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TEBEKALBA IR TEBEVEIKIA TAIP,
KAIP SENIAU MOLOTOVAS

Amerikos lailrraArinfaiirai ver- Gromyko. Pirmasis tekalbėjo 
tina Rytų ir Vakarų susidūri
mą dėl Vidurinių Rytų ir kt, 

dagtinėse 'Tautose ketvirta
dienį - penktadienį pasirodė du 
pagrindiniai aktoriai: Dulles ir

MIRĖ NORVEGUOS 
KARALIUS - 

Norvegijos karalius Haako
nas VII rugsėjo 21 mirė, su-

4.'. .1 . ' ..... . ■

Sušneko apie galimas permainas Sovietuose
rėmė sūnus Olav V, 54 metu,

okupacijos metu organizavęs 
kariuomenę ir jai vadovavęs 
Norvegijai išlaisvinti.

Haakonas valdė Norvegiją 
nuo 1905. Po jo mirties se
niausias valdovas yra Eux- 
emburgo karalienė Čhariotte 
— ji valdo nuo 1919. Toliau 
jau Etiopijos karalius Haile 
Selassie — nuo 1930.

MIRĖ SUOMIJOS SIBELIUS
Suomijos didžiausias kom

pozitorius Jean Sibelius rug
sėjo 20 mirė, susilaukęs 91 
metų. Jo vardas yra žinomas 
visame pasaulyje. Populia
riausias jo muzikos kūrinys 
yra simfonija “Finlandija”.

Allen W. Dulles, CJJL di- GANDAI RUOŠIA KELIUS ŽUKOVO KARINEI DIKTATŪRAI 
rektorius, paskelbė savo pa
žiūras apie Sovietų Sąjungą. 
Jis samprotauja, kad komu
nizmas neteko saro “prana
šų” — ideologų^ Marksas ir 
Leninas minimi tik iš vardo, 
bet jie nebeturi praktinės 
reikšmės. Ideplogu dabar ta
ri būti Chruščiovas. Kova 
dėl idėjos Sovietuose jau pra
ėjus.
Dabar eina kova dėl valdžios 
ir asmeninių privilegijų. To
je kovoje nuo Berijos nužu
dymo Vis daugiau reikšmės 
įgauna kariuomenė.

Kada po Stalino mirties buvo 
sudarytas kolektyvinis valdy
mas, jis buvo baigtas taip pat 
kariuomenės pagalba. Chruš
čiovas savo konkurentus lik
vidavo. Ir dabartiniame par-

nariai, turį praktinę valdžią 
— partijos sekretorius Chruš
čiovas ir kariuomenės minis- 
teris Žukovas.
Tolimesnėje evoliucijoje Dul
les laiko galimu dalyku, kad 
ateis karinė diktatūra.

Kalbėdamas apie ideologi-

nį komunizmo pavojų, Dul
les pažymėjo, įkad komuniz
mo ideologinė reikšmė yra 
mažiausia pačioje Rusijoje, 
kur jį žmonės patyrei Di
džiausia ji yra vadinamuose 
“neišsivysčiusiuose" kraštuo
se. Pasauliui Sovietai mažiau 
gresia savo ideologija, dau
giau stipriai plėtojama tech
nologija.

KALBOS APIE SOVIETUS 
GAUSĖJA

Vokietijos kancleris Aden- 
aueris pasikalbėjime su spau-

UETUVOJE MIRĖ MAT. S 
BAGDONAS

Matas Bagdonas, žurnalis
tas ir redaktorius, š m. liepos. 
28 mirė Lietuvoje savo tėviš
kėje Būbautiškiuose,: Mariam- 
polės ap., išgyvenęs 62 metus.

Pirmojo karo metu 
mokytojas Vf niaus 
gimnazijoje, paskiau 
buvo užsienių reikalų
rijoje, Eltos direktorius, mo
kytojas, “Lietuvos” dienraščio 
redaktorius ir dar paskiau lais
vas žurnalistas įvairiuose laik-

B. buvo 
lietuvių 
Kaune 

ministe-

NORVEGIJOS naujasis karalius Olav V (vidury su savo vyriausybe

da pareiškė sąvo įsitikinimą, 
kad Sovietuose yra “tam tik
ras nerimas, rūgimas”. Jau 
anksčiau jis buvo pasakęs, 
kad dar šiais metais galįs 
valdžią perimti apsaugos min. 
Žukovas.

M. Higgins (NYKT) jau 
samprotauja—apie 
kaip apie politikos žmogų. 
Esą savo paskutinėse kalbose 
jis pasirodęs “ne kaip karys, 
bet kaip komunistas”. Jei jis 
imtų valdžią, turėtų užten
kamai medžiagos prieš Bul- 
ganiną ir Chruščiovą. Bulga- 
ninas buvo tas vyriausias po- 
litrukas, kuris pati Žukovą 
buvo išgrūdęs Į Odessą, o taip 
pat nustūmęs kitus “karo 
didvyrius”. Chruščiovas buvo 
pats įsivėlęs į garsiąją Lenin
grado bylą, kurią lig šiol pri
metė Malenkovui.

Žukovas spalio 8 iškilmin
gai sutinkamas Jugoslavijoj.

25 minutes, antrasis pusantros 
valandos. Po jų susitikimo ran
dam tokių padėties vertinimų:

T. J. Hamilton (NYT>: 
“...pirmą roundą bėgamos pro
pagandos kovoje pasirodė lai
mėjusi Sovietų Sąjunga”. Nors 
abudu nieko naujo nepasakė, 
bet Sovietų Sąjunga buvo puo
lėjo rolėje, Amerika gynimo, i 
pozicijose. Tai esą 'panašu su - 
1950. Tada Jungt. Tautose bu
vo primesta Sovietam atsako
mybė už Korėjos užpuolimą. 
Ktd tą ka’tinimą nustelbt.;, 
sovietai tada sugalvojo kale
nimą Amerikai — esą ji varto
janti bakteriologinius ginklus. 
Neis tai buvo nesąmonė, bet 

..buvo tokių Azijoje ir net Eu- 
ropoj, kurie tuo patikėjo... Da
bai Vengrijos įvykiam prideng
ti sugalvojo kaltinti Ameriką, , 
kad ji rengia invaziją į Syriją 
ir net arabų kraštuose perima 
kolonializmą iš Anglų... Gal ir 
tokiu kaltinimu kas patikės...

Tai įspūdžiai iš pirmo dviejų 
priešininkų susitikimo, ryški
nant padėtį.

Jo žmona 1947 buvo išvežta 
į Sibirą ir lig šiol negrąžinta.

DULLES kalba Jungtinėse Tau
tose. Vi.šuje Jungtiniu Tautu 
susirinkimo pirm. Leslie Munro

Kalėjimas iki gyvos galvos

Amerikos pozicijai paryš- 
k:r.ti dėme iv> ve; ta Dul.es kai- * 
ba n- jo straipsnis ‘Forelgn Re- 
lations’ Šurna e apie “massh e 
retaliation” strategiją. Tą 
“ir.ussive i etaliation” Dulles 
buvo sugalvojęs 1954 sausyje. 
Tai reiškė Dulles pažadą pa
leisti lietų bombų prieš agreso
rių “tose vietose, kurias mes 
pasirinksime”. Dabar Dulles 
jau atsisako nuo tos strategi-

ker” viešbučio 1877 kambary. 
Atsitiko taip, kad tas laiškas 
pateko į rankas ne Sovietų jos ir kalba apie mažuosius, 
atstovybės nariam, bet F.B.I. 
Kokiu būdu, taip ir nepas
kelbta toji paslaptis. Į nuro
dytą kambarį prisistatė F.B.I. 
agentai. O paskui jau ir teis
mo sprendimas.

Amerikos karo teismas rug
sėjo 20 nuteisė iki gyvos gal
vos avijacijos kap. Georg 
French už pasikėsinimą par
duoti atomines paslaptis So
vietam. Tik už pasikėsinimą, 
apie kurį ir patys Sovietai 
nieko nežinojo. Tas pasikėsi
nimas iškilo tik dabar; anks
čiau apie kapitono suėmimą 
nieko nebuvo skelbiama, nors siūlyti paslaptis Sovietam — 
istorija prasidėjo šiemet nuo spėjama, piniginiai trūkutnai. 
balandžio 5. nors jo mėnesinis atlygini-

Kapitonas buvo atkoman- mas buvęs 700-800 dol. Jis 
diruotas iš Puerto Rico. kur sakosi nesąs kaltas.

Izraelis ir Sovietai pasikei- dyti savo diplomatinius do- komunistų ir nekomunistų... stovėjo jo dalinys, i Washing- 
toną su slapta misija. Jam 
buvo patikėti dokumentai 
apie atomines bombas, kurias 
jo naikintuvai gali gabenti. 
Tuos dokumentus jis sugal
vojo parduoti. Parašė laišką 
su pasiūlymu, kad gali par
duoti paslaptis už 27.500 dol.. 
ir vakare tą laišką Įmetė į 
Sovietų atstovybės sodą. Bu
vo laiške pažymėta, kad su
interesuotas asmuo gali jį 
rasti New Yorke “New Yor-

Maskva vertė diplomatą šnipinėti
„ t _x. IZRAELIS NUOGĄSTAUJA AKCIJOS PRIEŠ ŽYDUSLenkijos komunistų parti-

KOMUNIZMAS NEGALI LAI-
Dar viena egzijt»>ė vyriausybė

San Marino valstybė, pati 
mažiausia pasaulyje, dar per
skilo — turi dvi valdžias:

vietinio pobūdžio karus, ku
riuose Amerika esanti pasiry 
žusi sustabdyti agresorių “gry 
nosiom” atominėm, pabūklais, 
kurie gali sukliudyti judančią 
kariuomenę ar jos kelius, ne-

Kas kapitoną paskatino Mindydami masės.
Toki šūkiai ir Amerikos vien-

Amerikos labai jau švelnią po
litiką. kuria norima laimėti

ja stiprina spaudai cenzūrą.
Ji ^uvo atleista nuo pereitų Izraelis protestavo, kumentus. kad jis dalines
metų spalio kada atėjo j vai- kad saugu- Sovietų piliečiui antisdvieti- 
džią Gomulka. Dabar po it- mas SUgmg Izraelio diplomą- nes knygas.

“ " «--i- Izraely reiškiama baimę, ar
tokis elgesys su Izraelio dip
lomatu nereiškia naujo žy- 

Scvietuose, 
ypačiai po jaunimo kongreso 
Maskvoje, kur Sovietuose žy
dai' rodė didelio entuziazmo 
žydų jaunimui, atvykusiam 
iš Izraelio. Sovietuose žydų 
esą dar apie 2 mil.

biuro narys Morawski, skir
tas spaudos reikalam, įspėjo 
redaktorius, kad laikraščiai

tą Chazan, atstovybės Mask
voje narį, ir reikalavo, kad 
jis sutiktų Sovietam šnipinė-
ti. JĮ išlaikė daugiau kaip pa- dų persekiojimo 
rą, stipriom lempom kaitino 
į akis, grasino, kad bus rasti 
tik jo drabužiai ant jūros 
kranto, jeigu jis nesutiks 
dirbti Sovietam. Paleistas 

____ ___________ _______ kuo skubiausiai išvyko i Iz-
TOKIE5I DEMOKRATAM EI- rae]į izraeps protestavo prieš

NA AMERIKOS PINIGAI eigesi su diplomatu.
Jugoslavijos kom. diktato- Maskva protestą atmetė. Pa

irus Tito neleido išvykti vie- žymėjo, kad tai “provokaci
ni6111 metam į Angliją savo nė fabrikacija”, kad Chazan suėmimu ėmė 
buvusiam biografui ir parti- buvęs suimtas tik vieną va- elio atstovybę Maskvoje, va
jos komiteto nariui Dedijer. landą, kai jis atsisakęs paro- dindamas ją juodąją birža.

darbininkų. Grasino nuša
linti redaktorius ir uždaryti 
laikraščius, jei nesilaikys par
tijos direktyvų. Tokia yra da
bar Gomulkos valia.

Jau kaltina Izraeli
Maskvos “Pravda” po isto

rijos su Izraelio diplomato 
kaltinti Izra-

Priežastis ta, kad jau 1954 
Dedijer išdrįso kritikuoti Ju-
goslavijos komunizmą ir pa
sakyti, kad jame trūksta de-

Už tai jis buvo virto tinio dė-
išmestas iš partijos komiteto , puoK Lai ir Jg0;
,r tutejo piisę metų atsėdėti G, ko ir Bul inas tai Deja.- sako Saister-oris. 
kalėjime. Jis dar labiau itar- ... n... , a x• • .. . . . . . ".. . .. .. . Apie jų kalbėjo ketvirtadienį ir — kiti sanmg.m.ikm ir ircs tastinas tuo, kad jis yra artimas \ , A „ . . .... _J Z . . . valst. se.cr. Dulles Jungtinėse Laimes la.kem perdėtom,draugas Djilas, kuris dabar 1. - .. , Tautose, nurodydamas, kad jaipaimtas trej.em metam Į a A e Turki<
kalėjimą. Pastarasis buvo Ti- i j-

daugiau pritarimo Jungtinėse 
Tautose.

Kai vyriausioje taryboje ko
munistų liko 29, nekomunistų 
jau 31. taryba rengėsi rinkti 
regentą, vykdomąją valdžią. 
Pusvalandį prieš posėdį esa
masis regentas paleido “par
lamentą”. Jo dauguma perė
jo į bažnyčią ir pasiskelbė “eg- 
ziline vyriausybe", komunis
tinė tarybos dalis susirinko 
į pili. Ji turi “karinę jėgą" 
savo pusėje — visos valsty- 

policiją — 50 vyrų.bes

Kaip dabar Turkija žiūri? 
Turkija nesiduoda nei įkalba
ma, nei prigrasinama. Turkija 
netiki, kad Sovietai rizikuoti! 
karą pradėti, ka:p j?e grasina. 
Į ginkluotą grėsmę iš Syrijes 
pu-ės Turkija atsakė pasiųs
dama savo kariuomenės kor- 

. , „ . pą. Į Bulganino grasinamąkad tuo pačiu metu Sovetų ka- wski) atMkč iS8;llsdan,a si)vi(.. 

.. ....................... . „ ' tu dipiomata kaip šnipo. Turkijos pietines sienos — Sy
ri ioie.................................................. Iš Nato Sąjungininkų Tur- ......• "J’A- , . i a -L-, • • Vokiečių burinis lan’as "Pa-

Jungt. Tautos moteriškėja Turkų saugu.no pranešimu, ’-P1 ,,o.n’ a< men a mir” šeštadieni buvo užklup-
Jungt Tautose 27 delega- Syrijoje veikia 200 sovietų Bagdado jrak.<>. Non

cijos tari savo tarpe moterų technikų naujiem ginklam. , P P57 n*,P^w n<* 5 -
— šioje sesijoje viso 36. Mo- Tarp tų ginkių yra 250 šarvuo- 
teringiausia yra Kubos dele- tų automobilių, 100 Lankų, per 
gacija — 4 moterys, antroj 70 moderniausių sprausmini.j 
vietoj Costa Rica — 3 mote
rys. Lig šiol daugiausia mote
rų buvo 1954 sesijoje — 22 
delegacijose buvo 30 moterų.

to pavaduotojas ir jo propa
gandos šefas, bet ėmė pas
kui Tito komunizmą kriti
kuoti. Kalėjime jis parašė 
knygą "Naujoji klasė”, ir iš. 
kalėjimo ji pateko į Ameriką. 
Dabar Tito tardytojai ren-

padėtį praneša iš Ankaros ir 
NYf politinis korė ipondentas 
L. Sulzbergeris.

Esą Sovietai pradėjo megzti 
su Turkija ūkinius ir prekybi
nius ryšius. Tačiau Turkija 
matė, — rašo Sulzbergcris, —

gia naują bylą Dijilui už . L .
šios knygos pasirodymą, Ore- nnebazc buvo stiprinama prie 
šia nauji 15 metų.

Laivas nuskendo

jo 20 gubernatorius Faubus Sovieta strategija vra nrie- 
atšaukė tautinės apsaugos šinga St Alsop (NYHT) atsi- 
miliciją- nuo mokyklos. Jis liepia: “...Sovietų užsienių po- 
atsišaukime kvietė negrus jjtika pagriežtėjo ir suagresv- 
išlaukti. iki “nuotaikos at- labiau nei auo
ves". Tačiau manoma, kad stalino niirtiex %ojau JX) 
jau šią savaitę negrai pasi- Chruščiovo triumfo Sovietai 
naudos išsikovota teise. aiškiai davė suprasti, kad jie 

nėra daugiau rimtai suintere
suoti nusiginklavimu... Nuo ta
da Sovietai tebekalba ir tebe-

•Amerikos katalikų siunti
nys — 105 tonos drabužių Len
kijai jau pasiekė Lenkijos uos-

veikia taip kaip Molotovas...-
Tai matyti iš gausių grasinan
čių notų, dažnėjančių paskuti
nėm savaitėm Amerikos laivy-
no susitikimų su Sovietų po
vandeniniais laivais vandenyse 
arti Amerikos. To viso įkvėpė
jas esąs Chruščiovas. Nors no
tas pashašo Bulganinas, bet 
jos- yra Chruščiovo rašytos ar
pritarto

Ligšiolinis rezultatas...
Higgins (NYHT): “Rusai pa
galiau pasiekė savo tikslo tap
ti Viduržemio galy be. „ Dabar 
pirmu kartu Rusijos laivai įsi-

VOKIEČIŲ f.i v.TS “Pamir” dingo Atlante

ko jau nebuvo.

hurikano “Carrie" 600 
mylių nuo Azoro salų Laivo 
pagalbos šauksmai skelbė, 
kad jis neteko visų burių, šo
nas pramuštas, ir laivas ekęs- 

, . ta. Nuskubėję pagalbos laivai
mino priemonių taip sumeder- ap- apdaužytas gel- 

Turkija jau pereit.; metų ninę, kaip tai jau padaryta bejimosj valtis, bet tuščias, 
gruodyje buvo jsprjusi Nato Sovietų dėka Syrijoje. Nei laivo nei žmonių pėdsa-

viet'i reikti’vimni snsta’atvti 
ginklų pristatymą viduriniam 
rytam, nes Bagdado pikto val- 

lėktuvų. Nauji trank o.tai pri- ^tyliės dar nėra srv.i apsigy- 
statomi.

I^iivas gabeno miežius iš 
Argentinos Į Hamburgą. įgu
los turėjo 88 žmones. ’ 
jų buvo 54 jūrininku mokyk- JOs’

__ j į Viduržemio jūrą; So
vietų laivai plaukia Sueso ka
nalu".

B. McGurn (NYKT): "Dide
lė Sovietų įtaka Syrijos ka
riuomenėje yra Sovietų potvy
nio Viduržemio jūroje ženklas. 
Jokio atoslūgio nematyti".

"Daugelis diplomatinių ste
bėtojų prie Viduržemio tiki.

• Turkija prašys papildo- kad lw d^imt mėnesių Eisen- 
mai Amerikos pagalbos at- howerio doktrina Viduržemio 
sispirti prieš komunistinį Snty sulėtino, bot ne sustabdė

Tarp spaudimą iš Rusijos ir Syri- niSų |r <jar g3|o nematyti”

los mokiniai, kurie atlikinėjo 
praktiką. Vokietijoje paskelb
tas gedulas.

• Amerikos radarai 
aptikti sovietinę raketą 
3000 mylių.

gali
už

• Pakistanas Jungt. Tau
tose įspėjo, kad bet kokia pas
kola Indijai bus laikoma ne
draugingu veiksmu prieš Pa

• Amerika parengė septy- 
neriopus satelitus apie žemę. 
Mažiausias esąs tik 6 colių 
diametro. Jie visi būsią pa

kistaną. O valst. sekr. Dulles leisti 15 mėnesių laikotarpy, 
palankiai pa- Pirmasis tik per kelis mčne-jau buvo

sisakęs apie paskolą Indijai, sius

saugu.no
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Celina - didžioji apga
Kodėl namo nebegrįžo Chruščiovo “amnestuot

S PADĖTIMI?
tose lietuviškai melstis. Jei 
tikslo būtų nebuvę, būtų 
ekę ir anksčiau susidariu- 
parapijų ir kitataučių baž- 

čių, juk visur tas pats Die- 
>. Juo tolyn, juo labyn kai 
riose vietose - to lietuvišku- 
• pasigendama. Jei dėl lietu- 
kūmo stokos būtų praranda- 
s tikėjimas, kalti liktų Die- 
tarnai. Ši problema yra 

iki ir sudėtinga. Ir jai iš- 
•ęsti yra ne vienas būdas., 
ena geriausių priemonių 
tuviškumū parapijose palai- 
ti yra ta — tenelieka nė 
•no lietuvio kataliko, kuris 
ataučių parapijai priklausy-

i savą neįsirašydamas ir 
; veikime aktyviai nedaly- 
idamas. Klebonai skaitosi 

su tais parapiečiais, kurie 
i parapijų sąrašuose ir veik-
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.124 East 5"th Street, N. Y. 
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Amerikos konstitucija prisi
dengiama, kai pasisakoma 
prieš valstybinę paramą priva
tinėm mokyklom, kurių dau
giausia turi religinės bend
ruomenės. Esą konstitucijos 
paragrafai ir dvasia yra aiš
kūs: Bažnyčia ir Valstybė turi 
būti ir likti išskirtos. Tam iš
skyrimui prieštaraująs tam tik
rais atvejais rodomas konfesi
nėm mokyklom palankumas. 
Kad ir to nebūtų, sakysime 
Kalifornijos valstybėje, yra 
susidariusi grupė žmonių, ku
rie siūlo tos valstybės konsti- 
tucijon Įrašyti draudimą at
leisti nuo valstybinių mokes
čių privatines mokyklas. Jos 
turinčios būti taksuojamos, 
kaip ir kitos biznio Įstaigos. 
Konstitucijos tariami gynėjai 
savo siekimą nori pravesti 
J958 metų rudens balsavimu. 
Bet čia kyla klausimas, ar tie 
žmonės yra konstitucijos gy
nėjai ar jos laužytojai

-•-
Protestantai yra sudarę kitą 

grupę, kuri stoja prieš kėslus 
konstituciją laužyti. Šiai gru
pei priklauso episkopalai, liu- 
teronys. adventistai, baptistai 
ir kitos protestantų bendruo
menės. Jų nusistatymą nese
niai išreiškė savo laiške epis
kopatų vysk. Kari Morgan 
Block. Jisai rašo, kad ”tie, ku
rie siekia privatines mokyklas 
apdėti mokesčiais, remdamiesi 
Bažnyčios ir Valstybės išskyri
mu. apsilenkia su principais, 
kuriais rėmėsi konstitucijos 
kūrėjai... Mūsų tėvai, religingi 
žmonės, tenorėjo išvengti pa
vojaus. kuris gali susidaryti 
Bažnyčiai ir Valstybei, kai pa
staroji išlaiko pirmąją. Bet iš 
jų išskyrimo daryti išvadą, 
kad Bažnyčia ir Valstybė tu
rinčios būti priešais, reiškia 
išskaityti konstitucijoj tai. ko 
ten nėra... Laikydamiesi tik
ros lygybės, negalime paneigti 
valstybei teisės atleisti nuo 
mokesčių organizacijas, kurių

darbas paremia ir papildo to
kius pat valstybinius darbus”.

Iš katalikų pusės šiuo klau
simu pasisakė Marąuette uni
versiteto prof. kun. Virgilijus 
C. Blumas. S. J. Jisai priėjo 
prie klausimo ne iš mokyklos, 
o iš mokinių ir jų tėvų, ku
riem konstitucija garantuoja 
minties ir religijos laisvę. Pa
grinde esąs ne konstitucijos 
klausimas, o teisingas jos pri
taikymas praktikoje. “Būtų 
konstitucijos laužymas reika
lauti atsisakyti auklėjimo lais
vės dėl to, kad vyriausybė pa
remia kitokias mokyklas, negu 
tėvai nori... Vyriausybė nėra 
Įpareigota remti tam tikrą 
auklėjimo sistemą, bet jos pa
reiga remti pilieti, kuris turi 
teisę pasirinkti norimą mokyk
lą... Kai vyriausybė daro prie
šingai. ji vykdo monopolinį 
švietimą... Jeigu tai nėra gera 
biznyje, tai juo labiau negera 
auklėjimo darbe, kur daugiau 
neša naudos laisva iniciatyva 
ir konkurencija”.

Kun. V. C. Blumas prakti
kai siūlo išimti iš mokesčių 
(tax-credit) tas sumas, kurias 
tėvai išleidžia savo vaikų mo
kymui pradinėse ir vidurinėse 
privatinėse mokyklose. Tai bū
tų teisinga, nes iš tokių tėvų 
mokesčių remiamos viešos mo
kyklos. kuriomis jų vaikai ne
sinaudoja.

-•-
Mokyklų klausimas, kaip ji

sai sprendžiamas tam tikros 
grupės žmonių, tarimai kons
tituciją ginančių, iš tikrųjų su 
pagrindiniu Amerikos Įstaty
mu nieko bendro neturi. Pa
grinde yra .siekimas valstybės 
priemonėmis apsunkinti reli
ginį auklėjimą ir suvaržyti ki
tų sąžinės laisvę, kad rastųsi 
didesnė vienašališka laisvė 
ateistinei minčiai, kurią nori
ma pakišti po konstitucijos 
priedanga.

Lietuviai iš Sibiro dabar pa
rašo nemažai laiškų. Jie atei
na dažniausiai iš Irkutsko, 
Krasnojarsko, Kazakstano, Ka
ragandos. Vieni i tas sritis bu
vo tiesiai nutremti, kiti suvež
ti iš Įvairių koncentracijos 
stovyklų. Ten pat iš Lietuvos 
vežami jaunuoliai “savanoriai” 
plėšinių plėšti arba derliaus 
nuimti. Jaunųjų trėmimas 
prievartos darbam ir išvežtųjų 
kurdinimas apie Irkutską ir 
Krasnojarską sutampa su Sta
lino mirtimi. Su ta mirtimi 
siejama didesnė laisvė — lei
dimas laisvai apsigyventi, o 
kai kam ir namo grįžti. Sovie
tu spauda tuo pačiu laiku pla
čiai skelbė, kad “koncentraci
jos stovyklos yra panaikintos” 
ir nuteistiesiem suteikta “di
delė amnestija”. Kaip visa tai 
aiškinti?

Paaiškinima duoda vienas 
austrų karo belaisvis. Werner 
A. von Borcke. išbuvęs 12 
metų koncentracijos stovyklo
se ir plėšiniuose. Jisai paste
bi, kad “didesnė laisvė” yra 
klaidingai siejama su Stalino 
mirtimi. Tai reikia sieti su di
džiąją apgaule, kuri buvo su
planuota dar Stalino laikais ir 
dabar vykdoma. Ji vadinama 
skambiu vardu — Celina.

“LAISVIAUSIAS KRAŠTAS 
PASAULYJE“

Sovietuose dažnai išgirsi ir 
pamatysi stambiom raidėm 
parašyta: “Tegyvuoja SSSR — 
laisviausias kraštas pasauly”' 
Bet tame “laisvinusiame kraš
te” dar Stalino laikais buvo 
daugiausia vergų — suimtųjų 
ir nekaltai nuteistųjų. Karo 
metu okupavus naujus kraštus, 
koncentracijos stovyklos ir ka
lėjimai nebega'ėjo žmonių su
talpinti. Ju skaičių dar padi
dino karo belaisviai. Nors 
daug jų žuvo, o dalis po kele-
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Galėčiau pradėti pasakoti 
nuo bet kurios dienos ir jaus
čiausi pasakęs visa, ar bent 
tiek, kiek atminime paliko. 
Tikriausiai, galėtų būti panaši 
istorija ne vien mano ir tų 
žmonių, kurių dienos glaudžiai 
lietėsi su manosiomis, bet ir 
kitų. Bet gal geriausia pradėti 
nuo dienos, kuri buvo prieš 
daugelį metų ir dabar, pamo
jus ranka, nesugrįžtų. Ne tik 
pamojus ranka, bet net pra
šant ar maldaujant negalima 
būtų sugrąžinti.

-•-
Tą dieną tėtis grįžo iš mies

to kažko susimastęs ir nekal
bus. Pasimetė pirktus daiktus 
virtuvėje ant stalo ir nuėjęs 
į kitą kambarį, greitai vilkosi 
paltą. Paskui pasižiūrėjo pro 
duris į mus ir kreipdamasis į 
mamą pasakė: “Maryte, jeigu 
turi laisvą valandėlę"... Pasa
kė visai taip, taip paprastai, 
norėdamas ką mamai pasakyti 
kad nei aš, nei Juozukas ne
girdėtų. Mane visuomet juo

kas imdavo, kai tėtis mamą 
vardu vadindavo. Dar taip 
keistai! Tarsi ji būtų maža 
mergaitė, - o ne mūsų mama. 
Rodos, galėjo vadinti Marija, 
ar kaip kitaip, tik jau ne 
anaip.
Aš dar turėjau kiek daugiau 
namuose apsiruošti, tačiau po 
šių tėčio žodžių nieko negalė
jau daryti. Mačiau iš jo veido 
— buvo kažkas svarbaus. Tik 
žinoma, kaip paprastai, mums 
vaikams nereikia žinoti! Taip 
mano jie .didieji žmonės.

Kumštelėjau Juozukui j pa
šonę, kuris tuo metu užsisva
jojęs skaitė knygą. Man rodėsi 
jis labai didžiavosi tuo knygų 
skaitymu. Bet didelis, daiktas, 
kad jis dviem metais už mane 
vyresnis ir nori pasidaryti 
gudresnis. Aš vis kaip nors 
reikalą sutvarkau, kad nelik
čiau per daug nuskriaustas. 
Na. ir išeina mano naudai.

— Juozai! — pasakiau dar 
tvirčiau kumštelėjęs į šoną, 
nes nuo pirmo smūgio nei ne

pasižiūrėjo Į mane. — Ką, tu 
manai, jie gali kalbėti? —

— Ak, tau viskas rūpi ži
noti! — atkirto nepakeldamas 
akių nuo knygos.

— Aišku, — atkirtau. — 
man rūpi! O kodėl gi ne? Ma
nau, ir tau turėtų rūpėti. Argi 
mes nesame tų pačių namų, 
kad man nerūpėtų? Tavo vie
toje imčiau ir nueičiau pažiū
rėti, — pridėjau ir ėmiau var
tyti sąsiuvinio lapus, tarsi man 
visai nerūpėtų.

— Tai ir eik, jeigu tau pa
tinka — atrėžė Juozukas ir 
ėmė toliau skaityti. — Jeigu 
tau reikėtų tiek pamokų pa
ruošti, manau, kitaip kalbė
tum.

— Tą seniai žinojau. Galė
jai nesakyti. — atrėžiau ir aš. 
— Pagaliau, manai, baisus čia 
daiktas tos tavo pamokos? Kai 
tų metų būsiu, ir man reikės. 
Ir kas čia tokio? Manai, neiš
moksiu? Bet tavo vietoje aš 
tikrai sužinočiau.

— Kodėl neini? Bijai?! — 
nusijuokė jis; tačiau dabar 
jau žiūrėjo visu veidu Į mane 
ir žinojau laimėjęs, kad skai
tyti greitai nepradės.

— Man negalima. — ra
miai pasakiau, — tu gi vyres
nis. Dėl to turi rūpintis ne 
tik savim, bet ir savo broliu
ku. Nežinai, ką mama visuo
met sako?

— Ne, aš neisiu, žinai, jie

rių metų pradėta paleisti, bet 
koncentracijos stovyklos ne- 
tuštėjo. Joms reikėjo nemažų 
sargybų ir varovų prievartos 
darbam. Nebuvo galima nė 
nuo pasaulio nuslėpti, kad 
“laisviausias kraštas” yra pa
sidaręs koncentracijos stovyk
lų tinklu. Kai po' karo bolševi
kai kaltino vokiečius nacius 
(Nuernbergo teisme) dėl kon
centracijos stovyklų ir nusikal
timo žmoniškumui, tuo pačiu 
jie apkaltino ir- save. Kremliui 
reikėjo kuo nors prisidengti 
bent pasaulio akyse. Stalino 
mirtis tam davė gerą progą: 
jam suversta visa kaltė ir pa
skelbta “didžioji amnestija”. 
Stalinas galėjo apsiversti kars
te dėl to. kad jo paties planui 
vykdyti buvo panaudotas jo 
vardo niekinimas.

CHRUŠČIOVAS PAGAMINO 
CELINĄ

Dar Stalino laikais suimtieji 
ir žudomieji kasė kanalus, 
tiesė kelius, kirto miškus, sta
tė miestus. Chruščiovas pridė
jo plėšinius. Jam tai tiko. Ki
tados savo žudymais nualinęs 
derlingąją Ukrainą, dabar pa
noro padaryti “žemės rojų” iš

monstracija prieš imperialistų 
kurstomą karą”, “rusų tautos 
pavyzdys pasauliui”... Werner 
Brocke girdėjo tuos šūkius sa
vo koncentracijos stovykloje 
ir skaitė spaudoje.

Už tą “malonės aktą” reika
lauta ' atsilyginti — parodyti 
dėkingumą, kad padaromi 
“laisvi Sovietų Sąjungos pilie
čiai”. Dar daugiau: vyriausy
bė yra susirūpinusi paleidžia
mųjų likimu, kuris gali būti 
labai nemalonus grįžus namo. 
“Kas buvo kaltas, žmonių bus 
tebelaikomas kaltu”. Reikia Į- 
rodyti savo “gerą valią” nuo
pelnais Sovietų Sąjungai, “di
džiajai žmonių geradarei”. 
Taigi: “Kas iš jūsų sutinka 
laisva valia Įsirašyti i Celinos 
pionierius, kad tuo būdu pa
ruoštų kelią namo? Partija 
sudarysianti visas sąlygas lais
vam, naudingam ir garbingam 
gyvenimui”...

“Nors Sovietų Rusijoje nėra 
laisvo pasirinkimo, — pastebi 
Werner Brocke, — bet rašy- 
dindamiesi i Celinos pionie
rius daug kas tikėjo, kad tik
rai bus geriau, negu koncent
racijos stovykloje”. Vėliau pa
aiškėjo. kad ir tie, kurie nesi-

“AMNESTUOTIEJI" atgabenami j pereinamąjį Tai*eto lageri, iš kurio 
pasLirsicr-.i tarp" Uralo k iru Baikalo ežero.

sušalusio ir miškais apaugusio 
Sibiro, nckultyvuotos, lauki
nės žemės (“Celinos”). Talkai 
pasikviesta MVD (vidaus rei
kalų ministerija). vadovauja
ma Sergejaus Nikiforovičiaus 
Kruglovo, kuris pakeitė Beriją. 
Sudarytos propagandistų ko
mandos išvyko i koncentraci
jos stovyklas pranešti “didžios 
naujienos”, kurią išpylė visi 
sovietų laikraščiai: “skelbia
ma didžioji amnestija”, “pa
saulyje dar niekada nebuvęs 
pasigailėjimas”, “taikos de

rašė (vokiečių kai kurie be
laisviai). atsidūrė tose pat Si
biro taigose.

ŽYGIS Į “LAISVĘ”
Amnestuotieji ir s'vo baus

mes atlikusieji 1953—54 m. 
suvesti į Taišeto pereinamąją 
stovyklą (Nr. 025). Po kurio 
laiko čia atvežti žmonės ir iš 
Potjma stovyklos (Nr. 365-18), 
esančios netoli Maskvos. Tarp 
suvežtųjų buvo rusų, ukrai
niečių, Detuviu, latvių, estų, 
vokiečių, austrų ir kitų tautų.
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Po 3 mėnesių 
lonas, kurios : 
“laisvę”: Sibir 
kus. žmonės 
ragandos, Kras 
zakstano sritis 
kurtis ant pili 
miškų ir balų 
si palapines a 
bikes. Judėti 
toliau, kaip ih 
Kiekvienas 2 
turėjo registr 
biure. Sargybi 
bėgti nebuvo 
pelkes, apie k 
sako: <fKas p< 
tas nežino dai 
ra puola mili 
momis — lok

Dirbti taip 
verčia, išskyn 
čia stengtis 
už kurias i r 
ne daugiau, k 
Iš tų rublių r 
kilogramą (2 
duonos — 5, 
tus — 500 n 
mėnesinio už(

Gerai ame 
čiuoiant, Cei 
uždirba tikta 
į mėnesį, kaip 
binink as tie! 
na. O vis dėi 
ant valdinės 
— pažangiau 
šaulyje”.

PASKUI 
VADI N:

Werner A. 
vo liudiji 
“Schweizer M 
(rūgo. 29—n 
graudžiu p 
žmonės kenč: 
taigose. Niek; 
balso pasauly 
joje apie tai 
‘tylėdamas vi 
laikysis, o pr

Kas žūna 
taigose, liūm 
lose. tą irgi 
žiema užkloj 
nynai. Kada 
silies atsike 
pralietą arba 
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IRKUTSKE 
toli Baikalo 
ros uoės ir 
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nemėgsta pasakotis. Sako, ne
suprantam. O dažniausia dar 
prideda, kad nėra tikri. Sako, 
jeigu ką tikrai žinos, tai ir 
mes žinosim. Ar jau iš tiesų 
taip Įdomu? — paklausė.

— Nei man Įdomu, nei ką, 
— atsakiau, lyg čia man visai 
nerūpėtų, žinodamas, kad ki
taip niekas neišeis. — Tik 
man jau kelinta diena rodos, 
kad jie kažin kam ruošiasi. 
Kaip tu manai, kas galėtų bū
ti?

— Nežinau, gal mamos gim
tadienį ar ką žada švęsti? Ži
nai. mėgsta sueiti kitus žmo
nes. paskui ilgai kalbėti, kiek
vienam vis garsiau. Lyg tu ne
atsimeni, kiek mes juoko turi
me anuomet, nuėję i savo 
kambarį? Visi jie valgo vienas 
už kitą daugiau, ir geria, lyg 
norėdami pasirodyti, kiek ku
ris išgers. Atsimeni, kaip mu
du aną kartą nuėję Į virtuvę, 
pradėjome vandenį stikliukais 
gerti?

— Tiesa. Bet man tai patin
ka. Paskui tėtis pradeda dar 
garsiau kalbėti. Ir juo daugiau 
kalba, juo labiau jaučiasi pa
vargęs. Ir vos svečiams išėjus, 
skuba miegoti. ,

— Žinai, man atrodo, kad 
mama dažnai ir nenorėtų tiek 
daug žmonių susikviesti. Jai 
daug darbo.

— Ką čia kalbėti, — atsa
kiau. — Jeigu jau nenorėtų,

tai nei nesikviestų. Manai, kad 
tėčio čia vieno valia?

Nenorėjau per daug tėčio 
kaltinti, nes man visuomet su 
juo geriau susikalbėti. Mama, 
kai pasakė. — tai baigta. Nie
kuomet jos nuomonė nepasi
keis. Ypač, kai pamato, kad 
nenori su jos nuomone sutikti. 
Su tėčiu kas kita. Aišku, kar
tais reikia gerokai pakalbėti, 
kam, kodėl ir kaip. Bet kodėl 
nekalbėti, jeigu žinai, kad ta
vo noras vis tiek išsipildys? 
Kiti vaikai sako, kad jų ma
mos greičiau nusileidžia. Aš su 
tuo nesutinku. Aišku, Juozu
kui mažiau tai rūpi. Jeigu 
mato, kad ne labai kas pasi
keis. tai nors ir nepatenkin
tas. pasiduoda. Tik jau ne aš! 
Žinoma, kai matau, kad su ma
ma vis tiek nesusikalbėsiu, su
stoju kalbėjęs, bet vėliau gra
žiuoju iš jos visa gaunu. Aš 
turiu gauti! Juozukas — lyg 
kokia mergaitė. Jeigu jam ką 
pasakė, tai jau šventas daiktas.

— Jeigu tėtis ruoštų mamai 
gimtadienio vaišes, tai kam 
jai vienai pasakotų? Jis mum 
pasakytų, ir mes visi slapta 
suruoštume. Ar neprisimeni, 
kaip pernai buvo?

— Tai tiesa, — pasakė Juo
zukas! — Žinai, tu ir mane 
sudominai tuo savo norėjimu 
visa sužinoti.

— Jeigu tu pats nesusi
pranti, kas reikia ir ko nerei
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pilną daugybės palmių me
džią ir todėl latai malnniĮ 
Naktis buvo labai triukšminga, karaliai atyjkarfeao iapawų po- 

stasalį buvo įjungta į katalikų 
katedrą lįfoffHt iw>četė/ arba 
T.? y<>gqiiitat h» jokių abejo
nių, yra vienas iš nuftfensių

Kordobos gatves, besižvalgy- 
dasai. į gerai užtaikomus por
tikus ir kitokias miesto įdomy
bes; miesto, kuris dar Cezario 
laikais davė pasauliui du Se- 
neeas ir poetą Lueaną. Kordo
ba dar yra vadinama Ispanijos

metam s

spindulis
kaip jisc

ATGAL | MADRIDĄ
Birželio 28 pradėjome kelio

nę atgal į Madridą. B Sevili
josišvažiavome 8 vaLryto, o

‘kepurė”. Tą dieną pavėsyje 
buvo 120°.

mūro siena apsuptas Ispanijos 
miestas, tačiau mane į Avilą 
traukė jos dideli karmelitų 
šventieji.

karalystės Ispanijoje sostinę, 
pasiekėme 7 vai. vakare.

Birželio 23 praleidome Gra
nadoje. čia lankėme pasakiš
kus, daugelio amžių senumo 
sultono rūmus, vadinamus Al- 
hambra. Ant tų rūmų baigia
mojo akmens buvo žmogaus 
ranka. Vadovas aiškino, kad 
ta ranka su penkiais pirštais 
reiškė mahometonų 5 Įsaky-

maurų statybos pavyzdžių. JM 
pastatyti ir Snigti reikėjo 
arijų šimtmečių.

Vėliau išėjome pasivaikščio
ti po siauras ir vingiuotas

trankančios visą savaitę. Visą 
naktį orkestrai grodami žygia- 
vo pro viešbutį, kiekvieną savo 
muzikos gabalą palydėdami 
griausmingais feierverkais (ii- 
re-works). Miegoti buvo neį
manoma. Ankšti rytą aš atlai
kau Mišias Tėvų Saleziečių 
Kolegijos bažnyčioje ir 9 vai. 
jau Evykome į Granadą. Tai 
buvo ilga kelionė. Pietums su
stojome Puerto Lumbreras ir

ninką, 3 maldą, 4- labdarybę, 
5. vienybę Dievuje’ Ir arabiš
ki įrašai aplink rūmus turėjo 
motto: “Dievas nugali”.

Po pietų lankėme katedrą, 
karališkąją koplyčią kurioje 
palaidoti Ferdinandas su Iza- 
bela ir buvusį kartūzų vienuo
lyną — dabar religinį muzie
jų, vieną E Ispanijos meno 
paminklų. Vakare mus nuga
beno į čigonų šokius kalnuo
se. Ten buvo šis tas kitoniš
ko, tačiau nieko nepaprasto.

MALAGA
Birželio 24 E Grenados iš

vykome į Malagą, seną mies
tą, kurį finikiečiai įkūrė dar

sudarę talką 1882 metais 
tarę juos pavadinti/ g< 
niais metais. Per tuos i 
geografai, fizikai, mete 
gai, astronomai, matėm 
tyrinėjo žemę ir savo 
nešė į krūvą. Bet tada 
tikslesnių instrumentų. J 
kartą tokia pat talka buv 
daryta 19Š2 metais, bet 
jos mažai kas išėjo. Š 
yra paskelbti tretieji g<

Badojęz mieste, kurio praeity- jome po Madrido gatves drau- 
je būta daug kovų Pakely su- ge su mūsų garsiuoju vadovu 
stojome Merida mieste pažiū- “Santf*. Vakare šv. Morkaus 
rėti o Ta- bažnyčioje turėjome šventą
Lavera mieste radome gyven
tojus iškilmtegoje procesijoje ' 
nešančius švenč. Jėzaus širdies 
statulą į parapijos, bažnyčią, 
nes tai buvo, švenč. Jėzaus 
širdies Šventė. Visas trafikas 
buvo sustabdytas beveik valan
dai laiko.

Į Madridą sugrįžome šv. 
Petro ir Povilo šventei, birže
lio 29, kuri Europoje katali
kams yra privaloma. Po pietų 
išvažiavome paskutinį kartą 
apžiūrėti Madrido. Buvom i

\ E Madrido nutarėme bent 
vienai dienai nuvykti į Avila. 
Labai norėjau pamatyti šį se
ną miestą, kuriame didžioji šv. 
Teresė ir šv. Jonas nuo Kry
žiaus sukūrė ištisą dvasinę is
toriją. Turistus Avila gundys 
gal todėl, kad tai yra geriau-

bet jos gerai dar nepažįs 
Reikia dar daug triūso i 
nėti visą jos paviršių ir a 
ferą, kuri žemę supa ly; 
kia skara. O kas yra i 
mosfėros ir kas darosi p 
mės pluta — jos vųduri 
Tie klausimai suka galv

Pirmadienis^ liepos 1, buvo 
paskutinė mūsų diena Madri
de, kurią praleidome šiek tiek 
apskrisdami, šiek tiek besidai- _ .rydami. E Madrido aerodromo paslaptingi. Skeli

pakilome 1:30 vai naktį ir
dėl to jų esmė nepasikeičia, vystė), ar buvo ir lieka amzi- Romoje nusileidome 5 vai. ry- antroji iki 500 o t 

paleis ji suktis aplink 
JE suksis suplotu apskr

samdė taksį, nuvažiavome į 
Gibraltaro pilį, kurią statyti 
buvo pradėję tie patys finikie
čiai, bet užbaigė maurai. Nuo

VIDURAMŽIŲ riteriai. Viduryje matoma maurų vėliava su pusmėnul u rūpi ir kariniai tikslai, 
tai apie savo “mėnulį 
neskelbE”. Amerikiečū

NETIKĖJIMAS IEŠKO GYVYBES BE PRIEŽASTIES

AVILA
Į kelionę leidomės ameriko

nišku Chevrolet ’ automobiliu, 
mūsų vadovas buvo geras ka-

toriją ir visas įdomias vietas, 
kaip šv. Teresės gimimo vietą, 
Įsikūnijimo vienuolyną, kuria
me šv. Teresė susilaukė dau
gelio apsireiškimų ir parašė 
didžiumą savo raštų, šis vie
nuolynas tebėra toks pat pri
mityvus^ kote jis buvo ir šv. 
Teresės dienomis. Jokių mo
demiškų patogumų jame ne
rasite. šiandieninės seselės 

- karmelitės yra labai labai nė- - 
turtingos.

Aviloje yra nemažas skai
čius bažnyčių. Domininkonų 
vienuolyno. bažnyčia yra • ypa
tinga tuo, kad joje palaidotas 
princas Jonas, vienturtis Fer
dinando ir Izabelės sūnus. Ka
tedra, San Pedro bažnyčia ir 
daugelis kitų yra labai senos, 
apleistos ir reikalaujančios 
pataisymo. Avila šiandien la
bai nuskurdusi, be jokios in
dustrijos. Žmonės gyvena iš 
žemės darbo, o žemės apie Avi
lą yra lygiai tokia pat akme
ninga kaip ir visoj Ispanijoj. 
Po priešpiečių 
Madridą.

pasibaigs 1958 gruodžio 
Tas laikotarpE sutampi 

. stipriu saulės 
Norima ištirti, 
kia žemę.

Geofiziniams 
ta apie 5000 pačių žyi 
mokslininkų, kurie žei 
atmosferą tyrinės E į 
vietų ir įvairiais atžvi 
Tiems mokslininkam ti 
<3aF55,000 pagelbirimkų, 
rinėjimuose dalyvauja 60 
tybių. VEą darbą koordi 
Jungtinių Tautų specialu 
mitetas, bet kiekviename 
te yra savas tautinis k< 
tas. Dalyvauja taip pat 
vietai su savo satelitaE. 
nėjimam pajungta labai 
mokslinių įstaigų: obsen 
jų. meteorologijos stočių 
kos kabinetų, ekspedicijt 

Labiausiai vEus dc 
kaip pavyks paleEti sukt 
link žemę nedidelę rakė 
dirbtini mėnulį. Tam n 
tik Amerika ir Sov. Są 

sugrįžome į nes bandymas daug kai 
Sovietai nenori atsilikti, 
abiem didžiosiom vate

“mėnuli’

kino, kad civilinio karo metu 
(1936—1939) raudonieji tik 
per 5 mėnesius nužudė 7,500 
malagos gyventojų. Gibraltaro 
pilies sienos buvo išmargintos

Naujienos atsiliepė į mano
pastabas dėl gyvybės atsiradi- Yra priežasčių tolimesnių ir na. Gilesnis svarstymas veda į te, antradienį,
mo. Darbininke buvau rašęs, artimesnių, pirminių ir antri- tai, kad gyvybė turėjo turėti
kad mokslininkas Lotus Pas- nių, tiesioginių ir pašalinių, priežastį ir ta priežastis turėjo
teuris praktiškais bandymais bet priežastis ir lieka priežas- būti tobulesnė už savo pada-

~ , ir • . (eksperimentais) įrodė, kad timi. Sakysime, Naujienų re- rinį. Bet tokia išvada veda jau
egzekucijos kulkų sky emis. gyvybė negali atsirasti be dktorius turi rankoje pieštu- į Dievą. Kai kas to nenori pri-

SEVILIJA IR KORDOBA priežasties (be sėklos). Jo ban- ką, kuriuo rašo apie vienokias imti nei savo protu, nė pasi

(Bus daugiau)

Kitą dieną E ryto išvykome dymai lietė bakterijas m už- ar kitokias priežastis. Bet ko- kliautį tikėjimo tiesomE. Ne- 
į Seviliją. Apie vidurdienį pa- krėtas. Jei kam ligi tol atro- kia priežastis tą pieštuką paga- tikėjimas ir yra ta priežastis, 
siekėme Algecire, uostą, E dė, kad stikle yandens gyvybė mino? Gal jE atsirado be jo- kuri ieško gyvybės atsiradimo 
kurio plaukiama į Tangerą atsirandanti savaime, tai Pas- kios priežasties, be fabriko E be priežasties. Tai ateistų — 
Afrikoje. E čia gerai matoma teuris įrodė, kad destiliuotam žmogaus, kuris pieštuką paga- materialEtų aEkinimas. Jie 
Gibraltaro uola ir sąsiauris, skystyje jokių bakterijų sa- mino? Jei Naujienų redakto- čia griebiasi už evoliucijos, 
kuris Viduržemio jūrą jungia vaime neatsiranda Tačiau rius būtų pate pieštuką pasi- kuri jiem E žemesnio gyvio 
su Atlantu: Po pietų toliau ke- Naujienos rašo: “Su Pasteu- dirbdinęs,. mes jį vadintume padaro “žmogų”. Dievo ir sie-

K. S.

liavome į Seviliją. Karštis šie- riu mokslo pažanga nesustojo, tiesiogine priežastimi. Mano- los nebereikia. Bet reikia žino-
kė 135° F. bet buvo paken- JE mirė 1895 m., o per pasku- me, kad tai k jE pate žino, ti, kad evoliucijos teorijoje yra x
čiama nes pūtė jūros vėjas, tinus 60 su viršum metų ati- bet ko nenori žinoti arba ne- daug tamsių spragų, o pagrin-
Bevęik valandą laiko matėsi dengta daug dalykų, kurie sugeba suprasti yra tai, kad dinte dalykas yra tas, kad gy-
Afrikos krantai- anaE laikaE atrodė negalimi”, niekas ir niekada be jokios vūnijos vystymąsi (biologinE

Seviliją pasiekėm birželio 25 Vadinasi, dabar jaū galima, priežasties ir E nieko neatsi- pradas) dar neprieštarauja nei
E vakaro. Kitą rytą mišias kad sterehzuotam vandeny randa. Dievo nei sielos buvimui. Rei-
aukojau Sevilijos katedroje, bakterijos atsirastų? Kam ta- . kia tuos klausimus pastudijuot
pačioje didžiausioje vEoje Is- da prieš operacijas vEkas rū- aminis siausmas čia yra giliau negu Neujienos tai da-
pžfhijoje (penkių navų) Po pa- ppstingaf dezinfikuųjama? Yra ^s, ar gyvybė turėjo priežas- ro savo ateEtiniam nusistaty-
maldų aplankėme Alcazaro rū- patobulėjusi dezinfekcija, bet tį ar ji savaime atsirado (Esi- mui pateisinti,
mus — Juderia (buvusį Ghe- nėra pasikeitus Pasteurio tiesa: '
tto). Rūmų praeitis siekia kur nėra užkrėtų, negali at- > 
maurų laikus. Tai labai gražus sirasti ir gyvybė, kokia smulki Meteority duobes apie Žemes amžiai 
ir istoriškai svarbus pastatas, ji bebūtų. Čia mokslo pažanga
Buvęs Ghetto šiandien apgy- nieko dar naujo neatrado ir E Toronte vyksta tarptautinė mens. Kraterių amžius esąs 
ventas turtingųjų Sevilijos nieko negali pagaminti ko geodezijos E geofizikos unijos 300 milijonų metų. Jie esą pa-
žmonių. Katedroje, tarp kitų nors, nors Naujienos ir toliau konferencija. Joje Kanados našūs į tuos kraterius, kurie
įdomių dalykų vienas pamink- teberašytų, kad “praktiškais astronomas dr. C. S. BeaE kai- matomi mėnulyje. Spėjama,
las mums, amerikiečiams, yra bandymais įrodoma, kas gali, tėjo apie meteoritus, nukiltu- kad kitados žemė turėjusi būti
ypatingai brangus: tai Kristų- o ne kas negali įvykti”. Šaky- sius ant žemės ir jų išmuštas
po^ Kolumbo kapas rime, praktiškais bandymam ^je duobes — kraterius. esa atsiradę susidūrus dviem

Po pietų lankėme vargšų galima įrodyti, kad akmuo ore nnnėjo 4 naujai aptiktus nian0tAm 
prieglaudą su garsiaEiaE Mu- ngMi laikytis savaime. Gai kraterius, kurių vienas esąs 7 PUnetom* 
rilio paveikslais koplyčioje, NaiųjieiiM teiktųsi įrodyti, kad myUų skCTsmens. Kita kratė-
keramikos fabriką ir Marijos jis gaR laikytis ir nepririštas rixĮ grupė 8 buvo stebėti ŽIRAFOS ISPANIJOJE

“"a**0 ’irV*,€? fotografuoti E oro. Didžiau- ngakaklės žirafos, kurios da-
tavo k”: 400 nylių skers' bar laksto Alrikoje, seniau

neigti, tad niekas ne pnezas- daDar atstatyta _ _., - , «. » nnn>nirn—-*->,«. J, .g .. , ties neįvyksta ir neatsiranda,Birželio 27 išvažiavome vie- kaMnari prie žodžių, teigda-
nai dienai į Kordobą, kuri nuo fa< dar nėra “Kauno Tiesa”, kurios vy- matas tada Ispanijoje buvo
756 metų pasidarė Mūsulmo- Į»ąq nritolfrrė priežas- riausias red^ pasirašo V Nor- toks pat karštas, kaip prie ek-
nų valstybės sostinė ir tokia tE” Tai’yra tes, kas būtu sa- vaiša, didžiuojasi, jog Kaune - -
išsilaikė per keletą šimtų nie . veikia vienintelis Pabaltijytų, 785 ra. musulmonų kalifas ^ogiu tai dar nėra fabrfkag< Pastaruoju
Adb Kr Ftutfnaa Kordoboje sve*af žmogus • metu užuolaidų gaunama vis
pradėjo ašatyti didžiulę meče- Ir žmones ir priežastis viso* daugiau ir vfa įvairinta Gibraltaro sąsiauris atsirado

į jįpanaši. Patys meteoritai Husbands taVefo be fed three times a day.

And ahnost allof them have tobereminded

buvo ir Ispanijoje, kaip rodo 
archeologinės iškasenos. Kli-

vatoriaus. Tai buvo dar prieš 
ledynų laikus, o Europa ir Af
rika jungėsi į vieną Žemyną.

It’s a good thing a husband’s lova is 
worth all the troubie be causes.

Rctirement E in the futurc for all of us. 
And the sooner we start making plans for 
it, the bappier these years can be. Does 
your husband have a retircment savings 
pian? If not, encourage him to start one.

One of the best ways to prcpare for fetire- 
ment is to invcst regularly in U. S. Savings

Part of every American's savings

kiom grupėm skirstome, bet sias jų esąs prie Hudsono jlan- vėliau.



leidimas buvo atšauktas. Ma
tyt dar ten ne viskas “paruo
šta”, kas vakariečiui galima 
rodyti. Tam dar nėra paruošta 
nei Lietuva, nors buvo kalba
mą, kad Vilnius, Kaunas, Šiau
liai skalnai ruošiami, kad ga
lima juos Imtų parodyti vaka
riečiam.

NYT korespondentas Max 
Frenkel tokia galimybe pasi
naudojo ir pateikė pirmuosius 
savo Įspūdžius S Rygos ir 
Lvovo.

Prijungimas prie Rusijos 
neįstengė pašalinti senosios 
Rygos žymių. Latviai — rašo 
Frenkelis — tebekalba apie 
Rygą kaip apie “antrąjį Pary
žių”. Tačiau Rygoje judėjimas 
skystas ir restoranai pusiau 
tušti.

"Viskas nurimo jau ilgas * 
laikas",

kalbėjo vienas Rygos darbi
ninkas. “Senais laikais, kai 
būdavo koki futbolo žaidimai 
su lietuviais ar estais, tai kil
davo triukšmas. Dabar mes 
esame visi Sovietų Sąjungos 
nariai, ir viskas yra ramu”.

Anapus latvių ramumo ir 
tylos — mano Frenkelis — 
yra didybė ir savo vertės pa
jautimas.

Latviai ir rusai laikosi sky
rium.

“Jie yra patriotai”, kalbėjo 
apie latvius rusas taksi šofe
ris, “Jie nemėgsta palikti savo 
kraštą. Stalino laikais, kai ku
rie dalykai buvo pertempti, ir 
dalis latvių buvo išsiųsta, da-

Vakarę karus nuo
Rjsįajo šūktelėjo į miestą išalkę, api

plyšę nkramiečia* iš kaimų, 
kolchozų, ieškodami naujo gy
venimo ir naujo uždarbio, 
Traukiniais buvo . gabenami 
nišai, kurie turėjo čia naują 
gyvenimą organizuoti ir jam 
vadovauti. Ugi 1949 ukrainie
čiai nenorėjo nusileisti net 
lenkam nei rusam, ir Lvovas 
buvo bolševikų propagandos 
laikomas “ukrainiečių buržua
zinio nacionalizmo” ir “Vati-

Lvovo. Po karo šią. Pagal Frenketo informaci
ją, lenkų Lvove belikę 20— 
30,000 B buvusio 387,000 gy
ventojų skaičiaus: Laikai turi 
savo mokyklas, kaip rusai bei 
ukrainiečiai. Tačiau

lenkę kalba ir lenkiškos 
tradicijos pamažu . išmiršta. 
Lenkę mokyklos užsidaro vie
na po lotos. Stipriau lenkybė 
laikosi prie bažnyčios.

terorizmo1

ukrainiečių
35%, apie

kano .. reakcinio 
centru.

Dabar Lvove
esą 42%, rusų
10% esą armėnų.

Netgi ir lietuvių esą Lvove
4%___

Lvovas nuolat minimas len
kų propagandoje kaip lenkiš
kas miestas, kurio jie niekad, 
kaip ir Vilniaus, neatsižadė-

Skyrium sumini Frenkelis 
žydus, Prieš karą jų buvo 
Lvove 100,090, o Rygoje 50,- 
000. Po karo jų likę abiejuose 
miestuose tik apie pusantro 
šimto. Dabar iš kitur atvyku
sių Į Lvovą žydų yra 30,000, . 
Rygoje 10,000. Savo religiją 
praktikuojančių žydų esą tik_- 
tarp 30—40 metų amžiaus.

Daugelis žydų ir ukrainiečių 
turi giminių Amerikoje. Pra
deda su jais susirašinėti. Bet 
tai daro sunkia širdimi.

DARBO FRONTE
• Transporto uniįo* atsto

vai renkasi i suvažiavimą Mia- 
mi rugsėjo 30. Laukiama karš
to susirėmimo dėl Hoffos. ku
ris nori būti išrinktas pirmi
ninku. Prieš jį yra susidariusi 
stipri opozicija, kuria pare
mia Senato komisija ir AFI— 
CIO. Komisija dar prieš suva
žiavimą gali , pašaukti Hoffą 
atsakyti už kreivą liudijimą 
per paskutinįjį tardymą Nevv 
Yorke. Gi AFL—CIO moralu
mo komitetas nutarė iš trans
porto unijos pareikalauti apsi
valyti nuo nusikaltėlių. Prie
šingu atveju, unija bus iš AFL 
CIO išmesta.

o Kunigy Vienybės seimas 
šaukiamas rugsėjo 26 Phila- 
delphijoje, šv. Andriejaus pa
rapijos patalpose, 1913 Walla- 
ce St. Pamaldos 10 vai., posė
džiai — 11 vai. Iš vakaro, rug
sėjo 25, įvyks Kunigam Šelpti 
Draugijos visuotinis susirinki
mas. Pradžia 2 vai. po pietų.

e Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos suvažiavimas nunią 
tomas šaukti Clevelande gruo
džio 28—29.

e Vilniaus krašto lietuviai, 
gyvenantieji Kanadoje, spalių 
12—13 suvažiuoja Į Torontą. 
Suvažiavimas bus Prisikėlimo 
parapijos salėje.

o Pr. Gvildys, priklausęs 
Toronto “Vyties” sporto klų-

• Mažiausio atlygnimo va
landinė norma ($1) apima-apie 
20 milijonų darbininkų, kurie 
negali pasinaudoti Darbdaviai 
įvairiais būdais išsisuka, prisi- 
taikydami sau kai kurias iš- buį .Toronte įvykusiose stalo 
Imtis. ' - . .. —- - ■

Vokiete iškelia lietuvių žmoniškumą
* Vokietijoje, Goettingene, -EI- 

chlando leidykla išleido Elz
bietos Pfeil parašytą knygelę, 
pavadintą “Išgyvenimai ir su
sitikimai anapus Nemuno” 
(Erlebnisse und Begegnungen 
jenseits der Memel). Knygelė 
yra 46 puslapių.

Autorė buvo karo užklupta 
Karaliaučiuje. Kai toje srityje 
prasidėjo badas, bėgo prie Lie
tuvos sienos, slaptai ją perėjo 
ir 1947 metais nuo kovo iki 
lapkričio mėnesio gyveno į- 
vairiose Lietuvos vietose, 
glausdamosi pas žmones. Iš 
Lietuvos išvažiavo į vakarų 
Vokietiją, pasinaudodama vo
kiečių repatriacija.

Elzbieta Pfeil nebe pirmoji 
bar jie grįžta”. Taip kalbėjo P“16“- “ Betuviai

o Taikiausias laikotarpis A- 
merikos darbo fronte buvo 
praėjusieji septyni mėnesiai. 
Šiuo laiku mažiausia buvo 
streikų ir kivirčų darbininkų 
su darbdaviais.

šoferis. Bet Frenkelis sako,

teniso rungtynėse išsikovojo 
vicemeisterio titulą. Ji pra
lenkė čekas Max Marink.

•Sydnejuję, Australijoje, , 
jau pora metų veikia lietuvių 
katalikų Įsteigtas spaudos ar
chyvas, i kuri telkiami Austra
lijos lietuvių leidiniai ir doku- 
męntąį^^_  ~ __ ■

• Ateitininkų kuopa Hamil- 
tone. Kanadoje, turi įsteigusi 
viešą biblioteką, kurioje dabar 
yra virš 400 leidinių. Knygos 
prieinamos skaityti visiem, 
kas nori.

• Lietuvių Beletristikos An
tologija, išleista Chicagoje Lie
tuviškos Knygos Klubo, jau 
siuntinėjama to klubo nariam 
ir prenumeratoriam. Antologi
ją redagavo B. Brazdžionis.

• "Lietuvių Dienu” rugsėjo 
numeris yra gausiai iliustruo
tas iš viso pasaulio lietuvių 
gyvenimo. Duodamas pasikal
bėjimas su Juozu Kajecku, 
Lietuvos charge d’affaires Wa- . 
shingtone. Numeryje dar-rašo

• Darbininkų rugpiūčio 
mėn. sumažėjo' 800*000. Liepos 
mėn. buvo 66.4 milijonai, rug
piūčio mėn. nukrito iki 6,2. 
Pasitraukė iš darbo daug sezo
ninių darbininkų, ūkyje ir grį
žo moksleiviai bei studentai į 
mokyklas. Kadangi moterys, 
namų darbininkės, dirbusios 
dar ir ūkyje, ir moksleiviai bei 
studentai neįskaitomi į bedar
bius. tai bedarbių nepadidėjo, 
o dar sumažėjo 400.000 ir viso 
rugpiūčio mėn. buvo 2.6 mili
jonai. Fabrikuose darbininkų 
padidėjo 250,000 ir vaisių ap
dirbimo įmonėse (rudens 
bai) 150.000.

• Savaitinis uždarbis 
piūčio mėn. vidutiniškai 
šė $82,59. Valandų 
padidėjo nuo 39.7 iki 39.9. bet T , . cK , . L. V anūkas. A. Giedrius, b.

nius judėjimo signalus, o tuo ,ros metu kai kurie piliečiai -ra.U’ 4 mazesnis uz per- LaU<.iUS dr j Bielskis. Pr.
tarpu Kaune pilnu galingumu mindo apvėlėnuotus šlaitus nykštį, kas reiškia, kad šie- j janįus įr k.
leidžiamas šitoks triukšmas, skina gėles, šiukšlina. Net met antvalandžių yra sumažė-
Prašoma pradžioj nors nusta- teatruose ar kinuose nereta
tyti transliavimo valandas. rasti saulėgrąžų lukštų". (Ti- w ««„„»,«, PiacJUoi<w> uto

piškas sovietinių rusų papro- tais įvairiuose darbuose 14.- -Ta klebonas Andnuskoniskio
tys. lietuvių pažintas 1940 300 darbininkų, sužeista 2 mi- P^PUOJ- Pne Anykščių,
metais). t lijonai. iš kurių 80.000 sun-

D. Sabaliauskas. Kauno no- Toliau V. Ruzgas skundžia- kiai ,ie yra Upę invalidais. O. F. M. paskirtas Prisikėlimo
taras. “Kauno Tiesoj" aiškina. si kad jaunuomenė iš ju mo_ # Buty staMw vra sumažė. parapijos Toronte klebono ir

~ - - • 1 jog privačiai nuomoją gyvena- Rosi netvarkos. Pedagogas jusi Pernai rugniūčio mėn vienuolyno viršininko parei-
šo apie jaunimo kongresą mari -nlota neturi teisės imti . . • ®P" . . džiaugiasi, kad pastaruoju lai- buvo pastatyta 103.900 viene-

pasakiškų nuomų . šis straip- ku griežtai kovoja tų. o šiemet pradėta statyti tik tėv Bernardinas Grauslys. 0.
snis, atrodo, bus pasirodęs is- prieš nepadorius svetimus 95.000. Butų trūkumas vis aš- F kuris dėi Pelijusios 
dayoj į Kauną sugnzusių is keiksmažodžius, kurie anksčiau triau iaučiamas sveikatos pasitraukė gydytis.
Sibiro, kurie kad ir draudžia
mi stengiasi apsigyventi lie- 
tuviškiausiam Lietuvos mies
te. Sabaliauskas nurodo, kad 
pagal sovietinius Įstatymus 
vienas žmogus negali turėti 
daugiau kaip 9 kv metrus 
ploto Nuoma apskaičiuojama 
pagal didžiausią šeimoj uždir
bančio asmens algą. Prie šei
mos yra priskaitoma "namų 
darbininkė”. Kiekvienas as- 

komandiniojamas" į

tokiais žo-

didžiausio 
begalinės 

kupini, 
viskas, 
vietoje 
aš pati 
skelbti 

Tai man

, /Tuos sayo. išgyvenimus Jr | 
susitikimus su lietuviais Elz
bieta Pfeil baigia 
džiais:

"Lietuviai, nuo 
iki mažiausio, yra
tautinės savygarbos 
Lietuviui jo tauta yra 
Ir vis dėlto pirmoje 
statomas žmogus. Tai 
patyriau, tai aš noriu 
ir apie tai mąstyti,
leidža tikėtis, kad tarp tautų 
yra vis dėlto bendras lieptas 
(bazė), kuri ateityje gali vesti 
į draugišką tarpusavio sugy
venimą. Gal ateis nauja kar
ta, kuri žmoniškumo darbus 
auksinėm raidėm įrašydins i 
savo ir kitų tautų istoriją bei 
tapusavio santykius, nepaisy-

nuo mirties nemažai vokiečių, dama klasės ar rasės, ir pasi
kad niekas tiksliai nežino, kuriem pavyk0- kad su <Ude- reik5dama kil"iau' "’S" re,’š" 
kiek iš tikrųjų grįžta. le §rėsme gyvybei, prasimušti kėši praeityje vadinamais di-

per sieną. Badas vertė pavo- tižiaisiais žygiais”, 
jų nugalėti arba mirti vietoje. 
Lietuvon patenkant, reikėjo 
saugotis geležinkelio policijos 
ir pasienio milicijos, daryti 
vingius, eiti kitų nurodomom 

Lvovas, dabar ukrainiečių saugesnėm vietom. Pačioje gi 
Lietuvoje

Dabar Ryga turi 565,000 
gyventojų. Rusų esą apie
40%. Prieš karą jų buvo 
6%. RUGSĖJO AIDAI

RYGOS BOKŠTAI Dail. L. Liberts

IŠ LIETUVOS RAŠO ALMOS

Reikalauja nutildyt sovietų garsintuvais
“Kauno Tiesa” yra docento 

Latvelio, gyd. Bilienės. prof. 
Ruokio, pensininkės Lapinie
nės laiškai, ‘"kuriuose yra pra
šoma nutildyti viešuosius gat
vinius garsiakalbius gatvėse ir 
parkuose, kuriuos nori nenori 
kiekvienas gyventojas privalo 
klausyti nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvo vakaro. Prašytojai nu
rodo, kad Maskvoj, Vilniuj' 
draudžiama vartoti net garsi-

praeiviai bėga slėptis, nes ki
taip bus aptaškyti purvu. Argi 
negalima nuo grindinio nuva
lyti purvą, bent žvyru užly
ginti duobes, sutvarkyti šali
gatvius? “klausia V. Ruzgas. 
Toliau jis skundžiasi kad lie
tuviukam vaikam blogą Įtaką 
daro svetimos apraiškos, kaip 
tai “vaikšto gatvėse nesilaiky
dami dešinės pusės ir stovi
niuoja šaligatvio vidury. Vasa-

dar-

hig- 
išne- 

skaičius

Vianam asmeniui tik

Net
• Kun. Juozas Niurką, gau-

... .. tomis iš Lietuvos žiniomis.• Užmušta praėjusiais me
tais įvairiuose darbuose 14.-

miestas, taip pat išlaikė seno
vinį baroko charakterį savo 

Didesnis 
pasikeitimas įvyko gyvento
juose.

Aidę nr. 7, rugsėjo mėnesio, 
išėjusiam šiom dienom po va
saros atostogų, A. Baltinis ra

9 kv. metrai Placidas Barius,

senuose pastatuose.

Po karo 1947 miestas pasi
rodė netekęs dviajų trečdalių 
savo buvusių gyventojų.

Nacių laikais buvo sunaikin-

"anais slopiais tautų neapy
kantos laikais mažoji tauta pa
rodė gražiausi žmoniškumo 
pavyzdi, kuris niekada negali 
būti užmirštas".

Dėkingumui lietuviam 
reikšti autorė ir aprašiusi

iš- 
sa- 

ta žydų bendruomenė. Lenkų, vo išgyvenimus. Jie yra pa- 
dalis repatriavo į Lenkijai pa- trauklūs ir Įdomūs, išmarginti 
liktas žemes už 30 mylių į va- jos kelionių po Lietuvą.

Nuo polio ligos reikia skiepytis 
suaugusiem ligi 40 metŲ amžiaus

mūsų tautinių siekimų švieso
je, dr. A. Budzeika apie eko
nominę Europos integraciją, 
S. Kolupaila primena 100 me
tų sukaktį pirmosios monogra
fijos apie Nerį, V. Budreckas 
rašo apie kun. Teodorą Brazį 
kaip kompozitorių. Iš dailio
sios literatūros duodama Vla
do šlaito ir lenkų poeto Jerzy 
S. Šito (versta J. Kėkšto) eilė
raščiai ir A. Vaičiulaičio pasa
kojimas apie Sirakūzų poetą 
Dionizą. Apžvalgų skyriuje A. 
Giedrius rašo apie devynbrolę.
P. Jurkus apie dailės parodą muo 
Chicagoje, duodamas apžval- ‘ via> buvę sužavėti naujojo ba
gos jaunimo kongreso, tautiniu S^ira ai užsienį teise į Kauno |e{0 
... . .. gyvenamąjį plota automatis-
sokių šventes. Fronto Bičiulių kai praranda Suimtieji tei

sės nepraranda iki galutinio 
teismo sprendimo. Sabaliaus 
kas perspėja, kad per kyšius 
gavę butą bus griežčiausiai 
baudžiami.

gom. Lig šiol tas pareigas ėjo

rai—savo tyrinėjimais ir mok
slu. Laimėjimą atnešė dr. Salk 
surasti skiepai, išbandyti labo
ratorijose su gyviais ir, paga
liau, leisti vartoti žmonėm. Jie 
.pasirodė esą saugūs ir efekty
vūs. Iš visų skiepytų apie 90 
nuošimčių pasirodė esą atspa
rūs polio ligai.

Dažniausiai ši liga pasireiš
kia vasarą, bet klaidingai ma
noma. kad baigiantis vasarai 
nereikia daugiau skiepytis. Gy
dytojai, norėdami ligą pažabo
ti, ragina tuos, kurie dar nėra 
įskiepyti, neatidėlioti.

Nuo to laiko, kai Saiko skie
pai paleisti apyvarton, polio li
gos susirgimai labai sumažėjo. 
Būtų suduotas dar didesnis li
gai smūgis, jei žmonės būtų 
paklusnesni daktarų perspėji

Prieš baisią ligą stojo į kovą 
visa tauta ir valstybė savo pi
nigine parama, atskiri

Polio liga Amerikoj buvo 
pradėjusi virsti epidemija. Ji 
čiupdavo daugiausia vaikus. 
Todėl vadinama dar vaikų pa
ralyžium, nors pavojinga ir 
suaugusiem, ypač jaunesniem 
negu 40 metų.

mams. Ligi šiol pavojingo am
žiaus žmonių tėra įsiskiepyju- 
sių-tik 72 milijonai. Dar turė
tų skiepytis bent 37 milijonai.

Skiepytis ypač vengia sveti
mom kalbom kalbantieji ame
rikiečiai. Gal šį nuošimtį pa
kelia kai kurių tautybių masi
nė dauguma ir jų kultūrinis 
atsilikimas bei apsileidimas, 
šiuo reikalu komitetas kovai 
su polio liga nutarė kreiptis į 
svetimų kalbų laikraščius ir 
prašyti talkos — truputėlį 
propagandos per savo spaudą.

Dėl skiepų galima informuo- 
tis pas savus gydytojus, ligo
ninėse arba kovai su polio li
ga komiteto skyriuose. (Tnf.)

keiksmažodžius, kurie anksčiau triau jaučiamas.
buvo labai populiarūs gatvėse
ir kitose vietose. .....

Amerikoje priaugs 10 milijonų
naujų darbininkų. iš kurių liodijąS; Per

, pusė bus moterų."Tiesoj A. Kalinauskas, jau *
pasižymėjęs lietuvių muzikas.
aprašo premiją laimėjusį Juo- • w Lapušinsko Valerijono, Kaniūkų kaimo kilusi sena 75 
zo Indros baletą "Audronę", sūnus Adomo, kilusio iš Ku- metu moteris Veronika Demb- 
Kalinauskas giria lietuvių kū
rybingumą. nes V. Klovos ope

ra “Pilėnai’* su nepaprastu
pasisekimu tebeinanti. Lietu-

e Per ateinančius 8 metus o Juozas Strolia renka Phi- 
ladeiphijoje dainas ir me-

Naujas baletas Audronė trumpą laiką 
surinkęs arti šimto senų. 

- dar negirdėtų dainų. Iš
S k i r s n emunės parapijos

dirkos Naumiesčio, ieško dr. skytė - žilaitienė per keletą 
Aldona Rugis. 4352 So. Tal- 
man Ave„ Chicago 32. III.

studijų dienų, seserų lituanis
tinių kursų; prisimenamas 
miręs knygų leidėjas P. Abel- 
kis. Recenzuojama Eug. Gruo
džio “Aguonos ir smėlis” (A.
Vambra). V. Sruogienės "Lie- Spauda pataria kaip
tuvos istorija” (V. Trumpa). 
G. Kennano “Russia Leaves 
the War” (V. Sirvydas). Virše
lis Ųiustruotas V. Kašubos 
“Rūpintojėliu”, o pats nume
ris — nuotraukomis iš aprašo
mųjų kultūrinių bei visuome
ninių sambūrių ir gražiomis 
graviūromis iš K. Tiškevičiaus 
knygos apie Neri.

Aidai yra redaguojami A. 
Vaičiulaičio ir kolektyvo, kurį 
sudaro T. Leonardas Andrie- 
kus. dr. J. " Girnius ir A^Ni- 
liūnas Meninė priežiūra T. 
Valiaus. Leidžia Tėvai Pranciš
konai. 680 Bushwick Avė.. 
Brooklyn 21. N. Y. Metam 
kainuoja 6 dol.

auklėti vaikas

Kiek anksčiau spauda aliar
mavo dėl vaikų nedrausmin
gumo; palaidumo, kurio pavyz
džiais dažniau buvo parodomi 
vaikai rusiškom pavardėm. Pa
staruoju metu "Kauno Tiesoj" 
skelbiama “Vaikų auklėjimo 
klausimais” rašinių serija. Au
toriais žymimi pedagogai V. 
Pakalnis ir V. Ruzgas. Ant
rasis prašneko apie kauniečių 
vaikų estetinį - auklėjimą ir 
reikalauja, kad tam būtų rei 
kalinga aplinka. Jis nusiskun
džia. kad nors pastaruoju lai
ku centrinės Kauno gatvės 
kiek aptvarkytos, tolimesnės 
gatvės esančios labai netvar
kingas “Kai kur šaligatviai 
visai išardyti, duobėti^ Lietu
vių gatvėj mašinai pasirodžius

vakarų padainavo 38 dainas. 
Esama ir daugiau tokių mūsų
liaudies dainų aruodų.

• uaii. a. KuKsreie is los
Angeles su visa šeima atsike-
lia gyventi į Chicagą.

• Kanados lietuvių V die-
nai priminti išleistas metraš-
tis. Metraštis turi 180 psl..

Audronės". Baleto siu- spalvingos buvusios J. Jan- 
žetas paimtas iš lietuvių seno- kaus dekoracijos ir rūbai. Au

dronę šoko G. Sabaliauskaitė, 
ir T. Sventickaitė. kiti — H. 
Kunavičius. H. Banys. S. Gon- 
čarovas. V. Grivickas. P Bar«- gausiai iliustruotas. Spausdin- 
vykas. A. Kareckas. R. Janavt- -Žiburių" bendrovės To- 
čiūtė. ronte.

• Dail, Adomas Varnas i-

vės. nors ir išgalvotas. Aplin
kybės primena Mindaugo lai
kus. Baletas esąs — herojinė 
patriotinė poema apie tėvynės* 

meilę, gausiai perpintas asme- 
letmeisteris. kuris kartu } ra ir 

libretistas. V. Grivickas. bale- Juozas Indra kritiko
ta pastatęs nuosaikiai. Orkes- namas kaip subrendęs talen- 
trą dirigavęs I Altermanas. tingas kompozitorius.

DU FARMERIAI Ohio vai«tyb*jc laimėto arimo varžybas, žemės 
sekretorius Czra Taft Btnson Įteikia premiias. Laimėtojai 1958 
vyks varžybom j Vokietiją.

rengė Chicagoje savo naują 
studiją. Duodamas piešimo ir 
tapybos pamokos

Svetimosios kalbos Kauno 
politechnikume

V Soblys. Kauno politechni
kumo dėstytojas, rašo, jog in
stitute esančios lietuvių, nišų 
ir svetimtaučiu kalbų kated
ros Lietuvių kalba yra priva
loma čia studijuojantiem ru
sam Lietuvių kalba jie priva
lo laikyti stojamuosius egza
minus Lietuviam rusų kalba 
taipgi pri\aloma Rusų kalbą 
dėsto M l^urinavirienė ir A 
I Tininski. Kitos svetimosios 
yra šios prancūzų, anglų ir 
vokiečiu Kiekvienas privalo^ 
baigės si kursą, vieną kalbą 
laisvai naudoti, šiai katedrai 
vadovauja B. Aristovienė.



PABIROS...
Dar tokios nebuvo . ..

Prancūzijoje įsisteigė parti
ja, vardu “Parti Republican 
dės Abstentionnistes Fran
cais”, t. y. susilaikančiųjų nuo 
balsavimo partija.

Amerika šunėja
Per pastaruosius 30 metų 

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse žmonių padaugėjo 50 
procentų, o šunų — 200 arba ’ 
keturis kartus daugiau. Ame
rikiečiai kasmet išleidžia apie 
bilijoną dolerių 23 milijonam į 
šunų išlaikyti.

Išbandykite laimę
Nęw Yorko viename laikraš- • i 

tyje buvo toks skelbimas: ' 
"Jaunas vyras, kuris tik prieš 
kelias dienas apsidraudė mūsų 

^kompanijoje, netikėtai nusi- 
laužė ranką;; jam tuojau būvo'“ " 
išmokėta 500 dol. Tokia pat 
nelaimė gali ištikti ir jus. jei 
apsidrausite pas mus”. __

KENNETH SEIGNEUR, Los
Angeles, nelaimingas tėvas, ku-

atsitiktinai nušovė seserį, 7. me
tukų. Tėvas liūdėdamas duk
ters apsiaustėli laikė visą va
landą. kol policija atėmė.

Esi laisvas!
“Esi laisvas” — tarė teisė

jas londoniečiui Mr. Brandv, 
kurį policija pristatė teisman

Los Angeles. Calif.
Helen Swaggart, lietuvių

solistės Kalifornijoje koncer-

Architektų S-gos New Yorko vo statybos rangovas Lietuvo- 
Skyriaus yaldybos iniciatyva, je.
Phhadelphijos skyriaus ir AL- 
LIAS Centro valdybai bendra
darbiaujant, New Yorko, New. 
Jeršey, Philadelphijos ir Tren- 
tono apylinkėse gyvenantieji 
lietuviai inžinieriai ir architek
tai u savo, šeimomis bei sve
čiais rugsėjo 14 turėjo vieną 
iš labiausiai pavykusių išvykų.

Pirmą kartą iš minėtų apy
linkių šiame išvažiavime, kar
tu dalyvavo gražus būrys auk' 
štuosius mokslus einančio jau
nimo, inžineriją baigusią bei 
studijuojančią. Jaunimo vardu

met mokslus baigęs, pažadėjo 
įsijungti, į Liet Inž. S-gos šei
mos narius ir profesinę bei

taip pat su jaunatviška energi
ja dirbti Lietuvos išlaisvini
mui.

Ežero krante
Šiai lietuviškai išvykai vieta 

buvo parinkta prie ramaus 
gaivinančio ežero ir kvepian
čių miškų. Ją parinko ir už-

Vaišių metu trumpas kalbas 
pasakė New Yorko sk. pirm, 
-archit. V. švipas ir Centro 
V-bos pirm. doc. A. Jurskis, 
kuris kreipėsi į mokslus bai
gusį ir dar tebestudijuojanti 
jaunimą: lietuviškas tradicijas 
tęsti, visus įsijungti,' o ateityje 
ir perimti jau esamų lietuviš
kų profesinių bei kultūrinių 
organizacijų visokeriopą veik
lą ir jų vadovavimą.
Posėdžiavo centro ir* abiejų 

skyrių valdybos
Vienos valandos bendrą po

sėdį turėjo New Yorko ir Phi- 
ladelphijos skyrių valdybos, 
Centro valdybai ir Metraščio 
.redaktoriui dalyvaujant. Jame

tai buvo tikras rojus plačioje 
žydinčioje gamtoje, . ramiame 
ir gaivinančiame vandenėlyje 
ir erdviose svetainės patalpo
se.

Visi skirstėsi patenkinti, ti
kėdamiesi turėti dažniau tokių 
šaunių išvažiavimų.

K. Kruiikas

KAD BŪTŲ LINKSMIAU , . .
Artimo meilė

Geraširdis jaunas kunigėlis, 
. grįždamas vakare iš ligoninės, 
pastebėjo gatvėje svirduliuo
jantį parapieti, kurį pasiėmė 
ir pavežėjo iki namų. Tasai 
padėkojo ir tarė: “Dėl arti
mo meilės, lukterėkite, kol 
žmona atvers duris ir įsiti
kins, su kuo aš praleidau 4

marus. rt<

1883 MADISON SI. BROOKLYN 27, N. Y. J
Te*, ęv (Prie Fnrest Avė. atolleo) Kidx<*woud -į 4

zacijos šio meto svarbieji rei
kalai:

a) liet. inž. ir achitektų re
daguojamam veikalui išleisti 
dar vis trūkstamų lėšų telki
mas, b) technikos ir architek
tūros archyvo steigimas, c) 
inž. P. Narutavičiaus paaukotų 
24-rių elektrotechnikos srities

' .........................

i 
EVergreen 8-9794 Į

M. and Z. Collision Works į
/• . Maldutis;

savininkas - ;
i

Sulaokstytų automobilių dalių ištiesininias, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas .

937 GKAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Nepaprasti gabumai
Studentė, grįžusi iš meno 

mokyklos, giriasi savo moti
nai: “žinai, mama, profesorius 
mano piešinį labai išgyrė. Jis 
sakė, kad į tą kūrinį įdėjau 
visa save”. Mama pasiteiravo: 
“Ir ką ten tokio nupiešei”. 
“Ogi, mamule, nupiešiau gu-T ūz sviiffin^mį' ^švflpavimą-TiF-'-tas įvyksta spaljo l? <L sek- ., kvietė atvyktu inž- _______}__ r_____ ?

madienj, 3 vai. 30 min. po pie- Elsbergas, gyv. Trentone. Ten knygų, skirtų naudotis' jaunie- lincia Ir atratotanSa karve’ 
siems musų inzmieriams, nau- 
dojimo sutvarkymas, d) inži
nierių šalpos fondo 
padidinimo reikalas, 
išvados, kad visi skyriai nuo
lat ir tvarkingai prisiųstų šal
pos fondui priklausančią mo
kesčių dali, kad taip pat gali
mai daugiau fondui aukotų iš 
gaunamų pajamų, 
rengimus įvykdę: 
būdų, kad Į s-gos 
rius įsijungtų visi 
riai. architektai ir 
taip pat kandidatais inžineriją 
studijuojantieji.

Kultūringa pramoga 
visus atgaivino 

Visą gražų popieti nuošir
džiai bendravę, ežere atsigai
vinę, pasivaišinę 

novienės, gimusios Kaune ir minę išvykos dalyviai išsiskirs- 
Amerikoj, laimėdamas šimtus vergijos. Pokylio metu L. Va- gražiai kalbančios lietuviškai. tė tik vėlai naktį. O vaikučiam kojano nosim, 
bėgynių ir milijonus jo savi- liukas turėjo progos susitikti ■ ■■ ------------------------------------------------------ - ---------------------------------------------------
ninkams. su senatoriumi Knouiand.

niūniavimą gatvėje. Teisėjas 
savo sprendimą taip pagrindė: 
“Reikia džiaugtis, kad tokiais 
sunkiais laikais dar atsiranda 
linksmų žmonių”.

Nebūkite užuomaršos!
Viename Stockholmo nakti

niame restorane įrengtas kam
pelis. kur galima nusipirkti 
saldainių, gėlių, nedidelių puo
šmenų ir blizgučių. Prie to 
kampelio parašyta: “Prisimin
kite žmonas, kurios namie jū
sų laukia”.

Pribėgo kelio galą
Šią vasarą nusikaparojo An

glijoje greičiausias šio am
žiaus arklys Nearco. išgyvenęs 
22 metus. Jo artimųjų “gimi
naičių” liko 508. Gimė jis Ita-

tų Catholic Women’s salėie. 
927 So. Menlo Avė., Los An
geles. Visi svarbesni repre
zentaciniai lietuvių pasirody
mai neapsieina be solistės He
len Swaggart. Ji kilimo yra iš 
Chicagos. ilgesnį laiką jau gy
venanti Kalifornijoje

Lo Valiukas dalyvavo Kali
fornijos resnublikonų suvažia
vimo pokylyje, kuris įvyko 
rugsėjo 14. Lafavette viešbu
tyje, Long Beach mieste. Po
kylyje dalyvavo virš 1000 as
menų. Pagrindinę kalba paša 
kė senatorius William F. 
Knowland. Savo kalboje sena
torius Knovvland kėlė komu
nizmo pavojų laisvajam pa
sauliui ir užsiminė apie reika
lą padėti pavergtiesiems kraš-

lijoj, lakstė visoj Europoj ir tams išsivaduoti iš Rusijos

radome jaukią, ramią ir žydin
čią gamtą, tyrą ir gaivinantį 
vandenį; pušimi ir sakais kve
piančius laivelius pasiirstyti; 
pušyne stalus iškylauti; pui
kią, erdvę su šokių salėmis ir 
terasomis svetainę. “ROVA 
FARMS”, Casville, N. J. (apie 
25 mylios į rytus nuo Trento- 
no ir apie 60 mylių nuo New 
Yorko).

Skoninga, erdvi ir švari sve
tainė, skirta vasaroti ir žiemo
ti. su skirtais svečiams kamba
riais, vadovaujama archit. Bo
riso A. Pimonovo, gimusio Vil
niuje. Skoningai, švariai, ste
bėtinai pigiai ir gausiai patie
kiami europietiško skonio val
giai, prižiūrimi svetainės vado
vo žmonos Utalovaitės - Pimo-

būtinas
Prieita

įvairius pa- 
e) ieškoti 
šeimos na- 

liet. inžinie- 
technikai, o

Geras biznis
“Girdėjau, kad tau nelabai 

nusisekė biznis su vartotais 
automobiliais? “—klausia vie
nas pirklys kito. — “Kuo da
bar vertiesi”? “Dabar tai aš 
prekiauju vartotais baldais”. 
“Ir kaip sekasi”? “Puikiausiai! 
Jau išpardaviau pusę savo na
mų apstatymo”.

Tokio nepažįstu
Vienos viešbutyje “Ambasa- 

dor” kartą buvo sustojęs Mi- 
kojanas. kai jis Austrijoje lan
kėsi prekybos reikalais. Ber
niukas tarė amerikietei, kuri 
priėjo keltis liftu: “Palaukite, 
ana, dar ateina Mikojanas su 
draugais”. “Aš tokių draugų 

ir pasilinks- nepažįstu’ — pasakė ameri
kietė ir duris užtrenkė po Mi

, Gen. Stasio Raštikio atsimi-
Priemonė kivirčam išvengti nimų antroji dalis labai spar- 
Vienas amerikietis farmeris čiai plaukia į pasauli.

gaidžiam pritaisė spalvotus Liėtuvos vyčiy 133 kuopa
akinius, ir jie daugiau nešiką-/ rugsėjo 16 turėjo mėnesinį
poja, nes pasaulis atrodo ki- susirinkimą šv. Kazimiero par. 
taip. Išradimas verta prisitai- salėje Suvažiavimui rengti 
kyti ir užpatentuoti grupinio komiteto nariai padarė apys

kaitas neseniai įvykusio suva
žiavimo, Rengėjai yra gavę vi
sa eilę laiškų iš suvažiavimo 

parodoje delegatų. Visi jie rašo, kad to-
Londone moderniojo meno kio puikaus suvažavimo vy

čiai dar iki šiol nebuvo turė- 
ję-

Vyčių 133 kuopai vadovauja 
L. Valiukas. Šitoji kuopa ir 
surengė 44-tąjį visuotinį suva
žiavimą.

Sendraugių kuopa, vadovau
jama Antano Skiriaus. turėjo 
susirinkimą rugsėjo 15 pas J.

susitarimo neberandantiem.

Rr dŽ.iončs moderniojo meno

institute išstatyti nuo rugsėjo 
vidurio dvieju šimpanzių “ab
straktinio meno” paveikslai. 
Viena beždžionė Congo yra iš 
Ix>ndcno zoo’ogiios sodo, an
tro Befcrv iš Baltimorės. Betsy 
dažo "avo sauiom. Congo šepe- 
č’n. O>no-o dažo, kada nori, pa- 

’ikvėpimą”. Labiausiai 
mėvsta mėlvnus dažus. ‘ 
Times” meno kritikas sužavėk 
tas. kad paveiksluose nėra 
vaizdo, o tik “abstraktinis me-

gal
Kiškius. Šiuo metu sendraugių 
kuopoje yra apie 40 narių, 
šią kuopą suorganizavo A. 
Skirias. Paskutiniame visuoti-

. kuriant ž;ū-5fn^s g91l niame susirinkime jis buvo 
išrinktas į Centro Valdybą Įsivaizduoti zmom’i figūras, 

katedrų bokštų linijas. rūpintis sendraugių kuopų or
ganizavimu. t>. J.

"VER-NOY"

LEADS
AGAIN!

THE ONLY

RIGHTHAND “GAS and GAS” RANGE

30 and 36

GAS aid GAS 
RANGĖS £

NACIŲ PRAGARE
★ BUILT-IN GAS HEATER 

E2THER R!3HT OR LEFT S1DE
NEW HAVEN, CONN.Vokietijoj turistu būrelis 

užsigeidė pamatvti Hitlerio iš- Juott$ šv Kazimiero 
rasta pragara --buvusia Stutt- vyčių klubo pirmininkas, atli- 
hofo koncentracijos stovyklą |ęęS karine tarnybą Kinijoje. 
Pasišaukė taksi ir paklausė, ar grįžo į namus. Jis gyvena 62 
galėsią ka nors iš anų laikų Cedar Hill Avė. 
matyli.

— Viskas kaip buvo. — iš
girdo atsakymą.

★ ALSO AVAZLABLE 
IN 40" MODELS

★ ELECT?.X C'.OCK 
AND TIMER

ON THE MARKET

TALARSKI
FUN ERAL HOME 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
330 Maple Avenue, Hartford. Conn

( 
Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose.

prieinama kaina
TeL Cllapel 6-1377

Draudimo reikalais, taksu (Income 
Tax) paruošimui, nbtoriniu doku
mentu tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKtR

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi Įvairūs dokumentai.

įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, j 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairių - 
rusių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo *
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės ė
išlaidas r

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS 1NS. CO„ Hartford. " 
Connectirut *

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

Juozas Andriušis
87—09 .Jamaica Avė. VVoodhaven. 21. X. Y

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kvr keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. §is sūri® jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos. Fountain, j?*ch.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SlRlO

Pranes Zaica, Bethany. Conn. 
miestelio tarybos įkūrėjas ir 
jos pirmininkas, atsisakė iš 

Taip ir rado. Vidurv kvbo’n pareigų ir pasiėmė rūpintis są
nariu vėliava, barakai. SS vo nemažu ūkiu. Vietinei 
sar?vbiniai ir patys kaliniai, spaudai jį pagyrus, kad esąs

Staiga per garsintuvus pasi- “ištikimas jankių sūnus”, jis
girdo komanda: garbingai paneigė ir pareiškė.

“Pasiučiausiams hitlerinių- kad esąs gimęs ir mokslus 
kams susirinkti i baraka 14.“ ėjęs Lietuvoj, tebesąs tikras 

Iš to sakinio turistams na- lietuvis ir katalikas.
a’.škėio. kad iš tikrų ių; čia vis- .' Margarita išgyve-
kas k.ain buvo, tik skirtumas nusį New Havene apie pusšim- 
tas. kad ši kartą čia buvo su- tį metų, mirė ir buvo palaido- 
s’rinke artistai sukti buvusio ta iš šv. Kazimiero bažnyčios, 
pragaro filmui, kuriam pirma Paliko 5 sūnus su šeimomis 
vaidmenį atlieka amerikietis ir daug kitų giminių Suvalki- 
Marlon Brando. joje. L

★ MATCHLESS OVEN ■ 
LIGHTING OPTIONAL

★ FORCED AIR BLOWER 
OPTIONAL

SEE YOUR VERNOIS DEALER

For name of your neoreet dealer

J THE
T/ HEATER
/ IS ON

THE

RIGHT
Jt's Exclusivef

Manufacturers of a complete line of 
gas rangės for over 37 years

MASDA CORP. D,,, ui 24
Excl«mve HTmle^ale Dirtributor*
355 Frelinghuysen Avė.
Nebark. N. J

PĮease »en<l mr mere tnfornunion about Vernai* kltrhen 
keater range* and name of nearaat dealer.

►- NAME —

ADDREŠS

Jeigu abejojate, paprašykite, pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad Jūs liek išpopuharinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų znėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY. INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOl'NTAIN, MICH.

Aprarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

rCTF.R LISAUSKAS
60-15 53rd Avenue. Maspetii. N. Y.

VICTOR ABF.Ct'NAS
.151 Purk Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS

Tel. TW 4-SG8'

Tei. B A 3-1342

634 N. Oenison Street. Raltimore. Md. Tel. I.on$wood 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street. Hvdr Park. Mas*. -Tel. >I>de Tark 3-"*75

GEORGE GALU:
140* < anifl. hctroit. MĮch.

18O4-5V 47<h SI.. Chieago. III.

Trl. T. O. 8-7G62

STANLEY METRICK
Tel. Yards 7-81*3

5113 So. Alhany, Chiraro. III.
JOHN SMIRNA

Tel. Groeehill 6-7783

ALLAN STF1VART
431* No Broad SU Phila., P*. Trl. Glanlone 5-131*



daoinimkas

REALESTATE

Glušauskas, gyvenęs Detroi-

PARDUODAMA

Nau-

H. W. MALĖVer-

nybių nėra laimėjusi. 1942-43

Veda K. Medas

H. W. FEMALE

BRONXO zoologijos sode,

Bartkevičius, Jonas, veteri
narijos gydytojas.

seserys, iš Vainiūnų k., 
čiamiesčio vai. Seinų ap.

Juškevičius, Stasys, iš 
miesčio, Tauragės ap.

LANDSCAPE MAN

Experienced Nursery 

New Rochelfs 2-2647

> Any Urnė ' '

dviem mažais butais ir’7 miegam., 
gyv namas, valgomasis, didelė 

virtuvė. Kieme mažas dviejų šei
mų namas. Aliejaus šildymas.

From
Peek- (
Route Į 
Dį-ive 
Pkwy

ta pasirodymo. Paaiškinimas 
aiškus. Visos komandos treni
ruojasi bene du kartus per s> 
vaitę, New Yorke, atrodo,

biliškių k., Jezno vaL
Kažemekas, Pranas, sūn. Ka

zio.
Konstantinavičius, Jonas.

abejonės, geriausia ekipa. Gai
la, kad prieš Chicagą lemia
mas įvartis buvo pasiektas vi
durio puolikui Vėlyviui prieš

New Large Cape Cod. 2 complete 
baths, 2 bedrooms on first floor, 
attic suitable foy 5 more rooms, 
extra large 3 car garage with attic 
plot 70x105, choice locatįon, 1653 
Hannington Avė. OwnerM Builder 
Sunset 5^1142. . -

fO PLACL.
lįOllfejU) 

CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

IN BEAUTIFUL 
BBENTWOOD, L. L, N. Y.

te SL Ann’s Puish
8 room split-levji house, 1% bath,

ACREAGE AND HOME SOTES IN 
PEEKSKTLL, N. Y. AEEA

Home Sites and Acreage on *>eau. 
tiful mile long private lake. 54 

; foot, 3 bedroom Ranch. 
į $4990. Shell eonstruetion. In 

skili end Yorktown Heights 
! No. 6 vicinity. Sites extra. 
' out — Take Tacomic State

Exit Route No. 6. Left to Barver 
. * St.;-— Follow signs.

Yfeeonifc Lakes -Estefes ~— 
19 Mate St.

WHte Kates, N. Y. 
WH 9-34M

kart per metus treniruoten su
varęs! Pasinešęs besaikmiam 
svetimšalių žaidikų samdymui, 
LSK dabar tyri apmokėti są
skaitas. Senieji pasenę, o jau
nieji dar nepriaugę.
. Rochestery ir vėl teisėtai

Bet tas kanadiečių laimėjimo 
nesumažina, o chicagiėčiams 
gal ūpo iki kitų metų nenu-

.. -^mUŠr ' -- _ MJTMMį irc/lCl XOUUVJUC1.
Futbolas atrodo neblogame metu Lietuvos meisteriu buvo 

stovy. Sudarius rinktinę prieš 
latvius, nereiktų gėdintis, kaip 
krepšininkams. ,

Lengvojoje atletikoje pažy
mėtinas Rytų apygardos atbu
dimas. Jaunių klasifikacijoje 
Hartfordo Grandis įrodė savo 
sugebėjimus.

Pasenusi ėjimo varžyba ir 
vėl susilaukė. ginčų. Reiktų 
pagaliau Keturakio stilių nu
filmuoti, kad būtų aišku, ar 
jis eina ar bėga!

800 metrų distancijoje aiš
kiai triumfavo “Vygantas (Chi- 
kagos Neris — šiuo metu ge
riausias/mūsų bėgikas. Leng
vai. deja, šios garbės būtų 
netekęs, jeigu jo konkurentas 
Letmavičius (Bostono Dainava 
būtų pareiškęs protestą dėl 
neleistino lenkimo.

Min. St. Lozoraičio taurė 
teko Toronto Vyčiam, surinku- 
siem daugiausiai taškų visose 
varžybose.

Kauno Tauras. O 1943 — 44 
metų pirmenybės dėl naujos 
sovietų okupacijos buvo ne
baigtos, likus žaisti keliomis 
rungtynėmis. Ir čia tuo metu 
pirmoje vietoje stovėjo sena
sis Tauras, atsiplėšęs bene 4 
taškais, šis netikslumas, deja, 
gali kartais privesti ir į kitas 
šio leidinio žineles skeptiškiau 
pažiūrėti, todėl ateityje atsar
giau! Gaila, kad ši spaudos 
ančiuke įplaukė ir į dienraš
čio Draugo puslapius.

Atletas

FOR SALE MISCEL.

BUMPER POOL TABLES

Used—Good Value 
$50 and up, Excellent condit- 

ion, For Your Recreations 
Room, 4 Side Play With 2 
Or 3 Pockets. Cost up to

$400 in 1956. Call 
Henderson 54986. (N. J.)

nio leidinio Toronto “Vyčių 
dienos” viename numeryje 
matėme žinią, kad Toronto Vy
ties saugas Žukas savo laiku 
yra žaidęs Šiaulių Gubernijos 
komandoje, kuri 1943 metais 
laimėjusi Lietuvos futbolo pir
menybes. Daugelis atsimenam 
gal ir neblogą Gubernijos 
ekipą, bet taip pat visi žinome, 
kad ji niekada Lietuvos pirme-

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

Franciscan Fathers 
Kannebunkport, Me.

ir 
negali imti pėstininko e5, 
Vf2! 33... h5 34. e6 Žfd6 
Bf4 Bb2 36. Bxg4 Bxd2-{- 
Žxd2 hxg4 38. Žge4 Ždb7 
Kg3 Žed6 40. Kxg4 Kg7 
Kf4 Kf8 42. a4 Žf5 44. Kg5 
Kg7 45. Žb3 Žfd6 46. Žxd6 
Žxd6 47. Žbxc5 Ždxc4 48. Ze4 
Kf8 49. Kf6 Ke8 50. e7 ir juo
di pasidavė.

Dr. F. Bohatyrchuk

(3

P. Vaitonis
(padėtis po 22... Re5)

Pats įsigyk ir nuvežk dovanų savo giminėms ir pažįsta
miems šias rekomenduotinas lietuviškas knygas:

SAULES GIESME, A. Maceina.
Šis gabūs filosofas visiems suprantamu būdu nag
rinėja nuostabų Asyžiaus šventojo palikimą krikš
čioniško mokslo šviesoje. Puikiai įrišta, 456 pusi. 
............. .............          -............ $5.00

GERIAUSIAS ATOSTOGŲ DRAUGAS YRA

□

□

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS, NeUo Vian.
Moderniškas žvilgsnis į tą seną ir taip naują šven
tąjį. Vertė lietuviško žodžio meistras Ant. Vai
čiulaitis. 145 pusi.......................................   $1.00

LIETUVOS ARCHYVAS, bolševizmo metai.
Dokumentacinė medžiaga, pilnas vaizdas bolše- 
vistinio teroro. 436 pusi..................................... $1.50

DON KAMIUAUS PASAULIS.
Linksmi ir kartu jautrūs klebono ir komunisto 
burmistro nuotykiai. Knyga, sulaukusi didžiulio 
pasisekimo visam laisvam pasaulyje:

□ I DALIS, 324 pusi........................   $3.00

□' H DALIS ..............................   $3.00

□ ABI DALYS — papiginta ...... ............................ $5.00
Šiuo siunčiu $..... ........... ir prašau prisiųsti kryželiu pažy
mėtas knygas adresu:

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lanmora 2 — 6916

:c
:<

:«
:c

Užsakymus siųsti;
|

910 WILLOUGHBY AVĖ.. BROOKLYN 21, N. Y.

GWYNEDD-MERCY JUNIOR COLLEGE, Gwyne<id VaJley. Pa.; 
Sisters of Mercy, Mother Mary Bernard, President; Sister Mary 
Gregory, Dean; 156 Studentą; Tuition >400; Room and Board 
S1.000-S1.200.

NOTRE DAME COLLEGE OF STATEN ISLAMO, Grymes Hill, 
GIbraltar 7-4343; Siirtcn, of Congregatlon of Notre Dame: Mcthcr 
St. Egbert, President: Mother St. Mary Carollne. Dean; 300 Stu
dentą: B. A.. B. S., B. S. in Education. Commerce Degrees; Day, 
Tuition >500; for women only. Fully AccredltaL

LA SALLE ACADEMY. 44 Kast Second St., Nėr York 3, GRam- 
ercy 5-8940; Christian Brothers; Brother A, Charles. F. S. C., Prin
cipal; 800 Studentą; High School; Day; $250,

ST. JOHN’S PREPARATORV SCHOOL, 82 Levis A.ve.. Brooklyn A 
N. Y., GLenmore 2-0700; Vincentinn Fathers: Rev. John T. Nelspn. 
C. M„ Headmaater; 1,200 Studentą; High School: Day; 3300.

DARBININKAS,
Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI-

KAIjAUSK^ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaltj

Catholic Schools and Colleges
ST. LEONARD HIGH SCHOOL, 26 Brevoort PI. Brooklyn 1«. N. Y. 
NEvins 8-9023, Franciscan Brothers; Brother Aęuinas, O— S. F., 
Principal; 390 Students; Commercialį Day: Tuition $300.____________

NURSING HOME

New Yorke paieškomi asmenys
- žukauskai- 

duktė Igno.
Andrinška. Juozas, sūn. Jo-

Sutkus, Jonas ir Sutinenė, 
- Marija.

Terminienė, Marcelė.
Vileišis, Andrius, sūn. Jono, 

g. 1924 m.
Vileiškis, Povilas, sūn. Jono, 

iš Kybartų.
Vitkevičius, Antanas, sūnus 

Antano.
Zasitls, Jokūbas ir Stasys, 

sūn. Jokūbo, iš Stirbių k.,Vie- 
viržėnų vai

žemaitis, Juozas, sūn. Juozo, 
iš Eimantų k., Eržvilko vaL, 
Tauragės, ap^

Žukauskaitė - Andriukaitie
nė, Marijona, duktė Igno.
- Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti: ;

Consulata General of Lithu«-

Guderis - Uderis, Jonas, Au
gustinas, Pranciška ir Petro- 
n^ė.

Hichs - Jonės, Valerija, ^y- 
venųsi Detroit, Mich. 14034 
Trinity St

Jakubėnas, Alfonsas, sūn.
Adomo. ..

Jonės - Hichs, Valerija, gy
venusi Detroit, Mich., 14034
Trinity St. »

Jūrkoms, - Tamošius, ir dvi
Kap- nia 41West 82n<ž St, Neiu

York 24, N. Y.

Lukošauskas, Antanas.
Monkevičius, Boleslovas ir 

Pranas, sūnūs Prano, iš Dro
būkščių k., Varnių vai., Telšių 
ap-

Petraitis, Kazimieras, sūnus

Vaitonio su dr. F. Bochatyr- 
čuku partija, kuri nulėmė Vai- 
toniui 1951 m. Kanados meis
terio titulą.' Vaitonis lošė bal
tais, drc Bohatyrčuk — juo
dais. Karaliaus — Indiška par- Juozo, 
tija.

1. d4 d6 2. c4 2d7 3. 2f3 e5 
4. Žc3 g6 5. e4 Rg7 6. g3 Žh6 
7. Rg2 9-0 8. 0-0 c6 9. hv f6 
10. b3 Žhf7 ll. Re3 Be8 12. 
Kh2 Žf8 13. Vd2 Žfe6 14. d5 
Žec7 15. Žfgl c5 16. 2ge2 Rd7 
17. Babl b6 18. a3 f5 19. b4! 
f4 20. gxf4 Vh4 21. 13 exf4 
22. Rxf4 Re5 23. bxc5 Rxh3 
24. Rxe5 Rxg2-f- 25. Kxg2 
Bxe5 26. f4 (atsargesnis ėji- , 
mas vieton šito buvo Žg3!) 
Bh5 27. Bhl Vg4-|- 28. Žg3 . 
Bxhl 29. Bxhl bxc5 30. Bfl 
Bb8 (juodiems geriau buvo lo
šti Be8) 31. e5! dxe5 32. Žce4 
Žce8 33. fxe5 ir juodi 

dėl 
35. 
37. 
39. 
41.

Popiera, Kazys, sūn. Jono.
Rubinienė, Matilda.
Ruočkus, Juozas, Vincas ir 

Teofilija.
Savickienė - Silickaitė, Ada.
Šimkus, Jonas, g. 1926 m.

Tverų vai., Telšių ap.
Stalmokas, Konstantinas

Mykolas, sūn. Jono.
Subačius, Vincas (William), 

iš Karaivonių k., Kapčiamies-

ir

CATHOLIC SCHOOLS

ANNHURST COLLEGE
Four-year Liberal Arts College 
for women—South Woodstock, 

Conn. B. A. program in languages,
INCLUD1NG LITRUANIAN,
sodai and natūrai Sciences, 

mathematics, business.
Teacher training on secondary 

level. A. A. program in 
secretarial studies.

For Information wnte:

HOUSE KEEPER

5 Day week, Sleep in or out, 

Lynbrook, L. I. Referentes.

Phone Lynbrook 9-5354.

------—y- -
H. W. MALĖ-FEMALE

NURSES-B.N.
Malė or Fenile

Newly orgariized small research 
ward, exclusively. Excellent pay- 

educationally stimuiating, Interest- 
ing and pleasant working condit- 

ions. HO 4-7500. ExL 280. 
Gregdmoor Institute For 

Psychobiologic Studies.
Oueens Village 27, N. Y.

REAL ESTATE

ST. RAYMONDS PARISH
Lynbrook — tfithin 2 blks, 

of St Raymond’s school and 
Church, 4 bedrms., liv. rm., 
din. rm., kitchen; lT/2 baths, 
glass enclosed porch, full bas- 
ement, attic with finished 
room, sreens, storms. $15,500. 
Call LYnbrook 9-8861.

Box 569, 
Putnam, Conn.

R OS A R Y HILL COLLEGE, Į 
4380 Main St., Buffalo 26, N Y.; j 
Circle 3600; Sisters of St.’Francis, 
of Pėnance and Cristian Charity; ' 
Sister M. Angelą, President; Sister i _ 
M. Georgia, Dean of Studies; 388 I 
students. A fully accredited liberal Į 
arts college for day and resident 
students vvhich grants B. A^ B. S. 
and B. M. degrees in the following 
fields of concentratioų: art, Eng. 
lish language and literature, mod- 
ern languages, music, history, soč
iai studies, sociology, mathematics, 
biology, chemistry artd secretarial 
sdence. Hospital afnliation for 
training in X-ray or medical tech- 
nology and medical recbrd librar- 
ianship. Tuition $500; room and 
board $650; for women only.

Beechhurst - Frame stucco 
Ist floor—liv. rm. din. rm., mo- 
dern kitchen, dishwasher, la- 
vatory, porch; 2nd floor — 3 
extra large bdnns., bath, 3rd 
fl. — 2 additional bedrms.: 
beach rights. Near St. Luke’s 
and Holy Cross High School. 
$22,000. Call FLushing 9*8678.

IMMACULATA COLLEGE, Imma- 
culata. Pa.; Malvem 2201; Sisters, 
Servantą of the Immaculate Heart 
of Mary; Sister Anastasia Maria, 
Dean; 600 Studentą; A.B., B.S., 
B.M. Degrees in Pre-Medicine. Pre- 
Law, Liberal Arts. Home Econo- 
mics, Business; Tuition $500; Board 
and Room $800—$900; for women 
only.

HUNT1NGT0N — Large 8 
rm. split with 3 bedrms., rec~ 
reation rm. and 2 kitchens, 
fireplace, waD to vali carpet
ing', 12x19, enclosed porch. 
On Jz4- acre, near Northern 
State Pkwy., Cath. church and 
Parochial school. $24,900. 
HAmilton 7-2113-

CONVALESCENT AND 
RĘST HOME

For EMeriy Paopla 
Excellent care. Good food 

Reasonable rates,
Day and Night Service 
Beautiful Surroundings 

For More Information Phone 
East Hąmpton, L. I. 4-1303

SKK. OR well 
KLDERLY PEOPLE < 

Can be carcd for in nuneš 
home at reasonable rate*. 

Vlsits by prlcsts and stetera 
regularfy. For more 

Information
PImmm MO 6-7749

porch, wall to wall carpeting, 
near Northern State Pkwy, 
Čatholic church and parochial 
school. $17,900. HAmaton 
7-3365.

Home Sites and Acreage on beau- 
uiul mile iong private lake. 

54 feet 3 bedroom ranch. From 
$4990. Shell eonstruetion. 3 Milės

No. 6 Yorktown Heights. Sites 
extra. Drive out — Take Taconic 
State Hlghway exit RL No. 6 left 
to Berger SL, right on Berger SL 

Follow sign.
Taconic Lakęs Estete 

19 Mate 8t^-WH 9-3419 
Whft« Ptates, N. Y.

ST. RAYMONDS PARIŠK
Lynbrook, Charming 7 room 
Colonial. Large living room 
and full sized dining room.

Newly decorated, convenient 
toR. R., shoppiBg and paroch- 

ial schooI. LY^-3565

Skaitykite "Aidus<' 680 Bush- 
wielc Avė. Brooklvn 21 N Y.

75x125 plot Property is fensed te. 
Refrigerato -, trasher, dryerf Fruit 

trees in back yard. 
BRentwood 3-9129.

No Dewn Payment on Momnnent

IONUMENT cozpoeAnoN

Booklet (CN) oo Reųoest

BOAD NEW YORK 67, N. T.

Kingsbridga 7-567S or 5679

RESTAURANTS

Barra’s for Banquets and Weddings
COMPLETELY AIR CONDIHONED

3900 Liberty Avė. UNTos $-6733
Nerth Bergen UNion 3-9739

Consult Banąuer Mgr. & BridaI Consultant Mrs. Barra

VOCATIONS

Brothers of S t. Paul
Esate 15 ar 35 metų, jeigu norite tarnauti Kristui vienuolyne, kvie
čiami stoti pas šv. Povilo brolius. Jie aukojasi skelbti Dievo žodžiui 
spauda, radijo, televizija, scena. Su tuo modemišku apaštalavimu su
jungta malda, darbas, studijos ir poilsis. Broliai neskiriami namų 
ruošos darbam. Rašyti:

Rev. Father Superior, 2187 Victory Blv., Steles Btead 14, N. Y.

BANGA TELEVISION SERVICF
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y 

Tel.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai bei 
vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

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

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai n-fn iki ’

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak

:< 
:< Lietavig Amerikos Piliečių Klubas !

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

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis,

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.



“Good NeWs for Hous^uAd 
Workers”, kurioje namų nio-

NEWY0m
Kapt. inž. Antanas VaMrana*, 
trejus metus dirbęs aviacijoje 
Newfoundlande ir ten gyvenęs 
su visa šeima, iškeltas į Hom- 
stead, Fla. užimti naujas , pa
reigas aviacijos žinyboje. Pra
važiuodamas iš šiaurės į pie
tus, lankėsi Hartforde, Conn., 
pas žmonas ir savo gimines, 
svečiavosi Brooklyne pas savo 
motiną Elzbietą Vaitiekūnienę 
ir seserį Emiliją Bajorienę. 
Kapt A. Vaitiekūnas inžinie
riaus mokslus yra baigęs New 
Yorko universitete.

Vitalis Žukauskas, 
dramos aktorius, vadovauja 
programai Angelų Karalienės 
parapijos metiniame koncerte, 
kuris ruošiamas spalio 6 d., 
sekmadienį, šv. Stanislovo pa
rapijos salėje, Driggs Avė ir 
Newell St., Greenpoint, L. L, 
N. Y.

Pulk. Jonas Švedas,
- -.^sawprių., - kūrėju 

vicepirmininkas, paskirtas at
stovauti savanorių reikalus 
“Kario” redakcijoje. “Karys”.

■■■■y OAt BIHIMK AS

New Yorko rabbi apie Lenkiją ir Lietuvą
Prieš metus laiko Sovietuo- • repatriantų, kurie jam papasa- 

\se lankėsi Amerikos rabinų 
delegacija. Jąi vadovavo rabbi 
David B. HoUander, Amerikos

dentas Tokios delegacijos Ru
sijoje nebuvo nuo 1917 metų, 
šiemet tas pato Hollander jau 
keliauja po Lenkiją^ Iš Varšu
vos jis rašo N. Y. Journal A- 
mericah, ką ten patyrė ir gir
dėjo.

Jis primena, kad
prieš karą Lenkijoje buvo 

33 mik žydų. Dabar jų belikę 
403—,000.

Dalis žydų sugrįžo į Lenki- 
per mėtų ketantį apsidraudi- ją iš Rusijos. Tai dalis tų, ku

rie karui prasidėjus iš Lenki
jos Rusijoje gelbėjosi. Esą žy
dais susirūpinęs labiausiai Go- 
mulka. Sudarydamas repatria
cijos sutartį su Maskva, jis į-, 
dėjo specialų- punktą repatri
juoti ir žydus. Tokiu būdu su
grįžo į Lenkiją apie 12,500 jo 
tautiečių. Jų gera 'dalis nesi- 
buvina Lenkijoje ir nori toliau 
išvykti — į Izraelį.

Tokių repatrijantų lageris 
esąs netoli Breslau. HoUander 
jame pasikalbėjo su daugeliu

kai kurios informacijos. Šiai 
sričiai priklauso visi, kurie 
darbuojasi namuose: virėjai, 
tarnaitės, skalbėjos bei kiti 
šios grupės darbininkai

mui įmoka $50 ar daugiau, 
turi tas pačias teises į senat
vės, šeimos narių arba susižei- 
dimo atveju išmokamas pašal
pas. Jie privalo kiekvienų me-

.savo įmokų pranešimą savo 
District Director of Intemal 
Revenue.

Aukščiau minėta knygelė su 
platesnėmis informacijomis 
nemokamai gaunama Sočiai 
Security įstaigoj, 217 Have- 
meyer St., Brooklyn, N. Y.

ELIZABETHE MIRĖ O. MILUKIENĖ
Neseniai su šiuo pasauliu 

atsiskyrė viena iš senųjų ir 
yra spausdinamas pranciškonų darbščiųjų parapiečių — Ona 

-- - -- s Milukienė (Ivašauskaitė), išgy
venusi 79 m. Prieš trejus me
tus mirė jos vyras Prabas Mi
lukas, žinomojo knygų leidėjo 
kun. A. Miluko pusbrolis.

Velionė gimusi Alytuje, į 
Elizabethą atvyko 1902. čia ji 
sukūrė šeimą ir visą laiką gy
veno. Liūdėti liko duktė Ona, 
sūnūs Juozas ir Jonas ir trys 
sūnaičiai-

A. a. Milukienė buvo gero 
būdo, darbšti, gailestinga, ge
ra katalikė ir susiprattusi lie
tuvė. Priklausė ir dažnai pir
mininkavo tretininkąms, Am
žinojo ir Gyvojo Rožančiaus, 
Maldos Apaštalavimo ir šv. 

Custom buiit at deveiopment Prie- Onos draugijom. Savo gerais 
es 3—5 bedrms., 2 and 3 baths, darbais visiem bUVO Žinoma it 
p!ayr<>om. 2-car garage, % aere . mvlima Tad į j™ laido- 
v/ooded plot In Catholic area. myuma- la<> l J™

tavęs susirinko labai daug

spaustuvėje Brooklyne.

Vincas ir Jadvyga Vyšniai, 
Darbininko skaitytojai Brook
lyne, atostogaudami buvo už
sukę į Atlantic City, N. J., 
kur vyko Amerikos legioninin
kų kongresas ir eisena. Eise
na užtruko 10 valandų. Daly- . 
vavo ir nemažai lietuvių. Bos
tono šv. Petro lietuvių parapi
jos CYO orkestras laimėjo 5 
vietą varžybose, kuriose daly
vavo 80 tokių orkestrų (benų).

REAL ĖST ATE

Glen Cove $27,50®
RAACH KOMES

New IVoods Estates
Directions: North on Glen Cove Žmonių.
Rd. into Glen Cove: right on „ . .
SchoU St., left on Doris Lane. Iškilmingas gedulo 
left on New Wood§ Rd. Phone: ' aukojo jOS giminaitis 
ORiole 6-1228. . , , , .porto klebonas kun. 

lauskas, asistuojamas

DR. W. H. PRICE, John Hop- 
kinj cnivonKeto profesorius, 
sakosi, išradę? skiepus nuo slo
gos. Bandomai su 400 žmonių 
buvę sčkm ngi.

kojo savo pergyvenimus. Rado 
ir tokių, kurie jį buvo matę 
Rusijoje, kai prieš metus jis 
ten važinojost

Jie dabar sakėsi norėję tada 
su juo pakalbėti, bot nedrįsą, 
nes perdaug akių juos sekę.

Iš savo patyrimo Hollander 
susidarė įspūdį, kad dabartinė 
Lenkijos vyriausybė ne tik žy
dų nepersekioja, nepažįsta jo
kio antisemitizmo, bet priešin
gai — jiem padeda ir leidžia 
emigruoti, kuo nepatenkinta 

•yra jau ir Maskva.
Daug blogesnius įspūdžius 

jam pasakojo žydai emigrantai 
apie rusus ir lietuvius. Krem
lius nepalankiai žiūri į žydus 
nuo to laiko, kai jis pradėjo 
remti arabus, kovojančius 
prieš Izraelį.

Ona Milukienė

mišias 
Bridge- 
J. Kaz- 
kun. V.

Karalevičiaus ir tėv. B. Bagdo
no, O. F. M. Tuo pačiu metu 
prie šoninių altorių mišias au
kojo Bayonnės klebonas kun. 
dr. J. Starkus ir tėv. J. Bore- 
vičius, S. J. iš Chicagos. Pres
biterijoj meldėsi kleb. kun. M. 
Kemėžis, prel. Ig. Kelmelis, 
kun. P. Totoraitis, kun. J. Pra- 
gulbickas ir kun. Ch. Buttner. 
Į kapines velionę palydėjo 90 
pilnų mašinų.

Kadangi jos duktė Ona yra 
parapijos choro narė, tai per 
mišias choras giedojo. Priete- 
liai ir pažįstami užprašė per 
100 mišių, o dukters Onos 
darbovietė dar pridėjo grego- 
nnes.

Išnuomojama* kambarys
8407 89 St. Woodhaven
Tel.: Vfrgmia 6-5311

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI f i 
SSSR, LIETUVA, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITUS KRAŠTUS

PABCELS TO BUSSU. INC.
1536 Bedford Are, Broeklyn 16, N. T.

Te). IN 7-7272—7-5465
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai

MUSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY, 7S Secend Ave^ Tel. ORehard 
UETROIT 12, Mich., 116*1 Jo*. Ckmpa* Ave^ TO 
HARTFORD. CONN. 651 Albanv Avenue CHapel 
LOS ANGELES, Callt, 121 So. Vennont Avė, DU 
rniUvELrHiA 23, ra^ 8XZ No. 7U> SL, WA_____
CHICAGO, KL 3741 W. 26 8L, CMesgo 23, IR. CR 7-2126 
NEMARU, N. J, 263 Market SL, Nevarių N. J. MA 2-6937

4- 1546 
t-62M 
7-5164
5- 6556 
3-1747

Velionė ilgus metas slaugė 
ir rūpinosi prieš pora mėnesių 
mirusia Matilda Mikutyte, ku
ri gyveno tuose pat namuose.

Už visus jos gerus darbus 
Dievas teatlygina, o mes jos 
liūdėdami prašome Viešpatį 
suteikti jai amžiną atilsį.

Kaimynas

ŠVEDIŠKO MAISTO 
MĖGĖJAI

geriausiai pavaišmami Grips* 
holme. švediški kotletai su 
pupelėms, švediškas steikas 
su svogūnais ir Kaldolmar 
Med Lingon (tašyti kopūstai 
su mėsa, ryžiais ir uogoms)

Savininkas Sten Jacobsson 
perėmė praeitą rugsėjį ir jau 
daug atsiekė.

Smorgasbord stalas turi 
daug importuotų švediškų de
likatesų. Smorgasborą su de
sertu ir kava $3.00, smorgas
bord prie jūsų pietų — $1.00 
extra.

Gripshdm restoranas yra 
324 E. 57th St Atdaras 7 die
nas savaitėje pietums, koktei
liams ir vakarienei. Sekmadie
niais nuo 1 vai. popiet iki 10 
vai. nakties.

Kai ateisi pietauti, teiraukis

John Krauss, Ine 
11709 Liberty Avtnue 

(Retail Store)

t a
Į Steplicn Bredesjr.š

ADVOKATAS I

37 Sherkfan Avė.
Brooklya Z, N.. N.

Tel, Apdegate 7-7083

t

i

ANORiEN DOUADY, » Pary
žiaus, gavęs stipendiją, atvyko 
studijuoti į Princetcn universitetą. 
Kad jam stipendija buvo r ei Kalin
ga, rodo jo kojos.

tono Romuvos parite rugpjū
čio 11, gryno pelno gavo $447. 
57. Balto skyriaus valdyba vi
siem, prisidėjusiem tą geguži
nę ruošti ir joje dalyvavusiem, 
taria nuoširdų ačiū.

gyvenęs Čhicagoje, atvyko ku
riam laikui į Bostoną redaguo
ti Lietuvių Enciklopedijos XII 
tomo.

ŽINIOS.
a

der repatriantų nusiskundi
mus prieš lietuvius.

Esą masinėse eksterminaci- 
jose žuvę tūkstančiai žydų nuo 
nacių, paskiau nuo lietuvių ir 
ukrainiečių. Tai sakydamas, 
turi galvoje Vilniaus žydus. 
Esą Paneriuose, Vilniaus prie
miesty, tūkstančiai žydų buvo 
nužudyti vokiečių ir lietuvių 
ir ten palaidoti masiniuose 
gnoviuošeTTsliEę'zydai pasirū— 
pino pastatydinti paminklą, 
kuriame jie įrašė rusų ir heb
rajų kalba nukankinimo isto
riją ir kad jie buvo nukankin
ti už tai, kad jie buvo žydai

Esą lietuvių valdžia įsakė 
pašalinti hebrajišką įrašą ir 
nurodymą, jog jie žuvę už tai, 
kad jie žydai. Jie buvo priver
sti įrašyti rusiškai ir lietuviš
kai: "Čia guli fašizmo aukos".

Repatriantai Hollanderiui 
pasakoję, kad kai jie įžengę į 
Rusiją, jie buvo raginami tapti 
Rusijos piliečiais, kitaip galė
jo būti apkaltinti esą šnipai. 
Daugelis iš jų tokiu būdu bu
vę pasiųsti į Sibirą ar kitur į 
sunkiuosius darbus. Jų mirtin
gumas buvęs labai didelis. Li
kę gyvi ir pakliuvę dabar į 
Lenkiją, daugelis svajoja iške
liauti į Izraelį. Jei Gomulkos 
valdžia jiem yra palanki, tai 
repatriavimo “

.daug padeda žydų organizaci- rose rekolekcijose Brocktone, 
jos, kurių yra Lenkijoje dvi. Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
Viena religinė, kuri išlaiko vi- vienuolyne. Rekolekcijas vedė

iš Bostono atvykęs vienuolis 
pasionistas T. Hilirijonas. Iš 
viso dalyvavo rekolekcijose 45 
mergaitės iš N. Anglijos lie
tuviškųjų kolonijų.

Katalikiškose mokyklose
Bostone mokosi pusė visų mo
kinių, kurie lanko pradžios 
mokyklas. Miesto viešose mo
kyklose yra apie 90,000 moki
nių, okatalikų privatinėse — 
44,000. Kadangi miestas priva
tinėm mokyklom paramos ne
duoda, tai galima suprasti, 
kiek jisai iš to sutaupo.

‘'Vyties" rugsėjo numeryje, 
rašoma apie Marijos apsireiš
kimą Šiluvoje, lietuvių kultū- 
rą( A. Maceina), arkivysk. 
Jurgį Matulaitį, Maironį (Vida 
Tautvydaitė - Zubkienė), lietu
vių bendruomenės problemas 
(prel. J. Balkūnas), Vyčių 45 
metų sukaktį ir k. Daug žinių 
iš vyčių veiklos. “Vytį reda
guoja dr. J. Leimonas ir Fe
licija Grendelytė.

Adolfas Klemas, 
gyvenęs Bostone nuo pat at
vykimo iš Vokietijos, kur Ha- 
nau gimnazijoje dėstė fiziką, 
o čia dirbo savo srityje, išsi
kelia gyventi į Virginijos val
stybę.

Bostono sodalių mergaičių 
reikalu jiem nemažas būrys dalyvavo užda-

sas. tradicijas ir vykdo religinį 
auklėjimą. Kita yra žydų kul
tūros draugija, »■ kuri artimai 
bendradarbiauja su komunis
tais.

BOSTON. MĖSS.

BARASEVTČIUS ir SDNW 
FUNEBAL B O M I

25-1W. Broadway 
South Boston. Mass 

JOSEPH BARACEVlCIUf ■
Laidotuvių Direktorių :
TsL ANdr«w Ė-2S90

Pakrikštyta
Šv. Petro parapijos bažny

čioje rugsėjo 14 pakrikštytas 
Albino Jarvis ir Leonoros Gli- 
neckaitės- - Jarvienės sūnus 
Albino ir Petro vardais. Tėvai 
gyvena 160 Sųuantum St., 
Ouincy, Mass.

Rugsėjo 14 moterystės sak
ramentą priėmė Algirdas Ba
nevičius su Elena Vizbaraite 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje Worcester, Mass. 
Vestuvių banketas įvyko tauti
ninkų namuose So. Bostone.

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro par. 

bažnyčioje pamaldų palaidoti:
Gabrielis Pečiulis (rugsėjo 

13) 85 m. Velionis gyveno 100 
G St., So. Boston. Nuliūdime 
paliko seserį ir du sūnus. Pa
laidotas šv. Benedikto kapinė
se.

Andrius Algimantas Jsant^„ MO»^NIšK.V.KOELYčlA L 
varas (rugsėjo 18) 14 m. Ve- . 
lionis gyveno 404 K St., So. { 
Boston. Palaidotas Naujos Kai- L 
varijos kapinėse. >

VA1TIDS
FONIKAI ROM B;

197 Webster Avenne | 
. PRANAS WAITRUS ♦
Laidotuvių Direktorių? | 

ir Balsamuotojae 
Cambridge, Mas*.

NOTARY PUBLIC Į

Nauja moderniška kopinėta Ser- Į 
menims dykai. Aptarnauta Cam- t 
bridge ir Bostono kolonijas te- Į

pa&os ir į kitus miestus.
Reikale Jaukite: Tel. TB S-S4M

NEW YORKAS

TeL EVergreen 7-4335

Stephen A romiški? j
(ARMAKAUSKASI l

Graboriiis-Ralsamnotojas j

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.

Dvasios Vadas 
Kun. Pr. A. Virmauskas 

50 Flaherty Way 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas 
Vincas J. Kudirka
37 Franklin St.
Norwood, Mass.

Te). STagg 2-5043 __ į

Mattheu P. Kalias;
• BIELIAUSKAS) •

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

x Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

/

l
t

Vice Pirmininkai
Vladas Paulauskas 
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.
Finansų Sekretorius

Nell Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva |
G R A B O R IU S ’

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

William J. DrakeJ
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272Iždininkė

Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Labdarybės ir Stipendijų 
Komisija

Kun. Jonas Vaitekūnas 
350 Smith Street 
Providence. R. I. 
Bronė Mičiūnienė

Revizijos Komisija 
Danielius Averka

Teklė Mittehel 
Benediktas Jakutis

ties, nuoširdžiai užjaučiame.

MĖSA 
ir 

DEŠROS

Ponus Eleną ir Stasį Santvaras

ama

•5—27 Mth St.

r9 * f

•BMT Jamaikos linija, Foresl Parkway stotis. > 

, T«L* VI 6*2164

po 6 vai vakaru, nedarbo diebom visą dieną

didžiai liūdinčius dėl mylimo sūnaus ALGIMANTO mir

Lietuvių Enciklopedijos Leidėjas 
ir Redakcija

J. B. SKALIAS- |
ŠALINSKAS ... 

Laidotuvių Direktorius J 
84-62 JAMAICA AVĖ. 1 

(prie Forest Parkway Station) $ 

ta’oodhaven, N. T. 5 
Suteikiam garbingas laidotuves ? 

nemokamai visose 5 

yse: veikia ventiliacija. ?

TeL VIrginia 7-4499

WHIL — 1430 ktiocydes — Medford, Maav.
C Kh-kvt«*n>« nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. .Jei norite ka
]' nors pasveikinti ar pranešti, tat asmeniškai Iduokite ar siuskite
;! vedėjai ANTANIU F. KNEttlVI — UthuiMiian Radio Hmir. » CoC- 
j! toge St, Norwaod.JWaM. Skyriai: LlUraanlan Fonritare C®. — 
]! O. Ivaškai. 328 W. Broarfway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broa<tway. So 
j! Boston. Masa; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., l'am- 
<5 bridge, Masa Telefonai: NOrwood 7-144*; SOotb Boston 8-4*1* ar

S-I94S; Klrktand 7-MSS.

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir'įriti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

Woodhaven 2L N. Y «


