
10 CENTŲXLH NR. 70 Redakcija

kovą dėl

-

ir vengti

VICEADMIBOLAS

lapkričio 
Š. Paulo

lietuviškus
Balso lie

vykdomi 
kurie ar 

pajėgumą 
pridarys

riaus, kuriame buvo ir sateli
tai, į kitą, skyrių?

Tokis miglotumas ir palieka 
susirūpinimą, ar taip skelbia* 
mom mintim nesudarinėjamas

PREZIDENTAS EISENHO- 
\VERIS po golfo partijos gavo 
gėlip ir baigė atostogas-

ANTRADIENIS - TUESDAY SP ALIO

? "'"ei įif!fc B S
i

Amerika niekada nepripažins neteisybių
Amerikos politikos žings- Patvirtina Dulles, tikėdamas, kad padė- 

niai sekami atsidėjus, o kai . iv .
kada ir susirūpinus. Susirūpi- tis pavergtuose kraštuose gali pagerėti 
nimo sukėlė keli paskutiniai —------- • --------------------
žingsniai: didete^merikos ą1* „^^iijugtone, tiek Miunchene, darbą ir daugiau naudotis sa- 
sargumas engnjos byloje, Lietuviškos transliacijos ir vo darbo vaisiais. Tokiose ap-
vienasaliskas kariniu iegu ma- ... . . ..... .. . . . . .i- ... ., i- . J . ... administraciniu atevilgiu per- Imkybėse tautas, jei ir nebus

i kdą skyrių drauge su
progra-ginklavimo srity susiaurinimas; 

Įsakymas Amerikos Balsui duo
ti tik informacijas 
“propagandos”.

Tai palietė ir 
reikalus. Amerikos
tuviška programa sumenkinta 
iki bespalvių žinelių, liek

duržemio jūroje vadas.

3^ SOVIETAI ŠNIPINĖJO 
MANEVRUS

Viduržemio jūroje rugsėjo 
28 baigėsi didieji Nato manev
rai. Jų tikslas buvo patikrinti. 

. kiek sėkmingai galima sukliu
dyti Įsiveržimas i Viduržemio 
jūra pro Dardanelų sąsiaurį. 
Pirmadienį buvo pastebėtas 
nuo Besarabijos pusės atskri
dęs sprausminis lėktuvas di
deliame aukšty viršum Ameri- 
ko amfibinių dalinių. Įsaky
mas ji nušauti nebuvo įvykdy
tas, nes jis suspėjo pasprukti į 
Bulgariją. Buvo pastebėtas 
taip pat nežinomas povandeni
nis laivas. das parašiutininku divizijos, 

kuri tvarko Little Rock.

ermenų, ukrainiečių 
mom.

• Eina žinios, kad 
nauji patvarkymai, 
apkarovs personalo | 
ar kitokiu reformų 
Amarikos Balse Miunchene.

Kielorienas žingsnis tuo su
kelia klausima, kas už jo vra 

——ar tai politikos keitimas?.
Tokiais klausimais 

pinusius pareigūnai 
kad v1'sos reformas 
tik vidaus reikalas, 
siekiama didesnio taupumo ir 
didesnio efektvvumo ir kad 
jos vvkdomos visu nlotu. o ne 
vienai ar kitai tautai. Atkrei
piamas dėmesys ir į valst. sek
retoriaus Dulles straipsnį (For- 
eign Affairs 1957 spalis.) iš 
kurio daroma išvada, kad A- 
merikos politika likusi ta pati.

susirū- 
ramina. 

esančios
kuriuo

savo vyriausybės šeimininkas, 
nebus bent jos vergas. Iki ta 
diena ateis — sako Dulles, — 
mes turime liktis sargyboje.

Priminęs Vengrijos ir Len
kijos sukilimus prieš pavergė
ją, Dulles sako, kad

"Amerikos politika niekad 
nepripažins šitų neteisybių nei 
nepriims Į u kaip galutinių. 
Bet mes siekiam tik taikingais 
būdais laimėti teisingumą". - —

Esą nebūtų nei laisvojo pa
saulio nei pavergtų tautų inte
resas vesti į karą. Bus kovoja
ma diplomatinėm ir kitom tai
kiom priemonėm už tautų lais
ve ir nepriklausomybę. “Kai 
Rusiios lyderiai apsispręs tar
nauti Rusijos interesam ir ne
bus tarptautinio komunizmo 
agentai, jie supras, kad ilgame
tis . Rusijos interesas reikalau
ja laisvo Vokiet^bs susijungi
mo ir satelitu išlaisvinimo’.

rializmas, pakeitęs tarptautinį 
komunizmą ir atleidęs kiek 
varžtus pavergtuose kraštuose, 
jau patenkins Ameriką tiek, 
kad ji nejaustų reikalo liktis 
sargyboje.

1$ NUSKENDUSIO LAIVO 
IŠGELBĖTI ŠEŠI

Nuskendusio rugsėjo 21 vo
kiečiu laivo “Pamir” išgelbėti 
šeši jūrininkai. Jie pasakojo, 
k^d hnrikanas laiva užklupo 
labai ste’ffa ir tuoiau nulaužė

Chochlovą mėgi
no nunuodyti

Dulle? mintyse yra aiškus 
tikėjimas, kad dabartiniai Mas
kvos viešoačiai iš esmės nepa
sikeitė ir kad Amerika turi 
liktis sargyboje. Tarp šio ti
kėjimo ir faktų susidaro ply-

Nikolai. Chochlovas, buvęs

1956 metai — rašo ten Dul
ks— aiškiai parodė, kad nau
ji Maskvos valdovai iš esmės 
neoasikeitė. Gundvmai buvo 
sujungti su grasinimais. Ir 
Dulles .netiki, kad tie. kurie 

tarptautinio šys: viena, faktas,* kad tos šardabar diktuota
komunizmo doktrina ir buvo gvboje liekančios Amerikos 
skelbė liberalizaciia. būtu pa- jėgos elementas ; siaurinamas; 
rirvže iš tos liberalizaciios na- antra, siaurinamas ne visada

Sovietų saugumo karininkas, “Daugiau kaip dešimtį metu 
š. m. rugsėjo 17 Vokietijoje trukę- šaltasis karas patvirti- ‘ 
Frankfurte buvo apnuodytas 

rri. Gelbėjimosi valtyje, kurio- arseniku ir pristatytas Į ligo
je buvo rasti tie penki, iš pra- ninę. Chochlovas buvo nuvy

kęs į Frankfurtą į rusų emi
grantų soUdaristų konferenci
ja. Jis tvirtina, kad tai darbas 
Sovietu agentų, kuriem buvo 
pavesta ji likviduoti, kadangi 
jis nelikvidavo jam įsakyti 
likviduoti rusu emigracijos 
veikėjo Okolovičiaus Frankfur
te. Jis turėjo tai padaryti 1944. 
Bet žmonos įtakoje jis atsisa
kė žudyti ir nuvykęs pas Oko- 
Iftvičių jam prisipažino. Jo 
žmona ir sūnus liko Maskvoje 
ir iš ten dingo, kai tik Sovie
tai patyrė apie Chochlovo pa
sidavimą amerikiečių saugu
mui.

šono per 40 lainsniu. jau ne
buvo galima laikytis, ir buvo 
duotas įsakymas šokti į vande-

džių buvo 10. -Jų akyse laivas 
nuskendo, kai bangos buvo iki 
17 pėdu aukščio. Ju gelbėji
mosi valtis buvo tuoj pat ap
laužyta. Ta pačia naktį du jū
rininkai mirė. Juos paleido Į 
vandenvna. Kiti trvs nuo troš
kulio pamišo ir iššoko iš val
ties i vandeni. Penki liko val
tyje ir po poros dienų blašky
mo pirmadieni buvo surasti. 
Kai juos perkėlė i laivą, pir
mas prašymas buvo — van
dens.

VOKIETIJOJE PROVO
KUOJA INFLIACIJĄ

Vokietiioje Ruhro pramoni
ninkai staiga pakėlė 10% kai
nas plienui. Tai buvo padary
ta prieš Kanclerio Adenauerio 
ir finansų ministerio norus. 
Ryšium su tuo darbininkai 
tuoj pat pareikalavo pakelti 
jiem 10% atlyginimą.

cHarvfj reikiamas išvadas, taupumo sumetimais — nes

no ankstesni mūsų sprendimą 
anr tarptautini komunizmą. 
Jis ir io kontroliuodamos vy- 
riausvbės yra priešiškos mums 
ir viso laisvojo, pasaulio 
riausybėm”.

Tačiau Dulles t;ki. kad 
ateiti laikas, kada tautas, 
bar valdomos tarptautinio 
munizmo. turės 
kurios iš tikrųjų
vom tautom ir savo gyvento
jam daugiau negu tarptauti
nės partijos ambicijom. Bus 
praplėstas dalyvavimas vyriau
sybėje. Bus padidintas įstaty
mu asmeninis saugumas. Bus 
tam tikras minties ir žodžio 
laisvės laipsnis. Ir darbo žmo
nėm bus leista pasirinkti sau

vy-

gali 
da- 
ko- 

vyriausybes,
tarnaus sa-

BOURGES MAUNOURY, Pran- 
c'V’ijcs ministeris pirmininkas, 
>ėdi susirūpinės parlamente, 
svarstant Alžvro reikalus. Vir
šuje — vienas iš parlamento at
stovų.

Prancūzai stengias
Prancūzijos min. pirm. M. 

Bourges - Maunoudy tikisi, 
kad šią., savaitę pasiseks gautL 
parlamento pritarimą Alžiro 
autonomijos projektui. Kitaip 
vyriausybė atsistatydintų.

Vyriausybė betgi turi naujų 
sunkumu su ūkininkais, kurių 
Prancūzijoje yra visas ketvir
tadalis gyventojų. Ūkininkai 
skundžiasi, kad jų produktai 
yra pigesni nei 
miniai; atskirose 
jau suorganizavo

• Prancūzija
kad Italija sutiko duoti ginklų 
Tunisui. Esą iš Tuniso juos 
gaus Alžiras. Italija dabar su
tikimą persvarstinėja.

• Lenkijos komunistu parti
ja rugsėjo 26 uždraudė savo 
nariam pritarti streikam ,ar 
juos organizuoti.

Pirmoji Lietuvos 
architektūrine

paroda Brazilijoj
Spalio 5 Sao Paulyje' Ibira-

. pueros parke, mokslo ir tech
nikos muzėjaus rūmuose atida
roma pirmoji apžvalginė Lie
tuvos architektūros paroda. 
Jos tikslas supažindinti Brazi
lijos visuomenę ir. lietuvių ko
loniją su Lietuvos architektūra 
ir jos istorine raida; tuo pačiu 
priminti ir Lietuvos 
nepriklausomybės.

Pereitais metais 
mėn. su pasisekimu
miesto centrinėje bibliotekoje 
per keturias savaites buvo de
monstruojami šios parodos ti
pingieji pavyzdžiai. ~

Parodos eksponatai bus iš
dėstyti daugiau kaip 120 met
rų ilgįo plote.

Paroda truks iki lapkričio 5. 
Jos organizatorius yra statybos 
inžinierius Mikalojus Ivanaus* 
kas; parodos globėjas konsu
las A. Polišaitis. Yra taip pat 
sudarytas garbės ir mėmėjų 
komitetas.

pramonės ga- 
vietose jie 

streikus.

nepatenkinta.

di rūsčiovo agentas^ 
kapituliavo

Maskvos atstovas Lenkijoje 
P. K. Ponomarenko atšaukia
mas ir išvyksta iš Varšuvos. 
Dvejus metus jis išbuvo Var
šuvoje ir vykdė ten Chruščio
vo valią. Jam galą padarė per 
nai spalio “taikingas” pervers
mas, kuris atvedė į valdžią 
Gomulką. Nuo tada Ponoma
renko ir Maskvai atsidavę Len
kijos komunistai prarado Įta
ką. Dabartinis Ponomarenko 
atšaukimas reiškia, kad Mask
va su tuo jau susigyveno. Po
nomarenko išvykus turės krau
stytis ir kiti rusai, kurie buvo 
atgabenti į Lenkijos Įstaigas.

ACHESONAS VĖL PRABILO 
DĖL AMERIKOS POLITIKOS

Syrijoje padėtis apglostoma
ka bendra turi taupymas su Syrijoje padėti apraminti Arabijos ir Irako karaliai. Jiem 
lietuviško Amerikos Balso sky- ėmėsi patys arabai.
riaus perkėlimu iš vieno sky- savaitę Syrijoje lankėsi Saudi

Pagarsėjusiame mieste jau ramu
Little Rock, Ark., ramu. 

Kareiviai jau visa savaitė sau
goja mokyklą ir į ją einančius 
devynis juodus vaikus. Belie
ka tik atitraukti kariuomenę 

ir apraminti padėtį ateičiai. An
tradienį prezidentas priima 
penkis gubernatorius, kurie 
prašo prezidentą atitraukti iš 
Little Rock kariuomenę.

Gubernatorius Faubus kovos 
nuotaikos dar nepraradęs. Kal
boje per radiją jis pavadino 
Arkansas 
okupuota teritorija".

valstybę "kariškai
Jis dar

planuoja visai uždaryti ginči
jamą mokyklą. Tam pritaria ir 
baltųjų moterų sąjungą, kuri 
reiškė visišką pasitikėjimą sa
vo gubernatoriui. Uždarius mo
kyklą. nebūtų prasmės laikyti 
kariuomenę. Tik kariuomenę 
atitraukus — mano, guberna
torius. galima būtų atidaryti 
mokyklą iš naujo. Bet gal kaip 
privatine. Buvo paleistas spau
doje kaip gubernatoriaus pla
nas — kreiptis net į Jungtines 
Tautas.

Buvęs valst. sekr. Acheso- 
nas rugsėjo 28 demokratų po
litinės priežiūros komitete, ku
riam, jis vadovauja, vertino po
litinę padėti tokiu būdu: gali 
būti didelių ūkinių sunkumų - 
Amerikoje, jos remiamoje Eu
ropoje ir Azijoje: santykius su 
kom. Kinija reikia peržiūrėti, 
ypačiai prekybą, nes Chiang 
Kaishekas neamžinas; nusigin
klavimo projektas, kuri pasiū
lė Sovietai, negali būti labiau 
nepalankūs Amerikai; Ameri
kai gal ne tiek svarbu žinoti 
Sovietu atominis apsiginklavi
mas. kiek jų apsiginklavimas 
smulkesniais ginklais: esą pre
zidentas Eisenhoweris neauk- 
lėjas tautos sutikti blaiviai po
litinius faktus.

Pereitą Syrija pasižadėjo nedaryti to
liau jokių žygių, kurie reikštų 
tolimesni Syrijos artėjimą Į 
Sovietų Sąjungą. Savo ruožtu 
Saudi Arabija pasižadėjo ginti 
Syrijos nepriklausomybę.

Tačiau iš Syrijos pranešama 
ap'.e ten vykstančius karinius 
pasiruošimus.

Apie juos labiausiai aliar
muoja Turkija. Pasienio ke
liuose rengiamos prieštankinės 
kliūtys. Rezistencinei — parti
zaninei armijai, kurios esą ne 
mažiau kaip normalios kariuo
menės, išdalyti ginklai ir šaud
menys. Karinių pratimų apmo
kamos ir moterys. Tik sostinės 
ribose tokių kariniam reikalui 
skirtų moterų esą 15.000.

Amerikos spauda skelbia 
vertinimus iš diplomatinių 
sluoksniu, kad Amerika pada
riusi klaidą, siusdama ginklus 

. Jordanijai. Tai sukėlė arabų į- 
tarimą prieš Vakarus ir subloš
kė pačius arabus draugėn, ir 
tuos, kurie lig šiol ėjo su Va
karais. tiek ir tuos, kurie pa
lankūs Maskvai.

• San Francisco gyventojai 
pasisakė prieš masini skiepiji
mą nuo Azijos influenzos. Jie 
aiškino, kad skiepai padeda tik 
50%. Masiniu būdu skiepijant 
bus pridaryta daugiau ligonių, 
nei tai padarytų pati infhien- 
za. Isteriką už skiepijimą su
kėlusi tik propaganda, kad 
daugiau išpirktų serumo. Pa
tarė nesiduoti skiepijamiem, o 
susirgus geriau gulti į lovą ir 
gydytis kaip nuo paprastos in
fluenzos.

Sovietinės enciklopedijos

10jos.
lio byla pradedama svarstyti 
šį ketvirtadienį.

NEGRAI PAREMS 
RESPUBLIKONUS

Spalvotųjų gyventojų

MASKVOS RECEPTAS 
VAKARAM

• Armija paskelbė, kad nu
mato sumafinti 100.000 vyrų 
iki ateinančiu metų birželio 
30

• Maskvoje prie įėjimo i 
pogrindini traukinį. Kursko 
stoties, buvo Stalino statula. 
Prieš keletą dienų ji visai din
go

Soviotv onciklopedija

Maskvos spauda daug rašo 
apie Amerikos ir Anglijos ūkio 
krizę. Esą artinasi ūkinis ban
krotas. Ragina sumažinti iš- 

. laidas ginklavimuisi, ir tada 
ūkis būsiąs išgelbėtas.

VENGRIJOS KOMUNISTAI 
NORI, KAD JUOS PRASYTŲ

Vengrijos komunistu diplo
matai davė suprasti, kad jeigu 
Amerikos vyriausybė ir Vati- 

. kanas padarytu žygių, tai Ven
grijos komunistinė valdžia ne
darytų kliūčių išvykti iš Veng
rijos kardinolui Mindszentv. 
Lig šiol kardinolas tebėra A- 

1 merikos atstovybėje, kur jis
1 naudojasi azylio teise nuo pe

reitų metų lapkričio.

tei
sėm ginti draugijos teisinis pa 
tarėjas adv. Thurgood Mar- 
shall per televizija aiškino, 
kad nuo šiol negrai rinkikai 
atiduos pirmenybę respubliko
nam. Pilietiniu teisiu srity 
vargiai ka rasi demokratu nu
veikta.. — kalbėjo^ Marshall.

Respublikonuose daroma iš- 
vMa kad 1960 rinkimuose pa
kilo Nisono galimybės pakliūti 
Į prezidentus.

ALŽĮRAS ' IEŠKO DRAUGŲ
ARfro išlaisvinimo fronto . 47 tuomet rašo apie Eisenho- 

delegacija lankėsi 14 pietų werį. kad jis sėkmingai vado-
Amerikos valstybių. Ieško pa- vavęs frontui prieš hitlerinių- 
ramos Alžiro klausimui iškelti kus. Bet apie Eisenhowerio 
Jųhgt. Tautose. Skelbia, kad doktrina viduriniam rytam jau 
pietų. Amerikos valstybės pa- *' atsiliepiama, kad tai ūkinė ir 
remsią ar bent susilaikysią, karinė programa kištis į vidu
jų kelionę finansuoją fondai, rinių rytų vidaus reikalus. 0 
kuriem pinigai einą iš Syrijos, , kad Eisenhoweris buvo apdo- 
Persijos. Egipto, Saudi Arabi- vanotas Maskvos ordinate —vi

sai nutyli.

Svetimos širdies neprisiėmė
Baltimorėjc trys gydytojai 

aarė bandymus su šuns' šir
dim. Narkotizuotam šuniui šir- 
d» išėmė ir ją idėio kitam šu
niui. įdėtoji širdis plakė 68 
minutes, paskiau sustojo. Gy
dytojai aiškino, kad tai natū
ralus organizmo gynimasis nuo 
svetimo kūno. Bandymus to
liau jie darysią su avim. leš- 
kosią tam reikalui avių dvy
nukų.

Popiežiaus susirūpinimas 
Afrika

Pietų Afrikos katalikų kuni
gam kalbėdamas. Pijus XII 
rugsėjo 27 išreiškė savo susi
rūpinimą, kad Afrikos staigus 
kilimas nepadarytų jos komu
nizmo ir bedieviško materia- Apsaugo# sekretorius Wil- 
lizmo auka sonas pasitrauks iš vynausy

„ . i -» u - bes per šias porą savaičių
Kada siųsti kalėdinius 

siuntinius "
Paštas skelbia, kad kalėdi

nius siuntinius, jei norima, 
kad jie prieš Kalėdas nueitų, 
reikia išsiųsti Į Tol. Rytus iki 
spalio 15, į Afriką iki lapkri
čio 1, į artimuosius rytus iki 
lapkričio 1 ir į Europą iki lap
kričio
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Amerikos sostine juodeja
Kiek pasisekė Washingtonui rases jungti

MILIJONINIAI LAIKRAŠČIAI
Iš paskutinių davinių paaiš

kėję tad pasaulyje didžiausią

niame Washingtone Cardozo 
mokykloje yra 1.483 juodi ir 
5 balti. t

BajtMji keliasi į priemies
čius, į Virginijos ir Marylando 
valstybes. r

Keliasi tokia proporcija, 
kad pvz. Virginijos priemies
čiuose iš 63,000 gyventoju 
1930 gyventojų skaičius paki
lo iki dabar 437.000. Juodų 
procentas ten iš • 17 sumažėjo 

maišyti baltą su jucidu, verta 6 Jį ^yklų ten
pažvelgti, kokia to maišymo nėra. Panašiai yra ir Mary-
.ciga pasirodė Washingtone, lando valstybėje, 
kolei jo rezultatai; ar pasisekė 
taip sumaišyti, kad juodas ne~ 
sislartę nuo balto?

USNaVVR informuoja, kad 
dar 1933 VV'ashingtone buvo 
panašios užtvaras tarp balto 
ir juodo kaip lig šiol Little 
Rock ir kitur pietuose. Teat
rai, restoranai, maudymosi 
baseinai, žaidimo aikštės buvo 
atskiros. Ir viešosios mokyk-

^ loš’buvortaip pat atskiros. Ta
da Washingtone buvo gyven
tojų 70% baltų ir 30'7 juodų. 
Viešosiose mokyklose mokinių 
du trečdaliai buvo baltų, ir 
trečdalis juodų, 
nautojų buvo 93% 
3% juodų.

Kai vyriausybė. 
1935. ėmė naikinti 
tarp baltų ir juodų, 
bendrus teatrus, 
parkus, maudymosi baseinus,

- per dvidešimtį metu nepasi
sekė sulieti draugėn balto ir 
juodo. Pastebimas kitas reiški
nys: juodas veržiasi pirmyn ir 
išsiplečia, baltas traukiasi at-

Littie Rodc yra vienas iš A- 
merikos mažųjų miestų, kurie 
išgarsėjo labiau už didžiosios 
Amerikos sostinę. ' Balto ir 
juodo maišymas tame mieste
ly davė tokią nemalonaus kva
po reakciją, dėl kurios prašne
ko visas pasaulis daugiau nei 
apie Washingtoną, nors jame 
juodas ir baltas maišomas jau 
vos ne 25 metai. \

Kai Little Rodc pradedama

Stebinčios akys nukrypsta, 
ką daro vyriausybės žmonės 

su savo vaikais.
Eisenhowei>o anūkai mokosi 

privačiose mokyklose, nors 
ten yra ir viešosios. Viceprezi
dento Nixono duktė lanko vie
šą mokyklą, kurioje yra visi 
balti. Teisingumo sekretorius 
Brovvnell savo vaikus siunčia į 
privatinę mokyklą. Naujasis 
apsaugos sekretorius McEnroy

buvo baltų.
Valdžios tar- 

baltų ir

labiausiai 
užtvaras 

legalizavo 
restoranus.

Dabar viešuose parkuose 
Washingtono mieste vyrauja 
juodieji; miesto maudymos 
baseinuose baltieji retai rodo
si. .£;!

Gyventojų skaičius santy
kis taip pat . pasikeitė. Dabar 
juodų jau yra 43.2%: apskai
čiuojama. kad 1960 bus 46. 
Gcr. Tik nuo 1950 m. Wa- 
shingtone juodų priaugo 95.- 
000: pusė jų atitekėjo iš kitų 
Amerikos valstybių. Tuo tar
pu baltu skaičius per tą pati 
laiką sumažėjo 73.000. Tas 
juodų didėjimo, baltu mažėji
mo procesas tebeina.

Keičiasi baltų ir juodų reikš
mė valdžios aparate. Iš keturių 
valdžios tarnautojų pačiame 
AVashingtone jau yra vienas 
juodas, o'prieš 25 metus vie-

. WOODROW W. MANN. mayo- 
ras Little Rock. Ark., nedide- 

4 lio miestelio — kupsto, kuris 
verčia didelį vežirhą.

savo dukterį leidžia į privati
nę mokyklą. Žemės ūkio sek
retorius Benson gavo leidimą 
savo sūnų perkelti iš viešosios 
mokyklos, kur yra daug juodų, 
į kita, kur juodų keli.

Nurodoma, kad tas skirtu
mas mokyklose grindžiamas 
ne rasine neapykanta, 

pastebėta per tuos 
metus, kad sumaišius 
lygis labai kritęs.

Sostinės judėjimo 
bėgimo procesas kelia galvo
sūkius ir pačiam miestui. Pir
miausia, balsavimo klausimas. 
Prezidentas pravedė šiemet į- 
statymą. kad visiem būtų už
tikrinta balsavimo teisė. To
kiu atveju tos teisės norės ir 
sostinė. O lig šiol veikia įsta
tymas. kad sostinėje miesto . 
pareigūnus skiria valstybės 
prezidentas. Jei būtų renkami, 
tikras dalykas, kad juodas blo
kas visur laimėtų. Bet juodi 
reiškia savo didėjančius rei- 
kalavimus.' kad jie būtų gau
siau atstovaujami policijoje^ 
gaisrininkuose ir kitose miesto 
ar valdžios apmokamose tar
nybose. Ir tas reikalavimas tik 
stiprės.

Antras klausimas — tai 
miesto pajamų klausimas. Iš 
sostinės bėga į priemiesčius 
kaip tik turtingesnis elemen
tas. kuris turi daugiau pajamų, 
taigi ir mokesčių už jas turi 
daugiau mokėti.

Į sostinę plūsta neturtingas 
elementas, kuris miestui paja
mų neduoda.

O greičiau padidina miestui 
išlaidas, kai didėja šelpiamųjų 
žmonių ..skaičius. t

Teisėtas ir teisingas gyven
tojų teisių sulyginimas dar 
nedavė sostinei per tiek metų 
tokios padėties^ kad. baltas ir 
juodas nejaustų šitos įskirtin- 
gos spalvos. NL

Bet
dvejis 

mokslo

ir baltų

MYRNA HANSEN prašo dėmesio spaudos savaitei, kurt'prasi
deda spalio 1 ir baig asi spalio 8.

nas iš 33.
Dar didesnis skirtumas mo

kyklose. Viešose mokyklose 
70cr mokinių yra juodi, tik 
33" yra balti.

Baltu mokinių skaičius ėmė
mažėti ypačiai po 1954—55, 
kada buvo Įvesta privalomas 
bendras mokymas.

Tai nėra ženklas, kad balti 
vaiku- neleidžia mokytis. Tai 
reiškia, kad jie iš viešųjų mo
kyklų labiau perėjo i privati
nes ar išsikėlė iš VVashingtono 
i priemiesčius.

Mokyklose praktiškai susi
darė taip, kad vienose aukš
tesniosiose mokyklose (higb 
schooh labiau susitelkė balti, 
kitose juodi. Pvz. šiauriniame 
vakariniame \Vashingtone Wil 
šono mokykloje yra 1269 balti 
ir 7 juodi; centriniame šiauri-

be kitų įprastų žymenų, turi 
mirties atvaizdą. Londoniškis 
Daily Tėlegraph pridėjo pa
stabą: “šveicarai nepasižymi 
linksmumu nei lėkštumu, bet 
čia bus jau kas nors perdėta. 
Kaip sau norite, bet kišti ki
tam po nosim pinigą su mirti
mi, greit nusibos ir patiem 
šveicaram.” Kažin, ar taip 
bus? Turbūt, lig šiol dar ne
atsirado nei vieno šveicaro, 

amerikiečių Daily kuris dėl mirties baimės nusi
gręžtų nuo 1000 frankų.

Ilgiausias ir trumpiausias
Amerikiečių knygų leidėjas 

Walter Blumenthal savo atsi
minimuose giriasi turėjęs gar
bės išleisti ilgiausią ir trum
piausią dramos veikalą. Ilgiau
sia buvusi 21 akto drama 
“Kautynės Ispanijoj”, fl> trum- _ 
piausia — komedija “Pabėgė
lis”, parašyta Tristano Ber- 
nard. Štai visas veikalas:

Pabėgėlis: — Kas tu bebū
tum, pasigailėk vargšo gaudo
mo žmogaus. Už mano galvą 
paskirtas didelis atlyginimas.

Ūkininkas: — Sakyk atvirai, 
kiek paskirta?

• Nato, baigęs manevrus 
Atlante; r3abar"pf^ės""kitiis 
manevrus Viduržemio jūroje, 
kur demonstruos Viduržemio 

Jjendruomenės jūros apsaugą nuo įsiveržimo

ma S milijonai- Toliau iš eilės 
seka po puspenkto milijono 
anglų Daily Mirror ir japonų 
Asahi. Kiti milijoniniai yra 
anglų Daily Express — 4,200,- 
000, rusų Pravda — 4,000,000, 
Vak. Vokietijos Bild — 2,400, 
000, anglų Daily Mail — 2,- 
200,000, 
News — 2,100,000, anglų Dai
ly Herald — 1,500,000, pran
cūzų Franąe - Soir — 1,200,- 
000 ir paskutinėj vietoj Chica- 
go Tribūne — 1,000,000.

Pinigas su mirtim
Šveicarija pakeitė kai 

.jiuos banknotus. Spausdinimą 
pavedė anglams^ Tūkstantinė.

ku-

BALSAI LIETUVIŲ BENDRUOMENES REIKALAIS 
o ne “konstitucijų” keitimo, 
kad galėtum vėl organizuotis.

Rūpestis apie pinigus
T. Žiburiuose rugsėjo 19 d. 

P. Lelis kalba apie Kanados 
lietuvių bendruomenę ir palie-

Drauge rugsėjo 26 paskelb
tas atviras laiškas, pasirašytas 
Vytauto Kutkaus iš Detroito— 
“Pasaulio lietuvių bendruome
nės seimo reikalu”.. Jame pa- 
sisakoma dėl atstovų rinkimo į

SPAUDA

taryba, kuri bus išrinkta atei
nantį pavasarį.

Kad nebūtų žmonėm daug 
ta seimą. Esą laikinoji to sei- • baląąvimu^ siūlo ntstovų į sei

mą rinkimą sujungti su naujos 
tarybos rinkimais ir pačius ta
rybos rinkimus atkelti į sausio 
vasario mėn. Laiško gale ragi
na Amerikos bendruomenes ir 
asmenis tą jo siūlymą paremti 
ir laiškais veikti bendruome
nės vadovybę.

Motyvai — būsią demokra- 
tiškiau ir labiau pasiseksią 
pritraukti prie bendruomenės.

Neabejojant laiško nuošir
džiu susirūpinimu bendruome
nės reikalais, tenka betgi su
abejoti, ar ne perdaug dėme
sio kreipiama į koncertantų 
kėdžių sustumdymą — seimo 
dalyvių organizavimą, peror
ganizavimą, užuot rūpinusis 
pačiu to būsimo “koncerto” — 
seimo “turiniu ir jo atlikimu 
žmonės bendruomenės gyve
nime pirmiausia ieško darbų.

taip daryti, 
numato.

siūlo kitokį 
būdą. Bent

mo konstitucija numato, jog 
“PLB seimo atstovai renka

mi kiekvieno krašto LB tary
bos posėdy slaptu balsavimu 
paprasta balsu dauguma’'.

Esą ir Amerikos bendruo
menės taryba savo, posėdy 
Chicagoje nutarė 
kaip konstitucija

Autorius betgi 
atstovų rinkimo
Amerikoje. Būtent:

atstovus i seimą turėtų rink
ti visi bendruomenės nariai 
tiesioginiu slaptu balsavimu.

Kiekvienos apygardos, o jų 
yra 8. po du kandidatu, gavu
siu daugiausia balsų, būtų at 
stovai i seimą. Tai 16 žmonių. 
Kiti 20 turėtų būti likusieji 
daugiausia balsų gavę, nesvar
bu kurioj^.apygardoje. Ir dar 
5 atstovus* parinktų naujoji

pat praktinio veikimo sričių— 
pinigus. Jis apgailestauja, kad 
neskelbiamos Į ' __ __ ___ ______ ________
piniginės apyskaitos. Apgai- įro" Dardanelus.

Baigtas politechnikumo 
bendrabutis

Šalia politechnikumo, kuris 
yra Kaune Mickevičiaus gat
vėj, pastatytas didelis pasta
tas — studentų bendrabutis.

lestauja taip pat, kad kai ka- 
“nereika- 
— tokiai 
ženklelio 
ir pan.

da leidžiami pinigai 
lingai butaforijai” 
kaip bendruomenės 
konkursas, dovanos
Primena Toronto 1954 suruoš
tos Lietuvių Dienos pavyzdį. 
Tada buvo gauta apie 8,000 
dol. pajamų. Bet iš jų nei mo
kyklai nei kitiem kultūriniam 
reikalam nieko nebuvo paskir-

Pinigų organizavimo ir jų 
mokėjimo tiksliai paskirstyti
pavyzdžiu laikomas Hamilto
nas. Jis visada turis tiek pi
nigų. kiek bendruomenei rei
kia. Jo posėdžiuose dažnai 
svarstomas konkretus pinigų 
organizavimo būdas, ir dėl to 
mokyklų reikalam per metusKRŪVA PINIGŲ GULI BANKE, BET KARALIUS NEMOKA DĖŽES ATIDARYTI gaKjr 

. . .... 2000 dol.
Prieš 12 metų iš visų pra- kito, kaip tik gerai pagyventi, 

vytų ar pabėgusių karalių tur
tingiausiu buvo laikomas Ju
goslavijos ekskaralius Petras 
Karageorgevičius. Jam dar te
ėjusiam 11-tus metus, atiteko 
sostas 1934 po tėvo Aleksand
ro. kuris anarchisto Vlado čer- 
nosemskio buvo nušautas Mar- 
silijoj.

Nužudytasis karalius Alek
sandras buvo mėgiamas serbų, 
bet nekenčiamas kitų tautelių, 
sudariusių mozaikinę Jugosla
viją, kaip kroatų, dalmatų. 
slovėnų. Vaikas karalius, už 
rankos laikomas dėdės kuni
gaikščio — regento Pauliaus.

vargais negalais soste išsi
laikė ligi 1941 pavasario.

Tada jis, apsirūpinęs juodai 
dienai pinigais, atsirado Ix>n- 
done. Turėjo 18 metų, buvo 
gražus ir turėjo pinigo. Anglai 
pasiūlė karaliui: girdi, pritik
tų pakariauti jų eilėse. Tai la
biau pririštų žmones prie jo 
asmens. Sis paklausė ir įstojo 
i RAF — karališkąsias oro pa
jėgas. Karui pasibaigus. Jugo 
slavijos žmones ne tik nepri
sirišu prie savo karaliaus, bet 
Titui atėjus, ji visiškai nusodi
no nuo sosto.

Dabar karaliui neliko rrieko

Na. ir gyveno jisai.' Pinigėlius 
švaistė saujom, o greitai atsi
rado ir padėjėja — graikų ka
rališkoji princesė Aleksandra, 
kurią vedė 1944. Toji buvo 
dar išlaidesnė.

Pasakiškas sumas praleido 
drabužiams ir kitiems niek
niekiams.

Pinigam einant prie galo, 
vyras ėmė truputėli rūpintis, 
bet ne žmona. Petras, nebega
lėdamas kitaip suktis, 
pasitraukęs nuo
nieko negelbėjo. Aleksandra 
už “tuščius" čekius prisikrovė 
savo vilą Paryžiuje didžiau 
šiom brangenybėm. kurias 
antstolis turėjo sekvestruoti

Petrui tokios gėdos jau bu
vo per daug, ir jis pareiškė 
norą skirtis. To užteko Alek
sandrai. Ji moterišku jautru- Dabartiniu melu Petras su

buvo
žmonos. Tai

JikIKHOlA
IRESTAURANT

324 East 571 h Street, N. Y.
Finest Swedish

Sinorgasbord
LUNCHEON*

OPEN
EVERY DAY

VESTUVIŲ albumai (mažas iš 36 nuotraukų 
5 x 6 inč dydžio 40 dol.. didelis 36 mięlraukos.8x 10 
inč. dydžio 60 dol.: abu tik 85 dol i. .PORTRETAI. VAI 
KU nuotraukos ir kiti, foto darbai af liekami greit, gerai ir 
pigiau ori kitur. • • • .

•5—27 88tb Sf. Woodhąven 21. N. Y

•BMT Jamaikos hnija, Forest Parkway stotis.»
ToL- VI 6-2164

mu parašė vyrui atsisveikini- Aleksandra ir vienu kūdikiu 
mo laiškutį, prisipažindama jį gyvena Cannes, Prancūzijoj.

šiaip taip stumiasi, bet nesle- Ž x w -r*
pia savo vargo, o jei ir nore- V 11MO112S IVlCCiZlH^OS L/iCtllVOil 
tų slėpti, tai kaimynai mato, ? v
kad kasdien pasirodo gatvėse t IJETI VOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. Ž 
be karališkosios didybės ir la- | UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE! i 
bai kukliais drabužiais. p;isiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustom X

Kaip Petrą moteris savo is- 4>
laidumu pastūmėjo L vargą. ? 
taip ji dabar tikisi kiek padėti « 
savo plunksna. Aleksandra pa- 
rašė knygą

'Dėl meilės savo karaliui'', 
kurią viena prancūzų leidyk- 

la išleido. Autorė knygoje at* t 
virai išsipasakoja 
Petrui, nuoširdžiai 
das ir tuštybes, 
kone prie tragedijos. Karališ
koji pora į knygą sudeda ne
maža vilčių. Jei ji eis. tai iš 
autoriaus teisių susidarys bent 
žiupsnelis pinigo.

O to pinigo jis turi ištikrųjų 
krūvas, tik visa bėda, kad 

šavo pinigo nemoka paimti. 
Jo tėvas Aleksandras, sėdė- 

sėdįs ant 
degančiu žarijų. Nepasitikėjo 
patvarumu savo valstybės, su
lopytos iš Įvairių tautų. Nu
jautė. kad gali tekti jam pa
čiam ar jo vaikam nešdintis 
nuo sosto. Dėl viso pikto susi
tarė su šveicarų Crėdit Suissc 
banku ir padėjo 500.000 ang
lų sterlingų bevardžiu titulu 
su pastaba, kad pinigai gali 
būti paimti bej kada tokio as
mens. kuris ^inos saugumo 
dsfržės kombinaciją ir mokės 
jiats atsidaryti?"

Karalius Aleksandras pa
slapties niekam- nebuvo paša; 
kęs. o staigi jei mirtis paslaptį 
dar labiau užthrnė. Šveicaru 
bankas kombinaciją žino. bet. 
žinoma savo gerui, 
kam neišduoda.

mylinti, ir
mėgino piautis ranku venas.
Įvykis tragiškai nuskambėjo 

per viso pasaulio laikraščius, 
bet kartu atnešė irstančiai 
šeimai susitaikymą.

Dabar abu pamatė, kad rei
kia pradėti gyventi taip, kaip 
gyvena eiliniai žmonės. Petras 
ieškojo sau tinkamo darbo. 
Tarp pasiūlymų buvo visokių: 
savo fotografijom reklamuoti 
menkaverčius produktus, pasi
rodyti cirke, priminėti sve
čius viešbuty ir... net vairuoti 
kontrobandihinkų laivelį,

— Jokio padoraus darbo aš 
nebijau. — prisipažįsta eks
karalius. bet visa bėda, kad

niekas manęs nemokė dirb-

Prancūzijoj.

savo meilę . 
apgaili klai 
privedąs ias

B.

' Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE!
Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Ww-rt-viin>w atlaikas yra rnaž'-snišs- nraru v.ž * pasiūtas sukneles -į* 

Vilnones nisdžiair ,s iš ritinių ir atlaikas paši-mi prieinamūvosjęsn kainom 
visam jums siūlo 3 stambios krautuvės

C RFfKRKTFIN Ine 118-125-130 ORUHARD ST.. Ž
O. DLul\LHJI Lin, lalL.r ccr. Delancey. NYC- (JJJ 5-4525 "į

sni:

b'nkiškrn ir ukrairi-!i.4ka»Bcckcnytvijso kratituv,".**- k->l b-iina rr.siSk.-u. I.-nkisfcū ir unrairi- !:?kai Jg
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS *L 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO Ą
Atsineškite ši -keikimą. kuris -.g«'. įvertintas *#

SIUNTINIAMS | LIETUVĄ!
rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
švarkams, moterų eilutėms, suknelėms be; švarkams.
tos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

Mvholcsaiel kainomis.

po 6 vai vakaru, nedarbo dienom visą dieną

jos nie- 
Pats Petras, 

kiti artimieji giminaičiai ir 
dvariškiai jau nekartą dėžę 
klibino, bet nieko iš to neišė-

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street, Elizabeth, N. I.
PRIE CITY

i .ATDARAS KETVIRTA DIENI A t? IKI VA!. VAKARO
i Musu kainos vyru drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę* 
Ė.....—.....

it*

BANGA TELEVISION SERVICE ®
340 Ridgewood Avė., Breoklyn 8, N. Y. 

Tėl.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami
VOKISKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai bei 

vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA
• TELEVIZIJA
• AM—FMRADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRl ŠIO TECHNIKO, f/į
PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE flTj

DARBO VALANDOS; KASDIEN nuo 9 vai rvto iki 7 v v & 
* pirmadieniais nuo 9 vai ryto iki 6 vai, vak. į?

EKSKARALIUS Petras su žmona Aleksandra ir 10 mėty sunumi.
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PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metame -------- .— SS-

UManyje
S3.S0 dė, kad jie niekur savo sieno

mis nebuvo patenkinti, ir jų 
kaimynai lenkais nebuvo pa
tenkinti. Nėra nė dabar apsi-

Ši savaitė yra spaudos
Paneigę turi ir skaitytojas— 

Viena jo pareiga atsiminti, kad 
lietuviška spauda tebėra idė
jinė, ne komercinė. Jos leidė- 

skirta tik specialiau prisiminti jai kapitalų iš spaudos ne- 
krauja. Prenumeratos kaina 
yra pigi Komerciniai skelbi
mai, kuriais išsilaiko ameriki
nė spauda, lietuviškoje spau
doje yra arba negausi arba la
bai pigūs. Leidėjai turi ieško
ti pašalinės paramos, kad ga
lėtų laikrašti ar knygas išleis
ti. Tad skaitytojo laiku sumo
kėta prenumerata yra gyvybi-

tos spaudai. Tai nereiškia, 
kad kitu metų laiku spauda 
nėra svarbu, ši savaitė yra

Lonldja nėra turėjusi pasto
vesnių šienų nuo Kazimiero 
Didžiojo laikų — XIV amžiaus. 
Nors tasai karalius, Lietuvos 
kunigaikščio Gedimine žen- raminimo, net po didelių 
tas, ir vadinamas Didžiuoju, tastrofų ir didelių sienos' 

i stumdymų.

SOVIETAI STUMIA 
1 VAKARUS

Aptsiraminimo iš tikrųjų

tvirčiau su Maskva ir kelianti

savas pareigas spaudos reika
lu.

Pareigu *ur* leidėjas. Tiek 
laikraščio,, tiek knygos leidė
jas. Jo pareiga išleisti į rinką 
tik tokį leidinį, kuris pateisin
tų savo pasirodymą. Tą parei
ga yra opi ypačiai dabartinėje 
padėtyje, kada reikia lietuvį 
skaitytoją aprūpinti ir pačiom 

™ būtiniausiom knygom, ne tik

bet Lenkijai jisai pasitarnavo 
nedidele savo politika, kai 
užleido vokiečiam Baltijos pa
marį apvildamas ir .lietuvius, 
su kuriais buvo sutaręs kartu 
gintis. Kazimieras savo politi- negali būti, kol sovietai dik- 
ką pasuko į rytus ir pietus — 
į Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės apimtas sritis. Su
sivaržė su lietuviais dėl rusiš
kų žemių, kur buvo mažesnis 
spaudimas, o vakaruose, kur 
stipriau 
traukėsi, 
trauktis 
siaurėjo iki visiško Lenkijos kišama dideliu kyliu į vakarus

— i vokiečių žemes. Lenkijos 
nelaimė yra ta, kad daugumos 
laikų--teritoriniai siekimai su
tampa su Maskvos varomu

spaudė vokiečiai, 
Kai paskui teko 
ir iš rytų, sienos

ir

tuoja ne tiktai sienas, bet ir 
savo tvarką. Klausimas iš tik- 

- rųjų'statomas ne prie sienų, - 
o prie pačios tautų gerklės: 
būti ar žūti, ir jisai bus spren
džiamas greičiausiai dar viena 
pasauline katastrofa. Vis dėlto 
į ją einama per sienas, ir šiam 
tikslui Lenkija pirmutinė iš-

padalinimo. Padalinimai už
griebė ir Lietuvą, surištą su 
Lenkija unija. Abi valstybės 
žlugo. Kai po pirmojo Didžio-

stiprėjančios Vokietijos. ,

VOKIEČIAI TELKIA 
ARGUMENTUS .

Vokiečiai norėtų, kad lenkai 
bent laisvame pasaulyje ne
reikštų savo teisių į žemes iki 
Oderio - Neisses upės. Bet. iš 
lenkų pusės to. nesulaukiama, 
išskyrus vieno kito blaivesnį 
ir taikesnį pasisakymą. Prie
šingai, išleidžiama nemažai 
brošiūrų įvairiomis kalbomis 
ir įrodinėjama, kad Oderio - 
Neisses siena yra teisinga, 
nors ir bolševikų užrėžta, ^ie
na teisinama istoriniais, kal
biniais ir ūkiniais argumen- 

„ tais. Vokiečiai išstato savo ar
gumentaciją. Jos pavyzdžiu 
geriausiai gali eiti kongres- 
mano B. Carroll Reece kalba, 
pasakyta Atstovų Rūmuose 
gegužės 16 prieš paskutinį pa-

tai periodine spauda.
Pareigu turi redaktoriai... 

Jie gali pasidžiaugti, kad da
bartinė lietuvių spauda Ame
rikoje yra padariusi didelės 
pažangos. Ir spaudos techni
kos ir visuomeninio padoru
mo atžvilgiu. Amerikoje jie 
turi pagrindo džiaugtis spau
dai brangiausiu turtu — neri
bota laisve.

Tačiau redaktoriai turi pa
reigą tos laisvęs nepiktnaudo- 
ti. Jos ribas griežtai buvo nu
sakęs politikas ir laikraštinin
kas redaktorius Franklinas: 
“Jei spaudos laisve mes su
prantame tik laisvę svarstyti 
viešųjų priemonių ir politinės 
opinijos tinkamumą, tai nau
dokimės ja, kiek tik patinka; 
bet jei tai reiškia laisvę Įžei
dinėti. šmeižti ir gandus sklei
sti apie kitus, tai aš atsiriboju 
nuo tokios spaudos laisvės, 
net jei kada nors mūsų Įsta
tymų leidėjam patiktu Įstaty
mą tokia prasme pakeisti, ir 
aš pilnai pritarsiu iškeisti lai
svę kitiem kolioti Į privilegiją 
nebūti kitų koliojamam”.

Lietuvio redaktoriaus dar 
papildoma šiuo metu -— susi
laikyti nuo savo žodžio ir su
laikyti svetimus žodžius, ku
riais galėtų pasinaudoti Lietu
vos priešas.

Antra pareiga — suprasti, 
kad laikraštis tarnauja ne vie
nam skaitytojui. Tad ne visi 
laikraščio raštai gali pritikti 
ir patikti kiekvienam ir vi
siem kartu.

Trečia pareiga — įprasti ir 
susigyventi su mintim, kad 
skaitytojas yra laikraščio dali
ninkas. Jo paties žodis laukia
mas laikraštyje kaip atsiliepi
mas į keliamus klausimus. Jo 
žodis yra laukiamas apie laik
raštį jo kaimynui, kuris dar 
laikraščio neskaito. Jei jis yra 
orgahizacijos narys, ten lau
kiama jo iniciatyva pasitikrin
ti, ar organizacija turi žmogų, 
k^ps tuojau laikrašti painfor
muotų apie organizacijos gy
venimo naujienas.

Šiais laikais asmuo ir orga
nizacija turi pasinaudoti spau
da. Šiem laikam labiau nei 
anksčiau tinka laikraštininko 
Anglijos min. pirmininko Dis- 
raeli žodis: ‘Spauda yra ne 
tik laisva, bet ir galinga. Toji 
galybė tai mūsų pačių. Ja gali 
žmogus labiausiai didžiuotis. 
Ji nebuvo padovanota mum 
monarchų. Ji nebuvo laimėta 
mum aristokratų; ji kilo iš vi
suomenės ir su nemariu gaiva
liškumu ji visada veikė visuo
menės naudai”.

jįjt karo abi vėl pakilo, tarp 
jų neatsistojo nei teisinga, nei 
pastovi siena. Nebuvo Lenki
jai teritorinio pastovumo nei 
vakaruose, kur vokiečiai jau
tėsi Įrėžti Dancigo koridoriaus, 
nei rytuose, kur siena su So
vietų Sąjunga buvo visai atsi
tiktinė: ji kirto pusiau gudus 
ir ukrainiečius. Kai lenkai dar 
atpiovė čekam Tiesiną, pasiro-

pleištu. Susidaro tokia padėtis, 
jog nei bėgti nei rėkti. Lenkai 
bėgtų nuo Maskvos kiek gali
ma toliau, — ir šiek tiek 
stengiasi tai daryti, — bet su 
Maskva reikia kartu rėkti ir 
laikytis Oderio - Neisess lini
jos. Nedaug atsiranda lenkų, 
kurie laikinę vakarinę sieną, 
laiko savo tautos nelaime. Iš 

tikrųjų, ji yra nelaimė, rišanti

simatymą kanclerio dr.. K. 
Adenauerio su prez. D. Eisen- 
howeriu. Kalba tam ir pasaky
ta, kad nuteiktų JAV politikus, 
kaip vokiečių atžvilgiu laiky
tis. Tos kalbos forma ir turi
nys rodo, kad ji buvo paruoš
ta labai kruopščių patarėjų, 
kurie žino gerai visus rytinės 
Europos sienų ir gyventojų 
pasikeitimus, politikų pasisa
kymus, sutartis, tarptautinės

teisės principus, dekliaraci- 
jas, ir iš jų išrankiąja visa, 
kas tik paremia vokiečių tei
ses, o paneigia lenkų. Kitaip 
tos kalbos negalima vertinti, 
kaip pasiruošimu jau iš anksto 
bet kokiem busimiem, sprendi
mam. Ta kalba, be to, išleista 
kaip Kongreso leidinys, kad ir 
ne vyriausybės lėšom.

DIDŽIOJI TRAGEDIJA 
ISTORIJOJE

Kongresmanas Carroll Ree
ce iš Tennessee rytų’ Vokieti
jos okupaciją ir jos padalini
mą tarp Sovietų Rusijos ir ko
munistinės Lenkijos pristato, 
kaų> “didžiausią istorijoje tra
gediją, įvykusią vienoje Euro
pos dalyje, mums patiems 
matant ir su mūsų žinia”. Tra
gedija yra ta, kad iš 16 mili
jonų vokiečių į rytus nuo Ode
rio - Neisses linijos ir viduri
nės Europos , daugiau kaip 3 
milijonai išžudyta ir nesuskai
tomi skaičiai išvežta vergų 
darbui. Iš rusų ir lenkų užim
tų sričių, neįskaitant komu
nistinės rytų Vokietijos, 10 su 
puse milijono žmonių ištremta 
iš žemių, kuriose jie gyveno 
nuo neatmenamų laikų. Iš jų 
7 milijonai pasiekė vakarų Vo
kietiją. Apie 3 su puse milijo
nų dar ištremta iš Čekoslova
kijos ir apie 1 mil. iš tikrosios 
Lenkijos. Gi jei “pori užmušti 
žmogui sielą, atimki jam gim
tąją žemę”. Kongresmanas tai 
vadina senųjų laikų atgimusiu 
barbarizmu, mūsų laikais pra
mintu genocidu, kuri esą 
“mes patys pakenčiamė”. Kam 
visi tie trėmimai ir žudynės?

ATGAUTA AR PAGROBTA?
Rusai skelbiasi, kad rytinė 

ir vakarinė Europa apvalyta 
nuo “naciško elemento”. Len
kai iš savo pusės Įrodinėja, 
kad jie “atgavo senąsias savo 
žemes”. B. Carroll Reece savo 
kalboje pabrėžia, kad yra vi
saip priešingai. Rusai siekia 
ekspansijos ir tam savo tiks
lui pasijungė lenkus. Stalinas 
dar 1941 siūlė Britanijos už

sienio reikalų ministeriui Ede
nui išdalyti Vokietiją. Stalinas 
tą patį pirmas siūlė ir Tehe
rano konferencijoje 1943. Jal
tos konferencijoje 1945 jis 
kalbėjo apie “atlyginimą” Len
kijai vakaruose už priskirtas 
Sovietų Rusijai žemes rytuose. 
Tąip atsirado Oderio .- Neisses 
linija. Vis dėlto Potsdamo kon-~ 
ferencijoje 1945 Sovietų Są
junga pasirašė, kad tai laiki
nos sienos. Bet kas buvo to
liau? Toliau Sovietų Sąjunga 
ir komunistinė Lenkija sulau- 
žusios tą susitarimą. Sovietai 
prisijungė Karaliaučiaus sritį, 
o komunistinė rytų Vokietija 
ir komunistinė Lenkija .1950 
birželio 6 sutarė ir paskelbė, 
kad jų siena, einanti Oderio - 
Neisses upe, esanti galutinė ir 
pastovi.

Kongresmanas, pasiremda
mas tarptautine .teise ir įvai
riom sutartim, įrodinėja, kad 
tai nėra “prarastos teritorijos 
atgavimas”, o neteisėta okupa
cija. ' Lenkų pretenzijas panei
gia jų pačių iškišamais istori
niais argumentais. Nurodo, 
kad Silezijoje Kazimieras Di
dysis 1335 metų Trenčino su
tartimi priėmė sieną, kuri Eu
ropoje buvo pastoviausia savo 
senumu. Pomeraniją Kazimie
ras užleido dar 1343 metais. 
Kitos sienos nustatytos 1466 
metų Tomo ir 1660 Olivos su
tarčių. Net tada, kai Prūsija 
1772 dalyvavo Lenkijos pada
linime, Lenkijos seimas Prūsi
jai priskirtas žemes ratifikavo, 
ko vis dėlto nedarė su Austri
jos ir Rusijos pasiimtom že
mėm. Tai rodą, kad lenkai ne
turėję pretenzijų Į vakarines 
žemes, kuriose persvėrė ger
maniškos kilmės žmonės. B. 
Carroll Reece duoda ir gausiai 
statistikos, rodančios, kad da
bar komunistinės Lenkijos 
“atgautose žemėse” lenkų bu
vę skurdus procentas.

(Kitame straipsnyje: kiek B. 
Carroll Reece savo kalboje pa
lietė Lietuvą ir kokis jo ar
gumentų stiprumas). S. Suž.
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— Tur būt, galime ir jiems 

pasakyti? — paklausė paga
liau tėtis mamos.

Man net Šilta pasidarė, iš
girdus tuos žodžius. Nereikės 
mokėti dešimtuką, sužinosiu, 
dar geriau, negu iš Juozuko 
pasakojimų! Man atrodo, kad 
kartais jis pats prideda, norė
damas pasakojimą pagrąžinti, 
žinoma, aš tuo netikiu, ir pu
sę jo pasakojimų atmetu. Ta
čiau galiu ir apsirikti. Juk ga
liu gerą pusę numesti, o pra
manytą pasilikti.

— Kodėl gi ne? — pasakė 
ir mama. — Juk vis tiek pada
ryta, ir nieko nepakeisime —

— Tai mes visuomet suži
nome, kai visa padaryta, 
pasakiau piktai ir kiek pasi
traukiau toliau nuo tėčio.— 
Kam dar tada sakyti? —- \

— Nei jau tu, Joneli, pyk, 
nei ką, — pasakė tėtis, mane 
apkabindamas.—Vis tiek kitaip 
nebus, — ir nusijuokė.

Tas juokas mane dar labiau 

supykino. Ir koks čia gali būti 
juokas?

— Žinoma, mes ne tai šei
mai priklausome, tad mums ir 
nereikia sakyti, — veptelėjau 
ir atsistojęs nuėjau prie lango

— Parduodam šį namą, — 
trumpai pasakė tėtis, visai ne
kreipdamas dėmesio į mano 
pyktį.

Aišku, ilgiau pykti nebuvo 
reikalo. Maniau, kad dar bent 
kiek pasiaiškins, bet kur tau. 
Mes galime galvoti, kaip tik 
norime, o jie daro savo.

— Parduodame namą?! — 
išsigandęs pasakė Juozukas.

— Kažin kur jau gyvensi
me... — pridėjau.

— Nebijokite, — ramiai at
sakė tėtis. — Jau pirkome ki
tą.

— Jau pirkome? — paklau
sė, lyg savo ausimis netikėda
mas Juozuką?.

— Taigi, kad jau. Ir svar
biausia, kad namas daug gra
žesnis, visai naujas. Sekančią 
savaitę kraustysimės.

Ne, šito aš tikrai nesitikė
jau. Niekuomet nebuvau apie 
tai nė pagalvojęs. Ir tėvų ne? 
girdėjau kalbant. Kaip čia 
taip greitai galėjo imti ir su
galvoti?

— Na, matote, ar ne gera 
naujiena? — džiaugėsi tėtis, 
pamatęs mus taip nustebusius 
ir negalinčius daugiau jokio 
žodžio ištarti.

Juk mes negalėjome taip 
greitai sugalvoti, apie ką to
liau kalbėti. Džiaugtis ar liū
dėti? Mes gi nebuvome visai 
pasiruošę šiai staigmenai. Mes 
manėme, kad bus mamos var
dinės, gimtadienis, ar kas pa
našaus, sueis daug žmonių, 
kurie daug kalbės, tačiau nie
ko nepasakę išsiskirstys savais 
kėliais. O štai, vieną kartą 
ėmė ir pasakė. Ne tik pasakė, 
bet padarė. Man vis tiek ši ži
nia atrodė nelabai tikra. Man 
rodės, kad tėtis nori trupučiu
ką pasigirti, pasididžiuoti, o 
gal net iš mūsų pasijuokti, 
kaip šį rytą iš manęs pasijuo
kė.

Dabar gal suprato, kad mes 
norėjome sužinoti apie ką jie 
kalbėjo ir dėl to norėjo pasi
juokti iš mūsų. O paskui dar 
garsiau juoktųsi pasakydamas, 
kaip greitai mes patikėjome 
žodžiams.

— Tai kur yra tas namas, 
kurį pirkome? — paklausiau 

visai nekaltai, bet norėdamas 
sugauti meluojant

— Gana toli nuo čia. Visai 
kitame miesto krašte, daug 
geresniame rajone, — atsakė 
rimtai, ir dabar pamačiau, kad 
daugiau nėra juoko, kad kal
bama visai rimtai ir apie rim
tą reikalą.

— O, tai gerai, — nusi
džiaugiau, galvodamas, kiek 
daug naujanybių pamatysiu 
ateinančiom savaitėm. — Tik
inusia bus ir didesnis kiemas 
iv galėsime lakstyti.
T— Daug didesnis. Ir kamba- 
rtį daugiau, — atsakė tėtis.

Tai kodėl negalime grei
čiau į ten kraustytis? — pa
klausė Juozukas. — Kam mum 
dar visą savaitę laukti? Mes 
galėtume jau šį pirmadienį su
sidėti visa ir į ten persikelti.

— Taip greitai negalima,— 
šį kartą įsiterpė ir mama, lig 
šiol ~ty Įėjusi. — Kodėį Juozeli, 
tu nori visa taip greitai dary
ti? Juk dar reikia palaukti, 
kol anie žmonės išsikels, pas
kui patys norėsime šį tą per-, 
tvarkyti savaip. O tai greitai 
nepasidaro, žinai, tėvelis die
nomis turi eiti į darbą. Paga
liau, ko čia skubėti? Šio namo 
nepardavėme, tai galime ra
miausiai laukti.

— Kitą savaitę gal dar ir 
nesuspėsi me persikelti, — pa
sakė vėl tėtis.

— Geriau jau suspėkim, — 

pasakiau. — Juk ir mudu su 
Juozu galime daug ką padėti. 
Ypač dėlioti. Ar ne, Juozai?—

— žinoma, galime. Manot, 
kad mes nemokam? Kai Petru
ko tėvai kraustėsi, ar jiems 
nepadėjome? —

— Žinoma. Aš dėl to nei ne
abejoju, — nusišypsojo mama.

— Bet turite eiti į mokyklą, 
dėl to daug dirbti negalite. —

— Tai gal mes turėsime at
skirus kambarius? — paklau
sė Juozukas, tačiau pats tuo 
nelabai tikėjo.

— IŠ karto gal dar ne. Juk 
dar nesate tokie dideli, kad 
negalėtumėte vienam kambary 
sutilpti, — nusijuokė tėtis. — 
Bet po kurio laiko, kaip pa
augsite. Žinoma, jeigu geri 
vaikai būsite, — pridėjo.

— Mes geri, ar ne mama?
— paklausė Juozas.

— Aš visuomet tavęs, tėti, 
klausau, ar ne? — pridėjau ir 
aš.

— Kol kas negaliu skųstis,
— atsakė tėtis. — Jeigu kar
tais .ir norite mus sd mama 
truputį prigauti, vėliau pasa
kote tiesą.

— Tu tik įsivaizduok, Juo
zai, — pasakiau, — tu- vienas 
turėtum kambarį ir galėtum 
knygas skaityti dieną ir naktį. 
Galėtum apsikrauti visą savo 
stalą, ir niekas nenumestų. O 
aš galėčiau greitai užgesinti 
šviesą ir niekas man netruk

dytų miegoti, pavargus po žai
dimo. Taip pat man niekas 
neapkrautų stalo visokiais po
pieriais, kurie reikalingi, o ki
ti gal kada po dešimties metų 
bus reikalingi. Vis tiek turi 
gulėti ant stalo.

— Tiek daug galėtum nesi
skųsti — pasakė Juozukas — 
Dar vienas bijotum miegoti,— 
ir nusijuokė.

— Aš bijočiau?!... Tik tu ne
juokauk! — sušukau užgau
tas. — Kai tik pelė išlystu ir 
tu atbėgtum į mano kambarį. 
Žinoma, aš neįsileisčiau.

— Tu manai, tėti, kad ten 
gali būti pelių? — rimtai pa
klausė Juozukas.

— Nemanau, bet negaliu 
žinoti, ten dar negyvendamas. 
Gali būti. Tačiau tavęs į urvą 
tikrai nesineštų. Per didelis,— 
ir nusijuokė.

— Aš nei nemanau bijoti. 
Tik šiaip sau pasiklausiau.

— Gaila, kad jums reikės 
keisti mokyklą, — pasakė ma
ma.

— Ak, ką ten, — tuoj prisi
dėjo tėtis. — AŠ jau seniai 
norėjau, kad tik galėtume iš 
Čia išeiti. Kokia čia aplinka, 
Ten ir draugus kitu* turės ir 
mokykloj vaikus kitus sutiks, 
čia mums visai nereikėjo apsi
gyventi. Tu vis norėjai, kad 
tik netoli tavo pažįstamų. O 
kas čia tokie? Mflni naujus 

žmones, susipažinsi ir turėsi 
draugų. Nekiekvienas senas 
draugas' yra geras ir ne kiek
vienas naujas prastas, ši ap
linka ne mūsų vaikams. Aš 
nesakau, kad jau čia būtų 
taip bloga, bet tegyvena tie, 
kurie uždirba mažiau už ma
ne ir kurių darbas visai kitoks. 
Mes ne čia priklausome.

— Nepradėk dabar vėl tos 
pačios istorijos, — tyliai pasa
kė mama. — Kuo šitie vaikai 
blogesni už kitus?

Mačiau, kaip mama žvilgte
rėjo į tėtį, ir tas nutilo.

’— Man visai nesvarbu, kad 
reikės keisti mokyklą, — pa
sakiau. — Pagaliau, ta moky
toja man vis tiek nepatinka. 
Geriau gauti kitą.

— Gerieji mūsų draugai 
galės vis tiek ateiti pas mus. 
kartais. — pasakė greitai Juo
zukas.

— Nemanau, — atsakė tė
tis. — Bus per toli.

— Tai nesvarbu, atsiliepiau. 
— kartais lankstydami neto- 
kius tolius nubėgame.

— Ne, ten bus per toli, — 
pakartojo tėtis.

Dabar tik pamačiau, kad jis 
ne labai norėjo mūsų draugu. 
Dėl to taip sakė. Bet kodėl? 
Juk ligi šiol vis girdavo mūsų 
draugus, tik su kai kuriais 
neleisdavo draugauti.

(Bus- daugiau'
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ŽMONIŲ SIELA SVARI, 
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UPĖ, KURIA KRAUJAS 
TEKĖJO, O VELNIAI 

AKMENIS MĖTĖ
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Bet ne tiktai gamtą ir pačią 
Neri stebėjo keliautojas K. 
Tiškevičius. Jis rado upės

serim ar broliu, kuriuos vie
nas ar kitas rado Lietuvoje.

JULIJA verkia prie akmens, kuriuo pavirtęs jos berne
lis. Legenda apie Neries versmes.

Visos čia dedamos graviūros yra ii K. Vitkevičiaus 
knygos.

buvo įvestas vandentiekis, 
rengtas teatras, šiltadaržis, su
tvarkytas parkas.

Rusam Lietuvą okupavus

Atdarą kasdien nuo 9 vaL M 6 vai popiet. 
Sckmadicniabt nuo 9 Bei 4 vaL popiet.

buvo tik studentės mergaitės? 
Kai vienas iš ekskursantų to 
paklausė, gavęs patarimą dau
giau neklausti. Po vieną nie-

nią, kuris nešęs padangėm tą kur jų nepaleidžia. Net su se- 
akmenį bažnyčiai griauti, bet 
gaidžiai pragydę. tai metęs jį 
upėn. Tokia pat legenda paša- gauna pasikalbėti tik su paly 
kojama apie Velnio tiltą Ne- dovu.

General Parcel & Travel Co., Ine. 
(Turinti leidimą iš Sov. Sąjungos) 

135 West 14th St.
(Tarp 6 & 7 Avė.) (Arti visų požeminių)

. NEW YORK 11. N. Y.
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DARBININKAS

Upe prasideda mergaitės ašarom 7
Neries pirmajam aprašymui šimtinė mėty
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NERIES, aukštupyje, Akmens bažnytkaimy, buvo ak
muo ant sienos tarp Polocko kunigaikštystes ir Lietuvos.

AIDŲ rugsėjo numery] pro
fesorius Steponas. Kolupaila, 
žymusis Lietuvos upių ir eže
rų tyrėjas, primena 100 metų 
sukaktį, kaip buvo pirmą kar
tą praplaukta Nerim ir ta ke
lionė aprašyta. Knygą parašė 
grafas Konstantas Tiškevičius, 
b ją išleido Vokietijoje, Dres- 
dene (1871), J. I. Kraševskis, 
jau po grafo mirties. Rašyta 
buvo lenkiškai. Knyga vadinasi 
“Wilija i jej brzegi” (Vilija ir 
jos^ krantai). St. Kolupaila pa
stebi, kad pirmoji monografi
ja apie Nerį “turi gyvą kelio
nės aprašymų, gražių reginių, 
romantiškų praeities studijų 
ir patriotiškų sentencijų. Ji 
tebėra mums svarbi ir įdomi, 
kaip puikus XIX amžiaus pilie
tinio susipratimo ir tėvynės 
meilės paminklas. Nedaug ra
stume pasaulio literatūroje 
knygų, paskirtų kuriai vienai 
upei; bet ir jas Neries mono
grafija pralenkia gražia išvaiz
da ir maloniu turiniu”.

kį gražų rytą, persunktą me
džių. ir pakrantės gėlių aro
mato, kurį mielai įsitraukia ir 
smagiai alsuoja žmogaus krū
tinė, tyliai plaukėm toliau su 
upės srove, plaukėm tarp jos 
užburto grožio krantų. Mus 
lydėjo miško paukščių muzika: 
pasislėpę pakrančių miškuose 
ir krūmuose, dainuodami sa
vo dainelę, jie prisidėdavo 
prie vieno didelio akordo ryt
metinės maldos, kurią visa 
gamta gieda savo Kūrėjui.

Pro mus viena po kitos slin
ko pakrančių sodybos. Mes 

• lenkėm triūsiančius prie ryt
metinio darbo žmones. Van
duo, sriauniai tekėdamas per 
akmenis, smagiai nešė mūsų 
laivą. Tokioje puikioje, laisvu 
noru pasirinktoje piligrimo 
kelionėje, tarp gražiausios 
gamtos, žmogaus siela laisvai, 
pilnu alsavimu, gėrisi jės gro
žiu. Protas, laisvas nub kas
dienio gyvenimo rūpesčių, su 
vaiko tyrumu daugiau žaidžia, 
negu dirba, bendraudamas 
tik su mękslu ir su gamta”.

praeina pro šalį, lyg tos upės 
banga, kuri jį neša?

Taip tebegyvena ištisos kar
tos ramiuose Neries krantuo
se. Tie žmonės taip džiaugiasi, 
kai kas aplanko jų namus: ir 
pas mane bėga ištisos šeimos, 
su džiaugsmu ir juoku, nešini 
dovanų, kurių duoda mūsų že
mė. Jie nešė man duonos, sū
rio, pieno, lauko gėlių, ir dar 
su tokįu nuoširdžiu mandagu
mu! Ir už ką? Tik už tą, kad 
jų upe plaukiu, jų pastoges 
lankau, kad trokštu atkasti se
novės paminklus to vandens

- tako,' kurio krantuose jie gy-_ vadina-Vilniaus universitetą, 
vena, kuriuo naudojasi, to 
vandens ir tos žemės, kuri 
juos maitina. Kas netiki mano 
žodžiais — teplaukia su ma
nim. Jis grįš su pilna džiaugs
mo širdimi ir susijaudinęs kar
tos: Graži plačioji mūsų Lietu
va!”

_ LIETUVIS MYLI SAVO 
ŽEME GAIVALINGAI

Nors grafas K. Tiškevičius dus... Bet nieks nesidomėjo-

kalbėjęs ir rašęs, bet lietuviai 
jam buvo savi žmonės, ir apie 
juos jis taip rašė: “Niekas ne
myli savo žemės nuoširdžiau, 
kaip lietuvis. Lietuvis myli sa
vo žemę gaivalingai, gerbia ją, 
lyg dievybę: be ašarų ir liūde
sio jos neapleidžia, nors kar
tais neturi iš jos tinkamo duo
nos gabalėlio... Lietuvių tau
tiškumas nuėjo keistais ke
liais Dievo piršto nubrėžtame 
krašto likime. Prieš keliasde
šimt metų, savo krašte, Lietu
vos universitete (taip autorius

kur dirbo europinio garso 
mokslo žmonės, geriausios va
lios vyrai, jų mokslo sieki
muose mažiausia buvo jaučia
mas krašto tautiškumo prad
muo. Ten rūpestingai studijuo
ta senų, jau pamirštų tautų 
bei kalbų istorija, moksliškai 
disputuota apie gotus, norman-

tuo, kas buvo lietuvis, iš kur 
jis atsirado šioje neturtingo* 
je žemėje, kaip gyveno, kuo 
maitinosi, kaip vilkėjo, kokius 
turėjo papročius, kokį turėjo 
supratimą apie Dievą, kaip jį 
garbino, kokius turėjo visuo
meninio ir politinio gyvenimo 
pagrindus“.
. Tai lietuviai O lenkai? Apie 
sulenkėjusius Vilniaus apylin
kių gyventojus K. Tiškevičius 
rašo, kad jie yra pusbajoriai,
bastūnai, besibaldą iš vietos į 
vietą, prisirinkę trupinėlių iš 
kiekvienos šalies, kur bandė 
laimę, ir iš to susidarę kaž

ašarų. Mergaitė verkianti prie 
akmens, kuriuo pavirtęs jos 
bernužis. Taigi, Julija, gudiš
kai Vuijanna, verkianti, o iš 
jos ašarų trykštanti Vilija 
Neries vardą autorius pirmą 
kartą išgirdo Vievio apylinkė
je, tačiau jis pastebi, kad se
niau upė buvo vadinama Neri-

mune, apie žadiškes ties Pa
žaisliu.

K. Tiškevičius įdomiai ap
rašo Veikius, Vilnių, Kerna
vę. Duoda daug istorinių ir 
kitokių žinių.

Neris mums teberūpi ne 
tiktai kaip vandens srovė, bet 
ir kaip srovė istorinių įvykių. 
Prof. St. Kolupaila, baigda
mas atpasakoti, kaip K. Tiš
kevičius Nerimi keliavo ir ką 
rašė, pats rašo, kad Neris dar 
laukia “darbštaus tyrimo: jos 
vanduo buvo daug kartų mai
šytas su Lietuvos priešų krau
ju”

lio platumu. Pas juos nė 
klauski vietos padavimų 
liaudies legendų.

LEGENDA APIE' 
VERKIANČIĄ JULIJĄ 

Autorius tyrė Vilijos -
ries vardo kilmę ir padavimus. 
Viena legenda sako, kad Vili
ja prasidedanti iš mergaitės mi bent iki Vilniaus, ką .rodo 

Panerių kalnai ir dvarai. Taip 
pat teisingai nurodo Vilnios, 
Neries intako Vilniuje vardą, 
kuris vėliau buvo sugadintas į 
Vileiką, Tokio pat vardo yra 
miestelis Neries krante, gero
kai už Ašmenos. Apie tą vietą 
K. Tiškevičius radęs lietuvių 
ir gudų kalbinę sieną. Į vaka
rus nuo tos vietos visą kraštą 
vadina gryna Lietuva.

si ELI NIN KAS plaukia Nerimi K. T.škevičiaus kelien&s metu.

1
Vilija kuri prasideda gudų 

žemėje ir tekėdama virsta Ne
rimi, linksmai varo savo van
denis iš rytų į vakarus, Ne
muno linkui. Aukštupy teka 
per lygias, žemas vietas, per 
pelkes ir klampias balas. Nuo
Krivoznakų kaimo prasideda grožiu.' 
sausi smėlio krantai. Krantuo
se matyti sausų pievų, ąžuolų, 
alksnių. Pasitaiko smėlio kalvų, 
apaugusių pušynais ir kadu
giais. Nuo Ulėnų kaimo kran-

Iš LIETUVOS

Anykščių vidurinės mokyk
los ekskursija lankėsi Kauka
ze. Mokiniai turėjo uniformą, 
o per krūtinę buvo užrašyta 
“Lietuva’.

Vilniuje lankėsi grupė 58 
kiniečių studentų, kūrei studi
juoja Leningrade. Jie labiau 
šiai buvo susižavėję Talinu ir . 
Vilnium, kurie išsiskirią savo 
švarumu, tvarka ir senovišku

KODĖL JUS ŽAVI TIK 
SVETIMI KRAŠTAI?

Grafą K. Tiškevičių, turtin
gą rytų Lietuvos dvarininką, 
keliautoją, jaudino tai, kad 
grožimasi svetima gamta, 
savosios tartum nematant. 
“Vienas mūsiškių giriasi, —ra
šė autorius, — plaukiojęs Mi-
ssissippi upe, kitas aprašo Ni- krantuose žmones, pas juos 
fo krantų stebuklus, trečias ėjo, su jais kalbėjo ir mums 
žavisi Reino krantų grožybė- paliko savo žodį: “Plaukdamas 
mis, ~ pasakoja apie keliones n,,A vietinę kaimn nactnffpc 
nuostabiuoju mėlynu Duno
jum ar žydria Elbe. Tačiau nei 
vienas iš pasišventusių žmo
nių, tikrai nė vienas neper
plaukė jokios mūsų upės, ne
pagerbė jos krantų savo apra
šymu”. Tai padarė pats gra
fas K Tiškevičius 1857 metų 
vasarą.

Ekspedicijai buvo pastatyti 
trys laivai: vienas pačiam gra
fui ir jo bendradarbiam, kitas 
— upės matavimam, trečias— 
virtuvei ir maistui. Visi trys 
laivai, nuleisti į upę, įstrigo, 
nes jų grimzlės pasirodė per 
gilios sekliam Neries aukštu- 
piui. Teko nuomoti paprastą, 
didelę valtį ir plaukti taip, 
kaip paprasti žmonės Nerimi 
plaukiojo. Kelionė pradėta nuo 
Kamienio miestelio.

U 1 • • Kur Lizdeika verkė, Vilniaus vyskupai
V 6 I K I U I gyveno, žmonės suklaupę Kalvarijas ėjo

VISA GAMTA GIEDA 
SAVO KORĖJŲ!

“Skaisčiai tekanti rytmečio 
saulė, — rašė K. Tiškevičius, 
— užtikrino giedrią dieną. To-

nuo vienos kaimo pastogės 
prie kitos, po kiekviena jų ty 
riau žmonių gyvenimo smulk
menas, ieškojau liaudies pada
vimų bei dainelių, tų tautos 
turtų, kuriuose galingai atsi
spindi tikras žmonių būdas. 
Ten nuo pirmo žingsnio radau 
daug senų tautos dorybių, pa
tyriau daug svetingumo, nuo
širdaus paprastumo ir atviro 
gerumo. Tos dorybės glūdi pa
prastų žmonių širdyje; jų šir
dis yra švari, nepaliesta dirb
tinumo, nepagadinta pasaulio 
apgaulės nuodų. Tų žmonių 
siela švari, rami ir iškilminga, 
kaip pati gamta, kurioje jie 
veikia. Ir kas gi būtų atnešęs 
blogą ar bedievišką mintį toli
mų šios gražios upės vingių 
gyventojams, izoliuotiems nuo 
miestų, nuo didelių vieškelių, 
nuo pagadintos gaujos žmo
nių, kurie triukšmingai mai* 
šydamjesi į visas puses platina 
gedimą? Negi sielininkas, ku
ris plaukia pavasarį su rąs
tais. skuba su savo darbu ir

KERNAVĖS vaizdas prie* 100 metų.

NERIS teka pro gražiausius 
Lietuvos kampelius — Vilnių, 
Verkius, Trakus, Kernavę, 
Kauną.
ne tiktai savo senumu, bet ir
gražumu. Sustokime šį kartą 
prie Verkių, kurie yra Neries 
vingyje ties Vilniumi.

Verkiai taip pat turi savo 
verkiančią legendą, kaip ir 
Neries versmės. Tik čia jau 
verkė nebe mergaitė, kurią į- 
simylėjęs krivių krivaitis, bet 
jų kūdikis, įkeltas į erelio liz
dą aukštame ąžuole, Neries 
pakrantėje. Kunigaikštis me
džiodamas jį radęs ir praminęs 
Lizdeika, nes iš lizdo buvęs 
iškeltas, o pačią vietą pavadi
nęs Verkiais, kad vaikas ten 
verkęs.

Verkiai labai seniai buvo 
gyvenama vieta, ką rodo iška
senos, bet raštuose ją randa
me suminėta tik Jogailos lai
kais, kai Verkius 1387 m. do
vanojo Vilniaus vyskupam. 
Čia jie įsisteigė savo reziden-

ciją, bet išskyrus gamtos gro
ži, Verkiai nieku kitu nepasi
žymėjo iki 17 amžiaus vidurio 
— iki didžiojo ir pirmojo ru
sų maskolių įsiveržimo (1655 1795 metais,Verkiai ėjo iš vie

nų į kitų savininkų rankas. 
1812 m. juos nuniokojo pran
cūzų kareiviai, kūrendami me
nines rūmų dalis. Gaisras dar 

. sunaikino vienuolyną ir bib
lioteką. Domininkonai vienuo
lyną atstatė, atnaujino Kalva
rijas, bet rusai 1850 dominin
konus pašalino. Verkius tada 
nupirko turtingų didikų 
genšteinų šeima. Rūmai 
buvo smarkiai apgriuvę, 
statymo darbus savininkai 
vedė menkų gabumų architek
tui, kuris iki pamatų nugriovė 
centrinį Stuokos statytą rūmu 
korpusą.

Be pačių rūmų. Verkiuose 
ypač įdomus paviljonas arba 
mažieji rūmai Jų viduje yra 
apskrita, iš viršaus per kupolą 
apšviečiama salė. Paviljonas 
pastatytas netoli įvažiavimo į 
parką. Pažymėtinos taip pat 
Verkių arklidės ir šiltadaržiai.

XIX amž. pabaigoje Verkių 
savininkai kelis kartus keitėsi 
Buvusių rūmuose vertingų 
rinkinių dalis (senovinio! gin
klai, paveikslai, turtinga bib
lioteka ir kt) buvo išvežta ir 
parduota. Pirmojo pasaulinio 
karo metu likusią dalį išgrobs
tė okupantai. Taip per trumpą 
laiką žuvo didžiulės vertės rin- 

sienyje. Masalskis pavedė jam kiniai, 
vadovauti visiems , statybos 
darbams. Jaunasis architektas, 
kelis metus įtemptai dirbda
mas, sukūrė trijų rūmų, eilės 
mažesnių pastatų ir ūkinių 
trobesių vienetų, sudariusius 
darnią visumą. Visi pastatai 
buvo mūriniai, pastatyti klasi
niu stiliumi, suderinti su ap-

—1661), kai jie sudegino ir 
apgrobė Vilnių.

Priminti išsivadavimui nuo 
rusų okupacijos Vilniaus vysk. 
Jonas Bielazaras įsteigė

garsiąsias Kalvarijas,
pastatęs pirmą medinę baž- 

nčią. Jo įpėdinis vysk. Alek
sandras Sapiega parsikvietė 
domininkonus, kuriem pavedė 
rūpintis Kalvarijos reikalais. 
Domininkonai 1755 metais pa
statė mūrinę rokoko stiliaus 

■ bažnyčią su dviem gražiais 
bokštais, ir vienuolyną. Bažny
čiai duotas šv. Kryžiaus atra
dimo vardas. Sustatytos ir 
Kalvarijų stotys. Iš visų jų 
yra 36 (19 mūrinių). Stotys 
prasideda už Vilniaus, už ža
liojo tilto, nuo Baltupio ir nu
eina iki šv. Kryžiaus bažny
čios. Į bažnyčią eina ilgi akme
niniai laiptai, gi į Kalvarijas 
eidavo procesijos iš tolimiau
sių Vilniaus srities kaimų.

Verkiais buvo didžiai susi
rūpinęs Vilniaus vysk. Ignas 
Masalskis, pastatydinęs nau
jus, puošnius rūmus aukštoje 
upės pakrantėje. Tuo metu 
kaip tik grįžo į Vilnių Lauras 
Stuoka - Gucevičius, keturis 
metus gilinęs savo žinias ūž-

Dabar rusai Verkiuose turi 
įkūrę... gyvulininkystės tech
nikumą, o žemės čia pat vis 
dar apeina Kalvarijas.

Netoli yra* žalieji ežerai, pro 
šalį teka mįslinga Neris. Ji 
daug matė svetimų žmonių, 
kurie niokojo Lietuvą, bet ir

linka ir senomis Vilniaus sta- Verkiai laukia vėl htorų 
tybos tradicijomis. į rūmus dienų.

Kanados komunistuojančių 
lietuvių grupė baigia savo ke
lionę po Lietuvą. Jie buvo nu
stebinti parodytu jiem iškil

tai darosi aukšti ir statūs. Pra- mingumu. bet kilo ir jiem kai 
sideda rėvos—akmeninės sėk- klausiniai: kodėl Vflniu-
lumos. K. Tiškevičius priskai- Įe jiern^ priimti delegacijoje 
tė 39 rėvas ir 48 didelius ak- 
menis. Garsiausias jų — Gai
delis ties Karmėlava. Auto
rius mini padavimą apie vėl-

Siuntiniai gali būti atnešti asmeniškai, atsiunčiami paštu 
arba pristatomi kitu mūsų klijentams parankiu būdu.

LTžmiestiniams klijentams užtikriname mūsų greitą dė
mesį. Gavus Jūsų siuntinį, prisiunčiamo tikslų 

kainoraštį paštu.
Visų patogumui turime didžiu1] pasirinkimą medžiagų, 
odų. batų, laikrodžių, žadintuvų, vaikų a|xiarų. nosinių, 
šalikų ir kitų geriausios rūšies daiktų labai palankiomis 

kainomis. Prašyk atsiųsti mūsų kainoraštį.
Pralinksmink saro gimines. siųsdamas siuntinį Kalėdoms.

l&DRMftKIT, KAD BLUKO TIK KELIOS SAVAFITS 
LAIKO IŠSIŲSTI, KAD SIUNTINIAI PASIEKTŲ 

PRIEŠ KALĖDAS.

Greitas išsiuntimas ir pristatymas garantuojamas.
Mūsų motto: sjtccialus dėmesys ir asmeniškas patarnavi

mas kiekvienam klijentuL

General Parcel gavo iš Inturist Maskvoje oficialų leidimą 
tiesioginiam siuntimui.



Europoje sekmadienis-Dievo diena
gyveno. Patys vokiečiai turis
tai taip gausiai šią pilį lanko, 
kad atrodo tartum ji būtų ko-

2, penktadienį išvykome į Keletą prtiminimę H kelionės

bardavimų. Sekmadienio rytą 1 
naujoje katedroje, tik dabar 
atstatomoje, mačiau 13 jau- į 
nuolių, šventinamų į kunigus. 
Aplankėme dar tvirtovę ir ke- • 
lias bažnyčias su labai būdin
gais kapais. Iš Salzburgo bu
vome dar nuvykę į Berchtes- | 
gadeną. J

prie gra- 
ežero (Koe- 
kalne Adol- 
įrengęs sau

HITLERIO SLĖPYNĖ
Berchtesgadene, 

žaus Karališkojo 
nigsee), aukštame 
fas Hitleris buvo
ir savo štabui požemines slėp
tuves: 140 pėdų gilumoje po 
kalno uola, su 6 mylių ilgumo 
tuneliais. Toje vietoje susiei- 

-na-Austrija ir Bavarija, o ne
toli yra ir Italija šu švėicari- 
ja. Čia Alpių kalnų gamtovaiz
dis yra nuostabiai žavingas, o 
ypač trauklus Koenigsee. Mū
sų pasivažinėjimas laiveliu po 
tą ežerą buvo tartum poetiš
kas sapnas. Ir daugumas tas 
vietas lanko. Keliai pilni tu
ristų, ypač motociklais važiuo
jančių. Berchtesgadene suti
kome du vokiečius, atkeliavu
sius net iš Hamburgo už 800 
mylių.

Austrija ir jos kaimyninė 
Bavarija yra muzikos ir dainų 
kraštai. Sekmadienį, 10:30 v. 
ryto, mažame Mirabelle parke 
Salzburgo policijos orkestras 
davė klasikinės muzikos pro
menados koncertą. Žmonės 
vaikštinėdami ir gėrėdamiesi 
spalvingais gėlynais, klausėsi 
Šopeno. Mozarto ir kitų gar
sių kompozitorių muzikos. Sek
madienis Europoje yra tikra 
Dievo diena. Tai poilsio diena. 
Viskas būna uždaryta ir nie
kur nepamatyti

HOHENSCHWANGAU pilis 
prie Fuesseno, statyta Liudvi
ko II, kaip ir gretimoji Neu- 
schwanstein.

KATALIKIŠKOJI BAVARIJA
Muenchenas yra patogus

šventovė. Grįždami į Muenche- 
I na, dar sustojome Wies bažny

čioje, kuri yra garsi stebuk
lingąja plakamojo Kristaus sta
tula ir savo vidaus dekoravi
mu.

Liepos 18 praleidome belan
kydami Muencheno bažnyčias: 
Hieatinekirche, St. Peters Kir- 
che, Šv. Dvasios bažnyčią ir 
kitas. Visur girdėjau nusiskun
dimų ir pąts pastebėjau kuni
gų ir vienuolių stoką.

Dar kartą aplankėme Muėn- 
cheno m.eno galeriją^ apžiūrė- 

Į jome subombarduotą kardino
lo Mykolo Faulhaberio bažny- 

I čia — Marienkirche. aplankė
me kardinolo kapą. Jis buvo 
vienas iš tų vokiečių kunigų, 
kuris drąsiausiai pasisakė prieš 
Hitlerio ir jo režimo beprotiš
kas doktrinas ir nežmoniš
kumus. Iš Marienkirche nuėjo- 

> me į šv. Jono Nepomuko baž-

kės, kurių mes kelias ir pada
rėme. Antradieni, liepos 16. 
Kaimelio Marijos šventės die
ną, po Mišių, pradėjome ke
lionę po gražiuosius Bavarijos 
kalnus. Kraštas su daugybe 
ežerų ir bažnytėlių tikrai yra 
žavingas. Priešpiečius valgė
me Garmisch - Partenkirchen 
miestelyje, gerai žinomam ten 
esantiems
daliniams. Po to 
Oberammergau, 
Kristaus Kančios 
kurie ir vėl Įvyks

Būdamas

amerikoniškiems 
nuvažiavo Į 
pagarsėjusį 

vaidinimais, 
1960 metais.

Oberammergau 
nusprendžiau būtinai aplanky
ti mažą parapinę bažnytėlę, 
kurioje 1927 m., dar studentu 
būdamas meldžiausi. Tuo lai
ku svečiavausi Peter Rendl 
namuose, kuris 1920 m. vaidi
no šv. Petro vaidmenį. Kapi 
nėse radau Lang šeimos kapų 
vietą. — Anton Lang 1930 m. 
vaidino Kristaus vaidmenį.

šeštadienio Grįždami į Muencheną aplan 
pramogų liekanų, kurių gali 
matyti mūsų krašte-

BAVARIJOS SOSTINĖJE

vasaros mėne-

KUNIGŲ VIENYBES SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Kunigų Vienybės 

metinis suvažiavimas įvyko 
rugsėjo 26 šv. Andriejaus pa
rapijos patalpose Philadelphi- 
joje, sutelkęs apie 50 dvasi
ninkų iš daugelio vietovių. Be 
provincinių susirinkimų, mū
sų kunigai jau nuo senų laikų 
suvažiuoja "kasmet vieną sykį 
ir į bendrąjį, kur liečiami vi
suotinio pobūdžio pastoracijos 
bei lietuvybės klausimai.

tas kuris priėmė lapelius, da
linamus šio naujo kulto pase
kėjų.

CHIEMSEE PILIS
Būdamas Muenchene sužino

jau, kad Chiemsee, kita kara
liaus Liudviko pilis, yra ne 
tik turtingiausia iš visų šio 
“beprotiško” princo pastatytų 
pilių, bet ir,
siais, buvo apšviečiama ma
žiausia bent 4,000 žvakių ir 
ruošiami koncertai veidrodžių 
salėje. Iš Muencheno išvažia
vome 2 vai. po pietų ir po 
dviejų valandų pasiekėme 
Chiemsee. Tada laivu turėjo
me nuplaukti į salą ežere — 
Herren Insel — ir dar 20 min. 
eiti pėsti iki pilies.

Mūsų pastangos buvo gerai 
atlygintos. Pilis savo meniš 
kurnu panaši į Versalio rūmus
Mūsų gidas buvo geriausiai 
informuotas, kada tik man te
ko sukti. Jis puikiai kalbėjo 
angliškai ir turėjo gražaus są
mojaus. Pilyje išbuvome apie 
valandą, matėme puikius mar
murus, brangius porcelianus, 
kristalinius žibintus, inkrus
tuoto medžio grindis ir auksu 

jiydąJEąi yra vienintelė. inano. ^ papuošta lovą. ir.. stalus, skir- _ 
kelionėse rasta bažnyčia, 
skirta išpažinties 
kankinio garbei.

Šeštadienį, liepos 20. pasku
tinę dieną Muenchene. aplan
kiau šv. Trejybės bažnyčią, ku
rioj mačiaumišrias valdybas. 
Eidamas link subombarduotos 
operos ir rotušės, paentėme 
miestą užtvenktą Jehovos liu
dininkų. Šimtai jų buvo mies
to centre, jaunų ir senų, vyrų 
ir moterų, apstojusių visus 
gatvės kampus ir dalinančius 
savo “Sargybos bokšto" litera
tūrą vokiškai. Retas kuris pra
eivis kreipė į juos dėmesį. Re-

pa- tus karaliaus naudojimui.Tr
paslapties lis niekados nebuvo pilnai už

baigta. nes karalius netikėtai 
ir paslaptingai mirė. Bet už
baigtoje dalyje kiekvienam yra 
ko pažiūrėti. Kai pakankamai 
sutemo, visos žvakės buvo už
žibintos. daugiau nei 2.000 
žmonių susirinko į veidrodžių 
salę. Tik įsivaizduokite, kokį 
efektą sudarė visi tie kristali
niai žibintai ir degančios žva
kės. atsispindinčios 
džiuose. Vaizdas buvo 
mirštamas. Koncertas 
valandą.

(Bus daugiau.)

Kai rugsėjo 26 rytmetį lie
tuviai dvasininkai rinkosi į 
parapijos salę posėdžiauti, jie 

jau buvo apsvarstę

KUN. J. ČEPUKAITIS, šv. 
Andriejaus par. Philadelphijo- 
je klebonas, liko ir toliau pir
mininku vadovauti Kunigų Vie
nybei.

veidro- 
neuž- 
truko

kėme seną Etai benediktinų, 
-vienuolyną. Visos šios vietos 
liudijo katalikų tikėjimo gro
žį ir senoviškumą.

LIUDVIKO II PILYS
Liepos 17 išvažiavome pama- - j 

tyti vieną iš daugelio gražių, j 
ekscentriško Bavarijos kara
liaus Liudviko II pastatytų pi
lių. Tai buvo Neuschwanstein 
pilis netoli Fuessen. Pilis pa
statyta ant stačiai neįkopiamos 
uolos. Reikia apie 25 ar 30 mi
nučių nesidairant kopti į kal
ną, kad pilį pasiektum. Taupy
dami savo jėgas, pasisam- 
dėme vežimą su pora arklių. 
Atsitiktinai, važiavome drauge 
su S. P. Christiano. jos malo
nia motina, dukterimi ir drau- ., • . . III • i
ge — visos iš Montclair. New HflUJOS jaunimo valdybos ir koncertas

DETROIT, MICH.

Sekanti mūsų sustojimo vie
ta buvo Muenchenas, už dvie
jų valandų kelionės traukiniu 
nuo Salzburgo. Muenchene 
turėjome visą savaitę laiko. 
Tai gražus miestas, karo me
tu išgyvenęs 66 bombardavi
mus. Daugelis meniškų pasta
tų, kuriuos dar 1926 metais 
mačiau, buvo visiškai sunai
kinti. Nors miestas .per pas
kutinius 12 metų atsistatyda- 
mas stačiai stebuklus darė, 
vistik iki pirminio Muencheno 
atsikūrimo dar bent 25 ar 50 
metų užtruks. Vadovų vedami, 
vaikščiojom po miestą. Aplan
kėme meno galeriją ir 11 va
landą matėme rotušės laikro- Jersey. 
dį su jo ietimis kovojančiais Pilies vidus — kaip pasaka, 
riteriais ir šokėjais. Buvome ir kambariai vienas už kitą gra-

SV. KAZIMIERAS Hohenshwangau pilies Bavarijos karalių sosto salėje 
(pirmas it kairės).

savišalpos reikalus ir sutaupę 
nemaža laiko. Seimą atidarė 
pirmininkas kun. J. čepukai- 
tis. pakvietęs sukalbėti maldą 
prel. M. Krupavičių. Prezidiu
mas buvo sudarytas iš kunigų: 
J. Jančiaus. M. I. C.. B. Gau- 
ronsko, V. Martinkaus ir J. 
Čeponio; rezoliucijų komisiją 
— iš kunigų: L. Andriekaus. 
O. F. M., K. Balčio ir M. Čyvo. 
Sveikinimams paruošti išrinkta 
prel. J. Balkūnas, kun. J. Gu- 
rinskas h* kun. J. Dambraus
kas M. I. C. Seimui pirminin
kavo kun. J. Jančius. M. I. C., 
marijonų provinciolas.

Prasidėjus darbut pirmiau
sia sustota prie pranešimų, 
kuriuos padarė Kunigų Vieny
bės centro valdyba ir provin
ciniai atstovai. Iš valdybos na
rių žodžio paaiškėjo, kad šiuo 
metu organizacijai oficialiai 
priklauso 406 lietuviai kuni
gai. Dedama pastangų laimėti

• visus., Centro valdybos triūsas, 
atliekant praėjusiais metais 
daugelį darbų, seimo buvo dė
kingai įvertintas. Liūdesio su
kėlė žinia, kad tuo laiku mirė 

meLseptynL organizacijos na
riai. kurie tuojau ir buvo pa
gerbti bendra malda. Be to. 
pagal nuostatus kiekvienas 
kunigas už mirusį narį dar at
laiko ir vienas mišias. Iš pro
vincinių pranešimų taip pat 

(Bus daugiau)

BALTIMORRS NAUJIENOS

susirinkimų 
paskaitomis, 

bendra išvy- 
Išvykoje da-

mo- 
me-

IŠ VISUR
• DARBININKAS kitą sa

vaitę dėl Kolumbo šventės 
išeis tik vieną kartą savaitėje 
— trečiadieni, spalio 9. Ko
respondencijos redakciją turė
tų pasiakti ne vėliau antradie
nio ryto.

• Cleveiande vysk. M. Va
lančiaus lituanistinė mokykla 
užsakė “Darbininką” šv. Jur
gio lietuvių parapinės mokyk
los mokytojom — seserim 
pranciškietėm.

• Studentę ateitininku 
draugovė Chicagoje “Litua- 
nus" žurnalui paremti paau- 
kojo lOO doL

e Kun. A. Naujokas, sale
zietis^ iš Italijos persikėlė i 
Ameriką. Kilęs iš Kalvarijos, 
kunigu buvo Įšventintas Itali
joje 1940 m. Amerikoje gyve
na lietuvių saleziečių vienuoly
ne Cedar Lake. Ind.

• Vyt. Valaitis yra sudaręs 
gražų vaizdų albumą iš tauti
nių šokių"šventės-ir^jamniTfo 
kongreso. V. Valaičio foto 
nuotraukos dažnai puošia 
"Ateities" žurnalą.

• Dainavos ansamblis, kuris 
visada dalyvauja didesnėse 
Chicagos lietuvių iškilmėse ir 
paliko neišdildomus įspū
džius. Balfo ruošiamame kon
certe spalio 8. Marijos aukš* 

mokykloje. išpildys 
veikalą "Išeiviai''.

tesnėje
muzikini

Mokinių 
pats —

Pr. Varpelis, tretinin-• Šv.
kų laikraštis, savo skaitytojam 
jau išsiuntinėjo tikrai menišką 
sieninį 1958 metų kalendorių.

e Kan. J. 
pirmininkas.

Končius. Balfo 
kuris dabar yravaldybos

Ateitininku veikia
Baltimorės ateitininkai retai 

kada buvo taip vieningai susi
būrę. kaip pastaruoju laiku. 
Jau buvo įdomiu 
su vertingomis 
vasarą padaryta 
ka į Gettysburgą.
lyvavo daugiau kaip 100. ne
skaitant svečių, atvyko ir iš 
kitų tolimų miestų.

Rugsėjo 15 sendraugių at- 
kų valdybos iniciatyva parapi
jos salėje vėl įvyko bendras 
visų at-kų susirinkimas, daly
vaujant studentams ir mok
sleiviams.

Susirinkimą atidarė poetas 
K. Bradūnas. | 
inž. L. Tomkus. 
Aukienė.

Po dvasios vado 
gevičiaus maldos 
lionės po įvairius Europos 
kraštus įspūdžiai. Kun. K. Pu- 
gevičius aplankė daug valsty
bių. norėdamas pažinti ir pa
matyti ten katalikišką veiklą, 
bažnytini meną, socialinį, eko
nominį žmonių gyvenimą. Jis 
apsčiai parsivežė naujų žinių. 
Kun. K. Pugevičius stebisi, 
kad Europa per tokį trumpą 
laiką padarė didelę pažangą 
įvairiose srityse.

Toliau sekė studentų ir 
moksleivių stovyklų praneši
mai. Juos darė stud. N. Bagir 

Su rudens pirmaisiais krin- Soliūnas. N. L'drys ir A. Ru- taitė ir J. Baguta. Jų stovyk
lomis buvo susidomėję ir kiti, 
norėdami net į jas įsijungti, 
bet jiem stigo vietų.

Po pranešimų pasirodė at- 
kų jaunieji menininkai: L 
Šidlauskaitė ir A. Badžius — 
puikiai paskambino pianinu 
po keletą kūrinių, o V. Grai- 
tevičiūtė meniškai ] 
"Oi nęverk.-motinėle".

šeštadieninės mokyklos
Mokykla pradėjo 9 mokslo 

metus. Seniau jau mokytoja
vo ir toliau sutiko dirbti mok. 
K. Dūlys. K. Bradūnicnė. O. 
Galinienė. K. Pažemėnas ir A. 
(ožaitis. Negrįžo mokytojauti 
E. Boguticnjė dėl pasikeitimo 
jos darbo, o V. Dūlys išvyko 
atlikti karinę prievolę. Nau-

garsiame Vokiečių muziejuje žesni. Kambarių sienos yra 
(Deutsches Museum) kur mo- išpuoštos gražiausiais pieši

niais, vaizduojančiais 
iš įvairių Vagnerio 

Kambarių baldų neįmanoma Bublys _
aprašyti: reikia juos pamaty
ti, kad galėtum įvertinti nepa
prastą karaliaus Liudviko II 
skonį. Mums pasakė, kad jis 
pats šioj pily tik 2 savaites te-

demiško piano ir vargonų e- 
♦oliucijos kambaryje mes gir
dėjome tikrą klasišką koncer
tą, kurį davė šio ypatingo 
kambario prižiūrėtojas. Po 
pietų apžiūrėjome turtingą ka
rūnų kolekciją ir garsią Nynr 
phenburgu pilį.

scenas 
operų.

tančiais lapais krito ir Det
roito stud. ateitininkų draugo
vės valdyba, 
vo išrinkta

■ pirm.. J. Polikaitis 
— vicepirm., V. Pajaujytė —
I- ji sekr.. S. Černiauskas —
II- sis sekr. ir V. Gražulis—ižd 
Kontrolės komisiją sudaro:

Rugsėjo 14 bu- 
nauja: Romas

seckas.
Rugsėjo 22 ir moksleiviai 

ateitininkai pakeitė valdžią. Iš
rinkta: Vytenis Darnusis — 
pirm., A. Bublys — vicepirm.. 
G. Bajorūnaitė — I-ji sekr.. V.

r"
AIŠKC, KAD Į LIETUVA GYVO BEKONO AR KARVES NENUS1USI

Tačiau galite siųsti į Lietuvą ar į Sibirą geriausias medžiagas tiesiai iš Londono, gi 
* Lietuvoje angliška medžiaga kostiumui yra lygi bekonui, o medžiaga žieminiam pal

tui — verta karvės! ; '■ .Vį
IJTIIUANTAN DEPT.,
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nusiųs į Lietuvą visas Jūsų pageidaujamai prekes iš nuosavų krautuvių ir sandėlių 
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REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ RAŠYKITE LIETUVIŠKAI

pirmininkavo
sekretoriavo

kun. K. Pu- 
sekė jo ke-

čižauskaitė — II-ji sekr. ir S. 
Darnusis — ižd.

Abejose valdybose iš senų
jų valdybų tepaliko tik po vie
ną narį. Džiugu, kad' dar ir 
jaunųjų tarpe atsiranda suge
bančiu vadovauti organizacijų 
vienetams.

Ir studentai, ir moksleiviai 
ateitininkai sekmadieniais par
davinėja lietuviškas knygas 
prie šv Antano bažnyčios.

P. Natcs

Koncertas
Pianistas Andrius • Kuprevi- . . , ............... .. ,

aus spaliu 20 d. 7 vai vak. Jla,s dr E.
duos piano koncertą Meno Arm’nl^ '>>"^*1“ ‘ede-

, . . ia. V volertas. D. Bulviene,muziejaus salėje Koncertą ' .. . , ...
. ii N. Svotelv e ir L. Penkiunarrengia Detroito * lietuvių kul

tūros klubas. Bilietai bus ne
trukus pardavinėjami.

Koncertu yra nemažas susi
domėjimas. nes pianistas A. 
Kuprevičius, kur tiktai jisai
koncertavo.

tė. Tuo būdu šiais metais 
kytojų padidėjo. Pereitais 
tais dirbo 8 mokytojai, gi da
bar turime jau 10.

. skaičius maždaug tas 
apie 70 asmenų.

Balfo darbai
Po vasaros atostogų

nutarta pravesti po namus pi
niginį vajų, kurį organizuoja 
inž. L. Tomkus. Jau gavo tal
kininkų — 40 iš jaunimo tar
po. Vajus tęsis visą rugsėjo 
mėn. Prašome rinkėjus parem 
ti. nes tokį vajų darome tik 
kartą metuose ir visas aukas 
skiriame lietuviams Sibire. 
Lietuvoje ir Europoje.

Rugsėjo 22 įvyko Balfo su
sirinkimas. kuriame buvo su 
pažinta su Balfo Centro ap
linkraščiais. metine apyskaita 
ir naujuoju emigracijos įstaty 
mu. Pranešimus darė A. La- 
žaitis ir inž. L. Tomkus.

Balfo Centro metinė apy
skaita rodo, kad paskutiniais 
metais žymią sumą Balfas pa
skyrė Sibiro lietuviams, viso 
apie 22.000 doL

Susirinkime nutarta lapkri- 
ččio 23 surengti su laimėjimais, 
daiktais, kuriuos tikimasi gau
ti iš visuomenės Prašome, 
kas ką galite paaukoti.

Visą lapkričio mėli, skyrius 
ves rūbu vajų. Kas jų atlieka
mų turite, prašome pristatyti 
į lietuvių namus. Kreiptis į J. 
Austrą, ar pas kiekviena pa
tarnautoją.

Susirinkime iškelta sumany
mas remti lenkų okupuoto 
krašto lietuvių kultūrinius rei
kalus. šauklys

Europoje, savo laiške prel. J. 
Balkūnui rugsėjo 13 rašo, kad 
jisai iš Šveicarijos vykstąs į 
Prahą 5 dienom ir į Varšuvą 
6 dienom.

• Juozas Kuncevičius, bai
gęs Kaune aukštesniąją tech
nikos mokyklą ir Kaune gyve
nęs. ir jo žmona Liza ieškomi
B. Ruikio. 8 Mitchell Avė
Ne\v Bruriscuick. N. J.

e Marijona Kuskaitė, duktė 
Aleksandro, gyv. Kvėdarnoje. 
Šilalės rajone, pagal pirmąjį 
vyrą Tamulevičienė. prašoma 
atsiliepti Kaziui Kavaliauskui. 
1428. S. 49th Court. Cicero. 
III. Yra žinių iš Lietuvos

• Ona Norbutienė, duktė 
Juozo Rųbio.
ville. III., prašoma atsiliepti 
dėl žinių iš Lietuvos. Rašyti 
Kazys Kavaliauskas. 1428 S. 
49th Court. Cicero. III

gyvenusi Nešt

V 
t

Reikalinga lietuvių parapijos J 
klebonijai. Viskas moderniš-1 
kai įtaisyta, darbas lengvas, 
atlyginimas geras, gyventi t 
kambarys patogus. .

Kasyti Darbininko ?
Administracijai ’

ne?

paskaitė

tai Įvertintas muzikos kritikų 
ir šiltai priimtas visuomenės. 
Lietuviškoji visuomenė, tiki" 
masi. parems koncertą gausiu

buvo labai aukš- savo atsilankymu. S.
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CATHOLIC COLLEGES

Prie Gango upės sėdėjo se
nes indų, burtininkas. Prie jo 
prisiartino paprastas žmogiūk
štis ir jį užkalbino;

— Sakyk man, didysai pra
naše. kur slepiasi tavosios iš-

Four-year Liberal Arts College 
for women—South OTonąstocfr, 

Conn. B. A. program in languages,

INCUJD1NG LITHUANIAN. 
sočiai and natūrai Sciences,

minties paslaptis?
. — Ar pačiam labai įdomu?
— Labai. Nesigailėčiau nė 

brangiai sumokėti.
~ Paslaptis yra ta, kad aš 

valgau tik tam tikros rūšies 
žuvį, — aiškino burtininkas. 
— Už 100 rupijų galėčiau tau 
duoti mažą gabalėlį. Be abejo, 
tai suteiktų tau šiek — tiek 
išminties.

— Sutinku, išmintingasis 
vyre, tik luktelk valandėlę.

žmogus pasileido "terinas 
namo pasiimti pinigų. Juos į- 
teikė burtininkui, o tas iš sa
vo maišelio ištraukė sausos, 
gelsvos žuvies gabalėlį ir duo
damas tarė:

— Imk, valgyk!
žmogus atidžiai ragauda

mas kramsojo. Nurijęs tarė:
— Didysai pranaše, jei aš 

neklystu, ar tik toji žuvis ne
bus rūkyta silkė? ___ ■

Mataį“jau pradedi dary
tis išmintingas.

Rugsėjo 25 į Romą išskrido 
Genovaitė Kaneb ir jos mamy
tė Marcelė Watkins. Dalyvaus 
pasaulio katalikių moterų kon-

WORCESTER, MASS.

gamino Tamošaitienė iš Toron
to, Kanados.

Kortų vakaras
Moterų Sąjungos 69 kuopa 

pradeda savo rudeninę veiklą 
linksmu military vvhist žaidi-

Teacher training on secondary 
level. A. A. program in 

secretarial studies.

For Information wnte: 
The Registrar 

Box 569, 
Putnam. Coun.

R 06 A R Y HHX COLLEGE,
4380 Main St. Cuffalo 26, N. Y.; 
Circle 3600; Sisters of St* Francis 
of Penance and Cristian Charity; 
Sister M. Angelą. President; Sister 
M. Georgia, Dean of Studies; 388 
students. A fully accredited liberal 
arts college for day and resident 
students which grants B. A, B. S. 

~and B. M.-degrees in the followiug 
fields of concentration; art, Eng- 
lish language and literature, mod- 
em languages, music, history, soč
iai studies, sociology, matbematies, 
biology, chemistry and secretarial 

. Science* Hospital affiliation for 
training in X-ray or medical tech- 
nology and medical record librar- 
ianship. Tuition $500; room and 
board $650; for women only.

IMMACULATA COLLEGE, Imma- 
culata, Pa.; Malvern 2201; Sisters,

1893 MAtMSON SI. BROOKLYN 27, N. Y. 7

EVergreen 8-9794

* M^and-Z. Collision Wot;ks .
. JULIUS MALDUTIS

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas. pake't imas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

<137 oRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

~ ■ Moralė ir atsarga
Miesto pakrašty gyveno dvi

* ne pirmos- jaunystės merginos.
Jų moralė buvo labai aukšta 
ir gyvenimas be priekaišto. 
Kartą į jų duris pasibeldė vy
riškis. Prisistatė jis vargšu ir 
maldavo, bent poros vyriškų 
kelnių, nes turimos einančios 
prie galo.

Merginos persimetė žvilgs
niais. Drąsesnioji tarė:

— Šiuose namuose nėra jo
kių vyrų, nei vyriškų kelnių!

Elgeta nuolankiai atsiprašė
* ir išėjo. Merginos dar vis žiū

rėjo viena į antrą. Pagaliau 
vienai jų trenkė į galvą baisi 
mintis.

— O jei tas valkata vagis, 
jei jis atėjo apsižiūrėti, ar mes

Kongreso vedamoji mintis: 
“Katalikės moters misija mo
derniškam pasauly”.

Reta garbė atitenka G. Ka
neb, nes tai pirmutinė Ameri
koj gimusi lietuvė, paskirta 
atstovauti Amerikos ir Lietu
vos katalikes tame didžiajame 
kongrese.

Jai taip pat pavesta audien
cijoje pas Šv. Tėvą atstovauti 
ir kalbėti vardan visų katali
kių moterų, kurios yra už ge
ležinės uždangos. G. Kaneb 
laisvai kalba angliškai, 
cūziškai ir lietuviškai.
viškai kalbės pačiam kongrese.

M. Watkins yra antroji vice
pirmininkė Moterų Sąjungos. 
Atstovaus šią didžiausią Ame

kuopa 
grįžu- 
ivyku-

12.
Pagerbė atstoves

Moterų Sąjungos 5 
gražiai sutiko atstoves, 
sias iš Sąjungos seimo, 
šio Cicero, III.

Pranešimą padarė Centro 
pirm. p. Julė Mack, antroji 
vicepirm. Marcelė Watkins ir 
Mass., Maine ir N. H. direkto
rė Uršulė T. Daukantienė. Na
rės, atsidėkodamos 
mius pranešimus,
atstoves -gėlėm ir pakvietė 
prie gražiai paruošto užkan
džių stalo. Pakilioj nuotaikoj 
smulkiau pasidalyta seimo į- 
spūdžiais ir aptarta tolesnis 
veikimas.

rapijos salėje 8 vai. vak. Bus 
daug vertingų dovanų. įėji
mas — 65 centai. Kuopos pir
mininkė Juzė Smith su kitom 
veikliom narėm uoliai ruošias, 
kad vakaras būtų malonus ir 
sėkmingas.

Lavins balsą
Įvairiuose parengimuose 

nai džiuginus publiką
maloniu balseliu Aušra Vedec- 
kaitė, duktė naujųjų ateivių, 
spalio 3 įstos į pagarsėjusią 
Julliard muzikos mokyklą N. 
Yorke studijuoti muzikos ir 
dainavimo. Geriausios sėkmės 
Aušrai! ROtvilė

~o£ Mary; Sister Anastasia Maria, 
Dean; 600 Students; A.B., B.S., 
B.M. Degrees in Pre-Medicine, Pre- 
Law, Liberal Arts, Home Econo- 
mies, Business; Tuition $500; Board 
and Room $800—$900; for women 
only.

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
38* Maple Avenne, Hartford. Conn

esam vienos??
— Vykis jį, — tarė antroji, 

— ir pasakyk, kad naktims 
pas mus visad yra vienas ar
ba keli vyrai.

Aš sutinku
o savininkas aiškina

darbo ieškančiam:
— Taip, yra viena vieta lai- 

. sva. Tačiau, ten darbas labai 
pavojingas. Todėl man reika
lingas ypatingai atsargus dar
bininkas. kuris nebandytų
niekur rizikuoti, bet...

— Kaip tik aš čia tinku — 
patraukė jį nudžiugęs bedar
bis — Aš niekur nerizikuoju, 
todėl sutinku algą paimti už 
visa mėnesį iš anksto.

Perbrangt pamoka
Tuoj reikės eiti į vardines. 

Žmona baigia vynioti dovana 
— porcelano servizą. Vyras 
jau pasiruošęs. Stovi prie lan
go ir rūko pypkę. Staiga jis 
sušunka:

— Onut, Onut. antai, eina
ta gražuolė, dėl kurios Jonas 
baigia pamesti protą ir sąžinę!

Onutė išmeta iš rankų por- 
celano lėkštę, valgomajame 
nuverčia kristalinę vazą, prie 
židinio grotelių palieka bali
nės suknios skverną, už vyro 
nugaros suspėja sudaužyti in
dą su auksinėmis žuvelėmis ir 
iškiša galvą pro lango sietelį.

— Kaip tai?!... Juk -tai jo 
žmona! — rikteli bandydama 
išsilaisvinti.

— Taip?!... Bet tu tikriau
siai to nežinojai, kai aną vaka
rą pasakojai svečiams apie Jo
no neištikimybę...

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

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

$400 in 195*. Call 
llenderson 5-4988. (N. J.i

pran-
Ūetu-

rikos lietuvių moterų organiza
ciją.

daž- 
savo

už išsa-
padabino

ST. DOROTHY ACABEMY,
1200 Hyland Blvd., Grasmere 5, 

Staten Island; EL 1-0939; Sisters 
of St. Dorothy; Mother Jane Sil- 
vestris, Principal; 420 Students;

Boys and Girls; Primary and 
Grammar; Piano Lessons; Foreign 

Languages Lessions; Day; $100.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose.

TeL CHapel 6-1377

Apskričio suvažiavimas
šaukiamas Brockton, Mass., 

šv. Kazimiero parapijos salėj,
Kadangi audiencijoje pas lapkričio 3. Suvažiavimu rūpi-

Šv. Tėvą leistina dėvėti tamsų naši Brocktono 15 kuopa. Tiki- 
arba tautinį rūbą, tat G. Ka- masi sulaukti Vasiliauskienės
neb ir jos mamytė pasirinko iš Lawrence, Mass., su paskai-
mūsų gražiuosius tautinius ta. Bus pranešimai iš seimo ir
drabužius, kurios specialiai pa- apskričio valdybos rinkimai.

Niekina, bet ieško taisybės
Vilnis, komunistinė, rugsė

jo 27 rašo, , kad Little Rock, 
Ark., girdi, yra pasirodę daug 
neteisybėse “Jeigu yra dievas, 
tai kur teisybė!”. Dievas rašo
ma maža raide, kaip ir bolše
vikų, norint parodyti panieką 
pačiam žmonių Kūrėjui, o tei
sybės Jo šaukiamasi.

Immaculata Junior College,
4344 Wisconsin Avė., N.W., Wash- 

ington 16. D. C., Woodley 6-0040; 
Sisters of Providence of St. Mary 
of the Woods, Indiana; Sister Mary 
Joan, President; Sister Teresa 
Aloyse, Dean; 170 Students; Two- 
yėar transfer and terminai courscs; 
Day Student $500; Board & Tuition 
$1,200-$1,400.

LITUANUS
laukia talkos — surask jam
už 1 dol. naują skaitytoją
lyn 21, N. Y.

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos

Naujasis Testamentas
RELIGIJA IR FILOSOFIJA

.. S2 0f» 
... $5.00 
... 200 
... 2.00

Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.....................
Didysis, inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........
Marija kalba pasauliui. G. de Fonesca, 264 p.
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

111 p..............-......................................................
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.-----
Šventas Antanas Paduvietis. NeMo Vian, 145 p. 
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis, 
Prie vilties kryžiaus. Dr. J. Prunskis. 139 p,.......
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius, 151 p. ........ .......
Milžinas, didvyris, šventasis. Dr. Pr. -

■ Gaidamavičius, 246 p.........................................
Šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis, 220 p.......

1.00
0.70
1.00

$3.00
1 50
2 00

2.00 
3.0C

Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija.............................. .................... ...................... 2 00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ...........   2.00
šv. Jonas Bosco. kun. J. Lemoy ne, 755 psl. -. 5.00
Jaunystės maršas. Alfas Sušįnsk as. jaunimui skirta 

knyga. 260 psl. 2 00

MALDAKNYGES
Sveika Marija, St. Yla
Viešpaties Angelai kun- A. Sabaliac 4: ;s > 3 i *-2 00

$2.50

de iuxe
* • Apsaugok Aukščiausias — kun. dr.. P? Aleksa 

Jaunuolių maldos, kun. Kirvelaitis. auks.

Atlaidų šaltinis,,
ba I

Būk mums malonus. Kan. F. Bartkus. 413 p ....

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
IJctuvos vaizdų albumas, V. Augustinas II I.
Lietuvos archyvas fbolševizmo metai*. 436 p 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška. 100 p.
Legcndariškiejf O-F. M kankiniai. 45 p. . 
*’'eslovfi«; Sasnauskai/ J Žilrviėius, W7 p ... 
Nepriklausomos Lfėtuvos pinigai. J. Karys

BELETRISTIKA

Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 101 p.
Mėnuo vadinamas medaus. Nelė Mazalaitc.

$4.50
$1 00

82 50
.$4 00

2 00

6.00
1.50

1.00
0 50
2 00 
5.00

1.50

220 p.
Mistiniame sode. M. Vaitkus atsiminimai. 207 psl. $3.00

2 50

Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis 
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p. .........
Tipelis, Pulgis Andriušis. Humoristinis

$2.00
1.20

romanas. 240 p..........................................   3.00
Audra Žemaičiuose, VI. Andriukaitis. 218 p...... -2.20

I 00 
6.00 
1.50 
1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė ...... ...........
Gabija, metraštis ....................... ....... .........
Raudoni batukai. J. Savickis. 134 p: .....
Susitikimas. J. Gailius. 155 p......................
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p......................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina. A. Vaičiui utis. 142 p..................
Siela už sielą, D Pilla. 304 p......................
Algimantas, V. Pietaris. 267 p....................

POEZIJA
- Konradas V; lenrodas. A. Mickevičius, 97 p.
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas. . ......................... 1.00
Šventieji akmenys. F. Kirša. 112 p.......... .......
Etapai Cirišta). j. Kėkštas. 141 p..................... .
Lauku liensnos. A Tvruolis. 44 p. ................ .
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p. ..........
Anapus teisybės. A. Gustaitis, Humoristiški 
eilėraščiai. 144 psl. .....................

1.50 
3.00 
1 00 
2.00

2 20

DRAMA

Gims tautos genijus. L. J Voicekauskas, 
Žiurkių kamera. J Grinius, 120 p ......

MUZIKA

Missa i n honorrm Imm Cordis............
Lietuviška muzika. C. Sasnauskas, 133

VAIKŲ LITERATŪRA

80 p 1.50
........... 1.50

1 50
P

Vaikų knygelė. Vysk. Valančius. 155 p.
Pasakos. Haufas. 93 p..............................
Velykų pasakos. N Butkienė. 32 p...............
Baltasis vilkas. K Rinkis, 36 n ..................
Lapės pasnka, V. Pietaris. 96 p. . 
Po raganos kirčiu. J. Jankus. 101 p.

ĮVAIRIOS

1 80

1:00 
1 no 
1.10
1.50

Amerikos lietuvių vardynas. 279 p 5 00 ir 7 00 (įrištas*

Darbininko administracija 910 VVilloughby Ava.
Brooklyn 21, N. Y.

Draudimo reikalais, taksy (Inronie 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
meni y tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT • NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina-
• mi įvairūs dokumentai.

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

Gyvybės apdraudimas — TKAVELERS INS. C<>.. Hartford.
Cennecticat

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

Jtuizas Andriušis
87—09 Jamaica Avė IVoodhaven. 21. N. Y

Vlrginia 7-4477

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

i Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite
Michigan Farm Sūria, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas

| Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain. Mfch.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginhnui. Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad Jūs tiek išpopuliannot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTA1N, M1CH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

FETFR LISAUSKAS
69-15 33rd Avrnar. Maspeth, N. Y.

VICTOR ABECCNAS
351 Pa r k Street. New Britain. C«nn.

JONAS JAKUBAUSKAS

Tel. TW 4-JUMG

Tel. BA 3-1343

634 N. r>eniM*n Street, Bantmore, Md. Tel. Loncirood 6-26*2 
MF.CIM.OVAR KAVALIAUSKAS

21 Frwx)M-< ( sirrrl. įlydė Park, Mass. Tel. Hyde Park 3-397S
GEORGE GA1.CNAS

KM Caniff. I>rtn»tt. Mieli. Tel. T. O. $-7662

-STANLEY MFTRICK
1M4 W. 47th S t., (hieago. III.

MII Se. Albany, Chlore, UI.

Tel. Yards 7-8393

JOHN SHURNA
Tel. GrovehiH 6-7783

AI.L.AN STEMART
4316 N» Bread St„ Pbitau. F*. Tel. Glantone 5-1316
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68,75 m
4 vietoj

14,9 
yra

lietuvis
74,56 m

1:34:04,8 
vietoj So- 

lietuvis 
51,61 m

vokiečių 
tam, kad

būdu nu- 
vardą ir 

sportiniu

•MEAlHtfclL

Jurgis, gimęs 
gyvenęs Vokieti

ni?,2
10 vietoj

Macijauskas, Jonas, sūnus 
Edvardo.

Masionytė, Antanina, duktė 
Vinco.

Mažeika, Antanas, sūn. Igno.

15,73 m.
“Leicht-

On 14 acte, near Northern 
State Pkwy.» Cath. church and 
Parochial school. $24,900. 
HAmilton 7-2113.

S1CK OR WELL 
ELDERL.Y PEOPLE 

Can be cared for in nurses 
home at reasonable rates. 

Visits by priests and šisters ' 
regularly. For more 

informaticn .
Phone MO 5-7745

Glen Cove «27.M*
KANCS B0MES 

built at development m-ic-

New VVoods Estates
D8--North on Glen Cove 
Rd. Into Glen Cove: right on 
School St„ left on Doris Lane, 
left on New Woodg Rd. Pbone: 
ORiole 6-1228.

Lietuviški maisto gaminiai 
Naujai išpuošta šokių salė.

HUNTINGTON — Large 8 
rm. split with 3 bedrms., rec- 
reation rm. and 2 kitchens, 
fireplace, wall to wall carpet-

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml- 

KAI.AUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitait|

yra lietu-

GVVYNEDD-MERCY JUNIOR COLLEGE, Gwynedd Valley, Pa.;
Sisters of Mercv; Mother Mary Bernard, Pre ident; SLster Mary 

Gregcry. Dean; 156 Students; Tuition $400; Room and Board 
$1.000-31.200.

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

ST. LEONARD HIGH SCHOOL. 26 Bicvoort PI.. Erocklyn 16 N. Y 
NEvins 8-9023. Franciscan Brothers: Brother Aąuinas, O. S. F.. 
Principal; 390 Students; Commercial; Day; Tuitiėn $300.

ST. JOHN’S PREPARATORY SCHOOL. 82 Lewis Avė.. Brooklyn 6 
N. Y.. GLenmore 2-0700; Vincentian Fatfcers; Rev. John T. Neis-n 
C. M.. Headmaster; 1.200 Students: High School; Day; $300.

Catholic Schools and Colleges
• ■T8i»8tt8il6>!6li0l<8ll8R0uiB8ii8R8lt6Hlt:Bu$:iBu8U6;tB;i8iiBii8<-B ■ »''■ r $ t • » J S t ■ a t •• • 5 a =■

Pavergtos Lietuvos 
sportininkai

Rytų Vokietijos laikraštis 
Der Lejchtaathlet” rugpjūčio 

1 d. įsidėjo Sovietų Sąjungos 
geriausių sportininkų lengva-, 
atletikų sąrašą. Jų tarpe ran
dame lietuvių sportininkų pa
vardes, kurie pasiekė Sovietų 
Sąjungos meisterio titulą ar 
užėmė kitas geras vietas.

Sovietų Sąjungos meisteris 
1500 m bėgime yra lietuvis 

— Jonas Pipynė _____ 3^3,4
Vakarų Vokietija

Olof Lawrenz 3:48,8
Rytų Vokietija

Klaus Richtzenhain 3:51,6 
5000 m bėgime 6 vietoj Sov.

Sąjungoj yra lietuvis 
L. Vilkus, 
Vakarų Vokietija 
Heinz Laufer 
Rytų Vokietija 
Fridrich Janke 
10,000 m bėgime 

“"nelietuvis -----
L. Virkus 
Vakarų Vokietija 
Walter Konrad 
Rytų Vokietija 
Fridrich Janke 
110 m kliūčių

30:13,8 
bėgime 10 ■

vietoj Sov. Sąjungoj 
vis

. S. Valšis
Vakarų Vokietija
Martin Lauer
Rytų Vokietija
Horst Huebner
20 km ėjime 4 vietoj 

lietuvis
Antanas Mikėnas

Vakarų Vokietija
Fritz Seiler
Rytų Vokietija
Kurt Sakowski
Diskos mėtyme 

vietų Sąjungoj yra

Vakarų \okietjja 
Martin Buehrie 49,65 m

LAIMĖJO titulą ir apdaužytą gahą. Vidurinio svorio boksinin
kas čempionas Carmen Basilio su žmona Kay.

Rytų Vokietija
Manfred Grieser 49,94 m
Ieties metime 3 vietoj So

vietų Sąjungoj yra 
_ S. Graudulis

Vakarų Vokietija 
Heiner Will f 
Rytų Vokietija 
Klaus Frost 
Rutulio stūmime 

Sovietų Sąjungoj yra lietuvis
A. Vamauskas 16,40 m
Vakarų Vokietija
Hermano Lingnau
Rytų Vokietija
Fritz Kuehl
Vokiečių laikraštis 

athlet” visas lietuvių pavar
des atspausdino taisyklingai. 
Tenka džiaugtis, kad lietuviai 
lengvaatletai taip gražiai reiš
kiasi, bet gaila, kad jie nebe- 
atstovauja Lietuvos, savo kraš
to. Savo laimėjimais jie ver
čiami kelti vardą Sov. Sąjun
gos, kuri be Pabaltijo kraštu 
neužimtų pirmos vietos Euro
pos pirmenybėse.

Ir Maskvos jaunimo festiva
ly bei sporto žaidynėse du lie- Viftagė.

-VBt - NOY

Lietuvos Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys

Merkevičius, Juozas, sūnusAntanaitienė - Schvartz, In- ___
ge Aida, ir vyras Antanaitis, Felikso. 
Petras.

Baltrukonis, Jonas, iš Gudu- 
pių k., Padovinio vah, Mari
jampolės ap.

Buds/Anton, gyvenęs Cleve- 
land 6, Ohio, 8914 Meridian 
Avė.

Buivydaitė - Krakauskiena, 
Monika, gyveno Windsor Locks, 
Conn.

Cibulskienė - Morkutė, Leo
kadija, vyras Cibulskis, Karo
lis, vaikai Bronius, Stefa ir 
Stepas.

Dagilius, Andrius ir Anta- 
’ ’fias, ir Dagiliutė, Katrė, . iš__

Mikenas, Elzbieta.
Morkutė - Cibulskienė, Leo

kadija, vyras Cibulskis, Karo* 
lis, vaikai Bronius, Stefa ir. 
Stepas.

Pakšysv Mateušas ir Pakšys, 
Uršulė, iš Užuožerių k., Anyk
ščių vai.

Petra-'Cenė, Marytė, vyras 
Antanas, kilę iš ar nuo Kupiš
kio.

Petrikėnas.
Preikšaftis,

1915 metais, 
joje.

SchW2TtZ -

REAL ESTATE

HUNTINGTON — tege 8 rm. 
Ranch on aere. 14x16 
porch, waF to wall carpeting, 
near Northern State Pkwy, 

' Catholic church and parochial 
school. $17,900. HAmilton 
7-3365

New Large Cape God. 2 complete 
: ctiaau ^.» ilr.t floor.

o. vl.o suiiable foy 5 more rooms, 
oxt- u large 2 car garage with attic
p. ot 70x105, choice location, 1653 
Hannington Avė, Owner„ Builder 
Sunset 5-1142.

fO PLACL
yOŲRAO

CAHCEL OR CHANGE 

CALL LQ 3-7291

tuviai — Pipynė ir Mikėnas— 
laimėjo aukso medalius. Suva
žiavęs iš įvairių kraštų jauni
mas nežinojo, kad jie lietuviai 
Medalius įteikiant buvo groja- 

jnąs sovietų himnas ir iškelta 
komunistinė “vėBaiirarTjėbSvc® 
pavergėjas ir tokiu 
stelbia mūsų tautos 
nusavina jaunų jos 
kų nuopelnus.

Palyginimai su 
sportininkais duoti
būtų aišku, jog laisvi Lietuvos 
sportininkai visai tikrai galėtų 
laimėti pirmąsias vietas pasau
lio rungtynėse, jeigu jiem ke
lio neužstotų Sovietų Sąjunga.

Fr. Sk.

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO 
futbolo ekipa spalio 6, sekma
dieni, žais pirmenybių rungty
nes su Gottschee S. C. Kick- 
off. Rungtynių pradžia 2:45 
vai. po pietų. Rungtynės įvyks 
New Farmers Ovai, Metropoli
tan‘Avė. ir 69th Street, Queens

LEADS 
■ AGAIN!

VIENINTELIS

PARANKUS “GAS and GAS” VIRTUVAS

NAUJI
30” ir 36”

GAS ir GAS
VIRTUVAI

★ (MONTUOTAS DUJINIS KA1TINTOJAS 
DEŠINOJE AR KAIRĖJE PUSfiJE

GALIMA GAUTI IR 
4©” MODELIŲ

ELEKTRINIS LAIKRODIS 
IR LAIKO NUSTATYTOJAS

* NEPRILYGSTAMAS 
KEPTUVO UŽDEGIMAS

♦ SPAUSTO ORO PCSTUVO 
LAISVUMAS

NUEIKI PAS VERNUS PADAVĖJA
Mokėsi tik $1.52 savaitėje

RINKOJE

Manufotlvrers of a complete line of 
rangės for ©ver 37 years 

MAŠDrčORRZ ’̂nA-^

355 FreHnjJnyio Are, 
New«rk, N. J

H«ik sead aė nare mfonaMien aboat Verneto MtAeu *

Antanaitienė, In- 
Menčrakio k, Igliaukos. ' “""Te f^tda, ir vyras Antanaitis, 

Daunoras, Vytautas, sūnų 
Jurgio.

' Dirse, Jonas, gyveno Detroit
9. Michigan, 1951 Witt Street.

Domeika, Feliksas, gyvenęs 
Švedijoje.

Juškaitė - Stasiūnienė, Ona, 
. d. Jurgio, iš Biržų ap.

Kanys, Jonas, sūn. Mykolo.
Kiseliovas, Vladimiras, ir

Beochhurst — Frame stucco 
Ist floor—liv. rm. din. rm., mo
tiem kitchen, dishwasher, la- 
vatory, porch; 2nd floor — T 
extra large bdrms., bath, 3rd 
fL — 2 additional bedrms.: 
beach rights. Near St. Luke’s 
and Holy Cross High School. 
$22,000. Call FLushing 9-8678.

vk. Aleksandro, gyveno Sao 
Paulo, Brazilijoje.

Krakauskienė - Buivydaitė, 
Monika, gyveno Windsor Locks.
Conn.

Kulišauskas, Stanislovas.
Kuras, Augustas, sūn. An

tano.
Kybartas, Hermanas ir Jur-

Petras.
Šmidtas, Oskaras, sūnus

Luiso, iš Raseinių.
Šraderis, Karolis, iš Kėdai

nių.
Stasiūnienė - Juškaitė, Ona,

d. Jurgio, iš Biržų ap.
Timiriazevienė - Kiseliovai- 

tė, Viera, ir brolis Kiseliovas,
■ Vladimiras, vk. Aleksandro, 

gyveno-Sao Paulu, Brazilijoje. enclosed—porch.
Vaitkus, Juozas, sūn. Tado, 

iš Aukštašlynio k., Šimkaičių 
vai., Raseinių ap., žmona Lio- 
nytė, iš Kaniūkų k., Raudonės 
vai.

Verveckienė, Magdalena, 
sesuo Surdokienės, Konstan
cijos.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
liepti:

Consulate General of 
Lith'iania

41 V/est 82nd Stnaet
New York 24, N. Y.

■ r_S-'RE-^-L STĄTE i‘AI'K
Center Hali, 5 bedrm. col- ’ 

onia’ home, features 24’ living rm 
with logbiij-ning fireplace, sun rm., 
banąuet-sized dining na, large 
kitchen with breakfąst nook and 

bath -on first fL 4 bedrms. and 
bath with stall shower up plūs fin 
oveysized knotty pine bedrm. on 
3v* fi Full baremt.. oil heat, 2 
enr att gar. 65x106 nicely land- 
scape-l plot- Close to all facilities 
and C^th. institutinę. Extras. Pri- 
ced at $23 000. Call owner LOeust

WHKRIS

SOFA 
WHCNWAS

SY

REUPHOLSTER
brantf new tookt Onr erafta-

SOFJor 
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FOAM 
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w VHb g a AL
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| P™ RHE2 Į Kinuranr

CONVALESCENT AND 
RĘST HOME

For Elderly People 
Excellent care. Good food 

Reasonable rates, 
Day and Night Service 
Beautiful Surroundings 

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

ST. RAYMOND’S PARISH
Lynbrook — Within 2 blks. 

of St. Raymond’s school and 
Church, 4 bedrms.. liv. rm.. 
din. rm., kitchen: 1V> baths, 
g’ass enclosed porch, full bas
ement, attic with finished 
room, sreens, storms. $15,500. 
Call LYnbrook 9-8861.

ST. MARGARETS PARISH 
IN PEARL RIVER, N. Y.

Ideal for children. Quiet 
Street. 6 rooms. 3 bedrooms. 
Near schools. Full basement 
Gas-steam heat, screens, storm 
windows and avnings, garage, 
city sewer. A Raffo. UI Mar
tin PI.

REIKALINGAS
geras žmogus be šeimos, mo
kąs vairuoti mašiną, suprantąs 
apie vandentekius, Šildymą bei 
elektrą, praktikuojąs katali
kas ir turįs geras atestacijas. 
Darbas prie vienuolyno namų. 
Smulkesnių informacijų klaus
ti adresu: '

Regina Paeis Benedktine 
Sėsters, Wallaca Rd., Bedford, 
New Hampshire

ST. EDWARtXs PARISH 
IN SYOSSET, L I, N. Y.

6 rms. split, 2 baths, play- 
room, laundry, basement, 
sheltered patio, all appliances, 
walk to church, station, Stor
es. Early occupancy. $22,000. 
WAInut 1-5078.

IN LADY 0F LORETTO 
PARISH

4 bedrm. custom brick Cape. 
135x100 fenced plot, 2 baths, 
2 car garage, fireplace, play- 
room. with bar, eat-in kit
chen, many extras. Mušt be 
seen. Immediate occupancy. 
Desirable location. $20,990. 
IVanhoe 6-5569.

VOCATIONS
Brothers of St. Paul

Esate 15 ar 35 metu, jeigu norite tarnauti Kristui vienuolyne, kvie
čiami stoti pas Sv. Povilo brolius. Jie aukojasi skelbti Dievo Žodžiui 
spauda, radijo, televizija, scena. Su tuo modernišku apaštalavimu su
jungta malda, darbas, studijos ir poilsis. Broliai neskiriami namq 
ruošos darbam. Rašyti:

Rev. Father Superior, 2187 ITctory Bhr. States Hand 14, N. T.

301 GUN H!U tOAO NČW TC.-..’! O. H T.

Booklef (CN) «• Kingibridį* 74671 er 3671
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« Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas »
1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

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

3. 
mis.

:<•

ADDRESS



(Atkelta iš 5 psl.)

- “ : <

231 Bedford Avė.

TAISAU
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

nui vizos.

JALINSKAS

REAL ESTATE

VISI ŠOKA!SPALIO-OCTOBER 5

Labdaringas Šokių Vakaras
LIETUVIU LAISVES PARKE

LINDEN, N. J

Rengia ALTAS, RALFAS ir LIETUVIŲ BENDRUOMENE

ligoninės ir žadėjo vėl eiti pa
sivaikščioti po Central Parką.

mct konstatuota 104 susirgi
mai polio; pernai buvo 358.

This month the Treasury starte issoing Savings 
Bonds in a new, more convenient form. These new

Telef. Vlrginia 9-8093 
(Pašyk Jurgio).

spalio 20 Washington Irving 
High School meninę programą 
išpildys soL Juzė Augaitytė, 
smuikininkas Iz. Vasyliūnas ir 
sol. Vladas Baltrušaitis.

NEW YORKO Haydeno plane- 
tarijume išstatytas modelis ra
ketos, kuri paleis dirbtinį mč-

RASINAS AJbcrt Baum pučia ragą New Verkė žydą Naujųjų 
mrtų šventč e.

mo įstaigoj, 660 Grand

easier and, more economical, too.

New Yorko valstybėje ,š:e-

Koplyčios nemokamai visose
Brooklyne. Laidojamas spalio 
2 šv. Jono kapinėse po gedu* 
lingu 10 vai. mišių Viešpaties 
Atsimainymo bažnyčioj, Mas*

254 W. Broadway 
South Boston. Maas 

JOSEPH BARACEVIČIUt 
’ Laidotuvių Direktorių^

TeL ANdrew 32590

žiūrint amžiaus skirtumo, kas 
tik gali ir mėgsta dainuoti 
Tegul skamba mūsų dainos po 
šalis plačiausias.

Choro Valdyba

Slephen Bredes J 
ADVOKATAS

BAR ASEVKIUS ir ŠONU 
F U N K R A L H O M t

Šio Kunigų Vienybės seimo 
darbai ryškiausiai atsispindi 
rezoliucijose, kurios apima la
bai skirtingas pastoracinio ir

ūgio, kitas vidutiniško ir abu- 
Labai kviečiama į choro ei- du tamsūs. Nepalio atstovas

les įsijungti visas ir visus, ne* turėjo jau sekmadienį išeiti iš

Aleksas Mrazmskas, 
pianistas, akompanuos dar 
noms Angelų Karalienės para
pijom metiniame koncerte spa
lio 6L d- Koncertas ruošiamas 
šv. Stanislova parapijos salė
je, Greenpoint, L. L, N. Y. R 
Butrimo orkestras gros šo
kiam.

no, bet žymi jų dalis nebal
suoja. Prezidento rinkimo 
1956 metais balsavo tik 3,291- 
169; renkant miesto mayorą 
1953, tebalsavo dar mažiau— 
2,396,858.

Naujoji registracija, atlieka
ma -18,460 žmonių, pasiskirs* 

pakelti čiusių po 47615 vietas, r prasi
dėjo rugsėjo 28 d. nuo 7 v. r. 
ligi 10:30 vakaro. Ji tęsis rug
sėjo 30 — spalio 3 nuo 5:30 
v. p. p. ligi 10:30 vakaro; spą- 
lio 7—11 nuo 5:30 p. p. ligi 
10:30 vakaro ir spalio 12, še
štadieni, nuo 7 v. r. ligi 10:30 
vakaro.

Apie vietines registracijos 
būstines žinių suteikia šie 
apylinkių centrai: Manhattane 
— 80 Varick St. (CAnal 
6-2600); Bronxe— 1780 Grand 
Concourse (TRemont 8-1186); 
Brooklyne — Room 600, Muni- 
cipal Building (TRiangle 5- 
7100); Queens — 120—55 
Queens Boulėvard (BOulevard 
8-5000); Richmonde — Room 
313 Borough Hali (SAint Ge
orge 7-1955).

New Yorke reikėdavo regis
truotis atskirai prieš kiekvie
ną balsavimą. Tas, žinoma, 
sudarydavo žmonėm nepatogu
mo ir gaišindavo laiką. Nuo 
dabar Įvedama vienkartinė re
gistracija (permanent_ registra- 
tion) visiem busimiem Balsa
vimam. Tuo norima j 
galinčių balsuoti skaičių.

Apskaičiuota, kad New Yor
ke galinčių balsuoti turėtų 
būti apie puskėtvirtp milijo-

Treniruotės 
Larie High 

Avė. trečia- 
Pirmoji 

treniruotė spalio 2 d.

Stogus, stogų vamzdžius 
(guttere - leaders) apšvieti
mus.

Palankios kainos.

ta pati val-
— pirm. kun. J. Čepu- 
sekr. kun. dr. M. Ra- 

ižd. kun. dr. T. Narbu-

NEW YORKAS

'‘Išnuomojami
atskiri kambariai su baldais. 
Gražus rezidencinis Flatbusho 
rajonas. Subwkay iki Times 
Sq. 30 min. — iki pajūrio 10 
imn. Tel UL 9-4039 po 6 vai. 
vak.”

310 MITCHELL AVENUE, 
LINKSMA MENINE PROGRAMA

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N. 

Tel APplegate 7-7083

metų, kurį paskutiniu kartu Brooklyne 320 Schermer- 
hom St., Jamaicoj — 89-61

RADDO VAIANDA JMLrtHUSMB 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENA 
LIETUVI DIDŽIOJO NEIDYORKO 
N-J- IRCONN-APYLINKĖJE KU
RIS -IEŠKO ATSIGAIVINIMO Mfr 
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

W A IT K U S 
FUNERAL ROM K 

197 Webster Avenue 
PRANAS W ATIKUS 
laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuo’.oja® 
CsmbrMse, M’fcsm. 

notarv ptri.ic
PMarnavima* diena ir naktį 

Nauta moderniška koplyčia šer 
menims dykai. Aptarnauta C&m 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to« 
pačios ir i kitus miestus
Reikale liaukite: TeL TR «-«4S4

buvo matę prieš 27 metus.
1930 jie atvyko į Ameriką, Sutphin Blvd.

miesto dalyse: veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

palikdami devynių mėnesių 
sūnų su senele prie Varšuvos. 
Lig tol jie negalėjo gauti sū-

Tel. EVergreen 7-4335

Slephen A romiški* 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Baisa m uoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br nklyn, N. Y.

Rugsėjo 30 New Yorko vals- jimo vasarinėse stovyklose, 
tybėje baigiasi šoferiavimo lei-

Išnnomoiamas
vyrui ar moteriai nebrangus 

kambarys. Leidžiama naudotis 
bendra virtuve. Jei reikėtų, 
yra ir garažas. Teirautis telef. 
VI 6-0977.

susidarė vaizdas, jog visur 
pagal jėgas ir aplinkybes kru
tamą. Iš centro valdybos iždi
ninko kun. dr. T. Narbuto 
pranešimo patirta, kad finan
siniai ištekliai šiuo metu yra 
pakankami žurnalo “Lux 
Christi” leidimui ir kitiems ei
liniams reikalams. Tuo ir baig
ta pirmoji posėdžių dalis.

Po pietų, susirinkus tęsti 
seimo darbų, buvo duotas žo
dis sveikintojams, kurių atsi
rado geras būrelis, atstovau
jąs vienuolijas ir kitus religi
nius bei kultūrinius vienetus. 
Sveikinimų gauta ir raštu. Ta
čiau pagrindiniu dalyku popie
tinėje posėdžių programoje 
buvo prel. J. Balkūno paskaita 
“500 metų nuo šv. Kazimiero 
gimimo ir 40 pietų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukakčių minėjimas”, ku
rioje prelegentas šalia istori
nių žinių apie šį mūsų šventą
jį pateikė pluoštą ir praktiškų 
minčių, kaip ateinančiais me
tais gražiau pagerbti jo atmi
nimą. Diskusijose buvo papil
dytos jo mintys naujais suma
nymais ir taip nusmaigstytos 
bendros gairės jubiliejinėm iš
kilmėms. Pažvmėtina dar, kad 
kun. dr. K. Rėklaitis, M. I. C., 
šioje posėdžių dalyje padarė 
pranešimą apie arkivysk. Jur
gio Matulevičiaus kanonizaci
jos vyksmą. Po to ėio navios 
"centro valdybos rinkimai, šiek 
tiek padiskutavus, ateirtantiem 
metam perrinkta 
dyba 
kaitis. 
žaitis,

Laidotuvių Direktorius J 
84-02 JAMAICA AVĖ. ' 

(prie Forest Parkway Station) )
Woodhaven, N. Y. j 

Suteikiam garbingas laidotuves. {

punch-card Bonds are about the size of a govem- 
ment check. They wiH save money for tazpayers, 
help issuing agente and firms economize and be 
more convenient for Bond ovmers.

From now on, every Series E Savings Bond wiū 
be smaller and easier to keep in your safety deposit 
box. Theyll be 
for many employers to issue through the Payroll 
Savings Plan.

If your employer does not provide the Payroll 
Savings Plan, why not call this to his attention? If 
he does, why not sign up?

YouTl find the Payroll Savings Plan the easiest 
way to save you’ve ever discovered. You simply sign 
the authdrization card in your payroll office. Then 
your saving is done for you—automatically!

And now Savings Bonds are better than ever. 
Every Series E Savings Bond issued since February 
L 1957 pays when held to maturity. lt pays 
higher interest, too, in the earlier years and tnatures 
in just 8 years and 11 months.

So start saving with sale, sure U. S. Savings 
Bonds today.

Sa/e a> America... U. S. Savings Bonds !

senosios kartos lietuvis, gy
venąs 125 Thames St., Brook
lyne, mirė 29 d. anksti ryte. 
Pašarvotas Bieliausko laidoji-

Policija surado vieną iš dvie- NEW ROCHELLE — $38,500 
jų Vyrų, kurie sužeidė ir api- Liuksusinis, bemaž naujas namas, 
plėšė Nepalio atstovą rugsėjo ptiiki aplinka, arti įlankos, pliažas 

Brooklvno Otnretės Choras 17 Central Parke. Tai Ervin ant nuosavyMa- Lengvai pasiekiama 
- - kat. institucijos. Didelis gyv. kam

barys, židinys, paskiras valgomasis. 
4 miegamieji, tarnaitės kambarys, 
2’4 vonios, dvigubas garažas, pusė 
akro, dujinis apėild.. tinkamas }<1ė- 
t; temperatftros normavimą, elek- 
t -inė vir+uvė. virtuvės apstatymas, 
sieninis krosnis. Indu plovvkla, žal- 
d,”ttnn»s džiovintuvas, platinom, ma- 
šįr/”. aii’”n ansauv-a per visa
n-'m- nno p,nr*g. Galima

Pavergtose Jungtinėse Tautose
yra laisva referento vieta 

Jungtinių Tautų reikalam.
Kandidatas turi nusimanyti EVergiven 8-9770

spaudos, blaivybės, Vatikano 
radijo lietuviškųjų programų 
palaikymo, “Motinėlės” šalpos 
draugijas suaktyvinimo, maldi- 

drome savo sūnų Karolį, 28 SO Ccntre ^St. Manhattan, ninku kelionės į Liurdą, Sese
rų Instituto, kun. A. Staniuky- 
no fondo ir kitais klausimais.

Suvažiavimą rūpestingai glo- 
Nelaimės traukiniuose bojo ir svečiams vaišes iškėlė 

New Yorko • traukiniuose klebonas kun. J. Čepukaitis. 
penktadienį ir vėl įvyko dvi 
nelaimės. Bronxe prie 230 St. 
IRT traukinys užlėkė ant ki
to stovėjusio. Abudu trauki
niai buvo tušti, bet mašinis
tas buvo taip suplotas, kad 
vietoje mirė. Tą pat rytą BMT 
traukinys trenkė į buferį, ir 
buvo sužeisti du mašinistai ir 
vienas konduktorius.

Bronzo gyventojai, vyras ir dimai aPie 800 000 asmenų, 
žmona, Dobrowolski penkta- Įstaigos tam reikalui bus atda- 
dieni susitiko Idlewild aero- ros * šeštadieniais. New Yor-

Viešpaties Atsimainvmo
parapijoj, Masoethe, šv. 

Pranciškaus tretininkams re^ 
kolekcijos, pasiruošiant šv. 
Pranciškaus šventei, praside
da spalio 1 ir baigsis šventėje 
— spalio 4. Vakarais 7:3O pa
mokslas, rožančius ir palaimi
nimas. Kviečiami lankytis ir 
netretininkai. Paskutine diena 
bus nauių narių priėmimas. 
Pamokslus sakys namiškiai 
kunigai.

tarptautinėj teisėj ir mokėti 
anglų kalbą. Konkursinis kan- Josepll GarSZV« 
didatų patikrinimas bus spa- r
lio 8 d. 2, vai. popiet Suinte
resuotieji gali kreiptis į Lietu
vos Laisvės komiteto raštinę, 
70 5th Avė., New Yorke. Tel.: 
WA 4-5461.

G R A B O R I U S 
BALSAMUOTOJAf

Bright 28 metų, du kartu jau 
baustas po 5 metus 'už plėši
mus ir automobilių vagystes. 
Suimtas buvo Baltimorėj, kai 
buvo įtartas automobilių vogi
mu. Apie savo užpuolikus Ne
palio atstovas tebuvo galėjęs 
informuoti tik tiek, kad vie
nas užpuolikas buvo žemo

GROJA NEW JpRSEY JAUNIMO ORKESTRAS
Pradžia 7:30 v. v. Auka tik l.(X)

pradeda darbą su nauju diri
gentu. Operetės Choro Valdy
ba praneša visiems choro na
riams, kad spalių 4 d. 8 v. v. 
Liet. Pil. Klubo patalpose, 280 
Union Avė., Brooklyn, N. Y., 
dirigentui Mykolui Cibui vado
vaujant, įvyksta šio sezono 
pirmoji repeticija. Prašoma 
visus būtinai atsilankyti.

Influenza ir New Yorke
Sveikatos departamentas 

pranešė, kad paskutiniu laiku 
įregistruoti 363 susirgimai 
Azijos influenza New Yorko 
valstybėje. Kai kur mokyklos 
uždarytos.

Cle^-’ ndo teatras Vaidila pa- Rugsėjo 26 New Yorko vai- Betuviškojo gyvenimo sntis. 
žadėjo suvaidmti New Yorke štybės mokyklose dėl ligos ne- Visiems jų reikalams parodyta 
gruodžio 7. LB Kultūros Tary- buvo 1,100 mokinių. . dėmesio. Rezoliuciniai
ba New Yorke prašo tą diena p . .. r nutarimai vienbalsiai , priimti
rezervuoti svečiu spektakliui. Re,kia oanau,.n». leidimus Lietuvos rėmimo, vaikų auklė-

A. KmižSo radijo programai 
paremti lapkričio 10 Lietuvių 
Piliečių klube rengiamas po
būvis, kuriame kviečiami daly
vauti programos klausytojai ir 
prieteliat Programa duodama 
kas sekmadienį nuo 11 iki 12 
vaL vidurdienį, sekmadieniais, 
iš stoties WfflL — 1430 kilo- 
ciklų, Medford, Mass.

Lituanastinojo mokykloje 
pradėjo dar dirbti M. Tamo
šiūnienė ir Pr. Kadadienė, ku
ri jau ir anksčiau dirbo. _

Andrius Keturakis 
spalio 13 susituokia su V. 
Kunskaite, agranome, kuri 
ligi šiol gyveno Montrealyje.

Lietuviškų knygų, 
žurnalų, laikraščių, sveikini
mo atvirukų ir meniškų dova
nų bei gėlių galima gauti St. 
ir V. Minkų krautuvėje Baltic 
Florist, 502 E. Broadway. 
Krautuvės vedėjai kviečia už
eiti ir susipažinti.

Romas Laimonas 
išrinktas Bostono ateitininkų 
studentų draugovės pirmmin- 
ku naujiems mokslo metams. '

Sol. Stasys Baranauskas, 
grįžęs iš Italijos, kur gilino 
dainavimo studijas, Bostone 
dainuos lapkričio 10, “Laisvės 
Varpo” rengiamame koncerte.

Pakrikštyta
šv. Petro bažnyčioje rugsėjo 
21 Vytauto Dambrausko ir 
Rinos Katauskaitės - Damb
rauskienės duktė Jūratės ir 
Teresės vardais. Tėvai gyvena 
57 Gatės St

Studentų Sąjungos
New Yorko skyrius šaukia 

susirinkimą spalio 3 dieną, 8 
vaL vak. Apreiškimo parapijos 
apatinėje salėje.

Lietuvių Sporto Klubo 
moterų sekcija pradeda krep
šinio, tinklinio ir mankštos 
treniruotes. Norinčioms plauk
ti yra baseinas, 
vvks Franklin K. 
School, Jamaica 
dieniais 7 vai. vak.
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