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SUKILIMO IR IŠDAVIMO 
METINE SUKAKTIS

Laisvųjų atstovai, atėjo pas 
pavergtųjų atstovus Vengrijos 
sukilimo pagerbti

Amerika nebeduos ginklų Tito komunistam
Amerika ėmėsi priemonių NES AMERIKA SUKIŠO TITUI PUSANTRO MILIARDO, O JIS 

VISTIEK ŠOKA PAGAL MASK VOS MUZIKĄ.prieš Jugoslavijos Titą — val- 
' stybės departamentas spalio 23 

paskelbė savo nutarimą pri
stabdyti Amerikos ginklų ir ki-

siavijai. Būsiąs sustabdytas 
sunkiųjų ginklų siuntimas; 
konferencija tarp Amerikos ir 
Jugoslavijos, kurioje turėjo 
būti svarstomas ūkinės pagal
bos reikalas, bu | atšaukta. Bet 
smulkesnieji ginklai ir net keli 
sprausminiai lėktuvai dar bus 
siunčiamL Nuo kada pagalba 
bus pristabdyta — nepasakė.

Nuo 1948 metų, kai Titas 
susipyko su Stalinu ir Moloto- 

" vu, Amerika sukišo Jugoslavi
jai apie pusantro milijardo do
lerių. Pinigais Amerika tikėjo
si atitraukti Titą nuo Maskvos. 
Bet vilkas, girioj augęs, i gi-

rią ir žiūri. Titas vėl ėmė bro 
liautis su Chruščiovu ir de

monstravo savo pritarimą Mas
kvos politikai. Prieš dvejus 

^trejus metus Kongresas norė
jo jam nutraukti pinigus.. Per
nai ji apgynė prezidentas Ei 
senhovveris. Jis 1956 įtikino

Kongresą, kad be Amerikos 
pagalbos Titas negalės* išsilai
kyti nepriklausomas nuo Mas
kvos. Ginklai vėl ėmė plaukti 
iš Amerikos į Jugoslaviją. Tik 
viešaą Tito pasiskelbimas, kad 
Jugoslavija rems Maskvos už
sienių politiką ir spalio 15 ko-

munistinės rytų Vokietijos pri 
pažinimas privertė valstybės 
departamentą reaguoti. r

Departamento reagavimas

kaip Vokietijos, kuri nutraukė 
diplomatinius' santykius. Ame
rika nenutraukia dar pagalbos 
visiškai, tik ją pristabdo, mė
gindama toliau, žaisti pusiau 
priemonėm.

VOKIETIJOJE MIRĖ 
JONAS GRIGOLAITIS

Spalio 18 Gautingo sanato
rijoje, Vokietijoje, po sunkios 
ir ilgos ligos mirė nacių * kan
kinys ir Mažosios Lietuvos vei
kėjas Jonas Grigolaitis.

Liūdesy liko žmona Lidija, 
kuri gyvena Miunchene, ir du 
vaikai — Janina ir Arvydas, 
kurie gyvena Rochestery, N.Y. 
Tik neseniai jie grįžo iš Vokie
tijos, aplankę savo tėvus.

Jonas Endrikis Grigolaitis 
buvo gimęs 1902 gegužio 30 
Poviluose, Šilutės ap., mokėsi 
lietuvių gimnazijoje Klaipėdo
je ir Kauno universitete. Rodė 
veiklumo organizacijose ir

Prezidentas įspėjo 
nuo pesimizmo
Prez. Eisenhoweris spalio 22 

pasisakė kalbėsiąs į tautą 4—6 
kartus ir išaiškinsiąs, kokia yra 
padėtis su krašto saugumu, 
raketom, su infliacija bei ūki- 

“he padėtim, moksliniais tyri
nėjimais ir kt. Piliečiai turi tai 
žinoti. Sykiu prezidentas įspė 
jo, kad pesimizmas nereika: 
lingas! ir pavojingas.

Atrodo, kad prezidentas pa
siduoda spaudos reikalavimui, 
kad nuo tautos nebūtų slepia
ma tikroji padėtis.

New Yorko miesto iškilmin
game priėmime karališkajai 
porai dalyvavo ir Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys ir po
nia.

PERNAI BUVO VENGRIJA. AR ŠIEMET BUS SYRIJA?
spaudoje: buvo Klaipėdos kra- LODGE DEMASKAVO SOVIETUS, SYRIJA ATMETĖ TARPI- 
šte Santaros jaunimo sąjungas NINKAVIMĄ. SOVIETAI DEMONSTRUOJA KARIUOMENĘ, 
vadas; Liet. Keleivio vyr. re- BYLA GRĮŽTA Į JUNGTINES TAUTAS, 
daktorius, paskiau Ostsee —
Beobachter ir Baltischer Beo- Jttngt Tautose spalio 22 Sy- kad viso pasaulio žmonės šian 
bachter redaktorius, Eltos sky- rijos Turkijos klausimas ati- dien klausia patys save: 'Per-
riaus Klaipėdoje vedėjas ir kt. dėtas, iki Saudi Arabijos kara- nai buvo Vengrija; ar šiemet
1941—45 sėdėjo nacių kace- liūs išmėgins savo tarpininką- bus Syrija?'
tuose Soldau, Sachšenhausen-- vimą. Sovietai ir Syrija buvo
Oranienburg. Išėjęs iš jų gy- tam priešingi. MASKVA PRIEŠ TARPININ

KAVIMĄ IR PRIEŠ GINČO 
LIKVIDAVIMĄ

vas, buvo Hanau stovyklos 
lietuvių tremtinių vadovas, 
bendruomenės valdybos narys. 
Jis priklausė prie tų iš M. Lie
tuvos, kurie jautėsi suaugę su 
visa tauta.

Kacetuose palaužta sveikata 
neleido jam išemigruoti; tačiau 
iš vokiečių valdžios ilgai ne- P^kė: 
galėjo gauti atlyginimo už ka-

Su kaltinimais ir šiuo kartu 
švaistėsi Sovietų ir Syrijos at
stovai. Amerikos atstovas H.
C. Lodge • jr., atsakydamas į vyriausybe atmetė Saudi Ara- 
juos, priminė, kad Gromyko bijos karaliaus tarpininkavi- 
atnaujino Stalino, Višinskio ir mą. Syrija penktadienį Jung 
Molotovo tradicijas. O dėl A- tinęs Tautas vėl spaus, kad 
menkos agresinių užsimojimų ----------------------------------------------

Papildomom žiniom Syrijos

tuojau būtų siunčiama komisi
ja Į Syrijos pasieni.
Tokią politiką Syrijai diktuoja 

Maskva. Maskva nenori, kad 
ginčas baigtųsi. Ji nori ir to
liau gąsdinti karu. Tam reika
lui spalio 23 paskelbė, kad 
Sovietų armijos prie Turkijos 
sienos vadu paskyrė maršalą 
Rokossovskj. Rokossovskis val
dė Lenkiją, bet turėjo iš jos 
išsikraustyti Gomulkai Lenki
joje laimėjus. Dabar jis tun 
gąsdinti Turkiją. Turkija pa
skelbė. kad Sovietai telkia 
kariuomenę prie Turkijos sie
nos. Sovietai tai paneigė.

a: .• -SKSK.’Sy: Sėkmingai išmėgino Amerikos raketas
tik po to, kai Sovietų Sąjunga 
buvo pagrobusi Lietuvą, Lat

viją, Estiją, Lenkiją, Čekoslova
kiją, Vengriją, Bulgariją, Ru
muniją ir Albaniją...

Darbai kalba daugiau už žo- jjrmj, kurie turėt4 pasitikėjimą įremi, /n’ stesni tos rūšies n; 
džius Jungtinės valstybių vei- grąžyti: ginir ai Ir.ivo nepavykę.
kli čia generalinėje pilnatyje e Ar,er:knc. lgkt„va; kovai 
prki metus... liudijo, kaip me i.
norime taikos viduriniuose ry
tume ir kaip mes toli eisime, 
kad {vykdytume Chartą. Ir kai 
mm pereitais metais dirbom* 
taikai, Sovietų Sąjunga mėsinė
jo Vengriją. Ir nenuostabu,

mirtis.

MIRE KUN. PR. BASTAKYS
Waterbury, Conn., spalio 24, 

8 v. rytą, mirė kun. Pranas 
Bastakys, kurį laiką buvęs 
Newarke vikaru. Buvo jis gi
męs 1911 m. kovo 27, mokėsi 
Teisių kunigų seminarjoije, į 
kunigus įšventintai1937 birže-
lio 6.

SATELITO KELIAS KINTA

Sovietų satelito apie žemę 
kelias kasdien pasistumia apie 
po 3 laipsnius labiau į vaka- —KOMUNISTAI KIŠA BOMBAS 
rus AMERIKIEČIAMS 4

Prezidentai Eiscnhoweris ta 4000 mylių tolumui. Raketa 
spalio 22 pas sakė prieš peši- buvo pn’e'stn iš baliono, kuris 
mizmą ir nep?'.įtikėjimą Ame- buvo 100 000 pėdu aukštyje, 
rikos jėgom. Ir štai Pentago- Skeliia, kak mėginimas buvo 
nas jau paskelbė keletą laimė- sėkmingas, bet dar be smulk-

su povandeniniais laivais yra 
apg<nkiuoti naujai patoounn- 
tais atominiais ginklais.

• Raketa “Vanguard”, ku
ri turės iššauti Amerikos 
telitą, spal'o 23 Floridoje buvo

E»!senlioweris ir
Marini lianas

tariasi
Anglijos min. pirirĄiinko

reikšti kitų valstybių himnus, 
nors tebuvo girdėti tik himnų 
garsų prikimęs mišinys iš ko
kios įskilusios dėžės. Gal ir 
Amerikos ,policininkai nepaži- . 
no savo himno, kad stovėjo 
rankas užmetę sau už nuga
ros. Jei ne įspūdingas Ameri
kos kario trimitavimas, jo drau
sminga laikysena himnų metu, 
būtum sakęs, kad nebuvo pa
kankamai pagarbos tam Veng
rijos sukilimui, kurio metinės 
čia viešai buvo pademonstruo
tos; s : *

Pakili nuotaika buvo JPT tuo 
pat specialiame posėdyje. >

Ro invokacijos. kurią atkal- e 
bėjo trumpai vengrų kunigas 
Janos Gaspar, pasakė kalbas 
laisvųjų valstybių atstovai — 
pietų Korėjos atstovas Ameri
koje You Chan Yang, Kinijos 
atstovas Jungt. Tautose Tsiang. 
Airijos atstovas J. Tautose F. 
H. Boland, Italijos delegacijos 
Jungt. Tautose narys G. C. 
Irelli; Amerikos atstovo Jungt. 
Tautose' H. C. lzsdge jr. pata-~ 
rėias paskaitė jo ..sveikinimą: 
Vietnamo atstovo Amerikoje 
patarėjas taip pat perdavė sa
vo sveikinimą. Kalbėjo dar 
tarpamerikinės antikomunisti
niu or^nizacii’i federacijos at 
stovas Penna Botto.

Savo pareiškimus atsiuntė 
viceprezidentas Nixonas. gu
bernatorius * Harrimanas ir J. 
Tautų šios sesijos pirmininkas 
Munro.

Kalbose skambėjo griežtas 
pasipriešinimas bet kuriom 
koegzistencijos vilionėm, buvo 
demaskuotas tikėjimas liberali- 
zacija; pabrėžta einanti paverg
tų kova, įspėtas laisvasis pa
saulis, kas jo laukia, jei nepa
rodys pasipriešinimo.

Dar po vengrų atstovo dr. 
^ ... . Bartok ir dr. V. Masens kalbų.Jis turėjo per tns savaites iš

Priešais Jungtines Tautas 
spalio 23 rytą skubą praeiviai 
matė būrį žmonių, kylančias 
iki pusiau stiebo devynių tautų 
vėliavas; girdėjo grojant Ame
rikos himną ir iš to galėjo 
spėti, kad ir kiti garsai turėjo

PREZ. D. EISENHOVVERIS 
spaudos konferencijoje.

ŽMOGUS SU MASKVOS PYPKE
Brooklyne baigė apklausinėti liudininkus Sovietu ' šnipo Abel 
byloje: paaiškėjo, kaip Sovietai renka agentus tarp amerikiečių

viršinin-

bę žmonai ir t.t.
Jam mokėjo. Gavo apie 

2500—3000 rublių, pasirašė 
kvitus. Žinių davė apie atsto
vybės asmenis. Rastu nieko.

Apie 1953 birželi Rhodes 
buvo atšauktas iš Maskvos. 
Apie tai jis painformavo savo 
sovietinius draugus. Jis gavo

Sovietų pulk. Hayhanen pa
dėjo Amerikos FBI vyram at
painioti sovietinių vorų nuaus
to tinklo akis Amerikoje. Jis 
suminėjo vieną iš jų — Ame
rikos seržantą Hoy Rhodes. 
Jau 1955 Hayhanen
kas sovietinių šnipų šefas A- 
merikoje Abel, kuris dabar 
yra teisiamas, jam buvo pave- įsakymą sueiti i kontaktą Ame 
dęs surasti tą Rhodes. Hayha- rikoje su sovietų atstovybe 
nen važinėjo į Meksikos mies- Washingtone. 
tą, Į Californiją, bet surasti 
negalėjo. Jis buvo betgi kitų ei|ė$ tą pačią dieną pasiųsti 
surastas ir spalio 21 jis ture- Sovieto atso^ybei Washingto
jo proią papasakoti apie save „e iškarpas iš Amerikos laik-
teisme Brooklyne raščių, kritikuojančias S©vie- initas atsi^uklnias-

Seržantas dabar 40 metų, tvs. Ketvirtą savaitę ta pat Atsišaukime pamformuoja- 
dirba Fort Myer. Va., mete- 'Meksikos mieste priešais toat- ma ven^ru taufcL M JPT vra 
Teologijos tarnyboje. Nuo lr51
birželio 22 jis buvo Maskvoje Maskvoje Įteikė.
Amerikos atstovybės tarnau- Grįžęs į Ameriką Rhodes 
tojas. Jis buvo Pentagono ap- nesistengė atnaujinti santykius 
mokytas kaip šifruotojas, bet su Sovietais. Nei laikraščių 
Maskvoje dirbo kaip garažo 
prižiūrėtojas. Tais pat metais 
prieš Kalėdas jis turėjo dide
lio džiaugsmo — gavo žinią, 
kad žmona ir duktė jau turi 
sovietines vizas atvykti pas jį 
Į Maskvą. Iš to džiaugsmo jis 
atstovybėje nugėrė. Kai parėjo 
Į garažą, o jis buvo per pus
antros mylios nuo atstovybės. 
— jis pasikvietė dar du rusus 
melhanikus ir 1
Paskui nusprendė iti drauge 
vakarienės. Prie jų atsirado 
dar pora merginų. Kaip vaka
rinė ėjo toliau, sunku seržan
tui buvo ir prisiminti. Rytą, 
kai jis nubudo, svetimame čių radaro tinklas. Jau dveji 
kambary rado tik save ir vie- metai jie registruoja sovieti-
ną iš tų merginų. Po to dažni nius raketų bandymus. To dar- 
veik kasdieniniai nugėrimai ir bo vaisius paskelbė aviacijos 
protarpiais susitikinėjimai su laikraštis. Pagal jį sovietiniai svės jėgos, dvasinės ir mate- 
mergina. Po penkių ar dešim
ties savaičių ta mergina jam 
paskambino Į garažą. Juodu 
sutarė vėl susitikti. Kai juodu 
gatvė ėjo. prisistatė merginos 
brolis ir dar vienas vyras, ku
ris kalbėjo angliškai ir pasiva
dino "Bob Day". Jie visi nu-

skirtų Vengrijai. -V. Sidzikaus-
kas pasiūlė kreipimąsi į paver
gtą Vengrų tautą, ir buvo pri-

ra su pypk., kuri, jam Ji. pat dariusi°s . Vengrijos reikalu 
nuo pat jos sukilimo. Painfor
muojama taip pat. kad

vengru heroizmas ir pasiau
kojimas nerado efektingo at

siuntė. nei Į Maskvą vyko. Tai
ir buvo priežastis, kodėl A be- ''Mes vertinome JT. specia-
lis gavo iš Maskvos įsakymą *aus Vengrijos reikalui komi- 
surasti Rhodes Amerikoje ir veiklą, bet mes apgailės
ią Įsakymą Įvykdyti jis buvo tavome, kaip ir jūs, kad Pa* 
pavedęs savo pavaduotojui šaulio Organizacija nesiėmė 
pulkininkui Hayhanen. kolektyviniu priemonių, numa-

kai iie nepaisė jos rezoliuciiu. 
Palikti be politinės ar diplo
matinės pagalbos, jūs plikom

Amerika žinojo
nugerimą tęsė. SOAlCtll 1)311 (I VIII U S rankom negalėjote atlaikyti
idė iti drauge *■ ‘ Sovieto šarvuotu divizijų, ku-

nuo 1955 metu
Turkijos pasieny prie Kaspi

jos jūros yra stiprus amerikie-

bandymai su raketom buvo da
romi prie Krmnyjjar ['er 700 
mylių nuo Turkijos ir per 200 
mylių nuo Stalingrado.

Pirmas sovietinis mėginimas 
su raketom buvo 1955; buvo 
išmėginta 800—900 mylių to
lumo. Jau 1956 pabaigoje pa-

sėkmingai išmėginta. Ji svera Macmillano pasitarimai su pre- 
22,GOD svarų; į viršų pakilo zidentu Ehenhoweriu prasidė- 
109 mylias per 140 sekundžių, j0 23. Truks tris dienas. Juose 
paskui nukrito į Atlantą. Tai dalyvauja ir Anglijos užsienių 

į Painiame Vietname komu- bl,v® tik vicna raketos dafis. reikalų įpin. Lloydas bei valst.
litas iėio i meteoru’ lauka spa- nishi jau dveji metai prairti- •/ rm?ja apaTo 22 iššovė sa- sekr. gulies. .susitikinėjo dažnai ir dažnai

1 1 .k kūOja atentatus, šiemet vasa vo raketą "Jnp'ter”. Jos tolis Konferencijoje aptariama nugerdavo. Būdavo kartais jų
rio mėn. mėgino susprogdinti 1400 mylių. Tai jau trcč.as tos bendra Amerikos • Anglijos kampanijoje ir daugiau
min. pirmininką Diem. Spalio rūšies raketes mėgmjmas — veiklos politika ryšium su vi- lišicai ar karinėm uniformom viešai paskelbė.
23 tris bombas pakišo amen- sekei ng?s. dūriniais . rytais ir su sovietų apsitaisiusių. ' Raketos buvo siunčiamos
kiečiam — prie karininkų na- o Aviacijas raketa buvo Iš- pasireiškusiu pr.'/'ašumu rakė- Taip nuo 1952 metų pra- šiaurės rytų kryptimi, Vladi- 
mų gėlių puode, kita buvo šauta«palto 23. Ji buvo paruoš- tos bei satelito srityje. džios jis buvo verbuotas į to- vostoko link, iki kurio nuo ban-

Sovietai garsina paleisią sa- padėta -po autobusu, kuriuo ' ■ Kad pirma išsiaiškintų Mac" vietų agentus. Hayhanen liūdi- dyrr.o vietos esą apie 4000 my-
telitąjau ne apie žemę, o apie karininkai vyko į tarnybą ir • Ne-.v Yorko sveikatos de- millanas ir Eisenhoweris, A- jo, kad—vienas iš argumentų Hų.
mėnulį. Amerikos satelitas trečia Amerikos informacijos prrtėnmtss skelbta, kad Azi- metikai buvo svarbu atidėti jam paimti buvo šantažavime* Tokiu būdu paaiškėjo. kad

lio 14 ir pasiekė jų didžiausią 
tirštumą spžftio 22.

Vokietijos Max Planko insti
tutas skelbia, kad satelitas dar 
išsilaikys dvi tris savaites.

ėjo j viešbučio vieną kambarį, stebėta pirma daugialypė ra- 
Trumpu laiku mergina atsi- keta šiemet birželio mėn. pra- 
prašė ir išėjo, ir Rhodes jos sidėjo tolimojo skridimo raketų 
daugiau nematė. Liko tik vy- mėginimai — apie 4000 mylių, 
rai. Nuo tada jis su Bobų Day Iki rugpjūčio pabaigos buvo iš- 
.susitikinėjo dažnai ir dažnai šautos bent 8 tokios raketos.

Tik rugpjūčio pabaigoje Sovie- 
rivi- tai apie sėkmingą mėginimą

ries paskandino jūsų revoliu
cija kraujuose".

Tačiau sukilėlių heroizmas 
sužadino pasaulio budrumą ir 
įsitikinimą, kad dabartinė pa
dėtis nėra nei pastovi nei nor
mali. Su pasiryžimu toliau ko
voti eina ir tikėjimas, kad lai-

rialinės. yra stipresnės už ti 
raniją.

Lygiai 12 vai. dienos visos 
valstybės bažnyčiose skambino 
varpais Vengrijos sukilimui pa
gerbti.

• Prancūzijos naują vyriau
sybę sudaryti apsiėmė vėl so- 

r cialistų atstovas Mollet, ketu
riem nepavykus ir penktam 
visai atsisakius. Vyriausybę. 
Mollet pristatys iki pirmadie
nio. Prancūzija be valdžios jau 
veik mėnuo.

• Sovietai labai uoliai in
formuoja apie Waflstreeto 
karštligišką biržos šokinėjimą

• Italijoje širdies smūgiu 
mirė 52 metu "madų karalius." 
Christian Dior.

apie žemę turi pakilti kovo biure. Sužeisti 13 karių ir 5 jos ir.Huenza dar gausos 8-10 Syrijos klausimo svarstymą ir — joi nesutik*, sovietai ilkeli Ameriko je nebuvo paslaptis • Islandijos parlamento pir 
mėn. . . civiliai. /savaičių. Jungt. Tautose. ' -jo glrtuokllevimą, neištikimy- tie visi sovietiniai bandymai. mininku išrinktas komunistas



VISIEM TAUTIEČIAM, KURIE SIUNČIA

Mes žiąome, kad kiekvienas ' Vaistų kainos yra sekančios:
Streptomycine 30 a 1 gr. 

$4.60 
Aureomycine 100 • caps a

Ar vtskęs yra tvarkote — ir tikslūs. Karinė svarba yra ta, 
tauta gafi boti rami, ar tauta . kad be tikslaus žemėlapio

skridimo raketom padaro A- 
meriką pažeidžiamą bet ku
rioje vietoje iš sovietinės te
ritorijas ar iš sovietinių pavan-tą Rėvoją reRda aliąrmuoti?— tai, kuri bus paleista iš už 

tekis klausimas iškilo šiandisn tūkstančio mylių. Ir taiklumas 
bus tikslus turint tikslų žemė
lapį. Iš čia karinė satelito pir
moji reikšmė.

Tarp aliarmuojančių ir ra
minančių išsiskyrė nuomonės

sp«ucK>{D ryšium
«u Sovietų raketa ir ypačiai su 

' satelitu, sputndeu.
Amerikai yra didelis (ir gal 

laimingas!) smūgis Sovietų 
tolimojo skridimo raketa ir sa
telitas apie žemę. Po malo
naus sapno apie savo pirmavi
mą pasauly, apie to pirmavi
mo nenutraukiamą tęsimąsi, 
Amerika staiga buvo pažadin
ta. Grąžinta į nemalonią ręa-

kad Amerika dabar jau yra 
tiek pažeidžiama, jog ją gali 
Sovietai šantažuoti pasirinki
mu: arba pasiduok, arba būsi 
sunaikinta, Tikras ' sovietinio 
pranašumo pavojus esąs tas, 
kad

Sovietai “sumuš mus ne ato
miniame, bet šaltajame kare", 
nes "kol mes okupavome LHt-

kretorius teigė, kad Vakarų |e Rock, Sovietai okupavo oru 
karinis pranašumas savo visu- tinę erdvę".

Ii padaryti nei Sovietų tolimo
jo skridimo raketa?-- St. AU 
sop į tai nurodo, kad Ameri
kos strateginė oro komanda, 
tos bazės, atsiduria ypatinga
me pavojuje, nes Sovietai bus 
suinteresuoti karui ištikus 
pirmiausia sunaikinti tas ba
zes, kaip šaltinius atsilyginimo 
už sovietų raketinę invaziją. 
0 jom sunaikinti jos turi ra
ketas 1500 mylių tolumo. Nuo 
aviacijos Sovietai pereina į ra
ketas bombardavimo reika
lui. Sugestija Amerikoje iš
laikyti strateginės oro koman
dos bent trečdalį lėktuvų visa
da ore paruoštus Sovietų inva
zijai pasipriešinfrodo, kad te
kis pavojus yra rimtai priima
mas. Tačiau autorius mano, 
kad prieš f akėtą tikroji prie
monė turi būti raketa, ir ap
gailestauja, kad dar 1955 Ja7 
mes Killian komiteto reko
mendacija dėl raketų teoretiš
kai buvo priimta, bet praktiš-

BENDRUOMENES SEIMAS ALTAS
SPAUDA

šauktiAltas sugalvojo

aiškėja ir

paties PLB

AR KARINĮ SAVO PRANA
ŠUMĄ AMERIKA PRARADO?

informuoja, 
rinkimus ir

si skirtumą — esą dabartinis 
Sovietų pranašumas tolimojo

Prie Naujienų informacijos 
tenka pridurti, kad Alto Vyk
domasis Komitetas savo laiku 
nenorėjo JAV ir Vliko,- kaip 
dabar Naujienos nenori bend
ruomenės. o Alto Vykdomasis Kai komiteto sekretorius pa- 
Komitetas — tos bendruome- tikslino, kad ne “bendruome
nės seimo. Iš čia aiškėja, ko- nės taryba”, bet “jau

IR KOMEDIJA

r atsiustas i bet kurią mūsų Įstaigą, kurių sąrašas patiekiamas žemiau.

KnmtkvMy

LVceuni "i-CUmki
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(Parcel Department)
4102 Archer Avė. f l»i Michigrm Avė. 1105 E. St. Elhs B!dg 10
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tų; nors Sovietai ir turi toli
mojo skridimo raketą, kuri ga
linti hidrogeninę bombą nune
šti į betkurią pasaulio dali, 
kaip skelbė Sovietai; nors 
Chruščiovas ir tvirtino, kad 
bombonešiai jau esą atgyvenę 
savo laikus

NYH Tribūne — vedamą-

ją yra pralenkę Sovietai. Kilo 
susijaudinimas kurį Maskva 
su piktu džiaugsmu pavadino 
isteriką. Prezidentas Eisen- 
howeris ėmėsi raminti, tikin
damas, kad nieko nėra įvykę, 
kas verstų skelbti aliarmą. 
Bet jam tai nelabai vyksta. Di
džioji spauda iškelia faktus.

' kurie raminamus žodžius pa- jame nurodinėjo, dabar įvyku- 
verčia nauju nerimu.

New York Times ir New 
York Herald Tribūne laikosi 
pagrindiniais visai Amerikai 
didžiausiais dienraščiais. Nuste
bina, kad Times, kuris dau
giau palankumo turįs demo
kratam, laikosi visų šios die
nos Įvykių sūkuryje santūriau. 
Tribūne, kuris esąs palankes
nis respublikonams, labiausiai 
aliarmuoja. Jis aštriau eina
muosius įvykius analizuoja ir 
aštriai kritikuoja vyriausybės 
ir specialiai prezidento veiks
mus, ar tikriau neveikimą- 

šalia svarstymų apie kon
krečius satelito, raketos, gink
lavimosi, vidurinių rytų ir san
tykių su sąjungininkais klausi
mus, iškyla ir bendresni giles
ni klausimai — ar teisingu ke
liu vairuojamas amerikiečių 
gyvenimas ir jiem sudarinėja
mos mintys bei įsitikinimai.

Sustojame prie eilės pareikš
tų šiuo metu minčių, kad pa
justume tiksliau sujudimą a- 
merikiečių galvojime ir rūpes
čiuose, kurie staiga nutraukia 
populiarų ir tradicinių ameri
kiečių gyvenimo principą —

SOVIETINĘ RAKETĄ
Yra iškeliamas faktas, kad 

Amerika pranašesnė už So
vietus savo bazėm užsieniuose. 
Iš tų bazių Amerikos lėktuvai 
su hidrogeninėm bombom ga
li pasiekti visus Sovietų Sąjun
gos kampus. To negali Sovie
tai savo lėktuvais, tokių bazių 
neturėdamL-Amerikos lėktų-_.kai nebuvo vykdoma, kilus 
vai ir trumpesnių atstumų ra- konkurencijai tarp aviacijos L 
ketos savo visuma daugiau ga- armijos, (b.d.)

kuris tą savo .paveikslą dova
nojo karalienei Elzbietai II, 
princo motinai
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Satelitas — sensacija. Sen
sacija tik įdomi ar jau baugi
nanti? Bauginanti tuo atveju, 
jei ji turi karinės reikšmės ir 
gali išblokšti amerikietį iš jo 
įprasto gyvenimo stiliaus. Tad 
tarp pirmų klausimų ir kilo 
rūpestis:

AR SATELITAS TURI 
REIKŠMĖS?
nuramino: sate- 
jokios karinės

KARINĖS
Prezidentas 

litas savaime 
vertės neturi.

St. Alsop (NYHT) nesutiko 
su tuo ir pavadino aną tvirti
nimą—nesąmone. Jis priminė 
Ukrainos mokslų akademijos 
vicepirmininko Šerban pareiš
kimą, kad satelitas galįs fik
suoti žemės geografinį pavir
šių. O jei taip — darė tolimes
nius sprendimus autorius—tai 
satelito pagalba bus galima 
pagaminti labai tikslius Žemė
lapius. Lig šioliniai yra ne-

Socialistai nepritarė

Vokietijos socialvstai ir lais
vieji demokratai nepritarė vy
riausybės nutarimui nutraukti 

ir diplomatinius santykius su Ju- 
gos'avija. Jų užsienių politikos 
lyderis Carlo Schmidt mėgino 
aiškinti, kad Titas pripažino 
komunistinę rytų Vokietiją 
tam. kad sustiprintų jes ir 
Lenkijos poziciją • prieš Mask
vą. CDU atstovai pritarė vy
riausybei ir aiškino, kad nenu
traukti santykių su Jugoslavija 
būtu buvęs tylus atsisakymas 
nuo pastangų ir reikalavimo 
Vokietiją sujungti. Tai buvo 
principo reikalas ir jo nelau
žant joki kompromisai nebuvo 
galimi.

Nau j ienose spalio 5 apie P. 
L. B. seimą naujų žinių patei
kė P. L. B seimo organizaci
nio komiteto sekretoriaus V. 
Vaitiekūno laiškas ir Naujienų 
redakcijos prierašas. Iš dve
jopų pasisakymų 
dvejopų dalykų.

Pirmiausia dėl 
seimo patiriame:

• Vaitiekūnas 
kad seimo atstovu
jų būdą nustatė ne Amerikos 
bendruomenės taryba, kaip tei
gė Naujienos, bet tai padarė 
prieš p°rą metų Vliko Vykdo
moji Taryba:

e Naujienos informuoja, 
kad Alto Vykdomasis Komite
tas nepritarė PLB seimui — 
"ji šaukti dar ne laikas ir'kad 
jei jau būtinai norima jis šau
kti, tai ne Jungtinėse Valsty-

dėl 
ateinančiais metais savo kon
gresą. nors buvo pasižadėjęs 
bendruomenei jo nešaukti ir 
išvengti tais metais dviejų 
masinių suvažiavimų.

Toliau aiškėja kai kas nau
jo ir dėl Naujienų nusistaty
mo bendruomenės seimo rei
kalu...

Nėra naujiena, kad Naujie
nos pasisakė prieš bendruo
menę ir jos seimo rinkimo bū
dus, bet nauji yra žodžiai ir 
argumentai. Juose laikraštis 
vaidina rolę demokratijos gy
nėjo ir paskutinį žodi tariančio 
autoriteto. Toje rolėje grie
biasi demagoginio išsisukinėji
mo ir netiesos- Atkreipiame 
dėmėsi i kelis tokius pavyz
džius.

1. Naujienos skelbė, kad 
‘‘Bendruomenės taryba dabar 
sumanė pravesti delegatų rin
kimus i Pasaulio/ Seimą"...

porą metų tatai nustatė Vliko 
Vykdomoji Taryba”, tai Naujie
nos pasiaiškino, jog tame pa
tikslinime “kalbama tik apie 
išsireiškimu formą, dėl kurios 
ginčytis nėra prasmės".

Užuot pasakius, kad sukly
do. Naujienos aiškkia. kad pa
sakymuose — “bendruomenės 
taryba" ir “Vliko . vykdomoji 
taryba" tesąs tik “išsireiški
mų formos" skirtumas... Ne
tektų stebėtis, jei taip galvo- 
jantieji nukalbėtų, jog ir pasa
kymai “Amerikos Lietuvių Ta
ryba” ir ...Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba” skiriasi “tik iš
sireiškimų forma”.

2 Organizacinio komiteto 
s e k r eterius. atitaisydamas 
Naujienų . iškreipimus, patiks
lino: “Netiesa, kad tie tary
bos narių kandidatai balsuo
jami visų pilnateisių lietuvių. 
Pastatytus kandidatus ir bal
suoja tik tarybos nariai”... 
Užuot pasakę, kad Naujienos 
čia buvo suklydusios. jos me
ta suklydimo įtarimą sekreto
riaus pareiškimui ir iš naujo 
klaidina skaitytoją tokiu klau-

prieš simu: “Gal būt. p. sekretorius

Vėl teko pastebėti. kad kaikurios neatsakom ingos firmos skelbiasi priimančios dovanu siuntinius persiuntimui 
j S. S. S. R.

Jaučiame savo pa eigą pranešti visiems tokių siuntinių siuntėjams, kad visi taip vadinami agentai ir subagentai 
uždaryti ir siuntinius dab:. gi. i ima siųsti tik per oficailias autorizuotas firmas, kurios turi Inturisto. Maskvoje, duotus 
leidimus.

Apsaugojimui jūsų giminių Lietuvoje interesus ir jus nacius nuo perdėto mokėjimo įvairių rūšių tarpininkams, 
pasitikrinkite, kad firma, kuria siunčiate jūsų

DOVANŲ SIUNTINIUS I LIETUVĄ, S. S. S. R.,
siunčiate per atsakingą firmą, turinčią neabejotina reputacija ir kuri turi teise priimti tokius siuntinius.

Mes esame tame biznyje daugiau dvidešimties penki u metų, kartu jnitys džiaugiamės dešimtimis tuksiančių |xi- 
tenkintu klijentų. Kiekvienas siuntinys, atneštas ar ■
išsiunčiamas

TIESIOG I S. S. S. R. BE IOKIŲ TARPININKU
Tai sutaupo laiką ir pinigus. neparcTkaiauja jokių ypatingu mokesčiu ar pelno.: 
Galite siųsti naujus drabužius, medžiagas, avalynę, odas, maisto produktus, vaistus ir 1.1.

* t*hilH<ietphii> rt. Pu.
J.thMSard

norėjo pasakyti, kad balsuos 
apylinkių (p. N.) tarybų na
riai?”

Tokiam abejojimą kelian
čiam klausimui nebuvo pa
grindo nei sekretoriaus pa
reiškime. nei seimo rinkimų 
taisyklėse, tačiau primetamu 
kitam “netikslumu” norėjo 
nukreipti dėmesį nuo savo tik-

iš Jųsų galvoja, kaip padalyti 
malonią staigmeną šv. Kalėdų 
proga savo artimiesiems, kurie 
yra Lietuvoje. Norėdami Jums 
šiame reikale padėti, mes iš 
savo pusės padarėme viską, 
kad Jūs galėtumėt savo suma
nymus įvykdyti, nedarant di
delių išlaidų.

Šiuo atveju mes patariame 
mieliems tautiečiams atydžiai 
peržiūrėti žemiau išvardintus 
siuntinius, ypatingai maisto, 
kurių bendras svoris yra 44 
svarai. Pagal naują potvarkį, 
nuo š. m. spalių mėn. 1 die
nos galima siųsti į Sovietų 
Sąjungą visų rūšių smtinius iki 
44 svarų.

1. Maiste siuntiniai:
No. 28 — 11 Lbs. cukraus, 

8,8 Lbs. ryžių, 11 Lbs. kvieti
nių miltų, 8,8 Lbs. taukų — 
$31*00.

No. 29 — 8,8 Lbs. cukraus, 
10 Lbs. ryžių, 11 Lbs. taukų, 
8,8 Lbs. sviesto — $40.00. 

L No.-30 — 8,8 Lhs. ryžių 11. 
Lbs. taukų, 8,8 Lbs. sviesto, 
4,4 Lbs. cukraus, 4,4 Lbs. 
kumpio — $47-00.

Maisto siuntiniai yra siun
čiami iš Švedijos ir pasiekia 

1 Lietuvą per 10 dienų.
2. Medžiagos: 3 aukštos ko

kybės angliškos medžiagos 
kostiumams, arba paltams, 
kiekviena po 3V> jardo, kai
nuoja $50.00. 3 medžiagos 
kostiumams ir 3 medžiagos 
paltams, kiekviena po 3 U jar
do iš viso 21 jardas, kainuoja 
$90.00. Į šias kainas įeina 
muitas, visos išlaidos, o taip 
pat pristatymas oro paštu Lie
tuvon. Medžiagos siunčiamos 
iš Anglijos oro paštu ir pasie
kia adresatą per 2—3 savai
tes. Prašome reikalauti pavyz
džių, kuriuos mes tuojaus iš
siusime.

Virusol nuo Aziatic Flu 16 
tabl. 1.00

50 mg- 7.60
Cortizone 20 tabl. 20 mgm.

2.60
Insulin 12 fials 5 cc 40 u.

3.70
AT.C. 100 tabl. ‘ .40
Veramon 100 tabl. 2.10
Digitalis 500 tabl. 1 gr. -60
Serpasii 100 tabl. .65
Bromural 20 tabl. .60
Largactil 50 tabl. .85

- Butazolidin 50 tabl. 1.30-
Rimifon 100 tabl. .75
Virusol nuo Aziatic Flm 16

tam. ----- -—fe- 1*00^
Penycylin 10 x 1,000,000 m.

$1.90
Multivitamin 500 tabL 1.60
Liver Extract 2 U. S. P. 50

amp. 2.60
Phenobarbiton 500 tabl.

1 gr. .90
Aspirin 500 tabl- 0.3 .65
Cardiazol 100 tabl. 3.50
Ramdixin 100 tab. 50 mgm.

? 2-30-
Adalin 50 tabl. 1.10
Luminal 10 tabl. 1 gr. .60
Miltown 50 tabl. 2.50
Norvalgin 100 tabl. 2.40
Glucose 12 amp. 10 cc: 20%

1.30

Būtinai užsisakykite, nes epi
demija siekia Lietuvą. Jūs ga
lite būti užtikrinti, kad ben
dradarbiaujant su lietuviška 
firma Jūs gausite gerą ir sąži
ningą patarnavimą. Rašykite 
lietuviškai ir Jūs gausite nuo
širdų lietuvišką atsakymą. 
American & Foreign Book Co. 
22 Chapin Place. Hartford, 
Conn.

ANTANAS USTJANAUSKAS
Savininkas

3. Vaistai: Mūsų vaistų sky
rius yra medicinos daktaro
priežiūroje ir visi patarimai

DiSPLAY

ro suklydimo.

3. Naujienos suniekina 
kius balsavimus, kuriuose 
rybos nariai siūlo kandidatus 
ir tarybos nariai už tuos kan
didatus balsuoja. Girdi, toki 
rinkimai ne tik nedemokratiš
ki — tai “jau ne ‘rinkimų pa
rodija’. o tiesiog komedija”... 
Kai Naujienos tokius rinkimus 
laiko parodija, komedija, tai 
jų vertinime, tur būt, ir A- 
merikos Lietuvių Tarybos su
sirinkimas. kuriame tarybos 
nariai siūlė kandidatus į vyk
domąjį komitetą ir tarybos 
nariai už juos balsavo, yra 
taip pat komedija. Komedija 
didesnė už Gomulkos rinki
mus, kuriem Naujienos dau 
giau simpatijų pareiškė nei 
bendruomenės atstovų rinki
mam į Pasaulio bendruome
nės seimą

yra suteikiami nemokamai. WEDDINGS

to- Ed. Turauskas pirminin-
kavo “Tylinčiajai Bažnyčiai” 
skirtame posėdyje Romoje 
Buvo priimta speciali rezoliu
cija daugiausia lietuvių pastan
gomis.

Be smart and have your 
tvedding or shotver 
in the rustic room 

of the
STONEWALL INA.

Ask for Rose or Walter 
51 Christopher St. WA 9-9SS5 

Including Communion Breakfasts 
Accommodation for Large Parties

Vilnones Medžiagos Lietuvon
savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, < 
UKRAINOJE IR l’ŽKARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitas už vjln<»n-'« a 11-k 

medžiagas iŠ ritu: 
visam nm-st-

« S. BECKENSTEIN, Ine
.■įminusios: kaiti.

siu!*- 3 ; t:;iv?

118-125-130 ORCHARD ST..
cor. Oel.mcey. NYC. GR 5-4525

:kišk:oli.'<'k-ti<t- iu<> kr iut’n
KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKYRUS 

SESTADIĖNIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Atsineškite si skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

t

Tokia logika, arba pasak 
Naujienų, “išsireiškimų for
ma” naudojantis, galima vis
ką suniekinti. Bet vargiai tai 
yra prasminga ir teisinga. Nei 
Alto nei bendruomenės netek- 
tų laikyti nusikaltus demokra-
tijai, nes tai būtų netiesa. O 
tiesa reikalautų ir vieno ir 
antro gerus darbus pripažinti 
ir linkėti jiem sėkmės pastan 
gose, už kurias jiem niekas 
neatlygina.

Jei Naujienos prilygino ben
druomenės seimo rinkimus 
komedijai, tai ir polemika dėl 
tų rinkimų būtų tos komedi
jos dalis. Naujienų pąsišovi- 

i mas toje komedijoje vaidinti 
i demokratijos saugotojo ir kitų 
i kaltintojo rolę, kitaip galvo- 
į jančiam nei Naujienos, gali 
i atrodyti panašu į rolę Moljero 
I veikėjo, kario “išsireiškimų 
i forma” buvo labai tauri, tik 
, vaidybos eiga Išryškino, kad po 
, tais išsireiškimais slėpėsi ma

žiau taurūs to veikėjo intere-

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
pasinnkinia vilnonių ir.edžiagrj vytų kostiumam: 

kams. moterų eilutėms, suknelėms bet švarkams 
r rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

Mvholesaie) kainomis.

K and K FABRICS
Elizabeth, N. I.1158 East lersey Street,

PRIE CITY SAVINOS BANK Tcl. EI. 4 1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI '• VA L. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilna eilutę ♦
4

MEDŽIAGOS J LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams: vilnones bei 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
Visa, ką norite siųsti i Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC.
1(1 Orchard Street, New York 2. N. Y.

TeleL GR M1M
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.



TH6 WORKER (Tttie Copyright) FRANCI8CAN F ATKERS
Etaa attO 1015 meto. 19S1 tajung* AMERIKĄ, LOS 

. ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metame 
Brooklyn. N. Y. 
Pusei metų ------
Užsienyje -----------

_ *3.50
— *6.50

ti Mare* 3. 1878. originally «atter«d M 
Septcmbcr

•UBSCRIPTION RATES
DohmbUc yaarty _ __________ *6.00
Brooklyn. N. Y. ___________ *6.50

-Hatf year _______ - ■ *3.50
For*ign ____________________66.50

Laikraftl tvarko REDAKCINE KOMISIJA Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS' 
Straipsniu* ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini ir kalbų redakcija neatsako.

susi jungti'su-buv. Padusetė- 
lio kaimu. Plečiasi ir | buv. 
A. Janeikin žemę,- kuri na da
lis. priskirta prie miestelio. 
1940 pradėta statyti pieninė 
jau baigta, joje gamina ir pie- 

Mo miltelius (“džiovina pie
ną”). ’ /

Tikri šeimininkai yra tik ndė buvę krautuvininkai, 
rusai (vietiniai ir atvežti). 
Daug keršto buvo iš vietinių 
rusų ir Kavolių k. žmonių, kais. Jo ilgametė Ka-
Dėl jų ’daug žuvę ir daug iš- volių pr. mokyklos vedėja, 
vežta. Labai daug suardytų viešai besireiškusi kaip šau- 
šeimų. Leonas Girčys iš Ka- lė, o kartu dirbusi ir su slap-

Apylinkėje karvių per pu- volių išvežtas Sibiran. Jį sku- ta komunistų kuopele (1937- 
sę mažiau, kaip Nepriklauso
mybės metais, o esamų karvių I 
pieningumas kritęs. Trūksta

Kristaus Valdovė švente

rodo dabar “ P“ “TO tSn?’. . tę savo buvusioj pirty. 1$ Si-
1 biro sugrįžęs ir buv. Dusetų

1940), palikta ir turinti kitą klebonas kun. Laurenčikas, 
vyrą. Savo vyro viešai išsiža.- kuris dabar gyvena Užpaliuo- 
dėjusi. Buv. vietos kooperaty- se. Sugrįžę keli iš Sibiro 1941 
vo tarnautoja Adelė Girčytė išvežtųjų vaikai, kurie buvo 
iš Velykuškių taip pat išvež
ta Sibiran. Buv. Dusetų vir
šaitis Svilas iš. Drageliškių 
jau sugrįžo iš Sibiro ir gyve-

išvežti dar nesulaukę 10 me
tų. Vyresniesiems neleidžia 
grįžti.

Valdovas žmogus sėdėjo sos- šūnę. Kai tokia vyriausybė įsi-

žmogus— jo valdinys. Jam bu
vo skirta ir įsakyta valdovą 
linksminti. Kai vainikuotasis 
karalius pakankamai išsijuokė, 
jisai paklausė* “Sakyk, žmo
gau juokdary, kuo norėtum 
būti, jei nereikėtų manęs 
juokdinti”? Šis pasivaipė ir 
kikendamas atsakė: “Gi norė
čiau būti

Kolchozuose, dėl kainuo
tume ir kt. priežasčių, daž
nai negalima arti traktoriais I

valdydami, pūpso savo soste.

Kelias į mūsų laikų valsty
bės ir jos vyriausybės sudievi
nimą, kuris ryškiausiai pasiro
do diktatūrinėmis formomis, 
ėjo per žmogaus susidievini- 
mą. Naujųjų laikų žmogus,

valdovu ir pūpsoti pasikliovęs savo protu, bet ne-

Ii kitus valdyti pats nesivaldy
damas”.

Juokom įdurtas išdidus ka
ralius ir pasakyta gili tiesa: 
kas valdo, pirmiausiai turisu- 
svaldyti.

Valdymas prasideda nuo sa
vęs, ar kas būtų galingiausias 
valdovas, ar paprastas vieni
šas žmogus. Visų pirma reikia 
save apvaldyti, kad turėtum 
teisę kitą valdyti. Ir toji teisė 
nesiekia tiek toli, kad kitą 
žmogų paverstam vergu. Val
dovai ir vergai yra tik žmonių 
sąvokose. Prieš moralinius

išminčiai, nepanoro ir valdy
tis pagal Dievo duotus morali
nius įstatymus. Visa, kas var
žė jo elgesį, pavadino savo 
laisvės varžymu, ir toje taria
moje savo laisvėje, savo nesi
valdyme, priėjo vergiją."

Bolševizmo vergija yra iš
augusi iš žmogaus atsisakvmo 
tvarkytis ir valdytis taip, kad 
būta atiduota Dievui, kas Jam 
priklauso, ir ciesoriui, kas jo 
yra. Žmogus tarėsi geriau pa
darysiąs, kai atiduosiąs cieso
riui arba vyriausybei visa. Die
vas palaipsniui buvo išstumia
mas iš viešojo gyvenimo. Bol
ševizmas yra to kelio galas,

Dievo įsakymus visi yra lygūs, kuris gali baigtis katastrofa, 
ar kam tenka daugiau, ar ma- kad žmogus tokiu būdu patir- 
žiau valdžios žmonių sukurtoje tų, kur yra atėjęs su savo ne- 
santvarkoje. Ji remiasi ne tiek sivaldymu.

bti sovietiškoms mašinoms. 
Jos greit genda, o-dalių vis 
reikia važiuoti Vilniun arba 
laukti po kelius mėnesius. 
Vilniuje kai kulias mašinas | 
taisą, jei nuveži joms gele
žies.

Iš kolchozninkų ir kitų 
atimtos šią vasarą antros kar- 
.Yės, jei kuris dvi turėjo. Ar
kliai senai visi kolchozuose," 
tik daug jų išdvėsę dėl 
blogos priežiūros, nes derliaus 
negali nuimti, vis trūksta —.——— 
darbininkų. Aukštaitijos ežerai.

valdymu, kiek visų susivaldy •
mu. Tik tam, kad tasai susi- Kristus taip pat stovėjo prieš 
valdymas ir susiklausymas bū- žmogų valdovą. Stovėjo įvilk
tų lengvesnis, vieniem tenka tas į karališką rūbą pajuokai, 
būti valdžioje, o kitiem po vai- Bet tai, iš ko norima buvo pa- 
džia. Šia prasme ir sakoma, sišaipyti, buvo tikra ir dieviš- 
kad kiekviena valdžia yra iš ka. Kristus atsakė, kad Jis yra 
Dievo, tačiau ne kiekviena vy- t karalius, bet jo karalystė ne iš 

Kaip šios žemės, tačiau skirta šiairiausybė yra su Dievu, 
atskiras žmogus gali būti prie
šingas Dievui, taip ir vyriausy
bė gali būti ne tik nutolusi, 
bet ir kovojanti su Dievu, šiuo

žemei, kad žmonės išmoktų 
valdytis, o valdovai valdyti.

Kai Kristaus Valdovo sveri-
tę minime, pagalvokime ir

atveju ji dažniausiai save sta
to Dievo vietoje. Žmogaus ne 
sivaldymas ir išdidumas čia 
pasiekia savo liuciferišką vir-

apie tai, kiek patys susivaldo- 
me ir kiek tuo būdu palengvi
name Kristaus karalystei plis
ti žemėje.

Iš kaimų į Dusetas atvež
ta daug geresnių namų. Iš 
ngašilio vnk. nuvežta į Du
setas Kesylių gyv. namas ir 
Dusetose jame įrengta vilnų 
karšykla. Pats eigulis Kesy- 

5 lis Sibire, o mažametės jo se
serys Panevėžyje ir kt. Dum- 

_ blynės Kibirkščių (buv. vir
šaičio, mirusio ar ne 194ŽSi-~ 
tire) gyv. namas atvežtas 
taip pat į Dusetas ir įrengtas 
jame kinas. Griodvario Ke- 
coriaus gyv. namas atvežtas 
taip pat į Dusetas, o savinin
kas, buv. ilgametis Dusetų 
kooperatyvo vedėjas, dabar 
gyvena Krasnojarsko kr. ir 
dirba miškuose. Iš Kalniškių 
Stasys Kuzma Sibire. i 

Dusetose yra turgus, kuris 
aptvertas aukšta tvora ir į 
jį tegali patekti tik pro gerai 
valdžios prižiūrimus "vartus?'“ 
Už įleidimą ima didelį mo
kestį.

Gauti iš Amerikos siunti
niai reikia visiems eiti pasi
imti į rajono paštą. Iš anapus 
Jūžintų ateina siuntinio į 
Dusetas, o iš gretimo kaimo 
eina į Rokiškį, nes priklauso 
skirtingiems rajonams.

Daug moterų, ypač jaunų, 
nešioja ilgomis viršutinėmis 
kelnėmis. Dabar tokia esan
ti mada, ir saugiau girtą val
džią sutikus.

Rajonai padalyti apylinkė
mis. Viena apylinkė sudaryta

Mickevičiaus pasisakymai į- iš 2-3 buvusių seniūnijų. Apv- 
domūs keliais atžvilgiais. Pir- linkėję yra 2-5 kolchozai, nes
miausia. jie rodo blogą sovie- čia ežerai ir miškai neleidžia

Lietuvos liaudies ūkio tary- tų valdžios planavimą žvejy- sujunkti mažų kolchozų į di-
bos žuvies pramonės valdvbos bos srityje: Lietuvos žvejai džiuosius. Kolchozo valdžia

Mickevičius Atlante įsakmiai skatinami dažnai nevietinė. Dusetose

Nuotrauka V. Augustino.

VISKO YRA —TIK ARBATOS TRŪKSTA. 0 SILKĖM —NĖRA STATINES
Vilniaus “Tiesa” praneša 

tokį piliečio skundą:
“Adata smulkus, bet labai 

reikalingas daiktas. Tačiau daž
nai ir taip būna: juo daiktas 
reikalingesnis, tuo beviltiš- 
kesnės darosi pastangos ji įsi
gyti. Gyvas pavyzdys — apei
kite visas Vilniaus krautuves,

Liudijimai pačiij bolševiky

20 d- nr. Kauno Vaičaičio 7 
nr, gyventojai skundžiasi, kad 
jau “dešimtis kartų kreipėsi 
žodžiu ir raštu i Kauno butų 
ūkio skyrių, prašydami sure
montuoti griūvanti namą. Ta-

ūkioskundžiasi: “Jeigu butų 
valdybos vadovai nejautrūs 
gyventojų poreikiam, tai jie 
turėtų susirūpinti bent valsty
binio turto apsauga. Juk tiek 
metų neremontuojamas visai

kioskus, visus prekybos taškus čiaų valdybos vadovų, kaip sugrius. Kas už tai atsakys?” 
ir pasiteiraukite didelės ada- matyti, tas nejaudina. Jie tik (Elta). x 
tos, garantuoju, išgirsite tą žada remontuoti, bet remon- 
patį atsakymą: tą pradėti ir'negalvoja. Pri-

— Nėra! trūkę kantrybės, gyventojai
kreipėsi į Kauno ‘Tiesos’ re-

visiškai 
šaldytu- 
ir taros 
liaudies

baseine, mūsų beveik 
neaprūpina reikalingu 
vų kiekiu. Negeresni 
reikalai. Krasnodaro
ūkio taryba nepristatė mum 
šiais metais 100 tūkstančių 
statinių. Reikia rimtai pagalvo
ti apie tai, kad mūsų respub
likoje būtų pradėta gaminti 
tara žuvies pramonei”.

KAI SILKIŲ YRA, 
TAI STATINIŲ NĖRA

— Kada bus?
— Dar nežinome. dakciją, prašydami išjudinti
— Ar seniai buvo? butų ūkio valdybą iš letargo
— Jau nebežinome. miego. Pastaroji pranešė re-
Juokinga, bet kur kas labiau dakciiai. kad duoti nurodymai

pikta”, priduria Vilniaus laik- 20 butų vaidybos valdytojui _ .... ....
rastis. Jei pilietis pereina visą Stankevičiui padaryti butimau-' J

• Vilniaus miestą ir niekur ne
gali gauti nusipirkti adatos, 
tai jau tikrai ir juokinga ir 
pikta (Elta).

viršininkas
vienoje savo kalboje, kurią at- kuo daugiau silkių sugauti, eina “Socializmo kelias”. Jis 
pasakoja “Tiesa” 223 nume
ryje. skundžiasi, kad “viena

bet nepasirūpinama šaldytu- išklijuojamas miestelyje ant 
vais bazėm žuvį pavetoti. Kai lentos, kad visi pasiskaitytų, 
silkės atgabenamos į Klaipėdą Dusetose yra limonado dirb- 

■ remontą Tačiau tai tik at- žveiylx>s valdyba — vis nėvvk- ir suverčiamos i krantą, nėra tuvė. Iš apylinkės daug geres- 
sirašlnėjimas”.

Paaiškėję, kad nėra sąma
tos remontui atlikti, o kada

do planu, šiaurės Atlante, kur pakankamai statiniu jom sūdo- hių na* ų nuvežta ne tik į 
žvejoja šios valdybos laivai, 
susidarė įtemnta padėtis. nę 
trūksta reikalingo kiekio plau

roti. Arba vėl: statiniu laukia- Dusetas, b; 
ma iš tolimo Krasnodaro.
esančio už tūkstančių kilomet- ———

KAS DAROMA, KAI REIKIA
NAMĄ REMONTUOTI

“Pažadai ir tikrovės” — To
kia antrašte “Tiesos” rugsėjo

sąmata atsirado, pasirodę, kad 
tie namai neįtraukti į remonto 
planą, tad ir vėl remontas ne
buvo pradėtas. Gyventojai

klojančių bazių ir taros- Kai 
mūsų respublikos žuvies pramo
nė pagal savo reikšmę išeina į 
pirmąją vietą Baltijos jūros

rų, o Lietuvos miško medžia
ga. iš kurios būtų galima sta
tines gaminti, nuolat išgabe
nama iš krašto (Elta).

• Ispanija siekia lotyniškų 
kraštų sąjungos kaip Anglijos 
Commonwealth. Tai būtų 20 
valstybių sąjunga.

KINŲ LEGENDA

Lauke sudunda duslus griaus
mas- Pro palapinės plyšį tvyks
telėjo žalgana šviesa. Impera
toriaus tarnas susitraukė, lyg 
perkūnas būtų jį trenkęs. 
Žybtelėjo dar kartą ir dar kar
tą. Ketvirtąjį taip driokstelė
jo, kad net palapinės stiebai 
sulingavo. Užveizda krito ant 
kilimo klūpsčias, siekdamas 
kakta žemės, o paskui atsitie
sė ir sudėjęs rankas dievažijo
si:

— Aš nekaltas to jaunojo 
vyro kraujo, aš nekaltas! Dei
ve Kwan-yin, rytoj aš tuos šu
nis pamokysiu, kaip žmonių 
gyvybes tausoti. Jie sužinos,

jo bokšto. Jo vietoje rasta krū
va akmenų ir plytų, lyg koks 
nusidriekę milžiniškas lavo
nas, po kurio griuvenas vaikš
čiojo MeMinga. Subėgo žmo
nės ir sustojo ratu. Niekas ne
bedrįso nei arčiau prieiti nei 
Mehlingos kalbinti- Visi su di
dele nuostaba žiūrėjo, ką ji
nai darė.

Vakare, išbėgusi iš raudo
nos palapinės, atsirado prie 
bokšto. Čia prigludo prie že
mės. Tamsoje jos ieškoję ne
užtiko. Bet jausmas, kad ji pa
siekė vietą, kur gulėjo mylimo
jo kaulai, Mehlingai buvo per 
sunkus. Ji gailiai įsiraudojo, o 
aplinkui bokštą ūžavo vėtra.

ieškotas ir rastas ' gyvas. Iš 
džiaugsmo ji krykštelėjo visa 
širdimi- Buvo taip šviesu aplin
kui ir tiek daug paslaptingų 
saulių, kad, rodos, ji būtų ne 
tolimoje šiaurėje, o pietuose, 
kur visi loto žiedai būtų sau
lėmis sužydę- Paskui jie atsira
do prie Perlo upės. Ten sėdė
jo krante, basas kojas į van
denį panėrę ir rankomis susi
ėmę, lygiai taip, kaip darė ma
ži. Li pašokę nusivedė ją ta
keliu, pro nedidlį sodelį, kur 
gaudė drugelius ir vienas ant
rą vaikė.

— Tu būsi mano, — Li jai 
kuždėjo.

— Jei pagausi, — Mehlinga 
viliojo.

— O jei neprisivysiu?
— Tai aš atsivysiu.
— Tai tu būsi mano!
Tavo amžinai, tavo visada. 
Kito niekada, 
Argi nežinai?
Ar tu nežinai, 
Kur mani namai?
Ko neateini, įoi meno meni?

Žaismingai krykštavo ir

maža mergytė, tokia, kaip dei
vės Kwan-yin statulėlė. Net 
keista, kaip ji galėjo tai pada
ryti? Ji augo ir augo, ištysusi 
ligi dangaus ir savo pečiais rė
musi debesį- Mehlingai dabar 
buvo taip gera, nešamai Li ir 
saugojamai Kwamyin, taip sal
du, kad jautės, lyg būtų pa
čiame danguje.

Staiga dangus prasiskyrė, ir 
taip švystelėjo žalsva šviesa, 
kad viskas dingo iš akių — ir 
Li ir dieviškoji Kwan-yin. Pa
sigirdo baisus dundėjimas...

Kai Mehlinga pramerkė 
akis, neatpažino tos vietos, kur 
buvo atbėgusi. Prieš ją gulėjo 
akmenų ir plytų krūva, o ji 
pati buvo įsispraudusi tarp 
dviejų skalų. Ji prisimena, kad 
čia pasislėpė, bet kur bokštas. 
Pakilusi norėjo eiti į Nankao 
kaimą ir ieškoti prieglobsties 

’pas žmones, kai griuvėsiuose 
pamatė prasikišusius kaulus. 
Jie blizgėjo mėnesienoje, pra- 
švitusioje iš debesies, kuris 
slinko tolumon. Mehlinga pa
kėlė vieną mažytį ir sulenktą

ko nežinojo nuo gimimo die
nos. Aš pažadu! — siekė, kai 
žaibai raižė tamsiąją naktį.

•
RYTMEČIO aušrai darbam 

vėl pašaukus, dangus buvo 
blaivus, it išskalbtas šilkas. 
Tiktai Žmonių ir varovų veidai 
greitai aptemo. Visų nustebi
mui pasirodė, kad stigo <tidžk>

nešdama didelį juodą debesį. 
Nugrimzdusi savo dejonėse, 
Mehlinga audros nejautė: ji 
pamažu vis rimo ir rimo...

niūniavo Mehlinga.
— Na, pagauk, jei nori!
Li pasigavo ir nešė ją glėby, 

kaip motina kūdikį. Nešė per
Staiga jai pasirodė, kad kaž

kas švelniai prisimetė jos de
gančių skruostų, atlenkė nusvi
rusią galvą ir sak&iai ilgai bu
čiavo. Tai buvo U — jos my
limasis ir laukiamasis, Ogri

laukus ir pievas, o debesis vi
josi iš paskos. Mehlinga net 
aiktelėjo. Audrotas debesis 
buvo toks didelis ir baisus. To
je baimėje, kai rodėsi, kad jie
du nepabėgs, debesį sulaikė

kaulą, švelniai jį paglostė sa
vo kūdikiška ranka. Ji žinojo, 
kad lygiai toks kaulas būna 
arti širdies. Perlinė ašara nu
riedėjo per jos skruostą- Pas
kui kita ir trečia... Visos aša-
ros kaž kur dingo — kaulas 
buvo sausas. Mehlinga sudre
bėjo. Savo rankose ji turėjo U 
šonkaulį. Lenkdamos ir verk

dama rinko jų daugiau ir dau
giau. Kai ir ašarų trūko, įsi
rėžė dešinę ranką. Jei kraujo 
lašas palikdavo ant kaulo, jo 
neėmė; rinko tik tuos, į ku
riuos susigerdavo jos pačios 
kraujas.

žmonės ją čia rado su ne
mažu kaupeliu surinktų kaulų. 
Nebedrįso nei prie jos artėti 
nei kalbinti. Buvo skubiai pa
kviestas karališkasis prievaiz
da iš raudonas palapinės. Jis 
paliepė kaulus uždengti Meh
lingos skara, o ją pačią nusive
dė į palapinę. Buvo atkviestos 
moterys iš Nankao, kai- Meh
linga kliedėjo tris dienas ir 
tris naktis- Per tą laiką žinia 
apėjo tolimas apylinkes, kas 
buvo atsitikę prie didžiosios 
sienas. Visi tai laikė negeru 
dievu ženklu.

Kilmingasis užvaizdą pasi
skubino pranešti imperatoriui, 
kad baisi žinia nepasiektų per 
žmones ir dar labiau neįrūs- 
tintų. Siuntė pasiuntinius ir lie
pė sakyti:

•Vienas iš didžiųjų bokštų 
neatlaikė neregėtai stiprios 
audros ir griuvo. Jo pamatuo
se pasirodė keli žmogaus kau
lai. Prie tų kaulų šergai apti
ko jauną moterį, sako, atėju
sią iš tolimųjų pietų, iš kur 
vyrai darbam neimami. Ji rau
dojo čia savo vyro ir šaukėsi 
deivės Kwan - yin. Atrodo, 
nėra visai sveiko proto. Žmo

nės jaudinasi, žinoma, ne tiek 
dėl tos pamišėlę, kiek dėl 
griuvusio bokšto. Jis Iras vei
kiai atstatytas, žemai lenkiuo
si po kojom”.

Vyriausiasis mandarinas bū
tų mielai sakę “žmonę bai
minasi dievų rūstybę”, bet 
pats baiminosi, kad pasiunti
niai negržtų iš imperatoriaus 
rūmų su -sidabrine lėkštele. 
Vis dėlto Ci Huan-ti pasiunti
nių paklausė:

— Ką jūs sakote: ar žmonę 
tai laiko negeru ženklu, dievų 
rūstybe?

Pasiuntiniai, nė žodžio dau 
giau netarė, nes jie bijojo, kad 
grįžę pas užvaizdą nebūtų pa-, 
statyti pastogėn po lašais In- 
peratorius jų tylėjimą supra
to:

— Dievų rūstavimu dengia
si apsileidę ir neklusnūs valdi
niai. Tokių neišvengs manoji 
rūstybė, jis pasieks juos anks
čiau, negu deivę Kwan-yin. 
Moterys tegu ją šlovina, ne aš. 
Siena jra mano valia, mano 
įsakymą? h* mano stiprybė! 
Praneškite tai mandarinų 
mandarinui, kuris gerai žino, 
kur laikomos šilkinės virvelę. 
Ir dar pasakykite, kad atvyks 
daibų pažiūrėti.

Saulę sūnus psriiudė n^ 
lauktai už kelių dienų, kaip 
nelaukiamai prašvinta pragied
rulis tirštam debeąy. Vyrai

turėjo mesti darbus ir staty
dini valdovui geltoną palapinę. 
Imperatorius ketino būti tol, 
kol pats įlips į bokštą ir įsiti
kins. kad jokia jėga nebegali 
jo sugriauti. Susivadinę visus 
darbų prižiūrėtojus, juos bar^-

— Man nepasakokite apie 
kaž kokias paslaptingas jėgas, 
kurios bokštus varlinėja. Aš 
mačiau, kurion pusėn yra vir
tusios sienos iŠ pačių pamatų. 
Ką po jais pakasėte: akmenis 
ar žmones? Manote, kaulai lai
kys? Laiko žmogaus darbas, o 
griauna jo rankos. Jūsų prie
žiūra stato taip, lyg tos sienos 
man tereiktų. Ji reikalinga vi
so paribio žmonėm, kad lauki
nis amaras daugiau jų nevar
gintų. Mano karalystėje turi 
būti ramu ir saugu- Jei gerai 
darbų nežiūrėsite, juos prižiū
rės jūsų kaukuolės, bet siena 
bus, ji stovės, ji tvers am
žius, nepaimama ir nesugriau
nama nei deivę...

Ci Huang-ti nepasakė “deivės 
Kwan-yin”, išvydę, kaip pra
siskleidė palapinės klostę ir 
ji pati atsistojo prieš impera
torių. Galva buvo išdidžiai pa
kelta, akys žoravo, veidai spin
dėjo nežemišku grožiu. Nuosta
biausiai buvo, kad deivę sta
tula judėjo, artėjo; prižiūrėto
jai išsiskyrė, palikdami jai ta
ką ir šernai lenkdamiesi.

(Bus daugiau)



TAMAOUA, PA.

įrengta salė

Kun. dr. Kl. Batutis

dešimt

PADĖKITE SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

MEDŽIAGOS MAISTO PRODUKTAIVAISTAI

E anksto apmokami Sovietų muitai

Tazab of London. Ine
36 THIRD AVENUE, NEW YORK 3, N. Y.

Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos
bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.

(Nukelta į 8 psl.)

gražiai
Tik ne-

Lietuviškoji Chicaga, sut
raukusi didžiumą JAV lietu
vių, augo žmonėmis, bažny
čioms, mokyklomis ir neat
siliko nė savo artimo labda
ros srity. Dar 1914 suorgani
zavo LRK Labdarių Sąjungą, 
kurios pastangomis atsirado 
šv. Kryžiaus ligoninė, o žy
miai vėliau Orland Parke šv.

60 prieglaudos reikalingų se
nelių bei senučių. Vila yra 
moderniai įtaisyta; tik visa 

jjelai ą. kad, pasidarė per
16 Green St. 

Worcester, Mass.padvigubinu. Suprantama, 
tam reikalinga apie 500,000 
doL

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

Siunčiame maisto siuntinius ir iš Švedijos. Reikalaukite mūsų kai
noraščiu! • Rašykite, skambinkite lietuviškai.

200 Orchard St. Nsw York 2, N. Y.
Kampas Houston St.

Tcfef. AL 4-8319

VILNONES MEDŽIAGOS 
specialiai siuntimui į užjūrį

Vyriškiems, moteriškiems bei vaikų kostiumams, paltams, 
suknelėms ir t. t. Atdara: Savaitės dienoms, baigiant penk
tadieni, 8 vai. 30 min. iki 5 vai. 30 nūn. Sekmad. ryte 10 
vai. iki 12 vai. , - ■

Grįžęs Amerikon, dirbo ku
nigo darbą įvairiose parapijo
se, mokytojavo aukštesnėj mo
kykloj Philadelphijoj. Ilgiau
siai vikariavo šv. Jurgio lietu- 
visų parapijoj, Shenandoah, Pa. 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonu Tamaųua paskirtas 
1946 geg. 10. Jis čia klebo

nauja virš 10 metų. Savo pa- 
sEventimu ir parapinio darbo 
meile atžymėjo savo 
meti.

Nedidelė parapija 
laikosi, daro pažangos, 
seniai atidaryta parapinė mo
kykla. pastatyta vienuolyno 
koplyčia. Gerai gyvuoja ir pa
rapinės organizacijos, ypač 
šv. Vardo dr-ja. seniausia šv. 
Rožančiaus dr-gija ir neseniai 
susiorganizavusi šv. Petro ir 
Povilo moterų draugija- ši pa
staroji nepaprastai gyva. Per 
trumpą savo gyvavimo laiką 
sutraukė daugumą moterų ir 
yra labai daug padariusi Baž
nyčiai, parapijai, mokyklai ir 
lietuviškumui.

Parapiečiai jau iš anksto 
rengia klebono sukaktuvių iš-

Baigęs pradinius mokslus, 
jaunas Klemensas jautė pašau
kimą į kunigus ir pradėjo mo
kytis arkivyskupijos kunigų 
seminarijoj, Overbrock, Pa. 
Seminarijos vadovybė pastebė
jo jo gabumus ir išsiuntė stu
dijuoti | Romą. Ten jis gyve
no Amerikos kolegijoj, o filo
sofinius ir teologinius mokslus 
ėjo Grigaliaus un-te, kurį sėk
mingai baigė dviem filosofijos 
ir teologijos daktaro laips
niais. Atostogų metu turėjo 
progos pakeliauti. Aplankė be
veik visą Europą ir visą vasa
rą praleido savo tėvelių tėviš
kėj Prienuose ir kitose Lietu
vos vietovėse-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3M Maple Artam, Bartford. C«n

1932 spalio 30 Romos mies
te jaunas dijakonas Klemensas 
Batutis buvo įšvęstas į kuni
gus kardinolo Marchetti. Jau 
praslinko nuo to laiko 25 me
tai. Ta miela ir brangi sukak
tis, sidabro spalva pažymėta, 
bus minima spalio 30 šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioj, Tama
ųua, Pa. Atminimui ano lai
mingo šventimo jubilijatas au
kos iškilmingas mišias ir pra
šys palaimos ateities darbams.

Sukakties proga atsiuntė sa
vo palaiminimą šventasis Tė
vas ir Philadelphijos arkivys
kupas J. O’Hara. šv. Tėvo pa
laiminimas suteikiamas visiem 
parapiečiam ir kitiems, kurie 
dalyvaus jubiliejaus pamaldo-

Iškeltas kun. S. Raila
Spalio 17 iš Petro ir Povilo 

par. išvyko kun. Stasys Raila, 
kurs čia dirbo nuo 1955 rug
sėjo mėn. šv. Petro ir Povilo 
parapija neteko vikaro. Tik 
sekmadienį atvyksta kun. L. 
Pečiukevičius išPhiladelphi- 
jos, kur jis mokytojauja aukš
tojoj mokykloj. Paskutiniu lai
ku daug parapijų neteko kuni
gų vikarų dėl mokytojų trūku
mo.

Kun. Stasys Raila iškeltas į 
šv. Jurgio parapiją, Shenan
doah, Pa-

Šv. Petro ir Povilo moterų 
dr-ja labai gražiai atsisveikino 
su kun. Stasiu Raila spalio 14. 
Kad ir skubomis, surinko la
bai brangią dvasinių gėlių 
puokštę ir įteikė draugijos pa
dėkos dovaną.

WHIL — 1430 kilocycle* — Medford, Mas*.
'! Kiekviena. sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
S nors {^sveikinti ar pranešti tai asmeniškai {duokite ar siųskit* 

* vedėjai ANTANUI F. KNEI2IU1 — UthuanfaMi Radia Hettr. £• Cot-
t**e S*-, Nenreod. Mątm. Skyriai: Lithuanian Furniture Co. —
O. Ivaškai. 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So 
Boston. Mass.; Antanas Daukantas Markei. 187 \Vebster Avė.. Carn-

J bridge. MaSs Telefonai: NOrvoud 7-1449; SOutk Raataa «-4«IM_a» 
■’ 9-I944; KlrkfaMd 7-U3&

SEDfOS VILOJE. B k. | d. kapelio- 

aas kun. St Adomhtas, Bronio* Pra

puolei* ir Mete. kun. A. Unkus.

Abi klišė* prisiųstos Iurn*llst* St. 

Piešos iš ktfkraiėio Chieago Americ-

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

Fondui lėšų sutelkti spalio 
20 Conrad Hilton viešbuty bu
vo suruošta vakarienė, ku
rios dalyviai mokėjo po $25. 
Pasivaišino, parėmė savo arti
mą ir turėjo progos išgirsti 
lietuviams palankių ir gražių 
žodžių, pasakytų kard. S. A. 
Stritch, vysk. V. Brizgio, ma
joro Daley ir kitų žymių as
menų.

Banketan atsilankė per 
1000 svečių. Banketui vado
vavo teisėjas Wells, invokaci- 
ją atskaitė prel. Mozeris. Gar
bės svečių skaičiuj, nekalbant 
apie jau minėtus, matėsi daug 
lietuviškos dvasiškijjos, augš- 
tų i iesio ir partijų asmeny
bių, kjnsuias dr. P. Daužvar- 
dis, D. augo atstovas kun. P. 
Cinikas, prel. Ignas Albavi- 
čius iš Cicero ir kt.

TALARSKI
FUNERAL HOME

Atpiginti visu rūšių siuntiniai j Lietuvą ir Sibirą

per Overseas Parcels Agency “Laima” 552 Behnont Avenue, 
Brooklyn 7, N. Y., Tel.: DI 6-0222 arba per agentūros atstovą 

Joną Juodi, 664 Jamaica Avė., Brooklyn 8, N. Y., Tel.: AP 7-9454 
(nuo 5 iki 8 vai. vakaro) su angliškomis medžiagomis, vaistais, mai

stu, batams oda iš Londono sandėlių.
19% nuolaida nuo katalogo kainų nžsakusieąts Kalėdinius siuntinius 
___. Ud L m, lapkričio mėnesio 15 dienos. ... . •..

ti. te teini km. duiriMui

UŲ^kni Ir M. B. Suefe*, Ar. 

(ui tt>vą).

'. •. "'aį’'» ""y*-"1 'r ■■1 r——-

Spaho 19 ‘suėjo 50 metų vo Panevėžio valstybinio te- 
.ietuvių Enciklopedijos lei- atro direktoriaus pavaduoto

jas. o 1941 — 1944 spaustu- 
gimė 1907 . X. 19. Antatilčių vių įgaliotinis Vilniuje ir na- 
k.. icmaitkicmio vis. Ukmer- cionalizuotos Vaizdo spaus- 
gės aps. Mokėsi Ukmergės turės direktorius. Pasitrau- 
gimnązijoj 
technikos mokykloj. 1927 — 
1930 Uragvajujc, Montevi- 
dco mieste, išėjo spaustuvi
ninkų mokyklą. 1933 grįžo į 
Lietuvą. dirbo Klaipėdos Ry
to spaustuvės techniniu vedė
ju, vėliau Šiauliuose Vilties 
spaustuvės vedėju. Perkeltą 
į Kauną šią spaustuvę jis 
sumodernino: buvo nupirkta 
4 spalvų rotacinė mašina, 
pirn ą kartą Lietuvoje įvesta 
reljefinė spauda, Įgyta ren
kamoji mašina. Įvedus šiuos 
pagerinimus, laikraščių spau
sdinimas buvo pagreitintas 
ir taip pakeltas tiražas. Vil
ties spaustuvėje dirbo iki 
1937. Tais metais Kaune Įs
teigė nuosavą Vaizdo cinko- 
grafiją, o 1939 ir spaustuvę.
Perkėlus spaustuvę į Vilnių, 
spausdino lietuviškos dvasios 
laikraštį Nowe SIowo ir No- 
we Slowo Rolnicze. Užėję bol
ševikai 1940 spaustuvę ir cin- 
kografiją nusavino. Tada bu-

DETROIT 12. MICH.. 11601 Jos Campau Avė. TChvnsend 8-0298 
HARTFORD. CONN.. 651 Albany Avenue CHapel 7-5164
LOS ALGELES. CAL.. 121 S. Vermont Avė. DUnkirk 5-6550 
PHILA DELPHI A 23. PA.. 832 North 7th Street 
CHICAGO. ILLINOIS. 3741 W. 26th Street 
NEWARK. NEVY JERSEY. 263 Marke t Street

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIUSTI j SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ,

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSSIA, INC;
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y

Tel.: INgcrsol 7-7272, INgersol 7-6465
Įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. 

šeštadieniais — nuo 9 iki 4 vai.
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. Siuntiniai 

išsiunčiami skubiai

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA U2 MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

MvinlnlcM

kilmes. Jos bus lapkričio 3. 
Iškilmingos padėkos mišios bus 
11 vai. Pamaldų metu giedos 
parapijos choras, vad. sės. Do- 
vydos, S. J. C. Choras parengė 
specialias šv. Mišias—Iškilmės 
bus šv. Jeronimo par- didžiu
lėj salėj, 6 vai. vakare. Meni
nę programos dalį atliks Lie
tuvos operos solistė Juzė Au- 
gaitytė ir parapijos choras.

Lankėsi vyskupas
Spalio 14 šv. Petro ir Povi

lo parap. lankė vysk. C. McCor- 
mick. Parapinis choras sugie
dojo tai progai skirtą giesmę. 
Visa bažnyčia, ypač altoriai, 
buvo išpuošti, žmonės ir Sut
virtinimo sakramentą priiman
tieji prisirengę nusiteikę gau
ti šv. Dvasias dovanų. Nors 
trumpu laiku, bet visi sutvirti
namieji atsakė į visus vyskupo 
klausimus. Tik galėjai stebėtis Parapinė salė jau pradėta 
jų drąsa ir pasiryžimu. Tiki- įrengti naudojimui. Mat. lig
m a. kad tokia narsi krikščio- šiol salė buvo išnuomota Pen-
niško gyvenimo dvasia išliks na. valstybės reikalams. Salėj
pas juos visada- Buvo sutvir- bus susirinkimai ir parengi
anti 52 vaikai ir keletas suau- mai. Salėj įtaisytos labai dide-
gųsiu. Vyskupas išlydėtas atsi- lės ir gražios Amerikos ir Lie-
svęikinimo giesme. tuvos vėliavos.

Aukštesniojoj kęs į Vokietiją, išleido kun. £ 
St. Ylos maldaknygę Apsau- $ 
gok Aukščiausias 1946. 1949 
atvykęs į JAV. pradžioje dir- 
bo amerikiečių spaustuvėj 
Bostcne. 1951-53 pranciškonų 
spaustuvės vedėju. Erockly- 
ne o 1953 įrengė savo spaus- 
tuvę Bostone. Čia ėmėsi dar- ** 
bo, kuris dabartinėm saly- 
gem atrodė neįmanomas —- 
organizuoti Lietuvišką En
ciklopediją, kur šalia bendrų
jų enciklopedinių dalykų, bū
tų sukaupta visa, kas tik pri
einama apie mūsų tautos 
kultūrą ir paduota mūsų pri
augančiam jaunimui, kuris 
apie Lietuvą vis mažiau be
žino. Pagaliau ji turi įrodyti 
mūsų tautos subrendimą ir 
ryžtą išlikti gyva! Sumani- 
mas pirmo svarbumo, kaip jį 
realizuoti? — Padarysim — 
“tarstelėjo tylusis užsispyrė
lis, — pritars ir tie, kur da
bar šoka prieš! Jie bus mūsų

Kun- K. Batutis yra kilęs iš 
Ypatingais diplomais buvo Prienų gausios lietuviškos šei- 

pagerbti už nuopelnus lietu- mos. Jis buvo pirmas šeimoje 
viškai labdarai kun. Anicetas gimęs Amerikoje. Kiti gimė 
Linkus, šv. Kryžiaus pa ra pi- dar Lietuvoje. O viso šeimą 
jos klebonas, ir miręs Ctuca- 10 ’,roU'«, k sesen«-

. , Dar gyvena brolis Juozas ir segas miestą iždininkas Moms 21 šuo Elena.
B. Sachs, Lietuvoj gimęs žy- 
, - .. . . Batucių šeima, atsikėlusi is

das. Jo diplomą pasiėmė su- w j Minersvil!e. Pa.
priklausė šv. Pranciškaus lie- 

Meninėj programoj dalyva- tuvių parapijai.
vo CBC-TV pajėgos, sol. Al.
Brazis ir Marijos gimnazijos 
mergaičių choras.

šv. šeimos viloje slaugių ir 
vadovybės pareigas eina se
serys kazimierietės. Kapelio
nas yra kun. St. Adominas.

C-A
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| IŠ VISUR ĮBayonnės lietuvių parapijai 50 m
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Dar gana didelis skaičius 
mūsų prenumeratorių tobe- 
tiunčia $5-00 metiniam D-ko 
mokesčiui. Turime priminti, 
kad prenumeratos mokestis 
buvo pakeltas nuo 1954 metų 
sausio 1 d. iki $6.00. Tik Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos na
riams yra 5-00. Prašytume 
mielų skaitytojų prisiderinti 
prie šio pakėlimo.

o DARBININKAS kitą sa
vaitę dėl Visų Šventųjų ir Vė
linių išeis tik viena kartą — 
spalio 31.

juos pi. ims. 
ligi lapkričio

154 pod;»
iv\ ku

DIDVSIS ALTOKUS Šv. Mykolo bažnyčioje Bayonne. X. 4-

bė pataisymų reikalavo ir daug 
aukų, kurias sudėjo parapie- 
čiai. Šiandien parapija yra 
stipri Kun. M. Kemeįis nu
pirko 4tį lotų žemės už para
pijos salės ir klebonijos (1942). 
čia dabar yra piknikų ir žai
dimų vietelė.

Chicagą, o kftT pasiliko čia 
pat, Hudsono pakrantėse. Jau 
19 amžiaus ,gale lietuvių ^įkū
rė ir nedideliame Bayonnės 
mieste. Nemokėdami anglų 
kalbos, jie glaudėsi į lietuviš
ką būrį ir

1898 gruodžio 2 įkūrė š4. 
Petro ir Povilo draugiją- 
. Aplinkui esančias lietuvių 

kolonijos jau turėjo savas pa
rapijas. Bayonnės lietuviai, 
norėdami išgirsti Dievo žodį 
gimtąja kalba, turėjo vykti ar 

' Į Elizabethą, ar į New Yorką. 
Tik retkarčiais juos aplanky
davo kun. J. Žebrys iš Water- 
burio, Conn., ir kun. J. Kau- 
lakis iš Philadelphijos, Pa. 
Taip kilo mintis Įsikurti savo 
parapiją, savo bažnyčią, kad 
būtų laikomos pamaldos lietu
viškai, kaip turėjo jau kaimy
nai Elizabethe ir Newarke.

Kaimyninės Elizabetho šv. 
Petro ir Povilo parapijos kle- 
bonas - kun. B žindžius - juos 
padrąsino ir atkvietė kun. M 
Šedvydį.

Taip 1907 kun. B. žindžiaus 
ir tikinčiųjų rūpesčiu Bayon- 
nėję buvo įkurta šv. Mykolo 
Arkangelo lietuvių Romos ka
talikų parapija.

Dokumentai buvo padaryti 
kun. B. Žiedžiaus vardu: jis 
klebonas, Vincentas. Matulevi
čius ir Pranciškus Križinaus- 
kas — globėjai. Tų pačių me
tų lapkričio mėn. 1 d., Our 
Lady of the Assumption, 91 
West 23 St., klebonui leidus, 
kun- Mykolas šedvydis atlaikė 
lietuviams pirmąsias pamal
das. Lietuviu džiaugsmas buvo 
neapsakomas.

Dabar bereikėjo savos baž-

Atvykę lietuviai į New Yor- kun. Vladislovas Karalevičius 
ką, vieni keliavo tolyn j kraš- (1946—1955), kun. Juosės Pra
to'gilumą, Į Pennsylvaniją, į gulbickas (1952 — 1953), kun 

Msgr. Ignas Starkus (1953 — 
1956), kun. Jonas Tamulionis 
ir dabartinis vikaras yra kun. 
Petras F. Žemeikis.

E šv. Mykolo parapijos yra 
kilę du kunigai: kun. Vladislo- , Parapijoje yra įsikūrusių ir 
vas Karalevičius (1937) ir 
kun. Domininkas Pocius (1945-

Kiekvienas klebonas yra kuo 
nors prisidėjęs prie parapijos. 
Kun- P. Saurusaitis pastatė pa
rapijos salę (1923), kuri buvo 

• padidinta (1932) ir vėliau kelis 
kartus pagražinta. Bažnyčia 

-- per eilę metų daug kartų at
naujinta, perdekoruota kelis 
kartus. Įtaisyti nauji vargonai, 
naujos šviesos, suolai. Daugy

Kun. dr. J. Starkus

veikiančių visa eilė katalikiš
kų draugijų bei organizacijų: 
Šv. Petro ir Povilo dr-ja 
(1898), Lietuvos vyčiai (1926), 
Amerikos lietuvių piliečių klu
bas (1928), šv. Onos dr-ja 
(1932), Lietuvių katalikų Susi
vienijimas (1932), Švento Var 
dt> dr-ja41933?, uy. Marijos P^ _ 
Sodalicija (1937), šv. Pranciš
kaus Trečiasis Ordinas (1939), 
Krikščioniško mokslo dr-ja 
(1943), Moterys sodalietės 
(1946), Katalikų Veteranų pos
tas (1946), Maldos apaštalavi-. 
mo dr-ja. Mokyklos vaikučių " 
sodalicija, Jaunjųų vyčių kuo
pelė. Altoriaus berniukų kuo
pelė.

Per tas penkiasdešimt metų 
parapija augo ir didėjo.* Per tą™ 
laiką yra užregistruotą 1335 
krikštai. 528 vedybos bažny
čioje. Tačiau vyresnioji karta, 
parapijos kūrėjai, pavargę ir 
nusenę, pamažu 
paskutinius 

' rė 125.
Švenčiant 

ti, linkime lietuviškai parapi
jai augti ir stiprėti. A- P.

miršta. Per 
dešimt metų mi

šią auksinę sukak- •

Baltimores žinios
Balte vietinis skyrius

Šiuo metu renka tinkamus 
vartoti drabužius, kurie bus
pasiųsti Vokietijon bei kitur 
vargstantiem lietuviam. Pa
geidautina drabužių, lovom 
klodalų ir pan. Aukotojai pra
šomi daiklus nunešti Lietu
vių svetainėn. .kur š i -.u min
kąs J. Auš. ra 
Rii’kin as tęsis

VYRŲ PARADAS KEARNY, N. J
Kasmet Nevvąrke Įvyksta šv. 

Vardo draugijų paradas. Šie
met Įvyko spalio 13.

Lietuvių šv. Vardo draugija 
turėjo ypač pasitempti, nes 
žygiavo pirmoje divizijoje pir- 

nytėlės. Kun. M. Šedvydžiui, moji. Apie 50 vyrų priešakyje 
telkinent uoliems perepijie- su dvasios vadu kun. D. Po
ciams, pavyko sukelti pakan- cium ir draugijos pirmininku 
karną pinigu sumą ir bažnyčią P. Velevu buvo apsirengę

Užeikite po mišių sekmadie
niais Į parapijos salę (po 
nyčia) arba kreipkitės 
Barzduką 273 Chestnut 
Kearny. N. J (tęlef. 
2-8390).

baž- 
i K.

St.
KE

Bendruomenės veikla

sias pamaldas savoj bažnyčioj.

Lietuvių šeštadieninė moky
kla pradės ir vėl darbą. Mo
kyklos vedėjas K. Barzdukas nio spaudimo

Sukaktuvininkas antroje tremtyje
Laiko rodyklė jsųkasi. be su

stojimo. Metai po metų ji ro
do vardus ir datas mums reik- 
šmingft ir brangių asmenų.

ŠĮ kaitą ta laiko rodyklė 
švystelia ties garbingo kunigo 
ir tauraus lietuvio Jono Ruo
kio vardu, 60 metų amžiaus 
sukaktuvininku.

Kun. J. Ruokis gimė 1897
m. spalio 8. Rusijoje. Bobino-' buvo labai 
vičių parap.. Oršos apskr. Pra
džios mokslus baigė vietinėje 
Bobinovičių mokykloje, o vi
durinius mokslus — Vitebsko 
mieste. 1916 m. buvo paimtas 
i caro kariuomenę ir ten tar
navo iki 1918 m. Jausdamas 
gilų pašaukima i kunigystę, 
tik baigęs karo tarnybą, stojo 
i Minsko kunigų seminariją. 
Seminarijoje jam teko išbūti 
tik vieną žiemą, nes ji buvo 
priversta užsidaryti dėl Rusi
jos komunizmo daromo politi-

Le§i n'erių 
jautienom- valia' ionė, 

si spa’ic 20. praėjo 
mingai. Dalyviai ne tik gar
džiai pasivaišino Įvairiais ska
nėsiais., bet ir. linksmai pasi
šoko.

Tjetūrių karių Ramovė
Lietuvos kariuomenės Įsi

kūrimo šventę minės lapkri
čio 30 Lietuvių svetainės di
džiojoj salėj. Pradžia 7:30 va
kare. Programą išpildys iš 
New Yorko atvykęs skautų 
oktetas. Baltimcriečiai turės 
progos išgirsti gražių lietuviš
kų dainų.

Arkivyskupijos laikraštis 
brandus ^grūdas, davęs tėvynei___ “Catbclic JRęyiew”.. paskel-
penkis sūnus ir dvi dukteris.

Perėjęs sunkų tremties ke
lią Vokietijoje, kun J. Ruokis 
atvyko i Ameriką 1950 metais 
ir dabar 
Falls, N. Y 
parapijoje.

Eidamas 
klebono pareigas. Jubilijatas 

darbštus ir aktv-

darbuojasi Little 
italų šv. Juozapo

vikaro. o vėliau

nupirkti. Jie 1908 vasario šventiniais drabužiais su aukš-
mėn. nupirko vadinamoje Cen- tomis skrybėlėmis, kas suda-
terville miesto dalyje epiško- rė labai gražu Įspūdi. Paradą 
palų misijos bažnytėlę, statyk stebėjo New Jersey guberna- 
tą 1900 m. Ją pertvarkė, išda- torius R. Meyner ir eilė Ne- 
žė, kovo mėnesį atlaikė pirmą- warko archidiacezijos aukštų 

dvasiškių, šaligatviai, kuriais
Kaip 1947 m. lapkričio mėn. žygiavo paradas, buvo pilni 

žmonių -
Po parado lietuvių šv. Var

tai ir šiais metais lapkričio do draugija savo nariams, pa
rado dalyviams, suruošė kuk
lų pobūvį LKB Centro salėje.

Lietuvių spaudos platinimas
Lietuvių Bendruomenės Ke- 

arny-Harrisono apylinkės kny
gų platintojas K. Barzdukas 
sekmadieniais po mišių parapi
jos salėje (po bažnyčia) plati
na lietuviškas knygas. Turint 
galvoje, kad spalio mėn. yra 
lietuviškos spaudos platinimo tonuje.

metų darbavosi Šie klebonai: mėnuo, turėtume kiekvienas 
kurt. Mykolas Šedvydis (1907

—1914), Sun. A. šūkis (1914 
—1915), kun. Edvardas Budre- 

vičius (1915—1917), kun. Anta* skende vien piniginiuose 
nas Jusaitis (1917—1921), kun. 
Petras Saurusaitis (1921 —

1 buvo švenčiamas 40 metų pa
rapijos sukakties jubiliejus.

3 minifna parapijos 50 metų
auksinis jubiliejus.

Juk 1907 m. lapkričio 3 už
registruotas pirmas krikštas 
parapijoje: Aleksandra Lapins- 
kytė, duktė Jono ir Teklės 
Saukiūtės; 1908 sausio 30 už
registruotos pirmos vedybos— 
Vinco Bugurevičiaus ir Kazi
mieras Enikiūtės-

Per tas penkias dešimtis

buvo užimtas studijomis ir ne
galėjo anksčiau ši reikalą pra
dėti. Mokyklai patalpas leido 
LKB Centras.

Bendruomenės ir jai prik
lausančio kultūros būrelio vei
kla susitingusi. Nutilo, lyg to
kių institucijų čia iš viso nė
ra. Nieko nebegirdėti ir apie 
Balfo vietinio skyriaus veiklą.

jau

Kun. •». RuoRh.

be davinius., kiek kuri para
pija metų bėgy yra aukavusi 
misijom. Pirmoj vietoj stovi 
mūsiškė šv. Alfonso parapija, 
misijom surinkusi per S73. 
000.

40 valandų atlaidai.
prasidėję spalio 20. pra

ėjo pakilioj ir religingoj nuo
taikoj. Pamokslus sakė sa
lezietis kun. Augustinas Sa
bas. Minios žmonių gėrėjosi 
gražiomis apeigomis, didysis 
ir vaikų chorai gražiai giedo
jo. altoriai skendo gėlėse. 
Baigėsi iškilminga procesija.

Šv. Vardo draugija 
lapkričio 10 mokyklos kam

bariuose ruošia austrių už
kandžius. Kas nenorės aust
rių. galės pasivaišinti dešro
mis ir kopūstais. Pradžia 1 
vai. Po užkandžių linksma 
muzika ir šokiai.

Mirė

dijos pirmininkas, pasibaigus 
pasauliečių apaštalavimo an
trajam kongresui, rašo iš Ro
mos. kad kongresai gražiai nu
sisekė. Amerikos delegacijoje 
iš tautinių mažumų buvo at
stovaujama tik viena ALRK 
Federacija.

o Lietuva buvo atstovauja
ma antrajame pasauliečių a- 
paštalavimo kongrese. kaip
‘ Tylinčios -Bažnyčios” kraštas. - 
Lietuvių delegaciją ^sudarė 
garbės pirm. vysk. V. Padols- 
kis. pirm Ed. Turauskas, sekr. 
Marija Rudienė, nariai —prel. 
L. Tulaba. kun. J. Riaubunas. 
kun. V. Kazlauskas, kun. V. 
Balčiūnas, kun. St. Yla. prof. 
Z. Ivinskis. G. Vaitekūnaitė - 
Kaneb ir B- Venskuvienė.

e Romoje, šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijoje Įvyko pasitari
mas dėl minėjimo šv. Kazimie
ro gimimo 500 m. sukakties. 
Pasitarime dalyvavo vysk. V. 
Padolskis. inž. A. Rudis. ALRK 
Federacijos pirmininkas, mari 
jonų vicegenerolas kun. P.
Brazys, prel L. Tulaba. kun 
V. Balčiūnas ir kt.

• Stoughton. Mass., spalių
21 Uršulė Kubilienė minėjo
85 metų gimimo sukakti. Yra 
kilusi iš Blidakių km. Kulių 
parapijas. Motiną pagerbti bu
vo atvykęs sūnus Antanas iš 
Stmaford. Conn. ir duktė Bro 
nė su vyru Ed. Smith. Pietūs 
iškėlė duktė Ona.

Andrius Laukaitis. 76 me
tų paskutinės imigracijos lie
tuvis, sirguliavęs metus laiko, 
mirė spalio 13 šv. Agnietės 
ligoninėj. Jis buvo kilęs iš 
Mauručių kaimo. Marijampo- 

bažnytinio.-elės apskr. Po gedulingų pa
maldų šv. Alfonso bažnyčioj, 
palaidotas spalio 16 Holy Re- 
deenier kapinėse. Liko liūdė
ti žmona Ona ir sūnūs And
rius. Kazys. Jonas ir Vaclo
vas su savo žmonomis ir anū
kais.

Liudvika Gi udzinskienė. 
paskutiniu laiku netekusi re
gėjimo. mirė spalio 15. Velio
nė čia ilgai gyveno, išaugino 
gražią šeimą ir pasižymėjo 
labdaringais darbais. Su savo 
vyru Jonu padėjo Įsikurti ne 
vienam naujakuriui. Mišios 
su asista buvo atnašautos už

• Natalija Klimas, duktė
Joakiino; ir jos brolis Alek-
Sandras Klimas, prieš karą

jos vus. šalia grynai 
darbo, daug dirbo su katali- 

ypač 
pavasarininkais. Jis veikė ir 
už savo parapijos ribų, ark
liais ar motociklu apvažiuoda
mas katalikų rengiamas šven
tes. kursus, kaip Katalikų Vei
kimo Centro instruktorius. 
Dažnai organizavo ekskursijas i 
Įvairias Lietuvos vietoves, o 
19X3 metais pats dalyvavo ek
skursijoje i Airiją-^tarptautinj 
Kuka ristini kongresą Dubline. 
1933 metais atliko kelionę i 
šventąją žemę, keliavo per 
Egyptą. Viduržemio jūrą. Itali

jos vėlę šv. Alfonso bažnyčioj 
ir. dalyvaujant daugeliui žmo
nių, spalio 19 buvo palydėta j 
Hely Redeemer kapines. Pa
liko nuliūdusius vyrą Joną, 
dukteris Liudviką ir Eleną, 
sūnų Edvardą ir eilę vaikai
čiu, Jonas Obelinis

gyvenę Brooklyne, X. Y. Ieško 
jų sesuo iš Lietuvos. Kas žino 
apie juos ar jų vaikus, o gal 
yra ir jie patys, prašoma pra
nešti J. Audėnui. 252 Cleve-

Jam teko grįžti i savo gimti
nę vietovę. Ten suorganizavo 
pradinę lietuvių mokvklą ir jo
je mokytojavo iki 1921 metų.

Gyvendamas Rusijoje, daug 
buvo girdėjęs apie tėvu žemę 
Lietuvą, bet dar niekad
nebuvo matęs. Žinodamas, kad 
ji jau laisva, per dideles kliu- kiškom organizacijom, 
tis pasiryžo vykti i savo tėve
lių šalį.

Lietuva ir jos žmonės jo 
neapvylė, kai 1921 metais ją 
pasiekė suvargęs ir išalkęs. 
Jis pasirižo visą savo amžių ir 
jėgas aukoti Lietuvos ir jos 
žmonių tautinei ir dvasinei ge
rovei tapdamas kunigu. Todėl 
1921 metais Įstojo i Kauno 
kunigų seminariją ir ją baigė 
1928 metais. Pirmųjų šv. Mi
šių džiaugsmas nebuvo pilnas, 
kadangi visi jo namiškiai bu
vo likę už geležinės koniuniz-

Maldos Apaštalystės draugija mo uždangos. Rusijoje 
savo lėšomis Įgijo širdies Jė
zaus statulą ne tą. kuri pasta
tyta šventoriuje, bet tą. kuri 
stovi bažnyčioje prie šv Juo-

Kur visi? Juk atostogos 
senai praėjo.

Atitaisymas
Buvau “Darbininke” rašęs, 

kad Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos Maldos Apašta
lystės draugija, kuriai vado
vauja Elena Kochanskienė. yra 
Įgijusi Širdies Jėzaus statulą, 
kuri pastatyta bažnyčios šven-

Draugijos pirm. E. Kochan-
po viena kita knygą įsigyti skiene prašė pranešti, kad
arba užsisakyti laikrašti, 
būkime atsilikėliai arba

kainose. Atsiminkime,

Ne- 
pa- 
rei- 
kad

mūsų gerosios mamytės, sėdė- 
8025),, kun. Petras Vanagas darnom prie ratelio, išmokė zapo altoriaus. 
(1925—1926-. kun. Leo Voi- mus Dievą mylėti, lietuviškai
ciekauskas (1926—1931), kun. skaityti ir rašyti. Tad mūsų 
Juozas Petraitis (1931—1939). pareiga ta brangią dovaną — 
kun. Stanislovas Stonis (1939 tėvų ir protėvių kalbą — per- 
—1941), kun. Mykolas Keme-

ją ir Šveicariją
Sukaktuvininkas yra papras

tas kuklus ir didinga asmeny
bė. Jis užsipelnė aukštą pagar
bą kaip uolus ir pavyzdingas 
kunigas ir taurus lietuvis. Jis 
gailesingas kiekvienam pra
šančiam, draugiškas i r socialus 
bendruomenėje ir draugų tar- 
pe. tiesaus ir atviro būdo ir 
nepaprastai kietas savo Įsiti
kinimuose. Jis uoliai seka po- 

19:19 metais Jubilijatas buvo litine ir kultūrinę įvykių rai-
paskirtas Vadžgirio klebonu ir <ią: visa širdimi sielojasi dėl
ten išbuvo iki naujos tremties tėvynės kančių ir jos laisvės.

Vikaro pareigas ėjo Joniš
kyje. Deltuvoje. Kurkliuose. 
Balninkuose. Ukmergėje ir 
Saudininkuose administrato
riaus pareigas. Būdamas Sau
dininkuose susilaukė iš Rusi
jos savo motinos, kuri po dide
lių jo pastangų buvo grąžinta 
suvargus ir pusiau palaužta 
sveikata.

Paskuttniame “Darbininko” 
numeryje (1957 m. spalio mė
nesio 18 d. Nr. 74) prie šv. 
Onos draugijos sukakties rasi-

•• ...v. dlK,ti Sa™ Va'k’mS.- kaip M V’ Mėtos nuotraukos.
žįs (1941-1953) .r nuo 1953 perdavė mums musu tęva. kurfų k|aMą buv„
m' — . _ 1 . . 3elSU dar liepsnoja mūsų sir- spiteisti. Viršutinėje nuotrau-

b- dyse lietuvybės liepsnelė, sten- ko> kur kios
vo: kun. A- Bubąs, kun. Juo- kimes ia padidinti, skaitydami * ■ u-*- • j . , ...... .« n n r .• 4 -i > ■ i -u • rVs. tun ^utl sv Onos drau- į vakarus. Nuostabus sutapimas Sukak- ves dvasia ir energija. Imkimezas Stašaitis, S. D. B., kun. G. lietuviškas knygas ir laikraš- .. .. i. ■ . . , . . r ....
Mai. O. F M., (1944—1947). čius. gijos valdyba, apačioje kur- 1944 metais komunistinės tuvininko gyvenime yra ir tai. geros sekinės apaštalavimo

‘r ’ c,u‘- (j moterys, turi būti “Narės,
išbuvusios draugijoje 25 me-

# tus”

neilgai jam teko gyventi lais
voje Lietuvoje. bet Lietuva 
yra jam visu brangiausias 
kraštas.

Mielam Sukaktuvininkui lin
kime ir toliau išlaikyti jaunat-

land St.
Tel. TA 7-9518.

Brookivn 8. N. Y..

PAJIEŠKOJIMAI
Klemensas šakalys, sūnus 

Juozo, motina Marijona, gimęs 
1919 m. Kumečių km.. Lanke
liškių valse. Vilkaviškio apskr.

Jonas Šakalys, sūnus. Juozo 
motina Marijona, gimęs 1924 
m. Kumečių km., l^nkeliškių 
valse.. Vilkaviškio apskr.

Prreš pat karą abu gyveno:
Vilkavišky. Vytauto g-vė Nr. 
61.

Karo metu abu gyveno Vo
kietijoj'

Juozas Virbickis, sūnus Gri- 
goriaus. gyvenęs Bocholt. Vo
kietijoj. Ieško motina ir brolis 
iš Sibiro. Atsiliepti: B. Els- 
bergas. 50 Maple Avė.. Trvn- 
ton 8. N. J.

1

i 9
1 Reikalinga lietuvių para pi j» J 

klebonijai. Vhkas moderni*-v
| kai įtaisyta, darbas lengva*. (j 
į atlyginimas geras, gyventi i 
’ kambarys patogus.

Rašyti Darbininko < 
’ Administracijai ’

bangos buvo išmestas iš tėvų kad jain teko gimti toli nuo darbe ir geros sveikatos ir iš-
žemės i Vokietiją, o jo motina tėvų žemės rytuose, o 60 metų sipildyino didžiausio širdies
liko Lietuvoje ir 1950 metais amžiaus sukaktis užtiko jį toli troškinio — greit grįžti Į lats-
nuėjo Į Vadžgirio kapus, kaip nuo Lietuvos vakaruose Nors va laehivą. Kun. F. Kiroilis

Parengimai
9 TABLES & OCCASIONAL PIECES ? Lietuvių Katalikų Bendruo-
g> New York's Leading Factory Shovv-room. in business for g menės Centro tradicinis vaka-

over 40years, mušt dispose of 6 Floor of Fine Furnitureat ras Įvyks lapkričio 2 savose
9 Tremendius Reductions. Included are Many One of a Kind ? patalpose. Prašome nepainirs-
| Floor Samples at Below CosL Terms can be arranged. jį jog kas , vakarą at-

$ vyks bus patenkinti. Pelnas 
skiriamas naujosios bažnyčios 
statymo pažadams įvykdyti.

FURNITURE WAREHOUSE SALE

BEDR00M, D1NING ROOM & LIVING ROOM FURNITURE

WORSHIP

THIS WEEK261 WALTON AVĖ., BONN
(Near 1381 h St. and Grand (’oncourse)

Šals hours: Daily 9-8, Saturdays 9-5
Open SUN. For Inspections. E. Chaiken, President.

f



į»:dienos 1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis-

Ateitininkų talka Lieuanus žurnalui

:«.........

*ĮjėtiiviilA»»fl[tsPiliečiąKfabas
iCK
&
-J- tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne-

širdųs, kitiem paslaugus, ne- 
išdidūs — žodžiui labai tau
rūs. Tokia ir jų spauda — to
lerantinga, kitą pagerbti, ne
užgauli, tiesą skleidžianti.
Kad tai tiesa, rodo tokie pa
vyzdžiai, Vaižganto žodžiais 
tariant, tiesiog deimančiukai.

Jaunieji knygnešiai
Labai gražu, kad į LB Kul

tūros Fondo paskelbtą spau- . _
7“' -- d6s mėnesį " or^nizuotai at-^^ atšventė- sidabrines-vedy-

Ar aš, mokytojau?
Kitados taip Judas klausė 

Kristų. Tai patvirtina ir psi
chologijos daktaras J. Bylai- 
tis. Jis rašo: “Vargu, ar mes 
būtume ką girdėję apie Kris
tų, jeigu ; Judas nebūtų jo iš
populiarinęs savo išdavimu” J7. 
Iš tikrųjų, ką mes naujo ži
notume apie Judo pabučiavi
mą, jeigu to išdavimo nepo
puliarintų šiandien taurūs 
lietuviai: Kristų bučiuotų 
studijuodami ir JĮ spraudytų 
daktarais tapę. Naujienos 
gi iš savo pusės dar prideda: 
“žurnalas Darbas praturto 
turiniu”. Tikrai labai pratur
to...

J:

S?t

Logika ir mėšlas
Atsiprašau už’ žodį, bet ir 

jis yra taurioje' lietuviškoje 
spaudoje. Daktaras Vincas 
Misiulis rašo: “1922 metų 
konstitucija (-žinoma, Lietu
vos) yra priimta tik krikščio
niško bloko balsais. Reiškia, 
ji neatitiko priėmimo metu 
visos tautos valiai”. Tačiau 
to paties bloko priimtas ir 
vykdytas žemės reformos įs
tatymas jau atitiko, nes “že
mei reforma nebuvo atradi
mas vienos kurios grupės ar 
partijos, tuo labiau krikščio
nių demokratų, bet ji glūdė
jo visos tautos pasąmonėje”. 
Reiškia, tariant to daktaro 
žodžiais, demokratijos princi-
pai tautos pasąmonėje neglū- 
dėjo, kol Į valdžią atėjo prof.

Studentų Ateitininkų Są
junga savo veikloje nesiriboja 
tik savo specifiniais veiklos 
uždaviniais, nors kai kas ir 
bando tai autoritetingai teigti. 
Jei atsiranda bendras reika
las, ateitininkai niekada neat
sisako savo darbais ir pastan
gomis prisidėti. Vieną iš tokių 
reiškinių čia ir norima palies
ti.

Lietuvių Studentų Sąjunga 
leidžia žurnalą anglų kalba. 
Tai mūsų Lituanus, pasirodęs 
4 kartus metuose. Šio leidinio 
finansinės problemos visada 
yra sunkios, ir todėl studentų 
bendrinė sąjunga kreipėsi i 
visus lietuvius bei jų organi
zacijas, prašydama paramos. 
Ateitininkai studentai bene 
efektingiausiai atsiliepė Į šį 
vajų. Jo pradžioje New Yorko 
draugovės nariai susirinkimo 
metu apsidėjo 25 centų mo
kesčiu ir tokiu būdu surinko

A. Voldemaras, “visos tautos 
valia”. Kodėl? Gi dėl to, kad 
ilgai buvo burmistru “krikš
čionis demokratas, iš profesi
jos siuvėjas.... bemarinuoda- 
mas mėšluose Marijampolės 
miesto pažangą”. Matyti, dėl 
to mėšlinio tvaiko “LaEvos

Kviečiami i Kristaus Kara
■ v . - ■

CLEVELAND, OHIO

Kristaus Kara- nkaitis. Labai džiugu, kad 
rengia bendrai- mūsų gydytojai orgaiuzuoiai 

ALRK Federacijos skyrius, imasi didelių darbų: paskyrė 
ateitininkai jr skautai. Iškil
mingos pamaldos 10 vai. šv. 
Jurgio par. bažnyčioje. Minė
jimas tuoj po pamaldų para
pijos salėje. Programoje — 
V. Kavaliūno paskaita, J. Ka
zėno vadovaujamas Ąžuolų 
oktetas ateitininkių mergai
čių atliekamas montažas, Al- 
kaičio smuikavimas. Į šventę 
kviečiama visa lietuvių visuo
menė.

/Spalio 27 
liaus šventę

1000 dol. premiją Bendruome
nės Cleveiando apylinkės į- 
vykdytam lietuvių dramos 
konkursui, 50 dol. auka parė
mė Vasario 16 gimn. namų 
išpirkimą.

Studentai santariečiai spa
lio 27 Cleveiando lietuviams 
duoda gražų parengimą — 
slovėnų salėje (6417 St. Clair 
Avė.) Chicagos lietuvių cho
ras Pirmyn stato J. Strauso 
operetę “šikšnosparnį”. Pra
džia 4 vai. po pietų.

N. ir Vyt. Braziuliai Spalio

195“ nu spalio 25 d., Nr. 76

ragino prie vajaus prisidėti. 
Kad šis parengimas buvo rim
tas, rodo tai, kad pati centro 
valdyba iš savo išteklių pasky
rė 75.00 dol. žurnalo leidi
mui. Chieagos skyrius, norė
damas net savo viršininkus 
pralenkti, iš savo iždo pasky
rė visą šimtinę, kurią šiomis 
dienomis pasiuntė Lituanus 
štabui. Los -Angeles studentų 
ateitininkų būrelis prisidėjo 
prie informacinio darbo 
mo savo 8.00 dol. auka, 
delphijos akademikai 
ninkai surengė specialų 
ra Lituanus žurnalui.

E šių pavyzdžių, kuriuos 
būtų galima papildyti dauge
liu individualių prisidėjimų, 
matosi, kad ateitininkai stu
dentai bendro "darbo reikalin
gumą ne tik supranta, bet ir 
uoliai jį atlieka. Iki šiol jie iš 
visų akademinių jaunimo or-

binio gyvenimo- sukaktuves. 
Jų namuose Įvykusių iškil
mių metų draugų ir bičiulių 
vardu juodu pasveikino inž. 
P. J. Žiūrys, bendruomenės 
vardu apyl. valdybos vice- 
pirm. K. S. Karpius.

Sol. J. Krikštolaitytė —

rėmi- 
Phila- 
ateiti- 
vaka-

siliepė Cleveiando ateitinin
kų moksleivių kuopa, nutar- 
damaz'aplankyti lietuvius ir 

> mėnesio 
knygų. Toks 

jaunasis knygnešys (A. Malė- 
nas) mūsų namus jau aplan
kė, tad turėjau progos maty
ti, kaip jie pasiimtą uždavinį; Daugėlienė ir pianistė B. Sme- 
vykdo. Į vidų atnešė dvi pin
tinėles prikrautų knygų ir 
pasiūlė — pasirinkite. Nori
mos knygos neradau tada pa
davė katalogą. Kai išsirinkau, 
knygą atnešė iš “sandėlio”, 
turimo čia pat mašinoje. At
silyginęs neiškenčiau nepak
lausęs: ‘Kaip jums sekasi?” 
— “Neblogai”, atsakė moto
rizuotasis jaunasis knygne
šys:. “randame namų, kurie 
jau visas lietuviškąsias kny
gas “turi” arba kuriems kny
gų nebereikia, bet randame 
ir tekių, kurie pasirenka ir 
Įsigyja”. — Dieve padėk!” 
palinkėjau su pintinėlėmis 
toliau keliaujančiam jaunuo
liui, vykdančiam tokį gražų 
tikslą.

tonienė spalio 12 atliko prog
ramą Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos “pobūvyf*" įvykusia
me ryšium su draugijos su
važiavimu. ■_

— Nedarbo banga, kuri 
šiuo metu ritasi ir per Cleve- 
landą, yra palietusi ir kai ku
riuos lietuvius. Imančių ne
darbo pašalpas Clevelande 
skaičiuojama iki 11 tūkst.

— Lituanistinei vysk. Va
lančiaus mokyklai aukojo: 
gyd. K. Pautienius $30, tau
tinės sąjungos skyrius $10, 
atgimimo sąjūdžio skyrius 
$10, karių Ramovės skyrius 
žada parūpinti mokslo prie
monių.

StP

.........................— Į naują Ohio lietuvių gy-
žurnalui 1000 dol Pats saiun- davė didžiausią fi- Rytoju draugijos valdyba spa- . .

rnalui 0 00 dol Pats sąjun nansinį indėlį, ir šiuo atžvilgiu iį0 12 susirinkime buvo Erin Ska,tyk,te A,dos 680 Busi* 
gos centras išleido visiems , . no susinnKime ouv o įsnn- i kA Bro»klvn 71 N Yskyriams aplinkraštį, kuriame k,tomS or^ ** Ambrozaitis, Brazaitis, W,ck A*e” Ero«>k'yn
----------------------------------------- nizacijoms.

mokamai.
2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 

5C; nuomoja už prieinamą kainą.
‘C 3- Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- 
įį mis.
?C; 4. Lietuviški maisto gaminiai

__ 5k. Naujai išpuošta, šokių salė __ '' _

Nuomavimo reikalu kreipkitės Į mane^erj V. E? Ml-

KAI.AVSK.A asmeniškai ar telefonu EV 4-!M»72 
arba pas pavad. K. Vaitaitį &

VV V V V V V A? V V v v >

FOTO STUDIJA
I*. G AURYS, savininkas

VESTUVIŲ1 albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 doL, didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI, VAI 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

85—27 88th S*. VVoodhaven 21, N. Y

•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tai.: VI 6-2164

PHILADELPHIJOS ŽINIOS?/

340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y.
TeL: APplegate 74)349

Su didele nuolaida parduodami

S

S?

B

Vargią, ta Amerika?

H. W. FEMALE

Žv. BePastoris

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

OU) SAVtRS!

P. G. Degesys, Ramanauskas ir Sta- -

f BANGA TELEVISION SERVICE @

?<2?
(8

Visa ją aplenkia ir visi ją 
peikia. Nebeatsilieka nė tau
rieji lietuviai. Povilaičio anti
komunistinis frontas savo or-

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

Lietuvos” bendradarbiui ir 
po 30 metų kvaišta galva.

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO.
PRIPAŽINTO RCA. NE\V YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai ryto iki 7 v.v g 
pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak

Kristaus Karaliaus šventė 
šv. Andriejaus parapijoje bus 
švenčiama gana iškilmingai.

2^5 
S*

C*!

po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visa dieną

ST. ANTHONY SAVINOS

THIS CELEBRATION IS FOR EVERYONE

k. e

COMEIN 
GET YOUR

Planeta su sėdyne
Ligi šiol buvo planetos be 

sėdynės. Bet “Sovietų moks
lininkai sutvėrė naują plane
tą mūsų saulinei sistemai”, 
ir ji yra su sėdyne ir dar su 
kepure. Taip rašo kom. lais
vė. Kodėl, būtent, su sėdyne? 
Gi dėl to, kad šią planetą “su
tvėrė” E tikrųjų ne moksli
ninkai, o beždžionės, kurios 
turi plačią sėdynę, nes laE- 
ve rašo, kad “žmogus išsivys
tė iš beždžionės” ir palaips
niui "Elipo iš medžio”. Da
bar medyje sėdi tik tie, ku
rie neklaušo sputniko įspėji- Į 
mo dėtis į sovietinę “taiką ir 
koegzistenciją”... Bet žmonės 
kitaip pasakoja. Jie taria, I 
kad beždžiones tėra tie, ku
rie laikoj bolševikinio sput
niko sėdynės.

Po procesijos, su vėliavomis ir 
specialių pamaldų bažnyčioje, 
kurios įvyks 10:30 vai. ryto, 
parapijos salėje įvyks minėji
mas. Šventei pritaikintą žodį 
tars studentas Bronius Čiko- 
tas. Meninę programos dalį 

* išpildys moksleiviai ir studen
tai ateitininkai. Minėjimu rū
pinasi L. Katalikų Federacija.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
dalyvaus Balfo ruošiamo kon
certo programoje. Koncertas į- 
vyks lapkričio 16 L. Muzikinio 
klubo salėje.

Naują valdybą ižsirinko stu
dentai ateitininkai. Ją sudaro: 
Juozas Sabrinskas — pirm. Al
gis Vasys — vicepirm- Loreta

ganė lašo, kad “Amerikon 
taigas — tai šuns balsas". 
Tą antifronto teigimą pare
mia savo dalyvavimu garbės 
kor.iitete vienas prelatas ir 
*,k-rtas katalikiško dienraščio 
redaktorius.

O kaip Ameriką pralenkia
ma, tai rugsėjo 12 skaitėme 
spaudoje: “Kai tik tenka pa
imti į rankas naują Lietuvių 
Dienų numerį, širdyje pasi
džiaugiu. kad*šiuo savo žurna
lu mes pralenkiame amerikie
čius*’ Po trijų savaičių (spa
lio 4) amerikiečius pralenkė

Petrauskaitė — sekr. Rimas 
Lukas — ižd. ir Darius Gvaz- 
dinskas — soc. reikalų vedė
jas. Susirinkimas įvyko spalio 
20 Bronės Petrauskienės Imte.

^reasure Chest 
of 200 PRins

•rr:tži«

'n iru"
koridoriuj

LITUANUS

lankia talkos — surask jam 
už J 4n|. nauja skal4 ‘oia
916 VVillonghby Avė., Brook
lyn 21, N. Y.

CHICAGO ILLINOIS

STENO-TYPIST.
Light dietation reųuired 

Accurate typing 
Good salary 
5 Day week -

Pairi hospjtalization program. 
Excellent working conditions. 
Prefcr girls living N. or N.W.

Startinę BoH Ce.

35th ANNIBS1BY CELEBRATION

St. Anthony Savinas <ii<1ž.iuojnnu'-> 35 m<tu 
k- iis aprfipui.int ,«nvr> apylinkę soti-
patikima h?i na.Aia virtai taupymui. Dėka 
išėjimu mumis m 'S nu »lat augome geres- 
patamavimti bei {gaunant daugiau vietos. 
iubili<'lu3 yra proga DreįkSti mfl.-ų jverti- 

kii.t-'nf'.ms, drnn-;aPis l>-'t kninvnam*.
Nn-vi'rdži.-ii kvieffamo jus 
fiiluli.ji).

ŠATE LUTE

FRK TONEHSAVERS
OF ONLY $1000 OR MORE

jnmntryKų. Kiekvie
na,” $10.00 nr

sit.-’cnii.-j. SI p-nku <•.• *
f" . Jrc’.k) nbsttrHučini veltui: 
t.nip pat. kurs prie santaupų 
P-bK-s Sf:j annw.

biįS^ristįift

N0W IS THE TIME TO SAVE

« St Anth..ny Saving.*
>• n. ; b. * ka<i.T. Taupjl 
Inv^rtiiok
tų n tvm.!. < Tai.
in, <in!ktnm.«. kuriu lanki

ON PREPAID 
SAVINOS

l'nsit.-.-.mb 
n.i.- AI f:n»i y 

n>.> planq

ST. ANTHONY SAVINOS
leaaiit

9 A. M. to 5 P.M. Cloaed «tl day

B 
S

Į
V

BADDO VAIANDA J A 
UIS SKRIEJA PAS KIEKVIENA. 
LIETUVI DIDŽIOJO N£U?YORKO 
N-J. 1RCONN. APYLINKĖJE KU' 
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

DABAR.



H. W. FEMALE

LSK:FHrtfMth SC 1:3 (0£)
Pereitą saulėtą sekmadienį į 

New Farmers Ovai, išgąsdinti 
tur būt mūsiškių nesėkmės ir 
siaučiančio azijatinio gripo, te
susirinko vos 300 žiūrovų. 
Jiem teko ir vėl būti liudinin
kais dar vieno LSK pralaimė-

V«dh IC Maricb -

P- TautvaBa su kitais čika- 
giečiais pr. savaitę rungėsi Il
linois Šachmatų p-bėse. Žinių 
dar teturime. Tautvaiša jau 
triskart laimėjo Ulines titulą.

Kazys, Škėma grįžta į meis-

RYE

jimo. LSK žaidė šį kartą šio 
sąstato: O’Brien; Murphy, Mi
leris; WeUs, Arens, Redy; But
rimas, Sabaliauskas, Casey, Fe- 
kete L Gražys. Visai silpnas 
priešininkas iš New Jersey nie
ko ypatingo neparodė. Pradžio
je mūsiškiai spaudė. Deja, Sa
baliauskas ir Casey nerado 
tuščių, vartų, o mūsų gynimas,

terio formą. Michigano p-bėse 
1 vietą iškovojo buv. Pary
žiaus meisteris Stepban Popel 
su taškų, antrą gi vietą

Aid with ■ semi-invalid: some 
drivers license 

helpfuL. Sleep-in or out. Rec- 
ent references. Pleasant home. 
Write 78 Central Avė., or Rye 
7-1726.'

housework;
Thafs changing 
people'S' minda

" bet, padaręs eilę klaidų, gavo 
dvejetą įvarčių. Pradžioje ne
vykęs O’Brien išėjimas, o vė
liau paprastas gynimo delsi
mas leido priešininkui baigti 
kėlinį 2:0- Ir toliau mūsiškiai 
vedė žaidimą, bet prie vartų 
nesugebėjo užbaigti pradėtų 
kombinacijų. Vis trūko pasku
tinio spustelėjimo — ryžtingu
mo. O čia ir vėl neužtikrintas 
O’Brien gavo dar vieną gabalą. 
Rungtynių pabaigoje, Efizabe- 
thui kiek atlyžus, Casey iš to
liau pavyko laimingas šūvis. 
Taigi, bent nesausas pralaimė
jimas. Puolimui trūko ryžtin
gumo, gynimas buvo šį kartą 
netikras, o ir O’Brien, palygi
nus su pernykščiais metais, 
tik šešėlis likęs. Pirmame kė
linyje dešiniu kraštu bandytas 
kažkoks naujas “Amigo” galė
jo drąsiai namie pasilikti. 
Smukę mūsiškai dabar 9 vie
ton, tampa kandidatais į že
mesnę lygą.

Rezervinė, pralaimėjusi 0:3, 
vėl liko šį sezoną be įvarčio. 
Atrodo, rezervinėje turime ge
ros medžiagos, bet tvarkos 
tai jokios. Per 6 metus siautu
si betvarkė, nedariusi nei klu
bui nei žaidikams jokios gar
bės, neiškeliavo kitur. Ir to
liau rezervistai be vadovo.

MIAMI jau ruošias holovyn

vis L. Dreibergs, Eastman, Po- 
shell, LeCom ir Ragan, visi 
surinkę po taškų. Buvo 60 
dalyvių. '

Lietuviu Dienos pagerbė Ka
nados meisterį Vaitonį, įdėju- 
sios į spalių nr. viršelį Vaito
nio nuotrauką su jo laimėta 
pereinamąja dovana. Lietuvio 
Vaitonio ir latvio Jurševskio 
laimėjimus Kanados p-bėse 
(Jurševskis pasidalino trečią 
vietą) šiltai paminėjo latvių
“šacha Pasaule”. Straipsnis I 
“Baltieši Triumfe” užbaigtas ' 
tvirtinimu, kad Vaitonis ir Jur- 
ševskis aukštai iškėlė Lietuvos 
ir Latvijos vėliavas.

Vaitonio simultanas Toronto 
vyčio šachmatininkams baigėsi

Steady, Queens, L. L PI 7-2611 
Experįenced, sleep, in reliable, rec- 
ent references, own room, bath & 

TV 3 in family, good salary.

CATHOLIC COLLEGES

IMMACULATA COLLEGE, Imgia- 
eulata, Pa.; Mal.ern 2:'?1: ' i- e

of Mary; Sister Ana ta i . iia.-i., 
Dean; 600 Students; A.B., B.S.. 
B.M. Degrees in Fre-Medicine, Pre

- Law, -Liberal Ąrts. Home Econo- 
mies, Business; Tuition: $500; Board 
and Room $800—$900; for women 
only.

Ya.thous*ndsof 
. bard-of-hearing 

Lpeople who 
wouldn't think of 

v wearing a hearing 
aid before... are today ėnjoying 
the thrill of better hearing with 
Zenith's miniature, full-pow- 
ered “Diptomat” Why? It’s so 
tiny and iKConspicuous, you 
hardly know you’re wearing a 
hearing aid at all. Worn entirely 
at-the-ear! No dangling cords! 
Bestofall. .youpayonly$125. 
And listen to this! Zenith backs 
you with a 10-Day Money-Back 
Guarantee, 1-Year Warranty 
and 5-Year Service Plan. Other 
brilliant 4- or 5-transistor Zenith 
modeis from $50 to $175. Coine 
in...or phone for free home 

^jiemonstration today. Easy J 
' temis. ~ -

DISPLAY

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

YOU AĘjp IRVPZD 
to join with the Sisters of Repar
ation of the Congregation of Mary 

in making a. monthly novena in 
Honor of the Miraculous Infant

Jesus of Prague. A Novena will be 
held in the Convent Chapel from 

the first to the niuth of every 
month. Send your intentions which 

will be placed at the Sferine of 
the Infant Jesus during the 

Congregation «f Mary 
14S Weat 14th St.

New York 11, N. Y. 
sent upon reguest.

RhAL ES.... k

Glen Cove 827JIOO
RANCH HtelES

Custom built at development pfic- 
es 3—5 bedrms., 2 and 3 baths, 
playroom, 2-car garage, % aere 
wooded plot. In Catholic area.

menybių rungtynes su Newark 
SC, kuris dar visai be taško 
tupi lentelės gale. Atrodo, kad 
šiais metais iš oberlygos bus 
iškrėstas Newarkas, Elizabe- 
tas arba mūsiškiai- Taigi, šio 
sekmadienio rungtynės įgauna 
ypatingos svarbos. Nenorėtum 
per daug juodai ateitį matyti, meisterio laimėjimu lOiž-8%-. 
bet pralaimėję šias rungtynes 
savo aikštėje, galėsime rimtai 
pamąstyti apie kitų metų rung
tynes žemesnėje Masėje. Žino
ma, jeigu kartais sugalvotume 
mūsų žaizdas iš dangaus nu
kėlę treniruotėn suvaryti — 
dalykai gal ir pasikeistų. Rung
tynių pradžia šį kartą puse 
valandos anksčiau t. y. 2:45 v. 
Rezervinės pradeda 1 v. Ka
dangi rungtynės įvyksta mūsų 
aikštėje (New Farmers Ovai) 
Nr. 2, tai patariame mūsų bi
čiuliams laikrodį naktį vieną 
valandą atgal pavaryti ir į šias 
rungtynes nevėluoti. Atletas ..

THE ROYALTY OF 
HEARING AIDS

Rev.

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

Sekmadienį prieš Newark SC Franciscan Fathers 
Sekmadienį LSK žaidžia pir- Kennebunkport, Me.

Vocations
SISTERS OF MLSERICORDIA VVORKS OF MEBCY 

IN HOSPITALS AND IN SOCIAL SERVICE 
Generous souls who wish to devote their lives to the Service of 

God are invited to write to: 
REVEREND MOTHER ST. OLIVER 

Misericordia Novitiate, 288 South Avenue, Beacon, N. Y.

DOMINICAN SISTERS OF THE PERPETUAL ROSARY
Kontempliatyvinis vienuolynas teikia garbe Marijai recituodamas 
rožančių kas valanda diena ir naktį. Seserys taip pat gieda Divine 
Office. Jos siuva dar liturginius drabužius ir atlieka kitus meniškus 
darbus. Rašyti:

Revered Motter Priore**, 14th and West Sts. Union City, N. J.

Parish visįtors of Mary Immaculate
Seserys Misionierės lavina katechetės, Trained ir ruošia profesona^ 
les specialiem darbam. Central Massion Kouse: 328 West 71 SL 
New York 23, N. Y. Novitiate: Marycrest Convent, Monroe, Orange. 
County, N. <J. Teirautis raštu nemokamos informacijos.

s^tebs of reparation of the congregatton of mary 
Jaunos moterys, kurios norėtų tarnauti Dievui, rūpindamosios varg
šais ir draugiškumu. Rašyti: *" N.-:

Rev. Mother Mary Therese, SL Zčta’s Milą, Monsey, N. Y.

The Franciscan Fathe-r-s
Jauniem vyram ir berniukam specialios galimybės mokytis i kuni
gus. Pinigų stoka nėra kliūtis. Priimami ir kandidatai j brolius. Dėl 
informacijos rašyti: .mm mm
Fr. Stephen, T. O. R^ Franciscan Preparatory Seminary, P. O. Box 
289. Hoffldaysburg 2, Pa.

Active Carmclilcs
Kannelio Karalienė, gal būt, nori jus apgaubti savo specialiu mei
lės ženklu — savo škapleriais. Jei nesate linkę mokyti arba globoti 
senelius ir ligonius, tai yra daugybė kitų galimybių jūsų talentuL 
Mergaitės nuo 15 iki 35 metų iš gerų katalikiškų šeimų, jaučiančios 
religini pašaukimų ir norinčios uždaraus gyvenimo, skirto Kristui ir 
Marijai, kviečiamos stoti pas karmelites. Teirautis raštu arba kreip
tis asmeniškai i:
Mother Angeline Teresa, St. Terese Motherhousc, Avila on the Hud- 
M>n, Germantoen, N, Y.

Franciscan
Fathers

Kandidatai i kunigus arba brolius 
maloniai laukiami ir prašomi ra
šyti :
Fathrr Leo. T. O. R, Direetor of

DALGHTERS OF ST. PAUL 

MMemrfeB of the Catholie Edition 
(Press — Radio — Cinema)

Girta, who desire to spread the word of God by vriting, printlng, 
illustrating and distributing Catholic Literature and are 

tnlerested in tfcring sočiai work. Write for furthcr tnfdrmaUori to

Po tašką laimėjo Matusevičius, 
Ramanauskas ir Sineika. Ly-. 
giomis sulošė A. Sirutis.
i Boston College ir Brandeis 
Univ. atvyksta pas lietuvius 
spalių 25—26, į So. Bostono 
lietuvių pil. draugiją tarpklu- 
binėms šachmatų rungtynėm. 
Penktadienio vakare 
kolegija rungsis su 
antrąja, o šeštadienio 
Brandeis universitetas 
su lietuvių pirmąja komanda. 
Įėjimas laisvas.

Toronto Vytis išsirinko nau
ją šachmatų vadovą Antaną 
Sirutį ir pavad. S. Ramanaus
ką. Tarpklubinėms pirmeny
bėms Vytis įrašė A ir B ko
mandas.

JAV šachmatų pi-bės bus 
. gruodžio pabaigoje. Į jas su

kviesti 13 žymiausių Ameri
kos meisterių, pgl National 
Ratingą: Reshevskis, L. Evans, 
R. ir D. Byrne, Rossolimo, 
Kashdan, Lombardy, Bisguier, 
Sherwin, Horowitz, Denker, 
latvis Edmar Mednis, Kramer 
ir 14-metis Bobby Fischer.

Kazys Škėma, rungtynėse 
Boston - Montreal 1950 m. į- 
veikė J. N. Williams. Baltais 
lošė Škėma, juodais — Will- 
iams- Pabrėžtina, kad abu vė
liau laimėjo tų miestų meiste
rio titulus: Škėma — Bostono 
ir Williams — Montrealio.

1. d4 2f6 2. Žf3 d6 3. c4 
Žbd7 4- Rf4 g6 5. Žc3 Rg7 6. 
Vd2 h6 7. e4 Žh5 8. Re3 e5 
9. d:e d:e5 10. Re2 Žhf6 11. 
Bdl Ve7 12. 0-0 c6 13. Žh4 0-0 
Ž14. R:h6 2ne4 15. Ž;g6 f;g6 
16. Ž:e4 Vh4 17- R:g7 K;g7
18. Vg5! V:g5 (čia juodų valdo
vė negalėjo imti žirgo e4 dėl
19. Rd3!) 19. 2:g5 2c5 20. Bd8 
Kh6 21. h4 Bf4 22. g3 Bd4 23. 
Bdl B:B-J- 24. R:dl Kg7 25. 
b4! Ža6 26. Bd8 Žc7 27. Rc2 
Rg4 28. Bd6! ir juodi pasiduo
da, nes žūsta g6-

J. N. Williams

Bostono 
lietuvių 
vakare 

susitiks

K. Škėma 
(padėtis po 18. Vg5!)

H. W. AGENCIES

SCRANTON, L*N. IVERE >TY OF, 
Scranton. Pa.. DI" r.ioiic’: 7-3321; 
Jesuit; 2,045 Students; Very R v. 
John J. Long, S.J., President: 
VVilliam G. Kelly, S.J., Dean
Edward Spcnga, S. J., Dean of 
Graūuate Division; A.B., B.S, M.A.. 
M.S. Degrees: pre-_ let.ical, pr-- 
Dental, pre-Legal, pre-En<‘ i"cer n 
English. Class;c~, History, Hco o 

■'mi.es, PoliVcal Science, Soc:ol gv 
Edūcaticn. - Pšychslėgy*' Bio'ofėy. 
Chemistry, Phyics, Mathematics. 
Electronics, Accounting and General

AITCHISON & COMPANY
655 MAOlSO.i r.-c..

(Cor. 60.h St.' 
T-MPLETON 8 2'50

433 5th Avė. (At 41 st St.) 
MUrrny Hil! 2 3522

(2) Convenient Lccati'ns

wf MALĖ FEMALE

PURGATORIAN SOCIETY
A MASS LEAGUE FOR THE 
LIVING AND THE DEAD

Since—June 29th, 1856. Object— 
to provide you a steady meals of 
giving spiritual help to the Souls 
of your dear Departed. Benefits — 
Eleven High Masses celebrated 
EVERY DAY for -the Souls of Dep
arted Members and for the intent- 
ions of the Living members. (This 
obligation is assumed in perpetuity 
by the Redemptorist Fathers 
Obligation — Perpetual member. 
ship Stipend — $10.00. Purgator- 
rian Manuel Leather Bound $1.00. 
Cloth Bound .50.

Free Poor Souls Novena 
Booklet upon reąuest 

Address all Communications to

REV. FATHER RECTOR 
CHURCH OF THE MOST HOLY j 

REDEEMER
173 E. Third SL, New York 9, N.Y.

Money received from Purgator- 
ian Society will be used for the 
Redemptorist Foreign Missions.

Xew \V;ods Estą tęs
Nurth utį Glen Cove 

Rd. into Glen Cove: right on 
School St., left on Doris Lane, 
left on New Woodg Rd. Phone: 
ORiole 6-1228.'

IN BEAUTIFUL 
PORTCHESTER, N. Y.

rms. ezcell. condition, ter8
race, w stone fireplace. Good 
location. $23,500. Near Cath. 
church and school. Owner. 
WE 9-1341.

IN ST. PASCAL*S PARISH

$14000 buys a 9 room, 4 bedroom 
house two blocks from Parodijai 
Grammar and High school. Ideal 
for large family. Large modern 
kitehen and patio. Automatic oil 

heat. Screens, storms, venetian 
blinds. Mušt be seen. Chance of a 
life time. Principais only.
HO—4-6658.

Fu t’on $550: F<es 
-littcd to everdr.'T

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
'-ašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

NURSES—R. N. 
Malė or Femalg

New!y organized small research 
ward, exclusively. Excellent pay- 
educationally stimulating, interest- 
ing -and p’easant working condit- 

ions. HO 4-7500. Ext. 280.

Gregdmoor Institute For 
Psychobio’ogic Studies.

Oueens Viliūge 27, N. Y.

Catholic Schools and Collc^es
ST. LEONARD HIGH SCHOOL, 26 Brcvoort PI.. Brcc’.ilyn 16. Ji 
NEvins 8-9023. Franciscan Brothers: Brother Aguinas. O. S. 
Principal: 390 Students; Commercial: Day: Tuition S300.

GWYNEDD-MERCY JUNIOR COLLEGE, Gwynedd Valley, Pa.; 
Sisters of Mercy: Mother Mary Bernard. President; Sister Mary 
Gregcry, Dean; 156 Students; Tuition $400; Room and Board 
$1.0C0-$1.2O0.

ST. JOHN’S PREPARATORY SCHOOL, 82 Lewis Are.. Brooklyn 6.
N. Y., CLenmore 2-0700: Vineentian Fathers; Rev. John T. Nelson.
C. M„ Headmaster: 1.200 Students: High School: Day: $300.

ORATORY SCHOOL, Catholic Preparatory for Boys, 14 Bedford 
Road, Summit, N. J. CRestview 3-1085. Accredited all Sports. Priests 
and Laymen; Rev. John J. Bain, Principal: 200 Students. 8th Grade 
through High School; Boarding and Day Sch.

ALBERTUS MAGNUS COLLEGE. 700 Prospect St., Nevv Haven, 
Conn. STatg 7-1196. Dominican Sisters: Sister M. Luise, O. P., Pres. 
Sister Thomas Albert. O. P. Dean of Studies. Sister Mary Patricia, 
O. P. Dean of Students. B A. Degree Day summer Session. Tuition 
$450, Board $850 — Fee all students $100 plūs.

DUCHESNE RESIDF-NCE SCHOOL. 1 East 91 St.. N. Y. C. SAcra- 
mento 2-4745. Rgligious of the Sacred Heart. Mother Margret Sheo, 
Pres. 35 Students. Regular Liberal Arts course plūs specialized vo- 
cational training — Junior College training. $2100.

LA.DY CLIFF COLLEGE. Highland Falls, N. Y. Franciscan Sisters, 
Sister M. Jane Thomas, President. Sister M. Immaculata Dgan — 
B. A. Degree, 175 Students, Day and 'Boarding — Tuition $450. 
Room and Board $750. Address Registrar or phone Highland Falls 
6-2060.

GEORGIAN COURT COLLEGE. Lakevvood. N. J. Sisters of Mercy, 
Mother Marle Anna, President. Sister Mary Giovanni Dean . 250 
Students. A. B., B. S. Degrees. Day and Boarding. Tuition $550. 
Board and Room $800. Address Secrctary or phone LAkewood, 
(NJ.) 6-0940.

RESTAURANTS
Eat In a good restaurant more often and—brlng your family too—The 
restaurante listed bclow are recommended to Individ'uals—soc eties—church 
groups—business organizations—labor unionrs. etc.. as serving exce!1ent food 
at reasonable prtees. For the very best in all types of foods refer to this 
column regularly.

McLOUGHLIN BROS.
598 ATLANTIC AVĖ. At L. I. R. R. Depot BROOKLYN, N. Y. 

STEAKS—CHOPS SEAFOOD -LUNCHEON FAMILY DINNERS
CHARCOAL GRILL COMMUTERS BAR ACCOMMODATIONS FOR 

Weddings—Communion Breakfasts—Banųuets—Special Gathcrings
AIR CONDITIONED RESERVATIONS ST 3-9210

“ęualitii and Cįuantity Always'' 

NEW BRONXWOOD INN.
CATERING TO VVEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 

Ralph and LudUe Porco, Mgr. OL 4-2400
. 3821 Bronxwood Avė.. 2 blocks East Whlte Plains Road at 220 SL

Wakefield Casino

FURNITURE

IF YOU NEšD FURNITURE
Buy direct from national factories 
thru Winston Agency, factory 
reprs., at wholesale prices. Bed- 

rocm, living room, dining room stts.
sofabeds. Savings to 60%. For det- 
ails phone PL 5-1127, days: BAysi- 
de 9-7687, evenings.

REAL ESTATE

MASSAPEQUA 
BUILDEKS 
CLOSEOUT

Galima tuoj užimti 
įmokėti $2200

30 metų FHA mortgičius
Ply tinis, 7 ir pusės kamb., 2 ir 
pusė vonios, pilnas beismentas, 
pėdų mahogany rekreacinis kamb. 
Gražiai išvestos ir išpiltos gatvės 
su šaligatviais ir kraštais ir jau 
išmokėtas.

TIK $19,200
Rockne Avė. ir Violet SL

Directions: Southern State Pkwy. 
to Exit 30 (Broadway). Right on 
Broadway about 300 ft. to Linden 
St. proceed east 1 m. to Rockne 
Avė., right 2 blocks to model. Or: 
Sunrise Hgvvy. to Boadway (Masa- 

pequa) turn left into Broadway 
for about 1 mile to Linden St 
Right on Linden St. for 1 m. to 
Rockne Av. Right on Rockne Av., 
2 blocks to model. PY 8-9633.

ST 4-5461.

Ouinn’s Donmtk AgatMy
Excellent sleep' in jobs avail- 
lable. Call Mrs. Quinn, HAmil- 
ton 7-2940.

4421 White Plnim Rd. Near 238 SU Bronx 70, N. Y. FA 5-9222

CATERING WEDDINGS & BANQUETS
Fully alr-condittoned, ultra modern. privalė banųuet rooms: ample 

parking fadUtfes. Convenient to Transportation. Capacity 800.
"Lct us ptan your affair, the pleaaure is yours, work ours”

RALPH PORCA. Prop. JACK FUSARO. Mgr.

št. Eugene’s parish
Bronsville — Vic. Yonkers 6- 
bedrooms. Convenient to stat- 
ionand Schools. Asking — 
$26,500- Phone DE 7-6608.

PROGA
Reikalingos moterys retkarčiais ar. 
visam laikui — jaunesnės nei 50 
metu; pardavinėti vaiku apdarams. 
Galima tai daryti savo apylinkėje 
komiso pagrindu. Automobilis bū
tinybės. FLushing 3-1503.

Little Neck, Vic. CoL C H. 3 Ige. 
bedrms, mod. kitehen, diųette, Piv. 
rm., din. rm., recr. nn,; extras. 
Near Cath. church and schooL 
$26,500. HU 7-6718.

RESTAURANTS

ŠMKHOIA 
RESTAORART

324 East 57th Street N Y
Finest Swedish

Smor^asbord
LUNCHEON

D I N N E R 
OPEN 

EVERY DAY

JONO TR ANGEUMOS ANDRIULIŲ 
TR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Founlsnn, MicMęy’-n

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountaln, Mlch.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SCRTO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėglnimui. Jūsų skonis jums 
pasakys Mes norime, kad Jūs pat's būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrj, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pat| geriausią sūr|.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui Ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenne, Maspeth, N. Y.

VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street, New Britain, Conn.

Tel. TW 4-8987

TeL BA 3-1342
JONAS JAKUBAUSKAS

634 N. Denison Street, Baltinote, Md. TeL Longwood 6-2622
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

TeL
GEORGE GALONAS 

14M Canlff. Detrott, Midi.
STANLEY METRICK

1884 W. 47th SL, Chteago, UL

24 Prospect Street, Hyde Pertų Mase.

JOHN SHUKNA
5418 So. Albony, Chleago, HL

AUAN STEHART
4318 No. Bro*d SL PhitaL, Pa.

Hyde Perk 3-3975

Tel. Tardė 7-8393

Tel Grvrehfll 6-7783
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BARASEVICIUS ir ŠONUI 
F U N E K A L II O M I

25-1 W. Broadvvay 
South Boston. Mass 

JOSEPH BARACEVlČIUž 
Laidotuvių Direktorius 
Tel. ANdrew 8 2590

ss
SĮ g H Fj Ft ta

f 
K' gp 
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ŽINIOS

KRISTAUS KARALIAUS 
šventės minėjimas bus spalio 
27, 4 v. p. p. Apreiškimo par. 
salėje. Programoje — šventei 
pritaikyta paskaita ir meninė 
dalis. Lietuviškoji visuomenė 
prašoma gausiau atsilankyti.

Dali. Povilas Puzinas
The Allied Artists of Ameri
ca, Ine., surengtoje parodoje 
laimėjo pirmąją premiją (300 
dol.) už savo paveikslą “Už
miršta gatvė”. Paroda atidary
ta spalio 16, adresas: 1083 5 
Avė., New York City.

Kan. J. Končiaus,
Balfo pirmininko, priimtuvės 

rengiamos spalio 27, 5 v- p. p. 
Baltic Freedom House, .131 E. 
70 St., New Yorke. Kan. J. 
Končius papasakos apie savo 
kelionę po Europą, kur lankė
si tremtinių ir šalpos reikalais. 
Norintieji priėmime dalyvauti, 
iš anksto praneša Balfui, tel.'. 
EV 7-1422.

Pianistės Julijos Rajauskaitės 
koncertą ruošia Columbia Art
ists Town Hali New Yorke ge
gužės 11 d.

New Yorko skautai
ir skautės vasąros Vydūno var
do stovyklai prisiminti išleido 
vienkartinį, mimiografu spaus
dintą leidinėlį. Aprašomi sto
vyklos gyvenimo momentai ei
lėmis ir proza. Yra keli pieši
niai, juokų iš stovyklos gyve
nimo, stovyklą aplankiusių 
svečių sveikinimai? Leidinį pa
rengė: D- Alytaitė, R. Arūnai- 
tė, D. ir J. Audėnaitės, A. No- 
akaitė, L. Šileikytė, Kr. Škė- 
maitė, B. Ulėnaitė, R. Kežys, 
R. Klivečka ir J. Ulėnas.

susipažinimo

STEPONO DARIAUS POSTAS žygiuoja Amerikos Legijono eisenoje rygsėjo 16 Atlantic City, N J. 
Lietuvos vėliava neša inž. Aleksandras J. Saplikas, Postui vadovauja Bronius Kontrimas.

DARIAUS POSTAS PO LIETUVOS VĖLIAVA
metais So.

Legijono

Vaidilos teatras
gruodžio 7 at- 

Yorką ir suvai- 
“Brandos atesta- 
teatras yra gra-

iš Clevelando 
vyksta i New 
dins Fuldos 
tą”. Vaidilos
žiai užsirekomendavęs ne tik 
Clevelande, bet ir kitose lietu
vių kolonijose, — Toronte, Ha
miltone. Rochestery. Režisuo
ja aktorius P- Maželis.

Inžinierių ir architektų
Sąjungos New Yorko sky

riaus narių susirinkimas Įvyks
ta lapkričio 2, 7:30 v. v. Lie
tuviu Atletų Klubo salėje. Inž- 
J. Bilėnas skaitys paskaitą 
“Atominiai reaktoriai'’.

Liet. Studentu Sąjungos 
suvažiavimas Įvyks Padėkas 
dienos savaitgali, lapkričio 28 
—gruodžio 1 d. d. New Yorke. 
Lapkričio 28 vakare bus aka- - 
deminių organizacijų atskiri 
posėdžiai- Lapkričio 29 —ben
dri posėdžiai, krepšinio rung
tynės tarp Chicagos ir New 
Yorko, vakare
vakaras. Lapkr. 30 d., — po
sėdžiai, vakare 
banketas, šokiai. Suvažiavimas 
vyks Statler viešbutyje.

Skautų vakare, 
spalio 12 atsilankė nemažas 
būrys New Yorko ir apylinkės 
visuomenės. Programą prave
dė L. Karmazinas. Ją atliko 
skautų vyčių oktetas, vadovau
jant muz. L. Liuberskui, tauti
niu šokių grupė, pianistė D. 
Audėnaitė, 
Karmazinas, 
deklamacija,
trui- Po programos skautų tė
vų — rėmėjų susirinkime iš
rinktas komitetas kitiems me
tams: Rimavičienė. Maurukas, 
J. Montvila, dr. Br. Nemickas, 
dr. E- Noakas, B. Svalbonas ir 
P. Ulėnas. šokiams grojo R. 
Butrimo orkestras.

iškilmingas

akordeonistas L.
R. Kezio melo- 
palydint orkest-

Pagerbs Kristy Karaliy
Spalio 27, Kristaus Kara

liaus šventėje, Bostono vyčiai 
ir šv. Petro parapijos CYO 9 
vai. ryto dalyvaus šv. Mišiose 
ir bendrai priims šv. Komuni
ją. Po to jie kartu turės pus
ryčius salėje po bažnyčia.

Kitos draugijos ir organiza
cijos su savo vėliavomis šv. 
Mišiose dalyvaus 10 vai- ryto. 
Gi 2:30 vai. p. p. parapijos 
pobažnytinėje salėje įvyks 
Kristaus Karaliaus garbei 
skirtas minėjimas. Gįedos pa
rapijos choras, paskaitą skai
tys dr. Petras Kaladė.

Kompozitorius Juozas Gaubas 
sunkiai susirgo, paguldytas 

Bostono miesto ligoninėje.

W A 1 T K U S
V N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 1
PRANAS W AITRUS Į

1 .aidotuvių Direktorių? j
ir Balsamuorojas 
Camhridze. Masu.

NOTARY PUBEIC
Patarnavimas diena ir naktį ]

Nauia moderniška koplyčia Ser- i 
menims dykai. Aptarnauia Cam- l 

i Cridge ir Bostono kolonijas že- i 
miausiomis kainomis. Kainos tos į 
pačios ir i kitus miestus. i 

į Reikale tetikite: Tel. TR 6-6434 <

Tarptautinėje motery 
parodoje,

kuri New Yorke rengiama 
34 kartą, 71 Regiment Armo- 
ry, dalyvauja fr lietuvės mote
rys. kurias atstovauja Pabalti
jo moterų klubo lietuvių sky
rius. Jos turės savo kioską su 
rankdarbiais, Įvairiais papuo
šalais. Lietuviška programa 
-bus lapkričio 10 d. Paroda ati
daryta lapkričio 4 iki 10. šie
met ypatingas dėmesys skiria
mas jaunimui.

Liet. Stųd- Sąjungos
N. Y. skyrius šaukia studentų 
susirinkimą spalio 25, 8 v. v. 
Angelų Karalienės par. salėje. 
Programoje — studentų suva
žiavimo reikalai ir pasilinksmi
nimas.

Šokėjai televizijoje
Spalio 17 i Madison Sųuare 

Garclen Mike Todd sukvietė 
18.000 žmonių paminėti meti
nės sukakties nuo jo “Kelionės 
anlink pasauli per 80 dienų” 
filmo pastatyme. Programą, 
kuri buvo rodoma per televizi
ją visoje Amerikoje, išpildė 
keli šimtai žmonių. Lietuvius 
atstovavo J. Matulaitienės va
dovaujama New Yorko moks
leivių tautinių šokių grupė.

Susikūrus 1936 
Bostone Amerikos 
lietuvių Stepono Dariaus Pos
tui, Lietuvos Savanorių Sąjun
ga prisiuntė dovanų Amerikos 
lietuviam karo veteranam — 
gražią šilkinę Lietuvos valsty
binę vėliavą, kurią Postui su 
iškilmingomis ceremonijomis 
Įteikė Lietuvos gen. konsulas 
Jonas Budrys.

Lietuvai patekus bolševikų 
vergijon, lietuviai legijonieriai 
suprato, kad atėjo laikas vi
sur kelti Lietuvos vardą, kad 
pasaulis nepradėtų manyti, 
jog Lietuva jauamžinai žuvo. 
Pasidarbavus Posto adjutan
tui Jonui J- Romanui, buvo iš
gautas iš Amerikos Legijono 
vadovybės leidimas Stepono 
Dariaus posto nariams visose 
paraduose, kur tiktai jie daly
vauja, nešti Lietuvos valstybi
nę vėliavą greta JAV.

Amerikos Legijono seiman 
kasmet suvažiuoja atstovai iš 
visos JAV ir iš svetimų žemių. 
Seimo metu būva didingas pa
radas, kuriame dalyvių esti 
apie 50,000, žiūrovų šimtai 
tūkstančių. Lietuvos vėliavą, 
nešama lietuvių legijonierių, 
pirmą kartą pasirodė tokioje 
didingoje eisenoje 1955 metais 
Miami.

Lietuvos trispalvė didingoje

varžytinių estradą, nešdamas 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas. 
Lietuviai susilaukė daug pagy
rimų iš kitų legijonierių ir 
žiūrovu. Amerikos Balsas buvo 
atsiuntęs savo atstovus užrašy
ti pasikalbėjimus su lietuviais 
legijonieriais. Reikia manyti, 
kad lietuvių orkestro balsai ir 
pasikalbėjimai su Posto na
riais buvo paskiau girdimi pa-

eisenoje sukėlė daug kalbų. 
Viens kito klausinėjo, kokios 
valstybės yra ta vėliava. Ko
dėl ją neša Amerikos Legijo
no Stepono Dariaus Postas?

Lietuviai legijonieriai aiški
no, kad tą vėliavą jiems pado
vanojo Lietuvos -veteranai. Ka
dangi dabar Lietuva, jų tėvų 
žemė, yra pavergta, tai jie)no- 
ri visam pasauliui parodyti, 
kad didžiuojasi esą lietuvių vergtoje Lietuvoje, 
kilmės ir gerbia savo tėvų 
krašto vėliavą ne mažiau, kaip 
gerbia JAV vėliavą, už kurią 
liejo savo kraują. Dar primi
nė, kad pirmas lietuvis, kuris 
tarnavo Amerikos kariuomenė
je, buvo generolas Tadas Kos
ciuška. kuris savanoriu atvyko 
Amerikos kolonistams padėti 
kovoti už laisvę ir nepriklau
somybę.

šiais metais Stepono Da
riaus Posto nariai panorėjo 
dar labiau išreklamuoti Lietu
va. Jie i seimą nusivežė šv. 
Petro liet, parapijos CYO or
kestrą iš 70 jaunuolių. Seimas 
Įvyko Atlantic City, N- J. Or
kestras dalyvavo varžytinėse 
rugsėjo 14 ir laimėjo penktą 
vieta. Gi rugszjo 16 drauge su 
Stepono Dariaus Postu dalyva
vo parade, kuriame buvo apie 
50.000 dalyvių ir apie 150.000 
žiūrovų.

šv. Petro orkestras atvyko i

Orkestro kelionės išlaidoms 
padengti Stepono Dariaus Pos
tas surinko SI.800.00, o patys 
jaunuoliai pridėjo apie $700.- 
00. Orkestrui vadovauja kun. 
Antanas P. Kneižys.

Kitais metais Amerikos Legi
jono pasaulinis seimas Įvyks 
Chicagoje, rugsėjo 1, 2, 3 ir 4 
dienomis- Jaunuolių orkestrų 
varžytinės greičiausiai Įvyks 
rugpjūčio 30, paradas — rug
sėjo 1. Būtų gerai, kad kokia 
organizacija Chicagoje suruoš
tų šv. Petro CYO orkestro kon
certą sekmadieni, rugpiūčio 
31. Toks koncertas nors kiek 
padėtų padengti kelionės išlai
das.

Stepono Dariaus Postas yra 
pasiryųęs daryti visa, kad tik 
sutelktu pinigų orkestro kelio
nės išlaidoms padengti ir duo
ti progos mūsų jaunuoliams 
pasirodyti ir kartu pakelti lie
tuvių ir Lietuvos vardą, (j.r.).

Studentų Federacija
metinę konferenciją 

27, Estonian House, 
34 St- Pradžia 2 v. Pa-

Išnuomojami 
atskiri kambariai su baldais. 
Gražus rezidencinis Flatbusho 
rajonas. Subway iki Times Sq. 
30 min. — iki pajūrio 10 min. 
Tel-: UL 9-4039 po 6 vai. vak.

Brooklyno muziejuje 
sekmadienį, spalio 27, 2 v. 

p.p. koncerte bus grojami 
Bach, Beethoven, Brahms, De- 
bussy, Villa-Lobos kūriniai. 
Pianistas Jane Mansfield.

Juozui Kapoqiui 50 metu
(Atkelta iš 4 psl.) 

bendradarbiai!” šiandien XII 
spausdinti, 
juodžiausi

tomą bebaigiant 
jau neabejoja ir 
skeptikai.

Jubiliatui mūsųBaltų 
šaukia 
spalio 
245 E.
grindiniu kalbėtoju bus Miro- 
slav Fic, Pasaulinės Studentų 
Sąjungos pirmininkas.

TAISAU

Rekolekcijos moterim
Brocktono vienuolyne lapkri
čio 10 rengiamos vienos die
nos rekolekcijos jaunoms mo
terims- Rekolekcijos pradeda
mos 12 vai. vidudieny.

Rožančius kasdien
Užsibaigus misijoms šv. Pet

ro bažnyčioje, rožančius visą ši 
mėnesi kalbamas kasdien va
karais 7:30 vai.

Skautų tėvų susirinkimas
Bostono lietuvių 

vų susirinkimas 
spalio 25 7:30 vai. 
ninku namuose.

skautų te
šaukiamas 
vak. tauti-

Whist Party
Jėzaus Nukryžiuotojo 

lių vienuolyno rėmėjų Bosto
no skyrius spalio 26 šv. Petro 
par. pobažnytinėje salėje ren
gia whist party. Parengimo 
pelnas skiriamas seselių nau
jos koplyčios statyba.i

sese-

Mirusieji
Spalio 11 po gedulingų 

Petro parapijos bažnyčioje 
maldų palaidotas Antanas 
linauskas 64 metų 
Velionis gyveno 31
Park. Nuliūdime paliko broli 
ir dvi seseris. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

šv.
pa- 
Ka- 

amžiaus.
Union

PADĖKOJE BUVO 
PRALEISTA

NEW YORKaS

j Tei. EVergreen 7-4335

(ARMAKAUSKAS1 
Graborius-Balsamuotoia^ 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Br oklyn. N. Y

I

Tel. STagg 2-5043 /

Malthew P. Raila*/.
(BIELIAUSKAS'

F U N E R A 1. HOME
M P. BALEAS—D’FAkToriui
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalu V edėjas
66B Grand Street
Brooklyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC

t

t

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva į

G R A B O R I U S ’ 
-BALSAMUOTOJAS į

231 Bedford Avė. i
Brooklyn, N. Y. <

A. a. Jono Veršelio
mirties metinėse, spalio 29, 

9 v. Apreiškimo par. bažnyčio
je bus atlaikytos gedulingos 
pamaldos. Giminės ir artimieji 
kviečiami dalyvauti.

Stogus, stogų vamzdžius 
(gutters - leaders) apšvieti

mus.
Palankios kainos.

Telef. Vlrginia 9-8093 
(Prašyk Jurgio).

R

i
L^LosS Divldend Declsrcd at ihe

Rate oi

i 
U

11709 Liberty Avenue

(Retail Store)
Richmond Hill 

MĖSA

DEŠROS

AUTO DEALERS

CIIRYSLERS and PEYMOUTHS
A substantial seleetion of body 
types and colors. Priced to sėli. 
With exceptional good trades-in 
allowance.

J. C. OBERM’AGER
1205 Flathush Avė.. 

Brooklyn, N. Y.
BU 4 4500

visuomenė 
yra didžiai dėkinga už litu
anistinės mokyklos vadovėlių 
išleidimą. Didžiausio tu vado
vėlių bado metu. Bostono 
lietuvių mokytojų prašomas, 
labai geromis sąlygomis išlei
do A. Rinkūno Kregždutės 
II (1954) ir III (1955) dalį, 
J. Ambrazevičiaus ir kitu Nau
juosius Skaitymus (1953), o 
mokyklai ir visuomenei J. 
Andriaus Lietuvos žemėlapį. 
Visai skaitančiai visuomenei 
jis nusipelno V. Krėvės raš
tų leidimu: ligi šiol jau puoš
niai išleido II. III ir IV tomą, 
vaikams Vytės Nemunėlio

Meškiuką Rudnosiuką (1951), 
suaugusiems — J. Grišma- 
nausko Tolimuosius kvadra
tus.

Be spaudos darbu. Jubilia
tas yra aktyvus JAV Lietu
viu. Bendruomenės tarybos 
narys, Bostone kultūros klu
bo narys. Spaudos ir visuome
ninio darbo reikalais nuolat 
pasiekia Čikagą, Clevelandą 
ir tolimąją Kanadą.

Jubiliatui . pagerbti naujai 
Įsigytuose jo namuose spalio 
19 buvo susirinkęs L. Encik
lopedijos redaktoriai ir arti
mieji Jie linkėjo geros svei
katos ir ištvermės. Sukaktu
vininkui uoliai talkina žmo
na ir visi trys vaikai, išėję 
lituanistikos mokyklą ir visi 
studijuoją universitetuose.

VI. Kulbokas

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų padėkoje, kuri tilpo Darbi
ninko rugsėjo 20 ir kurioje 
buvo dėkojama prisidėjusiem 
prie Rudens šventės pikniko, 
liko nesuminėta, kad B. Mei- 
žienė buvo pirmininkė komisi
jos. kuri Įrengė Kavinę, o S- 
Stašaitienė ir S. Mantautienė 
buvo narės. S. Stašaitienė bu
vo visai išleista. Netikslumai 
Įvyko dėl perrašinėjimo ir rin
kimo spaustuvėje. Redakcija 
atsiprašo minėtas uolias talki
ninkes ir Nukryžiuotojo Jė
zaus seseris, kurios dėl to pa
tyrusios nemalonumo.

\Villiani J. Drake-
D ragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS į
Telefonas JAmaica 6-7272 s

JALINSKAS
Laidotuvių Direktorius 5
84-02 JAMAICA AVĖ. į

(prie Forest Parkway Station) 2
IVoodhaven, N. Y. <

Suteikiam garbingas laidotuves. 5 
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.t

Tel. Vlrginia 7-4499 j

Draudimo reikalais, taksy (1 neonu* 
Tax) paruošimui, notoriniy doku
mentu t virt i n imu i

kreiptis pas

I
I
B
h

THE
n

3 G regular plūs l’/iG extra)
Compounded 

OUARTERLY
e — And Profit More — Right Now!

.c n

SACRE COEL’R
ROSARIES

STEREING SILVER
A(X ESSORIES

ROCK MOTHER
CRYSTAL OF PEARL
2C>" long 24" long

$12.00 $11.00
HAND MOUNTED -G1FT BOXED

TULIP CAPS ON EACH BEAD 
Scnd Chcck or Money Order to 

SACRE COEI R — McRRIDE 
c/o A.isocintion for 

International Dcvelopment
374 Grand St. Pateraon. N. J.

SAVINGS BANK
incerporated 1860 

2 CONVENIENT OFFICES:
1‘;.r> Broadway at Bedford Avenue
Eastern Parkway at Nostrand Avenue

Member Federal Ocpo.it Insurance Corporation

K A B A R ETAS

VYT BELECKAS savininke

RELIGIOUS GOODS

BROOKLYN 27, N. Y.1R83 MADISON SIr Wc„xih.n e n
Vlrginia 7 4477

vuvh:r g \kdi:n taverx !n<-.

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 (vairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVEl.EK 
Connectietit

mitas ir sąžiningus patarnavimas
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai vak

Hartford

♦

V

Ocpo.it

