
žmoną. Jis matė įtartingą 
žvilgsnį į kalvę, o pulkininkas 
atsistojo ir prabilo.

— Labas rytas. Wilfredai. 
— tarė jis. — Kaip geras dva
rininkas ak‘ų nesudėdamas 
stoviu savo žmonių sargyboje: 
Ketinu ^aplankyti kalvi.

Wilfrėdąs žvilgterėjo į že
mę ir atsiliepė:

— Kalvio nėra namie. Jis 
išvykęs į Greenfordą.

— Žinau, — atsakė brolis, 
tyliai juokdamasis. — dėl to ir 
noriu jį aplankyti.

— Normanai. — atsiliepė 
dvasininkas, įsmeigęs akis Į 
akmeniuką kelyje, — ar nebi
jai perkūnijos

— Ką nori pasakyti? — pa
klausė pulkininkas. — Ar me- 
tereolog ja tavo mėgiamiausia 
atliekamo laiko pramoga

— Aš noriu pasakyti, — ta
rė AVilfredas. vis nuleistomis 
akimis, — kad Dievas gali ta
ve gatvėje kur nutrenkti. Ne

jaugi apie tai niekada nepa
galvoji?

— Atsiprašau, — tarė pul
kininkas, — matau, kad tavo 
mėgiamiausia pramoga — fol
kloras.

— Aš žinau, kad tavo mė
giamiausia pramoga blevyzgo
ti, — atrėžė religingasis bro
lis, įgeltas į vienintelę savo 
opią vietą. — Bet jei nebijai 
Dievo, tai turi gero pagrindo 
žmonių bijoti.

Vyresnysis mandagiai pakė
lė antakius.

— Bijoti žmonių? — pakar
tojo jis.

— Kalvis Barnes — didžiau
sias ir stipriausias vyras ke
turiasdešimties mylių apylin
kėje, — rūsčiai atsiliepė dvasi
ninkas. — žinau, kad esi ne- 
bailus ir neištižęs, bet juk jis 
galėtų tave per sieną permes
ti.

Tai pataikė pulkininkui," nes 
tai buvo tiesa: Valandėlę pul
kininkas Bohun pastovėjo su 
gilia pašaipos išraiška. Bet 
bematant vėl atgavo savo gerą 
nuotaiką ir nusijuokė, parody
damas iš po geltonų ūsų du 
priekinius dantis.

— Tuo atveju, mano bran
gusis Wilfredai, — visai ne
rūpestingai tarė jis, — buvo 

išmintinga iš Bohunų išeiti ap
sišarvavusiam.

Ir jis nuėmė tą keistą skry
bėlę, parodydamas, kad ji iš 
vidaus plienu pamušta. Man
fredas pažino lengvą japoniš
ką ar kinietišką šalmą, nu
trauktą nuo trofėjaus, kuris 
kabėjo senojoje Bohunų gimi
nės dvaro salėje.

— Tai buvo pirma skrybėlė, 
kuri pasitaikė, — lengvapė
diškai paa škino brolis; — vi
sada artimiausia skrybėlė ir 
artimiausia moteriškė.

— Kalvis Greenforde, — 
rimtai tarė Wilfredas, — ka
da jis grįš, nežinia.

Jis pasisuko ir nuėjo į baž- 
nykią, nuleidęs galvą, žegno- 
damasis kaip žmogus, kuris 
nori nusikratyti nešvaria dva
sia. Jis norėjo užmiršti tą gru
bumą vėsioje gotiškos bažny
čios vienumoje. Bet jam įėjus 
į bažnyčią, — tą valandą ji 
paprastai būdavo tuščia, — 
greitai ant kojų atsistojo klū
panti žmogysta ir leidosi į ap
šviestą angą. Kuratas sustojo 
nustebęs. Ankstyvasis ’ maldi
ninkas buvo ne kas kitas, kaip 
bažnytkaimio idiotas, kalvio 
sūnėnes, kuriam bažnyčia vi
sai nerūpėjo. Jį risi vadino 
“Bepročiu Juze”, ir jis. rodos, 
neturėjo kito vardo. Tai buvo 
juodbruvis stiprus kerėpliš

kas berniukas, apdribusiu bal
tu veidu, tamsiais stačiais 
plaukais ir, visados išžiota bur
na. Praeinant pro kunigą, iš 
jo veršiško veido visai nebu
vo galima suprasti, ką jis da
rė ar galvojo. Iki tol niekas 
nebuvo matęs jo meldžiantis. 
Kokias maldas jis kalbėjo 
prieš valandėlę? Tikrai kokias 
nors nepaprastas.

Wilfred Bohun stovėjo vie
toje kaip įbestas, kai idiotas 
išėjo į saulės šviesą. Jis matė, 
kaip ištvirkęs brolis jį užkal
bino su kažkokiu dėdišku 
linksmumu. Paskutinis daly
kas, kurį jis-matė. buvo tai, 
kad pulkįninkas mėtė pensus 
į išsižiojusią Juzės burną. At
rodė. lyg jis rimtai nori pa
taikinti.

Asketas pradėjo melstis, 
stengdamasis maldoje atsigau
ti ir surasti naujų orinčių. Ji 
nuėjo į suolą galerijoje ir at
sidūrė po spalvotu langu. Ten 
jis ėmė mažiau galvoti apie 
pusproti su jo išblyškusiu, ne
sveiku veidu ir žuvies burna. 
Jis mažiau galvojo ir apie bro
li, kuris siautėjo lyg sulysęs 
liūtas, baisaus alkio varomas. 
Jis nėrė giliau ir giliau į šal
tas ir malonias sidabrines lan
go spalvas.

(Bus daugiau)

AXGEL.ES


imta$£uh. Avarellio Haninutno, iš kurio gavo Lietuvių dienos

VĖTRŲ NEPALAUŽTAS ĄŽUOLAS
Petro J. Montvilos jubiliejaus proga

Nedaug rasime Brooklyne 
ir apylinkėje lietuvių, kurie 
nepažinotų Petro Montvilos, ir 
gal nedaug yra tokių, kurių 
nepažinotų jis. Dar 1907 me-

- tais, atvažiavęs iš Lietuvos ir
- kiek padirbėjęs Pennsylvani- 

jos anglių kasyklose, atvyko 
čia ir visą amžių slinkiai dirbo 
siuvyklose. Nuo 1907 metu li
gi šiai dienai Petras Montvila 
yra čia tiesiog neatskiriama 
lietuviško gyvenimo ir veiklos

televizijoje
“Boosteriai” arba atgaivin

tojai yra maži transformato
riai, kurie naudojami, kai pa
veiksime katodinė lempa nu
silpsta, ir paveikslą vos tega
lima įžiūrėti;

Neseniai, prieš tuos nekal
tus transformatorius (paveiks- 
linių lempų atgaivintojus), 
amerikoniškoje mediciniškoje 
spaudoje pasirodė straipsnių, 
kad jų naudojimas televizijoje 
yra pavojingas ir kenkia žiū
rovų sveikatai. Tuo pačių rei
kalų rašė medicinos da. Al. 
Račkus Drauge lapkrič o^ -12 

^ straipsnyje “Televizija ir svei- 
kata”.

Nesigilindamas į to straips
nio ekonominius, moralinius, 
pedagoginius, bei medie ninius 
įrodinėjimus, norėčiau atkrei
pti dėmesį tik į mediko klai
dingus aiškinimus apie elek
troniką, kur taip pat pasmer- 
kamas “vargšas boosteris”— 
paveikslinių lempų atgaivinto
jas.

Dr. Al. Račkus rašo:“Tele- 
“ vizijos aparatų “receivers tu- 

bes” normaliai veikia su 15- 
000 vatų transformatorium. 
Bet dabar kaikurios dirbtuvės 
į televizijos aparatus deda 
30000 iki 40000 voltų “booste- 
rius”, kurie panašiai kaip X- 
ray gam na pavojingus gamina 
radiacijos spindulius. Toj 
gamma radiacija gal ne tik 
akis sužaloti, bet ir iššaukti 
pavojingas kraujo ir liaukų 
ligas. Ar, tokia televizijos 
“boosterio” radiacija gali bū 
ti vėžio priežastimi, tikrų duo
menų nėra, tačiau atsarga gė
dos nedaro. Nežinia, kode
valdžia leidžia naudoti “boos
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The advertisers listed below send the following Thanksgiving Day greeting to all of our readers. We recommrad them 
to you for dependable sęrvice througbout the year. Keep this page handy for future reference whenever you need any 
type of service and to remember the business men who icnaember YOU.

HYDEPARK 
RESTAURANT
998 MADISON AVEn 

New York City

RE 4-0196

Steaks * Chops - Lohsters

HAPPY THANKSGIVING

TO OUR FRIENDS AND

PATRONS EROM THE 

OFFICER & EMPLOYEES .

rhe Home National
Bank of Brockton

MAIN OFĘICE ■

BRANCH —

836 N. Main, Brockton, Mass.

18 Central Sųuare,

BRIDGEWATER

Central St. E. Bridgewater 

584 Washington SL,

WHITMAN

GRIPSHOLM

logiškas. Jo žodis visada sva
rus, nes tas žmogus žino, ką 
Kama ir ko nori.

Petras Montvūa niekad ne
turėjo gamnyoes ilgiau lamdy
ti mokyklą, bet jo sveika, gui 
išmintis, taktas ir platus vi
suomeninio darbo patyrimas 
padėjo jam susidaryti didelį 
vardą ir pasitikėjimą žmonė
se. S.uvėjų Unijoje jis, taip
sakant, neišėjo iš komitetų, terius” televizijoje.” • 
kur vis buvo renkamas atsto- Kad skaitytojas nesusidary- 
vauti darbininkų reikalus- Jį tų klaidingos nuomonės apie 

per ištisus 50 metų neaplei- taip pat matome nuolatiniu televiziją ir “boosterius”, 
dęs nei vieno reikšmingesnio Dariaus ir Girėno Komiteto noriu medikų faktus iš tech 
lietuviy vakaro ar paminė j i- nariu, jis be pertraukas yra niškos pusės patikslinti.

renkamas Pirma, joks televizijos apa-
į Amerikos Lietuvių Tarybą ratas neturi 15000 vatų trans 

ir net du kart, buvo viso di- formatoriaus. Vidutinis telev 
džiojo New Yorko Lietuvių zijos aparato galingumas, ska 
Tarybos pirmininku.

žodžiu, daug eilučių ir gal vatų galingumo kambarinei 
net puslapių reikėtų prirašyt lempai. 15000 vatų transfor 
šiame laikrašty, jei bandytum matorius netilptų į televizijos 
žmogus surašyt, ką Petras aparatą, kadangi jis užimti 
Montvila darė ir kur dalyvavo, keletą kvadratinių pėdų ir j

Bet pats Montvila apie save svoris siektų apie porą šimti 
maž.ausiai mėgsta šnekėti, svarų. Tuo tarpu visas televi- 
Pas jį nėra žodžio “aš”, yra zijos aparatas šiandien sveria 
žodis mes, mes lietuviai. Ir tarp keliolikos ir keliasde- uždraustų vadinamų “booste-

mo!
Ir dabar, kai ant jo pekių 

jau susikrovė net 70 metų 
našta, jis ir šiandien toks pats 
gyvas, energngas, veiklus ir 
savo dvasia neretai yra jau
nesnis už betkurį neveiklų 
jaunuolį. Reikia tiesiog stebė
tis jo entuziazmu. Jis ir dabar 
nei nemano sulėtinti savo vi
suomeninio darbo tempo. Te
ko kartą iš šalies stebėti, kaip 
Petras Montvila “barė” savo 
draugą, gerokai už jį jaunesnį,

tant vatais, prilygsta 400-500

374 EAST 57 ST.

N. Y. CITY

PL 94260

kodėl tas nedalyvauja lietuviš
koj veikloj. ‘Tasenau, savo ma rasti rečiausių dokumentų,

apie tą veiklą jo archyve gali- šimts svarų. rių” naudojimą, kaip kad savo 
buv0 suspenduoti Dr. 

atidirbau, tegu dabar dirba aktų, laiškų, nuotraukų, kny- technTkoje^boosterių’* su 30^ Salk antipolio skiepai.
kiti” — aiškinosi anas, bet gų, rečiausių atvirukų, lakštų,
Montvila kirto savo, kaip kir- nekalbant jau apie laiškus

dar caro laikais jam rašytus iš
Lietuvos. Tą brangią istorinę

tofoės sakyt, kad jis savo ati- medžiagą Montvila kruopščiai
Tac mirti< yra sutvarkęs, suklasifikavęs torius prijungiamas televizijo- šarvuotos taip, kad jokia radi-

. ' J* - nu<> Par"9°* ir tvarkingai sudėjęs į specia- je? nusilpsta paveikslinė acija per šarvus nepraeina!
’ liūs albumus. lempa. Jo įtakoje atgaivinama Taip pat yra pastebėta, kad

Tai labai charakteringa Didelio tai masto veikėjas, elektronų srovė paveikslinėje paveikslinė lempa, kad ir la- 
Montvilai. Čia gal ir glūdi jo Nedaug mes tokių teturime, lempoje, ir dėl to kartais at- bai mažu kiekiu, skleidžia

viU:
— Kol gyvas niekas neturi

000 iki 40,000 voltų taip pat Yra televizijos aparate da- 
nėra. Kaip pradžioje minėjau, lių, iš kurių yra pastebėtas 
L y. mažas transformatorius, silpnas gamma spindulių ra
kutis 6 voltų įtampą pakelia diavimas, bet jos yra aparato 
iki 8 voltų. Tas transforma- viduryje, ir dėl saugumo ap-

lempoje, ir dėl to kartais at- bai mažu kiekiu, skleidžia 
gaunamas pirmykštis paveiks- gamma spindulius per 6—7 
lo ryškumas. Tos rūšies tele- pėdas nuo paveikslo į priekį, 
vizijoje naudojami transfor- Del to, bet ne dėl “boosterių”, 
matoriai yra visiškai nepavo- patartina televiziją žiūrėti iš 

Ir visur jis ateina su mylinčia rinko Pedėkos Dieną. Kai jis jj. negamina jokių pavo- toliau. •
jingų gamma radiacijos spin- jejgu minima radiacija bū- 

tų tikrai pavojinga, tai pir- 
viai rUkniamp iam už nažven ’C miausia nuo jos turėtų nuken-
viai, dėkojame jam už pašven- hgų. jeigu jiebutųpavąjmgi tetevfaijos t^kat d*

svei^atai* va^<^a uč tuojau to ^ra Ta<^ nc_

nuostabios energijos ir jo jau- Tai jokių gyvenimo vėtrų Se
natvės senatvėje paslaptis. Jo palaužtas l'etuviškas ąžuolas 
metai jam nei kiek netrukdo Amerikos žemėje. Gražu, kad
plačiai reikštis. Visur jo pilna, jis savo jubiliejui švęsti pasi-

lietuvška širdimi, nuoširdžiai, dėkoja Dievui, Lietuvai ir .. .. .
dirbti, o ne griauti. Jis visada Amerikai už 70 vaisingo darbo dūlių, nežaloja akių, neiššau- 
turi savo pagrįstą* nuomohę. ir gyvenimo metų, mes, lietu- j - ......................................
Jo galvojimas aiškus, šviesus,

LAISVES VARPAS timą savo gyvenimo Lietuvai dienų dienas dirba tą darbą,
Nanjoriof Anglijos Lietuvių fa* prašome Dievo jam Ilgia- juo labiau tai negali kenkti 

žiūrovams. V. Zelonfeusių Metų! H.

perduodama
Sekmadieniais 

8 iki 850 vat ryte 

VHMJAS — P. V1UINIS

“THANKSGIVING DAYPLEDGE”

Resolve on this Thanksgitring Day 
To honor God is every way 
And then resolve on all the ręst 
You’U try your honest level best 
To bring some joy to everyone

* And not disliking anyone
For this Day means that we mušt not 
Complain about our warldly lot
Būt rather thank with all our hearts 
The blessings daūy HE imparts. . į

HOUSE OF CHAM
52ND ST. & 7TH AVĖ.

NEW YORK, N. Y.

PL 7*4470

Quality Bake Stop
• 1328—Ist -
NEW YORK CITY

• BIRTHDAY o PARTY 
o • WEDDINGS CAKES

• EUROPEAH BAKING
RE 7-0809

OPEN 24 HOURS A DAY

RIDGE DINER
69th SL, cor. 4th Avė.

Brooklyn, N. Y.
'‘The Home of 

Good Food"
A Good Place to Relax & 

Diner in Comfort at Ali Times!
SH 54691

Viennese Coach

JERICHO TURNPIKE
SYOSSET, L L N. Y. 

Thure Johanson 
Yngve Lundstrom

WAinut 1-2380

R. Emmett
Tirrell, Ine.

22 PARK PL, N. Y. C.

WO 2*1032

Out Fittors to the Sisterhood

DUFFY & QUINN

RELIGIOUS GOODS

23 E. 51st St N. Y. C.

MU 84820

Art Souvenir 
MFGCO.

ROSARY CASES 
MISSAL COVERS

GIFTITEMS
NOVELTIES IN LEATHER

AND PLASTIC

WA 5-1553

FOR THE FINEST 
irs THE ORKHNAL

Italian Hero Shop
Hava a Meal Seudwirh

RE 24629

SONJA

RESTAURANT

5414 8TH AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

UL 3-2474
t

Stockholm
’ Restaurant
151 West 51th St. 

New York City 

Cl 6-6560 

Holger Pettorsson

Club Chris
Choicest Foods, Finest Liųuers 

For Weddings, Banguoto 

Shower$ and Daaces

221—18 S. Conduit Avė.

LAURELTON, L L, N. Y.
LA 5*9815

5TH AVĖ.

NEW YORK CITY

EL 5*2100

The Federal

Association

Flatbush & Nostrand Avės .

BROKLYN, N. Y.

Insured up to $10,000.

VALLEY STREAM

PARKINN

LONG ISLAND, N. Y.

House of Buscaglia

New York City 

Farnous for

ItaUan - French Specialties

JU 2-9585

Colonial Club

Restaurant
92 PURCHASE ST. 

RYE, N. Y. 
Rye 7-0440

Mama Sorrento

107—02 OUEENS BLVD
FOREST HDLLS, L. L, N. Y.

Special Luncheons and 
Dinners

Ll 4-6273

JACOB

RUPPERTS

1639 — 3RD AVĖ.

N. Y. CITY

STEAKS & CHOPS
SEA FOOD

VINES and LIQUORS
144 E. 45th SL
OXford 7-2479

F ROM

AFRIEND

. WASHINGTON HEIGHTS

FEDERAL SAVINOS

AND LOAN ASSOCIATION

1390 SL Nichoks Avė.

AND LOAN ASSOCIATION 
«3*tt JAMAICA AVCNUC 
WOOOHAVKN, U L N. V.

(MAIN OmCK)
9 OTAMON sątJABE 

FORK8T HILLO, U L N. Y.
(BRANCH)



1957 m. iapicri&o 29, Nr M

multiple sclerosis?

Oept. L-095. Denvcr 20, Col.

HKADACHE?

parduodama

after

EVergreen 8-9794
Po SI 50 M. and Z. Collision WorksELIZABETH, N. J.

JULIUS MALDUTIS
savininkas

TALARSKI
(Nukelta i 7 psl.)

DISPLAY

lusią reputacijąare

4ūsij apsaugai, siuskite siuntinius per

10 Walnut St

PhilarfrlphiA 0, Pa.

1165 E. 71st SL1991
(Tleveland 3. Ohio

AI galės matyti. Los Aageies mieste tave padaryta pir 
moji operacija su nerege Betty 'CorstorpNne. Ji mačiusi žiburius, 
kai i smegenyse buvo suleistos plonesnės už ptamka vielelės.

6446 Michlgan Avė. 
Detrotl 10, Michtgan 

Tol TAshmore 5-7360

tipiška policinė

Sangavičius. Brighton. Mas*’.

CMnpnetie te notsd for fts «£tee> 
urtaM n muiguy reucc to sux« 
teers fkvm mest types d <head» 
aehee--- ♦nehvtfny agOMfSing SB1*
grabe. Consuit your local ehiro- 
yraetor and wrtte today for further 
farformattoa regartfing headacbes, 
ttatr cauaea and hmr they can be 
prevented and reBered. Also aak 
Jor free Steratnra regardlng otbar

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

O AR B INI M K AS 
r- ■ Ilub,.- r»--

SIINTINIV gavimas pašte patvirtinamas ir sąskaita išsiunčiama 
, LAIKE DVIDEŠIMT KETURIŲ VALANDĄ

Nekalto Prasidėjimo novena 
Dievo Motinos garbei šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioj prasi
dės lapkričio 30, šeštadieni, 
12:05 vidurdieni. Kasdien pa
mokslai ir pamaldos 12:05 va
landos angliškai, 7 vai. vak. 
angliškai ir 7:45 vai. vak. lie
tuviškai. Novenai vadovauja 
kun. A. Mažukna. MIC.

Pavaišinti amerikoniškomis ci
garetėmis, labai apsidžiaugė. -

Laiškas icongresmano kiše
nėje.

Jam esant Stalingrade, ne
žinomas asmuo' įdėjęs laišką į 
jo apsiausto kišenę tuo metu, 
kai jis buvo viešbučio valgyk
loje, o apsiaustas buvo palik
tas rūb nėj. Tą laišką pastebė
jęs tik grįždamas Lėktuvu į 
Stockholmą. Sugrįžęs Ameri
kon, laišką perdavęs atitinka
moms staigoms E tirti. (Čia 
Lipscomb visiems susirinku
siems parodęs laiško fotokopi-

Kinijoj ir vėl griže į Rusija. 
Jie atrodė išvargę ir nešvarūs.

progresuoja
Grand nėlė”. tautiniu šokiu

^eiviai daugiau padarę nei bu
vo tikėta. Kiosko vedėjas V 
Rociūnas pastebėjo, kad k os- 
ke1 knygų lentynos ištuštėjo. 
Per mčmesi parduota tiek, 
kiek paprastai 
per metus.

St. Barzdukas, 
ruomenės centro

Telefonai.
Egzektityvinė Jataiga WA 2-0100

S imtinio Dcpnrt WA 5-3455

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Hartford, Conn

—- H- Kačinskas, Brooklyn. 
New York

Po $6.00
— J: Kničlūnas, E. Millino- 

cket, Me.
Po $5.00
— Mrs. M. Waskavich, Bal- 

t more, Md, kun. J. Bucevi- 
čius, Nashua, N. H., P. Miko- 
nis, Phila., Pa., Mrs. M. Girai- 
t:s Worcester, Mass., Mrs. A. 
Luzackas C, Cambridge, Mass., 
P. Deltuva, Rockford. Dl.

Po $4.00
— J. Gaidelis, Linden, N. J., 

J. Lukoševičius, Waterbury. 
Conn., kun. A. Kučingis, Los 
.WelėsTtW.^ “

Po -3.50
— J. Mackevičius, A. Lauka- 

galis, Mrs. S. Shukis. Brook
lyn. N. Y.

Po $2.00
— P. Juškevičius, Kearny, 

N. J., Mrs. P. Skirmontiehė, 
Baltimore, Md., V. Januškevi
čius, Phila., Pa., Mrs. P. Povi
lais, Waterbury, Conn., Mrs.
M. Klinuškevičius.Phfladelphia. 
Pa., Mrs. M. Klimas, Brook
lyn, N. Y.. V. Kamantauskas, 
Norwood, Mass., H. Josuwait, 
Richmond Kili, L. I., N. Y., 
Mrs. A. Anužis, Worcestep, 
Mass.. W. MazuraTtis, zPitts- 
burgh. Pa., J. Radavičius. Det- 
roit, Mich.. H, Brazaitis, Wil- 
loughby, Ohio, K. Šidlauskas. 
Chicago. Dl., Mrs. A. Černiau
skienė, Jersey City, N. J.. F. 
Gudiškis, Waterbury, Corm., 
Conn., J. ž. Žemaitis. Nevvark,
N. J., J. Lukoševičius, Mont- 
real, Canada, dr. St. Daugėla, 
Kearny, N. J., kun. P. J. Juš- 
kaitis. Cambridge, Mass.. J. 
Bačėnas, Kearny, N. J., M.

gų. Visi platintojai globėjo 
(L. Gailiušienė), radijo vedė
jas p. Stempužis buvo apdova-

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11,. N. Y.

Kiekvienas siuntinys apdraustas vienos didžiausios apdraudos bendrovės
Mes esame vienintelė tame biznyje firma, kuri pasiūlo parodyti kiekvienam mūsų kjijentui patvirtintą 

apdraudos liudymo nuorašą.

EADDO VAIANEK JAUGTUS MB 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEUZYORKO 

lįCONN. APYLINKĖJE KU
RIS- IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE- 
TUVJŠWWE SOTYJE K. DAINOJE.

DABAR

TODAY - Drtvc Ont and See

ROMANO’S 
DeLwxe Komes

• Chicagos LB apygardai 
dabar pirmininkauja Jonas Ja
saitis. Vicepirmininkas yra: 
T. Blinstrubas, J. Švedas ir V. 
Radžius. sekretorius—A. Gint- 
neris, iždininkas — Jer. Igną- 
tonis, valdybos narvs ir spau- 
do< informacijos reikalams — 
St. Daunys.

386 M apie Avenue,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL Cllapel 6-1377

Liet. Bend- 
valdybos pir

mininkas, sveikindamas pava
dino šį darbą Eetuviškos kul
tūros žygiu. Palinkėjo mums 
siekti kilnių idealų ir nuolat 
budėti už lietuvišką žodį, iš
likti ištikimais tėvynei Lietu
vai.

Tai dienai pritaikytą eilė
raštį padeklamavo Regina La
zauskaitė.

Susirinkimo dalyviai p. Ži
linskienės buvo pąvaišinti.

Clevelando “Grandinėlė’'

LOT OWNERS
OIVN A MILLION DOLLAR BONDED 

HOME FBOM $13,500 

No Money Domu 
25-Vear 5% Mort^ages Available 

in Approved Areas 
3-Bedrooms Ranches with Full Basements 

SI 3,500 On YOUR LOT 
3-Bedrooms Bi-Levels with Attached Garaže 

S1&500 ONTOl 'R LOT
Aj. homeR completely finished—ready to movė in 50 days 
starting. Visit the model million dollar bonded home on Medinah 
dR. Drive out Route 19 (Irving Park), or Route 20 (Lake St.l.

1 Mile West oi Route 53 on Medina h Rd.

Connelly Constmction Co„ Ine.
Medinah, III.

1 Bloek to 
ST. MONICA*S PARKU 
TURĖK MOI1ELS TO 

CIIOOSF, FROM
OPEN TO INSPECTTON 

49444948-4952
N. MONTCLARE AVĖ.
Open Eyery Day 10 A. M.

to 6 P. M.
TIIEY MEST BE SEEN

Built-ln Refrigerator: Deep Frrezr: 
Oven and Range 

DRV BASEMENTS 
Ceramie TRe Ratlm with 
GtikM Shovrr Door*

Sis - 3 Bcdrooms
Mrge and Brieht on 40x125’ 
vvhh T^ridšcnning and Cvclone 
Fenco. Top Otmlity - Pr’ce. 

$29,750 to $33,750

Lee N. Romano
DRHMNER AND KTTLDER 

51*1 N. Dariem Are„ 
CHTČACO 31 TT,L.

APrtar t-sw 
A Few Comer Homesites. Available

R<X>m 10. Ellis Bldg.
409 W. Broadvay 

Rr-aton 27. MasaachuaettR
TeL UTth 1-0807 Tel. ANdrew 8-8704

noti po knygą prisiminimui, kas Antradienį.
Padėkota v:siems, kurie, prisi- Grandinėlės metinė progra- 
dėjo prie šio kilnaus darbo. ma “Pavasario žiedas” -įvyks

Mūsų globėjai džiaugėsi mū- ateinanc ais metais Clevelan- 
sų pasiektais laimėjimais. V. de. Ruoš lituanistinė mokyk.a. 
Paiūnas paminėjo, kad moks- Kartu bus Grandinėlės penke-

Laiško autorius sakosi bai
gęs aukštąjį. „ mokslą, buvęs 
karininkas antrajam Didžia
jam kare, esąs komunistų par
tijos narys (suprantama ne 
pagal įsitikinimus). Sakosi, ne- 
apkenčiąs komunizmo kaip ir 
daugumas rusų ir noi-įs prisi
dėti prie jų sunaikinimo. Siū
lėsi sueiti i kontaktą su Ame
rikos Inteligence Service, kad 
galėtų perduoti atitinkamą 
rnędžiagą. „Toliau sako, kad 
reikalinga komunizmą iškelti 
pasaulio akyse, kaip ne huma
nišką organizac’ją, pasmerku
sią žmogų visose gyvenimo sri
tyse vergo likimui.

Laiške duoda suprasti apie 
liūdną likimą buvusių britų 
diplomatų, Guy Burgės? ir Do- 
nald McLean, paminėdamas 
t’k pirmojo pavardę, kurie pa
sitarnavę Sovietams, o vėliau 
tapę nereikalingi. Šie anglu 
diplomatai pabėgę už geleži
nės uždangos, o vėliau pasiro
dę Maskvoje. “Sunku pasaky
ti. pastebėjo kongresmanas 
Lipscomb, — ar laiškas yra 
tikras ar tik slaptosios rusų 
policijos provokacija”.

Po pranešimų, kongresma
nas atsakinėjo į iškeltus klau
simus. padėkojo už jo darbų 
Įvertinimą ir pasižadėjo, kur 
tik turėsiąs nrogos, Lietuvos 
reikalus ginti. M.

y Knygnešiu keliu ._ 
Clevelaindo moksleivių atei

tininkų Maironio kuopa spalio 
mėnesį buvo paskyrusi knygų 
platinimui. Nežiūrint mokslo 
metų, darbas vyko visu spar
tumu. Moksleiviai aplankė net 
tolimiausiai gyvenančias šei
mas. (čia daug padėjo vyres
nieji nuveždami;. Lietuviškos 
radijo valandos vedėjas p. 
Stempuž s nuolat primindavo 
visiems apie knygos vajų ir 
kvietė remti lietuvišką spaudą.

Lapkrikio 17 p. Žilinskų bu
te įvyko jaunųjų knygnešį^ 
susirinkimas. Jame dalyvavo 
dvasios vadas, daug svečių ir 
net- vienas iš Romos— Romas 
Kasperavičius; mūsų globėjai: 

M. Cerebiejus, Masneth, N. Y., P- Gailiušienė, p. Žilinskienė 
kun. A. Grigaitis. Troy, N. Y„ P- Palifaas.
A. Vikrikas. St’James, N. Y., Susirinkimą atidarė kuopos
Mrs. A. Juknevičienė, Brock- pirmininkas A. Malėnas. Mal-

Stankevičius. sukalbėjo dvasios vadas grupė, savo puikiai paruoštais 
Bronz. N. Y. ^un- p- Dziegora tis. Romas šokiais pasirodė televizijoje

inas apie Sovietų Rusiją
LOS ANGELES, CAL1F

rių metų sukaktis.
Dabar sparčiai mokomasi: 

žekeli, sadutę^ našlini, jonke
lį. klumpakojį, malūną. Kitais 
metais grandinėlė numato ap
lankyti kaimynines lietuvių 
kolonjas.

Mūsų mokytojas L. Sagys 
džiaugiasi. kad Grandinėlė 
tvirtėja ir kad prisijungia 
daugiau narių. Jos administra
ciniam darbui talkina p. Kor
sakas. Ingrida Stasaitė

M.- Franceson, Mrs. Elz. Wal- 
ter, Mrs. -V. McKosky.

Mišrūs New York —- Mrs.
M. Norkevičius. Richmond 
Hill, F. Zeller, New York, Ig.

Po $1.00
Brooklyn, N. Y. — O. Da- 

n sevičius, J. Botyrius, B. Bo-

5 Neseniai grįžusiam iš Sovie
tų Rusijos Xongresmanui Gle- 
nard P. Lipscomb, dideliam 
lietuvių bičiuliui, “Ambasa- 
dor” viešbuty ląpkričio 20 d. 
buvo surengta pagerbimo va- 
kardnė, kurioje dalyvavo eilė 
Loę Angeles lietuvių organi
zacijų atstovų. Iš amerikiečių 
atsilankė iš Kalifornijos vals
tybės parlamento Seth J. John
son ir iš Los Angeles miesto 
tarybos B Bompane. Vakarie
ne pradėjo malda ir pasveiki
nimo žodį tarė lietuvių šv. Ka- 
z miero Dar. klebonas kun. J. 
A. Kučingis. pristatydamas 
kongresmanui ’ susirinkusius. 
Kongr&manyi išreikšta padė
ka už rodomą palankumą lie
tuviam ir pavergtąja! jų tė\y- 
nei.

Rusija 
valstybė.

Kongresmanas P. Lipscomb 
papasakojo savo Įspūdžius iš 
Sovietų Rusijbs, kurioje jis 
buvo keletą dienų spalio mė
nesi. Lankėsi Maskvoj, Rosto
ve rir. Stalingrade. Pasakojo
buvęs muziejuose. Maskvos
universitete, traktorių ir kom
bainų fabrikuose, sinagogoj, 
Lankęsis kaip turistas. Judėji
mo la;svės neturėjęs ir tegalė
jęs eiti kartu su specialiai pa
ruoštais palydovais. Susidaręs 
Įspūdį, kad Sovietų Rusija 
esanti tipiška policinė valsty
bė ir kad jaučiamas didelis 
trūkumas kasdienin o reikala
vimo prekių, kaip muilo, ap-’ 
rangos ir kt. Jeigu šių dalykų 
ir galima, gauti, tai eiliniam 
nekvalifikuotam darbininkui 
tiesiog neįperkama dėl aukštų 
kainų ir žemų uždarbių, žmo
nės apsirengę kukliai. Apie 
Amerikos gyvenimo patogu
mus negali nė svajoti. Kon
gresmanas buvęs nustebintas, 
kai Maskvoje jį užkalbinę ang
liška5, suminint jo pavardę ir 
titulą. Tai būta dalies ameri
kiečiu studentų, kurie lankėsi 

Kasperavičius, buvęs mūšų “01d Country Show” progra-
— J Ratkelis Mrs M Zda- k“0?08 pirmininkas, papasako- moję. Su atitinkamais šokiais

navrchis J. Peėukaitis, Broo- *o savo isPūdžilLS ’š gyvenimo supažindino A. Sagienė,. duo-
Romoje. kur jis’mokosi. dama vaizdų ir išsamų mūsų

Po svečio ' tikrai įdomaus Faudies meno apibudinimą, 
pranešimo buvo susipažinta su Grandinėlė nuolat progre- 

kas 
nors naujo. Dabar Įvesta rit
minė gimnastika, kad' šokėjai 
Įgautų daugiau gracingumo. 
Gimnastikai vadovauja A. 
Raulinaitienė. Pamokos vyksta

SIŲSDAMI DOVANŲ SIUNTINIUS | LIETUVA AB KITAS SSSB DALIS
Siųskite savo siuntinius per patikimą firmą, kuri veikia pagal sutartį su Inturistu' Maskvoje.

Mr. Maurice Rifkin, prezidentas GLOBĖ TRAVEL SERVICE tik ką grižo iš SSSR, kur vedė derybas dėl naujos su
tarties su Inturistu. Jis tyrinėjo dovanų siuntinių situaciją ir rado, ka ’ l ik? in' ar siuntinių grąžinami i JAV-bes to
dėl. kad jie būna arba netinkamai supakuoti, nekorektiškai įkainuoti. ; b: ne ir amai dokumentuoti. Todėl yra svar
bu, kad jūs reiktumėt su firma, kuri dvidešimt penkių metų patyrimu
Mūsų štabas padidintas, mūsų priemonės pagerintos, nauji skyriai atidaryti ir padaryta viskas, kad pagreitinus mums 

patikėtų siuntimų išsiuntimą.

knygų platinimo rezultatais, suoja. Nuolat įvedama
. . ,r. Buvo pam nėtos tų pavardės,beirs. A. Vizbarą. A. Jankaus- . . \ . ... ... ,. . ... . kurie daugiausia isplatmo knv-kas, M. Waicke!ioms, Miss. L. r .
Jankauskaitė. Mrs. M. Skir- 
mont, Mrs. O. Kaunienė. Mrs.

Chicago 32. Illinot.-*
Tel. LTceum 5-0900 Tel. FReemont 6-6390



^SPORTAS
BALTIMORES ŽINIOS

(Atkelta iš 5 psL)

AUTO DEALERS,

Pėreitą sekmadienį Lietuvių 
Sporto Klubo pirmoji vienuo
likė žaidė antrąsias ir paskuti
niąsias šių metų National Chal- 
lenge Cup rungtynes. Kaip ir 
buvo laukta, German - Hun- 
garians įveikė LSK 2:1 (0;l) 
ir išmušė mūsiškius iš toli- ' 
mesnių varžybų.

Puikią sekmadienio popietę 
prieš 400 žiūrovų LSK išėjo 
tokio sąstato: O’Brien; Vaitke
vičius, Mileris; Wells, Arenas. 
Stewart; Butrimas, Casey, Ro- 
bests,. Danabach, ̂ JtenKza.^ Vė- „ ; 
liau susižeidęs Wells žaidė kai
riam krašte, kur ir pasiekė 
mūsų įvartį. Pirmame kėliny
je, pavėjui, reikalai mūsiš
kiams klostėsi neblogai, bet 
antrame kėlinyje, deja,, vis
kas pasikeitė. LSK retai tepe- 
reidavo vidurio liniją. Reikia 
pirmiausia padėkoti “seniui” 
Arensui, kad vos dvejetą įvar-

^Čių tegayome. Jam gerai talki- 
ninkavo Vaitkevičius su Mile
rių. Naujai žaidę Stewart ir 
Dambach sudarė šiokią tokią 
paspirtį, tuo tarpu Robertsas 
galėtų drąsiai namie sėdėti. 
Jis ir buvo didžiausias puoli
mo stabdis. Gynimas šį kartą 
buvo visai padorus, nors Jokū
baičio vis tiek užmiršti nega
lime.

Rezervine pralaimėjo drau
giškas rungtynes su German- 
Hungarian res. 0:4. Ir čia ne 
pro šalį būtų šieš tiek dau
giau tvarkos.

Sekmadienį mūsiškiai rung
tynių neturi Išnaudodami lais
vą (Beną rengia treniruotę 2 
vai. po pietų Van Cortland 
parke. Sveikintinas reiškinys, vadovas, gyv. 431 E. 7th St., Šveikausko. Po tašką pelnijo 
nes iš oberlygos iškritimo bai- So: Boston 27, Mass. (Tel. A. Keturakis ir Jonas Starins- 
mė kas kartas vis didėja. AN8—1282) nuo lapkričio 15 kas. Cambridge Red sudorojo

d. yra FASK-to paskirtas Š. lietuvių B 4—1. šeštadieni. 
Pereitą šeštadienį, prieši- Amerikos lietuvių šachmatų lapkričio 30 d. 7 vai. vak.. So.

FTTSBURGHE tebestre&noja gatvių autobusai.

metu kalbėjo: kun. K. Puge- 
vičius, dr. C. Masaitis, dr. S. 
Ankudas, K. Bradūhas, S- Bal
čiūnas, C. Surdokas.

šiame susirinkime A. Ba
džius, kuris yra astronomijos 
mokslo mėgėjas, paskaitė> sa
vo poezijos astronominėmis te
momis. K. Bradūnas savo pri
statymo žodyje atkreipė dėme 
sį, kad A. Badžius išsiskiria iš 
v sų kitų lietuvių poetų savo 
astronominiu intelektualisti- 
niu pobūdžiu. Badžiaus poezi
ja klausytojų buvo šiltai su
tikta. -

Susirinkimas įvyko jaukioje 
Ąnkų pastogėje,' šeimiifnkam" 
pavaišinant kavute ir užkan
džiais. Sekantiems susirinki
mams sendraugius užsikvietė 
Ankudienė ir Masaitienė.

Pavykęs Balfo vakaras
Po poros ankstesnių, nekaip 

Nusisekusių vakarų, į kuriuos 
- nedaug publikos buvo ats'lan- 

kę, praėjusio šeštadienio Bal-

svarstyti mokyklos rėmimo 
klausimai ir išrinktas naujas 
komitetas, kurį dabar sudaro: 
J. Ankus, A. Diljcftas ir Jim- 
rimowski. Pažymėtina, kad 
Jimrimowski, pats būdamas 
čekų kilmės, rodo daug rūpes
čio savo vaikus išauklėti lietu
viškoje dvasioje ir gerai iš
mokyti juos jų motuos kal
bos. J. S.

CHRYSLER & PLYMOUTHS

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

J. C. OBERWAGER 

1205 Flatbush Avė. 
Brooklyn, N. Y.

BU 4-4500

■■ — ■ ............. ..

Irestmrait
324 East 57th Street, N. Y. 

Finest Swedish

Smorgasbord
LUNCHEON 
COCTAILS 

D I N N E R 
OPENEVERY DAT

KREPŠINIS

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

P. Vaitonis, Kanados šach
matų meisteris, gyv. Ham Iton, 
Ontario, mielai priėmė Massa- 
chusetts šachmatų vadovybės 
kvietimą atvykti i Bostoną. 
“Boston Sundąy Globė”, lap
kričio 24 d. ta proga rašo: 
“Povilas Vaitonis, Canadian 
Champion, intemational mas- 
ter, will give an exhibition 
under the auspice of the 
MSCA, Feb. 22, 1958.”

Karys Merkis, So. Bostono 
L. P. D-jos šachmatų klubo 
vadovas, gyv. 431 E. 7th St.,

GARDNER, MASS.

Lapkričio 17 Gardnerio lie
tuviai turėjo didelę puotą — 
kun. Donaldo Rebokaus suti
kimą. Susirinko apie 250 žmo- 

. nių^-Kiin. Betekus y ra kilęs4š 
Hanvick, Mass., neseniai į ku
nigus įšventkitas.

Petras Aukštikalnis pradėjo 
programą ir pakv.etė kleboną 
tarti porą žodžių. Worcesterio 
meno mėgėjų ratelis, vadovau
jamos Jono Beinorto, padaina
vo apie 15 dainų ir ne vienam 
išspaudė ašarą. Buvo dar de
klamacijų ir kalbų. Po to buvo 

» organizacinio _komįtetoi vado- rfo vakarą reikia skaityti viso- sveikinimai ir-vaišės. - -------
Rengėjais buvo: Nakučiai, 

Juškai, Bėkeriai, PaiTiaraus- 
kas, Panevėžys, Raižienė, 
niauskas, Višniauskienė ir 
kauskas.

Link me kun. Rebokui 
sėkmingiausiai darbuotis mū
sų tarpe. XXZ

" ** ’ w

s Eat in a good restaurant more often and—bring your famHy too Tho 
? restaurants listed below are recommended to individualu • aocietiea church 
ę groups—businees organizations—labor unions, etc., as serving exceil«nt food
ę at reasonabie prices. For the very best in all types of foods refer to this i
= column regularly.

■S_____ __________________________________

NEW BRONXWOOD INN.
CATERING TO VVEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 

Ralph and LuciUe Porco, Mgr. OL 4-2400
3821 Bronxwood Avė., 2 blocks East White Plains Road at 220 St.

vu.
CIeveland Chess Ass’n “ra- 

tingse” randame kelius lietu
vius su tokiais įvertinimais: G. 
Bartkus 1994, A. Nasvytis 
1920, F. Petraitis 1910; J. 
Staniškis 1734. 1956—1957
lygos žaidėjų sąraše “A” divi
zijoje iš 64 dalyvių — A. Na
svytis šeštuoju, surinkęs 5—2 
taškų: Industrinėje lygoje iš 
56 žaidėjų, J. Stanišk s atsi
stojo dešimtuoju su 6—1 taš
kų (nevisas rungtynes lošė).

Bostono tarpklubinėse, lie
tuvių A komanda patyrė pirmą
jį pralaimėjimą prieš Quincy 
2—3. Komandoje nebuvo Ged.

nihkui neatvykus, Lietuvių At- J*’^e rai atlikti. Publika katučių ne-
letų Klubo Krepšinio vienetas svarbos, nes iš apygardos vos 
pelnė dar vieną laimėjimą E. jįį (jyį ekįpoS tegalės žaidynė-
D. YMCA lygoje. Pasirodo, se dalyvauti rinkimas. Bus aptartas Vaito- ko pakartott
kad dabar mūsiškiai pasiliko Krepšinyje pernai nugalėto- nĮ° I Bostoną tarp-
vienintelė komanda be pralai- ju išėjo Brookly- ^miu rungtynių reikalai ir
mėjimo. šį šeštadienį LAK Jno Atletų Klubas, antroje vie- išrinkta bus nauja ŠK valdyba, 
žaidžia prieš stiprų Ridge- palikęs VVaterburio Ginta- Australija. Sydniejaus Kovo
wood vienetą, su kuriuo jau giaismetajs brooklynie- šachmatininkai laimėjo pirmą-
metų eilę kietai kovodavo. ’ " '* - ■ •*-
Rungtynių pradžia 6:45 vaL 
vak.

Apygardinės pirmenybės 
N«w Yorke

Sausio mėn. gale New Yor- 
ke bus pravestos Rytų apy
gardos krepšinio ir tinklinio 
pirmenybės. Darant atranku 
visos

keriopai pavykusiu. Nors pub
likos galėjo būti ir šį kartą 
dar daugiau, bet apie 150 Bal- 
timorės kolonijai jau yra ge
ras skaičius. Gerai pasielgė 
Balfo valdyba, kad programai 
atlikti pakvietė vietines jauną
sias meno pajėgas. Tai gera 
proga besilavinančiam jauni
mui pademonstruoti savo ta
lentus ir pažangą. Vakaro pro
gramą, po trumpos skyriaus 
pirmininkės dr. E. Armanienės 
kalbos, atliko trys pianistės G. 
Leonienės studijos mokinės: 
V. Svotelytė, R. Kudirkaitė ir 
I. Radauskaitė; baleto studijos 
mokinė A. Valaitytė ir daina
vimo besimokanti I. Protasevi- 
čiūtė. Baleto šokiams paskam
bino ir solo dainavimą palydė
jo pianistė E. Juškauskaitė- 
Bush. Visi programos dalykai 
buvo tinkamai parinkti ir ge- Hahway, Mrs. A. Stankiia, Bell-

Viš-
Ku-

kuo

DARBININKUI AUKOJO

(Atkelta iš 6 psl.) 
Margelis, Rochester, J. Lipnic- 
kas, Woodhaven, A. Verbyla, 
Richmond Hill, J. Rupšis, Am- 
sterdam, V. Stašinskas, New 
York.

New Jersey mišrūs — Miss 
O. Puronaitė, Jamesburg, A. 
Fidleris, Elizabethport, B. Bua- 
ris, Freehold, K. Žukauskienė. 
Highland Park, Mrs. P. Bo
čius, Baydnne, Mrs. V. Kovell,

mawr.(368 Broadway) šaukiamas pagaflėjo. solistei Protasevi-
metlnis sac matininkų susi- aūtei ..Pamy]ėja0 vakar" te- vaitis A 2ižas Miss E Be)s_ 

kytė.
Iš vakaro gauta apie 500 Mišrūs Penn. — Mrs. A. Bal

do!. pajamų. Taigi dar ir pel- trūnas, J. Shumila, Pitts- 
no bus palikę gražaus.

Phila., Pa. — A . Stanislo-

šeštadieninės mokyklos
burgh, Mrs. E. Shatrosky, Pa- 
tton, P. Savolskis, W. Home- 
stead, W. Mefflih. Mrs. A

Wakefield Casino
4421 White Plains Rd. Near 238 St, Bronį 70, N. Y. FA S-9222 

CATERING VVEDDINGS & BANQUETS
Fully air-conditioned. ultra modern, privalė banquetr rooms; ample 
parking facilities. Convenient to Transportation. Capacity 800.

“Let us plan your affair, the pleasure is yours, work ours” 
RALPH PORCA, Prop. ' JACK FUSARO, Mgr.

rrs 10,000 miles to hong kong būt only a few miles to 
SNUFFY’S STEAK HOUSE Speeializing in TTEAKS, SEAFOODS ant 

IZHBSTERS. Family Trade, Moderato Prices. • Park & Mountain Avė, 
Seotoh Plains, N. J. FA 2-7728.

Catholic Schools and Colleges
DUCHESNE RESIDENCE SCHOOL. 1 East 91 SL, N. Y. C. SAcra- 
mento 2-4745. Rgligious of the Sacred Heart. Mother Margret Sheo, 
Pres. 35 Students. Regular Liberal Arts course plūs specialized vo- 
cational training — Junior College training. $2100.

GEORGIAN COURT COLLEGE, Lakewood, N. J. Sisters of Mer- 
cy, Mother Marie Aana, Presid ent. Sister Mary Giovanni Dean 
250 Students. A. B. B. S. Degre es. Day and Boarding, Tuition 
$550. Board and Room $800. A ddres Secretary or phone LA- 
kewood, (N. J.) 6-0940.

Vocations

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

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

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

tėvę komitetas
Metiniam šeštadieninės mo- Griška, Donorą, Mrs. C. Ba’ 

trušaitis, Dunmore.
Waterbury, Conn. — Mrs

St. Šimanauskas, V. Urbonas

kovodavo. atrodOj bus sunkiau, jį baltiečių turnyrą, įveikę
nes jaunieji krepšininkai iš latvius ir estus, žaidė: V. Pa- 
provincijos, darydami pažangą, tašius, V. Koženiauskas, J. 
gali kartais senąjį meisterį Venclovas, J. Maščinskas, A. 

Darguž’s ir V. Rastutis. Estai 
įveikė latvius.

Tcrptautmis turnyras. Dal
ias. Texas, prasideda lapkri
čio 30 ir truks iki gruodžio Stahlberg (Švedija), L. Szabo 
16 d. Dalyvaus: Reshev ky (Vengrija). Tikimasi dar dr. 
(JAV), Gligorič (Jugsl.), Larsen Euwes ir poros Sovietų did- Let Us Arrange Your Earthl. 
(Danija), Olafsson (Islandija,

DAUGHTEBS OF ST. PAUL.

nemaloniai pasveikinti. Tinkli
nyje pernai irgi Brooklyno 

. LAK buvo laimėjimą nusine
šęs, bet Grajauskui ir Miniu
ku! pradėjus žaisti Hartfordo 

Amerikos ir Kanados Grandy, atrodo, ir meisterio 
lietuvių žaidynėms, šios pir- titulas žada ten nukeliauti.
niekybės įgauna ypatingos Aliotas

kyklos mokinių tėvų susirinki
me pranešimus padarė buv. 
tėvų komiteto pirm. Buivys. 
buv. mokyklos, vedėjas K. Pa- Uesunaitis. 
žemėnas ir jaunoji vedėja dr. , (Bus daugiau)

(Press — Radio —Cinemal
Girls, who desire to spread the word of God by writiiig, prinUng, 

illustrating and distributing Catholic Literature and are 
interested in doing sodai work. Writo for further Information to

78 Fort Place, Staten Island, N. Y.

meisterių.

MARRIAGES ARE MADE 
IN PARADISE JONO IR ANGELINOS ANDRIULIU

Reception
Complete Wedding 

>ER PERSON ........... : $7,00!!’
Includes; Coktail.

Full Course Chirken Dinner,
PATI PATIKIMIAUSIA FBMA SIŲSTI SIUNTINIUS I LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA, 

UKBAINA IB KITAS SSSB DALIS YBA
PARCELS TO RUSSIA, INC.

Brooklyn 16, N. Y. TeL: INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
PRIRMIMO PUNKTAS 

New York City, 78 Second Avc. TeL ORchard 4-1540
GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS.

9 Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos 
instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.

Galite atnešti savo siuntinius į bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai 
B persiuntimui į SSSR, čia mūsų įstaigoje peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj jums pasiun- 
u čiama sąskaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų, pačiomis Žemiausiomis kainomis. Taip, 
" kad siuntinį galite sudaryti atsilankę į mūsų įstaigą. _ _ ’

Shmttniai Hfoiunčiaini per 24 valandas nuo jų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6-7 savaites. Oro paštu siuntiniai 
nueina per 7-10 dienų.

- Siuntinių pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. Jūs gaunate per mūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą.
1 Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvienas kUjentas patarnaujamas labai skubiai. Atvy- 
k kus į įstaigą, jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant

Jūsų siuntiniai mūsų įtaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausio
ji je tvarkoje 
g Mūsų įstaiga per ilgą veiklos metų eilę i^muntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi- A _ 
r* mu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreiptis į mūsų įstaigą. jf 6 nights
| , ___ o X Moh.) Part ūme rnaay, *

PARCELS TO RUSSIA, INC. ’■ $ Saturday and Sunday. Ap-
1530 Bedford Avenue, Brooklyn 16, N. Y. 2 $ pty betwcen 6 and 8 PM į

j| ši įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai., šeštadieniais 9-4. " $ nnNNjrr t ''
g MANHATTANE PRffiMDfO PUNKTAS: 78 Second Avė, New York City, N. Y. ĮĮ | MiOAD STREET.

f Newark, New Jersey

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Wedding Cake.
..Bottlo for every 10 persons

1580 Bedfurd Avė., Gratuities atad Sales 
Tax Inclusive

HOTEL MARTINIOUE
32nd St. and B'way, N. Y. C.

PE 6-3800, Ext. 117

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūri.® jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir AngeUnos Andriuliu ir jų šeimos, Fountain, Mich.

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 
pat| geriausią sūri.

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

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
TeL TW 4-tm69-15 53rd Avenue, Maspetli, N. Y. 

VICTOR ABECCNAS
351 Park Street, New Britais, Conn. TeL BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, BalUmore, Md. TeL L 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Frospect Street, Hyde Park, Mase. TeL Hyde Park 3-3975 

GEORGE GALONAS
1466 Caniff, Detroit, Mich. TeL T. O. 6-7662

j STANLEY METRICK
| 1864 W. 47th SL, Chlcago, IR. TeL Varūs 7-8393
| JOHN SHURNA
t 5416 S®. Albany, Chica<a, IR. Tel. GrorehID 4-7783

j 4316 No. Brood SL, Phita^ P*.
ALLAN STEWART



NEW YORKAS

infor-

Liet, vyčių

Pranė Venclovienė

New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga, mirus.

reiškia gilią užuojautą jo žmonai Elizabetai ir sūnums

Vsevolodui ir Rostislavui Dobužinskiams.

3 veiksmų drama

RENGIA L B. KULTŪROS TARYBA NEW YORKE

BANGA TELEVISION

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi
VYT. BELECKAS savininku

• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

mams, elc Juozas Andriušis
Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai vak.

Woodhaven. 21, X. Y

Ambrozatienė, padedama Bu- 
rokienės, Mačiukienės, Keršie
nės, Teberienės, Tampsonie- 
nės ir Paliulyčių. Kalbą pasa
kė dr. Repšis. Klubas susirū
pinęs svetainę laikyti gražesnę 
ir pritraukti nariais daugiau 
iš jaunosios kartos. Gruodžio 
1 bus priimami nauji nariai.

parengimams, susirinki

Vasio 
užda-

Įėjimas: $2.00, studentams $1.50, moksleiviams $1.00

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

Siuntiniams j Lietuvą, Lat
viją, Estiją, Ukrainą ir Ru-

VILNONČS, ŠILKINES, 
RĖYONINĖS IR KIT. 

MEDŽIAGOS

žodžiais, “jie iškeitę mūsų lie- 
tmiskos'nuotaikos'“ darganų 
pakalnę į vylingą Kalifornijos 
saulutę”.

Ką tik iš kelionės po Euro
pą grįžęs St. Grabliauskas pa
sidalino su kįubo dalyviais 
meniškais ir komerciniais į- 
spūdžiais. Išsiskirstpta iki pa
simatymo St. Baranausko kon
certe, kuris praėjo su dideliu 
pasisekimu lapkr. 24. J. Gb.

W1NTF.R GAltDEN TAVERN Ine.

Fr. Daukantas, praleidęs 10 
mėnesių karinės tarnybos Ha
vajuose . kaip radaro specialis
tas, sugrįžo atostogų pas tė
vus — Antaną ir Emiliją Dau
kantus. Po atostogų tarnybą 
tęs Washingtone, D. C.

Povilas šleivos bažnyčios 
fondan paaukavo 3(F dol.~

FOTO STUDIJA
P. GĄUBYS, savininkas

TeL-EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojaa 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

V. Jonuškaitė
vėl pradėjo darbą savo stu

dijoje. Joje lavina balsą, moko 
interpretavimo ir vaidybos. 
Suinteresuoti gali pasiteirauti 
tel.: GL 5-0288.

87—09 Jamaica Avė.
VIrginte 7-4477

WAITKUS 
FONEBAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUb 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mesi*. 

NOTARY PUBLIC < 
__ Patarnavimą dĮes* Mirti 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to*

man skirtą rūpestį, suramini
mą, gėles, mataęs lankymą it 
kitokią paramą bei paguodą.

Stephen B rėdės J
ADVOKATAS

lių iš jo knygų “Saulėtekiai” 
ir “Baltija šaukia’^ St. ‘Sant
varas sveikino Pr. Lembertą 
specialiu eilėraščiu:

Po programos prie kavos 
klubo dalyviai parašė bendrą 
pasveikinimą šio klubo buv. 
nariams, “išemigravusiems” iš 
Bostono į Kaliforniją: buv. 
pirm. Bem. Brazdžioniui, Dm. 
Cibui ir Juozui Andriui su 
žmonomis. Antano Gustaičio

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT • NOTARY PUBLIC

LUL Kat. klubo banketas, 
įvykęs lapkričio 17, praėjo 
sėkmingai. Parengimo komisi
jai pirmininkavo D. Keršis, 
talkinant J. Tamošiūnui, P. 
Paliubiui, J. Malliauskui, P. 
Samaliui- Šeimininkavo, Ą.

Kas norėtų Įsigyti
ka:p švenčių dovaną Lietu

vos žemėlapį ir Vinco Krėvės 
raštų, abu Liet. Enciklopedi
jos leidiniai, prašomi kreiptis 
pas laikrodininką Antaną An
driuškevičių, 485 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Tėv. Leonardas Ąndriekus
išvyko į Chicagą, kur Ne

kalto Prasidėjimo parapijoje 
ves misijas.

Sol. Stasys Baranauskas
iš Chicagos atvyko aplankyti 

savo sesers. Ta proga lankėsi 
ir pranciškonų vienuolyne.

džiusiai ir visaip stiprinusiai.
Atsimainymo parapijos (Ma- 

spethe) gerb. Kunigams, ypač 
kun. Bulavui; Maspetho Lietu
vėms Seselėms Pranciškietėm; 

paslaugę- p. p. Petraičiams (Putname;

P. Samalienė buvo sunega
lavus, bet paskutiniu laiku 
tarpsta namie.

Mirė ir po gedulingų pamal
dų Nek. Prasidėjimo bažnyčioj 
buvo palaidoti šie: Elzbieta 
Tamošiūnienė ir Steponas Ža
belis. Brightone mirė Povilas 
Belekevičius, kuris palaidotas 
iš šv. Antano bažnyčios.

Karšt Patr.

ir jo šeimai), paėmusiam mano 
dukrelės globos rūpesčius.

Dr. J. Trojanienei ((ir jos 
šeimos nariams), mane gy-

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI,

VESTUVIŲ alinimai (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.

Nekalto Prasidėjimo bažny
čioj 40 valandų atlaidai prasi
dės gruodžio 6. Kleb. kun. Pr. 
Juškaitis ragina parapiečius 
gausiai dalyvauti.

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Stattoo)

Užpildomi federalinis! bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai Ir asmeninis turtas nuo ugnies ar {vairią 
rūiią atsakomybės bet pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingą atsitikimą bei ligos, kartu apmokant Ir ligoninės

atsk’ru įėjimu. Teirautis: 103 
So. 4st St.. Brooklyn 11, N.Y. 
Tel.: EV 4-5233 arba UL 8-7821

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

lems, pasiryžusioms auginti u- . • - x- .... Dėkui ir visiems tiems, ku-aukleti mano mažytę Birutėlę. ____ ._ .. ..’ ,T . .... -x i - n nų nebegaliu išvardinti, užJuozui Vilpišauskui (kartu------------------------------ —------- Ateitininkę šalpos Fondui
Išnuomojamas butas iš dvie- šiais metais nario mokestį po 

jų kambarių ir virtuvės, cen- 3 dol. sumokėjo 254 asmenys, 
traliniu apšildymu. Taip pat Fondas šiais mokslo metais
išnuomojamas kambarys su jau paskyrė 9 studentam pa

šalpos po 200 dol. Šalpos Fon
do valdytoju yra prel. J. Bal- 
kūnas.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

| TeL STagg 2-5043 į

| Matthew P. Baltas^
(BIELIAUSKAS) S

!j: FUNERAL HOMB g
M. P. BALZAS—Direktoriui S

ji: ALB. BALTRŪNAS-BALTON S
jj Reikalu Vedėjas

660 Grand Street
į Brooklyn, N. Y. į

NOTARY PUBLIC 5

Nekaltai Pradėtosios garbei 
noveną prasidėjo lapkričio 29 
ir baigsis gruodžio 7. Rytais 
ir vakarais pamokslus sakys 
kun. Vincentas Endriūnas, 
SDB. Novenos paskutinės trys 
dienos sutampa su 40 valandų 
atlaidais. Rytais pamaldos 8 
vai, vakarais iškilmingi miš-

dktelis pasirinkimas, sp 
daliai žema kaina 

Užeikit i-
ALFA Fabrics

144 Orchard St^
N. Y. C

Atdara iki 7 vai. popiet 
GR 3-0270

Krepus pas 

Juozas Andriušis

BARASEVIčIUS Ir SCNUI 
F U N EBA L UOM »

254 W. Broadway 
South Boston. Mana.

JOSEPH RARACEVlCIUt
Laidotuvių Direktorių*
TeL ANdrew 8-2390

TeL: VI ė>2164
po 6 tai vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

JAPOTUKft naktiniuos dra- 
bo0u«M. B rftbu parodau New 
Tarka.

Baigdama šios žemės kelio
nę, noriu pareikšti giliausią 
dėkingumą savo giminėms ir 
bičiuliams, kurie manęs nepa
miršo sunkioje ligoje ir savo 
rūpestingumu bei 
mis lengvina ir giedrina pas- Gražuliams, Svetakomš, Ne- 
kutines mano gyvenimo die- mickams, Rajackams, Vitkams 
nas. , Varnams, Balčiūnams, Petrai

Ypatinga mano padėka pri- Svetkai. Kapašinskienei, G. 
klauso šv. Marijos Nekalto Alksninienei, Gardvilenei, Jonas Masalskis, ilgametis 
Prasidėjimo (Putname) Sese- Vaišnoraitei Cambridge gyventojas, mirė ir

lapkričio 23 palaidotas iš Nek. 
Prasidėjimo bažnyčios šv. My
kolo kapuose.

, linuomojami 4 kambariai, 
šildomi gazu; yra šiltas van
duo. Nuoma $23.00. Galima 
apžiūrėti vakarais 307 So. 3rd 
St. Brooklyn, N. Y. Tel.: 
ST 2-2240.

Petro ir Irenos purinų duktė
pakrikštyta Debros - Onos var-
dais. Vietinis J William J. Drake-

mininkas J. Gimbutas pasvei
kino nesenai 60 m. amžiaus 
sulaukusį poetą ir teisininką 
Praną Lembertą. Režisorė Al. 
Gusta’tienė ir aktorė Z. Za- 
rafnkaitė paskaitė jubiliato ei-

„ Bostono lietuvių Kultūros 
Klube lapkr. 23 muzikas Iz. 
Vasyliūnas kalbėjo apie lietu
vių liaud ės dainas. Jis pabrė
žė, kad mūsų dainos yra labai 
senas kultūros paminklas ir 
dar tebegyvas turtas, siekiąs 
ne šimtus, bet tūkstančius 
metų. Tai kūryba anų Ibikų, 
kai lietuviai žemdirbiai nebu
vo dar paveikti civilizacijos.

Kultyvuodami liaudies dai
nas — stengdamiesi jas at
spausdinti ir moksliškai ištir
ti, mes neturime jomis ir pasi
tenkinti. Reikalinga muzikinės 
kultūros, naujos kūrybos. 
Liaudies kūryba gali būti pa
grindu naujam rūmui.

Prelegentas niūniuodamas 
pademonstravo keletą labai se
noviškų gražių melodijų. Klubo 
diskusijose dalyvavo Ant. Ma
žiulis, dr. Pr. Galinis, St. San
tvaras, J. Strazdas, dr. M. 

valdybų suvažiavimas, kur iš- H Gimbutienė.
diskutuota veiklos aktualieji mus .^edų šoklus abiejose Sus:rinkimo pradžioje pir- 
uždaviniai. Vakare buvo links- ApjeKk.mo salese
mavakaris. Skautai akademikai ®ol“ams Joe Thomas or' 
posėdžiavo Patio’s Klube. kestras-

Už a. a. Iranu V. Pinkų 
ir kitus buvusius šv. Leo

nardo parapijos vikarus bei 
kleboną bus atlaikytos gedu
lingos pamaldos gruodžio 7 
šv Leonardo bažnyčioje. Pra
šomi g minės ir pažįstami at
silankyti.

Studentų banketo dalyviams
Dėl ypatingo susidomėjimo 

studentų banketu, rengėjai 
buvd priversti pasirūpinti di
desnėmis patalpomis. Praneša
ma, kad yra gauta iškilmin
gas Statlerio viešbučio Geor- 
gian lS)omr Ryšium-su-š.uo sa
lės pakeitimu brhketo pradžia 
atkeliama į 7.*30 vaL vakaro. 
Prašome nevėluoti, nes banke
tas bus pradėtas laiku. Bilie
tus įsigiję dėl vietos rezerva
cijos skambina V. Ramanaus
kui VI 6-0041. Visi bilietai 
jau išparduoti

Liet. Stud. Sąjungos 
metinis suvažiavimas vyksta 

šį savaitgalį Statlerio viešbu
tyje New Yorke. Šį penktadie
nį vyks posėdžiai viešbutyje, 
vakare susipažinimo vakaras 
Piliečių Klube Brooklyne. šeš
tadienį posėdžiai ir vakare — 
banketas viešbutyje. Bakikete 
bus ir meninė dalis. Šokiams 
gros Bruno’s Continental or
kestras. Sekmadienį — pamal
dos Apreiškimo parapijos baž
nyčioje 11 vai. Pamokslą sako 
Tėv. Modestas Stepaitis. Po 
pamaldų, 12:15 Apreiškimo 
parapijos salėje dr. A. 
paskaita ir suvažiavimo 
rymas.

Kas nori smulkesnį 
macijų apie suvažiavimą, gali 
kreiptis pas R. Keži, 130 Hen- 
drix St., Brooklyn, tel. AP— 

prasidėjo studentų suvažia 7-3244.
vimas. Angelų Karalienės pa
rapijos salėje vakar ivyko . . .j - e ■ „ 41 kuopa kaip ir kasinėtai,Stud. Ateitininkų Sąjungos x . . J ____ ♦ j- •ta p ir šiemet reftigia tradici-

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU
SIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

Didžiojo N«w Yorko Balto 
vajus jau rieda/ Ar Tavo au
ka jau atriedėjo?

Salomėja Sližienė,
gyv. 1738 Green Avė., Rid- 

gewood, mirė lapkričio 25, Pa
šarvota Stenger laidojimo į-, 
staigoje 289 St. Nicolas Avė: 
Laidojama penktadienį iš šv. 
Brigitos bažnyčios 9:30 vai.

N. Y. Liet Daifainkų 7
Sąjunga gruodžio 7—14 d. 

d. rengia savo kūrinių parodą 
Liet. Piliečų Klubo salėje, 
Brooklyme. Parodoje bus iš
statyta apie 12 dailininkų kū
riniai

37 Sberidan A ve. 
Brooklyn 8, N. N.
Iki. APpiegata 7-70®


