
OJE STIPRINA TIKĖJIMO PERSEKIOJIMĄ

savo

sumažės

Skraidančios lėkštelės įgulą matė?

DIPLOMATŲ DE
MONSTRACIJA

1942-44 
vokiečių

žinės literatūros skyriuje buvę = 
išstatyti Žemaitės apsakymai, " 
Vienuolio Žukausko, T. Tilvy
čio antireliginiai leidiniai Bib
liotekos direktoriaus Jono Ur-. 
banavičiaus pareiškimu, paro
doj buyo daugiau kaip3000 an
tireliginių knygų, iliustracijų.

Kongresmanas Stringfellovv, 
kuris prisipažino nesąs jokis 
karo didvyris, atsisakė toliau 
būti Kongrese.

Amerika savo politinę veik
lą turi išplėsti ne su Sovietais, 
bet su laisvaisiais kraštais. A- 
merikai reikia suprasti, kad 
ji turinti būti vienijanti, jun
gianti jėga tarp laisvojo pa-

SAVU KAILIU PATIRIA 
LAISVES BERLYNE

Berlyne Amerikos senatorė 
Smith rytiniame sektoriuje no
rėjo fotografuoti krautuve. Mi
licija suėmė jos palydovus, o ji 
suskubo pabėgti. Po valandos 
ir palydovus paleido. Senatorė 
turėjo leidimą vykti į Maskvą. 
Ar po tos istorijos ji vyks, 
nepranešta.

Šen. Irvine M. Iv**, respublikonų 
kandidatas j New Yorko guberna
torius.

Ašarų sala imigracijos rei
kalam buvo vartojama 52 
metus. .

SICLO: skaitytis su galimais pakitimais nekomunistiniame pa
sauly * nesikišti į kitų vidaus reikalus * laikytis “containment” 
politikos * atidaryti Amerikos 'vartus bendradarbiavimo dvasiai 
su laisvaisiais kraštais.

buVb pakviesti rytų Vokietijos 
ir kitų satelitų diplomatai. Tai 
pamatę, septynių valstybių at
stovai (Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos, Kanados, Olan
dijos, Graikijos, Norvegijos) 
pakilo, pasiėmė apsiaustus ir 
išėjo.

Vokietijoje* prie Muensterio 
miesto, spalio 17 naktį į poli
ciją atvyko filmo artistas Hoge 
ir pareiškė, kad vėlai, grįžda
mas iš darbo, laukuose jis pa
matęs melsvą šviesą. Pamanęs, 
kad ten nukritęs lėktuvas. Ar
čiau priėjęs, per 60 metrų, jis 
pamatęs viršum žemės per 
pusantro metro esantį cigaro 
pavidalo skraidantį daiktą, ku
ris* visas buvo melsvos šviesos 
nušviestas. Ant žemės buvę 4

Kol šiom dienom Paryžiuje 
vėl šnekasi užsienių ministe- 
riai dėl Vokietijos apginklavi
mo, galima nukreipti akis j a- 
mėrikiečių pažiūras dėl Ame
rikos užsienių politikos pagrin
dų ir siekimų.

SUKLASTOJO PIJAUS XH 
LAIŠKĄ' . ’

Kovai prieš Vat.kaną, kad 
jjs buvo karo kurstytojas, na
cių draugas, bolševikai sugaiš 
vojo dar vieną triuką: paskel
bė, kad Krjtingos vienuolyne 
įastas popiežiaus Pijaus XH 
laiškas. Jame popiežius apro
buojąs 1941 vokiečių įvykdytą 
Lietuvos okupaciją. Kitame lei
dinyje, kurį bolševikai Lietu
voje platina, skelbiama vėl ne
va Vatikano instrukeija, ku
rioje buvo raginama 
įdavinėti komunistus 
gestapui.

KUO NORI ĮSITEIKTI
Averell Harriman, demokra

tų kandidatas į Nsw Yorko 
gubernatorius, pareiškė, kad 
jis į savo konkurento kaltini
mą dėl uosto krantinių aferos 
neatsakysiąs. ~Bet jis paskelbė, 
ką jis darysiąs, jei bus išrink
tas gubernatorium. Pirmiausia 
jis stengsiąsis pašalinti nedar
bą, kurio dabar esą daugiau, 
nei oficialūs šaltiniai skelbia.

to turi nukristi protekciniai ^ 
muitai, imigracijos suvaržy- 
mai; minčių pasikeitimas turi j 
eiti laisvai. Amerikos gyveni 
mas turi būti planuojamas ir 
nesudaryti įspūdžio, kad visuo
menė nesiduoda sukontrofiuo- 
jama ar kad neturima drąsos /. 
jos kontroliuoti; dėl to kiti su- 
sidaro įspūdį, kad “Amerika gy- ® 
vena isteriką.

Naujo čia nieko iš esmės ne
pasakoma. Pakartojama de
mokratų politika. Tačiau ši po
litika jau nebesiskiria nuo res
publikonų užsienių politikos po 
to, kai Eisenhovverio “išlaisvi
nimo politika” sugriuvo.

Būdinga, kad 1952 rinki
muose respublikonai ėjo su šū
kiais “išlaisvinti pavergtuo
sius”, išvalyti VVashingtoną, o 
dabar apie tai nutilo ir eina, 
jau su kitais šūkiais, kurie nu
kreiptų^ akis nuo užsienių poe
tikos, su pažadais padaryti pi
liečio gyvenimą ramų ir sotų. 
Net paskutinė prezidento kalba 
stengiasi sudaryti įspūdžio, kad 
iš karo niekas nelaimėtų.

Ar tai nėra pirmieji ženklai, 
kad Amerikoje ruošiamo* nuo-... 
taikos, kurios artėtų į europi
nes?

Nauji bolševikų prasimanymai apie 
Lietuvos kunigus, Vatikaną, Pijų XII

Juozo Mickevičiaus “Bažny- 
nyčia ir dvasininkija išnaudo
tojų tarnyboje”, Jerošlavo Ga- 
lano “Vatikanas be kaukės”, 
Šeimano brošiūra, ^kurioje pa
sakojama, kaip Vatikanas tar
nauja Amerikos imperialis
tam, J. Žiugždos “Reakcinė 
dvasiškija — amžinas lietuvių 
liaudies priešas”, P. Pakarkl o 
“Popieriai — lietuvių tautos 
priešai” ir daugelis kitų. Gro-

“Religija yra prietarai ir 
priešingą naokshii.” “Religija 
yn kapitalizmo tarnyboje,” 
“Vatikanas yra Amerikos im
perializmo įrankis.”

Tuos senus nujodytus šūkius 
ir dabar yėl paleido į darbą, tik 
juos nori ^atšviežinti naujais 
prasimanymus.
MOKSLO VXfcDU PASAKOS 
APIE KRETINGOS VANDE

NĖLĮ IR RELIKVIJAS
Antai Mokslų Akademijos 

eksperimentines medicinos in
stituto bendradarbis Kutorga 
per Vilniaus radiją spalių 11 
kalbėjo apie “Mediciną ir prie
tarus”. Už visokias nelaimes 
prie gimdymo, už burtų, o ne 
medicinos vartojimą atsako
mybę jis vertė... dvasinin
kam.’ Girdi, “dvasininkija ir jos 
organizacijos plačiai vertėsi 
stebuklingu gydymu ir nema
ža iš to pelnė, šioje srityje y- 
pač išgarsėjo vienuolių pran-

Saaro tarp Mendes-France ir 
Adenauerio susidūrė su nau
jais sunkumais. Saaro nenori 
atsižadėti na Vokietija nei 
Prancūzija. Už tai, kAd Saaras 
būtų prijungtas ūkiškai prie 
Prancūzijos, Mendes-France pa
siūlęs Adenaueriui tam tikrą ū- 
kinę prancūzų - vokiečių ben
drovę Afrikai eksploatuoti. 
Adenaueris išsikvietė į Pary
žių partijų lyderius.

Imigracijos įstaiga pranešė, 
kad tarp lapkričio 15 ir gruo
džio 1 imigracijos įstaiga Aša
rų saloje neikinama. Ji bus 
perkelta į centrinį imigracijos 
biurą New Yorke, 70 Colum- 
bus Avė. Tie, kurie buvo siun
čiami lig šiol į Ašarų salą, bus 
laikomi arba kalėjime arba už 
užstatą bus paleidžiami. Bus 
sutaupyta apie 1 mil. dol. Tei
singumo sekretorius Brownsll 
planą jau patvirtinęs. Tačiau 
eilė labdaros organizacijų, tarp 
jų ir Catholic Welfare Confe- 
rence pareiškė protestą, nes 
tai pasunkins imigrantų pade

lstai šaukdami: “žulikai,” 
“idljotai”, “kvailiai,” “šunes”, 
taikstėsi demonstratyviai išeiti 
iš salės. Pirmininkaujantis pa
leido švilpuką; sugužėjo polici
ja, gaudė komunistus ir sodino 
atgal į jų kėdes.

PRIEŠRELIGINE PARODA 
VILNIUJE

Vilniaus valstybinėje biblio
tekoje spalio pradžioje buvo 
surengta ateistinės literatūros 
paroda, suorganizuota šūkiu: 
“Religija — liaudies sąrųpnės 
miodytoja”. Parodoje išstaty
tos knygos, niekinančios reli
giją ir rodančios antireliginę 
propagandą neva kaip mokslo 
kovą su prietarais. Išstatyti to
kie leidiniai kaip Jono Ragau
sko “Krikščioniškoji dorovė— 
darbo žmonių išnaudojimo į- 
rankis”, “Kaip kunigai apgau
dinėja darbo žmones”, “Katali
kų religinės šventės ir apeigos, 
jų kilmė ir reakcinė esmė.”

Italijos parlamente spalio buvo tęsiamos. Paskui komu- 
19 svarstant Triesto klausimą 
įvyko krikščionių demokratų 
ir komunistų “draugiškos 
rungtynės”, kurios baigėsi 
kruvinom nosim. Rungtynės 
prasidėjo nuo draugiško pasi
kalbėjimo. Kr. demokratas 
Togni kalbėjo: “Komunistai y- 
ra valdiniai valstybės, kuri nė
ra Italija, ir jie klauso įstaty
mų, kurie yra ne Italijoje iš
leisti.”

Raudonieji atsakė: “Fašis
tas.” Togni atgal: “Jūs patys 
fašistai.” Toliau ėmė dalyvauti 
ir publika galerijose. Pirmi
ninkaujantis Gronchi įsakė jai 
iš galerijų dingti. Policija at
sistojo Togni, saugoti. O komu
nistai šaukė: “Jo kelnės dre
ba. Pašaukit ambulansą. Mes 
jį sukulsim lauke, jei čia nepa- 
sįekiam”. r

Pirmininkaujantis paskelbė 
40 min. pertrauką, kad aprim
tų draugiškos nuotaikos. Po, 
pertraukos Togni -tęsė kalbą: 
“Visa eilė komunistų buvo fa
šistų šnipai...” To komunistai 
neatlaikė, šoko nuo kėdžių ir 
susikibo su krikšč. demokra
tais. Bdvo išgabenti kai kure 
sukruvinti. Paskui kai kuriuos 
išėjusius išsekė komunistai į 
koridorius, ir rungtynes ten

Maskvoje valdžia surengė 
priėmimą diplomatam. Tarp jų

nialinės sistemos. Tuose pasi
keitimuose Amerika turinti ne
sikišti į vidaus reikalus, saky
sim, tokio Kašmiro ar artimų
jų rytų klausimus, kaip jie 
namie tvarkosi.

Dėl Sovietų Kennan mano, 
kad jų galybė yra reliatyvi. 
Jos dydis priklausąs nuo Vo
kietijos ir Japonijos bejėgišku
mo. Kitaip sakant, kai šios dvi 
valstybės bus apginkluotos, tai 
Sovietų svoris sumažės.

Sovietai esą karui pasiruošę, 
bet jo nenorį. Jy galybė iš ša
lies nebūsianti sugriauta jo
kiais grasinimais ir ultimatu
mais — nebent tik karu. Ta
čiau iš karo Amerika neišeitų 
visiškai laimėtoja. O jei ir 
laimėtų, tai įsipareigojimai bū
tų tokie dideli, kad Amerikos 
politikai naudingiausia esą tęs
ti ‘Containment” politiką, —ne 
"išlaisvinimo” politiką.

Lietuvoje vėl sustiprintas ti
kėjimo persekiojimas. , Kokių 
naujų žygių bolševikai imasi, 
nežinia. Tik iš jų spaudos ir 
radijo matyt sustiprinta prieš 
tikėjimą propaganda, kuri pa
prastai ruošia dirvą konkre- 
tiem veiksmam.

Komunistinė “Tiesa”, spalių 
13 vedamajame pasako, kad 
vis dar nėra “mūsų visuome
nėje pilnutinai likviduotas bur- 
žuazipės pasaulėžiūros, privati- 
savininkiskos psichologijos ir 
moralės liekanos”. Išbarusi bol
ševikų įstaigas už' permenką 
uolumą kovoje prieš religiją, 
“Tiesa” reikalauja, kad prieš- 
religinė propaganda būtų su
stiprinta. Reikalauja, kad ta 
kova “būtų kovingo, puolamo
jo pobūdžio, demaskuotų reak-‘ 
cinę religijos esmę, išaiškintų 
religinių prietarų žalą darbo 
žmonėm komunistinės statybos 
reikalui.” - •

Su kokia propaganda dabar 
išjoja?

Paryžiuje ministeriai tebesitaria
Paryžiuje ministeriai Dulles, 

Eden, Mendes - France, Ade
naueris tebesitaria. Dulles pa
reiškė spaudai, kad Londono 
viltys Paryžiuje turi virsti 
tikrove.

Iš Paryžiaus skelbiami opti
mistiški balsai, tačiau dar nie
ko konkretaus nepranešama, 
žinia, tik, kad pasitarimai dėl

Anglai su Egiptu 
susitarė

žmonės maždaug 1,20 mt. auk- 
ščio. Jie buvę apsitaisę drabu- 
žiais, panašiais į gumą, jų gal- 
vos atrodžiusios labai d dėlės »
ir kojos plonos. Jis arčiau ne- . 9
drįsęs prieiti. Stebėjęs juos ko- \ 
kią 10 minučių. Paskui staiga < ' 
jie visi sulipę j savo lėktuvą 
kažkokiom kopėčiom, ir lėktų- ?
vas šovęs tiesiog i viršų. Per
kelto .metrus jis atrodė jau chiang kai-shk* <Hrta 
kaip stipriai ^vie^lariti lėkite- . KteiM tari MM n

Egiptas ir Anglija spalio 19 
pasirašė pagaliau sutartį, ku
ria Anglija pasižada per 12 
mėnesių atitraukti savo 80,000 _ _ .. _-< sh^**** V ’ , .
kariuomenės iš Sueso kanalo Italę tautos atstovai dėl Triesto laime 
zonos^Egiptassutinka kad jimo lieja kraują bent iš nosij 
per septynens metus Anglija J J r? *
vėl galės okupuoti kanalo zo
ną, jei kuri jėga užpultų Egip
tą, Iraką, Jordaną, Libiją, Le- 
banoną, Siriją, Pietų Arabi
ją, Yemen ar Turkiją. Palieka 
zonoje anglų civilinių techni
kų 800.

Šia sutartimi baigiama Bri
tų okupacija Sueso kanalo zo
noje, trukusi daugiau kaip 40 
metų.

Trumano, Achesono politika 
užsieniuose buvo vadinama 
“Containment”. Ji siekė už» 
tverti komunistiniam antplū
džiui kelius, laikyti jį krantuo
se, neleisti toliau išsiveržti. Tos 
politikos autorium yra vadina
mas George Kennan, žinomas 
diplomatas. Išvytas iš Mask
vos, dabar jis dėsto politinius 
mokslus Princetown universi
tete. Jis vėl pasiskardeno nau
ja knyga “Realities of Ameri
can Foreign Policy.”

Joje pasisako prieš "ameri
kiečių svajonę apie pasaulį be 
konfliktų.” Tos svajonės vai
kantis buvę sukurti du pasau
liai — vienas sveikas, kuriame 
jaučiamės gerai, ir kitas — 
slogučio pasaulis, kuriame 
žmonės užguiti kaip gyvuliai. 
Tačiau ir nekomunistiniame 
pasauly Kennan siūlo nesiten
kinti esama padėtim — status 
quo. Reikią būti pasiruošus su* saufio. Amerika turi duoti kj- 
tikti pakitimus, sakysim, koto* tiem ir prtoūmti U kitų. Dėl

ciškonų ordinas, įkurdinęs Kre
tingoje ištisą įmonėlę stebuk
lingam vandenėliui pilstyti ir 
siuntinėti. Daug bažnyčia pel
nydavo su ’ stebuklingais pa
veikslais, kurie yra Vilniuje 
Aušros Vartuose, Šiluvoje, 
Surdegyje ir kitur. Dažnai 
bažnyčioje būdavo ' laikomos 
po stiklais įvairiausios relikvi
jos, kurios neva išgydydavo ti
kinčiuosius nuo įvairių ligų. 
Tokiu būdu tamsybės skleidė
jai dvasininkai skiepijo bejė
gišką pažiūrą į ligas ir atsisa
kymą nuo tikros kovos dėl 
sveikatos ir gyvybės.”

Toliau tas pats “išminčius” 
jau pritrūko fantazijos, kalbė
damas apie religijos ir kapi
talizmo santykius. Tepasakė: 
“prietarus, religiją kapitaliz
mas palaiko tam, kad pratęstų 
savo griūvantį viešpatavimą, o 
mokslo laimėjimus kapitalistai 
panaudoja ne liaudies labui, 
bet naujo karo ruošimai.”

įves kaltina 
konkurentą

Šen. Irving M. įves, resp., 
kuris dabar yra kandidatas į ; 
New Yorko gubernatorius, J 
spalio 19 apkaltino savo kon- ~ 
kūrentą Averell Harriman, 
kad jis 1930 buvo įsivėlęs į 
uosto aferą. Harriman buvo 
pirmininkas direktoriato - 
moję, kuri davė teisėjui 250,- ¥ 
000 dol. kyšį. Teisėjai už tai 
turėjęs pasirūpinti, kad fir
mai būtų išnuomotos uosto 
krantinės. Teisėjas buvo pas
kui už kitą kyšį kalėjime 9^.- 
sidūręs, o Harrimano firmos 
afera iškilo aikštėn 1930.

įves reikalavo, kad klausy
tojai patys nuspręstų, ar Har
riman tinka į New Yorko gu
bernatorius.
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Dovydaitis 
atpasakojo ir 
mokiniai išsi- 
o mokytojas, 
daryti v’so

po Dovydaičio

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA

LA TĘST QUARTERLY 
INTEREST — DIVIDEND

Klausykime lietuviškų valandėlių

WALTKR L. FOBMAN
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Amerikos delegacijai, kuri Ko* 
i-ejoje karo paliaubas lipdė. Kai 
europinio saugumo bendruome
ne sugriuvo, j-s buvo pasiųstas 
pas Adenauerį, kad gelbėtų, 
kas dar galima išgelbėti. Ir 
jis visa atlieka tyliai, pr.e 
kiekvieno prieidamas su dideliu 
šarmu. Dar arčiau limpa prie 
širdies, kai su vokiečiu kalba 
vokiškai, Paryžiuje jis lygiai 
lengvai kalba pracūziškai.

iš valstybės departa 
pasitraukė šiemet Wal-

Murphy siunčiojamas ten, 
kur dega ir reikia skubiai ge
sinti. Taip jis sėdėjo Berlyne 
šalia gsn. Clay ir jam patari
nėjo, kai reikėjo oro tiltą or
ganizuoti ir ^blokadą laužyti.

1905 rudenį ;iF HM-kiau
egzaminus j Veivenų • pavyz
dine dviklas© naokykią.Bet čia 
su susitikti nef&i tetos. 
1905 vyko visoje Rusijoje ir 
Lietuvoje revoliucija. Mestuo
se-, fabrikuose prasidėjo strei- 

Universi tetai 
ir net vidurines mokyklos pri
sidėjo taip pat Ve.vėrių mo
kytojų seminarjeje mokslas 
tebėjo. Bet mokiniai būriavosi 
ii- uždainuodavo jau revoliuci
nes dainas.

Tiesa, jau revoliucija buvo

Tą pat 1903 pavasarį vieną -Wvai pasiūdino jam naują 
./Reną prieš pamokas Pranas .eilute — pilkai melsvos spal- 
' Dovydaitis ir keli lc.fi mokiniai vos’ švarkeli, liemenę te kelnes, 
^Bu^om maudytis,. Iš vakaro kurtos Urvo kiek pertrunmos.

„Vanduo upely buvo pakilęs be
veik iki krantų. Buvo vėsoka, 
vėjas pūtė, keli vaikai nusiren
gė ir jau puškavoa- vandeny. 
Aš vis nesiryžau: vanduo atro- 
dė šakas ir vertėsi sūkuriais. 
Straiplausi ant * kranto kaip 
višta, žiūrėdama į ančiukus 
vandeny. Pranas Dovydaitis 
staiga pačiupo mane už spran
do ir įmetė į upelį. Mano kojos 
tikrai nesiekė dugno, ir aš 
pradėjau šaukti. Dovydaitis 
vėl prišoko, nutaikęs sugriebė 
mano ranką ir ištraukė iš van
dens. Einant paskui į mokyklą 
priekaištavau Dovydaičiui: 
“Kam mane įmetei; aš galėjau 
prigerti”. O Dovydaitis greitai 
atsakė: “Jeigu nori maudytis, 
tai maudykis; jeigu nenori, tai 
nesimaudyk ;o dabar nei šiaip 
nei taip — pats nežino ką da
ryti. Aš tokių negaliu pakęs-

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

“Mes suminėjome liepos 1 
numery, kad Dr. Karvelis 

Toks yra jo cfic alus Landsmannschaft Ostpreussen

Papasakojęs, kaip Simonaitis Klaipėdos uosto. Bet vtaa tai 
buvo priimtas Kanadoje ir A- nereiškia klaipėdiečių atsisūky- 
mer keje, kaip didlietuviai reiš- mo huo teisės patiem nušptęs- 
kę* jo veiklai pritarimą, pači- ti, kuriai tautai jie norf-pri- 
tavęs ištraukas iš laikrsičių, - Pučą 1923

kuriuos tada “kamašais” vadi
no. Taip aptaisytas Dovydait s 
tais pačiais metas pavasarį 
kartu su savo draugu Antanu kai te riaušės. 
Paltanavičium išvažiavo į Vei
verius, į pavyzdinę dviklasę 
mokyklą, kuri buvo prie moky
tojų seminarijos. Buvo jos t k 
du skyriai— ketvirtas ir penk
tas. Jie turėjo paruošti kandi
datus į mokytojų seminariją.

Dovydaitis su Paltanavičium įvykus pačioje 
abudu pavyzdingai išlaikė egza
minus į penktą skyrių. Mokėsi 
toje mokykloje iki 1904 pava
sario, iki išlaikė egzaminus į 
seminarijos pirmą kursą.

Amerikoje suėjau vieną as
menį, kuris mokėsi kaip tik 
kartu su Dovydaičiu šioje se
minarijoje. Jis pasakojo, kad 
Dovydaitis buvo ir seminarijo
je pirmas mokinys. Esą ir da
bar jis negalįs užmiršti vienos 
pamokės, kurioje buvo nagri
nėjamas pasakojimas apie “Se
vilijos užėmimą” 
taip valdžiai jį 
jį išaiškino, kad 
žioję klausėsi, 
kuris mėgdavęs 
kias pastabas, 
pasakoj mo, nieko nepasakęs, 
tik iškilmingai įrašęs žurnale 
penketuką.

Iš kurso į kursą būdavo eg
zaminai — ir gana griežti. 
Dovydaitis 1905 pradžioje -iš
laikė iš pirmo kurso į antrą 
labai gerai ir gavo pirmą dova
ną — Gogolio raštų pilną rin
kinį. (Tą knygą iš jo paskiau 
l<uvau pasiskolinęs, o jam sto
jant į Maskvos universitetą 
nupirkau, žinoma, pigesne kai-

jį atleisti. Degaullistal kaltino 
jį palankumu Giraud; Žydai 
vadino jį antisemitu; Amerikos 
liberalai nepagailėjo faš sto 
vardo.

Ir vis dėlto Murphy nebuvo 
atleistas. Jis buvo labai reika
lingas Rooseyeltui, kuris jam 
nepagailėjo pažymėjimo ženk-

mento
ter Bedel Smith, daug kas ma
nė, kad jo vietoje atsisės Ro- 
bert Murphy, jau 30 metų dir
bąs diplomatijai. Bet ne. Toj 
vietoj pasodintas senojo prezi
dento Hooverio sūnus, o Mur
phy ir toliau siunčiojamas “gai
srų gesinti”. Sako, kad nesą 
valstybės departamente ma
dos į tokias administracines 
vietas sodinti karjeros diplo
matus, jos esą skiriamos poli
tikam. Sako, taip pat, kad ka
talikas diplomatas departa
mente esanti didelė retenybė ir 
kad tai esanti viena iš prie
žasčių, jog Murphy dabar de
partamente yra ne antras, o 
trečias žmogus. M.

nes seminarijoje ir pavyzdinė
je mokykloje lietuvių kalba 
buvo įvesta ir turėjo visas pa
mokų teises. Pavyzdinės mo
kyklos mokytojas Lietuvos vo
kietis Keskris anksčiau nar
šiai persekiojo lietuviškus raš
tus; jis ir daugelis kitų mo
kytojų darydavo mokinių na
muose kratas, knygų ieškoda
mi. Dabar Kesleris buvo jau 
palankus lietuvių kalbai; pats 
ją vidutiniškai mokėjo ir tre
čio kurso mokinių teiraudavosi 
apie lietuvių k. rašybos tai
sykles, įsigijo Kriaušaičio lie
tuvių kalbos gramatiką. Lie
tuvių kalbos per savaitę buvo 
dvi pamokos. Jose buvo nagri
nėjamos ir deklamuojamos 
Maironio, Vaičaičio eilės. Prie 
mokytojų seminarijos buvo 
gražus didelis, apie 3-4 ha so
das. Po pamokų jį apdirbdavo 
patys mokiniai, prižiūrimi kai 
kjurių mokytojų ir sodininko. 
Šiame sode šventadieniais jau 
skambėdavo lietuviškos patrio
tinės “Užtrauksim naują g'es
mę, broliai” ir kt.

Šitokioje nuotaikoje 1905 a- 
pie Visus šventus į Veiverių 
mokytojų seminariją atvyko a- 
gįtatoriai. Ib. drį 1. Vri

Rugpiūčio 20 Nr. 16 rašė 
šitaip:

“Kiekvieną klaipėdietį apei
na klausimas turėti gerus san
tykius su kaimynais lietuviais. 
Tačiau tuo metu, kai vienas 
vadovaujantis lietuvis, Dr.

KbasjUtr
. rlJEIVmSJISlMlMAįt

prasme Vliko žodžiu. Tai pas
tebėjo “Memsler Dampfboct” 
ir dabar priekaištus jau taiko 
ne tik Simonaičiui, bet apskri
tai lietuviam, kurie yra atsto
vaujami Vlike. Nematydami 
čia prasmės diskutuoti, vis dėl
to manome, kad dėmesio verta 
žinoti, ką galvoja tie vokiečiai, 
kurie nori kalbėti Klaipėdos 
vardu.

Neturtingų tėvų iš Mlhyau- 
kee, griežtai katalikiškoje Šei
moje išaugęs, prie garvežių 
Chicagoje dirbęs, kad galėtų 
studijuoti, jėzuitų kolegiją išė
jęs, vakarais teises studijavęs 
iki daktaro laipsnio, gal ir bū
tų leidęs laiką įvairiuose kon
sulatuose — Berne, Miunche
ne, Paryžiuje, jei ne Wil]iam 
C. Bullit, kuris buvo perkeltas 
iš Maskvos j Paryžių Amerikos 
pasiuntiniu. Bullit pastebėjo 
Murphy diplomatinius sugebė
jimus ir įtraukė į pasiuntiny
bę. O kai vokiečiai užėmė Pa
ryžių. jam buvo palikta visa 

Jis sėdėjo Tokio ir. patarinėjo našta atstovauti Amerikai prie

mėn. mes vertiname šiandien 
tiek pat priešingą tarptautinei 
teisei kaip ir Želigovskio žygį 
1920 spalių mėn., nors abudu 
jau paskui sąjungininkų buvo 
sankcionuoti.

“Kyla klausimas, ko lietuviai 
siekia dvigubu žaidimu. Ar tai 
galima, kad vienas -komiteto 
atstovas siekia švarių, kaimy
niškų santykių su vokiečiais, o 
kitas siunčiamas kaip agentas 
provokatorius, kad veiktų 
naudai lietuvių pretenzijų j Vo
kietijos sritis, prie .kurių rem
damiesi septynių šimtų metų 
istorija, galime ir turime pris
kirti ir Klaipėdos kraštą. Ar 
čia nėra lietuvių egzilinės po
litikos dvejopi bėgiai? Ar čia 
vienas lietuvis šukėm nepaver
čia to, ką antras rūpestingai

baigė Višakio Rūdos pradžios 
mokyklą dar prieš metų moks
lo Dchrigą. Galėjo tai būti ge
gužės pradž'a.

LAISVES, VARPAS
■t Naujosios Anglijos lietuvių

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1090 kflocycles

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
VEDfcJAS — P. VIŠČINIS

Bmckton 4, Mass.

kad Rytprūsių te taip pat Klai
pėdos gyventojam rūpi geras darbininkam pastaruoju laiku 
sugyvenimas su lietuvių tauta; užsakomi prievarta. Kas neuž- 
kad mes lietuvių pastangas simoka, atskaito iš atlyginimo, 
kovojant dėl nepriklausomybės ____

galima laikyti ir tam tikra “Mes, klaipėdiečiai, nesame 
to nustebinti, šią melod.ją 
pažįstame jau trisdešimt me
tų. Žinome taip pat, kad nėra 
prasmės kalbėtis su Simonai
čiu ir jo bendramaniais. Bet 
ta proga mes galvojame kiek 
plačiau: Erdmonas Simonaitis 
yra ne tik M. Lietuvos Tary
bos pirmininkas. Kol jis buvo 
tik pirmininkas, didlietuviai 
tautiečiai galėjo su juo susido
roti rankos pamojimu (mes, 
tai dažnai jausdavome) ir, ryt- 
prūsių sluoksniai jo idėjas ga
lėjo bagatelizueti. Bet po ilgų 
pastangų jam pasisekė tapti 
nariu Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto, kuris yra 
Vokietijos respublikoje, šitas 
komitetas save laiko teisėta mėgina sukurti? Viena turėtų 

kurių
tremty ir neseniai paskyrė sa- skaičių ir charakterį mes la- 
vo atstovu prie Vokietijos vy- bai vertiname; kad Lietuves 
riausybės Dr. Karvelį. Be abe- išlaisvinimas bus aktualus t’k 
jo, lietuviai stengsis Dr. Kar- . tada, kai laisvai grįš rytų vo- 
velį akredituoti kaip atstovą kiečiai. Mūsų kelias dar labai 

ilgas, ir mes turime — ar no
rime ar ne — kartu juo eiti. 
Tam bus reikaliijga pašalinti 
tai, kas mus skiria. Prie to Lietuvių Radio Draugijos Programos 

J..P. GENKUB, Dir*4rt«rhM
Trečiadieniais 10 PJE—WWRL 1600 kc.—5000F W.

O Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
iridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4*18 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.

Tik dingo Iš Bonnos Ede
nas, Britan-.jos užs. reikalų 
ministeris, prisistatė pas Ade
nauerį ilgas amerikonas. Du 
kartu buvo jo priimtas. Kai 
lėktuvu iš Bonnos nuvyko į 
Jugoslaviją, ilgasis diplomatas 
tepasakė: “Turėjau 
miai išklausyti 
kanclerio pažiūras.’

Tas diplomatas
Robert D. Murphy. Jis ne toks 
kaip Kennan. Ne planuotojas 
ir strategas, bet diplomatijos 
taktikas. Jis moka prakalbinti 
taip, kad jo bendrakalbis išsi
kalbėtų. Jis pats tenori išklau
syti ramiai ir kantriai, kad 
galėtų informuoti ten, kur rei
kia, o paskui patarti. Ką jis 
girdėjo Jugoslavijoje ir ką pa
tarė, nežinia, bet žinia, kad po 
jo buvojimo Jugoslavijoje 
Triesto klausimas jau išspręs
tas.

WfVI> 
_ , 1 JIS W. 97.9

SOVIETINIS

Po poli t ruko prakalbos apie 
seviet nę pažangą, vienas klau
sytojas atsiduso:

“Tikrai, mes taip dabar pa
žangūs, kad pavyzdžiui, mum 
kompasas ir nereikalingas; ma
tai pilnus prekinius traukinius 
važiuojant, žnai, kad į rytų 
pusę, matai tuščius — važiuo
ja į vakarų pusę.”

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro t angomis transliuojami (vairūs visuomenes pranešimai, 

naujienos, muzika.
Tat «v. 4-am brooklvn ji, n, «. 

J. VALAKAS 
Pramanui Dir.

Jo paties visam gyvenimui 
liko taisyklė: ką darai, daryk 
gerai.

“O ;ar tu geresnis?”
Mokyklą lankė vienas vai

kas, kuris buvo apie 12 metų, 
bet ne pagal metus protiškai 
atsilikęs, nerangus, sustingęs. 
Mokytis visai negalėjo — a š- 
klnimų nesupranta, o atsakinė
ja ką taip pat nesuprantamai, 
švepluodamas. Kiti mokiniai jį 
praminė “plepliu”. Sykį po pa
mokų einu namo, o čia pat be- 
svyruojąs, bešleivojąs ir mūsų 
“pleplys.” Jį pralenkdamas 
pasižiūrėjau ir garsiai nume
čiau žodį: “Pleply, pleply. o tu 
pleply”. Paskui mane ėjo Do
vydaitis. Nugirdęs mane, pri
sivijo ir griežtai pasakė: “Kam 
tu tyčiojiesi iš jo ir erzini! Ar 
tu manai, kad už jį geresn s!”

Šito jau man buvo perdaug.

tyčiotis, žinojau, nes ir mano 
tėvai taip mokydavo, bet kad 
mane lygintų su juo... juk aš 
ir penketukais mokiausi ir su 
pirma dovana perkeltas į kitą 
skyrių... Daug laiko reikėjo, i- 
ki prisigalvojau, kad ne mano 
buvo nuopelnas, kad aš turė
jau šio ir to, ir ne “pleplio” 
buvo kaltė, kad jam ir šio ir to 
trūko.... Pranas Dovydaitis iš 
jaunystės buvo įsigijęs krikš
čionišką ir demokratišką pa
žiūrą į žmones ir jai buvo iš
tikimas visą tolesnį savo gyve-

Vichy vyriausybės. Iš ten 
Murphy paruošė diplomatinius 
kelius Eisenhoweriui išsikelti 
šiaurės Afrikoje, rėmė gen. 
Giraud, ieškojo simpatijų A- 
merikai Vichy vyriausybėje. 
Dar prieš išsikėlimą jis pasie
kė tokios prancūzų nuotaikos, 
kad, gen. Weygand jam pasa
kė : “Jei atvyksite su viena di
vizija, tai pasitiksiu jus šū
viais; bet jeigu atvyksite su de
šimčia divizijų, tai jus apka
binsiu.”

Kai Prancūzija buvo išlais
vintą, Murphy nesiskubino 
keisti tvarką, kurią buvo įve
dusi Vichy vyriausybė: nesi
skubino paleisti jos belaisvių, 
nesiskubino pakeisti priešžydiš- 
kų įstatytmų ir t.t. Tada prieš 
jį buvo sukelta audra, ir net 
W. Lippman griežtai reikalavo

SAVINGS BANK
135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ. 

539 Eastcrn Parkway at Nostrand Avenue 
Your-Deposits in This Bank Are Fully Inaured 

Up to 810,000. ____
Mombrr FedcraI Dcposit Insurance Corporation

. Lietuvių Radijo Korporacija 
S82 E. Btaadwag, Še. Boston 27, Haas.

Lietuvių Rar&jo programa H stoties WBMS, 1090 kilocikto. perduo
dama aekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuvilkos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka." Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKŲ, Baltic Florists Gelių ir Dovanų krautuve. 502 E. Broadtvay, 
So. Bostone. Tei. SO 8^0489. Ten gaunamas "Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

_ Kad dalis vokiečių tebėgai- pasidarė, kai E. Simonaitis ta- vokietininkų organas toliau
bedamas sau po nosia: “Dovy- voja apie jungt:nę Vokietiją ... .............................
dai, Dovydai žydų karaliau. ne su Rytprūsiais, bet ir su 
Kad ir iš “pleplio” negalima Klaip5da aįšku Tačiau Vokie_ 

tijos įstaigos ir oficialūs žmo
nės apie tai nekalba. Apie tai 
kalba atstovai gyventojų, ku
rie iš te krašto yra kilę. Takti
kos sumetimais taip yra pato
giau. nes pirmieji formaliai ne
atsako už antrųjų veiksmus, o 
antra vertus, kada jungtis prie 
Vokietijos nori krašto gyven
tojų atstovai, atrodo ‘demokra- 
tiškiau”. Tas funkcijas atlieka 
spaudoje “Memeler Dampf- 
boot”, reikalaudamas Klaipė
dos Vokietijai. Jis puldavo lig 
šiol lietuvius, kurie “atplėšę” 
Klaipėdą nuo Vokietijos; dau-

Išvažiavo į Veiverius . giausia prirašydavo apie Simo- 
1903 pavasari P. Dovydaitis naitį. kuris ne tik Klaipėdos 

krašto, bet ir ’š viso M. Lie
tuvos gyventojų vardu reikš
davo norą glaustis ateityje prie 
laisvos Lietuvos. Kita padėtis

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai (duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEI2IO — Utbuanian Radio Hour, 54 Cot- 
tage SL, Norwood, Mass. Skyriai: Uthuanian Furnitūra Co. — A. ir

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

Karvelis, rtpinasi lietuvių vo- Ijetuvi<J Uutos 3^^ lietuviam,
kiečių suartėjimu, kitas vado
vaujantis lietuvis, Erdmonas 
Simonaitis, ką tik baigė kam- 
pan?ją už kovą dėl rytprūsių 
sričių. Mažosios Lietuvos.

“Mažosios Lietuvos Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas” (laik
raštis parašo tai lietuviškai. 
Red.)
titulas. Turime galvoje Mažo- sluoksniuose yra žinomas ir priklauso ir Simonaičio pasėta 
sios Lietuvos Tarybos pirmi- vertinamas kaip partneris pasi- nesantaikos sėkla.” 
ninką Erdmoną Simonaitį... kalbėjimų dėl rytprūsių-baltų •_____
.Mūsų skaitytojai gerai žino, veiktos vieningmno. Iš tų pasi- ___
kas yra Erdmonas Simonaitis kalbėjimų Dr. Karvelis patirs, PAKRAŠČIAI LIETUVOJE 
ir ka p yra su ta Mažosios Lie- kad Rytorūriu te taiD pat Klai- kofchadninkam ir fabrikų 
tuvos propaganda. Erdmonas 
Simonaitis yra vienas iš ne
daugelio Rytprūsių lietuvių, 
kurie kbvoje dėl tautybės per
ėjo į didlietuvių pusę. Jo tiks- sekame su šiltu interesu ir gė
las yra suimti visas prūsų 1 e- nausiais linkėjimais ir kad mes 
tuvių žemes su T»ie. su Jsru- patys norime kalbėtis dėl bu
te ir Karaliaučium į didlietu- kuriuo laisvai Lietuvai bū
vių sąjungą”. užtikrintas priėjimas prie



! poBttaa Salroior <Je 
ta turis dafear yra 
iwnftanrfm armėną

“Ifcoi kapitatizmas tr socia- 
tems yra, mes Begalime tai
koje gyventi; galę gale tarės

turis nori būti vedamas, ar net 
už nosies vaduojamas. Tokiem 
vadam nieko nesako gyvenimo

SSJM

saso

Sos nori eiti.

‘-ht“*-*1 vienas ar

Žodžiai skelbia vieną, praktika rodo kitą te Sovietų BespaMka aite

nestinga Jungtinių Tautų

* Užtikrinti, kad ginkluotoji jėga nebūtų naudojama tarpu-

gos, kad neklaužadas visi bendrai suvaldo.

tafistin. kraštais yra pripažl-

kurie taip šiurkščiai kyšo tarp chartos žodžių ir praktikos.

JAV visuomenė pasisako, 
priimtu 1945 birželio 26

- MM 
_ 9&50 
_$&58

* Siekti visom tautom ūkinės ir socialinės pažangos.
Šie pagrindiniai principai chartoje dar plačiau išdėstyti. 

Ten yra kalbama, kad Jungtinių Tautų nariais tegali būti taiką 
mylinčios valstybės, kad jos pripažįsta kitų nepriklausomybę ir

gali nesikišti j nesovietini pa
sauli:

kytis So principo: visom jėgom 
išnaudoti imperialistų priešin
gumas ir skirtingus intere-

faktai, kurie rodo, ką?p sovie
tai ir žadėjo iškilmingai, nesi
kišti j. kitos valstybės vidaus 
reikalus, bet pažadas buvo tik 
tam, kad užliūjiuotų juo tikm- 

. tį. Nereiškia jiem nė Lenino

Kiek iš tikrųjų toji “taikin
ga koegristeBcija” yra gali
ma .rodo paties Lenino pareiš
kimai:

Taigi bolševikai turi siūlyti 
“koegzistenciją”.

arba akfi arba bailiai. Akli, jei 
nemato, kaip komunistai su
kvailino vakarų netik mases, 
bet ir pačius vadus šūkiais a- 
pie “taiką”. Bailiai, jei tai ma
to, bet nedrįsta savo tautom 
tikrosios tiesos pasakyti, bijo
dami, kad neapšauktų jų “ka
ro kurstytojais”, kad neapkal
tintų jų, kam prie to privedė, 
nors jie ir neveda, o tik juos 
veda.

LENGVA BOTI 
IŠDAVIKU

Komunistinės Vengrijos žur
nalai “Uymardus’ ’rašo:

“Dekolte yra kapitalistinės 
klaidos. Vengrės, kurios nešio
ja dekoltę, yra savo tėvynės 
išdavikės, nes jos rodo, kad 
lengvai pasiduoda užsieninėm' 
įtakom.”

Senato vidaus saugumo ko
misijai liudijo du buvę komu
nistų partijos nariui, kad ko
munistų partija stengiasi in
filtruoti savo narių į abidvi’ 
partijas — respublikonus ir de
mokratus.

Amerikoje kasmet spalių 24 būna Jungtinių Tautų diena. 
Ji yra paskelbta JAV prezidento aktu prisiminti pasaulinei vals
tybių organizacijai, kurios pagrindinis tikslas suartinti tautas 
bei valstybes ir jas išlaikyti taikoje. Tikslas yra geras ir siekti
nas, tad ir amerikiečių visuomenėje 
simpatikų bei rėmėjų.'

Kad geriau suprastume, už ką 
atverskime Jungtinių Tautų chartą, 
San Francisco mieste.

Chartoš pradžioje sutraukti patys pagrindiniai principai, 
dėl kurių ta pasaulinė valstybių organizacija buvo įsteigta:

* Apsaugoti ateinančias kartas nuo rykštės karo, kuris 
mūsų generacijai jau dviem atvejais sudarė neapsakomų skaus
mų;

* Sustiprinti tikėjimą į pagrindines žmogaus tieses, tikėji
mą, kad žmogaus asmuo yra gerbtina vertybė ir kad lygias teises 
turi mažos bei didelės valstybės, vyrai ir moterys;

* Sudaryti sąlygas išlaikyiti teisingumui ir tam, kad būtų 
gerinami sutarčių ir tarptautinių įstatymų įsipareigojimai;

* Būti tolerantiem ir gyventi taikoje su kitais, kaip gerais 
kaimynais;

* Jungti savo jėgas, kad būtų išlaikyta tarptautinė taika

Idėjos gražios, žmoniškos ir geros. Gerai, kad joms įgyven
dinti sudaryta ir tarptautinė valstybių organizacija. Tačiau ne 
taip jau gerai, kad chartos paragrafai, kurie nustato, kaip Jung
tinės Tautos tvarkosi, paneigia tai, kas pradžioje iškilmingai 
skelbiama. Antai, sakoma, jog visos valstybės yra lygiateisės 
(mažos ir dideles), o ne visos į Jungtines Tautas tėra priimtos.

dalyvaujančiųjų valstybių 5 didžiosios visa lemia, o vienos 
“veto” sustabdo kitų nutarimus. Tuo “veto” (njet) ligi šiol dau
giausia tesinaudojo Sov. Sąjunga. Apskritai, jos buvimas šioje 
nrgaTitancijoje prieštarauja Jungtinių Tautų pagrindiniam prin
cipam. Tuo būdu iš gero daikto pasidaro gera veidmainystė.

Gera būtų, kad JAV visuomenė, kuri nuoširdžiai remia

Kad vakarų vadai nesižino, 
. ką kalba, rodo ir paskutinės 

kalbos apie staiga išpopuliarin
tą “koegzistencijos” žodį. 
ChurehiDis jį atgaivino, prisi
dėjo Edenas; visom keturiom 
nusigriebė Attlee, o dar pas
kiau visas Prancūzijos parla
mentas, išsigandęs Vokietijos 
apsiginklavimo, ėmė šauktis 
nusiginklavimo ir sugyvenimo 
su Maskva.

Bet jie nepastebėjo, kad 
kartoja ne savo žodžius. “Ko
egzistencijos” žodis atėjo iš 
Maskvos.. Madariaga cituoja 
Komunistų partijos 15 suvažia
vime Stalino žodžius:
“Turime neužmiršti Lenino 

pareiškimo, kad mūsų dar
bas daug priklausys ano to, ar 
mums pasiseks nude&ti su ka- 
pitalistiiiinis kraštais karį, 
kuris yra neišvengiamas, bet 
kuris turi būti nudelstas arba 
iki tol. kol proletarinis karas 
sprogs Europoje, arba iki bo
loninės revoliucijos išsiplės, 
aite iki kapitalistai vien:? su 
kita ;sivels i karą, nepasida
lindami kolonijų. Dėl to mum 
yra būtiąas uždavinys palaiky
ti taikingus santykius su kapi
talistiniais kraštais. F grindas

Labai aiškus bolševikinis 
galvojimas. Jokie taktiniai 
Malenkovo dailinimai nepa
keis to, ką Len;nas pasakė. Sis- 
stemos yra piešingos, nesude
rinamos ir nesugyvenamos. O 
kalbos apie “taikingą koeg
zistenciją”, kurias kalba so
vietai, yra tik priemonė karui 
nudelsti, kad sovietinės dirbtu
vės galėtų nekliudomai dirbti 
ir sovietinės mašinos nekliudo
mai suktis, iki Maskva bus pa
siruošus.

Taip realiai galvoja ir veikia 
Maskva. 0 tuo tarpu Attlee, 
buvęs Britanijos vyriausybės 
pirmininkas ir dabar darbiečių 
vadas, paklaustas apie “koeg
zistenciją” rugsėjo 12 aiški
no:

Kai to nepaisydami vadai 
šiandien kartoja apie sugyve
nimą su Maskva ir apie nusi
ginklavimą, jie kartoja ne sa
vo žodžius ir ne savo krašto 
interesui. Jie virtę Maskvos 
lunatikais. Kada nors juos tei
sins, kad jie už savo ve’ksmus 
“neatsako”, kaip Roosevelto 
veiksmus teisina jo liga. Bet 
teisinimas nepataisys likimo 
Europos, kurios laivas nlūdu- 
r-uoia dabar be vairininko, tik 
iš šalies kiek pavairuojamas.

ĮSAKYMAS PO ĮSAKYMO RAŠYTOJAM
rastis, leidžiamas visose sovie
tinėse respublikose. Tame su
važiavime nutarta soviet.nę 
spaudą aprūpinti žiniom iš 
tremtinių ir emigrantų gyve
nimo vakaruose. Vilniuje lei

' Sovietų Sąjungos rašytojų 
draugija paskelbė reikalą 
“ieškoti naujų talentų”. Drau
gijos pirmininko Tichonovo 
instrukcija liepia ieškoti jų 
tarp kolchozų ir fabrikų par
tinių aktyvistų. Nepartiniai džiamas “Agitatoriaus blokno
tam netinka. Pirmenybė duo- tas” po to nutarimo aprūpina- 
dama daugiau pfozai, ne poe- mas iš užsienio lietuvių spau- 
zijai. Instrukcijoje Lietuvos 
rašytojam pabrėžiama, kad jie 
turi “griežtai laikytis komuni
stų partijos aktualių politinių 
ir ūkinių uždavinių. Lietuvos 
rašytojai turi vengti nihilizmo 
ir buržuazinio nacionalizmo.”

Instrukciją vykdydamas, 
Lietuvos rašytojų pirmininkas 
J. Šimkus rugpiūčio mėn. jau
niesiem rašytojam davė tokius 
nurodymus: “Romanų temos 
turi būti plačiai pasirenkamos 
iš mūsų kolūkiečių ir MTS 

(mašinų traktorių stočių) gy
venimo: kiaulių šėrimo pirmū
nės, karvių melžėjos, kombai- 
nieriai ir traktoristai — tai 
aktualiausios šios dienos te
mos.” Rašytojai įpareigojami 
parašyti pagal Maskvos skonį 
bent keletą naujų romanų.

Vėl susirūpino tremtiniais ir 
emigrantais *

Maskvoje vasarą buvo vadi
namų “Agitatoriaus bloknoto” 
redaktorių suvažiavimas. ‘Agi
tatoriaus bloknotas” — tai 
agitacijos bei propagandos ka
drų reikalam skiriamas laik-

dos žiniom ir iškarpom. Į šį 
darbą įkinkytas ir Lietuvos is
torijos institutas Vilniuje, šią 
vasarą jis pradėjęs rinkti ir 
tyrinėti “lietuvių emigracijos 
JAV istorinę medžiagą.” Dar
bui vadovauja rusai Koniuchbv 
ir Obručnikov. Iš lietuvių, ku
rie ten dirba, tuo tarini žinomi 
tik Jurginis ir Brašiškis. Me
džiaga renkama per "kores
pondentus” Amerikoje.
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VLADAS RAMOJUS

tys stipresnį puolimą. Gal iki 
tol atskubės naujos divizijos iš 
vakarų ir smogs lemiamą snū-

Vieną ankstų rytą, grįždami 
iŠ fronto, visai arti Vecsaulės 
miestelio sutinkame grupę ka
reivių su kastuvais, žiūriu — 
pažįstami veidai. T ertanantas 
Ramutis, Juozas, Petras, kitas 
Juozas ir dar keli partizanai, 
kurie kovėsi -Mūšos kautynėse.

Puolame vieni prie kitų, bu- 
fiupjamės.

'Džiaugsmui nėra ribų, ir 
kalbos tiek datų;. Bet Vokiš
kas* gena mus tolyn ir nelei
džia ilgiau kalbėtis, lyg bijo
damas kokios revottudjos ar 
pasik&irimo prieš jo gyvybę.

Iš sutiktųjų ‘gpSjsaa sužino
tu kad jie kasa apkasus fron
te ir nuolat yra priešo artfleri-

žiuojame į apylinkės miškus, 
kur paslėpti šovinių sandėliai 
nuo priešo aviacijos ir artile
rijos. Pasikrovę pilnus veži
mus dėžių su šoviniais, 3-4 
kartus sukartam į pirmąsias

Tarp Rygos ir Lietuvos
Rugpiūčio 18 ankstų rytą 

tarp lecavos ir Vecsaulės mies
telių patenkam į fronto zoną. 
Čia vokiečių artilerijos ugnia
vietės ir būriai kareivių. Tai 
netikėta staigmena. Vecsaulės 
miestelis yra Latvijos pietuo
se, Bauskės apskrityje, 3-4 ki-

bar apsikasusios vokiečių ir 
bolševikų divizijos.

Karo žandarmerija mus pri
stato | kažkokį štabą- B ten 
nebeatleidžia. Vokiečiam fron
te reikalinga darbo jėga. Mes 
turime padėti. Lietuva taip 
netoli, o mūsų žygis baigėsi.

— Lietuvių daug šitam fron
to sektoriuje. Jie visi dirba, — 
paaiškina štabo karininkas, lyg 
norėdamas pakelti mūsų kri
tusią nuotaiką.

žinia, kad šiapus Nemunėlio * Vecsaulės miesteli, 
yra daugaiu lietuvių, tikrai ge- 
rau nuteikia. Tikriausia yra 
kas nors ir iš Mūšos kautynių.. 
Jei po dviejų savaičių susitik-, 
rime, tai bus įdomu Greičiau
sia jie mus teikė žuvusiais.

Stabas mus atiduoda į vir
šilos Voldak Žinią. Jis yra vir
šininkas vienos gurguolių kolo
nos, kuri frontui teiktą šaud
menis. Tiri jjltai Mridot atštau-

Vddako dalinys prisigaudęs 
ūkininko klojimuose prieš 

Viename 
klojime įrikūriame ir' mes. 
Arkliai taip pat kartųjų mu
mis. Gyventojai daugumoje e- 
vakuoti. Ūkiai tušti. Bet gyve
namųjų pastatų šiluma, pato
gumais mums nevalia naudo-

Kai ramiomis rugpiūčio nak
timis nuvažiuodavom į frontą, 
ne kartą iš anapus NemunSio 
girdėdavom atplaukančią mu
ziką. Kartais dainuodavo rusiš
kai, latviškai, kartais pasitai
kydavo ir lietuviškai. Tokiais 
atvejais fronte- pritildavo šau
dymas, užgesdavo raketų ug
nys ir kareiviai, užmiršę karų 
ir mirtį, paskęsdavo namų, 
artimųjų ir taikos ilgesy. To
kias bolševikai naudojo prie
mones palaužti kareivių dva
siai. Ypač mums lietuviams, 
buvo skaudu, — muzika at
plaukia iš mielosios Lietuvos.

Diena iš dienos nuo vidur
dienio iki aušros dirbant ir va
žinėjant po artilerijos grauna- 
mus plotus, praeina dvi savai
tės. Fronte nesimato jokių žy
mesnių atmainų, ir mes negali
me tikėtis greito grįžimo Lie
tuvon. Trūksta tik kebų vy
riškų žingsnių, bet lauki ir 
kankinies. Tai lyg dangaus 
kerštas, kad per pigiai iš ten

Rugpiūčio 15 padėtis sukre
čia visą mūsų būrelį. Staiga 
ir netikėtai vokiečiai išsiveda 
leitenantą S. Išsiveda, ir jis ne
begrįžta. Po valandos kitos pa
siima ir K-į. Mums su Antanu 
pasidaro baisiai neramu. Bijo- 
mės, kad nebūtų susektos mū- 
tų pastangos pabėgti.

Netekę vado ir kito apsuk
raus vyro, tą pačią naktį, su
radę atsitiktinai gerą progą, su 
Antanu pabėgam iš Rygos ir 
pasukam į pietryčius Biržų 
Enk.

dalinių uniformomis ir duoda 
po du arklius su vežimais. 
Kai žandarmerija areštavo su. 
anom juodom uniformom, 
šaukėm, kad esam Birių poli
cininkai ir grįžtam į išlaisvin
tą miestą. Bet nieko nepedė- fronto Unijas. Saldei patekėjus, 

grįžtam į klojimus. Valandą 
kitą nusnūstam. Paskui be lai
ko pakelti triūsiam apie ark
lius. Jie turi būti švarūs ir net 
blizgėti, _ taip Sako Voldak. 
Prieš pietus išvažiuojame lau
ki! daliaus iš pafrontės .arba 
kareivių lavonų rinkti. Taip 
ateina Vakaras ir pauji žygiai 
į frontą.

Mūsų aptarnaujamame bare 
veikia 215 policijos fronto di
vizija. Pasikalbėję su karei
viai, sužinome, kad šiai dvtri- 
jal liepos pradžioje teko kautis 
prie Vikriau!. Ten dhrizfja ga
vo trtūškinantį smūgį. Dabar 
divizijos tudesnę aaą sudaro 
latviai kariai. Diririja turinti 
stiprią artileriją, tik stokojan
ti šarvuoSų. Kairiam Biržų 
sparne esanti stipriai šarvuota

tis. Matom, kad papuošėm ' vvehrmachto divizija, kuri kar- 
velniui Vddakui | rante tas nuo karto bando prasivėrė- Nekenčia ir laukia progos

Diena po dienos kMdname, ti giliau | pietus. grjtti j Lietuvą.
kad turėsime kęsti soddą ver- Sunku tikėtis, kad tos paj«- Anot jų, fikuteų partizanų 
giją. Jei Vcddak gsute M, gos grittų Bvystyti stiprasj Šterts Lietavoje padėtis nepe- 
gal tada palengvėtą priefpuoll ir sutriuškinti pteti- • vydėtina. Pati užfrontė, tarimai

Mūšos kautynių laimingai pa
sitraukę per tą pati Sakarnių 
mišką, tik pasukę kiek kairiau, 
negu mes, ir ten riapstėsi, kol 
atsirado vokiečiai ir sustabdė 
bolševikų eygjaviiną. Daoar

Arteliai man brangesni 
negu jūs — perspėjo viršila 
Voldak.

Tuoj mus išmoko sveikinta. 
Seiliau kareiviai sveikindavo^, 
pridėdami ranką prie kepurės. 
Bet po liepos 20 atentato prieš 
Hitlerį, kariuomenėje įvedamas 
naujas pasisveikinimas- na
cionalistiškasis dešinės rankos 
pakėlimas į irieį ir “Heil Hit-

dar labiau priteiks, besiren
giant smogti vokiečiams. I di
delius sunkumus papuolė ir 
Biržų gjrios partizanai. Apie 
Mūšos kautynes jie girdėjo, 
kad, kautynėms pasfoaigus, 
buvo pagauta .dvidešimt gyvų 
partizanų ir bolševikų sušau
dyti Saločių turgaus aikštėje.

Kiek vėliau vokiečiams iš 
Latvijos pasisekė prasilaužti 
iki Sakarnių miško, kur nelai
svėn paėmė bolševikų genero
lą. Juozas, kuris kaip tik ten 
buvo, pasakoja, kad generolas 
buvęs su akiniais ir turėjęs 
amerikonišką džipą. Bet parti
zanų dakarnių miške nebūva

Trip pat sužinome, kad vie
noj brako virtuvėj netoli mūsų 
kĮojkno etate “šanruočiai” 
Getfiminae, Stepas ir Petras. 
Su jais tuoj užmezgam ryšį ir 
tortai progte susitikti ir pasi
tarti, kaip išailaisvtati. Jiems 
žymiai genau, nes, turoaaini 
virtuvėje, yra nuolat sotūs ir 
neturi tokio viršininko kaip 
mMRds Voldak.

Frontas rugpiūfio mėnesį iš
būna palyginti ramūs, išskyrus 
Mi mnas vMtiitto poDuccno 
kautynes. Gitana jausti, kad 
pncMi sapnį* mvo amien*

Viltys blėsta greit išsiva
duoti. Jei voidefiai p» dvi sa
vaites neišgalėjo kariamo 
smūgio, kas bus všliau. Prie- 
■M sapre* ireUKM**'



SAVO SPAUDOS KOVOTOJUS!
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PAŽINK GILIAU SAVO TIKFJIMĄ

Šmėkų muzėjaus savininkė 
užtikrina tų dokumentų auten
tiškumą, tik nesako, kokiu ke
liu jie pakliuvo j jos rankas.

naktį į jos 
kažkokia

Prahcūzi joje gyvenanti gra
fienė Czatery, buvusi paskuti
nės Austrijos imperatorienės 
garbės dama, savo viloje turi 
surinkusi daug “medžiagos ir 
net dokumentų” apie r’

Cana ttETttogd* angl-Žkų va>- 
duoŪB| styriu^ i& kuro aife> 
kėja/kad Londono bokštas e- 
sąs visokiausių šmėklų susiti-

kaiba apie keistą šmėklą, kuri 
pasirodydavo minaančio as-' 
mens pavidale, lyg antroji pu-

Jaunhno akademija
įvyks spalio 24 d. 11:30 vai 

lietuvių salėje. Ją rengia Liet 
Studentų Sąjungos Clevelando 
skyrius. Pats' jaunimas čia 
pasirodys su savo atidaromuo
ju žodžiu, pranešimu, dekla
macija, skaitymu, inscenizacija, 
gal ir su daina.

/ Per jaunimo akademiją bus 
stengiamasi parodyti, kiek bus 
įmanoma, mūsų laikraščius ir 
žurnalus, mūsų kalbos, istori
jos, geografijos leidinius, mok
slo darbus, muzikos kūrinius, 
informacines bei propagandines 
knygas ir kt. Literatūrinio va
karo spaudos parodėlėje dau
giausia dėmesio bus atkreipa 
į lietuvių moterų kūrybos dar
bus.

VėtušhBai įniro teup “Balto- IV jo nužudymo išvakarėse, 
Liudvikui XVI revohuojos 

m. per Kaieoas votoeaų šarme pradžioje ir preririmtid, Car- 
vactarvyoe Miado ,apumaraaų> not, vos kdiom valandom prieš 
drauo^aaiMA Marianos peruuou jo nužudymą, 
iaiaaii^^uraiaee iwmB*uu bu- 
m apie pa&roaziusią ouiyoę ir

ANxRASB A&
* Viloje įrengtas atsioras sky

rius Kurijos carų vauduoK- 
tiams. Surankioti dokumentai

kažkokia moteriška 
visiškai panaši į Ka- 

Imperatorė įsakiusi 
nešdintis, bet nė ne-

Daug klausimų, kylančių kasdien mūsų galvoje apie 
Dievą, pasauli ir žmogų, lieka neatsakytų, nes ne
turime ką paklausti. Daug/paramos lengvai rasi 
dviejų seminarijos profesorių parašytame veikale

rimo instituto mokslininkas, 
artimas dr. H. Price bendra
darbis. Dr. Price parašė “Dva
sių medžioklės” knygą, kurio
je, po 40 metų mokslinių tyri
nėjimų su intencija atmesti 
vaiduoklių egzistenciją, vis dėl 
to prieina išvados, kad iš 100 
ištirtų vaiduokhnių kazusų, 
bent vienas pasitaiko tikras, 
kurio dar ligi š-ol neįmanoma 
išaiškinti.

Tas pats Londono institutas 
taikstosi muzėjų nupirkti, nes 
esą šiuo klausimu tikrai įdo
mios ir vertingos medžiagos.

Į klausimą, kas paskatino 
grafienę Czatery imtis savo

tiškai keisto verslo, 
atsako — tai esąs asmeninis 

patyrimas. Jai esant austrų 
imperatorienės Elzbietos gar
bės dama, 1898 Ženevoje 
prieš išeidama rytą pasivaik
ščioti Elzbieta jai pasakojusi, 
kad apie 2 vai. 
kambarį atėjusi

> “Verkianti moteris”, kuri kele
tą kartų buvo aplankiusi kitus 
Habsburgų šeimos narius ir ją 
liūdnai nuteikusi. Po kelių va
landų Elzbieta krito nuo žudi
ko Luccheni durklo. Kaip tu
rinčiai savotišką ryšį su pra
eitimi, esą malonu rūpintis 
praeities vaiduokliais.

Ką į visą tai galima pasa
kyti? Nieko. Tebūna pasakos 
vietoje— prisiminti vaikystėje 
girdėtus baubus.

ropos valdovams ramybės.
Ji norinti įrengti vaiduoklių 

muzėjų, kuriam pradžia jau 
padaryta. Tačiau norinčiųjų 
grafienės muzėjų lankyti ne
daug teatsiranda, o buvusieji 
pasakoja:

— Paėjus gerą galą takeliu 
per mišką, atsiduriame prie 
gražios nedidelės dviejų aukš
tų vilos, kuri neatrodo nei kei
sta nei baugi, kaimietišku pa
prastumu rūpestingai sutvar
kytuose . kambariuose įrengta 
savotiška • paroda — išstatyti 
dokumentai ir vienoki bei kito
kį valdovų
dvaruose pasirodžius^jų vai

duoklių palikti ženklai.
Tas rinkinys yra rūpestingai 

surankiotas iš ano meto ka
ralių archyvo. Rinkta vado
vaujantis anglo Reginand B. 
Span užrašais, kuriuos jis 1916 
m. vedė būdamas Londono u- 
niversiteto psichinių reiškinių 
tyrinėjimo instituto nariu.

Elėje senų paveikslų ir laiš
kuose, rašytuose žinomų istori
nių asmenybių, galima paste
bėti kažkokie veidai ir žymės 
paslaptingų būtybių, kurios į- 
simaišydavo į karaliaujančių 
Europos karalių dvarus bei 
jų privatinį gyvenimu.

Kartote taip išsigandusi, kad 
tuoj susirgusi. Po 10 dienų ji 
mirė. Nuo to laiko paslaptin
goji dama daugiau nesirodžiu
si Ugi paskutinio karo, o karo 
metu ne kartą pasirodžiusi pi
lyse netoli Bayreutho, Berly
no, Potsdamo, Mannbefand ir

sunku. Anglijoje vienas profe
sorius po ilgesnio apklausinė
jimo paskelbė, kad 10 iš 100 
žmonių viešumoje ima varžy
tis, išrausta dėl kokio ^ūeko, 
užsikerta kalboje, nesuranda 
žodžio ir norėtų tiesiog pras
megti kiaurai į žemę. Jis suda
rė tokių kukliųjų klubą ir sten
giasi atpratinti juos nuo to 
varžymosi. Klubas turi didelį 
pasisekimą ir plinta po visą 
Angliją. Daugel asmenų buvę 
išgydyti, žadinant juose drąsą.

Tik kas, daryti su tais, ku
rie neturi drąsos į tą klubą 
įstoti?

LIETUVIŲ SPFCT AUSTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-V£ 

Atliekami visi coBisioa, dažymo ir medi, taisymo darbai 
Darbas atiirkamas pigiai ir ni| TinFujęai

J. MALDUTIS, namo M. HT 7-SZ47
Z ŽALIAUSKAS, aanm tat GL. S-SMS

Taip atsitikę rusų Katarinal 
Jai beskaitant saro kambaryje, 
išsigandusi palydovė pranešusi, 
kad priėmimų salėje soste sė
dinti kita^ imperatorė, visiškai 
panaši į ją. Katarais išbalusi, 
bet būdama vyriškai drąsi nu
skubėjusi pažiūrėti. Tikrai, ten 
sėdėjusi 
būtybė, 
tariną. 
šmėklai 
krustelėjusi. Baimės ir pykčio 
įkaršty liepusi lydėjuslems sar
gybiniams šauti, šūviams nuai
dėjus ir dūmams išsisklaidžius, 
nieko kito nerasta, kaip tik 
kulkų suaižytas sostas. Po 10 
dienų Katarina mirė.

RAUDONASIS VYRAS
Lig šiol muzėjaus lankyto

jai, laikėsi daugiau ar mažiau 
abejingai, ima jaudintis, kai 
žengiama į Prancūzijos šimt
metinio vaiduoklio “Raudonojo 
vyro” skyrių, kurs punktualiai 
pasirodydavęs prieš kokio val
dovo mirtį arba didesnę šalies 
nelaimę. Tarp daugybės viso
kių dokumentų, esą vertų ti
kėti asmenų, liudijančių šios 
šmėklos pasirodymą Henrikui

Statistika rodo, kad 15-24 
m, amžiaus jaunuoEus dau
giausia į anapus pasiunčia eis
mo nelaimė. Jie žūva dėl pra
muštgalviško skubėjimo arba 
dėl romantiško užsisvajojimo 
bevažiuojant.

Į klausimą, “ar jūs norite 
gražaus vyro”, 81% atsakė 
neigiamai. Esą ‘gražūs” vyrai 
pasipūtę, perdaug pinigų išlei
džia. sau ir dėl jų ištikimybės 
visko esti.

Tačiau ir dėl vyro išorės mo
terys vis dėlto stato reikalavi
mus: kad būtų aukštas, plačia
petis, tamsiaplaukis. Už blon
dinus pasisakė tik 18%; bal
sas turi būti maloniai gilus ir 
lengvai vibruojantis.

“Sielos taurumo,” “širdies 
gerumo” daug mažiau pasigen
dama negu geros pozicijos šau
naus automobilio.

“Raudaoojo vyto“ parody
mus aprašo du grafai — Molė 
ir Moutholm, Napoleono aukš
tieji sargybiniai. Molė rašo, 
kad 1814 nL sausio 1 d. ankstų 
rytą, nepastebėtas jokios sar
gybos, jo kambaryje atsiradęs 
aukštas asmuo, raudonai apsi
rengęs ir prašės skubiai leisti 
pasikalbėti su -imperatorium 
Napoleonu. Grafas be įprasto 
mandagumo įsakęs nepažįsta
mam išriti, o tas įsakančiai ta
ręs: , z t

— Praneškite imperatoriui, 
kad Raudonasis nori jį matyti, 
ir jis mane greit priims.

Grafas liudija, kad žodžiai 
buvę ištarti tokia galia, jog 
jam neliko kito kelio, kaip tik 
paklusti. Neiškęsdamas - jis 
bent pasiklausęs ir nugirdęs 
“Raudonojo vyro” kalbą:

— šis yra S karias, kaip jus 
aplankau. Pirmą karią susiti
kom Egipte, paskui Wagrame, 
kur minėjau, kad jum teliko 4 
menesiai pilnai taikai sudaryti. 
Buvau jum sakęs, jei neklau
sysite, atsiimsiu įsavo pagalbą, 
Nekreipėte į tai dėmesio, da
bar atsiminkite, kad teliko tik 
3 mėnesiai priimti priešų pa
diktuotai taikai.

Po 3 mėnesių nuo. šio įvy
kio Napoleonas buvęs privers
tas atsistatydinti.

Grafas Moutholon rašo, kad 
jam pats Napoleonas sakęs a- 
pie “Raudonojo vyro” pasiro
dymus ir jo išpranašavimą a- 
pie tragiško gyvenimo'pabai-

Naošių metų lapkričio 1 dienos pradedame gaminti lietuviško skonio šokoladinius 
SALDAINIUS ‘BIRUTE”.

“BIRUTE” bus platinama visoj Amerikoje — Jungtinėse Valstybėse, Kanadoje ir 
Pietų Amerikoje.

‘BIRUTE” bus siunčiama taip pat ir j Europą.
“BIRUTES” saldainiai įpakuojami į lietuviško stiliaus spalvotas dėžutes.
“BIRUTES” saldainių dėžių viršelį piešė PROF. V. K JONYNAS.

Tel. EV. 4-1232 B A L T I C C O .
P. O. Box 96 I 337 UNION AVĖ., BROOKLYN 11, N. Y.

pr >■’ protys sekti vakarais pasakas. 
|Į|ky-<- l’psė pėtsafavy užkeiktos gra- 

karalaitis Mukdavo savo 
f- išvaduotojų, raganos skriaus- 

-5-.'• (&ro našlavus, vaiduokliai bą
li£•' ladodavosi apie namus. Tie pa- 

< sakojimai tiek įvarydavo ma- 
K- tiesiems baimės, kad net bijo 

“ (javo nuleisti kojų po suolu.
B / Laikams modemejan t išnyko 

. pasakos, o su jomis — ir vai- 
duoklių istorijos, nes nėra kas 

fe'1- :' pasakoja, nei kas klauso ir ti- 
iri.

Lietuvių spaudos atgavimas, 
įvykęs prieš 50 metų, yra labai 
reikšmingas įvykis mūsų tau
tos istrijoje. Kova dėl spaudos 
visų pirma rodė lietuvių tautos 
pasiryžimą laisvai reikštis kul
tūrinio gyvenimo srityje. Tai 
buvo pasisakymas prieš nieku 
nepateisinamą kultūrinę prie
vartą. Tai reiškė garbingą sa
vo tautinės vertės- pajautimą.

Kova dėl lietuviškos spaudos 
reikalavo didelio patvarumo, 
pasiaukojimo, ryžto ir drąsos. 
Ją pakėlė tie žinomi ir nežino
mi spaudos kovotojai, kurie ir 
šiais laikais mums šviečia sa- niame vakare bus loterinis 
vo pavyzdžiu. Moralinėmis ir 

fizinėmis kančiomis nužymė
tas knygnešių kelias buvo lie
tuvių tautos prisikėlimo pra
džia. štai kodėl spaudos atga
vimo sukaktis yra verta tinka
mo paminėjimo, štai kodėl lais
vojo pasaulio lietuviai ją su 
reikiamu dėmesiu švenčia.

Kartu su kitais į šios su
kakties minėjimą jungiamės ir 
mes, Clevelando lietuviai. Jai 
esame paskyrę visą spalio mė
nesį. Kai kurie minėjimo mo
mentai (atidarymas per lietu
vių radijo valandėlę, ALRKF 
kongreso spaudos akademiją) 
jau yra įvykę, kiti dar stovi 
prieš mus. Tarp pastarųjų yra 
jaunimo akademija ir literatū
rinis moterų kūrybos vakaras.

AR TAMSTAI PATINKA GRAŽUS IR JAUNAS VYRAS?
Šiais laikais jau beveik turiasdešimties metų vyrų mo- biausiai tas, kuris moka gerai 

terys ieško vadinamų donžua- prieš žmones atrodyti. Perdaug 
nų, tai klysi. Moterys “nenori kukliem ir besivaržantlem čia 
nieko žinoti” apie vadinamus 
“gražius” vyrus. Rudolf Va
lentino ir Clark Gables laikai

Viename 14 amžiaus paveik
sle, atgabentame iš senos Bo
hemijos pilies, aiškiai matoma 
poetų apdainuota “Baltoji da
ma”. Šis vardas siejamas su 
tariamuoju grafienės Bertos 
von Rosenberg vaiduokliu. Ta 
grafiene buvo Bohemijos val
dytojo Huldericho duktė, gi-. 
muši 1425 m. ir vėliau vado
vavusi katalikų daliniams kare 
su husitais. Po įtairių gyveni
mo nepasisekimų, ji mirė tra
giškai. Paveiksle ji vaizduoja
ma graži, liūdesio pilnų bruo
žų, baltais drabužiais ir dar 
baltesnių veliumu susisukusi. 
Tokioje išvaizdoje, kaip pasa
kojama, p pasirodydavusi per 
4 šimtmečius HohenzoDernų 
dinastijos palikuoniams, pra
nešdama nelaimes ir staigias 
nūrtis.

Paskutinį kartą “Baltoji 
dama” pasirodžiusi (taip rašo 
vokiečių kaizerio dvaro minis-, 
teris A. Karden savo dieno
rašty) 1914 m. rugpiūčio 4 d. 
Neuhaus pilyje. Tą rytą jau
noji Karlotė stovėjusi prie 
veidrodžio ir šukavusi plau
kus ,paskendusi visa savo gro
žio svaiguly, kaip pasitaiko 
jaunom mergaitėm. Išgirdusi 
už pečių kažką šlamant, many
dama esant tarnaitę, nė neatsi
gręždama paklaususi: 
------ Kuri valanda?

Tuo metu jai pasirodžiusi 
“Baltoji dama” sakydama:

— Brangioji, dejtat,

Žilinskas, inž. Edv. Kersnaus- 
kas ir jaunųjų menininkų at
žalynas.

Štai labai bendrais bruožais 
pateiktas paskutinių spaudos 
mėnesio parengimų vaizdas. 
Ko tad pageidautų iš Clevelan
do lietuvių visuomenės Bend
ruomenės apylinkės valdyba, 
kurios iniciatyva spaudos at
gavimo sukakties minėjimas 
vyksta? Visų pirma gerai įsi
skaityti į ankstyvesnį valdybos 
kreipimąsi įsigyti bent po vie
ną lietuvišką knygą, atsilyginti 

Naujas dalykas literatūri- i’ž siunčiamus laikraščius ir 
kitaip juos paremti, užsakyti 

lietuviškų leidinių bfobotekė- vaikučiams ‘Eglutę” ir “Tėyiš- 
lės leidimas. kėlę” ir kt. Toliau parodyti

Uteratūinį moterų 
kūrybos vakarą, 

skiriamą spaudos mėnesio 
pabaigai, turėsime spalio 31 
d. 6 vai. vak. taip pat lietu
vių salėje. Juo vainikuosime 
visus spaudos mėnesio paren- 
gimus. ^į norime paversti pa
čia iškilmingiausia spaudos 
sukakties minėjimo švente, šį 
vakarą rengia pati spaudos 
mėnesio komisija. Apie lietuvę 
moterį spaudos kovotoją kal
bės dr. M. Žilinskienė, moterų 
kūrybos rečitalį duos Žinoma
sis mūsų dramos aktorius H. 
Kačinskas, dainuos soliste J. 
Krištolaitytė - Daugėlienė.

Abtejų parengimų metu į- 
vyfca taip pat ir spaudos

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
HH1 ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Vlrgftiia 7-1896

Ją galės laimėti kiekvienas tinkamo dėraesio visiems 
į šį vakarą atsilankęs ir lai- dos parengimams: esate visi 
mėjimų bilietą įsigijęs. Biblio- į juos kviečiami ir maloniai 
tekėlę sudarys keliolika pačių laukiami. Ir dar atsiminti, kad 
vertingųjų mūsų autorių kny- reik5amai pagerbdami praeities 

įvykius, mes kartu mokomės 
Meniškai a^pavidalmti kovoti ir dėl dabartinių savo 

parengimus sutiko dail. K. tautos siekimų,

kiekviena gražesnė moteris y- 
ra kokia nors “Miss” — pa
saulio, valstybės, šio miesto, 
šios gatvės ar bent šių namų. 
Londone susidomėta surasti ir 
“idealaus vyro” tipą, vadinas, jau praėję, 
kuris labiausiai moterims pa
tinka. Buvo anketos išsiuntinė
tos 100,000 moterų su klausi
mais, apie kokį vyrą jos sva
joja. '

Atsakymai nustebino, kad 
juose neminimi jauni vyrai. 
Bevęik visos moterys sutaria, 
kad įdomiausias apie 40 metų. 
Tai “geriausias amžius”—žmo
gaus charakteris išlygintas, 
žmogus gyvenimo patyręs, 
nuosaikus ir tvirtai gyvenime 
atsistojęs. Anot vienos šveica- 
rietės, jis jau turėjo užtenka
mai laiko visuomenėje gerą po
ziciją susidaryti ir banke turi 
sąskaitą. Jaunesni vyrai nesą 
ištikimi, nei patikimi KnkĮjųję klubas

Jei manysi, kad tarp tų ke- Amerikoje vertinamas



mirties.

turi

SONETAI

tremti-

RAMUNES

IS LIETUVIŲ SKAUTŲ GYVENIMO

žai skaitė ar visai veltui patar
navo. Tai retas geras samarie-

Moterų apskrities ir 
valdybose.' 1955 m. ge-

. Sekmadienį, spalio mėn. 24 
d. LDS seimo tąsa ir užbai-

■ .• Haaau, Vokietijoje, 
buvo vieną iš didžiausių ] 
viii stovyklų, dar tebągi 
apie 100 negalinčių išemįfi 
ti lietuvių. Jų tarpe yra. 
J. Kaminskas ir A. Sw 
buvęs stovyklos vadovas, 
bar jis yra Hanau apyli 
TiR pirmininkas,

• Karolina Medelienė, gyv. 
New Havene, spalių 18 d. pa
laidota iš šv. Kazimiero bažr, 
nyčios šv. Lauryno kapinėse. 
Paliko nuliūdime 3 sūnus ir3 
anūkus.

yra labai 
žmogus.

jamboree įvyks 1955 
rugpjūčio 18-28 d. prie 

krioklio Kanadoje.
Daromos pastangos, kad ir lie
tuviai galėtų dalyvauti kaip at
skiros vienetas. Tuo pat metu 
lietuviai šalia ruoš didžiulę sa
vo stovyklą.

— Vyriausias skautininkas 
paskelbė paują nario mokesčio 
sistemą visai Lietuvos skautų 
Brolijai. Dabar Brolijos nariai

• Waterburio ateitinini 
spalių 31 d .ruošia savo šve 
ir Kristui Karaliui pagerbti 
kilmingą susirinkimą.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių^ įvairių pobūvių ir ęen.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

nuoširdumu įsigijo 
įvairiose tautose.

Dr. A. Budreskis 
gailestingos širdies 
Pašauktas pas neturtingą li
gonį, už savo patarnavimą ma-

1:30 vai. p.p. prasidės ant
roji seimo sesija šia tvarka: 
seimo vedėjas pakviečia dva
sios vadą maldai; atstovų var- 
GGšaukis; praeito seimo proto
kolo'skaitymas; centro valdy
bos raportai; nauji pasiūlymai 
ir jų svarstymas.

• Studentų Šalpos Fondas, 
talkinamas Liet; Stud. S-gos 
JAV Centro Valdybos, praveda 
platų vajų paramos reikalin-Ą 
giems studentams šelpti. Ailr*| 
kas galima siųsti: Lithuanian . 
Students Welfare Fund, Aę-;« 
count' Nr. 11737, c/o Chicagc 
Sav. & Loan Ass., 6234 So. 
Westem Avė., Chicago, UI. £?

PRANEŠIMAS
LDS Connecttcut apskrities 

suvažiavimas įvyks spalių1 31 
d. Hartfordo lietuvių parapijos-? 
patalpose. Iš ryto 10 vai. šv< 
Mišios už gyvus ir mirusius ’ 
organizacijos narius, o po pietų 
1 vaL posėdžiai mokyklos kam-~ 
baryje (339 Capital Avė. ir* 
Broad St. kampas).

7 vai. vakare, So. Boston 
High School auditorijoj, Tho- 
mas Park (G St), So. Bosto
ne, vaidinimas ir koncertas. 
Programą išpildys šv. Juozapo 
lietuvių parap., Waterbury, 
Conn., vaidintojų ir daininin
kų grupė, vad. kompozitoriaus 
Aleksandro J. Aleksio, LDS 
Garbės nario.

Vertė A. Sabaliauskas , 824 p. $3.50
Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

Linksmavakariams (Minist
rei Show lapkr. 17-Į8) dainas 
ruošia Vinc! Burdulis.

Puikiai reprezentuoja lietu
ves moteris Worcester vysku
pijoj 69 moterų kuopos pirmi
ninkė — Ant. Vaškelevičienė 
(Wackell).Ilgus metus dirbo ir

Neužilgo prasidės korės- vykia 
pondebdnė Brolijos vadų suei
ga. Bus svarstomi svarbūs Lie- Niagara 
tavos skautų reikalai ir renka
mi pareigūnai naujai kadenci
jai. Šioje sueigoje galės daly
vauti rinkti atstovai (po 1 nuo

' Jaunimo skyriaus valdybon 
(pagal naują Worcester vys
kupo patvarkymą) Aušros 
Vartuos išrinkta: R. Johnson, 
J. Burdulis, J. Wilk, L. Gvaz- 
dauskaitė. Vadovais: religi
niams dalykams — R. Paške
vičius, kultūriniams — Br. 
Kvedaraitė, socialiniams —P- 
Savage,'sportui — J. Šimonis 
Jr. Delegatais į vyskupijos jau
nimo kongresą: O. Matačins- 
kaitė ir R. Krušas.

Visuomeniniame darbe .
Sunku būtų nupasakoti jud

rų ir įvairiopą Bostono lietu
vių reiškimąsi kultūrimiame 
darbe, kuris daugiausia tel
kiasi apie šv. Petro parapiją.

L. K.
Centro 
gūžės mėn. Wųrcester vysku
pijos K. Moterų'lygos kongre
se ji išrinkta kongreso vado
ve. Daug straipsnių įvairiais 
klausimais rašo “Moterų Dir
vai” bei vyčiams, anglų kal- 
bon verčia lietuviškos poezijos.

Dr. A. Budreskis baigė 
Brockton High School 1913 
m. ir Tufts Medical School 
1917 m. įgydamas medicinos 
daktaro laipsnį. Praktiką atli
ko šv. Elzbietos l’goninėje, 
Brighton, Mass. Baigęs prakti
ką' įstojo į JAV kariuomenę, 
gaudamas pirmo leitenanto 
laipsnį. Pirmojo Didžiojo karo 
metu buvo Prancūzijoj, kur ė- 
ju gydytojo pareigas. Pasibai-

Spaudos rėmėjas
Nuo pat savo kunigystės 

pradžios kun. Pr. Virmauskis 
uoliai remia katalikiškąją lie
tuvių spaudą. Kol “Darbinin
kas” buvo Bostone, pats pri
rašydavo ir žinelių iš parapijos 
gyvenimo, ir tai ne vienerius 
ar dvejus metus, bet keliolika 
metų. Ir dabar jam rūpi, kad 
apie šv. Petro parapiją būtų 
informacijų. Jose nėra kokių 
pasigyrimų, bet paprastas, sa
kytumei, kasdieniškas prabė
gančių įvykių' konstatavimas. 
Kun. Pr. Virmauskiui rūpi pa
tys faktai — atliekami darbai, 
kurie geriausiai ir liudija, kad 
parapija yra veikli, darbšti ir 
gyva. O/ pats jis, sulaukęs 70 
metų, taip pat yra dar judrus 
ir veiklus, išlaikęs žemaitišką 
santūrumą ir blaivų žvilgsnį į 
gyvenimą.

Gerbiamajam Jubiliatui lin
kime dar daug sveikatos ir il
gų našaus darbo metų.

S. S.

Gražūs kun. Pr. Virmauskio 
santykiai ir su naujai atvyku- 
sian. Jis stengiasi visus glau
sti. apie parapiją, mielai lei
džia susirinkimams naudotis 
parapijos salėmis, jau kelinti 
metai' laiko priglaudęs šešta
dieninę mokyklą, nuoširdžiai 
talkina Baltui ir kiekvienam 
lietuviškam reikalui Dėl to 
ir spaudoje dažnai skaitome 
padėkas šv.' Petro parapijos 
mielam kleb. kun. ' Pr. Vir
mauskiui.

■tunto vietotų), atstovai ir pa
reigūnai ir {priregistravę skau
tininkai. Viri dar neužsiregis
travę skautininkai ar pakeitę 
adresus, kviečiai^! tuoj rega- mokės iki 12 m. amžiaus po 
truotis pas sktn. V. Skrinską, 50-cc. | metus, nuo 12 iki 18 
250 Htdkun St., Tbronto, Ont, po 1 <M., nuo 18—3
Canada, r'$ų^VoktetijoB regi jonas atlefc
. — PtaauBto 8-ji skautų sta- etas nub mokea&ų.

gus karui, 1919 m. grįžo į 
Brocktoną, kur atidarė savo 
kabinetą.

Spalių 1 d. 1929 m. vedė Evą 
A. Trakinaitę. Augina sūnų 
Fredriką ir dukrą Oną.

Taigi šį mėnesį Dr. A. Bud
reskis su žmona šventė sida
brinį vedybų jubilėjų. šia pro
ga jie susilaukė šimtų sveiki
nimų laiškais ir telegramo
mis. Banketo metu gavo daug 
dovanų nuo sav® draugų ir į- 
vairių draugijų.

Vakarienės metu pagrindinę 
kalbą pasakė kun. Jonas švagž- 
dys. Taip 'pat sveikino prel. 
Pr. V. Strakauskas, Brocktono 
miesto majoras Gerald Lucey, 
gubernatoriaus atstovas Coun- 
cillor Haroįd R. Alton, kong- 
resmanas R. Wiggtesworth, 
kun. J. B. Missa ir banketo 
komisijos pirm. B. Bartkevi
čius. Rengėjam ir svečiam pa
dėkojo E. Budreskienė.

Banketas buvo tikrai kara
liškas. Vakarienė buvo patiek
ta iš daugelio patiekalų. Visi 
svečiai ir viešnios buvo labai 
patenkinti skaniais valgiais.

Šiam iškilmingam banketui 
ruoštis buvo gausi komisija, 
bet visą darbą daugiausiai 
nešė ant savo pečių šio paren
gimo komisijos pirmininkas 
Bronius Bartkevičius. Kad pa
rengimas būtų sėkmingas, jis 
nesigailėjo laiko, darbo nei e- 
nergijos.

PROVIDENCE, R. L
Kleb. kun. J. Vaitekūnas ir 

V. Kudirka iš Nonvoodo daly
vavo Clevelande Kart. Federa
cijos seime.

Varg. J . Beinortas, sužeis
tas į koją per pirmąjį uraganą, 
po laimingos operacijos vėl 
pradėjo eiti savb pareigas.

Kun. Vac. Martinkus rodė 
prožektorium padidintus Vyt. 
Augustino Lietuvos vaizdus. 
Ta proga dalyviai sumetė $12 
saleziečių vedamai lietuvių 
gimnazijai Italijoje.

Balta skyrius pradėjo dra
bužių vajų. Dalis jau nuvežta į 
Balta sandėlį Brooklyne.

Švč. P. Marijos gražią sta
tulą bažnyčiai įtaisė Ona Si- 
monavičfenė, o šv. Kazimiero 
— A. ir M. Dzekevičiai. —as Mūsų ramunių žie

dai yra Hungarijo®, 
švieži ir medum 
kvepia; moterys, 
kurios geria ramu
nių arbatą, būna 
gražios ir nepiktos; 
galite pabūti dieną

seserų. Tai viena 
stambiausių Naujoje 
je lietuvių mokyklų. 

Ernus atvažiuoti
niam,-parapijos mokyklos pa
talpose rado nuoširdų prie
globstį ir šeštadieninė mokyk
la, kuria kleb. kun. Pr. Vir
mauskis taip pat nuoširdžiai 
rūpnasi ir kuo tik gali talki
na .

Pr. Virmauskiui yra 
rūpintis kitais visu

Radio bangomis visą savaitę, 
spalių mėn. 116 vyčių kuopa 
sveikino šv. Rožančiaus Kara
lienę.

Skautams globot komitetą 
sudaro: J. Šimonis, P. Giras, 
V. Kamanduks, J. Glavickas, 
J. Petraiitis, skautininkų ir pa
vaduotoju —Kaz. Jonaits, ir 
R. Palūšis. Komitetas rūpinasi 
skautų įteisinimu, skautizmo 
auginimu, materialine parama 
ir skautais vyčiais.

Priviso “vilkiuką”. Aušr. 
Vartuos įsikūrė trys vilkiukų- 
skautų skiltys. Sueigos — kas 
savaitė.

Lėktuvo piloto vardą įgijo 
a mas Puodžiūnas, baigęs Pur- 
due universitete aeronautiką ir 
Te>;as karo aviacijos akademi
ją . • • ■ ’

nė, 65 metų, gyv. Brantai 
Conn., šiomis dienomis nria 
palaidota šv. Agnietės kapb 
se tam pat miestelyje. Palf 
nuliūdusį vyrą ir 3 sūnus.

• ' Dr. J. Grinius skaitė < 
paskaitas Laisvosios Eutoį 
kolegijoje Strasburge. Jis k 
bėjo apie Lietuvos praeitį, j 
liesdamas ir santykius su ii 
kais, kurių pozicijos kote©; 
viršūnėse yra gana stipri 
Tafiau lenkai patys padSu 
dr. J. Griniui už objektyvus 
Visos kolegijos nuomone dr. 
Griniaus paskaitos buvo pač 
geriausios iš visos tos rūš 
paskaitų.

Šeštadienį, spalio mėn. 23 d.
9 vai. ryte, šv. Petro lietuvių 

bažnyčioje So. Bostone, Mass., 
prasidės LDS seimas iškilmin
gomis šv. Mišiomis, kurias at
našaus kun. Pranciškus J. 
Jusaitis, Cambridge lietuvių 
parapijos klebonas ir LDS Gar
bės narys. Pamokslą pasakys 
Jo Prakilnybe prelatas Pran
ciškus Strakauskas, Brockrto- 
no lietuvių par. klebonas ir 
LDS Garbės narys.

Spalių 2 d. 6:30 v.v. suplau
kė arti 1000 žmonių į Brock
ton Armory salę pagerbti nu
sipelniusį veteraną dr. Alfonsą 
F. Budreąkį. Svečių susirinko 
iš Brocktono ir iš apylinkės. 
Dalyvavo ne vien lietuviai, bet 
ir svetimtaučiai, nes Dr. A. 
Budreskis savo švelnumu ir 

simatijų

10 vai. r. šv. Mišios už gy
vus ir mirusius narius.

2 vai p.p. prasidės seimo 
sesijos šia tvarka: malda; 
atstovų vardošaukis; paskaita; 
rezoliucijų skaitymas ir jų pri
ėmimas; LDS Centro Valdybos 
rinkimas. Seimas užbaigiamas 
malda ir himnais.

Seimui pasiūlymus ir sveiki
nimus siųskite šiuo adresu: 
Kev. Fr. A. Virmauskas, 50 
W. Sixth Street, So. Boston 
27, Mass. Tel. SO 80353)

LDS Centro valdyba siūlo 
seimui štai ką: ■ Gaunamus iš 
TT. Pranciškoną pinigus už 
LDS organizacijos pervestą 
turtą paskirti a) labdarybei; 
b) stipendijoms, ir c) LDS 
akcijai (knygų spausdinimui ir 
kitiems reikalams).

1. Seimas išrenka komisijas: 
labdarybės, stipendijų ir akci
jos.

2. LDS jubiliejaus — 40 me
tų sukakties proga rengti 
spaudos ir narių vajų.

3. Kad “Darbininko” admi
nistracija, priimdama LDS na
rių prenumeratas, priimtų ir 
narių mokestį po $1.00 — 50 
centų centrui ir 50 centų kuo-

Kviečiame LDS apskričių ir 
kuopų atstovus ir garbės na
rius atvykti į seimą.

LDS CENTRO VALDYBA: 
Dvasios Vadas Kun. Pr. A. 
Virmauskas, Pirmininkas Vin
cas J. Kudirka, Sekretorius 
Antanas F. Kneižys.

Staiga, užgeso (spalio 8) 
širdis — Mykolo Kazlausko, 
gimusio 1898. VII. 6., Liciškė- 
nų km., Jėzno v. I-jo Pas. Ka
ro metu klajojo po rytus, o se
natvėj, kaip daugelis, vaka
ruos. Tačiau Laimės šaly My
kolui nesisekė, viena po kitai 
nelaimės klupdė, iki Hudson, 
Mass. kapų žemė priglaudė vi
sam. čia po religinių apeigų L. 
Leknickas ir Br. Mickevičius 
atsisveikindami Worcester- 
Boston lietuvių bei at-kų sen
draugių vardu priminė kai ku
riuos jo darbus DLK Kęstučio 
pulke, Zarasų Pasienio Baro 
ruožte, okupacijų metu. Bet 
kas dabar atsimins jo išvežtą 
Sibiran šeimą?! Kas atidirbs 
tuos darbus, kuriuos jis taip 
planavo ir ruošės susveikęs 
dirbu?!

mui.
1935 metais kun. Pr. Vir- 

mauskis pasikviečia Nukry
žiuotojo Jėzaus seseris moky
ti parapijos jaunuosius lietu
viškai skaityti, rašyti, dai
nuoti,, o taip pat supažindinti 
su Lietuvos praeitimi ir buiti
mi; kartu buvo mokoma lie
tuviškai h* tikybos. Pradžioje 
tų mokinių buvo arti 200, c 
vėliau išaugo dvigubai ir dau
giau .Reikėjo galvoti apie nor
malią parapinę mokyklą. Ji 
darbą pradėjo 1945 metais. 
Pradžioje tik vienuose namuo
se, o paskui dvejuose: prie 
bažnyčios ir 7-je gatvėje.

Dabar abejose mokyklose y- 
ra arti 600 mokinių* dirba 14 

iš pačių 
Angfijo-

10:30 vai. rytą, bažnytinėje 
salėje prasidės seimo sesijos. 
Atstovų registracija; prezidiu
mo ir komisijų rinkimas.

12 vai. pietūs.

mums $250, tai mes pariųti 
me jum svarą ramunių ir ger< 
knygą "Sveikata ligoniam" ?- 
gydymas visokių ligų • almi 
mis, žievėmis, žiedais, stidon 
ir lapais.

ALEX_4NDER’S CO

ĮSIGYKITE GARSIOS Gl ARESCHI KNYGOS 
LIETUVIŠKI VERTIMĄ

Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis

Jei kitus lietuvius kunigus 
dažnai išgirsti tai šen tai ten 
nuvažiuojant, tai kun. Pr. Vir- 
mauskis retai kur išvyksta už 
savo apylinkės ribų, bet joje 
jis visur jaučiamas ir visur pri- 
būna. ‘

Rūpindamas savuoju So. 
Bostonu, jis čia nuolat kviečia 
iš toliau paskaitininkus, reko
lekcijų vedėjus, menininkus. 
Prc Bostoną tokiu būdu yra 
prakeliavę ir buvę kun. Pr. 
Virmauskio svečiais ir Lietu
vos vyskupai ,ir žymūs misio
nieriai, ir Vliko, Alto ar Balta 
nariai, ir mūsų solistai, rašyto
jai, aktoriai. Sakytumei, kun. 
Pr. Virmauskis nori savo para- 
piečiam pristatyti visus, ku
riais lietuvių tauta gali pasi
girti ir kurie daug ko naujo 
duoda parapijos gyvenimui.

Gražiai su visais 
sugyvena

Kun. Pr. Virmauskis 
visiems atlaidžią širdį. Jei kas 
jam ir nepatinka ir jis tai pa
sako, ypač kaip kunigas, ku
riam rūpi Dievo reikalai ir 
žmonių dora, tai jis neužsiker- 
ta ir priešu nepasidaro. Aps
kritai jis asmeninių priešų ne
turi; jam sunkiai suprantama, 
jei vienas ar kitas, ypač kata
likai, tarp , savęs nesutinka. 
Kas kita, kas Dievo nepripa
žįsta ir dar stengiasi kitą iš

Kun. Pr. Virmauskis 1929 čia būna įvairūs susirinkimai, tikėjimo kelio išvesti. Kun.
m. ©Įgužfol5 d. M Laurence parengimai, suvažiavimai, kąn- Pr. Virmauskis 'apie tokius
buvo nukeltas klebonu į šv. ceriai, šventės, minėjimai, sei- kalbą su pasigailėjimu. .
Petro parapiją So. Bostone. mat Kleb. kun. Pr. Vinnauskį
' Ne jis vienas tada buvo pa- beveik visada matysi siEirta-
judintas, pajudėjus . kun. V. kusiųjų tarpe arba kaip sve-
Taškūmn vykti j Luetuvą. Pasi- čią, arba kaip globėją šeimi-
keitė kone Vist Bostono' arki
vyskupijos lietuviškųjų parapi
jų ktebonai, išskyrus kun. J. 
Švagž$ Brocktone ir kun. Pr. 
Juškaitj Cambridge.

Kun. Pr. Virmauskis pakeitė 
preL K. Urbonavičių, kuris dėl 
susilpnėjusios sveikatos įsipra- 
šė į mažesnę Nonvoodo para
piją. Tačiau ten neilgai pabu
vo. Turėjo visiškai atsisakyti 
nuo klebono pareigų ir prisi
glausti So. Bostone pas kun. 
Pr. Virmauskį, kuris su didele 
artimo meile globojo -tą nusi- 
pelnusį lietuvių veikėją ir ra
šytoją 
(1952).

Kun. 
įprasta 
nuoširdumu. Jisai ir tuo me
tu, kai į Ameriką pradėjo at
važiuoti lietuviai kunigai iš Vo
kietijos, ne vieną yra ilgam 
globstęs, kol galėjo kur kitur 
įsikurti arba visai apsiliko. Ir 
šiaift jau bet ko sulaukęs, kad 
ir trumpam vizitui, jis tuojau 
vedasi į kambarius ir vaišina. 
Tik vieno dalyko jis negali 
svečiui pasiūlyti — tai pavėžin- 
t, nes neturi automobilio. Tuo 
atžvilgiu ar nebus jis antra
sis lietuvis klebonas visoje 
Amerikoje!

Išauga dvi dideles 
'mokyklos

Šv. Petro parapija S. Bostone 
taip pat išgyveno neramias 
dienas, bet jos buvo jau pra
ėjusios ir pamirštos. Kas liko 
prie bažnyčios, nuoširdžiai tal
kino parapijai ir telkėsi į drau
gijas, ' kurių buvo jau visas 
spiečius iš seniau. Kun. Pr. 
Virmauskis jas stiprino ir rė
mė kuo tik galėdamas. Tačiau 
vieno dalyko dar trūko — tai 
mokyklos priaugančiam jauni-
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Balfo 17 skyirans pirmfaiin- 
kas A. Matjošks, sekretorius 
V. Vakauza.

risiu Ir neturėsiu jokių paSū- 
‘ rų, nes jos visiem labai kliūva.

Netikite? Prašau tik gerai ap-

Lietnyiy Rašytojy 
Dr-ios susirinkimas

vą garsinusiems, garbė rinkė
jams ir garbė aukotojams!

P. N.

Deteieto vadybos
mėgėjų 8ruPg» vadovaujama 

Z. Arlauskaitės > Mikšienės 
spalio 23 išvyksta į Chicagą 
vaidinti durfionlenės “Pinigė-

Mūsų jaunučiai pirmenybių 
rungtynėse prieš German-Un- 
garians jaunučius neįstengė j- 
mušti -įvarčio, bet ir neleido 
priešininkui žymiau pasireikšti 
ir rungtynes baigė 0-0. Progų 
mūsų pipirai turėjo gana daug, 
bet nesugebėjo (o gal -ir čia 
laimės nebuvo) jų išnaudoti, 
jaunučių damų pasirodymą 
nupilkino mūsų antroji vienuo
likė.

Dabar pamačiau, kaip vie
nas kaimynas kitą kumšterėjo 
alkūne ir tasai išsmuko pro 
duris. Aiškiai supratau, kad jis 
išbėgo šaukti tvarkos daboto-

Ryšium su įvykusia Balfo 
17-to skyriaus vieša rinkliava 
rugsėjo 25 cL reiškiame nuo
širdžiausią padėką dovanų au
kotojams: Andriulioniams už 
radijo aparatą. Ketvirtis ir Co. 
Sheaffers — plunksną, J. Tu- 
mavičiensi už 2 dėžes saldai
nių, piniginę, dvi poras aus
karų ir baltus karolius; iš šių 
aukų sudaryta dvi dovanos. 
Pagal ^skyriaus nutarimą, kas 
daugiausia surinko pinigų dė
žutėmis gaus tas dovanas.

Daugiausia surinko: 1) P.Svi- 
fienė $55.58; 2) A. Lapinskai
tė $53.65; 3) Vyt. Mileris $38.- 
51; 4) U. Saliukięnė $36.70. 
Dovanos jiems bus įteiktos per 
Balfo banketą lapkričio 21 d. 
Be tov J. A. Jokūbaitis įteikė 
$55150, savo ašmeninę di
džiausią auką $27 ir surinko 
$2450. Nuoširdžiai jam dėko-

Garbė Detroitui!
Kai spalio 2 detroitiečiai lie

tuviai pabiro po gatves su Bal
fo dėžutėm, daugelis pranaša
vo, kad šiemet rezultatai bū
sią mažesni. Net patys rinkėjai 
pastebėjo, kad praeiviai šiemet 
metę smulkesnius. Tačiau su
rinkta apie 700 dol. daugiau 
nei pernai. Viso rinkėjų buvo 
308. Dar nesuskaičiuota dvie-

slėgta sunkios pralaimėjimo 
naštos. Bandoma -teisinti sto
ka laimės, pesekme. Bet ar tik
rai taip yra? Ar ne patys vie-v 
nuolikės žaidikai yra tos “ne
sėkmės” kaltininkai?

. “Laimė” negali atvėsinti “į- 
kaitusios galvos”, laimė negali 
duoti jėgos, kurių pats žaidi-' 
kas nesugeba saugoti.

Nekaltinkime, vyrai, laimės, 
nesidėnkime nesėkmė, bet visų 
nepasisekimų' kaltininko ieško
kime savyje. Atstovaudami

Paskelbimo 
r Ant>nn nėm tačiau nenaslaptis kad 
nostopiep« 5360 doL Išlaidų 
Rentas iš tepadaryta \2250 doL Garbė 

Detroito Rąlfo76 skyriaus vai- 
yyrųtrlo dybai, garbė visiems tą rinkl a-

Detrotto stadeatija
juda ir prieauglio susilaukia. 

Per spalio 10 Mnksmavarį buvo 
‘pakrikštyta” 10 fuksų. Lietu
vių Studentų skyrius žada kas 
mėnesį turėti kokį nors susi
būrimą. Vasario 19-20 d. Det
roite vyks vidurio vakarų liet, 
studentų suvažiavimas. Ta 
proga 19 vakare ispanų salėje 
ruošiamas meno vakaras ir šo
kiai..

Šį sekmadienį mūšy, visos 
vienuolikės žaidžia savoj aikš
tėje '(New Farmers Ovai) 
prieš F. C. Swiss. Manau, kad 
iki šių rungtynių ir “laimė” 
apsigyvens mūsų eilėse. Po 
rungtynių Vyt. Belecko svetai
nėje įvyks visuotinis klubo na
rių susirinkimas.

— Na, — tariau pats sau.— 
jei policininkas ateis be pažiū
rų skirtumo, tai bus dar gerai, 
bet jei jis turės savo skirtin
gą pažiūrą....

Smukau pro duris nutaręs 
vėl susipažiūrinti. kad galėčiau 
ir namo pareiti ir su žmonėmis 
susišnekėti. Mat pasirodė, kad 
ir įkaušę piliečiai savo pažūras 
vis dėlto turi ir taip lengvai 
jų neatsisako.

Žv. BePastogk

J. Puadešrio 
vaidintojai žada juokus krės

ti lapkričio 6 d. 7 vaL vakare 
ispanų salėj. Regėsim komedi
ją ‘Vargšas Tadas” ir “Raudo
nąją meliodiją”. Rengia Da
riaus ir Girėno klubas.

— Tu. čia mums akių ne
muilink, kad esi blaivas. Gal 
namo parvesti? žinai kelią!

— žinoti tai žinau, — sakau 
tvirtai ir aiškiai, — ir kojos 
mano stiprios, ir galva gerai 
laikosi, bet aš neturiu savo 
nuomonės: verta eiti namo ar

2. Visuomenė raginama 
prenumeruoti ir padėti išleisti 
Vinco Krėvės raštus.

3. Knygų leidėjai prašomi 
neleisti menkaverčių knygų, 
kurios atbaido skaitytoją ir 
smukdo mūsų literatūrą.

4. Lietuvių Enciklopedijoje 
turėtų būti plačiau aptariami 
lietuvių literatūros autoriai ir 
jų kūriniai.

5. Lietuviškieji veiksniai tu
rėtų daugiau susirūpinti leidi
mu žymiųjų lietuvių kūrinių ir 
lietuvių literatūros istorija.

6. Kolegos rašytojai skati
nami daugiau duoti tinkamų 
kūrinių jaunimui, o tėvai—jais 
aprūpinti savo vaikus.

7. Rašytojai kviečiami palai
kyti tarpusavio santykių nuo
širdumą ir kolegiškumo dva-

Seniai rengiama, bet tik 
spalio 24 d. bus pastatyta M. 
Petrausko operetė “Consilium 
facultatis”. Del savo turinio, 
dainų ir nuotaikos ši operetė 
jau seniai mūsų publikos mėg
stama žiūrėti ir klausyti. Ne
abejojame, kad ji su tinkamu 
pasisekimu praeis ir šiuo kar
tu. Juo labiau, kad yra su
telktos geros jėgos.: vaidins ir 
dainuos op. solistas J. Kazė
nas, Br. Kazėnienė, S. Strimai- 
tytė, V. Žitkutė, A. Jonaitis, V. 
Jurgelis, L. Lingaitis, V. Ma
tulionis. Pastatymas ir režisū
ra Vlado Braziulio, muzikinę 
dalį tvarko Pr. Ambrazas, de
koracijos V. RauHnaičio. Ope
retei akompanuos Reisono lat
vių kapela (ji taip pat vėliau 
gros ir šokiams). Sufleriai V. 
Braziulienė ir J. Damušiene. 
Prie pastatymo prisidėjo ir dr. 
Alg. Nasvytis.

Operetę stato Balfo skyriai. 
Taigi gautasis pelnas eis varg
stantiems tremtiniams lietu
viams Europoje. Pažymėtina, 
kad visi artistai dirba veltui, 
taip pat ir šv. Jurgio parapi
jos klebonas pažadėjo nieko ne
beimti už duodamą salę. Pra
džia lygiai 5 vai. po pietų. Bi
lietai 1-2 dol. Duodamas geras 
dalykas ir geram tikslui, todėl 
ir atsilankymo laukiama gau
saus . '

Balfo skyrių vykdomas va
jus truks iki spalio pabaigos. 
Renkami pinigai ir drabužiai. 
Rinkėjai atsilankys namuose, 
tačiau jų nelaukime: palikime 
savo aukas Spaudos kioske, 
‘Dirvoje” arba atiduokime val
dybų nariams. Elkimės pagal 
Kristaus įsakymą, mylėkime 
savo artimą kaip patys save!

Čiurlionio ansamblis spalio 
16 ir 17 d. koncertavo Detroite 
ir Toronte. Vyko autobusais."

VL Brazndto vadovaujama 
dramos studija spalio 16 d. 
Chicagoje Lietuvių Auditorijo- kęs Dr. Vladas Viliamas. Me

ninę dalį — poezijos ir dainų nupirko ir atspausdino 1400 at- 
montažą — išpildys kuopos na- viručių rinkliavos reikalui, ir 
riai. . nemokamai davė salę susirin-

Atsilankyti maloniai kviečia- kimui, kas sudarytų apie $70.- 
mi visi Roches eric l ’tuviai. 00 auką. 2) Aukų rinkėjams:

Valdyba skautam, ateitininkam, Litua

nistinės mokyklos moki- gulė didžioji našta. Nelengva 
niams ir tautinių šokių grupei, buvo Michelsonienei, Namak- 

sienei, Stravinskienei, prof. Ig. 
Končiui, K. Vileišiui, J. Januš
kevičiui, K. Nenortui, Balfo 
ižd. A. Bričkai ir kt. Labiausiai 
dėkingi. esame' visiems rinkė
jams, saviesiems, praeiviams 
ir aukotojams.

Iš viso surinkta $1,696.72.
Išleista $158.63.
Balfo Centrui pasiųsta $1,- 

601.66.
Daliai išlaidų padengti ieško

sime kitų būdų.
Baigiant reikia pastebėti: 

jeigu kiekvienas lietuvis būtų 
atlikęs savo krikščionišką pa
reigą — alkaną papenėti, nuo
gą pridengti, — tai būtumėm 
turėję ne 16 šimtų bet 16 tūk
stančių saviesiems gelbėti. Su
prantama, kas nori, dar gali 
atlikti savo pareigą prislųsda- 
mas iždininkui auką.

Dar kartą visiems betkuo ir 
kaip nors prisėdėjusiems prie 
rinkliavos reiškiame_netik mū
sų, bet ir tų nelaimingųjų bro
lių ir seserų vargstančių Vo
kietijoje! vardu nuoširdžiausį 
dėkui.

TOPLACE 
HELP W ANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

įvykęs Chicagoje rugsėjo 25, 
savo rezoliucijose atkreipė dė
mesį į šiuos dalykus:

1. Nors lietuviškoji knyga 
padeda išlaikyti tautinę sąmo
nę, bet ji vis mažiau skaitoma; 
kiekvieno lietuvio pareiga pirk
ti ir platinti lietuviškąją kny-

IMMEMATE OPENINGS 
Wonderfnl Payfac PmMmm 

Dietitians1 
Registered — and 

Nursing 
Art Instructor 

Who Mušt Have Dagne • 
and Courses in Tendting 

ST. JOSEPH 
Mercy HospitaI 

' AURORA, ILLINOIS 
Appiy in Person — or 

Phorie 6-4681

— Rodos, tik dabar prisėdai, 
o jau girtas. Būsi kur kitur 
pripampęs?

— Ne, — sakau nuoširdžiai 
ir blaiviai, — dar nieko bur
boje neturėjau. Grįžtu tiktai iš 
vieno susirinkimo, kur buvo 
aiškinama, kad bendrą darbą 
dirbant reikia atsisakyti savo 
pažiūru. Aš tą ir padariau ir 
iš to džiai^smo čia užsukau. O 
jūs mane jau girtu laikote.

Čia dar kiti sužiuro į mane, 
o vienas šypsodamasis lepterė-

je vaidino P. Vaičiūno “Sulau
žytą priesaiką.” ’

N. AakštaoBenė spalio 17 
dainavo per WEWS televizi
jos stotį. Tai jau yra antras jos 
pasirodymas.

Aid. Stempužienė lapkr. 6 d. 
6 v. vak. dainuos Neo Lithua- 
nijos korp. 32 m. sukakties 
minėjime Cokm'al Garden sa
lėje. Ji taip pat giedos ir nauj. 
parapijos bažnyčioje per pa
maldas, kurios lapkr. 7 d. bus 
atlaikytos už žuvusius ir miru
sius korporacijos narius.

TMfūnai Clevelandą aplen
kė, tač'au lijo daug ir stipriai. 
Vanduo kaikur įsiveržė į rū
sius, kalkur jo neatlaikė sto
gai ir t.t>

Lietuvių studentų susirinki
mas įvyko spalio 9 Alg. Nas- 
svyčio bute. Seimininkas kal
bėjo ap:e Lietuvos universite
tus, jų profesūrą ir studentus. 
Reflcšmtngas studentų nutari
mas organizuotai su savo sky
rium įstoti (Bendruomenės ą- 
pylinkę ir sudaryti savo atski
rą seniūniją.

jaos netondyii

___  . _ . _ tu metų.
Šie laflaaMio sloUtyteiMK vaitai

Bamov& Sąjungos skyrius 
(jam priklauso buvę Lietuvos 
kariuomenės kariai) savo susi
rinkime taip pat nutarėm orga
nizuotai kaip vienetas įstoti į 
Bendrucanenės apylinkę ir su
daryti atskirą seniūniją.

Lietuvių studentų skyriaus, 
naujais nariais priimti pradėję 
studijuoti S. Abraitis, A. 
Barzdukaitė, J. Drąsutytė, L. 
lešmantaitė, E^. Žilionis.

Bendruomenės 
budi kiekvieną 
nuo 6 iki 7 vai. 
Smetonos kabinete 7039 Supe- 
rior Avė., kur galima sumokė
ti tautinio solidarumo 
įnašus, suteikti Bendruomenės 
kartotekai reikalingas žinias ir 
atlikti kitus bendruomenės rei
kalus.

Bilietai į literatūrinį moterų 
kūrybos vakarą lietuvių spau
dos atgavimo sukakčiai. pami
nėti iš ankšto gaunami Sjfeiu- 
do« kioske, “Dirvoje” ir pas 
platintojus. Kaina 1 dol. Va
karas įvyks spalio 31 d. 6 Vai. 
vak. lietuvių salėje. StP

PradSbje mūrilMsf MęGIBo- 
vąy įvarčiu vąd^ XA, tačišu, 
pirmam kėliniui1»- 
sėkmė buvo išlygtata ir per
sverta l-2.Dar Fretaianlųipa-

CMTA r Ate* vy*8* ižIy8inti “ v*rtl‘ 
SIOKA LABOS, AB? \

Jau trečią sekmadienį mūsų baigti kėUnį 2-3. Antrame kėli
ny lietuviai visu svoriu užgu
la priešininkų vartus ir Grasftd 
pavyksta išlyginamasis įvartis. 
“Auksines" progas praleidaa 
Grassi, Frefmanis, o tuo pat 
laiku priešininkų puolikai iš
naudoja mūsų retoką gynimą 
ir vėl ved| 3-4. įsiterpia Bau- 
los, kuris šiose rungtynėse pa
sirodė iš gerokos jmsės ,ir vėl 
pasekmė lygi 4-4. Beliko-žais- 
ti šešetas minučių. “Kad nors 
lygiosios'** —- guodėsi lietuviai 
žiūrovai. Jų viltys buvo palai
dotos Gerrftan - Ūngarians 

sporto klubą prieš svetimuo- penktuoju įvarčiu.
sius, mes drauge atstovaujame 
ir Lietuvos vardą, žinokime, 
kad mūsų kovą sporto aikštė
se seka šimtai žiūrovų, kurie 
džiaugiasi mūsų pergalėmis ir 
liūdi (kartais labiau už mus) 
mūsų nepasisekimais. Su- 
glauskime darniau savo gre
tas, pašalinkime iki šiol buvu
sius nesutarimus, pasitikėkime 
truputį daugiau savimi ir savo 
draugais, tada dings nepasise
kimai, atrasime ir laimę.

Paskutiniojo sekmadienio 
rungtynėse1 prieš German-Un- 
garians mūsų vyrai per 80 mi
nučių iššaudė visą paraką ir 
buvo priversti kapituliuoti 
prieš techniškai puikius varžo
vus 5-4. Jau pati pasekmė ro
do, kad šiose rungtynėse mūsų 
puolikai nebuvo “silpnoji pu
sė”: jie dirbo tikrai pasigėrė
tinai. Deja, to jokiu būdu ne
galėčiau pasakyti apie gyni- 
kus. Jų netvirtas dengimas, 
vartininko dvi nedovanotinos 
klaidos neleido mūsų vienuoli
kei pasiglemžti vertingų taš-

gražiai reprezentavusiai lie
tuvius tautiniais rūbais, ypač 
O. IVaškienei už rūpesčius ir 
gerą priežiūrą rinkėjų. •

Gili pagarba priklauso ben
dradarbiams: adv. K Kalinau
skui, SLA pirmininkui, už au
dienciją pas Bostono majorą ir 
reklamą anglų spaudoje; adv. 
J. Grigaliui už dalyvavimą 
audiencijoje pas Bostono arki
vyskupą, kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskui už duotą nemokamai 
salę ir $10 vertės brošiūrų, M. 
Veniui — už sutvarkymą pini
gų banke.

Įvairiai bendradarbiavo: 
“Keleivio” redaktorius Sonda, 
prof. A. Vasiliauskas, adv. A. 
J. Young, Al. Neviera, J. Le- 
kys, inž. Nikolskis, inž. Vel
tas, J. Bušys, J. Tuinila, Lietu
vos garbės konsulas adv. A. O. 
Šalna, ypač jo sekretorė F. 
Grendalytė labai daug parašė 
angliškų korespondencijų, taip
gi biznieriui J. Arlauskui — 
už. 4 dėžes toniko rinkėjams 
atgaivinti. , .

Didelis dėkui priklauso mū
sų radijo valandėlių vedėjams: 
Minkams, Butkui, Plutai, A. 
Kneižiui ir P. Viščiniui. Jie vi
si labai gerai skelbė Tag Day 
per 6 savaites ir viską paauko
jo Balfui,’ bei .vargstančio lie
tuvio naudai. Tie skelbimai ir 
kalbos vidutiniškai atsėjo po 
$40 kiekvienam radijo vedėjui. 
Lietuvių visuomenė turėtų tai 
atsiminti ir juos paremti įvai
riomis progomis.

Nuoširdžiai dėkojame ir mū- 
«ų spaudai: Amerikos Lietu
viui, Darbininkui, * Draugui. 
Dirvai, Tėvynei, Vienybei, 
Garsui, Naujienoms, Sandarai, 
ir ypač daug vietos rnkliavai 
skyrusiam Keleiviui.

Reikia nepamiršti ir Tag 
Day dtenoje sunkiai dirbudo 
sekretoriato, ypač p. A Janu*- 
kevMSenfa, ant kurios pegų

ROCHESTER, N. Y?

^alių 24 d. Rochesteria at
eitininkai mini savo veikimo 
penkmetį. Kadangi šae metai 
yra ypatingi — Marijos metai, 
— šventės išvakarėse, penkta
dienį ir šeštadienį, ateitininkai 
turės rekolekcijas, kurias pra
ves A-kų Federacijos dvasios 
vadas Tėv. Vikt. Gidžiūnas, 
OFM. : :

Sekmadienį 11 vai. šv. Jur
gio lietuvių parapijos' bažny
čioje kun. Vikt. Gidžiūnas at
našaus šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą.

Po pietų 3 vaL parapijos sa
lėje įvyks iškilmingas susirin
kimas. Aktualia tema paskai
tą skaitys iš New Yorko atvy-

Dykai išbandymas
REUMATISKU SKAUSMU 

ABTHRTnS fi
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmu, tankiai 
susijusių su reumaiizmu, arthritis ir

BOSTONO BALFO 17-T0 SKYRIAUS VIEŠA PADĖKA ™

FOR YOUR DEEP FREEZE
YOIJR MEAT SITPLY OF IT. S. GOVT. GRADED, 

CHOiCE MEATS.

For Only $21.26 PerMoath 
COMPIJSTF LINE OF BEEF. PORK, VEAL, LAMB, 

CH1CKENS, FROZEN VEGETABLKS, FISH
Md 1CE CRKAM

COME IN AND S£E US • WE FTNANCE 
Opea ewy tey tn • PJC. FrMsr M • PM Sml 4 to • PJL 

FRANKLIN MĖAT PACKINC C0.
HtttB DEUvurr wmnN M Mffiii

ą ^tas kviečia visus talkai be 
J^dąų pažiūrų skirtisno;

Lietuvių Bendruomenė tel
kia visus vienai apyfinkėn be 
pažiūrų skirtumo;

dudentai sėkmingai dirba 
bendroje sąjungbje-be pažiūrų 
skirtumų.

Neseniai dar įsisteigė Santa- 
, ra be pažiūrų skirtiano.

Vadinasi, šiais laikais pažiū
rų skirtumai nereikalingi, pa
žiūros yra lyg koks spragilas 
prie kuliamosios mašinos. Ką 
su juo veiksi šiame atominia- 

w me amžiuje, kuris vieną dieną 
visus gali suguldyti į bendras 
kapines taip pat be pažiūrų 
skirtumų.

Taigi nuogai nusipažiūrinęs 
(kiti sakytų nusipasaulėžiūri- 
nęs, nes iš pažiūrų susidaro 
pasaulėžiūra) nuėjau aš į vie
ną susirinkimą, kur be pažiūrų 
skirtumų visi sėdėjo ant aukš
tų apvalų kėdučių ir girkšnojo 
be pažiūrų skirtumo pagamin
tą gelsvąjį skystimą,

— Sveikas — sakau vienam 
kaimynui. — Kaip tau?

— Gerai, — atsako jis man, 
vieną akį primerkęs. — O kaip 
tau? Dirbi dar cukernėje ar 
jau atleido?

— Nei dirbu nei atleido, — 
sakau jam irgi viena akim 
mirktelėjęs. — Aš neturiu jo- 

' kios pažiūros į darbą: geras tai 
daiktas ar ne?

— Tai iš ko gyveni? —klau
sia jis mane antru kartu.

Negalėčiau pasakyti, — 
. atsiliepiu abejingai, — neturiu 
Jokios pažiūros į gyvenimą: 
verta gyventi ar ne?

Kaimynas nusišluostė lūpas 
ir pastatė akis:
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SCHOOLS

DANCE - DRAMA - VOICE 
FREDDIE KN ARK

Now accępting limited enroll- 
ment. Have fui! professional fa- 
culty.
136 Broadway, corn. Bedford Avė.

Suite 401 Bklj n
EV. 4-4890 RE 4-8403

REAJL 
................... . . . ■ ■

YONKERS, New rancnį home, -3 bed- 
rooms, 1 car garage, full basement, 
$16,000. Call Builder, ME 5-3611 days, 
BE 7-5646 evenings.

N0W IS
FK UP.

THE TIME TO 
PAINT UP, CLEAN UP

BUS& OPPOKHJNITY

DISPLAY

GENERAL CONTRACTOR 
MASON & CARPENTRY 

Ali Violationš 
Removed

D. S. TDIO — 
MA 2-2799

MOUNT VERNON, N. Y. S šeimų na
mas su gyvenamu rūsiu. $80 mėnesi
nių pajamų. Arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. 2 blokai nuo busų susto
jimo ir 1 blokas nuo didžiųjų krau
tuvių. Parduodama su dideliais nuos
toliais. Klausk Franko. YO 8-4928.

Have you ehecked y»ur home latMy to see 
if it needa repairing, remodelling, painting 
ete. CoM weather is oo the way and it’s 
time to check your home from roof to 
basement. The follmving eoncems pledąe 
to serve you with the beot aervieea and mo
teriais at the Iowest cost to you. Call the 
nearest one to you today!

Siūloma pirkti 
MAIBTO-DELICATESSEN 

PARDUOTUVĖ
Bronxe. Savaitinė apyvarta $1200, 4 
kambadių gaunamas apartamentas, 
seniai įsteigta.

CY 8-4895

aptm offic. for bent

Bargain — 
1947 DODGE TRUCK 

ST. 6-4596

OFFICE SPACE with ApL Bedrpom, 
Living Rpom, Dmette-Kitchen and 
Bath. In Massapeųua, L. I. Oven store 
— heat supplied. Near Railroad Sta
tion. Suitable for Lavvyęr.

PY 8-3850 — 9-6:80
PY 8-3018 — after 6. '

KAIP Šv. CABRINI galėsi laimėti 
sielas ir pasišvęsti Mssioniere Sesele 
švč. Jėzaus širdies vienuolijoj, dirb
dama mokykloj, ligoninėj, prieglau
doj, mokydama tikėjimo, veikdama

FLUSHING-HILLCREST. Visas plyti
nis namas, 3 miegamieji, valgomasis, 
vonios, garažas, skiepas, refrig. plaun. 
mašina, audros langai ir daug priedų; 
netoli katal. mokykla ir bažnyčia, 
pirkimo ir transport. centrai. Tik 
princ. $17.500. 162-13 72 A ve. J A 30380

CALL LO 3-7291
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE
*YOUR AD

BUS. SERVICE

STALIAUS DARBAI

visuomenėj, užsienio misijose ir k.

Informacijom rašyti: Mother Super-

ior, 701 Ft. IVashingion Avė., New

FLUSHING - AUBURNDALE. Ištisai 
plytinis 2 šeinių namas; 2 erdvūs 4 ir 
pusės kambarių apartmentai, 2 auto 
garažai. Netoli krautuvės, mokyklos ir 
susisiekimo mazgai. $23.000. IN 3-5073

ELMHURST, 83-35 Cornish Avė. Nau
jas plytinis 2 šeimų namas, kampinis,

REAL ESTATE

tinkavimas, virtuvės įrengimas, 
dėlių, TV kambarių.

Viskas prieinama kaina.
YO 8-5417

san-

lonialis, 5 mieg. kamb. 24 vonios, 
Youngstown virtuvė, lėkščių plautu- 
vas, TV kamb. Arti viešos ir parapi
nės mokyklos. $21.000. Mažo įnešimo 
tereikia.

SU 7-6897

NEW ROCHELLE, Sun Htven daly, 
7 kambariai, 2 vonios, švaru, patogu. 
$23,000.

NE 6-4439

DO YOU NEED ROOFING DONE?
New? Repaired? Altered? Call us 

now and learn about vvorkmanship 
and material 
for 25 years 
cost. Pick up

CALL

which is guaranteed 
at a very reasonable 

your phone NAW and 
STerling 9-8881

ORIGINATOR of Automatic SeU- 
Service Lauderettes now start- 
ing new type of store, "THE BIG 
BUNDLE”. A revolutionary idea 
in the laundry industry. Loca- 
tions available. Telecoin Corp. 
12 E. 44 St., NYC. MU 7-7800.

RESTORANAS - BARAS (atskiroje 
zonoje) Westchesteryje. Jst prieš 50 
m. Metinės pajamos $50.000. Pramo
nės rajonas ir gyvenamieji namai. 
Nėra varžovų. Pagrindiniai atnaujin
tas, didelis valgomasis • kambarys, j- 
rengta virtuvė. Ilgalaikė nuoma 
$25.000.

Tel. YO 5-2643

SHEET METAL ROOFING. Eųuiped 
— Established—Mušt >e šoki to par- 
ty who want to go Into business — 
Midtown — Name your own price.

LU 8-6447

BEAUTY SALON — Riverdale —Ėst. 
7J4 yrs — Moderate rent — Good 
lease — Reasonably priced — Unu* 
sual Opportunity. YO 9-2377.

LAIDOJIMO ĮSTAIGOS

THE DRAICE FUNERAL HOME 
54 Alexander Avė. 

Freeport, L. L, N. Y.
Tarnauja katalikų tikėjimo gyvie

siems ir įnirusiems.
FR 9-6563

SKALBTUVAS SERGA?
Bendix - Norge - Thor - Maytag 
Fabriko įgaliotas taisymas. Pra
dėtas prieš 25 metus. Greitai. Pi
giai. Garantuotai.

APPROVED APPLIANCE 
SERVICE

158 Schley Avė.
21 Wisconsin Avė.

Mass.
Albertson.

10 kambarių, 2 auto garažai, subve-
jus už 1 bloko. EN 9-1959.

MERRICK - KRAUTUVE — 35x38
naujas fasadas, kentilinės grindys.
Miesto centre. Tinka visokiam biz

LE 3-2059

PI 2-7631
Klausk Mr. Gotty

Gera Kalėdų
dovana

Štai ji
: RARE GERMAN

[ CAMERA

niui užvesti. FR 8-9715.

GARDEN CITY, Long Island. Erdvus 
rančo tipo namas, beveik naujas, 3 
miegamieji, 2 vonios, 25’ svarb. mie
gamasis. 26’ gyv. daug priedų. 80x125 
sklypas, prie Center Parkway. Pato
gu j kat. mokyklas, bažnyčias ir 
gelžk. stotį. $29.900. 50 Fairmount 
Blvd. FL 4-7223.

WHITE PLAINS prie Harrison lini
jos. Puikus naujas ranch namas, gra
žioje vietoje. 3 dailūs miegamieji, 2Į-į 
vonios, parbangi virtuvė, gyven. ir 
valgom, kambariai, žavūs mahogany 
dirbiniai Terasa. A-l sekcja, 2 auto 
garažas, pratęstos palėpės. Kaina 
$51,500. Colonial Rd ir Platt PI., 
VVhite Plains. Tel. Rye 7-2883 arba 
\VH 9-0045.

NEW ROCHELLE—$17,500, 7 kam
bariai, 2 vonios, garažas. Graži vie
ta ,didelis šoninis porčius, naujai de
koruota, gera aplinka, netoli mokyk
la ir susisiekimas. NE 6-21S4.

GLENDALE
LUMBER CO., Ine.

F. E. Wagner, pirm, ir ižd. 
73rd Place ir Cooper Avė.

(Cooper Avė. ir Kroctor St.
Glendale 27, L L HEgeman 3-1840,

KLAUSK JACK

FOR SALE or lease. Good opportuni- 
ty for responsible person or persons, 
grocery, meat, vegetable and frozen 
food market. Fully eąuipped. Easy 
payments arranged. In heart of West- 
chester County. For Information call 
WE 9-1131 before 4, WE 9-3243 af- 
ter 5.

GROCERY DELICATESSEN. Good 
location. Reasonable. Would consider 
term to right party. Call VVH 8-9694 
before 9 PM, after WH 6-6340.

LLOYD M A X E Y 
BEAUCHAMP KOPLYČIA 

įsteigta 1873
BEAUCHAMP PL. 

New Rochelle 
NE 2-3759

Just arrived and just a 
few of them - to intrigue tha 
catnera connotsseur. to enchant 
a child! Tais pocket-sizea jewel 
of prtcision takes beautiful. crtsp 

i pktures of brilliant contrast. 6ts 
į ir> purse or pocket. operates with 
į perfect simplicity. Mas kandis 
į strap. Takes any Standard 828 
į fitm. RJUY tUAUNTEEB. Uss it 
I 10 cftys. Take plcturts and have 
I them developed. If oot delithUd' 
B with results. yoor money Pack! 
S Imrnsdiats deliver/. Sind check 
■ or Bioocy onter.

AITOVNO'NC

FR£E 
oritr.

M3NEV BAC
CUAPAN7EE

ATLANTA TRAD1NG (0.
•' 70 8roodwcy, New York 1, N Y.

EASTCHESTER. MODERN CAPE 
CODS. 18. oO ir brangiau. $13.000 pa
skola. 5 kamb.. garaž., šiltas vanduo, 
apšildymas. Kaip rasti: šiaurėn 22 
keliu (White Plains Rd) ligi Grand 
Blvd (Scarsdale). kairėn 2 blokus ligi 
E\vart St., kairėn 1 bl. ligi Anderson 
Avė., vėl kairėn ligi pavyzdinio na
mo. šiaurėn Bronx Riv. Pkway ligi 
Eastchester išvažiavimo, dešinėn 
Scarsdale Avė, kairėn ligi Anderson 
Avė., vėl dešinėn 4 blokus ligi mo
delio. SARNELLI & CALCIANO. ’

TAlmadge 2-2759

ŽYMIAI GERIAU, KAI PRADĖJAU
AVĖTI “DOBBS TRUSS”

KTČ į įrj saugumui ir patogumui vartok Dobbs kelnaites, 
kuriom nereikia nei diržo nei kitų raiščių.

« * v Tuoj pritaikoma.
DOBBS TRUSS CO., 1475 B’way, Times namas, 504 kambarys

Siaurės vakarų kamp., 42 St. Rašyk—Free Photo Folder—Skambink
Atidaryta kasdien 10:30 ligi 5. šeštad. 10-3 LO 5-2320 

Paprastos 12.50. Dvigubos 17.50.

PRANCIŠKONU MISIJŲ UNIJA
Kviečia įsirašyti Jus, Jūsų šeimos narius ir Jūsų mirusius

‘ Amžinas gyvų ir mirusių nario mokestis — — penki dol., 
Amžinas visos šeimos nario mokestis---- penkiasdešimts dol.

Rašyk:
Franciscan Missionary Union, 135 West 31st St, New York 1. N. Y. 

Tel. LOngacre 3-0077. Jei neatsako, mėgink PE 6-2249. Pareiklavus 
tuoj pašt usiunčiamas puikus pažymėjimas.

ADovanu siuntiniai į visus pasaulio kraš- 
7//

tus, iškaitant Lietuvą, muitas apmoka-

mas iš anksto.

Siunčiama maistas, nauji ir vartoti
100 West 72 St., New York

drabužiai, vaistai.
23. N. Y.

TEMPO GIFT PARCELS CO.
Greitas išpildymas SChuyler 4-9100. Garantuotas pristatymas

1SEND For These EXCEPTIONAL TOOL VALUES TODAY
STOP THAT LEAK 
with
FALICET-FIIER KIT

Famous 5-in-l SAW SĖT
•nly

BHvrr. 4” x V4“

W1th lllnolrated

Klt.
Plulk

SatMarflVfl (Kartota**. «<»•<* ar Mana* Ordar.
THI WHITK COMPANY. 1730 FLATB8SH AVE„ BROOKLYN 10. N. Y.

VVESTBLRY. — 6 kambarių butas. 
Puikiai užlaikytas—0,5 akro. 2 auto
mobiliam garažas. Užvestas žolynas ir 
apsodintas medžiais. Gyvatvorė ap
saugo nuo įkyruolių landymo. Susi
tarti iš anksto apžiūrėti. ME 7-1141.

L. W. TERRELL
PRIPAŽINTAS 

PRISTATO ANGLIS IR 
ALIEJŲ

TeL PAtchogue 3-0210 
Chapel Avenue and L.I.R.R. 

PATCHOGUE, L L

STATIONERY’ - LUNCHEONETTE1
$250 vveekly net income. Opposite 

School. Good lease. Well estab- 
lished. — Ultra modern fixtures. 
Worth more than $10,000. Price for 
a ųuick sale now is $7000 for the 
complete business.

KI 7-9670

LEDU IŠVEŽIOJIMAS
Įsteigtas prieš 15 metų. Geros pa

jamos. Prieinamai įvertinta. Su 1941 
Chevrolet.

MI 8-0956

MERRIC-NORTH. Patrauklus 7 kam
barių butas. 4 miegamieji. Garažas ir 
tinklinis takas, plasterinės sienos, a- 
lyva šildoma. Platus kampinis skly
pas, puikioj padėty. Tinkamas profe
sionalam. Norima gauti $16.500. Du 
blokai nuo katalikų bažnyčios.

IVanhoe 9-8692

EAST ROČKAWAY skubiai parduo
damas žavus Colonial, 7 kambarių 
namas ant 1/3 akro, 3įlentelėm ap- 
muti '(paneliai) kambariai, įrengtas 
rūsys, visi patogumai, kainuoja 25.- 
000 dol., siūlymai priimami nuo 
20.000. Arti R.R., krautuves, keli 
žingsniai nuo St. Raymundo bažny- 
čois. LYnbrook 3-8319.

Roslyn U’ėst Park
ST. MARY’S PARAPIJA

Koloninis 8 m. senumo stucco 2 aukš
tų namas, 1/4 akro medžiais apaugęs 
sklypas, lyg parkas. 25 gyvenami 
kamb., ekstra* didelė virtuvė su už
kandine, 3 miegamieji, IVz vonios, 
sietu aptverta terašė, užbaigtas pušų 
lentom rūsys, garažas. Daug priedų: 
šaldytuvas, lėkščių pjautuvas, skal
bykla. fryzeris, džiovykla, visur kili
mai. $16,990. Savininkas, RO 3-2666

NEW ROCHELLE, naujas 8 kamb. 
namas. 4 mieg., 3 vonios, knotty pine 
den, 2 auto garažas. Naujai augan
ti bendruomenė, arti susisiekimo, mo
kyklos, bažnyčios. Namas neseniai 
baigtas Įrengti, $42500.

TU 2-1263 FA 4-1137

NEW ROCHELLE. Daktaro namas, 
6 kambariai, 3 miegamieji, du 28 
pėdų, oro vėsintuvai, gazu šildomas, 
dvi vonios ir povvder kambarys. Vi
sos sienos lentom muštos, sieteliai, 
storm langai, prieduris, daug priedų. 
Sklypo dydis 75x100. Kaina $28.000.

NE 6-33M

HICKSVILLE — 1 metu split-level 8 
kambariai, garažas ir rūsys, l’į ve
nos, židinys, nuo vėjo langai ir siete
liai, atitvertas priešduris, patio. Blo
kas j šoną nauja bažnyčia, arti kat. 
mokyklos. $16,700.

• HI 3-7055.

1VILLLSTON PARK — tarprasinis 
blokas, 2 šeimų namas, tuščias, 100r 
100 pločio žemės. Pilna kaina $10,- 
500, mažas įmokėjimas, palankios mo
kėjimo sąlygos. H. C0HN, 37 Broad- 
way, LYrtbrook 9-1301.

WHITE PLAINS Vic. Estate namas

10 kamb. 2'/2 vonios, puikios sąlygos.

Garžus vaizdas. 1 ar daugiau akrų.

$26.000. WH 6-9191, po 6 P.M.

267 — Kitų biznio nuosavybių
RIDGEWOOD (Queens) — Vienin- 

nuosavybė! Plytų pastatas, ge- 
stovy, visas apdėtas! 1,400 kv. 

įmonė, dalis rūsy, Concrete grin- 
jmonėj 2 modern. tualetai; už-

telė 
ram 
pėd. 
dys, 
pakalinės pakeliamos durys — pato
gu krauti ir iškrauti! Atskiras Įėji
mas i 8 kamb. moder. apartamentą 
su gražia vonia, modernia virtuve, 
klevo kabinetais: 3 metų senumo a- 
liejaus šildymas su 500 gal. talpumo 
tanku. Dydis 50x100, atskiras Įvažia
vimas. 5 garažai, medžiai! Gražus 
nuosavybės sklypas. 'Tinka staliui, 
verpyklai, kitom dirbtuvėm ir k. 
Kaina $25,000.

20M Harmon 81 EV 2-8078

SEE THE NEW 1955 MODELS
Z E N I T H
T.V. SETS with 
CINĄ’ BEAM & 

CINĄ’ LENS 
$189.95 up

LEAF’S for TELEVISION 
353 Victory Blvd. GI. 7-0425 

Ask for “Herb”

HI NEIGHBOR!
Dou you want; your Attic, Cellar 

or Y ar d cleaned, 
call SAM evenings.

• NI, 9-0154

PATIESALU ir apmušalų specialistas. 
Išpildoma pagal, užsakymą iš duotos 
medžiagos ■ arba savos. Prieienama 
kaina. Park Hill Decorators, 63 Park 
Hill Avė., YO 5-9376.

Gal “Hazel” jus aplankė? Išvartytus 
stulpus pastatom ir naujus parūpi- 
nanr. Atliekami ir kitokį pataisymo 
darbai. Frank Arniento, YO 5-1473.

darbai atliekami. Plytų, ce- 
Stato garažus. Specialistas 
iš akmenų. Visų spalvų pasi-

MURO 
mento. 
mūryti
rinkimas. Nemokamai įvertina. Monti 

UL 9-1402

PERVEŽIMUS atlieka arti ir toli gera 
kaina, autorizuotas. Įvertina. ICC and 
PSC leidimas. Bagažas pristatomas yi- 

Tarpvalstybinės ir viešos tarny- 
teises. CARL LAND, 1636 Ant- 
Ave. TeL REgent 4-7788.

sur. 
bos 
roji

PRITYRĖ VAMZDŽIU TAISYTOJAI 
ir vandens šilimos įvedėjai. Apskai
čiavimas duodama sveltuL Vakarais ir 
savaitgaliais kreiptis BE 7-5193.

BUILD. SERVICES

Kanalizacija ir šildymas
A. J. WAGNER CORP. 

Plumbing and Heating
CHAS. P. LOGUE, 

diplomuotas plumberis 
201-08 Linden Blv. St. Albams, L L 
LAurelton 8-6655 Re. VIrginia 8-2939

Klausk Charlie

V. & T. CONSTRUCTION-CEMENT

Over 300 sųuare feėt, 35c; new or

old. Garages. Ali work guaranteed;

reasonable. NAvare 8-9396.

Dažymas ir
popieravimas

Skambink 
HO 6-2380 
Vakarais

DO 6-2601

WALTER KEYJES 
and Co. . ? 
įsteigta 1923

M ELDING BUSINESS AND 
BUILDING

For Sale. Irvington, 50x75; 18 fėet 
high with yard space. WAverly 3-9339

BENZINO (gazo) pardavimo stotis. 
Dabartinis savininkas, išbuvęs 8 m., 
išvykstąs kitur, gerom sąlygom per
leidžia. Ilgametė nuoma.

539 Park Avė., Brooklyn, N . Y.
MA 5-8783

VALGYKLA — pilnai įrengta. Vis

kas gerame stovy, turi būti per

kraustyta. Parduodama su nuosto

liais. CY 2-4755.

ĖST. LAMP SHOP near station, 
iighting fixtures, floor and tables 
lamps, lamp mounting, appliances 
and repairs. Hoover tranchise with 
or without electrical contracting busi
ness. Fastest growing community in 
esat. Retiring. The Electrical Shop. 
175 Brooklyn Avė., Massapeųua, N.Y.

PY 8-3850 — 9-6:30
PY 8-3018 — after 6:30

į| ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BR0ADWAY
South Boston, Mass.

D. A. Zalctskas, F. E. Zaletskac 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

ITALIŠKAS RESTORANAS - užkan

dinė pačiam krautuvių biznio vidury. 

Vieta išnuomota 5 metam.

Klausk Jimmy — NE 6-9367

GELEŽIES REIKMENŲ krautuvė.

Naujoj vietoj,, žema nuoma, nuosta

biai puiki proga.

IN 3-7717

VALYMO krautuvė su visais įran
kiais, įsteigta prieš 18 metų. Prieina
ma nuoma, puikios pajamos. Savinin
kas pasitraukia.

ST 4-5710

FURNISHED rooming house, $100 
wkly income and live rent free, near 
Jo Sq. in good neighborhood. You 
don’t have to «work with this house; 
easy to maintain and taxes are low. 
It’s on 2 lots, has 8 garages and 20 
rooms; has new oil burner, nice 
yard and front porch, garden; near 
schools and bus, trems, shopping cen
ter. $17,000, will take back. private 
mortgage. Call JO 3-3883 after 5 PM.

DAŽŲ BEI NAMŲ REIKMENŲ krau
tuvė Brooklyne. Parduodama dėl li
gos. Stock $ for $ (no good will). 
Geroj vietoj. Šiokiadieniais ES 5-5699, 
sekmadieniais — UL 9-1051.

PAMINKLŲ DIRBTUVĖ su visais 
prietaisais, arti kapinių. Savininkas 
pasitraukia, įsteigta prieš 25 metus, 
geros pajamos. 110 Beechwood and 
Rockdale Avė. New Rochelle, N. Y.

NE 6-6265

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. RALI.AS — Direktorius
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC

jtnl'iii'l’Hlif ii I nii'S litui ii f V'it liBtiltililliiBilliiBriBt^

1 J. B. SHALINS- I
JALINSKAS

i Laidotuvių Direktorius '
84-02 JAMAICA. AVĖ. 1

š (prie Forest Parku ay Station) į
i Woodhaven, N. Y.
i Suteikiam garbingas laidotuves. =
I Koplyčios nemokamai visose
| miesto dalyse; veikia ventiliacl- š
I ja. f
t TeL VIrginia 7-1499

MAISTO KRAUTUVĖ puikioj vietoj 
už $72300 su viskuo. Ligos verčia
mas parduoti su dideliais nuostoliais. 

1480 St. Nicholas Avė. 
Manhattan, WA 3-2692

DISPLAY

UŽKANDINĖ - Delicatessen parduo
dama dėl ligos. D. and D. Lunch, 155 
Pompton Avė., Route 23; VErona 
8-3381, po 5 P.M.

DUONOS IŠVEŽIOJIMAS. Nassau. 
Aptarnauja supermarketus ir k- Sa
vaitinės pajamos $125. Prašo $4,400. 
Skambink Bayside 5-2459, apie 
6:30 P.M.

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS)
Graborius - Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
•• •• - — =”

NAUJAS, GREITAS 
10 BUDŲ ATSUKTUVAS 

Pagamintas Šveicarijoj. Nejuda, 
labai puikus. $1.00 paštui Grąži
nami pinigai, jei nepatinka.

BLUE JAY 
103-43 125 St. 

Richmond Hill 19, N. Y.

Dabar!
Aluminiaus turėklai

GERŲ GELEŽINIŲ
TURĖKLŲ KAINA

HELP W. MALE-FEMALE

MERGAITĖS - MOTERYS
Lengyam dirbtuvės darbui, nereikia 
patyrimo, pilnas laikas. Dienom 85 et. 
pradinis valandos atlyginimas. Kreip
tis į APEX EMPLOYMENT AGEN- 
CY, 233 W. 42 St., (7 ir 8 Avė.) NYC.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Beoford Avė.
Brooklyn, N. Y

PASIRINKIMAS

Nerūdyja
Nereik dažyti
N eapsi traukia

Modernūs ar paprasti. Duoda dekora
vimų grožį, nuolatinį saugumą alu- 
miniaus turėklai. Išbaigti gloss ar

Turime ir kitokių ornamentalinių 
Wrought-Iron dirbinių.

Skambink šiandien! Pioneer 6-5292
Rodoma sekmad. 1-5. Kasdien 9-5.

Uždaryta šeštad.

CORO - LITE, 36 HiUslde Avė.
Hlllhton Park, L L; N. Y.

Norėčiau žinoti daugiau apie'
• Aluminiaus turėklus
• Geležinius turėklus

Vardas ................................................

Adresas .....  a ...................................

Tel . ........ .. Miestas —....................
Siųsk šiandien

LAIDOJIMO ĮSTAIGOS

Hallett Hallett
LAIDOJIMO ĮSTAIGOS 

Laidojimo įstaigos nuo 1854 
HALLET HOMESTEAD, 

FLUSHING, L I.
Northern Blvd. and 147th St. 

FL 9-0062
HOWARD L. HALLETT, JR., 

Lic. Mgr.
WESLEY HALLETT, Treasurer

HALLET CHAPEL, ASTORIA, L. I.
8-17 Astoria Blvd. AS. 8-0011
DONALD P. TRUDDEN, Lic. Mgr.

JULIA A. BZENAK
2 Washington St.. 

Yonkers, N. Y.
LAIDOJIMO IŠTAIGA 

108 Yonkers Avė., Yonkers 
šaukis dieną ir naktį 

YO 3-6736
Užjaučiantis ir malonus 

patarnavimas.

W AITKU5
FUNERALHOME

197 Webster Avenue
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

PstsmsviniM diena Ir naktį | 
Nauja moderniška koplyčia šer-j| 
menims dykai. Aptarnauja Cam-| 
bridge ir Bostono kolonijas že-l 
minusiomis kainomis. Kainos tos!

pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 I

Ar skaitai kultūros žurnalą 
“AIDUS”?

į 
I 
i 
i
i 
i

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas |
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 j

Mokslus baigės Europoje
. 128 E. 86th STREET NEW YORK CITY
Virš Lexlngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti

ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.



NEPRALEISK JUOKŲ VAKARO!

kūnams, etc.

TeL APplegste 7-0349

dėsi prie prižiūrėtojų, kurie 
juos užaugino, leido save glos
tyti ir nelietė jų rankų, kurias 
prižiūrėtojai įkišda vo tarp gro-

P. Vaitonis, dalyvaudamas 
Kanados rinktinėje, kuri lošė 
pasaulio p-bese Amsterdame, 
pelnė 9 taškus. Jis laimėjo 6 
partijas, 3 pralošė ir 6 baigė 
lygiomis. - Sekančios p-bės bus 
1956 Maskvoje. Dėl jų Vaito
nis pareiškė Kanados fedbraci- 
jai, kad jis į ten nevažiuos. Po

DARBININKAS 
680 BmMek Avė. 
Brooktyu 21, N.Y.

Rinks vartotą popierių.
Sv.‘Petro parapijoje varto

tas popierius arkivyskupo Ri- 
chard J. Cushing labdaros fon
do naudai bus renkamas spa
lio 24 d.

Vyr. sktn. A. Sautoitis
iš Waterburio spalio 23 d. 4 

vai. p.p. Angelų Karalienės 
par. salėje turės pasikalbėjimą 
su New Yorko skautais vy
čiais. Taip pat atsilankys V. 
Pileika iš Hartfordo. Toj pa
čioj salėj 5 vaL skautų tėvų 
ir rėmėjų .steigiamasis susirin
kimas ir linksmavakaris.

' New Yorko skautų vyčių d- 
vės adjutantas, pakviestas 
Brooklyno kolegijos šaudymo 

komandos trenerio pareigom.

perėmė New Yorko skaučių 
ir akautų vietininko pareigas. 
Ligi šiol jas- ėjo sktn. Alg. 
Samušis.

skelbia drabužių vajų nuo 
spalio 23 ligi’ 30 d. Drabužius 
prašoma nešti klebonijon arba 
paskambanti telefonu, prašant 
paimti, EL 2-2271. Kiti rinki
kai ir jų telefonai: prof. J. 2-i 
levičius EL 3-7410, Kudulis 
EL 3-0358, Dizbalis EL 3-7676, 
Bartys EL 5-8265. Elizabetho 
Balfo skyrius per 10 metų yra 
surinkęs ir pasiuntęs 23,087 
svarus drabužių. Balfo valdy
bą sudaro: pirm.*J. Žilevičius, 
vicepirm. Pr. KuduEs, sekr. Pi
jus Dižbalis, sekr. padėjėjas A. 
BoreviiSus, džd. K/Bartys, 
spaudos informatorius W. Sen
kus ir naujų narių ieškotojas 
A. Bražėnas. W. S.

Lietuvos Vyčių 41-ma Kuopa vaidins 
trijų veiksmų komediją ,

Rūtos saldainių
gamybos naujas sezonas jau 

prasidėjo ir į visas jau buvu
sias prekybos vietas pagal pa
reikalavimus saldainiai išsiun
čiami. Bet dar keliuose mies
tuose ir mažesnėse vietose rei
kalingi pardavėjai. Prašoma 
kreiptis šiuo adresu: 740 Sut- 
ter Avė., Brooklyn, N.^Y. Čia 
parduodami saldainiai ir ma
žais kiekiais (detaliai), taip 
pat J. Ginkaus krautuvėje 495 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

BARASEVICIUS ir SUNOS 
FUNIRAL HOME 

254 W. Broadtvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVKIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOsfli Boston 8-2500

No. 5th ir Havemeyer Gatvės, 
Brooklyne

Režisuoja Juozas Boley

Inžinieriams, architektams ir 
inžinerijos studentams

Am. Liet. Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos New Yorko 
Skyriaus narių visuotinis susi
rinkimas įvyks spalio 23 d. 7 
vai vafc Baltic Freedom 
House, 131Ef 70th St, New 
York City.

Bus architekto V. Švipo pa
skaita “Planavimas (urbaniz- 
mas),” o taip pat bus kitų la
bai svarbių ręikalų svarstyti.

Į susirinkimą kviečiami at
vykti nors vieną kartą visi in
žinieriai, architektai ir, studen
tai.

DOJTT MKft THE FUNNDE8T C0MEDY IN YEARS! 
preaented by the Brooklyn Knights of Lithuania 
Suaday, October 24,1954 — 6:90 P. M. SHARP

1954 p-bių Kanada praturtėjo 
dviem tarptautiniais meiste
riais. šis vardas sutelktas F. 
Andersonui, x Toronto ir Dr. 
Bohatyrchuk, Ottavva. Nuo 
seniau tarpt, meisterio vardą 
turi Yanofsky ir Povilas Vai
tonis.

Jugoslavija šių metų p-bė- 
se užėmė 3 vietą, po Sov. Ru
sijos' ir Argentinos. Lietuva su 
Jugoslavija, 1936 Musncheno 
olimpiadoje, sulošė 3l/2:4V2, 
bet sekančioje olimpiadoje 
Stockholme 1937, laimėjo san
tykiu 21/ž:11/2. Šių metų p-bė- 
se nemažą sensaciją sukėlė Iz
raelis, sulošęs su Sov. Rusija 
2:2. Lietuva su Izraeliu (ta
da Palestina) lošė 1939 Bue
nos Aires p-bėse ir laimėjo 
2^:114. Mūsų vyrai sulošė ši
taip: Mikėnas Czerniak 1:0, 
Vaitonis r Foerder 0:1, Luc- 
kis-Winz .1:0, Tautvaišas - 
Rauch

Boston Sunday Globė, spa
lių 10 ir 17, “Chess Notebook” 
skyriuje dažnai mini lietuvius 
ir Lithuanian Chess Club, ry
šy su praeitam ir busimom Me
tropolitan lygos p-bėm; pami
nėtas lietuvių laimėjimas prieš 
Hartford C.C. Plačiai .atžymė
tas Kario Merkio laimėjimas 
Eastem Divizijos titulo, Grand 
National Koresp. p-bese. Laik
raštis teigia, kad “His work in 
this tournament mušt mark 
him as Massachusetts’ finest 
Correspondence player.”

Z. Strazdas, IJartfordo šach
matų vadovas, teigia, kad lai
mėjimas prieš Hartfordo Chess 
Clubą labai išjudino vietos lie
tuvių šachmatininkus, o ame
rikiečius nemažai nustebino.

Australija. Geelonge “Vy
ties” šachmatininkai pradėjo 
kvalifikacini lietuvių turnyrą.

‘ Dalyvauja 16 žaidėjų.
Melboume, lietuvių sporto 

žaidynių metu, bus šachmatų 
varžybos.

- Pabaltijo Draugijos
susirinkimas įvyks spalių 24, 

3 00 vaL po piet International 
Institute patalpose, 190 Bea- 
con St.

Meninę programą atliks 
John Coughlin, kontra-bass 
solistas', ir Mara Eferts, pia
no.

Kalbą apie “The New Re- 
fugee Relief Act” pasakys A- 
hce O’Connor iš Massachu
setts Division of Immigration. 
Bus trumpi pranešimai iš veik
los estų, lietuvių ir latvių.

Po susirinkimo bus susipa
žinimo valandėlė ir skanūs už
kandžiai. Įėjimas nemokamai.

Draugija yra įkurta 1941 
metais. Nario mokesti — $1.00 
į metus. Kviečiami nariais visi 
Pabaltijo kraštam reiškiantieji 
simpatiją. F. G.

Kun. V. Dabušis
išvykęs į Waukegan, UI. da

lyvauti savo dėdės laidotuvč-

Ki*; ' , rirititous - vakarienę kvieSA eterine sode.
E'" AfrcMbna .pūapMM tai valštyte gubenmtoe^t tiri Priešpiečiams pasibaigus, 
F metinfa -Įtomrey prasidėjo miesto majorą, tai kitus gar* švedai buvo nuvežti pafiMti 

šįvadrartetotop^risus vaka- bes sveSus.Tfesvefiai savo liūtų.kurie tuo metuburonud- 
ras Mgi sekmadienio vėlumos, ruožtu, progai pasitaikius, tinami. Sodo administracija
Batoras vyksta parapijos pa- kvieSa generalintos konsulus } ' pademonstravo, kaip net ir tp- 

is temose. Aplankiusieji tuę {vairias pramogas ir iškilmes, kfe plėšrūs žvėrys pasiduoda 
' £r^oš ftiksnai praleisti laikų 14 Ywko Zocdo- švriBtom elgesiui: liūtai ^au-
5 y > pamė^nti savo laimę. draugija, susitarus

- aj miesto majoru, pakvietė vi
sus generaHmus konsulus ir jų 
žmonas priešpiečiams j Zoolo
gijoj sodą.

.Prie Zoologijos sodo vartų 
svečius pasitiko Fairfield Os- 
bom, Draugijos pirmininkas, 
abu vice-pirmininkai, visi su 
žmonomis, ir sodo pareigūnai. 
Svėrių grupę sudarė apie 150 
žmonių. Jie buvo vežiojami 
traukinėliais po Zoologijos so
dą, o sodo administracijos tar
nautojai davė paaiškinimus.

Paritai svečiai buvo pakvie
sti priešpiečių. Jų metu k:ek- 
vienani svečiui buvo Įteiktas 
sąrašas zoologijos sodo įnamių 
(gyvulių ir paukščių) to kraš
to, kurį gen. konsulas atsto
vauja. Lietuvos gen. konsulas

“Mėterims nrišsfaneioori”
vaidim; Adelė Botonaltė^ Al

tana Jesinskaitė, Angelą Ra- 
gažinskaitė, Joana Žemaitytė, 
Juozas Baužys, Jonas Gružau
skas, Edvardas Kastor, Juozas 
Lapurka, Juozas Sable ir Sta
sys Vaškys. Režisuoja Juozas 
Bolevirius. Lietuvos vyčiai ren
gia ši linksmą vakarą‘Apreiš
kimo parapijos salėje, Brook
lyne, sekmadienį, spalio 24, 6:- 
39 v.v. Po vaidinimo šokiams 
gros Jezavito Orkestras.

Vyriai taip pat pakviesti 
Philadeiphijon, kur šią kome
diją vaidins šeštadienį, lapkri
čio 6.

Vyrių poaryčiai
Kristaus Karaliaus šventėje 

So. Bostono vyriai 9 vaL ryto 
dalyvaus šv. Mišiose ię bendrai 
priims šv. Komuniją. Tuoj po 
M’šių salėje po bažnyčia įvyks 
pusryčiai, kuriuose galės daly
vauti visi norintieji. Įėjimo bi
lietai jau dabar pardavinėjami 
po 1.25 dol.

Kristaus Karaliaus šventė
Šv. Petro parapija spalio 

mėn. 31 d. rengia Kristaus Ka
raliaus šventės minėjimą šven
te pradedama šv. Mišiomis 10 
vai. ryto šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. Mišias atnašaus ir 
pamokslą pasakys iš Romos 
atvykęs kun. Dr. K. Matulai-

Mteto aut • mA tote to • KM 
Mira»4wAųrtototto,.
■ejĮg“'' '."j „.i,,,,,

Po pietų 3 vai. aukštesnėsės 
mokyklos salėj, Thomas Park, 
įvyks paskaita ir meninė prog
rama. Paskaitą skaitys kun. 
Dr. K. Matulaitis, marijonas. 
Meninę programos dalį išpil
dys šv. Petro parapines mo
kyklos mokinių choras, vado
vaujamas seselės Elzbietos, po
etas Bernardas Brazdžionis, 
smuikininkas Juozas Strolia ir 
šv. Petro parapijos bažnytinis 
choras, vadovaujamas komp. 
Jeronimo Kačinsko.

Žys, rtmė^ai prrirnmai palai
kyti rengia koncertą !? vaidi
nimą. Programą Jšphtys šv. 
Juozapo parap., Waterbuty, 
Conn., vaidintojai ir dtoninin- 
kų grupė. Koncertas įvyks spa
lio mėn. 23 d. 7 vai. vak. auk- 
štesnėsės mokyklos salėje, Tho
mas Park.

1 M Naujosios Anglijos Mfergai- 
.-'‘Y. <•• ;■ ,M rių Sodalicija spaBo 17 d. šv.

m Petro parap jos salėje surengė
seimą. Mergaitės scdalietės iš 

to So. Bostono, Brocktono, Nor-
-■ woodo, Lavvrence ir Worceste-

/ \ < Ho lietuvių parapijų suvažiavo
’ -■ į So. Bostoną. Čia, parapijos

\-i ' -7 f’; įS| salėje išsirikiavusios procesija,
suėjo į bažnyčią, kur pirmi- 
ninkė Ona Kudarauskaitė už- 

-■ dėjo gėlių vainiką ant Marijos 
statulos. Paskui buvo šv. Mi- 
Šios, kurias atlaikė ir pamoks- 

■mdta MMaraeM A* Dctou- ią pasakė kun. Jonas 2uroms-
kis. Sodalietės mišių metu gie
dojo lietuviškas giesmes ir ben
drai priėmė šv. Komuniją.

Po pamaldų buvo pietūs pa
rapijos sąlėje. Sodalietės, pasi
stiprinusios skaniais pietumis, 
2 vai. p.p. pradėjo posėdžius. 
Jų metų buvo aptarta daug 
organizacinių klausimų.

Seimą sveikino parapijos 
klebonas kun. Pr. Virmauskls 
ir kiti 8 apylinkės kunigai, da
lyvavę seime. Paskaitą apie 
organizacijos tikslus ir reikš
mę katalikiškam gyvenime 
skaitė salezietis kun. Patrick 
Corcoran .Posėdžių metu atei- 
nantiem metam pirmininke bu
vo išrinkta Marija Klimkaitė. 
Užbaigusios posėdžius, sodalie
tės susirinko į šv. Petro bažny
čią, kur atkalbėjo rožančių ir 
priėmė palaiminimą švč. Sak- 
merrtu.

Seimas buvo užbaigtas iškil
minga vakariene parapijos sa
lėje. Po vakarienės kun. Alber
tas Kontautas parode nejuda
mus paveikslus savo kelionių 
po Europą. Seime dalyvavo a- 
pie 100 sodaliečių.

Rožančiaus pamaldos
Spalio 9 d. iš šv. Petro pa

rapijos bažnyčios palaidotas 
Jonas Vytaut. Jankauskas, 33 
m. amžiaus, tragiškai žu^ęs, 
rugsėjo 29 d. lėktuvo nelaimė
je. Velionis paliko žmoną, tė
vą ir dvi seseris. Palaidotas 
N. Kalvarijos kainėse. Laidoji
mo apeigas atliko jų dalinio 
kapelionas kun. N. W. Hubble.

Priėmė vienuofio fžadus
Trapistų vienuolyno abatas 

kun. Edmundas Fufrter laišku 
pranešė parapijos klebonui 
kun. Pr. Virmauskui, kad bos- 
tonietis Juozas. Balkauskas 
spalio 14 d. šv. Juozapo abati
jos vienuolyne, Spencer, Mass., 
priėmė iškilmingus trapisto į- 
žadus. Laiške taip pat abatas 
dėkojo klebonui už išauklėji
mą taip puikaus jaimuolio. '

Rengia tomeertą ir vaidinimą 
Katalikiškos radijo progra

mos, kurią veda Antanas Knei-

Savanorių - kūrėjų finto!
Centro Valdybai pavedus, 

spalių 28 d. 8 v. v. Atletų klu
be, 168 Marcy Avė., Brookly
ne, kviečiamas Nevv Yorke ir 
apylnricėse gyvenančių Lietu
vos kariuomenės sayaporių- 
kūrėjų pasitarimas organizaci
niais reikalais. Visi savanoriai 
kviečiami atvykti be asmeniš
ko kvietimo, nes neturime ad
resų.

, Iniciatorių vardu
Jnrgfe Ktounė ir
Vadovas Alksninis

ink mums 
malonus

MASPETHO ŽINIOS

Rožančiius draugijos naują 
valdybą sudaro pirm. T. Vis- 
minienė, vicepirm. Klimaitie- 
nė, sekr. M. Laukaitytė, ižd. 
O. Laukaitienė' ir iždo globėja 
Jasisienkė Metinis susirinki
mas įvyko spalio 17 d.

Kristaus Karaliaus šventėje 
visą dieną išstatytas viešai ado
racijai švč. Sakramentas.

Altoriaus draugijos mėnesi
nis susirinkimas šaukiamas 
spalio 24 d. 4:30 vai. p.p.

Trctinmkd turėjo metinę 
vizitaciją spalio 10. Vizitavo T. 
J. Liauti. Valdyba pasiliko ta 
pati.

Balfo vietinis skyrius per vi
są spalio mėnesį veda drabu
žių vajų. Drabužiai nešami 
parapijos salėn. '

Šoktos - bara danee spalio 
30 ruošia šv. Onos draugija. 
Gros geras orkestras.

J. Jondtonas, gyv. Blisvilėj, 
spalio. 13 mirė ir 16 buvo palai
dotas Kalvarijos kapuose .

Naujoje lietuviškoje ' < 
krautuvėje

gausite įvairių geros rūšies 
dešrų, skilandžių, lietuvišku ir 
importuotų sūrių, medaus, duk
nos, baravykų, kinietiškos ..ir 
Javos arbatos, daniškų kum
pių ir daug kitų įvairiausių 
prekių, kurių pageidaujate ar
ba negaunate savo artumoje. 
Taip pat galima gauti Rūtos ir 
įvairių kitokių saldainių. 
Krautuvė atdara nuo pirma
dienio iki ketvirtadienio imti
nai 5-8 vaL popiet, penktadie
nį nuo 8 vaL ryto iki 9 vai. va
karo. Sekmadieniais uždaryta.

Adresas: 740 Sutter Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Parengė 

nOEL. F. BARTKUS

413 puri.

MELSKIS ............—
SU BAŽNYČIA

Visų sekma£enių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas 

. lietuvifiod ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

Moterims neišsimeluosi”
Sekmadienį, Spalio 24, 1954 

pradžia punktualiai 6:30 vaL vakare

' Apreiškimo parapijos

B A N f, A
BBOOKLYN, N. T.

Garantnotel tateoma teievMįa, kambariniai bei auto radto, 
attorinttoi (anapMera) , plokštelių automatai 

(recoiri ehangera).
Aptarnaujeri rajonai: Brooklyn, Ma?eth, Woodhaven, 
lUctencod Hffl, Oaone Parit, flyeet HUĮ, Jamafau


