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AR NĖRA LAIKAS PAKEISTI MUMS 
SAVO UŽSIENIŲ POLITIKU?

Koegzistencijos šalininkai siūlo Amerikai atsisakyti ir nuo Bal
tijos valstybių aneksijos nepripažinimo

Pusiaukelėj susi
tikti nepasisekė
Jungt. Tautose vėl susikirto 

Vakarai su Sovietais dėl nusi
ginklavimo •komisijos. Sovietai 
užsispyrė, kad komisijoje vie-

Amerikos politikoje šią sa
vaitę pasteb me tris kryptis: 

stiprinti raketų programos 
vykdymą, susitarti su Nato 
sąjungininkais dėl naujos So
vietam pasipriešinimo progra- ‘ 
mos, varžytis su Sovietais dėl 
Įtakos viduriniuose rytuose 
ūkinės pagalbos siūlymais.

AMERIKA STENGIASI PASIVY Tl SU RAKETOM, ATGAUTI Į- 
TAKĄ EGIPTE, AJSTATYTI VIENYBĘ SU SĄJUNGININKAIS

rika su savo sąjungininkais 
pakėlė ska'čių iki 25. Sovietai 
pasakė, kad jeigu jų noras ne
bus patenkintas, jie komisijoje 
nedalyvaus. Lapkričio 19 dar 
prieš balsavimą Albanija pa
siute kompromisą — 32, bet 
balsavime už Vakarų siūlymą 
pasisakė 60, prieš 9. Po balsa
vimo Amerikos atstovas C.
Lodgę^jr. reiškė viltU-kad. So-—.kontinentinę balistinę jrąketą, 
v’etai paklausys daugumo bal- 
so. Sovietu - atstovas pareiškė, 
kad komisijos posėdyje neda
lyvaus.

Vakarų mėginimas susitikti 
pusiaukelyje, su nuolaidom iš 
abiejų pusių, nepasisekė. Mąs

li kva nori labiau diktuoti.

Raketa prieš 
raketas

Armtįa gali pagamnti rake
tą, kuri nušaus sovietinę tarp-

Ar šnipai perdavė 
ir raketos prieš ’ 

raketę paslaptis?
Senato vidaus saugumo ko

misija lapkričio 21 uoliai pra- • 
dėjo tyrinėti, ar sovietų šni
pai yra pranešę Maskvai apie
Amerikos "priešraketinę ra-
ketą". Apie tokią raketą, ku
ri galės sovietę reketas nu
šauti, tik pereitą savaitę pa-

Tai gali būti padaryta iki 1961

metų. Trejų metų darbas atsi- rūpins 1500 mylių skrendan- 
eitų 6—7 mįlijardus_dolerių._ y.įf-- .-s* -Gir-

Tokį planą pateikė Ameri
kos vyriausybei armijos štabo 
viršininkas gen. M. Taylor.
Raketų reikalą tiria Kongresas

Raketų gamybą jau tyrinė
ja senato komisija ir ją pra
lenkė Atstovų Rūmų komisi
ja. Kongreso ir vyriausybės 
žmonių išvados skirtingos. Ap
saugos sekretorius McElroy 
pareiškė, kad programa eina 
“pagal planą”. Atstovų Rūmų 
komis jos pirmininkas pripa
žino dideli atsilikimą. ’

Nato gaus, jei- norės
Nato konferencijai Ameri

ka paruošė planą, kaip ji gali 
aprūpinti kitus Nato narius 
raketom ir atominėm bom
bom. Pagal Dulles informaci
ją Nato nariai, kurie nori tų 
ginklų turėti, sudaro savo 
krašte raketų ir atominių bom
bų bazes; tas bazes šiuo metu 
turėtų valdyti Amerikos ka
riuomenėj kilus karui jas per
imtų valstybė, kurios žemėje 
bazė yra.

CHRISTUN PINKAI, prancū- 
skelbta Amerikos visuomenei, zo užsienio reikalo minister». 
kai armija pasisiūlė vyriausy-

čiom raketom pirmiausia An- 
gliją, paskui kitas sąjunginin
kus. Anglijai pirmos siuntos 
galės būti pasiųstos 1959.

Dėl Tuniso sutarta
Prancūzijos užsienių reika

lų Mnin. Pineau lapkričio 19 
trijų valandų pas’kalbėjime su 
valst. sekr. Dulles sutarė siek
ti, kad Amerikos ir Anglijos 

kilodami Tunisui ginklai nepa
tektų į Alžirą. Dulles pripaži
no. kad natūraliausia būtų, 
jei Tunisą ginklais aprūpintų 
pati Prancūzija. Tačiau neda
vė žodžio kad daugiau ginklų 
Amerika ir Anglija Tunisui 
nesiūs. Tik Prancūzija manan
ti. kad to nebus greitu laiku.

Lenklynes Egipte
Maskvoje Egipto karo mi- 

nisteriui lapkričio 19 buvo pa
žadėta ūk nė pagalba, kurios 
buvo prašęs Egipto Nasseris. 
Buvo pažadėta papildomi dar 
ir karinės pagalbos naujų gin
klų. Londone turima žinių, 
kad Maskva. pažadėjusi Eg:p-

Gali pristatyti tik nuo 1959 tai raketų..
Apsaugos sekretorius McEl- 

roy pareiškė, kad Amerika ap- «'•
----------------------- ------------------------ NIXONAS EINA PIRMASIS

dėmesį, _ kad sovietu Maskvos laukia vėl staigmenų 
šnipas, kuris dabar kalėjime C c
sėdi, jau 1951 kalbėjo, jog

mų kandidatų į preziuentūs 
Užsienio diplomatai Maskvo- tebevarė propagandą, kad ko- 1960 metam daugiausia balsų 

Rosenbergas buvo gavęs pla- je spėlioja, kad Maskva arti- munizmo technika pralenkė sur nko dabartinis viceprezi-
nus ginklo, kuriuo bus galima miausioj ate.ty vėl demonst- Amerikos kapitalizmo techni- ’dentas Nixonas___48%. Po jo
nušauti raketas. Senato komi- ruoš savo galybę. Gal ims kai- ką. Tik staiga lapkričio 21 bu- c;na Knowiandas _  12% ir
sija juolėsi dabar tuos kalė j i- tinti pačias Jungtines Tautas, vo pranešta, kad Sovietai rei-
muose sėdinčius šnipus ap- kad jos esąs tik Vakarų žaidi- kalauja pripažinti esamą pa-

mo įrankis. Laukiama taip dėtį Europos rytuose (re'ka-
pat, kad Sovietai mėgins dar lauja to pat, kaip ir N. Y.

JAPONŲ TEISMAS labiau artint s su “neutraliai- Times Sulzbergeris; žr. straip-
PADARČ GRAŽŲ GESTĄ siais, siūlydami jiem ūkinę pa- snį: Ar nelaikąs keisti pol ti-
Japonų teismas baigė Ame- Sa^a-- ką...),

rikos kario W. S. Girard bylą SOVIETINIS DIDŽIAUSIAS 
Girard buvo nušovęs japonę, NORAS VĖL IŠLINDO 
berenkanČią metalą šaudymo Sovietai paskutinėm dienom 
aikštėje. Teismas pripažino Gi- ___________________________

klausinėti.

toliau Stassenas — 8%. Tarp 
nepriklausomųjų balsuotojų 
betgi Nixono populiarumas 
neauga — iš 35% nukrito iki 
24%; tuo tarpu Knowlando 
populiarumas pakilo iš 9% iki 
12%, Stassenas liko abiem at
vejais su 10%.

rard kaltą ir paskyrė jam tre
jus metus, bet tik lygtinai. Kam Dievas Įdėjo į kišenę, 

neįdėjo j galvą
Amerikietis multimilijonie- 

paduota apeliacija. Patenkin- rius Eaton, pavažinėjęs po So- 
tas pats Girard, Amerikos vietas, ėmė visai kalbėti 
spauda ir valst. sekretorius Chruščiovo kalba. Jis vėl puo- 
Dulles pavadino sprendimą la- lė valst. sekr. Dulles kaip ka
bai garbingu. Bet japonų so- ro kurstytoją ir dėl komuniz*- 

sako, mo pavojaus Jungtinėm Vals- 
kad japonai peršvelniai bau- ’tybėm taip kalbėjo;
de.

Turi Girard pasilikti Japoni
joje, iki paaiškės, kad nebus

KO LAIKYSIS AMERIKA?

Valst. sekretorius Dulles 
Lapkričo 20 Chicagoje spau
dos konferencijoje kalbėjo, 
kad Amerikos politikai dabar 
esą trys keliai: derėtis su Ma
skva santykiam atleisti ir išly
ginti, eiti sau vienai, sutikti 
grėsmę bendradarbiaujant su 
laisvuoju pasauliu. Dulles pa
sisakė už trečą išeitį.

cialistiniai laikraščiai

"Vieninteliai “žmonės, ku
rie tiki, kad komunizmas gre
sia Jungt. Valstybėm, yra F. 
B. I. apmokami bernai”.

Luxembourge stiprėja 
komunistai

Vakarų politikai susirūpinę 
stebi mažos valstybės Luxem-

KIEK KAŠTAVO 
INFLIACIJA?

Valdžios pranešimu, infliaci
ja šiemet per devynis mėne
sius Amerikos vartotojam ka
štavo jau 13 milijardų.

Per trečią metų ketvirtį
vartotojai išleido 5 milijardas bourgo savivaldybių rinkimus, 
daugiau nei per antrą. Dau-- Juose komunistai gavo 6% 
giausia pakilo kainos maistui, balsų daugiau, nei tarėjo. O 
drabužiam, butui, patamavi- gyvenimo standartas Louxem- 
mam. bourge laikomas labai aukštas.

Tuo tarpu asmen nės paja
mos spalio mėn. ėmė kristi. Vėžys nuo nešvaraus oro
Per metus pajamos nukrinta Plaučių vėžį sukelia užt.erš-
apie vieną milijardą. Priežas- tas oras daugiau kaip c:gare- 

tės, — kalbėjo dr. Greenbur- 
gas New Yorko, New Jersey. 
Pennsylvanijos sveikatos ap- 

Sniegas saugos pareigūnų konfcrenci-
Minnesotoj, tVisconsine. Mi- joje. Jis aišk no, kad anglai 

chiganę ir Iowoj lapkričio 18 yra pralenkę Ameriką saugo- 
—19 prisnigo per 12—16 co- darni oro švarumą ir sveiku- 
lių. Sutrukdė judėjimą.

tis — sumažėjęs darbas la
biausiai fabrikuose.

Ar nėra laikos pakeisti mtim 
savo užsienių reikalų politiką?

—klausia C. L. Sulzberge
ris (NYT).

Sulzbergeris siūlo atsisakyti 
nuo politikos, kurią Dulles 
stengiasi grįsti moraliniu s 
principai?, ir pa įsukti į opor- 
tunistinę politiką.
Nuo pirmo ios reikią atsisa

kyti. nes pat Amerika jos ne
silaiko. “Mes pamokslininkau- 
jatoe apie demokratiją ir sy
kiu remiame diktatūras”. Ir

Amerika konkuruoja su 
Maskva

Amerika sutiko duoti Egip
tui 600,000 doL žemės ūkio 
reikalam ir atšildyti 40 mil. 
Egpto įšaldytų- pinigą Nori ' taejaimurodo’ pavyzdžius 
tais pinigais pagerinti santy- Franco. Sa’azaro. 
kius, kurie buvo sugadinti nuo 
pernai, kai Amerika atsisakė 
duoti pažadėtus pinigus už
tvankai statyti. Tada Egiptas 
ir griebėsi avantiūros Sueso 
kanalui nacionalizuoti.

Sa’azaro.
vergų savininko
Saud (Bet Tito.
Nasserio Sulzbergeris vis dėl
to lam pavvzdžiu nemnėjo’i.

Sulzbergeris sūlo onortu-
nistinę politiką, nes “politika

Batistas.
karaliaus

Gomulkos.

B

JiAUSMĖ maža po didelio trinkimo. WiUkam S. Girard už japo-
neš nušovimą gavo’fflc S metas katėjimo, bet ntm tauntnės saly-' 
giSkai atleistas.

Dabar jau Izraelį kaltina dėl karo

• Little Rock federal nė ka- 
riuomepė bus vi^ai at traukta 
nuo lapkričio 27. Bet bus pa
likta tiem 9 negriukam mo
kykloje saugoti dar 900 tauti
nės apsaugos milicijos.

Vidurinių rytų reikalu pasi
rodė nauja Sovietų propagan
da. Maskvos radijas lapKr.ėo 
20 paskelbė, kad prie Syrijos 
sienos dabar sutelkęs sa\o ka
riuomenę Izraelis, kad įvykdy
tų “Amerikos suplanuotą Syri
jos užpuolimą”. Esą vietoj 
Turkijos, dabar Amerika siun
čianti Izraelį.

Galimas daiktas, tokią pro
pagandą Sovietai sugalvojo dėl 
to, kad Turkijos 
atitraukiama nuo
nos ir permetama prie Sovie
tų sienos. Prie Syrijos Turki
ja buvo pasiuntus kariuome
nę, kai Sovietų ir Čekoslova
kijos ginklai atplaukė į Syr.ją 
ji buvo dar labiau sustiprinta.

kariuomenė 
Syrijos sic-

e Saudi Arabijos karalius
vėl pasišovė tarpininkauti tarp kai Egiptas at iuntė i Syrija
Egipto t Jordanijos. 15.000 savo kariuomenės.

yra tautas intereso reikalas”. 
Ką tokis “tautos interesas” 
reiškia, nurodo vėl pavyzdžiu 
— “Prancūzijos . krikščioniš
kiausias’ karalius kitados dė
josi su sultonu prieš popiežių.
Kai mes kovojome šalia Rusi
jos, mes ne įvarginome klau
simu apie jos dogmas”.

Sulzbergeris smerkia politi
ką, pagrįsta “klaidingom prie
laidom”, o pasisako už realis
tinę politiką. Tok os nerealis
tinės Amerikos trukdomos no-

džiu. „ ~ . 2
"Baltijos valstybės dingo 

jau prieš aštuoniolika metu, 
liet mes vis jas tebepripaž’s- 
tame. Mes ^besielgiame tain, 
Ivg Chiang Kai-shekas k'I'jėtą 
už visą Kiniją, ne už Formo-

Sulzbergerio lai’kaš vra ra
šytas iš Azijos, bet negali la 
kyti jo samprotavmu-7 lik^- 
Azijos “flu” — karšč’a'irn’’. 
Su panašiom idėjom Su’zber- 
geris rodosi N. Y. Times ja i 

1 ne nuo šandien. Jas buvo 
pristabdę? sovietų smurtas 
Vengrijoje. Jos iš naujo iškilo/ 
su sputniku ir Laika.

Sulzbergeris nėra vieninte
lis. Ne taip aiškiai, bet su pa
našiom idėjom reiškias ir W. 
Ijppmann. Su jom derins5 ir 
milijonieriaus Eaton pasiūly
tas per NYHT “susitikimas 
pusiaukelėje”, ir suorganizuo
ti skaitytojų la škai per ta pa
tį laikraštį Eaton “pusiauke
lei” paremti ir kt.

Vykdoma sąmoninga ir or
ganizuota propaganda, kuri 
turi palenkti Amerikos visuo-

nu-

LEBANONAS IMASI 
GRIEŽTŲ PRIEMONIŲ

Lebanonas lapkričio 18 
tarė įsteigti koncentracijos
stovyklą subversyviniam agen
tam. Daugiausia tokių agentų 
yra iš brovę tarp arabų, pabė- . 
gėlių iš Izraelio, Jordanijos ir 
kt. Tokių pabėgėlių Lebanone 
yra 102,000. Vyriausybė da
bar nutarė suvaržyti jų judė
jimą — persikeldami į kitą 
vietą, turi pranešti policijai. 
Iš Lebanono išvykusius pabė
gėtus nutarta atgal nepriimti.

menę, kad ji imtų galvoti taip, 
kaip šiuo metu būtų nautfinga 
Maskvai ir Amerikos milijo
nieriams:

o koegzistencija nėra bai
sus daiktas; ji reiškia: pre
kiaukime lankykimės vieni pas 
kitus, plėnim kultūrinius san
tykius;

o nesirūpinkim. kas ten bu
vo prieš dešimtį meta. pri:m- 
kim. tai kaip pykusi fakta ir 
tuo status quo plėskim toliau 
santykius;

e pasidaryk m išvadas, kad 
visi pareiškimai apie paverg
tų Lšlaisvinima yra nerealus 
dalykas ir Amerikos interesui 
nebenaudingas ir baikim su 
su tom įstaigom, kurios re’Š- 
kia nepripažinimą ir kovą su 
okupacija.

Aukso kanalą Amerika atidarė Baltijos kraštų žmogui ir 
Amerikos vyriausybė prade- visiem pavergtiem tenka pasi

jo mokėti Izraeliui Kongreso daryti išvadas, kad kalbos 
priimta kultūrine pagalba — aPie derybas sudaryti “neu- 
3.5 mii. dol. traląją juostą” vra tik grą

žos formos ieškojimas esamai

GRCHRMAN TBAVKCVRII, • ėjmlam ii Mentreelle I Boutoua. nokta nuo bėgta (Medford,

o Egiptas ir Syrija svarsto padėčiai pridengti. Sulzberge- 
tų dviejų valstybių federaci
jos galimybės.

o Komunistinė Kinija esan
ti pasiryžusi pripažinti Chiang 
Kai-sheką Formozos valdyto
ju. Tuo ji norinti palengvinti 
Amerikai pripažinti dvi Kini- 
jas, taigi pripažinti ir kom. 
Kiniją.

rio siūlymas tai pasako nedvi
prasmiškai.

Tie balsai Amerikos politi
kų tame yra labai sustinrėie.

J. Alton nuotaikas Ameri
koje ir Vikarų Rytu santy
kius yra palyginęs su Angli
jos nuotaikom prieš Muenche- 
no konferenciją.

LAISVOJI EUROPA 
SIAURINAMA

Laisvosios Europon biudžetą 
siaurinant apkarpytos sumos 
ir tautiniam komitetam. Ap
karpytos sumos leidiniam ir 
bendradarbiam išlaikyt. L L. 
Komitete taip pat numatyti tik 
šeši atlyginami nariai vietoj 
ligšiol astuonių.

Kad Amerika pasitrauktų 
— nenori ’ %

Europoje tarp politiku su
stiprėjo noras, kad Amerikos 
kariuomenė iš Europos bazių 
nepasitrauktų, — rašo M. H g- 
gins. Sputn kas juos įtikinęs, 

tieji buvo nukreipti į kitus kad pavojus Europa! padidė
ję

e Sovietų spauda jau puo
la ir Rųoseveltienę, kam ji pa
sakiusi. kad Sovietuose nema
tė linksmo veido nei gražiai 
apsitaisiusių žmonių.

• Australijoje gyventojų 
skaičius pakilo iki 10 mil.

• Lenkija nuo liepos gavo 
Amerikos 280.000 tonų 

kviečių.

Miglos
New Y’orke lapkričo 19 

miglos sutrukdė oro susisieki
mą 7 valandas. Kel'asdešimt 
lėktuvų nepakilo ar atvykstan-

Jgf

mą. aerodromus.
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Lietuvos rašytojai mokomi Nikitos

LSSR)

Galima siųsti tik NAUJUS daiktus
Siuntiniai pristatomi asmeniškai, paštu, arba kitais klijentui patogiais būdais. Siunti-

"X.

MŪSŲ FIRMA GAVO Iš “INTOURIST* MASKVOJE OFICIALU

oficialiai bene šoferis, atvi

gėrimo, kuriame buvo likę

Kaltinimas didėlis. Kad jis 
nebūtų suprastas tik kaip 
propaganda, ar ne sveikiau 
būtų tarti konkrečiau: .kas, 
kam ir ką atėmė.

sais galimais būdais ieškoti 
kaltininkų nubaudimo”. Nors 
žodžiais nepasakyta,' bet tai 
turėtų reikšti, kad paliestasis 
asmuo už šmeižimą kreipia
si į teismą, prieš Naujienų 
redaktorių ir jo bendradarbį.

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

nei“. Zubilinas kalbėjo apie 
Morozą kaip vieną iš darbš
čiausių ir ištikimiausių agen-

Jack SaMe teisme iškilo ne 
jo vieno paslaptys. Jo pasako
jimuose buvo priminta eilė 
kitų vardų Jų daugumas gir
dėti* ir matyti spaudoje. Vie
ni jų jau negyvi, kiti sėdi 
kalėjimuose, treti dingo ana
pus uždangos.'Iš S. pasako
jimo betgi matyti, kad 
visi jie buvo jsipynę į tą pa
tį ratą, kurio centre buvo 
draugas Vasilij Michailovič 
Zubilin.

mė tas paslaptis. Diplomati
niam pakete Zubilinas jas iš
vežė į Maskvą. Tai buvo 1944 
rugpiūčio 27.

Bieliauskas toliau kaltina 
jaunosios kartos rašytojus, 
kad jie įpratę prie tarybinio 
gyvenimo patogumų ir neži
no. kas yra “darbo nuospau-

buvo gana patogu, čia gali
ma buvo priimti tarnautojais 
sovietinius šnipus ir juos 
siuntinėti tariamai parduo
tuvės reikalais, čia galima 
buvo ir šnipam susitikinėti 
nesukeliant jokio įtarimo.

1947 S- gavo Amerikos pi
lietybę. Jis galėjo ztada drą
siau judėti, nesukeldamas 
įtarimo. Jis gavo įsąkymą at
vykti į Maskvą Pro Paryžių, 
kur jis gavo dokumentus, 
kad jis yra sovietų armijos 
pulkininkas Dorov, -Sable nu
vyko į Čekoslovakiją ir Mask
vą. Ten po vieno nugėrįmo. 
kuriame buvo ir Sable bo
sas Zubilin, atvykęs iš Wa- 
shingtono, nuotaika buvo 
tokia, kad patį Zubiliną te
ko guldyti į lovą — tiek bu
vo nusilesęs. Prie tolimesnio

slaptažodį gavo Sable iš Zu
bilino, kad prisistatytų Alfre
dui, kuris gyveno New Yor- 
ke. Kai tik Sable įžengė į 
Sternų namus ir pasakė, kad 
jis Šamas, Šteino žmona pri
puolusi jį išbučiavo, ten jis 
buvo priimtas kaip savas

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
Mvholesaie) kainomis.

kaip pasijunta tie. kurie teisė 
Dėl knygo-; kilo susijaudini
mas ir polemika.

Vėliau jos avantiūra nuk
rypo į... Hitlerį. Ji buvo įsiti
kinusi, kad savo šarmu ji ga
linti “paimti” kiekvieną vy
rą. Norėjo tai padaryti ir su 
Hitleriu. Bet. Hitleris pakal
bėjęs . su ja, pabučiavęs jai 
ranką ir nuėjęs toliau. Ji da
bar uoliai dirbo Sovietam, 
įkinkydama tam savo vyro 
Sterno kapitalus ir jį patį.

ji dar 1930 buvo įsimylėjusi 
Sovietų atstovybės Berlyne 
pareigūną. Pašėlusiai įsimy
lėjusi. Paskiau paaiškėjo, kad 
tai buvo NKVD agentas. Jo 
prašoma ji vogė iš savo tė
vo Dodd, Amerikos atstovo 
Berlyne, slaptus popelius ir 
perdarinė jo anam sovietų

Bieliauskas, Chruščiovo nurodymais rašy
tojam Maskvoje.

Alfred K. Stori, Amerikos 
biznierius ir muitikniliome- 
rius.

Zubiliną patvarkymu, Stem 
įsteigė New Yorke Rockefieller 
Centre rūmuose muzikos reik
menų parduotuvės skyrių. 
Stem buvo padarytas ir Mo- 
roz vadovaujamos Hollyvroo- 
de • parduotuvės vicedirekto
rium. Muzikos parduotuvė

Drauge spalio 23 Algiman
tas parėmė T. žiburiuose pa
reikštą siūlymą “dabartiniam 
LTSR tvarkytojam pasikvies
ti pasisvečiuoti ir vietoje su 
padėtim susipažinti... kultū
rininkų, šviesuolių, mokslo ir

Davė Zubilinas telefono nu
merį ir kito savo bendradar
bio. Galima įsivaizduoti Sab
le nustebimą, kai išgirdo, kad 

žf- tas sovietų Ttendradarb& ^ra -žmogus. Per.ilga Sable su 
Sternais susidraugavo. Per 
ilga Sable pamatė, kad mul
timilijonierius Stem buvo vi
siškoje savo žmonos Marthos, 
jau nebe pirmos, įtakoje. O 
ji buvo avantiūristė, ekscent
rike, rašytoja, kuri savo avan
tiūrom medžiagos rado tar
nyboje komunizmui ir So
vietam.

Prie “martini” ji išsipasa-

kiu būdu: “iš jos paimti per
pus suskaldyti, nebaigti ar 
kitaip žalojami sakiniai ir 
darytos visiškai priešingos iš
vados. negu jos yra toje kny
goje".

Dirva praneša, kad “Dir
vos redaktorius yra privers
tas su dokumentine medžia
ga apie tai painformuoti vi
sus reikalingas įstaigas ir vi-

vyrais. perduodamas 
niai tų vyrų darbus.

Dar prieš išvykdamas į Ru
siją su atomo paslaptim, Zu
bilinas pasikvietė Sable į vie
ną New Yorko restoraną. Tai 
buvo 1944 kovo mėn. Po vie
no antro “martini”.
Zubilinas kalbėjo apie mu
zikos reikmenų parduotuvę 
Hollywoode, kuri užmaskuo- 
ja sovietinių agentų veiklą ____  _______ r_________ ___ _________

patyrė S.tik- pas- pantaotuvės priekyje sio-_. pridengti- šnipinėjimo lizdui „kojo.Sable, kaip
• kiau, kai pakliuvo vėl į Mask- . ... ■

“Tiesoje'
vienas jaunųjų rašytojų, prie-
kaištauja lietuviam rašyto- KURIA LINKME VYKDO- 
jam, kad jie sąmoningai ven- MAS LIETUVOJE MOKSLAS

niai supakuojami ir išsiunčiami per 48 valandas. Siuntėjas tuojau gauna pranešimą. 
Užmiesčio klijentai gali būti tikri greitu mūsų dėmesiu. Gavę siuntinį, siunčiame tuoj 
pat paštu smulkų gautų daiktų pakvitavimą.

Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

B. AdelsteinĄ S New Yorko 
prisipažįsta. kad transporto 
unijoje palaikė ryšius su nusi
kaltėliai.

u1į,,į------ . į,.į fa.ra*,, -'V

KEISTYBIŲ RATAS, KURIAME SVETIMOS VALSTYBĖS ATSTOVAS ORGANIZUOJA 
ŠNIPUS. MPZIKAS ŠNIPINĖJA IR VIENIEM IR KITIEM. AMERIKOS MILIJONIERIUS 
KLOJA PINIGUS KOMUNISTŲ PROPAGANDAI. JO ŽMONA REIŠKIA M4L£ ENKA
VEDISTUI IR HITLERIUI IR VAGIA IŠ TĖVO DOKUMENTUS

vi direktorius Beris Moroz. ■
Tai kompozitorius, šim

tam filmų gaminęs muziką, 
tai muzikos direktorius Holly- 
woode. Populiarus tarp artis
tų. Bet jis kilęs iš Rusijos. 
Jis lankęsis savietinėje Rusi
joje pas gimines. • Tada jis 
pasižadėjo dirbti savo “tėvy- “Aš esu Šamas’

kale tai gali būti laikoma 
tik žemiausios rūšies nusikal
timu... Ten šitokie bendram 
reikalui kenksmingi veiksmai 
reikštų tos grupės savižudy-

Zubilinas tai pats šnipų 
centras. Jis supažindino Sab- 

trečiasis Sovietų atstovybės ; le į. totaįs žymiais tinklo 
'šekreroriusSlaptai jis buvo 

šefas visų sovietinių agentų, 
veikiančių už Rusijos ribų. 
Trumpas, drūtas, akiniuotas 
vyras. Su akiplėšišku žvilgs
niu ir kiaura gerkle, kurios 
negalėjo niekad pripilti nei 
vodka nei konjakas. Girtavi
mas baisus daiktas agentui. 
Tačiau Zubilino girtavimas 
buvo toleruojamas, nes jis tu
rėjo didelių nuopelnų Sovie-

Vilnonės Medžiagos Lietuvon 
Pradžiuginkite save gimines ir artimuosiua 

IJETCViMB, LATVMMB, EBTMOJE, GVDIKME. 
tTOlAIMME Bt OMABPAOO BUKUME!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėn*, apęiaustani
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ; U ritinių ir atlaikas pačiom prietnamlansioEn kainom 
vtaun mieste jutas sifflo 3 stambios krautuvas •

118-125-130 ORCHARD ST-, 
cor. Delancey, NYC. 5-4525

S. Beek<*nsteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiSkai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:36 VAKARO 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

jau tik Sable ir “Aleksiej”.
Zubilino intymus draugas.

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPĖČIAU NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS I LIETUVĄ

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

Telef. AL 4-8319

Mūsų klijentų patogumui, parduodame įvairias medžiagas, odos daiktus, batus ir pus
bačius, laikrodžius ir laikrodėlius, vaikų drabužius, nosines, šalikus ir kitokius aukštos 
kokybės daiktus prieinamomis kainomis. Turime pilną rinkinį vaistų. Siunčiame siu
vamas mašinas, rašomąsias mašinėles, mechaniškus ir techniškus instrumentus, taip

spausdino Jono Leono sraips- 
nį apie Dirvos redaktorių Ba
lį Gaidžiūną. Straipsnio po
būdį rodė pats jo vardas: 

„ . “Dirvos redaktorius agrono-meno atstovų” — supranta- „•• mas Balvs Gaidžiunas talkinta, is laisvojo pasaulio, is w

Socialinės re- 
ikispalinėj 

lietuvių literatūroj; A. Vyš
niauskaitė — Kolūkiečių kul
tūrinio lygio pakilimas;. V. 
Mališauskas ir A. Povyliūnas 
— Materialinės techninės 
bazės įgyvendinimas žemės 
ūky; K. Ulvydas — Lietuvių 
literatūrinės kalbos leksikos 

ant Hana praturtėjimas, J. Lankutis —
Socialistinio režimo estetika 

imu B Visuomenes ir nenori taytrtną literatūroj; P Ku- 
Hkauskas — Archeologijos 

Bieliauskas pateko. kad mokslo išsivystymas Lietuvo- 
rašinį parašęs, rasteUMb Ja,

zjos buv. min. pirm. La valiui, . - • .....
kurį 1944 prancūzai už “išda- turet« būt' fiobal,n?. gia kurti aktualiom temom. Mokslų akademijos JubUė- 
vima" nubaudė mirtimi Ne- Unl,a- nebllvlmas • Girdi, gerai, kad kai kurie jinej sesijoje Vilniuje spalio

Retai vartojama lazda na® rašytojai rašo praeities te- 22 buvo skaitomos tokios pas- 
gangsterių mom. Bet Uoga, kad tokiom kaitos, kurios išduoda dabar-

Naujienos per keturis nr. temom bando rašyti tie, ku- tinio mokslo Liętuvoje linkmę,
rie yra jau subrendę tarybi- J. Jurginis — Socialiniai —

j niajs metais. Argi gali gerai politiniai santykiai Lietuvo-
aprašyti buržuazinės santvar- je 1918 m.. A. Grigalaitė —
kos blogybes, kas jų pats ne- Socialiniai 
pažino? — klausia Bieliaus- ^pertvarkymai Lietuvoje 1918- 
kas. Esą galima -tai leisti J. 19 m.; P. Dičius — Revoliu- 

' Baltušiu!. I. Simonaitytei, cinis žemes santykių pertvar-
kurie patys yra pergyvenę tą kymas Lietuvoj 1940-41 m.; 
laikotarpį. Bet jauniesiem B. Pronckus 
Bieliauskas pataria domėtis voliucijos idėjos 

jMkJ dabartim. “Mūsų jaunieji ra-
šytojai betgi nedrįsta nau- 
iUjų tomų užkabinti”.

Prancūzijoje paskelbtas trim 
tomais Prancūzijos gyvenimas 
vokiečių okupacijoje. Knygose 
surinkti faktai ir dokumentai 
esą, palankūs to meto Prancū-

SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES NUSIŲSDAMI DOVANŲ SIUNTINI ŠVENTĖM!

AR NE SVEIKIAU BŪTŲ 
iLlLB£ll KONKREČIAI?
T. Žiburių vedamajame, 

vardu “Politika”, lapkričio 
Dirvoj lapkričio 14 dėl to 7 rašoma:

Naujienų kaltinimo yra pas- liais patriotais besigarsinan- 
kelbta, kad Naujienos medžią- tieji trynė rankas, kai pasi- 
gą savo rašiniui yra ėmusios sekė atimti svetimųjų šalti- 
iš B. Gaidžiūno knygos “Vie- nių teiktą paramą kai ku
rjeri metai ir viena savaitė”, riom lietuviškom įstaigom... 
Bet esą medžiaga paimta to- Bendrame laisvės kovos rei-

DĖL NETOLIMOS PRAEITIES 
IR PRANCŪZAI NESUTARIA

Dėl Stemo kapitalo kilo ne
susipratimas tarp Stemo ir 
Morozo. Stemas buvo finan- 
savęs Morozo muzikos reik
menų parduotuvę. Davęs 130, 
000 dol. Moroz nenorėjo grą
žinti. Reikalą sutvarkyti bu
vo pavesta Sable.

Ginče dėl pinigų Martha 
Stem pirmoji metė piktą įta
rimą, kad
Moroz nėra ištikimai Mask
vai. Tai pranešė ji Sovietų 
pareigūnui. Įtarė, kad jis yra 
FBI prisidengęs agentas^ 
Maskva stebėjo. Kai Moroz 
staiga pinigus Stemui grą
žino, Maskvos įtarimas taip 
pat »sustiprėjo — vadinas, jei 
grąžino pinigus, tai Moroz 
gavo įsakymą neišsijungti iš 
agentų tinklo.

Marthos intuicija pataikė 
teisingai. Moroz buvo Mask
vai nurašytas kaip ir FBI, 
nes buvo iššifruotas. Bet-bu
vo nulemtas ir Sternų veiki
mas. Jie pasiskubino dingti iš 
Amerikos už geležinės uždan
gos, atsisakydami Amerikos 
pilietybės.

rūmas padidėjo ir Jježuviai 4^.35 Autorius sako, kad ninkav° boBerikam atimine- 
atsUeido - Aleksieji kaip di- tei wt -uetuvio koegzis- iant LietuTOS ūkininkų ze- 
delę paslaptį išdavė, jog Ztf- tencija uetuviu”. mes
bumas esąs nepaprastas vy- , tel kitame 
rąs. Nors jis tik treciasis sek lapkričio 11 J. Navakas atsi- 
retorius, bet jis turi didžių IiepS neigiamai. Girdi, tai 
nuopelnų tėvynei “būtų tikrai perdrąsus ir per-
jis atgabenęs išvogtas Ameri- 3^^ 
kos atomines paslaptis į Mas- Mums r6doS| nevi£toj 
hvą' pats toks siūlymas spaudoje.

Tai padarė ne vienas Zubu- Juo nėra siūloma tik “lietu- 
linas. Visas bendradarbių ra- vio koegzistencija su lietu- 
tas. Jų pradžioje buvo Klaus viu". Su pavergtu lietuviu iš 
Fuchs. atomo specialistas, laisvojo pasaulio gali kiek- 
dirbęs Amerikoje. Jis davė vienas mėginti palaikyti “ko- 
pagrindines žinias Amerikos egzistenciją”, siųsdamas siun- 
chemikui Kairy Gold iš Phi- tinukus ir pan. priemonėm, 
ladelphijos. GokL kuris dir- Bet kada siūlomas! į santy- 
bo paskui Juliui Rosenber- kius su “LTSR tvarkytojais”, 
gui, gautas iš Fuchso žinias tai jau siūlomas! ne į koeg- 
perdavė Anatolijui Jakovlevui, zistenciją su pavergtais lie- 
Pastarasis buvo Zubilino ži- tuviais, bet su okupanto pa- 
nioje. Iš io Zubilinas ir pere- reigūnais. Tai jau siūlymasis icthvac 

----------------------------------------- į koegzistenciją su Maskva. 15 
Kai šitaip mūsų laikraš

čiuose siūlomasi, praranda
ma moralinė teisė piktintis, 
kad svetimieji šliaužte į ko
egzistenciją šliaužia.

Tokio svarstymo laikrašty
je priežastis, anot T. Žiburių, 
gali būti nebent tik “aiškios 
vieningos sampratos, kokia
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Ar esama vieningo JAV organo?
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Priminęs Alto ir velionies 
ministerio P. Žadeikio ben
dradarbiavimą, J. Rajeckas 
kalbėjo toliau:

y”' Man, kaip žinote, teko per
imti ‘ ministerio žadeikio atsa
komybę ir jo naštą. Ji didelė

TAIP UŽKLAUSTAS VIEKO PAREIGŪNO, AŠ SU PASIDI
DŽIAVIMU GALĖJAU NURODYTI ALTO PAVYZDĮ.

Kalbėjo Lietuvos atstovas J. Ra jeckas Alto konferencijoje Was 
hingtono lapkričio 15.
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‘Paskutinis rusas, kuris valde Rusiją"
Rusų ,revpliucijos 40 metų ka vadinti rusų ir Rusijos, 

--^4>roga televizijos programoje tai kas gi yra tie komunis-

metu. Išvengti tos atsakomy
bės man buvo neįmanoma. To
kioj padėtyj moraTnė Alto ir 
kiekvieno ve’ksnio parama yra 
didelis, dalykas. Jūs ją besąly
giškai teikėte mano pirmtąkū- 
nui. Neabejoju, Jūs ir man jos Aš džiaugiuosi, kad Taryba 
neatsakysite. Bendradarbiavi- vieningas veiksnys. Vieno pa- 
mas — Lietuvos vadavimo by- reigūno neseniai užklaustas, 
los pasisekimo'laidas. ar esama vieningo Amerikos

reiškė pastaruoju metu Pran
cūzijos vyriausyoės krizės me
tu. Tat, nesek me jais. ,
APIE VIENYBE LIETUVOS 

VADAVIMO DARBE
Vienybė vienybei nelygi.Esa-

kartą patekusi į Congressional 
Record leidinį, šiandien, dau
giausia Alto ir Jos ambasado
rės M. Kižytės pastangų dėka, 
per šimtą pareiškimų bei kal
bų kasmet tame leidinyje Va
sario 16 zproga telpa. ♦. ma jos laipsnių. Antai, J. T

APIE VIENYBŲĘ ALTE visumos susirinkime ir Saugu
mo Taryboj, buvo laikas po 
karo, kada stengtasi reikšti 
jos narių vieningumą, jų pa
žiūru sutapimą. "V-ename tok~ų

-buvo pristatytas žiūrovams 
Aleksandras ’ Feodorovič i u s 
Kerenskis, jau 76 metų, gy
venas dabar JAV. Nuvertus 
carą (1917 III .16), jis buvo 
Durnos (parlamento) suda
rytoje vyriausybėje teisingu
mo, paskui ir karo ministe- 
ris. vienintelis socialistas (re- 
voliucininkas) visame kabine
te. Bolševikam pirmąjį kar
tą nepavykus laikinosios vy
riausybės nuversti (1917 VII 
16), betL ministeriui pirminin- 

' kui Lvovuipasitraukus, Ke
renskis tapo ir ministeriu pir
mininku. Jis sulaikė įsaky
mą bolševikus areštuoti (Le
ninas buvo net pasislėpęs), 
palaikęs juos “parlamentarine 
opozicija”. Iš dalies tai buvo 
tiesa: bolševikai sudarė ru
sų socialdemokratų .partijos 
atitrukusį radikalų sparną. 
Bolševikų (komunistų) parti
ja pasivadino tiktai nuvertę 
Kerenskio vyriausybę. Nuo 
tos dienos, kai Kerenskis pa
bėgo iš žiemos rūmų Petra
pilyje. juos apsupus bolševi-

sukdamas: “Jei tamsta pats 
negali rasti atsakymo, tai 
esate vienas iš menkiausiai 
apsišvietusių žmonių”. Kai 
Kerenskis tokiu užgaulumu 
sutiko spaudos atstovus (Meet 
the Press), tema tuojau bu
vo pakeista.

APIE ALTO VEIKIMĄ 
LIETUVOS REIKALAM

Tautos tapdymas su reži
mu yra jautrus klausimas. 
Negalima teigti, kad visi 
rusai yra bolševikai, o ita
lai — fašistai, vokiečiai — 
naciai. Tačiau neteisinga bū
tų sakyti, kad tos tautos 
nieko bendro neturėjo ir ne
turi su diktatūriniais reži
mais. Jie tose tautose atsira
do. jose valdė ir už valdančios 
partijos pečių turėjo plates
nius visuomenės sluoksnius.

Bolševikai rusų tautoje tu
ri pačią stipriausią atramą. 
Jų daugiausia yra komunis
tų ir vadovų net ir nebe ru
sų komunistų partijose. So
vietų Sąjungoje rusifikacija 
labai stipri. Bolševikinis im- 

kų atsivestiem Kronštato jū- penalizmas atitinka rusų tau
rininkam (1917 XI 6), jisai ^os suirimam carų laikais, 
laiko, kad esąs “paskutinis Tiesa, patys rusai bolševi- 
rusas, kuris valdė Rusiją”, kų prievartaujami, bet toji 
Taip ir prisistatė televizijos vergija ir genocidas vykdo- 
programoje. mi savųjų rankom. Kerens-

Altas turi impozantišką dar
bų Lietuvai nuopelną. Jo vei
kla prasidėjo, * galima sakyti, 
su pirmuoju žygiu į Baltuosius 
Rūmus, kai vykote pas prezi
dentą Rooseveltą išgirsti gar
sų ir džiugų pareiškimą, kad 
Lietuva tebėra gyva ir vėl bis 
laisva. Tas nusistatymas po 
Tarybos pakartotinų žygių bu
vo patvirtintas ir kitų šios ša
lies valstybės prezidentų.

Jei šiandieną, po tiekos me
tų, JA Valstybių vyriausybė 
nepripažįsta Sovietų okupaci
jos ir jos padarinių; jei jos 
aukšti • pareigūnai pakartoti
nai gausia s atvejais, šiandie
ną imtinai, tą pabrėžia; jei 
Lietuvos Pasiuntinybė šioje 
šalyje pilnai tebeveikia, tai 
pirmiausia šios šalies k Ina- 
dvasių principų ir nuoširdaus 
JAV skriaudžiamai 
prieteEngunio dėka, 
tauta paliks aniž:na;
už taip kilnų JAV jos atžvil
giu gestą ir moralinę jai para
mą pačiu sunkiausiu jos isto
rijoj metu.

Aš suminėjau

aš su pasididžiavimu galėjau bes sekretorius Byrnes bandęs 
nurodyti į Alto pavyzdį. Aš aiškinti I----------- ------------
jausčiausi'termingas, jei toji 
vienybė ir toliau būtų išlaiko
ma, ugdoma ir plečiama. _ _ . .

Ateinanc ais metais mes mi- nueiti į Baltuos us Rūmus, pa
nėšime Vinco Kudirkos gimi
mo šimtmetinę sukaktį. Tinka
miau to didžiojo patrioto ir 
pasišventėlio lietuvio atsimini
mą pagerbti neįstengtume, 
kaip darbu Įrodą. kad “Val
dan tos Lietuvos — vienybė 
težydi”.

Aš neužtikau nei vieno žmo
gaus, lietuvio ir nelietuvio, 
kuris nebūtų angailestaves 
vienybės trūkumą, kokis pasi-

aiškinti Molotovui Amerikos 
“way of lite”. Byrnes tvirtinęs, 
kad J. Valstybėse bet kas ir 
bet kurios šalies pilietis galis

spausti prezidentui ranką, o 
išeidamas jį keikti, ir nieko 
jam už tai neatsitiksią. Molo
tovas tuoj aus atšovęs, kad ir 
pas juos panašiai esą. Sovie
tuose irgi bet kas galįs nueiti 
į Kremlių, paspausti Stalinui 
ranką ir išeidamas keikti Ame
rikos prezidentą. Kalbėdamas 
apie lietuvių vienybę, ne tok a 
aš turiu mintyje.

šiandieną Lietuves vadavL

kis nėra paskutinis rusas,

Lietuvai
Lietuviu ..
d'kn"a

Amerikos
prietelingumą L etuvai ir le- 

kuris valdė Rusiją. Jis tėra tuvių tautai. Tam prietelingu-
Televizijoje Kerenskiui pa- paskutinis, kuris savo men- mui ugdyti bei kultyvuoti di-

sirodžius, Amerikos žumalis- ku apsišvietimu (orientacija) dele dalimi, be abejo, prisidė
tai apipylė jį klausimais. Apie ir prastu valdymu padėjo bol- fa Amerikos lietuviai bendra: 
bolševikus išsitarus, kad tai šėrikam įsigalėti, dar pulda- jr A. L. Taryba ypatingai. Jos
yra “rusai žmogžudžiai”, “ru- mas kitas tautas: “Suomiai įnašas Lietuvos vadavimo c’ar-
sai agresoriai”, Kerenskis, tegul nemano, — kalbėjo jis ko i- 
pabrėždavo, kad tai ne rusai, 1917, - kad rusų demokra-
o komunistai, su kuriais ru- tija... neturi pakankamai jė- Šaunios ir tradicinės gaujų 

patrankų priversti senatorių bei kongresmanų sa
komos kalbės Vasario 16 d.

‘Ar komuniz- siskirti nuo Rusijos”. Bergž- proga. Kapitelyje. Kadaise dr
mas ne rusų tautoje įsigalė- džios jo pastangos dabar nuo šliupas su pas didžiavimu pri-
jo? Ar ne Rusijoje ir dabar rusų visai atskirti bolševiki- simindavo, kaip nepaprastą ir

išimtinį dalyką, kad jo kalba

sų tauta nieko bendro netu- gos ir
rinti. Vienas žurnalistas ta- suomius ir kitas tautas ne-
da paklausė:

jų būstinė? Jei tai nepritin- nj režimą.

rimo darbe vartotina ne Babe
lio bokšto statybininkų kalba. 
Reikalinga kalba, kurią mes 
išmokėme Lietuvos istor jos 
raidoje, kuri mums skiepyta 
Lietuvos nepriklausomybės lai- i 
kotarpyje t. y. vienybės kal
ba.

Dideliai vertindamas veiks
nių vienybę ir jos svarbą lie
tuvių tautai, aš norėčiau šia i 
proga Jums priminti, gal ir 
savaime suprantamą dalyką, 
kad vienybę aš irgi nusistatęs 
savo pareigose praktikuoti.

Aš nemanau vadovautis jo
kiu sroviškumu, jokiu partin- 
gumu. Manoji organizacija Lie- 
tuva vadinasi,tos organizacijos 
nariai — visi goros valios lie
tuviai.

Minist. Juozas Rajeckas

venimui, tuo pat metu impe
rialistinis komunizmas už
smaugė visos eilės senų tautų 
nepriklausomybę. Kas paliko 
iš komunistų kadaise. prokla
muotos tautų apsisprendimo 
teisės? Grynas pasityčioj’mas.

Komunistų partija, kuri pre
tendavo būti nuskriaustųjų 
partija, anot Jean Paul Sartre, 
šiandien virto “žmogžudžių 
partija”. Mes gi, iš kartaus 
prityrimo, žinome — ji kartu 
yra ir genocidinė partija.

Tokios padėties akivaizdoje, 
laisvasis pasaulis

APIE TARPTAUTINĘ 
PADĖTĮ

Priminė kalbėtojas tarptau
tines sąlygas, - kuriose tenka 
Altui ir kit’em veiksniam dirb
ti. Esą Sovietų paskutiniai 
veiksmai išblaškę iliuzijas, 
kad sovietai nori nusiginkla- Jis suglaudžiasavo 
rimo, ir t kro sugyvenimo. 
Stiprėja laisvajame pasauly į- 
sitikinimas, kad “kai tautų at
gimimo pavasaris eina Azijos 
ir Afrikos kontinentais, kai 
apie 20 naujų tautų po karo 
pr sikėlė nepriklausomam gy-

subruzdo, 
į gretas. 

Tai, reikia tikėtis, turės išga
ningų laisvajam pasauliui ir 
Lietuvai pasėkų. Suglauskime 
ir mes savąsias gretas. Duok, 
Dieve, tai įgyvendinti bent 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 
Kudirkos jubilėjiniais metais.

shinstone.

Iš Alto suvažiavimo Washingtone
Darbininke lapkr. 19 apie 

. Alto suvažiavimą buvo duota 
žinių, gautų iš pačių dalyvių. 
Laikraštį atspaudus, gautas 
ir Alto Vykdomo Komiteto 
telegraminis pranešimas, to
kio turinio:

“Lapkričio 15-16 įvyko Wa- 
shingtone metinis Alto suva
žiavimas, kuriame dalyvavo departamento pasekretorium, 
apie 30 Tarybos narių bei pa- Ed- L- Feefs’ Europos 
vaduotojų ir kitų laisvinimo skyriaus viršininku, šen. Mc- 
veiksnių pakviesti atstovai.

rinko tą patį Alto Vykdomą
jį Komitetą: pirm. K. Šimu
tį, vicepirm. adv. A. Olį, sekr. 
dr. P. Grigaitį ir ižd. M. Vai- 
dylą. Visi suvažiavimo daly
viai turėjo nepaprastą progą 
asmeniškai susitikti su aukš
tais valdžios žmonėmis, — 
Loy W. Henderson, valstybės

Suvažiavimas praėjo labai ge-
Nemara, — apsikeisti su jais
mintimis Lietuvos išlaisvini- 

roje ir darbingoje nuotaiko- mo klausimais ir išgirsti ju 
je. Buvo išklausyti, išsamiai 
išdiskutuoti ir vienbalsiai pri
imti Alto Vykdomojo Komi
teto narių. Informacijos Cen
tro direktorės ir iždo globė
jų pranešimai. Suvažiavimas 
nutarė raginti visuomenę iš
kilmingai paminėti Vasario 
šešioliktosios 40 metų sukak
tį ir gausiai dalyvauti Ameri
kos lietuvių kongrese atei
nantį birželio mėn. Bostone. 
Suvažiavimas vienbalsiai per-

pareiškimus, kad JAV tebesi
laiko savo nusistatymo nepri
pažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aneksijos".

paminėti Chicagoje sudary
tas platus komitetas. Pagrin
dinėse iškilmėse dalvauti pa
sižadėjo kardinolas Stritch.

Mergaite rausvam drabužėly
L. KORMČlJ

pradėjo sklaidyti prirašytus 
savo veikalo lapus.

— Bet mamą aplankysite, 
profesoriau. Labai prašau. Be 
jūsų pagalbos ji mirs.

Mažoji prašytoja kalbėjo 
tvirtai ir įtikinamai.

Kredigas susiraukė ir ats:-
Pro duris, vos pravertas, į 

kabinetą įslinko mergaitė. 
Rausva dėmele ryškėjo jos ma
žutis pavidalas tamsių ąžuoli
nių durų fo®e. Nugalėjusi ne- 
ryžtumą, žengė artyn.

Kredigas nepatenkintas pa, 
dėjo plunksną. Tokiu metu jo 
niekas nelaukė. Niūriai pažiū
rėjo į prirašytų lapų pluoštą— 
savo naują mokslni darbą 
apie medžiaginę sielos esme, 
ir tik tada atsigrįžo į mergai
te-

Ji buvo viena, be vyre mių- 
jų — ir tas kiek nustebino 
medicinos profesorių. Atidžiau 
pažvelgė i išblyškusi, tarsi 
vašk ni veidelį, ir jam pasivai
deno kažkas pažįstamo.

Profesorius suraukė kaktą, 
stengdamasis prisiminti, kada 
ir kur buvo matės ta merea’- 
te. bet ji nedavė jam laiko 
galvoti.

— Dėl Dievo, profesoriau, 
aolankykite mano sergančia 
motina. Be jū-u pagalbos ji 
mirs. Pasigailėkite.

Ji supynė savo plonus pirš

telius, bet balse nebuvo jausti 
maldavimo. Tik didelės tam. 
šiai rudos akys žvelgė skaus
mu ir prašymu.

— Pasigailėkite!
Profesorius .nustebusiu žvilg

sniu apmetė mergaitę.
— Iš kur tu, vaike? — pa

klausė jausdamas iki šiol ne
žinomą jam, kę stą sumišimą.

— Mamos adresas: žaliosios 
Brolijos gatvė, Nr. 17, butas 
4, — pasakė aiškiai tardama 
kiekvieną žodį, lyg būtų išmo
kusi.

Mergaitės maldaująs žvilgs^ 
nis visą laiką- buvo įbestas į 
profesorių. Kredigas negalėjo 
suprasti, kodėf; jam atlaikyti 
merga tės žviįsnį buvo taip 
sunku.

— Pastaruoju metu niekur 
nevažinėju. mergaite, — atsa
kė ir jo balse suaidėjo mažas 
pyktelėjimas. Aš nelankau 
ligonių.
Tai pasakęs, nusisuko, betik

sliu judesiu perkėlė iš vienos 
vietos į kitą presą ir popieriaus 
slėgę, ir taip spat betiksliai

suko veidu į mergaitę, norė
damas jai piktai atsakyti. Bet 
mergaitė jau buvo išėjusi. Tik 
duryse atsigręžė ir linktelėjo 
galvele.

— Mamai reikalinga opera
cija.

Durys paskui ją tyliai užsi
darė.

Profesorius staiga atsiminė, 
kur buvo matęs savo keistą 
prašytoją.

Prieš dvi savaites tą mer
gaitę buvo atvežę į jo kliniką 
Padėti jai nebuvo galima: ji 
buvo paskirta mirčiai. Tap 
profesorius pasakė tada jos 
motinai, ir mergaitę nuvežė 
namo. Ir štai ji, matyti, sveika 
atvyko su savo keistu prašy
mu.

Kredigas susijaudinęs perė
jo per kabinetą.

— Be abejo, tai nesąmonė. 
Tikriaus:ai — tik atsitiktinis 
panašumas.

Bet jo sieloj vis dėlto buvo 
neramu. Kredigas paskambino.

— Jei galite, sugrąžinkite

mergaitę, atgal, — pasakė jis 
tarnui.

Tarno veide pasirodė nuo
širdus nusistebėjimas.

— Kokią mergaitę, pone 
profesoriau?

— Aišku, tą, kuri tik ką 
buvo čia, kabinete, — nekant
riai paaiškino Kredigas.

są, užvaldžiusį jo m ntis, ir 
staiga suprato, kad jam nepa
vyks juo atsikratyti. Mažutė 
rausvam drabužėly stovėjo jo 
akyse: rankutės sudėtos pra
šyti, bet balsas ne prašantis— 
reikalaujantis.

Kaip tai atsitiko, pats pro
fesorius nemokėjo išaiškinti:

čiau tuojau atsipeikėjo ir susi
gėdęs suskato padėti profeso
riui nusiimti apsiaustą.

Paniuręs įėjo Kredigas į 
ligonės kambarį. Čia jo ausį 
nemaloniai užgavo kažkieno 
verksmas, girdimas iš gretimo 
kambario. Tai buvo gailus be
viltiško nusiminimo vaitoji-

— Jūsų žmona išgelbėta.— 
tarė Kredigas išblyškusiam vy
rui, tvarkydamas savo įran
kius, — ir dėl to jūs turit bū
ti dėkingi tik savo dukrelei. 
Tiesa, kur ji?

Paskutiniai kraujo lašeliai 
dingo išblyškusiame vyro vei
de. Jo lūpos suvirpėjo ir išsi-

Tarnas dar labiau sumišo, jis sudėliojo savo įrankius, mas.
Beveik išsigandęs pažiūrėjo į liepė paduoti drabužius ir pa- — Jei galite, nutildykite ši-
profesorių. ruošti automobilį. tą verksmą, — susiraukė pro-

— Bet drįstu jus .tikinti, Žaliosios Brolijos gatvė bu- fesorius, — jis kliudo.
pone profesoriau, kad jokios vo pačiame miesto pakrašty. Išblyškęs žmogus šoko iš
mergaitės nebuvo. kol automobilis jį ten vežė, kambario.

— Vadinas, pram’got ją,— profesorius galvojo apie mer- Rauda nutilo. Kredigas pa
šaltai pratarė Kredigas. — Ei gaitę rausvam drabužėly. Min- traukė pečiais ir prisiartino 
kitę. tys atsisakė pripažinti joje tą prie ligonės.

Buvo įsiutęs. Keletą kartų mažąją pacientę, kurią jis bu- Tik metęs žvilgsnį, profeso 
perėjo per kabinetą, pykdą- vo pasmerkęs nfrti. Tai, žino- rius tuoj suprato. Buvo reika- 
mas ir ant tarno, ir ant savęs, ma, tik paprastas panašumas, linga skubi operacija — vie- 
ir ant tos mergaitės su rausva . bet... Kažkoks neramumas ir na tokių operacijų, kur išsky- 
suknele, atitraukusios jį 'nuo nesmagumas Įlindo į jo vidų, rus Kredigą niekas nesiryžo 
darbo. Kai automobilis sustojo prie daryti.

Nenorėjo galvoti apie ser- Nr. 17, profesorius beveik rtu- — Mergaitė neapsiriko, — 
gančią moterį, bet mintys džiugo, kad greit išaiškins ivy- »garsiai pagalvojo profesorius, 
prieš jo valią sukosi ^apie tą kį su mergaite ir išblaškys atidarydamas dėžutę su įran- 
moterį. Adresas, lyg ra:dės slegiantį jausmą. kiafe.
granite, įs rėžė jo smegenyse. • Jis davinėjo griežtus trum-
kliudydamas apie ką kitą gal- Kredigul duris atidarė aukš- pus Įsakymus žmogui ilgu 
voti. tas, išblyškęs vyriškis, ilgu švarini, atstovaujančiam slau-

“Zaliosios Brolijos gatvė, juodu švarku. Visa šio žmo- gytoją, ir tvarkė v’ską liepia-
17, butas 4”. gaus išvaizda kalbėjo apie di- mu balsu, kaip ir savo klini-

kreipė.
— Dukrelei, profesoriau, 

mano dukrelei?
— Na, jūsų tai duktė, ar ne,

— truputį supyko Kred gas.
— Aš ta p spėjau., žodžiu, aš 
kalbu apie mergaitę, kuria pa- 
siikitėt pas mane... Aš noriu 
matyti ją, tą mergaitę raus 
vam drabužėly.

— Rausvam?
Išblyškusio žmogaus akys 

išsiplėtė, Jis atsitraukė ir žiū
rėjo į profesorių beveik be
protišku žvilgsn'u. Lūpos jo 
buvo baltos.

— Rausvam? — beveik ne
sąmoningai pakartojo.

Kredigas nieko negalėjo su
prasti. ir tai jį suerzino.

— Na, taip, mergaitė raus
vam drabužėly! — treptelėjęs 
iš pykčio koja, suriko profe
sorius.

— Kvartalas ne iš puikiųjų, 
—- galvojo profesorius, šlepsė
damas šliurėmis minkštu kili
mu.

Buvo bejėgis prieš tą adre-

džią nelaimę, jį prislėgusią.
Žmogus ilgu švarku nepa

prastai nustebo, kad Kredigas 
pasisakė, kas esąs, ir pareika
lavo nuvesti pas ligonę. Ta

koję.
Pusantros valatidos darbo 

prabėgo, kaip akimirksnis, pa
likdamas flzinĮ nuovargį. Ligo
nę vėl paguldė Į toyą.

Išblyškęs žmogus truputį 
susivaldė, bet jo lūpos vis dar 
buvo iškreiptos, rodos, kęstų 
didelį skausmą.

(Nbktita |4 paL)
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mas, profesoriau,

MICHIGAN FARM SURIS

i&ai&i

pasiekia ir 
kurių skai- 
Laiskai mal-

garbųjį jubilijatą, savo arti
mą draugą ir bičiulį, rašo:

Lapkričio 24 Athoi. Mass., 
lietuvių parapijai bus reto 
džiaugsmo dięna —

kleb. kun. Pijus JuraiHs lai
kys iškilmingas padėkos iv. 
Mišias kunigystės auksinio ju- 
bilėjam propa.

Įsi ji Engdami į iškilmių nuo
taiką, ir mes norime nors pra
bėgom pris minti garbųjį jubi
lijatą ir jo gyvenimo kelionę.

Kun. Pijus Juraltis yra at
stovas dar tos kunigijos kar

čia kažkoks nesusiprati- 
sušnabž-

nuo 1927 m. kleboną* Athoi, 
Mas&, lietuvių parapijoj,

kur ir dabar sėkmingai te
besidarbuoja.. čia kun. Pijų 
Juraitį ir užklupo auksinis 
kunigystės jubilėjus, duodąs 
gražią progą jam pačiam ir vi
siems jo bičiuliams, ypač gi 
parapijiečiams, tarytum, iš 
naujo pakartoti nueitąją jo 
gyvenimo kelionę, pavaikšti- 
nėt’ no tėviškę Ožkabalių so
džiuje, pažygiuoti plačiaisiais 
Petrapilio prospektais, leistis

ausn- 
nedaug

Kun. Jonas Švagždys, per
nai šiuo laiku atšventęs 50 
metų kunigystės sukaktų, šiom 
dienom yra sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Jis priklauso 
ninku kartai, kur.os 
bepaliko.

Gimęs Sidabrave
Norite geros—meniškos fotografijos

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

Ufos gubernijoje, lankyti bū
rius karo belaisvių ir vargšų, 
iš savo ganytojo laukiančių ne 
vien duonos riekelės, bet ir 
šilto, tėviško žodžio, prisimin
ti kelionę užjūrio, kai buvo 
tyliai širdy kartota: “atgal aš 
žiūrėjau, tėvynės gailėjau”...

Tėv. Kazimieras Rėklaitis, 
M. I. C., šiuo metu iš Romos

yra išlaikęs 
nors Ameri- 
45-tus metus.

“Kun. Pijus Juraites visada 
taikaus ir linksnio būdo, mo
kąs su visais sugyventi, rasti 
bendros kalbias, vaišingas, dos
nus lietuviškoms kultūrinėms, 
visuomeninėms įstaigoms, nie
kada nepamiršęs Lietuvos, kė
lius kartus iš JAV ją aplankęs 
ir vis besisielojus jos ateitim".

Mes nuoširdžiai tikime, tėv. 
K. Rėklaičio, M. I. C., žodžiam, 
kuriuos gali patvirtinti kiek
vienas, kiek arčiau pažinęs ju
bilijatą ir jo tėvišką širdį, jo 
paprastą ir taurų būdą, kurio 
pagrinde padėtas lietuviškas 
nuoširdumas ir kuklumas, vė
liau plėstas ir užgrūdintas gy
venimo realybės besidarbuo
jant Rusijos plotuose ir čia už
jūryje, besidalinant su broliais 
lietuviais kasdieninių rūpesčių 
ir darbo duona.

sunkios sąlygos, kad turiu jg metų par įr dabar šis 
kreiptis į Tamstos malonybę Jaikrašti3 renkamas ir spaus- 
ir prašau paaukoti kokių nors dinamas kun. J. švagždžio pa
tinkamų drabužėlių...”

Iš Jurbarko rašo:
“Aš niekada gyvenime ne

pagalvojau, kad teks kada taip 
toli ir taip beviltiškai laukti 
pagalbos, nors esu dar nauja 
moteris. Iki šiol dirbau ir iš-

.. VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa Str., Ridgewood, Brookiyn, N. Y 

Skambinti teL HYacint 7-4677

parašytas tėvų
J. Kidyko, Br. Krištanavičiaus, 
A. Luimos, ir B. Markaičio, 
Gražiai atspaustas Immaculata 
Press (Putnamo seserų spaus
tuvės). Verta kiekv'enam *pa-

351 Perk Street, Neų>Britais, Cenn.
JONAS JAKUBAUSKAS

CM N. Denbon Street, Batttaere, Md. TeL Longwood 6-2622

du metai ne
muš paliko ir

Lietuvos 
jėzuitai 

PRAEITIS IR DABARTIS

Kunige Jubilijate, kai su
kakties dieną aukosi padėkos 
Mišias ir prisiminsi visus ii 
gojoj gyvenimo kelionėj su
tiktus veidus, prisiminki ir 
“Darbininko” skaitytojų šei
mą, kuri Jus nuoširdžiai svei
kina, tardama:

— Metų gražiausių ir lai
mingiausių! J. P.

wW - 1430 kUocydea — Medford, Mas*.
Kiekviena sekmadienj nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite k$ 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjai ANTANUI F. KNEIŽIU1 — Utkuaaian RaAo Hour. 66 Cot- 
tage St, Nenveed, Skyriai: Utimaniaa Fumitare Co. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 406 E. Broadway. So. 
Boston, Mass; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnvood 7-1440; SOath Boston 8-4618 ar
8-1040; Klridand 7-8538.

stangom įgytom mašinom.
Dalyvavęs ir Amerikos Lie

tuvių Tarybos darbuose, Lie
tuvos reikalais dviem atvejais 
lankėsi Baltuose Rūmuose

— Ji mirė vakar, mūsų 
vargšė Lili. Ji kankinosi dvi 
savaites, ir liga buvo neišgydo
ma. Jūs tai žinote, profeso
riau.

(Miškių 
kaime) 1882 lapkričio 23, pir
muoju Lauro ir Bronės švagž- 
džių šeimoje, kurioje užaugo 9 
broliai ir 2 seserys. Mokėsi 
Šeduvoje, Mintaujoje/ Siaubuo
se ir Kaune — Žemaičių ku
nigų seminarijoje. Kunigu į- 
šventintas vysk. G. Girtauto 
1906 lapkričio 19. Vikariavo 
Vaiguvoje ir Utenoje. Atvykęs 
į Ameriką 1913, vikaro parei
gas ėjo Brooklyne ir Ph ladel- 
phijoje; klebonu buvo Pater- zaU3 seserų kongregacijos ka- 
sone, Norwoode ir Brocktone. pelionu Brocktone.
Trumpam laikui buvo išvykęs 
Argentinon (1918), kur sten
gėsi organizuoti lietuvių para
piją. Dvejais atvejais lankė 
Lietuvą (1925 ir 1930) ir ke
liavo po Europą ir Afriką. 
Daugausia laiko (29 metus) 
pragyveno Brocktone būda
mas šv. Roko parapijos klebo
nu. Dėl sveikatos atsisakęs iš 
klebono pareigų, nuo 1948 va
saros yra Nukryžiuotojo Jė-

Tokiu vardu lietuvei jėzui
tai Chicagoje išleido sutelkti
ne pastanga parašytą ir gau
siai iliustruotą leidinį, kuris 
prasideda jėzuitų ordino stei
gėjo šv. Igno Loyolos gyveni
mo aprašymu ir ba.giamas 
Jaunimo Namų, atidarymu 
Chicagoje. Skaitydamas ir žiū
rėdamas vaizdų praeini ilgą 
400 metų kelią, kuriuo ėjo Jė
zaus Draugija per žmoniją ir 
per Lietuvą. Sužinai, kad šv. 
Igno mirties metais (1556) jau 
buvo 9 provincijos Europoje 
ir pcrvieną Azijoje, Afrikoje 
ir Pietų Amerikoje — viso 12: 
Dabar yra 50 provincijų, 31 
viceprovincijų ir 31 misijų 
stotis — viso 111. E jų Euro
poje 35, Azijoje 33, P: Ameri
koje 21, Š. Amerikoje 14, Af
rikoje 7, Australijoje 1. Ko
munistų valdomuose kraštuose 
yra 4 provincijos, 3 vicepro- 
vincijos ir 8 misijų stotys: Vi
so jėzuitų vienuolių dabar yra 
S2,899?Ugt šloi šventaisiais 
paskelbtų 28, palaimintais — 
147, pradėtos beatifikacijos 
bylos 207. Už tikėjimo skleidi
mą nukankintų 907.

Lietuvoje jėzuitai kūrėsi 
dvejais atvejais: 1569 ir 1923 
metais. Senojoje Lietuvoje 
jėzuitų buvo 1114* turėjo 21 
kolegiją, 7 rezidencijas, 60 mi
sijų namų. Per 200 metų jie 
buvo pagrindiniai Lietuvos 
švietėjai, davę Lietuvai ir Vil
niaus universitetą. Nepriklau
somoje Lietuvoje turėjo 17 
kunigų, 39 klierikus ir 46 bro
lius. Dabar yra išsklidę ir iš
sklaidyti po visą pasaulį. Lie
tuviai jėzuitai sunkiom sąly
gom veikia Lietuvoje ir Sibi
re, dirba Š. ir P. Amerikoje, 
Kanadoje, Afrikoje, Indijoje, 
Europoje. Stipriausias židinys 
yra Chicagoje, kur paskutiniu 
laiku

pamokslus
trauklius, įdomius ir. mielai 
klausomus. Ir dabar jo žodyje 
tebejaučiama įta'gi mintis, 
stipri argumentacija bei išraiš
ka ir jaunatvės dvasią, kurią 
yra išlaikęs gyvą jau deiman
tiniame amžiuje. skaityti ir įsižiūrėti į daug pa

sakančius vaizdus. S.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kUocydos

i imiuiiij

W0RC, 1310 kilocykles 
Worcester, Mass.

Sekmadieniais
8 iki 8:30 vaL ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

daug rinkęs jai aukų (buvo 
Tautos Fondo pirmininkas), o 
antrojo Didžiojo karo ir poka
rio metais teikęs globą lietu
viam bėgiam.

Lietuviškumą 
skaidrų ir gyvą, 
koje gyvena jau 
E kalbos galima būtų palaiky
ti tik po karo Amerikon atvy
kusį. Tai rezultatai gausios 
skaitybos lietuviškų knygų bei 
laikraščių ir didelės meilės sa
vam kraštui. “Negaliu prigyti 
naujoje šalyje, ir valandos nos
talgijos nė kiek neretėja — 
pasakęs vienam kunigui.

Gausi skaityba teologinių ir 
filosofinių veikalų, gilus žvilg- 
snys į gyvenimą, sugebėjimas 
tai kitiem perteikti vaizdžiaE laiku pastatyti impozantiški 

. . žodžiais kun. J. švagždžio pa- Jaunimo Namai. Ta proga is-
Nesitenkindamas tiktai pas- skaįtas ir pamokslus darė leEtas ir minimas čia leidinys,

toraciniu darbu, dar klieriku trauklius, įdomius ir. mielai parašytas tėvų — J. Bružiko,
būdamas jungėsi į visuomeni
nį ir lietuv.škąjį patriotinį 
darbą.. Lietuvoje ir Amerikoje 
daug dirbo su jaunimu ir Įvai
riom draugijom. Ilgą laiką vei
kliai dalyvavo Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federacijos, 
Susivienijimo, Kunigų Vieny
bės, Lietuvių Darbininkų Są-
jungos darbuose ir seimuose, MERGAITE RAUSVAM DRABUŽĖLY 
kuriem dažniausiai ir pirmi
ninkavo. LDS pirmininku, rū
pindamasis kartu ir jos lei
džiamu “Darbininku”, išbuvo

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehigan Farm Sūrio. Sis sūris Jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir Jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Mfchigan Farm Sūrį kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausią sūri.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRT, INC.
Vieninteliai šie sūrio gamintojai FOUNTAIN. MICH.

tekėjo Lietuvoje, pirmieji ku
nigavimo žingsniai, teko išeiti 
Rusijos plotuose, rūpintis ten 
Eblaškytų lietuvių pastoracija, 
gi vėliau gyvenimas jį atvedė 
į užjūrį ir čia panėrė išeivijos 
religinio ir visuomeninio dar
bo gausybėje.

Jubilijato gyvenimo kelionė 
prasideda 1884. XII. 2 Lietu
voje, Vilkaviškio apskr., Ožka- 
bafių k., gi mokslo dienos ją kvykęs į šį kraštą, pr siminęs 
nukreipia į Petrapilį, šv. Kot
rynos gimnaziją ir kunigų se
minariją.

1907. XII. 8 įšventintas ku
nigu ir pirmąsias... šv. Mišias 
aukojo Vilkaviškyje,

paskum vėl tenka grįžti į 
Rusiją ir ten darbuotis. 1910 
—16 m. jubilijatas buvo šv. 
Kryžiaus parapijos Ufoje kle
bonu. Parapija turėjo 3,000 
sielų, bet jos gyveno Esiblaš- 
kiusios po plačiąją Ufos guber
niją, kurios plotis didesnis už 
visą Naująją Angliją. Nuo 
1915 m. į šią sritį rusų val
džia privežė daugybę belais
vių, jų tarpe nemažai ir lietu
vių, kurių pastoracinė našta 
krito ant klebono pečių. Kari- 
tatyvinė, visuomeninė jo veik
la daugeliui padėjo ir išgelbė
jo huo mirties. Karo kapelio
nas Maskvos apygardoje, 
tremtinių kapelionas, Pskovo 
klebonas, kontrevoliucijonie- 
rius, Vologdos priverčiamųjų 
darbų stovyklos kalinys, kalė
jimo kanceliarijos valdininkas 
įkaitas grįžti Lietuvon, savo 
tėvynėn — vis tai vardai ir 
titulai, kurie išrašė ir Emargi- 
no jubilijato gyvenimo kelio
nę, kuri vėliau, 1927 m., at
vedė jį į užjūrį ir čia atvėrė 
naujus darbo plotus. Vikaras 
Elizabethe, N. J., Mahanoy Ci
ty, Pa., gi

Aptarnavimui ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenoe, Maspeth, N. T.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Traasitooj* » stiprias radijo stoties WUOĄ, kylocyelee 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Atėjus šaltesnėms dienoms, 
sukruto visos organizacijos — 
ruošia vakarus ir šokius, o 
Balfas — vajus. Yra tikrai 
miela ir džiugu pažymėti, kad 
kai kurie Balfb skyriai, ne
laukdami paraginimo, uoEai 
vykdo vajus, ruošia pramogas 
ir gautą pelną skiria Lietuvo
je ir Sibire vargstantiems. Pa
skutiniu metu ypatingai su
kruto šie skyriai: Los Ange
les, Calif. 13 sk., prisiuntęs 
virš $1000.00; So. Boston, 
Mass. 17 sk., prisiuntęs S400,- 
00 aukų ir $100.00 nario mo
kesčių; neatsilieka ir Roches- 
ter, N. Y. 65 sk., atsiuntę 
$350.00. bei Stamford,, Conn. 
36 sk. si^ $134.00 aukų ir 
$42.00 nar o mokesčių. Žino
ma niekas nepralenks Chica- 
gos ir apskrities, kurių nuola
tinė parama yra esminė Balfo 
veiklai; gi nario mokesčio mo
kėjime Detroitas yra neap
lenkiamas.

Tačiau Balfą 
daugel's laiškų, 
čius vis didėja, 
dauja:

“Mamytės jau 
turiu, o tėtis 
gyvena su kita. Vasarą ėjau 
dirbti ir išlaikiau savo broliu
ką 11 m. ir sesutę 13 -m. Pati 
esu 19 m. ir noriu mokslą tęs
ti. Bet dabar susidarė tokios

dėjo, — didis nesusipratimas..* 
Aš galiu parodyti jums savo 
vargšę mergaitę. Įeikite į aną 
kambarį. Psichiatrinėj daktaro R. Mgo-

Tai sakydamas išblyškęs ninėj ir dabar yra keEtas li-
žmogus atidarė duris į greti- gonis. Jis visą laiką rašo kaž-
mą kambarį. kokj filosofinį veikalą, bet a!ht

, . Neaiškūs šešėliai — žvakių daugybės jo prirašytų lapelių
(pas prez. ’^oną 918 ir jjepsnų raibuliavimas — su- kartojasi vis tas pats: 
Rooscvelta 1941). Nepnklau- «... ...T virpėjo pro atviras duris. Kaž- "Mokytas materialistas, įsi-soiRcii Lietuvai atsistatant B _kas. saitas sugniaužė profeso- skverbęs į mokslo gelmes, ku- 
■ ■ jim ■ ■ "i ifflįi ti i ■■i_____ riui širdį ir sustingdė smege- ria pasaulį šaltą, kaip laceto

blizgėjimas, ir tiksliai užbaig- 
Kažkokios keistos, nežino- *•» •“h’ mašina.

mos jėgos verčiamas, js įėjo šitoj mašinoj.logika ir griož- 
į kambarį, čia buvo apytamsų, tai patikrinti faktai kabinasi 
Aukštose žvakidėse degė žva- vienas su kitu, kaip raty kroni
kės, ir šviesus vaikiškas kars- pKai, čia nėra vietos nei atsi- 
tas stovėjo ant paaukštinimo tiktinumui, nei paslaptims.
tarp mirgančių liepsnų. Tačiau staiga otplaukia bo-

Lyg sapnuodamas, vis jaus- kūnės esybės alsavimas Ir ne
darnas tą šaltį viduje, Kredi- gaHoslingai sustabdo mašinos 
gas priėjo prie karsto ir pakė- ratus. Logiškos išvados Ir pro- 
lė uždangą. to kombinacijos padrinka be-

Tarp numestų ant pagalvio sfcutafe... Pasaulis grlū-
hiacintų gulėjo baltas ve’delis
su stipriai užmerktomis aki- Žaliosios Brolijos gatvė, Nr. 
mis. Puošnus rausvas drabu- 17.« 17... 17w Rausvu. Taip, 
žėlis gaubė liesutę mergaitę ir paslaptis — raum*M.w
metė šviesius atspindžius ant Ir nutraukdamas šioj vietoj 
jos vaškinio mirusios veidelio, rašymą ligonis pašoka iš vie- 

Tai buvo ji, — mažoji pra- tos ir nerviškai skubiai renka 
šytoja. įsivaizduojamus chirurginius

Ir iš tolo, silpnai, lyg kas instrumentus. Jis skuba dary- 
būtų vata užkimšęs ausis, pro- ti operaciją.
fesorius išgirdo drebantį tėvo Ligonis laikomas nepagydo* 
balsą: mu. (Vertė B. R.)

GEORGE GALONAS 
1499 Csotff, DHroK, Mieh. 

8TANLET METRICK 
19H W. 47lh SU CMcare, IJL TeL Tardė 7-8393
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Darbo vairiai gražūs
tada jis darbo imasi ir jį su 
noru atlieka.

Malonu šia pastebėti, kad 
ir CUvolando lietuviai į jauni
mo žygį lietuvių kultūros var 
dąn taip pat reikiamai atsilie-

■

IŠ VISUR
Žinomi nusiskundimai dėl .

sumuos uetuvisKOs knygos pa
dėties. Taip pat mau>nios pa- • 
stangos siią paueų genuu: 
vemia kenas knygų lepiuos, 
knygas su tam tikra nuolaida 
pjauna specialus UeL Knygos 
kiunai, jas garsina musų spau
da ir t.L Viena iš priemonių 
l.etuviškai knygai mūsų vi
suomenėje paskleisti yra da
bar -LB Kultūros fondo skel
biami lietuviškos spaudos , mė
nesiai.

Šiemet lietuviškai spaudai 
buvo skirtas spalio mėnuo. 
Vidiiur buvo parodyta dau
giau, kitur mažiau šiam tiks
lui dėmesio.

Bet tai, ką padarė Clevelan- 
do moksleivių .. ateitininkų 
Maironio kuopa, yra iš tikrųjų 
reta, reikšminga ir net didin
ga: moksleiviai ateitininkai 
spaudos mėnesio proga nutarė 
lietuvišką knygą mūsų visuo
menėje paskleisti organizuotu 
būdu.

Buvo sudaryti (’leveiando butus. Tai lg. Malėnas. V. Pa 
lietuvių sąrašai, ir mokslei
viai ateitininkai pagal juos 
ėmėsi lietuvišką knygą prista
tyti kiekvienam į namus. Su 
savimi jie, nešėsi knygas — 
prašau žiūrėti, vartyti ir pasi
rinkti. Jei kas norimos čia ne
rado — buvo duodamas kata
logas: prašome pasirinkti iš 
jo, pristatysime vėliau.

Moksleiviai ateitininkai pa- 
s:rodė uolūs knygnešiai: pra
dėję darbą, jį toliau dirbo su 
atsidėjimu ir ištverme.
_ Dėl to ir šito darbo vaisiai 
tikrai gražūs.

Štai Ambrazevič’.ūtė knygų 
išplatino už 175 dol., Idzelis— 
už 150 dol.. M. Gailiušytę — 
už 115 dol., R. Laniauskaitė— 
už 100 doL, Ad. Malėnas —už 
80.50 dol., Alkaitytė — už 27.- 
00 dol., Geležytė, Stankaitytė 
ir Stasaitė — už 104.05 dol..

ST. BARZDUKAS
Clevoland, Ohio

Kijauskaitė ir Orintaitė — už 
87 doL, Balčiūnaitė ir J. Gai- 
liušytė — už 86.80 dol., Kas
paravičiūtė ir Kasparavičius— 
už 72.20 doL

Pridėjus dar turimus paža
dus, knygų išplatinta už 1,100 
dol. su viršum.

Šituo savo žygiu mūsų jau
nimas jau patenka Į mūsų išei
vijos kultūrijnio gyvenimo is
toriją!

O kad tokia banga būtų per
siritusi per visą Ameriką! O 
galėjo persiristi, jei būtų atsi
radę daugiau tokių jaunimo 
organizacijų globėjų kaip po
nia Gailiušienė, kaip V. Palo
nas ir kt., kurie jaunimą į ši 
žygį paskatino, jį tvarkė, jam 
vadovavo.

Jaunimui čia padėjo ir visi 
tie mūsų vyresnieji, kurie jau
nuosius knygnešius vežiojo po

lūrias Karklius, J. Kijauskas, 
Ambrazevičus, Pikturna, Zig
mantas, Bagdanavičius. La- 
niauskienė ir kt.

Jaunimas savo pavyzdžiu pa
rodė, kad priekaištas, jog jam 
lietuvybė svetima, atkrinta. 
Savo pavyzdžiu jis šį priekaiš
tą sugriovė.

Jaunimą rė kia mažiau barti, 
daugiau jam uždavinių paves
ti ir darbo duoti, reikia ji pa
skatinti ir jam pavadovauti —

Labai reti buvo tie namai, ’ 
kurie atneštos l etuviškos kny
gos nebepriėmė. Nebuvo nė 
vieno lietuvio gydytojo, kuris 
būtų paėmęs mažiau lietuviš
kų knygų kaip už 25 dol. Vie
nas senosios emigracijos lie
tuvis inžinierius atvykusius 
jaunuosius knygnešius Nusiun
tė į savo biblioteką su pastebė
jimu — žiūrėkite, kokių kny
gų dar neturiu, tai visas pa
imsiu. Jis taip pat apmokėjo 
kelionės išlaidas ir pridėjo 
dar kelis dol. magaryčių. Kai 
šitaip priima ir sutinka — ma
lonu ir patį darbą dirbti.

Įdomu taip pat žvilgtelėti, 
kokios mūsų knygos susilau

kė didžiaušfos paklausos.
Pirmoj vietoj stovi gen. Raš

tikio atsiminimai jų _ par
duota 70 egz. su viršum. To
liau naujai išleistoji lietuvių 
prozos antologija. Toliau Vie
nuolio Viešnia iš šiaurės. Sa
vickio Žemė dega ir 1.1.

Baigdamas negaliu nesi
džiaugti, kad toks jaunimo žy
gis nebepaskutinis — jis Į 
knygų platinimo darbą stosiąs 
ir kitais metais. Dieve duok, 
kad kitais metais Clevelandas 
būtų jau nebevienas!

St. Barzdukas

PH1LADELPHIJOS ŽINIOS

Kun. J. Švagždys...
(Atkelta iš 4 psl.)

Jaunas būdamas daug laiko 
ir dėmesio skyrė socialinėm 
studijom, skleisdamas savo

Richard M. Nixon, JAV vi
ceprezidentas, kalbės čia vyks
tančiame visos Amerikos kata
likiškojo jaunimo kongrese. 
Apie 15,000 delegatų svarsto 
jaunimą dominčius klausimus 
jau nuo lapkričio 22. Dalyvau
ja aukšti c.vilinės ir dvasinės 
vyriausybės atstovai. Kongre
so posėdžiai vyksta Convent- 
ion Hali ir septyniuose di
džiausiuose viešbučiuose, mie
sto centre. Kongresas baigsis 
lapkričio 27.

vedė- 
fitei-

Svar-

LIETI “VOS KARIAI po kautynių Kaukuonyse (Kalk finuose > ties Dauguva 1919. Lapkričio 23 minimos 
Lietuvos kariuomenės sukaktuvės.

L K. MOTERŲ S-GOS SUVAŽIAVIMAS ELIZABETHE
“Lietuvių R. K. Moterų Są

jungos suvažiavimas. Lapkri
čio mėta. 10 šv. Petro ii- Povi
lo parapijos salėje Elizabeth. 
N.-J.* įvyko Moterų Sąjungos 
New York ir New Jersey aps
kričio -metinis 
Suvažiavimą atidarė ir jam pir
mininkavo apskr. pirm. Agota 
Liudvinaitienė. pakviesdama 
66 kuopos dvasios vadą kun. 
J. Pragulbicką sukalbėti Įžan
ginę maldą

Suvažiavimo prezidiumą su
dalė New York ir New Jersey 
valdyba — pirm. A. Liudvi
naitienė. vicepirm. E. Miliū- 
naitionė ir rašt. . 0. Pocienė. 
Perskaitytai praėjusio suva
žiavimo protokolas kruopščiai 
paruoštas apskr. rašt. 0. Po
cienės: j s su mažomis patai
somis — priimtas. Mandatus 
tvarkė E. Vaišnoraitė: Suva
žiavime dalyvavo iš 7 kuopų 
15 atstovių ir keliolika vieš

tiekė. vicepirm. Elena Miliū
nai tienė, prot. rašt. Ona Po
cienė. ižd. A. Lauraitis. Apskr. 
direktorė perrinkta Anelė Bal- 
batienė. -ar— ____

Po posėdžio toje pačioje sa-
suvažiavimas. Įėję 66 kuopa suruošė atsto

vėms .svečiams bei viešnioms 
vakarienę su menine progra
ma, kurią Įdomiai pravedė 
kun. VI. Karalevieius. Meninė
je programoje visus gražiai 
pradžiugino Veronikos Prans- 
kietytės dainos: akompanavo 
prof. J. Žilevičius. Solistė pa
dainavo “Saulutė raudona". 
“Sakė mane šiokia, sakė mane 
tokia" ir "Pamylėjau vakar". 
Klebonas kun. Kemėžis ir mu
zikė Marijona čižauskienė pa
dainavo duetą “Stipinsiu dai-

nužę" (ši net buvo paprašyta 
pakartoti) ir solo kun. M. Ke-‘ 
mėžis padainavo “Kur bakūžė 
samanota". “Šiluvos ubagėliai”

• Bunienė' ir Pavžlkiėnė"— 
padainavo “Aš išėjau i girelę 
balandžių šaudyti".

Vakarienės metu Į sąjungie- 
tes kalbėjo kleb. kun. M. Ke- 
mėžis. kun. J. Pragulbickas. 
kun. VI. Karalevieius. kun. J. 
Tamulionis. “Lietuvos Atsimi 
nimų" radijo dir. J. Stukas. 
A. Liudvinaitienė ir Šukienė.

"Vakarienėje dalyvavo apie 100 
asmenų.

Sąjungietės skirstėsi namo 
pasiryžusios dirbti sutartinai, 
gražiai ir sulaukti dar daug 
šviesių valandų. E. V-

• Motiejus Radzevičius, sū
nus Tamošiaus ir Onos (Sinke
vičiūtės) Radzevičių, išvažia
vęs į Ameriką 1905 arba 1906 
meta s iš Ragašių (Radžiūčių) 
kaimo, ieškomas sesers Ago
tos Kudzienės. Poškos gatvė 
Nr. 17—5. Vilnius, Lietuva.

• Detroite kiekvieną rude
nį Tarptautinio Instituto d ū
muose rengiamos tarptauti
nė mugė, kurioje dalyvauja 
kelios dešimtys Europos ir 
Azijos tautų. Įrengiamas ir 
lietuviškas. paviljonas su tau
tiniais audiniais, odos dirbi
niais, rūpintojėliais, 
natai kas metai
Lietuviška paroda rūpinasi 
Detroito Lietuvių 
Klubas, šiais metais toji mu
gė vyks lapkričio 21 — 24 d. 
Tarptautinis Institutas bus 
atidaras kasdien nuo 12 vai. 
iki 10 v. v.

Ekspo- i 
keičiami.

Kultūros

e Amsterdame. N.Y. lietu- 
viai. .nuoširdžiai —džiaugiasi, 
kad darbščiausias lietuvių vi
suomenes veikėjas Mikas Ker- 
belis buvo išrinktas miesto 
nuosavybės vertintoju. Iš vi
sų trijų laimėjusių kandidatų 
jis gavo daugiausia balsų.

Amsterdamo miesto istori
joje pirmas Įvykis, kad lietu
vis kandidatas laimėtų rin
kimus. Visų pažiūrų bei par- ’- 
tijų lietuviai nuoširdžiai pa
gelbėjo rinkimuose. Specia
liai sudalytai komisijai va
dovavo adv. Antanas Stokna 
ir adv. Antanas Kiselis.

aplinkoje socialinę Katalikų 
Bažnyčios doktriną, išreikštą 
pop. Leono XIII enciklikom. 
Anuo metu ta krikščioniškoji 
doktrina kai kam net iš kuni
gų atrodė per griežta, lyg ir 
artima socializmui; dėl to ir 
kun. J. švagždys nevienam 
rodėsi per radikalus. Šiandie
ną tos pačios problemos blai
viau vertinamos. Kun. J. Svag
ždžio pajėgumas giliau įžvelg
ti į gyvenimo problemų esmę 
ir laiko reikalavimus nevisada 
jam buvo dėkingas dalykas. 
Kas jį tik paviršutiniškai no
rėdavo suprasti, nesuprasdavo 
ir atitpldavo. Kun. J. Svagž- 
džiui tai nepalikdavo ir nepa
lieka nepasitenkinimo, kad ir Nepavyko išrinkti naują 
nekartą jis palikdavęs vieni- Lietuvių Bendruomenės valdy
bas. Priešingai, kartą kalbėda- pą po Balto koncerto ir jį 

sekusios antrosios programos 
dal es šokių salėje ir prie bu
feto. rytojaus dieną įvykusia
me L. Bendruomenės suvirin
kime ir geriausi pranašai ga
lėjo lemti nesėkmę. Kad ir 
nedideliam narių skaičiui su
sirinkus. buvo svarstoma dar

500 žiūrovų sutraukusį Bal
to koncertą. Kuris įvyko lap
kričio 16, tenka laiKyu gerai 
pavykusiu. Koncerto pasiseki
mą nulėmė jaučiama pareiga 
pauėti varge esančiam orohui. 
gera ir įvairi koncerto prog
rama ii’ gera reklama. Mykolo 
Liuberskio vadovaujamo skau
tų vyčių okteto dainos džiugi
no širdį jauno ir seno. Vita
liui Žukauskui juokėsi vist O 
jaunai baleto šokėjai Linai 
Skučaitei teko visos gėlės. 
Vertėjo betgi parūpinti pianis
tą baleto muzikai. Plokštelių 
muzika, stingant geros perda
vimo aparatūros, šokio įspū
dingumui gerokai kliudė.

kas — socialinių reikalų 
jas. Išrinktas moksleivių 
tminkų kuopos globėjas, 
styta suvažiavimo ruošimo 
klausimas.

Minint kariuomenės šventę, nių. Atstovės padarė praneši- . 
lapkričio 23, 8:45 vai. ryto 
šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje įvyks gedulingos pa- Moterų Sąjungos 
maldos už žuvus.us dėl Lietu
vos laisvės karius, partizanus 
ir visus laisvės kovų dalyvius. 
Lapkričio 30 d.. 7 vai. vak. šv. 
Andriejaus parapijos salėje į- 
vyks iškilmingas minėjimas, 
kuriame kalbės Vincas Trum
pa iš Washington D. C. 
nėję programos dalyje 
vauja L. Operos solistė 
Jonuškaitė ir pianistas 
sas Mrozinskas. Po minėjimo 
— draugiškas pobūvis, muzi
ka, šokiai. Rengėjai, L. Vete
ranų Sąjungos RAMOVE Phi- 
la, skyrius, maloniai kviečia 
visus Į minėjimą atsilankyti.

šv. Andriejau parapijos 
metinis vakaras su šokiais į- 
vyks lapkričio 24 parapijos 
salėje. Pradžia 6 vai. vakaro. 
Kviečiami visi. v

Meni- 
daly- 

Vincė 
Alek-

BALTIMORES ŽINIOS
Tautinėj katalikų 

konferencijoj.
oktetas. vadovaujamas Mykolo 
Liuberskio.

• Vladyslaiv Grigaitis, len
kas. kilęs nuo Poznanės, il
gai gyvenęs Philadelphijoje, 
mirė ir palaidotas lapkričio 
19. Jo proseneliai buvo lietu
viai. pats buvo kompozito
rius. labai išsilavinęs žmo-

mus iš savo kuopų veiklos. kuri lapkričio 20—24 d. d.
Suvažiavimas svarstė Įvairius 

reikalus. 
Pirmoje eilėje svarstė ir nu
tarė kreiptis i Kunigų Vieny
bę prašant kun. -J. Gurinską 
skirti Moterų Sąjungos N. Y. 
ir N. J. apskričiam dvasios va
dus. Kad pagyvintii kuopų 
veiklą, svarstyta ir nutarta 
ruošti koncertus ir vaidinimė
lius su įdomia programa ir ta 
proga paskatinti dalyves Įsira
šyti i Moterų Sąjungą. Po to. 
buvo perrinkta apskr. valdyba 
būtent: pirm. Agota Liudvinai-

Naujųjų Metų sutikimą ir 
šia s metais ruoš L. Bendruo
menė. Sutikimui įuosti komisi
ją sudaro Vladas Bagdanavi
čius, Adolfas Gaigalas. Anta
nas Impulevičius, Ona Roznie- 
kienė ir Vincas Šalčiu na s. K.č.

linksmino šokančius, klegėjo 
■F"* juokas, mėgino laimę, užkan-

džiavo gardžia s valgiais Pel 
nas skiriama-; Lietuviu salės

■ reikalams.

i nū-, . . i.-- • - i. Kataliku vyskupuvvksta Philadelphijoj. sv. Al- . . .. . , 'J . drabužiams rinkti vajus fonso parapija atstovavo bure- . , ....skelbiamas lapkočio 24 ir 30. l.s mūsiškio jaunimo, pnklau- , - . • .... J . .. . , Lietuviu parapijoj vajaus pašančio (.^O orgaiLzacijai. Jau- ... , , . 4, , . ,. minmkas vra kun. J. Antonimas labai patenkintas, nes , . ‘ .... , ....4 .. ..... , szeivskis. Surinkti drabužiaiturėjo progos išgirsti vvsk. . .. ,,. , ' bus snlnc ami i tuos kraštus.Fulton Sheeno. arkivysk. R. , ,' ... ,„ . kur žmones nukenteje nuo ka-C ushmgo ir JAV viceprezi- , ., . . , . ' ..., r ru ar kitokiu nalaun.ų. Drabu-dento \ixono kalbas. zius prašoma pnstatvti i kle-
Iškilminga novena, boniją.

šv. Alfonso bažnyčioj prasi-,, .... ,o Musu mirusiejidėjusi lapkričio 18 Stebuklin
go Medaliko Marijos garbei, 
sutraukia daug maldininkų iš 
visos Baltimorės. Pamokslus 
sako du misijonieriai iš Nevy 
Yorko. Novena pasibaig; lap
kričio 26.

Lietuviu moterų
piliečiu klubo I riksmavaka- 

ris. ruoštas lapkričio 16 lietu
vių svetainės klevinėj. praėjo 
gana linksmai. Gera muzika

gus ir didelis lietuvių bičiu
lis. Yra išmokęs ne vieną 
lietuvi vargoninkauti. kurį
laiką globojo kompozitorių 
St. Šimkų, kai jis buvo Ame
rikoje.

. • Stanifordo ir apylinkės 
Liet. Moterų Ratelis malo-
niai kviečia visus i metinį

mas apie rudenį, yra išsireis- 
' kęs: “Vėlus metų laikas... ai

di jautria meliodija. tartum 
atsisveikinant draugus, iške
liaujančius į' kitą pasaulį. Tai 
saldi susitikimo svajonė ten, 
kur nebėra išsiskyrimo". Iš
siskyrimas dėl ko nors gyveni
me, kun. J. Svagždžio visada punktai. pri.mta
giliai išgyvenamas. praėjusių metų veiklos apys-.

Daug jo draugų jį pranoko, kalta. Susirinkimą betgi teko 
nueidami ten, iš kur nebegriž- baigti, nepavykus išrinkti nau- 
tama. Nė laiko atgalios nepa- jqS valdybos. Trūko kandida- 
suksi. Norėtume jį bent pra- tų Valdybai linkti bus kvie 
tęsti dar ilgiem metam, kad kitas sus rinkimas,
mūsų aušrin nkų kartos vete
ranas dar pagyventų su mu- Jaunimui goriau vyksta rin- 
mis ir pasidžiaugtų savo gau- kti valdybas. Moksleiviai atei
siu ir brandžių darbų vaisiais, tininkai. lapkričio 17 išsirin- 
(Plačiai apie Sukaktuvininką ko jau antrą šiais metas val- 
rašoma jo kunigiško jubilic- dybą. Ją sudaro Marytė čiko-
jaus proga išle stoję knygoje: taitė — pirmininkė. Regina ,
Kunigas Jonas nuo Kryžiaus. Gadcikytč — vicepirm., Ramu- 
Kunigo Jono biu» tė, Puodžiūnaitė — sekretorė,
grafljn motmons. Brooklyn Adolfas Karaška — iždinin- 
19S6u 2*6 pol. kas ir Viiimantas Romanai^

Kariu S-gos "Ramovės*'
koncertas Įvyks lapkričio 

30. šeštadienį, lietuvių svetai
nės didžiojoj salėj. Žnur.iės 
dar atsimena seniau čia gyva
vusią “Dainos" draugią, kuri 
ruošdavo lietuviškų dainų va
karus ir jų ilgisi. Šio parengi
mo metu galės truputėlį atsi
gavėti. nes dainuoti atvyks iš 
Neiv Yorko skambus skautų

Alfredas Karalius staiga mi
rė lapkričio 7. Jis buvo I-jo 
pasaulinio karo dalyvis, akty
vus 154 legionierių posto na
rys. Palaidotas Holy Redeem- 
er kapuose. Liūdėti liko žmo
na Paulina, brolis Viktoras ir 
sesuo Jenctė Tunitis. gyv. 
Philadelphijoj. Po ilgos ligos 
lapkričio 7 mirė Magdalena 
šlekienė, Baltini orėj ilgai gy
venusi. Po gedulingų pamaldų 
šv. Alfonso bažnyčioj lapkri 
čio 11 palaidota Holy Rcdeem- 
ei kapuose. Liko nuliūdę duk
tė Ona Matukaltiesė ir sūnus 
Karolius: lapkričio 9 mirė vie
na iš seniausių senos kartos 
lietuvių Aleksandra Brazienė, 
kuri gyveno pas savo dukterį 
Aldoną. 5504 Hampnett Av' 
lapkričio 13 šv. Alfonso baž
nyčioj už jos vėlę laikė mišias 
5 kunigai. Palaidota Moly Rc- 
dcciner kapuose Giliam nu
liūdime liko brolis Jonas Kra
sauskas. duktė Aldona ir sū
nus Juozas. Jonas Obelinis

rudens balių, kuris 
lapkričio 23 d 7 v.v.
dieni. Vieta — 103 Skippen
Av?.. Stemford. Conn. Va
kare bus vaišių stalai ir lie
tuviški žaidimai.

1VVKS

Monikos Gaučienės ir
jos dviejų vaikų atgabeni
mas iš Sibiro Į Chicagą jos 
vyrui Vincui Gau.čiui atsiėjo 
apie 20.000 dol.

• Mokėsi penkinę, o kny
gų gali tekti dešimteriopai 
daugiau, nes 3 bibliotekos do
vanai burtų keliu bus skirta
tiems, kurie, pasinaudos Ga
bijos leidyklos knygų išpar
davimu. isigys knygų bent 
už 5 dol. Knygos nupigintos 

Sąrašų"nuo 25'. iki 90 
prašykite šiuo adresu: Gabi
ja. P. O. B. 355. VVyandanch, 
N. Y.

e Lietuviai studentai, n:
sąjungai, ragina-

Centro valdybos

priklausą 
mi užsiregistruoti Liet. Stud 
Sąjungos 
sekretoriate, pas Nijolę Lip-
čiūtę. 7014 S. Maplevvood. St. 
Chicago 29. III. Tonelieka nei 
vi'no studento, kuris nepri
klausytų Liet. Stud. Sąjun
gai.

Punsko lietuviai apgailestau
ja, kad jv neaplankė kan. J.

Končius
Punsko l'etuviai apie kan. 

J. Končiaus lankymąsi Varšu
voje ir Seinuose sužinojo prieš 
kelias dienas ir todėl labai I t 
laukę atsilankant ir i Punską. II 
kur ym pati stipriausia lietu- I > 
riu bendruomenė. Bet J. Kon- •• 
čiaus nesulaukė Re to. kai «; 
kur e Punsko lietuviai rašo -- ;; 
nesiųsti politinio turinio kny- ;;

Turime medžiagų vyru ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms, 

Visa, ką norite siusti i Lietuvą gausite:

Telef. GR 54161
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai 

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad
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MULTIPLE SCLEROSIS?OKOKO?

Dept. L 095, Oenver 20. Col.
dramos

EVęrgreen 8-9794

DISPLAY

iBMT Jamaikos linija, Forest Parkvay stotis.)
VI 6-2164

po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

BANGA TELEVISION
Paminklo užrašas Tel.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

na’

LOT OWNERS

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

ARTHRITIS

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

vietos lietuvė, 
KutkeviČiaus 
Lavvrence E. 
tini Malak.

kahi kreipkitės j manegcrį V

Protect against 
Liabilities- 

with

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Netekome Gasparo Veličkos
Nesmagi žinia palietė omą-

Woodhaven 21. N. Y

tai po vedybų. Dėkinga žmo-

Vaidini- 
vicepir-

Sulankstytų automobilių dalių ištiesin'imas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Mollinet — mirė tik vieni me-

Kabokime dvasiškai atbukę
Taip yra pasakęs vienas

vatMhiOK ivrite t*r < 
trr* Mtrmtnre; and* 
j o u r im-nl rhlmpr»<tur.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

Multlple aderoiti manUects Itjelt 
ta dlMraanized fuacUonins of the 
■Hiades. Recovery depends on re- 
•ctivatloa of nem emtero to restore 
hanaonious opentkm of the body’a 
somai processa. This. Chiropractic 
endearors to do—lad hss beea auc- 
eessful in the treatment of ao many 
cases thaZ auftenrs £rom multlple 
aelerosis aro no* bein* givtn a mw 
iease on lite.

Reaesrch et Spėti* Hoipttnl bes 
further ndded to the effectiveneas of 
Chiropractic'* etuck on thi* crippler. 
See your local chiroprsctor end wrlte 
tor free literatui* ou MS ud oCherPakeltos vietos 

laikraščių kainos
Vietos amer kiečių laikraš

čiai savo prenumeratas pakėlė 
po 2 centus, o sekmadienio 
laidas — po 10 centų.

rinuis. šokiam^, vestuvėms ar šiaip šventėms 
už priejn.ima kaina

Labiausiai perkamos knygos 
yra: Lietuvių prozos antalo- 

" ~ ; Karaliai ir
šventieji, Valg’ų gamimmas; 
J. Narūnės Gintarėlė. Sb.

ir kror>«:- 
’r conie’i

1 Block to 
ST. MONICA’S PARIŠK.

TIIREE MOiMXS ~ TO :
CHOOSE FROM 

OPEN TO -INSPECTION 
4944-4948-4952

N. MONTCLARE AVĖ.
Open. Ey^ry Day 10 A. M.

TALARSKI
FUNERAL HOME

.yf;ai taip 
Atletas

Igcas Podėlis ir Naacy Braz- 
dzevičiūtė po operacijų, jau 
gnžo i namus ir baigia sveik-

TRA17KINIO katastrofoje, ku
ri ištiko White Pfceon, Mk-h.. 
Hkagiškj traukini, vienas as
muo užmuštas, 10 sužeistu. 
Maža mergytė iškeliama svei
ka. Ji nė nepabudo pati.

Emilija Kazlauskaitė/ veikli 
išteka už Valio 
iš Toronto ir 
Logory už Mar-

EM)do VALANDA JAllAfaUS ME
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEVDYORKO 
N. J. IRCONN-APYLINKĖJE KU* 
R1S IESKO ATSIGAIVINIMO UH* 
TUVIŠKAME ŽODYJE K DAINOJE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3M Maple Avenue, Hartford, Conn

Paryžiaus kapuose viename 
paminkle Įrašyta: “Edouard

Atvyksta prof?”K. Pakštas ----gija^iE.^JIįiųiĮengs 
Lietuvos nepriklausomybės 

40 metų minėjimas Rocheste 
ry Įvyks Vasario 16, sekma
dieni. Pagrindniu kalbėtoju 
yra sutikęs atvykti prof. Ka
zys Pakštas, kuris Rochesterio 
lietuvių visuomenei yra gerai 
pažįstamas ir todėl mielai lau
kiamas.

Kalakutų bazaras
- bus lapkričio 23, šeštadie
ni1, šv. Jurgio lietuvių parap- 
jos salėse. Įėjimas nemoka
mas.

Lietuvos kariuomenės 
minėjimai

Įvyks lapkričio 24, šv. Jur
gio liet. parapiĮos salėje. Pas
kaitą skaitys Aloyzas Jančys. 
Po paskaitos koncertas. Įėii- 
mas nemokamas. Rengia vie
tos Ramovės valdyba.

.<1fi.5OO ON YOUR l.OT
A | c rh->k’te1v finlshed-—rwdv »o movė ini 60 dny>» • after
startine. Visit the modH million dollnr bondcd homc on Mrdir.ih 
dR. Drive on! Rnuto 19 < Irvine Pnrk>. or Rovto 20 einike St.»

1 Mi’o Wost <>f Route 5.% on Medina*’ Rd.

Conncllv Constriiction Co.. Ine,
Merftnah. Iii.

St. Barzdukas (raštu), 
pirmininkas Nasvytis, 
Bagdžiūnas ir kiti.

nė Malaiškienė, Jurgelis — 
Juozas Akstinas, kalvis—Leo
nas Barauskas ir kepėjas — 
Vyt. Sabalys. Režisavo J. Aks
tinas, scenovaizdi parengė J. 
Akstinas ir Veselka.

Po abiejų vaidinimų art s- 
tai buvo apdovanoti gėlėmis ir 
pasveikinti vietos bendruome
nės pirm. J. Jurkaus, 
mui artistus pristatė 
mininkas Br. Krokys.

Montrealio lietuvių 
teatrą pakvietė ir jo artistus 
globojo vietos bendruomenės 
valdyba.

Ište»«ta'* «necril’’s 
tai sukakčiai paminėti, 
gavo Edvardas Šulaitis. Kiek-

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI,
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

TODAY — Drive Out and See

ROMANO’S 
DeLnxe Homes

THEY MUŠT BE SEEN 
Built-in Refrigerator; Deep Freeze; 

Oven and Rangre 
DRY BASEMENTS 

1'/2 Ceramic T51e Batbs with 
Glass Shower Doors 

Six Rooms — 3 Bedrooms 
Large and Briffht on 40x125’ Lot 
vvith Landscapinę and Cyclone 
Fence. Top Quality — Low Price. 

$29,750 to $33,750

Kll USK\ .isiip-niškai ar feb-fonti F.V 1-967’? 
«i1m jms jMvad K, Vaitai!)

• Popiežių Pijų XII per | 
šią vasarą aplankė 400.000 t 
žmonių. |

help for thelr artlirtUc and 
rhcumatlc a*nnies.

U YOU nrn tatemted tn 
the treatment ttet haa 
releaaed m many frvai the

135 So. La Šalie St. 
FRanklin 2-7300 

Chicago 3, Illinois

Lee N. Romano
DESIGNER AND BLTU)ER

S1O1 N. Ilarlem Ave„
CHICAGO 31. ILL.

SPrinc 4-5922
Few Corner Homesites Available

1e:djnvs Daugelis^ iš dabart'nių iškilu-
- siw ^vaiSždžiU galėtų iš jų pa

siskolinti. Sujaudino v'sus Bu-
vienam lietuvn.i snorto hifm «*ięs Įvirti m. unifor-
liui tai bus mielas 
mns.

Buvo surenc^ns 
n»n žajdvnos, P'ūdė

M. and Z. Collision \Vorks 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Ali types of 
Insurance

ma, iš Lietuvos atsivežta ir 
išsaugota.

Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubui nesisekė. Prieš dvejus 

k^nanfnfcf. Po M ra<!,u, l’uv0 'ls ^^8“" mi
me*... išėrn ne«.-.r*n* 7ke’ gin,i m'b,'rio 'aP« ir

i -i • • j , •_< • buvo gave antinus, laikėsi dar tvirta'. x .... . atsitiko ii

inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol ), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti fotodarbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

DARBAS GARANTUOTAS. ATLIEKAMAS PRITYRU
SIO TECHNIKO. PRIPAŽINTO RCA. XEW YORKE

Taigi, vyras ir moteris. A- 
merikonas buvo Įtikintas, kad 
jis dabar kaip t:k Įvykdys Įsa- 
kvma

kumentų, kurių dar nie
kas nesurašė.

Lapkričio 9 ir 10 Montrea
lio lietuvių dramos teatras 
lankėsi Rochestery su K. Bo
rutos Baltaraglo malūnu ir 
vaikam — A Gutkės Melagė
liu. Į abu vaidinimus prisirin
ko gausiai . 'žiūrovų, ypač Į 
Baltarago malūno; Net prit
rūko vietų. Nors vaidinimas 
vyko neįprastoj formoj, bet 
98‘< žiūrovų buvo patenkinti 
daugelis sako, kad vaidinimas 
buvo gerai suprantamas, pa
gaunantis ir, esą nesvarbu, ar 
artistai buvo šu grimu, ar be 
grimo, vaikščiojo, ar sėdėjo. 
Jų įsijautimas Į savo roles, 
geras ir aiškus perdavimas 
Baltaragio malūno Jegend-is, 
nors užtruko apie 3 vai., vis*) 
mielai buvo žiūrimas.

Vaidino: pasakotojas — J. 
Akstinas, Baltaragis — .Henri
kas Na?vs. Jurga — Birutė 
Pūkęlėvičiūtė. G’rdvainis — 
Leonas Barauskas. Uršulė — 
Bronė Malaiškienė, Pinčiukas
— Kazys Veselka, šešelga — 
Vytautas Sabalys — Raupys 
—Vaclovas Kerbelis. Marcelė
— ViJtrs— Vaič:ūnaitė ir kle
bonas — Ričardas Simaniūkš- 
tis. Scenai nri*aiko B. Pūke^e- 
vič ūtė ir K. Veselka, scenos 
efektai Z. Lapino.

Rvtoiaus diena. 2 vai. p. p. 
gaus’ai subrinko iatinie*' žiū
rovai pasižiūrėti A. Gutkės 3 
veiksmu pasakos “Melagėlio.” 
kuri*? buvo suvaidintas gana 
gerai. Va’dino: Barhiuė — Vil
tis Va'čiūna'tė. Morta — Bro-

OWN A MIIJJON DOEI.AR BONDKD 
KOME FROM SlS-MMl 

No Money Down 
25-Year 5'r Mertf^Ufr* Availablc* 

in Appmvrd Arcan 
3-Brdrooms Ranchr* with Fiill BaM'mrnt’i 

*I3..'»O« On YOUK IX)T 
3-Bedrnnm* Bi-Ix»vrl» with Attachcd CJaraęr

pratęsti Amerikos 
gyv'tiimo stilių - Mėnulyje, o 
sovietas galvojo, kad Mėnuly
je bus įvykdyta koegzistencija.

MĖNULYJE
Tai Įvyko 196? metais.? Tais 

metais į Mėnulį nusileido ra
ketom pirmas sov etas ir pir
mas amerikonas. 'Abudu tuo
jau pasistatė siųstuvus, kad 
galėtų perduoti žinias savo vy
riausybėm žemėje.

Abu be jokio susitarimo bu
vo vieningi savo pranešimuo
se: neminėjo, kad Mėnulyje 
jau yra ir jo konkurentas. Kai 
pranešimus baigė, vienas pre 
kito prėio. ir amerikonas ta
rė: “Sputnik" — tiek jis mo- 
kėio rusiškai. Jam į pasveiki
nimą atsakė sovietas: “Brook- 
Ivn” — tą vardą žinojo, nes jo 
bobutė ten buvo gyvenus.

Paskui sovietas pasižiūrėjo 
Į amer'kona ir išsitraukė šach
matus. Amerikonas bendra
darbiavimu nudžiugo ir sovie
tui pralošė.

Po gero laiko abudu gavo 
žinias is žemės. Jos skelbė, 
■kad atominis raketinis ką^- 
ras jau sumaišė Maskvą su Le
ningradu, o New Yorko vieto
je tik Atlanto Įlanka padidėjo. 
Amerikonas dar išgirdo savo 
prezidento, kuris kalbėjo iš 
slėptuvės. Įsakymą: “Mus pa
siekė Maskvos pasigyrimas, 
kad priešas jau išsikėlė i Mė
nuli. Surasti ji ir izoliuoti, kad 
Mėnulyje nebūtų pakeistas 
Amerikos gyvenimo stilius”.

Kai amerikonas atstatė savo 
atomini pistoletą ir rengėsi i- 
sakvmą Įvykdyti, sovietas davė 
ženklą dar palaukti. Paskui 
jis skubiai ėmė vartvti žodyną 
ir ilgai skaitė skyrių apie A- 
merikos gyvenimo st liu. pa
gal kuri vyras dirba duona, 
plauja indus ir skalbia vystyk
lus. Tada sovietas pasirengu
siam amerikonui tarė: “Bet aš

1. Lietuvių visuomeninių organintciji) Lnekomunis- 
mųi susii irikiritHms leidžia naudotis patalpomis ne-

Geri buvo laikai, kai ai 
jaunas buvau

“Kokis Čia šių dienų jauni
mas — jam vis kad tik leng
viau, kad tik patogiau. Kai aš 
jaunas buvau, tai nieko man 
nereiškė nubėgti 30 kilomet
rų pas malūnininko dukra, 
kad ten savo konkurentui, an
tausi sudrožė’au". — “Ir tams
ta vėl parbėgdavai po to °ėc 
Čias?” — “O ne! Atgal gri'-d-* 
vau visai patogiai — ambu- 
lansu”.

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10

vis ir kapitonas Amerikos l'e- nario mėnesinio Įnašo (S1.00), 
turiu krepšinio komandos, lai- (aį tikrai, pasakys’u. yra dva- 
mėiusios aukso medali toje sjOs atbukimas.
olimpiadoje: dr. Savickas — Gyvendami laisvai ir turė- 
Amerikos 1 eturis, vienas iš damj geras gyvenimo sąlygas 
pirmųjų mūsų krepšinio p:o- _ sugedome. * Rūpinamės kuo 
merių: Giedraitis rinktinės daugiau sukrauti “žaliuku”, 
žaidikas: RalkevĮėius - nuo- moderniškai butą Įsirengti, 

mašiną Įs’gyti, gal siuntini sa
viesiems Į Lietuvą ar Sibirą 
pasiusti, o kitas kas— nesvar- 

bokso rinktine eilėse tarpval- q vįg dėlto svarbu yra ne- 
stybimų susitikimų. le:gti užgesti Vokietijoj lietu-

PaČia švente ir snort’ninkns viskam židiniu’. Paremkime
sveikino Lietuvos konsulas P. savo lėšomis.
Daudžvardis. LB p:rminmk’s

Fasko 
ady

Chicagoje pagerbti 
krepšininkai

Chicagos veikėjai lietuviško 
krepšinio sukakties švente pra
vedė tikrai pavyzdingai. Seno
sios kartos veikėjas dr. St. 
Biežis su jaunatviška energija 
griebėsi darbo; atrodo, jis ir 
buvo rengimu komitetu va
riausia galva. Gi Vladas 
Adamkavičius sklandžiai pra
vedė varžybas. Visus jaudino 
pasimatymas su nepriklauso
mos Lietuvos laikų kreošimn- 
kaTs. Pranešėjas Algirdas Vi
sockis šaukė i sale ir pristatė 
publikai 1937 ir 1939 Europos Vasario 16 gimnazijos rėmėjų, 
meisterio žaidėios: kotnandos jjs sakė, tai nusiskundimas, 
kapitoną Kriaučiūną. Purinau- kad daug kas dėl siuntinių 
ska, Andriuli, Jurgėla. Bud- L’etuvon arba Sibiran jau ne- 
riūna. Mažeiką, Rugį, Norkų, benori mokėti nario mokesčio 
Talzūna. Taip pat buvo iššauk- Vasario 16 gimnazijai paremti.

OMAHA, NEBRASKA
hiečius išgirdus, kad rež. Gas
paras Velička spalių 3 apleido 
Omaha. Rodos, treji su virš 
mėtų prabėgo, kaip vena die
na, kai rež. Gasparas Velička 
apsigyveno Omahoje ir Įsijun
gė i vaidintojų kolektyvą 
“Siaurės Pašvaistė”. Dirbda- 

ti: Petra’tis, 1938 metu Lėtu- Dirbančiam žmogui neįstengti mas su ^uo kolektyvu Gaspa-
riu tautinės olimpiados dalv- į mėnesį sumokėti rėmėjo -— ras VeHčka pastatė daug vei

kalų, taip pat ir savo paties 
rašytu premjerų. Režisonus 
turėjo didelį pasisek mą tiek 
pačioje Omahoje. tiek gastro
lėse Sioux City ir Chicagoje.

Atsisveikinimui su mylimu 
režisorium “Šiaurės Pašve’s- 
tė” suruošė išleistuves. Atsi
sveikinamasis tarė jautrų žodi 
ir ragino nenuleisti rankų — 
eiti pramintu taku toliau. Pri
žadėjo prėmjeron pats atvykti.

Klaustukas

latinis mūsų rinktinės kand’- 
datas: Martvnait’s, Amerikos 
lietuvis, atstovavęs Lietuvos



Vada K. Merids

Swhs FC.-LSK 2;1 (1;1)
Praeitą sekmadienį German- 

Amer.can aukštosios lygos 
pirmenybių rungtynėse Lietu
vių Sporto Klubo pirmoji pra
laimėjo prieš striprų Swiss FC

LSK žaidė šio sąstato: O’ 
Brien; Vaitkevičius, Mileris; 
Wells (antro kėlimo gale Re- 
dy), Arens, Murphy; Butrimas, 

_ Casey» Roberts, Fekete I (ant
rą kėlinį Remėza), Gražys (an
trąkėlinį^ Fekete I). Šveicarai, 
neišnaudoję net baudinio, pa
rodė tikrai gero lygio žaidimą 
ir laimėjo daugiau negu pel* 
nytai.

Povilo Vaitonio vardas dėl 
jo laimėjimo Kanados šach
matų pirmenybių, plinta viso 
pasaulio šachmatų spaudoje. 
"Tha British Chess Magazine'”, 
lapkričio numery paminėjo 
Vaitcmio laimėjimą užjūrio 
žiniose. Ten pat suminėtas 
Luckis, laimėjęs ketvirtą vie
tą dideliame Argentinoj šach
matų turnyre, Buenos Aires.

Jau esame minėję, kad be, 
treniruočių iš mūsų ekipos 
daug laukti netenka. Tai pasi
tvirtino ir šiose rungtynėse. 
Antrame kėliny mūsiškiai tu- 

. rėjo keletą progų, bet tech
niškas nesugebėjimas, taip pat geriausio

klubinėse Bostono rungtynėse 
susitikęš su lietuvių A koman
da So. Bostono lietuvių pilie
čių draugijoje, rungtynės bai
gės lygiomis 2^-2^ž. Mums 
taškus laimėjo: Ged. Šveikaus
kas 1, Andrius Keturakis 1 ir 
K. Merkis M. Bostono tarp- 
klubinėse geriausiai laikosi 
Cambridge “Y”, po 3-jų rung
tynių turi 2V2-Y2 taškų (įveikė bieta, iš Variakojiškių (Gegu- 
Harvardą, Boylstoną ir lygio
mis su lietuviais), Lietuviai ir 
Quincy po 2-1. Šį šeštadienį 
Quincy atvyksta pas lietuvius 
į So. Bostoną. Lietuvių B pra
laimėjo prieš Bostono YMCA 

-tešką mums laimėjo

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

Banionienė - Janulėvičiūtė, 
Antosė, d. Juozo, *iš Varnėnų 
k., Leipalingio vai.

Bielevičiūtė - Malžinskienė, 
Ieva, iš Dybakalnio k., Mari
jampolės ap.

čekutis, Feliksas, gyveno 
Manchester.

Čepaitis, Kaz.mierds ir Kon
stantinas, iš Gaistriškių^k., Ke
turvalakių v., Vilkaviškio ap.

Čiapas. Antenas, gyvenęs
Chi^ago, UI., 4343 So. Whipple Jono, iš šakių apskr. . 
Street.

Dambrauskienė - Doveikai- 
tė, Konstancija.

Doveika, Stanislovas, vaikai 
Onutė ir Stanislovas.

Endzelienė - Juočerytė, Pet
ronėlė, dukt. Antano gyveno 
Newark 5, N. J., 80 Pulaski St

Fleras, Antanas, sūn. Prano.
Genytė - Jarmalienė, Elz-

Lalas, Jonas, iš Kviečlaukės 
k., Kruopių parap.

Lapašinskas, Viktoras.
Lekav.čienė, Elzbieta.
Mačiulskytė, Ona, gyvenusi 

Vokietijoje.
Malžmsklenė - Bielevičiūte 

Ieva, iš Dybkalnio k.,'Mari
jampolės ap.

Martišius, Kazimieras ir 
Martišiūtė, Marijona.

Matulait s, Antanas, sūnus

TO PUACfc, 
YOUBAD

CANCELOR ČHANGE 
CALL LO 3-7291

DISPLAY ,

Be stnart and have your 
wedding or 8hower 
in the rustic zooaa 

of the 
STQNEWAUL 1NN. 

Ask for Roee or Walter
51 Christopher St. WA 9-9385

už LSK) neleido mūsiškiams 
pasiekti išlyginimo.

Nors kartą savaitėje patre- 
niravus mūsų ekipą, tikrai pa\ 
siektume geresnių rezultatų. 
Tik sekmadienį surinkta ko
manda negali nė pagalvoti 
apie geresnį žaidimą. Dabar 
mūsų komanda atsidūrė aš
tuntoje vietoje ir yra kandida
tė iškristi iš oberlygos. Mūsų 
įvartį pasiekė pirmame kėli
nyje su galva Roberts, kuo
met šiaip puikus Vitols nesu
graibė aštraus Butrimo šūvio.

Rezervinė šį kartą susirinko 
visa, mat, gražus oras. Swiss 
FC rezervinė buvo pranašes; 
nė ir tikrai padorūs priešinin
kai, net patys sau įvartį įsi
mušė, turbūt, nenorėdami mū
siškių sausų namo paleisti, kauskio

Pats laikas susirūpinti, ką 
dovanoti Kalėdų 

švenčių proga savo draugui, 
prietelhii, pažįstamam ar gera
dariui. Kiek pagalvoję, sutik
sime, kad lietuviška knyga 
yra geriausia, kalėdinė dova
na. Prisiminkime, pav., kad .-

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDŲ^ 
ALBUMAS LIETUVA

yra reta kalėdinė dovsęna. 
Albumo vaizdai patys kalba 
apie Lietuvą visiem supranta
ma kalba. Albumas geriausiai 
supažindins su Lietuva ir tuos, 
kurie jos nėra matę (Kaina 6 
dol.). Taip pat Alfos Sušinsko

JAUNYSTĖS MARŠAS
yra geriausia dovana jaunio: 

mui. Kiekvienas jaunuolis tu- ! 
retų tą knygą įsigyti.ir per- j 
skaityti (Kaina 2 dol.). Neuž
mirština taip pat, kad St. šal-

KĄ NEŠ MUMS 1958 METAI?

Tokie ir panašūs klausimai 
dažnai atsistojo mūsų mintyse,* 
kai pagalvojame, ar stebime 
kaskart $ vertės nukritimą. 
Pastebime, kad infliacija vis 
daugiau įsigali ir mūsų sun
kiai sukrautos sutaupęs banke 
savo verte kaskart mažėja. '

Padėtis reikalauja rimto ap- Gediminas Kuodis ir taikiniu- < judisky Mary ’ir William, 
svarstymo ir tinkamo pinigų kas, -* ukrainietis A. Penčuk.
investavimo. Tinkamiausiu in- Penktadienį, lapkričio 22 d.

Cambridge Red atvyksta į So.
Bostono 1 p. d.-ją, rungtynėm 
su lietuvių B. Rungtynių pra
džia 7:30 vai vak.

Sovietų zonines p-bes Aš- 
chabade laimėjo Mirošničenko 
su l3\2 (iš 19), antroje vietoje 
lietuvis Vladas Mikėnas su 
12^ taškų. Kitas panašias 
p-bes Minske, laimėjo latvis 
Gipslis su 14^ (iš ,19), did- 
meisteris Boleslavskis ir Sue-

žiu) k., Biržų ap.
Grimelis. Pranas.
Janulevičius, Antanas, 

Juozo.
Jarmalienė - Genytė,

bieta, iš Variakojiškių (Gegu
žių) k., Biržų ap.

sūn.

Elz-

Pasekmė 3:1 (1.) ATEITININKŲ IDEOLOGIJA
verta kalėdinė dovana kiek

vienam ateitininkui (Kaina 3 
dol.). Visas šias knygas, o taip 
pat

KALĖDINIUS ATVIRUKUS
sveikinimam (20 atvirukų 

su vokais tik 1 dol.) gali gauti 
Ateities administracijoje ir

Futbolas sekmadfcbj
Šį sekmadienį LSK pirmoji 

vienuolikė taurės varžybų an
trame rate susitinka su Ger- 
manHungarian SC jų aikštėj. 
Rungtynių pradžia 2:30 vai. 
šia:p prieš German-Hunga- 
rians mūsiškiams per eilę me
tų nekaip eidavosi, bet prisi
menant, kad taurės varžybose P2S platintojus. Užsakymus 
visokių netikėtumų pasitaiko, 
nereiktų LSK per anksti nura
šyti į pralaimėtojų eiles. Lau
ktina geros kovos. Priešžais- 
my rezervinė turi draugiškas 
rungtynes su stipria German- 
Hungarians rezervine.

Krepšinis šeštadienį
šį šeštadienį Uetuvių Atle

tų Klubo ekipa žaidžia pirme
nybių rungtynes E. D. YMCA

siųsti: Ateitis, 916 Wi!1owghby
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

lygoje. Po nelemto pasirody
mo Chicagoje vadovas Birutis, 
atrodo, turėjo pasidaryti išva
das, ir tikime, kad mūsų žai- 
dikus tinkamai “prigriebs”. 
Rungtynės vyksta YMCA pa
talpose 179 Marcy Avė., Broo- 
klyne. Pradžia 7:45. Atlotas

vestavimo būdu vidutinių pa
jamų žmonėms mes nuošir
džiai patariame Mutual Funds, 
kurie rizikos momentą sumaži
na iki minimumo. Laikas pa
rankus. Informaciją lietuviškai 
bei angliškai siunčiame be jo
kių įpareigojimų — rašykite!

gyveno Yonkerš, N. Y.
Juočerytė - Endzelienė, Pet

ronėlė, duktė Antano, gyveno 
Newark, • N. J., 80 Pulaski St.

Ketvirtis, Liudvikas.
Kontrimavičius, Stasys.

Vardas, Pavardė

Adresas

KING MERRITT & CO. INC. 
FOREIGN LANGUAGE DEPT. 
391 Grand Avenuue 
ENGLEW00D, Jersey

Tel. VVHitehal 4-2220 (N. Y.) 
LOweU 7-0100 (N. J.)

Siuntiniams į Lietuvą, Lat
viją, Estiją, Ukrainą ir Ru
siją

VILNONĖS, SILKINĖS, 
REYONINĖS IR KIT.

MEDŽIAGOS 
didelis pasirinkimas, spe

cialiai žema kaina
Užeikit į;

ALFA Fabrics
144 Orchard St-

Atdara iki 7 vai. popiet
GR 3-0270

R:f3 12. R:f3 h6 13. Rd2 Vd6 
14. c4 Žd8 15. b4 c5 16. b:c 
V;c5 17. Bebl Vc7 18. Žg3 g6 
19. Že2 ~Že6 29. g3 Bec8 21. 
Rg2 Žc5 22. Rh3 Bd8 23. Žcl 
Rg7 24. Bb5 Že8 25. f4 Žd6 

,O1/ T ... t .. 26. Bb2 Ve7 27. a4 h5 28. Ža2
. . ?° v. į2' - ’ Ti i/^ v e:f 29* a5 gatejo sekti 
baigė aštuntuoju su 11W tas. 29 a5 _M;e4) Bfl

Matulevičius, Vladas, spėja
mai gyvenęs Alytaus ar Seinų 
apskr.

Meidus, Antanas, iš Stučių 
k., Tauragnų vai.

Mickevičius, Juozas, iš Rad- 
vilionių, sūn. Stanislovo.

Mikštas, Albonas, sūn. An
tano.

Mumkevičienė, Ona, duktė 
Antano.

Okanas, Jurgis, sūn. Jokūbo.
Pakenas, Baltrus.
Paškauskaitė, Michalina ir 

jos sesuo.
Pietarytė, Ieva ir Veronika, 

is Triobiškių k., Marijampolės 
apskričio.

Polukardas, Stanislovas, sū
nus Aleksandro.

Radzevičius, Jim, gyvenęs 
Vadokiuose, gimęs Čikagoje:—

Ražuk'enė r Skrabulytė, Ie
va, vyras Ražukas, Feliksas, 
vaikai Ona, Petras ir Vaclo
vas.

Skrabulytė - Ražukienė, Ie
va, vyras Ražukas, 
vaikai Ona, Petras 
vas.

Ieškomieji arba

Accommodation for Laigė Parties

AUTO DEALERS

CHRYSLER & PLYMOUTHS
A substantial selection of 
body types and colors. Priced 
to sėli With e^ceptional good 
trades-in alowance.

J. C. OBERWAGER 
1205 Flatbush Avė.

Brooklyn, N. Y.
BU 4-4500

llRESTAURMT
324 East 57th Street, N. Y.

Feliksas, 
ir Vacio-

LUNCHEON 
COCTAILS 

D I N N E R
OPEN 

EVERY DAY

apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti:

Amerikos moterų p-bėse 31. d;e2 d3 32. Vbl D:e4 33.
Gresser ir Stevenson turi po Bf2 Ž;a4 34. Rg2 V:c4 35. 
8VŽ-114, Aronson 7%, Karff B;b7 Rd4 36. Bb3 Vc5 37. Vfl 
7 tš. Beliko vienas ratas. Pir- Vc2 38. R:a8 V;b3 39. Khl 
menybės vyksta Los Angeles R;f2 40. Žcl Vc2 41. V:f2 į 
mieste. B;a8 42. f5 Vc5 43. Vg2 Ba6 !

Pasaule”, 44. Ž;d3 V;f5 45. Žf4 Vbl-Į- |

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

Latvių “Sacha

I
- lapkričio nr. plačiau aprašė Balti pasiduoda.

Povilo Tautvaišos įspūdingą 
laimėjimą Illinois valstybės ______ _

pirmenybėse., kuriose jis su- I \ 
rinko iš 7 gal inu, visus septy- 
nius taškus. Lielisks sniegums!

pabrėžia Šacha Pasaule. Įdėta I \
į Tautvaišos laimėta partija 
į prieš vengrą T.. Veinbergerį, 
i kuris Illinois p-bėse laimėjo j Ą \ 
4 antrą vietą. Ją pakartojame.
į Balti: Veinberger, juodi — 
j Tautvaiša.

< 1. e4 e5 2. 2f3 Žc6 3. d3
1 Žf6 4. Re2 d5 5. Zbd2 Re7 G. 
į c3 0-0 7. 0-0 Be8 8. Vc2 Rg4 
i 9. Bei Rf8 10. Žfl d4 11. Rg5

TAUTVAIŠA

VEINBERGER
Padėtis po 30. Bfl ėjimo.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomu* 
naudingas, iliustruotas, meno 
sinis' religinis žurnalas. Mo* 
tams tik $2.00. Rašyk:

'»u»u»inii»nw»i:»il»in:n!:«ii» rx k v i r, v u-vuv muĮiMututittimaiiliimninir*
į Eat in a good restaurant more often and—bring your family too—The = 

restaurants listed belpw are recommended to individuala—soclctie*—cburch 
groups—business organizations—labor unions. etc., as serving excellent "food =

’. at reasonable prices. For the very best in all types of foods refer to this 5 
! column regularly. =

T f

NEW BROINXWOOD INN.
CATERING TO WEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 

Ralph and Ludlle Porco, Mgr.
3821 Bronxwood Avė., 2 blocks East White Plains Road at 220 St.

OL 4-2400

Wakefield Casino
4421 White Hains Bd. Nesi 2S8 St, Brome 70, N. Y. FA 5-9222

CATERING WEDDINGS & B ANQUETS
Fully air-conditioned, ultra modern, privalė banguet rooms; ample 

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

RALPH PORCA, Prop. JACK FUSARO, Mgr.

irs 10,000 miles to hong kong būt only a few miles to

Scotch Halus, N. J. FA 2-7725.

FAH PATIKIMIAUSIA FDMA SIUSTI SIUNTINIUS | LIETUVA. LATVIJA. ESTIJA. 
UKRAINA IR KITAS SSSR DALIS YRA 

PARCELS TO RUSSIA, INC.
Tel: INgeraoI 1-Vm, INgenol 7-«46»

...THf

H KARINO AID

Catholic Schools and Colleges

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.
PRIĖMIMO PUNKTAS 

New York City. 78 Seeond Avė. Tel ORchard 4-1540 
GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS.

Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos 
instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.

Galite atnešti savo siuntinius į bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai 
persiuntimui į SSSR, čia mūsų įstaigoje peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj jums pasiun
čiama sąskaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatut

Jūsų patogunpii mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų, pačiomis žemiausiomis kainomis. Taip, 
kad siuntinį galite sudaryti atsilankę į mūsų įstaigą.

Siuntiniai išsiunčiami per 24 vafamdas kuo jų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6-1 savaites. Oro paštu siuntiniai 
nueina per 7*10 dienų. . ' ■

Siuntinių pristatymas, garantuojamas gavėjo parašu. Jūs gaunate per mūsų įstaigą gavūjo pasirašytą kvitą.
Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvy 

kus į įstaigą, jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant
Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausio

je tvarkoje
Mūsų įstaiga per ilgą veiklos metų eilę išsiuntė šimtus tūkstar15“ ~~ 

mu patenkinti. Todėl jūs su

PARCELS TO RUSSIJL INC.
1530 Bedford Averoe, BrooUyn 16, N. Y.

ši įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai., šeštadieniais 9-4.
MANHATTANE PRIĖMIMO PUNKTAS: 78Sccood Ave^ New York City, N. Y.

MŪSŲ SK Y RIAI :
DETROIT, MICH. HARTFORD, CONN. LOS ANGELES CAL. PHILADELPHIA, PA. CHTCAGO, ILL.
11S01 Jos Campau Avė. 551 Albany Are. 121 S. Vermout' Ava. 832 Nerti 7th Si
T< TOwnaėd 84B98 Tai. CHapel 7-5154 Tol. DUnklfk 5-55C0 Tel.WA 3-1747

NEVVARK, N. J.
8741 W. 2Rth •*. M3 Maitot St.
Tei, CR 7-2126 Tel. MArket 2-«»37

mento 2-4745, Rgllgious of the Secred Heert. Mother Margret Sheoa 
Pres. 35 Students. Regulai Liberal Arts courae jrius spedalized 
cational training — Junior College tralning. $2100.

hard-of-hearing 
paople who 
woaldn’t think of 
trearingahearing

Why?It’»so

beari ng aid «t «H. Worn entirely

Gaarantee, l-Year Warranty 
and 9-Y«ar Service Ptan. Olher

(femoMtraiion today. Easy

TMnorMTror 
MUUVNG AIDS

AITCHISON & CO 
655 MADISON AVĖ. 

(Cor. 6Mh SL) 
TEmjHeton 8-2R5* 

485 Sth *w. (At 4Ut St.)
MUrray HHI 2-3522

(2) Ceniinln* LecMion*

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

JLADY CUFF COLLEGE. Highland Falls, N. Y. Franciscan Staters, 
Sister M. Jane Thomas, President. Sister M. Imnoaculata D^an — 
B. A. Degree, 175 Students, Day and Boarding — Tuitlon $450. 
Room and Board $750. Adtfren Regtotrar or phone Highland Falls 
•-2060.

Vocations

IN HOSPITALS AND IN SOCIAL SERVICE 
Generuos aoeto who wish to devote their lives to the aervice et 

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

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

Girto, who tatre to aprrad the word of God hy wrtting. prtatit* 
DluatraUng and dtotribuUng Catholic Literatui* and are 

tntervated in doing sodai work. Write for further Information to
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(Šyvojo Rož. draugijos vaka
ras bus lapkričio 24 d. para
pijos salėje.'

Clevetendo Vaidilos teatras, . 
gruodžio 7 Apreiškimo pa . 

salėje vaidins “Brandos ates-
BOSTON. M8SS.

' DARBININKAS
Idtą savaitę dėl Padėkos die
nos išeina *tik vienį kartą. Ko- 

?respondencijc3 redakcijų turi 
pasiekti iki lapkričio 2A.

i

Maironio vakaras
New Jersey LB apygardos 

valdyba rengia didelį dainos

iš Pittsburgo, Pa., buvo at
vykęs į New Yorką ir apsi
lankė pranciškonų vienuoly
ne bei Darbininko redakcijo- 
je-

P. J. Montvila
Padėkos dieną švenčia 70 
metų amžiaus ir 50 metų lie
tuviškos . veiklos Amerikoje 
sukaktį. Ta proga jo intencija 
bus mišios trijose lietuviško
se parapijose (Apreiškimo, 
Angelų Karalienės ir Maspet- 
no), o taip pat ir pranciško- 

juį^koplyčioje. Po to bus šei
myninės vaišės jo namuose 
85-64 98 St. Woodhavene.

Moterų tarptautinėj parodoj, 
kuri vyko lapkričio 4-11 d.čL 
Regiment Armory NewYor£e, 
lietuvės moterys turėjo du 
skyrius. Pirmasis buvo išklo
tas lietuviškais audiniais ir 
ant sienos pakabinti trys 
Aleksandros Merker — Vit
kauskaitės pa veikslai, vaiz
duoją ^Lietuvos kryžius. Vidu
ry buvo pastatytos staklės. 
Buvo rodoma, kaip audžia
mi lietuviški audiniai.

šis skyrius susilaukę dide-

Ž1MOS_

W bus prisiminta lietuvių tau
tos pranašo dainiaus Mairo
nio 95 gimimo ir 25 mirties 
sukaktis. Programoje daly
vaus operos solistė Vincė Jo- 
nuškaitė, akomponuos Aleks. 
Mrozinskas. Savo kūrinius" 
skaitys Ona Balčiūnienė — ____
Audrone, Kotrina Grigaityte P. J. Montvilos veiklą
— Graudušienė, Paulius Jur
kus, Algirdas Landsbergis, 
Juozas Tysliava ir Leonardas 
Žitkevičius. Pranešinės Vita
lis Žukauskas- Vakaras įvyks 
gruodžio 8, sekmadienį, 4 v. 
p. p. Newarke, šv. Jurgio sa
lėje, 108 New York Avė.

Ta pati New Jersey apygar
dos valdyba lapkričio 23, 7 v. 
v. šaukia iškilmingą posėdį, 
kuriame bus paminėta apy
gardos 5 metų veiklos sukak
tis. Po oficialios posėdžio da
lies bus užkandžiai ir vaišės. 
Posėdis įvyksta šv. Jurgio sa-

Amerikoje parašysime pla
čiau kitame numeryje).

Liet. Stud. Sąjungos 
suvažiavime, kuris vyksta 
Padėkos dienos savaitgalį 
New Yorke, laukiame daug 
svečių iš visų miestų. Ypač 
daug studentijos atvyksta iš 
Chicagos. Bankete pagrindi
nę kalbą pasakys Lietuvos 
atstovas Washingtone J. Ra
jeckas. Taip pat pakviesta 
bankete dalyvauti ir miesto 
burmistras Robert F. Wag- 
ner. __ ... ___

Kun. dr. Z. Smilga, 
lankydamasis New Yorke, bu
vo sustojęs pranciškonų vie
nuolyne. Svečias dirba pasto
racijoje Nerwicho vyskupijo
je, Conn.

apgultas parodos lankytojų. 
Antrajame skyriuje (kioske) 
buvo išstatyta lietuviškų 
rankdarbių, gintarų, kerami
kos, audinių ir knygų. Nema
ža eksponatų parduota.

Lapkričio 10, buvo lietuviš
ka programa. Dainavo ope
retės choras, vadovaujamas 
Mykolo Cibo. Vaikų grupė, 
vadovaujama G. Kybartienės, 
pašoko keletą šokių. J. Ma
tulaitienės vadovaujama mok
sleivių grupė išpildė tautinių 
šokių programą. Pranešimus 
darė M. Jokubaitienė.

kistane žmonės' pasigamina iš amerikomškii maisto dėžučių. At
vaizde WWC vicedirektorius Mgrs. Aloyzas J. VVyeisIo.

New Yorko studentai 
kurie platino banketo bilietus, 
prašomi iki lapkričio 25 pra
nešti V. Ramanauskui (VI 
6-0041); kiek yra pardavę bi
lietų.

Tretininkų metinė vizitacija
Angelų Karalienės parapijos 

šv. Kliaros tretin nkų kongre
gacijos metinė vizitacija buvo 
lapkričio 17. Po mišparų, ku
riuos laikė kun. V. Pikturna, 
tėv. Modestas Stepaitis, 0. F. 
M. bažnyčioje atliko kanoniš
kos vizitacijos ape gas ir pasa
kė pamokslą bei suteikė gene-

BARASEVIČIUS Ir SCNUt 
FUNERAL 11 O M »

254 W. Broadway 
South Boston. Maas 

JOSEPH BARACEVICIU^ 
Laidotuvių Direktorių^ 
ToL ANdrra 8-2590

Valgomasis mokiniam
Šv. Petro parapinės mokyk

los vedėjos motinos Imeldos 
rūpesčiu prie parapijos bažny
čios, rūsy, įrengta graži virtu
vė ir valgoma is mokiniam.

Berniukų choro repeticijos
šv. Petro parapijoje būna 

antrad’eniais ir penktadieniais.
i Mokomasi giesmių, kurios bus 

giedamos bendrojo Bostono ar
kivyskupijos berniukų choro

L-- birželio mėn., kai bus minimas 
vyskupijos 150 metų jubilėjus.

Drabužių rinkliava
Amerikos katalikų vyskupų

1 vykdomas lapkričio 24—30. 
Šv. Petro par. aukojamus dra
bužius prašoma sunešti į pa
rapijos salę po bažnyčia.

Vyčių šokiai
rengiami lapkričio 30 Brad- 

ford viešbučio salėje. Pradžia 
8 vai. vak,

Priešadventinius šokius
Brocktone, šv. Kazimiero 

parapijos salėje, ruošia ateiti- 
ninkiškas jaunimas lapkričio 
23. Visi jaunieji mielai kvie
čiami.

Sodalietės
• lapkričio 23 šv. Petro par. 
salėje ruošia kalakutų vakarą, 
(Turky Whist). Bus galima Pa
dėkos dienai gerą kepsnį lai-

VAITKUS
F U N E R A L HOME 

197 Webster Avenoe 
PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojaa 
Cambridge. Mase*. 

NOTARY PUBLIC
PMaramrtaaas tr Mirti

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Caro 
tridge ir Bostono kolonijas že- 
miaiKrfnmiK kainomis. Kainos to» 

pačios ir į kitus miestus.
Re&ate šaukite: TeL TR «-4434PRIIMKITE MŪSŲ DIDELĘ PADĖKĄ

(Atkelta iš 4 psL) 
maitinau savo šeimą, du ma
žus vaikus ir senus tėvus. Da
bar guliu ligoninėje mėnuo 
laiko. Naktį etaiant į uošvyją 
vaikams pieno parnešti, suva
žinėjo girtas šoferis. Iki ryto 
išbuvau ant kelio. Sulaužė 
šonkaulius, nutraukė koją. Li
ko vaikai be prieglaudos, kol 
ką turėjau svetimi maitino, 
dabar eina į pašaulį. Rodos 
šliaužčiau ant rankų pas va’- 

r kuš. bet ir to negaliu padaryti? 
Liko dar viena viltis, gal jūs 
ką paaukosite... S. Z.”

Kiti gi negali atsidžiaugti ir 
atsidėkoti už gautą pagalbą:

S. iš S biro rašo:
“Priimkite didžiausią padė

ka už Jūsų t parodytą mums 
nuoširdumą. Kaip malonu jau
sti, kad yra tiek tolimu., o kar
tu taip artimų tautiečių.

J. E. iš Lietuvos:
“Mums tiesiog nuostabu, 

kad yra tokių nfelaširdingų

bą. Ir tik dėka veiklių skyrių, 
toji pagalba galės buri tęsia
ma. Baltas

NEW YORKAS

Lietuvių siuvėjų
A C. W. of A. (A. F. L. — 
C. J. O) 54 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks lap
kričio 27 d. 5:30 v. v., 11-27 
Arion Placė, Brooklyn, N. Y.
Nariai prašomi gausiai daly- Pašto ženklų paroda 
rauti, bus svarbi, praneši- Uj*ri«o 22-24 dZ įvyks- raljn absoliucija. atnaujinda.
mų- ta pašto ženklų paroda, kūną

organizuoja Amerikos pašto „ , ,Diskusijos apie pavergtas prekybininkų organi- Po P3™1*11! Parapijos salėj
v v n- • w k- « ’ žarija- Parkoj jau antrus j^0 P08*1*- kuriame, be vi- 
Praeitą sekmaėenj Washing- ja Lietuvių zitatoriaus ir kongregacijos

tone buvo* diskusijos apie Ma- Fiiateįictu Draugia New Yor- direktoriaus kun. V. Dabušio „ ... - x-ruatensoĮ imaugija isew xor- . . . . žmonių, kūne siunčia siunti-
Lietuviškasis kampelis žodžių, pirmininke P. Stravm- 

nerusiškų tautų atžvilgiu. Pa- bus papuoštas vytimi ir paš- skienė ir kasininkė U; Janu- 
grindmiais kalbėtojais buvo J. to žen]ę]ų pavyzdžiais, kurie šiene padarė metinės veiklos 
Kajeckas, Roman Smal - Stoc- patraukia daugelio parodos bei finansinius pranešimus, 

lankytojų dėmesį. Lietuvišką- Paaiškėjo, kad nuo praeitos 
torius Marąuette universitete jį skyrių aplanko lietuviai, vizitacijos mirė dvi narės — 
ir dr. James Atkinson. Jų kai- kurie Lietuvos nėra matę. Ti- O. Račauskienė ir U. Saldukie- 
bos šį sekmadieni bus pakar- kimasi, kad šiemet parodą nė, įstojo viena nauja. Dabar- 
totos visoje Amerikoje per aplankys apie 100.000 žmo- tiniu metu yra 40 nariu. Fi- 
107 radijo stotis; Nw Yorke nių. Paroda bus Regiment nansinė apyvarta siekia per 
per WANS stotį 9:30 v. v. ir Armory, 34 St. ir Park Avė. 500 dol., iš kurių 84 dol. iš- 
per WFUV stotį 7:30 v. v. kampas, New Yorke. leista įvairiom progom užpra

šant šv. mišias, 50 dol. auko
ta parapijai, 15 dol. Kat. Fe
deracijos jaunimo stovyklai ir 
kit.

Posėdis baigtas vizitatoriaus 
Tėv. M. Stepaičio, O. F. M. ir 
kun. V. Dabušio nuoširdžiais 
linkėjimais, kad kongregaciją 
lydėtų Dievo palaima, darbuo- 
janties šv. Pranc'škaus dvasio
je. V. M.

taute

ki, slavistikos instituto direk-

LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTES

[VAKARAS
į _ 

I S 
i Jvyks

Į š. m. LAPKRIČIO 23 d., šeštadienį
APREIŠKIMO PARAPIJOS SAL6JE

Brooklyn, N. Y.

•m®

ĮI
f No. 5th Ir Havpmeyer Sts. kampas,
i

MINĖJIMO programa

| PASKAITĄ skaito Lietuvos Generalinis Konsulas 2
Į p. JONAS BUDRYS i

n.Į

: DAINOS IR TAUTINIAI ŠOKIAI. Dalyvauja: :
t 1. New Yorko Skautę Vyčių Oktetas, vadovaujamas muz. Z 
Z Mykolo Liubenkio, — su nauju dainų repertuaru. Į
Z 2. New Yorko Moksleivių Tratintų šoklų Grupė, vadovau- Į

t ' m.
Z LINKSMOJI DALIS: šokiai, grojant šauniam

p. Romo Butrimo orkestrui t
AtMivėsinimui - veiks puikus užkandžių bufetas ir baras. Į

Z Įeinant aukojama:
I Suaugusieji-H.50, studentai ir moksleiviai—$1.00
; Pelnas — Karią Invafidų šalpaL Pradžia — 7 vai. vak. f
S Lapkričio 24 d^ sekmad., 11 vai pamaldos už žuvusius j 
Ž Laisvės Kovų fariuw Savanorius ir Pnrtisaaus — įvyks Ap- $ 
t reiškimo parapijos bažnyčioje. į

L. V. S. Ramovės Valdyba, maloniai kviečia VISUS kuo Į

ir pagerbiant mūsų Latevin Kovų Didvyrius.
L V. K RAMOVftg M5W YORKO SKYRIUS

. NEVVARK, N. J. 
Vyčių konferencija

New Yorko ir New Jersey 
vyčių apskričio valdybų bei į- 
vairių komitetų konferencija 
bus 1958 sausio 10, 11, ir 
12 d.d. Nevvarke, Robert Treat 
viešbutyje. Smulkesnė dienot
varkė bus pranešta vėliau.

- - Konferencijos organizavimonjėtT 
garbės pirm ninkais yra kun. 
V. Karalevičius, apskričio dva
sios vadas, ir L Janonis, aps
kričio pirmininkas. Darbo ko
mitetą sudaro: Vik. Guzevi- 
čius, Jokūbas Stukas, Eleonora 
Gelenitis, Vera Laukžemis, Ri
ta Miskevvitz, Helen Žindžius, 
J. M. Sable ir L. R. Stukas.

Pamaldos
už žuvusius dėl Lietuvos lai

svės bus šv. Petro bažnyčioje 
lapkričio 24 d. 10 vai. Mišias 
užprašė lietuvių karių sąjun
gos “Ramovė” Bostono sky
rius.

Moterų ir merginu klubas
F. V.' rengia vakarą lapkričio 30

• Amerikos paštas jau da- į 7^vaįsalėjeprie 
bar yra pasirengęs didžio- . E 7th St Bus
šiom Kalėdų švenčių opera- Vyks į Providence 
cijom. Visi prašomi kuo pj Anglijos vyčiai gruodžio 
anksčiau siųsti laiškus ir j turės šv. Valandą šv. Kazi-nius nepažįstamiems našiai- . ... „. - .

čiams. Parašvkite. mielasis. I"iero bažnygoie Provideiice.
nors keletą žodeliu mums ir 41 adresus- P“™"311813 pra&> R I. Pamaldų pradžia 3 vai.nors Keletą zoaenų mums m mį ^„5^ tolimiausius mun
kąs Jūs esate . Ar vėl-

“Dėkoju už vaistų ir maisto paštan būtų atiduoti iki gruo- Laisvės Varpo koncertas
siuntinėFus. Tai buvo didžiau- jžio 5 d.-----------------------------------Dėl sol. St. Baranausko Il
sia dovana, nes vaistai išgelbė-  . gos buvo atšauktas Laisvės
jo mano žentą nuo mirties, j s Išnuomojami 4 kambariai. Varpo koncertas, kuris turėjo 
labai sunkiai sirgo”.

Tai tik mažvtė dalis gauna
mu laišku, tačiau yra .aišku,
kokios didelės viltys yra sude
damos į Balfo teikiamą pagal-

po pietų.
tinius. Gera būtų, kad jie

šildomi gazu; yra šiltas van- įvykti lapkričio 10 d. Jis nu-
duo. Nuoma $23.00. Galima 
apžiūrėti vakarais 307 So. 3rd 
St. Brooklyn, N. Y. Tel.: 
ST 2-2240.

Latesl Dividend Declared ai the

' Rateof
3J/4% a year

(3% regular plūs 1’4% extra)

Profit More — Right Now!

NGSMNK
Incorporated 1860 

2 CONVENIENT OFFICES: 
135 Broarfvay at Bedford Avenue 

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue

VlNTER GARDĖN TAVERN Ine

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vedinėms,
pu rengimams, susirinki

mams, elc

1883 MADfSON ET.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

J Tei. STagg 2-5043 — r—į 

j Malthew P. Ballasįj 
(BIELIAUSKAS)

keltas į lapkričio 24 d. Tą die- i 
na koncertas vyks High School < 
salėje, Thomas Park. So. Bos- ; 
tone, Mass. Jo pradžia — 3 v. < 
po pietų. Koncerto programą 
atliks kontraltas Stella Volą- Į 
ni - Končienė ir tenoras Šta- Į 
sys Baranauskas. Abiems so- ] 
listams akompaųuos komp. Je- ! 
ronimas Kačinskas. Koncertu ! 
susidomėjimas yra didelis. !
Daugelis asmenų užsisakė vie
tas koncerte iš anksto. Į kon
certą laukiama lietuvių net iš 
tolimesnių kolonijų, kaip Wor- 
cesterio, Nashua. N. H., Pro- 
v’dence, R. I.

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street
Brooklyii, N. Y. •

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva j
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedfurd Avė. 
Brooklyn, N. Y.

William J. Drake-
Dragunas

LIETUVIS ADVOKATAS

J. B. SHALINS |

Laidotuvių Direktores 
84-62 JAMAICA AVĖ, 

(prie Forest Parkway Station)
OToodhaveu, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

miesto dalyse; veikia ventiliacija '

TeL VIr-ginia 7-4499

Draudimo reikalais, taksy (Income | 
Tax) paruošimui, noloriniy doku- j 
menty tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

oi įvairūs dokumentai.
prairtose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, | 

. namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių • 
rūšių atsakomybės bei pavogimo, save galite apsidrausti nuo • 
Ddalmlngą atetHumą be! ilgos, kartu apmokant ir ligoninės * 
Išlaidas. X

Gyvybės apdraudimas — TRAVF.I.LRS IMS. CO„ Bart tote. •

Greitas tr sąžiningas patamaviinaa
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai rylo iki 8 vai. vak.

Juozas Andriušis
87—09 Jamatca Avė. Woodhaven. 21. N. Y

Vlrginla 74477
t


