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Komunistų ranka 
Detroito streike

Detroite tebevyksta streikas 
prieš. Sųuare D. bendrovę, ku
ri dar birželio mėn. norėjo į 
sutartį su darbininkais įtraukti 
nuostatą nestreikuoti. Streikui 
vadovauja automobilių darbi
ninkų unija ^United Auto 
•Workers, Local 351). Policija 
turi vargo palaikyti rimtį tdrp 
streikuojančių ir norinčių dirb
ti. Areštuotas pats lokalo pirm. 
P. Silver, kuris akmeniu gra
sino kitam darbininkui. Areš
tuota ir daugiau streikininkų, 
kurie griebėsi prievartos. Su
imtas J. Petrovas, kurio auto
mobilyje rasta komunistinės 
literatūros ir ginklas. . Rasta 
ginklų ir pas kitus. Kongres- 
manas Ch. J. Kerstenas Det
roito streiką pavadino “komu
nistų diriguojamą”.

Unijos ir politika
Atlantic City’ susirinkę plie

no darbininkų unijos atstovai 
(United Steelworkers) priėmė 
rezoliuciją, kuri numato kiek
viename unijos skyriuje (loka- 
le) sudaryti politines komisi
jas. Komisijų tikslas siekti, kad 
plieno darbininkai būtų vienos 
politinės minties ir reikalui e- 
sant sudarytų stiprų frontą. 
Plieno darbininkų unijai pri
klauso apie 1.250.000 narių. 
Politinę rezoluciją paremia

komitetas.
Nutarimas yra reikšmingas. 

Jis rodo, kad iš tiesioginės u- 
nijų paskirties—rūpintis dar-, 
bininkų socialiniais reikalais— 
nusukama į politiką. Tik ko
munistai unijas lenkė ir tebe- 
lenkia savo politikai. Demok
ratiniuose kraštuose nesisten
giama darbininkam duoti vie
ną “politinį štampą”. Pirmoja 
vietoje rūpinamasi darbinin
kų uždarbiu, darbo valandų 
skaičium, apsauga darbe, ap- 
drauda nedarbo, ligos senat
vės metu ir k. Matyti, viso to 
plieno darbininkai jau pasiekė, 
jei metasi politikuoti.

MAISTO KAINOS kYLA

Rugpjūčio mėn. maisto kai
nos buvo kiek nukritusios — 
savaitės vidurkis siekė 6,69 
dol.; dabar vidurkį sudaro 6,73 
dol. Prieš Korėjos karą maisto 
kainos buvo visu 12,9 proc. 
mažesnės.

Nesutinka būti svetimšaliu legionu
Vokietijos kancleris dr. K. 

Adenaueris pasiuntė • raštus 
“trim dideliem”—JAV, Ang
lijai ir Prancūzijai — reikalau
damas nieko nedelsiant pripa
žinti Vokietijai visišką sava
rankumą.

Prancūzijos premjero Men- 
des planą teleisti Vokietijai tu
rėti 12 divizijų kancleris pa
vadino nevykusiu: Vokietija 
nesutiksianti būti tik “svetim
šalių legionu.”

Paryžiuje kalbėjo gen. A. 
M. Gruentheris, sąjungininkų 
vyriausias karo vadas Europo
je. Jis pareiškė, kad yra ne
įmanoma sekti, ar kuri valsty
bė ”iš vaikų vežimėlių nedaro
kulkosvydžių,” bet yra įmano
ma sutarti dėl bendro Europos

“RAUDONOJI KINIJA neturi būti įsileista i W — parašyta plaka
tuose, kai 200 kiniečiu piketavo Jungtiniu Tautu namus New Yorke, 
kur pradėta nauja L'N sesija. *

šiomis 
žydus.

JEI BOTŲ ŠAUDOMA DUONA...
Kersteno komisija 

dienomis apklausinėjo
kurie buvo Sov. Rusijoje ir 
paskui atsidūrė vakaruose.

Pagrindiniu liudininku buvo 
Heršelis Veinrauchas, buvęs 
sovietų karininkas, gimęs Uk
rainoje. Jis liudijo, kaip bol
ševikai kūrė ir 1935 m: Mkvi- 
davo^ Birobidžano “žydišką 
respubliką” Azijoje. Ten buvo 
iš užsienio ir JAV atviliota apie 
40.000 žydų, iš kurių pusė lik- 

’ viduota, kaip “japonų šni
pai”. Iš bolševikų užimtos 
1939-1940 m. Ukrainos, Gudi
jos ir Lietuvos išvežta apie pu
sė milijono žydų. Dauguma jų 
dingo po šio karo.

H. Veinrauchas taip pat pa
liudijo. kad 
yra alkana 
duotų, jei į 
“cukrum ir

Antras liudininkas buvo L- 
vinm M. Engle, Amerikos Žy
dų Komiteto pirmininkas. Jis 
nurodė, kad Sov. Sąjungoje 
daug likviduota žydų gydyto
jų, persekiojamas žydų tikėji
mas, sinagogos kai kur palik
tos tik parodyti užsieniečiam, 
tūkstančiai žydų suimta, išžu
dyta ir ištremta į Sibirą iš* 
Rumunijos. Vengrijos, Čekoslo
vakijos ir Lenkijos: atimta žy
dam nuosavybė, draugijų tur-

raudonoji armija 
ir ji lengvai pasi
ją būtų šaudoma 
duona.”

gynimo. Generolas ragino 
prancūzų tautą turėti išminties 
ir neužkirs‘ti kelio bendram 
darbui, kuriuo siekiama apsau
gos nuo komunistų grėsmės.

MALDOS DIENĄ
prez. D. Eisenhovver's buvo 

paskelbęs rugsėjo 22 ryšium su 
Jungtinių Tautų atidarymo se
sija. Jis kvietė žmones melstis 
abejose geležinės sienos pusė
se, nes tik malda galinti padėti 
dabartiniuose sunkumuose. 
“Mes esame tvirtai įsitikinę, 
jog tikėjimas yra tvirčiausia 
jėga, kurią žmogus turi savo 
žinioje.”

General Motors iš Armijos 
gavo naujų užsakymų 35 mi
lijonų dolerių; bus gaminami 
artilerijos pabūklai ir tankai.

tas, našlaičių prieglaudos ir k.
Kiti liudininkai nurodė, kad 

žydų persekiojimas Sov. Rusi
joje nieku nesiskiria nuo Hitle
rio laikų Vokietijos, kurią pa
tys bolševikai kaltino Niurn
bergo teisme ir, skaitė kaltina
mąjį’aktą dėl masinių žudynių 
kacetuose. ..

NENAUDINGI SKAIČIAI
Žmonės, kurie neturi ką 

veikti, bet gauna gerus atlygi
nimus, prasimano visokių sta
tistikų. Antai, Jungtinių Tau
tų tokie žmonės suskaitė, kad 
per 8 savo gyvavimo metus 
Jungtinės Tautos girdėjo iš
kilmingai tariant žodį “taika” 
300,000 sykių. Jungtinių Tau
tų pilnatis buvo susirinkusi 
-171 sykį, o saugumo taryba 
646. Per šituos 1117 posėdžių 
buvo paberta 35 mil. žodžių.

Korėjos reikalais buvo 575 
posėdžiai, ir iki buvo prieita 
prie paliaubų, numesta 18 mil. 
žodžių. Korėją nukonkuruoja 
Vokietijos klausimas, nes jos 
reikalais, įskaitant ir Berlyno 
konferenciją, buvo 1080 posė
džių ir išeikvota per 50 mil. 
žodžių.

Studebakerio automobiliai
1955 metais papiginami nuo 37 
iki 287 dol.

WAN VVAITHAYAKON, buvęs Thailando tntainterta (d.), „tikina 
Eeleon Van Kloffens .kuris HHaktas l’N sesijos pirmininku.

Sėdime ant atominių bombų
Jungtinių Tauty devinta sesija pradėta malda ir Višinskio

“poteriais”. Ratldona Kinija ir toliau paliko už dury
■New Yorice rugsėjo 21 pra

dėta devintoji Jungtinių Tautų 
sesija. Pirmąjį pilnaties posėdį 
atidarė praėjusios sesijos pir
mininkė V. L. Pandit, Indijos 
atstovė. Ji pakvietė visus sus
toti susimąstymui ir’ maldai. 
Po to pirmasis išėjo atkalbėti 
savo “poterių” Andriejus Vi
šinskis. Jis pasiūlė 
išmesti už durų tautinės Kini

jos atstovus ir įsileisti 
raudonuosius.

JAV ambasadorius Jungti
nėm Tautom H. C. Lodge pri
kišo raudojai Kinijai agresi
ją ir pasiūlė Kinijos priėmimo 
klausimą metam visai išimti iš 
darbotvarkės. Balsuojant tas 
pasūlymas gavo daugumą bal
sų (43 prieš 11), kaip ir per
nai (44 prieš 10). Už raudo
nosios Kinijos priėmimą kartu 
su Sovietų Sąjunga ir jos sa
telitais balsavo Burma, Danija, 
Indija, Norvegija, Švedija ir 
komunistinė Jugoslavija. Dani
jos balsas buvo vienintelis, ku
ris per metus prisidėjo prie So
vietų Sąjungos; mat, šiemet 
Danijoje sustiprėjo socialdemo
kratai. Burma, Indija, Norve
gija ir Švedija yra prie pat 
geležinės sienos ir jaučia bol
ševikų baimę. Matyti, jos tiki
si pataikavnąu bolševikam sa
vo kailį ilgiau išsaugoti.

Renkant naują sesijos pir
mininką, JAV buvo išstačiu- 
sios Thailando princo Wan 
Waithayakon kandidatūrą, no
rėdamas atkreipti dėmesį į tai, 
kad Thailandas pirmas ratifi
kavo Dulles neseniai sudarytą 
Azijos paktą (Seato). Tačiau 
Waithayakon savo kandidatū-

SOVIETU SĄJUNGA NETURI TEISES KALBĖTI PAVERGTŲJŲ VARDU

Rugsėjo 20-21 New Yorke 
Camegie Centro patalpose po

sėdžiavo sovietų pavergtųjų 
Europos valstybių seimas.

Rugsėjo 20 d. 10 vai. orga
nizatorių komiteto pirminin
kas dr. V. Mažens, pradėjęs 
seimą, pakvietė msgr. Belą 
Varga sukalbėti maldą. Po to 
seimas priėmė atstovų manda
tus (kiekvienos valstybės 16 
atstovų), seimo statutą ir dar
botvarkę. Burtų keliu pir

rą atsiėmė. Pirmininku išrink
tas
Danijos atstovas Eelco N. van

Kleffens
buvęs užsienio reikalų mi

nisteris ir danų ambasadorius 
Washingtone. Jis pareiškė pa
eiliui kalbėsiąs angliškai ir 
prancūziškai. Ligi šiol pirmi
ninkaujantis daugiausia kalbė
davo angliškai. Kleffens savo 
pareiškimu paplojo per petį 
Prancūzijai, kuri dabar stato į 
pavojų Europos saugumą.

Sesijos pirmininkam pasi
keičiant, V. L. Pandit ir N. 
Kleffens pasakė po kalbą. Indi
jos atstovė išreiškė viltį, kad 
“netruks geros valios susiau
rinti nesutarimų prarają, nes 
žmoniją dengia tamsūs debe
sys.” Kleffens nukalbėjo dar

VALSTYBftS SEKRETORIUS J. F. Dulles ir ambasadorius IL C. 
Eodge UN sesijos atidarymo metu.

Pavergtujy Jungtinių Tautų seimas

muoju pirmininku tapo Ru
munijos delegatas.

Čekoslovakijos ir Lenkijos 
delegacijos pasiūlė seimui pri
tart šių delegacijų jungtiniam 
protestui prieš nekompetentin
gą ir neteisėtą Čekoslovakijos 
ir Lenkijos atstovavimą Jung
tinėse Tautose, kur tas atsto
vavimas vykdomas sovietinių 
marioniečių, neturinčių šių 
tautų įgaliojimų ir neatsto
vaujančių jų valios.

Ir Lietuvos, Estijos, Latvi
jos delegacija pasiūlė seimui 
pritarti siu delegacijų jungti
niam protestui dėl Sovietų Są
jungos smurtu ir klasta įvyk
dyto Baltijos valstybių užgro
bimo.

Abu pasiūlyfnai se;mo vien
balsiai priimti ir nutarti įteik
ti Jungtinėm Tautom.

Savo keliu seimas priėmė 
specialų atsišaukimą j Jungti
nes Tautas. Pavergtosios Jung
tinės Tautos atkreipia dėmesį į 
tai, kad tikra pasaulio ta ka 
tėra galima respektuojant as
menų pagrindinės teises ir tau
tų apsisprendimą. Išdėstęs e- 
samą Vidurio ir Rytų Euro
pos sovietų pavergtųjų valsty
bių padėtu 
atsišaukimas prašo Jungtinių 
Tautą laisvąsias valstybes im- 
tis atitinkamų žygių pavergtoj 
Europoj tautų laisvei grąžint.

niūriau pabrėžęs, kad nieka
da dar nebuvo tokia pavojinga 
padėtis, nes
“mes dabar sėdime a'it atomi

nio branduolio”.
Kalbos teisingos, bet neat

rodo, kad jos įkvėptų išminties 
tiem, kurie čia atvažiuoja tik 
raudonos propagandos varyti 
ir skaldyti atomus tarp laisvo
jo pasaulio tautų. Kol sovietai 
nebus išmesti už durų, Jungti- 
rės Tautos taip ir liks tik ap
sišaudymo vieta ilgomis kalbo
mis.

Japonijoje vyrai savanoriais 
į kariuomenę nestoja, kaip bu
vo laukta. Buvo manoma, kad 
rudenį į kariuomenę užsirašys 
bent 37.000, o teužsirašė 7.500.

Popietiniam posėdyje, ku
riam pagal statutą pirminin
kavo Albanija, bendrose disku
sijose išdėstė savo pažiūras 
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Estijos, Vengrijos ir 
Latvijos delegacijos.

Rugsėjo 21 d. priešpiet po
sėdžiavo seimo komisijos: po
litinė, socialinė, teisinė, ūkinė 
ir informacinė.

Iš lietuvių politinėje komisi
joje dalyvauja V. Sidzikauskas 

(komisijos pirmininkas), K. 
Bielinis ir dr. A. Trimakas, so
cialinėje — dr. A. Trimakas 
(komisijos sekretorius), dr. A. 
Musteikis, Dr. J. Repečka, V. 
Vaitiekūnas, M. Avietėnaitė, 
teisinėje — dr. M. Brakas, dr. 
D. Krivickas, dr. B. Nemielos, 
V. Vaitiekūnas, ūkinėje — J. 
Audėnas, P .Vainauskas, in
formacinėje — V. Rastenis, V. 
Vaitiekūnas.

Popietiniame posėdyje bend
rosiose diskusijose pasisakė 
Lietuvos. Lenkijos. Rumunijos 
delegacijos ir Vidurio Europos 
Krikšč. Dem. Unijos. Žaliojo 
Internacionalo ir Liberalų In
ternacionalo atstovai. Interna
cionalų delegacijos seime da
lyvauja be sprendžiamojo bal
80.

Visi pasisakė už būtiną glau«

A. Harriman laimė- I
jo prieš Rooseveltą

Ne\v Yorko valstybės demo
kratų partijos suvažiav:mas 
rugsėjo 21 kandidatu į guber
natorius, kurio rinkimai bus ' 
lapkričio 2, 541 balsu išrinko 
Avarellj Harrimaną prieš 
Frankliną D. Rooseveltą, kuris 
tegavo 217 balsų. A. Karima- 
nas laikomas vienu iš geriausių 
demokratų kandidatų, kokį jie 
galėjo išstatyti. Ta:p pat ir de
mokratų pastangos laimėti rin
kimus yra gerai organizuotos, 
nuotaikos karingos.

Tuo pačiu metu Syrakūzug- 
se sus'rinkę respublikonai savo 
kandidatu greičiausiai bus pa
sirinkę šeri. Irving M. įves. 
Laikraštį spausdinant galuti-\ 
nes žinios dar nebuvo. įves ta:p 
pat laikomas populiariu kandi
datu, nes paskutiniu metu jį 
perrenkant senatorium sumes
ta jam arti pusantro milijono 
balsų. Rinkimai parodys, ar 
respublikonai atlaikys ir toliau 
gubernatoriaus postą, kurį jie 
valdė jau 12 metų.

Vilnios Montesi by
la jaudina Romą

Romoje visu aštrumu vėl iš
kilo nužudytos Vilmos Montesi 
byla, kai buvo suimtas atsista
tydinusio užs. reikalų ministe- 
rio A. Piccioni sūnus Piero. 
Komunistai pasiryžę tą skan
dalą išnaudoti ir nuversti sun
kiai sulipdytą Scelbos ministe- 
rių kabinetą. Policijai ir ka
riuomenei duotas įsakymas pa- 
siruoštf komunistų demonstra
cijom. Scelba buvo vidaus rei
kalų ministeris, kai Vilma 
Montesi buvo nužudyta.

Tailandas pirmasis ratifika
vo Azijos paktą (Seato).

dų pavergtųjų valstybių bend
radarbiavimą ir nurodė tai, 
kad sambūvis su Sov. Sąjun
ga
gali baigtis laisvajam pasauliui 

tragiškais rezultatais.
Lietuvos delegacijos vardu 

kalbėjo LLK pirmininkas V. 
Sidzikauskas.

Seimas pritarė Lenkijos 
delegacijos pasiūlymui prašyti 
Jungtines Tautas išjungti va

dinamojo Nusikaltimų kodekso 
svarstymą, nes jame yra lais
vinimo kovai pavojingų nuosta
tu.

Kol komisijos paruoš seimui 
svarstytinus projektus, bendri 
posėdžiai pertraukti iki spalio 
22 d. šio seimo proga didžio
ji New Yorko spauda. Ameri
kos Balsas. Laisvosios Europ. 

radijas ir k. pateikė šiapus ir 
anapus geležinės sienos daug 
nemalonių sovietam faktų ir 
karčios teisybės, o taip pat pa
drąsino pavergtuosius.

Gaila tik, kad ir šia proga 
buvo paryškintas emigrantinis 
nesutarimas. Lenkai, pvz,, sei
me turi net dvi delegacijas. 
Lietuvos delegacijos sąstatas 
galėjo apimti net 16 įvairių 
grupių ir organizacijų, bet de
legacijos sudėtį lėmusieji ne
įstengė perkopti partinio už
darumo ir išjungė eilę visuo
meninių jėgų kurios niekam 
nebūtų kliuVUsios, bet pabrė-
žusios mūsų solidarumą.

Kae.



i liepė atvesti suimtąjį, 
iš ■ vakaro buvo ’ iaittiv* 

t tikneomui m* ekstros

tik dviejų 
-vedamas. Jo galva sviro, 

/' ''Akys buvo užtinusios. Kai tik 
F' pamatė aną kėdę su odi- 

niais diržais ir saules, jo ran- 
^^sos ėmė virpėti; jį visą pagavo 
lllljįierika. “Ne, ne, fearykįt, ką 
■-'-•Įtik norit, tik ne tai, ne tai”, 

ėmė šaukti.
ijj “Pasakyk iš karto, ar kalbė- 

?:,‘.į-»i?” griežtai paklausė Herda.
Suimtasis nežymiai linktelė- 

jo galva. Tada Herda vėl at- 
gavo sau įprastą švelnumą, 
mostelėjo vienam iš vyrų, ir 

* A - tas suimtajam tuojau atnešė 
o pervivino vaistų, paskui juo- 

dos kavos ir cigarečių. Paskui 
Herda viską patyrė iš suimtojo 
apie jo draugą Jurą. Po to 
pasikalbėjimo Prahos saugu
mas laukė ne tik Mellano, bet 

t ir antrojo, vardu Jura, kuris 
turėjo pereiti Čekoslovakijos 

' sieną 1953 gegužės 4 tarp Bra- 
novič ir Nosislov vietovių.

Buvo aliarmuotas visas pa
sienis. Nurodytoj vietoj nieko 
nesulaukė.' Tik kitoj vietoj, už 
dešimties kilometrų, sprogo 
mina. Netoliese sargybiniai 
rado kruviną skarelę. Tai bu
vo ženklas, kad Jura tikrai sie
ną perėjo ir buvo sužeistas. 
Buvo tada įsakyta tikrinti vi
sas geležinkelio autobuso sto
tis per vietinius radijo garsin
tuvus artimuose kaimuose bu-

ADM. G. GRANTHAM pakirta 
aujangintakn kare laivyną Vktar- 

’fcnfo jūroje vadu vietoje adm.

Šeštadienį ir sekmadienį, spalio 23 ir 24, šv. Petro Lietu
vių parapijoj, So. Boston, Mass., Įvyks šv. Juozapo Lietuviu Ro
mos Kataliką Darbininką Sąjungos (LDS) seimas.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. Mišįomis ir. pamokslu 
šeštadienį, spalio 2 3d., 9 vai. rytą; šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, W. Flftlį Street Po pamaldų, 10:30 vai., prasidės 

svetainėje.
Sekmadienį. spS&j 24, 1Q vai. rytą, šv. Petro lietuvių par. 

bažnyčioje bus šv. Mišios už gyvus ir mirusius LDS narus ir 
pamokslas. Po pietų,'^30 valandą, bažnyčios svetainėje, seimo 
sesijos.

Seimo darbotvarkę paskelbsime vėliau.
Kviečiame išrinkti atstovus. LDS apskritys gali išrinkti po 

du atstovus. Kiekviena kuopa gali ičrinkti po vieną atstovą. 
Kuopos, kurios tari daugiau kaip 10 narių, gali išrinkti po vie
ną atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Atstovai privalo gauti įga
liojimus su valdybos parašais: dvasios vado, pirmininko ir raš
tininko. Centro- valdybos ir garbės nariai gali dalyvauti seime 
ir be įgaliojimų. Pilnateisiais organizacijos nariais yra garbės 
nariai, moką mokesnes nariai arba vienas iš mokančio mokes
čius nario šeimos narys. Tačiau šeimos nariai turi būti įsirašę 
į LDS organizaciją. Atstovai atstovauja tik pilnatrisiam na
riam.

Seimo pirmos dienos vakare įvyks koncertas ir vaidinimas. 
Programą atliks pakviestas šv. Juozapo lietuvių parapijos cho
ras ir vaidintojai, kompozitoriaus Aleksandro J. Aleksio vado
vaujami.

Prašome iš anksto pranešti, kkk ir kas atvyks į sc’mą ir 
taip pat siųsti naujus sumanymus organizacijos gerovei LDS 
Centrui, 50 Cottage St., Nonvood, Mass.

LDS CENTRO VALDYBOS
♦ Dvasios Vadas Kon. Pr. A. Virmauskas 

Pirm. Vincas J. Kudirka
Sekr. Antanas F. Karifys

MUK P&* 
»»kį* apie vieną iš jpmrnr»tpi 
ir tardomų ceKo&ovaiojus 
saugume paties direKtortaus 
Keruos, kuą isHelenos, 
kuri buvo užverbuota sekti 
britą Mellaną, turėjusį į 
Praną atvykti.

vo perduotas aprašymas žmo
gaus, kūno milicija ieško ir gy
ventojai įpareigojami apie jį 
pranešti milicijai, jei toks pa
sirodytų. %

Žmogus, kurio milicija laukė, 
gulėjo tuo tarpu krūme. Prieš 
tris valandas jis buvo jau me
ną-perėjęs. Jis dabar lūpom 
čiulpė žaizdą iš dešinės ran
kos, kurioje mėsos gabalą iš
plėšė minos sprogimas. Tai 
negerai. Bet jis savim buvo pa
tenkintas, kad sugalvojo perei
ti sieną ne sutartoj vietoj; kad 
atėjo jam mintis sukruvintą 
skarelę pamesti ir pasukti 
žingsnius atgal sienos link, 
perplaukti Sesava upelį; dabar 
jis už 8 kilometrų nuo tos vie
tos, kur paliko skarelę, ir nė 
šunes jo pėdsakų nesuseks. Y- 
pačiai kad jis čia prie sienos. 
Jis žino, kad šiame kaime gy
vena tik saugumo patikrinti 
asmens; jie turi turėti specia
lius pasus, žalius su raudonom 
juostelėm, nes čia draudžia
moji zona. Bet jis gerai šiuos 
žmones pažįsta ;čia jo draugų 
nemaža, nes jau ne pirmi me
tai jie visi veikia pogrindyje. 
Porai dienų jis turi su savim 
pakankamai dešros ir konjako. 
Kad tik ranka nsįsiskaudėtų. 
Jis pamėgino, ar dešiniosios 
rankos pirštai galės valdyti re
volverio spaustuką. Viskas 
tvarkoj.

Po poros dienų Jura atsi
dūrė Prahos priemiestyje. Tu
rėjo jis laimės.

Vėlyvą vakarą, perėjęs skur
džiai apšviestą senmiestį, Jura 
apsidairęs įėjo į pigų restora
ną, iš kųroi sklido šokių mu
zika ir pro langus buvo maty
ti, kaip kareiviai slidinėja ir 
stumdosi šokių parkete su mer
ginom, kurios atrodė rūpestin
giau nusidažusios negu nusi- 
prausiusios. Paprašęs ketvirčio 
vyno, Jura atsargiai apsidairė. 
Ne vieno pažįstamo veido. Kur 
gi jo draugai, kurie turėjo čia 

ti^ifgpinų ** Primerkė Juka A? 
kis, paskui mostelėjo kelne
riui, užsimokėjo ir skubiai iš-

Buvo jau dvylikta. Atsargiai " 
apsidairęs, pasuko paupio ’f O
nedidelį parką. Jįs žino, kairė-' ..
je pusėje nuo įėjimo turi būti - jfc
paliktas jam ženklas. Ant suos 
lėlių dar tebesėdėjo porelės. 
Iš kažkur skardenos radijo 
muzika. Jura atskaitė tiksliai 
kairėje takelio pusėje krūmus. ' 'X
Taip, vienuoliktas čia. Peržen- ' -y-a-a-.-- om h »----r ta-
gęs žolę, pasilenkė ir prade- n iiįiiiii.i.ii j
jo apžiūrinėti. Surizikavo 
brėšteltj degtuką. Taip, čia 
guli amerikoniško konservo 
dėžė. -Joje turi būti ženklas. 

‘Draugas, ieškai ko?”, stai
ga išgirdo balsą. Jura ramiai 
atsisuko. Prieš jį stovėjo mili
cininką^, vyras tvirtas. 

“Labas vakaras, drauge,” 
valdydamasis atsakė Jura. “Pi
niginę pamečiau. Prieš valan
dą buvau čia su mergaite, ir 
dabar pasigedau piniginės.” 

“Aha, suprantu... O daug 
ten buvo?”

“Pinigų tai nedaug — pora 
tūkstančių kronų, bet šoferio 
pažymėjimas”.

“Kvaila' istorija”, pritarė 
milicininkas.

“Jūs turit lemputę, gal pa- 
Šviestumėt”, paprašė Jura. Mi
licininkas pašvietė ir pats ėmė

Apie senąjį rusų Rasputiną, būta gi Rusijoje barbarų — 
kaip tasai pasileidėlis (rusiškai taip pat aišku. Jis taip pat ži- 
‘rasputnik”) caro rūmuose tai- nos, kad anie Ilijos Erenbur- 
sė orgijas ir buvo nužudytas, go žtidžiat Stalino laikais bu

vo skirti į pašlovinti Trofimui 
D. Lysenkai — “biologijos 
mokslo išvaduotojui iš reakci
nių Vakarų buržuazijos prin
cipų”. Kuo reiškėsi tas “išva-

dar ir dabar parašo nešvarias 
sensacijas mėgstą laikraščiai. 
Ape naująjį bolševikinį Ras
putiną, tur būt, mažai kas y- 
ra girdėjęs, nes tokį vardą 
Trofimui D. Lysenko, bolševi- davimas’ 
kų “biologui”, tiktai neseniai 
prisegė pats Nikita Chruščio
vas. O Chruščiovas yra Nr. 2 
po Malenkovo ir mušasi į Nr.
1. Taigi balsas svarus. Kodėl 
Chruščiovas taip iškoneveikė 
“priešakinį sovietų mokslinin
ką”, vainikuotą pačia aukš
čiausia garbe aukštajame 
Kremliuje?

“Atsisakom nuo senojo 
svieto”

Su tais žodžiais išėjusi bol
ševikų revoliucija užsimojo vi
sa sena griauti ir nauja sta
tyti. Griauti, žinoma, lengviau 
negu statyti, bet kai kas nesi
duoda ir griaunamas — tai 
gamtos dėsniai, kuriem pa
lenktas ir pats žmogus ir vi
sas jį gaubiąs kosmos. Bal^- 
vikams tai neatrodė kliūtis. A- 
pie tai užgiedojo Ihja Eren- 
burgas, Stalino “laureatas” ir 
bolševikų “poetas”. Jis štai ką 
sako:

“Mes įstengsime pakeisti 
prigimtį. Mes kuriame taip, 
kaip kūrė pats ponas dievas 
(— Dievas rašomas' maža 
raide, kaip ir Amerikoje daro 
“Laisvė”, “Vilnis” ir “Kelei
vis”, Red.). Mes taip pakeisi
me žmogų, kad jis pats savęs 
daugiau nepažins. Pasiskaitęs, 
kaip mra gyvenome šiandien, 
tas žmogus kraipys gaivą: na, 
ir būta gi barbarų”....

Kad ateities žmogus savo 
prigimtimi liks toks, koks yra 
dabar, Visai aišku, bet kad jis 
kraipys galvą ir sakys: na, ir.

JAV aviacija užsakė dau
giau lėktuvų už 100 milijonų 
dolerių. Lėktuvai bus gamina
mi Columbus, Ohio. Jie yra F- 
100 ir skrenda greičiau už gar-

apžiūrinėti. “Jokios piniginės gęs. Jis dabsr pagalvojo apie 
nematau,'* autoritetingai pasa
kė milicininkas. Ir Jura turėjo kelionę 
sutikti, kad tikrai piniginės 
nėra, ir iš piktumo paspyrė 
tuščią konservų dėžutę. Iš jos 
išsirito tįk trys balti akmenu
kai. Milicininkas matė, kaip 
Jura nųsįminė, tardamas: 
“Tai bus kas nors kitas pa
ėmęs”, ir padėkojo milicininkui 
už pagalbą.

Kaį-milicininkas pasakė “la
banakt, drauge” ir tyliai nus
linko toliau, Jura akyse testo- 
vėjo tik tie trys balti akmenė
liai. -.2 Jura žino jų reikšmę: 
“Mūsų organizacija susekta; 
tau didžiausias pavojus...”

Jura iš karto pasijuto pavar-

“Sėsūn kviečius, augs 
avižos”

Jei kas .priešingai padarytų, 
galėtų gauti Nobefio premiją, 
ne vien jau Stalino. Juk kvie
čiai- laikomi geresniu javu už 
avižas, nors ir viena ir kita 
yra savo vietoje. Tačiau bol
ševikų revoliucijai neturi nie
ko likti savo vietoje — nei 
gamtos įstatymų. Visuomeni
nėje tvarkoje juos griovė Sta
linas, o biologijoje pasišovė pa
daryti revoūuciją Stalino re
miamas Trofimas D. Lysenko.

Jis paskelbė, kad yra “supu- 
vusios, pasenusios, reakcinės” 
pažiūros, kurių laikėsi Mande- 
lis, Morganas, Weissmanas, 
net Lemarckas ir Darvinas. 
Anot Lysenkos, nesą jokių pa- 
stovią dėsnią paveldėjimui, gy- 

savo šefą, kuris jį išleido į šią 
aprūpinęs ir 

pats dabar jau tikriausiai mie
ga. Jam kilo širdy linkėjimas 
šefui, kad jis būtų čia ir per
gyventų tokią pat nežinią ir 
baimę kaip jis dabar...

Jura ryžosi žūt būt dar šią 
naktį pasiekti bent savo drau
gą Svobodą, Jaroslavą Svobo- 
dą.Buvo netoli jau pusiaunak
čio,Rai pasiekė miesto dalį, va
dinamą Vysehrad. Draugas 
gyvena ketvirtame aukšte, 
žvėrelio atsargumu Jura paki
lo iki ketvirto aukšto ir prisi
glaudė prie sienos: Svobodos 
butas buvo praviras, šviesoje 
sukiojos du vyrai su odiniais 

žiavimui. Čia galima visai nau
jus daiktus kurti, kaip yra 
kūręs “pats ponas Dievas”.

Na, ir taš^sŽĮ^Su “mokslo 
dievas” iške^^^^tkščiausią 
šlovę. Lysenko buvo paskelb
tas “socialistinio darbo didvy
riu”, Stalino “laureatu”, iš
rinktas TSRS Tarybos vicepir
mininku, Mokslo Akademijos 
nariu, paskirtas Žemės Ūkio 
Akademijos pirmininku ir 
bent 4 žemės ūkio tyrimo sto
čių direktorium. 200 Lysenkos 

“mokslinių darbų” išleista 16 
kalbų ir milijonais egzemplio
rių. Tuose veikaluose pagrindi
nė mokslinė tiesa — Stalino 
“išminties” garbinimas ir 

tvirtinimas, kad galima pakelti 
javų derlius, .sakysim, iš 
“kviečių auginant avižas arba 
miežius“, atseit, mokslinėm 
priemonėm keičiant javų ir net 
gyvuliūų rūšis.
“Karvė duoda pieno ir deda

Trofimo D. Lysenkos “mok
slinės teorijos“ vakarų moksli
ninkų buvo sutiktos su pašai
pa. Laikraščiuose pasirodė ir 
karikatūrų: pavaizduota višt- 
karVė, kuri pieną duoda ir 
kiaušius deda—

(Nukelta į 3 pust)

AMflNA DOVANA JCSį 
ABIDOESIE3N8 IR 

JUMS PATIEMS
SALEZIECKJ

Ui Skafetykfo* DimkUb

Gyvieji ir mirusieji gali būti 
jraiomi. Nariai prisimenami kas
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LAIDOJIMO įstaiga
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Patarnautoja Mn. Forman

asmenų, j§ lietuvių tikvlenaS 
Vyt žviredys. "Draugijai -pri
klauso visi JAV universitetų 
politinių mokslų dėstytojai ir 
daug politinį bei administrąci- 
nj darbą dirbančiųjų asmenų. 
Draugijos pirmininku ligi šiol rija yra praradusi savo gilybę, 
buvo Dr. Rąlp Bunch,. nese
niai paskirtas Jungtinių Tautų 
g?neralinin sekretoriaus padė
jėju, savo metų taikęs Pales
tinoje žydus su arabaias ir ga
vęs- už tai Nobelio premiją. 
Visa tai rodo, kad minėta 
draugija “reprezentuoja gana 
svarbią JAV totelįganti jos da- __ __
lį, kurios svarstomi dalykai yra» jungti nuo filosofijos, be ku

rios politiniai mokslai prarastų 
savo ir taip jau daug kieno 
kvestijonuojamą universalu
mą. Dalis diskusantų pasisakė 

'-ir prieš grynai empirinį (sta
tistikomis ir Lt.'paremtą) me- 

. todą politiniuose moksluose.”
Rimto suvažiavimo padaryta 

ir rimta išvada: politikos mok
sle, — mūsų nuomone ir prak
tikoj — negalima atsieti nuo 
idėjos. Kur jos trūksta, ten 
politika būna blanki, neturi 
gilybės, grimsta į nihilizmą. 
Bet idėjos žmones jau skirsto 
grupėmis, pagal kurias susida
ro politinės partijos. Vadinasi, 
ir jos negali būti totaliai at
jungtos nuo vienos ar kitos i- 
dėjos, _ty. pasitenkinti tiktai 
administraciniais klausimais 
arba tik metodais, kaip Vals
tybe tvarkyti. Tam tvarkymui 
reikia tvirtų idėjinių pagrin
dų, kurie jau sudaro pasaulė
žiūrą arba gyvenimo filosofi
ją. Politika be jos negali išsi
versti, nes ji apima taip pat 
dalį žmogaus gyvenimo, r- •

įdomūs ir lietuviškajai visuor 
ipenei”.

Suvažiavime buvo apžvelgta 
dabartinė pasaulio politika, jos 
metodai ir tendenpijos, bet tai, 
kas gali būtį jdomu lietuviš
kajai visuomenei, yra ši minė
ti) pranešimo pastraipa:

“Prieita išvados, jog politinė

švarkais. Vadinas, Svoboda, 
jau suimtas. Mėginp Jura tyliai 
atgal nulipti ir jau pasiekė 
antrą aukštą, kaip, staiga po ko-, 
jom sugirgždėjo vienas laip
tas..,. Galėtum sakyti, kad zir 
šiuo kartu Jura turėjo laimėš. 
Dviejų aukštų skirtumas jam 
davė laiko iššokti į gatvę, pra- 
sinešti sukiojantis kelis kvar
talus pirmyn ir sugriebti tak
si, kurį privertė ginklu vežti 
už, miesto šviesas užgesinus. 
Ten išlipęs, pėdas sumetęs, pa
traukė vėl į Prahos šiaurę, kur 
jis turėjo atlikti savo uždavi
nį. O nuovargis buvo begali
nis. • (b. d.)

LIETUVIŲ RAINO .VALANDOS PROGRAMA

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ko 
nors pasveikinti ar pranerti, . tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Litiraantaa Badto Hoor. te Cet- 
tege SL, Nonvood; Mato Skyriai: Lithuaaian Ftaniture Co. — A. ir 
O Ivaškai. 328 W. Broadway, Ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster AA-e.. Carp- 
jridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1448; SOutb Boston S-4618 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.

LAISVES, VARPAS 
Naujosios Anglijos Sėtuvių 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocydes Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1.00 vai pietų metu
VWIA8 — P. VIŠČINIS

31 Bunker Am, Broektoa 4, Mass.
Tel. Brockton 8-1159-R.

Lietuviy Radijo Korporacija
MS K. Sartro 27, Mms. Tat 30 S-M82

lietuviu Radijo pi vertina ii stoties WBMS, 1090 kiiocikių, perduo
dama sekmadieniais m» 12 fki 22:30 vaL Būna lietuviikns dainos, 
muzika ir MaądutOs partira. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
KINKŲ, Baltic Floristt CM9h ir Dovanų krautuve, 502 E. Broadvvay, 
So. Bostone. TeL SO 8-001. Ten gaunamas -Darbininkas”, lietuvišku 
knygos ir rantai diubo dovanos.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
B KiRiro Krtito WWA, 15W kjrtoeycle* « 

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
Moję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: * 

KNIGKZBtir ijnUDANlA W) OĄ

Kontinento (Europos) poli
tinė teorija yra paskandinta 
ogzistery .aliai įiw> mĮriltagari. 
Šėlyje.;. Anglijos politinė teo-

Anglai akcentuoja tradicinį ti
kėjimą’, administriuūnius klau
simus, gi klausimai, kas yra 
valstybės esmė, kokios yra 
valstybės funkcijos ir t.L, jau 
maža beranda atgarsio anglų, 
teorijos raštuose.

Buvo pabrėžtas r; 
litinius mokslus



. a >ate

^3uSB

GAS
FEDRO A. de ALACRONAS

“Amerikos Anglijos ir Pran
cūzijos imperialistų intervenci
ją” ir Irt. Žinomą, straipsnis 
mirga pagyresnis ir primini
mais, kad pvz. okupuotoje Lie
tuvoje dabar išeinančių laik
raščių ir žurnalų vienkartinis 
tiražas siekia apie $00 tūkstan
čių egzempliorių.' Tačiau bol
ševikinis rašeiva nė neužsime
na, kad visas tų laikraščių tu
rinys yra

kankintojas.”
O toliau jau prasideda į- 

prastinė giesme, nepaisanti is
torinių įvykių, iškreipianti gy
venimo tikrovę ir viską sujau
kianti komunistinės propagan
dos naudai. Taip. Žiugžda rašo, 
kad

. Biologijos mokslo diktato
rius T. D. Lysenko. dabar 55 
metų, visus sutvarkė, tik nega
lėjo susitvarkyti su žemės ū- 
ki u. Kolchoziniuose ūkiuose ne
augo kaip reikia nė grynieji 
kviečiai, avižos, miežiai; kar
vės nedavė pakankamai pieno, 
vištos mažai dėjo kiaušinių.

— Kaip, tavo motina?
— Tikrai... nėra jokios abe

jones. S lytą ji vėl išėjo iš 
namų ir niekam neleido jos pa
lydėti. Pažiūrėkite, kokia ji 
nelaiminga-. Nesistebėkite, ku
nige klebone, nes tamstai žino- 
ma, Kad s nelaimingoji yra 
beprotė. Aną baisią naktį ji ne
teko proto.

Tuo tarpu visi trys prisiare

“Gegužes 1 dieną sugrįžta 
kregždės”, — sako Ispanijoj 
turbūt nuo to laiko, kai pasau
lis atsirado. Bet ko dar iki Sol 
niekas nesakė ir ką aš visiškai 
įsitikinęs galiu patvirtinti, tai 
kad kregždės dar niekuomet 
negrįžo tokią gražią dieną į 
savn lizdus, kaip 1814 metų ge
gužis mėn. pirmąją.

Rami, tamsiai mėlyna jūra 
atrodė, it amžinybės ir bega
lybės pradžia. Saulė švelniai 
būdavo besišypsanSua miškus 
ir laukus, kurie dėkojo jai sa
vo puikiais žiedais ir būsimų- 
ją vairių pažadais. Visa atmos
fera kvėpavo meile ir gyveni
mu, o lengvas zefiras .nešėsi 
pavasario kvapą.

Bet šis puikus pavasario au- 
dfflys nebuvo. vtcnnrens šią 
miBDttntBint cmd&» it nue»-

mėnesio pradžią, buvo kupini 
didelių, kilnių, patriotinių 
jausmų, kurie jiem kalbėjo a- 
pie prisikėlimą ir naujus žie
dus.

Straipsnyje nė žodelio nėra 
ir apie tai, kad ir tas pats 
komunistinės propagandos 
šlamštas yra prievarta prenu
meruojamas ir kad žmonės jį

ę Yria paprastas daiktas, kad nusikaltėlis nori išsisukti. Daž
nai pasitaiko, kad jis nori dar ir nekaltu dėtis. Bet jau rečiau 
išgirstame, kai jis panori taip susitvarkyti, kad ir įstatymai jo t L[j ntfjį~įį|įįį7į~~< ■iŽšS5’? 
nebestų. Via tie trys atvejai yra išnaudojapii Sovietų Sąjungoje, pnitfgr, ftrirįiM bo-

Kad ji visą laiką išsisukalioja iš aiškių kaltinimų ir faktų, vo nerašą tautą teteik Ir 
jog žmones žudo, niekam nenaupena. Kad ji nori ir nekalta dė
tis, parodo tai, jog pritarė Genocido konvencijai, tačiau kas tęp 
pasakyta nevykdo ir kiti jos į atsakomybę netraukia. To padrą
sinti bolševikai siekia ir trečio dalyko: tekio tarptautinio nusi- 
kaMteą (kodekse, kad ją kruvini darbai būtą legalizuoti ir nie
kas šlape yteriaėg sienos negalėtų kaunamąją ir žudomąją 
ufcfetotiirgML Ar laisvas pasaulis jau tiek proto nustojo, kad 
Įrištų sau surišti rankas? — nevienas paklaus, štai faktai tam 
paliudyti. x *

“Jus raginame prašyti JAV delegacijos Jungtinėm Tautom, 
kad ji pašalintų iš darbotvarkės komunistų inspiruotą doku
mentą, pavadintą Nusikaltimų kodekso projektu, kuris yra pa-

Nc*raledamj»s oate’^nti na
tūralaus ir s»vi»rankiškA lie
tuvių tautos siekimo iškovoti

Manurij ir net pradžios mokslą t — Kurioje vietoje?
jam Jam patiudijin, — Imkime, sakė Klara,
jaunuolis, kuris būtų tapęs ei- traukdama jį už rankos.
getą, kitą dieną jau buvo ture - Klebonas stengėsi išpildyti
tingas žmogus. jaunųjų prašymą, ir visi pasu-

■ Po keletą savaičių jis vedė ko miesto vartų link.
Klarą.

jektavo taip pat sovietai ir kodeksą taip surašė, kad viena vals
tybė į kitos vykdomus nusikaltimus neturi teisės kištis. Tas pro- 
jektas'jau baigtas ir siūlomas Jungtinėm Tautom priimti.

Altas į tai atkreipė dėmesį dar pernai ir užpernai. Dabar, 
rugsėjo 15, pasiuntė telegramas Valstybės sekretoriui Dulles, 
ambasadoriui H. C. Lodge, Senato užsienio reikalų komisijai, 
abiejų partijų vadovybėm ir kitiem asmenim. Valstybės sekreto-

— Sakyk tu, — tarė Klara 
savo vyrui.

O fa tiktai pridūrė:
— Ne, geriau eikime pati- tino moteriškė., kuri

ta» ptet VMWkm Toks gražu, oras. «P<*Ffc> upė. kranto, akla 
Mi line rrtririme vietą, kurioje aš pa- įsmdguti į vandenį.

• “Valstybės Departamentas įvertina Jūsų rugsėjo 15 sekre- 
torimDiffles prisiųstą telegramą, kuri liečia Nusikaltimų kodekso 
projektu. Valstybės Departamentas aiškiai mato rimtas probie- 
nm, tarias Ma kodekso projektas, ir labai atsižvelgs į nuro
dymu Skeltai Jūsų telegramoj.”

Norime tikėti, kad ne tiktai atsižvelgs, bet ir neleis Savęs 
tuo kodeksu prigauti. Jis neturi būti priimtas.

vartoja tik kaip vyniojamą po
pierių, kurio kaip ir daugelio 
kitų prekių nuolat trūksta.

O iš tikrųjų pavergtiesiems 
lietuviams būtų įdomu atrasti 
savo laikraščiuos? knygnešių 
kovų ir pasiaukojimo dėl savo 
rašto palyginimą su dabartine 
lietuvių liaudies panieka, “di
džiosios rusų tautos” gamina
mai makalatūrai. ,

Tos giesmės gaidą pasigavo 
laikraštis “Komunistas” ir pa- 
reikalavo laisvų diskusijų dėl 
Lysenkos skelbiamų pažiūrų 
apie paveldėjimą. Prabilo tada 
kiti laikraščiai ir rusą moksli
ninkai. M . V. Turbinas išvadi
no Lysenką klastotoju, kuris 
bandė iš kviečių išauginti ari- 
žas^ žodžiu, iš didelės garbės 

■Mat vištas būnant np grūdais, Lysėited prisivirė avižines ko- 
auti esi « s o, š-s. Kaip išsrėbs, mums jau

^ ja, stengdamasi įsigalėti Lietu-
* ' voje, siėkė Kandžiai prieinamo

' Jungtinės Tautos yra sudariusios tarptautinės teisės komi- •spausdintožodžio —laikraščio.
siją, kuriai pavedė paruošti Nusikaltimų Kodekso projektą. Prew knygos, kaip priemonės laikyti

Lietuvos Kandi savo įtakoje, kosios okuoacijos metais tega- 
Dėl to lietaviškoii teržoarija ; Įėjo pilnutiniai pasinaudoti ir 
dėjosi naVi’Veriti Ktedtes ko
vą prieš nac&malinę priesp^u-

dumaį kilo iš naąjo į ramią ir jų, tarytum jfe jam savo 
linksmą atmosferą, o Unksnių laimę būtų dėkingi.
dainų garsai {riaukė duigaus 
mėlyne.

Paūsęš pilietis numetė gink
lus ir sugrįžo prie savo darbo. 
Jisai, gedėdamas dėl mirusių 
artimųjų, guodės ta viena min
timi, kad jo dirvos fiko jam. 
Nuo Št Sabastiano iki Cndizo, 
nuo Cbroiinos ir Gctohos vieš
patavo švelnus Būdesys di
di taika. Visur buvo pasakoja
ma apie <fidvyriškiB vienos ar

Po aršios šešerių metų* ko kitos -provincijos, vieno ar. ki- 
vos vos keturiolika dienų Is- to miesto ar kampelio darbus, 
partijoj viešpatavo taika. Lais- apie jų pastangas numesti sve- 
vės karas, kurio didvyriai bu- timą jungą. Visur į dangų Iti- 
vo nritaų tėvai, jau pasibaigė, fo jautrios psdŠtos maldos, vi- 
Napoleono generolai su savo 
kariais pabėgo, kad tokios 
daugybės tautų valdytojai ga
lėtų pasakyti, jog yra kvailystė 
galvoti apie Ispanijos u&aria- 
vimą. Visaine nebuvo
nė vieno svetimo kareivio. w

Mūsų vargšė nukamuota Tį dieną iš St Domingo baž- 
tėvynė ilsėjo, kaip sveikstąs li
gonis, kuris po ilgų skausmų 
pirmą kartą* ižfipa iš lovos. 
Mrianchodfta, tatteu kibti va
landa. Pustau* sudegusių ir su- 
naikintų baŽnySą varpai Itvfe- no, lydėjo 
tė vfl vtear hMbtfa^ ItafleOs totas tttioa

kilnios matronos, bruožai rimti 
ir užgrūdinti, akys juodos, o 
plaukai juodi, banguoti. Tkn 
katatonfetė.

— Kokia graži (Kena, mda- 
te, — tarė Klaidu ją .apkalta- 

Jie nuėjo keletą tūkstančių dama.
žmgsnių. Prie Francoii upės _ VaiM, kokia baisi nak- 
kranto ManueSs sustojo ir ta- __atsakė vargšė beprtri.

— O dabar, kunige, Melio
ne, paklausykite, kaip ridas 
įvyto, — tarė Manuefis, su 
kunigu atsitolindamas nuo 
moterų.

bažuySoa durų.
f — Mes tesime tamstai at- bėjo Klara, 
skleisti vieną pasteptį, — tarė _ Tiesa, tai buvo įlankoje, 
nusiminusi Klara. * kurioje dabar sėdi susigūžus

— Paslaptį? Kodėl jūs man moterUricė.
ėi jm Per HpeHntį nepasakė- _ _ žaibėjo Manueta

toliau, rodydamas į upę, -fo
ne bangose, kurios prieš pento 
ris metus taip daug kraujo nu- 
plovfe, ilsis penkiolikos mteią 
amžiaus Ispanijos latavistu* 
ka... Abi škm širdys, tarias 
tamsta amžinai sujungei, jim 
yra dėkingos už savo gyvybę 
ir tabnę. Apie Kkmos motaą 
aš čia nekalbėsiu. Ir > ftun 
šventam vated yra dėkingi už 
savo gyvybę, — norą bitai bu
vę geriau, jeigu ji būtą teta 
su Juo žuvus. O dabar paktai 
syKntt Kaip neMime įvyi*

tis nėra nuodėmė .
— Taip, tai kas kita.
— Mažiausia tai yra mūsų 

nuodėmėm. — šnibždėjo jauno-

Iš tikrųjų įie jąm už daug 
ką buvo d^ŪngL Klara te Ma- 
nuriis — taip vadinosi jamrie^ 
ji — 1811 m. liepos mėn. 28 
d. neteko saviškių. Tą dieną 
generolas Sucžietas kruvinomis 
kautynėmis laimėjo Tarragb- 
ną. 1813 metų kovoms be^bai- 
giąnt, ^s vS žygiavo per uries- 
tąjir idėmė tvirtovę bei kai 
kuriuos namus. Vienas S tų 
namų, visas ManueHo turtas— 
tada jis su Klara ir jos motina 
buvo pabėgęs — buvo valdo
mas Aos Istorijos pasakotojo. 
Tą «eną žuvo daigiau kaip 

w z P»ta8 Visą Tittagpem gyvento-
sur mbrinti žuūkttfeJL Vargšas našlaitis, stgrižęs

Miestai ir namai pradėjo «• ir «© tur-
stetatyti, tikėdamiesi sultekti tojP joos paėsti vmgiBns ne- 
laimingesnią (Senų, negu bėro- ttiofeifan. įtempto
taki tėvynės kankiniai regėjo. atfktel jrodytj asmens ta-

pasinkudojo tik Lietuvos bure 
žuazija ir kunigija, kuri per 
savo laikraščius ir kitokią 
spauda stengėsi mulkinti dar
bo žmonių sąmonę ir skleisti 
antiliaudines buržuazinio na-

(Atkelta iš 2 psj jimuose pradingo Vaviljevas,
rasoje Rusijoje taip Į>at ra- K»l«>vas, Levickis, Kapreoen- 

dos kritikos, nes mokslininkai ko ir k. -
paskatinti “laisvai pasisaky
ti.” Kai pasisakė, tai Medici- 
nos-Genetikos Institutas buvo 
uždarytas, žymesnieji biologai, 
kurie laikėsi tikrojo mokslo, 
buvo atleisti. Sibire-arba kalė-

Ketotvią tautinį atgimimą:
"Tai &ivo įžymi Lietuvos 

darbo žmonių pergalė, pasiekta 
kovoje prieš carizmą, padedant 
visoms broliškoms tautoms, 
pavergtoms carizmo, vadovau
jant tai kovai didžiajai rusų 
tautai.”

O spaudos draudimo panai- 
kinuno išdavos yra vėl visiš
kai pertemptos ,

ant boKevfldnio 
kurpalio.*

“Lietuviškąja spauda ca
rizmo metais, .0 taip pat vokiš-

ni”. Ir Ha Lysenko suklupo. c^'galima’rbūtų tik ' 

Keitė žmogaus prigimtį, bet pridėti ,kad bolševikam Lietu- 
pakeite pati keitėją . vą užėmus, 1940 metais, iš vi- 

Lysenko dar nebūtų griuvęs, sų lietuvių mokslininkų tebuvo 
jei Chruščiovas nebūtų po Sta- rusų mokslo spaudoje užsipul- 
Jino mirties aukščiau pakopė- tas Pranas Dovydaitis^ \ uolus 
jęs. Tas Kremliaus bosas Nr. moderniųjų gamtos mokslų 
2 taip pat yra žemės ūkio skleidėjas Lietuvoje' Jam buw 
“specialistas” 'Jam irgi krinta prikišta, kad jo redaguojami 
atsakomybė, kad iš akmenų gamtos žurnalai ir ten duoda- 
nesųtaro duona. Dėl to jis va- mos biologijos mokslo naajie- 
sario mėn. 23 d. kennpartijos rios yra “pasenusios, buržua:!- 
Centro Komitete kaltę suver- nes ir nesutinka... su Lysenkos 
tė ant Lysenkos teorijų pa- rimtom teorijom”. ( 
reikšdamas, kad “sėjos plotas Pr. Dovydaitis išvežtas į S- 
nepadidėjo, o sumažėjo be- birą. Jei jis dar gyvas, ar te 
veik virani milijonu ha.” Kai- sutiks ten jo pats Trofimas D. 
tas Lysenko, tas “biologijos Lysenko?™. &

dėptaąnuo viešumos... Projektas užgiaitų mūsą vyriausybei rem
ti neginą tautais už geležinės uždangos ir primestą mums 
steakouybę dėl mūsą kovos su komunianii~. Pastaruoju atve
ju Rusija remtųsi kodekso ll^skyriaus 2 paragrafu.”

Tek paragrafas draudžia betkokį varžymą žmonių politiniu 
ir soda&ifct pagrindu. Tai yra tosinga. Bet komimistai nėra pa
prasta portale partija, o Maskvos agentai — svetimos valstybės 
pagrindą kmsėjai. Negi JAV surištų sau rankas, kad negalėtų jų 
Kęsti ir turėtų ty^ti apie žudymus pačioje Rusijoje ir jo^ pa-



Lėkčiau lėkčiau, kad ga-

Praėjusį šeštadienį Maironio 
mokykla pradėjo jau šeštuosius 
mokslo metus. Jos kapelionas

mokyldo*
Plėtinys

mūsų _
niūsią mažųjųscenos kūryba 
j. Gerdvilienę, mielas mokyto*. 
jn« k. ir - Aid.
Tankui taksite Mokykloje dar 
dirba dail. V. K. Jonynas, muz. 
M T frilyrakia ir tniv ghnnari- 
jos direktorius J. Košys, bet 
jie negalėjo atvykti į mokslo 
metų pradžios iškilmes.

mas ryžtingtausiojo mūsų jau
nimo ir vadovaujamas užgrū
dintų lietuvybės' išlaikymo 
kovoje vadų - mokytojų.

“Mes pradedame lietuviškojo 
mokslo metus, prašydami Die
vo pagalbos, nes taip darydavo 
ir laisvosios Lietuvos mokyk
los. Mes lankom šią mokyklą, 
nes norime užaugti gerais lie- 
tuvias ir kovoti dėl mūsų tė
vynės laisvės. Jeigu taip ne
darytume, būtum atsakomingi 
prieš Dievą, prieš mūsų tautos 
kankinius Sibire, prieš žuvu
sius kovose didvyrius partiza
nus. Dievo valia esame gimę 
lietuviais ir dėlto turime šven
tą pareigą lietuviais išlikti..?’ 
— kalbėjo mūsų mielasis ka
pelionas.

tat šeštadieninė , mokykla ne 
tik moko, bet ir auklėja lietu- 

(nukelta į 8 psL)

kfere pradėjo veikti lie- 
^įįįfttdietūo mokykla, 
tiek savo programa, tiek 
Oįįįįteiiiįr ūmiu U pap-

Kai mokslas su visom savo 
mandrybėm tik tegali spėlioti 
apie keliaujančiuą paukščius ir 
jų sugebėjimus nepaklysti, tie 
maži keliautojai prie* tūkstan
čius metų taip skraidė ir skrai
dys toliau nepuktysdami ir mo
kydami žmones, kad. yra lais-. 
vė, tik reikia mokėti ją naudo

JAUx SPAUDOJE IR . PASIRODYS ŠI RUDENĮ
Stoję dMBoieje knygoje sa mw> luajMnto koryta dalyvauto ke

ltos dettniya lietuvių rašytoja. Metram redaguoja Jonas Aistis ir 
Stepas Zobankas. Si knyga—tai kovojančio ir nepastouodantio lie
tuvio atsparos dokumentas. M knyga vaizdžiau už vtaka kalbėt apie 
matą tautos teise turttl savo kalba, raita. Movi Ir UHjtana.

kun. J. Pakalniškis atlaikė iš
kilmingas šv. Mišias, kurių 
metu buvo giedamos, lietuviš
kos giesmės ir pasakė labai 
gražų, turiningą, karšta tėvy
nės Lietuvos meile trykštantį

slo metų pradžioje pradeda 
veikti, sutelkia ir nemaža vai
kų, bet visiems trūksta valios 
ištesėti. Taip mokslo metų pa
baigoje belieka vos keli moki
niai.

šiai jos sutvarko šunį, kuris 
neiškenčia jų neužkabinęs. Pa
griebusios tuoj neša, įkiša vaųr 
denin ir laiko, kol šuo užtrok
šta.

Prisiminė ir ryklius, kurie 
kas metai nutveria vieną kitą 
besimaudantį. Australija, bran
gindama žmones, pasamdė 
lėktuvus, kad nuolat saugotų 
maudyklių vietas.

Valandėlę pasikalbėjus, sve
čias atsisveikino ir nuėjo pail-

pastangas pririšti žmones prie 
krašto, bet jo svetimumas, jo 
klimatas verčia dairytis ki
tur. Daugumos viltis yra Ame
rika. Tačiau keliaujant pagal 
kvotą, reiks ilgokai laukti. Syd- 
nėjuje kas trečias lietuvis yra 
įsiregistravęs emigracijai į 
Ameriką. Atrodo, kad daugiau
sia išvyks į . Kanadą, gavę pi
lietybę. Tada įstatymai ne
draudžia persikelti į kitą anglų 
dominiją.

Geriausia gyvena šeimos, o 
viengungiai turi savo vargus

proga 
inicia-
spren-

Iš lietuviško gyvenimo nu
keliavome ir į skurdžią gam
tą, kurią nudegina saulė, prie 
didelių bandų, besiganančių 
laukuose. Papapasakojo ir apie 
kengūras, kurias čia matome 
tik zoologijos sode, kaip jos 
vaikštinėja, į savo “krepšiu
kus” įsidėję vaikus, žmogui sėti pd ilgos ilgos keliones. Jis 

visą laiką buvo Lietuvos pran
ciškonų provincijos narys, tai 
dabar aktyviai įsjungs į jos

Varpė
Stasio Būdavo apysaka, papiginta $1.50

jo, bet dabar jį apnešė kas
dienybes dulkės. Yra nemaža 
trymmosi, nesveikos ambici
jos/ Dažnai vieno iniciatyva 
griaunama kitų pavydo. Pvz. 
Sydnė juje ir Melboume dar vi
si pešasi, kur statyti Lietuvių 
Namus. Vieni nori, kad jų 
kvartale statytų, o priešinga’ 
pusė tempia į save.

Įvairių suvažiavimų 
parodoma dar nemaža 
tyvos, padaroma gražių 
dimų, bet po jų vėl viskas pa
mažu pamirštama. Gražiausiai nieko paprastai nedaro, bet jei 
lietuviai veikia Geelonge, Vic., jaučia iš jd; pavojų, griebia ir 
jų ten yra tik '600, o jau turi aštriais nagais tuojau sudras-

Amerikos Lietuviu Vardynas, 
visų žymesniųjų lietuvių biografijos. 279 d. p. $5.00 

įrišta — $7.00

kartą ten skraidą, niekad dar Hg šiol paukščių kūne nerasta 
nebuvę, keliones atlieka per jokio organo, kurta būtų jaut- 
vandenis be jokių orientacijos rus magnetinėm bangom. Nuo- 
žymių. monę sugriatma ir kasdienė

. praktika, kai keliautojai atsi-
- . trenkia į didelių pastatų ir ra-

Paslapbes aiškinti yra ėmę- ^no siųstuvų antenas.
sis daugelis jt dažniausiai tik 
eiliniai paukščių stebėtojai ir 
mylėtojai. Taip pe-sukūrė įri

šimieji netolimos ateities jau
nimo vadai ir visuomenesvei
kėjai. Tarp jų matome su tė
veliais pokalby] visuomet sku
bantį ir visuomet užimtą mo
kyklos direktorių skautininką 
Alf. Samušį, jo artimiausį pa
dėjėją inspektorių Ad. Dimą, 
žinomąjį Neprikl. Lietuvos pe
dagogą, buv. gimnazijos di
rektorių P. Gaurį, dr. VL Vi
liamą, dramos aktorių H. 
Kačinską, tremtyj išgarsėjusią iriais 8 vai. Mišių metu, 
tautinių šokių kūrėją ir jų V. S.

Žodis vaikams ir

Visiems sugiedojus tautos 
himną tarė trumpą, aiškų žo
dį mokyklos vadovas Alf. Sa- 
YnuŠas. Po jo tėvų komiteto 
vardu pasakė nepaprastai į- 
spūdingą kalbą buvęs šios mo
kyklos kūrėjas ir pirmasis tė
vų komiteto pirm., vėliau ve
dėjas Pr. Naujokaitis. Mūsų 
jaunimas jį pažįsta netik kaip 
liet kalbos ar literatūros’ mo
kytoją ir vadovėlio autorių, 
bet ir kaip EfiMės redakto-

‘Du pavojai jums, jaunime, 
gręsia šioje laisvės šalyje: 
prarasti lietuvybę ir netekti 
žmoniškumo. Jus supa iš visų 
pusių pagundos, kurios lyg ne
ištrinama kreida įrašo į jūsų 
sietas daug blogybių, jos ver
čia jus nekalbėti ir neskaityti 
lietuviškai... Jūs turite žinoti, 
kad tie pavojai yra ne šalia 
jūsų, bet jumyse pačiuose. 
Dėl to jums'ir mums visiems 
privalomas skautiškas šūkis: 
budėk! Amerikiečių viešoji 
mokykla tik moko, bet ji at
sisakė nuo auklėjimo, kurį 
perėmė gatvė, kinas, televizija,

feiuo požiūriu paukščiai jau 
nuo žiliausių senovių e pralenkė 
žmones ir sukūre savo “suvie
nytą pasaulį’, kai žmonėms ne
siseka sulipdyti ne kelių vals
tybių darnesnės vienybės.

VISUOMENINIS 
GYVENIMAS

Vos prasidėjus emigracijai,

Paukščių skridimas laisvom 
padangėm kelia pavydą ne tik 
vargšui dypukui, besėdinčiam 
ant apgriuvusio lagerio slenks
čio ir neturinčiam vilties nei į 
namus grįžti, nei .svetur ke- 
fiauti; ne tik likusiam broliui 
už gefežtoės uždangos, negalin
čiam jos perkopti, bet domina 
ir gamtininkus.

Paukščių tyrinėtojai suran
da ,kad ne viri paukščiai ke
liauja į tolimus, šiltus kraštus; 
kad ne visi yra verčiami gam
tos sąlygų išskristi,. o jei iJ- 
skrenda į patogias sritis pra
leisti tam tikrų periodų, kodėl 
ten jie nepasilieka, kas iuos 
verčia grįžti atgal.

Šie klausimai domina gamti- tikinimą, kad paukščiai turi 
ninkus, o ypač pats sunkiau- tam reikalui ekstra pojūtį, 
rias — kaip paukščiai nepa- Prieš 100 metų kažkoks rusų 
klysta ir suranda kebą. Juk biologas paskelbė, kad paukš- 
didesnė dalis keliaujančių čiai laikosi žemės magnetinių 
paukščių yra jaunikliai, pirmą laukų. Tačiau tai netiesa, nes

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, {VAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtaffienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnau^nti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygpmta padarys

15-® svarų.
Šeimos daugiausia nusipirko Gal tai .ir verčia girtuok- 

namelius. Vienos šeimos na- liauti. Daugiau ir plačiau šis 
mas kaštuoja apie 3000 svarų, blogas paprotys apima mūsų 
Prie New Castle yra ir keli žmones. Jie nebeturi jokio 
lietuviai, įsigiję ūkius. tikslo, šalinasi nuo lietuviško

Gamtininkai nuostabias 
paiAščių (Hientacijas aiškina 
daug paprasčiau. Juose esąs.į- 
gimtas apylinkės orientavimo
si jausmas žemėje, o vandeny
nuose surigaudą dieną iš sau
lės, naktį iš žvaigždžių. Sa
vo nuomonę pagrindžia įvai- 
riauriais atliktais dcsperimen- 
<ata, -

Crosses,
V. Ramono, angliškas vertimas romano 

“Kryžiai”; graži dovana angliškai kalbantiems 
mūsų bičiuliams; 329 p., gražiai įrišta su 
iliustracijomis S. MakaravjOaus — $4.00

Išvyko jfe M Vokietijos, iš 
Mueneheno, 1948 m., Australi
joje Sgiauria gyveno Brisbane, 

mieste. B ten ir Įrau
kė laivu fiepos 17 d. per Sue- 
so kanalą ir rugpjūčio 22 pa
siekė Genuvos uostą Italijoje. 
Ten pasisvečiavęs, rugsėjo 2 
.leidosi į Ameriką ir 16 d. pa
siekė New Yorką, kur prisi
glaudė pas lietuvius pranciš
konus. Jis aplankė ir “Darbi
ninko” redakciją ir pasidalijo 
mintimis apie tenykšti lietu
vių gyvenimą.

— Kiek Australijoje gyvena 
fietuvių? — paklausėm mielą 
svečią.

— Pagal statistikos davinius 
yra apie 10,000, bet tiek nėra. 
Lietuvių vardu įvažiavo ir ru
sų ir lenkų, kurie dabar nepri
sideda prie lietuviškos bend
ruomenės.-Šiaip patys lietuviai 
mano, kad jų Australijoje yra 
apie 7000. Daugiausia gyvena 
Melboume, Vic., Geęįong, Vic., 
Sydnėjuje. NJS.W., Adelaidėje, 
Brisbane, Q., Perth, W. A., 
New Castle, Camberoje.

Atskirų tirštesnių kolonijų 
nesudaro, nes valdžia nelei
džia. Visi gyvena išsimėtę 
mieste, kur kam geriau, pato
giau.

Naujoje Zelandijoje gyvena 
dar apie 160 lietuvių, paskli
dusių po kraštą. N . Gvinėjo
je yra keletas lietuvių gydyto- _
jų, nes Australijoje negavo ; Australijoje trūksta lietu- 5*arnus’
darbo savo specialybėje. Vaičių; maždaug 100 vyrų ati- ?fJaaU.>w,-^aHlbi.aU^

X, 3 karta girdėta liaudies dšina.

J952.PUS, nebuvo nedar- «s. Vier^s Ktas 
bas. sudaręs daug rūpesčio ciabuves mergaites, šiaip dau- . r,. . .uas, suumvs .VT/ __ __ K . ~ ne, nevaržomi jokių pasų bei
lietuviams, šiuo metu visi dir- guma lieka viengun^ai, nes keliavimo metimus kraštus
ba ir gauna per savaitę maž- vakuos įstatymai moterim su- fonnalunnr7sali 
daug 15 svarų. Pragyventi gali teikia dideles teises. Dažnai
gerai, nes maistas ir drabužiai vyrai K tolo jas lenkia, bijo- gį ieš^^uP^S!^) 
^Kostiumas kaštuoja tarp ’• ~ bei gerasnbTZ^

venti.

Salė prigužėjo jaunųjų. įvai-

PAUKŠČIAI SKRAIDO IR SKRAIDYS NEPAKLYSDAMI
nedrįsta pasileisti po salę ir 
baugščiai laikosi tėvelio skver
no ar mamytės rankinuko, ki
ti kiek vyresni ir ne naujokai Vasaros atostogom užsi- 
jau drąsiai skraido po visus baigus, vėl kas sekmadienį 
kampus ir čiauškia savo įspū- 9;30 val giedotines
džius. Vienam kitam išsprūsta Miširre
ir angliškas eaMn^, bet tuoj _ Rugsšjb 12 pradėjo veikti 

sekmadienmė katecbizacijos 
fcyktoj ir Pavartėte mokykla. Mokyklai vadovauja
Atduau laikos aštuntokai šių vikaras kun. A. Ja-
meb, busuniep abitunentan nianM mi>
kai kūne iš jų jau pasižymėję 
sportininkai, sugebą garbingai * * • . .
atstovauti mūsų trispalvę prieš Skautų susirinkimai, pa- 
svetimtaučius futbolo aikštėse, vasaros__atostogom,
krepšinio salėse, kiti veiklūs toękvieną trečiadiem po 
ateitininkai ar skautai-bū- vaikų dioro repeteijosSkau- 

tam vadovauja Alma Dvarec- 
kienė.

— Parapijos savaitinį biule
tenį redaguoja naujai atkeltas 
kun. Aloyzas Klimas, Prieš tai 
jį redagavo kun. Va& Paulaus
kas, išvykęs kapeliooauti į se
nelių namus Thompson, Conn.

— Bažnytinfo choro repeti
cijos vyksta kas antradienį. 
Vaikų choras turi pratybas kas 
trečiadienį jta gieda sekmadie-

mmlriai įmygti Esmaziia su oa-
ffl-iHir ir pafiota Austrafijoje,. “J ~<as ruošiamosiomis (pradžios mo-
daųguma kežama. Sirijuje kyktas) klasėmis. Joje išeina-
ir Mdboome yra spaudos Idos- mas Neprik. Lietuvos gimnazi-
kai, kur po pamaldų pardavė X M lituanistikos dalykų kursas
nėja Kettiviškus laikraščius ir abiturientai gauna Lietu-
fa^ bet fr jfe dide^ aktua-

«• ■ t k r y * jtorke patvirtintus atestatus.
1W, prisimmėme ? penktus metus iš-

KiMBĮFMPmp' VEIKTĄ < ac®o į stipriausią šiame’did- 
jų nedaug, tik-200.000, bet

viš reiklūs Ilgai knntrnlfavn tvirtovę. Tai tikras DetuviSm- 
darbininkų unijas, bet dabar ši 
kontrolė jau išveržtama iš jų 
niftkų.

Yra ir lietuvių komunistų. 
Vieną sutikau Sj^feiėjuje, prieš 
35 metus atvažiavęs į Austra
liją. Pasitaiko ir iš tiypukų, 
kurie skaito komunistinį, Ka- 

susibėgus iš darbo prievolių, nadoje leidžiamą “Liaudies 
balsą”. Anksčiau Sydnėjuj už- 
veždavo “Tiesos’* ir ją žmo
nėms dalindavo, šiaip saugu
mas visus komunistus, .ir lietu
vius, atsidėjęs seka.

MMss tayMa MrtnMte b* fcrara* toMs drobti*. kai- 
■MS Mto PNMHMŠM B snkltO

maskjnmd fcr'pIMgtf stenSMd tos Miršta:
GAMIA* Ni IMmi Ara, Braektyn 1|, N. Y.

■ ■ '------------------------------ ------ ---------------- — - ------------ -----

RCDOLFS ZALITE 
prainin visokią ibną naujus ir -raitotus automobilius 
pigiausia Hha ir grremis išsfaiioiDSjtaso sąlygomis —per 

24 ir neš 36 mėnesius. Uetuviflmi supranta.
CMELD MOTOR CORP.

1877 Brondwsqr, esraer 62 N« York City. N. Y. 
Įstaigos tel. JUdson 6-9567, namų CIrcte 5-7435



BALTIMORES ŽINIOS

PALAIDOTAS GENEROLAS V. NACIUS

MARIJOS METŲ

John Hancock

(netoli Arlington Station)

1954 m.

Sekmadieni,

BALFO DEŠIMTMEČIO

AKADEMIJA-KONCERTAS Programoje

• New Haveae, OtoM 
r* Teofilė TUkevičiūtė 
mienė ir Antanas Ado

RICHARD J. CUSHING 
Bostono arkivyskupas

Mūsų senas ir žinomas vei
kėjas N. Anglijos Federacijos 
apskrities pirm. V. Kudirka 
centrui prisiuntė malonų laiš- 
kutį, kuriame radome 9 dole
rių čekį. Norwood, Masu. pa
rapijos federacijos skyrius iš
rinko nario mokestį iš visų ka- 
talikiškų organizacijų, kurios 
tai parapijai priklauso. Piratas 
ir nuostabiai gražus pavyzdys, 
jei juo visi pasektų, nereikėtų 
mums ubagauti pinigų katali
kiškos akcijos reikalams.'

šokiniai dauguma vasarą 
stovyklavę, sugrįžo f darbą ge
rai nusiteikę. Gimnazija jau 
turėjo tris pasirodymus Schwa- 
zingeno ir Kaįserslauterno dar
bo kuopuose, kur buvo minima 
tautos šventė, ir Weinh-ime, 
kur vokiečiai rengė ‘Tag der 
Heimat”. Paskutinėje šventėje 
lietuvių pasirodymas buvo itin 
įspūf&igas, spauda pažymėjo, 
kaip viena iš geriausiu. Pačioje 
gimnazijoje tautos šventa mi
nima rugsėjo 26 d.

Dr. Agota Šidlauskaitė, at
vykusi iš Kanados, apsilankė 
Vasario 16 gimnazijoje. Iš čia 
išvyko j Prancūziją.

rengia Bostono arkivyskupija#' 
lietuviai J. E. arkivyskupo Ri- 
chard J, Cushing D. D. labdara* 
fondui -

mis. kalbomis, senomis ir naujo
mis.

Šių visų dalykų aplankytnas 
buvo tikrai įdomus ir suteikė 
daug dvasines paguodos. Taigi 
pabaiga, švč. Sakramentu pa
laiminimas, buvo priimtas su 
giliu dvasios susitelkimu.

Iš Washingtono dar pasuko
me į Annapolis, Maryland 
valstybės sostinę. 'Čia aplan
kėme Švč. Marijos gotinio sti
liaus bažnyčią ,vieną seniausių 
šioje valstybėje. Trumpai čia 
pasimeldę, kupini ko gražiau- 
sių įspūdžių irdėkingišioske- 
lionės organizatoriams, ypač 
jo vadovui kun.* Juozui Anto- 
szevvski, pavakare grįžome na
mo.

Pranciškonų vienuolyno, ypač 
jų garsiosios bažnyčios. Pran
ciškonai yra įgalioti Ameriko
je skleisti susidomėjimą ir 
rinkti aukas šventosios žemės 
šventųjų vietų palaikymui ar 
atstatymui. Dėlto ši bažnyčia 
yra taip įrengta, kad gyvai pri
mena šventąsias Palestinos 
vietas. Tų koplyčių altoriai ir 
kai kurios smulkmenos yra vi
sai tokios, kaip tose pačiose 

-vietose šventojoj žemėje, kai 
kas yra net atvežta iš ten. A- 
pie atskirų koplyčių įrengimus 
paaiškinimų mums davė tam 
reikalui paskirtas vadovas. 
Mus nuvedė prie Apreiškimo 
grotos. Ji visai tokia, .kaip 
šiandien atrodo mažam Galilė
jos kaimelyje. Jos altorius pri- sėjo m 19 d ateitininkų 
mena vietą, kurioje angelas RUOpa — moksleiviai, studen-

nariai, ir apie bendrąjį ateiti- sirinko naują valdybą. Pirmi-? 
ninku kongresą Chicagoje. Bu- ninku bus Juozas Dėdinas, see: 
vo malonu išgirsti, kad visi šie kretorium — Genovaitė Bura- 
susibūrimai gerai pavyko ir pa- čaitė. J. M.

Todėl ir velionio laidotuvėse 
rugsėjo 18 d. dalyvavo daug 
žmonių. Iškilmingas pamaldas 
atlaikė visi trys Willoughby 
parapijos kunigai, kur velio
niui teko gyventi (jo žmona 

*». PRANCUKALS SESERŲ statom koptySa Dievo ApvafaiOs katoe- yra šios parapijos klebonijos 
lyje nttetai^. Pa. šeimininkė). Pamaldų metu

gūros — suaugusio žmogaus 
dydžio. Atsisukę į priešingą 
pusę, išvystame Kristaus palai
dojimo koplyčią. Po altorium 
įtaisytas Kristaus grabas visai 
toks, kaip šventojoj žemėj. 
Prieš altorių matyti didelis 

St Brazdas plokščias akmuo visai tokios 
formos ir dydžio, kaip tas, ku-

• ris Palestinoje padėtas ant tos
vietos, kur Jėzaus Kristaus 
kūnas prieš palaidojimą buvo 
pateptas aliejais. Kitos koply
čios paskirtos švč. Marijos, šv. 
Pranciškaus ir šv. Antano gar-

FrrH~_ laikas ** krtoras kolonijoms a- 
.jQ yfeeaptisaAlcac auklėjimą* galvoti.

ir švietimas. -Tektų pažymėti, 
kad pagrindinis to klausimo 
pranešėjas kun. S. Raila, ži
nomas visuomenininkas, jau
nuomenės auklėtojas, savo 
puikiai ir rūpestingai paruoš
tą, gan konkretų referatą yra 
pasiuntęs koreferentams. Pre
legentas nesitenkina tuo, ką 
mes šiandien turime: jis meta 
šūkį apimti ir tą jaunimą, ku
ris dar niekam nepriklauso. 
Tam tikslui atsiekti jis nurodo 
ir visą eilę konkrečių priemo
nių. Seimo dalyviams bus tik
rai įdomu.

Sekretoriatas aną pranešimą 
rengiasi papildyti vienu punk
tu — didesniuose lietuvių cent
ruose metų bėgyje suruošti 

šeimos stadiją dienas, 
per kurias jaunuomenė būtų 

supažindinama su visoms šei
mos problemoms, kad jų atei
ties moterystė liktų katalikiš
ka, neišardoma ir lietuviška.

Rugsėjo 25 d. N. Anglijos 
Federacijos apskritis ruošia 
konferenciją -seimelį. Iš cent
ro siunčiame visiems daly
viams kuo geriausius sveikini
mus, gerų pasekmių laukiame 
kuo daugiausiai delegatų, sve
čių Clevelando kongrese. Ten 
būtų malonu susitikti ir patį 
apskrities pirmininką V. Ku
dirką. A. J.

180 Berfceley Street, 
Boston, Mass.

atridrua asmenis. Tad Fede- dyba jai Vykdyti.

^.-kontT^ir URsaat vadinu Amerikos ne- .n[LrL a—m-m-m. m n W^MB8S KDngFcSO
tUVMJ KataDKų KOngTCžU. vnikkve nnvranMK nu-Kongreso pri- Programos nu-x^Twrr*nnin pu statymas. Daugiauoa Sa bus 
klausys nuo daugelio pnezas- - --

4Žių. Rengėjai pirmoje eilėje 
rūpinasi delegatų, svečių, 
ris»6umt — juo daugiau juo 
seimas bus įspūdingesnis, pa
sekmės geresnės. Federacijos 
sekretoriatas šiomis dienomis 
išsiuntinėjo kvietimus visiems 
lietuviams kunigams, kuriuose 
pažymėta, kad ši garbinga ka- 
tatikų organizacija visuomet 
priklausė, priklauso ir priklau
sys nuo kunigų visokeriopos 
paramos. Tad jų ir prašoma— 
asmeniškai kongrese dalyvaus 
ti, paraginti per pamokslus 
bažnyčiose, per susirinkimus 
salėse, parinkti ir siųsti kuo 
daugiau delegatų, svečių Sei
man. Kam susidarys nenuga
liamos kliūtys į kongresą at
vykti, iš to laukiami pasveiki
nimai raštu, jungiant nors ma
žą ir auką. Kvietimas užbai
giamas šiais žodžiais:

“Nuo jūsų žodžio bei para
ginimo pareis, ar CJevriando 
didžioji katedra bus lietuviais 
perpildyta, ar lietuviai iš tikrų
jų yra Marijos vaikai?”

Antroje vietoje norima su
daryti tiksli kongreso progra
ma - dienotvarkė turi atitikti 
minutę minutėn. Kongresui 
bus siūloma aprėžti laiką pas
kaitininkams, koreferentams, 
diskusijų , dalyviams. Jei iške
liami nauji organizaciniai pro
jektai, tebūna leidžiama vie
nam už projektą, kitam prieš 
pasisakyti, 'vengiant bereika
lingų kartojimų. Praktika pa
rodo, kad yra visai netikslu

bei.
Aplankėme ir katakombas,

kurios įrengtos po bažnyčia. solistas Stasys Liepas, baritonas,
Jos duoda gana gerą Romos r ■ •
katakombų vaizdą, iš trijų so- šv. Petro lietuvių parapijos chorai, vado 
nq bažnyčią supa senovinė ko
lonada, primenanti 15 rožan
čiaus paslapčių. Įdomus daly
kas kolonadoj — kelios dešim
tys lentelių su Tėve mūsų ir 
Sveika Marija tekstu .jvairio-

Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas
Solistes: Prudenci ja Bičkiene ir Stase Daugeliene
Sofctams akompsasos moz. AU MROOV8KAS

• Kum. a Suginta^
ros atostogoms pasibaigus, ji 
Odcagos, III., surinko 
siuntė Balto centrui 
Vasario gimnazijai išlailų^K 
80 dol. vargo mokykloms 
100 dol. saleziečių gimnazijį^ 
Italijoje.

• Kan. J. Končius, Balto 
mininkas, spalio pradžic^M 
grįžta iš ilgos kelionės po 
topą atgal į New Yorką. <?^g

• Baltas liepos - rugpiūSO 
mėnesiais išsiuntė į Europa 
tremtiniams šelpti: pinigais 
8,393.80 dbl., sviesto —
968 svarų, cukraus — 31^^^ 
svarų, drabužių ir avalinės 
6,936 sv.

ą Haveriiffl, Mass. lietuviai^ 
dalyvavo Nukryžiuotojo J6|l 
zaus seserų piknike &xscktone^ 

. Išvažiavimą specialiu autobu|| 
su organizavo kun. J. Bernatp^| 
nis ir dr. J. Žiminskis, uok&| 
katalikiškų organizacijų veO 
kėjas, ir H. Klimanskaitė. . :

• Argentinoje suorganizuok^
lietuvių prekybininkų ir ’-prą*^ 
moninkų sąjunga, jau įsirašė^ 
per 100 narių. Sąjungos vaj--| 
dybą sudaro čikštas, Eidukp^ 
nis, Sruoga, Brazdžius, Geiga^ J 
Kanapinskas, Runimas, šutj 
nys ir Survila. . - į
• Rosita W. Riliškytė, lie^f 
tuvaitė šokėja, dalyvauja Bue- į 
nos Aires Colon teatro bale-1 
te; mielai taip pat prisideda ir J 
prie lietuviškos veiklos. Kįl

• Londone, Anglijoje, lietuj 
vių namų turtas siekia l4.000^| 
anglų svarų (namai verti 10, 
000, spaustuvė — 4,000).
Britanijos lietuvių ateities už-č| 
davinių tarpe pirmas reikalas 
steigti seneliams prieglaudą,?^ 
taip pat stovyklą jaunimtiLJ 
Norima įsigyti lietuvišką far^. 

mąf Tam reikalui kuriama at-?
skira bendrovė. * B

Ateitininkų susirinkimas 
Po pamaldų bažnyčioje, rug-

dukas (Clevelando lietuvių 
pulk, 

darbo seimas — nesitenkinti ve ir dėl jos kovojo. Jis anksti lietuvio ir kiekvienos ekškursi- žukas (karių sąjungos Ra
jos tautinė pareiga. movės vardu), svečiai pulk. In-

■ Savo siekimais, pasiryži- gęlevičius, prof. Oželis, Oželie- 
H mais darbais ir tų darbų vai- ^t- Visi sugiedojo Mari- 
K siais gen. Nagiiis įsirašė į Ja» Marija” ir tautos himną. 
H naujosios Lietuvos nemiršta- Tvarka rūpinosi gen. K. Tal-
■ mąją istoriją. Jis priklauso ei- ^at ‘ Kelpša ,J. Budrys ir kt. 
R Įsi tų mūsų mirusiųjų, kurie ir Garbės sargybas sudarė buvę 
» mirę gyvens. Prisimindami ir kariai, skautės ir skautai.

K pagerbdami jo nuopelnus, mes ir likosi gen. Nagiaus že- 
afe kartu pagerbiame tai, kas mū- miškieji palaikai ilsėtis nors 

sų tautai yra šventa bei bran- svetingoje, bet svetimoje žemė
je. O jis troško, be galo troško 
sugrįžti į Lietuvą. Nebuvo to 
Viešpaties planuose. Todėl nors 
mes, gyvieji, paimkime iš ve
lionei gyvenimo tai’ kas kėlė, 
stiprino, gaivino ir kultūrino 
mūsų Lietuvą, ir tai vykdyki
me savo gyvenimu !

Clevelando lietuvių visuo- įsijungė į jaunutę Lietuvos 
mpnę aplėkė žinia, kad rugsėjo kariuomenę ir suorganizavo 
5 d., bažnyčioj pasijutęs bl<> jos sanitarinę pagalbą. Jis rū- 
gai, išgiriamas kritęs ir sušilau- pinosi Lietuvos laisvės kovų 
žęs koją. Jam buvo padaryta dalyviais ir tų kovų invali- 
operacija, ir jau galėjo kėdėje dams sudarė sąlygas pagyven- 
pasėdėti. Tačiau netikėtai gy- ti nepriklausomos _ tautos 
vybės siūlas nutruko, ir 74 džiaugsmu. Pagaliau jis su di- 

-visus nutarimus palikti rezoliu- roetus plakusi širdis —75-siais dėlių atsidėjimu rinko tautos 
rijoms, kurios būna seimo pa- sustojo.

Šv. Alfonso parapijos sodalie- 
čių sumanymu, buvo suorga
nizuota religinė kelionė į Wa- 
shington, D. C. Tos kelioriės 
tikslas — pagerbti Dievo/Moti- 
ną, laimėti Marijos metų at
laidus ir aplankyti to miesto 
svarbiausias šventoves. 162 
žmonės, pripildę keturis dide
lius autobusus, rugsėjo 19 d. 
10:30» vaL išvyko nuo šv. Al
fonso bažnyčios. Pirmas susto
jimas — Washingtone — pra
dėtoje -statytu nacionalinėje A- 
merikos katalikų šventovėje, 
pašvęstoje Nekaltojo Prasidėji
mo švč. Marijai. Šios šventoves 
išvesti dar tik pamatai ir į- 
rengta žemutinė bažnyčia 
(kripta). Jau iš šios pradžios 
matyti, kad statomas tikrai di
dingas paminklas. Čia kurį lai- 

gjprybės dokuiųentus ir juos meldėmes ir sukalbėjome * 
baigoje, kada dalyviai yra pa- Paskutiniais metais dėl savo krbye suorganizuotame maĮ(įasi> reikalingas šių šven- * 
kankamai išvargę, priimtos jos amžiaus, gyvenimo sąlygų ir ^aro roteėjuje. Ir tapo šis mu- tųjų metų atlaidams gauti. ................. . _
tampa neįgyvendinamos arba kitų įvairių priežasčių velionis zėjus tautine šventove, kur paskui tam reikalui paskirtas ^Prei£ke'_kad Dievas J4 tai ir sendraugiai — suėjo į
niekas jų nevykdo. Visuomet .viešajame ‘ lietuvių gyvenime lietuvis jieškojo dvasinės pa- vatjovas supažindino mus su lsnnko Kristaus moti- parapijos salę pusryčių, arba,
pageidautini sveikintojai, ta- nesireiškė. Teatsilankydavo tik guodos bei šilumos. Viskas čia šventovės atskiromis įžymybė- na’ . akmuo Lietuvoje vadindavome, liko gilų įspūdį juose dalj
čia h kad ir kažin kaip bebūtų į didesnes tautines šventes, mi- buvo artima ir miela lietuvio atvežtas iš Palestinos, iš Ap- agapę. Pasistiprinus išklausyta vusiems. Tikimasi, kad tie
aukštas, brangus ir mylimas nėjimus ir parengimus. Jei tek- širdžiai — ir paminklai, ir ne- aT^iankvti reiškimo vietos, štai ir Betlie- pranešimų apie vasaros moks- sisekimai pažadins dar stip
svečias, ribas jis iš anksto tu- davo kada viešai žodį pasakyti, žinomojo kareivio kapas, ir _______ a nuyy. ° e_____ , j3us koplyčia. Ji yrai kopija jejyjų ir studentų stovyklas, nį ateitinirtkijos veikimą. J
retų žinoti* tas žodis jau nuskambėdavo su kryžiai, ir bokšto varpų mu- Betliejaus.» kūtelės, kokia ji kuriose dalyvavo šios kuopos dentai šiame susirinkime
sveikinimo kalba negali tęstis tam tikra nerealumo ar nėr- ^ka jr laisvės varpo skambe- giedojo Čiurlionio ansamblis, šiandien yra pačiame Betlieju-
45 minutes, virsti paskaita. vingumo gaida. Tačiau visu sa- sys» tos kasdienines vėlia- Jautrų ir nuoširdų, tėvynės ie- P° altorium yra kopija si-

Kai kurie mūsų kongresai y- vo netrumpu gyvenimu ir visa vos pakėlimo bei nuleidimo ap- meilės įkvėptą pamokslą paša- dabrinės žvaigždes, padėtos
kė į A kraną ištremtasis kun. Betliejaus bažnyčioje ant tos 
dr. K širvaitis. Kapuose su vietos, kur gimė Išganytojas,
velioniu atsisveikino St. Barz- Tą pat reikia pasakyti apie 

pačią prakartelę ir Trijų Ka
ralių paminėjimui paskirtą al
torių. Ateiname į Alyvų dar
žo koplyčią. Jeruzolimoje • prie ■■■ w A '
Alyvų kalno yra įrengta Jė- M B lw| M *
zaus kruvinojo prakaitavimo W > Į B
grota. Tą pat pakartotą pama- • A
tėme ir čia. Toliau, sustojame 
prieš didingą Kalvarjos kalno 
koplyčią. Jos marmurinis alto
rius toks pat, kaip Jeruzolimos 
bažnyčioje. Aukščiau matyti 
šiurpi Kalvarijos kalno scena: 
Kristus ant kryžiaus, nukry
žiuoti galvažudžiai ir minia, 
Kristaus draugai ir priešai; fi-

1MIUI IMm
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Real Estate

lleln wantrd Female

Jr., kongresui. J. T. Kirk, mie
sto aukštieji pareigūnai bei lie
tuviškų draugijų atstovai ir vi-

Reikalingas vargoninkas
Amerikiečių par. lietuvis 

klebonas ieško vargonininko 
prityrusio, organizuoti ir vado
vauti chorui. Buvęs DP priim
tinas. Turės suorganizuoti CYO 
chorą, vargonuoti sekmadie
niais per dvejas skaitytas mi
šias ,reikalui esant per laido
tuves ir jungtuves, ir per me
tus paruošti kelis koncertus. 
Apmokamas butas, užtikrintas 
lengvas ir švarus darbas popie
riaus fabrike su mėn. atlygini
mu $250.00, plūs po $5 už lai
dotuves ir jungtuves (vadovy
bė išleidžia nuo darbo). Jei 
vedęs, žmona, šeimininkauda- 
ma kelias valandas klebonijoj, 
gauna mėn. $50. Parapijoj per 
300 Ošeimų, vargonai ir pianas 
geri. Vieta gera pastoviai, įsi
kurti. Rašyti: Eev. J. C. Daki- 
nevičius, St. Joseph’s Church, 
Box 36, Ferndale, Wa«h.

daugiau ar mažiau lieka priva
čia, industrine medicina.

Mr. Ford siūlė besikurian
čiai Tautinei Sveikatos Romi
ajai atkreipti daugiau dėme
sio j visuotinės sveikatingumo

* Čiurlionio ansamblis
yra pakviestas ir sutiko dai

nuoti dar šiose vietose: spalio 
.16 d. Detroite, spalio 30 ir lap-

Su ekskursantais buvo atvy
kęsjaunimas ir sendraugiai ir 
keletas ateitininkų draugų. Vi- 

^si paliko labai gerą įspūdį mū
sų Shenancloaho žmonėms. Da
bar tikima, kad ir Shenandoa- 
ho jaunimas padarys savo eks- 

tančhi ir Lietuvoje persekioja- “J"“’"'-kursiją j Philadelphiją.
v . . ..iTT__ ' ciulio. Jų sutartas giedojimasmų lietuvių reikalu. Juk mes *

Amerikos ligoninių draugi- jį padidinti, savaime supranta- 
jos suvažiavime Chicagoje kai- ma, apsunkina pačią pramonę 
bėjo Mr. Benson Ford, trasūs- ir eina nenormaliu keliu — 
tų pirmininkas Detroite esąn- 
čios Henry Ford linoniries. Jis 
yra taip pat Fordo motorų 
kompanijos viceprezidentas ir 
Lincoln - Mercury generalinis 
menedžeris. Jis kalbėjo tema' 
“Biznieriaus žvilgsnis j sveika- normas ir nustatyti gaires, ką 

turėtų tuo reikalu padaryti 
valdžia ir ką privačioji inicia
tyva, kaip tai industrija, pra
moninkai ir pan.

Tam reikalui pasiūlė gerai 
išstudijuoti visas problemas, 
surasti tinkamą personalą ir 
tada tik mėginti pakinkyti 
pramonę į bendrą tautos svei
katingumo darbą.

(Sfcelb.)

Po pietų visi apžiūrėjo apy
linkes ir aplankė tremtinio a.a. 
kun. Štamo Vasiukevičiaus ir 
kitų lietuvių kunigų kapus. 
Pasimelsta, pagiedota už visus 
lietuvius' kankinius.

Neck Steriiurn.
T j ak.

Kollsman mūsų' aikštėje, 14— 
Eintracht S.C. — Lieta. k. 
Eintracht Ovai Astoria, 21 — 
Liet a k. — Elizabėth S. C 
mūsų aikštėje, 28 — BlueStar 
— Liet. a k. Qusen Soccer 
Field. Belrose. v..

. K. Bagdono išįfcistuvės
Waterburio šeštadieninės 

mokyklos tėvų komitetas . su
ruošė puikias išleistuves buv. 
tos mokyklos vedėjui K. Bag
donui, kuris išsikelia į New 
Haveną ir ten versis laikro
džių ir brangenybių prekyba.

I išleistuves buvo susirinkęs 
gražus būrys lieutvių. Prie pui
kiai paruoštų stalų buvo pasa
kyta gražių kalbų. Malonų žodį 
tarė vietos klebonas kun. J. 
Valantiejus ir. kiti atsilankiu-. 
šieji. Pobūviui pirmininkavo 
Dr. P. Vileišis.

Paskutinį žodį turėjo K. 
Bagdonas. Jis išreiškė gilų ti
kėjimą Lietuvos prisikėlimu ir 
ragino mokytojus žiebti'tėvy
nes meilės kibirkštėlę—priau
gančiai lietuvių jaunuomenei. 
Be to, iškėlė ir projektą, kad 
milijonas Amerikos lietuvių 
turi teisę suruošti žygį į 
Jungtines Tautas Sibire vargs-

rie pirmenybių pabaigoje bus 
tikrai labai reikalingi. Aikštė, 
kur įvyks rungtynės su New 
York Ungarian^ pesfekįmna 
viršutine Myrtie linija važiuo
jant iki galutinės stoties arba 
Metropolitan autoįįįaln iki 
pat aikštės. Beje, turiu pri
minti, kad rungtynės įvyks 
punktualiai 3 vaL, gi nuo 1 
vai. žaidžia antrosios vienuoli-

JAUNOM MOTERIM DRMESIOH 
Čia gera, proga tapti legMroota ašange 

PRIPAŽINTA SLAUGIŲ MOKYKLA
Reikalaujama? amžius tarp 17 ir 30 metu; turi būti teifuafoa 4 meta 
Hlgh Scbool kursą. Mokslas, knygos, uniformos, ižlaikymaa Ir'kRoa 
Htaktoa nekainuoja priimtom studentam j rugsėjo klase. Moderato 
mokslo kambariai, dietos ir chemijos laboratorijos ir naujausia bito- 
Neteka studentam leidžiama naudotis naujam siaustu name. Rąžyti:

BOX PIK M W. MONROK, C83CAGO K BJL.

pianu prof. J. Žilevičiaus Popietinėje iškyloje už mie-
W. S. sto, kun. Jono Lukšio globoj,

Pederarijea .
j kongreso. įvykstančio spalio 

8—11 d. Carter viešbuty, Sėtu
vių spaudos atgavimo sukak? 

' ties minėjimo akademijoje pa
skaitą skaitys prof. J. Brazaitis 
iš New York ir meninę progra
mą atliks muz. Alf . Mikulskio 
vadovaujamas Čiurlionio an
samblis. Kviečiama dalyvauti 
visa lietuvių visuomenė.

Pref. J. Gravrogkas, 
buv. Kauno universiteto rekto
rius, ALRKF kongrese kalbės 
ape katalikų akciją.

Išk&ningas spaudos mėnesio
atidarymas Clevelande į- 

vyks penktadienį, spalio 1 čL, 
7:30 vaL vak. WDOK radijo 
stoties didžiojoje studijoje 
1515 Euclid Avė. Rengia Ben
druomenės apylinkės valdybos 
iniciatyva sudaryta ' lietuvių 
spaudos atgavimo sukakties 
minėjimo komisija ir Lietuvių 
Radijo Klubas. Be oficialios da
lies, meninę programą atliks 
solistės J. Krišfolaitytė -Dau- 

• gelienė bei Aid. Stempužienė 
; ir muz. Alf. Mikulskio vado

vaujamas Čiurlionio ansamb-

Ateitininkų ekskursija
Rugsėjo 12’ d. iš ryto Phila- 

delphijos ateitininkai buvo už
plūdę Shenandoah, Pa.' Graži 
jų grupė — virš 40 — aplan
kė tą seniai lietuvių apgyven
tą miestelį. §v. Jurgio parapijos 
bažnyčioje dalyvavo šv. Mišių 
aukoje, karštai melsdamiesi už 
kenčiančius lietuvius ir visus 
katalikus, nes tai buvo buvo 
maldos oktava už katalikus už 
geležinės uždangos. Mišių me- 
tu didingai ir labai jausmingai 
giedojo Lietuvos operos solistė 
Juzė Augaitytė. Jai pritarė ir 
galingas parapijos choras, vad. 
vargonininko ir solisto J. Ma-

visi labai smagiai praleido ke
lias valandas sportuodami, 
plaukiodami laiveliais, skaniai 
užkandžiaudami. Kun. J. Luk
šiui ekskursantai padėkojo su
giedodami Ilgiausių metų. Ek
skursantai didžiai dėkingi vi
siems, kurie padėjo ekskursi
ją sėkmingai. pravesti, o ypač 
šeimininkėms už vaišes.

ĮgįjjMĮMĖ taraavų V, Paliulis, B. 
^ftHfraiiricas, A. Petrauskas, J. 
ghftdys, A Pahulis, moksleivė 
^ihemaitai^ytė. - ~ ~

Piknikui davė daugiau jau- 
kūmo ir tai; kad skyriaus 

|; pinu. Antanas Paliulis “fundi- 
L jo” draugams cigarus, nes 
~ U kaip tik tą dieną jo žmona pa- 

dovanojo dukrelę — Danguo-’ 
lę. Laimingam tėvui draugai 

^ 'finkėjo, kad dukterį išaugintų, 
kuri vieną dieną galėtų pava- 
duoti tėvą Krikščionių Demo- 
kratų veikloje.

N. P. Meškėnas

nas ir prezi- 
_ 2) Bendruo- 

fe namų fondo steigimas, 
irinuidas JAV Lietuvių 
ituouienės Tarybos rinki- 
4) aų^&ikės organų rin- 

kyrių vai- kimų taisyklės, 5) einamieji 
peiktų reŠEtūsS,^6) stširuddmo.užda- 

šomi pra- rymas. Susirinkime kviečiami 
Aukojimo dalyvauti visi Clevalando ir a- 
ir būtinas, pyHnkių lietuviai. Bus priima- 
plafiau ir- mi tautinio’ solidarumo įna-

iškilmingas sudeginimas įvyks bus didžios naudos ir tėvynei, 
spalio-2, šeštadienį, 269-273 Jis apdovanojo svečius savo

Choras grabai veflda
Parapijos choras, kurs jau 

suspėjo netolimoj praeityje at
sižymėti koncertais, dabar vis Savo kalboje Mr. Ford pa- 
dar toliau žengia bažnytinėje brėžė, kad tautos svdkatingu- 
ir.uzikoj, ypač gražiai giedoda- mas turi daugiau rūpėti pačiai 
mas pamaldose. Jų jaunas ir valstybei, o ne vien tik pramo- 
energingas vargonininkas, pats ninkams bei dabartinei darb- 
būdamas geras muzikas, sotis- davių iniciatyvai ir privačioms 
tas Juliui Mačiulis, yra pasi- draugijoms. Didėjantis reika- 
šventęs chorvedys. Garbė pa- lavfanaa iš pramonės pats pa
rapijai turėti tokį gerą chorą dengti vis augančias sumas 
ir jo vadovą. X. svetirathtgumtt W&ytMrnet

Arte užeik j
WALLS and MATtEBA 

ižsas s*, matra — wa sau

LIETUVIŲ SPECIALISTU 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE

Atliekami visi coflisina, dažymo ir mech. taisymo darbai.
Darbas atliekamas pigiai ir'.sąžiningai.

S37 <UtAND STREET
BROOMUTN. N. Y.

Su 30 metu patirtimi atffla nau
jus darbus, perdirbs ar pataisys 
priefidurius, falines ir rūsy įrengi 
kambarius; plytom apdto, ce
mentą Ir pamatus sutvirtins; pa
kels ir išlygins namus, garažo 
duris pataisys. Ntmskamai ae- 
■fcotataoja. Darbas garaariMtas, 
darbininkai apdrausti unijos.

Tet CApttai 
M Batinsld

Bendruomenės apylinkės Visi, kas nori suteikti Dar
iai ir kim 1 iraralhK moJi savaitė bus lietuviškai, o susirinkimas šaukiamas spa- bininkui žinių, prašomi pas- 

Kiea kur. j. taranus antn)ji Latfciama lio 3 d. 11:30 vai. lietuvių sa- kambinti tel. HE 2-0196.
daug lankytojų Marijos metų lęje. Darbų tvarkoje: 1) susi- StP
prbga. Juk tai parapijos di- 
džiausią šventė. |

Rugsėjo 12 d. širdies liga 
savo namuose mirė Lietuvos 
kariuomenės majoras Bronius 
Bartkūnas. Velionis buvo gi
męs 1898 m. Kaune. Mokėsi 

5 Rusijoj (Tūloj). Grįžęs į Lietu
vą, savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę, vakarais taip pat 
mokėsi ir baigė gimnaziją, iš
ėjo augštesniuošius technikos 
kursus ir vėliau juose buvo 
lektoriam. Iš Lietuvos pasi
traukė 1944 m. liepos 6 d., į 
Ameriką atvyko 1947 m. lie
pos 8 d. Kalvarijos kapuose 
palaidotas rugsėjo 15 d.

Alfredas Yatska,
Clevelando vyčių veikėjas, 

susituokė su žinomos Clevelan- 
' do lietuvių moterų veikėjos M. 
Cicėnienės giminaite.

Atsiliepdami
į Los Angeles lietuvių vi

suomenės komiteto atsišauki
mą. prof. Mykolui Biržiškai su
šelpti, Clevelando lietuviai stu
dentai savo susirinkime nutarė 
imtis iniciatyyos aukoms rink-

Bendruomenės apylinkės 
valdyba

buvo toks didingas ir mielas. Minios, rugsėjo 18 d. įvykusiameturime tokią pat teisę .su Afri- , oiamgas ir mieias, misijos r t d ir . ž p j b t
tas negrais, kurie pajėgė su- ^.P^lo Uetu^u Jurg.0 parap^ wlkefrBam 14 d - svarstė Torius “
ruoStprotesto notas dėl ju dvas.oje.r pajuto kaip gra- nuajos praadeda rugsėjo d. mZkėsreifata
persekiojimo, nore, tų tautelių aoje hetuvių katedroje. Misijas veda misionierius T py 68
dycės 100,000 — 300,000 žmo- Užkandžių metu ekskursan- Gabrielis. pasijonistas. Pir- 
nių.

Visi palinkėjo išvykstančia- pasikeitė gražiomis kalbomis, 
jam gerai įsikurti ir sėkmingai Prof. A. Salys ekskursantų 
darbuotis naujoj profesijoj. vardu pasveikino šeimininką 

Vienas iš dalyvių ir pasidžiaugė jo-didžiais dar- 
------- bais lietuviškumui, o atsakyda

mas kleb. kun. J. Karalius pa
sveikino ateitininkus, palinkė- 

Skoloą, gaisras damas ir toliau dirbti su
Laisvės salės paskolų lakštų Kristumi ir Bažnyčia, iš ko

y?.- ***>fflve! Ant a^. gen. VI. Nagiaus

Uetevią B.' K. • kapo Bendruomenės valdyba 
rugsėjo 18 d. posėdy paskyrė 
10 dol. auką Lietuvos laisvės 
kovų invalidams.

Mirė Br. Bartkūnas

ASSUMPT1ON PARAPIJOJ 
(tik 6 tikę)

3 kambarių ptytMai Ramai 
Po visais rūsys, orinis afictom 
šildymas, beržinės durys ir kabi
netai, plastinės gumos rienos, fce-. 
paminės tile grindys vonioje, rū
bams spintos. .

FMJL statyti te fltoteMI 
{mokėti tereOda t&

parefig '’s
Metinis parag'.jos bazaras 

praėjo labai sėkmingai. Para
pija didžiai dėkinga visiems 
visiems aukotojams ir darbi
ninkams, kurie taip uoliai dir
bo, kad parengimas pasisektų.

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
HIR ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambariu* 
ir patarnaujanti visokios apdraudos (insuranrel reikaluos 
— greitai ir gerai

J. P. MACKUIJS
REAL ESTATE A INSURANCE

WoMBmvra Zl, N. Y.
TeL Vlrginla 7-1896

suomene.
Kleb. kun. M. Kemėšis at

kalbės invokaci ją, banketui 
vadovaus Al. Vaičiulevičius, 
muzika — Fr. Soraka. Choris
tai Miss C. Bowen, D. Petru- 
čionis ir D. gvenčiūnas *išnil- 
dys dainų programą. lydimi

Veria A- B'.pMRj '
Futbole pirmenybės jau pra

sidėjo. jį. nekantriai.... laukė 
sporto klubo vienuolikės išd-r 
dikai,. gi dar nekantriau jų lau
kė užsispyrėliai žiūrovai, ku
rie jau p-nkti metai lydi mūsų 
vienuolikę per New Yorko, 
Nęw Jersey'sporto aikštes ir 
triumfuoja mūsiškių laimėji
mais arba keikia sugadintą 
laisvalaikį, lietuviams pralai
mėjus.

Štai ir praėjusio sekmadie
nio rungtynėms - pasibaigus, 
atsirado taip įsikarščiavusių 
žiūrovų, kurie pasižadėjo dau
giau į rungtynes nebeeiti, ta
čiau nepraėjus nei parai, jau, 
šiandien telefcmu klausia, su 
kuo bus rungtynės kitą sekma
dienį. . ’

Rungtynėse prieš oberlygos 
naujoką Minervą lietuvių spor
to klubo spalvas (o jos labai 
išblukusios) gynė: ' O’Brien; 
Milleris - Jančevskis; Jokūbai
tis - Arens •- Jėgeris; Kalašin- 
skas - Wells - Freimanis-Bau- 
las - Gražys. Jie įrodė gau
siems lietuvių .žiūrovams, kad 
moka žaisti, tik nemoka kovo
ti. Jiems reikėjo nors truputį 
pasimokyti iš Minervos, kurios 
vyrai aikštėje kovojo kaip liū
tai ir išsikovojo užtarnautą 
3-2 pergalę.
Naujasis vartininkas O’Brien 

buvo per daug apkrautas dar
bu ir jo kaltinti dėl pralaimė
jimo būtų neteisinga. Tiesa, 

pirmą įvartį jis įsileido (turė
jo aukštą kamuolį kumščiuo
ti), tačiau kiti įvarčiai buvo 
tikrai nelaikomi. Dar prie jo 
gero pasirodymu prisidėjo -ir 
du vienuolikos metrų baudų 
likvidavimai. Abu gynikai, Mi
leris ir Jančevskis, savęs nepa
teisino: buvo žemiau savo ly
gio. Saugų trejetas dirbo be 
jokio ryšio su. puolikais. Gal 
tik Arens, kuris daugiausia 
baudos aikštėje vyravo, buvo 
už kitus pranašesnis.

Pirmą kėlinį netikėtai gerai 
sužaidė puolimas, tačiau jų pa
siekti du įvarčiai buvo per 
menkas kapitalas išsikovoti 
pergalę. Kalašinsko puikus 
•prasiveržimas ir, padavimas 
Frčimaniui ,pastarojo buvo pa
verstas įvarčiu. Vėl to paties 
Kalašinsko ir Freimamo pasi
gėrėtinas derinys Gražio buvo 
nelaikomai išnaudotas antru į-1 
varčių.

Pasekme 2-1 baigėsi pirmas 
kėlinys, o su juo ir lietuvių 
vienuolikės viltys pasiekti 
daugiau įvarčių, nes arttrame 
kėliny daugiausiai buvo žai
džiama mūsų aikštės pusėje 
ir tik dėl vartininko rūpesčio 
tepralaimėjom 3-2.
,Ta pačia pasekme >(3-2) ir 
antroji vienuolikė suklupo prieš 
Minerva II. įvarčius įkirto 
Grasis ir V. Kligys.

Šį sekmadienį abi mūA| 
vienuolikės susitinka su šiais 
metais žymiai sustiprėjusiais 
New York Ungarians, kurių 
eilėse žaidžia ir buvęs mūsų 
vartininkas Vitols.

Čia pridedu šib rato rungty
nių tvarkaraštį.

Rugsėjb mėn. 28 d. Lietuvių 
s.fc — New York Ungarians 
mūsų aikštėje. ' ;

Spalių mėn. 3 d. Hoboken— 
Liet. s. k. Schuetzen Park. 
New Jersey. 10 — Liet s. k. 
—- Newark S.C. mūsų aikštė
je, 17 — German Ungarians—

Vetiūa mokykla ir darželiai
. Mokslas mokykloje prasidė

jo savu laiku su geru skaičiu
mi mokinių. Vaikų darželis 
veikia dviem sekcijom — ry
tais ir po piet, nes čia atsirado 

. ___  . net 64 norintieji lankyti vaikų
Sėcond St. auditorijoj. Į iškil- parašyta ir išleista knygute a- ^aržej| 
mes pakviesti. parapijos kuni- pie jaunuomenės auklėjimą ir 
gai, atstovas H. A.. Williams parapijas istorijos knyga. Šei- 

mminkui padėkota už taip rū
pestinga svečių priėmimą ir 
globą. Visi sugiedojo Ilgiausių 
metų.

TeL EV. 8-9794

M. aid L AUTO COLLISION WORKS

PARDUODAM NAMUS

League metai
Šiemet čia prasidėjo jaunų 

berniukų beisbolo kanandų 
žaidimai. Tos lygos pirmininku 
h* uoliu organizatorium buvo 

kun. Jonas Lukšys. Pirmo* 
sezono žaidimai pasibaigė sėk
mingai. Visi žaidikai buvd nu
vežti į Wiliiamport, kur įvyko 
galutinės rungtynės visų jau
nųjų. Newyorkiečiai laimėjo 
prieš kaliforniečius. E tokių ........
žaidimų išauga ir garsieji base- u-J>u prH tęv«, kurie nuautai wro vaBnu.

bolininkai. Taif :a*-a, kad at
siras ir r -tu ių kr-rie pasieks 
net didžl.Ja lyi,-?.



LUNDRY

JUUA A. TSZEHAK
2 W*shington St., 

Yonkers, N. Y.

Anglares 1:0.
Courte 1:0.

PASTININKO “STAMPA8* I SKRUOSTĄ. FostaMteris A.E. 8w 
merfiaM bočtuojo, dukterį, kuri ’CT'sBhhįĮtonr laimėjo regatos 
kakly tu ir prezidento dovaną. -

Skaitykite ir platinkite **&. 
Pnaeffltaas Varpeli

“DISBBO” DENGIA STOGUS
Garantuotas darbas, pigiausiom ga

limom ratom, mokama darbą paten
kinamai užbaigus. Išimtinai Barrett

RAŠMENŲ PARDUOTUV®
su fontanu ir užkandine parduoda

ma pigiausiomis sąlygomis. Dėl ligos 
turi likvįdtati. pašyti —
Box S14, II W. 42, NYC.

•Aukščiausias” darbas 
pigiausia kaina” 

IN 7-4434

LAKE TRUESDALE— S®. Salem.
Prie ežero parduodama žemės skly
pas, priekis 100' pločio, toliau 250, 
nuo NYC 48 myl., vieta privati rezi
dencinė. Kaina $60 už priekio pd.

AS 4-5341, savaitės dienoms, 
7-8 PJW. Kreiptis betarpiai.

PAKEITIMAI PASTOGIŲ, 
priestatu, staliaus ir tinko darbai ge
rai atliekami nuostatų netikslumai

CHEVROLET SUNKVEŽIMIS
1952 m. 1% ton. parduodamas 

už $1500. Neša pajamų, pareikalavi
mai vežti. Rašyk:

Box 814, Rm 834
11 W. 42 NYC

siūloma pirkti 
PASTATAS. ĮRENGIMAI. 

Gera proga.
GL 2-2848, prieš 1^4 PJK.

KAINOS VERČIA PIRKTI
kombinuotu vėjo ir Tėtelio alumi- 

niaus langų ir durą,Jalousie langu 
ir durų krautuvę. Krautuvė pagrin
dinėj biznio gatvėj Queens. Partneris 
pasitraukia, aš kitur interešuojuosi. 
Pradžiai $1.000 pakanka. Skambinti 
rytais —

vairavimo mokyklą iir dovanų 
parduotuvę.
TR 4-1212 
MO 4-7442

T90BMEAL AND 
WATERPLUG

Stop water and dampness in Cellars 
and BuildingA 
Free Uterature.

DE P ALMA CONCRETE CO.
257 Simonson Avė. Staten Island 3, 

GI 2-9607 N. Y.

LIMESTONE 
pristato

H. T. PETRILLO CO.
610 So. Fulton Avė.

Mount Vernon, N. Y.’ 
MO 8-8541

NEL A UK 
žiema jau Leisk mums dabar 
pataisyti jūsų stogus. Atliekame ir 
skardos darbus. z

moving-hau^ng
Nothing Too Sčnall

24 Hr Service Law Kates
• CallTW8-8m

TOHACK, 
CANCSL OB CHANGE 

. TOttAB ' .

TV TAISYMAS 
ligi 10 P. M.

$3D0 plūs atskirai dalys
GE 8-7434

ODOS GAMINIUS 
Rankinukus - Mokasinus - Ap
lankus - Diržus ir kitus' dirbinius.

FUNERAL ( HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mtas.
D. A, Zaletikaa, F. E, Zsletakas 

Griftoriaiir Batatnufojal 
.Pataraavfanaa Mena ir naktį. 
KoptyDa fermentas dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-4815 

SOnfli Boston 8-M4

BARASEVIČIUS ir SCNUS 
FCNEBAL HOME 

254 W. Broachvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEMČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

~TeLSOuth Boston $-2590

Midtovm - Two Vans 
Prietakai ir apskaičiavimas. 

Tori Mt parduota. 
■btakpeTPJK AB 8-7155

tened— 3 Offjces 
Reaspnable 
MO $-8430

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

LaHotuvią Direktorius 
84-02 JAMAICA AVB.

(pyle Forest Parkvvay'Station) 
Woodhaven, N, Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias nemokamai visom 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

LAUNDKIES (2) AUTOMATIC 
MODERN — Fully eąuipped, Ėst. 
more than 5 years. Wur sėd se- 
perately. Principais only.
1748 East Tremont Avė. Bx, N.Y. 

21*4 Startas Avė. Bx, N.Y.
TA 2-5428

LAIDOJIMO IŠTAIGA 
108 Yonkers Avė., Yonkers

Šaukis dieną ir-naktį 
YO 3-4734

Užjaučiantis ir malonus 
patarnavimas.

GROŽIO SALONAS 
parduodamas Flushinge. Puiki proga, 

prie Kissena Blvd, 
aplink apartamentai. 

AS 8-7172, * po 5 PJbL

JOHN ESPOSITO 
MEMOBIALS 

Oppoažte St Charles Cemetary 
WeHwood Avė, Ptnelavm, L. L 

Factory and Showyard 
58-2* Brown PI, Maspeth, I* L 

NEwtawn 9-1220 
FArminfcdale 2-2921

—■ j Ji - -. 1 j ■ ■ !>. ..• j .

SALDAINIU KRAUTUVE 
. DĮ UŽKANDINE

parduodama. Geros pajamos, pigi 
nuoma. išnuomota 3 metam, netoli 
mokykla ir bažnyčia. Parduodama 
su nuostatais. r '

HA

Lietuva - Prancūzija 5^-2^, 
1936 Muencheno olimpiadoje. 
Mikėnas - Betbeder 0:1, Vista- 
neckis - Jung 14-%, Vaitonis- 
Rbmetti 1:0, Lutckis-Gotti 1:0, 
Abraiųavičius - Panel 1:0, Ar
lauskas - Bary 10:1, Skėma- 

Tautvaišas-

TeL ŠĮtagg 2-5043 į

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FUS1BAL HOMB

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Gtaborius - Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N.’ Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R ABORIU S 

balsamuotojas;
231 Beaford Avė,
Brooklyn, N. Y

MarshaH 4^ — AH Star 4-^ 
New Yorko 1954 m. Met. 

Chess Laegue B Division lai
mėtojas MarshaH klubas sužai
dė lygiom su AH-Star kopian- 
da ,sudaryta iš kitų komandų 
pajėgesnių žaidikų. Lietuvių 
komandą atstovavo E. Stak- 
nys. Pažymėtina, kad All-Star 
komandai gręsė pralošimas, 
tačiau Staknys išgelbėjo padėtį 
savo laimėjimu užbaigiančio! 
partijoj, rezultatui dar esant 
3^ž-4^ All-Star nenaudai. Lie
tuvis žaidikas ixž tai buvo All- 
Star kapitono entuziastiškai 
pasveikintas. Paskiri rezulta
tai: N. Bakos 0 — R Klug-

DĖPOSITS MADĘ ON OR BEFORE OCTOBER 15
FROM OCTBER 1, 1954 ktų tik $LOO. 100 pirmųjų ufea- 

kiuifa gaus nemokamai staigme
nos dovaną.

MOLES CBAFT. 
3224 KFMi Avė,

New Ymrfc 48, N. Y.

KISMAfi - PASTOGES ĮRENGIAMI
ROciai išvalonū. išpakavimai ir ki

tos atmatos išvežamos, visokie pra- 
ritenktaai su rctiudaujamals nuosta
tais pašaunami.

CONATY tad JONĖS
HY 8-8183

GARIMU IR RAŠMENŲ 
PARDUOTUVE

siūloma pirkti. Savininkas išsikelia.
Skambink po 6 P. M.

TA 2-4247 .

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių h* kitų ligų gydytojas 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 1*2 ir 4-0 

Mokslus baigęs Europoje
128 E- 86th STREET NEW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams Ir motetas.

MfiSA - PAUKŠTIENA 
MEDŽIOTA MĖSA 

RICHMOND HOTEL SUPPLY 
1588 Ctotleton Avė, P. R. 

d 2-8448
Prašyk Joe arba Mike GI 2-8488

GLENDALE — LIBERTY PARK
1 family detached, 6 rooms. Fi- 

nished attic. Oil heat, Garage. 
Private drive. Large rooms. Many 
extras.

"TARNAUJA NUO 1885"
Ptaas patarnawta*s 'pervežant ir 

vežama tnrakfata aH>a. savom- prie- 
motasn. Galim* ialktasl pasidėti, kol 
jūsų namai bus Įrengti paįi 
RidhnMsd Starage Was<taouse -and 
■ Van Ce. AMfed Vta f teta tae. 
<H2-81Ml Klatak Mr. HHL

Dažymas ir dekoravimas 
FRANK J. MeCANN

Dažymo ir dekoravimo 
kontraktorius

115-13 Uita Avė, Osone Perk, N.
VI 3-5244

ŠAUK GL. 2-0322 
greitam, maloniam, sėkmingam 

TV PATAISYMUI

Sterner&LeBIanc 
245 Jewett Avė. 

PORT RICHMOND, S. L

ATHC8, CELLAB CLEANING
Rubbish Removal, Light Moving 
r Freight. Contract.

MARTINO

CEMENTO, VANDENS 
IZCMJACIJA

ir ilgalaikis dažynias atliekamas. 
Darbas aprūpintas leidimu ir ap
draustas.

MA 4-5434

And R^airing
LONG ESTABLISHED - 
GOOD TĘRMS — $10,000 

CH 3-6343

—PARDUODAMA—
LAUNDRETTE —Biznis eina ge

rai, aplinkumoj statomi dideli namai; 
15 mašinų, 2 džiovyklos, 1 dėmėm iš
imti. Nuoma nebrangi.

YO 4-8854

Visokį ir viri 
NAMU TAISYMO DARBAI 

atliekami Patarnavimams šaukite 
Gydė prieš 6 P. M.

CE 4-1451 PY 4-7437

f - f

S4VINGSBANK
135 BROA1>WAY « BEDrORD AVĖ. 

539*Eastern Parinray at Noatrnnd Avemse 
. Your Dqpoeitt In Thls Bank Are Fully Itaurad 

Up to noooo.
Member Faderal Dtposit Ineurance CorponMan

femntiniam Maitasttaae, atidaras net 
ilgi vėlumos, geros pajamos, ilgalaikė 
nuoma, 30% maftfo tsoj pardiįaiiĮjTns 

arba paims partneris.
BE 3-8814, po 1 PJL.

Klausk PETER ar TONE

’ Bostono lietuviai šachmati- 
SAfMiUl ATAI ninkai renkasi palošti kas ant- 

radienį nuo 7;30 v v į so.
< Veda K Merks tmo Liet PiL klubą.

CONEY ISLAND W. 28 St. 3 Family 
Brick-Oil. Near Park, Beach, Shop- 
ping, Schools. Good income Irom 
Basement, Decontroled 5’/4 Room Apt 
& 6% Room Apt. for Buyer. Princi
pais only.

ES 6-9211

LATEST QUARTERLY 
INTEREST — DIVIDEND 

(OCTOBER 1, 1954)

2^4% Per Year

BEIEMORE - CAPE COD
paplukdamas 4 kambarių namas, sie- 
nds plastika dengtos, įrengtos rūsys 

ir priešduris; didelis kampas.
Kaina $16.500. 
SUnset 5-4124

GENERAL CONTRACTOR 
MASON & CARPENTRY 

Ali Violations 
Removed

D. S. TDfO — 
MA 2-2793

CttOCEKY SHOP
Low Rent — Good Income 

Long Established 
WESTCHESTER

MO 8-3334

NAMU DARBCiINK*
kuri kartu gyventų, turi mėgti vai
kus. Modernūs įrengimai.

GR 7-9225 ’
LO 6-8732

f TeL APplegate 70349

I TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
i BANGA
i 340 B(DGEWOOD AVĖ. BBOOKUK, N. T.

I Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radMt 
| stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
i Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Masęeth, Woodhaven, 
| Richmond Kili, Ozone Park, Eorest Hffl, Jamaica.

IMTOM MBeKMMB pHųHnMM prlptfflltO
RCA bstitate. Bev Tokeu

Oueens, L. L
DAŽU, SIENOM POPIERIŲ KRAU
TUVE siūloma. Dažymo sutartys sie
kia $33,000, aukojantis nuleidžiama 
$8,900. Sutinkama ratomis. Biznio 
kaina su 6 kanu, gyvenamu namu 
virš karutuvės $24,000. Bus atsižvelg- 
ta j nuomą.

244-14 Heffis Avė, HolUs, L. L

Dr. Platz, Conn. taip pat €:1, 
3. H. Daly 5’/2. K . Merkis šio
se pirmenybėse atsidūrė kitam 
gale, tesurinkęs*l^ taško, 
nors savo kredite turi laimėji- 
mą prieš nugalėtoją B. Siff, 
kurį Merkis įveikė šių metų 
Mass. p-bėse. TARNAITC

mokanti angliškai, mylinti vaikus ir 
sutinkanti šeimoje gyventi. Modernūs 
įrengimai, geras atlyginimas. Skam
binti tik tarp 11 ir 5 vai.

FR 4-4448

Pasaulio p-bės Olandijoje 
artėja prie galo. Jugoslavija 
buvo įšokusi pirmauti po ly
giųjų su Sovietų Rusija 2'2 ir 
launėjimo prieš Izraelį 3:1 
(Izraelis taip pat sulošė 2:2 su 
Sovietais), tačiau Sovietų Ru
sijai pavyko atsistoti priešaky 
kitų. Rusija turi 18 tš., 'Argen
tina 162/2, Jugoslavija 15’/į, 
Čekoslovakija ir Olandija po 
14, V. Vokietija 12, Vengrija 
ir. Izraelis povll^.

Austrija ir Kanada vyrauja 
paguodos rate, kuriame daly
vauja 14 valstybių. Iki 6 rato 
abi valstybės turėjo po lygiai 
taškų, dabar * padėtis tokia: 
Austrija 1812*, Kaiiada 18,
Šveicarija 16, Danija 15 >4, . _ _ ,
tv_ - •• -lAiz • ... xsa„ minsky 1 — E. T. McCormicKft^CaMn) 0, R. Vogri 0- 

skelbJ. kad Vaitonis laimėj ?■ AK'D^eSSer 
lemiam, tašką iš Norda, Ita- į"» .“u
Uja: Kanada laimėjo santykiu <Br00?*n’ L

Fleischman 1 — D. Gladstone
Toronto “Vytis” laimėjo J?’ ^į°neT * 7"

sporto žaidynių metu prieš De- L
trpito lietuvius santykiu 5:1 ir e '" 
gavd vienkartinę dovaną, skir- lyn^ C* '
tą B. Sergaučio ir A. Garbe- į Ke^a?y v <W«t^esteį-

Bronx) 0, S. Fonaroff 0 — E.
New Engbnd p-bes laimėjo (LW*w*»iMi) 1.

Bostono meisteris B. Siff 6:1, Daroma U-gos pava- 
dinkne pakeisti žodi “B Divi- 
sion” kitu, nes dažnai klaidin
gai manoma, kad tai reiškia B



imtieji)

NERVAI
Po vaidinimo

tNMMMMM

Tėv. L. Andriekns, OFM, 
rugsėjo 25 kalbės Balfo va

jaus reikalu J. Stuko radijo 
programos valandėlėj 4:30 p.p.

Balte 10-čhri minėti ir va
jaus komiteto valdybos posėdis 
šaukiamas rugsėjo 24 . Balfo 
patalpose 7:30 vak.

Jeigu tamsta taftai pirkti arta nuomoti-randavoti kokio nors biz
nio pramonės ir neturi pinigą, arta negali gauti it banko dėl kokia 
non trūkumų, 'kreipkitža pas mua. Mes pagetbathn visokiais bėdai* 
įsigyti be pinigų lengvomis sąlygomis btenlus ir tfahnokėjimals. Da
bar mes turime BAR IR RESTAURANT pardavimui ar itnoonm- 
vimul.be Jokių pinigų metano: pats btanis apsimoka. Ir daugiau pa
našių progų ir kitų btmtų turime.

Rožančiaus dr-jos
metinėje šventėje Mišios bus 

9 vai. su bendra Komunija ir 
po jų salėj užkandžiai spalio 
3 d. Mėnesinis draugijos su
sirinkimas šaukiamas rūgs. 27 
d. vakare.

Drabužių vajus
Kaip kitais metais, taip ir 

šiais mūsų parapijoje rudens 
drabužių vajus Baltui prasidės 
spalio mėnesį ir tęsis visą mė
nesį. Nemaža drabužių suren
kama iš kitataučių.

Lietuvių Radio Draugijos Programos

Parapijos atlaidai
Musų parapijos Globėjo šv. 

Mykolo šventė šiais metais iš
puola trečiadieni — rugsėjo 
29 d. Baimingi mišparai bus 
iš vakaro antradienį 7:30 vai.

Stankūno. Kcmcertas transliuo
jamas per. radiją. Pertraukos 
metu radijo stotis padarys pa- 
sikalbėjimą su Juozu Boley- 
Bolevičiumi, kuris paryškins 

minėjimo turinį ir prasmę, 
įėjimas nemokamas.

Vytautas Beleckas,
Winter Garden Tavem sa

vininkas, praneša, kad jo sve
tainėje prasideda penktadienių 
vakarų šakiai nup spalio 1 d. 
Šokių pradžia 9:30 v.v.

sueiga įvyksta sekmadienį pas pas mus 
rūgs. 26 d. 12:30 v: ApreSki- mątadturij 
mo par .salėje. Buš renkama 
nauja dr-vės valdyba.

Už Agnės Stančtenės vėlę,
antrosios metinės Mišios, 

užprašytos jos vyro, bus laiko
mos rūgs. 25 d. 7 vai. r. pran
ciškonų koplyčioje, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y.

Ruošiasi koncertui
Spalio 3 d., 3 vai. p.p. John 

Hancock salėje, 180 Berkeley 
St, įvyks visų Bostono arki
vyskupijoje gyvenančių' lietu
vių rengiamas koncertas pa
gerbti Bostono arkivyskupo R. 
J. Cushing ir surinktomis au
komis iš koncerto paremti lab
daros darbą.

Koncertui surengti komite
tą sudaro: prel. Pr. Juras, 
kun. Pr. Virmauskis, kun. J. 
žuromskis, kun. A. Kontautas, 
V. Gorski, R. šataitė, J. Gri
galius, F. Grendelytė, Dr. P. 
Jakimavičius, K. Nemaksienė, 
A. Juškevičienė, K. ir A. Šid
lauskai, Kar. Namaksiene, A.

STUDiO «f VOCAL ART Ctasses start Sept. 20 
Comptete Training for Singars.- Voice Devetopement, 
Opera Worfcshon- dundi Music, dassie & Modern

ŠV. STANISLOVO PARAPIJOS SALEJE
(Driggs Avė. ir Nevefl St. kampas) Grecnpoat, L. I.)

Rugsėjo 19 d. parapijos sa
lėse įvyko metinis Apreiškimo 
par. piknikas. Nors oras dėl 
lietaus ir didelės drėgmės ne- 
buvo palankus piknikauti, ta? 
Sau suėjo nemaža parapijie
čių ir svečių pasilinksminti, 
pasišokti, savųjų tarpe paben
drautu Pikniko metu išrinkta 
parapijos “karališka šeima” 
karalius — Jonas Grušauskas, 
karalienė —Izabelė Amaitie- 
nė, karalaitis — Jonas Sinkevi
čius ir karalaitė Ona Montuo
ti. “Karališkai šeimai” įteikta 
dovana parapijos vardu. Pik
nike matėsi svečių kunigų iš 
Brooklyno ir iš Kanados kun. 
Sabas.

W A IT K U S 
FDNEBAL HOME 

197 Webster Avesue 
Cambridge, Mas*. 

PRANAS WAfTKU8 
Laidotuvių direktorius Ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Repertoire; Marieti Comedy.
Theory, Sight Readlng, Plano. New Talentą Auditloned allSept.
Lithuanian spoken. Inųuire: 490 West End Avė. (Corn. 83 St.).

New York 24, N. Y. TR 3-4230.
Graduate studento placed through Artist’s Representative
MAUDA STOTE.

kurie dar vis neprisirengia sa
vo vaikų leisti į šią grynai lie
tuvišką mokyklą ir kuri priei
nama visiems šio didmiesčio 
lietuviams vaikams. Tačiau 
gera, kad šios mokyklos vaid
menį lietuvybės išlaikyme į- 
vertina didelis daugumas lie
tuvių tėvų ir siunčia į ją sa
vo vaikus. A. BENDORIUS

Prie įėjimo
1.25 dol.

Vyčiai veikia
Po Lietuvos vyrių metinio 

seimo, kuris įvyko rugpiūčio 
mėn. pabaigoje Pittsburge ir 
kuriame dalyvavo atstovai iš

IŠNUOMOJAMAS vienam ar 
dviem asmenim kambarys su 
baldais, televizija ir visais pa
togumais. Kreiptis: Mrs.) Eva 
Dome, 414 So. 5th St, Brook
lyn, N. Y. <4 aukšte dešinios 

.. - durys).
Musų parajj.jos vyrai uoliai 

kleboniją. , ruošiasi dalyvauti šv. Vardo ——m—i—w—■—

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys su baldais vienam 
ar dviem dirbantiems žmo
nėms, netoliBoyd Avė. stoties. 
Prieinama kaina, galima nau
dotis virtuve. Kreiptis:

VI. 5-9166, Lubovicki

bridge ir Bostono kolonija* že
miausiomis kainomis. KAino* to* 
pačio* ir | kita* miestu*.

Reftale faafctte: TeL T* 6-C4S4

tėvams pagerbti rūgs. 23 
suruošė vakarėlį. Jie susirinki
mus daro ketvirtadienib vaka- 
rais,Kat Jūsų kadetai renka
si antradieniais.

liet vyčių vietini kuopa 
ruošia šokius šį šeštadienio 

vakarą, par. salėj, Laukiama 
vyčių iš visos apylinkės.

Parapinio baaaro šiemet ne
bus. Jo vietoj bažnyčioje bus 
daroma visuotinė rinkliava.

Kanos konferencijos perio
diškai laikomos mūsų par. sa- 
ėje. Jas veda vyskupijos pas

kirti vadovai.

Mirė rūgs. . 19 Jonas Gudiš
kis ir palaidotas rūgs. 22; rūgs. 
16 palaidota Ona Radzevičiū- 
tė-Nowak.

Kum. K. Matulaitis lankėsi 
Maspethe; j^tąrėsi su kurijos 
pareigūnais dėl arkiv. J. Matu-

Operetūs choro pobūvyje
praėjusį penktadenį pagerb

tas seniausias šio choro narys 
A. Vizbaras, kuris jau 20 metų 
chcre dalyvauja, ir L. Gudelie
nė, skirianti chorui daug savo 
laiko ir triūso. Abiem įteiktos 
dovanos. Sveikinimo kalbas 
pasakė pirm. M. Sutkevičius. ir 
dirigentas muz. J. Stankūnas. 
P-lė Stankūnaitė paskambino 
pianu, o M. Sutkevičius pagro
jo akordeonu. Programą pra
vedė R. Kezys.

Naujai į chorą įstojo Gr. 
Frankaitė, N JDumbrytė, N. 
Vasikauskaitė, B. šatikaitė, 
Morkus, Z. Zubrys, T. Alinskas 
ir J. Balkus. Repeticijos vyksta 
kiekvieną penktadienį 8 vai. 
vak. Piliečių klube, 280 Union 
Avė. Lapkričio mėn. minint 
choro 40 metų sukaktį bus 
pastatyta St. žimkaus operete laičio kanonizacijos bylos; -kun. 
“Čigonai’

VYTAUTO IMDUOJO LAIKŲ APYSAKA

AUDRA ŽEMAIČIUOSE 
Parašė VWm AtaMrimttis,

domininkonas, rt^aėįo mėn. 19 
d: lankėsi Bostone. Jis prieš 
kėturis metus yra atvykęs iš 
Vokietijos ir dabar dirba do
mininkonų vadovaujamoj pa
rapijoj Boyce, Louisianos vals
tijoje. . '

Vincentiečtų pamaldos
Rugsėjo 19 d. šv. širdies 

bažnyčioje, Lowelly, įvyko šv. 
Vincento Paulierio Draugijos 
šv. Valanda. Pamaldose daly
vavo visų Bostono arkivysku
pijos parapijų šv. Vincento 
draugijų atstovai. Maldos ir 
adoracija buvo aukojama Die
vui intencija, kad šios draugi
jos pirmasis darbuotojas Frid
rikas Ozanam būtų paskelbtas 
šventuoju. Adoracijoje šv Pet
ro par. vincentieriam atstovavo 
kleb. kun. Pr. Virmauskis, K. 
Šidlauskas, V. širka ir V. Va- 
latka.T ~ r

TraKa&aM 19 PJL—WWRL 1699 ke^-5099 W.
GYVUOJA PER 23 METUS

Or» tangorai* tranaihiojtmi frairU* visuomene* pranešimai, 
naopeno*, musfka.- 
TM. KV. 4-MOT 
AD JEZAVTEAS

METINIAME 
KONCERNE

vietinės kuopos, prasidėjo vei
kimas vyresnių vyčių kuopo
je. Susirinkimai daromi kiek
vieną antrą antradienį mėne
sio par. salėje. šiais metais 
numatyta keletas paskaitėlių 

su pritaikintu pamokslu, gi apie Lietuvą ir jos praeitį. 
treriadieDį, kaip ir kiekvieną * Be to, mūsų parapijoje vei- 
treriadienį, tais Stebuklingojo kia ir jaunesniųjų vyčių kuo- 
Medalikrik> Nbvenos pamaldos pelė. Pasibaigus vasaros ato- 
6 kartus čtienoje: 1 k. lietuvis- stogom, įvyko pirmas susirin
kai — 7:45 vaL vakare ir 5 kimas, kurio metu buvo išrink- 
kart angliškai — 9 ryte, 2 ir ta nauja valdyba. Kuopelei 
5:15 po pietų, 7 ir 8:30 vai. šiuo metu priklauso 22 nariai, 
vakare. Eįoi bus jaunųjų vyčių, tol

gyvuos ir vyresniųjų kuopa.

Vyrai ruošiasi paradai

KOLONIALIfiU N AMAI—PUIKUS IR SKIRTINGI
Gražtame, medžiais apaugtajame kalne, puaC* akro plote, nauji, 
moderniai (rengti su iigiijnali Įjnicmlmui ir džiaugsmui namai 

" SULM* — MAM
arti bažnyčios, mokyklos, miestuku. Pesetomis pasiekiama* pajūris.
Gyvenimas gamtoje ilgai ateičiai. ApžMrtkite nauju* pastatus 

-FORTY ACRBS"
FUIiERTON X ' MAPP — STATYBINIINKAI-KONTRAKTORIAI

STONY BROOK, L. I., N. Y.
TeL Office Stony Brook 7-0696 ir 7-0610W. SEtauket 6-0840

(atkelta iš 4 psl)

viškoje dvasioje, štai dėlko šeš
tadieninė mokykla yra ge
riausioji lietuviškos šeimos 
talkininkę. Ją lankyti, joje ge
rai mokytis ir gražiai elgtis 
mus įpareigoja pavergtosios 
Lietuvos žudomas jaunimas. 
Mes turime išaugti gerais, iš
mokslintais lietuviais /ir pasi
ruošti tęsti žuvusių didvyrių 
darbą ir kovą... Nuodėmė 
tiems tėvams, kurie namie su 
vaikais kalbasi svetimąja kal-

į Marksienė, O. Kuderatąksene. 
F A. Vasiliauskas, V. IzbiekĄs, J.

ir L. Desčinskai, A. ir M. Jan
kauskai, A. šugždp, Dr. J/ ir 
O. Antanėliai, Dr. A. ir Br. Ka- 
ppčiai.

IŠ kitų kolonijų komitetui 
priklauso ir koncerto bilietus 
platina: kun. A. JaniūūnaąJjaw- 
reųee, kun. M. Vembrė igh- 
tone, St JeaketeviSuk Itaver- 
hllly, A. Daukantas Cambrid
ge, kun. J. Skalandis Lo^elly, 
Pr. Valkavičius Lynne, prel. 
Pr. Strakaūskas Brocktone.

' Mirastajl
Rugpiūčio 31 d. iš šv. Petro 

par. bažnyčios palaidotas Ka
zimieras Judis,. 70 m. amž. Ve
lionis gyveno 260 Boitan St. 
Palaidotas N. Katvarijns kapi
nėse. . ■

Rugsėjo 2 d.•'■■-ffh-4hr4«j%tro 
par. bažnyčios N.> Kalvarijos 
kapinėse palaidotas R. Jankū- 
navirius 63 m. amž. Velionis 
gyveno 82 C st. Nuliūdime pa
liko žmoną, dukterį, sūnų ir 
du brolius. v Z -J

Rugsėjo 3 d. iš šv. PČtro 
par. bažnyčios palaidota Anas
tazija Paltanavičienė, 66 m. 
amž. Velionė gyveno 150 West 
3rd St Palaidota N. Kalvari
jos kapinėse.

BALFO RINKLIAVA 
GATVfiSE

įvyks rugsėjo 25 d. nuo 8 
vai, 30 mįn. ryto iki 6 vai. 
vakaro. Rinkliavos vyriausioji 
būstynė — lietuvių par. salė. 
Užsiregistravę dalyvauti rink
liavoje ir neužsiregistravę, 
prašomi rugsėjo 25 d. iš pat 
ryto atvykti į salę, ten pasiim- 
ti aukų rinkimo-dėžutes ir in- 
strukcijas.

Bostono, lietuviai, seni ir 
jauni, dalyvaukime gausiai šio
je rinkliavoje, nes surinktieji 
pinigai eis ligoniams, našlai
čiams ir vargšams šelpti.

Laukiame visų Bostono lie
tuvių rinkėjų eilėse, nes tai 
mūsų tautinio susipratimo eg
zaminas. P. M.

Parstapo tatays 
ĮKi ) jau buvo žinomos ir 

vartojamos kaipo 
gyduolė nuo Hppo* 
crito taflcų, nuo 

\\ plaučių ign, 
uA nuo šįrfies nesv^> 

kiaiMĮj oįuo auofctų 
skaudėjimų po kriene ir akrep* 
jevimii; tau flttn Pancupo saK- 
nys gerai nuo iaK9q» kostdfo ir 
reumatSkų skausmų, ir suval- 

nfafano k i e t q vidurių. Fri- 
siųsUte mums $LOO, tai mes 
pririųrime jtans kvotarį wuo 
Farstupo šatenu 6 jeigu norite 

_____ _______ COD, tad tas >U5; į Kanadą 
dykai. Aptarnauja Cam- lĄjl yra $1.25.

Bilietai 
perkant iš 
anksto tik

Naaja klebonija
Mūsų parapijos klebono kun. 

Dr. J. Starkaus rūpesčiu ruo
šiamasi padidinti
Planai architekto jau paruošti Draugijos parade, kuris įvyks 
ir gautas vyskupo leidimas, sekmadienį — spalio mėn. 10 
Manoma netrukus statybos d. Mat, šiais metais mūsų pa
darinis pradėti. rapija eina pirma ir lydi visą

paradą. Parado metu mūsų 
vyrams gros garsusis Fordham 
universiteto dūdų orkestras 
(band) susidedantis iš 60 or
kestrantų.

Maldinga keBene
Mūsų parapijos moterys so- 

dalietės Marijos metų proga, 
rugsėjo 12 d. suruošė maldin
gą kelionę į Stebuklingojo Me- 
dalikėlio šventovę Germantown, 
Pa. Susidarė pilni 2t autobusai.

Tai tik kelios mintys iš tos 
puikios kalbos, kuri buvo pasa
kyta dideliu nuoširdumu ir vi
sų išklausyta su dėmesiu. Gai-

J. Vaškas buvo atsisveikinti su 
kunigais. Jis išvyko Romon 
rūgs. 23 d.

r r* i|A'-

vimul.be

