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Taip satelitais įsiūbavo

10 CENTŲ

O VISAM TAM REIKIA NAUJŲ PINIGŲ — PAREIŠKĖ PREZIDENTAS E3SENHOWERIS
^KITfCi IK.Q|© apie SalcllLa Del* •*

ringai ir blaškantis kalbama.
Konkurencija tarp armijos ir Prezidentas Eisenhowerig “šiame nuostabiame am- 
laivyno baigiama tuo, kad lei- lapkričio 13 Oklahomoje pa- žiuje mes, amerikiečiai, turi- 
džiavna abiem rengti savo sa- skaitė ąntrą savo pranešimą me ypatingą - atsakomybę;

„ Mums buvo duotas naujas
kontinentas ir galimybės su
kurti naują svajonę, kaip 
žmonės gali darbuotis drauge, 
gyventi drauge ir patys save 
valdyti”.

Iš kitos pusės prezidentas 
priminė Chruščiovo grasini
mą Amerikai, kad ji bus pa
laidota. Ir tai nėra tušti žo
džiai, — sakė prezidentas:

ti vasario mėn. Tai būsiąs 18 
svarų satelitas Laivynas pa
leisiąs kovo mėn. Šioje srity kursto

kalu. O tai yra Amerikos

Žmogus vietoj šuns
Amerikos satelito progra

mos direktorius Hagen skel
bia. kad tiriamas tokis sateli
tas, kuris galėtų paimti su sa
vim žmogų ir paskui ji nuleis- 

... Jį. atgaL —

■j" 
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rika jau dabar skiria saugu
mo reikalui.

Per penkerius metus išleido 
211 milijardų doL Kasmet vi
dutiniškai po 42 milijardus. 
Tik vienas bombonešis B-52 
kaštuoja 8 milijonus. Naujas 
povandeninis laivas kaštuo
ja 47,5 milijonų, arba dešimt 
kartų daugiau kaip antra-

Baltieji Rūmai lapkričio 
paskelbė, kad demokratų kan
didatas į prezidentus A. Ste- 
veascn pakviestas f patarėjus 
dalyvauti Nato konferencijoje 
gruodyje. To ypačiai pageida
vo valst. sekr. Dulleš. Jis no
ri parodyti, kad Amerikos už
sienio politika yra vieninga ir 
vykdoma abiejų partijų žmo
nių;

Premija už kelionę i mėnulį
Laikraštis London Sunday 

paskelbė premiją pirmam ke
leiviui i mėnuli — 50,000 sva
rų Į140.000 dol.y. Premiją 
gaus tada, kai nuskris ir grį
žęs iš mėnulio papasakos, ką 
matęs. Premija skirta arti- 
miausiem 10 metu.

technologų paruoši-
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trsmporto lėktuvą* (KC-135) be sustojimo ir neimdamas kuro nuskrido iš
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BOEING sprausminis 
MasNaehmetts (Air Force Base) i Buenos Aires. Tai ilsiausio skridimo rekordas.
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Proga partinėm sąskaitom 
suvesti

Šen. F. Bennett, resp. 
iš Utah, apkaltino Trumano 
vyriausybę, kad ji parodžiusi 
didelio apsileidimo raketų sri
ty. Vadino tą apsileidimą nu
sikaltimu. Lapkričio 12 buvęs 
prezidentas Trumanas atsikir
to, kad jo vyriausybė raketų 
programą turėjo ir jai vykdyti 
derinti jis buvo paskyręs 
Chrystler korporacijos vadovą 
Keller; kai atėjo Eisenhowerio

”e' E9*Pt« ir Syrija
vykdami ir Keller 1953 pa- bnitaliai nukreipė propagandą 
sitrauke. prieš Jordanijos karalių Hus-

, seina. Egiptas vadina ji išda-
Kada soviety viku, iškamša; skelbia parsi-

• v • • davėlhi Vakaram ir vedančiuspiltnikai baigsis slaptas derybas su Izraeliu.
Syrija skelbė, kad sukilimas

Praveja paskelbė apie sa- prieš Husseina įvyks ir Hus- 
telitus tokių žinių. — Pirma- seInas bus užmuštas 
sis satelitas, paleistas spalio

Amerika apkaltino Sovietus, 
kad jie kursto viduriniuose 
rytuose Įtampą. Jordanijos ka
ralius Husseinas kreipėsi i ki
tus arabų valdovus, kad pa
veiktų Egiptą sustabdvti pro
pagandą prieš ji. Saudi Arabi
jos karalius yra pasiuntęs sa
vo kariuomene Į Jordaniją, 
kad užkirstų kelią pervers
mui.
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4, suksis iki gruodžio pabai
gos. Jo pabaigoje priartės 
prie žemės tiek, kad jos at
mosferoje sudegs. Antrasis 
satelitas, paleistas lapkričio 
3, išsilaikys ilgiau, nes jis su
kasi aukščiau.

Apie šunį nėra žinių nuo 
sekmadienio, kada nustojo 
veikusios sputniko baterijos. 
Aišku, jis jau negyvas. Sovie
tai siusią dar satelitų vėl su 
Šunim, iki bus aišku, kad sa
telitu jau galima siųsti žmo
nes, geriausius iš geriausių. Į

Siūlosi amerikietės
Bulganinas pasigyrė gavęs 

dviejų amerikiečių merginų 
laiškus, kurios sakosi esančios 
ir jaunos, ir gražios, ir svei
kos ir kitokių dorybių pilnos 
— jos norinčios būti pirmos 
savanorės keliauti su sputni- 
ku.

• Valstybės departamentas 
pradėjo vėl tartis Vi-JSvrijos 
atstovais santykiam išlyginti. 
Syrija išsiuntė Amerikos at
stovą, Amerika Syrijos. Dabar 
Įtempimą stengiasi atleisti.

PERSIJA NORI PINIGU, 
KURIUOS LAIKO ANGLIJA

. Persijos parlamente vėl ke
liamas klausimas prijungti 
prie Persijos Bahren salą. Ji

GENEROLO ATSAKYMAS yra tik 213 kv. mylių ploto su 
120,000 gyventojų. Iki 1782 ji 

Strateginės oro komandos priklausė Persijai, paskui at
vartas gen. T. S. Power lap- siskyrė ir nuo 1861 yra Anglį- 

jos protektorate. Niekam ji 
šiandien nerūpėtų, jei 1932 
nebūtų joje rasta naftos. Da
bar ten yra penkta savo didu
mu pasaulio naftos valykla. Ji 
duoda per metus 11 mil. ba
relių naftos. Texas duoda per

CHRUŠČIOVUI

pakartotinai parodė, kad jo 
vadai yra pasirengę imtis 
smurto agresijos prieš kitus 
kraštus. Jie yra pasirengę 
išplėsti propagandą, subver- 
siją, ūkinę penetraciją bei iš
naudojimą. O daugiausia jie 
kombinuoja visus tris meto
dus”.

Prezidentas priminė, kad 
tokius grasinimus praeity 
reiškė Hitleris. Į jo grasini
mus žmonės neatkreipė rei
kiamo dėmesio. Mes — sakė 
prezidentas — tos klaidos ne- 
padarysim. Laisvasis pasau
lis turi būti pasirengęs. Ame
rika turi būti pasirengus už

kasmet skiriama daugiau kaip 
vienas milijardas.

Priminęs reikalą, remti ū- 
kiškai sąjungininkus ir kitus 
kraštus, prezidentas sustojo 
dar specialiai prie kitos sri
ties, kurioje Sovietai lenkia 
Ameriką — mokslininkų, spe
cialistų, 
mo.

“Mes 
iriuosius 
lininkų tūkstančiais”.

Saugumui, laisvajam pa
sauliui remti, specialistam 
ruošti reikalingi nauji pini
gai. Prezidentas sakė, kad 
Kongresas turės išplėsti biu- 

agresiją atsilyginti jėga, nes- džetą, ir kiekvienas pinigines 
Amerika Čuri rūpintis pir- pareigas valstybei turi padi- 
miausia pačiu pirmiausiu rei- dinti vardan krašto saugumo.

Sveikins EisenhowerĮ ir Dulles Maskvoje
Chruščiovas lapkričio 13 • Europos spaudoje buvo

Eigipto atstovybės priėmime pranešta, kad maršalo Ko- 
pareiškė, kad Amerika ne tik nevo piktas raštas prieš mar-' 
neturi tokių didelių raketų, šąlą Žukovą buvo parašytas 
kokias turi Sovietai, bet ir 
negreitai tokias turės.

Chruščiovas sveikins kaip 
“brangius draugus” Eisenho- 
werį ir Dulles, jeigu jie at
vyks Į Maskvą.

Gyrė Žukovą kaip karį, bet 
sakė, kad Žukovas Į politiką 
nebegrįš.

partijos visai be jo žinios.

KIEK NUOSTOLIŲ INFLU- 
ENZA PRIDARĖ 

SUSISIEKIMO KASAI

MASKVA NORI VISO 
PASAULIO KOMUNISTUS 

VALDYTI

Maskvoje revoliucijos su
kakties proga suvažiavo iš vi
sur komunistų atstovai, tad 
Chruščiovas padarė jų konfe
renciją, norėdamas atstatyti’ 
viso pasaulio komunistam cen
tralizuotą vadovybę, kaip ank
sčiau

New Yorko traukinių ir au
tobusų administracija paskel
bė, kad influenza pridarė su
sisiekimo kasai nuostolių už 
1,185,466 dol. Per septynias 
savaites sirgo apie 500,000 —
1.000.000 žmonių ir iškrito 
apie 8 mil. važiavimų.

Susisiekimo pajamos iki 
spalio mėnesio buvo norma
lios, net prašoko pernykšte-? 
pajamas 521.018 dol. Buvo su
planuota, kad 1957—58 finan
siniai metai baigsis su 1 mil. 
pe’nu. Dabar tą planą influ
enza apvertė aukštyn kojom. 
Kai kurie administracijoie 

metus I milijardą barėlių jau net sumanymą padi- 
eksploatuoja Kanadai ^inti susisiekimo mokestį. Bet 

ir Įgula miega taip pat neto- priklausanti bendrovė, bet ji to dar būsią išvengta per 1958 
liese. dirba Amerikos interesam metus.

kričio 12 pareiškime spaudai 
atsakė Į Chruščiovo tvirtini
mą, kad dabar bombonešiai 
jau atgyvenę ir bazės nustojo 
prasmės. Generolas sakė, kad 
iš jo žinioje esančių 2000 lėk
tuvų trečdalis visada yra 
aliarmo padėtyje ir per 15 
minučių jie gali būti jau ore 
su visais reikalingais ginklais. 

. Lėktuvai yra pakrauti bombų.

ADLAI STEVENSON

• Amerikos programą Na- 
to konferencijoje, kuri Įvyks
ta Paryžiuje gruodyje, nuo 
šio pirmadienio išdirbs vals. 
sekr. Dulles drauge su A. Ste- 
vensonu.

AMERIKOS LĖKTUVO 
REKORDAI

12

ir

Amerikos karo aviacijos 
štabo viršininko pavaduotojas 
g«?n, C. E. LeMay lapkričio 
iš Massachusetts nuskrido 
Buenos Aires be sustojimo
be kuro papildymo sprausmi- 
niu lėktuvu. Viso 6350 mylių 
padarė per 13 vai. 2 min. Va
landai vidutiniškai po 480 my
lių. Skrido 35.000—40.000 pė

dų aukštyje.
žmonių. Tai buvo du rekordai 
— tolumas 

nepasipildant kuro.

spaudoje

Sputnikas sukėlė tokius 
jus, kokių prezidento Eisenho- 
werio vyriausybė nebuvo nie
kad pergyvenusi. Spaudoje ne
pasitenkinimas taikomas bėga- 
mom dienom Į dvejopus taiki
nius — (a) prieš pati prezi
dentą bei vyriausybės politi
ką. (b) už,tokius planus, ku
rie būtų priėšingi vyriausybės 
ligšiolinei politikai.

. J: ' ' ~ --------------“--------- •' ’

Ryškiausiai nepasitenkini 
mą yra išreiškęs W Lippmann 
(NYhT). Prezidento kalba ku
rioje jis išaėstė Amerikos sau
gumo planus, W. L. nepaten
kintas. Savo kalboje esą jis 
faktus užtušavo tam. kad žmo
nes apramintų ii- imigdytų. 
bėt ne tam. kad privestų juos 
pabusti. Prezidentas nepasakęs 
visos tiesos. O toji -tiesa esantį

vė-

Kad tik Maskva 
nepasitrauktų

Sovietų atstovas pareiškė 
pereitą savaitę, kad jis nedaly
vaus nusiginklavimo komisi
jos darbuose, kol komisija ne- 
kad komisijoje dalyvautų po 
vieną atstovą iš visų 81 JT 
nariu. Nors jo siūlymas buvo 
atmestas, bet dabar Amerika, 
Anglija. Prancūzija ir Kanada 
susitarė siūlyti i nusiginklavi
mo komisiją prie esančių vie
nuolikos narių išrinkti dar 
penkis. Indija tarpininkauja, 
siūlydama dešimti naujų, ku
rie būtų labiau Sovietam pri
imtini.

panaši, kaip prieš Pearl Har- 
bor tragediją. Turime — ma
no Lippmann — būti pasiruo
šę priimti naujus Sovietų 
smūgius . Tai bus 

neutralizavimas Amerikos 
karinių bazių vakarų Europo- k 
je ir artimuose rytuose.

Kol,nėra sakoma tautai vi
sos tiesos, negali bud atgavus 
tautos pasitikėjimas preziden
tu, ir .Amerikos smukimas ris 
toliam — mano Lippmann. • 

__  - ------------- -—   ■—

Tos pat dienos laikrašty 
G. Sokoisky (Jouinal Americ
an; samprotavimai nukrypo 
tiesiai prieš prezidentą LjSc .- 
howeri. Esą herojiškas kai j ? 
pasirodė abejotino pajėgumo 
civilinėje administracijoje ir 
drauge nepajėgus suvogti e.> 
miies Amerikos politinio gy
venimo linijas. Eisenhovveris 
labiausiai pralaimėjo kaip po
litikas, kada jis savo pareigu 
politinę dali perleido Sher- 
man Adams, mažo miesto jaų- 

_kiui iš . Nevv Hampshįre.
Eisenhoweris buvo išrinktas į 
prezidentus kaip asmenybė. 
Bet šita šviesi asmenybė nega
lėjo išlaikyti kietų laiko ban
dymų. Jis neturėjo F. D. Roo- 
sevelto lankstumo nei jo meis
triško sugebėjimo manipuliuo
ti ir nebuvo be sąžinės taip, 
kaip Rooseveltas buvo. Dėl to 
Eisenho\veris leidžiasi žmonvi 
opinijoje, ir dabar jau aišku, 
kad 1960 galėtu būti išrinktas 
demokratas.

nuolaidom nori susi-

★

Prezidentas Eisenhovveris ir 
valst. sekr. Dulles anksčiau 
(nesidavė Įkalbami Chruščiovui 
pasikviesti Žukovą. 0 Chruš
čiovas norėją tada, dar labiau 
nori dabar Įsipiršti i pasikal-Tokiom 

grąžinti Sovietus į komisijos Jis'įiUė 'vėl
pasitarimus. —*— --------šūnių konferenciją”. Iš. valst. 

departamento nebuvo tai nei

Ir vėl saiinigininkus atD^ f P"mta- tBctlbuvo r“ nurodyta, kad visiem klausi-

pasisekė suskaldyti mara wars‘>’ti >Ta ■“***tvarka, ir pagal ją tie klausi- 
... _ mai eina per Jungtines Tau-Prancųzijos vynausybe spe- 

cialiai posėdžiavo ir po posė- a> 
džio pareiškė protestą Arne- Tačiau prasidėjus vyriausv- 
rikos ir Anglijos vyriausy- bės politikos kritikai, dabar ir 
bėro, kad jos duoda ginklų Chruščiovo siūlymai jau laiko- 
Tunisui. Tunisas galįs tuos mi geri, jei tik jie kįtoki nei 
ginklus parduoti Alžiro suki- vyriausybės politika. Ir Chruš- 
lėliam. Tai žino Amerika ir čiovo siūlomam viršūnių susi- 
Anglija. Tačiau jas spaudžia tikimui propaganda išplėsta 
Tunisas grasinimu: jei ne- Kanadoje, o Amerikoje i ją 
duosite, imsime iš Sovietų. Įkinkytas net rusu emigrantų 

senas veikėjas, 72 metų am-
NE GINKLAI, O SALTA- įjaus Kerenskis. Su juo 

SIS KARAS NYHT pasiskubino paskelbti
Viceprezidentas Nbconas Prikalbėjimą, kuriame Jis 

lapkričio 13 kalbėjo, kad di- tvirtina: “Aš manau, kad Va- 
dysis pavojus laisvajam pa- ^arai turi priimti Rusiios siū- 
sauliui yra ne Sovietų karinė ~ viršūnių susitikimą, 
jėga, bet Sovietų veiklumas Atmesdami jie darytų «pasau
ktajame kare. i’1” įspūdi, kad mes atsisako

me derėtis iš viso”. Kerens-
Skrido viso 20 • Gen. LeMay iš Buęnos kis pasisakė esąs Įsitikinęs.

Aires sugrįžo lėktuvu tik per kad Amerika ir Rusija koeg- 
•i valandų 5 minutes pąr- distuos, ligi “Amerikos demo-

nenusi ei an ir skrisdamas 5204 mylias į Wa- kratinis režimas nugalės ~Rusi- 
shingtoną. jos diktatūrą”.

Šito p?J;rikimo ir nesusigau
dymo įtakoje Amerikos diplo
matija negali laikytis aiškiai 
ir tvirtai. Matome, kad Ame
rika kietai laikiuris. mėgina 
nuolankauti nusiginklavimo 
reikalu ir taikstytis Syrijai.

kominformą.

• Vakariečiai jau sutiko 
nusiginklavimo komisiją pra
plėsti 10 naujų narių, kad 
tik Sovietai nepasitrauktų.

• Sovietų prekybos dele
gacija, kuri buvo atvykusi j 
Angliją 1955-6, vykdė ūkinį 
špionsdą. Tai paskelbė David 
Kelly, buvęs Anglijos atsto
vas Maderoje.

• Armijos štabo virtinio-

eina sėkmingai darbai sukur-. 
ti ginklui, kuris nukautų So- 
rictų tarptanetinM raketas.
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pedia” 1956 išteistas antras 
papildytas leidimas po pir
mojo, kuris buvo išteistas 
1935 ir turėjo didelio pasise
kimo. Tai tik vienas didžiu
lis tomas. Daugiau kaip 
2200 puslapių. Taikyta dau
giau amerikiečiui, ką jis tu
rėtų žinoti apie Ameriką ir 
pasaulį.

Enciklopedijoje yra ir Lie
tuvos vardas. Suprantama, 
viename enciklopedijos tome 
kiekvienam dalykui tegali 
būti skirta maža vietos. Yra 
taip pat nepaprastai sunku 
atrinkti, kas kuriam“ kraštui
yra esmingiausia, svaruiau- 
sia, ir sutraukti tai į kelioli
ka, keliasdešimt eilučių. Lie
tuviui įdomu, ką nelietuvis 
randa Lietuvos praeityje ir 
dabartyje svarbiausio, kas 
siūloma amerikiečiui įsidėmė
ti.

Keliais atvejais enciklope
dijoje rašoma apie Lietuvą 
— bendra Lietuvos apžvalga. 
Lietuvos sostinė Vilnius, Lie
tuvių kalba, kaikurie veikė-

—~ ........ — ___ ....

TOLIMOJE LI-TUVO5 PRAEITYJE RODO RŪBŲ 
BRUOŽĄ • ARTIMOJE PRAEITYJE REGIME 
DIKTATŪRAS • VOKIEČIŲ NAfKMtMD
PARODO, BET SOVIETINIUS NAHONIMUS NUTYLI 
• TOKIA YRA COLUMBUOS ENCIKLOPEDIJOS 

INFORMACIJA APIE LIETUVĄ.

LIETUVOS PRAEITYJE
dėmesys sutelktas 

davinius:
į tokius

ėmė or-
valstybę

Pagoniška Lietuva 
ganizuoti vieningą 
13 amžiuje, kovodama prieš 
Livonijos ir kryžiuočių ordi
nus. Gediminas ir Algirdas 
išplėtė valdžią į rusus, ir Lie
tuva, buvoviena iš didžiausių

LDETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĘ; . ' )

taip pristato:
1918 vasary paskelbta “in- 

dependant kingdom under 
German proteetion’”. Lietu
va tapo nepriklausoma res
publika 1918 lapkrity. Sėk
mingai pasipriešino bolševi
kų kariuomenei ir vokiečių 
avantiūristų savanoriam, bet

VIRTŲKIMĄ:
1949 Sovietai, kurie buvo 

gavę bazes Lietuvoje, kraštą 
okupavo, ir po naujų rinki
mų Lietuva tapo Sovietų Są
jungos respublika. Antraja
me kare Vokiečių okupacijos 
metu žydų mažuma (7%) 
daugumas buvo išnaikinti. 
1944 komunistinė vyriausybė 
grįžo. Klaipėda vėl prijungta 
prie Lietuvos.

Lietuviui krinta j akis, kaip 
svetimasis eneiktopedininkas 
Lietuvos praeityje įžiūrėjo di
delę gudų rolę. Tai pabrėžė

Amerikoje susijaudinimas 
dėl sovietinių raketų ir sate
lito nesiliauja. H. Schvrarz 
(NYT) nukrypsta prieš ligšio
linę Amerikos propagandą. 
Sako, kad Amerikos propagan
dai sovietinis satelitas davė 
dvejopą pamoką. Tos pamo
kos aiškėja iš skirtingo Ameri
kos ir Sovietų elgesio ryšium 
su satelitu ir atomine bomba.

Esą daugiau kaip dvejus me
tus savo planus paleisti sate
litą paskelbė Sovietai ir Ame
rika. Apie Sovietų planuoja-

D IR RAUDONAS 
KRYŽIUS

Lidijoje 
raudonojo 
cija. Konl 
nas krašte

valstybių viduriniais amžiais. " 1920 jos' sostinė Vilna buvo 
Gudų kalba tapo pagrindinė 
didžiojoj kunigaikštystėj. Al
girdo sūnus Jogaila tapo Len- 

. kijos karalium 1386 kaip Vla
dislovas II. vesdamas Jadvy
gą. Vitowt, Vladislovo II pus
brolis. Lietuvą valdė nepri
klausomai (1392-1430) ir iš
plėtojo iki aukščiausio laips
nio jos galybę. Su Vytauto 
mirtimi atėjo smukimas. Gu
dai, kurie buvo ortodoksų ti- 

—. ^.^J^ejimo^linko^į Maskvos kų-
Bendroje apžvalgoje apie nigaikštystę. r " 

Lietuvą remiasi davihiais jau 
iš sovietinių laikų. Esą Lietu
vos respublika 1946 buvo 25. 
000 kv. mylių ploto; tais me
tais turėjo gyventojų apie 3 
mil. Nuo 1940 Lietuva yra so
vietų Sąjungos respublika. 
Amerikos dar nepripažinta.

Rusijos Ivano 
IV spaudžiama, Lietuva susi
jungė su Lenkija Liublino 
unijoj? 1569. Bajorai sulenkė
jo, liaudis nuskendo tamsu
me ir baudžiavoje. Trys pa
dalinimai. Po 1831 sukilimo 
rusai negalėjo nuslopinti tau
tinio kilimo.

pagrobtą lenkų ir techniškai 
Lietuva su Lenkija buvo ka
ro padėty iki 1938. Lietuva 
1923 pagrobė Klaipėdos kraš-į 
tą. Į

LIETUVOS VIDAUS POLI
TINĖ EIGA

Vidaus politika buvo ne
pastovi. Diktatorius Augus
tinas Voldemaras (1926-29) 
buvo pakeistas Antano Sme
tonos diktatūra (1929-39). 
Autoritetinė konstitucija su 
korporatyvine (fašistine) kry
ptimi buvo paskelbta 1938. 
Lenkija privertė Lietuvą ofi
cialiai atsisakyti nuo Vilniaus 
1938, kuris betgi vėl teko Lie
tuvai po Lenkijos padalini
mo 1939. Vokiečių ultimatu
mas privertė grąžinti Klaipė
dą 1939.

vartojimą, kaip pagrindinės 
kalbos valstybėje. Pabrėžė tai 
ir kitoj vietoj rašydamas ^apie 
Lietuvos sostinę Vilnių, kaip 
gudų ir lietuvių kultūros 
centrą.

Krinta į akis taip pat, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje en-

lamente granatą, sužeidė mi- 
nisterf pirm. D. Bes-Gurian ir 
dar 3 ministeriirs.

dentas 1919-20, kai Lietuva 
tapo nepriklausoma. 1926 jis 
padarė coup d‘etat prieš so
cialistinę vyriausybę ir tapo 
prezidentu su min. pirminin
ku Augustinu Voldemaru. 
Parlamentas buvo paleistas, 
ir 1929 Smetona privertė Vol
demarą atsistatydinti, pasiim
damas visą diktatoriaus val
džią. Naujas parlamentas fa
šistinės krypties buvo išrink
tas 1936 vienos partijos siste
ma. Vienos partijos režimas 
buvo truputį sušvelnintas 
1939. Kai Lietuva buvo pri-

IŠ LIETUVOS ' : RAŠO ALMUS

IŠLEIS SUŠ0VIET1NT4 LIETUVOS ISTORIJĄ
rašo ‘ Tiesa". Daugiau ja veterinarijos gydytoją 

ninkas Matulis paskelbė, kad kaip 30 asmenų, vadovauja
mi prof. V. Slavėno, stebi jų 
judėjimą viršum Vilniaus.

Mokslų akademijos pirmi- An- 
ku-taną Romą Davidavičių, 

ris baigęs akademiją tapo 
“spekuliantu” ir kartu su mo- 

tuvos TSR istorijos” pirmas Pirmą kartą sputniką matė tina “spekuliante” įsigijo 
tomas. “Lietuvos valstiečiai spalio 8 pavakare. nuosavus namus, kas metai
XIX amžiuje”, “Lietuvos is
torijos šaltinių” trečias to- koje
mas, “Lietuvių kalbos žody- Baltijos gintaro, dirbiniai keliones” Rygos — Talino —

sovietinių švenčių proga iš
leidžiami šie veikalai: “Lie-

mokratinio laiko Lietuvoje, o 
daugiau dėmesys sutelktas į 
diktatūrą. Tai išryškina ii* 
kalbėdamas apie atskirus as
menis.

Tų asmenų vardų Lietuvos 
praeity enciklopedija negalė
jo duoti daug. Ji nepastebė
jo nei Mindaugo, nei šv. Ka
zimiero, nei Valančiaus, nei 
Basanavičiaus ar Maironio.
Ji tepastebėjo Gediminą, Al- jungta 1940 prie Sovietų Su
girdą, Jogailą, Vytautą ir 
naujais laikais — Voldemarą 
bei Smetoną. Skyrium para

dyta teko pastebėti tik apie 
Smetoną. Prie jo prieina iš 
tos pačios diktatūrinės pusės: 

Antanas Smetona 1874 — 
1944 Lietuvos diktatorius, ad
vokatas, caro režime autono-
mistų lyderis. Laikinis prezi- Tokius matome save pri-

jungos, Smetona pabėgo į 
Vokietiją ir paskui Ameriką...

Dėmesio vertas dar ir tre
čias bruožas tame enciklope
dijos paveiksle — autorius 
rodo vokiečių okupacijos su
naikinimus Lietuvoje, bet nu
tyli bolševikų įvykdytus su-

mą satelitą paskelbė antraei
lis laikraštis “Večerniaja 'Mas
kva” nežymioj vietoj. Po tri- 
jų mėnesių , prašneko _ prezi
dentas Eisenhovveęis ir laikraš
čiai per visą pirmą puslapį 
apie Amerikos rengiamą ste
buklą. kuris padarys pervers
mą moksle. Bet šitas Ameri
kos pasiskelbimas nebuvo ište
sėtas. Tuo vienu įvykiu Mas
kva pasirodė, kad ji geriau 
supranta negu Washingtonas. 
jog darbai daugiau nei žodžiai 
padaro draugų ir įtakos žmo
nėm. Maskva geriau suprato, 
kad neištesėtas žodis”' virsta" 
bumerangu, kuris muša atgal.

Schvvarz toliau aiškina, kad 
Sovietų pokarinis karo moks
las ir jo laimėjimai buvo lai
komi visiškoje paslaptyje. 
Apie Sovietų pirmą susprog
dintą atominę bombą paskel
bė ne 
Sovietai 
rikiečių 
jie turi 
sumą.

įvyko tarptautinio 
kryžiaus konferen- 

ferencijoje kiekvie- 
turėjo dvejopas 

; — tautinio kry- 
. valstybės. Amerikos 
ija pasiūlė, kad delega- 

_ vadinamos savo oli- 
titulais. Tokiu atveju 

ne Formozos.
; delegacija. Pasiū- 

>2 balsais prieš 44 buvo 
primtas. Tada 14 komunistų 
valdomų delegacijų iš konfe
rencijos pasitraukė.' Prie jų 
prisidėjo dar 3. tarp jų ir pati 

' Jžo»tnin9ikė - Indija. . Tau buyo ^ 
lapkričio 7-

cijos b 
cialiais
turėjo

ŠUO NEBEGYVAS
Apie šuns likimą paskuti

nės žinios buvo ketvirtadieni. 
Nuo tada sovietiniai praneši
mai jo nemint Tik Italijos ko
munistų spauda sekmadieni 
paskelbė, kad šuo nebegyvas.

Klaipėdos gintaras Ameri- perka naujo modelio auto
mobilį ir važinėja “turistines

no” ketvirtas tomas. “Lietu- buvo išstatyti neseniai Okla- Maskvos maršrutu. “Tiesa’
vių literatūros istorijos” pir- homos valstybėje vykusioje dar prikiša jam. kad jis pa
irtas tomas ir eilė vadovėlių, parodoj, šiuo metu jie išstaty- metęs nėščią merginą, nes

Lietuvos istorijos vis nega- ti Belgijoje. Briusely pašau- ji tik batsiuvio duktė. “Tte-
lėjo išleisti, nes niekaip no- linėj parodoj.
buvo galima suderinti sovieti- Inžinierių nereik. reik tech- mytės Michailuos Davidavi- 
nio metodo su istorijos fak- nikų čienės sūnelis būtų išmes
tais. Sovietinis metodas rei- ‘'Tiesoje” buvo neseniai ra- iš partijos.
kalauja. kad būtų rodoma, syta, kad Stasys Lastauskas. Daugau žuvies ir daugiau
jog rusai visada buvo lietu- vos dveji metai baigęs poli- 
vių tautos draugai, o lietu- technikumą Kaune, paskir- 
vos istorijos trys šimtai me- tas automatinės betono mai
tų rodo ištisas kovas tarp šyklos Petrašiūnuose vyr. in- 
lietuvių ir rusų.

reikalauja kad šis “ma-

Sovietai, o Amerika, 
nenorėjo žadinti ame- 
iš jų įsitikmimo. kad 
visišką ginklo prana-

statytus amerikiečiui anoje 
didžiulėje knygoje. Kieno in
formacija tai padaryta?

M.

AR KONKURENCIJA 
BAIGĖS?. ar-

Per paskutinius dvejus me
tus ėjo konkurencija tarp ar
mijos, aviacijos ir laivyno dėl 
raketos bei satelito gamybos. 
Armijos specialistai siūlėsi pa
leisti satelitą savo pagaminta 
raketa. Tačiau apsaugos de
partamentas neleido. Pagal 
dr. Braun pareiškimus armija 
dabar galėtų paleisti satelitą 
per vieną mėnesi. Apsaugos 
sekretorius McBnroy paskelbė, 
kad armija jau pakviesta Į 
satelito vykdymo programą. 
Paskiau Pentagonas vėl pa
skelbė. kad tik Pentagonas ga
lės nuskirti datą, kada sateli
tas turi būti paleistas.

Nėra nieko naujesnio pasaulyje
Čia yra puikus, naujas stilius — naujas Interceptor V-8 
Power — naujas Cruise-O-Matic Drive — naujas Ford-Aire
Suspension! 58 metų Fordas yra 
plačiausiai pasaulyje išmėgintas 
tintas prieS išstatant viešai!

vienintelis auto, kurs yra 
ir visur tinkamas pripa-

skirtinga
Važiuosit naujame madų pasaulyje su Fordo 
madingu stiliumi. Nuo naujo P<yw«jr-Flow 
tnotoro uždangalo iki apsaugotų dvigubų už- 
pskalimų šviesų atsispindi Fordo progresy
vus stilius. čia turi lyg tekanti stop® ir.

Uenkst visus su Fordo nauju - Interceptor 
V-8 ir Precision Fuel Induction. Pajėgumas 
siekia iki 300 a. j. Švelnus važiavimas ... ir 
daugiau jėsros . . . iš mažiau benzino. Paslap
tis yra Precision Fuel Induetioni naujas kar- 
buraterius. degalo išvedžiojimas bei jo pa
davimas. ■
Sutaupysi iki 15% degalo su nauju Cruise-O- 
Matic Drive. sutaikintu su Interceptor VIS 
Nauja P. pozicija, naudojama-normaliam va
žiavimui. padeda slinkti švelniai, palietus 
tik kojos pirštu, nuo pajudėjimo iki greito 
važiavimo.
Važiuosi debesiu o ne ant spyruokles su 
Ford-Aire-Susp*nsion. Taip ir svajojai va
žiu..’:- suptis ore. Keturios oro pagalvės rai
diškai sugeria visus su: tenkintus. Auto sa
vaime prisiderina, jei kas įlipa ar kas pa
kraunama.
Vairuosi plunksnos prisilietimu nauju Fordo 
Magic-Circle Steering. • Niekas nerieda taip 
kaip sviedinys ir tai yra Fordo vairavimo 
paslaptis. Iziisvai' riedantys rutuliai vairavi
mo aparate nesitrina - -tuo duoda jautrumą

Ieškok visur ir niekur nerasi, kas susilygintu su 58 me
tų fordo grožiu... nauja jėga... nauju važiavimu visa uz 
zrtna fordo kainą. Žinome. Mėginome.

Paryžiuje... geriausi pasaulyje madų kritikai žemai len
kėsi prieš fordo paskutinę stiliaus kūrybsi. Aukštuose Hima
lajuose fordo naujas Interceptor V-8 motoras su Precision 
Fuel Jnduction laimėjo paradą. Nėra nieko naujesnio kaip 
oro važiavimas fordo Aire-Suspension. Tai važiavimas lyg 
debesimi. Tačiau nereikia vykti svetur, kad išmėginus nau
jausią fordą: mes sutaupysime kelionę. Užeik šiandien.

lietuviškų pavardžių
žuvies esą šiais metais su

gauta 220,000 cn. Sako, kad 
1937 buvę sugauta tik 16,000. 
žvejybos vadovaujančiuose 
postuose, tiek centre, tiek 
laivuose pagausėjo lietuviš
kos pavardės.

žinierium. Taigi inžinierių 
nėra perdaug. Manoma, kad 
daugumas lietuvių inžinierių 
dingsta Sovietų karo pramo
nėje. Bet dabar “Tiesa” skel- 
bia. kad Lietuvoj esą perdaug
inžinierių, o reikia daugiau PSICHINIŲ LIGŲ PRIE- 
technikų. Inžinierių esą tiek ZASTYS AMERIKOJE 
daug, kad dalis jų eina tech-

Sputnikas viršum Vilniaus nikų pareigas, nes technikų Clevelande buvo 85-tas A- 
Lietuvos oro švarumas ir trūksta. merikos viešosios sveikatos

skaidrumas įgalino sputhi- 
kus matyti be jokių žiūronų

Šiaurės pašvaistė Lietuvoje 
“Tiesoje” V. Straižys rašo, 

kad spalio pradžioje visoj 
Lietuvoj buvo gražiai mato
ma šiaurės pašvaistė, šie me
tai esą saulės didžiausio ak
tyvumo metai.

trūksta.
Kompartijos vyrai sąjungos susirinkimas, kuria- 

Vilniaus “Tiesa” aprašinė- svarstyta nepilnaiųečių
■ klausimas. Vaikų klinikos di

rektorius dr. Knoblach ir psi- 
, . i chiatrinio instituto tyrinėji-

. ' x niu direktorius dr Pasama-
niek pranešė tyrinėję ligo- 

' nius. kurie buvo priimti tarp
1860 ir 1949. Jie pastebėjo, 
kad daugiausia psichiškai

1 i \ , nesveikų yra gimę sausio, va-
sario ir kovo mėn. Jie padarė 
išvadą, kad negimusiam kū- 
dikiui labai atsiliepia moti- 
nos maitinimas. Kaip tik

Kompartijos vyrai

Nuo lA>ndono iki Bangkoko ... visi pamėgo!
58 metų Fordas sustabdė trafiką Trafalgar Square pakeliui 
aplink pasauŲ. Panašiai jvyko Paryžiuje ... Romoje .. . 
Atėnuose... Istambulc ... Kalkutoje ... ir Bangkoko. Taip 
šis Fordas buvo išmėgintas plačiam pasaulyje sunkiausiu 
važiavimu istorijoje.

Nakties valiavimas yra saugesni* su Fordo 
dviguboms priekinėms Šviesoms. Esi sauges
nis nei su pavienėms šviesoms . . atskira 
šviesa ilgesnėms distanerjoms . . . paskira ar
timoms. Tai yra didžiausias progresas nuo 
uždaros šviesos.- o taip pat derinasi ir pri. 
stiliaus.

karštais vasaros mėnesiais.
mažai valgydama, motina
neduoda pakankamai medžia
gų negimusio kūdikio sme
genim. ypačiai pritrūksta 
proteinb.

Jeigu tai būtų tikra tiesa, 
tai daugiausia psichiškai ne
sveikų turėtų būti komunistų 
valdomuose kraštuose, kur
motinos yra priverstos ba
dauti. o ne Amerikoje ir Švei
carijoje. kurios garsėja psi
chinių ligonių gausumu. Čia 
yra. matyti dar kita svarbes
nė priežastis

įarriring, tec' I

APLANKYK SAVO VIETINĮ AUTORIZUOTĄ FČRDO PARDAVĖJĄ
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Dieve, laimink Latviją-
Latvių broliška mums tau- Nei vieni nei antri nebuvo 

ta lapkričio 18 prisimena Ne- latviam svetingi ir taikūs 
priklausomybės paskelbimo žmones. Pirmieji primetė il- 

r rlieną. Tokią diena taurūs il gaamžių vokiečių riterių ver- 
šviesūs žmones, kokios tau
tos bebūtų, džiaugiasi kitų 
laisve, ir liūsta, kad. ji bru
talios jėgos sulamdoma.
Mums tasai džiaugsmas daug 
didesnis, kai prisimename 
Latvijos nepriklausomybės 
dienas, ir mums yra neapsa
komai liūdna, daug liūdniau 
negu kam kitam, kai tenka 
dabar išgyventi abiejų broliš
kų tautų šiurpią tragediją.

Lapkričio 18 ypač sunku 
pačiai latvių tautai, kuri ne
gali laisvai savo brangios 
šventės minėti. Kai prieš vie
nuolika dienų buvo minima 
bolševikų revoliucijos sukak
tis, visa Latvija skendo rau
donose vėliavose, dažytose jos 
pačios krauju, žmonės, išgin
ti Į gatves ir aikštes, turėjo 
priverstinai garbinti savo ver
gėjus. Lapkričio 18, kai lat
vių tautos džiaugsmas savai
me išsilieja iš visų širdžių ir 
visam krašte, Latvijos vėlia
vai nėra laisvės pleventi nė 
Brolių kapinėse. Brolių žemė 
yra prievartos trypiama, nio-

Maskvos valdovai nuolat rė- 
^uMIteite 8eml-Weekly exo*pt hoU* kanja' apie taikingą tautų

1 wwka. taute waakiy draugystę. Susidraugavimui 
8y frANCI8CAN father* kviečia pas save vakarų žur

nalistus, mokslininkus,' litera
tus, artistus, netgi madų spe
cialistus, žadėdami parodyti 
Rusijos grožį, ramius ir lai
mingus jos gyventojus, pažan
gą, krašto gerovę. Iš savo pu
sės paleidžia į pasaulį pasi
žvalgyti savo rinktinius pilie- 
čus, kad jie pamatytų kapita
listinio pasaulio negeroves ir 
paskui painformuotų užsieny 
nebuvusius apie kapitalistinio 
pasaulio baisumą.

Bet jei naivus Vakaru pa
saulio pilietis, nuvykęs į~ Rusi
ją su geriausiomis intencijo-

Rusijoje siaučia didele baime
Pasikalbėjimas su amerikiečiu, buvusiu Maskvoje

kas neleistina, rusai yra labai 
santūrūs pokalbiuose ir santy
kiuose su vakariečiais.

Jie kaip vilkai seka tyliai.

džių: esu sveikas ir gyvas, ko 
ir tau linkiu. Lygiai niekur 
nėra pasakyta, kad rusas ne
galėtų pasiskolinti iš svetimša- ’ 
lio laikraščio pasiskaityti ar 
pas jį paklausyti Vakarų radi
jo žinių, arba kramtyti gumą, 
pasikviesti į savo butą sve
timšalį arba užkalbinti jį gat
vėje. To nėra niekur parašy
ta, bet joks rusas to nepada-___  __ ____
rys, arba padarys labai slap-' - suvaržo savo laisvę, kad

ms, kad neliktų pėdseky.
Žurnalistas G. bandė Sovie

tų Sąjungoje sutiktiems as
menims 
mė yra 
kad jie

aiškinti, kad jų bai- 
’perdėta, įsivaizduota, 
savo atsargumu

laiškus ir šnibž-

nemalonumų ir turėti rimtų 
mis, bandysiu jais suartėti^-pasekmių. ------ ------—
tai turės nusivilti. Baimė būti 
įtartam ir apkaltintam turėjus 
ryšių su svetimšaliu, visas su
sidraugavimo pastangas pa
vers niekais.
Kokia baisi yra Rusijoje bai

linu tautos "išlaikytu tvirtu- 
rnu ir didžia meile savajai že- f ’ 
mei. Latviai su ja buvo taip 3au ne pirmą 
suaugę, kad mažai kas ir už- F ~
sienin traukė," nebent ~pasku- kelionės.. poSovietųSąjungą. 
tinio karo laiku, bėgdami nuo “*x‘1“ "
bolševikiškų žudynių.

tik
________ ____ ____ X7_____įei

tai. nes visa tai gali sudaryti__________ pabandyti, o tikrai dėl

giją, antrieji pajungė po“Rū- 
siįos caro padu. Ilga nelaisvė 
ir vergiją kitą tautą galėjo 
visiškai palaužti, bet latvių 

' kietumas ir karžygiška kovos 
dvasia atlaikė, iki sušvito sa- 

. vos valstybes nepriklausomy- 

. bė. Ji buvo pasiekta pačios

rikietis žurnalistas G., kuris 
į karta lankėsi

Rusijoie, ir grižo iš ilgesnės

Ji sutikau tuo pačiu laivu 
plaukdamas iš Europos į JAV.

Vakaruose yra iorasta dides
nių švenčiu ir Naujuiu Metų 
proga pasiusti sveikinimus, 
linkėjimus. Minėtas žurnalis
tas bandė tai padarvti ir Ru
sijoje. Naujųjų Metų proga 
pasiuntė atvirutes su šabloni
niu rusų kalba rašytu pasvei
kinimu:

"Nauju Metu, nauios lai
mės, nauju laimėjimu”.

Į sveikinimą nė vienas ru
sas neatsakė raštu. Vienas 
padėkom telefonu, bet rašvti 
visi bijoio. kad neliktų žonk-

to niekas neatsitiks. Į toki 
slratinimąrusaskarčiai nusi- 

Papratę prie draudimų, nuo- šypso ir sako: “Tamsta esi 
latinėje baimėje padaryti tai, naivus idealistas”. Esą kai ku-

rių eksperimentų verčiau 
bandyti, nes tie (oni) juokų 
nekrečia.

Rusijoje šiandien žodžiu tie 
(oni) išreiškiama viskas parti
ja, milicija, Chruičevas, Krem
lius. Žodžiu, visa valdžia.

Šių metų vasario mėn. laik
raštyje “Literatumaja Gaze- 
ta” pasirodė Bielozerkovskio, 
turinčio laisvesnį antsnukį 
(nes tai senas bolševikas), il
gas straipsnis apie negarbin- 

pą- , _gą^ anoniminių laišku -paprotį,. 
kuris vis labiau plintąs Sovie
tų Sąjungoje. Bielozerkovskis 
užsipuolė “buržujukus”,, ku-

ne-

rie išorėje stengiasi rodytis 
tokiais, kaip ir risi kiti: ramūs 
mažakalbiai; bet paskui iš
vemtą savo nuodus, rašydami 
anoniminius
dėdami “po didžiausia paslap
timi” į ausis savo artimųjų, 
darbo draugų. Jeigu pasitei
rausi tokių apie trūkumus, 
negeroves, kurias pasitaiko 
kasdieniniaftie gyvenime, dar
be, tokie atsako: “Aš žiūrau 

’ tik savo darbo ir nežinau nie
ko kito”. Tokia yra gyvenimo 
taisyklė šių “tyliųjų” piliečių, 
— rašo toliau Bielozerkovs
kis, — kurie nedrįsta kur rei
kia prabilti ir nori, kad nege
roves pašalintų administracija, 
o patys atsisako dalyvauti ko- 
v°ję, _______ -

Jie nori gyventi ramybėje 
ir neturėti nemalonumų.

Į Bielozerskovskio straipsnį 
atsiliepė vėl anonimas: “Skai
tau jūsų straipsnius. Tai yra 
seni ir vis nauji žodžiai apie 
garbingumą, drąsą. Tai paskati
nimai turėti politinės drąsos 
ir socialinės pareigos. O Don 
Kichotai!

RYGOS PILIS, kur buvo Latvijos prezidento rūmai ir kultūriniai muziejai. me režime.
Baimė yra pirmasis dalykas, 

kurio išmokomi Sovietu Sąjun-

mus. Negalima reikalauti iš 
žmogaus, kad jis pakelty naš
tą, viršijančią jo jėgas. Ne 
mums mažiems žmoneliams 
pradėti kovą valyti visuomenę 
nuo gėdos".

Taip galvoja kiekvienas ra
sas. Jei reikia kas nors pradė
ti. tai tedaro kas nors kitas. 
Nepaisant XX partijos suva
žiavimo, nepaisant - Stalino 
mirties ir jo mito sugriovimo, 
nepaisant pažadų atitaisyti pa
darytąsias klaidas, baimė pasi
lieka pagrindinė žymė ir ko
lektyvinė neurozė sovietinia-

Savo dainose, kurios išreiš
kia tautos sielą, latviai ne
žvanga kardais ir neskardi ka
ro trimitais. Iš jų dainų žvan
ga tiktai dalgiai Padaugųvy 
arba arklas atsimuša į akme
nį, pilką akmenį šalimai di
džio vieškelio, kuriuo svetimi 
žmones eina ir nueina, o lat
vis ūkininkas vis palieka su 
savo dalia. Jisai neatjungia- 
mai su žeme suaugęs, tartum 
Dievas su dangumi. Pasitikė
jimas Dievu, iš senų latviškų lo, jog iis palaiko santykius 
dainų aidi visų savo vaisku
mu. Dievas, rodos, eina per ko, kai G., išvykęs iš Rusiios. 
laukus, juos užsėja ir užakė-
ja, išugdo derlių ir jį sukrau- mandagumo žodžius. .

_______ _____ o_______ 113 i jaujas.-žinoma. Dievas rusiškai kad-: nchTihit jokio i-. 
. mi, kad ir po sunkių dienų. Padeda tiem, kūne yra darbš- tarimo ir abejonės): neatsakė 

tūs ir rūpestingi, kantrūs ir

niekada dar nėra buvę jos is
torijoje. Galima būtų dėl to 
visai nusiminti, jeigu teisy
bė istorijoje neturėtų persva-

su vakariečiu. Panašiai atsiti-

parašė kelis nekalčiausius 
(ir vi SAULES KAUTYNĖMS ATMINTI gos vaikai drauge su pirmai-

Jisai nėra už kalnų nė skais
Žurnalistas G. pasakoja ma-

tęs Maskvoje toki vaizdelį. 
Pereitų metų lapkričio mėn.

nė vienas. Tokie dalvkai Rusi
joje nėra galimi, nė leistini.

Tai nereiškia, kad rusams
i koraspon-

ištvermingi, kurie ir kitiem 
padeda. Vienu dainos posmu __ _______________ _____ __
taip pasakoma. Duok, Die- būtu draudžiama korasnon-
vuli, kalnan kopti, ne nuo duoti su svetimšaliais. Rnsi’o-
Ralno žemumon; duok, Die- je laisvė? snoratimas vra ki-
vuh, fatam duoti, ne iš kito toks „ Vakaruose. '
melsti . Pasitikėjimas savo jė- ĮaUvė
gom “ saro d“bu latviam visa

kelio negu Nemuno kraštas, yra gana budingas. ,iioi. bisvė daryti Hk fal, kas
Dauguva ir Dniepru ėjo vie- Mes linkime, kad tas dvi- leidžiama.
šas prekybos kelias iš Balti- gubas pasitikėjimas — Dievu Niekur nėra parašvta. kad 
jos manų į Juodąsias, tuo ir savimi —- greičiau atneštų koks nors Ivanoras iš Maskvos 
keliu spraudėsi, germanai iš Latvijai laisvę: Dievs, sveti negalėtu narašvti savo pažis- 
Vakarų bei slavai iš Rytų. Latviju! tarnam New Yorke porą žo-

čiajai Latvijai.

Praeityje latviai yra turėję 
mažiau laimės, negu jų gi
minaičiai lietuviai, ir dau
giau vargo. Dauguvos šalis 
buvo ir paliko prie viešesnio

JANIS AKURATERIS

Senovei nūn praverkite vartus, 
Rikiuoki! vėliavas garbės, kardus, 
Kur miega šventuole laukuos kariai, 
Tautos dvi aisčiu saugoją budriai, 
Kur žemė seka dar padavimus, 
Šion garbvietėn keliai lai veda mus.

Brolau lietuvi, musę žemė ta — 
Tėvų jr bočių pa liktis šventa.
Tai mūšy, kas pačių kovom laimėta, 
Iš didžtautės kas amžiams paveldėta. 
Šią žemę turim, kaip seniau turėjo 
Ją mūšy bočiai, kai išvien dar ėjo.

Niekas nemirė, nors taip toli ir sena, 
Ir sentėviu dvasia teberusena: 
Brolau lietuvi, vėl drauge dainuokim, 
Brolau lietuvi, vėl rankas paduokim: 
Ta žsmė mūšy bus ir* laisvė ba žabangų, 
Kaip saulė puošianti ši musę dangų.

požeminiame Maskvos trauki
nyje. viename vagone važiuo
ja trys civiliai, milicininkas ir
moteris su mažu berniuku. 
Visi tyli ir vengia pažiūrėti 
vienas kitam į akis. Moteris 
varto laikraštį, o vaikas vis
kiša nosytę į puslapius ir stai
ga klausia motiną:

'Mamute, ar Vengri joje vis
dar revoliucija?"

Atrodė, kad moterį kas bū-
tu karštu vandeniu perliejes.

* jj grjejjė vaiką už rankos pa-

R. BLAUMANIS

LAIMES GLĖBY
4.

tas jį džiugino. Pakako, žirio- drėkst, išdrėksti, ir vėl, ir vėl daktaro. Po kelių valandų gy- dejavo.. — Argi aš tavo vietoj purtė ir garsiai, kad visi gir-
ma, ir be to Ievos ėjimo, bet drėkst ir dėt į krūvą — tas dytojas atvyko. Pirštą ir ran- negalėjau nusibaigti! Ką da- dėtų, sušuko: Kiek kartų aš
seniems žmonėms visada juk jai patiko... ką apžiūrėjęs, jis susiraukė ir bar vienas čia beveiksiu, ko ^au- Griša, sakiau, kad Vengri-
širdis linksta į taupymą, ir Taip jj kartą sė<jėjo jaunų pasakė, kad nesą gerai. Rie- besigriebsiu!... Ak, tu man joje nę re^lnKiia. o kdntre-
kai patys jie to nebegali, tai burokų vagose. Už nugaros bioje, gerai pritręštoje žemėje buvai tiek gera, tiek gera... voliuciia. Paskui su šypsniu
džiaugiasi, kai bent kitus ma- jaj buvo kupstas žliūgių, visada esą daug pūvančių me- Tu mane mylėjai daug labiau, ™aldaųiančni atleidimo, pasi-
to darant taip, kaip jiems pa- kiaulpienių ir remulių. Šit ji džiagu ir kraujui žalingų ge- negu mano pirmoji... Ilsėkis . y «tus
tinka. ^ovė usnj bet kartu išsirovė malu, kurie lengvai gali už- dabar, ilsėkis saldžiai... Aš jau e’?Us.

Todėl Lauskas tyliai kentė, jr burokiukas. Norėdama jį nuodyti kraują. Deja, Ievos irgi netrukęs ateisiu paskui JJ®"6- Alro”e negyvi, u
dkio, ir ji mielai spaudė se- kad ir valgyti Ieva jam jau vėi įsodinti, ji įgrūdo kairės ranka ir esanti šitaip užnuo- tave... Aš tau iškelsiu dideles Gnša .susigūžė suole jr prade-
niokui ranką. Bet ak? ką tas taip nepataikydavo, kaip pir- rankos pirštus į žemę ir užsi- dyta. J ranką esanti įsimetusi pakasynas... taip, tas tai jau J° kojytėmis spardyti orą Bet

Teisybė, Ilzė buvo mirštamai viskas gelbėjo — senas ir ne- ma- Jam dar, ačiū Dievui, vis- gavo pirštą į stiklo šukę, kuri gangrena, ir ligi alkūnės rei- aš iškelsiu... daugiau jau motinos ne ausi-
susirgusi. Bet mirti ji nenu- valyvas jis kaip buvo, taip ir ką širdis priimdavo. Tai kam buvo dirvoje. - Nutekėjo dvi kėsią nuplauti. Tegu šeimi- Ir jis nusilenkė viršum gra- neJO’
mirė. Labai rūpestingai Ievos liko... dar čia su tuo virimu ar kepi- tamsias kraujo srovelės per ninkė skubanti važiuoti į kai- bo, ir jo išdžiūvusios lūpos Kas ilgiau pagyvena Rusiio-
slaugoma, perkentusi tą bai- su nauja sparta Ieva kibo mu daug liūsti! delną, ir į jas bežiūrint, Ievai myninės parapijos ligoninę — pabučiavo Ievos nebylę burną, je. išmoksta kai kuriu pagrin-
siąją mirštgyvių valandą, pra- ruoštis. Darbas, darbas jai bu- su laiku ir šeimyna ėmė krito atmintin dalgis, kito pats jisai nei čia, nei pas sa- (Išvertė D. U.- dinilI atsargumo kodekso tai-
dėjo pamažu atsigauti. Po ke- v0 vaistas nuo visokių min- pastebėti, kad valgymas jau kraujas ir dvi mėlynos meilios ve namie negalįs apsiimti to- ----- - — syklių. Rusas, kuris telefo
nų savaičių jau ir iš lovos ga- tą ji patyrė. Ji dirbo, kaip nebe toks. Priežastis buvo ta, akys. kios operacijos daryti.---------------------------------------udimiai 41U°ja svetimšaHui’ niekad ne-

merga samdinė, ir ištvėrė tuo kad Ieva pradėjo šykštėti. Vis- __ “Ačiū, šeimininke, ačiū...” — Duokit vaistų, pone dak- M NT S UC pasako savo pavardės, o tik
Ieva jau seniai neatminė būdu kurį laiką ramybje. Bet ką berenkant, betaupant ir į ieVa susimąstė. tara — Ieva prašė. — Aš L Kas sava suvkMo, suval- “Eto ja" (tai ai).

taip gardžiai bemiegojusi, kaip pamažu, pamažu ant jos ir vėl daiktą bekraunant, jai paga- Kai vėl ėmė ravėti,, ji žaiz- rankos piauti neduosiu. <fy* ir pasauli. jr ^inok žmogus, kas tas
nusileido pilkas nusiminimo, bau ir įpročiu virto visa, kas dą jau buvo užmiršusi ir ne- Gydytojas dar kartą išaiški- 2. Kas yra didelis, tam jo “ja”. Pačiam G. kartą taip at- 
nevilties šydas... Kam aš plū- tik jai priklausė ir ėjo per jos pastebėjo jos per visą dieną. kad piauti būtinai reikią, namai maži. sitiko. Vieną ryta paskambino

lengva ir jauna __ kaip mer- kiuosi? Kam? taupau? Kam raikąs, padėti, saugoti, taupy* Bet naktį ji pabudo ir pajuto ir dar skubėti reikią, ir prašė, 3. Pikčiausias tavo prioias jam moteriškas balsas ir pasi-
gaitė. Ji dar kurį laiką pabu- tas viskas teks? — ji save ti, gausinti ir dar gausinti, be pirštą geliant. Kitą dieną gė- kad nė vienos akimirkos ne- yra neapykanta. siūlė rytojaus diena palydėti i
vo pas seserį ir kad pagaliau rūsčiai klausinėjo. - tikslo, be priežasties... iė dar labiau, pirštas ištino ir delsdami važiuotų. Vaistai čia 4. Blogiausias kelias, kurį Tratjakovskio galerija. Iš bal-
važiavo namo, tai atrodė jai. Kai pataikauti nubodo, pali- 861 galop Lauskas sulaukė juodai pamėlynijo. Ieva užde- jokie nebegelbėsią. ga|i pasirinkti, yra tai, kad so žurnalistas G suprato, kad
kad grįžtanti ne po kelių sa- kusi abejinga žmonių kalbom, aštuonias dešimtis metų. Jo j0 gysločių, bet gelti nesusto- Bet Ieva atkakliai užsikirto, joki© nepasirenki. tai yra pažįstama mergaitė
valčių, o po kelerių metų. Ji ji savo jausmų nebeslėpė, kaip kūnas galutinai buvo išpendė- jo, 0 naktį jinai jau ir rimti kad rankos nė už ką neduo- 5. Tos pačios rankos gali Elisaveta. Kai rytojaus diena
buvo pastigusi savo šeiminin- anksčiau. Lauskui tada jau jęs, ir jo oda blizgėjo taip nebegalėjo. Ryto sulaukęs sianti nuplauti, ir gydytojas glostyti ir plakti. nuėjo Į sutartą rietą, ten rado
kystės ir su pakiliais jausmais tekdavo ir negražių Žodelių iš- gelsvai—pilkai. Bet “mirti jis Lauskas norėjo, kad ji važiuo- išvažiavo, žadėdamas atsiųsti 6. Juo kokomis yra ma- kitą pažįstamą — Vierą B.,
įvažiavo kieman. Lauskas bu- girsti. Bet jis dėl to neširdo. dar nemirs”, kalbėjo žmonės, tų pas daktarą ar kad jį į na- vaistų skausmui sumažinti. lonumas, juo trumpiau jisai nepakenčiamai biaurią piene
vo sužinojęs ją parvažiuosiant Jis matė, kad Ieva eina, plū- Ievai paliko apkūni, blanki mUs parvežti leistų. Bet, gal Po kelių dienų Ieva gulėjo trunka. komunistę, kuri nežinia kieno
ir buvo liepęs priemenės du- kiasi. ir žinojo, kad tas, kieno boba ir atrodė taip, lyg nė pro nenorėdama išlaidų, gal ir grabe. 7. Yni ĮvoMy moilte rūžly buvo pristatyta “pagelbėti”
ris apkaišyti ąžuolo lapų va:- rankos pilnos darbo, pebeiš- vieną gėlytę negalėtų praeiti, tiesą sakydama, ji kalbėjo, kad Senis Lauskas ašarose mir- bst tik risna Hkrs. svetimšaliams. Belaukdamas
nikų, o trobą irgi vainikais ii- gali kiekvieną kartą rūpestin- jos nenumynusi nebe taip gelią. Tačiau vaka- ko. 8. t
kaišyti. Tas nelauktas žaliasai gai nusverti tariamąjį žodį. Vienas iš jos mėgstamiaurių rop ji jau nebeturėjo kur dė- — Kam čia dabar tau rei- mI, ku 
pasveikinimas Ievą itin sujau- Jis matė, kad turtas auga, ir darbų buvo ravėti. Drėkst, tis ir pati sakė,, kad važiuotų kėjo mirti! — jis nusiminęs

Įėjo lipti. MINTIES ŽĖRUČIAI

po to džiaugsmingo atsitiki
mo. Pakilusi ji jautėsi tiek

7. Yni įveMy meilėf rūiię buvo pristatyta

(Nttatta |4 pri.)



DARBININKAS

MONIKA GAUČIENĖ su savo vyru Vincu, dukterimi Rūta ir sūnumi Romučiu Chicagoje. Klišė prisiųsta 
žurnalisto St. Piešos iš The Chicago Amerieąn.

Monika Gaučienė jau Chicagoje
Po ištrėmimo Sibiran, po 

vienuolikos metų persiskyri
mo su savo vyrų, Monika Gąu- 
čienė (Gavcus) su savo vai
kais jau pasiekė Chicagą, kur 
gyvena jos vyras.

Praeitame Darbininko nu
meryje rašėme,- kas nutiko 
šią šeimą, kai vyras, Ameri
kos pilietis, 1946 m. išvyko 
iš Lietuvos. Jo žmona ir du 
vaikai buvo išvežti į Sibirą. 
Vyras darė įvairius žygius ir 
tik šiemet jam pavyko atsi
imti žmoną ir vaikus.

Spalio 6 ji išvažiavo iš Si
biro. Trumpai pabuvus Kau
ne, per Maskvą, Stocholmą

Chicagą, kur 7301 S. Clare-- 
mont Avė. gyvena jos vyras. 
Po vienuolikos metų per
siskyrimo vėl susitiko šeima.

Gyvenusi Sibire viename 
kambaryje su astuoniais as
menimis, Monika turėjo di
džiai nustebti, kai įžengė į 
savo naują butą. Čia buvo te
leviziją, moderni virtuvė su 
šaldytuvu, elektriniais kavos 
virduliais. Ji niekada nebuvo 
tokių daiktų mačiusi.

— “Niekad nesapnavau, 
kad būsiu tokiam name Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
su savo vyrų, su visa šeima, 
drauge...” —. ji pareiškė žur-

Suprantama, kad po, tokio 
didelio vargo ir kančių, Ame
rika atrodo jai kaip dangus, 
žavėjo ją ne tiek gerybių 
gausa, bet toji laisvė, čia ne
reikia bijotis teroro, čia nie
kas neištrems į priverčiamus 
darbus.

Jos atvykimo proga tiek 
New Yorko, tiek Chicagos 
laikraščiai plačiai aprašė jos 
istoriją įjr vyro pastangas ją 
išvaduoti iš Sibiro vergijos.

Lietuvos architektūros paroda Brazilijoj
Brazilijoje. Sao Paulo mies

te, spalio 19 atidaryta Lietu
vos architektūros paroda. Ati
darė valstybės gubernatoriaus 
įgaliotinis, gubematūros Cere
monijų šefas dr. Cornelio 
Procopio de Araujo Carcalho, 
atidarymo kalbą pasakė Sao 
Paulo Lietuvos konsulas Al. 
Polišaitis.

Iškilmėse dalyvavo miesto 
burmistro įgaliotinis dr. Ar- 
mindo Cardoso Rocha, kitų 
valstybių konsulai, lietuvių 
kolonijos visuomenininkai: 
prel. Kaz. Miliauskas, dr. E. 
Draugelis, dail. VI. Stančikai- 
tė - Abraitienė, dail. Ant. Kai- 
rys, dail. „ R. _ Kasperavičius, __J 
rašytoja K. Pažėraitė, inž. J. 
Antanaitis, inž. V. Abraitis, 
Liet, katalikų bendruomenės 
choras, jaunieji ateitininkai, 
pasipuošę tautiniais drabužiais;
L. Supras. A. Pavilonis, Radio 
valandėlės “Tėvynės garsai” 
kolektyvo nariai: prof. A Sto
nis, agr. A Boguslaukas, J. 
Valavičius; dipL ek. H. Vala
vičius, kap. J. Čiuvinskas, inž.
M. Miturlis, J. Bratkauskas ir
kit . -

T110!. P? iškilmingo atidary
mo parodą aplankė Sao Paulo 
kardinolas Don Carlos Carme- 
llo Vascellos Motta, kuris tuo 
metu ir tuose pačiuose rū
muose atidarė pirmąją vaikų 
pąrodą, suruoštą brazilų inte
lektualų ir kultūrininkų. Auk
štiesiems svečiams, kardiholui 
ir gubernatoriaus įgaliotiniui, 
parodą aiškino jos iniciatorius 
ir organizatorius inž. Mikalo
jus Ivanauskas. Kardinolas

pareiškė džiaugsmo Lietuvos 
bažnytine architektūra ir žadė
jo dar kartą apsilankyti, kad 
galėtų geriau susipažinti.

Pati paroda, seniai buvo 
garsinta tiek lietuvių, tiek bra
zilų intelektualų tarpe. Da
bar jos atžymėjimui Kublic- 
kas ruošia garsinę filmą. Jos 
proga yra išleista ir brošiūra. 
(28 psl. su 26 iliustracijomis), 
kur apžvelgiama lietuviškos 
architektūros raida. Parašė 
inž. M. Ivanauskas, į portuga
lų kalbą išvėrtė kun. Alek
sandras Arminas - Ališas ir 
prof. dr. kun. A. Ausenka. Iš
leido parodos rėmėjai — pat-4 
riotai.

- Paroda *- susilaukė nemaža 
susidomėjimo. Iki lapkričio 3 
pagal registravimo ruletę ap
lankė ją per šimtą dvidešimt 
tūkstančių.

Vilnonės Medžiagos Lietuvon i
> Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, ji
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE! J

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam j!
Muitas iii vilnonei, atlaikas yra ritažesnis. negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas iš ritiniu ir atlaikas intioin prieinamiausiom kainom i 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvas '

c RFrKRKTFIM Ine 118-125-130 orchard st.. į
DLVIu»IWILint nu., cor. Ddaneey, NYC. 5 1525 ■

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai ' i
K R AUTU VtS ATVIROS KASOIEN. IR SEKMADIENIAIS. 1SSKYRUS 

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

SIUNTINIAMS l LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir raycn.nėš medžiagos parduodamos griežtai urmo 

lu-holesaie) kainomis.

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

Lawrence, Mass
Lawrence lietuviai zyra su

aukoję ir pasiuntę balto Cen
trui 15 dolerių aukų: Po 3 do
lerius aukojo E. ir Iz. Vasy- 
liūnai ir I. ir J. Skersiai. Po 
1 dolerį aukojo: kun. Aloy
zas Klimas, V. Kaupinienė, 
R. Gedgaudienė, J. Blaževi- 
čius, M. Philips, Stanevičius. 
Veiičienė, P. Povilonis. "

Prel. Pr. Juro, šv. Pranciš
kaus parapijos klebono lėšo
mis, Europoje spausdinamas 
stambus prof. Z. Ivinskio vei
kalas apie vysk. Merkelį Gied
raitį. Veikalas bus 
puslapių. Medžiaga 
rinkta Vatikano ir 
Romos archyvuose.

arti 800 
jam su- 

kituc^e

PRIE CITY SAVINGS BANK TeL EL 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:-?-

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2, N- Y. 

TeleL GR 5-6166
Kalbame rusiškai, lenkiškai/ vokiškai ir > lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei

RUSIJOJE SIAUČIA DIDELE BAIME t

(atkelta iš 3 p.) Juo labiau pavojingi pas įtikinėjimas, jog nesą jokio
, i — .-t . 'Atsiprašau, aš turiu eiti svetimšalius didesni susibūri- pavojaus. Radiotechnikas buvo gS iSridT1 ^^nS' ”* ^ICTUI “ 80 ,iena "šlaite", mai, nes jų dalyviams gręsia nepalenkiamas. Kai atėjo į t

Jam vargšui neatėjo į gal- apkaltinimas konspiracija. žurnalisto kambarį, radiotech- X • G 
vą, kad telefonu skambinusi ŽUmalistas G. pasakoja, kad i
kaip tik buvo čia pat. Viera būdamas Maskvoje restorane b. “T aPaurineū kamba' | neturėjo net laiko pasakyti, susipažino su vienu rusu ra- ^elStl.^enaS’ 1®ško?amas I VAISTAI 

Pirmadieny, lapkričio 4, nės vardas. Bus 700 sėdinių kad ji skambinusi telefonu ir dioteekniku Kai jau gerai su- _pt0 Inikrofc'30- Kai zurna- |
prakasta ir pašventinta vieta vietų; prie jos bus pratęsta tikrai pagalvojo, kad žurnalis- sįdraugavo. žurnalistas papra- u^®°^stavo ; tokio
naujai statomai bažnyčiai prie salė su 700 vietų. Bus talpi, tas pakeitė savo planą. pa5 j, j viešbuti itarimu, radiotechnikas nebu- g
Park ir South St. žodį tarė ir patogi, bet stiliaus gražumu Kita atsargumo taisyklė — ir numatyti radiją taip, kad I
apeigas atliko atvykęs Bosto- nepasižymės. niekad negalima pasikviesti būtu galima pasiklausyti Ame- k*d mikrofonas tun buto jtai- |
no arkivysk. kancleris preL Parapijų ribas pa. p^, ar j teatrą daugiau kaip rikos Balso iš Europos. Ra- I
Sermott, dalyvaujant vietos skeibs pavasarį. Dabar spėja- vieną asmsjbi. diotechnikas išdrįso ateiti į ®

Rusas pasijunta labai ne- viešbutį ir atnešė rašteli, kur 
bangos 31 ir 

41; kas vakaras tarp 22 ir 24 
valandos. Kai žurnalistas jau 
dėjosi raštelį į kišenių, radio
technikas paprašė ji nusirašy
ti ir raštelį grąžinti jam:

“Nenoriu, kad atpažintų 
mano rašyseną: Negali įlipti, 
kam gali j Vankas patekti".

STAUGHTONO ŽINIOS

klebonui kun. Fr. W. W. Gunn, 
kun. M. Vembrei, artimų pa
rapijų kunigam ir gausiam bū
riui žmonių.

ma, kad iš Stoughtono parap.

PADĖKITE SAVIŠKIAMS LIETUVOJE!

Prašyk TAZAB katalogu lietuviškai

MEDŽIAGOS

Stoughtone yra 13,750 gy-

paims apie 270’ šeimų, iš Avo- jaukiai, jei atėjęs randa kitą buvo parašyta: 
rusą. Niekas nenori pasirody
ti turis pažinčių su svetimša-

parapijai i
ventojų. Iš jų 7765 katalikai, lietuviškų šeimų, 
h/hi hiivzt tilr viano Vof hovnv-

Tai yra pirmoji is tnjų su
projektuotų naujų parapijų. 
Kitos dar bus vakarinėje ir 
pietinėje Stoughtono dalyje.

Mikas

sienos. G. buvo tikras, kad jo $ 
kambaryje mikrofono nėra, 
bet radiotechnikas buvo tikras, 
kad jis tikrai vra. Tokie vra % 
rusai. «

i
’ — >

MAISTO PRODUKTAI £

Iš anksto apmokami Sovietų muitai

TAZAB OF LONDON, INC
36 THIRD AVENUE, NEW YORK 3, N. Y.

bet buvo tik viena kat bažny
čia. Kiekvieną sekmadienį bu
vo aukojamos 6 mišios: mo
kyklos salėje ir 2 koplyčioje.

Naujai statomai bažnyčiai 
parinktas Rožančiaus Karalie-

no apie 15, iš Brocktono apie 
400 šeimų. Naujai sudaromai 

priskirtų apie 10 Kais- 0 3ei tai neišvengiamai ( 
L * atsitinka, negalima rusų supa- 1

žindinti, pasakant jų pavar- j 
dės: užtenka vardų. Tad ge
riausia niekad nekviesti dau- nenoriu, k«i arpazinių jfc nenuei$ :
giau, kaip vieno: •W«yb.,

kur jau du, ten vienas jų kam gal' ! rankas patekt’ • pasirūk, w*Hikimui ku-
gali būti šnipas. Nieko nepadėjo žurnalisto Ha nors nuošalią vietą.

Bet kol ten atvyks, jis pirma

Jei Maskvoje rusas norės 
susitikti su svetimos valsty
bės diplomatu (kas yra labai

Tel ALgonąuin 4*4160

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS
PERSIŲSTI J SSSR, LIETUVĄ. LATVIJĄ,

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

716 Wahrat St
Phlladclphia 6, Pa.

Tel ANdrew 8-8764

Telefonai: 
Egzckutyvta* jataiga WA 2-0100 

Siuntinių Dcpart. WA 5-3455

1991 Broadway
New York 23, N. Y.

4102 Archer Avė.
Chicago 32, Illinois

Tel. LYceum 5-0900 Tek FReemoot 6-6399

1165 E. 71st SL R**™ 10- 6446 MfcHgMi Avė.
Cteveland 3. Ohio 27* Detroit 10, Mlddgan
Tel. UTW» 1-0807 Tel AJWrew 8-8764 TA TAstanore 5-7580

NERIZIKUOKITE
SIŲSDAMI DOVANŲ SIUNTINIUS I LIETUVĄ AB KITAS SSSB DALIS

Siųskite savo siuntinius per patikimą firmą, kuri veikia pagal sutartį su Inturistu, Maskvoje.
! Mr. Maurice Rifkin, prezidentas GLOBĖ TRAVEL SERVICE tik ką grįžo iš. SSSR, kur vedė derybas dėl naujos su- 
į tarties su Inturistu. Jis tyrinėjo dovanų siuntinių situaciją ir rado, kad tūkstančiai siuntinių grąžinami į JAV-bes to

dėl, kad jie būna arba netinkamai supakuoti, nekorektiškai įkainuoti, arba netinkamai dokumentuoti. Todėl yra svar
bu, kad jūs veiktumėt su firma, kuri dvidešimt penkių metų patyrimu sukūrė puikiausią reputaciją.

Mūsų štabas padidintas, mūsų priemonės pagerintos, nauji skyriai atidaryti ir padaryta viskas, kad pagreitinus mums 
patikėtų siuntinių išsiuntimą.

Kiekvienas siuntinys apdraustas vienos didžiausios apdraudos bendrovės
Mes esame vienintelė tame biznyje firma, kuri pasiūlo parodyti kiekvienam mūsų klijentui patvirtintą

| važiuos taksi, paskui kelias ; 
stotis požeminiu traukiniu, pa- !

| skui vėl paims taksi, bet bū- 
I tinai ten, kur yra tik vienas. 
Q kad sekimo atveju seklys ne-
8 galėtų ten pat paimti kito.
| Tik po tokio žygio jis atsiras
g sutartoje vietoje, daugiausia
0 valgykloje, restorane, alinėje
F Pokalbis bus trumpas, niekuo-
| met nebus kalbama politinė-
| mis temomis. Susidūrus su ru

su artimesnėje pažintyje, jis 
* iš anksto paprašo neklausinė-
i ti jo, nepasakoti tokių dalykų.

kurie kieno nors nugirsti gali 
" sudaryti medžiagą tardymui

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

TeL: INgersol 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

PRIĖMIMO PUNKTAS
NEIT YORK CITY, 78 Second Avė. TeL ORchard 4-1540

MCSŲ SKYRIAI:
DETROIT 12. MTCH., 11601 Jos Campau Avė. 
HARTFORD. CONN.. 651 Albany Avenuc 
LOS ANGELES. CAL„ 121 S. Vermont Avė.
PHILADELPHIA 23. PA.. 832 North 7th Street 
CHICAGO. ILLINOIS. 3741 W. 26th Street 
NEWARK, NEVY JERSEY. 263 Market Street

TOwnscnd 8-0298
CHapel 7-5164

DUnkirk 5-6550
WA 3-1747
CR 7-2126

MA 2-6937

apdraudos liudymo nuorašą.

SIUNTINIŲ GAVIMAS PASTŲ PATVIRTINAMAS IR ATTA IŠSIUNČIAMA 
LAIKE DVIDEŠIMT KETURIŲ VALANDŲ

Jūsų apsaugai, siųskite siuntinius per

■ ir kalėjimui. O ir svetimšalis i
g turi susilaikyti nuo pasakoji- SUPERIOR PIECE GOODS CORP.mo, kaip yra jo krašte, nes
| tuomet pačiam svetimšali i
g gręsia pavojus būti kelių va

landų laike išsiųstam iš Sovie-

Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retai!) importuotos

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei
| tų Sąjungos už neleistiną pro-
1 pagandą rusų tarpe. Belieka
| tad tylėti ir siurbčioti vodką. 

užkand&t piroškomis su ko- 
v pustais.

paltų medžiagos. Šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. Now Yoric 2, N. Y.
Kampas Houston St.

Baimė siaučia Sovietų Są- 
|Į jungoje kiekvieną žingsnį —

jį tokia yra išvada žurnalisto G.,
kuris ikras dalykus rašančia- 
jam pspesskujo. J. Sav.

Telef. AL 4-8319



Klebonas kun. Klemensas 
Batutis, spalio 30 atšventė 25 
metų kunigystės sukaktį. Pa
dėkos mišias aukojo savo pa
rapijos bažnyčioj, dalyvaujant 
mokyklos vaikučiam, parapie- 
čiams ir 30 kunigų draugų iš 
visos apylinkės. Visi dalyvavę 
tose pamaldose, gavo šv. Tėvo

Kun. Juozas Nevarauskas, 
šv. Liudviko parapijos klebo
nas, Maizville, Pa., vaizdžiai 
pavaizdavo kunigo gyveninio 
kelią, jo sunkumus ir laimėji
mus Kristui, Bažnyčiai ir žmo
nijai. Savo žodžiais sudėjo vi

Petro ir Povilo kleboną kun. 
K Kievinską. Jis pakvietė kal
bėti kun. Juozą Karalių šv. 
Jurgio parapijos kleboną, She- 
nandoah. Pa., pažymėdamas, 
kad pirmasis kalbėtojas yra 
buvęs jubilijato klebonas, ku
ris jį paragkio būti kunigu. 
Kun. J. Karalius nusakė jubi
lijato gyvenimo ir veikimo ke
lią, pažymėdamas jo ramų 
būdą nuolankumą ir uolumą 
bei pasisekimą kunigiškam 
darbut

Jubilijato mokslo ir jaunų 
dienų draugas teisėjas J. Cur- 
ran giliai Įžvelgė į kunigystės 
pašaukimą. iškeldamas di-

prašydamas ir toliau nepamir
šti jo savo maldomis.

Užbaigta kun.. Degučio mal
da ir Lietuvos himnu.

K. D. Rasa

metinis narių susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 17 d., 4 
vai. p.p., šv. Andriejaus para
pijos salėje, prie Wallace ir 
19th gatvių.

dar kartą pakvietė philadelp- 
hiečius gausiai dalyvauti Bal
to koncerte, kuris įvyks ląp-

jubilijatui ir toliau taip pat— džfuasius- Kristaus^ ĮgaRojimus- 
sėkmingai eiti pašaukimo ke- kunigui. Jis apibudino kun.
liu. K. Batutį kaip jaunuolį, kurs

Liturginis giedojimas moky- buvo vienas jo draugų, kurs 
klos vaikučių didino iškilmin
gumą ir davė— įkvėpimo jau
nimui pagalvoti, kaip gera 
būti Viešpaties tarnyboj.

Po pamaldų bendrais pietu
mis, kunigai pagerbė vieną iš 
savo brolių kunigų, nuošir-

mėtų ir laimingiausių dienų su 
Kristumi. PreL L Valančiūnas, 
kun. P. Čėsna ir kun. E. Cra- 
ney kalbėjo kunigų vardu.

tačiau žinojo savo uždavinį, 
siekimus, pašaukimą ir tų sie
kė visu savo jaunatvišku uo
lumu. Pasidžiaugė sykiu su 
parapiečiais jubilijato laimė
jimais savo parapijai ir savo 
žmonėms.

Buvusi Lietuvos operos so
listė Juzė Augaitytė padaina
vo jubilijatui keletą lietuviš
kų dainelių — ypatingai skir
tą “Mano sieloj šiandien švęn-

lių vienuolių minėjo sukaktį 
toj pačioj salėj. Tarp jų buvo 
ir Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 

išvyr. motina Ammciata 
Brockton, Mass.

Iškilmingos pamaldos ir 
vakarienė

Lapkričio 3, sekmadienį baž
nyčia skendo sidabro spalvų 
ir gėlių puošnume. Berniukai 
ir mergaitės buvo pasipuošę 
jubilėjine spalva. Sesuo Dovi- 
da ir parapijos choras paren
gė šventei pritaikytas šv. gie
smes ir “Brevis” šv. mišias, 
kurios buvo pirmą sykį sugie
dotos.. Solistė Juzė Augaitytė 
giedojo “Panis Angelicus” 
Piinutė bažnyčia parapiečių ir 
draugų bei svečių jungė savo 
maldas ir aukas už jubilijata

Mišių metu buvo perskaity
tas popiežiaus Pijaus XII laiš
kas ir suteiktas palaiminimas 
kunigams, giminėms, draugam 
ir visiems parapiečiams. Savo 
pamoksle kun. dr. Pranas 
Statkus, iš Philadelphijos. su
gretino kunigą ir Dievo Moti
ną; abu buvo išrinkti, pašvęs
ti ir paskirti nešti Kristų žmo
nijai. Kolumbo 
savo grožybėj 
iškilmių. Žymus 
piečių meldėsi
Komuniją už savo dvasišką va
dovą.

Vakare 
ir svečių

kt: Susirinkusieji tai įvertino 
karštu plojimu. Pianu pritarė 
Del Ballero. iš N. J. Parapijos 
choras pasveikino kleboną sa
vo (“Sveikinimu“ ir pora lie
tuviškų dainelių, kurias pri
rengė sesuo vargininkė Dovi- 
da. Choras skambėjo maloniai 
ir darniai. Tai rodo, kad ir 
maža grupė, bet uoliai dir- 
bahti, gali gražiai padainuoti.

Dvasinių gėlių puokštes i- 
teikė M. Andrijauskas ir Wai- 
ce parapijos ir Moterų draugi
jos vardu. Jonas Gibas įteikė 
komiteto ir parapijos davana.

Jubiliatas padėkos žodyje 
prisiminė visus tuos, kurie 
praeity dirbo ir aukojosi pa
rapijai. Visiems padėkojo ir 
už visus pažadėjo melstis.

bo salėje. Pakvietimas buvo 
perduotas per L. Bendruome
nės Balso ir Antano Dziko 
radijo valandėlės programą. 
Koncerto programa žada bū
ti tikrai puiki. Joje dalyvau
ja skautų vyčių oktetas, ju
moristas Vitalis Žukauskas 
ir šokėja Lina Skučaitė.

Pradedant sekmadieniu, -— 
lapkričio 17, Bendruomenės 
Balso “radijo programą girdė
sime nauju laiku — 2:00 vai. 
dieną. _ r .

Genovaitei Mačiūnienei šv. 
Luko ligoninėje lapkričio 11 
padaryta apendicito operaci
ja.

Raimundas Liormanas bu
vo pagerbtas L.V.S. Ramovės 
narių susirinkime, jo 65 metų 
amžiaus sukakties proga. 
Susirinkimas įvyko lapkri
čio’10.

šeštadieninės mokyklos tė
vų komitetą sudaro: Jonas 
Skladaitis — pirmininkas ir 
Genovaitė Mačiūnienė bei 
Marija Markulienė — nariai. 
Mokyklos vakaras. įjungiant 
ir Kalėdų šventėms pritaikin- 

«tą programą, įvyks gruodžio 
28. šeštadieninė mokykla 
šiuo metu turi virš 50 moki
nių.

MOTINA ir sūnus vaidina televizijoje. Kino artistė Martha A'ick- 
ers - Rooney su sayo sūnupii Teddy. 7 metu. -

BALTIMORĖS ŽINIOS

jo žmonėm bei atsilankė į au
strių vakarienę.

Baltūnorej® darbai 
paskutiniu laiku ėmė lėtėti. 

Kai kurios įmonės tedirba tik 
kelias dienas per savaitę ir 
atleidinėja darbininkus.

Jonas Obelinis
Pavykusi ateitininkų šventė

Kristaus Karaliaus šventėje 
Baltimorės ateitininkai taip 
pat šventė savo metinę šven
tę. Per pamaldas visi priėmė 
Šv. Komuniją ir drauge pasi
stiprinę prie agapės stalų su

brinkusieji ateitininkai ir -vo
čiai susikaupę išklausė su 
moksliniu gilumu ir poetiniu 
įsijautimu parengtos, šventei 
pritaikintos dr. č. Masaiėio pa
skaitos. Po to iškviesti išsiri
kiavo dvylika moksleivių ir 
keturi studentai ir dvasios 

-vadui kurcK Pageri čiui pri
imant davė iškilmingą pasiža
dėjimą. Sekė sveikinimai: pir
miausiai skaitomas prel. Men- 
delio sveikinimas raštu. Pre
latas tą dieną jau buvo paža
dėjęs dalyvauti naujos bažny
čios šventinimo iškilmėse, tad 
ateitininkus pasveikino raštu. 
Be to, pats prelatas ateitinin
kus prisiminė savo anksti at
laikytose pamaldose. Raštu 
taip pat pasveikino studentų 
at-kų centro valdyba, žodžiu

IŠ VISUR
• Inžinierių metraštis, kuri 

su visu kruopštumu redaguo
ja K. Knilikas. jau baigiamas 
tvarkyti. Svarbiausia — jau 
baigiama sutelkti tiek pinigų, 
kad jį bus galima greitu lai
ku spausdinti. Dabar betrūks
ta tik 250 dol.. ir metraštis 

spausdinamas. Prununie- 
plaukia iš visų kraštų, 

gyvena lietuviai inžinie- 
Pati medžiaga buvo tel-

Vyčiai visoj 
prisidėjo prie 
skaičius para- 
ir aukojo šv.

virš 200 parapiečių 
susirinko j didžiulę 
išpuoštą šv. Jeroni

mo parapijos salę. Bendrai 
giedamu Amerikos himnu 
pradėjo vakarienę, prieš ku
rią sukalbėjo maldą kun. dr. 
V. Martusevičius. Iškilmių ren
gimo komiteto pirm. Jonas 
Kaselis pasakė kelis sveikini
mo žodžius ir pakvietė vado
vauti programai buvusi ‘ šv.

MERGINOS man nerūpi, kai 
motina ra jomis šnekami Phi 
ladelpkijojr. Skautukas Jrrry

Rom. 7 metu. K Texas, ra mo
tina lanko skauto*.

Latest Dividend Declared at the
Increased 

Rate oi

3 ’ / * yc,*r
. (3'<č regular plūs lrir< extra>

Q V A R T ERL Y
Save Hei-e — And Profit More Right Now!

THE ZZ f -

Incorpornted 1860 
2 CONVKNTE?4T OFFICES: 

l.'JS Broadway at Bedford Avenue 
53# EaMern Parkway at Noatrand Avenue 

Federal Depoalt Inaorane® Cerporatton

“ T -- pakalbėjo -ir pasveikino misi-
patenkinti. Kun. J. Atatoszew- 
skis. rengimo pirmininkas.

visiems 
rengėjams už talką, moterims 
už darbą virtuvėje, už patar
navimą prie stalų, svečiam už 
atsilankymą ir parama.

Iškilminga novena
Dievo Motinos garbei kas

met mūsų gražioj bažnyčioj 
būna novenos. šiemet prasi
dės lapkričio 18 ir baigsis 26. 
Per dieną bus penkios pamal
dos. Novenai vesti pakviesti 
du misijonieriai iš New Yor- 
ko. Į pamaldas paprastai susi-

.. - j. . - renka daug žmonių,įdomios diskusųos ...
I jaunimo vakarus

tikėjimo klausimais esti kas padieniais kvieaami at-
antrą penktadienį šv. Alfonso sj į jr kur

_ mokyklos kambary. Opusui progos išvystL kajp jfc
LOS ANGELES. CALIF. čius/ Jis' kviečia kuo daugiau Ha‘ ,r ku,,url"«al Pral'«lzi<« 

, .... vakarus.Alto vietinis skyrius nuta- žmonių atsilankytu nes yra 
rė Vasario 16 minėjimą ruoš
ti vasario 15 ir 16 dienomis, 
šeštadienį ir sekmadienį. Vie
ną dieną bus bendras‘pami
nėjimas Patriotic salėje, gi 
sekmadienį pamaldos ir poky
lis viename iš Los Angeles 
viešbučių. Pagrindiniu kalbė
toju pakviestas prel. Myko
las Krupavičius.

Lietuviu meliodijos valandėlė
Baltimorės lietuvių radijo 

valandėlė dabar transliuoja 
nia sekmadieniais iš moder
niškos WAYE stoties. 916 No. 
Cnarles St., nuo 10:15 ligi 11 
vai. rytais. Vedėjai yra A. 
Juškevičius ir K. Laskauskas. 
Neturint vietinio lietuviško 
laikraščio, ši programa yra 
nepamainoma, nes gali pasiek
ti visus lietuvių namus ir in
formuoti apie paskutinius įvy
kius ir rengiamus vakarus. Vi
si lietuviai savo radijo turėtų 
klausytis ir jį remti.

gera proga pagilinti esmines 
tikėjimo tiesas bei susipažinti 
su praktinėmis problemomis. 
Diskusijos būna 9 vai. vakare 
ir tęsiasi ligi 10.r

šv. Vardo draugijos

nuoširdžiai dėkoja

Garb>»gas svečias
Kleb. prel. L. Mendelis daž

nai pasikviečia kokį didesnį 
svečią ir jam leidžia prabilti 
bažnyčioje į žmones savu mi
sijų reikalais. Lapkričio 10 
pas mus svečiavosi Charles-

metinis austrių užkandis, ton. S. C. vyskupas John Rus- 
buvęs lapkričio 10. praėjo sėli, kuris ir per pirmadienio 
sklandžiai ir visi dalyviai liko ir antradienio novenas kalbė-

GENERAL PARCEL
and TraveI Co., Ine

b y U S S R )

Tel. CHelsea 3-2583135 W. J4th SU New York 11, N. Y.
MUSŲ FIRMA GAVO Iš “INTOURIST” MASKVOJE OFICIALŲ 

LEIDIMU TIESKMiINIAI SIŲSTI S1UNTTNHTS Į:

| SSSR, LIETUVĄ, ESTIJĄ, LATVIJĄ, UKRAINĄ, ARMĖNIJĄ IR K. 
g Galima siųsti tik NAUJUS daiktus

Siuntiniai pristatomi asmeniškai. |>aštu. arba kitais klijentui patogiais būdais. Siunti- 
: niai supakuojami ir išsiunčiami |»er 48 valandas. Siuntėjas tuojau gauna pranešimą,
y Užmiesčio klijentai gali būti tikri greitu mūsų dėmesiu. Gavę siuntinį, siunčiame tuoj 
8 pat paštu smulkų gautų daiktų pakvitavimą.

įį SVARBI'! Visos siuntimo išlaidos, įskaitant muitą, sumokama čia. Justi gimines ir 
draugai gaus siuntinius mmiokainai.

Mūsų klijentų patogumui, parduodame įvairias medžiagas, odos daiktus, batus ir pu-- 
x bačius, laikrodžius, ir laikrodėlius, vaikų drabužius, nosines, šalikus ir kitokius aukštos 

kokybės daiktus prieinamomis kainomis. Turime pilną rinkinį vaistų. Siunčiame siu- 
r varnas mašinas, rašomąsias- mašinėles, mechaniškus ir techniškus instrumentus, taip 
8 |>at foto a|>aratus. Prašykite mūsų kainoraščio.

SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES NUSIŪDAMI DOVANŲ SIUNTINI ŠVENTAM!

. Mūsų motto: dėmesy* ir greitas, mandagus jiatamavimas.

$ Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki I v. v.
$ Mūsų Clevelando skyrius: 900 Uterary Rd. Clevcland 13. Ohio

į ATSIMINKITE, KAD VOS PORA SAVAIČIŲ BELIKO JŪSŲ 
i SIUNTINIAM PRISTATYTI PRIEŠ NAUJUS METUS!

t

8

8

$

8

jonierius salezietis kun. Sabas, 
vašingtonieeių vardu dr. R. 
Zalubas. buv. studentų drau
govės pirm. inž. Jonas Dėdi
nas, Clevelando vardu stud. 
Balčiūnas, bendruomenės val
dybos vardu E. Šilgalis. LVS 
Ramovės vardu pirm. Jaku
bauskas. “Dainavos“ skaučių 
tunto vardu D. Dalytė, moks
leivių kuopos vardu Brazdys. 
studentų draugovės — X. Bo- 
gutaitė ir sendraugių pirm. K. 
Bradūnas. Visų pasižadėjusių 
vardu žodį pasakė stud. J. 
Gailericius. Meninę šventės 
dalį išpildė moksleivių kuopa

Bendruomenės valdyba 
posėdžiauja

Po praėjusios vasaros ben
druomenės apylinkės sėkmin
gų pastangų paremti tautinių 
šokių grupės kelionę Čikagos 
tautinių šokių festivalin. ben
druomenės valdyba suorgani
zavo pirmąjį rudens vakarą 
su ta pačia tautinių šokiu gru
pe programoje. Deja, vakaras 
nebuvo nusisekęs ir vietoj 
laukto pelno atnešė nuostolių. 
Valdyba paskutiniu laiku ap
svarstė tu pasireiškimų rezul- 

(Nukelta į 7 psl.f

bus 
rata 
kui
nai,
kiama trejetą metų. Redakto
rius dar kartą kreipiasi į visus 
inžinierius bei architektus, kad 
paskubintų prenumeratą ir at
siųstų minimum 3 dol. Prenu
merata ir trumpas biografi
nes žinias siųsti: K-. Krulika^. 
160 Hendris St.. Apt. 5. Broo- 
klyn 7. N. Y.

• Liet. Stuck’aty Sąjungos 
centro valdybos iniciatyva bu
vo sukviestas akademinėms 
organizacijoms vadovaujan
čių asmenų pasitarimas, kur 
buvo apsvarstpti bendros vei
klos klausimai. Dalyvavo Vy
ties korporacijos pinnininkas 
A. Mickevičius. Uet. Stud. 
Santaros pirm. V. Adamkavi- 
čius. Stud. Ateitininkų Są
jungos . pirmininkas A Liulc- 
vičius. V. Germanas. J.'Stjuo- ^ 
pis ir Liet. Stud. Sąjungos 
centro valdybos nariai. Pasita
rimas praėjo darnioje nuotai
koje ir pasidalinta visa eile 
minčių. Džiugu, kad jaunieji 
supranta bendro darbo svarbą 
ir bando jį savo tarpe ugdyti.

• Dabar arba niekad; he» 
tokia proga pasitaiko -'nedaž
nai: atpigintos knygos nuo 
25rč iki 90'< gaunamos Gabi
jos leidykloje iki gruodžio 31. 
Didelis pasirinkimas įvairiu 
leidyklų leidinių. Sąrašai iš
siunčiami; parašius šiuo adre
su: Gabija. P. O. P». 355. 
Wyandach. X. Y.

e Petras Babickas išleido 
eilėraščių rinkinį, pavadinta 
“Dramblio kojos". Rinkiny su-
dėti eilėraščiai iš jo anksty-
besnių knygų: '-Geltona ir 
juoda“, “žmogaus remontas” 
ir iš ' Svetimoj padangėj". Iš 
leido Tėviškėle ( hieagoje. i 
liustravo dail. VI. Vijeikis.

» Inž. A. Rudis. ALRK Fe
deracijos pirmininkas, su 
žmona dalyvavo Kristaus Ka
raliaus šventės minėjime 
Muenchene.

Lietuvių Radijo Valandos Programa

WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽ1UI — IJthnanUn Radio Rour. 3® Cot- 
tage St. Norwood. Mas*. Skyriai: Uthuanian Fumitnre Co. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadivay. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broaduay. So. 
Boston. Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 \Vebster Avė.. Cam- 
bridge. Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOath Boston 8-4618 ar 
8-1949; Kirkianti 7-8538.

Lietuvos Vyriu Radijo Programa
Transliuoja H stiprio* radijo stoties WI-O.A. 155® kylocyelra 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KN1GHTS OF IJTIIIANIA WL0A
BRADDOCK, PA.

jįJ* «•

* LAISVES VARPAS *
h — _ if L- Naujosios .Anglijos Lietuvių
į ■F Kultūrinė Radio Programa $
b WH,L'1430 ki,o<ycks $
7 Bodford, Mass. -
7 WF WORC, 1310 kilocyklos
$ Worce»t9r. Mass. y

g $

’ VEDRJAS — P. VIŠČINIS g
8 į 4 7 Banks Nf.
g RROCKTON IS. MASS. Į

g Tol. JUnipcr 6-721)9 $
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25-Vear 5% Mort£aic«*s Availabk*
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937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

J. Karaliaus, K.
J. Nevarausko ir

Newark, N. J.
Balfo 35-tas skyrius jau 

siruošė rudeniniam vajui.

3-Bedrooim Ranches with Fnll Bssrments 
$13.500 On TOL R LOT 

3-Bedrooms Bi-Mvrls wttb Attachrd Garagr

TALARSKI 
FUNEEAL BONE

LAIDOTUVIŲ 
38t Maple Avenue, Hartford, Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai {ruoštose patalpose

IJETI VIŲ BENDRFOMENE JE
JAV LB Tarybos rinkimai
Dabartinės JAV LB Tary

bos kadencija baigiasi 1958.

193? lapkričio 15, nr. 81

Liet. Gen. konsulato ieškomi asmenys

sius’’), iš Žiežmarių vai.

gyveno Minersville. Pa.

Borisienė

nūs Jono.

Stasė.

Maknavičiūtė

Lukšienė
Stasė.

Grincevičienė - Satkauskai- 
tė. Juzefą (Grincewicz - Szat- 
kovvska), kil. iš Lietuvos, gy-

lando apylinkės vykdytam 
dramos konkursui. Buv. val
dybos pirm. dr. D. Degesys,

ko ėsti ir mirštu iš bado. Ank
sčiau. būdavo, paplavas ir ki-

Stankevičienė - Vilčinskai-

tokius likučius atiduodava
mums. Dabar patvs suryja ir 
pirštų galus nusilaųįp. O tu i 
kur taisaisi? — paklausė asi-

— Man dar blogiau. — at
rėžė pailgveidis. — beturiu

kio ap.
Boniulienė ir Staniulienė, Matulis. Jonas (buv. Matu

laitis), iš Vilkaviškio ap., iš-

NeŽHia, nuo ko mirsi
John Mannle. amerikietis

.6 it iiiarimifcj
/prpn ^unbes beimant. 3 kar- 
f’K išfikn traukinio kaff»st»,n- 
f-» Ko d»r rnikpin9 Gi 
jrrpHmn nnO kuro jisai mirė

SHENANDOAH, PA.
Sv. Jurgio lietuvių parapi

joje jau 22 metai veikia sese-

Mano bepastogę pasiekė "du 
klausimai, nukreipti -tiesiai į 
mane. Dėl to aš turiu būti 
"išdidus“, kaip amerikonai sa
ko. Tačiau be jokio didžiavi
mosi atsakysiu paprastai: pir
majam klausėjui —kodėl sput- 
nike nugaišo kalė, o ne šuo, 
gi antrajam — ką galvoja 
apie Rusiją jautis, paršas ir 
asilas.

Kodėl sputniku skrido kalė?
* Man čia beveik nieko nerei

kia atsakyti, nes paaiškinimą 
duoda patys rusų mokslinm-
kaiT Jie škelbiarYad jau dabar- 
skridimui į mėnulį treniruoja 
moteris,'o ne vyrus, kadangi 
moterys esančios atsparesnės: 
jos lengviau pakelia Sibire 
sunkiuosius darbus, jos nepa
vargsta nešiodamos plytas, jos 
gali dirbti anglių kasyklose, 
kasti kanalus, melžti be atil
sio karves ir dar tuo pačiu 
metu rūpintis šeima, valgiu, 
drabužių skalbimu ir t.t. Vadi
nasi. jos geriau tiks ir rake- 
ton uždarvti bei į mėnulį pa
siųsti. Dėl to nebus nė protes- 
tu iš gyvulm globos draugi
jos. nes ir tokiom draugijom 
dauguma moterų vadovauja. 
Vakaru mokslininkai su visu 
tuo sutinka, bet dėl kitu mo
tyvų: moterys esančios ir di
desnės lunatikės...

Gpvuliu pokalbis apie Rusiją
Jautis ir paršas susitaria iš 

Čekoslovakijos bėgti. Prie Vo
kietijos sienos susitinka asilą, 
besiruošianti traukti gilyn. — 
ligi pat Rusijos.

— Kur keliaujate? — pasi- 
teiravo asilas.

— Bėgam, — atsakė jautis. 
— Mat. pas mus dabar visi 
dirba kaip jaučiai. Aš pats jau 
seniai netekau darbo.

— O tu? — paklausė par
šo.

lo.
— Mano oadėt’s visai kito

kia. — iškilmingai atrėžė asi- 
hs. — Asai esu daug prisi
klausęs ir įsitikinęs. kad kapi
talistu pasaulis netinka nė 
Chruščiovui. Pas rusus terei
kia mokėti storiau baubti ir 
dėl to galima **erai g^nrenti 
tai ten ir spaudžiu. —užbaigė 
asilas. 2v. BePastogis

ūk:^nkns. atrodė, esąs mirties 
neveikiamas. Jisai pasiekė ne- 
|->imjn<nj atsĮtiJrimu rekordą: 
12 kartu buvn gyvatės ikaštas 
11 kartu sužeistas ,-v»tomnhT. 
lio nplaimėie. **

lieju proga, jiedu planavo su 
kitais visas iškilmes Šventi
nant mokyklą ir k.

Paaukojo altorių ir 
tabemakuią

Šv. Jurgio parapijos gražio- 
ba. uyčia šiomis dienomis

lis, kuris rūpinasi padėti išsi
laikyti Juozapo Marijos vilai 
Newtown, Pa. Tam reikalui 
surinkta jau apie 20.000. dol.

v aukų. Šiai* jubiliejiniais tos 
vilos metais draugija yra pa
siryžusi sukelti dar- kelis tūks
tančius dolerių aukų. Nese
niai tam reikalui sušauktame 
susirinkime kalbėjo klebonas 
kun. J. Karalius, vienas nuo- \ 
širdžiausių vilos rėmėjų. Savo 
kalboj ^pabrėžė, . kad seserys 
atlieka didelį auklėjimo darbą, 
šios parapijos rėmėjų draugi
ja yra pirmoji, kur tiek pa-

ji
vėl pagražėjo, kai buvo sudė
ti bronziniai altorių “name
liai”. Viename jų įrašyta: “Dė
kingumui už gautas malones 
Antano Romeikos šeimynos”. 
Antrasis paaukotas šv. Vardo 
brolijos narių.

Neseniai, išėjo iš spaudos

M. Vaitkaus
MISTINIAM SODE

Gaunam* Ųarbininko administracijoj 
Atsiminimai, iš kunigų seminarijos (1903 -1906)

Knyga 207 pusi. Kaina $3.00

EVergrėen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių- dalių- ištiesinimas, —pal 
naujomis, dažymas ir poliravimas.narės kas mėnuo padaro kokį 

vajų aukoms sutelkti.
Kun. J. Karalius, be to. se

serim paaukojo naują didžiu
lę enciklopediją ir katalikų 
enciklopedijas. Dabar jis re
mia knygyną dar lietuviško
mis kyngomis. Knygynas ga
lės patarnauti vasaros metu 
seselėms mokytojoms, kai jos 
susirinks į savo vasaros kur
sus. Be to, čia galėtų būti ir 
lietuviško rašto centras, kur 
būtų galima rasti pačių svar
biausių leidinių iš lituanisti
kos.

Lapkričio 10 kun. J. Kara
lius ir kun. K. Rakauskas lan
kėsi Philadelphiioj ir dalyva
vo Juozano Marijos vilos rė
mėjų bankete, ~“4 Chefs” res
torane. Jiedu abu ieina i ko
mitetą, kurs rengė ir rengia 
minėjimus kazimierječių jubi-

Planuoja lietuvių 
minėjimus 1958 m.

Apylinkės Kunigų Vienybė 
paskutiniame susirinkimenu- 
tarė sudaryti planą būsiančių 
lietuviškų minėjimų 1958 m. 
Planavimo komisija sudaryta 
iš kunigų: 
Rakausko.
St. Railos. Sudaryti planai bus 
svarstomi visuotiname kunigų 
susirinkime tuoj' po Naujų 
Metų. Norima paminėti šv. 
Kazimiero gimimo, Šiluvos ap
sireiškimo ir Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis. D. Rasa

Naujos LB Tarybos rinki
mai skelbiami 1958.IV.27.

Tarybos rinkimai vykdomi 
visuotiniu, lygiu, tiesioginiu 
ir slaptu balsavimu. Rinkti 
gali visi pilnateisiai lietuviai, 
įtraukti į LB apylinkių sąra
šus. Kandidatus gali siūlyti 
ne mažesnės kaip 10 lietuvių 
grupes. Rinkimai vykdomi pa
gal Vyriausiosios Rinkimų 
Komisijos nustatytą ir. LB 
Centro Valdybos patvirtintą 
tvarką.

LB Centro Valdyba Vyriau
siąją Rinkimų Komisiją suda
rė Detroite, ir į ją nariais įei
na šie asmenys: dr. Ad. Da
rnusis, L. Mingėlienė, teisia. 
K. Navasaitis, E. Paurazienė, 
J. Pilka, inž. C: Staniulis, tei- 
sin. St. šimoliūnas, kandida
tai A. Musteikis ir Alf. Nakas.

Kultūriniai reikalai gydy
tojų valdybos posėdyje i<iiiMai sveusvyu u petgeu ga- .... . -y. ,n

- OMo Lietuvių Gydytojų limybes šį svarstymą išplėsti “P™Valaus Ramovėnų užprašytos šv. 13-
Draugija buvo paskyrusi ir Į kitus JAV lietuvių gydy- ‘ nucSžiai kvieša šios už žuvusius karius ir
1000 dol. premija LB Cleve- tojų sambūrius. Komitetas, nuoširdžiai kviečia

visus New Jersey lietuvius į partizanus.
talką šiam svarbiam darbui.

Kas gali, prašomas pasiimti 
iš valaus komiteto lapus ir

Balčiūnas. Andrius (“Ada- Ona. iš Kybeikių k.. Vilkaviš- parinkti auku. Kas negali ar
ba neturi laiko rinkti aukų 
prašomas aukoti nors vienos 
dienos ar bent vienos valan-

. . . .. . ... dos uždarbi; 1
Berneckiene - Platustyte. • . 6 J Auku lapus galima gauti sv. f

Vincenta, ir Platustis. Anta- . . . Trejybės bažnyčios klebonijoj <
nas ir Jonas. Melinis, J., dirbęs Geležink. pas Petrą Totoraiti ir

Vilčinskaitė Valdyb<’ie' pas kitus vajaus komiteto na-
Elena, iš Tytuvėnų. ' . ""»«««*«• Mateušas. ir rius.

žmona Liucija, gyvenę New
Cepokas, Jeronimas ir Jur- Washmgtone (bene Indianoje)

įteikimo iškilmėse, pareiškė, 
kad tokia šios draugijos pa
rama lietuvių kultūrai nebe- 
paskutinė. Iš tikrųjų ir nau
joji draugijos valdyba rūpi
nasi lietuvių kultūros parė
mimu. Lapkričio 7 d. įvyku
siame draugijos valdybos po
sėdyje, kuriame dalyvavo vi
si jos* nariai — pirm. dr. H. 
Brazaitis, vicepirm. dr. J. 
Stankaitis, sekr. dr. K. Amb
razaitis. ižd. dr. VI. Rama
nauskas ir narys dr. D. De
gesys, pakviestas LB CV pirm. 
St. Barzdukas valdybą supa
žindino su JAV LB kultūri
niais ir švietimo planais, ku
riems reikalinga mecenatinė 
parama. Pasidalinus minti
mis, gyd. draugijos valdyba 
pažadėjo ateinančiuose posė
džiuose LB kultūrinių pas
tangų rėmimo klausiiną pa
lankiai svarstyti ir pagal ga-

CIeveland, Ohio <
Clevelando Ramovėnai Lie

tuvos kariuomenės šventės 
minėjimą rengia lapkričio 23, 
šeštadienį, lietuvių svetainėj. 
Pradžia 7 vai. Programoje: 
buv. krašto apsaugos minis- 
terio K. Žuko paskaita ir me
ninė dalis. Dainuos Čiurlio
nio ansamblio vyrų choras, ► 
vadovaujamas Alt. Mikulskio. ► 
Po meninės dalies bus vai- ► 
šės ir šokiai, šokiams gros ► 
Aleksos kapela. *

Lapkričio 24, sekmadienis, > 
10 vai. šv. Jurgio bažnyčioje ►

Ali types of
Insurance

Protect against
Liabilities

' with

Tek CHapel 6-1377

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

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

85—27 88th St. VVoodhaven 21, N. Y

1
A

«BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
Tolu VI 6-2164

po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visa dieną.

Tegul nė vienas lietuvis ne
atsisako nuo šio svarbaus dar-

gis. iš Gaudučių k.. Kuršėnų Nakas Prlnas bo.
val: Norkus. Vytautas. gimęs A"kas «ahma si“s*i !

Dikšaitis. Jonas, sūnus Jono. 1916 m komiteto vantų. 180 New York t
Dūda, Algirdas ir Jonas, sū- Antena- cr>n..e Mn. Ave" ®°x NenT:,r,< f

Ieva Tree»okien«* |
Balfo Skyriaus Sekretorė 1

Palietis. Antanas, sūnus Mo
tiejaus.

Palietis, Jonas, sūn. Simo
no, gydytojas.

Pankevičius. Emanuelis, sū
nus Stasio, ir Pankevičius.
Stasys. |

Maknavičiūtė. m . IPlatustis. Antanas ir Jonas

veno Detroit, Mich.
Kemerienė. Genovaitė.
Kuktienė

Ona, iš Kybeikių k.. Vilkaviš- jr . Berneekieuė. į
•“O ’? Vincenta. ' ’

Latvat, George ir Meta ir
vaikai, atvykę Kanadon 1951 Antano
metais, gyvenę Nelscu. B. C. vjj>„?s

Liaudinskaitė • Lukšienė, nių k.. P.ša'otc pr

sulauki 99 metu.

WITH

135 So. La Šalie St. 
FRanklin 2-7300 

Chicago 3', Illinois

LOT OWNERS
OWX A MIIJ.ION DOLLAR BONOED 

HOME FROM $13.500 ,

No Money Dowii

Podfiukas. Vladas, sūnus |
a 
į ON YOCR LOT

!S JUKO- f | homcR o'n-Met/'lv finishcd—rmdv to movė in fio days after 
į startine. Visli the model miHinn dollar bondod homp on Medirnh 
i dR. Drive out Rmito 19 (Irvine Park). or Rotrtp 20 tl^tko StJ

1 Mi’« Wf“-t of Routo 53 on Medins’’ Rd.

Connelly Construction Co- Ine.
LAwrrn<* 9-SSM Medinah. III. ■

’ Saltkauė - Crinceričie-
Liąudinskaitė, nė, Juzefu iSzaio\vska - Grin- i

, cericz, kil. iš Lietuvos, gyve- j
- Kuktlenž. "<> l*troit, Mieh.

Staniulienė
gyveno Minersville. Pa.

ciiulienė. I

tė. Morta, iš Tytuvėnų.
Statkus. Algirdas ir Jonas, 

kilę ar gyvenę Panevėžyje.
Steponavičius. Petras, sūn. 

' Stanislovo.
Tarvydas. Valdemaras.
Vauras. Konstantinas, iš

Narvaišių k., Plungės vai.. 
Telšių ap.

Vitkus, Bronius, iš Plungės.
žilytė. Irena.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi 
kreiptis: C»fr*ul*t» Gonorel ef

UthumHa 41 Wwt Mnd Se.
N«w York 24, M Y.

ARTHRITIS
ANmtl R**®*rck et SPKARS Sritie Htnd

s*s
B ANGA TELEVISION SERVICE @

ijjp

340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y.
Tek: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

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

GARANTUOTAI TAISOMA:
e TELEVIZIJA
• AM—FM RAD1O 
e AUTO RADIO 
e Hl—Fl

igĮ
BI

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO.
PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai ryto iki 7 v. v 
M 

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.



SPORTAS
ASK Lituanica l&imėjo 

Chicagoje
Lietuvių krepšinio pergalių 

20 metų sukakties proga lap
kričio 9—10 suruoštame tur
nyre dalyvavo ASK Lituanica 
(Chicago), Neris (Chicago), 
Kovas (Detroit), Toronto lie
tuvių rinktinė ir Brooklyno 
Lietuvių Atletų Klubas. Vieno 
minuso sistema pravestose 
varžybose pirmąją vietą gavo 
studentai iš Chicagos. baig
mėje Įveikę Toronto rinktinę 
58:55. Lituanica šio turnyro 
metu buvo, be abejo,, pajė
giausia. bet žaisti nekaip se
kėsi. Brooklyniečiai, nuvykę 
prasto sąstato ir be vilties 
laimėti, galėjo ko gero staig
meną iškrėsti. Šiaip jau žaidi
mo klasė jokiu būdu nepri
lygsta žaidynėms Toronte, 
nors baigminių rungtynių Li
tuanica — Torontas paskuti
nis ketvirtis buvo neblogas, 
šeštadienio vakare pradėtas 
turnyras rungtynėmis Detroi
to Kovas — Torontas. Iš pra
tęsimo šiaip taip laimi Toron
tas. Toliau

ASK Lituanica - Brooklyn 
LAK 50:40.

Vietiniai čikagiečiai, atrodo, 
su dideliu susidomėjimu lau
kė pasirodant mūsų meisterio 
iš Brooklyno, apie kurį taip 
daug buvo girdėję. Deja, teko 
apsivilti. Negana, kad atvykę 
be Vyšniaus, Davio, čilčiaus, 
mūsiškiai išėjo žaisti aikštėn 
be jokios kovos dvasios. Tikrai 
neaišku, kaip tokia komanda 
gali būti meisteriu. Galima 
pripažinti, kad pirmame kėli
nyje LAK lydėjo tiesiog baisi 
Įiesekmė, bet dėl to prarasti 
visą norą žaistį. tikrai negali
ma. Liūdna buvo net žiūrėti, 
kai čikagiečiams pakeitus žai- 
diką, mūsiškiai nežinodavo ku
ri dengti, ir vienu metu nau
jai Įėjęs čikagiečių puolikas 
pasiekė net ketvertą metimų, 
kai mūsiškiai vaikštinėjo aikš
tėje apstulbę ir be noro kovo
ti. Taigi, jau pirmame kėliny
je Lituanica sukalė 20 taškų 
skirtumą. Kiek nuramina fak
tas, kad antrame kėlinyje at
letai parodo dantis, pradėda
mi taškų skirtumą mažinti. 
Bet jau buvo per vėlu, ir stu
dentai nugalėjo meisteri 50— 
40. Brooklyno — ekipoje žai
dė ir taškus gavo: Keskonis— 
14; Kuryla ir Bačanskas I po 
7; Daukša — 6; Bačanskas II 
— 4; Kidžius — 2.

Trečiose to vakaro rungty
nėse Toronto rinktinė netikė
tai nugali 1956 metų meisteri

TONY KLBEK ir Jack San- 
ford išrinkti 1957 metų geriau
si beisbolininkai.

se rungtynėse pasirodė geroje 
formoje.

Šiaip varžybos pravestos 
sklandžiai, už ką nuopelnas 
tenka varžybų vadovui Vla
dui Adamkavičiui. Jam net 
prisiėjo ir rungtynes teisėjau
ti, ką kartu su Feliksu Kriau
čiūnu puikiai atliko.

Futbolas

Pereitą savaitgali atletams 
Čikagoje nepavyko, už tat Lie
tuvių Sporto Klubas, likęs na
mie, galėjo pasidžiaugti viso
keriopa sėkmė. Štai, jau šešta
dienio vakare Įvykęs balius 
praėjo su ypatingu pasiseki
mu, o sekmadieni, laimėjus 
prieš Macabi, pasistūmėta Na
tional Challenge Cup varžybo
se vienu ratu toliau. Prieši
ninkas iš National' Lygos ne
kaip tesipriešino, ir pralaimė
jo net 1:6 (1:3)'.

Sekančias taurės rungtynes 
LSK žaidžia su German-Hun- 
garians jų aikštėje lapkričio 
24.

Šį sekmadieni mūsiškiai tu
ri pirmenybių rungtynes Ein- 
tracht Ovai, Astoria LI. Prie
šininku yra šį sezoną ypač su
stiprėjęs Svviss FC. Pirmoji 
komanda žaidžia 2,30 vai. o 
rezervinės pradeda 12,45. 
ASK Lituanica New Yorke?

Lapkričio 28—30 įvyksta
— Čikagos Nerį, kuris ir na
mie negalėjo sugaudyti visų 
žaidikų. Taigi, baigmėje sek
madienį matėme neblogo ly
gio žaidynes, kuriose Toron
tas, dėka Vaičiulio, sugebėjo 
gerai pasipriešinti. Iš Lituani- 
cos ir vėl išsiskyrė darbštus 
ir landus Dirvonis - Dirvians- 
kas, o Germanas atrodė nusil
pęs.

Tiesa, ir Kaunas baigminė-

New Yorke Amerikos Lietuvių 
studentų suvažiavimas. Dauge
lį ASK Lituanicos žaidikų, at
rodo, matysime suvažiavime. 
Rengėjai visai teisingai yra 
numatę programon įtraukti ir 
krepšinio rungtynes, tarp stu
dentų Lituanicos iš Čikagos ir 
Brooklyno LSK. Galutinai dar 
nėra susitarta, bet linkėtina, 
kad tai įvyktu.

Atletas

A A A’ A A Ą Ą ’Ą ’Ą A’ A A’ A A A A A A A A A A A A

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

:«

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

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

3. Geriausi ir Įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.
5. Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Povilas Tautvaiša, labai į- 
spūdingai laimėjęs Illinois val
stybės šachmatų pirmenybes 
(7-0!), netrukus važiuos i Mil- 
v/aukee dalyvauti didelėse 
North Central “Open” p-bėse, 
lapkričio 29 — gruodžio 1 d.d. 
Drauge su juo važiuoja iš 
Chicagos K. Jakštas. A. Zujus, 
K. Jankauskas ir V. Karpuš- 
ka. ir iš Detroito — Kazys 
Škėma. Pirmos v’etos laimėto
jui paskirta $250.

C Hess Review, lapkričio nr. 
labai gražiom eilutėm mini 
Povilo Vaitonio dideli pasise
kimą Kanados pirmenybėse, j-_ 
galinusį ji antrukart laimėti 
Kanados meisterio titulą. The 
Vancouver Privunce dienrašty 
tilpo Vaitonio nuotrauka, už
vardinta “A Study in Concent- 
ration.” “Postai Chess” sky
riuje to paties Chess Revievv 
randame, kad Ignas Žalys su 
45,7 iš galimų 46,2 tebėra pir
mas 1952—53 Goiden Knights 
turtiyre. Aštuntuoju stovi Ka
zys Škėma su 40.7. Pasekmėse 
paminėtas: Merkis Mauls Ro- 
se (57-C).

Montrealis. Quebeco provin
cijos pirmenybes laimėjo L. 
Joyner su 6-0, mūsų Ignas Ža
lys atsistojo septintuoju su 
4-2, o K. Lukša lentelės vidu
ry su 3-3. Viso 37 dalyviai.

Bostono tarpklubinėse, lie
tuvių B komandos .susitikimas 
su Boylstono B užbaigtas 2-3. 
Lapkričio 15, lietuvių B vyks
ta pas Bostono YMCA, o šeš
tadienį lapkričio 16 d. pas lie
tuvius i So. Bostono lietuvių 
pil. d-ją atvyksta Harvardo 
universitetas, kuris rungsis ,su 
lietuvių A. šį pavasarį lietu
viai įveikė Harvardo universi
tetą 3-2.

Vaitonio-Thorwaldsono par
tijos iš 1936 m. olimpiados, 
tūpusios praeitam mūsų sky
riuje, įdedame pataisytą dia
gramą. Padėtis po 20-to baltų 
ėjimo Vf3. čia Vaitonis sulo
šė drąsiai ir aštriai: 20... V:fl 
-f-!! 21. K:fl Ž:h2-Į- 22. Ke2 
Ž:f3 23. K:f3 Bfe8 24. Rc3 
Bd3-j- ir balti pasiduoda.

Baltimores žinios
(Atkelta iš 5 psl.) 

tatus ir nusprundė kiek gali
ma greičiau pasirūpinti galu
tine tautinių šokių grupės iš
vykos apyskaita.

Artėjant 40 m. Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakčiai 
tinkamiau pasiruošti ir keliem 
kitiems bendruomenės veiklos 
klausimams apsvarstpti, gruo
džio 'pradžioje nuspręsta su
šaukti visuotini apylinkės na
rių susirinkimą.

Nuspręsta taip pat raginti 
bendruomenės apylinkės na
rius ir visus lietuvius sumokė
ti solidarumo mokestį. Visi 
valdybos nariai pasirįžę bet 
kuriuo metu solidarumo mo
kestį priimti. Taigi, jeigu kas 
galėtų, labai prašomi mokestį 
įteikti. Šia proga primename 
valdybos sudėtį: B. Brazaus
kas, E. šilgalis, M. Šimkus, C. 
Surdokas, J. Auštra, A. Svote
lis, V. Volertas.

Valdyba yra taip pat nu
sprendusi surengti žodžio me
no ir literatūros vakarą. Va
karo programoje jau yra su
tikę dalyvauti žymieji Lietu
vos teatro aktoriai — Henri
kas Kačinskas ir Juozas Palu
binskas.

Sendraugių susirinkimas
Ateitininkų sendraugių susi

rinkimas bus sekmadienį, lap
kričio 17 d., 3 vai. p. p. pas 
Ankus, 138 S. Morely St. Apie 
moderniąją astronomiją ir pa
saulėžiūrą kalbės dr. R. Zalu- 
bas.

Išvyko iš Baltimores
Inž. L. Tomkus, dirbęs Mar

tin įmonėse ir aktyviai daly
vavęs visuomeninėje veikloje, 
ypač ateitininkuose ir Balfo 
skyriuje iš Baltimores persi
kėlė Čikagon. J. S.

D1SPLAY
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TODAY — Drive Out and See

ROMANO’S
DeLuxe Komes

1 Block to 
ST. MONICA’S PARISI! 

THKEE MODELS TO 
CHOOSE FROM

OPEN TO INSPECTION 
4944-4948-4952

N. MONTCLARE AVĖ.
Open Eyery Day 10 A. M.

to 6 P. M. 
THEY Ml ST BE SEEN 

Built-in Refrigeratcr; Deep Freeze; 
Oven and Range

> DRY BASEMENTS 
lj/z Ceramic Tile Baths with 

Glass Shovver Doors 
Six Rooms — 3 Bedrcoms

Large and Bright on 40x125’ Lot 
with Landscaping and Cyclone 
Fence. Top Quality — Low Price. 

$29,750 to $33,750

Lee N. Romano
DESIGNER AND BUILDEK 

5101 N. Dariem Avė., 
CHICAGO 31. ILL.

SPring 4-5922
A Few Corner Homesites Available

H. W. FEA’ALE

F IK’! SKERS VVANTED
Only. Thoroughly Experienced 
on Finest Custom Work Apply.

Mary Marteli 
21 E. 55th St. 
New Ycrk City

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

COOK HOUSEKEEPER
Small family, 2 babies, live in 
L. I. Suburban home, own 
room and bath. $45 week. 
Mušt be experienced and have 
recent references. MA 7-6539

NURSE—RN

Days. Also part time.
Brooklyn Nursing Home 

Call GE 4-0868, bet. 9:30 & 2

CATHOLIC SCHOOL

VVEDDINGS
Be smart and have your 

wedding or shovver 
in the rustic room 

of the 
STONEVVALL INN.

Ask for Rose or VValter
51 Christopher St. WA 9-9385 

Including Communion Breakfasts 
Accommodation for Large Parties

THE COLLEGE OF ST. ROSE
432 Western Avė.. Albany, N. Y.

Avvards MA, MS, MS in education; 
B A, BS. BS in education degrees. 
Registration dates: Undergraduate 
division for day and resident stu- 
dents Sept. 16 and 17; Classesbegin 
Sept. 18. Evening sessions for men 
and vvemen Sept. 9. 10 and 11 from 
7 to 9 p. m. Classes begin Sept. 23. 
Graduate division Sept. 9. 10 and 11 
from 2 to 4 p. m. and 7 to 9 p. m.;

JOHN KRAUSS, INC.

11709 Liberty Avenue

fRetail Store)
Richmond Hili

MĖSA 
ir 

DEŠROS

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

ington 16, D. C., VVoodley 6-0040; 
Sisters of Providence of St. Mary’ 
of the VVoods, Indiana; Sister Mary 
Joan, President; Sister Teresa 
Aloyse. Dean; 170 Students; Tvvo- 
year transfer and terminai courses: 
Day Student $500; Board & Tuition 
$1,200-$1.400.

ZKNITH
...THE

HEARING AID
That’s changing 
people's mindo

h

Yes. thousandsof 
hard-of-hearing

wouldn’t think of 
wearing a hearing 

aid before... are today enjoying 
the th rili of better hearing with 
Zenith’s miniature, full-pow- 
ered “Diplomai” Why? It’s so 
tiny and inconspicuous, you 
hardly know you're wearing a 
hearing aid at all. Worn enlirely 
at-the-ear! No dangling cords! 
Bestofall. .youpayonlySI25. 
And listen to this! Zcnith backs 
you with a 10-Day Money-Back 
Guarantee, 1-Year Warranty 
•nd $-Yc*r Service Plan. Other 
brillianl 4- or 5-transistor Zenith 
tnodela from $50 to $175. Come 
in...or phone for free home 
demonstration today. Easy 
terma.

THt ROYALTY OF 
HEARING AIO*

483 5th Avė. (At 41 at St.) 
MUrray HIII 2-3522

(2) Convenient Locatloni

AITCHISON & COMPANV 
655 MADISON AVĖ. 

(Cor. 60th St.) 
TEMPLETON 8-2050

DL'CHESNE RESIDENCE SCHOOL. 1 East 91 St., N. Y. C. SAcra- 
mento 2-4745. Religious of the Sacrtni Heart. Mother Margret Sheo, 
Pres. 35 Students. Regular Liberal Arts course plūs specialized vo- 
cational training — Junior College training. $2100.

ORATORY SCHOOL Catholic Preparatory for Boys, 14 Bedford 
Road, Summit, N. J. CRestvievv 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., New Haven, 
Conn. STate 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.
IxADY 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 $150. 
Room and Board $750. Address Registrar or phone Highland Falls 
6-2060.

GEORGIAN COURT COLLEGE. Lakevvood. N. J. Sisters of Merey. 
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 Secretary or phone LAkevvood, 
(N.J.) 6-0940.

Vocations
SISTERS OF MISERICORDIA VVORKS OF MEBCY 

IN HOSPITALS AND IN SOC1AL SERVICE 
Generous souls who wish to devote their lives to the service of 

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

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

DAUGHTERS OF ST. PAUL 
Mbmioniu'ieM of the Catholic Edition 

(Press — Radio — Cinema)
Girls, who desire to spread the vvord of God by writing. printing. 

illustrating and distributing Catholic Literature and are
Interested in doing sočiai work. VVrite for furthcr Information to 

Mother Supcrior, y
78 Fort Place, Staten Island, N. Y.

PAREMKIME JAY katalikų 
vyskupu vajų, skiriamų šelpti 
vargšam užjūriuose.

REAL ESTATE

BARGAIN IK. VVYCKOFF, N.J. 
New split level. Godvvin Avė. 
and Elmvvood Avė. Reduced 
irom $23,500 to $20,990 for 
ųuick sale. 7 rooms, l!/2 batus, 
full cellar, caloric oven. In 
cath. area, 30 min. from NYC

PEARL RIVER, N. Y. 
ST. MARGARET PARISH 

AND SCHOOLS
Split Levels Starting At: $19,800 
Loycly, new, custom built 3 bed- 
room suburban homes. Easeboard 
H. W. heat, plaster walls, knotty 
pine recreation room, 1% baths 
built-in caloric range in kitehen, 
full basement. Double cedar vvall 
singles. Sevvers in and paid for. In 
an exceptionally fine neighbor- 
hood Convenient to everything. 
Designed for the ultimate comfort 
and modern ‘.Country” living.
Edvvin C. Stokes, Custom BIdrs. 
Fisher Avė., PearI River, N. Y., 

PEarI River 5-2804

TO PLACE,
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
CALL LO 3-7291

BARGAIN IN 
NEW ROCHELLE

Four and a half yr. split lev
el, 3 bedrms. One a half baths, 
knotty pine playrm., complete 
appiiances, large screened 
porch, fully air condittioned. 
100x100, Iscaped. Asking $35, 
000. Large mtge. Immed. poss. 
Near Cath. institutions.
Owner. NE 6-7790.

ST. ROSE OF LIMA 
PAKIŠU & SCHOOL

Nr. buses, snopping, every- 
thing. A year round home 
vvilh a built-in Summer va- 
cation- Lovely vievv of the 
bay—a stone’s throvv avvay. 8 
large rooms. 2 full baths, 2- 
car garage. 3 years young. 
100x100 plūs. Sacrifice for 
ųuick sale. Prins. only. $30,- 
500 (Bulkheaded dock space 
at slightly extra cost. Call 
Lincoln 1-3503 or Pl’raniid 
9-7547. ]

RESTAURANT
324 East 57th Street, N. Y. 

Finest Swedish

Smorgasbord
LUNCHEON 
COCTAILS 

D I N N E R
OPEN 

EVERY DAY.

.......... RESTAURANTS „
Eat in a good restaurart mere often and—bring your family too—The ? 
restaurants listed t?elow are recommended to individuals—soc:eties—churcn į 
grou-s__business organizations—labor unions. etc.. as serving excellent food į
at reasonable prices. For the very best in all types of foods refer to this s 
column regularly. ė

NEW BRONXWOOD INN.
CATERING TO VVEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 

Ralph and Lucille Porco, Mgr. OL 4-2400
3821 Bronxvvood Avė., 2 blocks East VVhite Plains Road at 220 St.

Wakefield Casino
4421 IVhite Plains Rd. Near 238 St., Bronx 70, N. Y. FA 5-9222

CATERING VVEDDINGS & BANQUETS
Fullyr air-conditioned, ultra modern, private banųuet rooms; ample 

parking facilities. Convenient to Transportation. Capacity 800.
“Let us plan your affair, the pleasure is.yours, work ours”

RALPH PORCA, Prop. JACK FL’SARO, Mgr.

ITS 10,000 MILĖS TO HONG KONG BŪT ONLY A FEW MILĖS TO 
SNT FFY’S STEAK HOUSE Specializing in TTEAKS, SEAFOODS and 

LOBSTERS. Family Trade, Moderate Prices. • Park & Mountain Ave^ 
Scotch Plains, N. J. FA 2-7726.

........... .
i :

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

| MICHIGAN FARM SŪRIS Į 
Fountain, Michigan į

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

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SCRIO
| Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums ? 
i pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes i 
: esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, Į 
= kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko Į 
į visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik į 
Į patį geriausią sūrį. Į

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

į Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:
Į PETER LISAUSKAS
j 69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y. Tel. TW 4-8087 i

VICTOR ABECCNAS
| 351 Park Street, New Britftin, Conn. Tel. BA 3-1342 |

JONAS JAKUBAUSKAS
Į 634 N. Dcnison Street, Baltimore, Md. Tel. Longwood 6-2622 į
Į MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
Į 24 Prosjicct Street, Hyde Park, Mass. Tel. Hydc Park 3-3975 į

GEORGE GALCNAS
| 1400 Caniff, Detroit. Mich. Tel. T. O. 8-7062 |

STANLEY METRICK
| 1804 W. 47th St.. Chicago. III. Tel. Yards 7-8393 Į

ALLAN STEVVART I

Į 4310 No. Broad SL Phila.. Pa. Tel. Glazstone 5-131® į

JOHN SHURNA
| 5418 So. Albany. Chicago. Iii. Tel. Grovchill 6-7783 i
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Tax) paruošimui, notoriniy doku*

gyv. 422 Menshan Str„ Ridgewood, Brooklya, N. Y 
Skambinti tel. HYadnt 7-4677

rine McGlinchey - Mikšėnie-

Stogus, stogų vamzdžius £ 
(gutters - leaders) apšvieti-£

ir tinkamai išvystv- 
paskirstymo darba 
nuo plačiosios vi- 
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254 W. Broadway 
South Boston. Maas 

JOSEPH BARACEVICIlfe 
Laidotuvių Direktorių^ 
T«L ANdr«w 8-2590

Sodalietės 
lapkričio 23 rengia ' 

Whist parapijos salėje, 
džia 8 vai. vak.

VAITKUS 
FUNEBAl H O M B 

197 Webster Avenue 
PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotojas 
Cnmbridge. Mms, 
NOTARY PUBLIC

Mieli Amerikos Lietuviai!
Šiais laikais kiekviena lietu

viška organizacija svarbi. Mes 
pajėgsime daug nuveikti tik 
tuomet, kai būsime susispietę 
į organizacijas. Su org'pizuo- 
ta pajėga skaitosi valdžia ir 
visuomenė. Džiugu pažymėti 
kad Bendrasis -Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondas jungia 
visus lietuvius, nežiūrint jų 
tikybinių nei politinių Įsitiki
nimų. Balfo teikiama šalpa 
taip pat skiriama tiems, kurie 
jos labiausiai reikalingi, be 
jokos diskriminacijos bei šališ
kumo.

Balfo pajėgumas sukelti lė
šas šalpai 
ti šalpos 
priklauso 
suomefciės 
bu ir auku.

Dr. Petras Meniški*,
atvykęs iš Venezuelos j JAV, 

lankėsi Darbininko redakcijo
je ir prašė perduoti linkėji
mus visiem jo pažjstamiem. 
Jisai gyvena Valencijoie ir 
dirba vienoje tekstilės įmonė
je, kurios reikalais keliauja no 
Ameriką. P. Neniškis yra Ve
nezuelos skautų rajono vadas. 
LB Tarybos narys. Valencijos 
apylinkės sekretorius ir gar
bės teismo pirmininkas. Teisės 
ir ekonomijos mokslus studi
javo Lietuvoje ir Insbruko 
universitete Austrijoje.

Kunigų Vienybės
—Naujosios Anglijos skyriaus 
susirinkimas įvyks lapkričio 
26 marijonų vienuolyne, 
Thompson, Conn.

išpildyti programą.
laiku numatoma 
sušaukti Bostono

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas’ 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. BALLAS—Direktoriui į 
ALB. BALTRtJNAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

09 Jamaica Avė Woodhaven. 21. N. Y
Vlrginia 7-4477

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai, .i Aptarnauja-Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 4 kitus miestus.
Reikale šaukite: Tek TB S-44S4Balfo valdyba ir direktoriai 

vieni, be skyrių ir narių, nie
ko negalėtų nuveikti. Kaip ži
note, didžiausia organizacijos 
galia yra josx nariai: juo dau
giau bus skyrių, juo geriau iš
sivystys BALFo veikla. Per 
Balfo narių apaštalavimą,xnė 
tik- lietuvių visuomenė,- bet 4r 
kitataučiai, turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos kan
čiomis ir jos pergyvenimais.

Nuoširdžiai kreipiuosi į Jus, 
broliai ir sesės Amerikos lie
tuviai ir prašau kiekvieno jū
sų gailestingos širdies, parem
ti Balfo veiklą Įsirašant Į jo 
skyrių. O kur Balfo skyriaus 
nėra, maloniai kviečių įsteigti 
ji. Toliau nuo lietuviškų cent
rų gyvenantieji gali Balfo na
riu Įsirašyti atsiųsdami du do
leriu metams. Tokiais atvejais 
prašoma nurodyti savo vardą, 
pavardę ir adresą.

Balfo adresu galite pasiųsti 
savo auką Sibiro kenčiantiems, 
Tėvynėje skurstantiems ir Va
karų Europoje esantiems lie-

šv. Petro parapijos CYO
gruodžio 1 parapijos salėje 

rengia kalėdinių dovanų išpar
davimą nupigintomis kaino
mis. Išpardavimo pradžia 8 
vai. ryto. Pelnas eis parapijos 
CYO orkestrui palaikyti. Lap
kričio 10 orkestras dalyvavo 
Amerikos veteranų 
Bostone, o lapkričio 
Ouincy.

mimsio 1949 lapkričio 1 ir na- 
laidoto Kauno katedros krip
toje. Jo brolio Jono žmona

Valgiai ir gaiva nemokami.
Premijos

B Nsw Yorko inžinierių 
veiklos

Lapkričio 2 įvykusiame Am. 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos New Yorko 
skyriaus susirinkime inž. Jo
nas Bilėnas skaitė įdomią ir 
aktualią paskaitą: apie atomi
nius reaktorius. Pasinaudoda
mas brėžiniais ir nesudėtingo
mis formulėmis,, jis vaizdžiai 
apibūdino reaktorių vietą jė
gainėje, atomų skilimo proce
są, reaktorių dalis ir sudėti
nes medžiagas, jų sistemas ir^ 
reaktorių pramonės perspek
tyvas. Inž. J. Bilėnas 1955 m. 
baigė New Yorko kolegijoje 
mechanine inžineriją, išlaikė 
valstybinius egzaminus inžinie
riaus teisėms gauti. 1956 gnvo 
Atominės Energijos Komisuos 
stipendija tęsti mokslų atomi
nių reaktorių technologuos 
mokykloje. Oak Ridge, Ten- 
nessee. Ją baigęs, vėl grižo i 
New Yorką ir čia sėkmingai 
darbuojasi. /

Susirinkimo metu į skyrių 
Įstojo trys ,nauji nariai, baigę 
šiemet mokslūs: inž. Algirdas 
Birutis, inž. Stasys Birutis ir 
inž. S’gitas Bobelis, kuris šiam 
susirinkimui sėkmingai pirmi
ninkavo.

Laukiame ir kitų jaunų in
žinierių, architektų, šių moks
lų studentų, kad jie įsijungtų 
į skyriaus veikla. K. K.

Kun. dr. M. Cyvas, 
lankydamasis New Yorke, ke
lioms dienoms buvo sustojęs 
pranciškonų vienuolyne.

Teodoras Jagėla, atvykęs iš 
Vokietijos į Brooklyną, ieško
mas jo giminių iš Lietuvos. 
Atsiliepti: Mrs. A. Baltrūnas, 
2120 Forbes St.. Pittsburgh 
19, Pa.

, Išnuomojami 6 kambariai
East New Yorko rajone. Su

iuos ž’n'ritieii nrašomi rašyti 
Darbininko redakcijai.

meryje (lapkričio 12 d.), ra
šant apie dail. K. žoromskį, į-

Norite geros—meniškos fotografijos c r* .»
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, JVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pa n.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografi ja * 

Jums geromis sąlygomis padarys

parašvta. kad jis dėsto mena 
Jaunimo Institute, o turi būti: baldais: Salima Nuomoti

Šokiam gros JERSEY TWINS orkestras
Mokama įeinant 2 dol.

Lapkričio 11 pas preL J. 
Balkūną įvyko posėdis LB 
seimo reikalam aptarti Da
inavo JAV LB centro valdy
bos pirm. St. Barzdukas, Ka
nados LB centro valdybos 
pirm. Vyt. Meilus, organiza
cinio komiteto nariai, atski
rų komisijų pirmininkai — 
viso apie 20 asmenų.

Dail V. K. Jonynas pain
formavo apie galimybes su
rengti reprezentacinę paro
dą. Tokias patalpas parodai 
duoda Riverside muziejus 
Manhattene. Tačiau muzie
jus priima tik modernųjį me
ną ir pats dar patikrina į pa
rodą parinktus darbus. Mu
ziejuskartais gali neįsileisti _ 
realistų kūrinių. Posėdis nu
tarė įgalioti dail. C. Janušą, 
kad jis reikalą ištirtų, arba 
surastų bendras patalpas, 
kur sutilptų visi dailininkai.

J. Makauskas papasakojo, 
kas padaryta muzikos ir dai
nos vakarui surengti Al. Mi
kulskis yra susijungęs su še
šiais chorais, solistais ir sim
foniniu orkestru. Dainos ir 
muzikos vakare bus išpildy- 
tos kantatos. -

A Trečiokas, komiteto iž
dininkas, pranešė, kad šiuo 
metu turima tik 284 dol. sei
mo reikalams.

J. Aistis painformavo, kad 
jau telkiami eksponatai (kny
gos ir laikraščiai) numatytai 
spaudos parodai.

V. Vaitiekūnas pateikė sei
mo dienotvarkes metmenis: 
1. Lietuvių tautos padėtis lai
svajame pasaulyje (bus įvai
rių kraštų pranešimai, pabai
goje — bus sutraukti visi pra
nešimai į vieną); 2. Lietuvių 
tautos padėtis okupuotame 
krašte; 3. Lietuvos tarptauti
nė teisinė ir politinė padėtis; 
4. Bendruomenės uždavinių 
vykdymo perspektyvos; 5. Or
ganizaciniai klausimai

Programos metmenys pla-

Prašoma atsiliepti Elena 
sūnus

per Overseas Parcels Agency "Laima’ 
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.
10% nuolaida nuo katalogo kainu užrakusiems Kalėdinius siuntinius 

Qd š. m. lapkričio mėnesio 15 dienos.
Siunčiame maisto siuntinius ir iš Švedijos. Reikalaukite mūsų kai

noraščių! • Rašykite, skambinkite lietuviškai.

konstitucijos nuostatas ta 
prasme, kad kiekviena kraš
to taryba nusistatė atstovų 
rinkimo tvarką.

Seimui jau pagamintas tuviams.

Institute of Fine Arts. Šis In
stitutas dažnai vadinamas Ja- 
maicos Instituto vardu.

Vedė
Lapkričio 11 d. šv? Petro 

par. bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė Joseph 
Brinkmueller su Alena Gai- 
naite. Abu jaunavedžiai dirba 
Washingtc!n D. C. Jaunasis 
yra karininkas ir tarnauja as
meninėj prezidento apsaugoj.

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

met į vajų įsijungia naujos 
jėgos, šiemet komitetui va
dovauja aktorius Vitalis Žu- Po gedulingų šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pamaldų 
palaidoti: z

Jonas Banionis (lapkričio 9) 
62 m. Velionis gyveno 33 Su- 
dan St., Dorchester. Palaido
tas šv. Benedikto kapinėse.

Zigmantas Šidlauskas (lap
kričio 12) 68 m Nuliūdime 
paliko žmona. 5 dukteris ir 1 
sūnų. Palaidotas Naujos Kal
varijos kaninėse.

Morta Marčiulaitienė (lap
kričio 22 d.) 83 m. Velionė gy
veno 39 Rosewood St.. Matta- 
pan, Mass. Nuliūdime paliko 
dukteri ir sūnų. Palaidota šv.

Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas įvyks lap-z 

kričio 23, Apreiškimo par. sa
lėje. Paskaitą skaitys Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys. Dai
nuos skautų vyčių oktetas. 
Moksleivių tautinių šokių gru
pe. pašoks tautinių šokių. Po 
programos šokiam gros R. Bu
trimo orkestras. Pelnas skiria
mas karių invalidų šalpai. 
Pradžia 7 vai. vak.

Lapkričio 24, sekmadienį, 
11 vai."Apreiškimo ~par. "baž
nyčioje bus pamaldos už žuvu
sius laisvės kovotojus karius 
savanorius ir partizanus.

Lietuvos Studenty S-ga 
šaukia metinį suvažiavimą 

lapkričio 29 — gruodžio 1 dd. 
Statler viešbuty, šeštadieny 
bus didelis balius, sekmadienį 
— pamaldos Apreiškimo par. 
bažnyčioje. Suvažiavimą užda
rant paskaitą skaitys dr. A. 
Vasys. -■ •

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
Graborins-Baisamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Bn oklyn, N. Y.

Dogelienė (Dogel), 
Povilas ir Jonas ir dUktė Ele
na. Visi yra giminės kan. Po
vilo Dogelio, kilusio iš Kne- 
bionhi km.. Girkalnio parao.,

J. B. SH ALINS - 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkus v Station)

Prel. J. Balnas surengė New Yorke ir jo apylinkėse vardais. Tėvai gyvena 626 E. 
priėmimą posėdžio dalyviam. prasidėjo lapkričio 10. Kas- 6fh St 
Pasikeista kalbomis ir palin- ............................. . om bt.
keta sėkmės JAV ir Kana
dos bendruomenių pirminin
kam. /

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaktas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO.. Hartfsrd. 
Connectieut

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

Simfoninės muzikos kcineerfą.
bostoniečiai rengia 1958 m. * 

lapkričio mėn. Orkestro reika
lu kun. P. šakalys ir komp. 
Jeronimas Kačinskas lapkričio 
6 lankėsi pas Bostono univer
siteto rektorių, kuris mielai 
sutiko bendradarbiauti ir Įeis- - 
ti universiteto simfoniniam or
kestrui 
Greitu 
reikalu 
suomenės susirinkimą.

dyboms, kad susipažintų ir 
ir meno istorija) Catata Rose Galima Pamatyti šeštadieniais pridėtų savo papildymus.

ir sekmadieniais: 842 Glenmo- Svarstyta seimo atstovų 
re Avė. Telefonuoti bet kada rinkimo tvarka. Pakeistas 
VI 6-8586. laikinosios seimo rengimo

Krikštai
Lapkričio 10 d. 

parap. bažnyčioje buvo pakrik
štyti:

Gilberto Gailiaus ir Lilija- 
.... . . , .. ... . nos Romanskaitės - Gailienėsženklelio projektas. Jį supro- Būkime vienmgi. gailestm- .... Tj_urns - j vardais 

čiai išdiskutuoti. Jie bus pa- __jektavo dail. V. K. Jonynas gi ir duosnūs. Už tai Dievas E 6th
siųsti Įvairių kraštų LB vai- ir padavė vienai firmai pada- mus laimins. Kan. J. Konžio, B Mik- c ' 

ryti pavyzd} ir apskaičiuoti 
kiek toks ženklelis kaštuos.

dėsto mena (piešima, tanvbos v*6113- du ar tris kambarius.


