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Nesutarimas kyla tarp Amerikos ir Formozos
Fornioza sako: laukti ilgai negalėsim, turim komunistus bombarduoti

Nušovė 10 komunistę lėktuvų

moy saloje plevėsuoja laisvos 
Kinijos vėliava.

tu- 
49 
rė

Amerikos ir laisvosios Kini- pats kalbėjosi tris valandas su 
admirolu H.D. Felt, Amerikos
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gyvybes klausimas. Ji yra prie
tiltis | Kiniją.

Ouemoy yra atrama laisvo
sios Kinijos, šalininkų vilčiai, 
kad pro šią salą jie kada nors 
sugrįš į Kiniją kaip jos laisvin-

libane ir vėl 
liejas kraujas

Libano naujas prezidentas * 
Chehab antradienį perėmė pa
reigas. Ministeriu pirmininku 
jis paskyrė sukilėlių vadą Ras- 
hid Karami. Jam pavedė visas

— ginkluotas jėgas — vidaus rei- 
kalų ministeriją ir apsaugos

’ ministeriją.
Prieš tokį ministerio pirmi

ninko pasirinkimą kilo gyvento
jų riaušės, vadovaujant falan- 
gistų partijai, rėmusiai Cha
moun vyriausybę. Kariuomenė

— šaudė tiesiai į minią. Nušauta 
30. Paskelbta karo padėtis. 
Tankai patrulioja gatvėse. A- 
merikos kariuomenė rengiasi 
išvykti.

jos keliai vis labiau išsiskiria.
Chiang ęaisheko vyriausybė karo jėgų viršininku Pacifike. 

f- formaliai įspėjo- Amerikos vy- Ir Amerikos aukštieji karinin- 
riausybę, kad ji bus priversta 
Imtis aviacijos bombardavimo, 
jei 'nebus greitai surasta kitų 
būdų Ouemoy blokadai sulaužy-

Chiang Kaisheko ministeris 
pirmininkas pranešė, kad da
bartinėje padėtyje Quemoy ga- 
lės laukti neilgiau kaip dvi sa
vaites.

Rugsėjo 23 Chiang Kaishekas

kai, kaip informuoja J. Alsop 
iš Formozos, su Chiang Kai
sheko padėties vertinimu suti
ko. O padėtis tokia:

— Amfibiniai laiveliai pasie- 
_ kia nakčia Ouemoy krantą, nors

ir po sviedinių krušą. Per vie
ną naktį jie atgabena mažiau 
kaip 150 tonų maisto, šaudme- 
nų,vaistų įgulai, kurios yra 
85,000, ir civiliniam gyvento
jam, kurių yra 47,000.

— Tokioje padėtyje Ouemoy 
salai pristatomų šaudmenų ne
pakanką, kad salos gynėjai ga
lėtų į komunistų šūvius atsakyti

tiek pat šūviais; jie turi taupy
ti šaudmenis tam atvejui, jei 
komunistai mėgins invaziją.

— Tokioje padėtyje Ouemoy 
įgula gali atsilaikyti' iki spalio 
pabaigos, neilgiau.

Nacionalinė Kinija trauktis 
iš Quemoy nesutiks, ir jai ki
to kelio nėra kaip tik imtis 
iniciatyvos bombarduoti ko
munistų ugnies židinius.

L1BANE pasikeiti prezidentai: gen. Fuad Chehab (k.) perėmė 
pareigas H buv. prezidento Camilie Chamoun (d.).

Laisvoji Kinija laimėjo dide
les oro kautynes su kom. Kini
jos aviacija. Kautynėse dalyva
vo 100 sovietiniu Mig-17 ir 32 
amerikiniai Sabre. Migų numuš
ta 10, sužalotas 1 ar 2. Formo
zos lėktuvai grįžo visi.

Tokis pranešimas paskelbtas 
iš Formozos rugsėjo 24. Komu
nistai sako, kad vieną lėktuvą 
ir Formozos nušovę, kitą suža
loję.

Tokis Formozos laimėjimas 
aiškinamas tuo, kad amerikie
čiai esą gerai ištreniravę For
mozos lakūnus. Pastariesiem ten
ka kas mėnuo skraidyti po 20- 
50 valandų. Tuo tarpu komu
nistų lakūnai treningo gauna 
mažai — po 4-8 valandas mė
nesiui. Formozos lakūnų prana
šumas buvo pasirodęs ir ank-

stesnėse oro kautynėse. Nuro
doma taip pat, kad Sabre gin
kluotas kulkosvydžiais, ' kurie 
veikia efektyviau nei Mig-17 pa. 
trankėlės. •

Kautynės vyko prie Kinijos 
sausumos pakraščių ir viršum 
sausumos. Aiškinama, kad ko
munistų lėktuvai, apsupę iš 
trijų pusių Formozos lėktuvus 
ir palikę ketvirtą pusę atvirą į 
Kinijos sausumą, norėję nu
stumti giliau Formozos lėktu
vus ir ten numušė turėti įrody
mą apie Formozos ir Amerikos 
“agresiją”.

— Adams vietoj Į prezidento 
patarėjus mini šie kandidatai: 
gen. A. M. Gruenther, dabarti
nis raudonojo kryžiaus pirmi
ninkas, Fred A. Seaton, dabar-

HENRY CABOT LODGE, JAV 
atstovas Jungtinėm Tautom.

C1A SPRENDŽIAMA YRA KOVA 
TARP RYTŲ IR VAKARŲ

KOKIOS REIKŠMES TURI KOVOJE SU KOMUNIZMU?
Ouemoy šiandien yra labiau

siai skaudama^ pasaulio vieta. 
Vieni lygina ją su Dienbienp- 
hu, kiti su Gibraltaru.

O dar taip neseniai ta men
ka sala, žiaurių'j ūros vėjų nu
pustyta. buvo visai mažai žino
ma. Jos 143 kv. kilometrų plote 
tarp juodų uolų ant tamsios 
kaip rūdys žemės gyveno pora 
tūkstančių suskurdusių žvejų 
ir ūkininkų.

Quemoy garsas pradėjo kilti 
nuo 1949 metų, kada Chiang 
Kaishekas su 2 milijonais ša
lininkų buvo priversti trauktis 
iš Kinijos i Formozą. Tūkstan
čiai to meto pabėgėlių ir da
bar gyvena Quemoy. Gyvena 
neblogai. Ne tik dėl to neblo
gai, kad gauna paramos iš A- 
merikos pagalbos.

Gauna jos ir iš 70,000 kinų, 
gyvenančių Hongkonge, -Singa
pūre, Saigone, kurie betgi laiko 
save Ouemoy piliečiais ir siun
čia ten savo mokesčius. -

Ir ta nuskurdus Quemoy 
ri 3 modernias ligonines, 
mokyklas — tokis skaičius 
tai aptinkamas pietų Azijos tau
tose.

Quemoy betgi dabar labiau
siai žinomas kaip pirmaeilė 
tvirtovė. Jokis žemės kampas 
taip nesąs Įtvirtintas kaip šis. 
Ištisais kilometrais eina pože
miai. tuneliai, kurie jungia be- veikslą, ar kėlė laisvosios Kini- 
toninius bunkerius ir sandėlius.

Pirmą kovos krikštą sala iš
laikė 1949. Veltui komunistai 
mėgino ją paimti. Paklojo tik 
18,000 vyrų. Kitais metais pa
kartota invazija baigėsi taip 
pat nesėkmingai.

Gal būt. sala dabar neapgi
nama. Jos gynėjas tėra nuo ko
munistų artimiausių pozicijų 
tik per pustrečio kilometro. Bet 
laisvajai Kinijai ją apginti yra

Bet kol yra tokia viltis, ko
munistai neturi ramybės. Jų 
nerimui yra pagrindo. Jie žino, 
kad Chiang Kaisheko kariuo
menės yra mažiau nei komunis
tų. bet ji yra stipriai paruoš
ta. Tai ypačiai parodė ir nau
jausi komunistų ir laisvosios 
Kinijos lėktuvų susirėmimai

Jie dar labiau žino, kad dau
gelio akys iš Kinijos žiūri i 
Chiang Kaisheką kaip išlaisvin
toją. Pačioje komunistų kariuo
menėje yra nemaža antikomu- 
nistų. Tai parodė belaisviai, pa
kliuvę Korėjos metu Į naciona
linės Korėjos nelaisvę. Iš 20, 
000 belaisvių kinų 14,000 pasi
rinko vykti į Formozą. ne i 
kom. Kiniją.

Žino Kinijos komunistai taip 
pat, kad pietų Kinija labiausiai 
svetima yra komunizmui. ir 
šiaurės Kinijai. Tik 1955-56 
"liaudies teismai" teisė 1.6 mik 
"kontrevoliucionierių", kurie ne 
šiojo ar Chiang Kaisheko pa-

jos vėliava, ar kabino šūkius: 
"išlaisvinkite Kiniją nuo ru
sų"..

Jie mielai sutiktų Chiang Kai- 
sheko kariuomenę, kuri pasipil
tų ne pro kur kitur, bet pro 
šią simbolinę Quemoy salą.

Quemoy likimas reiškia pir
miausia psichologini ir propa
gandini laimėjimą ar komunis
tam ar antikomunistam.

AMERIKA SAKO: KENTĖKIT, BET NEBOMBARDUOKITTMHT

tinis vidaus sekretorius. Henry 
Cabot Lodge, atstovas JT., gen. 
W. B. Persons, Adams dabarti
nis pavaduotojas.

Washingtono nusistatymas 
yra kietas ir priešingas Chiang 
Kaishekui: neleisti nacionalinei 
KSmjai bombarduoti komunis
tų pozicijų. Jei bus bombarduo
jamos komunistų pozicijos, ko
munistai gali bombarduoti For
mozą, kur yra Amerikos bazės. 
Tada Amerika būtų įvelta į ka- 
R-

nijai ir už kom. Kinijos priė
mimą Į Jungtines Tautas. Su
randama visokių argumentų. 
Iškeliamas net tokis: girdi, So
vietai yra jau ne tik Jungtinėse 
Tautose, bet ir Saugumo Tary
boje, kur jie gali vetuoti. Tad 
kokis skirtumas, jei ten bus ir 
kom. Kinija.

Tai maždaug tokis galvoji-

— N. Y. Times pareiškė sa- , —Lenkijos komunistų sekr. 
vo nusistatymą dėl Quemoy: Gomulka išvyko staiga į Mask- 
ginti Formozą, neginti Ouemoy. va.

Po 6 metų darbo — iškeliauja

Valstybės sekretorius dar te- mas: koks skirtumas, ar Ame- 
sia derybas Varšuvoje. Bet jos rikoje bus vienas sukčius Hoffa
iki šiol nerodo jokios pažangos. 
Naujas Amerikos žingsnis bus 
perkelti klausimą į Jungtines 
Tautas.

Tokį Amerikos nusistatymą 
žinodami, Maskvos ir Kinijos 
komunistai gali ir toliau bom
barduoti Ouemoy ir šantažuo
ti Ameriką.
PROPAGANDA UŽ KINIJOS 

KOMUNISTUS AMERIKOJE

ar bus du sukčiai....
Prieš Ouemoy gynimą laišką 

paskelbė ir buvęs senatorius 
Lehman, demokratas.

—Rytų Vokietijos komunis
tų sekretorius Ulbricht rugsė
jo 22 įspėjo nesiskubinti su 
turtų suvalstybinimu. Tai pada
rė po Maskvos pareigūnų atsi
lankymo.

Sherman Adams, preziden
to patarėjas, rugsėjo 22 pasi
traukė. Per televiziją pasisakė 
nieko nepadaręs, kas nesuderi
nama su. jo pareigom, ir esąs 
auka intrygų, kuriom nori jį 
politiškai sunaikinti. Svarstyda
mas pasitraukimo reikalą, jis 
galvojęs; ar tuo galės prisidėti 
prie savo partijos laimėjimo 
Kongreso rinkimuose.

Adams išbuvo Eisenhovverio 
patarėjas šešeris metus. Parei
gas eis, iki bus surastas naujas 
patarėjas. Propagandai prieš jį

pagrindas buvo ėmimas dova
nų iš milijonieriaus Godldfine. 
kai pastarasis turėjo' sunkumų 
su vyriausybės įstaigom.

Dabar ir tarp republikonų jau 
mažai tikima, kad Adams pasi
traukimas išgelbėtų rinkimus. 
Esą jau per vėlu. O demokra
tai kalba, kad rinkimų agitaci
joje jie vis tiek kalbės apie ko
rupciją Eisenhovverio vyriausy
bėje. Taip 1952 respublikonai 
kalbėjo apie korupciją Truma- 
no vyriausybėje.

Varšuvos žodžiai 
nieko neduoda
Varšuvos derybų rezultatai 

tiek pesimistiški, kad rugsėjo 
23 Anglijos užs. reik. min. Lloy- 
das kreipėsi Į Sovietų už. reika
lų min. Gromyko, prašydamas 
tarpininkauti ir minkštinti Ki
nijos delegatą Varšuvoje. Gro
myko nepažadėjęs.

Komunistai lig šiol teberei- 
kalauja. kad pasitrauktų Ame
rikos 7 laivynas; komunistai 
leis pasitraukti iš Quemoy lais* 
vosiosKinijos kariuomenei, kaip 
jie tai leido 1955 iš Tachen sa
lų; komunistai tada perims Que- 
moy. ANDRĖJ GROMYKO. Sovietų 

atstovas Jungtinėm Tautom

Komunistus sudraus Prancūzijoje

VIETOJ LATV IJOS 
ATĖJO LENKIJA 
EGZILŲ PRIEKIN

New Yorke- rugsėjo 23-24 
buvo Pavergtos Europos tautų 
seimo penktos sesijos posėdis. 
Pradžia buvo skirta organizaci
niam reikalam. Buvo pakeistas 
statutas, kad pirmininkas būtų 
renkamas vieniem metam ir iš 
eilės antriem metam neperren- 
kamas, gen. sekretorius taip pat 
tik vieniem metam, bet jis gali 
būti perrenkamas. Pirmininku 
išrinktas St. Korbonski (Lenki
ja). vicepirmininku Joseph Ko- 
vago (Vengrija. buvęs prieš su
kilimą Budapešto burmistras), 
gen. sekretorium perrinktas Br. 
Coste (rumunas) ir jo padėjėju 
albanas N. Kotta.

Dr. V. Masens (Latvija) išbu
vo pirmininku ketveris metus.

Lietuvos atstovas buvo siū-
Amerikos spaudoje laiškų 

forma sustiprinta propaganda 
už Quemoy atidavimą kom. Ki-

Kas ir įdek Ameriką lanko?
Valstybės departamentas 

viezų išdavė šiemet iki birželio 
pabaigos 612,824. Tai 5 proc. 
daugiau nei pernai. Čia neį
skaitomos vizos imigrantam, ku
rių šiemet buvo 259,789. Dau
giausia kinkėsi iš Vokietijos — 
35,212. Antroje eilėje jau eina 
iš Kanados. '

Kas Amerikai 
ištikimiausi

Jungtinėse Tautose Amerika 
dėl kom, Kinijos rugsėjo 24 
laimėjo —kom Kinijos prie* 
mimas į Jungtines Tautas vėl 
nesvarstomas motus. Atidėtas 
44 balsais prieš 28 ir-9 susilai
kąs po aštrių susikirtimų tarp 
Gromyko ir Cabot Lodge.

Spauda kreipia dėmesį, kad 
šiuo kartu Amerika radusi ma-

Kiek Amerikoje lakūnų?
Amerikoje turi lakūno leidi

mus 809,349. Tarp 40 lakūnų 
yra viena lakūnė.

— N. Y. Herald Tribūno W. 
Lippmann straipsny reikalauja, 
kad Amerika atsiribotų nuo 
Chiang Kaisheko.

— Chkagos arkivyskupu vie
toj mirusio kardinolo Strich po
piežius paskyrė Milwaukee arki
vyskupą Albert G. Meyer.

— Sovietų siūlymas įsileisti 
komunistinę Kiniją į atominės 
energijos komisiją Vienoje bu
vo atmestas 6:3 balsais

žiau paramos nei pernai. Per
nai atidėjimas buvo priimtas 
48 balsais prieš 27 ir 6 sušilai-^ 
Mus. Kas yra tie, kurie savo 
nuomones pakeitė komunistinės 
Kinijos naudai? Cambodia per
nai susilaikė, Šiemet balsavo 
už komunistus. Graikija, Aus
trija, Islandija, Lybija pernai 
balsavo su Amerika, šiemet su
silaikė. Keisčiausia, kad suski
lo ir Nato frontas — iš 15 vals
tybių tik 9 balsavo su Ameri
ka, 2 prieš (Danija ir Islandi
ja), 4 susilaikė. Susilaikė net 
Izraelis. Ištikimiausios pasirodė 
Amerikai pietų Amerikos vals
tybės.

Prancūzijos informacijos mi- 
nisteris Soustelle rugsėjo 24 
pareiškė, kad numatoma imtis 
priemonių prieš komunistų par
tiją, kuri remia teroristus.

Tų priemonių bus imtasi po 
referendumo, bet prieš parla
mento naujus rinkimus, kurie 
numatomi lapkričio mėn. Ko
kios tos priemonės, nepasakė. 
Bet jom pagrindą duoda naujos 
konstitucijos 4 straipsnis, kuris 
pripažįsta partijas, gerbiančias 
“tautinio suverenumo ir demo
kratijos principus". Kadangi 
komunistų partija yra antide
mokratinė. tai yra pagrindo ją 
uždaryti.

Jei Prancūzija uždarytų ko-

SUOMIAI MOK A 
PASIPRIEŠINTI

Suomijos komunistai šventė 
savo partijos keturiasdešimtas 
metines. Buvo pakviestas ir 
Otto Kuusinen, kuris buvo" prie 
kyje Maskvos sudarytos Suomi
jai “liaudies vyriausybės". Suo
mijoje jis laikomas išdaviku. 
Jis ir gyvena dabar Maskvoje. 
Maskvai, kad Kuusinen nepa
geidaujamas Suomijoje ir ne-

* bus įsileistas.

munistų partiją, tai būtų antra 
didžioji Europos valstybė, kuri 
suprato, kad demokratijai yra 
savižudybė leisti partiją, kuri 

* kovoja prieš demokratiją. Pir
moji buvo Vokietija.

Prancūzijos komunistai par
lamente turi 143 atstovus. Tai 
didžiausia komunistų tvirtovė 
po Italijos.

— Paryžiuje rugsėjo 23 bu
vo rasta bomba Eifelio bokšte. 
Padėjo alžiriečiai teroristai. Bok 
štas statytas 1889; jis turi 984 
pėdas aukščio; tada tai buvo 
aukščiausias pasauly pastatas.

— Prancūzijos komunistai 
prieš sekmadienio balsavimus 
stengiasi sukelti kuo daugiau 
triukšmo. Paryžiaus priemiesty
je Nanterr^ 200 komunistų už
puolė automobilių fabriko Šim- 
ca darbininkus, kurie buvo su
rengę demonstraciją už de 
Gaulle. Sužeistų 19.

— Sovietai gražino lavonus 
šešių lakūnų iš lėktuvo, kuris 
buvo nušautas rugsėjo 2 Armė
nijoje. Apie kitus 11 neduoda 
jokių žinių. Amerikos atstovui 
Maskvoje neleido aplankyti lėk
tuvo likučių.

les, kad pirmininkavimas eitų 
rotacine eile. Tuo būtų išveng
ta tarp pavergtųjų atstovų bet- 
kokios- rivalizacijos dėl vietų, 
išlaikytas sugyvenimas, ir išlai
kyta graži demokratinė tvarka 
kiekvienai tautai pasireikšti pir
mininko pareigose, kada ateis 
jai eilė. Daugumas buvo bepri
tartą šiam siūlymui. Jam pasi
priešino pirmininkaujantis po
sėdžiui dr. Masens. Jis aiškino, 
kad tokis reikalas turėtų būti 
sutartas visų vieningai, bet jis 
rotacinei tvarkai nepritaria.
taigi neleido siūlymo net bal
suoti.

Jau ir seniau dr. Masens ne
paisydavo pabaltiečių sotidani- 
mo. tesirūpindamas kombinaci
jom. kurios padėtų jam išlikti 
savo pozicijoje. Bet šiuo tarpu 
jis persikombinavo — iškrito iš 
pirmininkų ir nepateko į gen 
sekretorius.

Ar galimas azylis šunim?
Cekoslovakų pasienio karei

vis su šunim perbėgo į Vokie
tija ir paprašė azyllo. Kareiviui _ 

taip, bet pasieno policija pa
reiškė. kad šuo turi grjžti



darbininkas .

RAŠO ALMUS

Darbo fronte

JAMES R. HOFFA, transporto 
unijos pirmininkas

' Šnipai Vokietijoje (2)
Viktoras ir Erika, vyras ir žmona, vaidino susipykusius ir išsikyrusius, bet kai sėkliai 
užėjo ant pėdę, abudu susitiko tame pat automobilyje, kuriuo turėjo pasiekti Austriją. 
Deja, pakeliui taisomas tiltas, jie turėjo daryti vingį, ir tas vingis juodu atvedė į kalėjimą.

Nelaimė, kai tiltas yra statomas
į irai rm jMMaaaaa

Pyktis ir nesusivaldymas — 
blogas patarėjas. Jis patarė 
Viktorui Schneideriui paleisti 
nuo liežuvio grasinimą, kad iš- 
kelsiąs aikštėn abejotinos rū
šies biznius, kuriuos varanti 
“Wirtschaftsbild’’ leidykla. Lei
dykla buvo CDU iždininko Ern- 
sto Bacho žinioj, o Schneideris 
joje buvo tarnautojas.

Pagrasintas Bachąs pakalbėjo 
su apsaugos ministeriu Straus- 
su. įspėjo, kad įsakytų slaptai 
pasekti, ką veikia Schneiderio 
žmona Erika. Ji buvo Strausso 

. ministerijoje tarnautoja. Tai bu. 
vo pernai pavasarį.

Schneiderių sekimas baigėsi 
tuo, kad Schneideriai pastebė
jo juos sekantį saugumo kapito
ną Grafen, pasikvietė pas save 
į namus ir pavaišino'taip, kad 
tas į stalą ėmė žiūrėti iš apačios. 
Vaišės pažadina draugiškumą, 
ir kapitonas draugiškai plepė
jo:

"Judu abudu esate pavojuje. 
Aš tai žinau. Aš turiu jus sekti 
Bet aš netrukus vyksiu i užsie
nius. Kur — nesakysiu. Tave, 
Viktorai, galėsiu paimti su sa
vim

Netrukus po tos Grafen afe
ros Erikos darbas Strausso mi- 

- nisterijoje turėjo baigtis. Slap
toji policija nieko negalėjo įro
dyti, o įtarimu negali vadovau- 

. tis.
Erika susirado kitą tarnybą 

— iš pradžių anglų lėktuvų fir
mos atstovybėje Bonnoje, pas
kui pačioje Anglijos atstovybė
je

Komisaro, buvusio senatoriaus Lemtinga jiem buvo birželio 
Wenhld namuose ji buvo da- 29 naktis. Iš Miuncheno pasilei- 

_ _________ 1. do jie automobiliu Salzburgo 
link. Bet kelyje Mangfall tiltas 
buvo taisomas, ir teko daryti di
delę alkūnę. Sugaišo visą pusę 
valandos, iki pasiekė pasienio 
kartį su dežuruojančiais polici
ninkais. Anoj pusėj jau Austrija

Tik ką po pusiaunakčio į pa
sienio punktą buvo skamabinęs 
telefonas, kad ieškomi Viktoras 
Schneideris ir jo žmona Eri
ka. Juos, reikia sulaikyti.

Jei ne tas taisomas tiltas. 
Schneideriai būtų buvę jau Aus
trijoje... Schneideris kelnių ki- 
šėnioje rastas buvo dar ir siųs
tuvo signalų' šifras su rytų Vo
kietija. - .--r- ' -

Schneideriai nukeliavo ne Į 
Austriją, bet f Karlsruhe. Už 
kalėjimo sienų jie keturiom die
nom dar net aplenkė parlamen
to sekretorę Krauzer.

ma svečiam sutikti.
Eriką Belgijoje aplankė Sch

neideris. Ir ji visai nesiren
gė jo nužudyti. Jis pas ją daž
nai buvodavo ir grįždavo į Vo
kietiją gerokai pinigais aprū
pintas.

Vokietijos saugumo pareigū
nai priėjo išvadą, kad ir Sch
neideris yra sovietu agentas. 
Reikia žaidimui padartyti galą.

Belgijos vyriausybė buvo į- 
spėta, kad Erikos viza, kuri bai
gėsi birželio 26. nebūtų pratęs
ta . Tada Erika turės grįžti į 
Vokietiją.

Tačiau vokiečių saugumui vis 
nesisekė nutaikyti momento, ka
da abudu Schneideriai galima 
bus sučiupti drauge. Schneide- 
riam pasisekė į Vokietiją grįžti 
pasienio policijos nepažintiem. 
Nepastebėti pasiekę Miuncheną 
ir ten išbuvo porą dienų.

SHIGERU YOSHIOA, buvęs 
Japonijos ministeris pirminin
kas, sulauks 80 metų.

DUOKIT ATOMINį CIGARĄ

Japonijos buv. ministeris pir
mininkas Shigeru Yoshida, su
laukęs jau 80 metų, spaudos 
atstovam pareiškė, kad Japoni
ja privalo turėti atominius gin
klus ir didesnę armiją, jeigu ji 
nori apginti save ir savo vaid
menį tarptautinėje politikoje.

AŠ PRAŠAU JUS - ATSAKYKITE: TAIP
"Iš visos savo širdies ir var

dan Prancūzijos aš prašau jus 
atsakykite: taip:" kalbėjo Pran
cūzijos ministeris pirmininkas 
de Gaulle Paryžiaus Respubli
kos aikštėje, kur buvo susirinkę 
100,000 žmonių.

Su tokiu prašymu ir paragi
nimu de Gaulle baigia savo ke
liones po Prancūziją, ir rugsė
jo 28 prancūzai į jo prašymą 
atsakys. Pagal ligšiolinę nuotai
ką atsakys greičiausiai: taip. 
Pagrindinės partijos pritarė de

Rugsėjo 28 prancūzai balsuo
ja: "taip" ar "ne". Taip" rei
škia laidojimą ketvirtosios res
publikos, kurioje visagalis bu
vo parlamentas, ir gimimą penk 
tosios respublikos, kurioje bus 
visagalis prezidentas.

štų metų pavasarį staiga Vik
toras Schneideris ėmė mtymiuo- Gaulle paruoštai naujai konsti- 
se būreliuose kalbėti, kad jo tucijai. Galimas tik socialistų 
žmona pabėgusi nuo jo: ji 
tikriausiai rytų Vokietijoje, nes
ji dirbanti. SSD; ji turėjusi ir Gaulle konstituciją” Visu fron- 
jį šnipinėti, o gal net nūžudy- tu eina prieš de Gaulle komu- 
ti nistai (5 mil. balsuotojų). Jiem

Tačiau Erika pasirodė ne ry- talkina Alžiro sukilėliai, ir kurs
iu Vokietijoje, o priešingoje to Maskva. Tačiau eilinis pilie

tis nori tvarkos, ir klausimas tik 
didesniu ar mažesniu procentu 
gali 'pasisakyti už de Gaulle.

Pats de Gaulle pareiškė, kad 
60 proc. pasisakymas "taip" jau 
bus geras laimėjimas, o jei bū
tų 70 proc.. tai jau būtų trium-

PRIE SOVIETU SIENOS NEINA .
Galima nustebti, kaip parti

jos taip lengvai atsisakė nuo 
ketvirtosios respublikos konsti
tucijos ir sutiko priimti naują. 
Juo labiau tai stebina, kad 
skirtumas tarp tų dviejų kon
stitucijų yra labai didelis.

žmona pabėgusi nuo jo: partijos ir radikalų skilimas. Jų 
mažesnė dalis stojo prieš de

Kiti charakterizavo ligšiolinę 
konstituciją kaip liberalinę de
mokratiją”. de Gaulle konstitu
ciją kaip “autoritetinę demok
ratiją”.

Tačiau didžioji dauguma po 
viso to pirmo nustebimo ir pa- 
si purtymo priėjo išvadą, kad 
ją reikia priimti.

O priėjo tokią išvadą dėl to. 
kad visi jautė, jog valstybė ir 
pats parlamentas buvo tapę sa
vo konstitucijos vergais. Toji 
konstitucija, sudėjusi visą val
džią i parląBiento rankas, ne
leido parlamentui taip tvarky
ti, kaip sveikas protas ir valsty
bės gerovė diktuotų. Bijodami 
dėl savo likimo artimuose rin-

skiria biudžetą. Parlamentas su
telkęs savo rankose ne tik į- 
statymų leidimo valdžią, bet ne- 
tiesoginiu būdu ir vykdomąją 
valdžią.

Prezidentas pagal ktevirto- 
sios respublikos konstituciją 
yra tik reprezentacija.

Visa jo galia — kad jis pa
skiria ministerį pirmininką.

De Gaulle konstitucijoje val
džios šaltinis taip pat tauta. Bet kiniuose. parlamento nariai tu- Drauge rugpiūčio 30.

is LltfUVCH

Amerikos lietuvių fabrikas Briusely
Kauti* veikė audimo fabrikas 

“Drobė”. Jis buvo įkurtas Ame
rikos lietuvių biznierių. Bolše
vikai fabriką atėmė ir vieną iš 
bendrovės direktorių, amerikie
tį lietuvį, nukankino. Dabar to 
fabrikos gaiminius, jau kaip So
vietų Sąjungos, išstatė Briuse- kė po 50 metų. Recenziją apie 
lio parodoje.

Tiesa didžiuojasi, kad “Dro
bės” audiniai Brusely gavo auk
so medalį.

Jr Lietuvoje demonstracijos
Lietuvoje rugsėjo 12 sušauk

tuose mitinguose komunistai 
šūkavo, kad “broliškos Kinijos 
ir TSRS tautos privers Ameri
kos milijonierius ir milijardie
rius išsinešdinti iš Taiwano sa
los”

Rado dolerį
Nidoje pilietis L. Jąnčys ra

do žalvarinę plokštelę su 4 ant- 
. spaudais 16-18 cm. Tai esąs 

švediškas doleris. Sveria 350 
gramų.

Baidare į Juodąsias marias
Dėstytojas Normantas su stu

dentu DitkeviČium liepos mėn. 
i iš Kauno baidare, plaukdami 
. prieš Nemuno srovę, per Gudi

ją, Ščarą, Oginskio kanalą, Pri
petę, Dnieprą, pasiekė Juodą
sias marias. Kelionė truko 47 
dienas. Jų įspūdžiai spausdina
mi Kauno “Tiesoj”, šis laikraš
tis cenzūros nėra išleidžiamas 
į laisvąjį pasaulį.

Kokią literatūrą Lietuvoje 
leidžia

Lietuvoje bolševikai, norėda
mi palaikyti lietuvių komunis
tų dvasią Amerikoje, spausdi
na jų parašytas knygeles. Tie
sa, dabar pranešė, kad proso
vietinio Rojaus Mizaros neva 
literatūros veikalą “Algio Lum- 
bio nuotykius” išspausdinę 12, 
000 tiražu.

Gausėja individualių dailinin
kų parodos. Neseniai buvo su
rengta tokia paroda Vilniuje; 
E. Jurkūniėnės, M.' Guzevičiū- 
tės, L. Kazoko, V. Palio, J. Vilu- 
čio, L. Katino. Visi jie sušilau-

juos parašė dail. A. Savickas. 
Neseniai jis buvę reikalavęs iš 
dailininkų, kad pieštų politinėm 
temom. Šie šeši dailininkai to
kių temų neturi. Bet Savickas 
pripažįsta jų lyriškumą ir meist
riškumą.

Į “visąjunginę dailės paro
dą” tesiunčiami politiniai dai
lininkai su tokiais paveikslais 
kaip “Ne”, “M. Melninkaitės 
portretas”. Tas pats Savickas 
siunčia savo “Reviliucinį Vil
nių”.

Stotis stato, bet elektros vis 
nėra

Inž. Valentinas ir A. Laguna- 
vičius įspėja,, kad daugelis pa
statytų įmonių negalės veikti, 
nes. trūksta elektros ar bet ku
rios kitos energijos. Net ir Kau
no elektrinė šios padėties, ne
pataisysianti. Ypač Klaipėdos 
rajone. Dabar, girdi, įmonių 
direktoriai padėtį gelbsti, staty
dami karines elektros stote
les, atlikusias nuo karo. Tokių 
atsitiktinių stotelių Lietuvoje 
esą 1,600. Jos valstybei atsiei
nančios penkeriopai ar net bran 
giau.

Inžinieriai gyrė Chruščiovo 
patarimą nesikoncentruoti tik 
į hidroelektrinių statyba, bet kur 
reikia statyti šilumines elekt
ros sotis. Inžinieriai siūlo, kad 
pačios įmonės apsimokėtų už 
aukštos įtampos laidų įtaisy
mą. o tos. įmonės daugiausia 
priklauso Maskvai.

James R. Hoffa, transporto 
(teamsters) unijos pirmininkas, 
ilgai klausinėtas Senato komisi
jos, bet vistiek nenugriebtas 
už jo suktybes, dabar ėmėsi 
organizuoti New Yorke suvažia
vimą visų unijų, kurios turi 
betkokį ryšį su transportu. No
ri sudaryti “vieną frontą toje 
srityje”. Tokia federacija pasi
darytų pati pavojingiausia iš 
visų unijų.

Sen. McCleIlan, pirminin
kas komisijos, kuri tardė James 
R. Hoffą, pareiškė, kad komisi
jos surinktais daviniais, ren
kant pernai Hoffą unijos 
mininku, 56.2 proc. balsų 
vo nelegalūs.

pir- 
bu-

šie-Švedijos darbo unija 
met minėjo 60 metų sukaktį. 
Sukakties proga sveikino pats 
ministeris pirmininkas Tage 
Erlander.

Puerto Rico imigrantų nuo 
1949 įjungta į darbą apie 85. 
000. Daugiausia jų atsikėlė gy
venti Į New Yorką.

TYLA BŪTŲ BUVUSI GERESNE BYLA
Nau j ienose rugsėjo 13 rašy

tojas Antanas Rūkas atsiliepė 
į muziko Juožo Strolios raštą

SPAUDA faktai, kaip po mitingo-valsty
bės teatre buvo renkamos pa
vardės bolševikų naudai. Bet 
ne visi sutiko jas dėti, net pa-tenka, neš visų sričių žmonės

tų paraginimų buvo plaukę: teIefonais raginami.
musų vyriausybe paraginta pn- intelektualų tarpe. O
eme Sovietų Sąjungos ultanatu- toju masės ’ minimais .
ma paraginti žmones nukosi į ’ parodė, tad jos
laudies seimu, paraginti ėjo . . ,
balsuoti taip Pa^ nepasiduoda ragini-

“Žinoma. aš galėjau, kad ir 
paragintas, tame .konkurse vi
sai nedalyvauti arba atsisakyti 
dainoje minėti Stalino vardą.... 
Tačiau šitokie atsisakymai rei
kalauja iš asmens mažesnio ar 
didesnio heroizmo, o aš tokiu 
neapsigimiau. Ir šiandein kal
tinti mane, kad anomis tautai 
tragiškomis dienomis nebuvau 
herojus, būtų lyg truputuką per 
skaudu. Tuo labiau, kad ir tie. 
kuriems ex officio reikėjo bū
ti herojais, kaip mūsų ano me
to vyriausybė ar kariuomenė, 
to herojizmo neparodė”.

Nesustotume prie šio pasiaiš
kinimo. jei jis teliestų jo auto
rių ir jei iš jo nebylotų dide
lės klaidos, kurios, mūsų su
pratimu. visuomenėje vengti
nos.

Yra istorinė klaida, kai auto- 
“Kaip ir visi to konkurso da- rius sudarinėja įspūdi, jog Lie- 

lyviai. kurių esama ir čia. kon- tuvoje anos okupacijos metu 
kurse dalyvavau paragintas. O žmonės taip visuotinai pasida- 
ką anomis dienomis ‘paragini- 
mas* reiškė, daug aiškinti ne- rųjų nebuvo. Yra gi žinomi

rėjo elgtis taip, kad patiktų rin
kikam ir rinkimų demagogijai. 
Parlamentas negalėjo ryžtis pri
imti tokių įstatymų, kurie dė
tų piliečiam pareigų.

Atsakingi partijų vadai jau
tė šitą negerovę, bet jie buvo 
bejėgiai. Reikėjo, kad ateity 
jėga iš šalies, kuri pastūmėtu 
partijas padaryti tai, ko jos pa
čios nebepajėgė.
Jos nepajėgė radikaliau pasuk

ti valstybės vairo; nepajėgė ir 
pasipriešinti de Gaulle posūkiui. 

Tokioje nuotaikoje rengiamos 
laidotuvės ketvirtajai respubli
kai ir penktosios respublikos gi
mimas.

tauta balsavimais įgaliojimus 
skyrium suteikia dviem orga
nam: įstatymų leidimo valdžiai 
—parlamentui, skyrium įstaty

mų vykdymo, valdžiai preziden
tui.

Prezidentas nuo parlamento 
nepriklausomas.

Prezidentas skiria ministerį 
pirmininką ir jo pristatytus mi- 
nisterius. Ir tokia vyrausybė ne
reikalinga parlamento pasitikė
jimo. Vyriausybę de Gaulle at
ribojo nuo parlamento dar net 
tuo. kad parlamento atstovas ne
gali būti vyriausybės nariu. Jei
gu parlamento atstovas ateina 
Į vyriausybę, tai jis turi jau 
išeiti iš parlamento ir daugiau 
i jį grįžti ndgali. nors ir pasi
trauktų iš vyriausybės.

Juozas Strolia buvo aiškinęs, 
kad kalbos apie nuosmūkį ne
sančios naujos.

“1940 metais rusų sutarybin- 
ta Lietuvos spauda taip pat 
trimitavo, kad visose srityse e- 
sąs atslilikimas. kad buržua
zinė kultūra neinanti drauge su 
gyvenimu, nusmukusi ir pan. 
Tuojau buvo paskelbti poezijos 
ir muzikos konkursai. Lankstes
ni vyrai puolėsi kurti ‘pažan
gią" poeziją, muziką. Ir mūsų 
lietuviškas žmogus tuomet su
kūrė poemas apie Staliną ar
ba tokius ‘perlus' kaip pvz.. 
“Mes su Stalinu į saulę. Mes su 
Stalinu kovon... ”

Strolia sumini, kad pastaro
sios poezijos autorius, pirmą 
premiją laimėjęs, dabar yra pa
sirašęs ir “nuosmūkį skelbianti 
manifestą”. .

Strolia autoriaus pavardės ne-

1$ TOLO
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FOR SALE

De Gaulle konstitucijoje pats

kino, kodėl jis tada dalyvavęs

1PASKUTINIS DIVIDENDAS
PAKELTAS IKI

3'4% metams

Įšaldyti, kai Nasseris užpuolė
11339 Jw. tampau w. Giran| Avr

ir

— Amerika nori pagerinti 
santykius su Nasseriu. atleisda-

Philadclphia 23. Pa. 
Tel. WAInut 5 8878

Octroit 12. Midi.
Tel. TOwnsend 9-3980

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

TO PLACE, 
YOUR AD

mam. nes “liaudies seimo” rin-

SIUNTINIAI SIUNČIA)!! j SOVIETŲ KlSlJ.y —
UKRAINĄ. LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

211-05 Jamaica Avė.
O’jeeas Village. L. I.

SPrucc 6-6626

kimam skirtą dieną liepos 14 
tebalsavo 15-20 procentų. Tau
toje būta didesnio pasipriešini-

Ncwark. N. J.
Tel. MArket 2-2877

pusėje, Belgijoje.
Ten ji uždarbiavo Amerikos 

biure, kuris rengėsi parodai. Po 
astuonių dienų ji atsidūrė jau 
Vokietijos generalinio komisa

mo “raginimam”, negu auto
rius vaizduoja.

(nukelta į 3 pusi.)

vė “paraginimam”. Taip iš tik

ro, parodos reikalam įstaigoje.

Bavarijoje atsidūrė iš rytų 
Vokietijos ūkininkas Seubert. 
Jo 18 metų duktė liko rytinėje 
pusėje. Vokietijos komunistai 
suorganizavo dukters pasimaty
mą su motina, kad duktė pri
kalbintų motiną ir tėvą grįžti. 
Kai motina atsisakė eiti arčiau 
kaip per 100 metrų nuo sienos 
su komunistais .tai komunistų 
milicininko lydima perėjo sie
ną duktė ir kalbėjosi, su vokie
čių policininkų saugoma moti
na. Duktė prikalbinėjo motiną 
grįžti. Motina nesidavė perkal
bama. o tėvas iš vokiečių sar
gybos stoties visai nesirodė. 
Vokiečiai buvo nustebinti ko
munistų noru grąžinti Seuber- 
tą.

Ketvirtosios respublikos kon
stitucija valdžios šaltiniu laikė 
tautą. Bet pagal ją tauta sutei
kia įgaliojimus parlamentui ir 
tik parlamentui. Parlamentas parlamentas daugiau priklauso- 
yra visagalis.

Jis renka prezidentą: jis tvir
tina vyriausybę; jis reiškia tai 
vyriausybei nepasitikėjimą ir 
verčia ją lauk. Nuo 1945 me
tų pastatė ir nuvertė visas dvi
dešimt penkias vyriausybes; 
parlamentas leidžia Įstatymus ir

reguliaraus ir 1extra)

AieiUOJAMAS .

mas nuo vyriausybės, nes mi- 
nisterio pirmininko pasiūlymu 
arba ir be pasiūlymo preziden
tas gali parlamentą paleisti ir 
.skelbti naujus rinkimus.

Parlamento galios, įstatymu 
leidimas, tam tikrais atvejais 
gali pereiti į prezidento rankas.

De Gaulle aiškino — jeigu 
kyla karas, kuris šiais laikais ga
li būti tokis staigus, kad nebus 
kada parlamento nė sušaukti, 
prezidentas paima į savo ran
kas ir leidimą potvarkių, kurie 
atstoja įstatymus. Parlamentas 
susirinks . tada, kada bus jam 
praktiškai tai Įmanoma.

INDONEZIJOJE SUKILIMAS 
TEBEINA, TIK KITOKS

Indonezijoje jau 7 mėnesiai 
nuo pradžios sukilimo prieš vy
riausybę. Kariuomenės dalys su- suminėjo, bet autorius pats at
kilo. kai vyriausybė nesutiko siliepė Naujienose ir pasiaiš- 
pašalinti iš vyriausybės komu
nistus. Per tuos 7 mėnesius Su stalininių dainų konkurse: 
karno vyriausybės kariuomenė 
nuveikė sukilėlius tiek, kad atsi
ėmė visus pagrindinius sukilė
lių užimtus miestus. Tačiau su
kilėlių vadai nebuvo sugauti, 
ir sukilėlių esą likę per 2000. 
Jie dabar pakeitę taktiką. Jie 
nestoja su koriuomene į kauty
nes. tačiau jie veikia darbinin
kus. kad mažiau gamintų plan
tacijose. Tokiu būdu sukilėliai 
mušą per iždą.

Music Lovcts!!

PIANOS FOR SALE
Practice Piano, $69. Spinct 

Style. S139. Consoles. Spinets. 
Midget Grand. Baby Grands. 
Studios.

A. Bucchrri

Taupyk Čia—-Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

2 PATOGIOS JSTAlGOK: 
!.;.*» Br-mdirav prie Eetlford A v
Kastini Purk’AHV pn<- Nosini nd Avė.

Member Federal Insurance Corporation

l>e Gaulle konstitucija sutei
kia prezidentui gal net daugiau ma jam 5 mil. dol. kurie buvo 
teisių nei Amerikos preziden
tui. Prancūzam, kurie gyveno Sucso kanalą, 
ketvirtosios respublikos konsti
tucija. naujas projektas atrodė 
baisus. Buvusio min. pirminin
ko Mendes-Francc. kuris labiau
siai stojo opozicijoje. laikraštis 
“Escpress” pavadino de Gaulle 
konstituciją grįžimu Į monar
chiją; konservatyvusis “Figaro” 
rašė, kad ji priešingą ligšioli
nėm demokratijos tradicijom. kareiviu

— Nato, 15 valstybių atsto
vai. .susirenka savo posėdžio 
Bostone. Jie posėdžiaus nuo pir
madienio iki šeštadienio.

— Prancūzijoje nuo rugpiūčio 
25. kada Alžiro sukilėliai oficia
liai pradėjo Prancūzijoje terorą 
jau nužudyta 14 |M>licininku

900 Litrrary R<l 
Cleveland 13. Ohio 
Tol. TOwer 1-1461

135 W. 14tą» St Nrw York II, N. Y. TeL ( Helsea 3-2533
•• .M • v jTV

MŪSŲ SKYRIAI

141 Sccond Avr.
New York City

332 Fillmorc Avr. 
Buffalo 6. N. Y.

3IW W. Fourth St. 
Boston 27. Mass.

132 Franklin Avr. 
Hartford. Conn.

Tel. YU 2-0380 Tel. MOhavvk 2674 Tel. ANdrew 8-5040 Tel. CHapct 6-4724

Norėdamas siųsti siuntinį gimmvms ar draugams, kreipkis ) patyru.nų. mandagia ir efektingą inūsų 
jstnigjj vtrSniinėtuusc miestuose, kuri Jums maloniai duos reikalingų informacijų Mūsų didelė ii 
patikima fiima yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. 100', garantuoja, kad kiekvienas siuntinys 
Ims jteiktas. Bus ifcdunčiamas. IS vai. Laikotarpyje.

Pasieks savo paskyrimą 6-7 savaičių laikotarpyje; oro paStu 7-12 dienų
Mūsų jstalgojo rasite didelj pasirinkimą pirmos rūšies maisto dalykų, taip pat medžiagų p.giau. įe
is kainomis. , .
Atminkite, kad mes esame specialistai visuose siuntinių reikaluose.



Iš rusų zonos į vak. Vokieti-

■y FRANCitCAN FATMER*

ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

studentų, docentų ir profeso
rių, ieškodami laisvės ne vien 
asmeniniam gyvenimui, bet ir 
darbui universitete. Universite-

Laisve ir universitetas dabarty
Pax Romana pasaulinis kongresas Vienoje

LaMcraiU tvarto RBDAKCIN* KOMISIJA. Vyr. rao. S. SUtiKDtLIS

deda apinasrį, nebeatitinka sa
vo paskirčiai — būti laisva mok
slinio tyrinėjimo vieta.

katalikų studentų ir akademikų 
sąjungų, nešusių kongreso or-

JTO gen. sekretoriaus vardu
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— "Laisvė ir universitetas"— 
skyrė savo dėmesį XXIV-tais 
pasaulinis Pax Romana kongre-

J. MEDAITIS 
Laiškas iš Austrijos

Dvejopas atkirtis Nikitai Chruščiovui
Nikita Chruščiovas jau pa

kankamai yra pagarsėjęs savo 
nesivaldymu žodžiuose ir elgse
noje. Čia jisai diplomatiniuose 
priėmimuose nusigeria kaip 
maišas, čia ima vapalioti kaip 
netašytas bernas. Sovietų spau
da nebe vieną kartą dengė jo 
įkaušimą iki sąmonės neteki
mo arba davė tiktai nuotru
pas jo stačiokiškų kalbų, ku
riose nebuvo jokios atdairos 
savo žodžiam.

kaip Chruščiovas prirašo. Bet 
tai nieko nepadėjo.

Sovietų Sąjungai ir komunis
tinei Kinijai užkūrus naują kon
fliktą prie Formozos ir tokiu 
pat įžuliu būdu kaltę verčiant 
Amerikai, Chruščiovo notą jau 
teko atmesti. Tai diplomathiis 
antausis Sovietų Sąjungai. Kaip 
ji savo žmonėm beaiškintų ir 
bekaitintų'JAV prezidentą, kad 
jam stigę “išminties”, žmonės 
pačioje Sovietų Sąjungoje ir pa-

Kai tokia Chruščiovo elgsena vergtuose kraštuose supranta, 
paliečia tiktai Sovietų. Sąjungą, Maskvai yra duotas teisin

gas atkirtis.

Į šį kongresą įvykusi Vieno
je rugpiūčio 31 — rugsėjo $ 
41 kraštas atsiuntė 850 atstovų* 
šį skaičių pakėlė iki gero tūk
stančio pačių austrų dalyviai. 
Matėsi šiame kongrese ir keturi, 
lietuviai, atstovavę “Ateitį”: dr. 
E. Turauskas, dr. J. Noricaitis,

tai jos reikalas rausti iš gėdos, 
jeigu jos dar kiek turi, arba 
girtis tokiu savo “stipriu auto
ritetu”. Visai kitas reikalas, ka
da Nikitos ir jo aplinkos žmo
nių berniška elgsena užgauna 
užsienio valstybių galvas. To
kiais atvejais nieko kito nelie
ka, kaip nepraustaburniui jo 
žodį mesti atgailios.

Pirmą kartą Amerikos istori
joje prezidentas yra taip pa
daręs su paskutiniąja Nikitos 
Chruščiovo nota, rašyta rugsė
jo 19 konflikto Tolimuose Ry
tuose reikalu. Toji nota Chruš
čiovui gražinta, kaip nepriim
tina ir užgauli.

Jungtinėse Tautose tuo pačiu 
laiku Sovietų Sąjunga sulaukė 
antro atkirčio: jos rezoliucija 
priimti į Jungtines Tautas rau
donąją Kiniją nepraėjo jau aš
tuntąjį iš eilės kartą. Laimėjo 
Amerikos argumentas, kad ag
resinė valstybė Jungtinių Tau
tų principam neatitinka ir ne
gali būti priimta pagal pačią 
chartą.

Tačiau visa eilė nekomunis
tinių valstybių, kurios balsavo 
kartu su Sovietų Sąjungos blo
ku arba susilaikė, parodė, kad 
ir jos nėra linkusios Jungtinių 
Tautų principų ginti. Ypačiai 
krinta į akį Sovietų Sąjungos 
maišau belendančios: Švedija, 
Danija, Airija, o taip pat susi-

Sovietg notos atmetimas ro
do Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos diplomatinių santykių įtem- laikiusios: Graikija, Izraelis, 
pimą, atėjusį po visų kalbų apie Portugalija.
koegzistenciją ir viršūnių susi- Airija ir Portugalija yra gry- 
tikimą. Galima buvo iš anksto nai katalikiški kraštai, bet pa
matyti, kad nei viena nei an- rodo, kad tarptautinėje jx>liti- 
tra nieko gero negali duoti, koje vadovaujasi kitais sumeti- 
jeigu JAV tiktai kantriai ir mals, negu diktuotų taurus 
mandagiai atsakinės į Chruš
čiovo puolimus, kaltinimus ir 
užgauliojimus.

Ypačiai užgaulūs kaltinimai 
pagausėjo nuo Libano konflik 
to, kurį Chruščiovas norėjo iš
naudoti viršūnių konferencijai 
ir joje pasiekti JAV nuolaidų. 
Gausus tuo reikalu diplomati
nis susirašinėjimas, kaip pa
mename, iš Sovietų Sąjungos 
pusės buvo taip pat labai aš
trus ir užgaulus. Prez. D, Eisen
hovveris viena savo nota (rugp. 
S) bandė priminti, kad kitos 
valstybės galvai taip nerašoma,

rinktą Pax Romana (MIIC pre
zidentą ispaną profesorių Ra- 
mon Sugranyes cfo Franch ir 
gen. sekretorių olandą Tom 
Kerstiens.
Pax Romana kongresas Vieno

je vainikavo savo darbą sekan
čia rezoliucija:

XXIV-t«sis pasaulinis Pax 
Romana kongresas griežtai pas
merkia grubius akademinės lais
vės pažeidimus, kuruos šiandien 
turi iškęsti pernelyg didelis u- 
niversitety skaičius.

Kongresas paisako ypatingai 
prieš betkokį religinės laisvės 
suvaržymą ir bandymus diskri
minuoti kitas rasos.

Konkresas kreipiasi į visus 
akademikus, skatindamas įuos 
veikti, kad jęję universitetuose 
įsiviešpatautu tikra laisvė, kaip 
ją aptarė kongresas.

Kongresas prašo visus kata
likus dar daugiau ir karščiau 
melsti Dievą tikrosios laisvės.

roję, besigėrėdami W. A. Mo
carto “Užburtosios fleitos” pa
statymu.

XXTV-tasis pasaulinis Pax Ro
maną kongresas baigėsi rug-.užmiršo ir turiningos progra

mos kongreso darbui paįvairin
ti. Rugpiūčio 1 puošniose Sch- 
oenbrunn pilies salėse Pax Ro
maną kongreso dalyvius pri
ėmė Austrijos vyriausybė su 
Bundes-koncleriu J. Raab prie
šaky. Kiekvienas svečias buvo

mistras F Jonas, Vienos arkivy- 
Šaipas dr. F. Koenig ir Austri
jos vyriausybės vardu švietimo 
ministeris dr. H. DrimmoL Sve
čius ir dalyvius su Pax Roma
ne e supažindino prof. Ra- 
moh s do Franch, aka
demiškosios ’ Pax Romana Ša- asmeniškai pristatytas vyriausy

bės atstovams.
Lygiai tokį pat šaunų priėmi

mą kongreso dalyviams suren
gė miesto rotušėje ir Vienos 
burmistras F. Jonas.

Dvi ekskursijos buvo skirtos 
arčiau pažinti Vienos miestą, jo 
apylinkes ir Wachau peisažus.

Paskutinį kongreso vakarą ko

kos (MIIC) gen. sekretorius.
Austrų filosofui Leo Gabriai 

teko garbė skaityti įvadinę pa- 
V. Skrupskelytė ir J. Medušaus- . įkaitą, “Laisvės esmė ir jos egzis

. tencija”. Antroje paskaitoje 
Nijmegeno (Olandijoje) univer
siteto profesorius L.J. Rogier 
išryškino tiesos ir akademinės 
laisvės santykį. Trečiasis pas
kaitininkas, prof. M. Fogariy 
iš University-College of South 
Wales, kalbėjo apie universite
to autonomiją.

Akademinė Pas Romana kon
greso dalis buvo užbaigta sim
poziumu “Universiteto laisvė ir 
ištikimybė doktrinai” šiame po
kalbyje, kuriam vadovavo Lille 
universiteto prof. O. Lacombe, 
šeši kalbėtojai — jų tarpe vie
nas studentas, atvykęs kongre- 
san iš Lenkijos —nušvietė mi
nėtą temą iš skirtingų taškų.

Kongreso organizatoriai Be

kas.
. Kongresas buvo pradėtas pon 
fiskalinėmis mišiomis, kurias 
šv. Karolio bažnyčioje, chorui 
ir orkestrui išpildant J. Haydno 
“Heiligmesse”, celebravo nunci
jus arkivyskupas dr. G. Dell** 
piane.

Po pamaldų įvairių rasių, kal
bų ir tautų atstovai rinkosi Vie
nos miesto halėje iškilmingam 
kongreso posėdžiui. Jį atidarė 
studeniškosios Pas Romana ša
kos (MIEC) prizidentė portuga
lė Maris de Lourdes Pintasilgo. 
Sveikinimų eilėje pirmiausia bu
vo perskaitytas —skaitė pats 
nuncijus — šv. Tėvo Pijaus 
XII kongresui skirtas Žodis. To
liau kongresą sveikino austrų

gresininkams Vienos arkivys
kupas dr. F. Koonig celebravo 
pontifikalines mišias šv. Stepo
no katedroje. Jos gotiškais sk
liautais sklydo darnūs Mocarto 
“Karūnavimo mišių*’ akordai.

Į baigminį posėdį Vienos 
miesto halėje, kurios sienas puo
šė 32 valstybių vėliavos, atsi
lankė Vienos arkivyskupas, uni
versiteto rektorius, aukštas 
UNESCO pareigūnas ir kitų sve
čių. Už prezidiumo stalo sėdėjo 
ir "Ateities" atstovas dr .E. 
Turauskas.

Posėdžio metu prof. W. Pom
pa pristatė kongresui naujai iš

Lietuvoje mokiniai verčiami dirbtį
Maskvos įsakymu, reformuo

jamos mokyklos ir Lietuvoje. 
Mokiniai įjungiami į fizinį ir 
fabrikinį darbą, vadinamą ben
drai “Gamybiniu darbu”. Vy
resniųjų -klasių mokiniai tik 
tris dienas lankys bendrojo la
vinimo mokyklas, o kitas tris 
dienas dirbs gamyklose. Kitiem 
mokiniam pačiose mokyklose 
bus tokių “Gamybinių darbų”.

Lietuvos švietimo ‘ministe
ris’' M. Gedvilas jau skelbia 
“Tiesoje”, kad šiemet Liętuvos 
mokyklos pradeda darbą pagal

klasėse. baigdami vidurinę mo
kyklą kartu isigys kvalifikuoto 
darbininko specialybę”.

Naujosios reformos tikslas 
čia aiškiai išryškėja: sudaryti to 
kias sąlygas, kad baigę vidu
rines mokyklas jaunuoliai tie
siai patektų į dirbtuves, o ne 
į universitetus ar pan.

Pirmosios tokios “gamybinės 
klasės” Šuo metu organizuo
jamos Baisogalos, Panevėžio, 
Kapsuko, Šiaulių ir Kauno mies
to mokyklose. Gedvilas apgai- 

naują mokymo planą, kuriame les^au3a> Klaipėdos ir V ti
esą "padaryti stambūs pakeiti- maus tarybiniai, partiniai ir 

masis. Jie reikalautų visai ne- Jie “pnartinti švietimo organai Šuo atveju
svarstyti priėmimo į Jungtines prie Vi- atsilieka”. (Elta)
Tautas tokios valstybės, kuri dūrinėse mokyklose būsią dės- , šios reformos yra keleriopi 

a susitepusi žudomų ir kan- dalykai: namų ruošos, so- tikslai. Visų pirmą, norima pra
tinamų žmonių krauju; jie rei- riininh,ątA<. daržteinkvstės. ev- inonei arba eamvbat kurios ne-

Tų Jungtinių Tautų narių, ku
rių rankos taip pat kruvinos, 
bet kartu sėdi ir net už jų re
zoliuciją balsuojama.

O tempora, o motes! — pa
sakytų senasis Ciceronas. Tai 
laikai, tai papročiai! — Tai mū
sų laikų nesąmoaė, dėl kurios 
visi kenčiame.

vulininkystės, žemės ūkio me- maža dalis tarnauja apsiginkla- 
chanizavimo, siuvimo, tekstilės, rimui, pajungti ir nepilname- 
šaltkalvystės, metalo tekinimo, čius moksleivius. Antra, norima 
statybos, topografijos, techni* užkirsti kelią į aukštesnį moks- 
koš — mechanikos, šoferių-ir lą ' nepartiečiam, kuriuos 
kt Visoje eilėje mokyklų dar “mokyklos gadiną”. Trečia, yra 
organizuojamos gamybinio mo- pastebėta, kad inteligentai tiek 
kymo klasės, su 12 metų mo- Rusijoje tiek ir jos pavergtuo-

mokysis gamybinio mokymo ir drąsesne sovietinio režimo

(Atkelta iš 2 psl.)

Klaida yra principinė, jei 
manoma, kad pasipreišinimas 
kultūriniam seklėjimui, “nuo
smukiui”, nereikalauja dides
nio ar mažesnio herojizmo. Da
rymas taip, kaip kiti daro; ėji
mas keliu, kuris reikalauja ma
žiausia pasipriešinimo, rizikos, 
pasiaukojimo, yra buržuazinio 
oportunizmo kelias. Bet tai sy
kiu yra kelias į nuosmukį. Kiek
vienas ir dabar su autorium 
galėtų pasakyti: aš nesu apsi
gimęs herojum ir derinsiuos 
prie daugumos, kurioje gyvenu, 
amerikonėsiu ir buržuazėsiu, o 
jeigu dar ir kursiu lietuviškai, 
tai taip, kad tik labiau kitiem 
patiktų....

Save teisindamas, autorius 
paskelbė neteisioginę apologiją 
oportunizmui ir nuosmukiui.

Klaidinga ir pavojinga yra 
mintis laukti herojizmo iš 
tų, kurie “ex professo” turi ro
dyti herojizmą, vyriausybė, ka
riuomenė. Pavojinga, nes ji nu
ima iniciatyvą nuo asmens ir 
perkelia ją “valdantiem”, o to-

atskridęs tartis gub. Ovral Fa- kias nuotaikas sudarinėja tik te
bus. šiemet prezidento atosto- talistinio galvojimo žmonės, 
gas užklupo net dvi bėdos: Kam piliečiam rūpintis — val- 
Sherman Adams pasitraukimas džia geriau išmanys ir viską pa- 
ir Chruščiovo nota, kurią ture- darys. Tai antidemokratinis gal- 
jo atmesti. Abi bėdos palieka vojimas.
ir po atostogų. Neabejojam autoriaus paaiš-

Po atostogų pirmiausiai teks kirtimo nuoširdumu, kaip lygiai 
pasirinkti naują pagelbminką.
Tokių pagelbininkų — “Assis- 
tant President”, kaip buvo 
Sherman Adams ankstesnieji 
prezidentai neturėjo. Jie turėjo 
tik sekretorius. Prez. D. Eisen- tada daroma ir taktinė klaida,

PREZ. D. EISENHOVVERIS su žmona grįžo iš atostogų Newport, 
R. L, kur išbuvo 25 dienas.

PO ATOSTOGŲ — NAUJOS BĖDOS
Prez. D. Eisenhovveris apie 

mėnesį laiko atostogavo New 
port. R.I. Ilsėjosi čia ir pernai, 
pamėgęs tą karinį uostą prie 
šiaurės Atlanto, Naujoje Angli
joje. Buvęs prez. H. Trumanas 
daugiau mėgo ilsėtis pačiame 
pietiniame JAV gale — Key 
West, Floridoje.

Pernai prez. D. Eisenhowerio 
poilsį buvo sudrumstęs Little 
Rock. Į Newport, R. I., buvo

kritika ir juo nėra patenkinti 
Bus “patenkinta”, kai bus pri
kinkyti prie “gamybinio varsto, 
to”, kaip ir visos darbininkų ir 
vergų masės. Taigi, dingsta So
vietų Sąjungoje b* tariamoje 
“mokslo bei profesijos pasirin
kimo laisvė”.

ir jo susirūpinimu kultūros rei
kalu. Tačiau, kada jis išeina 
smerkti kitų už nuosmukį, o 
pats skelbia nuosmukį pateisi
nančią dvasią, — jau kas kita:

howeris, buvęs generolas, pri
pratęs dirbti-su adjutantais, ne 
sekretoriais. Kas bus jo naujas 
“adjutantas” Baltuose Rūmuo
se, turį greitai paaiškėti.

Po atostogų vienaip ar kitaip 
spręsis ir apie Kinijos bėda.

neš tekis prieštaravimas palau
žia pasitikėjimą tuose, į ku
riuos apeliuojama. Apeliavimas 
gi siekė pažadinti daugiau pas
tangų, daugiau pasiryžimo kū
rybai — pažadinti tai, ką auto
rius pavadino herojizmu.

pareiga niekam nieko nesakyti, pasiūta gera suknelė, geresnė — Ponia Zarubkiene, ir Jūs 
Galite Imti tikra. negu visos kitos, štai, kas man norite, be abejo, balinės suk-

Zarubkienė dar kartą links- labai rūpi. nelės? Suknelės, kurios niekas
mai nusikvatojo. —Tai puiku! — net šokte- dar neturėjo ir neturės? Atgi

-Aš esu visai tikra. Galiu Įėjo iš vietos Zarubkinienė ir aš esu koks stebuklingas siuvė- 
pasakyti, kad su mantinį vis- vėl klėstelėjo. — Aš kaip tiktai jas? Aš esu niekas daugiau, kaip Nuo ko tad priklauso? — Ir su nauja suknele.

!> kas tvarkoje. Nieko nereikia tam kviečiau, kad norėjau žino- tik ponių siuvėjas, Abramka __ Tai priklauso Bet pa-

(3) - vo jai kitos išeities. Ji apsira- — Lyg aš to nežinočiau, — Abramka atsigęžė į Tatjaną.
Abramėlis nusiėmė silkinę mino ir vėl atvėso.

kepuraitę dar žengdamas per ■ * ’ ’ _ _ _
slenkstį. Virtuvėje giliai atsi- kalbate, ponia Zarubkienė, — to, kad esate tobulo pavidalo 
kviepė ir pagarbiai tarė:

— Ponia Zarubkiniene, esu
Jūsų paslaugai.

— Prašau į svečių kambarį.
Turiu Jums kaiką svarbaus pa
sakyti. Prašau, — kvietė sal
džiu balseliu kapitono žmona. 

Abramka Stiftikas sekė iš
paskos. Jis žengė tyliai, vos pri-

NUVAINIKUOTOJI!
I.N. POTAPENKO

— O kodėl taip yra? — iš- dė užvesti Abramką ant mįslės 
sižiojo siuvėjas. — Kodėl ne sprendimo, bet jo galva buvo 
nuo Tatjanos Grigorjevnos Za- kieta.
rubkinienės tai priklauso? — — žinoma, ji turės būti ba-
išpylė jis visa jos metriką. — liuje.

Tai priklauso Bet pa- — Savaime aišku. Ir jūs taip 
Stiftikas. lauk, Abramka. neturi niekam pat

— Bet Jūs esate geras siuvė- to sakyti, niekam. Tai tik tarp __ Bet ji bus su užsienine
skubinosi pritarti Abramka, — Jo žvilgsnis buvo įbestas į “to- jas, ar ne? — paklausė kapito- mudviejų.... Tai priklauso nuo Niekada ir niekieno čia neina-

—■ Aš nežinau, apie ką Jus Visi tai žino, visas pulkas ma- bulą pavidalą”, kurio klausė: no žmona, leisdama siuvėjui su- ponios Saldinienės. tyta. Didžiai originalia

siuvėjui pridėti nei dengti.

prasti, kad gali būti ir kitaip. — Nuo daktaro žmonos? Bet- __ Ponia Zarubkinieite,  
—Maskvoj man suknelė pasiū- gi jos net mieste nėra. šuktelėjo pašokdamas Abram- 
dina per dvi dieni. — Kaip tik tai svarini. Tai yra ka, lyg kas jį būtų pagalui tvo-

Ahramka pašoko, lyg įdurtas, svarbiausia, Abramka. Esu pri- jęs: tiesa buvo tokia paprasta 
Jis mušėsi į krūtinę ir balsiai versta jos laukti. Kaip toks iš- ir aiški. — Ponia Zarukiniene. 
šaukė: maningas žmogus, kaip Jūs, aš jau suprantu. Ir kas gi galė*

, ’ — Tad kodėl neradot man
dėjosi nustebęs Abramka. Jis moteris. . savo medžiagos!? Kodėl manne-

2 pasijuto ir kiek užgautas. — Zarubkinienė dar karą links- sakot: ‘Žiūrėk, Abramka, čia
_ Negi tamsta kada girdėjai, kad mai nusijuokė. “Tobulo pavida- yra medžiaga; pasiūk iš jos suk-

Abramka būtų ką nors išplepė- lo moteris”. Mintyje pakartojo nelę’. Abramka dirbtų dieną
jęs? Jūs tikriausiai Mnote, kad net keletą kartų, kol surojo, ką ir naktį.
mano profesija.... Aš sakyčiau, toliau sakyti. — Čia ir yra visas reikalas,
kiekviena profesija reikalauja -Jūs žinote, kad po savai- atnvlė Zanibkintenė  čia 
užsičiaupti prieš tam tikras pas- tės bus balius. vii bėda. Sakyki iian A- , , . .
teptis. -Taip, ii tikrųjų, — palte- ^mka, kiek r^ia JuTO taiko f5 D!e'

. — Prašau, Abramka, Jūs bū- gavo galva Abramka, — lygiai tnimniausio laiko kad baline n* durb^u> Pada*
silytėdamas grindų, lyg tasai, site klaidingai supratęs,' po savaitės. Deja, ponia Zarub- nasifitum’ ’ rysiu’ Visi darhai Ga*
kuris bijo mažą vaiką prižadinti. _ g toIėUau atsUošė nuo savaitėSf _ jis P3®“™”. M kas ir mirdams mane prašy-

— Prašau sėstis, Abramka. Abramkos. — Kokias turite gal- gilia, giliai atsMuso. Abramka truktelėjo pečiais. Ką jqs sakote?
Čia, ant sofos. Nesivaržykite, voje paslaptis? -Pažadėjote man pasiūtiba- —Nu, argi savaitės būtų per- __ Prašau sėstis, Abramka, įspėti mįslę. Kas galėtų būti rūpestis nedidelis, nes jis pa*
slinktie arčiau, — čiauškėjo Za. __ žinote, __ gūžtelėjo pe- linę suknelę tam teikui Prisi- ^kiai suknelei, kokios __ ramįno jį Tatjana Grigorjev- bendro tarp Saldinienės išvyki- siūsiąs tokią balinę suknelę, ku-
rubkinenė. — Ir prašau pir- čiais Abramėlte, __vienos po- menate pažadą’ ^um* r»kia, kokia turėtų Imti? na __ Man majonu. aš mo ir Zarubkinienės suknelės? ri nesiskirsianti nuo užsieninės
minusiai duoti garbės žodį, jog nios yra kiek kryptelėjusios, ki Abramka sudcryžiavo rankas sukirpti, primatuoti, vis- žinau, kad neturėčiau Jūsų spau- Ne, jo smegenys taip toli nesie- Bet Zarubkinienė nesidavė guo 
niekam nieko nesakysite. tos palinkusios. Kariate reikia ant krūtinės. ®erai —Na, Jūs ži- pa^ratinės valandos, bet kia. Jis tik paprastas siuvėjas, džiama ir beveik kliedėjo:

Zarubkienė užliejo kažkokia duoti pilnesnį pavidalą, kartais — Ponia Grigorievna, argi DOtc- tai ne nuo manęs priklauso, ne koks gudročius.—Palaukite, — Bet stilius, Abramka. sti-
šilima — gėdos jausmas, kad suveržti, žinote, ir rankos bū- Abramka kada sakė, kad neno* —Bet sakykime, aš duodu jej tik nuo manęs priklausytų kaip čia yra.... nusj af tamsta galt bent nu-
ji turinti jam savo paslaptį at- va padžiūvusios, kaklas perlai- rėti| Jums balinės siūti. Ne, nie- medžiagą tik prieš tris dienas? seniai būčiau balinę užsa- — Yra taip, kad ji tikriau- vokti, kokios dabar paskutinės 
verti. Apsidairė. Nieko dau- bas. Rūbas turi tikti, gražiai at- kad* to nesakė. Jte sakė, kad — Tik trim dienom prieš ba- kiusi. Gaila, kad taip yra, Ab- šiai grįš namo tik prieš pat ba- mados?
giau nebuvo kambaryje ir nebu- rodyti, žinote.... Čia yra mūsų poniii Zarubkinienei tari būti Uų? — pastatė akte Abramka. ramka.... Uų, ar ne? Zanibkinienė ban- (Bus daugiau).

— Ar taip’ Tada aš sakau jei Abramfca Srulevičius Stiftikas, tų to nesuprasti? B tikrųjų, 
gu jie Maskvoje gaišta dvi ’die- neSalėtU to suprasti. Bet, ponia Zarubkiniene, ta

— Hm, hm, — numykė Ab- žinia sudaro didelį rūpestį.

rodos, kažką mėklinu.... — Ką aš ir sakau, Abramka!
Abramką savo padžiūvusiu Abramka stengėsi ponią Za- 

delnu trynė kaktą ir norėjo rubkinienę įtikinti, kad tasai



Lietuvoje nuo bado gelbsti tiktai kiaules... SPECIALUS PRANEŠIMAS i

Cukraus fabrikas, kurį vokie
čiai traukdamiesi susprogdino, 
yra atstatytas ir atnaujino ga
myba. Prieš sprogdinimą vokie
čiai buvo išvežę visus įrengi
mus į Vokietiją, o sovietų ka
riuomenė juos rado Rytprūsiuo
se. Visi įrengimai turėjo įraš
us “Marijampolės cukraus fa
brikas” ir niekam negalėjo kil
ti abejonių, kam įrengimai pri
klauso. Tačiau rusai jų Mari
jampolėn negrąžino, o nusivežė 
sau į Rusiją, nors ir buvo da
ryta žygių iš Lietuvos, grąžinti 
į 'Marijampolę. Vietoje buvusių 
įrengimų Rusija vėliau atsiuntė 
savos gamybos mašinas, kurios 
tačiau yra blogos kokybės ir f ab 
rikui nuolat sudaro daug vargo 
išlaikyti normalią gamybą. Dar
bininkai atvirai pasakoja, kad 
vokiečių ar amerikiečių gamy
bos mašinos dirba be priekaiš
to, tuo tarpu rusų gamybos nuo
lat genda ir trukdo darbo eigą.

Atlyginimai darbininkams, 
išskyrus negausią pirmeilių 
specialistų grupę, yra žemi, ly
ginant su perkamąja rublio ga
lia. Ryšium su tuo cukraus vo
gimai vyksta tokiu mastu, kad 
apsaugą prisiėjo padidinti iki 
20 asmenų.

Rudenį ir žiemą fabrikas cuk
rų gamina iš krašto cukrinių 
runkelių, vasaros metu perdir
ba gaunamą iš Kubos nendri
nio cukraus žaliavą.

Dar viena keistenybė: paga
mintas Marijampolės cukrus 
tranportuojamas visas į bazes, 
o iš bazių skirstomas prekybos 
tinklui. Taigi Marijampolės krau 
tuvės cukrų gauna iš Vilniaus 
bazės, o ne iš paties Marijam
polės cukraus fabriko...............

Kai kurios kitos įmonės.
Buvusi Vitmoserio dirbtuvė 

Vilkaviškio ir Kauno gat. kam
pe yra padidinta ir vykdo 
pagrindinius traktorių remon
tus Marijampolės, Kavarijos, 
Vilkaviško, Kybartų ir šakių ra
jonams. Buvusi Bliūdžiaus dirb
tuvė priklauso vietinės pramo
nės kombinatui.

----------------- Pasakoja marijampolietis (5)--------------------
Marijampolės cukraus fabriko mašinor išvežtos Rusijon, o.K ton atvežtos netikusios ma-

jampolės krautuves. • Darbininkam darbo valandas krauna, o atlyginimo nekelia • 
Žmonės nuo bado ginasi savo darželiais ir nupenimais paršais.

Visa finansinė kontrolė yra 
vykdoma aukštesnių instancijų 
ir Valstybinio .banko. Įmonė 
negali • pravesti jokios savaran
kiškos operacijos! Kiekvieną mė
nesį gaunamas algų fondas ir 
planas gamybai. Vienas ir kitas 
rišasi tarpusavyje. Jei gamybi
nis planas neišpildomas, tai pa
gal išpildymo procentą bankas 
ir algoms pinigus išduoda. To
kiais atvejais algų išmokėjimas 
gali užsitęsti mėnesiais. Yra vi
sa eilė darbininkų ir tarnauto
jų, kuriems algų dydis nepri-

klauso nuo plano išpildymo ir 
faktinai priskaitytos algos dy
dis viršija galimą išmokėti su
mą. šiuo atveju reikalinga gau
ti specialų ministerijos leidimą.

Normos keliamos uždarbiai 
lieka tie patys.

Valstybinės kainos yra tvir
tos ir jas viršyti negalima. Fak-

nė, negu gaminio atiduodamoji 
kaina. Tada įmonė atsiduria ne
paprastai sunkioje finansinėje 
būklėje. Lėšos leidžiamos panau-

ko tas pats. Žinoma, jeigu praė
jusių metų išdirbio vidurkis yra 
žemiau buvusios normos, tai no
rma palieka nepaliesta.

'Sulipdyti' sunkvežimiai.

Mūsų klijentų patogumui Pittsburgho apylinkėje ati
darėme OFICIALIĄ agentūrą sekančiu adresu:

/ 346 — 3rd Avenue PITTSBUEGH 22, PA.
Telefonas GRant 1-3712

Daugiau nebėra reikalo pristatyti jūsų siuntinius mū
sų pagrindinėms įstaigoms Philadelphijoje. Pittsburgho ir 
apylinkės gyventojai gali tiesiog iš čia siųsti į Ukrainą ir 
kitas Sovietų Rusijos šalis tiesiog per firmą

sarginių dalių sunkvežimiams ; 
klausimas, šoferiai lipdo kaip ; 
kregždės lizdą savo sunkveži- ; 
mį iš senų dalių, jau seniai ne- ; 
vartojamų, arba išardo vieną 
kurį nors sunkvežimį, kad tik 
būtų galima savąjį remontuo
ti ir juo važiuoti.

Be minėtų įmonių Marijam
polėje yra dar audimo fabrikė
lis “Šešupė”, gaminantis vilno
nius audinius, baldų fabrikas 
“Miškas”, gaminantis rašomus 
stalus, parketą. Visos smulkios 
dirbtuvės priklauso rajono pra
monės kombinatui.
Kolūkietis nuo bado išsigeibsti 

tik savo triūsu.
Kolūkių pirmininkai yra ski

riami partijos, nors visuotinis 
kolūkiečių susirinkimas juos 
turi “patvirtinti”. Partijai ne 
tik svarbu yra gabumai ar ži
nios žemės ūkio srityje, kiek 
politinis patikimumas, aklas į- 
sakymų vykdymas.

Valstybė paima iš kolūkių 
grūdus ir kitus gaminius žemo
mis kainomis ir tuo nuskriau
džia kolūkius ir kolūkiečius. 0 
tuos pačius produktus pardavi
nėja jau daug aukštesnėmis kai
nomis. Valstybės vykdoma spe
kuliacija, deja, įstatymais sau
gojama.

Kolūkietį gelbsti tik rinka, 
nes ten grūdų ir gyvulių (mė
sos) kainos, palyginus su dar
bininko kolūkiečio uždarbiu, yra 
aukštos, o kolūkietis vis dar 
kokiu nors būdu nupeni kiaulę, 
ar užaugina karvę. Kad kolūkie
tis nevaikščioja basas ir alka
nas, už tai jis yra dėkingas ne 
valstybei, kuri numeta jam 
tik trupinius, bet tik savo ne
įkainuojamam triūsui.

Nuo šios vasaros įvesta re- T 
forma, kad kolūkietis gali laiky- ► 
ti nedaugiau vienos karvės. Dėl ♦ 
to karvių kaina krito nuo 4000 ► 
—4500 rublių iki 2500 — 3000 £ 
rublių. Kolūkiai galėjo pigiai ► 
nusipirkti karvių iš kolūkiečių. ►

Net ir su savo pajamomis, £ 
ką kolūkis gauna iš cukrinių £ 
runkelių, pieno ir mėsos par- $ 
davimo laisvoje rinkoje (atida- £ 
vus valstybinę prievolę), jis ne- £ 
gali pasielgti kaip tinkamas. Vi- t

jam klubų mecenatui P. Tarnu- sos pajamos turi būti nuolat į- į 
lioniui ir šį suvažiavimą parė- nešamos į žemės ūkio banką, k 
mūšiam finansiškai. kuris kontroliuoja lėšų panau-

J. V. dojimą. (Bd.)

doti tik būtiniausioms išlaidoms.
Kiekvienais metais yra keičia, 

mos normos. Jos paprastai 
didinamos. Vienas iš normų 
skaičiavimo būdų yra šitas: ap
skaičiuojama, kiek vidutiniškai 
per dieną pagiminta pereitais 
metais ir gautas kiekis jau nu
statomas kaip norma naujiems 
metams. Taip nuo 1946 iki 19- 
58 metų plytų gamybos normos 
toje Marijampolės plytinėje pa
kilo nuo 12,000 iki 19,000 štukų 
per 8 darbo valandas. Uždar
bis, savaime suprantama, pali

OFICIALIAI AUTHORIZUOTĄ 
INTOURISTO MASKVOJE

Pasinaudokite mūsų 25 metų praktika siųsdami savo

SIUNTINIUS j VISAS SOV. HUSUOS ŠAUS
Apmuituojama, pilnai apdraudžiama, prityrę patar

nautojai. Greitas pasiuntimas. Prisiunčiamas gavusio 
siuntinį kvitas.

ELIZABETH, N. J., šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčioje šilinių atlaidų metu buvo nešama atskala akmens, 
ant kurio Šiluvoje apsireiškusi Dievo Motina.

LIETUVIŲ K. D. STUDIJŲ KLUBŲ SUVAŽIAVIMAS
mas apie štabo papildymus, žur- kevičius, žurn. A. Pauliukonis, 
nalo esamą padėtį ir ateities “ 
užsimojimus.

Antrajame posėdyje praneši
mą apie Pasaulio Lietuvių Ben- 

.. . . _ druomenės seimą padarė to sei-
stovų, bičiulių ir svečių iš Chi- mo narys, veikęs jo sekretaria- 
kagos, Clevelando, New Yorko, 
Philadelphijos.

Dviejuose suvažiavimo posė
džiuose tartasi įvairiais klubų 
veiklos klausimais. Po ilgesnių 
diskusijų buvo priimtas LKDSK 
statutas, nagrinėta nauja dvime- 
tinė studijinė programa, pasi
sakyta bendradarbiavimo su vy
čiais, praktinės politikos, įsi
jungimo į amerikinę politiką 
klausimais.

Koordinacinei valdybai atsi- 
stačius iš pareigų, naujon Cen
tro valdybbn išrinkti clevelan- 
diečiai J. Gravrogkas, A. Kasu
laitis ir J. Vyšnionis. Į revizijos 
komisiją išrinkti čikagiškiai J. 
Končius, M. Rimkus ir St. Ta- 
mulionis.

Platesnį pranesšimą apie pra- pirmininko pareigas Jurgis 
ėjusios koordinacinės valdybos Gravrogkas trumpam žodyje

padedant miesto elektrinei, yra darbą padarė jos pirm. J. Vys- kalbėjo apie busimuosius dar- 
įmanoma vykdyti gamybą. nionis, supažindindamas šuva- bus, akcentuodamas klubų tin-

Gaminių realizacija vykdoma žiavusius su atliktais darbais ir klo plėtimą, studijinės medžia- 
tik pagal aukštesnių instanci- busimaisiais uždaviniais. Trum- gQS ruošimą ir studijinių savait-

Pabaigų plytinė, kuriai pri
klauso ir Kumelionių čerpinė, 
pagamina per metus vidutiniškai 
2 milijonus plytų, 300 tūkst. 
drenažo vamzdžių ir apie 1 mi
lijoną čerpių. Gaminių kokybė 
menka dėl blogo molio ir dur
pių, kuriomis vykdomas degi
nimo procesas. Kartais gaunama 
gamybai ir anglių, tačiau men
kos kokybės. Pagrindinį rūpes
tį įmonei sudaro varomosios jė
gos problema. Ilgus metus dir
bęs vokiečių gamybos 120 PS 
dizelis dėl atsarginių dalių trū
kumo gamybai jau netinka. 
Nors visa įmonė pertvarkyta į 
gamybą elektra, tačiau miestas 
nepajėgia pilnai aprūpinti sro
vę, todėl teko pastatyti lokomo- 
bilį, kuris suka 48 kw generato
rių ir šiais metais gautą 180 kw 
elektros stotelę. Tik tokiu būdu,

j GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC,
346 — 3rd Avenue PTTTSBURGH 22, PA.

i ... Telefonas GRant 1-3712

Rugsėjo 13-14 Watervliet, 
Mich., prie gražaus Paw Paw 
ežero, įvyko III-sis lietuvių 
krikščioniškosios demokratijos 
studijų klubų suvažiavimas- 
saskrydis. Dalyvavo per 40 at-

S. Balčiūnas ir kt. Suvažiavimui 
vadovavo M. Rimkus ir J. Ki- 
jauskas, sekretoravo L. lešman- 
taitė.

Suvažiavimo vakarienėje šau
niai ir skaniai pasivaišinta, pa
dainuota, vėliau pašokta. Ka
dangi suvažiavimo metas buvo 
reto malonumo vasariškose die
noje — pasimaudyta, pažaista 
ir pasportuota.

Suvažiavimas praėjo gražioje

te, Vaclovas Kleiza. Jis pateikė 
svarbesniuosius seimo darbus 
su įdomiais ir įžvalgiais komen- 
tariais. Jį papildė kitas seimo 
narys, P. Maldeikis, kuris patei
kė kai kurių seimo faktų ana
lizę ir komentarus, bei išvadas. * nuotaikoje. J. Paškaus vadovau-

Vienintelę suvažiavimo pas
kaitą skaitė A. J. Kasulaitis. 
Tema “Jaunoji emigracijos in
teligentija politinės problema
tikos sūkuriuose’’. Ilgoka pas
kaita buvo suskirstyta į ketu
rias dalis: politika emigracijoje, 
Lietuvos laisvinimo darbas? pa
siruošimas Lietuvos atstatymo 
darbui ir susipažinimas su ben
dresnės apimties politinėmis 
problemomis.

Perimdamas centro valdybos 
pareigas Jurgis

jamas Chikagos LKD Studijų 
klubas vertas didelės padėkos. 
Specialus ačiū tenka nuoširdžia-

CLEVELAND, OHIO

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N.Y.C,

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINW
-vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir 

medvilnės.

Specialiai- žemos kainos tiems, kurie siunčia audi
nius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS į Lietuvą bei į LSSR vilnoniu, šilkinių bei < 
medvilninių medžiagų vyriškiems, moteriškiems ir vaikų j 
kostiumams gausite pas j

111 DELANCEY STREET,
(kamp. Essex St., už Williamsburgho tilto) TeL OR 4-0244 <

Parduodamos , vietines bei importuotos medžiagos <
Atsineškit šį skelbimą, kurs bus tinkamai {vertintas J

NEW YORK 2, N. Y.

ATDARA KASDIEN:
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 6 vaL popiet;
SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ.

SUPĘRIOR PIECE GOODS CORP
V. Varikaičio Koncertas šiais metais ji turėtų būti dar 

Rudens sezonui prasidėjus .duosnesnė.
gausėja bei aktyvėja ir Cleve
lando kultūrinis gyvenimas. Po 
lietuviškosios operos clevelan- 
diečiai dabar su nekantrumu nemažą skaičių skurstančių be
laukia kitos malonios viešnagės tuvių Vokietijoje, badaujančių

plačiose Rusijps taigose bei 
Lenkijoje.

Tegu nelieka nė vieno lietu
vio, kuris per šią rinkliavą ne
paaukotų Baltai!

Baltas šiuo metu turi ypatin
gą rūpestį surinkti kuo daugiau 
aukų, kad galėtų sušelpti dar

Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retai!) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

laukia kitos malonios viešnagės 
— sol. Vecl. Verikaičio ir jo 
šauniojo kvarteto. Jų koncer- 

jų paliepimus ir gaminiai ati- pus pranešimus apie atskirų galio ' konferencijų organizavi- tas Clevelande įvyks spalio 25, 
duodami tik valdiškoms staty- klubų veiklą padarė jų atstovai. mą.
boms. Privatiems asmenims Apie “Jaunimo žygius” kalbėjo 
pardavimo nėra. jų redaktorius, painformuoda- Suvažiavimas priėmė platesnį 

atsišaukimą į. lietuvių jaunimą 
--------------- ----------------------------- Lietuvos laisvinimo, demokrati- 

; nių principų ugdymo, lietuvy- 
; bes išlaikymo ir politinio pasi

ruošimo klausimais.

7 vai. vakare Slovėnų salėje. 
Koncertą ruošia Clevelando 
studentų at-kų draugovė. Po 
koncerto bus vaišės ir šokiai.

S. Laniauskas 
Balfo direktorius

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriaušos rūMes pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orcbard Sf. N«w York 2, N. Y. 
Kampas Houston St 

Telef. AL 4-8319

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadimwds

WHIL — 1430 kilocyvie* — Medfortf, Mam.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 Iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
oon pasveikinti ar j»«nettl, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. BNE32IO — LKranriaa IMa Hw, N <M- 
tace SL, Neiuead, Mase. S&yriai: LMraaafaa fm altai e Ca. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr„ P.OJ3cx 32, So. 
Boston, Masą; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Maaa Telefonai: NO........ d 7-144»j BOath Bgsfon S-4418 ar

DrMrod 7-M8H.

Suvažiavimo proga nutarta 
pasveikinti Lietuvos jaunimą, 
Vliką, vyskupus, prel. M. Kru
pavičių, Altą, min. J. Kajecką, 
studijų klubų patariamosios ta
rybos narius, inž. A. Rudį, LK 
DS centro komitetą, Leono XIII 
Fondą. PLB valdybą. B. Vens- 
kuvienę ir inž. A. Venskų.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radlo programa H stoties WLYN, 1360 ban-

AUKOKIME RALFUI!
Šiais metais Balfo trys sky

riai Clevelande pradeda vykdy
ti metinę rinkliavą spalio 1 ir 
tęs visą mėnesį.

Rinkliavą tvarko K. Gaižutis, 
68 Balfo skyr. pirm. (953 Maud 
St.. telef. HE 1-8722). Visais 
rinkliavos reikalais prašome 
kreiptis Į jį. Aukos bus renka
mos aplankant clevelandiečius 
lietuvius namuose, o jei kuris 
dėl kokių priežasčių nebūtų ap
lankytas. moloniai prašome au
kas palikti spaudos kioske sek
madieniais ar “Dirvos” redak-

DĖMESIO! DĖMESIO! :
Kad jūsų giminės ir artimieji gautų 

siuntinius - dovanas RAUDOMS. rei- 
kalinga laiku išsiųsti.

Perdoodamos vRlswtios pawtfinhj žinių santraukos, dai- |

Pristatymas garantuotas 100%. Muitai apmokami čia. Žemas įkainavimas. Siun- < 
tiniai paskyrimo vietą pasiekia per 4-6 savaites. Oro paštu siuntmiai nueina per J 
8-12 dienų. • «

Galite siuntinius patys atnešti ar juos atsiųsti paštu. Paštu atsiuntę siuntinius < 
sąskaitą gausite tuoj, ji išrašoma laike 48 valandų. <

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite gauti vilnonių angliškų ir vietinių audek- < 
lų drabužiams, o taip pat įvairiausių medžiagų moteriškoms suknelėms, odų ir prie- < 
dų batams, skarų, šalikų ir visokių kitokių daiktų, kurie siuntimui tinka, pačiomis J

cijoje. 1 žemiausiomis kainomis. <
Surinktos aukos bus įteiktos t

STEPONAS M1NKUS

Be atstovų ir jau minėtų sve
čių suvažiavimą savo atsilanky
mu pagerbė prof. K. Pakštas, 
LKDS centro komiteto pirm. dr. 
K. Šidlauskas, Tėvų Jėzuitų 
Provincijolas T. Krištanavičius,
LKDS ck nariai dr. V. Litas ir Clevelando visuomenės vardu £ 
inž. K. Pabedinskas, Chicagos Balfo Centrui per įvykstantį jo į 
aukštesniosios lituanistinės mo- seimą lapkričio 29-30. Į
kyklos direktorė A. Rūgytė, dr. Clevelando visuomenė kiek- t 
V. Šimaitis. J. Bičiūmas, K. Mic- vienais metais buvo duosni. bet c

MERCURY PARCEL AND TRADING C0.
80 East 7th St, New York 3, N. Y., Tel. OReron 4-3930.

SKYRIUS: 75 Rast 7th St.. Ncw York 3. N. Y.
Atidaryta 8-9 kasdien ir sekmadieniais 9-4. 

Firmai vadovauja ukrainietis biznierius N. Horyslaasky.



Lietivis kunigas tarp indėnų ir meksikiečių IŠ VISUR
Makriide^ Ir indėnų misijų- 

niūrius? Jis nepanašus į ispa
nišką meksikietišką “padres”— 
trumpą, tamsų rubuilį apskrita
veidį. Jis aukštas, lieknas, švie
siaplaukis ir pailgo veido. Savo 
veido bruožais jis, sakytum, ge
riau tiktų autoritetui laimėti 
tarp indėnų....

“O taip, misijonieriaus kar
jerą pradėjau nuo indėnų, kai 
nepasisekė organizuoti lietuviš
kos parapijos”, šypsodamasis 
ėmė pasakoti kun. Romanas 
Klumbys. Jo pasakojime ėmė 
vyniotis viena iš mažųjų ir' 
tyliųjų istorijų lietuvių kunigų, 
atsidūrusių po karo Amerikos 
vakaruose ar pietuose, kur yra 
visai kitokia dirva kunigo dar
bui.

VIENA TOS ISTORIJOS DALIS 
—TAI KUNIGO DARBAS 

TARP INDĖNŲ
Buvo 1948, kai atvykau pas 

San Diego vyskupą. Vyskupas 
mielai priėmė į savo vyskupiją 
ir paskyrė klebonu parapijos, 
kurios dar nėra ir kurią reikia 
suorganizuoti. Parapiją prie 
Palm Springs miestelio, indė
nam skirtame rezervate. Tai 
100 mylių nuo Los Angeles 
į pietus.

Miestely yra parapijos. Bet 
indėnai, meksikiečiai, filipinie
čiai, negrai jų vengia. Jie turi 
savo tylaus išdidumo, ir jis ne
leidžia jiem eiti ten, kur jie 
jaučia didelį socialini ir turto 
skirtumą tarp savęs ir tų para
pijų žmonių. Jie geriau visai 
neina į bažnyčią. Ir susidarė to
kia padėtis, kad vaikai nekrikš
tyti, vedybos be šliūbo, nors ki
tados čia yra buvus parapija.

Pasitikėjimo baltasiais rezer
vato gyventojai neturi.

Labiausiai dėl didelių netei
sybių ir nuoskaudų praeityje. 
Ir paskutiniu metu nepasitikė
ti buvo aktualu. Miestelis augo.

Lietuvos kunigy išbarstyta Amerikoje. visur. Dalis pritilpo 
lietuvių parapijos, dalis parapijos*, kur yra italę, lenkų, 
vokiečiu, nes mokėdami ty kalby lietuviai kunigai galėjo 
tų tautybių senesniam žmonėm patarnauti. Dalis baigi nuvy
ko ton, kur niakas nenorėjo vykti ir kur žmonės buvo likę 
be jokio dvasinio patarnavimo — tarp indėnę, meksikiečių.

nebuvo. Reikėjo gyventi ir pa
rapiją organizuoti, bažnyčią pa
statyti.

"Ne sykį pats badavau", nes 
pajamų nebuvo. Pirmoji pasise
kimo sąlyga taip indėnų — ne
kalbėti jiem apie mokesčius pa
rapijai, apie pinigus.

Sunkioj padėty gelbėjo su
manumas. Kun. R. Klumbys 
daug važinėjo po lietuvių para
pijas, kalbėdamas apie komu
nizmą Lietuvoje, ragindamas 
siųsti afidavitus tremtiniam 
Vokietijoje (dar buvo tik DP i- 
migracijos pradžia!). Taip susi
darė pažįstamų būriai. Laiškais 
į juos kreipdamasis, kun. R. 
Klumbys gavo pirmosios pa
galbos. Bet bažnyčiai statyti jų 
pagalbos negalėjo užtekti.

Pagelbėjo atsitiktinumas. Bū
damas pas vieną dantų gydy
toją, kun. R. Klumbys išsikal
bėjo,. ir tas pasigyrė esąs bro
lis Ramon Novarro, žinomo ki
no aktoriaus. Kai kun. R. 
Klumbys patyrė, kad

Novarro vardas yra labai 
populiarus ne tik tarp meksi
kiečiy, bet visame miestelyje, 
jam šovė idėja — surengti pie-

tu* ir pakviesti Navarro, kad 
jo vardas pritrauktų į tuos pie
tus svočių, taigi ir doleriu.

Kreipėsi į aną gydytoją; tas 
patarpininkavo, ir Novarro su
tiko pietų iškilmėm vadovauti.

Žinia, kad į indėnų parapi
jos pietus atvyks Novarro, mies
tui buvo sensacija. Ją išgarsi
no tuojau laikraštis. Klebonas 
pagamino 2000 bilietų pietum. 
Reikėjo juos išplatinti. Jo pa- 
rapijonės indėnės mergaitės pa
siėmė platinti. Bet indėniškas 
paslankumas ir čia pasirodė — 
jos išplatino... šešis bilietus. 
Klebonas pasiskundė laikrašti
ninkui. Tas pasėmė su savo 
draugais tai atlikti, jeigu at
vyksta Novarro. Jie išplatino 
jau 300. Kai Novarro atvyko, 
o su juo dar ir daugiau kino 
aktorių, miesto valdžia pasiskel
bė, kad jis esąs miesto svečias. 
Reikalas buvo išgarsintas. Pa
rapijiečiai indėnai gavo pašokti 
pietuose savo karo šokius ir 
pademonstruoti savo plunksnas, 
o klebonas gavo iš pietų 1,600 
dol.

Tai jau gera pradžia bažny
čios statybai. Į klebono darbą

palankiai ėmė žiūrėti ir valdžia. 
Buvo jam ir vyskupui staigmena 
kada valdžia jam davė 2 ha. 
ženiės.

Santykiai su indėnais ir kino 
aktoriais buvo palaikomi ir to
liau. Jie pelnė naujus dolerius 
statybai. Kai bažnytėlė buvojau 
pastatyta, miesto metraštis pa
vadino ją “Tikėjimo stebuklu’’, 
ir metraštyje paskelbtoje nuo
traukoje klebonas yra apsuptas 
savo parapijiečių indėnų.

Bet po kiekvieno kilimo atei
na atoslūgis ....Kai pasisekimas 
tenkintų. Jų nepasitenkinimas 
atėjo; parapija prie savo baž
nytėlės priprato; turistai ėmėją 
lankyti, savaime atsirado nepa
ėmė klabinti vyskupą. Vyskupo 
įsikišimas buvo gera proga kun. 
R. Klumbiui pasakyti sau pa
čiam: gana. O gana pasakyti 
vertė jį ir gydytojas, nes nuo 
įtemto darbo atsianaujino liga 
plaučiuose ir kojom buvo rei- - 
kalinga operacija.

Parapija dabar klesti, nors 
dėl tų pačių nepasitenkinimų 
jau turi ar ne dvyliktą trylik
tą kleboną. Buvusiam parapi
jos organizatoriui paliko atmini
muose šviesus atsisveikinimas 
su savo parapijiečiais ir ypačiai 
su indėnais kino studijų daly
viais, kurių 300 paradavo kle
bono garbei savo karo šokius 
per ištisą valandą ir sušoko pa
skutinį “atsisveikinimo šoki”.

Uždavinys atliktas — parapi
ja įkurta ir peikia. įteikia nau
jo uždavinio (b.d.).

NEVISOM TOKIA LAIMĖ. Mes. Don DeVault iš Oeleware, Ohio. 
kepsnių varžybose New Yorke laimėjo 25,000 dol.

SAVI RŪPESČIAI IR SAVI DŽIAUGSMAI

— JAV LB naująją centro 
valdybą sudaro: pirm. Stasys 
Barzdukas. vicepimj- Algirdas 
Nasvytis ir Pijus-J. Žiūrys, prot. 
sekret. Antanina Puškoriūtė. 
raštų skr. Edv. Kalnėnas, ižd. 
Julius -Staniškis, narys švieti
mui Petras Balčiūnas, narys kul
tūriniam reikalam Viktoras Ma- 
riūnas ir narys informacijai Vy
tautas Kamantas. Visi Clevelan- 
de. Pirmininko adresas: 1209 
Melbourne Rd.. Cleveland 12. 
Ohio.

— Philadepphijoje Lietuvių 
Studentų Sąjungos skyrius In
ternational Institute rugsėjo 27 
d. 8 vai. vak. ruošia linksmą 
Initium semestri. Kviečiami vi
si Philadelphijos ir artimesnių
jų kolonijų studentai.

— Edmudui Simonaičiui, 
Mažosios Lietuvos tarybos pir
mininkui. spalio 30 sueina 70 
metų. Jo sukakčiai paminėti 
Vokietijoje sudaromas komite
tas. Sukaktuvininkas yra senas 
ir žymus Mažosios Lietuvos vei
kėjas.

— Leonas Staskevičuus, Ve- 
neeuzetos lietuvių bendruome
nės, pirmininkas. atvykęs į JAV 
Lietuvių Studentų Sąjungos šal
pos Fondui paaukojo 25 dol. 
Fondas yra Čhicagoje. Jis teikia 
paskolas lietuviam studentam 
mokslui eiti.

. —Lituanus rugsėjo mėn. 
<1958) rašo: Vac. Sidzikauskas 
apie sovietinio kolonializmo as
pektus. dr. A. Klimas — lietu
vių ir lotynų kalbų palyginimą. 
A. Mažiulis — etnografines lie
tuvių studijas. J. Kaupas — lie
tuvių literatūrą tremtyje. A. 
Rannit—apie dail. V.K. Jonyno 
.medžio raižinius ir K. Skrupske- 
lis — apie Darių ir Girėną.

— Putname numatytas su-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Kunigaikščių Mindaugo ir 

Kęstučio
pašalpinių draugijų 60 me

tų’ sukakties minėjimas įvyko 
šeštadienį, rugsėjo 20, lietuvių 
svetainės puošnioji salėje. Pir
mutinis šio sezono pobūvis, ku
rį lietuviai gražiai parėmė, pra
ėjo labai nuotaikingai, šventė 
sudarė progos pasimatyti se
niems pažįstamiems, pasilinks
minti ir pasisvečiuoti.

Prieš keliolika metų lietuviai 
gyveno viename miesto rajone, 
tada galėdavo dažniau susitikti 
ir išsikalbėti. Dabar išsisklaidė 
po visą platų miestą ir tik per 
didesnius pobūvius ir iškilmin
gas vakarienes vienas kitą pa
mato.

šioje vakarienėje svečiai bu
vo skaniai pavaišinti ir links
mai pasišoko. Grojo geras 
kestras.

nai planuoja lapkričio mėnesy
je pagerbti Nežinomo Kareivio 
kapą Arlingtono kapinėse. Vi
sus Baltimorės lietuvius 
gausiai dalyvauti.

Krikštynos 
ruošiamos sekmadienį rugsė

jo 28, šv. Alfonso parap. baž
nyčioje. kur bustpakrikštyta lie
tuvių melodijų "radijo valandė
lės vedėjo A. Juškevičiaus ir jo 
žmonos Elžbietos dukrelė. 
Albertas Juškevičius vienas žy
mesnių lietuvių veikėjų Balti- 
morėje. Jį galima matyti be
veik kiekvienos organizacijos 
darbe. Albertas ir Elžbieta Juš- 
kevičiai augina du sūnus ir dvi 
dukreles. Krikšto tėvai bus K. 
V. Laskauskai.

šv. Vardo draugijos
Baltimorės apylinkės skyrių 

susirinkimas buvo antradienį, 
rugsėjo 16. Calvert Hali mokyk
los patalpose. Šv. Vardo draugi
jos skyriai tokius bendrus su
sirinkimus turi keturis kartus 
per metus ir jose dalyvauja at- 

so parap. klebonijoje. Ta pro- stovai iš visų Baltimorės vysku- 
ga aplankė savo artimuosius ir pijos parapijų. Tokiuose susi
pažįstamus. kurių buvo neina- rinkimuose visuomet turi žy- 
tęs nuo išvykimo iš Lietuvos. 
Kun. J. Bičiūnas Amerikoje bus 
iki lapkričio mėnesio, paskui 
vėl grįš į Romą. Iš Baltimorės 
lėktuvu išskrido į Chicagą ap
lankyti savo brolių. Svečiui la
bai patiko baltimoriečių vaišin
gumas.

Marija Louise Mendelytė, 
prelato L. Mendelio. šv. Al

fonso parapijos klebono, bro
lio dr. Kristofor Mendelio duk
tė, šiomis dienniis įstojo Į No
tre Daine seselių vienuolyną. 
Naujai kandidatei linkime sėk
mės pasirinktame pašaukime. 

Naujas vyskupas.
Šv. Alfonso parapijos kuni

gai rugsėjo 24 dalyvavo Švč. 
M. Marijos Dangun Žengimo 
katedroje naujo vyskupo M. Ko- 
lo Pyle konsekravimo apeigose. 
Naujas vyskupas paskirtas Wil- 
mingtono vyskupijoj.

Veteranų susirinkimas.
Lietuvių karo veteranų or

ganizacija Ramovė rugsėjo 21 
lietuvių svetainėje turėjo savo 
susirinkimą. Aptartas ateities 
darbų planas. Lietuviai vetera-

kvies

ręs. yra sujungęs nemažą bū
rį šios kolonijos lietuvių. Jo 
veikla jau siekia daugiau kaip 
40 metų. Tai tikrai lietuvikas 

. „ . _ .. židinys, davės visa eilę žvmiuge Kearny, o aukštąjį — St. veikėiu * ‘
Petere College, Jersey City. N. Hubas įreįgęs

J. magistro laipsniu. 3 metus modernišką salę įvairiems po- 
profesoriavo Iowa universitete, būviams, o šiomis dienomis bai-

Džiauguosiu kiekvieu lietu
višku laimėjimu. Jau, turbūt, 
taip buvo lemta, jog nors ir 
svetimoje žemėje būdamas 
dar gyvenu dalinai senais pap
ročiais:. kalbu kietu viškai, gir
džiu ir bažnyčioje Evangelijos 
žodžius ir giesmes lietuviškai, 
dalyvauju lietuviškose sueigose 
bei draugijose. Visa čia, lyg ° dabar yra pakviestas dirbti gė įrengti modernišką barą 50

. , viena sava šeima, be kurios ne- Edsel B. Ford Institute Medi- žmonių susėsti. Klubo patalpos lankėsi Baltimorėje. Keliom die-
in enai su nepasi eji įsivaizduoju, kaip reikėtų būti. ca^ Research in Detroit, Mich. tikrai duoda puikų ir patrauklų nom buvo apsistojęs šv. Alfon-

Eidamas pro šalį, visada stap- Naujam daktarui linkėtina ge- vaizdą,
teliu ties naująją bažnyčia. Pri- riausios sėkmės.

Iš vienos pusės kalnai. Į juos ko. 
jos jneįkelsi. Iš kitos rezerva
tas. Į ji ir nukrypo miesto pla
nuotojų akys.

mu žiūrėjo į visus miesto ad
vokatų pasiūlymus, kad iš nau
jo nebūtų apgauti.

Pilni kartumo buvo ir fili-
piniėčiai,

kurie čia tarnauja daugiau
sia virtuvėse. Jiem buvo leista 
imigruoti. Bet neleista mote
rim. Jie atvyko, palikę savo 
žmonas. Ne vienas, užsidirbęs 
kiek pinigo, pakibo ant balto
sios moters meškerės, kuri iš
naudojus jo pinigus jį paliko.
Tokiom salygiom įgyti vienų ir 

ir kitų pasitekėjimą naujam ku
nigui nėra lengva. Būsimosios 
parapijos klebonas kun. R. 
Klumbys pasistatė palapinę ir 
joje apsigyveno. Pradėjo pa
maldas laikyti jaunimo stovyk
los namuose. Jokios bažnyčios

NORVVOOD, MASS.

simenu, kai ją statė ir baigus 
šventino. Koks didelis skirtu
mas dabar! Buvo tik pastatai, 
o dabar žaliuoja šventorius, ky
šo geltonais ar raudonais žie
dais pasipuošusios rožės, žaliuo
ja medeliai, o ten, bažnyčios 
užnugaryje, tikras gėlynas. Daž
nai matau kleb. kun. L Voice- 
kauską besodinantį medelį 
belaistantį gėles ar betriūsiantį 
savo paties sukurtame daržely
je. Darbo daug padaryta, bet 
talkininkų neteko perdaug ma
tyti. Visa naštą krenta ant pa
ties šeimininko, kuris kantriai 
puošia ir gražina savo bažny
čios aplinką.

Naujas Daktaras
Malonu išgirsti ar skaityti 

spaudoje, kad lietuviai baigia 
aukštuosius mokslus ar įgyja 
mokslo laipsnius. Rugpjūčio 13 
d. University of Iowa filosofi
jos daktaro laipsni įgijo Ber
nardas Gerulaitis. Naujas dak-

Balfo 22-tro skyriaus banketas
Balfo 22 skyrius, talkinant 

Bostono ir Brocktono Balfo sky
riams, spalio 5, sekmadienį, 
3:30 vai. p.p. Lietuvių salėje, 13 
George Ave», Norwood, Mass., 
rengia metinį banketą. Bus ska- PHILADELPHIJOS ŽINIOS 
nios vaišės ir turininga meninė 
programa. Programoje daly
vaus Bostono lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama 'O. 
Ivaškienės; solistas A. Kontri
mas padainuos lietuviškųjų 
liaudies dainų, akomp. muz V.
Kamatauskui. šokiams gros kelionės. Ji kalbės rugsėjo 27 
Smito pramoginis orkestras iš d., 7 vai. vakare. Lietuvių Ban- 
Broktono.

Visi Nonvoodo.
Brocktono ir apylinkių lietuviai 
nuoširdžiai kviečiami bankete 
dalyvauti ir paremti Balfo vyk
domą šalpos darbą. Kvietimus 
prašome įsigyti iš anksto. Jie 
gaunami Bostone pas Balfo val
dybos pirm. A. Andrtilioni, 
Brocktone pas valdybos pirm. 
Gofensą ir Norwoode pas visus

Salomėja Narkeliūnaito praė
jusią vasarą lankiusi Lenkiją ir 
ten gyvenančias lietuvius pa
kviesta Pabaltijo Moterų Tary
bos lietuvių skyriaus atvyksta 
į Philadelphiją ir papasakos įs
pūdžius iš savo tikrai įdomios

ko patalpose, 202-204 N. Broad 
Bostono, St. Pasiklausyti kviečiami visi.

Kaip ir praėjusiais metai. Pa
baltijo Moterų Tarybos lietu
vių skyrius šiuo metu nori su
telkti kiek lėšų lietuvių šal
pai Lietuvoje ir Sibire.

Kan. J. Končius Balio cen
tro pirmininkas lankėsi Phila- 
delphijojė ir Ramanauskų na
muose turėjo pasitarimą su 

valdybos narius: A. Tumą. P. vietos Balfo skyriaus valdyba. 
Blažį. K. Šimėną. F. Zarankienę.Blažį. K. Šimėną. F. Zarankienę. šeštadieninė mokykla rugsė- 
B. Kovą, pas platintoja Iz Vaši- jo 20 pradėjo naujus mokslo 
liauskicnę ir kt. melus. Užsirašė 30 mokiniu..

Rengėjai

KEARNY, NJ.

taras yra gimęs Kearny. N.J. 
Pradinį'ir vidurini mokslą bai-

or-

Kun. Jonas Bičiūnas, 
neseniai atvykęs iš Romos.

ruošti minėjimas priminti se
serų 40 metų, sukakčiai iš spa
lio 19 atkeliamas į spalio 12. 
Žiūr. praėjusį Darbininko nu
meri.

Klubui artimi lietuvių visuo- 
Lietuvių Politikos Klubo Veikla meniniai reikalai. Remia Balfą 

Lietuvių politikos klubas, se- davė nemažą auką (100 dol.) 
niausiai šioje kolonijoje įsikū- (Nukelta į 8 psl.)

Lietuviškoji mokykla stiprėja
žiai skambančios lietuviškos 
giesmės sekmadienio mišiose. 
Jas gieda visi vaikučiai. Kartu 
su vaikučių lietuviškąją giesme. 
rodos.Jr maldoms lengviau kil
ti į dangų.

Tikrai gražu, kad seserys pa
siaukoja ir moko lietuvių kalbos 
pomokykliniu laiku net ir kitas 
mokyklas lankančius vaikus.

Pernai gražiai* atgijusi moky
kloje lietuviškoji dvasia šiemet 
dar giliau įsiliepsnos mūsų jau
nimo širdelėse.
Gyvojo Rožančiaus Draugija 

švenčia 30 metę sukaktį ....
Spalio 5 dieną 9 vai. mišių 

metu visos Gyvojo Rožančiaus 
draugijos narės priims bendrai 
Šv. Komuniją ir po to turės 
bendrus pusryčius lietuvių klu
bo salėje, šiuo metu draugija 
turi apie 140 nariu.

Kęst. B.

Amsterdam, N. Y. — šį ru
deni susirinko net 165 vaikai Į 
šv. Kazimiero mokyklą. Senųjų 
patalpų jau nebeužteko. Vaikų 
darželį teko perkelti j kitą ša
lia esantį namą. .Beveik visi mo
kiniai yra lietuviai. O keli ne
lietuviai vaikai taip pat mokosi 
visų mokykloje dėstomų litua
nistikos dalykų.

Mokykloje jau antri metai 
labai gražiai mokytojauja Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserys, šie
met viršininkė yra Sesuo Marija 
Magdalena, buvusi naujokių 
magistrė motiniškame name 
Brocktone. Sesuo M. Gerardą 
mokytojauja čia jau antri metai. 
Naujai atvyko Sesuo M. Jokū
bą ir Sesuo M. Redempta. Vai
kų darželiui vadovauja J. Re- 
dingienė.

Maloniai visus nustebino gra-

mius kalbėtojus, šiame susi
rinkime kalbėjo kun. K. Dunn.

šv. Alfonso lietuvių parapi
jos šv. Vardo dr-jos vyrai taip 
pat gausiai dalyvavo šiame 
sirinkime.

Įdomus filmas
Kun. K. Pugęvičius daug 

mesio skiria veiklai su Y.C,W. 
— Jaunųjų Krikščionių Darbi
ninkų Sąjunga. Iš šios organiza
cijos centro jis gavo filmą, ku
ris vaizduoja sąjungos suvažia
vimą Romoje 1957 m. Kun. K. 
Pugęvičius filmą rodė įvairiose 
parapijose ir organizacijose. 
Spalvotame filme yra labai daug 
gražių vaizdų iš Romos. Šv. Pet
ro bazilika, Y.C.W. iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvavo apie 
30.000 katalikiško jaunimo iš 
įvairių pasaulio kraštų. Įspūdin
gas šv. Tėvo palaiminimas ir 
kt. Filmas žiūrovams palieka 
labai gražų įspūdį.

Jonas Obelinis

su-

dė-

—’ Birutė Kapočiutė, iš Bos
tono. rugsėjo 19 išvyko Į Pran
cūziją tęsti prancūzų kalbos ir 
literatūros studijų.

— Akytė Kavaliauskaitė bai
gė mediciną Bonuos universi
tete. Vokietijoje, ir rašo diser
taciją doktorato laipsniui gau
ti. Šiuo metu yra grįžusi į Wor- 
cester. Mass. kur gyvena jos 
šeima ir sunkiai sergąs tė
vas:

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešam, kad LD.S. 

Connecticut apskrities metinis 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 
(Sept.) 28. šv. Trejybės moky
klos patalpose. 339 Capital Avė. 
Hartford. Connecticut.

Suvažiavimas prasidės 10:00 
vai. ryto šv. Mišiomis už gyvus 
ir mirusius LD.S. organizacijos 
narius.

Po pietų 1:00 vai. bus posė
džiai. LD.S. kuopos yra kvie
čiamos prisiųsti atstovus ko 
gausiau.
Pirmininkas Antanas Paliulis 

i Raštininkė Nell P. Meskunas

WATERBURY, CONN.

Retėja senųjų gretos.
Mūsų senosios kartos lietu

viai. Darbininko skaitytojai, 
vienas po kito skiriasi iš mūsų 
tarpo

Jonas Kalinauskas, gyvenęs 
\Vatertown. Conn. savo ūkyje, 
ilgametis Darbininko skaityto
jas. mirė rugsėjo 5. Palaido
tas rugsėjo 10 iš šy< Juozapo pa
rapijos bažnyčios Kalvarijos ka
pinėse. Paliko nuliūdusią žmo
ną. sūnų, anūkus ir daug kitų 
giminių.

Juozas Bernotas, taip pat il
gametis Darbininko skaitytojas 
ir LDS 5-tos kuopos narys, -ne
seniai mirė. Nuliūdę liko žmo
na. sūnus, duktė, žentas, mar-

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALO V 
KRAUTUVE

kurioje galima gauti visam 
butui modemiškiausi bal
dai. Įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA I VAŠKIENE 
IJTHTANIAN* 

U RNITURE <1>.

LDS 5-tos kuopos nariai

366 WrM Rmndnay.
So. RoMon 27. M,w.

Trlph. AN 8-1618<m.
iionhi seimas giliai užjaučia.



SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!

Amerikos Medikų Draugija 
nustatė, kad ketvirtis milijono 
dabar gyvenančių Amerikoje 
vyrų moterų ir vaikų bus nužu
dyti. Nemanykite, kad tai tu- kana10 zon°j pakariama, Virgi- 
res įvykti, x brikus atominiam f -. .
karui, ar kokiai gamtos katas
trofai. Ne! Tai atsitiks taikos 
metu ir be jokio žemės dre
bėjimo ar uraganų. Tiek ame
rikiečių kris nuo savo krašto 
žmonių rankų per ateinančius 
15 ar 18 metų.

Kad tokia išvada yra beveik 
tikra, rodo šio krašto krimi
nalinė statistika:

1954 metais nustatytų žmo
gžudysčių buvo 12.260, 1955-!- 
12,460, 1956 — 12,620, o Į957 
per pirmuosius šešis mėnesius 
— 7,730. Imant dėmesin, kad 
nuo 1950 metų nusikaltimų skai

* čius Amerikoje auga keturis 
kartus greičiau, negu gyventojų 
skaičius, ir kad apie 5,000 nužu
dytų amerikiečių kasmet palai
dojami, kaip neva mirę natū
ralia mirtimi ir nepakliūva į 

z žmogžudysčių statistiką, bus 
aišku, kad minėtas ketvirčio 
milijono skaičius visai neper-v 
dėtas. , '

E didmiesčių daugiausia 
žmogžudysčių įvyksta New Yor- 
ke (306 — 1955m, 315 — 1956 
m.), o Chicaga yra tik antroje 
vietoje (292 — 1955m., 293 — 
1956 m.). Los Angeles (95 ir mergaitės mokosi
104) ir St. Louis (94 ir 95) uži
ma šeštą ir septintą vietą. Tre
čią, ketvirtą ir pektą ‘vietas 
užima Detroitas, Philadęįphi- 
ja ir Houstonas (140, 126 ir 99) 
1955 metais, tik 1956 m. jų ei
lė pasikeičia į Philadelphiją. 
Houstoną. Detroitą (129, 109 ir
105) . Amerikos miestuose 1955 
metais buvo nužudyti einą pa
reigas 55 policijos tarnautojai.

Panamos

NIEKAS NĖRA TIKRAS
Niekas nėra tikras, kad toje 

ketvirčio milijono žmogžudys
čių eilėje neteks jums būti, nes 
nužudymai vyksta dieną ir nak-

nijos salose — pakariama ar
ba kalinama iki mirties, Wash- 
ington, D.C., baudžiama mirti
mi ar kalinimu iki gyvos gal- 
vos. Daugelyje valstybių vietoj 
mirties bausmės gali- būti pa
keista kalinimas iki gyvos gal
vos. Tai nusprendžia ir reko
menduoja prisiekusieji spren
dėjai (jury).

MOTERYS NUSIKALTĖLĖS
Neviena moteris, paskaičius! 

čia paduotas statistines žinias, 
gali manyti, kad tie žiaurieji 
nusikaltimai, ypač žmogžudys
tės, yra įvykdomi vvrų. Neapsi
rikite! 1956 metais Amerikos 
miestuose moterys sudarė vie
ną septintąją dalį areštuotų 

-žmogžudžių, netoli trečios da
lies plėšikių ir penktąją dalį 
sužalotojų. Palaidas miestų gy
venimas nužmogina ne tik vy
rus, bet ir moteris. Viešoji 
mokykla, nusikračius religijos 
ir dorovės mokslų dėstymo, jau
nimą atiduoda auklėti krimina
linius įvykius adoruojančiai te
levizijai. kino filmoms ir pa
našiai literatūrai, kurios pilna 
už centus didmiesčių gatvėse. 
Jau jaunatvėje berniukai ir

i nusikalsti: 
Jaunuolių tarpe jau nemaža 
žmogžudžių.

TARDYTOJAI PADEDA 
ŽMOGŽUDŽIAMS

“Pagrindinė kliūtis išaiškin
ti žmogžudystes yra ne žmog
žudžiai, bet staigių ir netikėtų 
mirčių aiškintojai (coroners)” 
— pabrėžia New Yorko valsty
bės senatorius Thomas C. Des- 
mond. Tvirtinama, kad kasmet 
nenustatoma apie 5000 žmog
žudysčių tik dėl to, kad vietos 
pareigūnai (coroners) nepajėgia 
atskirti žmogžudystės nuo na
tūralios mirties. Lengvabūdiš
kai nusprendę, kad tai natūrą 
Ii mirtis, padeda išsprukti žmog-

skričių (county), iš visos Ame
rikos 3068 apskričių skaičiaus, 
oficijalūs pareigūnai (coroners), 
atsakingi-už nustatymą staigių 
ir netikėtų mirčių priežasčių, 
neprivalo turėti medicinos moks
lo žinių ir pasiruošimo. Jie gali 
neturėti net jokio supratimo 
apie nusikaltimų aiškinimą. Vi-

jėgumas sužvejoti užtektinai 
balsų, kad Imtų išrinkti. Taip, 
pav., Kentucky valstybėje iš 
82 tokių pareigūnų (coroner) 
tik 11 yra gydytojai, 31 laido
tuvių direktoriai, o likusieji —
ūkininkai,

ir

ruotojai ir “asmens be jokios 
profesijos”, Kalifornijoj — iš 
58 tik 3 gydytojai; 17 laidotu
vių direktorių, Alabamoj — 
taip pat tik 3 iš 67 gydytojai, 
Čolorado — tik 11 iš 63. Ari
zonoj, Floridoj, New Mexico, 
Oklahomoj ir Texas tų parei
gūnų darbą atlieka taikos teisė
jai.

Tokie ignorantai pareigūnai, 
kurie turi tik gal neblogo ūki
ninko, darbininko ar taksi vai
ruotojo išsilavinimą, bet ne me
dicinos eksperto, radę staiga 
mirusį lovoj, užrašo, kad mi
rė natūralia mirtimi, o jdi stai
ga miręs yra vyresnis, kaip 40 
metų amžiaus, tai paprastai pa
žymi. kad mirties priežastis — 
širdies komplikacijos. Blogiau
sia, kad policija ir apskričių 
prokurorai, nors ir turi teisę 
nesutikti su “koronerio” spren
dimu. bet ta teise pasinaudoja 
tik labai retais atvejais. Kai 
“koroneris” nusprendžia, kad 
mirtis įvyko dėl natūralių prie
žasčių, nelaimingo atsitikimo,

AR NE LIETUVIS? Policija suėmė ii kalėjimo pabėgusį Mykolą 
Mace j ką. Jis buvo pagrobęs iš banko 48,000 dol.

ar savižudystės, tardymas pap
rastai nutraukiamas ir tuo la
bai dažnai padedama pasprukti 
žmogžudžiui.

Kaip paviršutiniškai tokie 
“Koroneriai” padaro sprendi
mus, rodo atsitikimas Kentucky 
valstybėje. Buvo atrastas stai
ga miręs žmogus, begulįs aukš
tielninkas savo miegamajame. 
“Koroneris”, žvilgtelėjęs iš tarp
durio, užrašė, kad mirė dėl šir
dies atakos. Tačiau, atvertus la
voną, tarpupetyje buvo rastas 
įsmeigtas peilis.

Prieš kelerius metus Pennsyl-

Prancūzijos traukiniai greičiausi
Gauti duomenys apie pašau- jose New York-Boston ir New 

lyje esančių greitųjų keleivinių York-Washington.
traukinių važiavimo greitį rodo, ši žinutė paimta liepos m. 
kad Prancūzija šiuo atveju stovi 16 d. lenkų laikraščio “Nowy 
pirmoje vietoje. Jos greitieji Swiat”. Nežinau ar tai teisingi 
keleiviniai traukiniai vidutinis- čia nurodyti traukinių greičio

vanijoje fabrike staiga mirė, su
valgęs sviestainį, jaunas darbi
ninkas. “Koroneris” patyrinėjęs 
parašė, kad širdies komplikaci
jos. Bet, kai anksčiau jį tyri
nėjęs gydytojas pareiškė, kad 
jo širdis buvo sveika, ir kai 
dar pora darbininkų, kurie bu
vo ragavę to suniuštinio, ėmė 
skųstis vidurių skausmais, pa
darius lavono skrodimą buvo 
nustatyta, kad darbininkas mi
rė, apsinuodijęs arseniku. Pra
vedąs tardymą, jo žmona buvo 
nubausta už žmogžudystę.

Prieš kelerius metus savo na
mo rūsyje, prie laiptų, buvo 
rasta negyva 81 metų amž mo
teris. Jos brolvaikis pašaukė

(Nukelta į 7 psl.)

tį, miestų užkampiuose ir viešo- ~ ___________ ______ _
se vietose, nepadoriose landynė- Rudžiams Ir tai visai nenuosta- &ai daro P° ^3,4 kilom. į valan- duomenys? Man atrodo, kad 
se ir prie maldos namų. Dalis nes 39 vaist ir 2750 ap- tos Pačios rūšies trau- šiuo metu vartojant sunkesnio
pasikėsinimų nužudyti baigiasi kiniai pasiekia greitį iki 85.6 profilio bėgius ir daugumoje

kilm., Anglijoje iki 83.7 kilom., patalui imant skaldą, jie turėtų 
o likusiose valstybėse Europoje būti kiek didesni. Jau ir nepri- 
greitis pasiekiamas tik iki 75 klausomoje Lietuvoje Kauno- 
kilom. į valandą. Klaipėdos ruože keleivinės auto-

Greičiausias Prancūzijoje matrisos greitis buvo iki 100 
traukinys yra “Mistral”, kuris km. į valandą. Retkarčiais auto- 
Paryžius-Lyon liniją (512 km. matrisai sugedus, būdavo lei- 
ilgio) prabėga per 4 vai. daryda- džiamas paprastas keleivinis 
mas po 128 km. valandai. 11- garvežys su vienu puhnano va- 
gesnėse distancijose greitumo gonu, kuris taip pat nustatytą 
rekordą turi du Jungtinių Ame- greitį išlaikydavo, 
rikos Valstybių traukiniai lini-

mirtimi. O sužalojimų mirtinais 
ginklais ar rūgštimis Ameriko
je įvydyta: 1945 m. — 93,540 
1955 — 92,740. Plėšimų skai
čius sukasi apie 60,000 per me
tus. Daugiau kaip, pusę plėši
mų įvykdo ginkluoti plėšikai 
miestų gatvėse. Moterų išprie
vartavimų metinis skaičius jau 
peršoko 20,000: 1956 — 
300, o 1957 m. per 6 mėn. — 

' 10.260.
Pastarieji nusikaltimai—sun

kūs sužalojimai, plėšimai, iš
prievartavimai — čia paminėti 
tik dėl to. kad dalis šių nusikal
timų aukų netrukus miršta nuo 
sužalojimų.

SUNKIOS BAUSMĖS 
' NEGELBSTI

žmogžudysčių skaičius, kaip 
ir kitų nusikaltimų, sparčiai au
ga. Negelbsti ir sunkios baus
mės. Už žmogžudystes Ameriko
je baudžiama: 25 valstybėse mir
timi elektros kedėje, dešimtyje 
— nunuodijant dujomis, septy
niose — pakariant ir šešiose — 
kalėjimu iki gyvos galvos. Utah 
valstybėje vietoj pakorimo ga
li būti ir sušaudomas. Alaskoj. 
Havajuos ir Puerto Rico kalina-

tik sužalojimais, bet didelė da
lis sužalojimų, kurie įvyksta be 
tikslo nužudyti, dažnai baigiasi

IZOLA W.vCURRY, kėsinosi 
New Yorke* nužudyti Integra
cijos propngatoriu, taip pat 
negrą, Martin Klng.

Naujosios Ang’ijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX. JI90 kilocykles
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
nuo 8 <al. iki 9 v:<l ryte

VEDI JAS — P. VIŠČINIS
47 Banko St

BROCKTON 1H. MASS, 
f ei. JL'uiper 6-7209

P. S.

Labai svarbus pranešimas visiems 
, tautiečiams, kurie siunčia siunti-
> nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus
» Prašome įsidomėti, kad norint padėti savo artimie- 
t sdems, pats geriausias ir pigiausias būdas yra siunčiant 
r visų rūšių siuntinius per mūsų lietuvišką firmą.

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
1 Visi receptai yra išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamos.
> Rknifon 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 '' 1 gr. $4.60 — Cor- 
* tizone 20 tab. $.75 — Meticorten 100 tabl. $5.00 — Serpasil
> 100 tabl. $1.35.
t 2. MAISTO SU'NTINIAI. Mes turime labai dideli pasirin- 
» Rimą įv nu r !ų laisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — 
t 20 svari t iul ; 7.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių 
į sąrašo. -
t 3. ĮVAIRIŲ' RUSIU MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės m*- <
į džiagos parduodamos urmo kainomis. Jūs galite taip pat užsi- i
Į sakyti standartin. •" medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies anglis- į
į kos medžlagc i manas, arba paltams $50.00, 4 vietinės me- «
» dziagos kostiumams su priedais $50.00. I šias kainas teina visos <
J išlaidos ir pristatymas Lietuvon. Reikalaukite medžiagų pa- «
» vyzdžių, kuriuos mes tuojau išsiųsime. «
» akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik- <
* tus. kurių Jūs pageidaujate. > ♦

4. Piniginės perlaidos siunčiamos iki 50 dolerių vertės. * 
» 5. Per mus galite taip pat užsisakyti siuvamas mašinas, <
» 6. Stiklams plauti rėžtukus su tikru deimantu mes par- j
» duodame už $4.00. Skustuvas $2.50. Plaukams kirpti mašinėlė «
» $2.50. šiuos daiktus mes galime prisiųsti Jums paštu Ir Jūs .
J galite sugrąžinti, jeigu nebūsite pilnai patenkinti. «
» Visi musų siunčiami siuntiniai yra apdrausti ir jų prista- 4 
» tymas pilnai g:.rantuotas. Prašome rašyti dėl’ smulkesnių in- <
• formaelių, kurias mes su mielu noru suteiksime. Rašykite lie- J
» tuviškn! ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą J

AMERICAN & FORE1GN ROOK CO.
22 CHAPIN PLACE, HARTFORD, (X)NN. 
Tr’ef. Cflapel 6-4773.

kad jūsų dovanojami siunti
niai į Lietuvą, Lahiją, Ukrai
ną ar Sovietų Sąjungos dalis

YRA 100% 
APDRAUSTI

Siųsdami savo pakietus, bū
kite tikri, kad jūs siunčiate 
juos per autorizuotą firmą ir 
reikalaukite apdraudos įro
dymų.

Jūsų pačių interese turėti 
reikalus su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu. atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautas paštu siuntinius 
mes pakvituojame ir pasiau
čiame sąskaitas per 24 valan
das.

Atsilankykite j bet kurį mūsų 
skyrių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą kcpiią ap
draudos poliso nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC 

716 Walmrt Street. 
Philadelphia 6, Pa.

IVAlnut 5-3455
1991 Broadway 

NEW YORK 23. N. Y.
Teiephone; LYcetim 5-0900 

390 West Broadway 
SO. BOSTON 27, MASS.

Teiephone: ANdrew 8-8764 

263 Market Street 
NEWARK 2. N. J.

Tel.: M Ark et 3-1968 

4102 Archer Avenue 
CHICAGO 32, ILLINOIS 
Tdef.r FRontler 6-8399
6446 Mlchigan Avenue 

DETROIT 10, MICHIGAN
Tel.: TAehmoo 5-7560

1313 Addiaon Road
Cor. Superor Avė. A E. 71st St. 

CLEVELAND 3, OHIO 
Teiephone: UTah 1-0807

fameta ra m dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų koatiumatna 
>• švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

MaiSvfo* ir rajoninės medžtagos parduodamos griežtai urmo
. ivrholessle) kainomis.

K and K FABBICS 
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. I.
PRIE CITY SAVINOS BANK _ Tel. EL 4-1711 I

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU. VAKARO 1 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę .

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

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

I. CIGMAN, INC.
161 Orehard Street New York 2. N. Y.

TeleL GB 5-4168
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai 

Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

IŠPARDAVIMAS —PROGA!
Visą LIEPOS mėn. išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tes rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine,
118-125-136 ORCHABD ST„ GB 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Eeckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiusk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieina miaušiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

BARAS IR RESTORANAS
■Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 

Gerfiusi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.
iSalės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 

prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai.
Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vaitaitį 

280X-NION AVĖ.
TeL EVergreen 4-9672

BROOKLYN 11, N. Y

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LięrOR STORE

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.

f.

Z....
rusies amerikiečių ir im-
pasirinkimas degtinės ir

1
i.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y. t
§Telefonas: VTrginia 3-3544



SPORTAS BANGA TELEVISION

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

HARTFORD, CONN.

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Lietuvių' Sporto Klubo pir
moji futbolo vienuolikė savo 
pirmenybių sezono dar kaip 
ir nepradėjo. Pereitą sekmadie
nį pirmosios pirmenybių rung
tynės prieš ukrainiečius dėl blo
go oro turėjo būti atidėtos. Re
zervinės dar atklampojo prieš- 
^aismį, kur ukrainiečiai laimė
jo 6.2. Pirmosioms ekipoms 
skirtas teisėjas betgi pakratė 
galvą ir liepė visiems eiti na
mo. žaidybiniu atžvilgiu blogas 
oras tik į nauda išėjo — pir
mosiose rungtynėse smarkiai 
parblokšti mūsiškiai galėjo vi
sai netekti pasitikėjimo savimi. 
Iš kitos pusės oro dievaitis jau 
keleri metai mums nemalonin- 
gas, nes atbaido žiūrovus vis iš 
mūsų aikštės.

JAV komanda į pasaulio p- 
bes bus tokia: Reshevsky, Bis- 
guier, Evans, Lombardy, Kash- 
dan, Rossolimo. Bobby Fischer 
nei Byrne negali išvykti dėl 
mokslo meto? JAV keturius kar
tus laimėjo* pasaulio p-bes: 1931 
Pragoję, 1933 Folkestone, 1935 
Varšuvoj ir 1937 Stockholme.

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

V:B
Kf8
Ke7

NEWP0RT, R. I, prez. D. \Eisenhovveric su žmona stebi laivų 
varžybas. Laimėjo anglai.

Ateinantį sėkmadienį LSK 
keliauja į Conn. valstybę, kur 
rungtyniaus su Bridgeport City 
vienetais. Rezervinės pradeda 
1:15, vai., o pirmosios 3 vai. 
Rungtynės vyksta Glorietta 
Manor aikštėje. Žaidikų persi
rengimo vieta yra Schwaben 
Hali, 37 French St., Bridgeport, 
Conn. Tel: EDison 3-9945. Po 
rungtynių abejom LSK ekipom 
šeimininkai rengia priėmimą 
toje pačioje vietoje. Naujas eki
pos vadovas Bagdžiūnas sustaty- 
damaš ekipą, atrodo turės gal
vosūkio dėl puolikų. Gynyboje 
pasigesime vartininko O’Brien, 
kuris stovėdamas prieš polici
ninko egzaminus, nori galutinai 
išgydyti savo ranką. Vartuose 
matysime Havacg, kuris ,jau 
preiš penkeris metus pas mus 
žaidė.

visai korektiškas ėjimas, kol 
nėra baltųjų pasiruošta il
gai rokiruotei) 8... f5! 9. g: 
f g:f5 10. Vd2 Vh4+ 11. Rf2 
Vh6 12. Re3 (baltieji sutin
ka kartoti ėjimus, nes ne- 

meisteris, šeštadienį rugsėjo . atrodo, kad partijos baigmė 
27 išskrenda lėktuvu iš Mont- būtų naudingesnė baltie- 
realio per Paryžių į Miuncheną, 
kur su Kanados komanda da
lyvaus pasaulio pirmenybėse. 
Ant Vaitonio pečių gula pati 
didžioji komandos našta. Jam 
teis susitikti pirmoje lentoje 
su pačiais stipriaisiais šach
matų meisteriais ir didmeiste- 
riais. Linkime mūsų Povilui 
gražios sėkmės! Kanados ko- 
mandon įkelti :Vaitonis, Yanof- 
ski, Anderson, Fuster, Joyner 
Siemms. ’

sutinka didelių kliūčių, kurios 
padeda pasprukti žmogžudžiams

Baigiant, pastebėtina, kad ke
lios valstybės (Massachussetts, 
Maryland, Virginįa, Rhode Is- 
land, Vermont, Arkansas, Geor- 
gia) ir kai kurie didmiesčiai jau 
įsivedė privalomo medicinos ty
rinėjimo tvarką. Geriausia to
kia tvarka yra New Yorko mies
te jau nuo 1918 metų. Me
dicinos tyrinėjimo įstaiga, kuri 
susideda iš viršininko ir 26 
narių (ir visi jie yra medicinos 
daktarai), automatiškai turi tei 
sės ištirti lavonus visų asmenų, 
mirusių dėl kriminalinių įvykių 
dėl savižudysčių, atsitiktinai, 
staiga ir netikėtai, nelankius gy
dytojui, kalėjime, ar kiekvienu

Ketvirtų milijono bus nužudyti 
(Atkelta iš 6 psl.) 

daktarą, kuris pranešė “koro
neriui”. Šiam atvykus, velionės 
brolvaikis parodė lūžusį laiptą 
ir pareiškė, kad, greičiausia, jo 
vargšė teta nusprūdo nuo laip
tų ir užsimušė. “Koroneris” iš
rašė liudijimą: “nelaimingas kri
timas nuo laiptų ir lūžis kau
šo”. Bet kaimynų kalbos, kad 
brolvaikis dažnai ginčydavosi 
su teta ir žinios, kad ji pali
ko savo brolvaikiui 20,000 dol. 
pagal vieno mėnesio senumo 
testamentą, pasiekė detektyvų 

mingat Pereitą sekmadienį pa- ausis. Tardymas ir lavono skro- 
aiškėjo, kad jau turima beveik dimas parodė, kad ji buvo nu- 
pakankamai jaunimo sudaryti žudyta. Brolvaikis buvo nubaus-

būtų naudingesnė 
siems) 12... Vh4+ 13. Rf2 
Vh6 14. Re3 f4 15. Rf2 b6 
(Juodieji aklai seka princi
pe teorija, bet su valdove ne 
centre, kur ji geriau stovėtų, 
o kraštinėje linijoje. Vaito
nis įžiūri, kad juodieji pir
miausia turėjo pasirūpinti 
savo karaliaus saugumu). 
16. 0-0-0 a5 17. h4 Ža6 18. 
Rh3 Rf6 19. R:c8 B:e8 20. 
Žh3 Kh8 21. Bdgl Vh5 22. 
Ve2 Bg8 23. Žg5! Žg7 24.. V 
fl! (Valdovės pervedimas į 
karaliaus sparną yra lemia
mas! V:f3 negali, nes Zf7 
matuotų) 24... h6 25. Vti3 
Ve8 
ce8 
Ve7

26. Že6 Vf7 27. h5! B 
28. Bg6! Kh7 29. Bhgl 
30. Rh4- R:R (Rikio au- 
kad juodųjų rikį ati

traukti nuo karaliaus gyni
mo. Tolesni komentarai 
bereikalingi.) 31. B:Ž4- 
8 32. Vf5 B:B 33. B:B 
34. Ž:V K:Ž 35. Vg6+ 
B6. V: H6+Kf7 37. Vg6+ 
38. Vg7-Į- Kd8 39. h6 ir juodi 
pasiduoda, nes pėstininkas ne
besulaikomas.

Diagramoje padėtis po 
30. Rh4 ėjimo!

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir

LANGAM VENTILIATORIAI

Sudaroma mažučiu komanda.

Lietuvių Sporto Klubas nau
jąjį sezoną pradeda tikrai sėk-

Baltijos šachmatu Klubas 
New Yorke perrinko latvį A.

_ _ . c4 Žf6 2. Zc3 g6 3. e4 Rankų pirminidku. Valdybą su-
uniformoms įsigyti. Jeigu dar iš South St. Paul, Minu, pa- Bet iki šios tvarkos toli dar d6 4. d4 Rg7 5. f3 0-0 6. daro: A. Haavamae, J. Pamil- 

visai, Amerikai. Ir labai gaila. Re3 e5 7. d5 Že8 8. g4 (ne- (Nukelta į 8 psl.)atsirastų lietuvių jaunuolių reiškė: “Kai žmogus jau negy- 
nuo 9 iki 13 metų amžiaus, no- vas, ką gero jam padės dakta-

Wine & Liųiior Store
322 Union Avė. Brooklyn ii, N. Y. 

Tel. EV 7-2089

mažučių vienetui. "Reiškinys tas už žmogžudystę.
tikrai sveikintinas. Sporto mė- “Koroneriai” medicinos eks-
gėjai ir bičiuliai jau tą pačią pertus labai retai šaukiasi.
dieną sudėjo pakankamai pinigų “Koroneris” Joseph Klecatsky įtartinu ar nenaturahu buuu.

Sav. V. ZELENIS
TELEFONAS: 
Adepte 7-0349

Povilas Tautvaiša, Illinois 
meisteris, draug su Jankausku, 
Karpuška, Jakštu ir Zujum vyk
sta į Indianos valstybę dalyvau
ti Muncie atvirame turnyre rug
sėjo 27-28

Dr. Butzmano vardo Bostono 
turnyre dalyvauja iš lietuvių tik 
Gediminas Šveikauskas ir J. 
Vilkas. Turnyras įpusėjo. Veda 
James O’Keef su 3-0 taškų, mū
sų Šveikauskas su Goldsteinu 
ir kitais turi po 2-1 taškų.

Garbės konsulas A. Šalna su 
susidomėjimu seka Bostono lie
tuvių šachmatininkų veiklą ir 
amerikiečių spaudos atsiliepi
mus apie juos Sveikino Kazį 
Merkį išrinktą į New England 
Chess Ass’n vadovybę.

Partija iš Kanados “Open’ 
pirmenybių. Kanados meis
teris Povilas Vaitonis laimi 
prieš didmeisterį Larry 
Evans’ą, būv. JAV čempioną. 
Baltais lošė P. Vaitonis, juo
dais — L. Evans (Karaliaus 
indiška partija).

380 MAPLE AVĖ N U E,

MalonUi patarnauja lietuviams naujai {ruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

rinčių treniruotis, o vėliau ir 
atstovauti lietuviškas spalvas, 
tesikreipia į vieną išLSK 
valdybos narių Beje val
dybos sekretoriaus Sauliaus Re- 
mėzos adresas yra 47 Van Sic- 
len Avė, Brooklyn 7, N.Y., tel. 
MI 7-6189. Futbolo vadovas A 
Bagdžiūnas pasiekiamas tlefo- 
nu MI 7-0935, o pirmininkas 
Steponis EV 1-2378. Mzuaų 
vadovas ir treneris, o taip pat 
ir treniruočių vieta, laikas bus 
pakelbta vėliau. Mažučių ekipą 
jau norėtųsi šį sezoną išleist* 
pirmenybėsna. — Tokia lietu
viška ekipa gal būtų tikrai vie
nintelė pasaulyje! Tad dar kar
tą kviečiami visi jaunuoliai nuo 
9 iki 13 metų jungtis į mūsų 
eiles.

Atletas.

ras? E kitos pusės, jei toks ig- 
norantas “koroneris ir kviestų 
daktarą skrodimui, tai daugely
je valstybių jis turi dar gauti 
gimimų sutikimą. Jei giminės 
sutinka, tai, esant rimtam įtari
mui, jis gali gauti teismo spren
dimą, kad skrodimas leidžiamas. 
Bet, jei įtarimas nepasitvirtina, 
tai giminės gali jam kelti civi
linę bylą dėl nuostolių. Tokių 
atsitikimų praktikoje yra buvę.

Taigi, ir šiuo atveju staigių 
ir netikėtų mirčių aiškinimas

SKAITYK VARPELI. fdomua. 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religini* žurnalas. Me- 
tams v.k $2.00. Rąžyk:

Francbcan Ftfhers 
K^mnelsss^vlcport, k^b^e.

Kas norėtų skelbtis Darbininke,
prašomas skambinti Skaitykite "Aidui* 660 Busl> 

wkk Avė. Brooklyn 21, N. Y.

BROOKLYN 11. N. Y.

Perkant * parduodant namus, ar iš- 
nuomojailt butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniŲ ir vals- 
tybiniy taksy (Inconie Tax) užpildy
ti, pirkiniui piniginiy perlaidų (Mo
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVTL, WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477
I ■ •

AfokteffieniaiB — 9 vaL ryto Ugi 9 vaL vuk* 

sekmadieBiais — 1 vaL p.p. Ugi 5 vai vak.

— ----------

Bažnytinių Žvakių Dirbtuvė
Religious Candles of every description We all cherish our right to worship 

as we please, and where we please. 
Būt likę all our basic individual 
rights, our freėdom of religion needs 
peace. And peace costs money.

Money for industrial and military 
strength to hdp keep the peace.

Money for Science and education to 
help make peace lasting. And mon
ey saved by indiriduals. Every U. S. 
Savings Bond you buy helps us keep 
the tiungs worth keeping. Are you 
buying as many as you might?

Help Strengthen America’s Peace Power

WINTER GARDEN TAVERN, Ine. *

35 So. 8th Street 
Brooklyn U, N. Y. 
EVcrgrcen 7 2155 R’esid. ILiinois-8-7118 Buy U.S. Savings Bonds

Tht U. S. Gocrrnmrnt dort nat pay for thi» (ufvrrtimng. Tht Trrarury Department 
for their patriotu-tfonation The Adi'ertuiat Coundl arti

Baras, sale vestuvėms, 
parengimams, susirin-

1883 MADtSON 8T. BBOOHTN CT, N. T.



Mito rvnwf^ wssrinKinw#
įvykusiame Piliečių Klube, 

antradienį, rugsėjo 23, sudaiy- 
tas Balfo vajaus komitetas. Pir
mininkas dr. VacL Paprockas, 
sekr. M. Žukauskienė, ižd. A. 
Reventas, informacijos ir pro
pagandos vedėjas J. Audėnas. 
Nariai: kun. J. Gurinskas, J. 
IGinkus, B-Spudienė, S. Sužie
dėlis, J. Tysiiava ir kun. dr. 
St Valiušaitis.

jautis trumpoje kalboje gen. 
konsulo J. Budrio ir savo var-

pa-

New Yorke gauta telegrama 
iš Kauno, kad rugsėjo 23 mi
rė rašytoja Antanina Gustaity- 
iė Šalčiuvienė- Mirė širdies li
ga, sulaukusi 64 metų amžiaus. 
Sirguliavo jau * nuo 1955. šių 
metų balandyje mirė jos vyras 
prof. Petras Šalčius.

Mokslus baigusi Maskvoje A. 
Šalčiuvienė buvo kurį laiką pe
dagogė Vilniuje, paskui Kaune. 
Mėgdama plunksną redagavo 
“Lietuvos aboliudonistą”, rašė' 
Vadovėlius ir beletristiką. Para
šė geografijos, vadovėlį, Afriką 
ir kt Beletristikos — “Laiko 
laiptai”, “Vingiai”, “Juozukas’, 
“Voras’ ir kt Paliko rankraš
čiuose nespausdintų dramų ir

"■"ICBsdgp Vėtayfciėsaofaaaa "* 
ketvirtadienį, rugsėjo 25, į- 

vyko" Statlerio viešbutyje, New 
Yorke. Pamaldas 10 vai. tėvų 
pranciškonų bažnyčioje, netoli 
Statler viešbučio, atlaikė JE. 
vysk. V. Brizgys. Plačiau apie 
seimą bus kitame Darbininko 
numeryje.

■MfpnO DWUIw0

75 metų amžiaus sukaktis pa
minėta tečiadeinį, rugsėjo 24, 
Free Baltic House. Tame pa
čiame pobūvyje paminėta ir J. 
Audėno 60 metų amžiaus su- 
kaktis. —--------—* -----

Kan. J.B. Končius,
Balfo pirmininkas, grįžo iš 

Floridos ir ketvirtadienį, rug
sėjo 25, Balfo seimo reikalais 
išskrido į Chicagą.

Kearny, N. J.

(Atkelta iš 5 psL)

Misijos
Rugsėjo 29 d-, 7:30 vaL vak. 

šv. Petro parapijos bažnyčioje 
prasidės savaitės mišios parapi
jos moterims ir merginoms 
lietuvių kalba.- Misijas ves iš 
Anglijos atvykęs Londono lie
tuvių parapijos klebonas kun.

v * Tikybos pamokos.
Tėvų Paulistų vedamas Ka

talikų Informacijos Centras rug
sėjo 16 pradėjo žiemos sezono 
pamokas nekatalikams, kurie 
nori pasiruošti ir priimti ka
talikų tikėjimą. Pamokos vyks*, 
ta keletą kartų savaitėje irįvai- 
riu laiku. Suinteresuotieji pra
šomi kreiptis pas Tėvus Paulis- 
tus, 5 Park St Boston.

BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

lietuviai ir Darbininko 
skaitytojai prašomi praiu- 
meratos ir kitais reikalais 
kreiptis žemiau nurodomu 
adresu

To place yonr advertise- 
menta and snbser^titm f<e 
the DARBININKAS Semi- 
Weeidy Nevrspaper eoa- 
tact:

RBL4NTAS 
IVAŠKA

LĮTHTANIAN 
FUBNITUĖE CO.

366 West Broaduay, 
So. Boston 27, Mass.

Oft Telpk. AN 84618
Res. Teiph. CO 5-2546

Dirbę nenuilsdami.
šv. Petro parapijos CYO be- 

nas nemilstamai tęsia lavi
nimąsi Beno dalyviams nusta
tyta ši savaitinė programa: an
tradieniais, 7 vai vak., Color 
Guard Drill; trečiadieniais, 3 
vaL po pietų, pamokos naujiems 
mokiniams; ketvirtadieniais, 7 
v. v., viso beno bendra prak
tika; penktadieniais, 3 vai po 
pietų, pamokos bene jau gro- 
jantiems ir šeštadieniais, 9 vaL 
ryto, beno maršavimo pamokos.

Supažindina su Šiluva
Švenčiant švč. M. Marijos 

apsireiškimų Šiluvoje, 350 m. 
sukaktį, Woreesterio diieocezi- 
jos laikraštis ~Tte Cmtholic 
.Free Prese" Įsidėjo platų anglų 
kalba kun. J. Jutkevičiaus 
straipsnį apie Šiluvą. Šv. Petro 
parap, klebonas prel. Pr. Vir- 
mauskis, norėdamas supažindin
ti su Lietuvos Liurdii angliškai 
kalbančius parapiefius ir taip 
pat nelietuvius, šį išsamų 
straipsnį pakartotą taip pat 
“Garse”, perspausdina parapi
jos biulletenylje.

.Tėyv susirinkimas r
Rugsėjo 13 d., 9 vai., ryto

ELBE KOEPKE, 02 metų, at
vykusi U Vokietijon priež 1< 
metų, įstoja į New York© uni
versitetų studijuoti literatūrą.

York© uni 
literatūrą.Pasaulio lietuvių Seimui New 

Yorke, tikimasi parems stam- * 
besne auka Balfo rudens vajų.

Lietuviu šeštadieninė mokyk
la spalio 4 pradeda darbą Lie- 
tuvių kalbos, dainų ir šokių pa
mokos vyks šeštadieniais 9:30 
vai. ryto Lietuvių Katalikų Ben
druomenės Centro mažojoje sa
lėje (H aukštas) 6 Davis Avė. 
Kearny, NJ.

Parapijos Choras pradeda re
peticijas rugsėjo 27, tuojau po 
10:30 mišių. Repeticijos bus kle
bonijos patalpose. Senieji ir 
naujieji nariai prašomi atvykti.

Balfo skyriaus kortų vaka
ras bus spalio 5 d. 6 vaL vak. 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro mažojoje salėje. Vi
si vietos lietuviai kviečiami at
silankyti.

pasakojimų.
Nepriklausomoji Lietuvoje bu

vo aukštąjį mokslą baigusių 
moterų draugijos pirmininkė.

Laisvajame pasaulyje liko ve
lionės sūnus Algimantas, duk
tė dr. Zubrienė; liko 5 seserys 
ir 8 anūkai. 7 ■ '

Antroji maldininkę kelionė 
į tėvų pranciškonų Laurdą

Kennebunkport Maine organi
zuojama spalio 4-5. Paskutinė 
registracija^ ketvirtadienį, spa
lio 2 d. Kur gauti kelionės bilie
tus ir kitas kelionės informaci
jas, žiūrėk skelbimą šiame pus
lapyje. Autobusuose laisvų vie
tų dar yra, prašome paskubėti 
registruotis. Visus keliaunin
kus autobusai paims spalio 4 
dienos rytą, 7 vai. nuo lietuviš
kų parapijų bažnyčių. Maldinin
kai prašomi laiku susirinkti.

Prio Apreiškimo parap. choro, 
kuriam energingai imasi va

dovauti muz. VI. Baltrušaitis, 
orgaruzuojami atskiri vyrų ir 
moterų chorų vienetai, balsinės 
medžiagos papildymui reikalin
ga naujų moterų ir vyrų choristų. 
Choro repeticijos vyksta pir
madieniais vyrams, antradie-

... ». “a*5 moterims ir penktadieniais kas ir Ann Pociūtė zpranešė
1 reVWJOS konusją bendra. Nauji choristai pri- apie L. Vyčių seimą, kuris šie- ga ir sunkiai gali pavaikščioti,

irojanas. imami repeticijų metu arba as- met vyko Philadelphijoje. Po to, rinkime greit pasveikti " . .
Baltijos šachmatų Klubas, į- meniškai pasiskambinti VI. Bai- kalbėjo prel. tgn. Kelmelis, kuo-

sikūręs prieš du metus, sudaro trušaičiui tel: EV 4-3440. pos dvasios vadas ir kun. P.

susiinteresavęs šalpos darbu, o 
konkrečiai šio vajaus pra
vėdinau, kartu pabrėžė kaip 
svarbus šalpos darbas . dirbant 
kartu lietuviškąjį bei tautos va- 
davimodarbą.

Po susirinkimo komitetas pa
darė pirmąjį posėdį, pasiskirs
tė pareigomis ir suredagavo 
tris raštus vajaus reikalu. Vieną 
spaudai, kitą New Yorko bei 
apylinkės lietuviams ir trečią 
organizacijoms.

Reikia pasidžiaugti, kad da
bartinis Balfo reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus sugebėjo su
kviesti nemažą būrių Balfo tal
kininkų, o pačiai idėjai susirin
kusių parodyta daug entuziaz
mo. Linkėtina, kad vajaus pra
vedamas ir jo sėkmingumas ty
kiai taip pat entuziastingai pra
eitų, kaip antradienio Balfo rė
mėjų susirinkimas ir pirmasis 
komiteto posėdis.

Cairibridge, Mass.
P. Mankus, z 

F.R. Maukų sūnus, , šiais me
tais Heidelbergo universitete, 
Vokietijoje baigia medicinos šv. Mišiomis parapijos bažny

čioje buvo pradėti šeštadieni
nės lituanistikos mokyklos mo
kslo metai Rugsėjo 27 d., 7 
vaL vak. šv. Petro parapijos 
pobažnytinėje salėje šaukiamas 
mokyklos mokinių tėvų susi
rinkimas.

PLB Bostono skyriaus
gegužinė pereitą sekmadieni 

Brocktono Romuvos parke ge
rai pasisekė. Buvo ypač daug 
jaunimo. Onos Ivaškienės vado
vaujamas, Bostono lietuvių tau
tinių šokių sambūris pašoko 5 
•tautinius šokius, Dainavos 
sporto klubas pasportavo. Tik 
skautams lietus sutrukdė kur
ti laužą.

Janina Apanavičiutė— 
AmbraaajiiM,

kurį laiką buvusi moterų žur
nalo “Motęris” redakciniautn ko
lektyve, iŠ Hamilton. Ont., per
sikėlė gyventi į JAV ir laiki- 
nai apsėtojo So. Bostonte, 183 

Čia gyvena jos yesMO Ci- 
ibieoė su vyru. Kanadoje J.

V. KasiiūlcaE Ambražienienė buvo KLB Hą- 
sąlygas bendram veikimui pa- Choras yra numatęs šio sezč> Totoraitis. Po susirinkimo bu- 511 sūnumis tris savaites atx> 
baltiečių tarpe. Kiekvieną penk- no pabaigoje vieną bažnytinį vo vaišės Juozui Šakėvičiui pa- Stogų praleidoJNėw Hampshire
tadienį renkasi lietuviai, latviai koncertą gavėnios metu, kitą— gerbti. J. Sakevičius paskutinio valstybėje, o tąip pat aplanke ftl.Z
ir estai į Free Baltic House, viešą koncertą sezono užbaigi- L; Vyčio seimo buvo išrinktas d* kitas vietas.>
131 E. 70 St, Manhattane, ten imri/saKje. : ' * ■ Bostone ir nbvlink® vm ne-

Ir Reginos

Šachmatai
(Atkelta S 7 psL) 

jens, E. Staknys ir J. Vilpišaus- 
kas. Į turnyro komitetą įeina

pravedami turnyrai, lošiamos 
draugiškos partijos ir kt

Pirmenybių turnyras Baltijos 
Šachmatų Klubo New Yorke 
praridės spalio 3, 8 vai. vak. 
Free Baltic House patalpose. 
Registruotis galima vietoje prieš 
pradedant pirmo rato lošimą. 
Kviečiami nauji nariai įsirašy
ti. Platesnių informacijų teikia 
E. Staknys, teL: JA 3-8517.

sūnūs bus krikštijami sekma
dienį, rugsėjo 28, šyČ. Tteybės 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Nevark, NJ. Krikštys hun. P. 
Totoraitis. R, OŠlapa& dirba 
Merck Research Institute, Rah- 
way, vaistų tyrimo laboratori
joj. Ten pat su šeima ir gy
vena.

į TĖVŲ PRANCIŠKONŲ UURD4
KENNEBUNKPOBT, MAINE

SPAUŲ-OCF. 4,5 DIENOMIS
Marijos apsireiškimų Liurde 100 metų sukakties proga g 

iš Brooklyn, N. Y., Elizabeth, Unden, Newark, Bayonne, | 
Paterson, Kearny, Harrison, N. J., ir apylinkių lietuviai s 
kviečiami prisidėti prie šios maldininkų kelionės į Liurdo g 

; šventovę Kennebunkport, Maine. Jubiliejaus proga, šv. Tė- j 
;■ vas yra suteikęs ypatingus atlaidus, kuriuos gaus visi at- ] 

lankę Liurdo šventovę. ]

Iš Brooklyno h* New Jereey autobusai išeis apie 7 vaL į

JJ0.

Newark, N. J.
Lietuvos Vyčię 89 kuopos 

susirinkimas
įvyko rugsėjo 16 d. šv Jurgio 

salėje. Susirinkimą malda pra
dėjo kun. P. Totoraitis. Fr. Vaš-

mokslus. P. Maukus vadovavo 
biznio administracijai Kingston 
ligoninėje Toledo, Ohio. Ligo
ninės vadovybė pastebėjo jo 
gabumus ir pasiuntė į Vokieti
ją keturiems metams medicinos 
studijoms* Antrojo pasaulinio 
karo metu P. Maukus tarnavo 
kariuomenėj kapitono laipsniu 
ir prie karo ligoninių dirbo Ki
nijoje, Indijoje h* Burmoje. P. 
Mankus Hekielberge gyvena su 
žmona ir sūneliu. Žmona, ten 
pat studijudja farmacijos (Vais
tininkės) mokslus.

P. Stankūnaitė
Bostono! kolegijoje studijuoja 

pedagogiką ir ruošiasi būti gim
nazijos . mokytoja. Kaip gabi 
mokinė, pernai ir Serįet lai
mėjo kolegijos stirtą mokslo 
premiją. Sveikiname.

prieš metus sunkiai sužeistas 
automobilio, dar vis tebeser-

Kelionė trunka dvi dienas, ir kaštuoja tik $15.00 su i

Bilietai gaunami visose lietuvių klebonijose, ir pas T6-

loughby Ava, Brooklyn, N. Y., teL GL 2-6916, vakarais

A. Aitutta, 19 W. 19th St, Linden, N. J., tat HU 6-9213;

5-6797; Misa M. Nakrošis, 91 Warwiek St, Newark, N. J;

Šaulys, 420 12th Avė., Pateroon, N. J,, teL LA 5-9526.

Aušra prio Nemuno.
Tokio vardo sceninį motažą 

(darnų sudarymą iš atskirų me
ninių dalių) ruošia Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamas Bostono 
Lietuvių tautinių šokių sambū
ris. Tai merginų plastikos (rit
mingų, darniai pasikartojančių 
kūno judesių) ir lietuvių tauti
nių šokių pynė, palydima muzi
kos garsų. Tikimasi netrukus 
visuomenei tai parodyti.

Stanisjovas ir Petronėlė 
Komičiai

rugsėjo 27 minės 45 metų 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jų intencija tą dieną šv. 
Mišios bus 7 vai. ryto.

Raimundas Bričkus, 
atlikęs karinę tarnybą, grįžo 

pas savo tėvus So. Bostone.

Bosfonas be operos
Bostone yra susidaręs teatra

lų sambūris “The Opera Group, 
Ine,, kuris rūpinasi Bostone tu
rėti nuolatinę operą net 1958- 
1959 metų sezonui Iki šiol tik 
retkarčiais į čia atvykdavo New 
York opera su savo spektak
liais. Plačiosios Bostono apylin
kės miestai savo operos taip pat ' 
neturi.

BARASEVICIUS ir SŪNŪS 
FUNEBAL HOME

254 W. Broądway . 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABACEVTČIUS 
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrenr 8-2596

FUNEBAL HOME

197 Webster Avenne 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas

NUTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja. modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridgė ir Bostono kolonijas 2e- 
miausiossis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.
Reikale laukite; TeL TR BMM34

BROOKLYN, N. Y.

TeL EVei^reen 7-4335

Stephęn Aromiskis
(ARĮiAKAVSKAS)

Mirusieji.

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje šv. Mišių pa
laidoti*

Jonas Krūnaitis (rugpiūfio 
28) 70 m. Velionis gyveno 11 
Ąnapolis St, Dorcbester, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną ir sū
nų. Palaidotas Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Ąnolė šilindctanė (rugsėjo 
6) 80 metų. Veikmė gyveno 
161 W. 3rd St, So. Boston, 
Mass. Nuliūdime paliko dvi 
dukteris ir sūnų. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Marijona Bielskienė (rugsė
jo 18) 49 m. Velionė gyveno 
436 W. 2nd St, So. Boston. 
Nuliūcfime paliko vyrą. Palaido^ 
ta šv. Mykolo kapinėse.

Jonas Kasmauskas (rugsėjo 
____ __w____________ 22) 49 m. Velionis gyveno 321 
Jos duktė, atvykusi ii Corning, W. 3rd St, So. Boston. Nuliū-

. 4 Bostone ir apylinkėse yra ne- 
. - . - tnaža jos pažįstamų ir buvusių

su savo mamyte atostogų 'universitetinių studijų draugų.
'Ir fia naujoji gyventoja mano 
^įsitraukti į BetuviŠlą veiklą. ,
V Jurgis ir Julija Kazlauskai 
į, rugsėjo 28 švenčia 56 metų
Savo vedybinio gyveninio su- 
’kaktį. Tą dieną jų intencija šv. 
Mišios bus aukojamos šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje 10 vai. 
ryto.

Į*- Vyčių Centro valdybos pir
mininku. 89 kuopos dar du na
riai buvo išrinkti į centro val
dybą: Jokūbas Stukas, kultūros 
kmnisijos pirmininku ir albi- 
nas Jankauskas ritualo komisi
jos pirmininku. Vaišių kalbose 
buvo palinkėta naujai išrink
tiems geros sėkmės naujose pa
reigose. kutįnis piknikas įvykęs rugsė-

Po vaišių buvo rodomas fil- Į® 14- «»b^L Viso
buyo gauta gryno pelno 154 
doL 46 centų. Visas pelnas eis 

Fr. sesučių namo statybos fondui
■ - ‘ . Parapijos kunigai visiems

aukotojams ir darbininkams,
Knuomoįamas kambarys vy- prisidėjusfentt savo darbu ruo- bonijos šeimihinkė Ona Bnm- 

rui. Yra vonia, atskiras įėjimas, $iant pikniką, nūošifdžiai dėko- dzienė (apie 67 metų amžiaus) 
galima naudotis bendra virtuve, ja. staiga mirė. Ji po nakties buvo
Adresas: 112 Jerome St, Brook- • « . rasta negyva savo kambaryje,
lyn 7, N.Y. Telef.; MI 7-2658. “

mas apie natūralių dujų gamy-

Išnuomojami 2 atskiri kamba. 
riai vyrams. Yra baldai ir ben
dra virtuvė. 94-45 Park Lane 
Woodhaven 21, N.Y. Tel. Hl 
1-4715.

metu lankėsi Kanadoje.

Nadios, N. H.

MUH

Kun. P. Vaičūnui išvykus -i-r—______ ______
Išvykstant kun. P. Vaičūnui, jj yyjsų bažnyčioje apei- dime paliko žmoną, dukterį, tė- 

buvusiam NEWC atstovui New. gų motinos kūną išsivežė palai- vą, motiną, seserį ir tris bro- 
Hamshire valstybėje beveik vi- palaidotas Naujos Kalvari-
si Nashuoje gyveną lietuviai p s kapinėse.

doti pas save.

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

MatthewP.Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME
K p. BAIXAS^Dfrektorins 
AtB. BALTRCNAS.RALTON 

Reikalų VedijM

668Gnnd Street 
Brooidyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

tingumą ir pagarbą buvusiam 
globėjui ir maloniam užtarėjui, 
įteikė kuklią piniginę dovanelę. 
Visi tremtiniai ir dauguma kitųRe&alinga virėja

Lietuvių PUieaų Klubui nd- Nąbuou Mūviu ęvntojų to- 
bai apgauestanja, kad taip n*

Kreiptis į K. Vaitaitį, 280 malonus aukštai ger-
kalinga virėja šeimininkė

4-9672. ;

Norite geros—meniškos fotografijos
vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografijų?

AR JOS NEPERMOKATE
Viri 21,000.000 automobilių savininkų

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jis esate kvalifikuotas:

apsaapi Ir grritesaiain patarnavimui.

Kreipkitės:

19646 95th 8trat

< r Forest HIBa 75, N. Y.
TeL VL 3-1477 

NAMŲ ADRESAS
OsMePtrk 17.N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Aveu
Brooklyn, N. Y.

J© B© S h a 1 i n s • 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAKA AVĖ. 

(prie fferat Pukway Statloa) 
Wssdhnven, N. Y. 

SuteUdan gariMngaa taldoCuvea. 
Koptytios nemokamai visom 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tri. VlncMs 74499

William J. Drake*
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

TeManm JAmstas 6-7273


