
manoma,

ĮVYKIAI TYČIOJASI Iš PLANUOTOJI

Izraelis

• Rytų Vokietijos vyriausy
bė Įspėjo, kad bet kokis sukili
mas kaip Lenkijoje ar Vengri
joje bus jėga numalšintas.

savaime ką duos, be rizikos-.
Lippmannas baidėsi, kad nė* 

būtų kruvinų Įvykių, karo.* O 
Įvykiai parodė, kad pavergtie
ji nesibijo savo kraujo atidfto*

• Amerikos komunistai pa
raginti remti Stevensoną.

Pearson spau 
ad Amerika,

centro komiteto posėdi, kuria- vienas darbininkas.

Dabar planavimo amžius. 
Planavo Hitleris, planavo Sta
linas, Amerika turi taip pat 
planuotojus. Niekad betgi gy
venimo raida taip žiauriai ne
sityčiojo iš planuotojų -kaip 
dabar. Gyvenimas apvertė jų 
planus ir parodė, i koki absur
dą jie vedė.

liudija heroiškas kruvinoj
vos. Budapešto - gatvėse. - J 7

Pavergtų tautų reikalavi
mai niekada nebus natenkfaa-

>J .- ^rūilSilgS> MSKOOa-
- ---------- m— . XSbi.sji_o

re- skelbto, kad sovietų karinome- 
iw MsnrauiciMiTi n Duaapesro, 
lotos priešingai, kad iš Rumu
nijos Sovietai meta dalinius į 
Vengriįą-

Vyriausybės radijas paskel
bė, kad iš sukilėlių būstinės 
Gyoer atvyko į Budapeštą suki
lsiu delegacija tartis. Buvęs 
Vengrijos min. pirm. Ference 
Nagy iš Paryžiaus išskrido į 
laisvąją Vengrijos dali.

Izraelio vyriausybė spalio 28 
paskelbė kariuomenės mobili
zaciją- Mobilizacija, kaip stebė
tojai skelbia, esanti didžiausia 
nuo 1948, kada baigėsi Pales
tinos karas. Kariuomenė turi 
užimti pasienį su Egiptu, Jor
danija, Syrija ir Libanonu. Tai

Maskvai 
prieš ją 
aiškino,

Sovietų atstovas aiškino,
kad pagal sutartis Sovietai 

turi teisę savo kariuomenę ten 
laikyti, kad Vengrijos vyriau
sybė jos kariuomenę pakvie-

Sovietų valdžios pa 

pasibaigs, . tik ~ išnykus 
nio kolonijno peši

■*,. Lika* eelmkMlukMa

paskelbė kovas sustabdytas, 
bet Budapešte dar pirmadieni 
iki pietų buvo girdėti šūviai. 
Gatvėse tebestovėjo sovietų 
tankai. Šūviai pasipildavo iš 
namų, Į kuriuos veržėsi ka-

Lenkijos naujasis komparti
jos sekretorius Gomulka turė
jo pereitą penktadienį keliauti 
Į Maskvą. Kelionę atidėjo- Na
mie turėjo sunkumų su stu
dentų ir darbininkų neramu
mais; jų demonstracijos reika
lavo pašalinti rusų kariuome
nę. Policija skirstė demonstra
cijas ašarinėm bombom.

Daugu-
Sukilė- 
nes tai 

sudaryta

sekmadienį 4 vaL; Amerikai, 
Anglijai ir Prancūzijai reika
laujant svarstyti skundo prieš 
Sovietus, kad jų kariuomenė 
įsikišo į Vengrijos vidaus rei
kalus- Po pusšeštos valandos 
ginčų nutarė skundą svarstyti. 
Labai energingai priešinosi 
Sovietų atstovas Sobolevas; 
nuo balsavimo susilaikė Jugo
slavijos atstovas; visi kiti 9 
balsai buvo už klausimo svars
tymą.

Tačiau nei Amerika, nei An
glija su Prancūzija nepateikė 
rezoliucijos, kas su Sovietais

legatai 
to gal nereikės, 
ivo kariuomene

tusi ir kad didžiausias kalti
ninkas esąs Amerika, kuri su
kilimą sukursčiusi. Grasino, 
kad bet kokią rezoliuciją So-. 
vietai vetuos.

Protestą Saugumo Tarybai 
įteikė ir Vengrijos vyriausybė, 
kad Saugumo Taryba kišasi į 
Vengrijos vidaus reikalus:

Prie Jungt. Tautų pastato 
buvo susirinkusi 5000 žmonių 
demonstracija su plakatais: 
“Rusai, namo”, “Šalin iš Veng
rijos komunistiškus žmogžu
džius”.

• Prezidento Eissnhowerio 
sveikatą 8 gydytojai vėl tikri
no. Rado, kad ji gera Tai bu
vo padaryta, tur būt, rinkimų 

propagandai." ----- - -----
Izraelio atsakymas į pereitą 
savaitę sudarytą karo sąjungą 
tarp Egipto, Jordanijos ir Sy- 
rijos ir į Irako kariuomenės 
traukimą prie pat Jordanijos 
sienos.

Prezidentas Eisenhoweris į- 
spėjo Izraelį nepradėti karo. 
Bet po kelių valandų Amerikos 
piliečiai viduriniuose rytuose 
buvo įspėti pasitraukti, kam 
nėra būtino reikalo ten eiti 
pareigas.

Vengrų kariuomenės dalys ir 
atskiri kariai perėjo į sukilėlių 
pusę ir parūpino jiem ginklų. 
Prie Amerikos atstovybės mi
nia šaukė: “Žudo darbininkus. 
Norim pagalbos. Mes norim 
Amerikos kariuomenės Veng
rijoje”.

Vakare Gero pašalintas. Bet 
sukilėliai reikalavo sudaryti 
laikinę vyriausybę, tuoj pat 
pašalinti sovietų kariuomenę; 
atiduoti teismui vakarykščiai 
pralieto kraujo kaltininkus; pa
leisti politinius kalinius. Kovos 
truko visą naktį. Sovietai bom
bardavo iš patrankų ir iš oro 
ištisus sostinės Mokus- Sukilė
liai tankus atakavo “Molotovo 
kokteiliu” (buteliais žibalo).

—g—-art

Budapešto valdžios radijas 
skelbė, kad tūkstančiai suki- 
HBų sužeisti. Budapešte buvo 
priskaičiuojama 5000 žuvusių. 
Popiet Nagy paskelbė, kad 
derėsis su Maskva dėl sovietų 
kariuomenės pašalinimo, kai 
tik tvarka bus atstatyta, skel
bė visuotinę amnestiją iki nu
statyto termino. Terminą pra
tęsė dar du kartu. Sukilėliai 
neklausė. Darbininkai, parem
dami suktomą, paskelbė gen. 
streftą-

“Centro ir Rytų_,J^ro^s 
tautų vardu P JT šaukiasi rišu 
laisvojo pasaulio valstybiiįpa- 
ramos herojiškai kovai dėl ly
svės ir nepriklausomybės. PJT 
prašo laisvojo pasaulio valsty
bes nedelsiant panaudoti visas 
įmanomas priemones priversti 
Sovietų Sąjungą sustabdyti sa
vo karinių jėgų naudojimą pa
vergtosiom tautom nutildyti. 
Vengrijos atveju ypač būtinas 
skubumas”

gi ~ priimtina planuotojam-. W. 
Lippmann (NYHT) ryšium su 
įvykiais Lenkijoj ir * Vengrijoj 
rašo, kad reikia tenkintis tr
izmu, vadinas, palikti komu
nizmą. Girdi, <' / \ y *

m mūsų interesas, kad ju
dėjimas rytų Europoje ėtių 
taip toli, jog nebūėų galhėę* 
jokis susiderinimas so Rudįje, 
nes tai vešlų į kruvinos įtfy* 
kaus, j kūrino* mos .- būtotoe 
šaukiami intorvenaoti, 
tp garbė būtų angažuota  ̂nėra

Nagy paskelbė naują vyriausy
bę. Joje buvo nežymiose pa
reigose du uždarytos agrarų 
partijos ministeriai. 
mas liko komunistai, 
liai jos nepripažino, 
“svetimos valstybės 
valdžia”.

Sekmadienį
Budapešto radijas skelbė, kad 
sukilimas sostinėje palaužtas. 
Sukilėlių radijas paskelbė, 
kad vakarinės Vengrijos pusė 
sukilėlių rankose, kad Vengri
jos kariuomenė prisijungė 
prie sukilėlių ir eina į Buda
peštą, kad paskelbta laikinoji 
vyriausybė.

Sekmadienį sovietų kariuo
menė aklinai apsupo Budapeš
tą. Nagy kreipėsi į sovietų ka
riuomenę ir sukilėlius, kad 
nuo 1 vai. dieną sustabdytų 
kovas ir lauktų užimtose pozi
cijose naujų nurodymų. Atsi
šaukimuose į sukilėlius Nagy 
norėjo atgauti tautos pasitikė
jimą ir, pranešdamas, kad so
vietai sutinka iš Budapešto 
kariuomenę atitraukti, malda-

Trečiadienį
Sovietų kariuomenės 10,000 

zsu 80 tankų ir patrankom įžy
giavo | sostinę. Studentų su
organizuotą demonstraciją, ku
ri reikalavo atstatyti Gero, so
vietų kariuomenė ir vengrų 

i saugumo policija sutiko šū
viais. Šimtai žuvusių. Tai į- 
traukė į sukilimą ir mases-

čžasi per jų galvas.
Gal tie patys gyvenimo J* 

valdomom tautom -yra jau mi vykiai apvers aukštyn kojoto 
ręs. Tito yra komunizmo sim- mintis ir tokių Amerikos tie* 
bolis, o sukilimų raida eina nekratu kaip NYt, kurti ssk-

Popiežius Pijus XII spalio 
28 kreipėsi į vyskupus, kad 
rengtų specialias tikinčiųjų 
maldas už taiką, pagrįstą tei
sybe, Vengrijoje ir kitose Eu
ropos rytų valstybėse-

Pretestus prieš Sovietų ka
riuomenės įsikišimą į. Vengri
jos vidaus reikalus paskelbė 
Ispanija ir Austrija.

U Jugoslavijos Tito ryšium 
su Vengrijos sukilimu susini* 
pino ir savo kailiu, nes sukab
inąs eina ne tik prieš rusus, 
bet ir prieš komunistus. Tad 
jis" ir išvadino Vengrijos suki
lėlius banditais.

Sukilėliai netikėjo Nagy pa
žadais — aiškino, kad jis taip 
kalba, rusų verčiamas.

Žinių iš visos Vengrijos dar 
nėra. Bet sukilimas eina visur. 
Sukilėliai turi bent trečdalį 
Vengrijos savo rankose Jeigu 
russi pasitrauktų, sukilėliai ne
abejotinai laimėtų.

Sovietų kariuomenė pasirei
škė labai žiauriai, naikindama 
kai kuriose vietose gyventojus 
ištisai. Kiek yra žuvusių, tik 
spėjama: 10.000 užmuštų ir 
50.000 sužeistu.

PAVERGTOS TAUTOS NENURIMS, 
KOLPAŠALINS K0WUNIZM|

Ryšium su įvykiais Lenki jo vergta valstybė nenurims, Jbi 
je ir Vengrijoje Jungt. Paver- jų, melavimai netatoJįNil 
gtos Tautos spalio 24 priėmė tinti- Koks galingas Sortet 
pareiškimą, jog pavergtų tautų laisvės tini

“Lenkų ir vengrų tautos sa- mas Mkoks nesulaitanas j 
vd šūkiais/; kad tepasibaigia -* - -■*’
sovietų viešpatavimas Lenki jo 
je ir Vengrijoje, savo šūkiais 
duonos ir laisvės išreiškė viso 
Šimto milijonų sovietų paverg
tų europiečių nuotaikas ir rei
kalavimu^”.

J. P. Tautos pabrėžė:
1) Kad vien tik lenkų tauta, 

o ne kuri Lenkijos komunistų 
grupė tokią raidą valstybinės 
nepriklausomybės kryptimi į- 
galino;

2) Kad lenkų kompartijoje 
vykstančios kovos dėl valdžios 
šio meto laimėtojus ir jų pas
tangų išsaugoti iš komunistų 
rankų beslystančią padėtį pa
sisekimą lėmė tik jų pasisavi
nimas kai kurių tautinių šūkių 
bei reikalavimų;

3) Pagaliau, kad nei Lenki
ja, nei kuri kita Sovietų pa-

vius, užmušė vieną ir daugel 
sužeidė. Tai demonstraciją pa
vertė sukilimu- Nagy buvo pa
skelbtas vyriausybės pirminin
ku, bet partijos sekretorius li
ko tas pats Gero. Nagy pakvie
tė Sovietų kariuomenę numal
šinti sukilimą. Nagy pažadėjo 
gerinti padėtį. Sukilėliai jo 
neklausė.

• Floridoje, Wildwoode vie
nas negras pagrobtas iš kalė
jimo, į kurį jis buvo patekęs 
už tai, kad gatvėje užkalbinęs 
baltąją moterį. Kalėjime buvo 
rastos tik kraujo žymės.

• Vokietijoje eilėje vakari
nių miestų savivaldybių rinki
mus laimėjo socialdemokratai. 
Pralaimėjo CDU

“Jūs laimėjote. Jūsų reika
lavimai bus įvykdyti- Prašau, 
prašau, liaukitės. Sustabdykite 
T— -1- — —

Nagy Žadėjo visuotinę am
nestiją sukilėliam, atitraukti 
sovietų kariuomenę S Bade- 
pešto, kai tik bus suorganizuo
ta vengrų policija, pradėti do
rybes su Sovietais dėl jų ka
riuomenės atitraukimo iš visos 
Vengrijos ir sutvarkyti santy
kius su Sovietais visiškos lygy
bės principu.

kitam potėdžii

Kanados mi 
dai pareiškė, 
Anglija ir Pn 

nori palauk 
kokį įspūdį 

nutarimas sv 
skundą. Kiti < 
kad kito posė 
jeigu Sovietai 
iš Vengrijos atitrauks-

Kitaip sakant mes neriu- . '(1 
kilosime. Mes pareikšime už- 
uojautos, pasiūlysime pintys 
Bet didesnės rizikos nesiimsi- 
me.

Šitaip Vakaruose galvojui, 1 
suprantama, kodėl ir Saugumo 
Taryboje Vakarų atstovai nu- į | 
tarė svarstyti Sovietų Sąjun- 
gos agresiją Vengrijoje, kuri ’ 
yra tokia kaip buvo Korėjoje, 

notarė svarstyti, bot neat
ėmė svarstyti.

Palauksime, o gal įvykiai

Vengrijos sukilimas prieš 
rusus ir komunistus truko 
visą savaitę, žinios iš ten lig 
šiol atsitiktinės. Jos bent apy
tikriai rodo įvykių eigą au
gant padieniui-

Pirmadienį
Budapešte studentų komu

nistų demonstracijos su reika- 
lavimu pastatyti valdžios prie
kyje Imre Nagy ir pašalinti iš 
Vengrijos sovietų kariuomenę.

Antradienį 
demonstracijos padidėjo, ir ki
lo nauji šūkiai: “šalin Gero” 
ir “Mes norim Nagy”. (Gero 
partijos sekretorius, Maskvos 
pakalikas). Vakare demons-

Užmusty 10,000 siižeisty 50,000 
Žada pasalinti rusus iš Vengrijos 

Penktadienį
sukilėlių rankose buvo Ven
grijos vakarinė dalis. Vengri
jos kariuomenė ir policija plė
šė nuo savo kepurių raudonas 
žvaigždes ir dėjosi prie sukilė
lių. Nebuvo žymu, kur prie
šai, kur draugai, nes abeji vil
kėjo tom pačiom uniformom. 
Sukilėlių siųstuvas pradėjo 
veikti Jugoslavijos Čekijos pa
sieny. Nagy paskelbė, kad bus 
sudaryta nauja “liaudies fron
to” vyriausybė.

^Šeštadienį
Sukilėliai sykiu su Austrijos 
kariuomenės daliniais išplėtė 
kovą po visą Vengriją. Vyriau- 

trantai pasiekė radiofoną, ir sybės buvo
jų^fe^a p^ė paskelbti J“™*
jų reikalavimus. Saugumo po- ir 50 75,000 sovietų
tidja delegaciją suėmė. De- gerai g^^tos kariuomenės, 
monstrantai atakavo radiofo- Prie Austrijos sienos komunis- 
ną. Policija paleido pirmus šū- P^ja dingo- Pasienis bu

vo sukilėlių rankose. Popiet

me buvo išrinktas Gomulka, 
Rokossovskis išsiuntė kariuo
menę Varšuvoj link, norėda
mas pakeisti vyriausybę. Bet 
prie jo neprisidėjo saugumo 
policijos viršininkas, ir Rokos- 
sovskiui nepasisekė.

Kardinolas Višinskis paleistas 
ir grąžintas į‘Varšuvą. Jis iš
buvo dvejus metus kalėjime, 
paskui buvo uždarytas viena
me vienuolyne Sovietų pasie
ny, prie Baltstogės.

Kraujo au|$gjimą_Vengrijos 
sukilimo aukom paskelbė Aus
trijos raudonasis kryžius. “Aš 
mielai duosiu sukilėliam, bet 

prieš Lenkijos kompartijos ne komunistam”, atsakė

žinomas Amerikos politikos 
planuotojas Kennanas šiemet 
skelbė “finality” politiką, tai 
reiškė, kad reikia statyti kry
žių ant visko, ką sovietai yra 
pagrobę ir varyti su jais bizni 
Jam pritarė ir laikraštininkas 
Sulzbergeris, siūlydamas toto- 
izmą, gradualizmą, vadinas, 
siekti, kad Maskvos pagrobti 
kraštai skirtųsi nuo Maskvos 
likdamiesi komunistiniais.

Tokia politika viliojo ne tik 
atskirus asmenis Amerikoje 
U. S. News a. W. Report rašo, 
kad Europos sostinėse prieš 
Lenkijos sukilimą buvo laukia
ma tik Amerikos prezidento 
rinkimų, ir po jų Amerika tu
rėjus pradėti politiką, kuri 
Sovietam pripažintų dominavi
mą rytų Europoje.

Bet planuotojai savo apskai
tymuose užmiršo, kad

šalia Rytų ir Vakarų |4gų 
yra dar tračia — tai patys pa* _ 
vergtieji. Lenkijos ir Vengri* ti. Dešimtys tūkstantių •Žurru- 
jos sukilimai parodė, kad ta šių per vieną savaitę* — 
jėga yra gyva ir kad pavergiu t£ Ženevos konferencijoje pa
jų valia yra kitokia nei plenoo* skelbtos planuotojų viltis, ktd 
tojų, kad jos nori atsikratyti karas nebus galimas. Karas 
ne tik Maskvos, bet Ir koma- yra, jis eina, ne tik Vengrijoj, 
nizmo- bet planuotojai je nenori (M*

Ir dėl to U. S. Nevis a. W. tyt Už tat taip įvykiai ir v^- 
Report rašo, kad “titoizmas 
kaip šūkis sukelti komunistų

AAaršalas Rokossovskis išvyko 
savaitės pabaigoje staiga į Ma
skvą ir, manoma, nebegrįš. 
Jis buvo Maskvos agentas, ku
ris valdė Lenkijos kariuomenę 
kaip krašto apsaugos ministe- 
ris. Dabar išaiškėjo, kad dar

J
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUSLAIŠKAS REDAKCIJAI

AMERIKOS ŽMONĖS PASKUTINIAIS KETURIAIS
METAIS ĮSITIKINO,

Pirmoji ukrainiečių siuntimo firmaRESPUBLIKONŲ PARTIJA IR SAKOSI

sesijoje

COMPOUNDED SEMIANNUALLY

(Ali Ameircan Committee, Lithuanian Division, William J. Drake, Chairmam

Prezidentas Dwight D. Eisenhoweris, VicePrezidentas Dwight D. Eisenhoveris, Vice 
1 ikonų partijos žmonės |>akartotinai smerkė naują kolonializmą ir pavergimus.

Visais galiniais taikingais bodais rems laisvinimo politiką ir stiprins pavergtąją dvasią 
kovoje už išsilaisvinimą,

LAPKRIČIO 6 BALSUOKITE UŽ PREZIDENTĄ DWIGHT D. EISENHOWERĮ, VI
CEPREZIDENTĄ RICHARD M. NIXON IR VISUS RESPUBLIKONŲ PARTIJOS 
KANDIDATUS. BALSUOKITE EILfiJE “A”.

Įstaigos atidarytos nuo 9 ryto iki 8 
Soštadienį nuo 9 iki 5 vai. vak.
Licence of Parcels to Russia

kurios 
padarys

Gerb. '‘Darbininko’ 
Redaktoriau!

KAD MUMS REIKALINGAS PREZIDENTAS DVVIGHT D. EISENHOWER, VICE
PREZIDENTAS RICHARD M. NIXON IR RESPUBLIKONŲ PARTIJA KONGRESE

Prezidentui Dwight D. Eisenhoweriui ir Viceprezidentui Richard M. NLvoaui vado
vaujant, ūkinė Amerikos gerovė pasiekė aukštumo. Rugsėjo mėnesį šiais metais dir
bančių skaičius ir ją uždarbiai pasiekė rekordą, viršyjusį betkokį laiką per 20 metų. 
Prezidentas D. D. Eisenhosveris ir Viceprezidentas R. M. N fotonas pasiryžę vystyti šio 
krašto ekonominį gyvenimą, kad dirbančią skaičius pasiektą 70 milijonu.

Visais galimais būdais ieškos kelių peržiūrėti ir pakeisti imigracijos įstatymus, nes Ame
rikos dvasiai yra svetįma žmones skirstyti i>agal jų kilmę ar kalbą.

Siunčiami dėvėti ir nauji drabužiai, audeklai, avalynė, 
odą, vaistus ir kt. Įvairius daiktus galite pirkti vietoje. 
Tikslus ir skubus siuntinių pristatymas garantuojamas. 
Muitas ir kitos išlaidos apmokamos čia.

KNIGHTS OF LITHUANIA VVLOA 
BRADDOCK, PA.

Kiekvieną sekmadieni, nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siųskite 
vedėjai ANTANUI F, KNEIZIUI — Lithuanian Radio Hour.SOOt- 
tageSL, Norurood, Mass. Skyriai: Lithuanian Varniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Uam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1949; KIridand 7-8533.

luąrinkuąai Ameiikos madonų posūnis 
an>a ' •. Chdianujtjš įaugau puvv .o&ięš
fryfcįy «įįįįrot» skaiKia»e, kuris įvyko 1826,
gį. Kana vienas masou<u> t.»ixuaui
dte, A.wigan)-:Įdžę metė ir paskel-
fa’*. y-trrig J®3 r0 tO U11V

nartą bak- masonai buvo jį
• grlažto ai®- pagrobę. Buvo aėl to tnuks- 
'■ * ’ " mas, ir susidarė anthnasomsKa

partija, kuri ėjo ir į pieziaen- 
to rinkimus su šūkiais prieš 
masonus ir su savo kandidatu. 
Bet ta antimasoniška partija 
netrukus išskydo. Nuo tada 
Amerikos masonai nesukelia 
tokio kartumo tarp nėmasonų 
kaip tai yra Europoje, kur tie 
masonai yra karingi ir agresy
vūs. Tik ten jų įtaka jau stip
riai sumenkus, nes jie patys 
išsikvėpę

PAVĖLINTOS KALBOS
Senato komisijoje spalio 22 

buvo liudijama, kad rusas 
Aleksei Chvastov su pustrečių 
metų Tania grįžti sutiko tik 
dėl to, kad jis buvo priterori- 
zuotas Sovietų atstovybės. Ko
misijos pirmininkas reikalavo, 
kad du sovietiniai pareigūnai 
būtų išvaryti.

Tanios motina išskrido į 
Londoną, kur bus byla.
• Sovietai paskyrė Vokieti

jai naują savo atstovą A. Smir
novą, buvusį Višinskio padėjė
ją didžiųjų valymų metu. Kai 
Višinskis išėjo į diplomatus, 
išsivedė ir Smirnovą- Jis laiko
mas Vokietijos reikalam žino
vu.

LATEST 
INTEREST 
RATE

AISVES VAftPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 

^Ki^įnA‘^|io Programa

dar neišeit a iš mados.
Tie 4 milijonai Amerikos 

masonų yra susijungę į 16,000 
vietinių ložių, kurios vadinasi 
“mėlynosiom ložėm”. Tokiame 
Lexingtono, Mieli, miestely iš 
2,500 gyventojų ketvirtadalis 
yra masonai. Iš 39 miesto biz
nierių yra 21 masonas. Iš 15 
aukštesniųjų mokyklų moky
tojų masonų yra 7.

.. į masonus sutraukia vadina
mus “rinktinius" žmones — 
kurie stovi valdžios, Įstaigą, Į- 
monią, mokyklą viršūnėse ir 
savo rankose tari vadovavimą 
didesni ar mažesnį-

Eina gandai, kad Amerikos 
prezidentu negalįs būti ne ma
sonas. Tačiau Life nurodo tik 
13 prezidentų masonų, prade
dant nuo George Washingtono 
ir baigiant Harry Trumanu, o 
prezidentų Amerika turi jau 
ar ne 32-rą. Žinia, kad kai ku
rie įstojo į masonus jau iš
rinkti prezidentais.- Kaip su 
Eisenhovveriu — nepaskelbta-

Amerikos masonai pabrėžia 
savo “broliškumą” — vienas 
kitam solidarumą, savų žmonių 
parėmimą, šelpimą, globą, pro
tekciją ir tt. Ta prasme jie ga
li paįtaigoti ir politiką, bet ne

gerb- redaktoriaus dėmelį, kad 
šiem nelauktiem V. Europos 
Įvykiams būtų galimai daugiau 
skiriama vietos laikraštyje 
(gal net ir vienas dar didesnis 
ir platesnis įvykių žemėlapis).

Su tikra pagarba
J. Roman 

Elizabeth, N. J.

Labai malonu buvo gguti 
Jūsų redaguojamo laikraščio 
spalio 23 d. nr.. kuriame rado 
vietos ir teisėtas V. Europos 
žemėlapis su Lietuvos valsty
bės sienomis.

padėjo Europoje dingusiom Dėl to Amerikoje ir valsty- 
ma^nų ložėm atgyti fpvz. Vo- binėse kalbdse nevengiamas 
kojoje). Tačiau Amerikos Dievo vardas. Tokio Dievo, 
masonai nuo europinių daug jj suprato senais laikais 
sHrtasi.Amerikiniam dar la- VolUire, Rousseau ar kiti va-

voti ritualo drabužiai. Life 
žurnalas davė spalvotu nuot
raukų, kaip masonų meiste
riai dekoruoti, kaip jie kelia
mi iš laipsnio į laipsnį, kaip 
atlieka savo maldas į “aukš-

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

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

IR KITUS KRAŠTUS.
Shinėinme nuUMo produktirs nauju* ir dėvėtm drahutio*.

medžiagas. vaisius ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.
Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą 

Siuntiniai pristat<wni gavėjui 7-S savaiėiu bėgyje.
Siuntiniai, siunčiami oru |«aštu. pristatomi 7-IO dienu bkgyj 

Sluntvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 

MUITU. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIEČIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nūn 9 vai. ryto iki 6 vai > vakaro.
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir I vai. į»o pietų.

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai avim angliškai.
Ncttdi Pennsyfvdnljos gelžkelio stoties Ncvvarke,

PACKAGE EXPRESS C0.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
Transliuoja, iš stiprios radijo stoties WLOA, 1559 kylocycles 
' KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

3I« MARKET l’TNFAVARK. N. J.—Mlfohrl 
(Siuntiniai perslunėtami su Parcels to Russia. Ine. MdimuK

Unijy fronte
Šie keli žodžiai yra įspraus

ti tarp dviejų nedidelių paveik
slų. Jie rodo du vaizdus iš 
unijų gyvenimo-

; • Saugos taiką pramonėje.
t ! • Vykdys konstruktyvią že-

I ' / K 4 m®s ūk’0 Pr°gram4-
.4 • Plės ir gerins sergančių, pa-

I lėgusių ir senesnio amžiaus
i B ' žmonių atrandą.

• Statys mokyklas.
! reikalingos,
L 7  ̂ 4 metų laike,
t į • Naujoje kongreso
t plės programą jiadėti smul-

kesniems prekybininkams.
I H Pagal respublikonų tradicijas

■ administracijoje palaikys ir 
g ■ didins didžiausį darbo tubu-

lumą ir sąžiningumą parei- 
PretMcntM O. D. El««ntiower gOSC.

SAVINGS ACCOIJNTS CORDIALLY 
INVTTED

"Tam, sakoma, reiktą ko 
nors ypatingo, sakysim, kokio 
nors ypatingą Įvykiu Pabaltijy, 
kurie sujaudintą pasauli".

Sugestija gera ir teisinga. 
Abejojimas taip pat turi pa
grindo. Tik jeigu ieškoma pro
gos Lietuvos klausimui primin
ti ar iš pagrindų kelti, tai tiks
lingiausia jungti jį su visų pa
vergtųjų klausimu. Šiandien 
tokie įvykiai, kurie atkreipia 
viso pasaulio akis, yra naujai 
pasipylęs vengrų kraujas. Jun
gtinės Tautos tylėjo, kai liejosi 
rytų Vokietijoje, Gruzijoje 
kraujas. Gal gi dabar netylės- 
Ir šia proga tinka kalbėti apie 
vengrus, lenkus, lietuvius ... 
visus pavergtuosius. Ne tik 
apie penkis pagrobtus alžirie- 
čius. Tiesa, Jungt- Tautų 
sprendimai maža reikšmės te
turi. Tačiau kalbos jose bent 
neleidžia klausimo visai už
miršti.

Pažink modernaus šventojo 
gyvenimą
KUN. J. LEMOYNE

-SV. JONAS BOSCO 
JO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA

Didžiulė 755 psL knyga — $5.09
GAUNAMA: 44 Darbininko” administracijoj.

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

825 N. Franklin St, Philadelphia, Pa. Te!. WA 3-2259
116 E- 7th St.. Ksw York, N. Y. Tel. OR 7-6180

Tenka tik apgailestauti, kad 
tokio žemėlapio nerandame 
amerikiečių spaudoje- (Aš pri
dedu vieną 4okį AP žemėlapį, 
tilpusi vietiniame laikraštyje).

Sakoma, kad amerikiečių 
visuomenė politinių Įvykių 
spaudoje neskaito, ir juos to
kios žinios pasiekia televizijos 
keliu. Gaila, kad čia vaizdas 
nė kiek nėra geresnis. Pasku
tinėmis dienomis teko matyti 
tokius žemėlapius per CBS ir 
NBC kanalus.

Būtų labai malonu išgirsti iš 
mūsų vadovaujamų veiksnių 
(kurių šioje žemėje tikrai ne
trūksta), kokius žygius yra 
tuo, reikalu padarę, ar numato 
padaryti. Manau būtų dabar 
gera proga užklausti ir užsie
nio reikalų ministeriją (statė 
departament). kokia yra jų 
politika šituo atveju.

Baigdamas noriu atkreipti

jan. & JULY
lnt.T»H( (•>•• fir-f <lay (!>•■ tfn.nfli <>n

rlminsr (h- fin«t 10 businets «lny« <>f J»muiry nn«l 
Jnly. (h- firH» 5 bustncsK t>f April nn<l Or(<»(H-r sni'l 
f b- firx1 5 bnsineM d:iy> «>f «ll oth*r *»»nthH. wh'i> l.-ft 
nntil tl>>- •■»»<! .rf »h<-

Expresu — siuntiniai apdrausti
Maisto produktai. Nauji ir vartoti daiktai. Nedžiagos — 
audeklai, avalynė ir vaistai. Pigios kainos. Muitai apmo
kami čia Veikia jau 10 metų.

5YLVAN trading co.

Ar atėjo metas Lietuvos byl 
Jungtinėse Tautose?

Drauge spalio 24 S- Narke- 
liūnaitė korespondencijoje iš 
Jungt. Tautų rašo, kad svars
tant Alžiro skundą būtų pro
ga pasisakyti šiemet ir Lietu
vos klausimu. Ypačiai, kad šie
met Amerikos delegacijoje 
Jungt. Tautose bus šen. Know- 
landas. Senatorius pernai pa
sisakė, kad jei keliamas Alžiro 
klausimas, tai reiktų kelti ir 
Pabaltijos valstybių pavergimo 
klausimą. Dėl to autorė rašo:

"Užtektą vieno kito prime
nančio žodžio, te’?gramos ar 
laiško, kad senatorius Know- 
land prisimiptą reikalą ir ta 
proga PabąRiįo nepamirštą. 
Šitai, žinoma, Pabaltijo ar ypa
tingai Lietuvos klausimo Į 
Jungtines Tautas neįneštą".

Autorė abejoja, ar dabar 
patogus momentas, kad kokia 
vakarų valstybė neštų Pabalti
jo klausimą- Tai tvirtina jai ir 
kiti.

Pirmasis vaizas rodo Pitts- 
burgho plieno darbininkus 
(L 3432 ir 1276), kurie susi
rinko protestui ir nykščiu že
mėn rodo, kad turi būti suma
žinti jų mokesčiai unijai. Mo
kesčiai norima padidinti 2 do
leriais į mėnesį. Iš tikrųjų 
unijų administracinis persona
las vis auga, jų algos didėja ir 
tai krinta darbininkam ant pe
čių. Darbininkų vadai Ameri
koje (unijų bosai P gauna pa
sakiškai dideles algas.

Kiti pinigo sau užsidirba 
nelegaliu keliu. Tai rodo ant
ras vaizdas apačioje. Chicago- 
je į teismo rankas pakliuvo 
Angelo Inciso- Jis —pramonės 
darbininkų bosas (United Iri- 
dustrial Workers Union L 
286). Ką jis darė? Jis-'sutelkė 
sau gerą sumą — 420,267 do
lerių ,rinkdamas pinigus neva 
“tarnautojų, labdaros fondui”. 
Darbdaviam jisai grasindavo 
streiku, jeigu jie neaukos tam 
fondui. Angelo Inciso vado
vauta unija yra išmesta iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
(AFL).

DARBININKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 M apie Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

TALARSKI
FUNEKAL HOME

BOSTON MASS. į
5

< Sekmadieniais 5
O: 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 3
K VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

31 Bunker Avo.
p BROCKTON 4, MASS. | 

Tek Brockton 8-1159-R. |

200 Second Avė., New York 3, N- Y.
(Tarp 12 ir 13 St.) Tel. GRamercy 7-5681
Atidarytos kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v. šeštadienį 
nuo 9 iki 4 v

We ship on the licence of Globė Travel Service.
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Nesiduoda auklėjami
Vilniaus savivaldybės komu- 

nistoposėdį aprašydama, “Tie
sa” skundžiasi, kad vilniečiai

VėUnės yra didi susimąsty
mo ir didžio sradfrifrimA durna 
Ji primena mum nuolat mir
ties ir gyvybės plazdėjimą virš 
laikinės mūsų būties. Gyvybe 
mūsų būtis prasideda ir mirti
mi pasibaigia* Tarp jų įsiter
pia mūsų gyvenimas, mūsų fe 
lionė šioj žemėje. Milijonai juo 
praeina, milijonai lydi iš pas
kos. Nuėjusius mini kryžiai ka
pinėse k graudus pasilikusiųjų 
atsidusimas. Ateisiantiems pa
liekame kapus su įrašais, ku-

?vagysir
Mirtis nusklendė ant mūsų ' šiltesnes vietas, negu jie turė- 

buities dėl žmogaus maišto jo anksčiau.
prieš Kūrėją. Ji pasidarė bau- “Tiesa” betgi nutyli pačius 
giais amžinumo vartais, pro didžiausius grobikus ir vagis— 
kuriuos praeidamaskiekvienas Maskvos vagis,, kurie grobia ir 
turi nusilenkti prieš Viešpatį, plėšia visais T jptirvosgaminnis 
Kito pasirinkimo žmogui nėra, ir tik Maskvai už juos daro 
žmogaus priklausomumas nuo biznį Mažieji vagys tik puva- 
mirties aprėžta jo žemišką fe* gia mažas daleles nuo didžiųjų 
lią. Mirtis neleidžia šio gyve- vagių*

rašymą baigia: ‘&tąip gali 
linksmintis tik laisvi ir laimin- 
gi žmonės”. Užmiršo pridėti: 
jų 'neišleidžiama į Vakartis, 
kad nesusitiktų ten su ‘‘nelai
mingais” ir patys netaptų “ne
laimingi”.

ttiMBUFHON RATCS 
rtto Jiurty ąū»■ ' 'BMP

PRANCŪZU gea. Augnst N®gne% 
n meto, patrauktas j teismą po 
12 meto. Karo metu jisai dėjosi 
su vokiečiais. Buvo pobėgres i 
Portugalija. Dėl nesveikatos gri
žo priež dvejus metus.

“Tięra” vedamajame užsimi
nė, kad netolimoj ątpity gal 
htis įvest* Lietuvoj 40 valan
dų darbo savaitė-Bet ten pat Lenkatirfieftuviai bendrauja komitetui formalizmą vado- 
skundžiasi, kad ‘‘Kaimo audi- Studijuoti medžiagos apie vaųjant darbui“inteligentijos 

“Coton”M ^ prof. Jo- torpe”. Prikišta “fiesa^ ir ki- _____
šiaulnr“Elmo’’ odos apdirbi- chimą Ldevdį į Vilnių buvo, tai sovietinei spaudai, kad ji pn^lansomybėstaik^nastaty- 

nenūšviečia ^eotoginiadar- '
mmmm* xo««w^ w. *• . S™*. . na gJTr* “?“■ bo’’ klau^u Vitaiaiis rajono pasirodė politechnikos meno

stmtpMia ir. >i<«Ri0nrt<nrij»B redakcija «vo nuotrara. Nenaudoti •traip*. piktinasi, kad kai kūne pno- Košanska. Mokslininkai viešai sekretorius Mišuts kaltino, ansambli kuris dninavn tiknių vadovai stengiasi tas paė dėkojo lietuviams, kad pe rū- ,fed>nsai.-jn^akankamds dė- ^^H^daj^^Sventeie dafy- 

vogtas sumas sumažinti. Ofi- pestingai 
daliai įstaigos pranešė nuosto
lius užs4S0,000 rbį<o milicija 
išaiškino, kad. buvo pavogta už Žiugždai,. istorijos 
tris kartus daigiau. “Tiesa” bendradarbiui , J. —......................., r r: ~ ?
stebisi, kad neretai, išaiškinti akademijos bįbliotekes dįrek- storuoju metu kiek susūpnė- “cpartaktoda’ 

gavę dar toriui S. Brašiškiui, universite- jo”. 
to profesoriui; Sr* Jankauskui, rvimki ~
universiteto mokslines kablio- VHninje esanti “politinių ir 
tekOS direktoriui Ley Vlądl- mokslinių žinių slrteidimn 
mirovui. ’ draugija” niekad neturėjo tiek

klausytojų, kaip rugsėjo. 28 
kada rašytojas V. Reimeris 
viešai pasakojo savo kelionės 

'po Europą įspūdžius.

PuNtatod 8eml-Weekty «xoapt tett- 
day week*, m*m Imued WMkiy

m By FRANCIOCAN FATHERS

susirenka

PREZ. D EISENHOVVERIS ir Mamie New Yorkc Madison Squa- 
re Garden prezidentas pasakė rinkimine kalba.

Labiausiai susirūpino 
ukrainiečiais

nesiduoda auklėjami. Net Vil
niaus gyventojai rusai neprisi
taiko prie paskutinio kompar
tijos kongreso nutarimų dėl 
ūkinių ir švietimo reikalų. Ra
šytojų vardu kalbėjo kažkoks 
Rudaitis, prikišdamas partijos

nės bausmės pirmajam žmo- rusiųjų bendravimą.

kam jis gąsdinąs latvius trem
tinius nuo grįžimo*

★ Michailovo komiteto agen
tai Vokietijoje paskutiniu lai
ku stengiasi labiausiai terori
zuoti ukrainiečius. Jų veikė
jam siuntinėja prosovietinės 
pabėgėlių grupės “Dnipr” pa
sirašytus lapelius, kuriuose 
ukrainiečių veikėjai apšaukia
mi “Vakarų agentais”.

★ Labiausiai viliojami grįžti 
šiuo metu Belgijoje dirbą uk
rainiečiai. Bet grįžtančius jau 
veža ne per Berlyną kaip lig 
šiol, bet pro Prahą. Michailo
vo agentai pastebėjo, kad re
patriantai, bevažiuodami per 
rytinę zoną, pastebi, kaip at
rodo gyvenimas, ir jau vaka
riniame Berlyne dingsta iš 
traukinių.

★ Vokiečių vyriausybė gavo 
iš Sovietų sąrašą, kuriame su
rašytos tikrų ar tariamų so
vietinių piliečių pavardės — 
3,013. Atsakyme Sovietam Vo
kietijos vyriausybė pasižadėjo 
nurodytiem asmenim pranešti, 
kad Sovietai ar giminės jų ieš
ko* Tačiau pažymi, kad tų 
žmonių didelė dauguma jau 
yra virtę politiniais pabėgė
liais ir kitur išemigravę; o tie, 
kurie, Vokietijoje gyvena, tu
ri teisę, kad jie būtų saugoja-

prieš Kūrėją. Ji pasidarė bau
giais amžmumo vartais, pro 
kuriuos praeidamas kiekvienas 
turi nusilenkti prieš Viešpatį. 
Kito pasirinkimo, žmogui nėra, 
žmogaus priklausomumas nuo 
mirties aprėžta jo žemišką ke
bą. Mirtis neleidžia šio gyve
nimo suabsoliutinti, sudievinti, • 

. paversti šį pasaulį sau tikslu
Ji nuolat mum primena mūsų 
laikinumą šioj žemėj ir stato 
prieš akis amžinybę. Ji atšoks- 
ta nuo žmogaus dvasios, kurios 
ji negali įveikti ir neįveikia, 
nei didžių nei taurių jo darbų 
nesunaikina* Ji numarina tik 
tai, kas laikina, kas žemei pri
klauso ir čia palikti privalo, o 
iškelia tai, kas patvaru ir am
žina.

Gyvybe plazdanti žmogaus 
širdis niekada nėra soti, visada 
kupina didžių troškimų, noro 
viską apimti, viską laimėti, — 
ir lieka nepatenkinta. Tasai į * 
žmogų įsirangęs nerimas yra 
jo nemarumo ženklas.

, _ Tikėjimas į žmogaus dvasios 
nemirtingumą yra didžiai guo
džiantis. Jis nepalieka mūsų 
be vilties vargiose gyvenimo 
dienose, jis neleidžia mums 
nugrimsti į žudančius geismų 
verpetus, jis įprasmina kiek
vieną vos panešamą kančią.

Elta praneša, kad sovietinis 
žurnalas “Ogoniok” užsipuolė 
Latvijos min. Londone Zarinį,

mi. Jeigu jie atsisakys užmeg- 
sti santykius su Sovietais, tai 
Vokietijos vyriausybė negalės 
jų adresų Sovietam pranešti.

★ Argentinoje po didesnio 
masto Michailovo grąžinimo 
propogandos buvo padaryta 
krata prokomunistinėse orga
nizacijose. “Lygos žmonių tei
sėm ginti” būste rasta daug 
propagandinės medžiagos ir 
susirašinėjimo su kraštais ana
pus geležinės uždangos, o taip 
pat suklastotų pasų komunistų 
agentam keliauti į užsienius. 
Paaiškėjo, kad propagandą už 
grįžimą labiausiai vedė sovie
tų atstovybė per savo agentus.

★ Amerikos senato komisi
joje išaiškėjo, kad Chastovo 
repatriacija labiausiai rūpinosi 
sovietinės atstovybės pareigū
nai. Komisijos pirmininkas rei
kalavo tokius du pareigūnus 
išsiųsti iš Amerikos- Paaiškėjo 
taip pat, kad anglų “Queen 
Mary” laivas pagal veikiančius 
įstatymus galėtų būti Ameri
kos valdžios konfiskuotas, nes 
jis gabeno Amerikos pilietę 
pustrečių metų Tanią be jokių 
dokumentų, vadinas, nelega
liai.

★ “ALB” rašo, kad išvyk
dami iš Argentinos lietuviai 
pasižadėjo, grįžę į Lietuvą, pa
rašyti ir parsitraukti dar bent 
20 draugų. Parašyt iš Lietuvos 
jie parašė, bet kviesti nė vie
no nepakvietė.

rių patys nebeskaitysime. Mir
tis greitai ištrina mūsų išmin
tus takus, bet ar taip jau vi
siškai išnykstame?

Nėra didesnio žmogaus troš
kimo, kaip būti nemirtingam, 
nepamirštam. Nėra buvę pa
saulyj tautos, ir nerasime da
bar tokios, kuri tikėtų visišku 
žmogaus pranykimu. Pro už
sklęstus mirties vartus skver
biasi į aną pasaulį pasakoji
mai įvairūs apie nemirtinguo
sius karžygius, apie sudievin
tus didžius žmones, apie vėlių 
gyvenamas dausas, apie miru
siųjų ryšį su gyvaisiais- Stato
mos buvo įnirusiems piramidės 
su sfinksais, pilami aukšti mil
žinkapiai, kaldinami iš granito 
ir vario monumentalūs pamink
lai. Net dvasią pavergęs bolše
vizmas savo vadams statydina 
mauzoliejus priminti jų vardui.

Prieš 2000 metų guodės ro
mėnų poetas Horatius pasista
tydinęs paminklą: “Ne visas gi 
aš mirsiu, didi dalis manęs pa- Tikėjimas žmogaus sielos 
liks”. Toks yra kiekvieno žmo- nemirtingumu gyvuosius su
gaus neištariamas noras —iš
vengti mirties, išsprūsta iš jos 
geluonies bent paliekančiųjų 
prisiminimui.

Deja, mirties žmogus nenu
galėjo ir nenugalės. Ji neįvei
kiama, nepermaldaujama, ulti
matyvi Ji vykdo savo sprendi
mus su tokiu beatodairiniu 
kietumu, su tokiu šiurpulingu 
negailestingumu, kad pats gy
vybės Kūrėjas nerado dides- 

jungia su mirusiaisiais* Mirtis 
čia nepadaro neperkopiamos 
prarajos. “Mirtie, kur tavo ge
luonis?” — klausia kitados 
apaštalas šv. Povilas, mąstyda
mas apie mirties negalią įveik
ti žmogaus, tikinčio Kristaus 
prisikėlimu. Šis tikėjimas riša 
mus su mirusiais, su artimai
siais giminėmis ir bičiuliais, su 
visa nukankinta ir kenčiančia 
tauta,—jis veda į gyvųjų ir mi-

LIETUVIŠKI KOMUNISTAI 
IR RELIGIJA

“Tiesoje” kažkoks A- Čeda- 
vičius mėgina sujungti komu
nistų senas ir naujas pasakas 
apie religiją. Pagal senas leni
nizmo tiesas, kaip čedavičius 
rašo, “ateizmas padeda nuver
sti kapitalizmą”; tikėjimas 
“antgamtinėm jėgom” trukdo 
Lietuvoje statyti komunizmą, 
ir prieš tokį kliuvinį reikia ko
voti; religijos nugalėjimas pa
lengvins “socializmo statybą”.

Pagal naujas tiesas, kurias 
’ paskelbė paskutinis komparti

jos suvažiavimas, tas pats laik
raštis skelbia, kad esą “kovo
jant su religija negalima už
gauti tikinčiųjų jausmų”; rei
kią tik įtikinėti.

Pripažįsta, kad ligšiolinė ko
va nedavė lauktų vaisių. Lie
tuvoje esą nemaža žmonių, 
kurie nepaisą religijos, tačiau 
“yra ir tokių, kurie, sąžin.ngai 
atlikdami savąsias pareigas, 
taipgi tebėra labai religinga”. 
Lietuviai ir dabar 
prie bažnyčios, kuri turi nuo 
seno Įsigalėjusias tradicijas. 
Tuo tarpu raudonieji kampe
liai kaimuose esą dažnai “ne
švarūs, apleisti, ir žmonės 
mieliau renkasi į religinių or
ganizacijų rengiamus pobū
vius”* Korespondentas siūlo, 
kad ir raudonieji kampeliai 
kurtų tradicijas, tinkamas iš
kilmingiem gyvenimo momen
tam - Alinus
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— Tu nepažinojai ir dabar 
dar nepažįsti manęs. O gal tu 
juokies? Gal nori parodyti 
mano silpną valią? Bet to ne
matysi!— šaukiau piktai — 
Tu nepažįsti manęs, Algirdai, 
ir nenori suprasti.

Daugiau nieko nepasakiau. 
Namai buvo Čia pat. Nekvie
čiau užeiti. Nepasakiau sudie* 
Tik nubėgau tekina į kambarį.
I savo vienišą kambarį. Ir vėl 

buvau viena. Taip, jis buvo 
teisus. Viena su daina.

Štai atėjo ta baisioji diena, 
kurios nelaukiau ir apie kurią 
niekuomet nenorėjau galvoti. 
Netekimas Algirdo. Kodėl aš 
tuomet nesupratau, kad vieną 
dieną bus tokia? Kodėl aš tuo
met nenorėjau sustabdyti šios 
draugystės? Ar gi nebūtų ge
riau tuomet, ne dabar? Kodėl 
aš nenorėjau anuomet galvoti? 
Ak, kalta pati. Tik pati. Paga
liau, kodėl aš buvau įsižiūrė
jusi tik į vieną tašką? Kodėl 
daugiau nieko nemačiau?

Ne, aš negaliu netekti Al* 
girdo! Ne, ne!.. Kas man atei
tis? Juk būtų tik gyvenimas 
kitiems, nė sau. Ar gi galėsiu 
juoktis ir būti linksma, kada 
būsiu vienatvėje? Kada ilge
sys bus vienintelis svečias?

Tačiau gal taip blogai nebus. 
Juk Algirdas nėra prieš. Juk 
visa bus kaip buvę. Juk man 
nereikės pelnyti duoną* Algir
das uždirbs pakankamai. O 
nors mūsų sritys tokios skir
tingos, mes puilaausiai supra
tome vienas kitą ligi šiol. Jis 
inžinierius. Kaip keista. Rodos, 
negalėtų mane suprasti. Ta
čiau ...

Buvo vėlus vakaras, kai pa
skambinau Algirdui Radau jį 
namuose, nors ne labai buvau 
tikėjusi. Tačiau Algirdas ne
ieškojo niekur užsimiršimo. Jis 
buvo vienas su savo mintimis.

— Ateik kaip galima grei
čiau! — pasakiau be jokių į- 
žanginių žodžių.

—* Tuoj būsiu, — atsakė net 
neklausdamas, kodėl tokį vėlų 

vakarą kviečiu.
— Tu teisus, Algirdai, pa

sakiau vos jam įžengus. —Tu 
visuomet teisus. Net negaliu 
suprasti, kodėl tu negali kar
tais suklysti. Ir dėl to man kar
tais net pikta-

— Mes visi klystame, —pa
sakė jis ramiai. — Visi vieną 
kartą klystame, tik labai daž
nai nenorime su tuo sutikti.

- Tačiau jis paliko, visai ra
mus, tarsi mano žodžiai jam 
nebūtų jokio įspūdžio padarę. 
O gal, lyg nebūtų girdėjęs ką 
pasakiau.

— Tu pyksti? — klausiau 
vėl.

— Ne. Dar neišmokau pyk
ti. Tačiau aš tau negaliu pasa
kyti ką daryti. Sį kartą nieko 
negaliu net patarti* Turi pati 
žinoti. Gali pagalvoti.

— Algirdai, nekalbėk dau
giau!— sušukau net pati ne
žinodama. — AŠ noriu būti su 
tavim. Visą, visą laiką — ir 
priėjusi apkabinau jo kaklą.— 
Tu turi žinoti, kad to aš la
biausiai noriu. Gal visą laiką 
jaučiau, tik nenustojau, tik ne
pagalvojau dėl ko taip keistai 
šį vakarą kalbėjau. Tik parė
jusi į savo kambarėlį pagalvo
jau.*. Ne ne, Algirdai, mes 
negalime bėgti toliau vienas 
nuo kito.

Jis nieko nepasakė, tik ma

čiau šypsnį, nepažįstamą ir ne
matytą, ir jaučiau, kaip bučia
vo mano veidą.

— Tu neturi dėl manęs at
sižadėti visko. Tu gali ir to
liau eiti savo pasirinktu keliu. 
Aš visuomet būsiu su tavimi... 
Ar mes galėtume būti nelai
mingi, Liucija? Netikiu* Tu ga
lėsi dar stropiau atsidėti savo 
darbui. Tau nerūpės niekas. 
Juk aš negaliu tiek daug iš ta
vęs reikalauti, žinau, būtų ne
paprastai skaudu sugrąžinti 
tiek metų nueito kelio. Tačiau, 
tikėk manim, tau nereiks šauk
ti dienų. Tegul jos paliks ten. 
O mes gyvensim dabartim. 
Mes keliausim toliau draugė.

— Kodėl, aš pirmiau apie 
tai negalėjau pagalvoti? — 
klausiau lyg pati savęs*

— Argi svarbu? — sakė /is. 
— Gerai, kad dabar mes ne- 
prasilenkėm. Gerai, kad paga
liau priėjom kryžkelę, nuo 
kurios keliausime drauge.

Ak, daug dar, labai daug 
kalbėjom tą vakarą. Naktį, ne 
vakarą. Veik nieko nekalbėjom 
apie ateitį. Žinojom, mums 
norint, ji turės būti graži. Ji 
turės būti tokia, kokios ieško
sime. Tėvai jau miegojo- Ta
čiau aš įbėgau į jų kambarį ir 
prašiau keltis, nes reikėjo la
bai svarbų reikalą aptarti. Jie 
tikriausia suprato iš mano šyp

snio veide. Šypsnio, kokio aš 
tur būt' niekuomet nebuvau 
turėjusi Tik atėjus į kambarį, 
aš nežinojau ką sakyti nuo ko 
pradėti. Algirdui teko paaiš
kinti. Aš kažką pasakojau, lyg 
jie būtų žinoję, kas buvo nuti
kę tarp mūsų dviejų.

Tėvai nieko nesakė. Džiau
gėsi mums esant laimingus* 
Gal jiems tik buvo per staigi 
žinia ir lyg negalėjo tinkamai 
suprasti Algirdo žodžių. Mama 
net nepriminė apie mano iš
svajotą rytojų. Gal po anos 
dienos, kuri buvo kažkada, su
prato mane. O gal manė, kad 
aš atsisakiau nuo savo tikslo 
ir dabar būsiu daug laiminges
nė. Tačiau jos nepaklausiau. 
Ji nesakė. Nesužinojau.

Tuo metu aš apie nieką ne
galvojau. Negalvojau net apie 
ateinančias dienas* Tik žinojau, 
kad taip turi būti. Tik žino
jau, kad aš negaliu palikti be 
Algirdo. Tik dabar supratau, 
kad aš jį mylėjau per tą visą 
mūsų draugystės laiką, nors 
nekalbėjau ir negalvojau. Tar
si visą laiką būčiau snūduria
vus, o šią dieną visai užmigu
si, kada reikėjo eiti stipriai at
vertomis akimis.

Buvau laiminga. Buvau link
sma* Juk su ateinančia diena 
aš turėsiu visa, ko noriu. Tu
rėsiu visa, ko ilgai ieškojau, 

ko norėjau ir noriu. Ir Algir
das buvo labai linksmas. Tik 
tėvai žiūrėjo į mus, tarsi į pa
sirodžiusius vaiduoklius, ar 
dar' vis negalėdami suprasti 
šio pasikeitimo. O gal jiems 
buvo skaudu išleisti mane? 
Mane, vienturtę dukrą. Gal jie 
galvojo apie dienas, kurios 
ateis pas juos, kai aš būsiu 
išėjusi pro duris nesugrąžina
mai? Ir nors ateisiu aplankyti, 
tačiau jau nebūsiu ta. žinosiu 
ne čia priklausanti. O gal aš 
jų šią minutę negalėjau supra
sti* Gal šią valandėlę norėjau 
pasilaikyti vien tik sau. Norė
jau pasidžiaugti ja.

Jau paukšteliai pamažu čiul
bėjo, skelbdami rytą. Dangus 
buvo pilkšvas, kai Algirdas išė
jo. Tačiau nei vienas nebuvo
me pavargę. Nei vienas dar 
nenoiėjome skirtis ir eiti poil
sio. Tiek daug naktų dar mie- 
gosim. Bus laiko poilsiui* Visi 
norėjom kuo ilgiau pasilaikyti 
šią dieną. Kuo ilgiau šias va
landas skaityti šia diena. O ir 
naktų ir dienų ateis tiek daug! 
Tik šios nebus. Atėjusios jau 
vadinsis kitais vardais.

Algirdas išėjo, tačiau aš, 
nors ir atsigulusi, negalėjau 
užmigti. Rodės, nieko neplana
vau nei galvojau. Tačiau mie
gas neatėjo pas mane ir nemė

gino pasivadinti į sapnų kara

liją- Gulėjau atvertomis akimis, 
nors lauke pamažu darėsi 
šviesiau ir šviesiau. Ir paukš
teliai garsiau ir garsiau pradė
jo čiulbėti, lyg įsidrąsindami, 
kai jau laikas keltis ir negali
ma pramiegoti tokio gražaus 
ryto. Lyg nebijodami pažadin
ti miegančiuosius. O gal jie 
patys tik dabar galutinai atsi
budo iš po nakties miego? Iš 
karto dar ir jų balseliai atro
dė labai mieguisti.

Paskui dienos vėl slinko vie
nodos. Aš vėl negalvojau. Bu
vau patenkinta, padarius vieną 
sprendimą ir galėdama vėl 
šiaip leisti laiką. Nesuprantu 
net kodėl- Gal, kad šį kartą 
visa išsiaiškino be manojo gal
vojimo. Gal ir toliau laukiau 
dienų išsidėstymo man pagei
daujama kryptimi, o aš tik 
pražingsniuočiau pro jas. Tik 
pasidžiaugčiau jomis. Dėl Al
girdo visai neabejojau. Jis my
lėjo mane, kaip tik tai galima 
mylėti žmogų. Mes abu buvo* 
me tikri, abu žinojome, kur 
einame. Turėjo tik kiek dienų 
prabėgti pro mus*

Aš vis įtemptai dirbau. Juk 
man niekas negalėjo pastoti 
kelio? Juk ir Algirdas to no
rėjo? O gal žinojo, kad nuo 
savo tikslo niekuomet neatsi
sakysiu. Kartais net atsisakant 
paties brangiausio dalyko gy

venime.
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LiOE'tJOJE mariniu motėm atstovė skaito protestą marinu va. 
dui gem McPate. Marinu šeimoms įsakyta išvykti namo.

: kurie siūlo mažinti JAV kari
ni pajėgumą, atsisakant . H- 
bombos bandymų. Mes einame 
su gęn. D. Eisenhoweriu, kuris 
tiek daug gero padarė kraštui 
ir mūąų žmonėms ir kuris kie
kvieno teisingo žmogaus širdy
je užsitarnavo antros kadenci
jos.

National Council of Catholic Men 
National Council of Catholic Women 
American Federation of Labor 
Congress of Industrial Organizations

• B«lfo pirm, kan. J, Kon
čius spalio 17 dar kartą aplan
kė Gautingo sanatorijoje besi
gydančius ligonius, apdovano
damas Balfo gėrybėmis —svie
stu ir sūriu* Jis papasakojo, 
kad Baltas kreipia didelį dė
mesį į tetarius Sibire. Gautin
go lietuviai ligoniai džiaugiasi, 
kad jų neužmirio Baltas, ir 
dėkoja visiems už rūpestį.

kalis 0,35% siera 
natris 0,15 % , chloras 
magnius 0,057%, 
0,004%.

Be šių mineralinių
gų žmogaus kūne yra taip va
dinamų mikroelementų labai

Aidų numeris kultūros kongresui
Pats didžiausias iki šiol iš

leistas Aidų numeris skirtas 
įvykusiam Kultūros Kongre
sui ir Dainų šventei paminė
ti. Numeris turi 92 smulkaus 
šrifto puslapius, nuotraukose 
atvaizduota visi svarbesnieji 
kongreso ir Dainų šventės 
momentai.

Pradžioje dr. A- Baltinis ap
žvelgia kongresą ir jį įvertina. 
Toliau sudėta visa kongreso 
medžiaga: St. Barzduko, LB 
Centro Valdybos pirmininko, 
atidarymo žodis; paskaitos: 
dr. J. Girniaus — tautinė kul
tūra — tautos gyvybės pagrin
das, Iz. Matuzevičiūtė — Bū
dai ir priemonės tautinei kul
tūrai išlaikyti; sekcijų paskai
tos: dr- J. Grinius — Lietuvių 
rašytojams aktualios proble
mos, prof. S. Kolupaila —Auk
štojo mokslo raida nepriklau
somoje Lietuvoje, dr. A. Ku
čas — Aktualios mūsų istori
jos problemos, K. Zoromskis— 
Tautinio meno esmė ir jo rei
kalingumas tremtyje, St. Pilka
— Mūsų teatras dabarties me
tu JAV ir Kanadoje, G- Velička
— Mūsų teatro ateitis, A. Rin
ktinas — Lietuviškosios moky
klos turinys, Ig. Malėnas —Li
tuanistinis švietimas JAV, K. 
Mockus — Būdai ir priemonės

Ką jūs beveiksite, parėjusios namo, 
O mano protėvių neramios vėlės? 
Iš sugriautos pastogės liko tik akmuo, 
Iš vasaros dienų — tiktai šešėlis-

Be saulės, be žvaigždžių bus rudenį dangus — 
Tokioj tamsoj namo nerasit kelio.
Jus ves į tėviškę per liūdinčius laukus 
Iš avilio atlėkusi bitelė.

Jus pailsėti ant akmens ji meiliai ves — 
Stebėsitės, kad taip aklai sutemo — 
Ir skausmo ašaras, tas brangias lauktuves, 
Sugers ištroškusi gimtoji žemė.

lituanistiniam švietimui stip
rinti, L. Dambriūnas — Mūsų 
kalbininkų uždaviniai tremty
je, L. Sabaliūnas — Tautinės 
kultūros išlaikymas vyresnėje 
kartoje, Ar. Barzdukas —Tau
tinės kultūros išlaikymas stu
dentijoje, G- Priealgauskaitė— 
Tautinės kultūros išlaikymas 
priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus jaunime, J. Žilevičius 
— Amerikos lietuvių įnašas į 
lietuvių muziką. Kongreso re
zoliucijos, visų sekcijų, plenu- 
flno posėdžių ir dainų šventės 
aprašymai.

Numeryje sudėtos vertingos 
istorinės nuotraukos: JAV LB 
Centro Valdyba, Kanados LB 
Krašto valdyba, Chicagos apy
gardos valdyba, atlikusi kon
greso ruošimo darbus- Toliau 
randame visų paskaitininkų 
nuotraukas, bendrus Kultūros 
Kongreso vaizdus: registraciją, 
plenumo posėdį, sekcijų pasė
džius, pertraukos metu; iš 
dainų šventės — minia ties 
Colisėjumi, atidarymas, chorų 
ir minios vaizdai, muzikės pre
mijos įteikimas, banketas.

Numeris dokumentuotas 
turi didelės reikšmės, nes 
žvelgia visą kongresą. Ir
kurie nebuvo kongrese, iš nu
merio pilnai susipažins

galėtų lengvai pasiekti- Sovie- mokslina inžinierių neguAme- 
tų Rusiją, jeigu tik ji kėsintų- rika. Sovietų Rusijos karinės 
si j agresijos karą. JAV nuo oro pajėgos prilygsta arba net 
to bolševikus sulaiko. " JAV pralenkia Jungtinių Amerikos 
nori taikos ir sau ir kitiem, no- Valstybių pajėgas. Bolševikų 
ri ir siekia laisvės pavergtiem. --- • - - -
Tačiau tam tikslui reikia, kad 
JAV militarinė jėga nemažėtų, 
kad Sovietų Rusija neaplenk
tų. čia modemiški ginklai, 
kaip atominės ir vandenilio 
bombos, turi lemiamą reikšmę. 
Kas siūlytų tuos ginklus mažin
ti, nepasitarnautų, nei savo 
kraštui nei kitiem.

Vargu kas iš mūsų galėtų 
patikėti, kad Sovietų Rusija 
nusiginkluos, sustabdys savo 
karinę pramonę ir negamins 
daugiau vandenilio bombų, 
jeigu JAV tai padarytų- La

biausiai tam nepatikės lietuviai, 
kurie žino, kaip rusai užėmė 
Lietuvą, neatsižvelgdami j tai, 
kad jie sutartimi buvo pasiža
dėję gerbti Lietuvos nepri
klausomybę; kurie žino, kad 
rusai išžudė daug lietuvių pro
fesionalų, dvasiškių, darbinin
kų ir ūkininku, daugelį ištrė-

ginkluota armija šiandieną yra 
didžiausia pasauly- .

Kelertais metais JAV atsili
ko nuo Sovietų Rusijos, kai 
Oppenheimeris, bičiuliaudama- 
sis su komunistais, sulaikė nu
tarimą, kuriuo turėjo būti vys
toma vandenilio bomba. Op
penheimeris sustabdė vandeni
lio bombą gaminti, kol Rusija 
savo pirmąją bombą išbandė. 
Net ir tada jis priešinosi, kai 
JAV H-bombą tinkamai išvys
tė. Tik gen. D. Eisenhoweris 
įsakė, kad būtų pašalinta kliū
tis vandenilio bombos 
rinėjimui šiame krašte. Ir 
visam laikui-

Demokratų kandidatas 
prezidentus Adlai Stevensonas 
siūlo surišti mūsų rankas ir 
sustabdyti vandenilio bombos 
tyrinėjimus, kada Rusija pasi
lieka laisva savo veiksmuose. 
Jis dar siūlo, kad privaloma

ŠKOTIJOS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Įėję, įvyko masinis susirinki
mas, kuriame buvo priimtos 
rezoliucijos su atsišaukimu už 
ukrainiečių belaisvių, depor
tuotų Sibiran ir-esamų kon
centracijos lageriuose išlais
vinimą. 1

Glasgowo lietuvių bendruo
menė jau ir taip negausi, o 
čia mirtis beširdė ir vėl apsi
lankė, nusinešdama ne vieną 
mūsų tautietį. Paskutiniuoju 
metu mirė: i. Giedraitis, P- 
Alabūrda, J. Mekšras, O. Liut- 
kevičienė, M. Kailiųvienė, M. 
Sūrmienė, J. Smilgienė, O- Ja- 
varauskienė, K. Gužauskienė, 
U. Grakauskienė, M. Navąkau- 
skienė, M. Piseckas, A. Jakš- 
tys ir V- Vosylius.

Vieni iš jų buvo jau susilau
kę gražaus amželio, bet kiti 
buvo dar tvirti žmonės. Vis tik 
skaudus smūgis šiai lietuvių 
kolonijai!

Kun. A. Gėryba iš Italijos 
buvo atvykęs j mūsų koloniją 
ir čia pavadavo kųn. J. Gu
tauską, išleisdamas jį atosto
gų. Kun- A. Gėryba, praleidęs 
Škotijoj porą mėnesių, spalio 
15 grįžo į Romą tęsti studijų.

Ukrainiečių gražų pasirody
mą stebėjome ir mes, lietuviai. 
Jis įvyko Carfine, rugsėjo 16. 
Tą sekmadienį ukrainiečiai ka
talikai, gausiai susirinkę iš to
limiausių Škotijos vietų, gra
žiai ir įspūdingai Carfino Liur- 
do Grotoje paminėjo švč. Jė
zaus širdies šventės įsteigimo 
šimto metų sukakties jubilie
jų-

Vidurdienį šv Pranciškaus 
Ksavero bažnyčioje buvo atlai
kytos iškilmingos šv. mišios 
Rytų apeigomis, po kurių įvy
ko viešas visų tremtinių ukrai
niečių katalikų pasiaukojimo • 
aktas Jėzaus Širdžiai. Po pietų, 
2 vai., didinga procesija Gro
toje su maldomis ir ugningu 
pamokslu. Ypatingai buvo mel
džiamasi už arkivysk. Andrie
jaus Sepetickio beatifikacijos 
bylos pagreitinimą. Baigta šv- * 
Juozapato, kankinio už Katali
kų Bažnyčios vienybę Ukraino
je, relikvijos pagerbimu.

Vakare, Grotos instituto sa-

Po vasaros, labai trumpos ir 
beveik šaltos, štai jau ir žie-„ 
ma. Tiesa, Glasgowe dar snie
go nematėme, bet šiaurinėje 
Škotijos dalyje jau nemažai iš
krito spalio pradžioje. Prieš 
tai siautė audros su perkūnija. 
Glasgowe šiuo metu labai šal
ta- Visi susirūpinę kas bus žie
mos metu, jei jau dabar taip 
šalta! J. Butkevičius

Mineralinės druskos turi la
bai didelės reikšmės mūsų or
ganizmui, ypač jo mitybai. 
Jos nėra degimo medžiaga, 
kaip pvz. riebalai, angliavan
deniai ir negamina kūnui ener
gijos šilumos formoje. Jos pa
deda statyti kūno audinius, re
guliuoja jo fizinius - chemi
nius procesus. Jos yra sudėti
nė dalis kaulų, dantų, raume
nų, kraujo kūnelių ir t.t. Tar
piniuose kūno skysčiuose jos 
turi ypatingos įtakos į raume
nų elastingumą, nervų jautru
mą, veikįa kūno rūgštingumą 
arba šarmingumą ir t.t-

Druskų trūkumas, veda prie 
rimtų pakitimų maisto apykai
toje ir griauna gyvybines or
ganizmo funkcijas. Pvz. ka
baus, fosforo trūkumas sulai
ko kūdikio augimą, skeleto 
kaulų vystymąsi. Jei dar trūks
ta vitamino D, gauname ang
lišką ligą — rachitą. Trūks
tant jodo, gaunam gurklio — 
skydinės liaukos ligas, kurios 
veikia visą organizmą.

Žmogaus kūno mineralinės 
druskos nuošimčiais.*

» kalcijus 1,5%, fosforas 1%, 
0,25%, 
0,15%,

mažuose kiekiuose, pvz. jodo 
0,00004%-

Nors jų kiekiai maži, bet 
jie pasireiškia dideliu aktyvu
mu. Iš šių mikroelementų pa
žymėtini: jodas, bromas, varis,? 
aliuminis, cinkas, marganas, 
kobaltas, fluarinas (floras) ir 
kiti. *'; Ry

Augalinis maistas tun gana 
daug mineralinių druskų, bet 
jam kiek trūksta chlor-natrio 
(valgomosios druskos), kuris 
papildomas, sūdant maistą. 
Jaunų gyvulių mėsa turi daug 
mažiau, nei senų gyvulių; rie
besnė mėsa mažiau už liesesnę. 
Maišytas maistas duoda pa
kankamą kiekį reikalingų dru
skų.

Nereikalingos ir pakitę mi
neralinės medžiagos išskiria
mos iš mūsų organizmo. Gana 
daug chlor-natro žmogus ne
tenka su prakaitu. Todėl dir
bantiems karštose patalpose 
duodama gerti kiek sūroko 
vandens.

Kalcis- Jo gana žymūs kie
kiai yra mūsų narveliuose. Ga
na daug kalcio turi pienas. To- 

geležis dėl pieno mėgėjai gauna gana 
daug šios , druskos. Jos ypač 
reikia vaikams, kūdikiams, 
nėščioms moterims. Suaugęs 
reikalingas- per dieną 0,68-0,8 
gm., vaikas — 1 gm. Be to.

kalcio daug turi kopūstai, žir
niai, špinatai, morkos, citri
nos, bulvės, mėsa, obuoliai, 
agurkai, grietinėlė.

Fosforas. Jis turi didelės 
svarbos audinių statybai- Fos
foro rūgštis dalyvauja balty
mų, angliavandenių ir riebalų 
apykaitoje.

Fosforo ir maginio apykaita 
glaudžiai surišta su kalciaus 
apykaita. Pirmųjų dideli kie
kiai magina kalcių- Sveikas or
ganizmas patsai reguliuoja 
druskų sunaudojimą taip, kad 
perteklius nebūtų 
gas.

Fosforo mūsų 
giausia randame
smegenyse, nervuose, 
organizmas kasdien sunaudoja 
1,32 gm. fosforo. Dėl jo trū
kumo ypač kenčia kūdikiai.

Fosforo randame gana daug 
piene, sūryje, kiaušinio triny- 
je. žirniuose, mėsojte-

Geležis. Nors jos kiekis
žmogaus kūne mažas, bet jis 
turi nepaprastai didelės reik
šmės. Geležis yra svarbiausia 
sudėtinė dalis raudonųjų krau
jo kūnelių. Jei jos trūksta, 
tuoj iššaukia geležies trūkumą 
kraujo kūnelių hemoglobine, 
prasideda mažakraujystė ir ki
tos ligos. Maistas privalo turė
ti apie 12 gramų geležies die
nai. Geležies yra mėsoje, kiau-

Ar esi įgijęs pilietybę? Ar neieškojo šiame krašte tavo tėvas ar senelis 
laisvės ir laimės? Jei taip, tai

SUSTOK IR PAGALVOK
Jei likimas lemtų, kad prezidento vieta liktų tuščia, tai ar nori, kad jo pareigas 
užimtų žmogus, kurio balsas buvo lemiamas, pravedant žiaurų ir vienašališ

ką McCarran-Walterio aktą?
McCarran-Walterio imigracijos aktas tęsia ir toliau 

diskriminaciją pietų ir rytų Europos tautoms
ARKIVTSK. RICHARD J. CUSHING...

išpeikia šį aktą kaip "nekrikščionišką", "neamerikietišką" ir "nedemokratišką"
(Žiūrėk “The Pilot” spalio 4. 1952)

Prieš šį aktą yra daugiau nei 500 tautinių organizacijų, tarp kurių yra:
Amerikos Lietuvių Taryba 
BALFas (Bostono skyrius) 
American Council of Nationalitics 
National Catholic Welfare Conference

Prieš šį blogą aktą kovojo abu respublikonai Massachusetts senatoriai ir dab. 
senatorius John F. Kennedy, tuomet kongrese. Prieš jį kariavo Estes Kefauver; jį 
vetavo Harry S. Truman.

nintelio balso perviriiu, kuri Richard M. Nurotu respublikono kandida
tas | viceprezidentus.
Jei didžiuojiesi savo tautine kilme ir Amerikos pilietybe, prieš balsuodamas 

SUSTOK m PAGALVOK, rink

STEVENSON-KEFAUVER



Stanislovo salę,

Balfo, Alto ir LB vakaras Lindene

Rengėjai

131 Inslee
Bakery),

kestrui. Dabar jis 
muziką televizijos, ' radijo 
teatro artistams. Nemažai 
kompozicijos yra įdainuota 
plokštelėse.

:o. koncertas

toms.

lent

yna baigusi • X 
konserBatoriją 
studijasgilinus

dėl Vii
dėl Vėlinių išeina kitą 
— antradienį.

dainininkė — solistė- Vokieti- Jo parašyta muzika naudo
joj koncertavo Berlyne, daly- jasi Perry Como, Victor Da- 
vavo Muenchene operiniame mone, Frank Sinatra? ir kt- 
sąstatę- . . Jau yra paruošęs muziką tele-

Atvykusi į Ameriką ir čia vizijos solistei Kate Smith, 
daug kartų pasireiškė Roches- Broadway klubams ir 
tery, Buffale, Kanadoje —To- Dabar ruošia muziką spalva-
ronte irkitur. Visur buvo šil- toms televizijos filmoms 1957. 
tai sutikta. . Jau aštunti metai Jo orkestras groja europie- 
yra dainavimo profesorė Na- tiška ir amerikonišką muziką,
?žaretb kolegijoje, Rochester, pagail publikos pageidavimą. 
N. Y. Drauge su orkestru yra ir so-

- Irena Stankūnaitė, kpnser- listas, puikus šios - rūšies dai- 
vatorijbs • studentė, pirmą kar- nininkas Juozas Grabauskas.

Dainavimo 
kštojoj mu-

• Nauja lietuviu bendrovė 
įsikūrė Toronte.

ir bro- 
darbą 

tris sa-

NAUJOSIOS ANGLIJOS SODNUI KONGRESAS
NORWOOD, MASS.

ir J.

M.

LAVVRENCE, MASS.

La\vrence,

• Regina Plokštyje iš Arte

lėto ir dainavimo vakaras.

Įvyko 
sesija-

tų tarpušventėje bus studentų 
ir moksleivių ateitininkų suva
žiavimai.

Sausio 31 yra šv. Jono Bos- 
ko šventė. Nori tą dieną pa
kviesti i atlaidus lietuvius dva
siškius, kad susipažintų su jų 
darbu.

Pavasari numato prakasti 
pamatus paminklinei Šiluvos 
koplyčiai Kitą rudeni pradės 
veikti ir gimnazija, o vasarą 
stovyklauti berniukų galės pri
imti iki 200. C. L.

zikos akademijoj Muenchene. 
Lietuvoje yra koncertavusi 
Kaune, Vilniuje, Panevėžy ir 
kt. 1940—1944 metais buvo 
nuolatinė Vilniaus radiofono

— Dailininkas Vizgirda iš 
Bostono lankėsi
Mass. ir padarė vizitą Prel. Fr. 
Jurui.

baleto mokyklą Londone Jos

— Spalių 20 Šv. Vardo drau
gija turėjo *whist party" baž
nytinėje svetainėje Pobūvi or
ganizuojant pasidarbavo J. 
Blaževičius. Morley, J. Asaus
kas, A. Turonis ir E. Billa.

<TIA(H>A' Riminės viršaitis Afrikoje sveikina Anglijos princesę 
Margarita.

Annunciata. Toliau sekė proto
kolo skaitymas ir valdybos 
pranešimas.

Pasirodė, kad N. A. sodalės, 
vadovaujant jų dvasios vadui, 
gražiai, ir sutartinai veikia. Vi
si pereitų metų nutarimai bu
vo įvykdinti kuo sėkmingiau
siai Gavėnios metu Lowelio 
lietuvių parapijoj visos susi
rinko Į metinę šv- Valandą. 
Taip pat, kelionė į Amerikos 
kankinių šventovę Auresville, 
N. Y. gražiai pavyko. Kongre
se buvo nutarta ruošti kitą ke
lionę ateinančią vasarą į Mari
jos šventovę Cole Brook, N. 
H., ir Kanadą.

Sekančių metų biuletenį ap
siėmė išleisti: pirmą numeri 
Brocktonas, antrą — Lovvellis, 
trečią — Lavvrence, paskutini 
-— Worcesterio Aušros Vartų 
parapijos sodalės-

Marijonai Klimkaitei vado
vaujant, įvyko atskirų grupių 
diskusijos. Jose buvo mėginta 
apsvarstyti svarbiausi sodalici- 
jos reikalai.

Po trumpos pertraukos, bu
vo perstatytas svečias kalbėto
jas kun. A. Jurgelaitis, O. P., 
kuris įdomiai papasakojo Ma-

žmona Lietu
voje. Amerikoje sesuo 
lis. Silikato kasyklose 
buvo pradėjęs prieš 
vaites.

• A. Rinkūno "Kregždutės” 
I dali antrą laidą išleido ‘•Ži
burių” spaudos bendrovė To
ronte. Viršelis ir elementari
nės dalies iliustracijos dail. T. 
Valiaus. Knygos pirma dalis 
atspausta dviem spalvom, 92 
psl kaina nepažymėta.

' rijos gyvenimą nuo pat jos kū
dikystės iki mirties ir į Dangų 
paėmimą-

Vakare 5 vai. visos susirinko 
į bažnyčią pamaldom, kur 
buvo bendrai atkalbėtas ro
žančius ir suteiktas palaimini
mas šv. Sakramento. Celebran
tu buvo sodalių dvasios vadas, 
kun. P. šakalys, jam asistavo, 
kunigai: A. Jurgelaitis, J- Žu- 
romskis, V. Valkavičius, A. 
Janiūnas, A. Valungis 
Svirskas.

Po pamaldų salėje 
užkandžiai ir užbaigta 
Kun. J. Žuromskis užkvietė so- 
dales gausiai dalyvauti ALR 
Federacijos jubiliejiniame kon
grese, ypač jaunimo sesijose, 
bankiete ir šv. Valandoje. So
dalės priėmė pakvietimą ir į- 
galiojo kun. J. žuromskį kon
gresui įteikti pasveikinimą so
dalių vardu- Vakarienės metu 
kun. A. Jurgelaitis dar papa
sakojo šios vasaros kelionės į- 
spūdžius iš Europos.

Tardamas padėkos žodį Nor- 
vvoodo lietuvių kleb. kun. F. 
Norbutui. Norvvoodo sodalėm 
ir jų dvasios vadui už suruo
šimą kongreso ir jų vaišingu
mą, kun- P. šakalys užbaigė 
kongresą su malda. P.

Naujosios Anglijos sodalių 
19 metinis kongresas įvyko 
sekmadienį, spalio. 7, šv. Jur- 

» gio parapijoj Ndnvoode, Mass. 
Dalyvavo didelis skaičius soda
lių iš visų N A. lietuvių para
pijų. Kongresas prasidėjo mi
šioms 9 vai. Mišias aukojo 
Norwoodo lietuvių klebonas 
kun. F. Norbutas. Pamokslą 
pasakė sodalių dvasios vadas 
kun. Juozas Svirskas, Nonvoo
do liet. par. vikaras. Mišių me
tu visos sodalės ėjo prie komu
nijos. Po mišių, vadovaujant 
Naujosios Anglijos sodalių 
prefektei, buvo atkalbėta pasi
aukojimo aktas Dievo Motinai 
Marijai! Bažnytinėj salėj pas
kui sekė pietūs.

Po pietų 1:30 vai. Norvvoodo 
prefekte Helen Cormier pra
dėjo sesijas, pakvietusi N. A. 

, sodalių dvasios vadą kun. P 
Šakalį atkalbėti maldą. Pasvei
kinus visas suvažiavusias so
dalės, prefekte toliau vesti su
sirinkimą pavedė N. Anglijos 
prefektei Joanai Nieveraitei. 
Sekretoriavo Rita Vaitkūnaitė. 
Sveikino kleb. kun. F- Norbu- 
tas, linkėdamas kongresui sėk
mingai išrišti-—-sodalių proble
mas. Laišku sveikino vysk. V. 
Brizgys, skatindamas sodalės 
aktyviai veikti katalikiškoje 
akcijoje, ypač tvirtai stoti 
prieš komunizmą. Telegrama 
sveikino, Jėzaus Nukryžiuoto 
seserų viršininkė, motina

verta pasiklausyti.
Apie Operetės chorą jau bu

vo rašyta praeitame “Darbi
ninko” numeryje, kuris pasi
rodys koncerte su naujomis 
dainomis, nauja energija po 
vasaros atostogų.

Visai. lietuviškoji visuomenė 
kviečiama lapkričio 11, sek
madienį, 4 vai- popiet, atsilan
kyti Į šv.
Driggs Avė., Brooklyn, išklau
syti gražaus koncerto ir sma
giai praleisti vakarą. B.

piūvę, kurią mano paleisti lap
kričio 1. Bendrovė pasivadino 
“Silvos” vardu. Bendrovės val
dybą sudaro: J Dvilaitis pirm., 
A. Kantvydas — I vicėpirm., 
J. Šarūnas — II vicėpirm., V. 
Germanavičius — iždininkas ' 
ir V. Petraitis — sekretorius. -

• Albinas Plaušinaitis spa
lio 3 tragiškai žuvo Škotijoje 
silikato kasykloje Stumdamas į? 
vagonėlį į keltą, su vagonėliu 
įkrito į 180 pėdų gylio šaftą 
ir užsimušė. Buvo 54 m. am
žiaus. kilęs iš Marijampolės. 
Lietuvoje prieš karą tarnavo I
policijoje. Liko

direktorius prel. P. Ju-

Norėdami priimti lietuvišką 
jaunimą stovyklauti, pastatė 
šešis namukus. Šią vasarą pra
vedė savo stovyklą berniukam, 
buvo apie 80 lietuvių vaikų. 
Čia stovyklavo apie 150 moks
leivių ateitininkų, šiaip apsi- 
lankė nemaža svečių- |ai(fc AusWijojc gvyIi0 ba.

Padėkos Dieną žada kviesti lėto studijuoti i Sadlers Wells 
lietuvius kalakuto vaišėms, 
Mano suniošti Kūčias ir Ber- išleistuvėm buvo surengtas Da
nelių mišias. Kalėdų ir N. Mc-

komitetas, suprasdamas visuo- Atvykusi į Ameriką ir čia 
menės pągpūiayimą, pasirūpi- daug, kartų pasireiškė Roches- 
nn pakviesti naujų meno pajė- tery, Buffale, Kanadoje —To
gų. šiame koncerte ir busnau- ronte ir kitur. Visur buvo šil- 
ji veidai, pirmą kartą pasiro- tai sutikta.. Jau aštunti metai 
dančins solistės, naujos dainos, yra dainavimo profesorė Na- 
nanją muziką- ~žareth kolegijoje, Rochester,

Vlada SafodiauskMiiė - Pily- • ,
pMžaett Vltaraus operos so- '•*!? kon?er'
fctė, atvyksta iš Roctesterio, vatonjoe studente, pirmą kar-
N V Ponia V SahaKąmlrienė tą «eša! pasirodys. Lietuvių Be te isus smuikininkas 

. visuomenei bus proga įvertinti Chopnik. Tokio orkestro tikrai
naują solistę, kuri tikriausiai ’ ”
nei vieno neapvils

Jorgis Vedegys, berods, ilgi 
naujas lietuvių visuomenei, 
kuris vadovaus orkestrui. Susi
pažinkime ir su juo. ,

J. Vedegys yra baigęs New 
Yorko universitete muzikos 
kompoziciją ir dirigavimą or-

paruošia 
ir 
jo

Šv. Kazimiero sala Cedar Lake, Ind.
Prieš metus, lapkričio mėn„ 

tėvai saleziečiai įsigijo nuosa
vybę prie Cedar Lake; Ind., 38 
mylios nuo Chicagos- Ten rado 
38 akerius žemės, du ežeriu
kus, tris stovinčius pastatus. 
Ten jie ir įsikūrė, sudarydami 
pagrindus savo lietuviškai ko
lonijai, auklėjimo įstaigai.

Gyvenamame name įsitaisė 
vienuolyną. Šį namą griebė 
gaisras, nudegė antras aukštas, 
kur žuvo vienuolyno bibliote
ka. Sudegusio namo dalį jau 
atstatė. Žemę dar padidino, 
nupirkdami 22 akerius kalnuo
to ąžuolyno ir lygumos, čia 
mano iškasti ir užtvenkti 4—5 
akerių ežeriuką stovyklauto
jams- Viduryje ežero supils sa
lą ir joje pastatys šv. Kazimie
ro statulą. Tai bus šv. Kazi
miero ežeras ir sala.

• Kun. R. Krasauskas, 
autorius — žvilgsnis į Islamo 
pasaulį; ne Krakauskas- Auto- ? 
nu už korektūros klaidą 
prašome.

•r Prisikėlimo parapija To- 
ronte gruodžio 2 savo salėje ‘ 
rengia didelį koncertą. Prog -J 
ramą išpildys: Jonė Kvietytėfc^ 
Urbonienė — išraiškos " šokio {į 
interpretatorė, Cąrolyn - Gun- Ji 
dy — smuikininkė, Vaclovas" 
Verikaitis — solistas- Akompo-^ 
nuoja Leo Berkin. Pelnas ski-. ? 
riamas bažnyčios statybai. "
• ALRK Federacijos seimėO 

Bostone išrinktoji valdyba pa-?| 
siskirstė pareigomis: dvasios?^ 
vadas prel. J. Balkūnas, pir- 
mininkas inž. A. Rudis, vice
pirmininkai: D Kaminskienė, 
A. Damušis ir L. šimutis, se
kretorius kun. dr. A. Juška, j 
iždininkas ir kat. akcijos fon- 
do direktorius preL I. Albavi- 
čius, kasos globėjas A. Aleksis / 
iš Waterbūrio ir J. šoliūnas iš 
Chicagos, Liet. Kultūros Insti
tuto 
ras, jaunimo reikalų direkto-.\\ 
rius kun. J- Borevičius, SJ.

• VVaterburio ateitininkai 
(sendraugiai, studentai ir mok- 
sleiviai) lapkričio 3 rengia sa- 
vo metinę šventę. Iš vakaro 
šeštadienį religinio turinio pa- 
skaitą skaitys kun. V. Dabu- 
šis, sekmadienį mišios, iškil- 
mingas posėdis su kun. dr. V. 
Cukuro paskaita, meninė da- 
lis, linksmavakaris Kviečiami • 
ir apylinkių ateitininkai šven- .į.
tėję dalyvauti. W
• Lituanistikos katedrą no- .8

ri įkurti Loyolos universitetas ?
Chicagoje. Lituanistikos pas
kaitos bus užskaitomos. Kate
dros įsteigimu rūpinasi Litua
nistikos Institutas.

BALFo Šimtasis - Centrinis Skyrius 
LAPKRIČIO 11 D.,SEKMADIENĮ, 1986 

ŠV. STANISLOVO SALEIE,
N'EWE1X ir DRIGGS AVĖ. KAMPAS. BROOKLYN, N. Y.

ruošia

KONCERTĄ
, _______________________________________________________________________________

į Programą išpildys:
Operetės Choras, dir. muziko jaozo Stankūno . 

į Vlada Sabaliauskienė, Vilniaus Operos solistė 
* Irena Stankūnaitė, Konservatorijos studentė

Operetės Choro Tautinių Šokių Grupė

Po pn>gram<»s — šokiai, grojant Jurgio Vetlrgio orkestrui • Veiks 
užkandžių bufetas ir baras • Bus lietuviškų knygų laimėjimai • Įei
nant aukojama: suaugusieji — $1.50, moksleiviai ir studentai — 
$1.00 • Uniformuotiems skautams įėjimas nemokamas.

VISAS KONCERTO PKI.NAS SKIRIAMAS PASU NT1MVI 
NIUNTINfilJC LIKITV1AMS TREMTINIAME SIBIRE.

Kviečiame visą Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenę atsilankyti 
į šį koncertą ir tu<» paremti šelpimą vargstančių tautiečių Sibire.

KONCERTO PRADŽIA - I VALANDĄ PO PIETŲ.

IIEKTA DZINTAKS. D. D. S, 
DantiMė

353 llatvardcn Knad.
SpriiiKfirld. Ih’tauarr <onnt>, 

Penmylvani*.
15 myliu nuo Philadclpliia, J*a. 

Priimu kn>dien Misiiai u* tol :
Vieta pasiekiama ii Phitadok. 
phia fiOth St. Terminai su R«-d 
Arr<>u Kail car.trnlley, kurs 
eina i Medin, at l>a automobi.

liu Baltimore Avė. iki

Springfield lioad
Klnstsu'ftod 3—Kili.

Kalba rusiškai ir vokiškai.

Visi talkon!
- Lietuvių tauta iš visų rytų 
Europos tautų yra labiausiai 
nukentėjusi nuo Sovietų Są
jungos agresijos. Didelis lietu-\ 
vių skaičius laisvajam pasauly 
yra vienas ryškiausių tos agre
sijos ir komunistinės grėsmės 
įrodymų. Jis rodo ne vien ne
normalią tarptautinę padėtį, 
bet ir iškelia laisvojo pasaulio 
lietuviams visą eilę uždavinių 
tiek Lietuvos išlaisvinimo at
žvilgiu, tiek ir besirūpinant 
pabėgėlių lietuvių globa, šalpa 

v- ir emigracijos reikalais, šios 
problemos Balfui, kaip didžia ti: 
šiai lietuvių labdaros ir globos 
organizacijai laisvame pasau
ly, stato didelius uždavinius

Balfui tenka rūpintis lietu
vių pabėgėlių egzistencija, ju
ridine globa ir priaugančios 
kartos lietuviškumu. Tik Ame
rikos lietuvių, gailestingumas 
ir duosnumas padės _ išlaikyti 
nuo komunizmo grėsmės nu-

Balfo ir Alto skyriai bei Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė 
1956 lapkričio 18 d. 5 vai. va
kare 340 Mitchel Avė- Lindeno 
Lietuvių Laisvės parko salėje 
ruošia bendrą labdaringą ba
lių su menine programa, dai
nomis, muzika ir šokiais. Veiks 
turtingas bufetas.

Šiuo parengimu norima dau
giau suburti vietos ir apylin
kių lietuvių jaunimo, studen-

- tų aukštųjų mokyklų mokslei
vių ir tarpusavio glaudesniam 
bendravimui. Malonu pranešti, 
kad dalis akademinio jaunimo 
jau yra pasižadėję dalyvauti.

Be to, norima sutelkti lėšų
.. .. . labdaros tikslams. Visi gerai Curtis St„ Linden;

kentėjusius lietuvius, sveikus, žinome, kad šiuo metu Bąjfo $ m. Varneckas, 4 Oak St..
Clark Tovvnship, Linden;

V. Tursa, 412 Morristovvn 
Rd-, Linden;

S. J. Vaičiūnas, 1024 Mor
ris St., Roselle;

čemaškienė. 310, Chesnut 
St., Roselle Park;

A. Kupinskienė, 
Place (Lithuanian 
Elizabeth, N. J-

Bilietas tik S 1.25

brolius likusius Lietuvoje ir 
ištremtus Į Sibirą.

Altas dirba Lietuvos išlais
vinimui, turi daug planų, ta
čiau tam reikia lėšų

Lietuvių Bendruomenė Lin
dene išlaiko šeštadieninę mo
kyklą, plečia savo biblioteką.

apsaugoti juos nuo skurdo bei veikla yra padidėjusi su atsi- 
moralimo palūžimo ir paleng- radusia galimybe šelpti mūsų 
vinti jiems sulaukti grįžimo 
dienos į išlaisvintą tėvynę.

Su pasigėrėjimu prisiminęs 
Amerikos lietuvių seniau dėtas 
pastangas, nepriklausomai Lie
tuvai atsikuriant, padėti jai 
laisvą valstybę kurti, ekonomi
nę gerovę kelti ir kultūrinę 
pažangą spartinti, taip pat ir 
šiais laikais jų pasiaukojimą 
tam pačiam tikslui, nuošir-

1 džiai tikiu, kad nemažesniu 
ryžtu atliksime savo, kaip lie
tuvių pareigą, ir pavergtosios 
Lietuvos laisvės dienai priar
tinti ir pabėgėlio vargo naštą 
nešančių lietuvių Europoje gy
venimui palengvinti.

Kar.- dr. J. B. Končius
Balfo Pirmininkas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antanas Gustaitis — ANA

PUS TEISYBES, humoristiniai 
eilėraščiai. Gale pridėta Pul- 
gio Andriušio — Absoliučiai 
tobulai teisinga “Anapus teisy- ' 
bės” kritika. Aplankas dail. 
Romo Viesulo. Išleido Gabijos 
leidykla, Straight Path. Wyan- 
danch, N. Y- Knyga turi 144 
psl. kaina 2.20 dol .

(Atkelta iš 4 psl.) 
šiniuose, špinatuose, bulvėse, 
morkose, aplamai daržovėse, 
vaisiuose, uoguose. Jo turi ru
pi kvietinė arba ruginė duo
na.

Fiuarinas, šio mineralo 
žmogaus kūne randam tik pė
dsakus- Jo buvimas vandenyje, 
kurį geriame, turi įtakos dan
tų sveikatai. Per didelis flua- 
rino kiekis geriamas vandeny
je dažo dantų emalį, o 1:1000- 
000 apsaugoja dantis nuo ge
dimo.

Kalis, magr.asia. šių druskų 
pakankamai gauname su mais
tu, ypač daug turi mėsa, dar
žovės.

Mineralinės druskos žmogaus organizme
Natro chloro (valgomoji dru

ska) palaiko osmotinį spaudi
mą. Be to, chloras reikalingas 
gaminti skrandžio rūstingiem 
syvam, palaikyti normalią ner
vų veiklą.

Jodas turi nepaprastos įta
kos skydinės liaukos veiklai. 
Jei geriamame vandenyje 
trūksta jodo, skydinė liauka 
padidėja, atsiranda taip vadi
nami pagurkliai. Tai atsiliepia 
į viso organizmo sveikatą- Jei 
jo trūksta vandenyje, varto
jam jodizotą druską arba jodi- 
zuotas geriamas vanduo.

Varis, cinkas, manganas. 
Šių druskų pakankamai yra 
tiek mėsoje, tiek augaluose. 

Tad šio. baliaus rengėjai kvie
čia visus New Jersey lietuvius 
šiame pobūvyje dalyvauti. Ypa
tingai prašome tėvelius ir ma
mytes paraganti jaunuosius ir 
patiems dalyvauti. Dalyvaus ir 
svečias iš tolimos Chicagos, 
Vliko iždininkas M. Vaidila.

Bilietus iš anksto parūpina: 
Saliomėja Mulks, 4 Mill 

Court Terrace, Linden;
A. Liudvinaitienė, 14 Polisa- 

de Rd, Linden;
Mikas Klimas, 221 Jefferson 

Avė. Linden;
Kazys Degutis, 19 East 12th 

Street, Linden;
Ramanauskienė, 215 East

*
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ji



bm®rr, WCH.

palydėjo Patricia

Chicago, I1L

HELP W. FEMALE

Immediate Opening for

OFFICE HELP

KALIFORNIJOJE piktas tėvas 
suraižė sūnui veidą su geležiniu 
šepečiu. Šepetj apšiūri policija.

sudaro: H. Ražai- 
V. Bigauskas — H 

Bražys — barit, ir J.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 

wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819

mir
įsi pasiteiravo.
Lagaminą,— atsakiau aš 

aibą kasjovietojne-

turiu ko neštis, — pasiteisino 
ta ypata.

? — Nu, o jei tamstai pasitai
ko kur keliauti, — klausė po
nas Toks, — kaip apsieini be 
lagamino? Nesinėši nieko? Nė 
marškinių? -; - ■

— Um, čia jau kitas pasau
lis- Kaip nesineši?..

— Ot, ir nutvėriau, —džiū
gavo ponas Toks. — Jei jau 
tamstelė nusistačiusi prieš la
gaminą, tai visvien turi nau
dotis kokiu mazgu, maišeliu, 
gryvankšte, į kurią daiktus 
sudėtum. Šitaip palaidai juk 
neįmanoma kakti per svietą?

— Aš nė nekanku, — atsi
kirto ypata. —- Nepriklausau 
nei Vidurio Europai nei Mote
rų Judėjimui__

— Nesiimsiu ašai spręsti, — 
tarė ponas Toks,— ar tai ge
rai, ar blogai, bet norėč pa
brėžti, kad čemodanas yra 
naudingas ir kultūringas daik
tas- Tik žvelk dešimtmetį at
galios, oho!.. Jei daiktas buvo 
per ilgas, čemodanas būdavo 
laikomas per trumpas. Ar ne?

— Taip, ilgo daikto neįdėsi 
į trumpą, turiu prisipažinti__

s — Matai jau prisipažįsti, ką 
neseniai neigei — jog lagami
no kartais reikia-

— žinoma — nusileido ypa
ta, ir namie turiu. Bet dabar 
man jo nereikia.

— To tai nesakyk, kad da
bar nereikia, — sugėdino po
nas Toks. — Kaip tik dabar 
reikia, nes eina Balfo vajus ir 
turi nešti šį bei tą: neturin
čiam smulkių duok drabnais 
stambių, nuogą pridenk, alka
nam užfundyk bent sriubos be 
JAV žirnių miltelių, paklydu
siam parodyk kelią į Ameri-

OuR b/M Hoq
Me-

Inž. Jokūbas Gtdiminskas, 
sunkiai serga, gydosi Monte- 
fiore ligoninėje.

Kannebunk Port, Maine 
Franciscan Fafhers

•vft • .;8uT:8:

HELP W. MALĖ

tttt ftr Ma The Treteeny Department Aenle.
įer their petriotic rftufiu, (Ae Adrertūing CetmcU

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

ką...
— Aš? Ką
— Tu, ne 

darybės, kai

W0W — a room of his own — a yard to play in 
— plūs a place to keep a dog! No eonder our 
artist was so eccited about his family’s new house.

Home oenenhip « one of the big things in a 
family’s lite, and one of the many bif dreams that 
will etane true for you — if you invest regularly 
in U.S. Senes E Savinga Bonds.

Say you start buying a Bond a month at $37.50. 
5 yean from now youT have Bonds worth over 
$2,300 in cash — in 9 yearaand 8 months, over 
$4,900 — enough to turo your castle-in-the-air - 
into a modern randi or split-level tome. .

So stop just dreaming about buying a house and 
•tart making that dreara come true by buying 
ILS. Savinga Bonds regularly where you benk 
or on the Payroll Savinga Plan where you work.

SEWING MACHINE

aš? •..
aš atsisakei lab- 
pasisiūliau panė

šėti mazgus tavo. Tegul tau
Balfas atleidžia, bet iš manęs 
nė neprašyk atleidimo.

Ponas Toks, šiuo atveju že
miau pasirašęs ir aukščiau mi
nėtas, nusprendžiau suploti 
per kišenę... tųjų, kurių iš
sipūtusi taip, kad net guzikai 
laksto lauk. ' v

vertlral w»ir<. Ahu «ew are tke larffrr rarktag ti«M« aw artelimi

Spalio 20 sporto klubas — 
Kovas — surengė vakarą, ku
riame programą išpildė iš To
ronto, Ont., atvykęs Vaclovo 
Verikaičio vyrų kvartetas.

Nors publikos buvo neper- 
daugiausia, salė griaudė katu
tėmis. Mat, dainos daugumoj 
buvo svajingos ar linksmos- 
Tokia “Tyliai, tyliai Nemunė
lis teka” jautėsi per vieniša 
būry pramoginės muzikos da
lykėlių ar lietuviškų “rokinro- 
lių”. (Taip pats Verikaitis pri
sistatė “Mylėjau mergelę pus
antrų metelių” daina). Keletą 
lengvesnio žanro dainavo solo 
ir pats V. Verikaitis, porą dai
nų su kvarteto pritarimu. Vi
sus pianu 
Larhaux.

Kvartetą 
tis — It-,

Pittsbiirgli, Pa.
Gruodžio 2 d. Katalikų Fe

deracijos Pittsburgho skyrius 
rengia 50 m. Federacijos gy
vavimo sukaktuvių minėjimą.

Iškilmės numatytos pradėti 
šventąja Valanda šv. Kazimie
ro bažnyčioją 4 vai. p- p. Tuoj 
po šv. Valandos minėjimas . 
bus tęsiamas šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Rengimo komisija, suside
danti iš p. J. Grebliūno, kun 
V. Budrecko, p. M. Onaitienės, 
p. W- Ciniko, muz. K Bazio ir 
p. P. Baltakio, rūpinasi, kad 
minėjimas pasisektų. Minėji
mo metu rengiama vakarienė, 
kviečiami kalbėtojai ir svečiai 
iš kaimyninių parapijų ir toli
mesnių miestų.

Lietuvių Kambario rengtas 
kortų vakaras praėjo su pasi
sekimu. Parengimo pajamos 
skiriamos Lietuvių Kambario 
atremontavimui- Yra džiugu, 
kad Komitetas naudoja visas 
priemones lėšoms sutelkti, nes 
Lietuvių Kambario sienos yra 
reikalingos skubaus ir kapita
linio ątnaujinimo.

Vyčių radijo banketas bus 
lapkričio 11d. Vyčiai tiki, kad 
visi supras lietuviškos valan
dėlės išlaikymo sunkumus ir 
banketą parems savo atsilanky
mu. K.B-

Zubrickas — bosas. Visų bai
sai nors nestiprūs (dainavo 
prie mikrofono),, tačiau gražiai 
suderinti. Prisiminus, . kad 
kvartetas labai jaunas, tik 9 
mėnesiai kaip susikūrė, tai su-, 
sidainavimo rezultatai daugiau 
negu geri- Laikysena laisva su 
mažiukais kai kurių persisten
gimais. Turi jau ir uniformas.

Daugelį dainų pats Verikai
tis priteikė vyrų balsams. Dėl 
harmoniško panašumo ir dėl 
šykščios dinamikos daugelis 
dainų buvo labai panašios. Va
dovas žino, kad balsai geriau 
liejasi tyliai dainuojant, todėl 
nei karto neišgirdome forte.

Pats vadovas ir pranešinėjo. 
Kaip jau pats pasisakė, jam 
sunkiau kalbėti, negu dainuo
ti- Mes pridėtume: ir nebūti
na, ypač, kada ir pačiam pra
nešėjui tenka dainuoti.

Bus tokių, kurie puls ir pra
moginį kvartetą ir pramoginį 
Verikaitį, bet jie patiks klau
sytojams, norintiems valandėlę 
išsiblaškyti, saldžiais tonais pa- 
siliūliuoti- Reikia ir tokių vie
netų, tik tegu jie būna savo 
srityje stiprūs, tik tegu bando 
sukurti lietuvišką lengvą nuo
taiką.

Sėkmės ir ištvermės debiu
tantams! . P. Natai

ELIZABETH, N- J.

• Petras Žemaitis šį pavasa
rį gavo subdiakono šventimus, 
dabar — diakono- Kitų metų 
gegužės mėn. jis gaus kunigo 
šventimus.

• Kalėdinių sveikinimų jau 
galima gauti bažnyčios prie
angyje. Juose spalvose pavaiz
duotas bažnyčios altorius, tek
stai lietuviški ir angliški. Pa
rapijiečiai mielai perka.

• Vysk. V- Brizgys lankėsi 
Elizabethe ir fotografavo baž
nyčią, altorių ir visa tai, kas 
turi istorinės bei meninės ver
tės.

• Komp. Juozas Žilavičius 
su dukterim Marija gavo iš 
Vatikano šv. Tėvo palaimini
mą. Jiems tai suteikė nemaža
džiaugsmo.

• Balto 24 skyrius Elizabe? 
the lapkričio 18 rengia va
jaus užbaigimą, kur bus kon
certas ir Balfo centro svečio 
pranešimas- Koncertas įvyks 
parapijos salėje, pradžia 4 v. 
p. p. Drabuiiu v ijvs prasidėjo 
spalio 15 ir tęs s vsą mėnesį. 
Elizabetho Balfo skyriaus gar
bės pirmininku yra nuo pat 
atvykimo kleb. kun. M- Kerne* 
žis.

• šv. Vardo draugija, kaip
kas metai, dalyvavo religinėje 
eisenoje. Tarp dešimčių para
pijų mūsiškiai reprezentavosi 
gerai. Vadovavo kleb kun. M. 
Kemežis. Vakare parapijos 
svetainėje “Ambasador” orkes
tras davė valandos laiko kon
certą. Publikos buvo pilna sa
lė. E. Z-

MUHKA
Visom progom — vestuvėm, 
šokiam ir pobūviam — 3 arba 
5 instrumentų pagal reikalą. 
Kreiptis raštu arba telefonu: 
PRerident 8-8135 į Bob Lynn, 
998 Montgomery SL, Brooklyn 
13. N.

DEMOKRATAI IR LIETUV IU RINKIMUOSE
JONAS JASYS, 5>«r»nuMĮfr?|?

PATERSON, N. J. Su Stevensonu šieme

fa* lietuviai, tas

Lietuvos išlaisvinimo politi
ka šiais metais turi būti le
miantis motyvas, pasirenkant 
partiją lapkričio Tnėn. rinki
muose. š| kartą jpferžvelkime

Užginto Lietuvos okupaciją
Kai 1940 metais rusų komu

nistai okupavo Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Amerikos demokra
tų valdžia pasmerkė okupaci
jas ir- ramino, kad Lietuvos 
laisvė ar egzistavimas tik su
spenduotas, bet nepanaikintas.

ro eigoje Amerikai teko pasi
daryti raudonojo agresoriaus 
ir okupanto sąjungininku, tai 

Ljo pasaulinio karo paskelbė. Lietuvos okupavimas ir buvo 
užglostytas- Jaltos ir Potsdamo “ 
susitarimai be kita ko įgalino

/ bolševikus užkišti Pabaltijį už 
pirmojo geležinio rato ir fak
tiškai prijungti prie Sovietų 
Sąjungos.

Demokratai ir komunizmas 
l Sunkiai atgautą Lietuvos 

laisvę prarijo komunizmas. O 
kas gi žiauriai, bet aiškiai ta
riant, išaugino ragus komuniz
mui ir kieno politika pastatė 
komunizmą ant kojų?

Kai tik po 1932 rinkimų val
džią laimėjo demokratai, tuo
jau buvo pasiskubinta pripa
žinti Sovietų Sąjungą, šiuo 
žingsniu ‘ demokratai padarė 
liūdną pradžią, kuri baigėsi 
komunistams užvaldant milži
niškus Europos ir Azijos plo
tus.

Gal pusė pasaulio žemėlapio 
yra komunizmo vergijos spal
voms subjaurota. Jeigu atsi
keltų W. Wilsonas ir pamaty
tų žemėlapį, tai pirmas jo 
klausimas, turbūt, būtų, ar tai 
atsitiko valdant demokratam? 
Ir reiktų atsakyti teigiamai-

O kas pačioje Amerikoje? 
Komunistai ragus įsigijo ir 
čia. Jų infiltracija į aukštas 
valdžios ir kitas 
nulėmė pasaulio 
tam žemėlapiui 
miantis faktorius 
bomba, kurios pagaminimo pa
slaptis pateko rusams taip pat 
dėl neapdairumo, kilusio iš 
per didelės su jais bičiulystės 
ir komunistų infiltracijos.

nimą. Tačiau ne: demokratų 
valdžia Lietuvai to apsispren
dimo netaikė. Lietuvą pripaži
no tik po kelerių metų atėję 
į valdžią respublikonai, t. y. 
respublikonas prezidentas War- 
ren G. Harding-

Kodėl taip įvyko, tegul pa
reiškia patys demokratai; Lei
skim kalbėti prezidento Wilso- 
no valstybės sekretoriui Bain- 
bridge Colby:

"Draugiškumas ir garbė rei
kalauja, kad Rusijos interesai 
-turi būti kilniai ginami ir, kiek 
galima, visi jai gyvybinės reik
šmės sprendimai, ypatingai lie- 
čiantisįi jos suverenumą buvu
sios Rusijos imperijos teritori
joms, turi būti atidedami. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
valdžia vadovavosi šiuo drau
giškumo ir garbingo įsiparei
gojimo jausmu didžiajai tau
tai, kurios narsus ir karžygiš
kas pasiaukojimas taip daug 
prisidėjo sėkmingai užbaigti 
karą..^- pastoviai ir tustinai 
atsisakydama pripažinti Balti
jos Valstybes, kaip atskiras 
tautas nepriklausomas nuo Ru
sijos"-.. (Žiūr. Russia then 
and ahvays, by Nina Verhovs- 
koy Hyde and Filmore Hyda, 
282—3 psl.).

Vadinas demokratų valdžia 
blokavo Lietuvos, Latvijos, Es
tijos pripažinimą, žiūrėdama 
Rusijos interesų.

JOhNHy AGC6Z

For the'big ihingt in tife, be ready 
with U.S, Saving* Bonds.

JLNlOK ENGINEERS
FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND 

ESSENTIAL

Draftsmen & Checkers
RESUMES WELCOMED FROM YOUNG MEN DESIRING 

EXPEREENC£ AND A GOOD FUTURE.
WE ARE PIONEERS IN OXIGEN REGULATOR FTEI.D 

PERTAINING TO HIGH ALTITUDE FLYING.
5NCLUDE IN YOUR LETTER YOUR INTERESTS. 
BACKGROUND AND OTHER PERTINENT ITEMS 

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

WRI l'E. CALL OR \VTRE

ARO EQUIPMENT CORP.
2700 E. TON* ST^ CLEVELAND, OHIO

mokratų partija pakliūva 4 li
beralų demokratų rankas. Ste
vensonas yra ne tik demokra
tų, bet ir liberalų partijos, ku
ri veikia tik New Yorko val
stybėje, kandidatas. Su Ste
vensono kandidatūros iškilimu

atėjo Stevęnsono - Roosev^- 
tienės demokratai, kurie pa
gimdė “taikaus sugyvenimo” 
su bolševikais idėją.

Ponios Rooseveltienės tai
kaus sugyvenimo ir nuolaidų 
idėjos išryškėjo, jai esant 
Amerikos atstove Jungtinėse 
Tautose, kai ji pareiškinėdavo, 
kad jai nežinoma net apie kon
centracijos stovyklas Rusijoje 
ir kt.

Ponia Rooseveltienė daug 
nulėmė, kad Ad- Stevensonas 
būtų išrinktas demokratų pre
zidentiniu kandidatu. Ir tai at
sitiko jau po to, kai žinomas 
kovotojas prieš komunizmą 
žurnalistas ir redaktorius Da- 
vid Lawrence “The N. Y. He- 
rald Tribūne” ir “U. S. a. 
World Report” smarkiai kriti
kavo Stevenson pažiūras dėl 
pavergtų kraštų, pabrėždamas, 
kad demokratai neteks balsų 
lenkų, čekų, vengrų, vokiečių, 
lietuvių, latvių, estų, bulgarų 
ir kt-, turinčių kraujo giminys
tę su tautomis esančiomis už 
geležinės uždangos, jei išrinks 
prezidentinių kandidatu A. 
Stevenson ir priims jo politi
ką. O jo politika yra įtaigoja
ma politikos patarėjo George 
Kennan, buv. Amerikos atsto
vo Maskvoje. G. Kennan siū
lymai, kaip nurodė Lavvrence, 
yra kaip tik tai, kad “Ameri-

vietas daug užsienio politikos meiste- 
žemėlapį, o 
išlaikyti le- 
yra atominė

riai gali priimti status quo ry
tų Europoje”-

Rinkimai ir lietuviai
-- Kai rinkiminė kova nesiri
boja tik Amerikos teritorija, 
bet jos šūkiai paliečia ir pa
vergtus kraštus, mes Ameri
kos lietuviai pirmoje eilėje tu
rime 100% dalyvauti rinki
muose ir pareikšti savo valią, 
kad būtų išrinkta valdžia, ku
ri ateitų galimomis priemonė
mis ir būdais kovoti už paverg
tų kraštų išlaisvinimą. Tiesa, 
ir demokratai pasižadėjo savo 
platformoje rūpintis, kad pa
vergti kraštai galėtų išsilais
vinti. Bet gerai žinome, kad 
priešrinkiminiai pažadai pa
prastai nepakeičia idėjų. Ypa
tingai tai žymu Ad. Stevensono 
politikoje. Jis prisiprašė sena
torių Kennedy iš Mass- — ka
taliką, kad jį nominuotų į pre
zidentus ir tuo, žinoma, gaudė 
katalikų balsus, o kai reikėjo 
paremti Kennedy kandidatūrą, 
tai jis nusiplovė rankas: net 
partijos prezidentas nustebo, 
kai A. Stevensonas pareiškė, 
kad jis neremia jokio kandida
to į viceprezidentus ir palieka 
tai nuspręsti konvencijai. Ir 
kam gi reikia remti: katalikas 
Kennedy Stevensoną išgyrė, 
tai jis toliau nereikalingas.

Kad Stevensonas tolsta nuo 
konvencijos platformos, tai 
rodo iri jo krašto gynimo prog
rama: baigti - hidrogeninės 
bombos tyrimus ir mažinti, o 

(Nukelta Į 7 psl.)

ARTRITIS - REUMATIZMAS
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, m. Tepalas $2.00, 
tabletės $3.50, o abu tik $5.00.

Steno - Secretaries 
Typist - Billers 
CIerk - Typist 
Experience Desirable 
Will consider capable 

Beginers
Good starting salary with 

opportunity for advančėment 
5 day week

Company benefits 
Convenient South Loop 

location
Good Transportation

W Abash 2-9374
Personnel Office

Mr. Rotker

MECHANIC
Experienced on industrial 
machinos. sactory Service- 

Mušt be good precision man. 
Overhaul, repair, mainton- 

ance. ExceBent salary. 
Mr. Covyeau, 

Personnel Mgr.
ENGLANDER CO. 

2451 Roosevelt Rd. 
Monroe 5-7500



Dem. lietuviai
Juozas Andriušis

po 6 vaL vakaro, nedarbo dienom visą dieną.sūnus

TeL APplegate 7-0349

Dept. 36 Providence 5, R. L

FL 4-3250—5780

RUDENS BALIUS VOCATIONS

Įdomi ir įvairi programa
X«verian College 
Sllver Spring, Md.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Banevičiūtė, Paulina. t 
Seteris, Aleksas ir Juoas- 
Bereišis, Kazys ir Stasys (jų 

patėvis Švilpauskas), kilę, iš 
Ževeliškio k., Žeimių v., Kė
dainių ap. . '

Bukauskas, Antanas ir Ka- 
zys, ir seserys Autose, Emili-

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

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

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

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.
z įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimu bei ligos, kartu apmokant ir ligonines

Moteris būtinai pasako savo 
geriausiom draugėm teisybę, 
jei žino, kad pasakydama jas 
įskaudins.

Tai parašau iš tikros širdies 
nutraukdamas poilsio valandą, 
niekeno nekurstomas ir neat
lyginamas. Bet tai diktavo mei
lė gimtajam pavergtam kraš
tui ir ištikimybė mus priglau
dančiai Amerikos valstybei-

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

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 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.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Neteisybės apie moteris .
Jeigu vyrui pakeltas atlygi

nimas, tai žmona elgiasi taip, 
lyg ji būtų tą pakėlimą pel
niusi /

Large & šmall buildings < 
HANDYMEN

With or vithout room 
PORTERS

v Mullers Agency, 
403 Bridge St, Brooklyn, NY.

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

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

OPENINGS FOR 
Sales Clerks 

Stockmen 
, Stockwomen 

Fountain Personnel 
Kitchen Personnel 

Clericals 
FU L L

R«bx and enjoy 
•vtumn in the country 

Comfortable rooms, ezceUent 
meals. Opposit church. CalI 

Highland Mills 6315 
or write Dorothy E. Conley, 

Highland Mills, N. Y.

Ji klausė jį: “Ar tu mane 
myli?” Jis atsakė: “Taip, ma
no brangute”. Ji: “Ar tu ma
ne labai myli?” Jis: “Labai, 
širdele”. Ji: “Ar labiau nei 
Adomas Ievą?” Jis: “Tikrai la 
biau, nes Adomas jokio pasi
rinkimo neturėjo”.

AMERICAN IMPROVED 
PRODUCTS, INC.

Jericho Turnpike and County 
Courthouse Rd. 

Garden City Park, L-1.
Tel.: Pioneer 6-7300

Red. pastaba- Labai atsipra
šome autorių, kad jo straipsni 
kiek aptrumpinome, bet taria
mės palikę visus jo faktus, 
kurie savaime yra iškalbinti. 
Tačiau nereiktų užmiršti ir ei
lės kitų faktų, sakysim, kad 
kovą Vakaruose prieš sovieti
ni komunizmą pradėjo prezi
dentas Trųmanas savo pagalba 
Graikijai; kad pirmas pasiprie
šinimas ginklu sovietinei in
vazijai buvo Trumano laikais 
Korėjoje, kad Lietuvai palan
kumo daug parodė ir propa
gandai pasitarnavo ir eilė de
mokratų kongresmanų bei se
natorių. Ar nebūtų tada tiks
lingiau vertinti ir rinktis in
dividualiai tuos žmones, iš ku
rių daugiau yra patirta supra
timo ir veiklos Lietuvos reika
lui? O tokių žmonių reiktų 
kuo daugiau turėti ir vienoje 
ir kitoje partijoje.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki'

BELLEROSE VILLAGE 
8 rm. center h«IL brick and 

frante. 4 badrooms, 2 >4 
baths, 2 car garage. Overhead 
door, modem kitchen. New 
plumbing, exceHont location. 

$28.500 
Marian Merk 

248—40 Jericho Tpke '

Grožis ir ginklai eina kar
tu... Argentinos grožio kara
lienė paskelbė, kad reikia rin
kti grožio karalienes tik iš lo
tyniškų kraštų, nes šiaurės 
Amerikoje kitaip suprantamas 
grožis. Politikai ėmė skelbti,

REIKALINGOS 
MERGAITĖS - MOTERYS 

lengviems dirbtuvės darbams. 
Kreiptis: nuo 9—11 vai.

87—09 Jamaica Avė. Woodhaven, 21, N. Y-
VIrginia 7-4477

ST. MARTEN'S ON THE 
CARIBBEAN ISLAND

Now openfag the lovely Car- 
ribbean islandof St. Marten’s 
to American vacationers, tome 
ownersapd investors. For fuH 
Information phone or see Erik 
Lawaetz, Hotel Roosewelt.

NYC. MU 6-8689

GRAND PARADISE SALfiSE
320 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

MARINĖ PARK
Rasurrectio” paristo- Excellent 

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

fir.ished basement oil, modem, 
rear patio. Convenfonf. CalI: 

CLoverdale 2-8561

ALL ALTERATIONS 

mada on dresses, , 
teMteę ono epais.

TW S-9889
Y fį ...

1- ... 7' 
■ - ■

kai Onos Kmitaitės ir Antano 
Bukauskų.

Bukauskienė, Ona, duktė Je
ronimo.

Bukotas, Juoząs, sūnus Jono.
Dargjnayičius, Stasys-
Deltuvienė, Ieva.
Dransutis, Antanas, sūnus 

Vinco, ir jo vaikai Antanas, 
Jonas, Bronė ir Stasė, gyvenę 
Front Street, Philadelphia, Pa.

Dubra, Jonas.
Dumkaitė, Elzbieta.
Galinienė - Kriviekaitė, Ve

ronika, gyvenusi Paryžiuje.
Gindrenas, Juozas, sūnus

Aniceto. , •
Grigaitė - Krisiulevičienė, 

Petronė, iš Veisėjų vai- vyras 
Teofilius, vaikai Antanas ir 
Pranas.

Gudelis, Viktoras, sūnūs 
Adomo ir žmona Veronika.

Jakimavičienė, Juzė, iš Šven
težerio parap., Seinų ap. gyve
nusi Scranton, Pa.

Januškevičius, Juozapas, sū
nus Felikso, gyvenęs Pitts- 
teirgh, Pa., žmona ir vaikai 
Edvardas, Elena-

Jurgelaitė, Albina, gyvenusi 
Vokietijoje, Schwarzheide sto
vykloje.

Jurjonas, Petrovinas, sūnus 
Jono..

Kaminskas, Bronius, sūnus
Petro. iš Jonavos.

Karpickaitė - Šimkienė, Ane
lė, vyras Šimkus, Vladas, iT kad reikia sudaryti lotyniškų 

valstybių apsigynimo sutartį.

ŠEIMININKĖ PATARIA
Jei kavos dėmės liko vilno

niame ar šilkiniame drabužy
je, dėmes patrinkite glicerinu 
ir išplaukite drungnu vande- 
niu-

Kriaušes reikia pjauti tik 
nerūdijančiu peiliu. Kitaip 
kriaušė lengvai pajuoduos.

Vaisius verdant, reikia pri
dėti j vandenį truputį acto. 
Bus geresnis skonis.

(Atkelta iš 6 psl.) 

gal net paleisti kariuomenę.
Ar tai ne “appeasmento” 

politika, kuri gresia ir pačiai 
Amerikai?

DfcCATUR
E^ficięncy Apts. 

9211’Mornnouthį-'Ave.
Margate, Atlantic City, N. J.

Beautifully furh.: 2 i-ins. kitehenette 
and bath. Ali Utilities, linens. Day, 
Week, Month or Season. 200 feet 
avray boating center, dining, dane, 
ing. sports. 10 minuts to heart of 
Atlantic City. % hr. away from 
Atlantic City Track. For all-around 
vacatioft. Also available for winter 
inonths at low prices. Television 
facilities included.

Tel.: Atlantic City 2.9858

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

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

1530 raDTORD AVENUE, BROOKLYN 16, N. Y. 
(Už kampo buvusios vietos). TeL INgersol 7-6465, INgersol 7-7272 
ištaisą yr* pirmajame mano aukite. Apylinkėje pakankamai vieta* pastatyti 
automobilius, ištaiga atidaryta kasdien Ir sekmadieniais ' nuo 9 vai, ryto IW 
S vai. vakaro, šeštadieniai* nuo 9 ik! 4 vai. p. p. - 

SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN.

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT . NOTARY PUBLIC

GARDEN CITY Spacious 
Dutch cofonhri heme. Estete 
Scction. Exc*H«nt condition. 6 
bedrooms^ 3 bofhs, first floor,

MaįįfciMyftaitdiL
.^ATriOHilAtJSZa IŠTAIGA SIŲSTI SIUNTINIUS | SOTIR< 
SAJKntfa^JJebivaL Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus, a^» 
mNĖnrrt miiną ir kuri garantuoja pristatymą, tai daugaį 
metų žinoma finųa FARCELS TO RUSS1A, INC. (turinti SSSR 
tekiimą), teabuota INTURIST, Maskvoje, rinkti muitus čia vietoje. <

viskas—nauji ir dSvSti djrabutiai. valgomieji pro
duktai. (vairūs vaistai:—Streptomicin. Penicilin. Rimofon ir kiti, oro paltu. 
Prirtatioma .laikė 7-10 dienų. ' •; f s ;-
NanjfeBa: Dabar galima siųsti “ANTI-POLIO SERUM*
Mac oarantuojam pristatymą ir uavlmą adresato parašu patvirtinto pakvitavimo..

Siunčiame siuvama* maginas, akordijonus, o taip pat rašomas mašlnglat : 
{vairiomis kalbomis. DABARTINIS ADRESASt

ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 3, 1956
LIETUVIŲ SPORTO KLUBO
BENGIAMAS TRADICINIS - GBANDIOZDUS

• ■ ■/••i--'-' J'ri

?aOinihkas

BROOKLYN H0MES .. . ■ . . ... -■ ■ ... .
Beautiful one family detached — 
6 rooms and porch ,■— one car gar- 
age — oil heat —good . section — 
St. Vincente parish — Bairgain at 
$14,200. Also 2 family brick —4—6 
rooms apartments — colorėd tile 
bath — 2 car garage — 'Possession 
of 6 room apartment — $19,500.

KIEFER 
1231 Flatbush Avė.

Brooklyn, N. Y. — BU 7.3060

dukterys Janina, Marytė, Re
gina ir Valentina.

Karpickaitė, Janina.
Keršulytė, Uršulė.
Ketvirtis, Antanas,

Igno, inžinierius-
Kizevičienė, Magdalena.
Klenauskas, Boleslovas.
Krisiulevičienė - Grigaitė,

Petronė, iš Veisėjų vai., vyras 
Teofilius, vaikai Antanas ir 
Pranas.

-Kriuklis, Stasys.
Kriviekaitė - Galinienė, Ve

ronika, gyvenusi Paryžiuje.
Kudirka, Vincas, g- 1918 m.

Šakių ap.
Lukavičius, Henrikas.
Massel, S. J., gyvenęs Lake

Ronkonkoma, L. I., N- Y.
Meškerevičius, trys brdliai 

(buvo vadinami Ramonais), iš 
Medilių k., Šešuolių vai., Uk
mergės ap.

Micevičienė, Juzefą. bellerose ‘■>h»htr^ PRES
Paulauskas, Stasys, sūn- Sta- Mfgr. of High Grade Furniture. Repairing in Ali Its Branches 

(Nukelta į 8 psl.) _______71-14 GRAND AVĖ., MASPETH, N. Y.___________

kitchen, coplete applhi 
patio. 2 car garaga. CaR 

Pioneer 2-8967

BANGA
BROOKLYN, N. Y.340 RIDGEWOOD AVĖ.

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Riffhmond HiD, Ozone Park, Forest ffill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripafinto 
BOA Institutas New Yorfce.

MOTERŲ MADOS
Madų karalius, Christian 

Dior skelbia, kad moterų sijo
nai bus vėl truputį ilgesni ir 
labiau bus vertinamos lieknos 
linijos. Skrybėlaitės bus ma
žesnės, kad daugiau parodytų 
patį veidą.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

TeL: VI 6-2164

PARDUODAMA
krautuvė - nėrinė (Grocery 

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

PART TIME
Also openings for 

HIGH SCHpOL GIRLS 
Apply 9 a. m. to 5 p. m. 
Monday thru Saturday

S. S. KRESGE
Mid Island Shopping Center 

Hicksvillė, L I.

Tax) paruošimui, notoriniy doku 
menty tvirtinimui

kreiptis pas

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

stambink telefonu: 
GUnmuro 5-7068

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

ŠOKIAMS GROS JOE THOMAS ORKESTRAS. PALYDINT REF. J. NAKUTAVICIU1

Pradžia:. 8:00 vaL

Bilietus galima įsigyti pas p. J. Ginkų ir L.S.K. valdybos narius

VACATIONS 
—ooosooaeoteooteooooooooo,

AUTUMN VACATION

DB3PLAY
■ jus - ■ ■

SPORTAS
Sekmadienį vykusių žaidy

nių rezultatai: I-ji LSK-New 
York S. C. 3:0, Rezervinė — 
New York S. C. 1:3. Jaunučiai 
— New York — S. C — 0:6.

Bellerose $16,990
OPP, ST. GREGORY SCHOOL •

BUILDER’S CLOSEpUT 
ONLY 4 HOUSĖ LEFT 

SPECIAL $16,500
Bell Manor Homes opposite St. 
Gregory parish and parochial 
school. Introdųęing new 6 room 
brick deluxe iiomes. 1% baths, 
Hollywood kitčheh birch cabinets, 
oil hot water heat, baseboard ra_ 
diation, sewers, garage, full base, 
mente, landseaped plot Model 88 
Avė. & Cross Island Parkway. Di_ 
rections: Drive out Crbss Island 
Pkwy. to Jąm^jęą Avė. exit, bear 
left to Service, road, then left 3 
blocks to moeta home.

P. & K HOMES CORP.
HOllis 4JJ189 >1101118 8.1960

XAVEUA1V BR0TH1SS
The Xavertan Brothera, Teachers 
or youth for mere than a century 
— invite plotis, intelligent young 
men to a rellgious Hfe dedlcated to 
the Catbolle claas room.

For Information write—


