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Gomulka atsiėmė reikalavimą, kad sovietu kariuomenė pasitrauktų iš Lanki jos

Žuvošimtai

NAUJAS SKANDALAS TARP PRANCŪZŲ IR ARABŲ
NAFTA IR KRAUJAS

Ar sukylančios tautos neapsigauna tais, kuriais jos pasitiki?

Pasukite laikrodžius atgal
Nuo šio sekmadienio ryto 

baigiasi vasaros laikas, ir lai
krodžius reikia pasukti vieną 
valandą atgal.

išskyrus tuos, kurie buvo nu
teisti už plėšimus.

Prez. Eisenhowe ris-spalio 23 
kalboje pasisakė už pagalbą 
Lenkijai, jeigu ji jos bus rei
kalinga ir pati jos prašys. Nu
matoma, kad labiausiai reika
linga pagalba gali būti mais
tas ir drabužiai- Apie politinę 
pagalbą Eisenhovveris nekalbė
jo. Stevensonas užsiminė, kad 
jei Sovietai vartotų Lenkijai 
represijas, reiktų klausimą iš
kelti Jungt. Tautose.

EISENHOWERIS IR STEVEN
SONAS—ABIT UŽ PAGALBĄ 

LENKIJAI.

'♦ATftMTNy TAIKOS PROGRAMA”, kuri? siūlė 0senhoweris, priėmė 82 tautu konferencija. Iš 
drfyvfrj ėia tik keturi: G. N. Zarabin (Skietai) J. J. Wadsworth (Amerika), A. Randa U 

(Anglija) ir K. VVinkler (Čekoslovakija).

JEIGU ATLEIS Iš DARBO 
UŽ NEBLAIVUMA. .Maskva atmeta Vokietijos sujungimą

rodoma 150—200, bet šiap jau 
skaičiuojama šimtais.

Sovietų spauda kaltina dėl 
sukilimo pogrindžio organiza
cijas.

vensono ša’ininkus prieš Ei- 
senhovverį ątominių bandymų 
klausimu.

Lenkijoje padėtis pasistūmė
jo pirmyn* tiek, kad Gomulka 
telefonu susitarė su Chruščio
vu Maskvoje susitikti. Chruš
čiovas pripažino Lenkijoje įvy
kusią padėtį, apgailestavo 'sa
vo karštus žodžius paties Go- 
mulkos adresu ir pažadėjo 
grąžinti Sovietų kariuomenę Į 
kareivines, o karo laivus iš 
Danzigofuosto taip pat ati
traukti.

• Diplomatiniai ryšiai tarp 
Maroko ir Prancūzijos gresia 
nutrūkti. To Marokas nesibai
do, nes jis ūkinės pagalbos 
gaus iš Amerikos, kuri Maroko 
teritorijoje laiko penkias savo 
karines bazes. NYT mano, kad 
Prancūzijai penkių alžirięčių 
pagrobimas brangiai atsieis

prancūzų įgula. Kai spalio 22 
lėktuvas, pasiekė Alžiro terito
riją, lakūnas gavo per radiją 
įsakymą pasukti iš kelio ir nu
sileisti prancūzų kariniame 
aerodrome. Ten visi vadai bu
vo suimti ir surakinti. Jų dau
gumas kovai prieš prancūzus 
buvo vadovavę iš Kairo.

Tunise, Maroke, Alžire dėl 
to kilo streikai ir riaušės. Ma
roke nužudyti 3 prancūzai- Iš 
Tuniso daugelis prancūzų no
ri išsikelti. Afrikos ir Azijos

tiką ūkinėje srityje — duoti 
gyventojam daugiau gaminių.

Vengrijos dabartinis part. 
sekretorius Erno Gero pasiro
dė kitaip nei Gomulka Lenki
joje. Jis pasiuntė policiją prieš 
demonstrantus. Juos sklaidė 
ašarinėm bombom, paskui šū
viais- Per radiją kalboje Gėro 
gynė Sovietų Sąjungą ir aiški
no, kad dabar santykiai tarp 
Vengrijos ir Sovietų esą pa
grįsti lygybės principu. Įspėjo, 
kad tie, kurie rengia demon
stracijas, siekia atstatyti “bur
žuazinį” režimą.

delęgadja nuo rugsėjo, 17 iki 
spalio 19 lankėsi pietų Ame
rikos valstybėse — Argentino
je, Brazilijoje, Čilėje, Kuboje 
ir Urugvajuje. Delegaciją pri
ėmė tų kraštų prezidentai, 
parlamentai; vyriausybių žmo
nės ir spauda 'bei radijas 
skelbė apie jų atsilankymą.

Delegacijos tikslas buvo pa
tirti,' kiek yra realaus pagrin
do kelti pavergtų tautų bylą 
Jung^hėse tautose, t.y- kiek 
reikalą paremtų JT nariai. De
legacija rado, kad pietų Ame
rikos valstybėse politinės mo
ralės lygis aukštas, ir palanku
mo pavergtųjų bylai yra daug.

Delegacijoje buvo JPT pir
mininkas dr V. Masens, ŲLat?

mas, kad amerikiečio daiktai 
nebus tikrinami-

Po nakties kalėjime kores
pondentas buvo paleistas.

Aiškėja taip pat, kokiu būdu 
Maroko lėktuvas galėjo paklu
sti Prancūzijos valdžiai, prasi
lenkdamas su savo valdžios į- 
sakymais vengti Alžiro terito
rijos. Pirmame aerodrome pa
keliui, kur buvo nusileidęs lėk
tuvas, lakūnas gavo Prancūzi
jos radio įsakymą pasukti Į 
Alžirą. Tą įsakymą girdėjo ir 
Maroko įstaigos. Jos įsakė lėk
tuvui laukti vietoje naujų nu
rodymų. Bet lakūnui Maroko 
įsakymas nebuvo perduotas. 
Kai lėktuvas pakilo, prancūzai 
Įsakė nusileisti Alžire. Lakū
nas vėl atsiklausė Maroko į- 
staigų- Jos įsakė grįžti atgal. 
Bet įsakymas ir vėl nebuvo 
perduotas. Pasirodė, kad Ca- 
sablancos aerodrome visi Ma
roko vyriausybės įsakymai ne
buvo praleidžiami. Juos sulai
kė Prancūzijos kariuomenės 
ryšio karininkas.

OLANDIJA BAIGĖ KRIZę
Olandija keturis mėnesius 

nepajėgė sudaryti vyriausybės. 
Tik šeštasis kandidatas paga
liau sulipdė. Pasirodė, kad iš 
14 ministerių 9 buvo tie patys 
kaip anksčiau. Pirmu kariu 
Olandijoje į vyriausybę įtrauk
ta moteris

• Neramumai visoje šiaurės 
Afrikoje eina dėl suimtųjų al- 
žiriečių vadų. Neramumuose 
buvo nužudyta apie kO, sude
ginta daug namų.

• Anglija ir Prancūzija pri
ėjo. išvadą, kad nėra jokios 
Egipto pasiūlymo Sueso kana-

blokas, 23 valstybės, pąreika- 
lavo iš Jungt. Tautų gen. sek
retoriaus daryti žygių, kad su
imtieji būtų, paleisti. Tuo tar
pu prancūzai džiaugėsi parla
mente sukilėlius sugavę ir

Vengrija pirmoji pasekė 
lenkais. Spalio 23 Vengrijos 
sostinėje buvo surengtos de
monstracijos, kuriose dalyva
vo apie 100,000 žmonių, tarp 
jų daugiausia ^jaunimas, stu
dentai, kareiviai.

Demonstrantai reikalavo pa
šalinti Sovietų kariuomenę iš 
Vengrijos, grąžinti į valdžią 
Imre Nagy, panaikinti ūkines 
pyliavas, pakelti atlyginimą, 
nubausti buvusį .min- pirm. 
Mathyas Rakosi.

Nagy buvo min. pirminin
kas, pašalintas 1955. Jis buvo 
pradėjęs “liberalizacijos” poli-

argumentas negu tiesioginis 
masių pasisakymas laisvo bal
savimo keliu.

Lenkų egzilinis veikėjas My- 
kolaičikas pareiškė, kad Go
mulka, Ochabas, Cyrankie- 
vviez nori laimėti masių pasiti
kėjimą komunistine sistema, 
kuri Lenkijoje yra nekenčia
ma, dėl to jie ir padaro tam 
tikrų gestų masėm. Bet jie 
yra tiek komunistai, kad jie ne
sitrauks nuo tų komunistų, 
kurie valdo ir Maskvą. Myko- 
laičikas net mano, kad

visas tariamasis . atsiskyri
mas nuo Maskvos turi- tikslo 
suklaidinti vakarus, kad jie bū- 
tę mažiau budrūs ir kad duo
tu ūkinės pagalbos satelitam- 
O toji pagalba pirmiausia ir ei
na komunistinei sistemai į-

Kai visi pakeltom rankom 
buvo liepti išlipti iš lėktuvo, 
alžiriečiai. suprato padėtį ir 
nesipriešindami išlipo- Tik vie
nas šūktelėjo: “Tai taip gali
ma pasitikėti prancūzais”.

Alžiriečiai buvo su Maroko 
pasais. Nuo jų atskyrė amen-, 
kietį ir uždarė skyrium į ka
lėjimą. Neleido susisiekti su 
Amerikos konsulatu. Ilgame 
apklausinėjime, ką jis kalbėjo
si su alžiriečiais, paaiškėjo ir 
tai, kad amerikiečio rašomoje 
mašinėlėje policija rado tris 
dokumentus. Nors policija ne
leido amerikiečiui jų paskaity
ti, bet viename iš jų buvo Ma
roko krašto ekonominis pla
nas, komunistų pateiktas Ma
roko vyriausybei. Mašinėlė bu
vo lėktuvo bagaže. Matyt, su- ta moteris — panelė Klompe 
interesuotas žmogus buvo įki- (katalikų liaudies partijos). 
Šęs tuos dokumentus, tarda- Koalicija liko ta pati.

• Lenkijos Gomulka, išrink
tą į politbiurą, pirmiausia pa
sveikino kom. Kinijos Mao 
Tsetungas, antras Jugoslavijos 
Tito ir trečias Vengrijos Gero. 
Spėliojama, kad Kinija jau
čiasi esanti taip pat “titoisti- 
nė”. ■

Kalbama, kad bus paleisti 
Poznanės sukilimo nuteistieji,

tvirtinti.
Priimant su dideliu atsargu

mu Gomulkos ar Nagy žygius, 
suprantamas ir Vatikano laik
raščio įspėjimas Lenkijos ka
talikam laikytis atsargiai.

Gražus yra N. Y. Times žo
dis sukilimuose prieš komuni
stinį okupantą žuvusiem rytų 
Berlyne 1953, Tiflise 1956 ko
vo mėn., Poznanėje birželio 
mėn, ir Budapešte šiom dienom-

Tai herojiniai kankiniai, žu
vę savumo krašto nuo svatimę 
rusę tanky ir ruaHky brikę. 

sako laikrašti*—

Vengrijos įvykių viršūnė 
buvo trečiadienį. Demonstraci
jų įgąsdinta partija skubiai iš 
ryto pakeitė nūn. pirmininką. 
Paskyrė Imre Nagy, kurio rei
kalavo demonstrantai Išrinko 
naują politbiurą. Tačiau de
monstrantai kiurių skaičius iš
augo iki 200,000 Vengrijos so
stinėje, nebeklausė naujo min. 
pirmininko raginimo baigti de
monstracijas ir grįžti į darbus- 
Demonstrantai reikalavo, kad 
pasitrauktų iš Vengrijos So
vietų kariuomenė. Su demon
strantais ėjo ir daugumas Ven
grijos kariuomenės.

Imre Nagy tada “pakvietė” 
sovietų tankus, lėktuvus ir 
pėstininkus. Tankų, kulkosvy- . 
džių šūviais sovietai palaužė 
sukilimą. Ilgiausiai kovos ėjo 
pačioje sostinėje.

Nagy paskelbė karo teismus. 
Naujas politbiuro narys Janos 
Kadar per radiją dėkojo rau
donajai armijai už pagalbą ir 

rengia skundą prieš Egiptą, / kaitino sukilėlius^ kad jie nori 
kad ten laiko neramumų va- “grąžinti kapitalizmą”.
dus. Kiek žuvo, dar neaišku- Nu-

Visi arabai sujaudinti ir su
kėlė audrą prieš Prancūziją, 
kuri klastos keliu įviliojo į 
pinkles penkis Alžiro arabų 
sukilėlių vadus.

Tunise turėjo įvykti konfe
rencija dėl arabų santykių su 
Prancūzija. Ją rengė Tuniso 
min- pirmininkas Habib Bour- 
guiba ir Maroko sultonas Ben 
Youssef. Turėjo dalyvauti ir 
penki Alžiro sukilėlių vadai. 
Jie skrido į Tunisą Maroko 
lėktuvu, kuriam vadovavo

Švedija prieš metus prohibi- 
ciją panaikino. Dabar gali 'pir
ktis alkoholio, kiek kas nori. 
Per tą laiką paaiškėjo, kad al
koholio suvartojimas padidėjo 
trečdaliu, o suimtųjų dėl ne- 
blaivumo skaičius padidėjo 
tris kartus. Automobilių nelai
mių skaičių neblaivumas taip 
pat padidino, ypačiai jaunų 
šoferių. Po išgėrimo kitą dieną 
pagiriojo ir nepasirodo darbe. 
Švedijos profesinės organiza
cijos paskelbė, kad darbinin
kas, kuris dąrbo neteks dėl 
neblaivumo. nebus organizaci
jos remiamas. Finansų minis
terija mėgina sulaikyti nuo 
alkoholio, pakeldama alkoholi
nių gėrimų kainą

būt ję skaniu* baisa* eina apie 
visą pasaulį: "Rasai a*ita na-
9VWt uy w»wa <TfW

lyne iki Taškente, kur rusę 
kariuomenė laike užėmus no*

Maskva spalio 23 pasiųlė 
vakarų Vokietijai derybas san
tykiam pagerinti. Esą dabarti
niai santykiai nepatenkinami. 
Siūlo išplėsti diplomatinius ir 
ūkinius santykius- Tačiau at
meta Vokietijos norą tartis 
dcl Vokietijos sujungimo. Te
gul vakarų Vokietija tariasi 
su rytų Vokietija. Tegul atsi
sako nuo Nato ir tt. Tegul pa
keičia Vokietijos politiką, ku
ri dabar esanti priešinga So
vietam.

Atrodo, kad Maskvos raštas 
buvo skirtas pakurstyti vokie
čių nuotaikom prieš Adenaue- 
rį opozicijos naudai, kaip pe
reitos savaitės Bulganino raš-'.,^*0 reikalo, kas galima būtų 
tas Eisenhovveriui kurstė Ste- rimtai svarstyti.

Lepkijoje žinios apie sukili
mą prieš rusus Vengrijoje bu
vo priimtos su džiaūgsmu. 
Daug kur iškeltos Vengrijos 
tautinės vėliavos. Jaunimo de
monstracijose Varšuvoje buvo 
šaukiama: “Rokossovskis tegul 
eina namo”, “Rokossovskis te
gul keliauja i Sibirą”.

Vatikano laikraštis “Osser- 
vatore della Domenica” atsar
giai įspėjo lenkus katalikus, 

11 • - i kad nepasiduotu sukilimo pa-Gomulka į Maskvą gundomp
Į Maskvą Gomulka su min. 

pirm. Cyrankewlczium ir buv. 
partijos sekretorium OchabA 
vyks penktadieni- Tuo tarpu 
posėdžiauja lenkų seimas, ku
ris turi priimti rinkimų įsta
tymą naujam seimui gruodžio

Lenkijos atskiruose miestuo
se buvo daug demonstracijų 
prieš rusus. Didžiausios Poz
nanėje, Breslau, Stettine. Par
tijos išsiuntinėti nariai sten-' 
gėsi sulaikyti nuo išsišokimų 
prieš rusus.

Naujasis Lenkijos kom. par-
tijos sekretorius Gomulka spa- Dabar prieš komunfetinė3 sistemos r>em
io 27 pas e , 'a nistus dienos. Verta įsižiūrėti, sovietinis tankas yra didesnis

Sovietę kariuomene pasiliks sukildamos masės i
Lsnkiioie tol, kol Nato kariuo- , / —. •. ’ ... , .. kur vairuoja komunistiniai varnėne bus laikoma vakaru Vo- . . . ,..... T dai. apie kuriuos telkiasi suki

te qo|e. hmai, kokios pagalbos susilau-
_ kia sukilėliai.

wl Lenkijos, Vengrijos sukili-
mai yra tik patys didieji iš

. . __  nuolatinės sukilimų
priešinimų eilės. Til

pasipriešinimą

• Lenkijoje, vykdant “nu- 
stalinimą”, paleista iš kalėji
mo 36,000 politinių kalinių. 
Daugelis jų reabilituoti. Kalė
jimuose dar esą politinių kali
nių 30,000.

• Jugoslavijos vicekonsulo 
žmonai San Francisco vis dėlto 
kelia bylą už krautuvės turto 
“nacionalizavimą” į savo krep
šelį. Byla bus spalio 29-

ir pasi- 
atsimin- 
Baltijos 

valstybėse. Gruzijoje, rytų Vo- 
kietijoje-

Sukilimai - turėjo ir tūri dvi 
priežastis: žmonės nepakelia 
svetimos politinės priespau
dos, kuri žmogų paverčia “nie
ku"; antra, nebepakelia eko
nominio skurdo, į kurį įstūmė 
kraštus komunistinė sistema. 
Atgauti laisvę ir ūkinę gerovę 
yra pagrindiniai komunizmo 
pavergtu tautę troškimai.

Lenkai ir vengrai labiausiai 
pabrėžė — tegul išeina rusai.

Progas sukilti įžiūri žmonės, 
kai atsiranda trintis tarp pa
čių komunistinių vadų. Tas iš 
jų, kuris parodo Šiek tiek žmo
niškumo, sukelia žmonių vil
tis. Juos ima laikyti savo va
dais. Gomulka laimėjo pasiti
kėjimą pareiškimais už rusų 
kariuomenės pašalinimą iš 
Lenkijos, už komunistinės ūki
nės sistemos reformą. Nagy. 
senas komunistas, laimėjo pa
lankumą tuo, kad gyventojam 
buvo norėjęs pagerinti ūkinį Jin žuvo, 
gyvenimą-

Tačiau masių viltys jais pa
sirodo perdėtos. Masės per
daug tikisi iš tų vadų — ko
munistų ir skaudžiai nusivilia.

Tito, Gomoika, Najty yra rusišku* kraitu*.
Maskvos auklėtiniai, gryno Taip sako laikraštis. Tik ky- 
kraujo komunistai, kuriam la klausimas, ar tas garsas 
nepakeliui su masię laisvės h* randa atgarsio Vakaruose? Ar 
demokratijos siekimais, kuri valstybė iškels Jungtinė- 

nors jie nori laimėti masių se Tautose skundą dėl tų kan* 
palankumą ir padaryti jai šio- kinių? Ar kankinių kraujas 
kios ar tokios nauds. Bet tik bus tiek dėmesio vertas kaip 
ne tos, kurios nori masės — kanalas, kuriuo nafta gabenk* 
atgauti laisvę nuo rusų ir nuo ma?

Lėktuve, kuriant prancūzai 
suėmė Alžiro sukilėlių vadus, 
buvo suimtas drauge ir Ameri
kos “N. Y. Times” korespon
dentas Brady. Jis pasakoja, 
kad lėktuve kalbėjęsi su suki
lėlių vadais. Jie sakėsi, kad 
nori aptarti su Tuniso ir Ma
roko atstovais taikos galimy
bes Alžire krašte. Kai lėktu
vas nusileido aerodrome, nie
kas neįtarė, kad tai prancūzų 
aerodromas. Tik kai pro lėk
tuvo duris įšoko prancūzų žan
daras su automatiniu šautuvu, 
vienas iš alžirięčių pratarė:
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Vokietijos atominės energi
jos ministeris (dabar jau karo 
ministeris) pi J- Strąuss nura- 
mino gyvėiųpjus dėl perdėtų 
gandų apie radjpaktyvinius -pa-

Olandijos teisingumo minis
terijos tarnautojam įsakyta 
kiekvieną dieną -darbo metu 
imti kainų saulės vonias. Jos 
duodamas nemokamai- Minis
terija mano, kad tarnautojai 
sustiprės, ir žiemą bus mažiau 
slogų ir kitokių ligų. (Kuri 
Amerikos partija pasižadės tai 
įvesti, kad laimėtų prezidento 
rinkimus?).

ta«* Tik reikdavo moky- padidėtu 10.000 kartų, 
tojai* kiet £&na ją rečiau (Kadįar ar tuo bus nuramintas 
vartoti. (Kas rekomenduos KefaiUveišs, kuris Įtikinėja, 
-rūpinti' NewYf^kox polkinin- kad atominiai bandymai nu
bus rykštėm chuliganam “au- kreips žemės ašį 16 kepsnių į 

šalį-pats išsigando ir reikalavo 
sustabdyti atominius bandy- 
mus?). . - " \

GHANA valstybės vėliava ir herbas.

gyvento-

bės ženklai.

tuštėjan- 
kaimuo-

Berlyne -laiškinin- 
išnešioja pinigus,

vojus. Nuo Adomo ir .Ievos 
laikų — sakė ministeris—žmo
nes veikia radioaktyviais spin
duliavimas, kurio trys ketvir
tadaliai eina iž žemės, vienas 
ketvirtadalis iš kosminio pa- * 
Saulio. Amerikos ir Sovietų 
atominiai bandymai •— sakė 
ministeris — nepadidino ato
minio spinduliavimo nė vienu 
dešimtadaliu. . “Tolerancijos 
dozė”, kurią galima atlaikyti 
70 metų? be žalos, tebuvo per-

išsijungti iš Sovietų Sąjungos, 
bet tegul tik pamėgina tai da
ryti) .

cūzus su anglais apgauti ir pa- stybės herbe yra liūtas ir šv. 
siimti Sueso kanalą ir bendro- Jurgio kryžius — britų valsty- 
vės pinigus?)-

pavyzdžiu Nassens, kuriam pasisekė pran: nes gyventojai yra negrai. Val-

Joje laikėsi 4000 karių įgu
la. Popiežiaus Inocento XI pa
stangomis imperatorius Leo
poldas ir Lenkijos karalius . J. 
Sobieski sudarė sąjungą gintis. 
Atskubėjusių vokiečių ir lenkų 
kariuomenių (viso apie 70.000, 
lenkų buvo 26,000) gelbėti ap
gultos Vienos vyriausia nomi
nalinė karo vadovybė buvo pa
vesta Sobieskiui. 1683 m. rug
sėjo 12 d. sekmadienį po anks
tyvųjų šv. mišių, kurioms tar
navo pats Sobieskis, buvo pra
dėtas ųuo Kahlenbefg aukštu
mos staigus puolimas. Vokie
čių kariuomenė ir gausi bei 
judri lenkų kavalerija greit 
palaužė turkų pasipriešinimą 
ir privertė juos panikoj bėgti. 
10,000 kritusių turkų liko kau- riečių tarpe ' iškildavo. nesan- 
tynių lauke. Nepaprastai dide- taikų, kas vis sutrukdydavo 
lis karo grobis pateko į Sobies* galutinai pašalinti turkų pavo
kta rankas. Turkai kovos lauke 'jų. Todėl atkakli kova su jais 
paliko 117 patrankų. 15,000 • dar nesibaigė. Ir popiežių Kle- 
palapinių, 10,000 jaučįų, kup- . mensą XI tevargino rūpestis

- ranugarių ir daugybę kitų gy- telkti Europos jėgas ir ištek- sios galvos, kalifo, neturi. Pa- 
• v._liūs kovai su krikščionybės stangos jį išrinkti 1926

priešu. Dar ne kartą turėjo 
imperatoriai, karaliai ir kuni
gaikščiai vesti savo pulkus 
prieš šimtatūkstantines turkų 
armijas ir savo flotilijas pluk
dyti prieš turkų laivyną.

Islamo atoslūgis
Artėjant į mūsų laikus, is

||p.' vulių, kuriuos jie buvo atšiva-;
* rę kariuomenei maitinti bei 

' didelis kiekis kitokio karo gro- 
bio. Ypatingai vertingu daly
kų: deimantais nusagstytą dir- 

1 . žą, deimantais papuoštus laik
rodžius, safirais, rubinais ir 
perlais pagražintus indus, 
daug brangių kilimų ir sabalų 
kailių rado Sobieskis didžiojo

Lygos kariuomenė pradėjo 
karines operacijas prieš tur
kus. Turkahis buvo vėl suduo
tas skaudus smūgis prie Buda
pešto. Garsusis pamokslininkas 
kapucinas ir šauklys i karą 
prieš, turkus Marco d’Aviano 
susijaudinęs drebančia ranka 
tada rašė imperatoriui: “Gar
bė Dievui ir Marijai. Budapeš
tas šturmu paimtas. Tikras 
Dievo stebuklas ...” Vengrijos 
sostinė po 145 metų islamo ;• 
viešpatavimo buvo vėl išlais
vinta. Kitais metais iš turkų 
buvo atimtas ir Belgradas* 
Tuo būdu jų galybė Balkanų 
pusiasaly ėmė svyruoti. Ta
čiau, kaip taisyklė, po kiekvie
no svarbesnio laimėjimo Vaka-

SPAUDA

Išganymo, Dievo užviešpa- 
tarimo karalystė*''.

(Nukelta į 4 psl.)

KRIKŠČIONIŲ POLITINE ATSAKOMYBE
vizirio palapinėj. Ir šia vasa
rą. kai Italijoj gyveną lenkai 
susirinko rugpjūčio 26 d. i 
Loretą paminėti 300 metų su
kaktį nuo paskelbimo čensta- 
kavos Dievo Motinos Lenkijos 
karaliene. lenkų vyskupas 
Gautina laikė šv. mišias, pasi
rėdęs turkiško aksomo arnotu, 
kurį po Vienos laimėjimo ka
ralius Sobieskis padovanojo 
popiežiui Inocentui XI.

Nugalėjimas turkų prie Vie
nį® buvo didelės reikšmės is
torinis įvykis. Viena tapo iš- 
gelbėta ir islamo grėsmė laiki
nai atitolinta. Sekančiais me
tais (1684. III. 6) buvo suda
ryta šventoji Lyga tęsti karui 
su turkais ir išstumti juos iš 
Europos. Lygą pradžioje suda
rė imperatorius Leopoldas I. 
Lenkijos karalius Sobieskis ir 
Venecija. Prie jos prisidėti bu
vo pakviestos visos kitos krikš
čioniškosios Europos jėgos. 
Šventosios Lygos globėju buvo 
pats popiežius Inocentas XI. ti kenksminga

Drauge spalio 22 dr. VI. Vi
liamo straipsnis “Krikščionių 
politinė atsakomybė” yra ver
tas dėmesio kaip rūpestinga 
pastanga apginti nuo priekaiš
tų ar nuo abejingumo politiką, 
politinę veiklą, politines parti
jas, politinius veikėjus ir pas
katinti akademinį jaunimą, 
kad jie domėtųsi politine veik
la ir dalyvautų politinių parti
jų gyvenime.

Pritariant eilei jo minčių, 
kol jos yra svarstomos bend
roje nuo lietuviško gyvenimo 
atitrauktoje plotmėje, tenka 
betgi jas patikslinti, precizuo- 
ti, kai jos taikomos konkre
čiam lietuviškos tremties gy
venimui, nes kas svarbu vie
nose sąlygose, gali būti mažiau 

* svarbu kitose, kas sočiam yra 
sveika, tas išalkusiam gali bū-

lamo grėsmė sil
pnėti. Afrikos ir Azijos žemy
nuose išaugo europiečių kolo- 
rrijos, didelė musulmonų ma
sė pateko jų valdžion, po ilgų 
kruvinų kovų iš turkų nelais
vės Balkanuose išsivadavo sla
vai ir graikai. Vis dėlto dar 
XIX viduryje turkai Sirijoje 
išžudė apie 5000 % krikščionių, . 
o mūsų amžiaus pradžioje iš
pjovė ir deportavo iš savo že
mės apie pusę milijono armė
nų.

Šiandien Turkija, kuri il
giausiai ir žiauriausiai vedė 
religinius karus, yra jau prisi
taikiusi prie Europos ir jos 
kultūros. Turkijoje panaikinta 
poligamija ir draudimas mu
sulmonam tuoktis su krikščio
nimis, tačiau krikščionybės 
sklidimui dirva yra dar. kieta.

Islamo išpažinėjų šiandien 
yra pasaulyje apie 240 milijo
nų, bet savo tikėjimo vyriau- 

įvykusiame panislamiškame 
kongrese buvo befgdžios- Mu
sulmonus vienybėje telaiko 
tikėjimas, bet jie nepameta ir 
tikėjimo, kad atsiras kalifas ir* 
ves juos į naujus žygius. Kai 
kurių akys dabar yra nukreip
tos į Egipto Nasserį.

Politika ir tremtis
- Autorius teisingai kalba, 
kad ’ "

"politinis gyvenimas pirmo* 
je eilėje yra susietas su vie
nos tautos ar jų grupės reika- f 
lais ir atitinkamu laikotarpiu. 
Jau iš politikos prigimties se
ka, kad ji statosi sau laikinus 
siekius, galimus ar pramato- 
mus realizuoti laiko ir erdvės 
perspektyvoje“.

Kaip tik dėl to tie politiniai 
samprotavimai^ kuriuos auto- ' 
rius nurodo mums pavyzdžiu 
iš Pax Romana studijų savai
tės 1954 apie dalyvavimo po
litikoje būdus, buvo teisingi ir 
reikalingi jų gyvenimui Gyve
nimui . normaliam, savose, lais
vose, demokratinėse valstybė-

MARGARITA MI RPHY. 25 metų, 
vienintelė * moteris inžinierė, dir
banti lėktuvu fabrike \Vindsor 
Ix>cks. Conn. Be jos, dirba 40 in
žinierių vyrų.

se, kur jie gali reikštis' savo 
pilietine veikla. Taip gal da
rytume ir mes, jei turėtume 
savo valstybę. Kai gyvenam 
svetimose šalyse, noras taikyti 
ano politinio reiškimosi for
mas gali būti nesiskaitymas su 
esama tikrove — kaip vaikui 
tėvo kepurė.

Tatai suprato ir didelis po
litikos veikėjas M. Krupavi
čius, ragindamas ne kartą par
tijų bilietus kištis Į kišenius, 
nes ne tremtyje vieta partinei 
programai ir partinei politikai 
vykdyti.

Kad kiti politiniai siekimai 
namie ir svetur, atrodo, su
pranta ir straipsnio autorius, 
pastebėdamas, kad mūsų poli
tinė veikla ribojasi pirmiausia 
“tautos išlaisvinimo” uždavi
niais. Taigi “tautos išlaisvini
mu”, ne kova už valdžios pa
ėmimą, kad valdžios priemo
nėm galėtum savąs programas 
vykdyti, kaip tai yra laisvose 
valstybėse.

Bet ar prieš šitokią politiką 
ir prieš šitokia politinę veiklą 
kas “ima grasinti jau subren
dusi akademinį jaunimą”? Ar 
šitokią politiką kas “uja” ir 
verčia “chroniniu slogučiu”? 
Kas taip teigia, nejaučia atsa
komybės prieš tiesą 
v Religinė ir politinė akcija 
xAutoriūs taip pat teisingai 

pastebi, kad
“religinė akcija reikia skirti 

nuo politinės akcijos“; kad “to*

Viešųjų darbų ministerija 
Prancūzijoje paskelbė viešą 
pardavimą — parduoda 180 
kaimų, kurių gyventojai išsi
kėlė į miestus į geriau apmo
kamus pramonės darbus. Lig 
šiol tik vienam kaimui atsira
do pirkėjas. (Ar Prancūzija 
negalėtų baigti kovas Alžire 
tuo būdu, kad prancūzus per
veda į Afriką, o arabus iš Al- 
žiro apgyvendintų 
čiuose Prancūzijos 
se?)

Vakarų 
kai, kurie _ . _
turi tikruose kursuose išmok- 

41 vartoti džiu-džitsu, kad ap
sigintų nuo užpuolikų. (Ar ne
būtų reikalinga Badeno gyven
tojus apmokyti džiu-džitsu de
mokratinėm teisėm ginti?)Vokietijoje Badeno gyvento- 

tojai balsavimo keliu pasisakė 
už savo buvusios valstybės ne
priklausomybę. Jie tokiu būdu 
atsisakė nuo Wuerttembergo 
valstybės 1952 jiem primestos 
bendros “pietų vakarų valsty
bės’.’. Nepaisydami to nubal- 
savimo, bendros valstybės po- - 
nai ■ nenori Badeno iš savo 
“sąjungos” paleistu nors ir 
teismas pasisakė, kad valdžios 
delsimas yra neteisėtas. Bade
ne gyventojų dauguma yra ka
talikai, Wuerttemberge pro
testantai. Spauda piktinasi to
kia valdžios “demokratija”- 
(Wuerttembergo i . 
galės pasinaudoti Sovietai tar
dami: pagal mūsų konstituci
ją kiekviena respublika gali

BALSUOKIME UŽ STEVEHSONĄ KEFAUVERĮ IR WAGHERĮ
Jei mums rūpi mūsų ašmeninė gerovė, mūsų šeimos gerovė, mūsų giminių ir artimųjų 
gerovė Lietuvoje — balsuokime už DEMOKRATŲ KANDIDATUS.
Kodėl? ' *
Todėl, kad:
Demokratai nepripažino Lietuvos, okupacijos.

pa’iko Lietuvos atstovą Washingtone tomis pačiomis teisėmis, kurias jis 
turėjo prieš Lietuvos okupaciją.

Demokratai paliko visus Lietuvos konsulattus JAV.
Demokratai įkūrė Amerikos Balsą žinioms į Lietuvą siųsti.
Demokratai įkūrė Lietuvos Laisvės Komitetą, kuris remia pavergtųjų tautų — taigi ir 

Lietuvos laisvinimo reikalus.
Demokratai sudarė galimybes buvusiems D P įsikurti šiame krašte, kur jie tapo pilie

čiais su visomis teisėmis ir pareigomis.
Viena didžiausių teisių ir pareigų yra — balsavimo teisė.
TODĖL ATLIKIME SAVO PAREIGĄ — BALSUOKIME.

Demokratai išvairavo šį kraštą iš depresijos ir sukūrė gerbūvį.
Ar atsimename depresijos laikus?

Demokratai įvedė 8 valandų darbo dieną, apmokamas atostogas, uždarbio minimumą.
Ar atsimeanme. kokiomis sąlygomis teko dirbti seniau?!

Demokratai įvedė socialinį draudimą.
Demokratai yra pasiryžę sutvarkyti ir medicinos globą ligos atveju.

Demokratu Partija yra Dirbančiųjų Partija, taigi ir Mūsų—Lietuvių
Balsas atiduotas už Eisenhowerį gali atitekti Nixonui — asmeniui, kuris nekartą paro- ' 
dė, kiek svetimi jam darbo žmonių rūpesčiai ir jų gerbūvis. Prieš balsavimą pagalvokim.

BALSUOKIME UŽ DEMOKRATŲ PARTUĄ, KURI ATSTOVAUJA IR MUSŲ, 
LIETUVIŲ INTERESUS

BALSUOKIME UŽ STEVENSONĄ, KEFAUVERĮ, WAGNER|

Antanas Varnas -*■*-
Lietuvių Komiteto Pirmininkas

NEW YORK COMMITTEE FOR STEVENSON, KEFAUER, WAGNĖR.
270 Park Avenue, New York 17, N. Y.

Stevensonui pagerbti įvyks didžiulė televizijos programa, dalyvau
jant žymiems tautybių artistams. Ji bus spalio 27 nuo 11 iki 12 naktį. 
Atsukit WABC stotį, 7 kanalą. 11 vai. vakaro.

nauja valstybe
Gvinėjos įlankoje atsirąnda 

nauja valstybe Ghana. Ji pri
klausys Britų imperijai, kaip 
Kanada ir Australija. Jau da
bar Ghana turi savo parlamen
tą ir ministerį pirmininką 
Kvvame Nkrumah. Oficialiai 
dominijos teises gaus 1957 ko
vo 6.

Naują valstybę sudaro vadi
namoji Auksinė pakrantė 
(GoldCoast), Ashanti ir Togo- 
land. Teritorijos apima 91,843 
kv. mylių, gyventojų virš 4 
milijonų, sostinė Accra. žemė
je randama daug aukso, dei
mantų ir magnezijos. Augina
ma kakava. Yra dideli plotai 
miškų.

Naujos valstybės vėliavai pa-

. Spalio 22 Maroko lėktuve 
buvo prancūzas lakūnas. Jis 
buvo prancūzų prikalbintas 
išsukti iš kelio ir nusileisti Al
žire. Taip buvo klasta įvilioti 
Alžiro sukilėlių vadai ir suim
ti. Pamatęs klastą, vienas iš 
vadų šūktelėjo”. “Matot, ar 
galime prancūzais pasitikėti?” 
Tučtuojau Prancūzijos parla
mente min. pirm. Mollet pra
nešė, kad pasisekė sukilėlius
sučiupti, ir parlamentas karš- rinkta raudona, auksinė ir ža- 
tai plojo. (Ar ne taip džiaugėsi lia spalva su juoda žvaigžde.



Dienos veidai Lenkifoj^
i

žtu davęs suprasti, kad jeigu

Kurstė lenkus sukilti Varšu
voje, o kai sukilo nepajudino
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Kas nesu manim, tas prieš mane
Kristaus Karaliaus šventę miškąją palaimą ir eiti į amži

nybę. Nuo to tikslo neturi tei
sės žmogaus nulenkti jokia po
litika, jokia valstybė ir jokia 
tauta. Kai jos Imasi tai daryti 
ir save stato žmogui galutiniu 
tikslu, politika atsistoja prieš 
žmogų ir prieš Dievą- Tai yra 
tasai šėtonizmas, apie kurį kal
ba Pijus XI savo enciklikoje, 
kuria jisai įvedė Kristaus Ka
raliaus šventę. Tos šventės 
reikėjo žmonėm priminti, kad 
aukščiausias jų valdovas ir tik- ^ 
slas yra Dievas ir kad Dievui 
būtų atiduota, kas Jam pri
klauso, o ciesoriai arba politi
kai težiūrėtų, kas jiem skirta.

skelbdamas Pijus XI rašė: Jūs 
žinote, kad ateizmas ilgai tū
nojo pasislėpęs valstybių gys
lose. Jis pradėjo kovą norėda
mas sugriauti Kristaus viešpa
tavimą visose tautose. Jis už
ginčijo Bažnyčios teisę mokyti 
žmones, duoti Įstatymus, vado
vauti tautom, žingsnis po žin
gsnio krikščioniškoji 
imta vertinti lygiom 
religijom ir drauge 
pažeminta: pavergta 
čių valdžiai ir vyriausybių už
gaidom. Ateizmas įsigalėjo 
vakarų Europos moderniose 
liberalinėse konstitucijose ir 
valstybės laikomose mokyklo- 
padarė: iš ateizmo ji padarė 
se. Rusija tiktai vieną dalyką 
šėtonizmą. . •

šiandien sovietinėje valsty
bėje šėtoniška religija ir poli
tika yra sutapdytos į krūvą- 
Tai nukrikščionėjimo kelio ga
las, galas grėsmus, bet logiš
kas. Šveicarų mokslininkas 
Gonzague de Reynold dar 
prieš praėjusį karą rašė: “Kai 
pradžioje padaroma klaida, tai 
pabaigoje išsiverčia katastro
fa”. Niekas, tur būt, neginčys, 
kad mes gyvename 
katastrofos ženkle.

religija 
su kitom 
su jomis 
pasaulie-

Buvo mąžiau negu “niekas” muilu atsidūrė už sovietinių
e buvo nukrypėlis nuo lini- lingių ir ėmėsi rezistencijos

jos, nes komunistai — nacio- prieš vokiečių okupaciją. Dir-
./ naKstas, titininkas; buvo savos bo taip pat atkakliai. Suorga-

partijos pasmerktas, išmestas, nizavo kom. partiją 1942- Kai
| kalėjimą nugrūstas. O šian
dien jis tapo Lenkijoje “vis- 
kuo” — partijos gen. sekreto
rium, atkritėliu nuo Maskvos valdžią, Gomulka 
ir labiausiai dėmesio vertu 
žmogum vakaruose. Kalbama 
apie W1ady$law Gomulką.

Jam dabar penkiasdešimt 
antri mėtai- Buvo gimęs pietų 
—rytų Lenktoje, naftos darbi-' 
ninko šeimoje. Nuo 14 metų 
pats dirbo tos naftos pramonė- po!itbiure).K 

"‘jfc.Po pirmo pasaulinio karo 
organizavo, komjaunimo, pas
kiau kompartijos lizdus. Dirbo 
pogrindyje užsispyręs, atkak
liai ir nesibaidė kalėjimo. Ka
lėjimo teko paragauti kelis 
kartus. Antrasis karas rado jį 
taip pat Lodzės kalėjime. Vo
kiečiam ateinant, paleistas, Go-

1944 Liubline Maskva sudarė 
“išlaisvinimo komitetą”, pir
mąją “išlaisvintos” Lenkijos 

’ *”* “ i buvo joje.
Jis buvo komunistinės valdžios 
ministerio pirmininko pava
duotojas, vienas iš trijų galin
giausių Lenkijoje (kiti du bu
vo Hilary Mine ir Jakub Ber 
man. Mine ir dabar norėo at
laikyti Rokossovskio pozicijas

Jau tada Gomulka nebuvo 
palankus rusam, nors jie ir 
komunistai. Sakoma, kad Liu
bline maršalas Bulganinas (jis 
ten buvo Sovietų karinis virši
ninkas) buvo pareiškęs norą 
pamatyti Gomulką ir davęs su
prasti, kad jis atvyktų pas 
Bulganiną. Gomulka savo ruo-

jis atvykstąs.. Maršalas nuvy
ko- Tačiau nuo tada Gomulka 

zbuvo įtartinų asmenų sąraše.
Toliau jo istorija žinoma, 

kaip jis tapo- “niekuo” 1949 
iškeikus Titą, buvo išvalytas ir 
Gomulka, o 1951 atsisėdo jau 
ne pilsudskinės Lenkijos, bet 
stalininės Lenkijos kalėjime. 
Kai Stalinas tapo “niekuo”, 
svarstyklės persisvėrė Gomul- 
kos naudai. Ar ilgam? “>’•

KASBUVO**ViSKUO",

maršalą Konstantiną ( Rokos- 
sovskį. Jis dabar darosi atpir
kimo ožiu — tiek lenkų, tiek 
Maskvos akyse. '

Gimęs Lenkijoje, bet dar 
vaikas' išgabentas į Rusiją ir

Ji
dėl pasirinkto klaidingo

grėsmios 
atėjo 
kelio.

» *

Valstybės uždavinys yra pa
saulinius reikalus tvarkyti, 
Bažnyčios — dvasinius. Leono 
XIII žodžiais tariant, “kiekvie
na iš jų yra savo srityje aukš
čiausia, turi tiksliai apibrėžtas 
ribas jų pačių prigimties ir 
specialios paskirties, ir kiek
viena savos srityje veikia bei 
tvarkosi savarankiškai”. Bet 
jos abi sueina į tuos pačius 
žmones. “Valstybė atveda žmo
gų iki Dievo problemos, —pa
stebi prancūzų sociologas An
drė Latreille, — ir toliau jį 
perleidžia Bažnyčiai”. Tik tas 
kelias yra teisingas ir tikras.

Rokossovskto. padarymas < 
Lenkijos piliečiu 1949 ir pave-sas ir revoliucionierius. Kovo

jo revoliucijos eilėse. Bet Sta
lino nemalonės neišvengė- Va-

* tymų metu (1937—49) jis bu
vo išgabentas į Sibirą. Kai pra
sidėjo karas su Hitleriu, jis 
buvo paleistas ir padarytas 
generolu majoru Pasižymėjo .... ........
kovose prie Maskvos" ir Stalių- kad jis," jnaršalas, nepajėgė 
grado. ; ' _ "

Lankę neapykanta jam toko 
tada, kai ĮĖ sš Sovietę ka- 
nuomOno Novijo prie Varža*

reigų buvb lenkų sutiktas* kaip 
pasityčiojimas iŠ lenkų" tautos.

Nuo Poznanės sukilimo len
kų akyse jis pajuokos šusllau-

— kurstytoje ir išdaviko. >

sulaikyti Poznanės įvykių, ku
rie sukėlė tokios kompromita
cijos Maskvos režimui. Dabar
tinis smūgis, kai jį lenkai iš
metė iš politbiuro, jam yra 
dvigubas padarymas “niekuo”.

t

Klaida buvo padaryta tokia 
pat, kokių dažnai gyvenime 
pasitaiko, kai priemonė paver
čiama tikslu. Pinigas tėra 
priemonė pragyventi. Kai jis 
padaromas gyvenimo tikslu, 
virsta šykštumo yda bei'širdies 
surambėjimu- Tas pats yra į- 
vykę su valstybe bei poli
tika. Politika tėra priemonė 
tvarkyti žemėje žmonių bend
ruomenę, kad jai būtų leng
viau, saugiau ir laisviau gy
venti. Gera politika siekia už
tikrinti kuo didesniam žmonių

Politikam, kurie tariasi esą 
ir piliečių sąžinės valdovai, 
Valstybės ir Bažnyčios darni 
santarmė nepriimtina- Jie lai
ko neleistinu dalyku, kad į su
verene valstybę kištųsi dar ki
ta suverene valdžia, taigi ir 
Kristaus Bažnyčia. Tuo keliu 
toliausiai nueina diktatūrinės 
valstybės, kurių gyslose dau
giausia priteka ir ateistinio 
kraujo. Išskirties savo metu 
nesudarė nė Lietuva, kai jos 
liberalinėje konstitucijoje iš- 

skaičiui kuo daugiau laisvės ir nyko Dievo vardas. Dievo at
žvilgiu norėta išlaikyti neutra
lumą, kurio negali būti pagal 
Kristaus Valdovo žodžius: kas 
ne su manim, tas prieš mane.

gerovės. Tai aukščiausias ir
galutinis politikos tikslas.

Bet jisai nėra galutinis žmo
gui, kuriam skirta palikti že-

AMEKIKOS Imigrantų Muziejui pastatyti vajui vadovauja darbininku atstovas D. J. McDonald ir 
darbdavių *Pfc-r du Point. *
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BIRUTĖ EMPAKERYTĖ

UŽUOLAIDA
čia, kad nenorėtų pakeisti ma
no einamo tako. Tik žinojau 
nenorinti dabar galvoti apie 
nieką- Pagalvosiu, kai nereikės 
į ją žiūrėti tik iš tolo ir galvoti 
kokia bus. Pagalvosiu tuomet.

Tačiau dienos nenorėjo taip 
tekėti, kad patenkintų mano 
norus. Dienos nenorėjo plauk
ti pro mane, nepajudindamos 
□et už alkūnės. Jos mėgino 
bent mažučiais Žingsneliais 
vestis ir mane pasitikti ateity. 
Tik aš vis priešinaus. Tik aš 
vis stūmiau jas nuo savęs, kad 
skristų toliau su vėjais ir pa
liktų mane pakelėje snūdu
riuoti.

Jeigu būtų Algirdas žinojęs 
šį mano galvojimą, jis nebūtų 
buvęs juo patenkintas ir ne
būtų apsidžiaugęs. Tikriausia 
būtų pasakęs, kad aš labai 
vaikiškai galvoju. O gal visai 
nesuprantanti jo- Pagaliau, gal 
būtų pasakęs, jog esu sava
naudė ir noriu pasilaikyti jį

nuotaiką, ar mėginsiu varyti tik sau, esant reikalingam. Tik 
kuo toliausia, kad nesimaišytų ieškanti patarimo ir nežinanti,

3-
Turėsime prieiti kokią kryžke
lę kur reikės pasirinkti kryptį: 
eiti tuo pačiu keliu, arba, vi
sai atsiskirti. Išsiskirti daugiau 
niekuomet, niekuomet neran
dant kelio atgal. Tačiau aš 
negalvojau apie tai Ar vertė
jo galvoti dabar? Juk ateis 
tiek naujų dienų. Bus daug 
laiko. Pagalvosiu tuomet. ’

O gal aš visai negalvojau 
apie ateinančią dieną? Gal ne
žinojau, kad’ji bus kita? Da
bar mano visos dienos buvo 
taip vienodai išdėstytos, jog 
nesiskyrė viena nuo kitos, ir 
gal dėl to nežinojau, kad jos 
kasdien ateina pas mane jau 
kitais vardais pasivadinusios.

Pagaliau, aš tikriausia neno
rėjau galvoti apie tą, ateinan
čią dieną. Kam man reikėjo 
Žinoti, kokia ji bus? Juk vis 
tiek ateis aplankyti mane vie
ną kartą? Ateis,* nežiūrint ar 
lauksiu jos ir pasitiksiu lyg

galima suplanuoti ateinančią 
dieną tikint, ją ateisiant tokią, 
kokios laukiau ir norėjau.

Uždangai nusileidus, Algir
das vėl pasitiko mane, ir mes 
keliavome į namus drauge, šį 
kartą jis buvo tylus ir susimą-

į kurią pusę turėčiau pasisuk
ti, laukdama teisingo atsaky
mo. Tuomet, tik tuomet ieškau 
jo. Vėliau nebūna reikalingas. 
Vėliau kalbu tik bijodama pa
likti vėl viena.

Nežinau, ar Algirdas žinojo 
apie mano vienintelį svajonių stęs- Kartais man rodės, jog 
tikslą: dainavimą. Nežinau, 
pagaliau, ką jis galvojo. Kalbė
davo visuomet tik apie man 
įdomius ir pageidaujamus da-. 
tykus. Gal norėjo būti geras- 
O gal manė, tik taip aš galė
siu jį pažinti, ir mūsų dienos 
taip painažučiu suaugs, jog 
bus labai sunku jas išskirti. Ir 
taip suaugę jos paskui pradės 
eiti drauge.

Valandos slinko. Laikas te
kėjo. Ir dienos buvo tokios 
trumpos. O gal tik esantiems 
laimingiems. Aš neabejojau 
visai apie ateitį. AŠ žinojau, 
kad ji bus tokia, kokios noriu, 
nes ir Algirdas tvirtindavo Žodžiai pro lūpas, tačiau jis 
mano galvojimą- Ar gi tad, aš 
negalėjau džiaugtis? Ar galė
jau dar ko daugiau laukti ir 
tikėtis, Ko nors, kas negalėjo 
įvykti? Ne, tuo aš pasitenki
nau. Per daug nereikalavau. 
Tikriausia žinodama negau
sianti. Tad geriau nesitikėti.
Vis tiek negausi.

Tačiau vieną dieną pama
čiau, kad ne visuomet būna ' galvojimo neįstengiau suprasti, 
taip, kaip galvoji. Ne visuomet

visai negirdėjo mano kalbėji
mo. Nesupratau, ar koks klau
simas jį kankino, ar taip ne
įdomiai aš kalbėjau. Rudenėjo. 
Vakarai darėsi vis šaltesni ir 
šaltesni. Nors dieną ir šviesda
vo saulė, tačiau ji neįstengė 
apšildyti žemės. Gal ji buvo 
susenusi ar pavargusi. Neži
nau. Ir Algirdui nekalbant, 
man pasirodė, kad jau tikras 

.ruduo čia ir dėl to visiems 
liūdna. Dėl to nėra nei to Į; 
prasto pokalbio einant namo-

Tačiau Algirdas turėjo kaž
ką pasakyti. Žinojau. Kartais 
man rodės, jog tuoj prasivėrš

visų mieliausias- Kuris buvo 
per tiek dienų geras ir domė
josi tik manimi. Mano džiaugs
imais ir liūdęsiu, nors aš ir 
negalvodavau apie jį. Juk ti
kėjau, kad mano darbas yra 
svarbiausias už visa, kad aš 
neturėjau laiko, (o tikriausia 
nenorėjau), apie nieką kitą 
galvoti.

Sį kartą jis ėjo drauge su 
manimi, tačiau nežinau ar jo 
mintys buvo čia. .Gal jis tik 
ėjo iš įpratimo, gal ir jam, 
kaip ir man, atrodė, kad kitaip 
negali būti, kad mūsų pėdos 
turi būti drauge.

Tačiau ką jis vėliau man 
pradėjo kalbėti, aš tikrai nebu
vau nei laukus nei kada gal
vojus. Iš tiesų, aš tur būt ano
mis dienomis apie nieką ne
galvojau. Gyvenau, tarsi man 
nebūtų leista galvoti. O gal 
vis patingėjau ir visa atidėda- 
vau sekančiai dienai, kuomet 
tikėjau, galėsiu pažiūrėti nors 
ir į tą patį dalyką, tačiau jau 
visai iš kito taško- Atidėdavau 

.sekančiai dienai, kurios neini-, 
vimu neteko abejoti.

Kad Algirdas mane mylėjo, 
aš žinojau. Nenustebau nei 
kiek jam pasakius šį vakarą.

vėl susilaikydavo, ir niekaip 
neįstengiau suprasti, ką galvo
jo. Ką norėjo pasakyti. Tuo
met man pasirodė, kaip nepa
prastai mažai aš pažinojau šį 
žmogų, kaip nepaprastai mažai 
tegalėjau jį suprasti. Supratau 
tik tiek, kiek pasakė žodžiais.
Turėjau suprasti, nes kalbėjo- Tačiau netikėjau žodžiais iš- 
me ta pačia kalba. Tačiau jo

Žmogaus, kuris buvo man iš

reiškiant. O tuo labiau šį kar
tą, šį vakarą. Kad paprašytų 
būti jo žmona, nebuvau visai

į talki tėvynės laisvei
JAV LB finansų komisija 

savd posėdyje rugsėjo 26 d. 
Hartfor, Conn., svarstė Tautos 
Fondo reikalus ir vienbalsiai 
nutarė: a) kuogreičiausiai pra
vesti Tautos Fondui aukų rin
kliavos vajų, b) vajaus metu 
platinti Tautos Fondo išleistus

AMERIKOS IMIGRANTŲ 
MUZIEJUS

New Yorke, spalio 22, buvo 
pakviesti spaudos atstovai pie
tums, kurių metu buvo pada
rytas pranešimas apie Ameri
kos imigrantų muziejaus pla
nuojamą statybą. Dalyvavo 35 
iš 22 tautybių. Iš lietuvių bu
vo p-lė M. Kižytė, T. B. Mika
lauskas ir V; Barčiauskas.

Šį sekmadienį, spalio 28, 1 
vah popiet, minint Laisvės sta
tulos 70 metų sukaktį, iškil
mingai atidaromas $5000.000 
sumos vajus. Tiek pinigų yra 
reikalinga paminkliniam mu
ziejui pastatyti. Vajus tęsis vi
są lapkričio mėnesį visoje 
Amerikoje. Vyriausį vajaus ko
mitetą sudaro P. du Pont, D. 
McDonald, generolas U. Grant 
ir A. Hamilton.

Minėjimas bus pradėtas dvi
dešimt vienu patrankos šūviu- 
Prie Laisvės statulos bus kai- ‘ 
bos ir meninė programa, ku
rios vertėtų kiekvienam pasi
žiūrėti. ,

Prie paminklinio muziejaus 
statymo galima prisidėti orga
nizacijomis, korporacijomis, 
grupėmis ir individualiai, au
kojant kas kiek gali. Visų au
kotojų vardai bus laikomi mu
ziejaus archyve. Paaukoję ne' 
mažiau dešimties dolerių bus 
Įrašyti garbės lentoje.

. lietuvio pasus ir ženklelius ir 
c) nustatyti vajui laiką nuo 
lapkričio 1, iki kovo 30.

JAV LB Finansų Komisija, 
įgaliota Tautos Fondo valdy
bos ir remiama Vliko pirmi
ninko J- Matulionio bei didžių
jų Amerikos lietuvių organi
zacijų vadovybių, kreipiasi į 
visas JAV LB apylinkes, apy
gardas, lietuviškųjų parapijų 
klebonus, lietuvių draugijas, 
klubus ir visus Amerikos lie
tuvius ir maloniai prašo visus 
į talką rinkti aukas Lietuvos 
laisvės reikalams ir platinti 
lietuvio pasus ir ženklelius.

Mes maloniai prašome visus 
Amerikos lietuvius įsigyti pa- 

• sus ir ženklelius. Į’ipintas žen
klelis Į pasą bus ženklu jūsų 
aukos Tautos Fondui, bus liu
dininku jūsų aukos Lietuvos 
laisvės reikalams.

Tegyvuoja Lietuvos laisvė! 
Tenelieka nei vieno lietuvio, 
neįsigijusio Lietuvos paso ir 
ženklelio!

Tvirtai tikėdami sulaukti vi
sų lietuvių paramos Tautos 
Fondui, nuoširdžiai dėkojame.

Pasus ir ženklelius prašome 
atskirus asmenis, organizaci
jas, ir klubo narius užsisakyti 
pas JAV LB Finansų Komisijos 
pasų ir ženklelių administrato
rių A. S. Trečioką, 315 Wal- 
nut St., N>wark 5, N- J.

JAV LB Finansę Komisija:

Dr. Petras Vileišis,
W. M. Chase, pirm. ,
Pr- Puronas, sekr.

J. Balazaras,
A. S. Trečiokas

Kun. P. Totoraitis
Vai. Balčiūnas.

galvojusi. Juk jis turėjo žinoti, 
kad man dabar nebuvo laiko 
net galvoti apie tat Aš gi tu
rėjau žinoti, kad pirma savo 
darbu turiu pasiekti tai, ko 
tikėjaus. Paskui pažiūrėčiau- 
Bet kam gi aš dabar turėjau 
apie tai galvoti? Dabar, blo
giausiu laiku iš visų? Dabar, 
kada ruduo?

— Toliau’mūsų dienos ne
gali taip tekėti — pasakė jis 
— Arba mes turime pasukti 
vienu keliu ar mūsų keliai tu
ri visiškai išsiskirti... O vis 
tik nenorėčiau. Labai nenorė
čiau, — pakartojo.

Mano atsakymas man buvo 
labai neaiškus. Tik žinojau tu
rinti ką nors pasakyti. Paga
liau pati nežinojau, kaip būtų 
netekus Algirdo? Jis buvo tie
siog įaugęs mano dienose. Jis 
buvo būtinas. Tur būt, jį my
lėjau- Kitaip mes nebūtume 
tiek kelio nuėję drauge, kitaip 
dabar nebijočiau netekimo.

— Bet tu gi žinai, Algirdai, 
kad mano tikslas nepatiektas. 
Tu taip pat žinai, kad tiek ke
lio nuėjus, aš* negaliu mesti.

— Tu lygiai taip gali ir to
liau dirbti. Aš gi nedraudžiu. 
Ar aš tau trukdžiau per visą 
šią mūsų draugystę? Norėjau 
tik padėti, jeigu kuomet galė
jau. Ir ii visos širdies troškau, turi m tik dirbti bet ir gyven-

Troškau, • nors dažnai pasirody
davo, kad tuomet aš tavęs 
daugiau nematysiu. Tuomet aš 
tave prarasiu-

— Kaip tu galėjai taip gal
voti, Algirdai? Tu, kuris buvai 
ir esi man brangiausias iš vi
sų? — pasakiau ir tikrai tais 
žodžiais tikėjau. Tikrai šie žo
džiai buvo teisūs.

Tu žinai, žmonės dažnai 
mieli tik
Kuomet prieitas kelio 

galas, kuomet tikslas pasiek
tas, ar gi žmogus reikalingas? 
Atsiranda labai daug, kartais 
net geresnių, naujų draugų,— 
kalbėjo jis. t

— Niekuomet netikėjau iš 
tavęs sulaukti šitokio pasaky
mo.

— Tu pati žinai, Liucija, — 
pasakė jis, — kad tau niekuo
met jokio draugo nereikėjo. 
Tavo draugas buvo ir yra dai
navimas.

— Mes abu tai žinojome. 
Tau nebuvo tikslo pradėti 
žingsniuoti drauge su manimi, 
— pasakiau piktai- — Ar nori 
pasakyti, kad dabar aš visa 
mesčiau? Ar tu nori pasakyti, 
kad turiu sustoti vietoje?

— Nebūtinai mesti,, tačiau 
nestatyti didžiausiu dalyku iš 
visų. Tikėk manim, Liucija, tu

būna 
lingi.

būdami reika-

(B.d.)
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KRISTUS KARALIUS. Arnoid aasen

N. E„ Grand Rapidš, Mich

DARBININKAS

BALSUODAMI UŽ REPUBUKONUS

BALSUOJAME UŽ ŪKINĘ GEROVĘ, TAIKĄ IR SAUGUMĄ.

IŠĖJO IŠ SPAUDOS

VINCO KRĖVĖS
rastų pirmoji knyga

Visas raštų komplektas, 6—7 tomai, už

«ALL AMERICAN COMMITTEE. IJTHUANIAN DIVISION, VVillinni J I>rakc. ChaimmiO

Sieninis, suvyniojamas $4.50 
Sulankstomas, knygelės formos $3.50

LAPKRIČIO 6 D. KIEKVIENAS BALSUOKITE UŽ PREZIDENTĄ DWIGHT D. EISEN- 
H0WER VICEPREZIDENTĄ RICHARD M. NIX0N IR VISUS REPUBLIKONŲ PARTIJOS 
KANDIDATUS- BALSUOKITE EILtJE 'A'

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.

Sustiprintas Amerikos ir vi
so laisvojo pasaulio saugu
mas, išvysčius vandenilinę 
bombą. i

Prezidentas D. D Eisenhow»r, Vkeprezider. tas R. M. Nixon ir Repubiikonų Partija prie
šinosi ir priešinasi bot kokiam Maskvos kolonializmui ir imperializmui, nesileisdami į 
nuolaidas Jaltos pavyzdžiu.

Prancūzija traukia ne tik 
menininkus, politikus. Ten yra 
įsikūrę 
kraštų 
važiavo 
įsikūrė 
ginusia

Villerupt, netoli Liuksem
burgo sienos, žymiam pramo
nės miestelyje, lietuvių susi
telkė nuo 1925 m- Visi jie at
vykę iš Kybartų, Virbalio.

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

Kaina $5.50

klu ideologijai kažin ar tik ne 
turės didesnių nuopelnų.

Tai juo svarbiau ^tremtyje, 
kur jokių fizinių sankcijų savo 
priešininkui nepritaikysi ir 
kur gali paveikti tik didele iš
mintimi ir gyva krikščioniška 
dvasia. Kelio pasirinkimas pri- 

. klauso taip pat nuo politinės 
atsakomybės pajautimo.

3- Autoritetai" ir autoritetas
Autorius svarstė, jo suprati

mu, blogybes ir pirštu dūrė į 
kaltininkus drąsiais žodžiais:

“Politikos mūsų visuomenė
je ujimas virsta chroniška slo
gučiu; ‘'nuo politinės veiklos 
ima grasinti jau subrendusį 
mūsų akademinį jaunimą žy< 
mūs mūsų intelektualai, prasi- 
kišę dvasininkai ir kiti pašauk
ti ar pasišovę autoritetai’'; "ne
priklausymas politinėm parti
jom vertinama kaip kilni ir 
sektina savybė, plati toleranci
ja, užgirtinas objektyvumas".

Tokia aplama ir rodymas 
pirštu į autoritetus — žymius 
intelektualus ir prasikišusius 
dvasininkus — ir jų nuomonių 
bekompromisinis pasmerkimas 
nėra laimingas autoriaus pasi
rinkimas takto ir atsakomybės 
atžvilgiu- Pats autorius yra 
vienas iš tų “mūsų žymių in
telektualų” ir “autoritetų”, 
bet kas to nežino, gali susida
ryti iš straipsnio įspūdi, kad 
tai vienas iš pasišovusių į au
toritetus.

nius pasilinksminimus, net 
scenos veikalus pastatydavo. 
Dabar šioji veiklioji karta pa
seno. Jaunimas, augęs svetimo
je aplinkumoje, nebesidomi 
tėvų palikimu, jau eina pran-, 
cūžišku keliu. Senieji imigran
tai atvyko dažniausiai su šei- . 
momis. Kiti viengungiai grįžo 
į Lietuvą ir ten vedė. Jų vai
kai jau veda prancūzaites. 
Taip ši veikli lietuvių koloni
ja mažėja ir griūva-

Darbas nors sunkus, geležies 
rūdos kasyklose, bet visi gyve
na gražiai; palangėje augina 
lietuviškas rūtas.

Nilvange gyvena tik po šio 
karo atvykę lietuviai pabėgė
liai. Viena šeima yra iš seno
sios emigracijos. Visi plačiai 
išsisklaidę. Taip pat ir Frey- 
minge gyvena tik šio karo pa
bėgėliai, plačiai apylinkėje pa
sklidę.

Mulhouse, Alsaso krašte, į- 
sikūrė tik pabėgėliai. Vienam 
kitam jau pavyko geriau susi
tvarkyti. .

Lyone apylinkėse beVeik vi
si atvykę prieš karą- šeimos 
daugumoje mišrios. Dabar 
Narbuto pastangomis lietuviai 
organizuojami- į bendrą viene
tą. Gražiai bendraujama su 
latviais.

Prieš karą jie turėjo “Vyties” Prie Viduržemio jūros Tour- 
draugija, kuri rengdavo šau- none ir Tam 1‘Hermitage gy

vena tik senosios emigracijos 
tautiečiai. Dažnai susitinka vie
ni su kitais, nes gyvena neto
liese. Visam pajūryje yra vie
nur kitur lietuvių. Nemaža jų 
privažiuoja vasarą per atosto
gas iš Paryžiaus ir kitų Pran- 

. cūzijos miestų.
Senosios kartos emigrantai 

• tebėra gyvai suaugę su lietu
viškais reikalais- Jaunimas, gi
męs ir augęs svetimame kra
šte, mokyklos ir aplinkos stip
riai veikiamas. Jis jau per
sunktas prancūziškos dvasios, 
nuo lietuviškų reikalų atitrū
kęs. Tėvai nevisada atlieka sa
vo pareigą, auklėdami jaunąją 
kartą. Yra ir tarpusavio nesu- 
gyvenimo. Reiktų ir jį pašalin
ti, nes tik bendromis jėgomis 
bus išlaikyta lietuvybė tremty
je.

• Dr. St. BačkH ir Ed. Tu
rauskas kaip lietuvių atstovai 
dalyvavo Strasburge apskrito 
stalo konferencijoje, kur buvo 
svarstomi politiniai klausimai.
• Dr. Kajetonas Čeginskas, 

iki šiol gyvenęs ir studijavęs 
Strasburge, persikėlė į Vokie
tiją, kur mokytojaus Vasario 
16 gimnazijoje. Strasburge jis 
parašė dizertaciją apie lietu
vių tautinį atgimimą socialogi- 
niu atžvilgiu-

Republikonų Partija savo programoje aiškiai užsibrėžė siekti Vokietijos sujungimo ir pa
vergtų tautų, esančių už Geležinės Uždangos, išlaisvinimo.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, su visomis upė
mis, ežerais, kalnais, miestais ir miesteliais — puiki prie-

ir nemaža svetimų 
darbininkų. Lietuvių 
prieš karą. Kita dalis 
po karo, — tai dau- 

tremtiniai. Dalis apsi
gyveno Paryžiuje, kiti išsisklai
dė visame krašte.

mai tvarko žmogaus santykius 
ir su Dievu ir su kitu -žmogum. 
Kas juos savo gyvenime vyk
dys, tas tinkamiausiai bus pa
ruoštas .būti valstybės piliečiu 
ir sugyventi su artimų toje pa
čioje visuomenėje. Tas bus, va
dinas, paruoštas ir politiniam 
santykiavimui.

Tačiau autorius skundžiasi, 
kad

"krikščionys nusigręžę nuo 
politikos žemina neretai vi
suomenės veikėjus, politikus 
ir politines partijas".

Jei taip yra, tai jie tai daro

Namų statyboje pasiektas re
kordas. Vien pereitais metais 
pradėta statyti 5 milijonai 
naujų namų-

ti ne “politinį švietimą”, bet 
krikščionišką švietimą —išmo
kyti juos pirmiausia suprasti 
dešimtį Dievo įsakymų.
■’ Praverstų tai labiau nei ki
tiem ir krikščionim politikam- 
Ypačiai tiem, kurie įsitikinę, 
kad vykstančoje ideologinėje 
pasaulinio masto kovoje jie 
vykdo krikščioniškosios idėjos 
riterių pareigą.

Toje kovoje galimi du pa
grindiniai keliai: kryžiuočio ir 
misijonieriaus. Kryžiuotis poli
tikas šiandien ne kardu, bet 
rinkimine kova, balsavimais 
vers priešinįnką reikšti palan
kumą savo ideologijai. Misijo- 
nierius politikas savo krikščio
nišku elgesiu ir išmintimi

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA —
Leidykla dar turi keletą pilnų komplektų, I—VHI tomai.
Užsakymai priimami.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
Administracija

gatvės stabdyti nusikaltimų, 
azartinių lošimų, palaidumo.< 
Jų pareiga dar rinkti pinigus 
vargšams, tikrinti madų pado
rumą, giedoti himnus Kristaus 
garbei bažnyčiose- Kai sekma
dienį susirinkdavo didelė mi
nia į bažnyčią klausyti Savo- 
narolos pamokslą, jis skardžiu 
balsu šaukdavo:

“Ar norite priimti Kristų . 
savo Karaliumi?**

“Taip! Tegyvuoja Kristus 
Karalius!” atsakydavo minia.

AUTORITETAS
, Kartą metuose Kristaus Ka^ 
raliaus šventės proga, Bažny
čia iškilmingai irgi klausia: 
“Ar priimate Jį savo Kara
lium?” Reikia pasakyti, kad 
daugumui šis klausimas yra' 
sunkus, nes didelė1 dalis žmo
nių iš viso nenori pripažinti, 
jokio autoriteto. “Autoritetas” 
— (tai pats baisiausias žodis! 
Jaunimui, kuriam yra lyg ir į- 
girnta kovoti prieš bet kokį 
autoritetą, šiame krašte pade
da autoritetą žeminti ir gar- -< 
šiai reklamuojamas pažangusis 
auklėjimas, kuris nerodo pa- -----
garbos nei tėvam, nei moky-

iS- SENIEJI IR NAUJIEJI LIETUVIAI PRANCŪZIJOJE
kas. Gal dėl to ir viena 14 me
tų mergaitė, kurios motina ne
leido “į pasimatymą”, šaukė 
telefonu policiją, kad ši su
tvarkytų motinos žiaurumą.

Atsipalaidavusi nuo betko- 
kio autoriteto, greit- atsipalai
duojama ir nuo bet kokios at
sakomybės. Dėlto daug jauni
mo turi reikalų su policija. 
Pagal Amerikos senato specia
lios komisijos pranešimą per 
metus apie 2 mil- jaunimo bu
vo sulaikyti policijos už įvai
rius nusikaltimus.

Gaunama
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 

265 C Street J
South Boston 27, Mąss., 

knygynuose ir pas knygų platintojus.

Rinkimai Ateitininkų Federacijoj
• Ateitininkų Federacijos 

vyriausioji rinkimų komisija 
paragino kraštų valdybas su
daryti rinkimines komisijas, 
pravesti naujų Federacijos or
ganų rinkimam. Komisijos tu
ri būti sudarytos ir vyriausia
jai rinkimų komisijai praneš
tos iki lapkričio 15. Po to vyr. 
rinkimų komisija paskelbs bal
suotojų sąrašų sudarymo, kan
didatų statymo bei balsavimo 
laiką- Pirmiausia » bus renka
mas Federacijos Tarybos pirm, 
ir 20 narių, vėliau — Federa
cijos vadas, Federacijos valdy
ba ir Kontrolės komisija. Rin
kimai bus vykdomi korespon
dentiniu būdu. ~

Šiuo metu Ateitininkų Fede
racijos kraštų .valdybos veikia 
Kanadoj, Australijoj, Brazili
joj, Vokietijoj,' Italijoj, Angli
jo! ir Prancūzijoj.

Vyriausią rinkimų komisiją 
sudaro: pirm, J. Vitėnas' (209

Valley Avė., S. E- Washington 
20, D. C.), sekr. L. Dagibriu- 
nas (4314 40th St., Brentwood, 
Md.) ir nariai — kun- J. Zno- 
tinas, dr. K. Pakštas ir dr. R. 
Zalubas.

• Stud. Ateitininkų Sąjunga 
šiems metams pasirinko studi
jinę temą — “Visuomeninės 
pareigos, išplaukiančios iš ka
talikiškos ateitininkiškos ideo
logijos”. Šią temą Centro Val
dyba pasirinko todėl, nes jai 
atrodo, kad šių dienų studen
tas ateitininkas per maža su
pranta kataliko visuomeninin
ko pareigas, per maža daly
vauja. visuomeniniame darbe.

IEŠKOMAS
Juozas Bražėnas, s- Petro, gi
męs 1922 m. Panemunyje, Ro
kiškio ap. gyvenęs Prancūzijo
je. Ieško brolis. Jis pats ar ži
nantieji prašomi pranešti:

• SAS draugovių ir porpo- Mrs- A™3 Ragauss, 522 Paris 
racijų valdybų suvažiavimas 
rengiamas Chicagoje prieš
Liet- Stud. Sąjungos suvažiavi- Artėjant Kalėdų šventėm, be 
mą. Bus aptarta šių metų stu- kitų dovanų, neužmiršk, kad 
dijinė tema, planuojama žie
mos stovykla.

Prezidentui Dwight D. Eisenhower ir viceprezidentui Richard M- Nixon vadovaujant, 
JAV per paskutinius keturius metus pasiekė aukščiausios ūkinės gerovės.

Sustabdyta infliacija. Demokratų laikais doleris nustojo 48 centus savo vertės. Paskuti
niais 4 metais dolerio vertė sumažėjo tik trimis centais. Pragyvenimo brangumas pasku
tiniais keturiais metais išlaikytas savo lygyje.

Dirbančių skaičius didžiausias Amerikos istorijoje. Pereitą vasarą dirbo 4 milijonai žmo
nių daugiau, negu demokratų laikais karui siaučiant.

Praplėsta socialė apsauga, 
kuri suteikta dar 11 milijonu 
žmonių. Moterys dabar so
cialu apdraudę gauna sulau
kusios 62 mėty amžiaus.

■.. -j

■ 1
■ !
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DETROIT, MKH.

HELP W. FEMALE

HELP W. MALĖ

Pirmoji ukrainiečių siuntimo firma

825 N. Franklin St-, Philadolphia, Pa. Te’. WA 3-2259 
116 E- 7th St., New York, N. Y. Tai. OR 7-6180

ARTRITIS - REUMATIZMAS

SIUNČIAMI SIUNTINIAI J VISUS PASAULIO KRAŠTUS 
R. W. Export—Import Co.

dalies 
bendra- 

kilmės 
R- W.

. — Kristaus Karaliaus šventė 
bus atžymėta Šv. Valanda 3 v. 
po piet bažnyčioje ir minėjimu 
svetainėje. Minėjimą ruošia 
Federacijos skyriaus pirminin
kas J. Valiukonis- V. S.

Naujas Amerpol iš karto pa
lengvina muskulų skausmus 
bei sąnarių sustyrimą; nuosta
biai greitai atima sąnarių už
degimą, muskulų ištinimą bei 
sustyrimą- Kreiptis. Į savo vai
stinę ar rašyti: AMERPOL, 
Chicago 22, UI. Tepalas $2.00, 
tabletės $3.50, o abu tik $5.00.

SKAITYK ******£ įdomu*,

tik Rofyfcf 
Konttębunk Fort Itioltto 
Fraetdocon Fofhors

— Spalio 11 d. Gardenos 
mieste Įvyko respublikonų 
kandidato Į JAV kongresą 
Charles Franklin pagerbimas, 
kuriame dalyvavo ir lietuviai. 
Tame susirinkime pagrindinę

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. Įvairių pobūvių ir pan.» 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją’ 
Jums geromis sąlygomis padarys

•Krito jisai Į aukso smėli, už- 
silipino nosį, palmės lapu, ge- 

(j rai pasispardė ir ėmė šaukti, 
kiek tik sveikata išnešė:

—. Gelbėkit gelbėkit, skęstu 
skęstu!...,

: > Subėgo žmonės, pribuvo 
nuogalių bei skęstančiųjų sau- 

. gas ir visi vienbalsiai teiravo-

— Senatorius Thomas H. 
Kuchel ir respublikonų kandi
datas Į JAV kongresą Charles 
Franklin dalyvavo BALFo va
kare, kuris Įvyko spalio 21 pa
rapijos salėje, ir pasakė palan
kias lietuviams kalbas. K.P.

7 — Ne! Bet kam šūkauji, 
kad skęsti, — klausė jo sau-

ir choristės, 
sakramentą 
Fr. Panius-

' — Kas, kur, kaip skęsta?
Peniui Tokiam teko, rėkimą 

nutraukti ir viską išsamiai iš
dėstyti.

— Supratau, aišku, — kal
bėjo saugas, — bet tamsta 
juk nesi vandeny?

— O kodėl aš turėčiau būti 
vandeny? — kirtosi Toks. — 
Gal jūsų Įstatymai to reikalau-

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

Detroito lietuviai laukia “či
goną Barono” operetės. Pa
grindinę rolę atliks operos so
listas Algirdas Brazis. Vaka
ras Įvyks/ lapkričio 4 d. 3 vaL 
popiet Westem High School 
auditorijoje, prie Clark Parko- 
Kviečiame tautiečius jau da
bar apsirūpinti bilietais. Juos 
parūpina: E. Paurazienė, 
17403 Quincy St., Detroit 21, 
Mich., tek: UN 2-3298, B. Keb- 
laitienė, 11631 Indianai tek: 
WE 3-1800. V- Motuzienė, 
14676 Santa Rose Dr., tel.: 
UN 1-0301. Mirga Michaelį. 
13575 Ashtok, Detroit 23, Mi- 
chigan, tel.: VE 5-1276. Lidija 
Mingėlienė, 153 E. Parkhurst, 
tel.: TO 7-0153- VI. Pauža, 
“Neringos” savininkas, 1906— 
25 TH St., tek: TA 6-7134. 
Antanas Naruševičius, 3550 
Bagley, Detroit 16, tek: TĄ 
5-5947. Justinas Pilka, tel.: 
WE 4-5352. Juozas Saplys, 156 
W Evelyn St., Bazei Park, 
tel.: U 6-9626.

LATĖST 
INTERĘST 
RATE

stau eina ir šių rašytojų nuo
traukos: Vinco Ramono, Alės 
Rūtos, Jono Aisčio ir Antano 
Vaičiulaičio. Tai jau antras M. 
Stark straipsnis tame žurnale. 
Pirmasis buvo apie latvių li
teratūrą* M. Stark yra parašęs 
straipsnį ir apie estų literatū
rą, kuris netrukus pasirodys 
tame žurnale, žurnalas išeina 
du kartus Į mėnesį ir visais 
atžvilgiais yra įdomus ir mum 
artimas. Redaktorius bei leidė
jas yra lietuvių kilmės, žurna
lo adresas: “The Ensign”, 425 
St. Sulpice St., Montreal, Que., 
Canada. Prenumeratos kaina 
metams JAV: $400.

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI I SSSR *
Į UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.
Siunčiaroe maisto produktas, nauju* ir dėvėtus drabužius, 

medžiagas, vaistus ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.

- Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą.
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. —’ 

Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi.7-10 dienų bkgyj 
Sluntvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 
MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMIN4EČIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai ) vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų. 

Reikalaukite katalogu. Rąžykite rusiškai arba angliškai.
Netoli Pennsylvanijos geHkelio stoties Nercarke.

PACK AGE EAPRESS C0.

— Vyčių kuopa spalio 14 d. 
posėdžiavo Statler viešbutyje, 
kur kitais metais Įvyks visuoti
nis suvažiavimas. Po susirinki
mo eilė narių gavo pirmąjį 
ritualo laipsnį- Susirinkime da
lyvavo Kalifornijos legislatū- 
ros narys Seth Johnson, tarė 
žodį ir pažadėjo visokeriopą 
paramą ruošiant kitais metais 
suvažiavima.

sew:ng machine 
MECHANIC 

Experiencod on industrial 
machine*. soctory Service- 

Mušt b* good prseision me". 
OverhauL repair, mainten- 

ance. Exceflent salary. 
Mr. Ccvyoau, 

Personnel Mgr.
ENGLANDER CO. - 
2451 Rposevelt Rd.

Monroe 5-7500

kalbą pasakė buv. Arizonos 
steito gubernatorius, o dabar 
— vienas iš Eisenhowerio pa
dėjėjų Howard Pyle (Deputy 
Assistant to President , Eisen- 
hower). Kalifornijos lietuvių 
respublikonų pirm. L. Valiu
kas turėjo progos pasikalbėti 
su Howard Pyle ir užsiminti 
apie Lietuvos reikalus-

COMPOUNDEO SEMI-ANNUALLY JAN. & JULV
beirtum th«- Orui <Hy nt th<- mnntb »n

tnnde durtng tlw» flrrf TO < bestom nf Jnnuary and 
J ui y. th- flrrt 5 b mine m of Aprfl nn<i Ortob^r and 
ih- flrst 3 busIneM dnyjt of nll .,thor wh.n teft
tmtfl the end <>f lb* Interrsf pertod.

važiavo. Gifdi, amžių baigsiąs 
r manuos savuos ir dar saulėj 

vonias beimdaiBas ir savo pa- 
' ties raštus beskaitydamas. ši- 

taq> geriau- Ką ten su kitais 
~ raštininkais nžsiimsi*

. Ponas Toks irgi buvo Flori- 
? don nukakęs, bet nei amžiaus 

baigti nei akių gadinti raštais, 
L o tik kūną ištiesti pamary ir 

teikti, kad saulutė išdegintų 
? kaip plytą ir šilti zefyrai paka

itinėtų strėnas kaip milijonie-

■ ■r fjn .bg

TRETlNiSKVKOHCKESAS
Lapkričio 4 d^ aetaadi^, tikina

r. Antano paraptyfl^. 1515 Sb. Komuh^ą saro bažnyčioj.
Idi Aro-. Cieero 50, DU 3 v. jfaptet 3 v. . renkasi j Cicero

tis, ižd. Antanas Bener ir nau
jokių mokytoja Petronėlė Ka-. 
minskienė. Nutarta kiekvieną 
pirmąjį mėnesio sekmadienį 
turėti susirinkimą- Dvasios va
du sutiko būti kun. A. Račai- 
tis. A. Girini*

— Mirė K., Stąnina ir K. 
Standžius. Abudu palaidoti iš 
šv-. Pranciškaus par. bažnyčios.

gas-
— Kaip tai be reikalo? — 

nustebės paklausę Toks. — 
Tamsta esi saugas ar ne? Tam
stos pareiga yra saugoti ne- 

r mokančius plaukti ar ne?
B. — Taip! Yra...
ę — O, dabar pradėsim susi- 

Šnekėti, — džiaugėsi ponas 
Toks. -— Aš nemoku plaukti, 

g",vadinasi, tamsta čia reikalin- 
F gas iš anksto.

— Kaip tai iš anksto? — 
B v nerasdamas žodžių mikčiojo 
S; saugas.

— Žiūrėk, vaike. oria’ 
; tarė jam ponas Toks, — neieš- 

. kok durnesnio už save. Tavo 
K" malonumui aš nerizikuosiu gy- 
|| vybe. šokdamas į vandeni- Sa- 

vo kailį Čia atgabenau paskre- 
binti, o nepalikti. Bet jeigu tik 
tiek gali padėti, kad ištrauki 
negyvėlį, tai sudiev.

įį' i*onas Toks užpykęs nuspren- 
K; - ' dė keliauti namo, nors viena 
»* pusė tematė saulės.
įr —s Et, — sako, — šitaip ge-
|fc rite. Lengviau prisiderinsiu 

jale partinio veikimo. Vieniem 
. atsuksiu tamsesnę pusę, kitiem 

B?' • — šviesesnę, kitaip tariant, 
pagal reikalą ir ideologiją.

—— Šv; Pranciškaus novena ir . —Mirė J. Gorčius 34 metų 
metinės rekolekcijos buvo rug- amžiaus- Laidotuvėms iš šv. 
sėjo 25 —- spalių 4- Rekolekci- . Pranciškaus parapijos vadova- 
jas vedė preL Pr. Juras. vo kun. J. Jančius, MIC.
— Federacijos kongreso pro

ga į Bostoną šv. Valandai bu
vo. suorganizuotas autobusas. 
Autobuso išvyką organizavo 
M. Pilipienė.

— Vyskupas V. Brizgys su
prel- Ignu Albavičium lankėsi 
Lawrenee, Mass., ir buvo prel. 
Pr. Juro svečiais apie porą 
dienų. > . .,

— Spalių 4 Lawrence lan
kėsi Putnamo seselės su kun. 
V. Paulausku ir Broktono se
selės su kapelionu kun. J. 
Švagždžiu- Svečiai buvo ^apsi
lankę šv. Pranciškaus parapi
nėje mokykloje ir išklausė 
mokinių programos.

— AL Dvareckienė, Radvi
lienė, Buxh ir Shester prisidė
jo darbu ir produktais prie 
ruošiamo “pantry shower” pa
rapinės mokyklos patalpose se
selių vienuolyno Lavvrence 
naudai, žmonės gausiai aukojo 
maisto produktus.

— Spalių 21 buvo atlaikytos 
pirmą kartą šv. Mišios seselių 
vienuolyno koplyčioje. Ta pro
ga žmonės aplankė koplyčią ir 
mokyklą. Sv- Mišias aukojo 
prek Pr. -Juras.
„ -— Šv. Pranciškaus parapijos 
choras suruošė “bakery sale” 
parapinės mokyklos ir seselių 
vienuolyno naudai Ityragus, 
pyragaičius ir kitus produktus 
suaukojo choristai

— Moterystės 
priėmė Poirier su 
kaitė.

— Lapkričio 4 d, parapijos 
salėje Lietuvos vyčių Los An
geles kuopa ruošia vakarą su 
programa ir šokiais. Progra
mos pradžia: 3:30 vai., o šo
kiu — 6 vai. vakare.

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Bmoktyn, N. Y 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

Sonatoriu* William F. Know- 
land ir ed* kongrosmanų da

lyvaus lietuvių susirinkime
Lapkričio 4 d. 1 y. p.p- šv. 

Kazimiero lietuvių par. salėje 
įvyksta Lietuvių politinis susi
rinkimas, kuriame dalyvaus ir 
kalbas pasakys senatorius Wil- 
liam Fi Knovvland ir eilė kon- 
gresmanų. Lps Angeles ir apy
linkės lietuviai prašomi tą die
ną rezervuoti susitikimui su 
žymiuoju lietuvių > draugu se
natoriumi William F. Know- 
land ir eile kongresmanų.

Milfon Stark straipsnis apie 
lietuvių literatūrą kanadiečių 

žurnale "The Ensign"
Milton Stark, “Lietuvių Die

nų” žurnalo angliškos 
redaktorius, artimai 
darbiauja su lietuvių 
žurnalistu ir leidėju 
Keyserlingk, kuris yra kana
diečių žurnalo “The Ensign” 
vyr. redaktorius ir leidėjas. 
Spalio 15 d. numeryje įdėtas 
Milton Stark straipsnis apie 
lietuvių literatūrinius laimėji
mus tremtyje. Kartu su straip-

. NEWARK S. C.:LSK
4:2 CĮAJ

Ir pe penktojo pirmenybių 
sekmadienio LSK pirmoji liko 
be laimėjimo, šį kartą teko 
parduoti stipriam Nevvarkui 
2:4 (0:3). Žinoma, be Robertso 
ir Remėzos mūsiškiai nedaug 
teturėjo vilčių. Naujai bandyti 
puolikai, Vitius ir Markus, 
šiaip jau gal bus ir neblogi, 
pasiekė. aį>u įvarčiu.

Kietai žaidęs Newarkas pir
mame kėlinyje aiškiai valdė 
aikštę, ir pasiekė trijų įvarčių. 
Mūsų puolime geras Bileckis 
labai pasigedo Remėzos. Saba
liauskas po pertraukos irgi ne
blogas. Gynimas, deja, nebuvo 
toks tikras- Arenso klaidos, at
nešė mums du Įvarčius. Nau
jai bandytą vartininką užklu
po irgi nelaimė — pritrenktas 
turėjo apleisti aikštę. Jį pakei
tęs Butrimas buvo, visai ne
blogas, net sulaikė baudinį. 
Jokūbaitis su Wellsu buvo ne- 
nuilstą žaidėjai, kaip ir visada.

Rezervinė šį kartą surinko 
neteis žmonių bet prakišo Ne- 
warko rezervinei 0:3 (0:3).

Daugumai abiejų komandų 
žaidikų trūksta paprasčiausio 
dalyko -į kvapo. Keletas žai
dikų oro vos dešimčiai minu
čių teturi. Žinoma, paryčiais 
namo parsiradus, kitko ir lau
kti negalima. Kad greičiau 
ateitų gavėnia! Pasibaigus vi
sokiems šokiams Jr baliams, 
gal ir mūsiškiam kvapo ma
žiau trūktų-

Futbolininkų garbę šį savait
galį išgelbėjo jaunučiai, žaidę 
namie, mūsų žaliukai supliekė 
Brpoklyną net 7:0! Vartinin
kas Budreckas buvo tikras be
darbis; taip pat gynikai Vasi- 

(Nukelta Į 8 psl.)

SAVINGS BANK

.Tour DepMdt* ta, 
MmMr re*enU

Immediate Opening for

OFFICE HELP 
Šleifo - Secretaries 

Typist - Billers 
Clerk - Typist 
Experience Desirable 
Will consider capable 

Beginers
Good starting salary with 

opportunity for advancement 
5 day week 

Company benefits 
Convenient South Loop 

location
Good Transportation

W Abash 2-9374 
Personnel Office 

Mr. Rotker

Rochester, N. Y.
Rochesterio. lietuvių koloni

ja pasižymi dideliu veiklumu- 
Visas .veikimas koncentruojasi 
apie šv. Jurgio lietuvių parapi
ją. Šių metų pradžioje klebo
nas kun. J. Bakšys, nebesijau
sdamas tvirtas dėl susilpnėju- 
sios širdies, pasitraukė iš pa
reigų. Jo vieton buvo paskir
tas kun. P. Valiukevičius, čia 
gimęs ir mokslus baigęs, jau 
pasižymėjęs gražiu veikimu. 
Sau asistentu pasikvietė kun 
A. Račaiti.

Visos organizacijos, bažnyti
nės ir tautinės, gražiai sutar- 
damos su klebonu, puikiai gy
vuoja dirbdamos lietuvišką pa
triotinį darbą. Cią negirdėti 
jokių nesusipratimų, jokių 
ginčų. Kolonija turtinga meni
nėmis pajėgomis, taip gražiu 
choru vadovaujamu P. Armo- 
no, solistėmis V. Sabaliauskie
ne ir Armoniene, tautinių šo
kių grupe- Gausus lietuviškos 
■spaudos kioskas, vadovauja
mas A. Sabaliausko- Turima ir 
radijo valandėlė.

Spalio 18 mus aplankė tė
vas Paskalis Sabas, OFM. ku
ris klebonui prašant, atgaivino 
tretininkų kongregaciją. J val
dybą buvo išrinkta: pirm. Pra
nas Šukys, vicepirm. Ignas 
Margelis, sekr. Mykolas Ven-

? — Ot, ir imi painiotis kal-
įSBtfk boj, kaip paskaitininkas koks, 

~ kvatojosi ponas Toks. —Aš 
šaukiu dėl to, kad nemoku 
plaukti- Ką pats darytum bū- 
damas mano kaily? Nelaikąs 
šutas lakint, kai reikia eiti 

'medžioti, ah...
§ — Tai kad pats tysai smėly,
Sprikaišiojo saugas. -

. Atsarga gėdos nedaro — 
sakydavo mano piemens ber- 

. no vaikas, žinodamas, kad ne- 
moku plaukti ir kišdamas kū
ną į vandenį būčiau neprotin
gas, kėsinčiaus atimti savo gy
vybę, poetiškai sakant nutrau
kti gyvenimo siūlą.

’ — Nešokant į vandenį, nėra
jokio pavojaus paskęsti, —aiš
kino saugas.

— Teisingai pasakyta, —pa- 
tvirtino ponas Toks.

“jT — Vadinasi, mane šaukei 
iį.' be jokio reikalo, — tarė sau-

Siunčiami dėvėti ir nauji drabužiai, audeklai, avalynė, 
odą, vaistus ir kt. įvairius daiktus galite pirkti vietoje.

į Tikslus ir skubus siuntinių pristatymas garantuojamas. . 
Z Muitas ir kitos išlaidos apmokamos čia.

• įstaigos atidarytos nuo 9 ryto iki 8 v. v
• Seitadioni nuo 9 iki 5 vai. vak.
į Licence of Parcels to Russia .
*

r. 3 ‘•■'•r r f. r.r r.

■ JUNiOR FAGINEERS 
FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND 

ESSENTIAL
Draftsmen & Checkers

RESUMES WELC0MED FROM YOUNG MEN DESIRING 
EXPERIENCE AND A GOOD FUTURE.

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3M M*ple Avenae, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

WE ARE PIONEERS IN 0XIGEN REGULATOR FTELD 
PERTAINING TO HIGH ALTITUDE FLYING.

nCLUDE INYOUR LETTER YOUR INTERESTS, 
BACKGROUND AND OTHER PERTTNENT ITEMS. 

ALSO WE WELCOME LETTERS FROM MEN 
BETWEEN THE AGES OF 45 AND 55. 
IF YOU CANNOT APPLY IN PERSON 

IVRITE. CALL OR WIRE

ARO EQUIPMENT CORP.
2700 E. 79th $T„ CLEVELAND. ORIO

• • - - . - - ■
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0 ŠACHMATAI

Veda K. Merkis »
Povilas Vaitonis, puikiai pa

sirodęs Kanados atvirose pir
menybėse, išvyko į Lake Erie 
p-bes, Buffalo, N. Y. Vaitonis 
tose p-bėse dalyvavo dukart: 
vienais metais dalinosi pirm 
vietą su dr. Merchand ir ki
tais — buvo antruoju. Šiuo
kart lauksime jo laimėjimo.

R. Arlauskas, visos Australi
jos koresp. meisteris, lošda
mas koresp- rungtynes Austra
lijos komandoje su Jugoslavi
ja, Norvegija, Suomija, Belgija 

•ir Faroe salomis, visas savo 
partijas baigė lygiomis. Turi 
tik vieaą pralaimėjimą rung
tynėse su Danija. Partija, ku
rioje tikėjosi išlošti. Užrašuose 
suklaidino langelio pavadini
mą ir jo priešininkas pasiėmė 
veltui Arlausko valdovę. Dėl 
atvykimo į JAV pasisako, kad 
greičiau gali atsirasti Kanado 
je, i kur jam su šeima turint 
Britų pilietybę yra lengva iš
vykti. ’

Bostono šachmatų turnyras 
jau įpusėjo. Pirmuoju eina 
Naujos Anglijos meisteris 
John Gurdo su 5-0, sekamas 
Kazio Merkio ir D. Ames po 
4-1. Bostono meisteris A- Kli- 
nuškovas, turi 3’ į tš. iš 4 par
tijų.

Baltijos Šachmatu klubo pir
menybėse New Yorke varžy
bos vyksta toliau pagrupiuose- 
Pergales iškovojo Šukys prieš 
Šimukonį ir Staknys prieš Ha- 
avamae. Partijos Žirnis - Vilpi- 
šauskas, Slapšys - Hazners ir 
Trojanas - Rankis baigėsi mū
siškių nenaudai. Gerai sukovo- 
jo Trojanas įgijęs pėstininko 
persvarą prieš prityrusi lat
vių žaidėją. Turėdamas pro
gą pelnyti dar antrą pėstinin
ką. paliekant Rankį pralošian- 
čioje padėtyje, Trojanas ver
čiau parinko aštresnį lošimo 
būdą. Sumaniai apsigindamas 
latvis paėmė viršų.

richs, Alliks • Slapšys,. Tebo- 
šukys ir Pamiljens - šimako- 
nis.

Latvię šache Pasaule gra
žiai įvertino Tautvaišos, Jakš
to, Škėmos, 'Vaitonio laimėji
mus Tartakoverio ir Kanados 
p-bėse, taipgi Merkio, Žalio, 
Staknio pasiekimus korespon- 
denciniame lošime, šacha Pa
saule pabrėžia, kad lietuviai 
Amerikos šachmatų gyvenime 
vaidiną nemažą rolę.

New Yorkd Rosemvaldo tur
nyre pirmauja S. Reshevskis, 
nežiūrint jo pralaimėjimo Do- 
nald Byrnei. Staigmeną iškrė
tė 13-metis Bibby Fischer, kai 
jis paaukojęs valdovę sudorojo 
D. Byrne- štai toji partija:

Balti — Byrne,
Juodi — Fischer.
1. Žf3 Žf6 2. c4 g6 3. Žc3 

Tg7 4. d4 0-0 5. Rf4 d5 6. Vb3 
a:c4 7- V:c4 c6 8. e4 Žbd7 9. 
Bdl Žb6 10. Vc5 Rg4 11. Rg5 
Ža4! 12. Va3 (Žc:a4, sektų 
Ž:e4 su pėstininko išlošimu) 
Ž:c3 13. b:c3 Ž:e4 14. R:e7 
Vb6 15. Rc4 Ž:c3 16. Rc5 
Bfe8+ 17. Kfl Re6! 18- R:V 
R:c4+ 19. Kgl Že2+ 20. Kfl 
Ž:d4-j- 21. Kgl Že2-f- 22. Kfl 
Žc3-Į- 23. Kgl a:b6 24. Vb4 
Ba4 25. V:b6 Ž:B 26- h3 B:a2 
27. Kh2 Ž:f2 28. Bei B:el 29. 
Vd8-(- Rf8 30. Ž:el Rd5 31. 
Žf3 Že4 32. Vb8 Pb5 33. h4 h5 
34- Že5 Kg7 35. Kgl Re-J- 36. 
Kfl Žg3+ 37. Kel Rb4-^ 38. 
Kdl Rb3-Į- 39. Kcl Že2-n 40. 
Kbl Žc3-r 41. Kcl Bc2 matas.

FISCHER

Susitikimas Kulpavičius - Pa- 
gasts tapo atidėtas po keturių 
valandų lošimo. Kulpavičius 
turi karininką ir du pėstinin
ku prieš varžovo abudu kari
ninku ir vieną pėstininką.

Be pralošimo rezultatais 2-0 
veda pirmoje sekcijoje Rankis 
ir Staknys, antroje Žirnis ir 
Ditrichs, trečioje Šukys.

Neblogas pasekmes, be to, 
dar turi: Znotinš l1 •>-’(> ir Ha- 
avamae 1-1 pirmoje sekcijoje. 
Vilpišauskas ir Tint po 1-1 an
troje, o trečioje Allik, Pamil
jens ir Hazners visi po 1-0 su 
po vieną atidėtą partiją kiek- 
vienam-

šį penktadienį bus lošiamas 
trečiasis turnyro ratas. Susi
tiks Znotinš - Trojanas, Stak
nys - Kulpavičius, Vilpišaus
kas - Tint, Lišauskas - Dit-

D. BYRNE 
(padėtis po 16. Rc5)

' PARDUODAMA
krautuvė - mėsinė (Grocery 

& Meat Market) — pilnai į- 
rengta. Vienintelė lietuviška 
krautuvė mieste. Savininkas 
jau 40 metų biznyje ir turi ge
rą klientūrą. Pardavimo prie
žastis — liga- Kaina labai pa
ranki greitam pardavimui. 
Kreiptis: John Klukas, 164 
Main St., Hudson, Mass. arba 
telefonuoti: Hudso11, Mass. 
437—R.

PAIEŠKOMAS
Juozas Orentas, sūnus Jono, 

gimęs 1925 m. Žinantieji pra- 
šoln rašyti: A. Masionis, 233 
Fulton Place, Paterson, N. J. 
Yra žinių iš Lietuvos.

-ae- <«< -jk* -a®-; •»> >»> -•»> <♦> #
| SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

| Expresu — siuntiniai apdrausti
k Maisto produktai. Nauji ir vartoti daiktai. Nedžiagos — $ 
f audeklai, avalynė ir vaistai. Pigios kainos. Muitai apmo- j£. 
|| kami čia Veikia jau 10 metų.
g SYLVAN TRADING CO.
k 200 Second Avė., New York 3, N- Y. $
* (Tarp 12 ir 13 St.) Tel. GRamercy 7-5681 g
g Atidarytos kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v. šeštadienį g 
g nuo 9 iki 4 v

We ship on the licence of Globė Travel Service. g

DUT T EDnCC Upholstcry Co.. Ine. PAUL BELLINO, PRES. ^DcLEcKUot- HAvemcyer 9-0590
Mfgr. of High Grade Fumiture. Repairing in Ali Its Branches 

71-14 GRAND AVĖ., MASPETH, N. Y.

Pažink modernaus šventojo 
gyveni m aC* J
KUN. J. LEMOYNE

ŠV. JONAS BOSCO
JO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA

Dldtiuk- 733 pM. knygu — .<5.00
GAUNAMA; '‘Darbininko“ administracijoj.

ADAM STANKŪNAS

528 Magnolia Avė., 
Elizabeth, N. J.,

ilgametis Elizabetho gyvento
jas, antrojo Didžiojo karo ve
teranas, 35 metų amžiaus. Mo
kėsi Elizabetho šv. Petro ir 
Povilo lietuvių mokykloje, 
Thomas Jefferson High School 
Rudgers University - Real Est
ate Program, Syracuse Univer
sity - Under the auspices of 
the Appraisal Institute (MAI) 
Member Appraisal Institute.

10 matę patirtis real estate 
biznyje Elizabeth mieste kaip 
Broker, Realtor and Insuror. 
Candidate American Institute 

of Real Estate Appraisers
Candidate Society of 

Residential Appraisers 
Director on the Board of 

Directors of the Lithuanian 
Savings and Loan Assn. 
Member Union County 

Board of Realtors 
Member N. J. Assn. of 

Real Estate Boards 
Member Brocker Institute 

of American 
Commissioner Zoning Board, 

City of Elizabeth
Candidate ’third ward, 
Elizabeth, N. J. for tax 

assessor—pull lever 16A

MUZIKA
Visom progom — vestuvėm, 
šokiam ir pobūviam — 3 arba 
5 instrumentų pagal reikalą. 
Kreiptis raštu arba telefonu: 
PResident 8-0135 į Bob Lynn, 
990 Montgomery St., Brooklyn 
13, N. Y.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush* 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

VOCATIONS

XAVERL\N BROTHERS
The Xaverian Brothers. Teachers 
or youth for more than a century 
— invite pious, intelligent young 
men to a religious life dedicated to 
the Catholic class room.

For Information ivrite—
Brother Paul.

Xavcrian Collcgo 
Silver Spring. Md.

REAL ESTATE

HOLY CROSS PARISI!
Fiatbush—241 Martense St. 2 fam. 
soiid brick. ALL VACANT, 25x128, 
6 & 6 • encl. porches. tilo kitehens 
& baths, stall shouers. oil, 2 gar. 
IRT & BMT 1 short blk. to Church
Avė. Pricc $23,750. cash. Brokcr
BU 4-3320.

BELLEROSE VILLAGE 
8 rm. center hall, *brick and 

frame. 4 bedrooms, 2*4 
baths, 2 car garage. Overhead 
door, modern kitehen. New 
plumbing, excellent location. 

$28.500 
Marian Herk 

248—40 Jericho Tpke 
Bellerose 

F L 4-3250—5780

GARDEN CITY — Spacious 
Diitch colonial home. Estate 
Section. Excellent condition. 6 
bedrooms, 3 fc>aths, first floor, 
powder room, den. modern 
kitehen, coplete appliances, 
patio. 2 car garage. Call 

Pioneer 2-8967
Call only between 9am & 3pm

DISPLAY

ST. MARTEN'S ON THE 
CARiBBEAN ISLAND

Now opening the lovely Car- 
ribbean Island of St. Marten’s 
to A/nerican vacationers, home 
oivners and investors. For full 
information phone or see Erik 
Lawaetz, Hotel Roosewelt.

NYC. MU 6-8689

BEAVER LODGE
Only 53 miles from N. Y. Beauti_ 

fuBy located on Beaver Dam Lake.
Private Beach, fishing, boating_ 
Finest. accomodations, delicious 
American food, hunting parties 

vvelcome, bar open until New Year.
Catholic church nearby.

$35—$40 weekly. $8.00 per day 
w:eękends#

SALISBURY MILLS, N. Y.
VVashingtonville, N. Y. 7435

Order Your 
Christmas Cards

N O W !
TRAPPISTINE

ORIGLNALS
12 for $1.00
Plūs Postage ’

Mt. St. Mary's Abbey
Art. Dept.

Wrentham, Mass.

ALL ALTERATIONS 
m adė on dresses, 
suites and coats.

TW 8-9889

REAL ESTATE

BROOKLYN HOMES
Beautiful one family detached — 
6. rooms and porch — one car gar
age — oil heat —good section — 
St. Vincents parish — Bairgain at 
$14,200. Also 2 family brick —4—6 
rooms -apartments — colored tile 
bath — 2 car garage — Possession 

6 room apartment — $19,500.
KIEFER-

• 1231 Fiatbush Avė.
Brooklyn, N. Y. — BU 7-3060

of

Bellerose $16.990
OPP ST. GREGORY SCHOOL

St.

BUILDER’S CLOSEOITT 
ONLY 4 HOUSE LEFT 

SPECIAL $16,500
Bell Manor Homes opposite
Gregory parish and parochial 
school. Introducing new 6 room 
brick deluxe homes. 1 ’.į baths, 
Hollyveod kitehen birch cabinets, 
oil hot \vater heat, baseboard ra. 
diation. sevvers. garage, full base. 
ments. landseaped plot. Model 88 
Avė. &. Cross Island Park\vay. Di. 
rections: Drive out Cross Island 
Pkwy. to Jamaica Avė. exit, bear 
left to Service, road. then left 
blocks to model home.

P. & K. HOMES CORP.
HOllis 1.2*189 • HOllis 8-1060

3

DECATUR
Efficiency Apts.

9211 Moninouth Avė, 
Margatc. Atlantic City, N. J. 

Beautifully furn. 2 mis. kitehonette 
and bath. All Utilities, linens. Day. 
VVeek. Month or Season. 200 feet 
away boating center, dining, dane, 
ing, sports. 10 minuts to heart of 
Atlantic City. ’<> hr. away from 
Atlantic City Track. For all.around 
vacation. Also available 
months at low prices. 
facilitics included.

Tel.: Atlantic City

for vvinter 
Television

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

H. W. MALĖ

WIND0W CLEANERS
Experienced for private homes 

Steady. Good pay.
1020 Lexington Avė., N. Y. C.

MARINE PARK 
Resurrectio” parish- Excellent 

condition, detached frame, one 
family, 6 rooms, 3 bedrooms, 

finished basement oil, modern, 
rear patife. Conveniant. Call: 

CLoverdale 2-8561

2.9858

V' DEVOTIONAL ROS AR Y SĖT EI
s t Cl—piMe «■ corrying cowF’i S J • i f Ge4d Moto Stateen* <rf Or torfjr

>1^ f of fuK—o-Monf of ftogot4toeo»y.
S Cefororf boodi for gvfc — bfocš
|iorbort.ĮSf»afrj

K^TbcCAsrrco.
Dept. 36 Providence 5, R. I.

SANATORIUM IN CONN.
Furnished and eųuipped. Also 
suitable ūse as Retreat House, 
School, Senior Citizen Apts. 14 
buildings, 22 bcautiful aeres, 
Gymnasium, recreation, sun 
rooms. Brochure to principais. 
Nevillc Realty, 75 Deerfield 
Road, Windsor, Conn.

OCEANSIDE — This Cap Cod 
is bigger than it looks. 17 liv- 
ing room 
bedrooms, 
ing room, 
romat and
Estates section G $17,900.

RO 4-4164

with fireplace, 3 U- 
pina panelled din- 
dishwasher, laund* 
dryer. Oceantide

POLISHERS, GRINDERS, 
BUFFERS.

Exp’d job shop 
men. ONLY; steady. 

NATIONWIDE METAL CO.
1360 Garrison Avė., Bx.

DA 8-6659

SUPER1NTENDENTS
Large & small buildings

HANDYMEN
With or without room

PORTERS
Mullers Agency, 

403 Bridge St., Brooklyn, NY.

HELP WANTED FEMALE

Cook $60—Cook—-Houskeeper 
(1 lady). Park Avė.—$55— 

Part time. 5 days $55.
Many other potitions available.

Park Avė. Home Empl. Agcy 
1026 Park Avė. N.Y.C.

OPENINGS FOR 
Sales Clerks 

Stockmen 
Stockwomen 

Fountain PersonneI 
Kitehen PersonneI 

Clericals 
F U L L 

or 
PART TIME 

Also openings for 
HIGH SCHOOL GIRLS 

Apply 9 a. m. to 5 p. m. 
Monday thru Saturday 

S. S. KRESGE 
Mid Island Shopping Center 

Hicksville, L. I.

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

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

NURSES
R. N- & P- N. Male-Female- 

private duty. All shifts, homes, 
hospital, staff; 40 hours; live 
in or out. (Registry) Miss Do- 
herty, BU 2-9274.

VACATIONS

THE ELM ARCH INN
Cape Cod—open all year

Traditional New England Inn. 
Centrally located, yet secluded. 
Rooms with tile bath. Excel- 
lent Meals. American Plan. 
Convęnient to beach. Reason- 
able rates. Booklet.

ANN B. RICHARDSON 
Elm Arch Way 

Falmouth 2, Mass.

AUTUMN VACATION

Relax and enjoy 
autumn in the country 

Comfortable rooms, excellent 
mcals. Opposit church. Call 

Highland Mills 6315 
or write Dorothy E. Conley, 

Highland Mills, N. Y.

RESORTS

WHITE STALLION RANCH
Havcn for ranchcrs. hunters, 
skiors. opon tho year round.
5 tnillos to catholic church.

\Vrite for booklet.
Hillsdale 2, N. Y.

PATIKIMIAUSIA IŠTAIGA SIŲSTI SIUNTINIUS l SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ, Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus 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 galima siųsti viskas—nauji ir dėvėti drabužiai, valgomieji pro
duktai. Įvairūs vaistai:—Streptomltin, Penicilin. Rimofon ir kiti, oro paštu. 
Pristatoma laike 7-10 dienų. »
Naujiena: Dabar galima siųsti “ANTI-POLIO SEKUM”
Mes sarantuojam pristatymą Ir gavimą adresato paražu patvirtinto pakvitavimo.

Siunčiame siuvamas mašinas, akordijonus, o taip pat rašomas mašinėles 
įvairiomis kalbomis. DABARTINIS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN 16, N. Y. 
fcUž kampo buvusios vietos). Tel. INgersol 7-6465, INgersol 7-7272 
įstaiga yra pirmajame namo aukšte. Apylinkėje pakankamai vietos pastatyti 
automobilius. Įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai. p. p.

SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN.
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iDraudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui 

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs 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 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connecticut

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

Juozai Andriušis
87—09 Jamaica Avė. Woodhaven, 21, N. Y-

Vlrginią 7-4477
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Paulius Gaubys

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir
1.1. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

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.
85—27 88th St. - Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jąmaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tel.: VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

ITel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

840 EIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
BCA Instituto, New Yorke.

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak.

i

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

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

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Baras, Sale vestuvėms

VYT. BELECKAS savininkas

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

parengimams, susirinki 
manis, etc.

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.
Tel. E V 2-9MM (Prie Forcet Avė. uSottai) Ridgevroed



BOSTON, M8SS.

žinios

IŠNUOMOJAMAS

NEWYORK
VIrginia 9-0099Pijus Bukšnattis

Matthew P. BaltasJACOB K. JAVITS MUS ATSTOVAUS SENATE

auto-

buvo

Karšt. Patr. Atletas Tel. Vingiai* 7-4499

ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 3, 1956

RUDENS BALIUS
Įdomi ir įvairi programa

ŠOKIAMS GROS JOE THOMAS ORKESTRAS, PALYDINT REF. J. NARUTAVIČIUILAPKRIČIO 6 D. RINKIME JACOB K JAVITS Į JAV SENATĄ.

William J. Drake-
BDietufl galim* įsigyti pas p. J. Ginkų ir L.S.K. valdybos narids

MALONIAI kviečiame visus ir visas LIETUVIS ADVOKATAS

MMMAMM

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

JOSEPH BARACEVICTOS 
Laidotuvių Direktorius 
T*L ANdrew 8-2590

;enčiančius mū-
*asiklausys Ope-

(CITĮZENS COMMITTEE FOR JAVITS - 399V4 MADISON AVĖ., NEW YORK CITY)

JACOB K. JAVITS DIDELIŲ PATYRIMŲ VALSTYBININKAS. JIS REIKALINGAS PRE
ZIDENTUI EISENHOWERIUI. JACOB K. JAVITS GERIAUSIAI ATSTOVAUS NEW YOR
KO VALSTYBES GYVENTOJŲ REIKALUS JAV SENATE.

Sekmadienį, spalio 28 
3:30 v. p.p., tuoj po Rož 
Čiaus pamaldų, Apreiškimo.; 
rapijos didžiojoj salėj pn

BODAMAS VYRIAUSIU NEW YORKO PROKURORU, JACOB K. JAVITS GYNĖ IR 
SAUGOJO KIEKVIENO ŽMOGAUS INTERE SUS. • Grabąrim-BahanraotojM 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Br oklyn, N. Y.

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-64*4

Šv. Jurgio parapijoj
spalio 21—23 d.d. buvo 40 

valandų atlaidai. Per visas tris 
dienas žmonės gausiai lankėsi 
bažnyčion. Buvo labai daug 
kunigų vakarais iš kaimyninių 
parapijų, kurie dalyvavo pa
maldose ir klausė išpažinčių. 
Atlaidai baigėsi gražiai proce
sija antradieni. Pamokslus sa
kė Tėv. L. Andriekus, OFM-

išgąsčio
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir grei.o 
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.

JIS SUPRANTA VISŲ, AMERIKIEČIU IR ATEIVIU, REIKALUS. NUO 1947 IKI 1954 
METŲ, BŪDAMAS KONGRESE, JIS TAI pi ODE. JIS VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI 
ŽMONĖMS IR KOVOTI UŽ JŲ TEISES

Juozas Žilevičius, 
Įgaliotas pravesti konkursą

Skaudi nelaimė
Leit. Edmundas Rudis spa-

BALSUOKITE 
EILĖJE

Pradėjo kalėdoti
šv. Petro parapijos kunigai 

spalio 22 pradėjo ' parapiečių 
lankymą.

VAITKUS 
rONEBAL H O M B 

197 Webster Avenoe ’ 
Cambridge, Mase*.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuotbjas 
NOTARY PUBLIC

Kviečia ėhoran
Parapijos klebonas kun- Pr. 

Virmauskis ir choro vedėjas 
komp. J. Kačinskas kviečia 
bostoniečius įstoti i parapijos 
chorą. Prisirašymui patogiau
sias laikas sekmadieniais po 
10 vai. šv. Mišių.

Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 

NOTARY PUBLIC

mijos skyrėjp nuosavybėn su 
išleidimo teise. Varžybose kvie
čiami dalyvauti visi lietuviai 
kompozitoriai ne tik iš Ame- 
rkos, bet ir iš kitų kraštų.

Kristaus Karaliaus garbei
Spalio 28 d. Kristaus Kara

liaus garbei Bostono vyčiai 9 
vai. dalyvaus mišiose ir pri
ims šv- Komuniją. Po pamal
dų bus pusryčiai, 10 vai. mi
šiose dalyvaus ateitininkai ir 
priims šv. Komuniją.

Po pietų 2:30 vai. bažnyčio
je bus specialios Kristaus Ka
raliaus garbei pamaldos, ku
rias praves ir pamokslą pasa
kys kun. V. Valkavičius iš

Mirė
Spalio 25. d. iš šv- Petro pa

rapijos bažnyčios palaidota 
Barbora žintelienė, 77 m. am
žiaus. Velionė gyveno 101 Old 
Harbor St., So. Boston. Nuliū
dime paliko, dukterį. Palaidota 
šv. Mykolo kapinėse-

BALSUOKITE 
EILĖJE

Aliaskos aplankė savo 
liūs.

V. Bartkienę sužeidė 
mobilis-

A. Dubausko namuose 
kilės gaisras.

Juozas Remeika, L. Lignars- 
kas ir M. Norbutas palaidoti 
iš Šv. P. M. N. Prasidėjimo 
lietuvių bažnyčios.

GRAND PARADISE SALĖSE
S20 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

Ieva Trečiokienė,
iš Newarko, keliauja į P. 

Ameriką. Dabar sustojo Virgi- 
nia Island, iš ten važiuoją į 
West Indies ir Haiti-

Sudėgė bažnyčia ■
Vokiečių katalikų šv. Trejy

bės bažnyčia" prie Shawmut 
Avė., kurioje 1895 iki 1896 m. 
būdavo lietuvių pamaldos^ spa
lio 18 sudegė- Manoma, kad 
bažnyčia buvo padegta.

taip iršiemetbus atidaryta 
bpkričfcM tęsis iki 11. Pa- 
radąje bus lietuviuos kioskas, 
far parados tankytftiams par
davinės Befuvi&ojb meno <&- 
hinim 7p

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

KONKURSAS DAINAI
< Didelis muzikos meno ger
bėjasSteponas Bučinys, gyve
nąs Daytbnį Ohio, paskyrė 
150 dol. premiją choro dainai. 
Dama turi, būti nuotaikinga, 
pritaikyta mišriam chorui su 
solo vyro balsui, su pritarimu 
ar a capella, ne trumpesnė 120 
taktų.- }

Tekstas pasirenkamas lais
vai- Kūrinys turi būti nurašy
tas ne autoriaus ranka su pri
dėtu slapyvardžiu. Atskirame 
uždarame voke įrašoma auto
riaus vardas, pavardė, adresas. 

.Ant voko — slapyvardis. Kon
kurso terminas iki 1957 m. 
vasario 16 d. Kūrinius 'Siųsti 
šiuo adresu: J. Žilevičius, 230 
Inslee Place, Eližabeth, ’-N. J- 
(Muzikos žiniose balandžio 
mėn. buvo paskelbta kita da
ta ■— gruodžio 15, ji dabar pa
keičiama į 1957 m. vasario 16 
dieną.) -

Jury komisija bus paskelb
ta vėliau. Už geriamų kūrinį 
skiriama pirmoji premija — 
100 dol-, antroji premija — 
50 dol. Ar galės tas pats au
torius gauti dvi premijas, 
sprendžia jury komisija. Pre
mijuoti kūriniai pereina pre- Brocktono. Po pamaldų įvyks 

' parengimas salėje po bažny-

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

ir karščiavimų, ’-ir-

4 kambarių butas. Pageidau
jama vyresnio amžiaus vyyas 
arba moteris. Kreiptis: Tel.

BALFo KONCERTAS
Skaitau laikraščiuose, kad 

•Balfo 100-sis centrinis skyrius 
ruošia lapkričio 11 didžiulį 
koncertą šv. Stanislovo para
pijos salėje, Driggs Avė., Bro- 
oklyne- Koncerto pelnas ski
riamas siuntinėlių pasiuntimui 
lietuviams, ištremtiems į Sibi
rą. Tai labai gražus ir remti
nas tikslas. Ypač džiugu, kad 
koncerto programoj dalyvauja 
Operetės choras, kurį veda 
Juozas Stankūnas.

Man teko veikti su šiuo 
choru per daugel metų, nes su 
Ksaveru Strumskiu buvau to 
choro įkūrėjas, režisorius, 
daugel operečių vertėjas. To
dėl tikrai džiaugiuos, kad cho
ras nuo 1919 m., nuo įsikūri
mo, iki šiol laiko gražias mu
zikos tradicijas. Neabejoju, 
kad mūsų visuomenė, žinoda
ma choro pasiaukojimą daly
vauti šiame koncerte, gausiai 
apsilankys koncerte. Atsilan
kiusieji turės dvigubą malonu
mą: parems Balfo pastangas 
gelbėti Sibire 
sų tautiečius, 
refės choro ir Vilniaus operos 
solistės Vlados Sabaliauskienės 
ir kitų gražaus dainavimo-

'Kun. J- Petrauskas išvyko į 
Chicagą praleisti atostogų, v .

. .. Parapijos banketas ivyksnetiksliai nurodė laptrič£'4 d

Edvardas Gendrolis su Elena. 
Lukošiūnaite susituokė šv. P. 
M. N. Prasidėjimo bažnyčioje.

E- Lužeckienė nupirko lietu
vių bažnyčiai brangų arnotą. 
E. J. Janiūnai aukavo $25.00.
' Pr. Radziukynas, lakūnas, iš 

tėve-

Reikaliriga auklė 
lietuvių šeimai New Yorke. 
Dėl sąlygų skambinti telef.:

York SC. Pirmoji pagaliau tu
rėtų pasigriebti laimėjimą, 
ypač kai priešininkas šį kartą 
daug minkštesnis. Rungtynių 
pradžia 2:45 vai. Priešžaismy- 
je abiejų klubų rezervinės žai
džia 1 vai- Per savo penkeris 
gyvavimo metus mūsų rezervi
stai prieš New Yorką dar nėra 
laimėję. Neatrodo, kad ir atei
nantį sekmadienį kitaip būtu.

Šeštadienį 8:45 vai. LAK 
krepšinio komanda žaidžia an
trąsias pirmenybių rungty
nes. Priešininku yra Ridge- 
wood komanda, šiais metais 
smarkiai sustiprėjus — susi- 
gaudžius kitų klubų žaidikus, 
ju tarpe ir ilgąjį St. Johns vi
durio puoliką. Pernai mūsiš
kiams daug vargo prįdarė. 
Rungtynių vieta — YMCA pa
talpos 149 Marcy Avė. Wiili- 
amsburgh

J. B. SHALINS- į 

JALINSKAS
Laidotuvių Direktorus 5 
84-02 JAMAICA AVĖ. - 

(prie Forest Parkway Station) J
Woodhaven, N. Y. ![

(BIELIAUSKAS) 
FUNEBAL HOME 

M. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

• Kongrese J. K. Javits buvo Užsienio Reikalų Komiteto paryš.
• Jis buvo DP reikalams tirti specialaus komiteto narys.
• Gerbdamas pagrindinių žmogaus laisvių teises, jis pirmas kongrese pasiūlė rezoliuci
ją, kad komunistinės vyriausybės Cekoslovak ijoje, Jugoslavijoje ir Vengrijoje paleistų ka
linamus dvasiškius.
• Jis pasiūlė ir pravedė kongrese rezoliuciją, protestuojant prieš religijų ir darbo žmo
nių persekiojimą sovietų pavergtuose krašt uose. '
• Jis vedė kovą ir prieš Raudonosios Kinijos priėmimą į Jungtines Tautas.
• Jis pasiūlė ir pravedė širdies ligų tyrinėji mo programą.
• Jis. pasiūlė ir pravedė dabar jau vykdoma Tautos Sveikatos Aktą-

(Atkelta iš 6 psl.) 
liauskas su Lileika. Saugų li
nijoje broliai Nemickai su Pe
tru Vainium pareigas atliko 
gerai. Na, o puolikas Antanas 
Vainius 4 įvarčiais, šetikas — 
2, Rantančioms vienu įvarčiu, 
talkininkaujant Klivečkai ir 
Paprockui, parnešė mūsiškiam 
aukštą pergalę ir pirmuosius 
pirmenybių taškus.
KREPŠININKAI PRALAIMĖJO

Pirmąsias pirmenybių rung
tynes LAK krepšinio komanda 
žaidė su Philemona BS ir pra
laimėjo 60:52, Rungtynės buvo 
kietos ir azartiškos. Mūsų Ki- 
džiiis ir net 3 priešininko, žai- 
dikai buvo pašalinti iš aikštės. 
Mūsiškiai, nors ir žaidė nepil
nam sąstate, galėjo ir nepra- 
laimėti. Atiduota pirmame ket
virtyje 15 taškų persvara nulė
mė rungtynes- Mūsų taškai: 
Kęskonis — 22; čilčius — 16; 
Daukša — 9; Ruzgas — 3; Ka
zlauskas — 2.

REMĖZA LIGONI NĖJĘ
Sporto dievaitis (jeigu toks 

butų) šį sezoną mūsiškiams la
bai jau buvo nemaloningas. 
Susižeidė Detroite, netekome 
ilgesniam laikui vartininko 
Kligio. Dabar štai sekmadienį 
pasigedome puoliko Remėzos. 
Darbovietėje sunkiar sužeistas: 
lėktuvo propeleris perkirto nu
garą ir sutriuškino ranką. Mū
sų jaunasis puolikas paguldy
tas į St. Joseph ligoninę, Far 
Rockvvay, Tai simpatingas ir 
mandagus sportininkas mėgia
mas nevien tik savo kolegų. 
Paskutiniu laiku nuostabiai pa
gerėjusia savo forma traukė 
dėmesį sporto ekspertų- Dabar 
mūsų komandoje didelė spra
ga. Tas aiškiai matėsi pereitą 
sekmadienį. Nereikia aiškinti, 
kad ši nelaimė smarkiai sukrė
tė mūsų sporto sluoksnius. Ne
atrodo, kad greitai jį žaidžiant 
bematysime. Visa ekipa su klu
bo vadovybe nuoširdžiai užjau
čia ir linki greičiau pasveikti.

SPORTO SAVAITGALIS
Sekmadienį LŠK futbolinin-

414 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO 
■ENGIAMAS TBADICINIS-GBANDIOZniIS

’ BARASEVTCniS b SCNUS
F U NEBALDO M f

. 251 W. Broadway
> South Boston, Maas.*

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

minėjimas. Programoj: 
Kęstučio Kudžmos paskaita^ 
Meninėje dalyje: piano, $oloi| 
grafinės literatūros kūriniai 
Visi lietuviai katalikai iš visųi 
parapijų maloniai kviečiami 
atslankyti. Minėjimas haigsis 
Švč. Sakramento palaiminimu 
bažnyčioj.

Studentu dėmesiui
Sekmadienį, spalio 28, Ap

reiškimo parapijos patalpose, 
šaukiamas Liet Studentų Są
jungos New Yorko skyriaus 
visuotinis susirinkimas. Darbo
tvarkėje: valdybos ir komisi
jos pranešimas, valdybos rin
kimai ir einamieji reikalai. 
Susirinkimas pradedamas 12 
vai. 15 min. Visi studentai 
kviečiami dalyvauti.

BALSUOKITE UŽ VISUS REPUBLIKONŲ PARTIJOS KANDIDATUS, BALSUOKITE 
EILĖJE ‘A’.

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviu kataliku klubo ban
ketas įvyksta spalio 27. Banke
tu rūpinasi Miškinienė, Janiū- 
nienė, Survilas, Tamašiūnas;

J. M. Niautai jau persikėlė 
į naują gyvenamą vietą Wake- 
field, Mass. Ta pačia proga, 
dalyvaujant daug svečių, at- žaidžia namie, New Far- 

lio 17 sprausminiu lėktuvu šventė savo vedybinio gyveni- mers OvaI Nr 2 prieš New 
naktį, esant dideliam rūkui, mo sukaktį. E
leidosi Boston Logan aerodro
me; Jo pagelbininkas Įeit. Wil- 
liam Fandel sekė radarą- De
ja, radaras 
nusileidimo vietą ir jų lėktu
vas, atsimušęs į žemę, įčiuožė 
į aerodromą supančią įlanką. 
Abu lakūnai išliko gyvi, pa
guldyti ligoninėn. Leit. Ed
mundas Rudis gyvena So. Bos
tone ir yra veiklus vyčių na
rys.

Krikštai
Spalio 20 d. pakrikštytas 

Romualdo Žukausko ir Zenos 
Dzenkaitytės - Žukauskienės 
sūnus Romualdo ir Eugenijaus 
vardais. Tėvai gyvena 440 E- 
6th St., So. Boston, Mass.

Vedė
Spalio. 20 d. šv. Petro para

pijos bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė Feliksas 
Kontautas su Laima Valickai-


