
VEIKSNIAI POSĖDŽIAVO

10 CENTŲ

INICIATYVA TEBĖRA VIS DAR CHRUŠČIOVO RANKOSE?

STUDENTIŠKOS IŠDAIGOS

EUROPOS VIENYBĖ AR VAKARŲ SKILIMAS?

Didžiausias bombonešis sudužo HIROSHIMOS MERGINOS

» valstybių 
•ė ir sveiki-

Kova dėl Islandijos

Automobilis po vieną dolerį
Fordas 1957 laidos savo aš

tuonis automobilius pardavė 
valstybės departamentui po 
vieną dolerį, kad departamen
tas persiųstų juos naudotis 
departamento pareigūnam 
Maskvoje. Fordas norėjo, kad 
sovietai pamatytų, kokia yra 
Amerikos automobilių gamy-

Ar Europa imsis iniciatyvos 
apsijungti — tenka abejoti. 
Patirtis rodė, kad Europos vie
nybės idėja buvo gyvesnė tuo
jau po karo. Juo daugiau lai
ko nuo tada praėjo, juo labiiu 
blėso ir Europos vienybės idė
ja. šiandien jau ir vadinamo
ji Europos taryba niekam ne
bekelia dėmesio. Nors sudary
ta Europos karinė sąjunga, bet 
jos reikšmė tik popierinė.

Tokioje padėtyje iš naujo 
keliama Europos jungtinių 
valstybių idėja gali btttt palai
kyta ne tiek pajust w Euupoa 
vienybės, kiek pajusto Vaka
rų vienybės irimo lenkta.

EUROPA TURI LIAUTIS 
BUVUS AMERIKOS 

AITVARO UODEGA”

Lietuvių veiksnių konferen
cija, įvykusi Washingtone 1956 
rugsėjo 29—30, paskelbė to
kią rezoliuciją —komunika-

UŽ KĄ ATLEIDO GYDYTOJĄ
Monticello, Fla., gydytoja 

Debora Coggins buvo atleista 
iŠ tarnybos Jefferson apskri
tyje, nes Ji drauge su “spalvo
taisiais” pavalgė. Tuo ji nete
kusi pagarbos gyventojų tar
pe ir tarnybai netinkanti. 
Taip jai paaiškino sveikatos 
apskrities komisijoje.

Adenauerio iniciatyvoje yra 
nauja tai, kad jis išeina iš 
Europos interesų, nebe iš Va
karų ar Amerikos interesų. 
Lig šiol jis buvo laikomas uo
liausiu Amerikos politikos 
vykdytoju Europoje. Lig šiol 
buvo dvi didžiosios jėgos: Ry
tai ir Vakarai, ir Europa bu
vo toje antrojoje. Dabar ki
taip. Kad Amerikos interesai 
nesutampa su Europos intere
sais ir kad Europa savim turi

RAYMOND A KEARNY. miręs 
Brooklyno vysis, augziliaras.

Geros atostogos
Amerikietis Beit yra tar

nautojas Saudi Arabijos naf
tos bendrovėje. Jis gavo 3 mė
nesius atostogų ir su šeima 
nusprendė aplankyti savo Chi- 
cagą. Pakeliui jis vos vos išsi
gelbėjo iš skęstančio laivo, nes 
plaukė “Andrea Dona”. New 
Yorke turėjo gelbėtis iš gais
ro, nes viešbutis, kuriame jis 
buvo apsistojęs, užsidegė. Kai 
grįžo atgal į tarnybą, viršum 
Atlanto turėjo iššokti iš lėktu
vo su parašiutų... Po tokio ma
lonumo per kitas atostogas jis 
sakėsi eisiąs į Chicagą jau pės
čias.

jas, kurios pasireiškia tarp
tautinėje politikoje, konferen
cija numatė gyvą reikalą su
stiprinti ir išplėsti Lietuvos 
laisvinimo darbą visuose kraš
tuose. Visur, kur gyvena gau
singesnė lietuvių išeivija, ji 
turėtų stengtis laimėti savo 
gyvenamojo krašto vyriausy
bės ir tautos palankumą ir 
paramą tam, kad Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas 
būtų pripažintas būtina pasto
vios laikos sąlyga.

Konferencija pritarė suma
nymui Lietuvos bylą suakty
vinti, keliant ją tarptautinėse 
institucijose. Mūsų išeivijos 
aktyvus dalyvavimas laisvini
mo darbe laikomas didelės 
reikšmės.

Konferencija kviečia dos
niai remti Lietuvos laisvinimo 
daibą lėšomis.

Konferencija vyko vienin
ga ir darbinga nuolaika.

Iš Mount Sihai ligoninės 
spalio 1 paleistos 13 merginų 
japonių, kurių veidai buvo su
žaloti nuo atominės bombos 
sprogimo Hiroshimoje. Jas bu
vo į čia atgabentos 1955. Čia 
jos buvo gydomos, ir daromos 
jų veidam plastinės operaci
jos. Viso buvo 25 merginos. 
Jom padaryta buvo 140 ope
racijų. Dalis buvo paleista rūpintis, Adenaueris labiau- 
anksčiau. Po poros savaičių šiai pajuto iš Amerikos politi- 
jos išvyks namo. kos. kuri sukliudė Vokietijos

Pasaulio politikoje yra trys 
įvykiai, kurie patraukia dau
giau dėmesio. Tai Tito kelionė 
į Krymą, Sueso kanalo ginčas 
ir jungtinės Europos valsty
bių idėja. Į juos visus savo pa
žiūras išdėstė valst. sekr. J. F. 
Dulles spaudos konferencijoje 
spalio 2.

Dulles tiki, kad
Sovietuose vyksta kova dėl re
žimo satelituose ir kad Jugo
slavijos Tito stoja už satelitų 
didesnį nepriklausomumą.

Dulles patarė prezidentui 
nenutraukti Jugoslavijai pini
ginės paramos.

Valstybės sekretorius pripa
žino, kad
Sueso klausimu Amerikos,

Lajoje ir Af- 
politika ne
su Anglijos

pavardę skelbti
Pabėgusioji profesorė buvo 

laive “Pobieda”, kuriuo kelia
vo sovietų turistai po vakarų 
Europą. Jame buvo ir apie de
šimt lietuvių. Laivas jau grįžo 
atgal. Matyt, profesorei susi
darė tokios sąlygos, kad ji ži
nojo, jog grįžus su ja bus 
griežtai atsiskaityta, nes visus 
jų žingsnius kelionėje sekė ru
sų MVD akis. ‘

Claremont, Calif., aukšto
sios mokyklos studentai kas
met iškrečia kokią išdaigą an
tro semestro studentų pirmi
ninkui. Paprastai jį nutemp
davo ant kalno, nuskusdavo 
galvą, išrengdavo ir palikda
vo jį su alaus statinaite, šie
met jie nakčia Įsiveržė į jo bu
tą, nutempė į aerodromą, 
įspraudė į saują bilietą Į viena 
galą, pridėjo dar 4 dolerius ir 
išleido. Studentas atsidūrė 
New Yorke. Už gautus 4 dol. 
dar galėjo telegrafuoti drau
gam, kad atsiųstų pinigų su
grįžti.

Konferencija svarstė arti
miausius laisvinimo uždavi
nius. Buvo išdiskutuota tarp
tautine politikos konjunktūra 
ir laisvinimo sąlygos. Atsižvel
giant į tam tikras tendenci-

VOKIETIJA IŠTESĖS
Vokietijos vyriausybė pra

nešė N a to vyriausiam štabui, 
kad prisiimtą pareigą suorga
nizuoti 500,000 kariuomenės ji 
ištesės.

Velionis buvo pasižymėjęs 
teisininkas, geras administra
torius. Kai 1935 m. jį Įšven
tino vyskupu, jis buvo pasau
lio jauniausias vyskupas, tu
rėjęs tik 32 metus.

Gimęs Jersey City, baigęs 
Holy Cross kolegiją, Romoje 
studijavo teologiją, 1927 m. 
gavo teologijos doktoratą, to
liau studijas tęsė Washingto- 
ne, D. C. ir 1929 gavo teisių 
doktoratą. Nuo tada pradėjo 
dirbti Brooklyno vyskupijos 
kurijoje, buvo vicekancleris, 
nuo 1930 m. kancleris, o nuo 
1935 m. vasario 25 vyskupas 
pagelbininkas. 1945 m. gavo 
mokslų garbės doktoratą iš šv. 
Jono universiteto.

Velionis vyskupas ypač bu
vo geras tremtiniam, suprato 
jų reikalus, nemaža padėjo 
lietuviam kunigam. Įsikuriant 
pranciškonam Brooklyne, pa
rodė daug rūpestingumo, nuo
širdumo. Jis pats ir šventino 
dabartinį pranciškonų vie
nuolyną ir Darbininko spaus
tuvę 1951 rudenį.

Vliko prezidiumui susitarus 
su ALT vykdomuoju komite
tu, š.m. rugsėjo 29—30 d.d. 
buvo sukviesta Washingtone 
lietuvių veiksnių konferenci
ja. Joje dalyvavo ministeris P. 
Žadeikis. ALT vykdomojo ko
miteto nariai —L. šimutis, 
dr. P. Grigaitis ir M. Vaidyla, 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
prezidiumo nariai — V. Sidzi
kauskas, dr. A. Trimakas ir 
K. Bielinis, ir Vliko prezidiu
mo nariai — J. Matulionis, 
prof. J. Kaminskas ir H. Bla- 
zas.

Islandijos ministeris Wa- 
shingtone tariasi su valstybės 
departamentu dėl Amerikos 
įgulų pašalinimo iš Islandi
jos. Tų Įgulų ten viso tik 4,500 
vyrų. Ir vietos gyve n tojams iš 
jų uždarbis geras. Tačiau po
litika yra komunistų, socia
listų rankose, o jiems svarbiau 
politika. Politika stumia juos 
nuo Amerikos ir Anglijos Į 
Maskvą. Labiausiai pastūmė
jo Anglija, kuri suvaržė Islan
dijos žuviai rinkas. Tai buvo 
anglų represijos už tai, kad 
Islandija uždraudė Anglijos 
žvejam žvejoti Islandijos van- 
dęnyse.~Tada pasisiūlė su pa
galba Maskva ir pasirašė su
tartį daugiau Islandijos žuvies 
nupirkti.

Dabar lankėsi Islandijoje ir 
Kanados užs. reik, ministeris 
Pearson, nes Kanada taip pat 
susirūpinusi saugumu, kuris 
atsidurs pavojuje Maskvai įsi
galėjus Islandijoje.

PANEIGS KARIUOMENĖS 
MAŽINIMĄ

Valstybės pasekretorius R. 
D. Murphy, kuris dabar lan
kosi Vokietijoje, pareiškė, kad 
Amerikos kariuomenė Europo
je nebus mažinama. Jam pats 
adm. Radfordas, vyriausias 
jungtinio štabo viršininkas, 
pareiškęs, jog tas planas esan
ti gryna fantazija.

PAVERGTŲ JUNGTINIŲ 
DELEGACIJA P. AMERIKOJ

Pavergtų Jungtinių Tautų 
delegacija dabar lanko Pietų 
Ameriką. Joje yra pirminin
kas dr. Masens, kuris lanko ir 
lietuviškas kolonijas, nes mo
ka gerai lietuviškai, rumunas 
K. Visoianu ir lenkas S. Kor- 
bonski. Urugvajuje juos pri
ėmė užsienio reikalų ministe
ris Francisco Gamarra, kuris 
savo pareiškime užtikrino, kad 
Urugvajus parems Pavergtų 
Jungtinių Tautų bylą Jungti
nėse Tautose.

Anglijos, Prancūzijos nuomo
nės skiriasi

Angliją ir Prancūziją pava
dino kolonialinė^ imperijom, 
o Amerika nėra'tokia. Kolo
nializmo reikalu 
frikoje Amerikos 
gali visai sutapt 
ir Prancūzijos politika. Ame
rika paveikusi į Angliją ir 
Prancūziją, kad Sueso klausi
mu nevartotų jėgos, .nes tada 
laisvojo pasaulio opinija nusi
kreiptų prieš Vakarus.

Vokietijos kanclerio Aden
auerio iškeltai Į 
jungtinių E 
idėjai Dulles 
no.

Pažiūrėjo palankiai į “tre
čios jėgos” susidarymą, nes ti
ki, kad toji jėga nebus neut
rali komunizmui. Jeigu Sueso 
krizė paskatins Europą susi
jungti, tai bus laimėjimas, nes 
be susijungimo Europos liki
mas galįs būti liūdnas.

kariuomenės paruošimą. Ade
naueris kaltino už tai įsak
miai adm. Radfordo planą su
mažinti Amerikos kariuomenę 
Europoje. Nors dabar Ameri
ka pareiškė nemažinsianti sa
vo kariuomenės, bet šis pa
reiškimas jau pavėlintas, ir 
padėties nep.taisys. Skelbi
mas ir vėl atšaukimas dar la
biau verčia nepasitikėti.

Prancūzai jau seniai nepa
tenkinti' Amerikos politika, 
ypačiai dėl arabų, dėl Indoki- 
nijos. Socialistas Philips jau 
seniai aiškino, kad Prancūzi
ja turinti virsti “trečia jėga” 
ir ”švelninti” santykius tarp 
Sovietų ir Amerikos.

Nuošaliausiai stovėjo nuo 
Europos susifederavimo, apsa- 
jungimo, Anglija. Ji nenorėjo 
sieti savo likimo su Europos 
kontinentu. Ji buvo ištikima 
Amerikos - Anglijos sąjungaL

Bet šiandien ir Anglija ap
kartus dėl Amerikos politikos 
Sueso reikalu. Keliais atvejais 
ji pareiškė jau esanti vienin
ga su Prancūzija. Taigi Angli
ja ima jaustis susijusi labiau 
su kontinento likimu. Tokia 
padėtis verstų ir Angliją pa
lankiau žiūrėti Į Europos 
jungtines tautas.

susijungti į “trecią jėgą” ir 
vadintis “neutraliųjų” vardu. 
Ta trečioji jėga jau įvykęs 
faktas. Tiesa, tai nėra karinė 
jėga, tik politinė. Tačiau jau 
pasitaiko, kad politinėje are
noje, Jungt. Tautose jos bal
sas jau sukliudo Vakarų pla
nus.

Antra, Vakarų bloke, ku
riam vadovauja Amerika, 
Adenaueris nustoja matęs in
teresų bendrumą. Jis teigia 
jau, kad Amerikos ir Europos 
reikalai ne visada sutampa ir 
kad
“Europa turi liautis buvus 
Amerikos popierinio aitvaro 
uodega”.

Europa turinti virsti atskira 
jėga, kuri pajėgtų apginti sa
vo interesus.

Apie jungtines Europos val
stybes kalbėdamas, Adenaue
ris turi galvoje 7 valstybes — 
Belgiją, Liuksemburgą, Itali
ją, Olandiją. Prancūziją, Vo
kietiją. kurios yra sudariusios 
karinę sąjungą. Bet tame blo
ke turi būti taip pat ir Angli-

sos tos rūšies žinios tebero- 
do tiek, kad Sovietuose eina 
ginčas dėl to pagrindinio 
klausimo — rodyti daugiau 
“liberalizacijos” ar sustiprinti 
Maskvos centrinės valdžios 
įtaką.

Maskvos spauda tuo tarpu 
sustiprino akciją prieš Stali
ną ir jo sekėjus. Tai būtų 
ženklas, kad. Chruščiovas to
liau laikosi savo linijos.

Pasitrauks?
Iš Europos ateina du nauji 

papildomi aiškinimai apie Ti
to kelionę į Jaltą. Jugoslavi
jos komunistiniai šaltiniai 
skelbia, kad Sovietų partijos 
bosas Chruščiovas kvietęs Titą 
prijungti Jugoslavijos komu
nistų partiją prie naujo kom- 
informo, Eurags komunisti
nių partijų ^^ingos. Tai tu
rėtų sustiprinti komunistinę 
vienybę. Esą Titas nesutikęs.

Austrijos laikraštis „“Die 
Presse” paskelbė, kad Titas ir 
Vengrijos kom. partijos bosas 
Erno Geroe buvo reikalingi ry
šium su planuojamu sovietų 
kariuomenės atitraukimu iš 
Rumunijos ir Vengrijos. Anks
čiau, kol Austrija buvo oku
puota, Sovietai teisinosi, kad 
jų kariuomenės Rumunijoje ir 
Vengrijoje reikalingos priėji
mui prie Austrijos apsaugoti. 
Dabar tas reikalas atkrito. 
Sovietai planuoją savo kariuo
menę atitraukti. - Tuo tarpu 
tai sunkiai patikima. Bet vi-

ADM. DOENITZĄ PALEIDO
Vokietijos admirolą Kari 

Doenitzą spalio 1 paleido iš 
kalėjimo rytų Berlyne. Jis bu
vo nuteistas Nuemberge 10 
metų. Hitleriui nusižudžius, 
Doenitzas buvo laikinai per
ėmęs Vokietijos vyriausią val
džią. Paleistas atsisakė ką 
nors spaudai pareikšti. Jo rei
kalas dabar tylėti. Jam 65 me
tai. Nacinis Vokietijos elemen
tas tikėjosi, kad Doenitzas ims 
jiems vadovauti. Karo metu 
jis vadovavo vokiečių povan
deniniam laivam.

Brooklyno vysk.
R. A. Kearney mirė

Spalio 1 naktį širdies ata
ka mirė Brooklyno vyskupas 
pagelbininkas Raymond A- 
Kearney, turėjęs tik 54 m. am
žiaus. •

NYT korespondentas iš 
Stockholmo pranešė, kad per
eitos savaitės gale švedų po
licijai prisistatė moteris, pasi
sakė pabėgusi iš Sovietų laivo 
febeda ir paprašė azylio.

Pabėgėlė sakosi esanti 35 
metų, geografijos ir politinės 
ekonomijos profesorius Vil
niuje. Pabėgusi, nes negalėju
si pakelti prievartos; komuni
stiniame režime nėra asmeni
nės nei akademinės laisvės.

Kol tebeeina svarstymas dėl 
jos prašymo suteikti azylį, po
licijos pareigūnas atsisakė jos

DIDŽIAUSIAS SPRAUSMI- 
NIS LĖKTUVAS SUDEGĖ

Anglijos sprausminis bom
bonešis, didžiausias pasaulyje, 
grįžo iš Australijos į Londoną 
ir dėl miglų nepataikė nusi
leisti į aerodromo taką. Lėk
tuvas sudužo ir sudegė. Lakū
nas ir jo pavaduotojo sėdynė
je buvęs aviacijos admirolas 
automatiškai buvo išmesti su 
sėdynėm Į viršų ir nukrito lai-

Europos vienybė turėjo tris 
didžiuosius šalininkus — Ita
lijos de Gasperi, Prancūzijos 
Schumaną ir Vokietijos Aden- 
auerį. Bet paskutiniu laiku 
Adenaueris prašneko apie Eu
ropos vienybę — apie Europos 
jungtines valstybes naujais 
argumentais.

Viena, Adenaueris mato, kad 
šalia Rytų ir Vakarų galybių 
šiandien jau iškyla Azijos ir 
Afrikos galybės, kurios .nori

MII
v-

minga!. Kiti keturi įgulos na
riai žuvo liepsnose.

Nelaimė įvyko akyse minios, 
kuri buvo susirinkus pažiūrė
ti to milžino, grįžtančio iš 
Australijos, žiūrėjo taip pat 
sovietų baleto trupė, kuri tuo 
pat metu buvo atvykus gast
roliuoti Į Londoną.

• Anglijoje darbo partijoje 
iždo valdytojo vietą laimėjo 
prokomunistinis Bevan.

namų draugu. Bet per tą 
draugą pasitaikfo kartais ir 
nelaimių. Chatam, N. J., Mrs. 
Meyer aplankė staiga jos mo
tina. Kai viešnia lipo laipte
liais su daiktais abiejose ran
kose, šoko prie jos iš džiaugs
mo šuo, palindo po kojom, 
moteris susipainiojo, parvirto, 
prasiskėlė pakaušį ir tuojau 
mirė.

Kita istorija su šunim Den- 
ville. Vienuolikos metų vaiki
nas žaidė netoli traukinio su 
draugu. Staiga pamatė, kaip 
jo šuo puolėsi į einantį trau
kinį. Vaikinas pašoko, puolėsi 
šuns gelbėti. Jį sugriebė ir at
metė nuo traukinio, bet pats 
jau po traukiniu pakliuvo.
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pasak jų, teorijos. Teorijų ver
tę tegali patikrinti tik gręži-

Octobcr 6 is Ncvspaperboy Day. And I’m 
glad to join with millions of other Amcricans 
in saluting our 500,000 ncwspapcrboys.
The Treasury has special reason to thank 
these young businessmen in this 15th aimi- 
versary year of U. S. Savings Bonds. Ever 
since 1941. when thcy first volunteered to 
hetp sėli Savings Štampą and Senes E 
Bonds, they have consistently and effcctively 
supported this patriotic thrift program. To
day, thousands of newspaperboys are invest- 
ing pert of their eamings each weck in 
education and other worth-while guote.
To ttesc thrifty and patriotic young citizens, 
and to the circulation managcrs who guidc 
them. the Treasury scnds thanks and con- 
gratulations for a job wdl done.

kitų respublikų, ypač dirban
čių žvejybos pramonėje. Todėl 
palyginti su Kaunu miestas tu
ri kitokį atspalvį- Nuo Klaipė
dos asfalto kelias eina į Palan
gą. Reta kur pakeliui bepama- 
tysi pastatus, daug kur žymu 
karo pėdsakai — apkasai, bun
keriai.

Bendros nuotaikos koncesi
jom nepalankios. kupletus 

kitu du 
su Pap- 

Dvariono

kadangi jie gali būti svari jėga rinkiniuose

> Islandijos užs reikalų mi- 
nistcris Jonsson atvyko Į Wa- 
shingtoną tart's dėl Amerikos 
Įgulų iškraustymo. Valdžioje 
koaliciją sudaro socialistai, ko
munistai ir progresyviai.

žalia,nes daž- 
tiesa, kliudo

• Baltieji Rūmai numato 
duoti ir toliau pinigus Titui, 
nors jis dar labiau suartėtų su 
Maskva.

SAVINGS ACCOl'NTS 
INV1TED

SAVINOS BANK
Incorponted T 1M0

Reikalauja sintaksės
sieksniniu straipsniu “Tieso

je” J. Kebelka, skųsdamasis, 
kad ši sritis tebėra labiausiai 
apleista lietuvių kalbos moks
lo sritis

Katalikai lig šiol vertinami 
ne kaip organizuota politinė 
jėga, bet daugiau kaip medžia
ga, kuri gali sustiprinti vieną 
ar antrą didžiąją partiją.

to Argeb- 
tinos naftns -šaltmiai siivalstv- 
binti. Chijėj ir Brazilijoje vals
tybė turi monopoli. Aiškinama, 
kad Brazilijoje ir prezidentas 
Vargas nusižudė, nenutikdamas 
su koncesijų atidavimu Ame
rikos kapitalui. Chilė daliai sa
vo naftos ieško koncesininko, 
dalį pasiryžus pati eksploatuo-

Prezidentas Eisenhoweris į 
vyriausiąjį teismą paskyrė

Willčam Joseph Brennan jr., 
teisėją iš New Jersey valsty

bės vyriausiojo teismo- Apie 
naują paskyrimą spauda praš
neko iš tos pusės, iš kurios 
Amerikoje paprastai vengiama 
kalbėti .Vengiama teirautis 
kandidato tai ar kitar ■ vietai, 
kokios jis religijos. Amerikos 
konstitucijai visi yra lygūs, ir 
laikoma diskriminacija, jeigu 
dėl religijos daromos žmogui 
tam tikros kliūtys. Bet spauda 
kaip tik dabar prašneko, kad

suvežti javus, kurių, šiemet 
kiek daugiau užderėjo. Gražūs 
linai, šakniavaisiai. Palyginti 
sū tuo, kas buvo prieš penke- 
ris metus, daug kas pasikeitė 
Nemaža matyti kukurūzų, ku
rie šiemet dėl šaltų naktų 
daug kur auga sunkokai- Pei- 
saže vis dažnėja ilgi pastatai ir 
daržinės — tai gyvulių far- 
mos, raguočių, kai kur paukš
tides. Gyvulių matyti daugiau. 
Tuo tarpu gerokai trūksta or
ganinių ir mineralinių trąšų, 
tai derliai ne visur pakenčiami. 
Daroma įvairių pastangų, mi
neralines trąšas durpėm, kal
kinant rūgščias dirvas, sausi
nant šlapias dirvas, draskant 
krūmynus į dirvonus. Karo su
griauti miesteliai — Raseiniai, 
Gargždai atstatomi- Klaipėdos 
krašte tebėra žymūs karo meto 
sunaikinimai. Dabar laukų 
dauguma apdirbta. Matyti irgi 
nemaža gyvulių- Statomi nauji 
trobesiai, čia numatoma plėsti 
gyvulininkystę . ir pievų ūkį. 
Pats Klaipėdos miestas gero
kai atsistatęs, nors plačiau ap
žiūrėti ir neteko. Jame matyti 
daug privažiavusių žmonių iš

Žinomas lietuvių kultūri
ninkas irekonomistas aprašo 
savo kelionę rugsėjo pradžioje 
i Palangą. -. Kelionė autobusu 
iš KaunoĮį Palangą atsieina 40 
hiblių-< Vykstama žemaičių 
plentu per Klaipėdą. Priešin
gai praėjusiem metam šiemet 
Lietuvoje visur 
nai palyjM Tai,

LATEST 
INTERĘST 
RATE

8et tam reik’-a didelio kapi
talo. Pavyzdžiu nurodo, kad 
Brazilijoje tik pirmieji gręži
mai atsiėjo 300 mfl. dol. -

Po tų šimtų milijonų jau aiš
ku, ar toliau gręžti apsimoka, 
ir Įdėti naujus milijonus ar 
reikia visą darbą mesti, pini
gu neatgavus- . -

Neturtingos valstybės netu
ri kapitato, kuriuo taip galėtų 
rizikuoti. Jos turi atiduoti dar
bus svetimam kapitalui. Ame
rikos kapitalas turi didelės pa- neduoti. O tos tautos, 
tirties ir jis nesibaido rizikom yra anksčiau davusios, < 
Tačiau už rizika jis reikalauja dantį atsiimti- 
ir koncesijų ... Čia jau turi 
prašnekti nebefmansfninkai, 
o politikai.. Politikai sprendžia, 
ar koncesijas duoti ar ne.

Koncesijų reikalas dabar ne- 
bepopvdiarus. Dabar eina kova 
prieš "kolonializmą”; kiekvie
na valstybe nori būti ūkiškai 
ityrildausoma 
(nors ji tokia niekad ir nėra) 

Pakilęs nacionalizmas ir pietų 
Amerikos valstybėse. Jie reį-

Tokia dvasia nepadrąsina 
tų, kurie mano, kad sutrikus 
naftos pristatymui iš Persijos 
ir arabų pasaulio, bus galima 
paleisti tuojau naftos sroves 
tekėti iš pietų Amerikos.

Tokia padėtis verčia politi
kus atsargiai, sukandus dantis, 
elgtis ir prie Sueso, kad nafta 
nesustotų tekėjusi iš tenykš
čių dykumų. M.
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Palangoje svarbiausios gat
vės yra esfaltuotos, Basanavi
čiaus gatvė iki pat tilto. Vilos 
atremontuotos. Tiškevičiaus 
rūmai pavesti Dailininkų Są
jungai ir yra atremontuoti. 
Tebėra apleistas Birutės kal
nas. Mokslų Akademijos viloje, 
kadangi sezonas jau buvo pasi
baigęs, už kambarį dviem žmo
nėm teko mokėti 4 rublius pa
rai. Bet maisto kainos branges
nės kaip Kaune- Gausu pieno 
produktų. Palangą pasiekė 
amerikoniški ananasiniai kon
servai. Kaina 12rublių už dė
žutę A & P krautuvėse Ame
rikoje 30 centų. Palangos jūra 
kaip nuo amžių kaip buvusi. 
Publika tai kitoniška — dar 
daugiau nei anksčiau juodbru
vių (žydų. A.)

Kauno-Vilniaus studentų 
; šventa •

'įvyko rugsėjo 9 Vilniuje- 
Karoliniškių kalnuose buvo su
kurti laužai, skambėjo lietuvių 
liaudies dainos. Iš Kauno spe
cialiais traukiniais buvo suva
žiavę politechnikumo, žemės 
ūkio akademijos, medicinos in
stituto ir kitų aukštųjų mokyk
lų studentai. “Tiesa” skelbia, 
kad lietuviai studentai džiūga
vę dėl stipendijų padidinimo 
ir darbininkų uždarbio pakėli
mo- Futbolo rungtynes laimė
jo kauniečiai studentai 3-0. 
Akordeonu prie laužų grojo 
studentas Pliaukštė, lumzdeliu 
studentas Škėmą. Rimkus su 
Petroku sudainavo 
apie palšą studentą, 
kauniečiai Kaziliūnas 
lauskaite sudainavo 
“žvaigždutė”.

gabena įŠ . Persijos ,ir arabų 
kraštų. '

Jei kanalas sustabdytų pri
statymą, Europosūkinis gyve
nimas atsidurtų didelėje bėdo
je. Jeigu ir nesustabdys, tai 
tėra laiko klausimas, kada ara
bų valstybės perims į savo 
rankas svetimo kapitalo nąftos 
eksploataciją. Žinoma. tik ta
da, kai jos bus tam pajėgios. 
Persijos mėginimas parodė, 
kad laikas dar neatėjo.

Pavojus netekti arabų naftos 
nukreipia akis Į pietų Ameri- 
kos naftos šattmias

Dabar daugiausia naftos 
šioje pusėje gamina Venecue- 
la. Ji yra antras pasaulyje naf
tos gamintojas (pirmoje vieto
je stovi Jungtinės Valstybės)- 
Venecuela yra pats didžiausias 
naftos eksportininkas.

Pramoninkai kelia klausimą, 
ar Venecuelos naftos gamybos 
neįmanoma padidinti. Lig' šiol 
daugiausia jos sėmė iš Mara- 
kaibo įlankos- Tačiau yra vil
čių prisigręžti ir kitose vietose.

Nukrypsta akys dar toliau Į 
pietus. Jau kai kurie kraštai 
pietų Amerikoje naftą siurbia, 
nors ir nedideliais kiekiais. 
Daugiausia Argentina. Tačiau 
ir jos gamyba dar tiek nedide
lė, kad naftos neužtenka savai 
rinkai.

Po pastarojo karo naftos 
prisigręžta Peru, Bolivijoje, 
Chilėje- Brazilijoj taip pat, 
nors labai nedaug.

Geologai tvirtina, kad. pagal 
Andų kalnus nuo šiaurės į 
pietus abiem pusėm turėtų 
būti naftos. Tai sutaptų su li
nija pagal Kordiljerus, kuri 
davė didžiausius šaltinius Tex- 
ase- Pagal geologų spėjimus 
naftos dideli kiekiai turi būti 
Chilėje, Brazilijoje.

Tai geologų kalba. Bet kito
kia kalba yra finansininkų. Vi
si geologų aiškinimai esančios.

paskirtasis teisėjas yra kata
likas ir kad Amerikos vyriau
siame teisme istoriškai jau yra 
susidariusi tradicija turėti ka
taliką tarp teisėjų.

Pirmą kataliką į vyriausią 
teismą paskyrė prezidentas A. 
Jackson (1836). Tai buvo Ro- 
ger B. Taney? Po jo mirties per 
30 metą kataliko teisme nebu
vo Tik prezidentas Clevelan- 
das 1894 paskyrė kataliką E. 
D- White. Po jo prezidentas 
Hardingas paskyrė P. Butler 
iš Minnesotos, kuris išbuvo tei
sme iki savo mirties 1939 Jau 
kitais metais prezidentas Roo- 
seveltas paskyrė į teismą Mi- 
chigano gubernatorių Frank 
Murphy, karštą “New Deal” 
šalininką. Jis mirė 1949

Sakoma, kad tokiu būdu su
sidarė tradicija turėti vyriau
siame teisme tarp kitų teisėjų 
vieną kataliką. Prezidentas 
Trumanas ją sulaužęs. Jis tu
rėjo dvi progas paskirti teisė
jus, bet kataliko neskyrė. Tik 
dabar tradiciją vėl atgaivino 
Eisenhoweris.

Šiandieniniam žmogui sa
vaime suprantama, kad kata
likas gali būti toje ar kitoje 
vietoje Bet atsižvelgiant į bu
vusį savotišką katalikų perse
kiojimą Amerikoje, dabartinė 
padėtis jau yra didelis toleran
cijos laimėjimas-

Dėmesio verta, kad kituose 
žemesniuose teismuose tokie 
gausūs žydai buvo taip pat re
tas dalykas vyriausiame teis
me. Pirmas žydas į vyriausiąjį 
teismą buvo paskirtas tik 1916 
m. Brandels, antras 1932 m. 

Benjamin Cardozo. Kai jis mi
rė 1938, Rooseveltas paskyrė 
F. Frankfurterį-

Prezidentas Eisenhoueris 
praleido dvi progas atnaujinti 
vadinamai tradicijai turėti tei
sme ir kataliką teisėją- Jis pa
sinaudojo tik trečia proga — 
pasitraukus šiemet iš teismo 
teisėjui Minton. ši trečioji 
proga sutapo su rinkimų nie-

IŠ LIETUVOS

Prašo kalbėti apie 
"humaniškumą’'

Rugsėjo Vilniaus “Tiesa” in
formuoja apie Michailovo ko
mitetą ir jo adresą, prašydama 
kad laiškuose į užsienį lietuviai 
nurodytų tarybų vyriausybės 
“humaniškumą”, dovanojant 
praeities nuodėmes.

“Tiesa”, baigdama savo reik
šmingą išvedžiojimą, šitaip ra
šo:” Rašykite, draugai, savo 
artimiesiems ir pažįstamiems 
apie gyvenimą Tarybų Lietu
voje. Tegu jie sužino teisybę, 
tegu jie sužino, kaip mes gy
vename, kokius laimėjimus jau 
esame pasiekę ir kokios didin
gos perspektyvos atsiveria 
mūsų respublikos darbo žmo
nėm. Tad padėkime tautiečiam 
sužinoti teisybę apie tėvynę ir 
kuo greičiau grįžti į gimtąjį 
kraštą —i Lietuvą, pas savo ar
timuosius”-

Taigi laiškuose iš. Lietuvos 
turime laukti pagyrimų dabar
tinei padėčiai Lietuvoje.

tu. Toks sutapimas duoda pa
grindo galvoti,

ar prezidentas nesiekė da
bartiniu skyrimu politinių tik
slų, laimėti katalikų palanku
mo.

Tiesa, prezidentas pabrėžė, 
kad jis nekreipia dėmesio Į as
mens religinius įsitikinimus. 
Jis renkn^žmogų, kuris esąs 
tinkamiausias teisėjo vietai — 
žinomas savo gera reputacija 
teismo žmonėse ir visuomenė
je, turi gerą teisėjo stažą ir 
prityrimą.

Tačiau spauda nepraleidžia 
progos pažymėti, kad paskir
tasis teisėjas Brennan yra ne 
tik katalikas, bet ir demokra
tas; kad dabar teisme demo
kratų esą daug daugiau nei 
respublikonų Ir iš to spauda 
skelbia išvadą, kad preziden
tas parodo savo “antpartišku- 
mą”, kad jis esąs tikrai valsty
bės, ne partijos šefas.

Tokis pabrėžimas kaip tik 
dabar ir duoda pagrindo ma
nyti, kad prezidentas pažiūrė
jo į katalikus kaip Į politinę 
jėgą rinkimuose, kurios nega
lima nepaisyti- Tos jėgos pa
lankumo ieškoma ypačiai po 
to, kai i katalikus savo akis 
buvo atkreipę demokratai; tarp 
demokratų buvo kilusi mintis 
net viceprezidentu riūlyti kata
liką. Nors tarp demokratų ta 
mintis atkrito, bet katalikų da
lyvavimą demokratų partijoje 
jie rado reikalo pabrėžti bent 
tokiu būdu, kad katalikui at
stovui buvo pavesta siūlyti 
i prezidentus Adlai Stevenso-
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NAUJAS FORDO GAMINYS
su rytdienos ženklu

3 Custom Mo<Ms

ntinn. 
LONC

«ei n n. 
IHK

KORĖJOS VICEPREZIDENTĄ John Cbang rafeidė šūviu j rankų 
pilietis, pasipiktinęs jo siūlymu atgaivinti gerus santykius su Japo. 
nija. Viceprezidentas yra prezidento Rhee priešininkas.

Visur matysi 
“Rytdienos bruožą'

Šeši ar V-8, 
važiavimas didingas:

Marijonai priėmė, ir kun. V. 
Taškūnas iš Alsėdžių pasigrie
bė savo knygų dalį ir atsikrau
stė į vienuolyną.

globos komitetams, kurių pir
mininkų adresai yra šie:

PLIUS 5 NAUJI MODELIAI. 
STATION WAGON SERIJOSE

Taip pat' ne mažesniu skai
čiumi bus pademonstruota lie
tuviška ornamentika, duota ir 
pavergtos Lietuvos vaizdų.

dvasinis polėkis, nepajėgiamas 
išrąpti jokiomis grąsinimo ir 
kankinimo priemonėmis. Vai
dino Duesseldorfo artistų gru-

Dr. A. Darnusis
ALRKFederacijos Pirmininkas

žemiausia šeimos mašina Tik keturių pėdų ir aštuonių 
ant kelio colių aukščio

Kun. dr. Ant. Juška 
Sekretorius

The Fairlane Fords 1957 metų, 
kaip ir Fairlane 500 modeliai, ne
turi lygių... nei panašių.

kastiars vež- 
teko pikto ne
barė duris: čia 

du pistoleto vamzdžiai atsi
gręžė priešjį. tM suprato, 

_______kas atvyko, nes tiedu plėšikai, 
jĮfUiržmo* pabėgę iš ketėjimo, plačiai

Yra atėjęs naujas automobilio 
modelis “Inner car”. tai nuostabiai 
gražus Fordo mašinų dirbinys. Ban
dant pasirodė patvariausias kelyje. 
Tad 1957 Fordu jūs važiuosite švel
niai ir lengvai... net nejausite duobių 
nei kelio posūkių... ir visa tai maši
nos pajėgume, “neprašant nieko iš 
nieko!” Ratai, rankenos ir visa kita 
— kaip Fordas!

The Fairlane
Fordo serija, charakterizuojanti 
penkis iš 19 ilgesnių, žemesnių, 
standesnių 1957 Fordų.

Kur globos komitetų nėra, 
pinigus prašome siųsti tiesiai 
kun. Br. Dagiliui, Federacijos 
įgaliotiniui Michigane, šiuo ad
resu:kelis. menesius. 

Toliau laukė išvežimas į Da- 
chau koncentracijos stovyklą, 
kuri pasižymėjo savo ypatingu 
žiaurumu. Retas kuris išėjo iš 
tos stovyklos gyvas.

Tuo laiku kun. V. Taškūno 
gelbėti stojo Telšių vyskupas 
V. Borisevičius. Jis nebuvo ge
ruose santykiuose su suimtuo
ju kunigu. Taip nutiko, kad 
kun. V. Taškūnas iš Amerikos 
parsivežė ir Amerikos kunigų 
papročius — nenešioti sutanos. 
Sutaną laikė tik zakristijoje, 
kur užsivilkdavo, laikydamas 
mišias ir attikdamas kitas ku
nigo pareigas, šiaip lauke ro
dėsi, kaip ir čia Amerikoje, 
su trumpu švarkeliu ir kolorat-

architektūros istorinę raidą Parodos garbės nariais suti 
800 eksponatų, pradedant tie- ko būti vysk. V- Brizgys, vysk, 
tuviškos architektūros proisto- 
riniais paminklais ir baigiant 
lietuviškos architektūros nau-

Lietuvos architektūros paro
dai Brazilijoje, Sao Paulo mies
te, iki ši<>l jau surinkta ir su
klasifikuota pagal Lietuvos

LIETUVIŲ ATSTOVAI 
KONGRESE

Persekiojamosios Bažnyčios 
kongresuose lietuviai pradėjo 
dalyvauti nuo 1952 metų. Ta
da kun- Bronius Liubinas skai
tė referatą apie Katalikų Baž
nyčios būklę nepriklausomy
bės laikais ir komunistinius 
persekiojimus Lietuvoje. 1953 
metais Tėv. Alfonsas Bemato* 
nte referavo apie katalikų dva
siškuos padėtį pavergtoje Lie
tuvoje ir tremtyje. 1955 m. 
M. Gailinis skaitė paskaitą 
apie komunistų pastangas iš
naikinti Bažnyčią Lietuvoje. 
Visi minėti referatai yra at
spausdinti atskirose knygose, 
kartu su kitais kongreso dar
bais.

Tai buvo 1943 metų vėlų 
rudenį, o gal jau žiemą. Tada 
teko su juo arčįau susipažinti, 
beveik kiekvieną dieną susi
tikti.

Buvo jis mielas ir svetingas, 
bičiuliškas. Dalijosi ne tik kny
gom, bet ir patirtimi ir paties 
pagamintu tabaku. Jis rūkė ir 
visada tabaką pats fermentuo
davusi. Buvo tai savos rūšies 
“delikatesas”, su ypatingu aro
matu. Tad visi svečiai, kurie 
jį aplankė vienuolyne, smilkė 
iš jo dėžės.

. čia jis papasakojo vieną į- 
domų nuotykį,

kaip jį aplankė du garsūs

klebonijos — žinai, klebone, mes tokie 
tin. V. Ta- ir tokie, duok pinigų — vte- 
t prie durų nas ištarė drąsiai.

^-Pavėlinote, bičiuliai, rei
kėjo vakar ateiti. Vakar turė
jau 400 litų, įnešiau Telšiuose 
į banką.

: — Kun. V. Taškūnas išsi
traukė ir padavė banko knyge
lę plėšikams, (b.d.)

Šių metų kongrese referatą 
skaitė dr. P- Karvaite. Lietuvių 
šiemet dalyvavo 12 iš 5 Euro
pos valstybių: Austrijos, Bel
gijos, Olandijos, Šveicarijos ir

V. Padolskis, ministeris dr- K. 
Graužinis, ministeris F. Meie- 
ris, Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų S-gos pirmi
ninkas inž. J. šimoliūnas, S- 
Paulio lietuvių kolonijos kape
lionas kun. P. Ragažinskas-

Parodą organizuoja inž. Mi
kalojus Ivanauskas, bendradar
biauja: inž. J- Gimbutas, inž. 
J. Mulokas, dr- R. Zalubas, inž. 
J. Abraitis, inž. E- Jasiūnas, 
dr. kun. A. Ausenka, rašytojai 
— P- Pabickas, Ališas — kun. 
A- Arminas, K. Pažėraitė, H. 
Mošinskienė, M. Vinkšnaitienė, 
mokytojas F. Girdauskas, rež. 
A. Žibąs, dail- A. Kairys, E. 
Šimonytė ir kit-

prie vyriausio Gestapo virši- 
mnko Lietuvoje. šis paliko ne- 
ištremtą į koncentracijos sto- 

yvyklą. Kun. V. Taškūnui ne- 
leido grįžti į Alsėdžių parapiją.
Be to,

jis turėjo būti nubaustas pa
ties vyskupo — uždarytas vie
nuolyne.

Išeidamas iš kalėjimo, kun. 
V. Taškūnas paprašė pažymė
jimo, kad jis sėdėjo Kaune. 
Tedų pažymėjimą gavo.

Vyskupas leido jam laisvai 
pasirinkti vienuolyną, čia pat 
Alsėdžių pašonėje, žemaičių 
Kalvarijoje, buvo marijonai. 
Ten'jis ir paprašė prieglobs-

Pamatę^šĮ naują Fordo vardu pirkinį, pa
jusite tiesiog šiurpulį! Bet pasilaikykite gra
žiuosius pavadinimus iki išbandysite, nes tik 
tada pajusite visą malonumą.

Yra smagu žinoti, kad kiti, jus matyda
mi, norėtų būti jūsų vietoje. Tai dėlto, kad 
jūs vairuojate ilgiausią, žemiausią, didžiau
sią mašiną už visai mažą kainą. Dar atliks 
pinigų ir naujai rudens skrybėlaitei... liks 
vietos ir dėl "Daddy Longlegs”.

Rasite, kad naujasis "Inner Ford” yra 
patvarus ir geras, net ir blogiausiu keliu va
žiuojant Užpakalinės spyruoklės ir fronti- 
nto pakabinimo sujungimas leidžia Fordui 
daryti posūkius be pakrypimo. Naujas ma
šinos užpakalio kontroliavimas padeda iš
vengti šuolių, važiuojant duobėtu keliu.

Fordai yra geriausiai padirbti, bet ypač 
naujasis "Inner Ford”. Niekada nėra buvę 
taip malonios ir tvirtos mašinos nuo Fordo

Čia pat 
šiandien!

Brazilijos lietuvių laikrašty
je “Mūsų Lietuva” dedami 
straipsniai parodai propagu«ti- 
Iki šiol yra atspausdinta: inž. 
M. Ivanausko — Lietuvos ar
chitektūros raida, Lietuviška 
ornamentika, Lietuviškos me
no puošmenos, Lietuviškasis 
kryžius; inž. J. Gimbuto —Lie
tuvos liaudies architektūra;

Taip pat kiekvieną rytą bu
vo bendrai dalyvaujama šv. 
Mišių aukoje, kuri sekmadienį 
buvo atnašaujama rytų apei
gomis.

MENINE DALIS

siautė Žemaitijoje. Daug rašė 
spauda, policija visur sekiojo 
ir gaudė, bet jie vis išsisukda
vo. Ėjo visokiausių paskalų 
apie negirdėtus jų žiaurumus, 
žudymus. Visi bijojo, ir niekas 
nebuvo tikras, kad naktį nepa- 
sibels į jų duris ir neįgrius su 
pistoletais. Tada vienas krus
telėjimas — šūvis.

Pirmoji akimirka buvo tren
kianti, kun. V. Taškūnas išsi
gando, bet šiaip taip susivaldė 
ir visai šaltai paprašė užeiti į 
vidų. ą,

Plėšikai nusivarė į saloną. 
Kai atsisėdo už savo stalo, kun- 
V. Taškūnas atsigavo ir suma
nė taip pigiai nepasiduoti ir

įsisteigimo. Ir jūs dabar galite pasirinkti iš 
trijų didelių sidabrinių jubiliejų V-8 su 245 
arklio jėgomis. Yra ir naujas Mileage Maker 
Slx su 144 arklio jėgomis. Tai moderniškiau
sias pramonėje.

Jūs galite pasirinkti Fordą pagal savo 
skdnį ir savo finansines išgales! Pasirinkite 
iš devynių Fairlane arba Fairlane 500 mode
lių arba iš penkių Custom ar Custom 300 
modeelių. Arba pasirinkite iš Fordo penkių 
ilgesnių, žemesnių naujai pagamintų Station 
Wagons. Kurį modelį jūs pasirinktumėte, vi
sada gausite naujausiai išrastą nuo ratų iki 
viršaus automobilį’

Taip, čia yra naujos rūšies Fordas! Dide
lis! Gražus! Platus! Tikrai puiki mašina! Ir 
vienintelė, kurią kiekvienas lengvai gali nusi
pirkti. Ateikite! Pažiūrėkite, kokią nuostabią 
mašiną jūs galite dabar nusipirkti už žemą 
Fordo kainą.

Katalikų Federacijos jauni
mo stovyklos įrengimo darbai 
žymiai pastūmėti į priekį- Sta
tybos komitetas dar nori iš
naudoti vėlybo rudens geras 
statybos sąlygas ir įrengimo 
darbus tęsti. Bet pinigai jau 
išsibaigė. Todėl prašome visų 
pasižadėjusiųjų ir visų kitų 
jaunimo veiklos rėmėjų sku
biai prisidėti savo aukomis, 
kad stovyklos įrengimo darbai 
nesustotų.

Aukas prašome perduoti sa
vo miesto jaunimo stovyklos

(Atkelta iŠ 3 psl.) 
vai savo gimtąja kalba sukal
bėdavo Tėve mūsų ir Sveika 
Marija ir galiausiai visi daly
viai giedodavo lotyniškai: Par- 
ce Domine, parce populo tuo— 
pasigailėk Viešpatie, pasigai
lėk savosios tautos-

Tautų pasiaukojimo Marijai 
metu, kiekviena tautybė gie
dojo savo mėgstamiausią Mari
jos giesmę.

Iš Itetuvię krūtiniu nuskam
bėjo įspūdingoji Marija, Mari-

inž. J- Muloko — Sodybos iš
planavimas Aukštaičiuose; P. 
Galaunės — Liaudies menas 
(santrauka) ir kit-

Br. Polikaitis, 
15483 Ward Avė, 
Detroit 27, Mich.

Dr. P. Kisielius, 
4938 West 15 St 

Chicago, Dl.

Simas La niaus kas, 
1000 Dilliwood Rd_, 

Cleveland 19,0.
Kun. V. Dabušis, 

916 Wijloughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y-

Kun. Br. Dagilis, 
3664 Trumbull Avė. 

Detroit 8, Mich.
Už greitą paramą būsime la

bai dėkingi-

Ketvirtadienio vakare visi 
dalyviai turėjo progos pasigro
žėti puikiai atliktu vaidinimu

"Tardymas naktį"
Tai artistiškai atvaizduota 

ateities utopija, kai diktaturi- 
nėj — materijalistinėj valsty
bėj iš žmogaus padaromas tik 
judantis numeruotas įsakymų 
vykdytojas. Tačiau žmogaus 
sielos gelmėse vistiek liekasi Vokietijos,



rų karalių agmantą ir kad jungoje su tasistais prieš 
rėmęs čekų Ausėtus. Gi su “mūsų tikėjimą”. Todėl tos 
vengrų karalium santykius jau dovanos jam atrodė nesudąri- 
buvo užmezgęs Anglijos kara- narnos su sąžine. Bet jis pa
tas ir Burgundijos kunigaikš- ėmė visas Jogailos dovanas, 
tis, kuriems čia dabar atętova- G&ibertas pas Vytatutąsve- 
vo Gilibertas- čiavosi devynias dienas.

Tadj*»ir laikosi labai atsar- Tuo pačiu laiku dar užsuko 
giai, naudojasi vaišingumu ir pas vieną jūsų kunigaikštį ir

Išvažiuojant tam keistuoliui 
ambasadoriui, Vytautas davė 
dovanų: du šilko apsiaustus, 
zibelinų kailiais pamuštus; ke
turis šilko drabužius, ketvertą 
arklių, keturis savo livrėjos 
gaubtus, dešimt išsiuvinėtų 
galvos apdarų; keturias poras 
šarvų, kurie dengdavo lenki
mus, totorišką lazda, ypatingą 
lanką su strėlėmis. Didžioji
kunigaikštienė davė aukso vir
velę ir didelį totorišką floriną 
nešioti po kaklu prie jos livrė
jos. Apdovanojįo ir. visus paly
dovus, kurių vieną, Lambin 
vardu, jis tuoj pasiuntė atgal 
pas Anglijos karalių su prane- be žiedų, be dukatų.
Šimu- Moldavijos vaivada gaudė

Dovanas imdamas Gilibertas plėšikus ir devynis sučiupo ir 
buvęs labai atsargus, sakosi, 
Vytautui grąžinęs šimtą jo do-

Konkursas dainai 
ir giesmei

JAV Lietuvių Kultūros Fon
das, mecenato kun- dr. Juozo 
Prunskio pavestas, susitaręs 
su ALRK Vargonininkų Są
junga, skelbia kompozitoriams 
konkursą naujai dainai ir nau
jai giesmei parašyti:

1. Kompozitoriaus pasirink
to teksto ir apimties giesmė 
gali būti parašyta solo, duo, 
trio ir t t. balsui su vargonų 
pritarimu arba chorui. Gies
mės tekstas turi būti lietuviš
kas- Giesmė turi būti taip su
komponuota, kad atitiktų Ka
talikų Bažnyčios šios rūšies 
giesmių reikalavimams.

2. Kompozitoriaus pasirinkto 
teksto ir apimties patriotinio 
turinio daina gali būti parašy
ta solo, duo, trio ir t- t. balsui 
su fortepijono pritarimu arba 
chorui.

3. Choriniai kūriniai gali sa
vo apimty turėti solo balsų pa
sirodymus, o taip pat ir instru
mentų pritarimą. Choriniai kū
riniai gali būti taikomi miš
riems, arba vyrų, arba moterų, 
arba vaikų chorams

4. Kūriniai, ne autoriaus 
ranka parašyti ir pasirašyti 
slapyvardžiais su uždarame vo
ke pridėtu slapyvardžių paaiš
kinimu ir adresu, turi būti ne 
vėliau kaip ligi 1957 metų ko
vo mėn, 15 dienos pristatomi 
adresu: .

Kultūros Fondas 
(muzikos konkursas)

1602 So. 48 Ct
Cicero 50, III.

5. Atsiųstus kūrinius įver
tins jury komisija, pirmoje ei
lėje atsižiūrėdama jų meninės 
vertės, o toliau — jų turinio 
ir išpildymo galimumų.

6- Už du jury komisijos pa
rinktus kūrinius jų kompozi
toriams kun. dr. J- Prunskis 
skiria į dvi lygias dalis dalina
mą 500 dol. premiją.

7. Jury komisijai paliekama 
teisė spręsti, ar gali abi premi-

Susipažink su

LAISVES PROBLEMA
Stasio Ylos

246 pusi., kaina $2.00

Gaunama: DARBININKAS. 680Bushwkrk Avė.,
Brooklyn 21, N. Y.

rie nepašykštėjo dovanų, Gil
bertas pažymi Podolijos kapi
tonąGedigaudą, kuris ambasa- 
dorių gausiai vaišinęs, kėlęs Aleksandrą, kuris buvo vedęs 
pietus, ir davęs puikių dovanų. Vytauto seserį Ringailę. Da-

Iš ten keliavo per valakų ir
moldavų žemes, šių dienų Be
sarabiją, ir sustojo Akermano 
mieste. Čia galantiškąjį riterį 
ištiko nelaimė- —

Pirmą naktį užpuolė jį ir jo 
vertėją plėšikai, smarkiai ap
kūlė, išrengė vienmarškinius ir 
paliko pririštus prie medžio 
ant Dniestro kranto-

Tik auštant išsinarpliojo iš 
pančių nakvynės, bet jau buvo

VYTAUTAS prie Juodojo mariti. Bareljefas J. Zikaro.

DIDŽIULĖ MISIJŲ PARODA - VISTARAMA
Misiję paroda— Vistarama 

— tai didžiausias ateinančios 
savaitės įvykis Philadelphijoje. 
Mes dažnai girdime apie misi
jų darbą tolimuose kraštuose 
ir daugelį iš mūsų tai domina 
šioje parodoje ir bus pavaiz
duotas misijų darbas, kurį vyk
do kunigai, vienuoliai, vienuo
lės ir paprasti misijų darbuo
tojai, pašventę savo gyvenimą 
katalikų tikėjimui skleisti ir 
artimo, meilės tarnybai visa
me pasaulyje- Parodai sureng
ti dirbo daugiau negu 500 mi
sijų darbuotojų. Paskiros vie
nuolijos parodoje turės savo 

jas laimėti tas pats kompozito
rius.

8- Žurnalas "Muzikos Žinios” 
įgyja teisę premijuotus kūri
nius atspausdinti- Nepremijuo
ti kūriniai gali būti spausdina
mi susitarus su jų kompozito
riais.

9. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

10. Šiame konkurse kviečia
mi dalyvauti visi bet kur gyve
ną lietuviai kompozitoriai.
JAV Lietuvių Kultūros Fondas 

ir
ALRK Vargonininkų Sąjunga

ir dvide- atidavė ambasadoriaus teis- 
sidabro, mui- Taip praėjo nemaža laiko.
VJ&Ū uz

tovę-
Mažieu kaip per mėnesė tas 

Fodfafijca gubernatorius pli- 
kucse tyruos*, kur nebuvo net 

visai naują pilį. Prie statybos 
dirbo dvylika tūkstančiu bno- 
nąųir kateri tūkstančiai veži
mu kurie vežė medžius ir ak
menis.

Tai buvo Vytauto pilis prieš 
tą pati Moldavijos valdovą 

to, vengrų karaliaus, 
ir buvo savo žmoną

intrygas 
pavaręs. 

_ tad ir ruošėsi pamo
kyti šį naują vengrų karaliaus 
talkininką-

laimingai atgavęs savo'tur
tų dalį, jis vėl persikėlė per 
Dniestrą ir vėl buvo Vytauto 
žemėse. Keliaudamas totorių 
tyl umais, pasiekė Dnieprą, Lie
tuvos valstybės sieną su Kry
mo chanais. Bet Vytautas jį 
globojo ir už Lietuvos sienų.

(Bus daugiau)

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

skyrius, tvarkomus ir prižiūri
mus jų misijų darbuotojų. Bus 
pavaizduota misijos Japonijo
je, Indijoje, Kinijoje, Okeani
joje. Korėjoje, Vietname, Fili
pinuose, Pakistane, Alaskoje, 
Vidurinėje ir Pietinėje Ameri
koje, Vakarų Indijoje ir pačio
se Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Tokios didelės apimties mi
sijų paroda yra pirmoji Phila- 
delphijos mieste. Tikimasi, kad 
ją aplankys apie 400,000 lan
kytojų. Paroda vyks Conven- 
tion Hali prie 34th St. už Spru- 
ce st. Tai pati .didžioji susirin
kimų vieta Philadelphijoje, kur 
ir kandidatai į JAV preziden
tus kalba į savo rinkėjus Pa
roda prasidės spalio 7 d. ir 
baigsis spalio 14 d. Parodos 
atidarymo metu apaštališkasis 
nuncijus arkivysk. G Cicogna- 
ni aukos iškilmingas mišias 
sekmadieni, spalio 7 d.. 4 vai. 
p p Paroda bus atidaryta nuo 

ryto iki 10 vai. vakaro.

16 šventės minėjimui

9 vai.

Jau sudarytas komitetas Va
sario
ruošti. Numatyta, kad šventė
bus minima vasario 17 Lietu
vių Muzikinio Klubo salėje. 
Organizacijų pasitarimą šven
tės rengimo reikalu buvo su
kvietusi LB valdybą.

40 valandę atlaidai šv- Kazi
miero parapijos bažnyčioje 
prasidės spalio 7 d, 7 vai. ryto 
ir baigsis spalio 9 d. 7:30 vai. 
vakaro. Vakarinės pamaldos— 
mišparai ir pamokslas kasdien 
prasidės 7:30 vai.

Kultūros Taryba savo susi
rinkime, įvykusiame rugsėjo 
29 aptarė aukštesniosios litua
nistinės mokyklos veikimo rei-

AULAI STEVENSOSČĮS 
vaikus ir oostj ti gėles.

BĄLTIMORES ŽINIOS
Laiškai iš pavergtos Lietuvos
Žmonės ris daugiau gauna 

laiškų iš- savo mylimų tėvų, 
brolių, seserų, giminių ir drau
gų- Visi džiaugiasi, gavę žinią 
iš Lietuvos bet laiškus beskai
tant ašaros nevienam rieda, 
sužinojus, kad nebėra jau gy
vo tėvo, motinos, brolio ar se
sers, kad jie nukankinti arba 
ištremti Sibiran. Laiškuose pa- x 
rašo, kas sveiki ir kas dar liko 
gyvi; kiti prašo pagalbos. Tai 
tau pasaulio laisvintojai; komu
nistai, kurie žadėjo, kad visi 
turės apsčiai visko valgyt ir 
apsirengt! Gaila, kad mūsų 
tarpe yra tokių išgamų, komu
nizmo vergų, kurie dar vis ti
ki į komunizmą. Nelabai se
niai didžiavosi, kad priklausė 
tokiom organizacijom, kurios 
remia tų burliokų darbus. Da-

. bar jau slepiasi ir nebesigiria, 
kad yra tų bedievių sekėjai

Parapijos vakariame'

Sekmadieni, spalio 7, visi 
keliai veda į šv. Alfonso para
pijos salę, kur 5 vai- po piet 
prasidės parapijos vakarienė. 
Jauni ir seni turės progą gra
žiai praleisti laiką ir skaniai 
pavakarieniauti.

kalą. Numatyta, kad mokykla 
pradės darbą spalio 12 d ir 
veiks, kaip ir ankstybesniais 
metais, penktadienių vakarais.

Pradėjus šelpti Sibiro trem
tinius, Balfo darbas ir uždavi
niai žymiai išsiplės- Tam rei
kės ir daug daugiau lėšų, šis 
mėnuo skiriamas Balfo pinigi
nei rinkliavai. Būkime duos- 
nūs.

Dvidešimt astuonios šeimos 
jau siunčia savo vaikus Į šeš
tadieninę mokyklą. 0 ką gal
voja kiti? Praėjusi šeštadieni 
mokyklon atėjo 
jų tarpe 4- čia 
vaikai. Malonu, 
skaičius didėja, 
vadovybė prašo, 
kų siuntimą i šeštadieninę mo
kyklą neatidėliotų Mokykloje 
vaikai pagal amžių ir išsilavi
nimą suskirstyti i 4 grupes. 
Mokytojų ir mokinių nusiteiki
mas malonus

/eserų kazimieriečių Juoza
po Marijos Vilos rėmėjų komi
tetas spalio 13 Muzikinio Klu
bo salėje ruošia vakarienę ir 
šokius. Pradžia 6 vai. vakaro. 
Spalio 14 tas pats komitetas 
ruošia kortų ir šokių vakarą 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Pradžia 4 vai- po pietų.

Tarptautinis Institutas jau 
pakvietė lietuviūs dalyvauti 
1957 metų tautų mugėje Mu
gė Įvyks C''mmercial M ūse u m 
patalpose kovo 16 ir 17 dd. 
Pirmieji pasitarimai mugės 
reikalu Įvyks ši mėnesi.

Marija Burčikaitė ištekėjo 
už Thomas Bauineister. Jung
tuvės Įvyko šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje rugsėjo 29.

K. Č

Brazio laidotuvės

Parapijos tretininkės
ruošia įvilktuves naujų kan

didatų ir profesiją naujokų še
štadienį spalio 6 d. 7 v. vakare 
šv- Alfonso bažnyčioje. Visi 
prašomi dalyvauti šiose gra
žiose apeigose, kurios baigsis 
ražančiaus maldom ir palaimi
nimu Švč- Sakramentu.

Antano
Velionis, vienas iš senausių 

lietuvių mūsų kolonijoje, mirė 
sekmadienį, rugsėjo 23 d. Ge
dulingos šventos mišios buvo 
aukotos už jo sielą šv. Alfonso 
bažnyčioje ketvirtadienį rug
sėjo 27 d. Buvo palaidotas Ho- 
ly Redeemer kapinėse.

Dr- Adolfas Darnusis
Lietuvių Katalikų Federaci

jos pirmininkas, kalbėja Fede
racijos susirinkime rugsėjo 21 
d, parapijos mokyklos patal
pose. Jis dabar eina chemijos 
inžinieriaus pareigas Sherwin 
Williams dažų bendrovėje, Cle- 
veland, Ohio- Savo paskaitoje 
pabrėžė, kad senoji Amerikos 
lietuvių karta atliko daug di

delių darbų Bažnyčiai ir tėvy
nei. Mūsų pareiga tą darbą tę
sti ir auklėti vaikučius kad jie 
užaugtų dorais katalikais. Kad
tas darbas mums vyktų, Fede- reikalams- Reikia tikėti, kad 

-racija jaunimui stato stovyklą
Michigano valstybėje.

Ar žinote,
kad Baltimorės vyskupija 

yra seniausia visoje Ameriko
je. Ji buvo Įkurta 1789 lapkri
čio 6 Tai katalikybės židinys 
Amerikoje. Dabar ji turi 125 
parapijas, apie 350 tūkstančių 
katalikų, kuriems tarnauja 
apie 690 kunigų; yra šešios 
katalikų kolegijos ir universi
tetai; 36 aukštosios mokyklos 

. berniukams ir mergaitėms; 105 
pradinių mokyklų-

Lietuvių salės sukaktuvės
Sekmadieni, spalio 14. įvyks 

lietuvių salėje 30 metų minėji
mas. Minėjimas prasidės vaka- > 
riene 5 vai. p. p. Valdyba < 
kviečia visus lietuvius dalyvau- ' 
ti šioje vakarienėje Užtikrina. 1

Lietuvių Radijo Valandos Programa

gražiai, jeigu dalyvaus toje 
vakarienėje.

Vytauto ir Kęstučio 
saviialpos draugijos

atšventė savo 50 metų su
kaktuves iškilmanga vakariene 
šeštadienį, rugsėjo 29 lietuvių 
salėje Virš 400 žmonių daly
vavo. Svečių tarpe buvo Ma- 
rylando senatorius Jonas Mar- 
shall Butler. Jonas Obelinis

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite
vedėjui ANTANTI F. KNEI2IUI — Uthmniun Radio Hour. 5« Cut- 
t»se St.. Norvvood. Matu. Skyriai: Lithuanian Fnmiturr Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Bt oadway, So. 
Boston, Mass.: Antanas Daukantas Markot. 187 AVebstėr Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: N<)rwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1949; KIrkland 7-8533.

39 mokiniai,
gimusių tėvų
kad mokinių kad jauni ir seni praleis laiką
bet mokyklos

kad tėvai vai-

je! nori ką paskelbti 
skambink telefonu:

GLenmore 5-7068
DARBININKE,

1IF.RTA ItZINTAKS, l>. 1). S, 
Danffafė

333 llanardrn Rmttl.
Sprlnrflrld. Brtavarr Connty, 

rrnmtylvMnia,

13 myliy nuo Philndelphin,' Pa. 
Priimu kasdien susitarus t«-l :

Virta pasiekiama D Philadrl. 
phia 69th St. Terminai su Red 
Arrmv Rali cnr.trollvy, kurs 
einn i Medta. arba aulomobi. 

liti Raltimore Avė. Iki
Sprinfffield Romi

Klngswood 3—«ll l.

ROCHESTER, N. Y.

atsisveiki-
i-

Stasio Baranausko atsisveiki
nimo koncertas Rochestery i- 
vyks spalio 6 d. 7 vai. vakaro

salėje. Po kancerto šoki; 
sys Baranauskas, vienas 
jėgiausių lietuvių tenorų 
išvykdamas Italijon, L. 
ruomenės skyriaus va

Sta- 
iš pa- 
prieš 

L. Bend- 
valdybos 
lietuvių 

operų arijų dainų 
kompanuos Zeno- 

Reikia manyti, 
i ir apylinkės 
pasinaudos šia

liaudies ir ope 
koncertą; akorr 
nas Nomeika- 
kad Rochesterii 
lietuviai mielai 
reta proga.

d į;
lietu

menininkai. Rugsėjo 30 d- į: 
vykusiame Rochesterio lietu
vių scenos mėgėjų susirinkime 
išrinkta valdyba iš Andr- Cie- 
minio, Onos Adomaitienės ir 
Stasio Ilgūno. Nariais įstojo ir

ir televizi-

iš Andr Cie- 
ir 

_j įstojo ir 
žinomas lietuvis prekybinin
kas Robertas šerelis. Scenos 
mėgėjų būrelis rengiasi arti
miausiu laiku pastatyti kurį 
nors populiaresnį vaidinimą.

Radijo valandėlės klubo val
dybos ir pranešėjų jaukus po
būvis pas Robertą Šerelį. Pra
eitą sekmadienio popietę žino
mas lietuvis baldų 
jos prekybininkas R. šerelis 
buvo pasikvietęs Į savo vasar
vietę prie Ontario ežero lietu
vių radijo valandėlės klubo 
valdybos narius ir pranešėjus 
vaišių. Prie vaišių stalo šerelie- 
nei padėjo jos seserys Jurkštie- 
nė ir Urbonienė- Ypač visiems 
svečiams patiko šerelienės pa
čios kepta juoda duona.

Ramunė Viliūnaitė ir R. Di- 
čius, rugsėjo 29 d. šv. Jurgio 

/ liet- parapijos bažnyčioje su
mainė aukso žiedus. R Valiū- 
naitė buvo aktyvi dalyvė skau
tų draugovėje ir chore.
Prekybininkų klubas. Parapi

jos klebono kun. Pr. Valiukevi
čiaus pastangomis yra suorga
nizuotas prekybininkų klubas, 
kuris veikia parapijos salėje 
sekmadieniais, ten galima gau-' 
ti pirkti įvairiausių prekių. 
Pelnas skiriamas parapijos

parapijiečiai mielai pasinaudos 
šiuo retu patogumu, nes čia 
prekės net pigesnės, kaip ki
tur, 0 pelnas yra. skiriamas pa
rapijos reikalams

Labiausiai perkamos knygos 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais 
buvo: Stasio Raštikio Kovose 
dėl Lietuvos. B. PūkeleviČiū- 
tės — Aštuoni lapai, Dr. V. 
Sruogienės Lietuvos Istirija ir 
L. Enciklopedijos išleistas Lie
tuvos žemėlapis. L- Spaudos 
kioskas yra liet parapijos mo
kyklos raštinėje, atdaras sek
madieniais po 2-jų ir 3-jų mi
šių.

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stotie* WI.OA, 1.V3S k.vloeyclea 

KIEKVIENA SEKMADIENI -NUO 1:30 IKI 2:00 VAU
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNKiHTS OF IJTHVANIA WLOA
BRADDOCK, PA.

b 

į LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos IJetuvių
Kultūrinė Radio Programa

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais
12.30 iki 1:00 vai. pietų melu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Avė.

BROCKTON 4, MASS.
Tel. Brockton 8 1159-R.

IŠ visur p
• Lietuvos architektūros

rodą organizuojama Brazilįjo-.;^ 
je, Sao Paulo mieste. Jai 
mėti ir paremti rengiamas Bra-.f-^ 
zilijoje gyvenančių rašytojų ir-;^ 
poetų literatūros vakaras, kb<|įil 
ris įvyks lapkričio 4 d. DaJy-3|f| 
vauja Ališas, Petras BabickaS£l||| 
Karolė Pažėraitė, Halina Mo---^ 
šinskienė, Magdelena Vinkš--0|| 
naitienė ir Rachel Portella.
architektūros' parodos rėmėjus 
įsijungė dr. R. Zulaba, ir Di-^|| 
džiulis, mimsteris dr. Fr. Mėię-^^ 
ris, inž. J. Antanaitis, P. Brat- 
kauskas, P. Šimonis, inž. A.-Vi|| 
Grabauskas, A. Pavilonis.

• Detroite lietuvių organi- ? 
zacijų centras spalio 28 pasą-į^ 
kvietė iš Chicagos Pirmyn cho- 
ra, kuris pastatys “Čigonų ba--<2g 
rono” operą. Vadovauja muzi- 
kas K. Steponavičius.

• J. Rauktys, gyvenęs Wor- 
cestery, Mass-, mirė rugsėjouįg 
29, palaidotas spalio 2- Jis bu-
vo uolus visuomenininkas. Pa- 
liko žmoną Juzę, du sūnus Jo- 
kubą ir Algirdą ir dukterį Ju- 
zę Daužvardienę — Liet, kon- 
šulo Chicagoje žmoną.

• Šatrijos korporacijos me- 
tinė šventė įvyksta spalio 27 
Chicagoje.

• Uždaros rekolekcijos vy- 
resnio amžiaus moterims įvyks 
spalio 5, 6 ir 7 Nekalto Prasiu 
dėjimo vienuolyne, Putnam, 
Conn. Visos yra labai kviečia- 
mos pasinaudoti puikia proga 
įsiregistruojant šiuo adresu: įg 
Rev. Sister Superior, Immaeu> 
late Conception Convent R. F.
D. 2, Putnam, Conn., arba te- 
lefonu: Walnut 8-5828. Atly- O 
ginimas už visą rekolekcijų lai- 
ką $7.00.

• Vasaros stovykloje ir vi- 
suomeniniuose kursuose, kurie į 
buvo surengti Vokietijoje, Va
sario 16 gimnazijoje, rugpiū-
čio 15—26 dd , dalyvavo apie 
60. jų tarpe 17 iš Anglijos, 2 k 
iš Prancūzijos. Buvo pakvies
tas 17 paskaitininkų.

PAIEŠKOJIMAI
Bronius irTomkevičius.

Tomkevičienė, Jadvyga, gyve-
na Panevėžyje.

Uktvveris. Rozalija, ir vyras 
Antanas, gyveną 713 VVashing-

Waldo - VVilkaniec, Eduar
das, gyvenęs Hamtramck, 
Mich.

Zajančauskas. Aleksandras, 
sūn Stanislovo, gyvenęs Bos
tone.



HELP W. MALĖ

First and second shift

MACHIN1ST

WILUAM H. WELSH

HELP W. FEMALE

REIKALINGOS PATYRUSIOS

213 W. Schillerraštų pirmoji knyga

VIEŠPATIES ANGELAS
Kaina $5.50

Gaunama

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE

knygynuose ir pas knygų platintojus.

TALARSKI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Light Pleasant Factory Work.

Administracija

‘Excellent Opportunity 
Immediate Opening —

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORĖS

INDRĖ PALIOKA1TĖ 
CHICAGO, ILL.

Ją sudaro skaitytojų mėgstamieji dalykai ŠIAUDI
NĖJ PASTOGĖJ, ŽENTAS IR RAGANIUS. Knyga turi 
400 puslapių. įrišta kietais kolenkoro viršeliais.

GIRLS—WOMEN

/ Kedro ežero bangoms ra
miai beliūliuojant, suvažiavo 
R Detroito, Odcagos, Cleve- 
lando, EastSt Louis, ir Spring- 
fieldo į gražųjį saleziečių ūkį,

Understand ng of Enghsh and 
ability to read Blue Prints.

g.v v 422 Mraabau Str„ Ridg^rood, Bn»ok!yn, N . Y 
Skambinti tel. HYadnt 7-4677

c. v-bos 
Philadel-

skis, IIv. — Algis Baironas. 
Mergaičių plaukimas Iv. — 
Aldona Balčiūnaitė, IIv. — Irę 
na Vytauskaitė. '

Greit prabėgo tos dvi savai-

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA —
Leidykla dar tari keletą pilnų komplektų, I—VIII tomai.
Užsakymai priimami.

turi sky-
• nariais

Vedybinė dovana
Vienas džentelmenas

Visas raštų komplektas, 6—7 tomai, už
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIU PROGŲ 

(vestuvių, . ų, gimtadienių. įvairiu pobūvių ir f»an.» 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotogratiią7 

Jums geromis sąlygomis padarys

Darniai supintas visos sto
vyklos gyvenimas jaunuoliams 
suteikė dvasinio ir fizinio peno 
ir nors porą savaičių, pabuvo 
grynai lietuviškoj aplinkumoj- 
Paskutiniąją dieną stovyklos 
vadovybė gražiai atsisveikino 
su visais stovyklautojais, kvie
sdama ir kitais metais vėl vi
sus susirinkti. Pačių stovyk
lautojų tarpe nebuvo galo at
sisveikinimams, matėsi ir aša
rų, girdėjosi pažadų susiraši
nėti ir kitais metais vėl susi
tikti MAS vasaros stovykloje-

Tad iki kitų metų!

Chicago. UL

Work Near Home 
Davs or Evenings

Geras prad'nis mokestis ir 
priedas už akordinį darbą 

5 dienų savaitė 
darbas nuo 8 iki 4:30 popiet 

Near North Side
SCHOLL MFG CO.

Die Cast operatore, poltshers 
General Help

Skaitykit* "Aidu*' 
wick Ava. Brooklyn 21, N. Y.

visi sudainavo “Lietuva bran
gi.ir auksinėms žvaigždėm 
juodame danguje bemirgant, 
pavargę stovyklautojai išsi
skirstė, į jiems paskirtas buvei
nes. Greit niekas nebeardė 
nakties ramumo, užviešpatavo 
nakties tyla, tik vėjo liūliuoja
mi medžių lapai tešlamėjo ir 
karts nuo karto pasigirsdavo 
varlių kurkimas.

Kiekvieną ankstų rytą, švil
puko išbudinti stovyklautojai, 

vikriai rengėsi rytinei mank
štai.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, su visomis upė
mis, ežerais, kalnais, miestais ir miesteliais — puiki prie
monė tėvynės pažinimo mokslui.

Sieninis, suvyniojamas $4.50
Sulankstomas, knygelės formos $3.50

Ar mokiniai juo aprūpinti?

Pasportavę, pagarbindavo 
Dievą šv. mišiomis, iškilmin
gai kėlė at-kų ir tautos vė
liavas, giedant Lietuvos himną 
ir Marija Marija- Kartu su ky
lančia vėliava kilo stovyklau
tojų nuotaika ir pasiryžimas 
gyvent savo pasirinktų idėjų 
rate, kad čia po ištisų mėtų, 
visi suvažiavę į nekantriai 
lauktą stovyklą, vėl kartu sem
tis naujų žinių, kartu dirbti, ir 
kartu pasilinksminti gražioje, 
lietuviškoje dvasioje.

Stovyklautojai pasiskirstė į 
būrelius ir

išsirinko savo vadovus-
Mergaičių būreliai, kurių bu

vo astuoni, vadinosi upių var
dais: šventoji, Šešupė, Neris, 
Nemunas, Vilija, Juodoji An
čia, Buba, ir Dubysa. Berniu
kų buvo keturi rateliai. Jie va
dinosi miestų vardais: Kau
nas, Vilnius, Trakai, ir Šiauliai. 
Vyko didelis tarp būrelių 
r u n g t yniavimasis. Kasdien 
kiekvienas būrelis stengėsi su
rinkti kuo daugiausia taškų už 
punktualumą, klusnumą prie 
laužo, savanoriškumą prie dar
bo ir t-t. Tą dieną daugiausiai 
taškų surinkęs būrelis buvo 
sekančios dienos garbės būre
liu. Jo vadovams įteikiama vė
liavėlė ir jiems buvo suteikia-

ilgų varžybų laimėtojo laurai 
atiteko štabui.

Vakarai buvo netušti
Vyko minėjimai, laužai ir 

šokiai. Vaizdžiai buvo suruoš
tas Maironio, Clevelando kuo 
pas parengtas partizanų vaka
ras, priminęs visiems mūsų 
pavergtosios tėvynės didžią ne
laimę. Chicagos kun. A- Lipniū- 
no kuopa pravedė prof. St. 
Šalkauskio minėjimą. Rugpjū
čio 15 rimtai ir įspūdingai pra
ėjo Marijos vakaras. Laužų 
pasirodymuose dalyvavo kiek
vienas būrelis, atlikdamas pa
čių sugalvotą programą, kurio
je pasireikšdavo naujos meno 
ir literatūros pajėgos- šokių 
vakarų įdomiausias punktas 
buvo juokų laikraštėlis “Sto
vyklos šešėlis”, vykusiai reda
guojamas Povilo žumbakio, 
Ingridos Stasaitės, ir Reginos 
Vilutytės. Jis paliesdavo tos 
dienos aktualijas ir smagiai 
prajuokindavo visus stovyk
lautojus.

Moksleivių ateitininkų stovyk
los tikslas ne tik pagyvent lie
tuviškoj atmosferoj, ne tik pa
silinksminti, bet ir

pagilinti savo pasaulėžiūrą,
pasisemti glėbį naujų žinių. 

Kasdien buvo skaitomi pačių 
moksleivių referatai: “Ar aš 
žadu grįžti į Lietuvą” (Jolan- 
da Eigelytė), “Lietuvos egzis
tencija okupacijoj” (Valdas 
Graužinis), “At-kų kongresai” 
(Klemensas Kučiauskas), “Kaip 

ruoštis grįžti į Lietuvą” (Mil
da šapalaitė). Po pavakarių 
klausydavo suaugusių paskaitų, 

jom užsibaigus, kildavo ilgos, 
kartais karštos diskusijos. Pa
skaitos buvo tokios “Skirtu
mas tarp kitų sektų” (kun. Ur
bonas) , “Lituanistinė mokykla 
ir jos padėtis Amerikoje” (K- 
Kleiva), “Papročiai, tradicijos 
ir moteris” (D. Augienė), “Lie
tuvių kalba” (kun. Celiešius), 
“Kas yra at-kas?” (žvirgždys- 
Vardys), “Sportas kaip auklė-

Juoktis sveika

|||r'- Kartą dviviečio lėktuvo sa- 
gphištas paėmė paskraidyti pa- 
gOtagėmis ir savo draugą. Abu 
ĮKihuvo su parašytais. Aviatorius 
IB-sėdėjo prie vaire, keleivis -hsŽ 
F jo Lėktuvo vairuotojui pasi- 
||;4iarė kiek šalta ir jis užsitraukė 

mit viršaus apsiaustą.
— EL —- sušuko keleivis — 

pv kaip 'jūs naudosite parašiutą, 
lllsjeigu nelaimė atsitiks? / 
p Aviatorius:
R “Tu nebijok, nelaimės atvę- 

... juje apsiaustą aš greitai nusi- 
B . mesiu ir tik tuomet šoksiu iš 
•'lėktuvo. ’

Kiek pasklidus, lėktuvo vai- 
|| ruotojui pasidarė šilta ir jis 

greitai numetė apsiaustą. Ta
čiau, kai atsigrįžo po to. į savo 
keleivį, norėdamas jį užkalbin- 
ti, labai nustebo, nes keleivio 
lėktuve jau .. • nebebuvo.

t Keleivis buvo surastas lai- 
mingai nuplaniravęs su para- 
Siutu žemėn.

— Kodėl tu šokai, — nuste- 
bęs paklausė aviatorius.

& • — Geras klausimas — atsa- 
?£• ko keleivis. — Juk tu sakei, 

kad nelaimės atvėjuje nusime
ni. si apsiaustą ir tuomet šoksi iš 

lėktuvo- Tų dar meteisi ap
siaustą, aš jau šokau ...

ALIAS buvo įsteigta 1951 
vasario 24—25 pirmajame įga
liotų atstovų suvažiavime New 
Yorke. Atstovus prisiuntė JAV 
didesniuose miestuose tuo me
tu įsisteigusios atskirais pava
dinimais inžinierių ir architek
tų organizacijos. Pirmąjį su
važiavimą suorganizavo Am. 
Liet. Inž. ir Archit. D-ja New 
Yorke, kuri suvažiavimo proga 
išleido pirmąjį dr-jos metraštį-

Pirmosios centro v-bos pir
mininku buvo a. a. dipl. inž. 
A Mačiūnas New Yorke; an
trosios — dipL inž. J. Jurkū
nas Chicagoje; trečiosios — 
dipl- inž. B. Galinis Bostone ir 
ketvirtosios — š. m. rugsėjo 2 
d. naujai išrinktas 
pirm. doc. A. Jurskis 
phijoje.

ALIAS šiuo metu 
rius: Bostone su 3S 
(sk- pirm. R. Budreika), Det
roite — 30 (pirm. Stp. Smels- 
torius), Chicagoje — 139 
(pirm. J. Mulokas), Los Ange
les — 33 (pirm. B- Budginas), 
New Yorke — 84 (pirm. A. 
Varnas), Philadelphija — 20 
(pirm. A. Jurskis) ir Pittsbur- 
ghe — 8 (pirm. A. - Simanavi
čius)-

Iš viso šiuo metu ALIAS 
JAV apjungia 353 diplomuo
tus inžinierius ir architektus, 
inžinierius, technikus ir inži
nierius kandidatus.

Inž. ir archit. skyrius yra ir 
Clevelande su 32 nariais, kuris 
ALIAS iki šiol atsisakė pri
klausyti ir vadinasi Pasaulio

GEORGE L DECKER, JR.
I N S V R A N C E

135 SOUTH LA SAULE ST. 
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FltankHn 2-7300

ma garbė rytą kelti, o vakare jimosi priemonė” (J. Šoliūnas), 
nuleisti didžiąją vėliavą. Buvo “At-kų aktualieji uždaviniai” 

(J. šoliūnas) ir kun. Prunskio 
apie straipsnių rašymą į laik
raščius.

Stovykloje buvo ruošiami 
įvairūs konkursai
iš ideologinių, geografinių, 

istorinių žinių- Konkursų lai
mikiams, stovyklos iškilminga
me, uždaromajame posėdyje 
buvo išdalintas didelis glėbis 
knygų* Bendro išsilavinimo 
konkurse Iv- laimėjo Dalia 
Kolbaitė ir Dalia Stakytė; Hv. 
—Vladas Graužinis; gražios iš
kalbos — Iv. Violeta žiliony- 
tė, IIv. —Ingrida Stasaitė, IHv. 
— Saulius Gasiliūnas; dekla
macijose — Iv. Aldona Bačiū- 
naitė, IIv. — Audronė Valaity
tė, IIIv — Ingrida Stasaitė 
dailaus skaitymo — Iv. Violeta 
Cižauskaitė, IIv. — Arūnas 
Udrys. Už plaukimą — vyres
nieji berniukai: Iv.—Algis Ru- 
seckas, IIv. — Romualdas Viz
girdas, IHv. — Jurgis Maželis; 
12—14 m. Iv- — Jonas Meš
kauskas, IIv- — Burneikis; 
jaunesnieji Iv. — Romas Pron-

PORTABLE 
ELECTRIC TOOLSTNC. 

200 W. 83 St.

In modern, new branch Office 
Congenial Associates 

Permanent position with 
escellent employe advantages 

Exp. preforrad 
Btfginners considorod

Liberal Company Benefits. 
Good Working Conditions. 

Steady year round work.

ilgai 
rausėsi po lentynas dovanų 
krautuvėj, kažko ieškodamas.

— Galėčiau aš jums kuo 
nors padėti? — paklausė krau
tuvės savininkas.

— Aš ieškau kokio nors da
lyko, tinkančio vestuvių dova
nai — atsakė klijientas-

— Aš jums patarčiau paim
ti šitą gražų paveikslą. Jis pa
vadintas: “Artėjanti audra’’...

LUSTER CORP. 
OF AMERICA 

LAfayutte 3-0733 
For Information

$25.00
tam, kas juos užsisakys dabar ir atsiųs $5.00 rank
pinigių. Jie įskaitomi už paskutinį tomą, o už pirmas 
penkias knygas reikės mokėti tik po $4.00.

excellent workirtg ronditions.

Many company benefits.

265 C Street 
South Boston 27. Mass.

Maldaknygė mūsų poe
to buvo paruošta atsižvel
giant į naujausi liturginį 
sąjūdį ir mišių giedomosios 
dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotvniškai. Di-

Liet. Inž- ir Archit S-gos (PL- 
IAS) skyriumi. Atrodo keisto
ka, nes gi ALIAS su visais sky
riais yra taip pat viena iš PIJ
ĄS padalinių-

Dėl įvairių priežasčių iki 
šiol ALIAS skyriams dar ne
priklauso virš 150 senesniųjų 
ir naujai įsikūrusiųjų JAV, o 
taip pat per kelis paskutinius 
metus jau naujai JAV baigusių 
inžinierių ir architektų. E vi
so JAV skaičiuojama virš 550 
liet. inž. ir architektų. Inžine
riją gi studijuoja JAV apie. 150 
jaunuolių.

ALIAS 1956 kovo 22 d. bu
vo įkorporuota Massachusetts 
valstybėje su būstine Bostone, 
19 Mellen Street, Dorchester, 
Mass.

ALIAS savo nariams, pateku
siems į ekonominio gyvenimo 
sunkumus, turi įsteigusi savišal
pos fondą, sudaromą iš narių 
aukų-

Nuo 1952 metų ALIAS tyiri 
įsteigusi “Išvežtųjų ir ištrem
tųjų lietuvių inžinierių ir ar
chitektų vardo stipendijos 
fondą”, kurį sudaro s-gos na
rių aukos. Pirmasis šio fondo 
stipendininkas M. Bružas jau 
baigia technikos mokslus Vo
kietijoje. šiuo metu parenka
mas stipendijai naujas kandi
datas. J ' -

Nuo 1951 m. PLIAS Chica
gos spaudos sekcijos pastango
mis leidžiamas “Technikos žo
džio” dvimėnesinis žurnalas, 
kuris skaitomas abiejų s-gų, 
t. y. PLIAS ir ALIAS, spaudos 
organu-

Pagal s-gos įstatus mielai 
kviečiami priklausyti nariais— 
kandidatais ir šiuo metu gau
sus būrys (apie 150) JAV stu
dijuojančių inžineriją, o moks
lą baigus būti s-gos tikraisiais 
nariais.

Visi s-gos nariai šiuo metu 
pavyzdingai darbuojasi savo 
specialybėse, daugelis iš jų pa
sižymėję ypatingais gabumais 
bei tarnybiniais paskyrimais, 
suprojektavę bei pastatę nau
jų architektūrinių ir inžineri
nių pastatų, keletas dėsto JAV 
universitetuose, daugelis yra

Atsirado vienas ūkininkas 
prie bilietų kasos ir nusipirko 
penkiolika bilietų tardamas, 
kad jis ir jo šeima norį pama
tyti dvigalvį veršiuką.

Small Stop. 
40 Hour Week.

Openinęs Availabi* for 
BILLER-TYPIST & 

CLERK-TYPIST

Bilietų pardavėjas, žvilgterė
jęs viena akimi į besirikiuojan
čius paskui ūkininką net ketu
riolika jaunyklių, su nusistebė
jimu paklausė:

— Šitie visi vaikai jūsų ? •..
— O, taip. Tai mano.
— My Gosh, — sušuko ang

liškai bilietų pardavėjas. —Tik 
palaikyk minutėlę tą įdomią 
armiją prie vartų, aš einu at
vesiu dvigalvį teliuką. Tegul 
jis pasižiūri.

Surinko: Pr- Alšėnas

■artford. Cenn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Iniodtose patalpose.

moksleivių būrys. Visur girdė
josi skaidrus juokas. Jauni bai
sau sudrumstė to kampelio ra- 
mybę. Atvykusieji skubiai re
gistravosi, vyko į naujai pasta
tytus barakus, ten sveikinosi 
su senai nematytais ir su nau
jaisiais; draugais,. pirmą kartą 
atvykusiais stovyklauti. Stovy
klautojų gera . nuotaika buvo 
įyg geoidas, kad ši stovykla 
iros tikrai įdomi- <

Pavalgę pavakarius, moks
leiviai su dideliu įdomumu 
apžiūrinėjo naują stovyklavie
tę: koplyčią, vėliavos aikštę, 
krepšinio, tinklinio, ir “base- 
ball” aikštes, valgyklą, kurioje 
stovėjo pįng-pong stalas, du 
mergaičių ir dur berniukų bara
kus. Mažesnieji berniukai, 
krykštaudami vaikščiojo apie 
pačioje stovykloje esantį ža
vingąjį prūdą, kuriame plau
kiojo žuvys, vėžliai ir kuriame, 
iškišusios galvas pro vandens 
lelijų lapus, snapsojo varlės. 
Jos atidžiai žiūrėjo į mažuo
sius, nelauktus stovyklautojus, 
ir svarstė savų likimo pasek
mes, jei tektų į jų rankas pa
kliūti. Staiga pasigirdo skar
dus, ausį rėžiąs švilpuko bal
sas. Nustebę, visi suskubo į 
ten, į dar neįprasto, aštraus 
garso pusę. Vaclovas Kleiza, 
švilpuko savininkas, pranešė 
visiems susirinkti į vėliavos 
aikštę- Visi stovyklautojai buvo 

supažindinti su vadovybe: 
MAS dvasios vadas kun. dr.

Urbonas ir kun. Juršėnas — 
stovyklos kapelionai, Jonas šo
liūnas — stovyklos vadovas, 
Vaclovas Kleiza — stovyklos 
komendantas ir įkyraus švilpu
ko savininkas, Elena Blandytė 
— meno vadovė, Elona Marijo- 
šiūtė — mergaičių vadovė, 
Angelė Katelytė ir Audronė 
Stakytė 
Arūnas Liulevičius 
kų vadovas, Egidijus Valaitis— 
vadovo asistentas, Elvyra šik- 
šniūtė — mergaičių sporto va
dovė, Jonas Šoliūnas ir Povilas 
žumbakis — berniukų sporto 
vadovai, Salesevičius — ūkio 
vedėjas.

Patį pirmąjį šeštadienio va
karą įvyko

susipažinimo vakaras.
Stovyklon buvo atvežtas ge

ras patefonas ir puikios plok
štelės. Visi linksminosi, ypač 
neatsiliko jaunieji moksleiviai, 
kurie dar pirmą kartą atvyko į 
stovyklą- Jų veiduose matėsi 
didelis smalsumas ir pasiten
kinimas nauja aplinkuma. Va
karas greit praėjo. Po pasilink
sminimo kapelionas kun. Urbo
nas sukalbėjo vakarinę maldą,

Nors maldaknygė turi 
288 puslapius, bet yra at
spausdinta taip gerame ir 
ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenė-

vadovės asistentės, 
berniu-

CO., INC.
2211 So. Indiana

CA 5-5454

Why Travol* 
WMn You Can Work

TOPLACE
HELP WANTED ADS.
ASK FOR AD. TĄKER 

TELEPHONE:
DEABORN 2-0819

rduodami ir minusai dėl blogai 
atliktų pareigų. Minusai būre
liams nuotaikos nenumušdavo, 
bet priešingai, juos uždegdavo 
kitą dieną laimėti.

Nekantriai visi laukdavo 
antros valandos

eiti maudytis į Kedro ežerą, 
kuris buvo dviejų blokų at

stume nuo stovyklavietės. Juk 
tai įdomus sportas paplaukyti, 
panardyti ežerėlio žalsvame 
vandenyje.

Už dalyvavimą sporte būre
liai taip pat gaudavo taškus- 
Jaunimas mielai sportavo ir į 
vykstančias tarp būrelių tink
linio, krepšinio arba “base- 
ball” rungtynes noriai visi Įsi
jungdavo. Kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiemet, įvyko 
tradicinės krepšinio rungtynės 
tarp štabo ir stovyklautojų. Po

džiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų 
kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. 
A. Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai

— $4 50 
Odos imitacija auks. kraš
tai — $2.50.

įsijungę į liet, visuomeniniai 
— kultūrinį bei spaudos darbą, 
25 dalyvauja redaguojant L. 
Enciklopediją, taip pat akty
viai dalyvauja daugelio liet, 
organizacijų veikloje.

Inž. K. Kruiikas
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DISPLA.Y

SPORTAS

REAL ĖST ATE

W ITKOVVER'S

DISPLAYH. W. MALĖ
LIETUVIŠKI SŪRIAI

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE

M. and Z. Collision Works

VOCATIONS

RIVERHEAD MOTEL

For Information write—

Baras, Sale vestuvėms,

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

ST- SEBASTIANAS 
LENDING LIBRARY

324 East 57th Street 
NEW YORK 22, N. Y.

Bellerose $16,990.
OPP ST. GREGORY SCHOOL

Greitas Ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai vak.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairus dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės

GREE&EY, PA,
Pilone: Lackawaxen 2R3 

Ali year resort, Ideal plaee for 
young or old. ExceUent meals, 
home style cooking and baking.

Ali recreations, including saddle 
horses-on premisas, 

Rates $35 — 40 wekiy

2;g& RieS-s- 17. Khl, Vg5 18. 
2e7-f-!I B:e7 19. V:h7—, Kf8 
20. Rg6! Ke8 21Vg8 Kd7 
22. Rf5-K Be6 23. Vrf7^, Že7 
24- R.-e6^-» Kc6 25. Ve8+, 
Kb6 26. Bf5ta6 27. B:g5 ir 
juodi pasiduoda.

Bookse^ers and Stationers 
77-79 Asylum St.—Hartford 1

UNTEL OCTOBER 27 INCLUSIVE
RESERVATIONS

REIKALINGOS VALYTOJOS 
valyti raštines didžiuliam pa
state. Turi kalbėt1 angliškai. 
Amžius iki 45 metų. Darbas 
nuo 6 vai. vakare iki 12 vaL 
nakties. Kreiptis 9 vai. ryto 
visoms savaitės dienoms. Ne- 
telefonuoti-
Nattonal Cleaning Contractors 

9 West 29th St. N. Y. C.

Siunčiu $3.00. prašau prisiųsti "Don Kamiliaus n dalį
Siunčiu $5.00, prašau prisiųsti "Don Kamiliaus" abi dali

P. * K HOMES CORP.
HOllis 4.3189 > HOtBs 8-1960

The <3> greatest prayers by St. 
Thomas Aąuinas. The nature and 
profound reflection of one of the 
greatest minds in tse history chris_ 
tianity. $2.00 — Rosarios, Religious 
anteles, cards. glft vvrapping 
convcrl nids mail orders promptly 
flilcd. Writc to 159 Broad St. Dept. 
•'L" Middletovvn. Conn

JURŠEVSKIS 
(padėtis po juodų ėjimo

Finest Swedish Smorgasbord 
Luncheon - Cocktafls - Dinner 
Air Cooted PL 9-6260

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $100. Rašyk:

- Kennebunk Port, Maine 
Frariciscan Fathers

490,000 Copies in Print
ARTHR1TIS AND 
COMMON SENSE

Bafter Psul, 
Naverlan Collcgc 

Sllver Spring, Md.

GIRLS
Ali around help in nursing 
home. $120 month to start. 
Plūs room and board.

Spring Valley 6-1582 
Box 359,

SPRING VALLEY, N. Y.

Immediate oecupancy in time 
for new school Term

BeU Manor Homes oppdsite St. 
Gregory parish and parochial 
school. Introducing new 6 room 
brick deluxe homes. baths. 
Hollyvvood kitehen birch cabinets. 
oil hot wąter hęat, baseboard ra. 
diation, sesers, garage, full base. 
ments. landseaped plot_ Model 88 
Avė. & Cross Island Parkvvay. Di- 
rections: Drive out Cross Island 
Pkvvy. to Jamaica Avė. exit. bear 
left to service road. then left 6 
blocks to model home.

Only 53 mlles from N. Y. Brauti, 
fully located on Beaver Dam Lake.

Private Beach, ftshing, boatlng. 
Finest accomodatlom. delictou 
American food. huntlng parties 

welcome, bar open unttl New Year.
Catholie church nearby.

$35—$40 vveekiy. $8.00 per day

Bergen Co. Fort Lee
CROSS OVER THE BRIDGE 

Your dream home is waiting — 7 
rooms, 2 baths, all large rooms, 7 
years old. See it today. Terrific at 
$27 000. • .

SHEILA DUGGAN 
172 Main SL, Fort Lee, N. J.

VVindsor 7-1416 Fort Lee 8.4074

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-8247.

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis,

SPECIAL ANNOUNCEMENT
BUSES WILL LEAVE 

ROCKLAND BUS TERMINAI
IMth Street and Mt. Nlrbolan Aram

AT R;30 A M. EVERY SUNDAY
TO

GRAYMOOR

NURSES WANTED
Nurses RN and LPN, NA 
Small Bx nursing home 

KI 8-0790 
Miss Blanche

Riverhead, L. I. . 
“Modem as To-morrow” 

Restaurant, Shack bar Fishing

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto, 
stiprintuvai (nmplifiers), plokštelių automatai 

(recofd changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Ma^peth, Woodhaven 
Rfctanond Hfll, Ozone Parfc, Forest Ifill, Jamaica.

Darbas atiSekaans prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instttato, Nevr Yorito.

Gripsholm 
Restaurant 

INC.

DISPLAY

FOSTER HOMES
needcd for Catholie children under
2 yrs. of age. Board & elothing 
rates paid. Medieal care provided.

TR 9-2200.
Home Finding Dept.
Weecends 9—5 PM

by Dan Dale Alerander
A startling revelation on ar- 
thritis and what you can do 
about it right in. your own 
home. With drawings and me
nus.

YOl MAKE $50 
CATIIOIJC CHRISTMAS CARDS 

Make $50 for yourself, Sodalily. 
Club or School selling 100 boxes 
finest Religious Catholie Christmas 
cards. Other fast money makers. 
Stationery, Novdities, Imprints, 
etc.

Rush coupon for SAMPLES 
an approval 

ROBINSON CARDS 
Dept. L—48 Clinton, Mass. 

Name ...... —......... ......... ......................
Adress .......... -...................
City :..........................;............................
State .. ................................-.................

GOTTSCHEE:LSK 
3:2 (3:0)

Šią savaitę amerikiečių ir 
vokiečių spauda skyrė daug 
dėmesio Lietuvių Sporto Klu
bo ir Blau-Weiss Gottschee 
rungtynėms. Žadėdami žiūro
vams gero lygio rungtynes, ek
spertai pasirodo neapsiriko. 
Apie 1000 žiūrovų gavo pama
tyti pereitą sekmadienį New 
Farmers Oval’e tipišką pirme
nybių kovą dėl taip brangių 
taškų- Kova buvo įtempta iki 
paskutinės rungtynių minutės.

Mūsiškiai išeina nuolatinio 
sąstato: Kligys; Vaitkevičius, 
Mileris; Wells, Arens, Jokūbai
tis; Remėza, Looney, Roberts, 
Bileckis, Gražys. Pradžioje 
rungtynių žaidimas apylygis, ir 
tik apie kėlinio vidurį mūsiš
kiai atsileidžia- Per penkioliką 
minučių mūsų Kligys privers
tas net tris kartus imti kamuo
lį iš savo vartų tinklo.

Antrame kėlinyje vaizdas 
jau kitoks. Sukeistas vietomis 
Remėza su pirmu kartu pas 
mus bandomu Looney. Puoli
mas įgauna naujo vėjo- Ypač 

(Nukelta i 8 psl.)

RUPTUR.ED
Be sure yourstruss holds all the 
ting’! If not, Act ąuiekly, avoid 

more dangei!
Adelphi Surgi-cal Co.

•LL8-2T40
623 Fulton St off I^afayette Avė. 

BROOKLYN. N. Y.

TOCSG.MEN
■ 81-85 
Drill Pr«-ss

Powr Press 
Fort Press 
Phtforvn

General Factory IVork

Some experienre desired $1 Hour 
Start. Peri<xfic inerease to $1.38 
New Modem Plant, All benefits. 
Positions available * immediately 
Apply 9 AM-12 Nbon Personnel 
Dept. (bring proof of age)

J. F. D MFG. CO.rNC, 
1462 62nd St., Brooklyn 

(BMTSea Beach.
i New Ulredit. Avė )

Ebpvood 5^414.

RETA NAUJIENA, 
raitojai pasirodžiusią knygą vispusiškai škM“

kaina $3.00
Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis: 

dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y

Feinstes Schweinefleisch und 
Wurstwaren 

En gros und Detail 
1927 Washington Avenue 

TRemont 8-8193 
Bronx 57, N. Y.

Jurževslęts muša Žemgalį. 
Kanados British Columbia pra
laimėjo rungtynes Woshingto- 
no valstybės rinktinei, santy
kiu 8 (2-20’ 2, tačiau pirmoje 
lentoje kanadietis Walter Jur- 
ševskis (latvis) įveikė savo 
tautietį E. Žemgalį, lošusį už 
Washingtono valstybe. Tai an
tras Jurševskio laimėjimas 
prieš Žemgalį. E. Žemgalis bu
vo nepaprastai iškilęs Vokieti
joje (1946—1949). Jis laimėjo

ta į akis autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetikų- .J 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio" (Prof. Dr A. Ramūnas v 

“Autorius prasikasa pro šimtmečiu dulkės ir sėdėsiąs
stigyvenimina" fSaL Narke'iūn ltS ‘

“T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas 2udis
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltinis).

. ‘•Vikriai parašyta knyga (A. Rimydis). .
“Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus). '
“Daugiau panašios vertčs knygų” (D. Penikas).

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A_ Maceina. 
Viršelis dail. V. K. Tonyno

Knyga gaunama “Darbininke" ir na s n! tinklu- Knin S“

UetaviSki sūriai, gaminami Michigan valstybėje yra švieži 
nes jie atgabenami lėktuvais.

Gydytojai sako, kad maitinimasis pieniškais produktais, ypač sūriu, 
stiprina žmogaus sveikata ir ilgina jo amžių.

Petro Lisausko krautuvėje <prieš Maspetho lietuvių bažnyčią) taip 
pat galite gauti lietuviškos duonos, tikru lietuvišku dešrų ir švie

žių, tiesiai iš fanuos atvežtų kiaušinių.
Petro Lisausko krautuvėje gaunami tik švieži produktai,

PETRAS LISAUSKAS
64JJ9 CLINTON AVENUE MASPETH. N. Y.

Boating, Golf, Tennis 
facilities nearby. Send for 

photo or Brochure.
PArk 7-2704 

Al Magee (owner) 2704

VAISTAI ,
RIMIFON, Penicilin, Streptomycin ir kiti, siunčiami 
į Lietuvą ir kitus Europos kraštus. Muitai apmokami čia. 
Pristatymas garantuotas.

Europinių receptų paruošimo specialistas. 
Rašykite, aplankykite ar skambinkite telefonu.

B. Feldman Pharmacy
111 Avė. A k 7th St., New York City, N. Y.

Tatofonas OR 7-5980

Chass Lito rugsėjo nr. pami
nėjo laimėtojus iš Wisconsin 
rungtynių su Ultaois, jų tarpe 
randame savuosius: Zujų, Kal
vaitį Vosylių, Winikaitį. Kitoje 
vietoje pažymėjo, kad Kana
dos atvirose p-bėse be įvardin
tų amerikiečių stipriausi buvo: 
Anderson, Yanofsky, Vaitonis, 
Fox. Michigano p-bėse Kazys 
škėra su kitais surinko po 6-2.

Larry Evanso knyga “Tro- 
phy Chess”, kurioje jis išnag
rinėjo L. Rosenwaldo turnyro 
(1954—1955 N. Yorke) suloš
tas partijas, jau išėjo iš spau
dos. Išleido Charles Scribneris 
Sons leidykla New Yorke. Kai
na $2.95. Turnyre dalyvavo 
geriausi JAV meisteriai: Re- 
shevsky, Evans, Bisguier, D. 
Byrne, Sherwin ir Kramer. 
Knyga verta didelio dėmesio.

Lako Erto p-bės bus spalių 
20—21, Buffalo, N. Y. 1954 ir 
1955 tas p-bes laimėjo dr. 
Merchand iš Rochester, N. Y. 
Mūsų Povilas Vaitonis iš Ha
miltono buvo antruoju.

North Central p-bės bus lap
kričio 23—25, Milwaukee, Wis. 
Jose rengiasi dalyvauti Povilas 
Tautvaiša su kitais Chicagos 
lietuviais. 2

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BROOKLYN, N. Y.

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notarini y doku* 
menty tvirtinimui

kreiptis pas

THE ALEKIAN BROTHERS
who conductthe hospital at 655 East Jersey St., Elizabeth, N. 
have theSignal Mt Hotel for a permanent home)for mtar Nme 
miles from Chattanooga. All rooms large with baths. Mild clima- 
te, elevation 2300 feet. Bus to Chattąnooga at front door. Mass 
and rosary if desired daily. Nursing care by the Brothe rs, medicaf 
and physiotherapy if needed now or in later years, when infirmi. 
ties come on Meals—cafeteria style. For Information and rates 
write to

k AX£XIAN BROTHERS BEST HOME
199 James Boulevard Signal Mt., Tenn.

.TOMO ŽIŪRAIČIO. O. P,

ŽODIS IR GYVENIMAS
ReUginel-tautiaei rimčiai

XAVK0AN BROTHERS
The Xaveriaa Brotliers, Teachers 
or youth for nore than a century 
— invite pious, Intelligent young 
men to a religious life dedicated to 
the Catholie dus room.

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir i-;
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- t ? 

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber- | 
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai | 

ir pigiau nei kas kitas.

fBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tat: VI 6-2164



BOSTON, M8SS.

NEW YORK

ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS

METINIS KONCERTAS

PROGRAMĄ IŠPILDYS

Chairman

Po programos šokiai. Gros geras orkestras.
Reni Katate Specialintn

William J. DrakePorehester and Roxbury
Prie įėjimo aukojama 1.50 dol. "tinas

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI.

VITALIS ŽUKAUSKAS praves prog. 
raina Angelu Karalienės parapijos 
metiniame koncerte

Who know S. Boston,

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Liet, vyčių 41-©s kuopos 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
spalio 10, 8:15 v; v. Apreiški
mo parapijos salėje. Susirinki
mai vyksta kas mėnesio antrą
jį, o ne pirmąjį trečiadienį, 
kaip anksčiau buvo pranešta.

Gabijos leidykla, 
kurią tvarko J- Sodaitis, išlei
džia Antano Gustaičio knygą 
“Anapus teisybės”.

Romas Kezys,
New Yorko skautų tuntininkas, 
persikėlė į naują butą. Dabar 
ją adresas 130 Hendrix, Br°ok- 
lyn 7, N- Y- Tel.: AP 7-3244.

Užbaigė remontą
Šią vasarą Bostono šv. Kry

žiaus katedra buvo remontuo
jama iš vidaus, šiomis dieno

mis remonto darbai užbaigti ir 
lietuvių katalikų kongresas, 
kuris Bostone įvyks spalio 12, 
13 ir 14 dd., vyks jau naujai 

išremontuotoje katedroje.

Patrfck J. (Sonny) McDenouųh 
President

OUEENS VILLAGE 
S. JOACHIM-ANN PARIŠK 

REDUCED TO SELL

Rožančiaus pamaldos
šv. Petro parapijos bažny

čioje rožančius kalbamas kas
dien visą spalio mėnesį 7:38 v. 
v., o sekmadieniais 2:30 vai. 

po pietų. Bostono arkivysku
pas pageidauja, kad rožančius 

būtų aukojamas šiomis intenci
jomis: kad sugrįžtų atgal nuo 

tikėjimo atkritusieji ir kad 
Dievas padidintų pašaukimų 
skaičių kunigystėn ir vienuo- 

lynan. ,

išgąsčio
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo irgreko 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadwąy

So. Boston 27, Mass.

Gerai sukovoję geltonai ža
lieji, neišnaudodami baudinio, 
prarado du taškus. Adomavi
čiui pakabinus batus ant kab
lio, netekome vienintelio už
tikrinto baudinių mušiko- Pen
kiolikos minučių tarpas ir nu
lėmė Gottschees laimėjimą.

Negalima nepakaltinti deši
nio saugo Wellso, leidusio 
priešininko puskairiui įmušti 
visus tris įvarčius, pačiam tuo 
metu viduryje aikštės žioplinė- 
jant. Gynime ir vėl geras Vait
kevičius. Sugebėjęs išlaikyti 
gerą formą visą sezoną, turi 
daug vilties ir lygos rinktinėn

(Atkelta iš 7 psL) 
pusdešniu žaidžiantis Rėtnėra 
įneša daugiau gyvumo, savo 
jaunatviška energijapatrauk
damasnet aptingusį Robertsą. 
Po keliolikos minučių baudos 
aikštelėje žiauriai “guldomas” 
Remėza. Deja, teisėjo prikas
tą baudinį Rileekis neišnaridn- 
ja- Šis nesisekimas atrodo dar 
labiau užvirina mūsiškių krau
ją. Priešininkas visai užgula
mas ir 67 min. Roberts švelni
na pasekmę iki 3:1. Po penkių 
minučių, nors ir pritrenktas, 
bet nesuvaldomai veržlus Re- 
mėza didžiam mūsų žiūrovų 
džiaugsmui įšauna 3:2- Ir to
liau aikštė mūsų rankose, bet 
Gottscbee sėkmingai ginasi ir 
laimi. ...

Parengimai
Mūsų sporto klūbai, atrodo, 

nepasitenkina vien tik veikla 
sporto aikštėse. Iki šiol jų 
rengti vakarai, piknikai ar šo
kiai susilaukdavo nemaža at
garsio ir pritarimo ne vien tik 
mūsų sportu besidominčios vi
suomenės sluogsniuose. Štai 
ir dabar abeji klubai rengia 
vakarus-šokius. Lietuvių Atle
tų Klubo krepšinio sekcija 
ateinantį šeštadienį, spalių 13, 
Apreiškimo parapijos salėje tu
ri vakarą —Šokius. Vakaro 
vedėjas Bagdžiūnas, kaip teko 
nugirsti, yra parengęs iki šiol 
negirdėtą ir nematytą, trumpą 
bei greitą programą- Po gerai 
nusisekusio pikniko, atrodo, ir 
šis vakaras turėtų neblogai 
pavykti.

Lapkričio 3, irgi šeštadienį, 
didelis Lietuvių Sporto Klubo, 
atseit, futbolininkų vakaras 
Grand Paradise salėje. Jo metu 
bus įteiktos asmeniškos taurės 
žaidikams komandos, laimėju
sios New Yorko valstybės tau
rę 1955. Ir šio vakaro pasiseki
mu neabejojame- Atletas

patekti- Puolime Bileckis šį 
kartą nebetaip krito į alų. Re
mėza, tuo tarpu, antrame kė
linyje parodė žaidimą, kokio 
iš jo seniai jau-laukėme. Nau
jai žaidęs Looney, gal ir būtų 
neblogas pastiprinimas, jeigu 
jam kas atimtų dešimt metų ir 
tiek pat svarų-t Rą dviejų sek
madienių, paaiškėjo, kad šiais 
metais visos Oberlygos koman
dos pajėgumu viena nuo kitos 
perdaug nesiskirs. LSK bent 
įrodė, kad šį sezoną nemano 
būti berželiu ant kurio visos 
oškos laipiotų.

Priešžaismyje rezervinė be 
laimės pralaimėjo 1:2 paskuti
nėje minutėje, pirmutinį įvar
tį šį sezoną pasiekė Dubauskas 
Šiaip jau rezervinė gerokai at
jauninta, ir lauktina iš jos ge
resnių pasekmių. Jaunučiai 
žaidė prieš Gottscbee vos de
vyniese ir krito net 8:0.

Sekmadienį prieš Swi$s FC
Šį sekmadienį LSK trejos 

komandos tęsia pirmenybes- 
Pirmoji komanda žaidžia na
mie t. y. New Farmers Ovai 
Nr. 2, prieš Swiss FC- Rungty
nių pradžia 3:15 vaL Prieš šią 
komandą mūsiškiai dar nieka
dos nėra laimėję. Įdomu, ar ir 
dabar sustiprėjusi mūsų ko
manda leis šveicarams išnešti 
sveiką kailį- Paskutinėse rung
tynėse sužeidę, 2:2 prieš Ein- 
tracht, neatrodo, kad pasiduo
tų mums vis tik per lengvai. 
Žiūrovams nervų padilginimas 
ir vėl užtikrintas. Rezervinė 
ten pat 1:45 vai- žaidžia prieš 
Swiss rezervą. Tuo tarpu jau
nučiai svečiuojasi pas German- 
Hungarians, Metropolitam Ova
le 12:30 vaL

VAITKUS
F UNEBAL H O M B 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir nakų
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.

Reikale laukite: Tel. TB 6-B4S4

Vedė
Šv. Petro parapijos bažnyčio

je rugsėjo mėn. 29 d. moterys
tės sakramentą priėmė Povi
las McAuster su Ona Godeny- 

te ir Jonas Jakavonis su Nijole
Radomskaite. *

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborias-Bahamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br. oklyn, N. Y.Patamavimaa automobilių 

savininkams
Ugnies ir Vagystės ap
draudimai
mažesnių paskolų globoji
mas.

gembleriai negemblina
Ir nei JOs, kada ateinate J

, INSURANCE ir SEAL ĖSTATE
Mes pranešame mūsų naujų Real Estete Dlviston, 509 Kast 

Broadway, dabar SuffoDc apskrities leistą po vienu stogu:

PAIEŠKOMA
Mikasė Leimoniūtė, gim. Suš- 
nykų km-, Kalvarijos valsč., 
Marijampolės apskr., išvažia
vus iŠ Lietuvos į Ameriką 
1937 m. Žinantieji ką nors 
apie ją rašykite: Mr. A. Sharry, 
244 Irving Avė., Brooklyn 37, 
N. Y- Turime jai svarbių žinių 
iš Lietuvos. Josepli Garszva

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Bright, beautiful 7 room stuc- 
co on corner, excellent condit- 
ion. 3 bedrooms, 1% baths, 
centęr bąli, large dining and 
living rooms, fireplace- Large 
basement and attic. Oversized 
2 car garage, landscaped pa- 
tio- S/S, venetians, many ex- 
tras. You have to see it to ap- 
preciate it.

HOllis 8-0085

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M, P. BALLAS—Direktoriui 
ALB BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

PARDUODAMAS
2 šeimynų — 14 kambarių — 
namas. Nuo centro ir požemi
nio traukinio tik 3 blokai. Gra
žioj vietoj, yra sklypas žemės 
didumo: 50x125. Į mėnesį duo
da virš $211.50 pelno. Garažas 
ir 4 kambariai lieka savininkui 
nemokamai. Kreiptis: Telf. 
FL 3-3871 nuo 7 vai- vak. ar
ba asmeniškai: F. Norris, 41— 
39 Parsons Blvd., Flushing 5, 
L I., N. Y.

PATIKIMIAUSIA (STAIGA SIŲSTI SIUNTINIUS | SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ, Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitos kraštus, ap
mokant čia muitą ir kuri garantuoja pristatymą, tai daugelį 
metų žinoma firma PARCELS TO RUSSIA, INC. (turinti SSSR 
leidimą), įgaliuota INTURIST, Maskvoje, rinkti muitus čia vietoje.

„Praktiškai Kalima alueti viskiu*—nauji Ir dėvėti drabužiai, valgomieji pro
duktai. jvalrfb* vaiatai:—Btreptomlcin, PenicUln. Rlmofon ir kiti, oro pa*tu. 
Pristatoma laika 7.10 dianų.
Nanjena: Dabar galima siųsti “ANTI-POLIO SERUM”

0«rantuojam pristatymu Ir gavima adrssata paraiu patvirtinto pakvitavimo. 
Siunčiama siuvamas matlna«, akordilenva, o taip paf rąžomas mažlnOlaa 

įvairiomis kalbomis. DABARTINIS ADRCSAS:

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gurno, galvos 
kvaišimų ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, <ir-

IEŠKOMAS
patikimas lietuvis vyras gyven
ti dideliame ir gražiame bute 
kartu su senesnio amžiaus 
žmogumi. Reikalinga rekomen- 
dacija-

J. Bakštis, 89—21 97 St, 
Woodbaven, N. Y. Tellefonas: 
VIrginia 6-0146.

nnlrjtfiangbK namas nasanly, 

“Fortūna” žurnalo žiniomis, 
dabar priklauso pulk. James 
Crown, kuris yra gimęs iš lie
tuvių tėvų.

Liąt Atsiminimo radijau 
kuriam vadovauja- J. Stukas, 
savo programa šeštadieniais 
duoda nauju laiku nuo 1 iki 2 
v. p. p- iš stoties WEVD 1330 
kil. ir 97,9 mg. (FM).

Pirmas sezono parengimas 
šį rudenį bus Angelų Karalie
nės parapijos koncertas, kuris 
įvyksta sekmadienį, spalio 7, 
šv. Stanislovo salėje, Green- 
pointe, N. Y. Programą atliks 
naujos jėgos, parapijos cho
ras yra paruošęs nauju dainų 
repertuarą.

Antroji lituanistikos pamoka 
Fordhamo universitete bus šį 
penktadienį, spalio 5, 6:30 v- 
vakare. Kviečiami tie studen
tai, kurie dalyvavo pirmoje 
paskaitoje ir kurie atvyko pa
sivėlinę.

gš Jokūbas J. Stukas,
IfSLiet atsiminimų” radijo di
rektorius, spalio 8, pirmadienį, 

t riėngh “Lithuanian Nite on 
|Bro4dway”, gražioje Roseland 
šokių salėje, 51st St. ir Broad- 
way, Times Sųuare, N. Y. Šo
kiai prasideda 9 v- v-, grojant 
dviem orkestrams, šokių prog- 
rama 10 v. v. Dalyvauja Har
vest Moon Bale šokių konkurso 
laimėtojai —Jonas Grincevi- 

: čius, ir Roma Vaitkutė, “Rū
tos” radijo tautinių šokių gru
pė, baleto artistė Adelė Ceraš- 
kaitė — De Angelo. Himnus 
sugiedos solistė Florencija 
Korsakaitė. Įėjimas 1-15 dol- 
Platesnės informacijos bus 
duodamos per “Liet Atsimini- 
mų” radijo valandėlę, kuri gir
dima šeštadieniais nuo 1 iki 2 
v. p. p. per WEVD stotį (1330 
kil- ir 97-9 meg. FM).

IŠNUOMOJAMAS
2 kambarių butas vyresnio 
amžiaus moterims. Galima 
naudotis virtuve. Kreiptis: E- 
Masilionis, 1815 Centre St., 
Brooklyn 21, N- Y.

raSnCb SMMlF Chr ta#

LneCAMTCM.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN 16, N. Y. 
(Už kampo buvusios vietos). TeL INgenoi 7-448S, INgerm 7-727Z 
iMal^a yra pirmajame namo auUte. Apylinkėje pakankamai rieto* paatatytl 
automobilitM. Jataiaa atidaryta kaadien ir nekmadieniala nw 9 vai. ryto im 
• vai. vakaro, tattadlonlala nuo • Iki 4 vai. p. p.

SIUNTINIAI ISBlUNeiAMI KABDIKN.

BARASEVICJUS ir SŪNUS 
FUNERAL ROMI 

251W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1CIUS 
Laidotuvių Direktorius 
T«L ANdr»w 8-2590

Parapijos choras, vadovaujamas MYK. LIUBERSKIO, 
Skautų Vyčių oktetas. 
Mišrus oktetas.
Vyrų bhoro grupė,
Duetai,

Solo dainuos Leonardas Ralys ir Ad. Kizienė 

Programai vadovaus akt. VITALIS ŽUKAUSKAS. 
Akompanuos AL. MROZINSKAS. 4

Salė pasiekiama Driggs ir Grabam Avė. autobusais bei GG 
traukiniu iki Nassau stoties.

Nevierai švente 
vedybų sukaktį

' Rugpjūčio 30 Albinas ir Ona 
(Razvadauskaitė) - N e v ierai 
šventė savo sidabrinį jubiliejų. 
Ta proga jų šeima šiai sukak
čiai atžymėti surengė iškilmin
gą pokylį Lietuvių Draugijos 
salėje. Į bankietą susirinko per 
200 žmonių- Jų tarpe buvo su
kaktuvininkų pabroliai, pamer
gės, vietiniai kunigai, artimi 
giminės ir draugai iš Bostono 
apylinkės, ir iš Kanados. Mal
dą atkalbėjo kun- Ant. Knei- 
žys; pokyliui vadovavo Danie
lius J. Overka iš New Yorko.

Linksmai grojant Al. Ste- 
vens orkestrui, skaniai pavai
šinta, paskiau išreikšta daug 
daug nuoširdžių linkėjimų su- 
katuvininkams-

Albinas ir Ona Nevierai lie
tuvių veikloje yra plačiai žino
mi. Iš jaunų dienų labai daug 
veikė lietuvės vyčiuose. Albi
nas vadovavo vyčių 17 Algirdo 
kuopai; ją stipriai tais laikais 
iškėlė- ,

Labai malonu matyti, kad ir 
jų vaikai nuoširdžiai seka tėvų 
pėdomis. Nevierai priklauso 
švento Juozapo L i e t u v ių 
Darbininkų Sąjungai ir visa 
šeima priklauso L R K Su
sivienijimo 94 kuopai; dukros 
priklauso parapijos chorui, ir 
merginų sodalicijai; jauniausia 
duktė ir sūnus priklauso para
pijos dūdų orkestrui-

Nevierai išaugino gražią lie
tuvišką šeimą: vyriausioji duk
tė Albina mokytojauja Hicks- 
ville, L. L, New Yorke, antroji 
duktė Joana šiais metais baigia 
universitetą, o jauniausioji 
duktė ir sūnus dar gimnazijoj-

Lenkų ir lietuvių kalba. Jūa nieko nerizikuojate. kn<1a jūs 
pavedate Wendell Berman sėkmingą namų pardavimu ir ne
brangiai aprtdraudžiate.

W«n<tell Berman Agency
ANdr«w 9-S07B

! Laidotuvių Direktorius 3
J 84-02 JAMAICA AVĖ.
Į (prie Forest Parkway Station) J

! Woodhaveu, N. Y.
Į Suteikiam garbingas laidotuves. J
* Koplyčios nemokamai visose! 
[ miesto dalyse: veikia ventiliacija."

I Tel. VIrginia 7-4499

ŠV. STANISLOVO PARAP. SALĖJE
Driggs Avė. & Newell St., Greenpoint’e, L. L, N. Y.

SIUNTINIAI Į VISUS KRAŠTUS
Į visas TSRS dalis, čia apmokėtu muitu 

Audeklai, nauji ir dėvėti drabužiai, vaistai, valgomieji 
produktai. Išsiuntimas neatidėliojamas, skubus prista
tymas ir gavėjo parašu patvirtintas pakvitavimas ga

rantuotas. Reikalaukite smulkesnių informacijų.
Licenses PTR

The Triple Bee Trading Corp.
111 Fifth Avė., New York 3, N. Y.. Room 707, 

Tel. AL 4-8711.
Atidaryta 9—6 kasdien ir šeštadieniais 10—3.
' Su siuntiniais įėjimas iš 5 East 18th Street.

Angelu Kar- parapijos
Šv. Rožančiaus draugijos šven
tė bus spalio 7, sekmadienį 
8 vai- ryto —- mišios ir bendra 
komunija.

Rožančiaus pamaldos yra 
kasdien. Pirmadienį, trečia
dienį ir penktadienį — 7:30 v. 
v., o antradienį, ketvirtadienį 
ir šeštadienį 8 v- ryto.

Apreiškimo par. bažnyčioj 
rožančiaus pamaldos vyksta 
kas vakarą 7:0, sekmadieniais 
— 3 v. p. p.

Algio Budrio,
Liet gen. konsulo sūnaus, Ko
velė “Protective Mimicry”, bu
vo duodama trečiadienį per 
WRCA stotį nuo 9 iki 9:30 v. 
v- Novelė buvo išspausdinta 
1951 m.

DEVOT1ONAL R05ARY SĖT


