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• Amerikos karinis lėktu
vas, kuris pakeliui iš Romos į 
Angliją su 21 asmenim dingo, 
vis dar nesurastas. Neiša:škin- 
ta, ar jis sudužo Alpėse ar į- 
krito į Viduržemių jūrą.

R EUROPOS SĄJUNGA 
TAIP PAT NESUKLUPS?

ŠŪVIAI EGIPTE .
Egipto ministeriui pirminin

kui Aleksandrijoje kalbant mi
niai apie susitarimų su AngB- 
ja dėl Sueso srities, kažkas pa-

imu permetąs n rayBM| 
ItoHRR. Tačiau Dulles ir Ride
nąs, kurie ‘globojo” Paryžiuje 
pirmiausiu savo žygiu laiko Ir 

kliūtis padėti nugalėti. Jh 
sudaro reikalingą atmoafcrv 
ryždamiesi' nesileisti su Manta-

• Pt«L 
tinėm (fier 
kalbų res]

Kol parlamentai, Prancūzi
jos ir Vokietijos, pasakys savo 
žodį, sovietaį turi laiko dar 
veikti ir tikėtis.

Dar ne visi akmenėliai nurankioti nuo kelio, kuriuo eina 
Vokietija. į apsiginklavimą __

KAIP BĖGA Iš ROJAUS ||
Hamburgo uoste darbiniai 

kai išgirdo kažką krapštant*! 
vienoje prekių dėžgĮg, -atidreB 
ir rado vos gyvą 
aiškinta, kad jis išVesjBBc®/' 
Jo draugai padėjo supakuoti jį 
prekių stotyje į dėžę ir siųsti 
su kitom prekėm. Jis keiiaVO 
tokiu būdu iš Budapešto ikt 
Hamburgo — viso 360 mylių 
13 dienų. Ma;stą ir vandenį, 
kur turėjo dėlėje, jis r greit* 
suvartojo ir ištisą savaitę- iŠ-? 
buvo jau nevalgęs ir negėręs. 
Paprašė azylio.

Field paleidžiamas, suvertęs 
visą kaltę tam pabėgusiame 
Swiatlo, amerikiečių “agen^

Anglijos feldmaršalas Mont- 
gemery pareiškė, kad šaltasis 
.taras ilgai truksiąs. Jeigu jis 
virstų karštuoju karu, tai bū
tina bus panaudoti atominius 
ir lig šiol dar negirdėtus gink
lus. Lems viską aviacija. Jei— 
sakė — pralaimėsim ore, tai 
pralaimėsim ir žemėje. Jei bū
sime užpulti, svarbu -tuojau 
pat atsakyk kontrofenzyva. 
Jau taikoje reikia turėti -tam 
paruoštas priemones. Ypatin
gai dabar svarbu turėti gerą 
signalų tinklą, kad laiku būtų 
patirta apie agresiją.

BALTUOS VALSTYBES 
MENDES - FRANCE

Iš Europos praneša, kad Že
nevoje derybose dėl Indokini jos 
sovietų min. Molotovas, kai nu
pirko iš Mendes-France 12 mi
lijonų vietnamiečių su jų gyve
nama žeme, išsiderėjęs iš Men
des-France ir priedo — pripa
žinti Baltijos valstybių anek-

Italijoje 300 žuvo.* nuo potvynio

Varšuvoje iš kalėjimo pa
leistas Amerikos pilietiis Her- 
mann Field, kuris buvo Len
kijoje “dingęs” 1949 rugpjū
čio mėn. Paleisdami jį, lenkai 
pa skelbė per radiją, kad kal
tinimai jam pasirodę neteisin
gi; kad tie kaltinimai buvę 
suprovokuoti amerikiečių a- 
gentų ir kad paleistajam būsią 
atlyginti visi nuostoliai, o jo 
suėmimo kaltininkai nubausti. 
Pats Hennann Field pranešė 
Amerikos atstovybei Varšuvo
je, kad jis kurį laiką dar lie
kąs Lenkijoje sanatorijoje, 
kur norįs “pasilsėti” po 5 me
tų kalėjimo.

Visa Field istorija buvo to
kia. — Buvo du broliai Fiel- 
dai. Vienas jų, Noel, buv. vals-

SVECIAI IŠ VOKIETIJOJ 
IR ANGLUOS

Vokietijos kąncl. Adenaueris 
atvyko lėktuvu į Washingtoną 
spalio 27. Jį pasitiko valst. 
sekr. Dulles. Washingtone iš
bus 3 dienas.

Tuo pačiu metu Amerikoje 
svečiuojasi pakviesta ir Ang
lijos karalienė-motina.

RUDUO LIETUVOJE
šiemet šlapias, lytingas. 

Rugsėjo pabaigoje dar daug 
kur buvo nesėti žiemkenčiai. 
Nuo lytų bulvės supuvo; negrį
žo nė sėkla.

So- 
‘ne- 

o' neoficialiai 
kad ji nepa- 

“chuliganiz-

. CB8U6HMNCK A’

rys hr užkūrė protestų karą merikietė Sommeriatie jam 
— •• pylė antausį* Pąstan, žinoma, 

suėmimas, irjpradėjo kariauti 
notom Amerikos atstovas Boh-’ 
lenas ir Sovietų ministeris Mo
lotovas. .

ITALAI PEREME TRIESTU
Triestą spalio ’26 paliko 

merikos ir Anglijos karluomė^l 
nė, ir įžygiavo italai. Nors: 
gausiai lijo, bet minios spūstis? 
buvo tokia didelė, kad britų'; 
kariuomenės vadas telefonuį 
pranešė atėjusių italų genero-r' 
lui negalįs ateiti jo pasveikinti 
per tą minią.

Italijoje Salerno proyiųpją, 
pajūryje, gausiai lankomą tu
ristų, staiga ištiko baisūs pot
vyniai. Debesys pratrūko ir per 
porą vaalndų pylė ta p, kad 
nuo kalnų ritosi vandens srovė 
2 pėdų gylio.

Nuostoliai Salerno mieste, 
kuris turi 70,000 gyventojų, ir 
eilėje mažesnių miestelių 10 
mylių pajūrio juostoje skai
čiuojami milijonais lyrų. Pa
plauti sugriuvo namai; nuvers
ti tiltai, kurie giruvo į upę sy
kiu su per ją važiavusiais 
sunkvežimiais, žuvusių žmonių 
jau surasta 300, dingusių apie 
300, šimtai sužeistų, žmonių ir 
gyvulių lavonai plaukioja įlan
koje ar tyso gatvių dumble. 
Tik viename Salerno mieste 
5,000 be pastogės. Nėra gszo, 
elektros, vandens, maisto. Kai ko*.

Lapkričio 1. Pijus XII šv. 
Petro bazilikoje paskelbs Ma
rijos Karalienės šventę, o 12 
vai. iš balkono duos palaimi- 
inmą. Po to teis uždėta auksi
nė karūna dangaus ir žemės 
karalienės statulai. Vakare bus 
iškilmingas kongreso baigi
mas Marijos koncertu.

jai. O parlamentą dar. nori pa
traukti, staiga mesdamas ne- 
araugingumą prieš Vokietiją 
ir leisdamasis su ja į ūkinius 
bei kultūrinius santykius, kad ' 
iš jų laimėtų naudos Prancū
zijos užsienio prekybai (kini, 
lig ąiol su Europos kraštais . 
yrą pasyvi). Vokietijoje jis ti
kisi gauti naujų rankų. Jei ■ 
tai pasiseks, Mendes-France ; 
parlamento akyse bus didvyris.

Kitokia psichologinė padėtis 
Vokietijoje. Adenaueris, tiesa, 
taip pat stengėsi sudaryti nuo? ’ 
taiką, kad visų grupių valia 
reiškiama derybose. Atsiga- 
beno net opozicijos lyderius, y 
Tačiau gabeno nenorom, 
savo partijos spaudžiamas. O 
ir gabendamas pirma pakvietė : 
tik soc. dem. Mommerį, kaip 
Saaro specialistą, apeidamas ' 
jo partijos vadovybę. Tik kai . 
tas nukreipė *į vadovybę, kitos * 
išeities nebeliko. Taip organi
zuotas tarpusavio bendradar
biavimas apkartino santykius. 
Koalicijos partija FDP ėmė 
kaltinti, kad Adenaueris nesu
taręs su vyriausybe. Socialde
mokratai pasisakė prieš Saaro 
sprendimą ir grasina kreiptis j 
konstitucinį teismą, kuris rei
kalą užvilkintų, ko taip labai 
norėtų sovietai. -

’’ - 1
Tokiu būdu pa il|wlrli*l—*s

Marijos metų proga kiekvie- tuvių grupės paskaitos laiko- 
na vyskupija, atskiri vienuoly- mos kunigų kolegijoje kun. V. 

Balčiūno, kun. J. Vaišnoros, 
dr. Z. Ivinskio ir dr. A. Macei
nos. , .

Spalio 30 bendroji sekcija 
Pranciškonų universiteto salė
je, o vakare Pijaus salėje “Ty
liosios Bažnyčios” išk; Įmingąs 
al^as. Kalbės kard. F. Spell- 
man, o spalių 31 už ją bus pa
maldos.

Nuotaika, kurioje ji buvo

Lenkų katalikų žinių agen
tūra Inter - CathoEc - Press 
Agency, Ine. skelbia iš Švei
carijos gautą žinią, jog iš So- 
vietų nelaisvės grįžusių vokie
čių žiniom, Vilniaus arkivys
kupas M. Reinys Sovietų kalė
jimą tebesąs .dar ^yvas.

Deja, tenka pastebėti, kad 
tikresnėm žiniom iš Lietuvos, 
arkivyskupas M. Reinys Vladi
miro apygardos kalėjime mirė 
— būtent, 1953 lapkričio 8.

Vilniaus vyskupiją dabar 
yaldo vysk. K. Paltarokas, 
nors jo sostinė tebėra Panevė
žyje. Pastaruoju laiku Vilniaus 
vyskupijoje jis teikęs sutvirti
nimo sakramentą.

Po 5 metų išėjo iš Varšuvos kalėjimo
Bolševiką galvojamas: jei jfe kailio nekaltą žmogų, tai kalta dėl to Amerika.

' Amerikoje svarbiausias rū
pestis šią savaitę — rinkimai.

Antroje vietoje ana Vakarų 
Sąjungos lipdymas. Tam pak
viestas į svečius kancleris A- 
denaueris, paskui atvyks Men
des-France.

Tik už jų nustumti santykiai 
su Maskva. Sovietų siūlymas 
šaukti keturių konferenciją 
tuo tarpu laikomas neaktualus. 
Tokį pat nusistatymą paskelbė 
ir Churchillis. Tik Vokietijos 
socialdemokratai tebekimba į 
Maskvos s ūlymus derėtis dėl 
Vokietijos sujungimo.

Pritilusius santykius su 
Maskva staiga pagyvino mote-

Sekantis Darbininko numerio 
dėl Visų šventųjų išeis tik 
penktadienį, lapkričio 5.

je turės būti tvirtinami parla
mentų. Ir europ. saug. bend
ruomenė nusisuko sprandą tik 
kopdama per Prancūzijos par- 

pakeltų respublikonam lamento slenkstį.

T PRUS ^DENAUERI “ ‘ 
VAROSI

Vokietijoje spaudoje stiprė 
ja nepasitenkinimas susitarimu 
dėl Saaro krašto. Net Ade
nauerio koalicijos nariai viešai 
skelbia, kad Vokietijos delega-

Amerikoje triukšmingai at
švęsti Dulles laimėjimai Pary
žiuje. Iš dalies tas džiaugsmas 
tyčia patemptas, perdėtas — 
kad 
dvasią rinkimuose. Iš dalies 
džiaugsmas buvo tikras, nes 
palaidojus negimusią europinio 
saugumo bendruomenę gims
ta nauja Vakarų Europos Są
junga.

Tikrai sakant, dar tik žada 
gimti, nes susitarimai Paryžiu-

tybės departamento valdin 
kas; 1949 su žmona 
Vengrijoje. Antras 
Field, išvyko dingusio 
ieškoti, bet anapus gelež nės 
uždangos taip pat dingo. J A- 
merikos netas nebuvo jokio at
sakymo. Fleldo žmona kreipė
si net į Staliną. Veltui. Tik 
prieš 10 mėnesių atbėgo bu
vęs Lenkijos saugumo virši
ninko pavaduotojas Josef 
Svviatlc ir rugsėjo 28 Washing- 
tone pareiškė, kad pirmasis 
Field su žmona jau esą kalė
jime mirę ,o antrasis Field jo 
paries buvo suimtas Varšuvos 
aerodrome ir kalinamas, bet 
dar gyvas.

Valst. departamente dabar 
nesistebima, kad Hermann

kuriama, nebuvo jai palanki. 
Veltui Prancūzijos vidaus rei
kalų ministerio Mitterand pa- 
diriguota spauda per savaitę į- 
tikinėjo, , kaip vokiečiai turi 
įvertinti “genialią PMF (Men- 
des - France) užsienių politi
ką” ijr būti sukalbami antri
niais Saaro klausimais. Veltui 
Mendes - France siūlė už Saa- 
rą vokiečiam - prancūzam ben
dradarbiauti Afrikoje neišnau
dotas teritorijas eksploatuojant. 
Vokiečių spajidoje atsiliepė, 
kad Saaras yra savo keliu, 
Afrika savo, ir dėl Afrikos vo
kiečiai lengviau, susitarsią ' su 
Egiptu, ne su Prancūzija. Jau 
penktadienį, kada visos kitos 
sutartys buvo paruoštos, stai
ga Mendes - France, pasitaręs 
su vyriausybe, spaudai išpyš
kino: “Rytoj mes nepasira^y- 
sim jokios sutarties, jei ft> tol 
nebus susitarta dei Saaro. Da
bartinė . atmosfera nėra gera.”

Galų gale atmosferą “pa
gerino” spaudimas iš šalies ir 
privedė pr:e kompromiso — 
“sueuropinti” Saarą. Du oSai 
buvo suvesti ne iš meilės, bet 
iš reikalo. Sunku tikėti, kad 
tokioje atmosferoje laimėtos 
sutartys būtų tvirtinamos su 
džiaugsmu, bet kitos išeities 
tuo tarpu nematyt..

Prancūzijoj
Prancūzijos radikalų suva

žiavimas išreiškė savo nariui 
min. pirm. Mendes-France di
džiausią ųiasitikpjim^ Ir išva
dino jį herojum.

Šiom dienom socialistų par
tija svarsto klausimą dalyvau
ti Mendes - France vyriausy
bėje. Jiem siūlo Mendes 6 vie
tas. Lig šiol jie atsisakinėjo 
dalyvauti vyriausybėje, tačiau 
balsavimuose visur jį rėmė.

Mmkvcs užsienių ministeri
ja pareikalavo, kad išvažiuotų 
iš Rusijos Amerikos atstovy
bės par^ūno Sommeriatte 
žmona, 30 metų, šarmantlška 
moteris. Istorija kilo, kai so
vietų saugumas ją ir jos drau
gę mieste suėmė ir išlaikė po
licijoje pusantros valandos. Ta
da Amerikos atstovas įteikė 
protestą prieš asmens su dip
lomatiniu papu suėmimą, 
vietai į tai atsakė, kad ji 
pageidaujama”, 
buVo pareikšta, 
geidaujama dė 
mo.” Tai -dar neg rdėtas toks 
kaltinimas diplomatinėj prakti
koje.

Kas tas chuliganizmas”? 
Iš amerikinių ir maskvinių 
raštų aiškėja, kad Sommer
iatte su savo drauge norėjo 
moterų minią prie karutuvės 
nufotografuoti. Paprašė sutiki
mo .Kažkokia mokytoja atsa
kė, kad negalima. Du prisista
tę tipai pasakė ,kad jes gali į- 
domių nuotraukų padaryti “čia 
pat esančio fabriko darbininkų 
klube ir jas nuvedė. Nerado 
nieko verto fotėgrafuoti ir tai 
pasakė. Tada vienas iš jas ve
dusių darb;ninkų (kurie pasiro
dė esą saugumo agentai), pasa
kė tokius žodžius už kuriuos a-

vius. Tepataikė 
vam.

Sovietai sprogdina
Amertfcos atominės energi

jos komisija pranešė, kad nuo 
rugsėjo vidurio iki paskutinio 
laiko sovietai kelis kartus 
sprogdino atomines bombas.

Pirmoji Rusijoje susprog
dinta vandenilio bomba puvo 
pranešta/ugpiūčlo 12. Prane1 
Šimai iš Japonijos ir Aliaskos 
tvirtina, laki sovietai sprogdi
no bombas Sibire rtetoli Allas-

OLANDAI ĮSILEIDŽIA AME
RIKIEČIUS

Olandijos parlamentas nuta
rė duoti bazę Amerikos nak
tinės aviacijos daliniui 550 vynai bei k<MJgregacijos rengė sa

vo kongresus. Baigiantis me
tam, Romoje spalio 24 —lap
kričio 1 bus tarptautinis kon
gresas Nekaltai Pradėtosios 
.Marijos garbei. Tų studijų ir 
iškilmių savaitę pradėjo Pijus 
XII kalba per radiją iš Caštel 
Gandolfo.

Spalio 25 ir 26 buvo atskirų 
universitetų, draugijų paskai
tų aklas — viso 282 paskaitos. 
Atskiros tautos tom dienom 
turėjo apie 57 paskaitas. Vie
na iš jų italų kalba buvo kun. 
J. Vaišnoros apie Marijos Ne
kalto Pradėjimo garbinimą 
Lietuvoje.

Bendroji sesija savo darbą 
•tęsė iki spalio 28 su 36 paska
tom.

Antroji kongreso dalis pra
sidėjo spalio 29. Joje dalyvau
ja atskirų tautų sekcijos. Lie-

kąrie^^imeliai aprūpinami 
vandeniu ir maistu helikopte
riais. Daugiausia nukentėjo 
varguomene.

Tokia nelaimė toli pralenkia 
pernykštį potvynį taip pat Ita
lijoje, Kalabrijoje.

Prez. D. Esenhoweris, kalbėda
mas Washingt<me .(National Secu-' 
rtty Asso.) pažadėjo sumažinti 
mokesčius tiek, "kiek leis krašto 
saugumas.”

LENINIZMAS ŠIAURĖS 
ašigaly

Maskvos radijas pranešė, 
kad sovietų tyrinėtojai pasie
kė šiaurės ašigalį ir įsteigė 
“pirmą komunistų partijos 

^organizaciją šiaurės ašigalio 
srityje.”* Maskva per radiją 
klausė ašigaly esančius tyri
nėtojus, kokios literatūros jiem 
prisiųsti “tolimesniem mark
sizmo ir leninizmo tyrinėto
jam.”

Vokietijoj po sutarties
cija buvo priversta susitarimą 
priimti. Dabar aiškėja, kad 
ūkiškai Saaro kraštas bus pri
klausomas ir toliau nuo Pran
cūzijos, tik politiškai jis ”su- 
europinamas” ir atiduodamas 
Europos Sąjungos 'komisaro 
žiniai.

Pats Adenaueris, prieš iš
skrisdamas į Ameriką, pa
reiškė, kad kiekvienas geras 
vokietis susitarimą priims, nes

KAITOJE PUSEJE VILTYS 
PRASTESNES?

Kitokios išeities kaip tik nė
ra Prancūzijai. Tai matė Men- 
dea-France ir, artimai bendre- _ T  ___ -. ...
daftrfaudamas «u vyriausybe, va į derybas, kol šis 1 
Joa pritarimų turėjo savo Bni- Sųjunco* pastatas Mt
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DARBININKAS

> VINCAS SRUOGINISMEDŽIAGA PR. DOVYDAIČIO BIOGRAFIJAI (5)

Prie manęs prisidėjo dar du
P. Dovydaitis įstojo į Mas

kvos universitetą ruoeiiį 
ir baigė pavasari su s.- 
uauro meuauu. siuuijavo iei- 

, šių takuiieie, 'bet gnuejau ta
da, Kad jis lankė taip pat n- 
losofijos, filologijos, religijų 
istorijos paskaitas.

Bob Murphy — “Mr. Integnty”

• VIENAS ŽYMIŲJŲ DEMO
KRATŲ VADU ATSTOVŲ 
RĖMUOSE

• VISŲ GERBIAMAS VALS
TYBININKAS

• PASIŽYMĖJĘS VETERA
NAS

te

Į Maskvą su arbatinuku
Kartą, vyKdamas į Kauną, 

susidūriau traukinyje su Do
vydaičiu. Pasirodė, jis kaip tik 
važiavo j universitetą. Vezesi 
su savim kelis ryšulius ir juo
dą sKardinį aroat.nuką. nai 

. pamatė, kad nustebau dėl to 
arbatinuko, Dovydaitis pasiaiš
kino. Ksą į Maskvą re.Kia va
žiuoti apie visas 24 valandas. 
Didesnėse stotyse galima esą 
gauti verdančio vandens, tad 
jis pasiėmė virduliuką, kad 
galėtų arbatos pasidaryti... 
Man padarė slegiantį įspūdį 
tas neturtas ir mintis, kad ne
atsirado niekas ,kad būtų pa
dėjęs... Gal tai prisimindamas, 
paskui Dovydaitis kiekvienam 
skubėdavo su parama ir ją su
tekdavo ne kaip labdarą, už 
kurią reikia padėkoti ir jaustis 
priklausomam, bet kaip drau
gišką savaime suprantamą da- 
lyką...

Vasarą, per atostogas — tai 
buvo 1910 — sutikau Dovydai
tį Višakio Rūdoje ir pradėjau 
klausinėti
studentus, jų draugijas, paž.ū- 
ras. Nebuvo Dovydaitis kalbus, 
be i vienas epizodas man paliko 
atmi tyje iš jo pasakojimų.

apie universitetą.

fe
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Anų laikų lapelis
Vieną dieną — pasakojo Do

vydaitis — žiūriu, universite
te ant lango lapelis. Paskaičiau 
— kviečia į studentų susirinki
mą. Parašyta taip pat, kad Jė
zaus Kristaus mokslas senais 
laikais tiko žmonijai, bet da
bar jis jau paseno, nebetinka 
ir su juo reikia jau baigti. Tuo 
klausimu susirinkime būsianti 
paskaita ir diskusijos... Pra
nas Dovydaitis toliau pasako
jo, kaip jis pasiskaitę, pergal
vojo, pasiruošė ir į susirinki
mą nuėjo. Jį nustebino, kad po 
paskaitos, kurioje buvo įrodi
nėjamos tos pačios mintys, kur

f

*

buvo lapely, niekas nepriešta
ravo. Tada Dovydaitis gavęs 
žodį, iškėlė visu griežtumu 
klausimą: ar tikrai paseno —ir 
gerokai užkirto prelegentu1, 
nuiodydamas jo klaidas, isto
rines ir sociologines.

“Po paskaitos ir diskusijų— 
pasakojo Dovydaitį — prie 
manęs prisidėjo du studentai”

P. Dovydaitis buvo iš 
kurie

netiesos negalėjo pakęsti 
jos nutylėti.

Iš čia kildavo ir jo vi

tų.

Sovietuose dabar eina pro
paganda prieš girtavimą. Kol- 

- chczininkai rado “Komsomol- 
skaja pravda’’ parašyta to
kius įtikinėjimus, kodėl nerei
kia gerti: “Kai kurie tiki, kad 
priklauso pri; gero tono pasi
gerti. Jie sako, mūsų tėvai ir 
seneliai taip darė. Kodėl mes 
turėtume būti nuo jų atsili
kę? šitie žmonės užmiršta, 
kad darbimnkas prieš didžiąją 
revoliuciją dėl to gėrė, kad jis 
buvo pavergtas ir išnaudoja
mas. Jam buvo reikalingas al
koholis rūpesčiam užlieti. Bet 
šiandien jokis darbininkas nė
ra pavergtas. Visi gi!' gyv.nti 
laisvai Ir be rūpesčių Šian
dien gėrimas yra tik kvaila 
mada.”

Kolchozinink’s p? 
susijaudinęs į draugus prata
rė: “Gražiai rašo, ka’p mane 
be rūpesčių matai — gražiai, 
paieškosiu kokią bonką. už tai 
išgersim.” 

replikos. Pamenu, 1911 ar 1912 
į Rusiją iš vakarų Europos, 
rodos, Austrijos, trumpam la.- 
kui atvyko vienas tėvas jėzui
tas. Rusų spauda sujudo, nu
sistatę prieš jėzu.tus. Vienas 
laikraštis įsidėjo jėzuito juodą 
footgrafiją ir dar juodesni a- 
pie jį straipsnį. Dovydaitis ta 
proga lietuviškam dienraštyje 
demaskavo rusų spaudos veid
mainiškumą. Jis atkre.pė dė
mesį, kaip toji spauda paken
čia melą, šantažą, pornografi
ją — prieš tai neprotestuoja. 
Bet tik pasirodė jėzuitas, tai 
sukilo net rimtoji spauda, lyg 
širšių lizdas...

Busimasis Lietuvos profeso
rius Petras Leonas lietuviškam 
laikraštyje parašė, kad nekul- 
tūrinės, laukinės tautos netu
rinčios teisingumo supratimo, 
nekalbant apie teisę. P. Dovy
daitis taip pat spaudoje nurodė 
jo tvirtinimo klaidas.

Tokių atsitikimų daug, ir 
juos daugelis geriau žino. T.k 
man rodos, kad Dovydaičio re
agavimas priversdavo ir laisva
manius rimčiau susimąstyti, 
pergalvoti ligšiolinius savo 
tvirtinimus ir elgtis atsargiau. 
Tarp tokių raštų, -kurių temos 
ano meto besimokančiam jau
nimui rūpėjo, buvo Dovyda.čfc 
straipsnis apie evoliuciją, ėjęs 
per kelis “Draugijos” nr. ir 
kt. Dėl jų ano meto vadinamo
je “pirmeivių” spaudoje buvo 
tylima — nei geruoju nei blo
guoju nebuvo minima....

1911 metais pavasarį
gavau “Ateities” Nr. 1,

paties Dovydaičio ranka bu
vo užrašyta lotyniškai “Viską 
atnaujinti Kristuje.” 
tis kaip laikraštis, 
šiai įspūdį darė 
“Viską atnaujinti 
Iki to laiko buvau 
kybos pamokas.
mas; buvau jas gerai mokęsis; 
buvau praktikuojąs katalkas, 
bet tokį griežtą reikalavimą 
pirmą kartą išgirdau. Kad tai 
buvo paskelbta popiežiaus Pi
jaus X, tąda 
Bet nuo tada 
pelės pradėjo 
gimnazijose, 
Kaune.

La'kraš- 
bet lablau- 
tas šūkis: 

Kristuje”, 
girdėjęs tl-

gerai dėsto-

nebuvo ž’noma. 
ateitininkų kuo- 
kurtis Lietuvos 

Marijampolėje,
Susidarė ii’ Veiverių

mokytojų seminarijoje ir jos 
pirmininku man teko būti 1911 
—12 mokslo metais, iki pabai
giau seminariją.

Ateitininku reikšmė tada buvo 
didelė.

Ligi tol daug moksle’vių bu
vo apimti laisvamany bės; iš 
tikėjimo šaipydavosi, kad jis 
atgyvenęs, kad jis tinkąs t k 
liaudžiai, kaip anie Maskvos 

yra
15

posėdyje
Tautos
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V.ALIX)RFASTORIA vicihuty po plotu, iškeltu atskirom tautybėm demokratu partijos, iš k. i d.: 
R. F. Wagner. New Yorko majoras; M. C’ieplinski, atskiru tautybių direktorius; A. Varnas, Lie

tuviu Deni. Komiteto pirmininkas Averall Harriman, demokratu kandidatas I New Yorko rubrr- 
natorim. . ... ' . .

universiteto studentai. Ateiti
ninkai su savo pagrindu “Vis
ką atiiaujinti Kristuje” priver
tė dalį moksleivių grįžti prie 
Dievo, kitus bent susimąstyti. 
P. Dovydait.s su savo gabu
mais, išsilavinimu, kietu savo 
asmen niu gy venimu, katali
kiška praktika buvo autorite
tas, kuris galėjo patikti ar ne
patikti, bet kuriam priekaištų 
negali padaryti. Jis buvo pra
lenkęs kitus visa galva.

Sykį paklausiau, ar j s ne 
nąs rusiškų gerų knygų socia
liniais ir tikybiniais klausi
mais. Jis paaiškino, kad vok e- 
čių ir prancūzų kalbom tokių 
knygų yra daug, bet rusų kal
ba tik šiek tiek. Jis man pata
rė rusiškai paskaityti vieną a- 
p:e Jėzų Kristų ir socialinį 
klausimą, kitą apie religijų is
toriją. kaip tik vertimą iš 
prancūzų kalbos. Bet iš kur 
tiek daug žinių i r išsilavinimo 
Dovydaitis pasisėmė, man da
rės akivaizdu tik 1912 vasa
rą, kaip su kun. F. M. nuvy
kom pas P. Dovydaitį į jo na
mus, į tėviškę (b.d.).

KELIAI S J PIETŲ 
ašigalį

Amerikos admirolas R. Byrd 
pareiškė, kad ginklavimo de
partamentas dar šiais metais 
organizuos ekspediciją į pietų 
ašigalio sritis. Jis sako, kad tos 
sritys yra 6 mil. kv. mylių 
ploto; pusėje jų dar nebuvęs 
joks žmogus. O jose esą daug 
gamtos turtų. Jei Amerikai 
staiga būtų uždarytas Pana
mos kanalas, pro pietų ašigalį 
būtų kelias. Ekspedicija truk
sianti 4-5 mėnesius.

PRO AŠIGALĮ ARČIAU
Pro šiaurės ašigalį keleivinį 

susisiekimą pradeda lapkričio 
15 Skandinavijos bendrovė 
SAS. Iš Kopenhagos į Los 
Angeles kelionė sutrumpėsian
ti 2000 kilometrų ir 6 valan
das laiko. Kaštuos 590 dol.

• Cąlifornijoje tebesiaučia 
miglos su suodžiais — kaip 
Londone.

BALSUOKIME UŽ DEMOKRATUS

žiūrėti

Yorko 
aš siū- 

Avarell 
Siūlau -pirmiausia

Balsuoti yra kiekvieno pilie
čio pareiga, bet reikia 
ir už ką balsuojama.

Renkant dabar New 
valstybės gubernatorių, 
lau balsuoti už poną 
Harriman. 
kaip lietuvis, nes ponas Harri
man man pareiškė, kad jis

A Pakeiskim gubernatorių asmeniu, 
kuris sako, ką jis galvoja.

A Balsuokime už pažangą,
A Išrinkime “Mr. Integritv.”

ROBERT F. MURPHY I GUBERNATORIUS

KAS YRA TIE VIEŠAI ŽINOMI FAKTAI?
Tautininkų spaudai ėmus su

darinėti įspūdį, kad su visuo
meniniais pinigais Vlike yra 
netvarka, kad jie naudojami 
pagal “asmenybę ir partinę po
litiką”, nes . 4iltas turi p.nigus, 
tas turi ir .vąddžią” , (“Laisvoji 
Lietuva” spalių 8), “Darbia n- 
kas” spalių 15 priminė, kad 
apie kitus tautininkai šaukia, 
o kaip tik pats jų atstovas Vli
ke yra tuo reikalu netvarkoje. 
Buvo priminti viešai žinomi 
faktai: 1. tos piniginės valdžios 
taut. atstovas Šidiškis nenorė
jo išleisti iš savo rankų ir nau- 

jaučiasi esąs mūsų bičiulis ir 
pozityviai žinąs mūsų lietuviš
kąjį reikalą ir norįs mums pa
dėti .

Kaip Amerikos pilieties aš 
taip pat siūlau balsuoti už po
ną- Harriman, nes jis turi tam 
pasiruošimą ir reikalingą paty
rimą administraciniam ir poli-

Spauda
jai Tautos Fondo valdybai per
duoti pinigus ir dokumentus, 
net banką specialiai įspėda
mas... 2. Jeigu kas savo reika
lam visuomeninius pinigus var
toje, tai žinomas faktas, kad 
Vlikas išskaitė ka’p tik gidiš- 
kiui 800 DM.

Tautininkų laikraštis “Dir
va” spalių 21 “Darbininko” at
siliepimą pavad no “insinuacija 
prieš asmenį” ir klausia: “ar
gi tikrai yra toki ‘viešai žino
mi’ faktai?” ir ar Darbininkas 
pripažins, kad “tą insinuaciją 
derėtų atšaukti?”

Priimame dėmesiui nesiste
bėdami “Dirvos” tvirtinimu, 
kad “Darbininko” “mėginu
sia priemonė” esanti “insinua
cija prieš asmenį”, nes kuo 
pats kvep, tuo kitus tep. Ste
bime tylom tautininkų laikraš
čio pastangas, kad Šidiškis at
rodytų baltesnis, šalia jo pas-

tlniam darbe.
Aš siūlau balsuoti už poną 

Harriman kaip demokratą, nes 
jūs tuo pačiu balsuojate už de
mokratų bloką, kuriame yra 
žmonės su patyrimu, geriausiai 
tinka toms pareigoms, kurioms 
jie kandidatuoja.z

Aš siūlau balsuoti už demo
kratų partiją, nes demokratų 
partija yra dirbančių žmonių 
partija, yra mūsų partija, 
ji rūpinasi mumis.

Fonas Avarell Harriman 
gimęs 1891 m. lapkričio 
d., "baigęs Yale universitetą, 
priklauso episkopalų bažnyčiai, 
turi dvi dukteris, yra buvęs 
Maskvoje ambasadorium.

Antanas Varnas
(Skelbimas)

WALTER L. FORMAN
LAIDOJIMO IŠTARIA 
404 79th St, N. Y.

RE --2.5OO 
įsteigta 1927 

Patarnautoja Mrs. Forman 
yra lietuvi

Skaitykite ir platinkite “šv 
PrancKkans Varpelį”;

ręk murphy j gubernatorius 
Balsuokite už Robert F. Murphy, jis yra:

• 2YMIS LAIKRAŠTININ
KAS

• PATYRĘS PREKYBININ
KAS

• POPULIARUS ĮSTATYMŲ 
LEIDĖJAS

kas visa apima ir jungia savoINTEGRALUMAS, arba tai, 
patikimumu ir sąžiningumu, yra būtina savybė asmeniui, kuris 
eina j rinkimus ir ieško žmonių pritarimo. Rep. Murphy yra 
laimėjęs visuomenėje vardą “MR. INTEGRITY”.
RESPUBLIKONŲ gubernatorius, prieš porą metų norėdamas 
būti išrinktas, pažadėjo suaktyvinti pramonę ir pagausinti dar
bų. Tačiau vis didėjąs nedarbas rodo ką kitą.
NESĖKMINGAS respublikonų valdymas per tuos dvejus metus 
davė tokius nemalonius rezultatus.-
NETESĖTI PAŽADAI ir nuolaidos galingiesiem į sąskaitą var
totojų ir vidutiniškai uždirbančiųjų;
DIDĖJĄS NEDARBAS ir silpnėjimas mūsų ekonominio ger
būvio;
PRAGYVENIMO PABRANGIMAS Massachusetts valstybėje, 
pasiekęs aukščiausio laipsnio respublikonams valdant;
PAKILUSIOS KAINOS viešo naudojimo dalykams, kaip telefo
nui, daug kur gazui, elektrai, vandeniui;
NETEISINGAS IR NUSIKALSTAMAS kėlimas mokesčių pri
verstinėje automobilių apdraudoje.

JUOZAS LOLA, 
United Democratic Campaign Headąuarters 

Boston, Mass.

tatyti pajuodintą Zaikauską, 
dar kažkokį kitą “galantišką 
VT narį”, kuris Žalkauskiene; 
už 9 DM gėl.ų pirkęs, o pas
kui už jas Zaikauskas sumo
kėjęs, dar “federantų atstovą... 
zastrielščiką” (irgi galantiški 
atsiliepimai apie asmenis!). At
siliepiame tik į tai, ko tautinin
kų laikraštis buvo klausęs: ar 
“Darbininke” nurodyti faktai 
yra tikrai viešai žinomi?

Jeigu laisvo krašto spauda 
yra viešas dalykas, tai jau 
rugpjūčio 27 “Naujienos” str. 
“Penktosios kolonos taktika” 
rašė:

“Jau Viiko posėdyje š. m. 
balandžio 27 d. buvo pareikš
tas papeikimas p. Šidiškiui dėl 
netvarkos Finansų Tarnybos 
dalykuose. Apyskaita iš pe
reitų metų pusmečio negalėjo 
būti priimta, nes kontrolės ko
misija turėjo padaryti visą ei
lę įskaitų p. šidiškiui.”

Kalbėdamos apie Viiko posė
dį rugpjūčio 11-13, 
nos” toliau rašo: 

“Tame pačiame 
buvo išrinkta nauja
Fondo valdyba, kuri perėmė 
reikalus iš buvusios valdybos. 
Bet p. Šidiškis atsisakė, nežiū
rint pakartotinų reikalavimų, 
perduoti Tautos Fondo doku-

“Naujie-

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

LATEST QL'ARTERLY
INTEREST — DIVIDEND

2Y'2.% Yčai

THE

SAVINGS BANK.
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 

Up to $10,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

mentus ir turimas lėšas bei 
raktus.”

Viešas dalykas yra ir Eltos 
Informacijos. O jose net spa
lių 20 oficialiame Tautos Fon
do valdybos rašte skelbiama:
“Yra tačiau tiesa, kad jis (T. 

Šidiškis. R.), jau atšauktas iš 
pareigų, ne tik kad nevykdė 
teisėtų Tautos Fondo valdybos 
nutarimų ir reikalavimų, bet 
savo veiksmais darė žygių net 
svetimųjų įstaigose diskredi
tuoti ir sukompromituoti nau
jąją Tautos Fondo valdybą.”

Dar dėl tų išskaitų. “Darbi
ninke” buvo pažymėta, kad 
Vlikas išskaitė šidiškiui 800 
DM. Tautininkų laikraštis da
bar sumini, kad “T. šidiškio 
debetan užskaityta” 868 DM. 
Taigi suma išskaityta dar di
desnė. “Darbininke” buvo pa
sakyta, jog ją išskaitė Vlikas 
pripažindamas, kad Šidiškis ją 
išleidęs savo reikalam. Tauti
ninkų laikraštis a’škina, kad 
Šidiškis ją išleidęs... Zaikausko 
reikalam. Bet ir vienu ir ant
ru atveju ar tai Lietuvos ‘ .ais- 
vinimo reikalai?

Taigi “Darbininkui” nėra 
kas, atšaukti. Atrodo, kad ir 
viešajam reikalui ir pačiam sa
vo atstovui tautininkų laik
raštis daugiau pasitarnautų, 
pasirūpinęs atšaukti ne žinias 
apie jį bet jį patį.



Šešios savaites apsupime

Baigdamas, noriu 
kad aiški lietuviš- 
piliečlų dauguma 
respublikonus, iš- 
paskutines dti dė
žių priežasčių 1)

. Taigi pačios savo širdies žmogus yra plėšomas ant gyveni
mo tako, kuris vdGa i žvaigždėtas aukštumas vingiais keliais, it 
kalnų šlaitais su prarajomis. Atsiveria kartais gelmė tarp mūsų 
kasdieninių rūpesčių įkaitusiame gyvenimo tvaike ir mūsų sie
los polėkių tyliajame susimąstyme. Grasus pasidaro žmogų5 tas 
dvilypumas, kai jis visai nusisuka nuo Viešpaties veido. Tragiš
kas tas suskilimas būna tautoms ir bendruomenėms, kai jų su
kurta (žemės karalystė, visa apžiojusi, nepalieka vietos ne min
čiai apie dangaus karalystę. Esti laikų, kai tasai paklyd’mas 
apūna gana gausias žmonių gimines. Mes esme kaip tik to klai
da us kelio pavojinguose vingiuose.

Visi mes, mažiau ar daugiau, esame dvilypiai žmonės. Vie
nu širdies geismu, labai stipriu, kuriame žemės karalystę, kara
lystę valdžios, garbės ir turto. įsijungiame į ją visomis savo jė
gomis ir visais rūpesčiais, nes nuo to priklauso mūsų būtis šioje 
žemėje. IŠ antros pusės, net ir didžiausiam žemės rūpesčių kvai
tulyje jaučiame neapraminamą troškimą kitos būties* ir ilgimės 
gėrio, kurio neužčiaupiame vien žemiškose gėrybėse. Ir iš labai 
sočių lūpų dažnai išsprūsta atsidūsėjimas, kaip šv. Augustino: 
“Nerandi mano širdis, kol ras atilsį tavyje, Viešpatie.” Tai yra 
šaukimasis dangaus’ karalystės, karalystės amžinos laimės, ne
išsekamo gėrio ir dieviškojo teisingumo.

KONGR. FRED K. RCSRET o® Kmteoe kerotojo* ipafhl ■ortf«torraf«*o st
Betartais. H k. i 4L pirmoje eiKje: Aite pirm. L. Atmata, tap. F. E. Basbey, Aite sekr. F. Grigai- 
ta; antroje etaje: J. Talpią S. Briedis, tetaria* F. Dautearta ir J. Iftaianriraa

18,000 KATALIKŲ VAIKŲ 
STREIKAS*, -

utaHdtti troko Betafcriag T«ariri> v». wd. & tata«* - .. ■ PAMIŠOCSAI BCH ABIEM
Btndpmta* ir kere^OBdendjas redakdja ttao asm taBtaNtanMi FAJUKKMI

attaptaaltaagoBai ir grafinam! tiktai autoriam! prahnt Famta pataa- r, “The Repubbcan
lyti atrsipa'tai nebūtinai taeffida redakcijos nuomota Ui stelbtam tari- National ir pati
•I * ***** tartaaka ' , * ~ partija domfei pabattiečių kū-

M. K. Čiurlionis viename savo paveiksle vaizduoja dvi kalnų 
skiauteres, ant kurių stovi po žmogų- ir vienas . į antrą tiesia 
rankas. Tai vadinami Dvynai, du broliai vieno gimimo, nuėję 
atskirais katinų šlaitais, įkopę į pačią viršūnę. Juos jungia kalnų 
papėde, žemės ūkanose nugrimzdusi, bet išskiria du kalnų kau
buriai, dangaus žvaigždynų apjuosti. Tarp brolių dvynų žiojasi 
kiaurymė. - - 5 , v

Tą simbolišką Čiurlionio paveikslą galima. laikyti atvaizdu 
kiekvieno žmogaus, atsistojusio ant dviejų skirtingų atramų — 
medžiagos ir dvasios, arba gyvenančio ant ribos dviejų karalys
čių—žemės ir dangaus, tarp kurių jis kai kada neaptinka praėji
mo. Jis stovi tie gilia praraja. .

Vieną rytą, sviediniams ap
linkui sproginėjant, Petka pa
tenkintas sako:

— Jau greitai jie bus Sa,— 
ir Ištraukęs iš kišenės butelį 
degtinės, taria, —sveikas!

— Ar buržujus spėjai su
tvarkyti? — klausiu lenko.

— Patį d'džiausią. Net iš pa
ties generolo kambario šitą bu
telį pavogiau. Tai geriam, juk 
ifilaisvinimas čia pat. .

Rugsėjo 14 d. staiga sudun
da ir padūmuoja pietų žemga- 
1€. Raudonoji armija anapus 
Nemunėlio visame fronte ati
darė nežmoniškai stiprią arti
lerijos ugnį. Kiek tik akys ma
to, dūmais apsitraukė visas

Petka patenkintas sukiojasi 
Stabe ir aplink. Manę erzina jcr 
veidas. Kad vokiečius muša, jis 

drabužiais pradingo dar ®afl juoktis. Bet vrftfetit šiuo

nių tyrinėjimo davinius, 
viliamės, kad diena ateis, kada 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, ir 

kitų tautų— sovietų pagrobtų, 
laisvės bus atstatytos,, ir jos 
vėl galės užimti savo* teisėtą 
vietą laisvų tautų bendruome
nėje. Mes sieksime ir plėsime 
reikšmingą ir veiksmingą “A- 
merikos Balso” programą ski
riamą anapus geležinės uždan
gos...”

Visame štabe vyksta didelis 
judėjimas. Keliai pilni mašinų. 
Turbūt paskutinius
veža į apkasus. Po tokios arti
lerijos ugnies prasidės pėsti
ninkų puolimas. Jei jie kelsis 
visam ruoŽe4rao Biržų nuo 
Mintaujos, ką padarys tos ap
lamdytos vargšės dvi divizijos, 
kuriom patikėta viso pietų Lat
vijos fronto gynyba?

Popiečio metu visam štabo 
rajone nebegali rasti ramios 
vietos. štabui kasami bunke
riai. Dirba karininkai, puska- 
rininkai ir mes su Petka.

Bekasdamas nugirstu, kad 
prie Madonos ir Estijos vokie
čių pozicijos pralaužtos. Rau
donosios anhijos smaigaliai 
traukia į Rygą. Apsupimo £e- 
das jau pagrindinai laužomas. 
Po kelių valandų pasidarys tas 
pats ir mūsų ruože.

čios kariuomenės. . Kiekvienas 
skuba, viską pametęs ir pamir
šęs. Pavakarys. Raudonos ža
ros šviečia kairėje — vaka
ruose. Pietų kraštas, kur Lie
tuva, skendi dūmuose, klaikių 
šūvių ir dūmų draskomas. 
Temstant ten dangus parausta. 
Tur būt, tai mielųjų Biržų 
gaisrų atspindžiai.

Kitą dieną viršum pietų Lat
vijos kelių ima sukiotis raudo
noji aviacija ir apšaudyti besi-

Beveik prieš 20 metų popiežius Pijus XI, labai mėgęs lai
pioti kalnais, stačiais jų skardžiais, atkreipė pasaulio dėmesį 
nurodydamas, kokiomis bedugnėmis tautos karstosi ir kokiais 
aklais vadovais pasišovusios sekti. Tai buvo metas tarp dviejų 
didžiųjų karų, pagimdęs šiurpias diktatūras. Jos'visą svorį lenkė 
į žemę ir į žmogų valdovą. Pijus XI tada nurodė į dangaus ir 
žemės valdovą Kristų, kuris vienas tegali padėti ir atskiram 
žmogui ir tautom bei valstybėm rasti ryšį tarp žemės ir dangaus 
karalystės, išvengti dvilypumo ir klaidaus kelio.

' Kristaus Valdovo šventė Kataliku Bažnyčios švenčiama 
dabar kasmet paskutinį spalių sekmadienį.

liaująs jūros link. Kiti paliko, 
ir apie juos nieko nežino. Tik 
Petras (ne buvęs “šarvuotis’’, 
kuris dirbo virtuvėje) šį rytą 
žuvęs fronte į {Metus nuo Vee- 
saulės. Su aa. Petru teko pa- į 

kelti namaža sunkių valandų, i y 
Dar vieno vabalmnkėno perti- 
zano kaulai liko amžiams Lat-. ,>fl

PARTIJŲ PROGRAMOS IR 
PABALTTECIAI

Kvetkas: Respublikonų ko
mitetas mano, kad užsienių 
politikos vedimas yra valstybės 
departamento reikalas. Tačiau 
rinkiminių kampanijų metu jie 
prašė Amerikos lietuvių res
publikonų patarimo formuo
jant partijos užsienių politikos 
platformą.

Ciepfinski.- Demokratų tau
tinis komitetas 1952 metais su
formulavo partijos platformą, 
kurios laikomasi > ir šiandien. 
Joip šitaip pasisakoma:

“Mes neaplęisime x kadaise

Kiekvienaą dieną man su pa
lydovu. tenka važiuoti į didelį 
pašto punktą prie vieno plen
to. Ten susirenka ir kitų dalių 
paštininkai. Iš Rygos atvykęs 
autobusas visiems daliniams 
atveža paštą. Ten ir naujausios 
fronto naujienos. Bet kas iš jų, 
jei visur kalba apie artėjančią 
bolševikų ofenzyvą. Neatrodo, 
kad vokiečiai atlaikytų ir pe
reitų į priešpuolį. Bet yra ir 
kita žinia, kad bolševikai at
mušti prie Tukumo, ir yra 
sausumos kelias į Kuržemę, 
toliau*— į Žemaitiją, gitą ži
nia mane pradžiug'no.

Kartu pasidaro ir gaila: kam 
taip skubėta iŠ Rygos. Juk 
iš ten lengvaju paspruktume 
išlaisvintų keliu Žemaitijon.

Kartą paklausiau savo paly
dovo:

— Kaip ten yra su *1 ukumu?
— Ar pabėgti manai?
-? Per toitau kelias ir nu-

Kuržemę į Žemaitiją! Vėl aky
se stovi motina. Kažkokia vi
etinė jėga traukia vykti pas ją.

Apie rugsėjo 10 d. priešo ar
tilerija suranda naują divizijos 
štabą ir pradeda gana tiksliai 
apšaudyti. Ar Petkos ar kitų 
šnipų pagalba jiem tai buvo 
nesunku sužinoti, Hriri kaime 

mažos valstybės pilietis ir nesi-, pasidaro nebejauku ir karšta, 
orientuoju dideliuose miestuo
se ir keliuose.

— Dabar yra išėjimas, - 
aiškina palydovas, — bet greit 
vėl gali nebūti. Dabar viskas 
netikra. Sunku, kai visas pa
saulis prieš mus atsisuko. Ne
žinia, kaip ilgai išlaikysime. 
Dabar visos viltys — Kuršių 
divizijos. Bet ar jos suspės?

Pasilikau vienas savo spren
dimuose. Nei su leitenantu Ra
mučiu, nei su Antanu, nei su 
virtuvėje dirbančiais “šarvuo
čiais” susitikti* nebetenka. Ne
turiu jokių ryšių. Tai ir galvo
ju venas. Į Žemaitiją juk pa
vėlinta. Kiti bus užmezgę ry
šius. Kitos išeities nebebus, 
kaip frontui pirmyn stumian
tis, čia pasilikti ir paskui grįž
ti į Lietuvą.

Mano maišelis su civiliais

masis pasidaro sunkus ir lė
tas. Tuo laiku ateina įsaky
mas, turbūt iš Rygos, stabdyti 
bėgančią kariuomenę ir steng
tis stabilizuoti frontą. 215 di
vizijos likučiai vėl stoja į stab
domąsias kautynes. Tik visai 
be taniai ir be artilerijos, nes 
daugumos sunkiųjų ginklų ne
suspėta atitraukti nuo Nemu
nėlio.

Mes traukiamės tolyn. Atro
do. mano ponai turi kitokius 
uždavinius. B žemėlapio randa 
kelią per miškui, kurie tęsiasi 
Iki Dauguvos. Ten kur kas ge
riau, nemato priešo aviacija.

Kažkur miške- netikėtai pa- 
sveju orangsniuojami tirai* 
miną, kurto dirbo virtuvėje 
prie VecsauHto. Jis vienas iš 
ten pssprukąs Ir dabar ke»

Su besttn«dkls»H» tautaomeae 
‘ Rygos Rak J

Rugsėjo 16 rytą bolševikų 
pėstininkai puola vokiečių po
zicijas fronte prieš Iblri. Po 
kelių valandų kautynių vokie
čių gynyba lūžta. Prasideda 
pakrikęs kariuomenės bėgimas 
į Šiaurės vakarus, kur vienin
telė galimybė frontui sulaikyti 
Įtaka Dauguva.

Apie 10 vai staiga taitikina,

kad gynyba galutinai palaužta 
ir vietoj nieko nebus galima 
atstatyti. Įsako ir man pasi
kinkyti arklius ir pasumti pa
šaro.

— Nebūk kvailas, niekur ne
važiuok! Laikykis su manim, 
nepražūsi! — neatstodamas 
persekioja Petka.

Pasidaro taip pikta, kad 
noris pasakyti kokiam karinin
kui, kas jis toks vienas. Bet 
kas iš to bus?!

Popiety bolševikų pėstinin
kai pasiekia Ibiri. Kulkos pra
deda zvimbti po kiemą. Matau' 
Petką, sukiojasi, ap'e dobilus, 
ieškodamas vietos, kur parink
ti draugus raudonarmiečius. 
Ar nenušaus ko gero tie išva
duotojai savo draugo, palaikę 

kokiu besislapstančiu parti
zanu?.

Netrukus į mano vežimą į- 
virst^ štabo pulkininkas su 
majoru ir liepia skubiai va
žiuoti. Prasideda vėl kelionė į 
šiaurę. Vėl tolyn nuo Lietu
vos. Jeigu ne tas Petka, gal ir 
SŠ būfiau ūkęs ir vėliau grį
žęs. Bet gal tas Petka paties 
Dievo siųstas, kad mano liki
mą pakreiptų kita linkine. Ką 
žmogui gal! žinoti?

Važiuojame tiesiai į šiata^; 
KbRm nopRtas bsėltraukton-

MŲOSE ton užgrobimui tykinėti
Kvetksą; RiespubĮikonų par- Būtąją »buvo įteikta Koi 

tija mano, kad dauguma sve- Atstovų Rūmam 
tur gimusių amerikiečių balsa
vo už respublikonus matyda
mi, kad jų platforma yra reikš- 

tt-1 < .t -.■.vatu mtogesnė savo užskmio politl-Valstybfis turėtų pnaųungti .
prie kttu tautų MmaliaI de- k05,.8“1^"6*
^raodunos genocidų esant . ..už“en*ų

- - politika nebuvo net “contain-
ment”, bet tik sulaužytų pa
žadų, _ Dabartinė tarptautinė 
padėtis nebūtų išsivysčiusi, jei 
Atlanto Charta nebūtų buvusi 
prigirdyta. Respublikonų par
tijos politika, ypačiai prezi
dento Eisenhowerio,' tvirtai ir 
užtikrintai veda į pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą.

Cfeplinsld: Aš bijausi, kad 
iš tikro ‘išlaisvinimo” šūkiaf 
paveikė 1952 metų rinkimų iš
davas. Balsuotojai tikėjo, kad 
šios tuščios frazės buvo nuo- 

, širdžiai ir apgalvotai deklaruo
tos. Žinoma, tegaliu spėti so
vietų reakciją į šiuos šūkius, 
bet bijausi; kad jie džiaugėsi, 
pastebėję, prie kokio nusivyli
mo šie šūkiai privedė paverg
tuosius. ...“Išlaisvinimo politi
ka” neegzistuoja iš viso. Ji, 
kaip minėjau, tebuvo bereikš
mis šūkaliojimas. Dabartinė 
respublikonų politika, kaip liu
dija Korėjos ir Indokinijos į- 
vykiai, remiasi kompromisu, 
atsitraukimu ir nuola’dom. 
Prie jos respublikonų valdžia 
dar pridėjo “innocencę by dis- 
.association” (sąvoką, paskel
biančią, kad mes nėturime nie-

at- laisvų vidurio to įropos 
mūsų tauriu kurios šiuo metu kenčia 

_ __ kštamą, kad Tarybų
ve- kultūros būtų toliau puo- Sąjungai sulaužius iškihnin-

Bitai*-~ _t 5 /-į AMBBšKGS^ABALaiEČIŲ 
. ĮtAOLAl -jkEKAMDKfl

Kvetioa: Senųjų ir naujųjų tarptautiniu nusikaitimu tiek 
ateivių iš Pabaltijo valstybių taikos .tiek karo metu, šis nu- 
balsavimas yta svarbus: $e tu- sikaltimas buvo vėl atskleistas 
ri aktyviai įsijungti į pasirink- įrodant sovietų kaltę paskel
tos partijos rinkiminį darbą,' bus Kongreso Katyno škerdy- 
veikti per šsVb draugus, laik- nių tyrinėjimo davinius. Mes 
rašfius. Niekas neturi šiuose 
rinkimuose pasekti pasyvus. 
Visi ]mvato/ai&kti savo Įrilie- 
tinę parrig^ię balsuoti.

Ctepitoski^ Kiekvienas bal
sas rinkimutaę yra reikšmin
gas ir Arnikos pabaftiečių 

balsavimas kai kuriose vieto
vėse bus lemiančios svarbos.

vijos žemėje...

Gediminas drąsus, paprašo 
karininkų, kad jį pavėžėtų. Te 
sužinoję, kad jis mano drau
gas, sutinka Dd Kegumo apy- ■;§ 
linkių važiuojame kartu. Prieš / 
Kegumą, kur baigiasi miškai ; 
ir prasideda didesni kel'ai, Ge- 1 
diminas nusiima Jis yra (fe* < 
zertyras. Per visokias sargy*. 
bas turi suktis kaip tik išma- ' 
no. Savo planus j's išpasakojo 
man važiuojant: žūt būt 
sumos ar vandens keliais pa- 5 
sitraukti iš to apsupto katfl& / j

— Iki pasimatymo, Gedtart- 
nai. Nopąmiršk mano motinai 
pasveikinti ir pranešti, kur ai 
likau!

Privažiuojame prie Kegumnu ^ 

Seniai tai girdėtas vardas. tM 
galingoji Latvijos elektros 
tis. Iš jos tikti os srovė W: J 

plaukto ir Lietuvon, šią vaito*. 7 
net mano gimtąjį VabaMM| <g 

prairai

atstovo Charles J. Kerrita*O||Į 
bai prašant Amerikos Lletui|^ 
TarybaL Prezidentas 
weris pageidavo, kad ši 
liuciją būtų pateikta Kongre»;|| 

sui svarstyti. Amerikos HeturiO 
vadam ir respttolikonlškiemfc ^ 
bičiuliam uoliai veikiant, priiO 
rezoliucijos prisidėjo respubB|| 
konų partijos vadai Rezoliud-;| 
ją taip pat rėmė ir demokratų^ 

partijos vadovybė.
CiepHnski: Nėra abejonės^ 

kad demokratinis Kongresas5 
prižiūrėtų^ kad Kersteno Prie
dėlio 100 milijonų dolerių 
das būtų naudojamas pasldr- 
tam tikslui. Demokratų partijai 
žino apie lietuv’ų tautos dtak| 
vyriška kovą nriri bolševikir : 
nius užpuolimus. Vasario 1K 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną, demokratai kongresine- - 
nai tai iškelia savo kalbose 
i šį faktą atkreipia visos Ame
rikos dėmesį. f

BAIGIAMASIS ŽODIS I I

Kvetkas: 
pastebėti, 
kos kilmės 
visad rėmė 
skyrus gal 
kadas, dėl 
Senieji ateiviai, tapę pilieč ais,, | 
jungės prie respublikonų, už- s 
gauti tam tikos tautinės gru- 'i 
pės demokratų veikėjų dis-,^ 
triktuose, kur dauguma lietu- .1 
vlų gyveno, p) Demokratų par- \ 
tiją v’sad lydėjo blogi laikai ir 
panikos. ;

Prisimindamas istoriją, no^ 
M.tUolta ’ 4 ne! ' ’ iii

Vokietijoje, vakarinėje Nie- 
dersachsen dalyje, 18,000 ka- 
taiikų mokinių paskelbė vie- 
nos dienos streiką, protestuo 
darni prieš katalikiškų mokyk- 
lų panaikinimą.

NIedersdchsen srityje susi- 
darė seimelio dauguma soda- j 
listų ir liberalų ir priėmė įsta* 
tymą, kad ‘ konfesinės mokyk- > 
los gali būti tik ten, kur yra . 
bent viena bendroji mokykla. 
Pagal tą įstatymą nuo spalių 
1 turi 27 katalikų mokyklos 
virsti bendrom mokyklom ar- 
ba užsidaryti. ( <

Katalikų -tėvų tarybos nuro
do, kad tokis įstatymas prift> ~ 
šingas sąžinės laisvei ir tėvų 
teisei.

Kaip matote Demokratų 
platforma paliečia Pabaltio 
tautų tragišką likimą ir visų 
svarbiausią genocido reikalą. 
Tai buvo praleista respubliko
nų partijos platformoje.

1952 metų rinkiminės kam
panijos metu mes turėjome 
specialius posėdžius, kuriuose 
pasisakė pora Amerikos lietu
vių vadovų — dr. Pijus , Gri
gaitis ir panelė Marija K'žytė. 
Mano anksč’au cituota demo
kratų platformos ištrauka yra 
šitų pasitarimų išdava.

OepAfiži: Donokratų par
tija, kaip-žinome, yra dn-ban- 
čiyjij ir mažųjų prekybininkų 
partija- Kaip tokia ji n^npno- 
taidaamsi pffieSato Pabaltijo 
kijitų, kurie vaidina Amerikos 
gyvenžn^ svarbų vaidmenį, 
kaip darbininkai ir iniciatoriai. 
Juo labiau mes domimės jais 
ir jų naujakuriais, nes jie mū
sų karštą praturtina idėjom 
tradicijom.

PAKTUOS R£M£ NAUJA- 
KURIĘJ ĮSILUDIMO

ĮSTATYMĄ
Kvetkas: RepubMconų parti

ja rėmė įstatymo pravedimą, į- 
galinantj visus Displaced Per
sais apsigyventi Jungtinėse 
Valstybėse. Tai rodo, kad re- 
publikonai tikėjo, jog naujaku
riai taps pirmos ruses JAV pi
lkais.

Ceptinski: Demokratų prezi
dentas Harry S. Truman pa
siūlė pabėgėlių ir išvietintų 
asmenų pagalbos programą, 
kuria buvo siekiama nacizmo ir 
komunizmo aukas ats’kviesti 
[Jungtines Valstybes. Demo
kratų Kongreso atstovai ar
šiai kovojo už šią programą ir 
atrėmė visas republikonn pas
tangas programą sutrukdyti.

D®L RYŠIO SU TftVYNE
Kvetkas: Respublikonai ma

no, kad svetur gimę Amerikos 
pillečia’ yra vertingesni, jei jie 
puoselėja savo tautos kultūri
nį palikimą, tačiau kaip JAV 
piliečiai jie turėtų domėtis 
Jungtinių Valstybių -politiniu 
gyvenimu.

Ciepiinski: Mes tikime, kad 
kiekvienas individas yra visiš
kai nepriklausomas nuspręs
ti savo gyveųlmo būdą. De
mokratų partija nemato nieko 
bloga, jei Amerikos pilietis pa
silieka ištikimas savo tėvų 
kraštui Todėl tai, svakindami

I&50
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Balsuokim už Averell Harriman
TODĖL KAD

vai. vak.

daly-

AVERELL HARRIMANBALSUOKIME UŽ
TODĖL KAD

ANTANAS VARNAS

uz per- 
“Darbi-

angliškai 
l Putnam 
labai sėk-

ilgametės šv. Pranciškaus pa
rapijos veikėjos, dėl nedarbo 
Lavvrence, išsikėlė j So. Bosto-

AVERELL HARRIMAN turi 
milžinišką patyrimą adminis
traciniam ir politiniam darbe. 
Jis buvo ambasadorium Rusijoj 
ir Anglijoj, buvo Komercijos 
sekretorius, organizavo ir vyk
dė Marshal’o planą, buvo Savi

tarpinio Apsaugos Fondo direk
torium. Deja, jo oponentas, se
natorius įves, iki šiol neturėjo 
jokio administracinio darbo ir 
patyrimo.

— Katalikių motery federa
cijos susirinkime spalių 19 d. 
šv. Onos parapijoje lietuves 
atstovavo M. Pilypienė, moky
toja A. Pinaitė, V. Gecevičienė 
ir J. Lisnauskienė. Susirinki
me buvo svarstoma, kaip pa
gyvinti antikomunistinę akci-

AVERELL HARRIMAN yra 
mūsų draugas, jis žino ir gina 
mūsų reikalą. Jis sako: pirmas 
emigrantas buvo Christopher 
Columbus... Amerika yra emig
rantų tauta... Mūsų protėviai ir 

tėvai atvyko čia ieškodami lais
vės ir teisybės.... Mes negalim 

uždaryti durą tiems, kurie bel
džia.

Pir- 
gruo-

New Yorko Valstybes Amerikos Lietuvių 
Demokratų Komiteto Pirmininkas

AVERELL HARRIMAN buvo vienas iš pirmųjų, kuris perspėjo Ameriką apie komu
nistų pavojų. 20 balandžio 1945 metais, dar prieš karo pabaigą, James Forrestal savo 
dienyne rašė:

“Vakar mačiau A. Harriman. Amerikos Ambasadorių Rusijai; jis pareiškė savo 
stiprų nusistatymą dėl mūsų ateities santykių su Rusija . . .

Jis sakė: “Komunistų veržlumas nėra miręs ir mes galim susidurti su ideologine 
kova tokia pat galinga kaip fašizmas ir nacizmas.”

pirmininkas ir dvasios vadan; 
prel. Pr. Juras, buvęs LDS pir
mininkas ir “Darbininko” 
spaustuvės direktorius; Lietu
vos konsulas Bostone adv. Al 
Šalna, priminęs, kad 
pirmasis Lietuvos konsulatas 
buvo įsteigtas Bostone ir kaip

tik ano meto LDS namuose;
kun. A. Kontautas, vyčių 

dvasios vadas; D. Averka iš 
New Yorko; prof. A. Lešinskas 
ir EI. Vasyliūnienėjš Lawren- 
ce; V. Paulauskas iš Lovvelllo; 
B. Kapočienė iš So. Bostono; 
B. Mičiunienė iš New Britain; 
“Darbininko” vyr. redaktorius 
iš Brooklyno, T. Gediminas Jo
čys OFM iš Kennebunk Port 
ir k. Svečių tarpe matėsi dar 
kun. J. Žuromskis, kun. S. 
Kneižys. T. Ambr. Prakapas 
OFM iš Brooklyno, dr. P. Ka
ladė, dr. J. Petronis. Ivaška ir

Nell Meškūnienė, ižd. B. Kapo
čienė, iždo globėjau — B. Ja
kutis, D. Averka ir T. Kneižy- 
tė—Michell.

Pirmosios dienos posėdį už
baigus, visi nuskubėjo į Tho- 
mas Park aukštesniosios mo
kyklos salę, kur buvo koncer-

Kongrese tarp 
išleisti sodalie- 
pas.kviečiant į 

Nukryžiuotojo Jėzaus

Toliau sekė Centro Valdybos 
ir Konrtolės Komiisjos

pranešimai,
kuriuos padarė pirm. V. Ku

dirka, vicepirm. Pr. Razvadaus- 
kas. ižd. B. Cunienė-Kapočienė, 
iždo globėjai — Nell Meškū
nienė ir B. Jakutis. Iš praneši
mų paaiškėjo, kad LDS akty-

’ Ar paleis iš kalėjimo?
Londono spaudoje spėlioja

ma, kad Vengrijos kardinolą 
Mindszenty komunistai galį 
paleisti iš kalėjimo, norėdami 
įrodyti, jog sugyvenimas (ko
egzistencija ) su komunistais

O Tito ar paleis?
Jugoslavijoje Hercogovinos 

provincijos kunigai kreipėsi į 
Jugoslavijos diktatorių komu
nistą Tito, kad paleistų iš ka
lėjimo vyskupą Peter Cule, ku
ris dabar serga džiova. Prašy
mą įteikė pranciškonų provin- 
ciolas Trebinje mieste, kur 
kalbėjo Tito 10 metų išsilais
vinimo nuo vokiečių proga. Pa
žymėtina. kad tame mieste ko
munistai yra nužudę 120 vie
nuolių pranciškonų,

domi kun. J. Vaitekūno paskai
ta buvo prašyta paskelbti 
spaudoje.

Po paskaitos vėl grįžta į dis
kusijas LDS veiklos klausi

mais., Sudarytos dvi komisijos: 
labdarybės bei stipendijų ir 
LDS akcijos. Nutarta kitais 
metais sušaukti jubiliejinį LDS 
seimą 40 metų sukakčiai pami
nėti. Vieta ir seimo programa 

palikta apspręsti pačiai Centro 
Valdybai. Be to, seimas pri
ėmė sveikinimą kun. Pr. Vir- 
mauskiui, šv. Petro parapijos 
klebonui .sulaukusiam 70 me- 
t .« ir vadovaujančiam parapijai 
jau 25 metus. Išreikšta jam ir 
Bostono kuopai padėka už sei
mo priėmimą.
Seimas baigtas kun. J. Švagž- 

džio atkalbėta malda.

PRANEŠIMAS
LDS Connecticut apskrities 

suvažiavimas įvyks spalių 31 
d. Hartfordo lietuvių parapijos 
patalpose. Iš ryto 10 vai. šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
organizacijos narius, o po pietų 
1 vai. posėdžiai mokyklos kam
baryje (339 Capitol Avė. ir 
Broad St. kampas).

Rašt. Mrs. S. Sa ponias

• Kun. A. Petraičio, 
Kazimiero lietuvių parapi josį 
Worcesteryje klebono 25 metų 
sukaktis, kaip jisai tai parapi- 
jai vadovauja, bus paminėta1;^ 
ateinančių metų sausio 9 d. 
naujai atremontuotoje parapi- T 
jos salėje.

• Kun. Antanas švedas, vie- 
nuolis marijonas, yra karo ką- "į 
pelionu aviacijos bazėje, EI- .1; 
mendorf, Aliaskoje.

• V. Jonuškaitės - Zaunie- i 
nės įdainuotų 15 lietuviškųjų | 
dainų plokštelės netrukus jau ' 
bus galima pirkti.

• Worcėsteryje Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimų Ą 
lapkričio 20 Maironio parko į 
salėje rengia L. S. Ramoves Ją 
skyrius.

• Donatas Karosas, buvęs >1 
Lietuvių Bendruomenės pirmi- J 
nnikas Sydnejuje, Australijo
je, su motina atvyko gyventi
į Kanadą. ’ ' ’

• Dr. S. Ambrozienė, baigu
si medicinos mokslus dar Lie
tuvoje, pirmoji iš lietuvių ati
darė savo kabinetą Sydnejuje, - 
Australijoje.

• Knygų Lentynos išėjo nr. 
7-8. Šis biuletenis aprašo vi
sus lietuviškus leidinius ir juos 
perduoda Pasaulio Lietuvių 
A rchyvui Chicagoje. Biuletenį 
leidžia Lietuvių Bibliografinė 
Tarnyba (602 Harvey St., Dan- 
ville, Į1L). Visi knygų ir laik
raščių leidėjai prašomi tuo 
adresu siųsti bent 2 egz. savo 
leidinių.

• “Žemelė šventoji” — to-' 
kiu vardu leidžiamas M. Ra
dzevičiūtės romanas iš knyg
nešių gyvenimo Žemaitijoje; 
leidžia “Australijos Lietuvis”.

• VI. Plečkaitis perėmė New 
Britaino lietuvių radijo valan
dėlę ir ją pavadino “Tėvynės 
garsais”. Valandėlės praneši
mai dabar daromi gryna ir 
taisyklinga lietuvių kalba.

• Lietuvių Studentų S-gos 
JAV Centro Valdyba visą sa
vo energiją šiom savaitėm ski
ria padėti Studentų šalpos 
Fondui pravesti lėšų telkimo 
vajų. Surinktos lėšos bus pas
kirstytos paramos reikalin
giems lietuviams studentams. 
Aukas siųsti: Lithuanian Stu- 
dents VVelfare Fund, Account 
No. 11737, c/c Chicago Sav. 
& Loan Ass., 6234 So. West- 
ern Avė., Chicago, III.

• Čiurlionio ansamblis kon
certuoja Philadelphijoje spalių 
30 d., šeštadienį, 8 
Old Opera House.

• Rekolekcijos 
kalbančiom moterim 
vienuolyne praėjo 1 
mingai. Dalyvavo 57 moterys. 
Rekolekcijas vedė T. C. Con- 
ley, C.P.

• Užsakė 40 Marijos statu
lų Italijoje šv. Kazimiero aka
demijos Chicagoje auklėtinės 
savo klasėm; kiekvienoje kla
sėje bus po Marijos statulą.

Jaunimo kongresaa delegate 
iš Worcesterlo yra išrinkta tos 
pat d r-jos Aušros Var tų- par. 
sekr. J. Wilk.

Marija Klimkaitytė Bostone. 
N. Anglijos sodalių suvažiavi
me, yra išrinkta N. Anglijos 
sodalių prefekte - vade. M. 
Klimkaitytė yra verta dėmesio 
Aušros Vartų veikėja. Karštų 
lietuvių tėvų šeimoj, lietuviš
kose tradicijose išaugusi Mary
tė kalba lietuviškai ir orien
tuojąs lietuviškuos klausimuos.

Baigusi Komercijos aukštes
niąją mokyklą, dar užbaigė 
gail. seserų ir pasauliečių ka- 
techistų mokyklas bei kat. ak
cijos vasaros kursus. Tiek pa
tyrimo turinti ir pasižyminti į- 
gimtu kuklumu, Marytė labai 
gražiai darbuojas katalikiška
me parapijos veikime: čia ji 
Kūdikėlio Jėzaus draugijoj, čia 
choristė, sodalė, vytė, artistė, 
visokių parengimų vadovė ar 
darbininkė. Aušros Vartų pa- 
rapiečius išrinkimas jos aps
krities prefekte nenustebino.

Centro Valdybos ižde dabar 
yra virš 4000 dol., kurie susi
daro iš narių mokesčių ir 
daugiausia iš Tėvų Pranciško
nų kasmetinių įmokų 
imtus LDS namus ir 
ninką”.

Pirmasis posėdis 
pertrauka pietums, kurie buvo 
paruošti LDS Bostono kuopos 
čia pat salėje. Pietūs praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje be
šnekučiuojant ir beklausant iš 
plokštelių lietuviškų liaudies 
dainų, giesmių ir operos arijų. 
LDS seimui tą smagią menišką 
programą pateikė kun. A. 
Kontautas.

Po pietų buvo svarstyti įvai
rūs LDS organizacijos klausi
mai ir veikimo būdai. Nutarta 
daugiau sutelkti jėgų j krikš
čioniškąjį socialinį veikimą.

Naujoji Centro Valdyba iš
rinkta beveik ta pati, su ne
žymiais vpakeitimais. Dabar 
Centro Valdybą sudaro: pir
mininkas Vincas Kudirka iš 
Norwoodo, vicepirmininkai — 
V. Paulauskas ir J. Glavickas, 
sekr. A. Kneižys, fin. sekr.

rinktais faktais prelegentas 
nušvietė, kaip unijos yra daug
darbini?kams padėjusios, bet 
kartų nurodė, kad unijų vado
vybėse yra ir žmonių, kuriem 
darbininkų reikalai • ir nedaug 
rūpi Jie kartais išveda darbi
ninkus į streikus, nepramaty- 
dami pasekmių ir net darbinin
kus nuskriausdami. Be to, vie
nos kurios unijos darbininkų 
laimėjimas dar nereiškia ger
būvio visiem darbininkam, 
nes kai vienur pakeliami atlygi
nimai, tai kitur atsiliepia pre
kių pabrangimu; ir tas pats 
darbininkas išmoka tai, ką jis 
laimi. Prelegentas ragino ak
tyviai dalyvauti unijose ir žiū
rėti, kad į jų vadovybes įeitų 
žmonės, kurie tikrai būtų susi
rūpinę darbininkų gerbūviu. I-

Spalių 23 ir 24 šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje So. Bos
tone įvyko ALRK Sv. Juozapo 
Darbminkų Sąjungos (LDS) 
seimas. Buvo suvažiavę 28 at
stovai -iš 10 kuopų ir 2 apskri
čių jdalyvavo ir būrys svečių.

Seimas pradėtas pamaldomis 
šv. Petro bažnyčioje šeštadie
nį, spalių 23 d., 9 vai. Iškil
mingas šv. Mišias atnašavo 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos Cambridge klebonas 
kun. Pr. Juškaitis, pamokslą 
pasakė šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos Brocktone klebonas 
prel. Pr. Strakąuskas. Jis yra 
vienas iš LDS steigėjų, dalyva
vęs steigiamajame susirinkime 
1915 m. birželio 10 d. toje pat 
šv. Petro parapijos salėje, kur 
ir dabar seimas vyko. Seime 
dalyvavo dar ir antras to pir
mojo susirinkimo dalyvis Vin
cas Kudirka iš Norvvoodo, da
bartinis LDS pirmininkas.

Po pamaldų šv. Petro para
pijos salėje

' pirmosios dienos posėdžiai
pradėti invokacija, kurią at

kalbėjo LDS dvasios vadas 
kun. Pr. Virmauskis.

Prezidiumą sudarė: pirmi
ninkas V. Paulauskas iš Nor- 
woodo, vicepirm. B. Mičiūnie- 
nė iš New Britain, sekretorė 
Nell Meškūnienė iš Waterburio 
ir sekr. padėjėja B. Cunienė- 
Kapočienė iš' So. Bostono.

Seimą žodžiu sveikino kle
bonas kun. Pr. Virmauskis; 
kun. J. švagždys, buvęs LDS

40 valandų švenč. Sakra
mento adoracija šv. Pranciš- 

'•kaus bažnyčioje bus spalių 29, 
J 30 ir 31.cL Pamokslus sakys 

prel. Pr. Strakauskas (penkta
dienį), kun. J. žuromskis 
(šeštadienį) ir kun. J. Švagž
dys (sekmadienį).

— LDS seime, įvykusiame 
So. Bostone spalių 23-24 d., iš 
Lavvrence dalyvavo prel. Pr. 
Juras, prof. A. Lešinskas ir EI. 
Vasyliūnienė.

— Sodaliečių kongrese, įvy
kusiame. So. Bostone spalių 17 
d., iš Lavvrence dalyvavo Ona 
Fyfe, Carol Mass, Eleonora U- 
mck - Juknevičiūtė, Marijona 
Eleanora ir dvasios vadas kun. 
A. Janiūnas, 
kitko nutarta 
čių biuletenį, 
talką 
seseris Brockton, Mass. 
mas numeris išeis š. m. 
džio 8 d.

— Parapijos choro 
viams spalių 24 d. prel. 
Juras iškėlė iškilmingus pietus 
pačioje geriausioje Lavvrence 
valgykloje (Charles Steak 
Housej. Dalyvavo apie 30 as
menų. Pietų metu prel. Pr. Ju
ras kalbėjo apie dainos ir 
giesmės reikšmę nurodydamas, 
kad bažnyčioje giesmė žmogų 
arčiau priartina prie Dievo. 
Taip pat žodį tarė kun. A. Ja
niūnas, kun. A. Klimas, J. 
Blaževičius ir k. Choro vardu 
Prelatui buvo išreikšta padėka 
už vaišes ir didelį rūpinimąsi 
choru. Ilgėliau užtrukęs pobū
vis praėjo nuoširdžioje ir jau
kioje nutaikoje, kuri dar labiau 
suartino choro dalyvius ir jo 
vadovybę.

— Merrimack kolegijoje A. 
dėsto vokiečių, 
graikų ir lotynų 

moko

— St. Jankauskaitė spalių 
23 d. ištekėjo už J. Fleming. 
Jungtuvės įvyko šv. Pranciš
kaus bažnyčioje. Šv. Mišių me
tu solo giedojo St. Raznau- 
skaitė. S. V.

Duokite prezidentui Eisenhoweriui 
respublikonišką kongresą.

Mandatų komisiją sudarė 
Petras Svirskas iš Haverhillio, 
Juozas Glavickas iš Worceste- 
rio ir ponia T. Kneižytė-Mit- 
chell iš Nashua, N. H. Rezoliu
cijų ir sveikinimų komisijon į- 
ėjo kun. Pr. Virmauskis, kun. 
J. Vaitekūnas iš Providence, B. 
Jakutis, Pr. Razvadauskas, D. 
Averka ir J. Verseckas.

Posėdžių pradžioje LDS sek
retorius Antanas F. Kneižys 
perskaitė protokolą praėjusio 
seimo, įvykusio 1925 m" rug- 
piūčio 24 ir 25 d. šv. Kazimie
ro parapijoje Worcesteryje. 
Protokolas priimtas be patai-

Lešinskas 
prancūzų, 
kalbas. Radziukynaitė 
komercijos dalykų, o A 
laima, dėstęs filosofiją, nusi
kėlė dirbti į Worcesterį. šioje 
kolegijoje yra ir lietuvių stu
dentų — R. Ašmys ir J. Ze- 
minskas, kurie pertraukų me
tu gražiai kalba tarp savęs lie
tuviškai, nors yra čia gimę.

— Sofija ir Elena Rimaitės,

paremti A. Kneižio vadovauja
mai radijo valandai.

Koncerte dalyvavo apie 400 
žmonių. Koncerto programą iš
pildė šv. Juozapo' parapijos 
VVaterburyje choristai, vado
vaujami muz. J.Aleksio. Jie 
suvaidino dviejų veiksmų dra
matinį vaizdelį “Motinos var
gai”, parašytą a.a. kun. S. 
Kneižio, ir davė dainų progra
mą. Bostoniškiai svečius priė
mė šiltai; programa paliko ma
lonų įspūdį.

LDS seimo antroji diena,
spalių 24, sekmadienis, pra

dėta taip pat pamaldomis šv. 
Petro bažnyčioje. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė “Dar
bininko” administratorius T. 

Amb. Prakapas OFM iš Brook- 
Ij no.

Po pamaldų ir pietų salėje 
posėdžiai 'pradėti

kun. J. Vaitekūno paskaita 
apie darbininkų unijas.

Gyvu žodžiu ir gausiai su-
HAVERHILL, MASS.

Spalių 19 d. Balfo 59 sky
riaus susirinkime buvo nutar
ta suruošti šio skyriaus 10 me
tų veiklos minėjimą. Minėji
mas įvyks lapkričio 7 d. DLK 
Gedimino klubo salėje (324 
River St.). Kalbės kun. Jonas 
Bernatonis ir iš Norwoodo at
vykstąs Adomas Tumas. Bus 
pranešimai, kaip skyrius veikė 
per tą 10 metų ir kiek sušelpė 
vargan patekusių lietuvių pini
gais ir kitomis gėrybėmis. Mi
nėjimas prasidės 2 vai. po pie
tų. Minėjimo rengimo komite
tą sudaro: P. Jankauskas, M. 
Matonienė, Mį Degusienė, B. 
Jurkevičius, A. Šaukis, P. Svir
skas.

Visi vietos ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami at
vykti pasiklausyti prakalbų ir 
pranešimų. P. S.

Worcester, Mass.
Įdomus žodynas. Sesuo Kon- 

cepta Aušros Vartų mokykloj 
yra padarius iš įvairių iškarpų 
-vaizdų lietuvišką žodyną, kas 
besimokantiems lietuviškai la
bai praverčia.

Kam pas kitus, jei Vytautas 
Rakauskas, , 80 Vernon St. 
(prieš St. Vincent ligoninę) 
atidarė įdomią parduotuvę. 
Parduodamieji dalykai labai 
tinka įvairių švenčių dova
noms, labiausia surištoms su 
vaikų gimimais. V. Rakauskas 
tikisi, kad lietuviai bus pir
mieji pirkėjai.

Mokytojų suvažiavime
Brockton, Mass., dalyvavo 

sesers kazimierietės ir Nukry
žiuotojo Jėzaus bei Pr. Pauliu- 
konis, kurs šiais metais išrink
tas N. Anglijos Mokytojų. S- 
gos pirmininku.

Grįžo iš Neapolio Eduardas 
Lazarevičius, paskutiniu du 
metu tarnavęs ten JAV laivy
ne. Eduardas yra gabus vyras, 
veiklus vytis ir 116 vyčių kuo
pos mėnesinio laikraščio, ko
respondentas. Džiaugiasi buvi
mu Europoj, daug ko naujo 
pamatęs ir užtat dabar uol;au 
studijuosiąs Boston universite-

Balsuokime už demokratų kandidatus, nes demokratų 
partija yra dirbančių žmonių partija, yra mūsų parti
ja, nes ji rūpinasi mumis.

vumas dabar yra klek apsil- 
pęs, tačiau kuopose yra nema
ža narių, jie remia visokį Le- 
tuviską bei katalikišką darbą, 
skaito ir platina “Darbininką”, 
domisi darbininkų klausimais, 
dalyvauja apskričių suvažiavi
muose. Centro Valdyba yra at
spausdinusi ir išdalinusi naujus 
LDS įstatus ir išleidusi kun. 
B. širvaičio pagal popiežių en
ciklikas parašytą knygą .

“žodis darbininkams”.
Knyga nariams yra nemo

kamai duodama. Svarstoma' 
taip pat išleisti LDS istoriją iri 
prel. K. Urbonavičiaus, buvu
sio* ilgamečio '‘Darbininko” 
vyr. redaktoriaus ir uolaus 
LDS rėmėjo raštus ir biogra-

NASHUA, N. H.
Spalio 17-19 d. šv. Kazimie

ro parapijos bažnyčioje buvo 
40 valandų atlaidai. Misijas 
vedė neseniai atvykęs į JAV 
misionierius kun. A. Sabaliaus- 
kas- ’l

Naujai atremontuotoje baž- 
r yčioje ir gausiai lankantis * 
parapiečiams .tos iškilmingos 
pamaldos ypač darė gilų įspū- ’ 
dį. Pamaldų metu vietinis pa
rapijos choras, muziko J. Ta> 
mulionio vedamas, gražiai gie
dojo.

Misionierius kun. A. Saba
liauskas. be įprastų bažnyčio- ; 
je pamaldų bei gražių pa- > 
mokslų, vieną vakarą parapi- 
jos salėje laikė paskaitą apie 
Indijos kraštą, gyventojus, jų j 
papročius ir religinį gyvenimą. 
Paskaita, persunkta humoru, 
labai patiko klausytojams, ku- < 
rių buvo prisirinkusi pilna salė. J
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myninio gyvenimo aūkslnį ju
biliejų. Moterystės sakramentą 
jiedviem suteikė a.a. kun. J. 
Lietuvininkas tą pat dieną

praėjo karšta vasara ir vėl 
ruduo. Piktas ir nepastovus. 
Kartais šaltis stipriai padilgi
na, paskui vėl pasidaro tvanku 
kaip vasarą te nepaprasti lie
tas ima pilti taip, kad rytojaus 
dieną, nuvykęs darbovietėn,

nybių rungtynių metu yra per 
/daug rizikinga, sakyčiau, net 
neprotinga, ir todėl mūsų klubo 
“bosai" turi rimtai - pagalvoti 
prieš rungtynes, o ne rungty
nių metu.

švęstai; tikiu. Todėl vietoj ne- 
l^ĮĮgp, kurio tikrai nereiks 
n&yt£geriau ‘Tferianinkui’’ 
^portaž, apie Chicap aš*-

Ar skaitai kultūras žurnalą
“AIDUS”? :

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
tretininkės, vadovaujamos pa
rapijos vikaro kun. B. Ivanaus
ko, Marijos šventųjų metų, 
proga lankė Marijos vardo baž
nyčias ir dalyvavo šventojoj 
valandoje, kuri ALRK Fede
racijos kongreso proga buvo 
surengta Clevelando katedroje. 
Tretininkės buvo labai pateną 
kintos ta piligrimine kelione ir 
labai dėkingos kun. B. Iva
nauskui už vadovavimą mal-

M. S.

TELE^HONE.
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Kristaus Karaliaus šventes 
minėjimas įvyksta spalio 31 d. 
tuoj po lietuviškos sumos nau
josios parapijos salėje. Progra- 
iflbj — P. Stravinsko paskaita 
ir meninė dalis. Rengia ALR- 
KF skyrius.

Vysk. Valančiaus mokyklos 
mokinių 
kviečiamas spalio 31 
vai. lietuvių salėje. Tėvų komi
tetas pateiks apyskaitą, bus 
naujo komiteto rinkimai ir kt. 
Lietuviškas mokymas susijęs 
su dideliais rūpesčiais, tad bū
tų reikalinga ir tėvams šiuo 
svarinu reikalu gyviau susido
mėti.

Mokyklai vadovauti šimet y- 
ra pakviestas J. Žilionis. Dar
bas pradėtas pereitą savaitę šv. 
Jurgio mokykloje, šią savaitę 
pradeda veikti ketvirtadieninė 
ir šeštadieninė mokykla.

Spalio 31 (L, 6 vai* vak. lie
tuvių salėje įvyks vakaras lie
tuve moteriai spaudos darbi
ninkei paminėti. Kalbės dr. M. 
Žilinskienė, meninę programą 
atliks akt. H. Kačinskas ir. 90- doms.

Aukos misijoms
Baltimorės arkivyskupijos 

kurija savo metiniame prane- 
š’me paskelbė, kad šios vysku
pijos visos parapijos (200). ka- 
tal k'škoaos mokyklos ar šiaip 
įstaigos misijoms Šelpti šiais 
metais surinko $338.518.70. 
Kaip kas metai, pirmoj vietoj 
stovi šv. Alfonso parapija, su
rinkusi $64.081.61. Ta’gi dau
giau negu šešta dalis sumbs vi
soj arkivyskupijoj surinktos. 
Žinoma, ta sumą sudėto šv. 
Alfonso bažnyčios lankytojai. 
Tačiau visai aiškų kad toki 
gražūs va’sdai yra nuopelnas 
prel L.‘ Hendelio, kurte su y-

1904 metais.
Pranas Matelis, gimęs 1879 

metais, į šį kraštą atvyko 1897 
m. iš Girkalnio parapijos, o jd 
busimoji žmona Marija, dienos 
šviesą išvydusi 1886 m., Ame-

“Grąžinkit scenon šviesųjį. 
optimizmą ir herojus, tada 
salės bus pilnos žiūrovų"—ta
rė ši rudeni Chicagon vaidinti 
atvykęs akt-H. Kačinskas. Ne- 
paslaptis, kad Chicaga iki šiol 
neturi'nuolatinio lietuviško te
atro. Buvo laikai, kada turė
jome teatrą, vėliau net du. Bet 
dabar vėl nei vieno nebegirdė
ti. Teisus buvo H. Kačinskas 
po “Stiklinio žvėryno” spek
taklio pareiškęs, kad veikalas 
buvo puikiai pastatytas, gerai 
išbalansuotas, bet jis tokio vei
kalo iš viso nebūtų statęs. Ir 
tik dėl jo tamsaus pesimizmo. 
Taigi, šiandien galim kuone at
vira burna teigti, kad lietuviš
ko teatro sales Chieagoje iš
tuštino tie verstiniai psicholo
giniai, pesimizmo slegiami vei
kalai. Jie buvo gabių režisorių

būta visokių iškilmių, suvažia
vimų, minėjimų. Kiekvienas 
lietuviškas krustelėjimas ar 
jubBėjus Chicagos lietuviškų 
dienrašfių puslapiuose7 rūpes
tingai atžymimas. Beje, viena 
reikšminga sukaktis buvo rus
vai nutylėta. Būtent, 1941 m. 
herojiškasis birželis, kada su
kilusi -Lietuva nusikratė raudo
nojo okupanto (jo žygdarbius 
Kerstenas kruopščiai surašė), 
atstatė Lietuvos nepriklauso
mybę su Lietuvos laikinąja 
vyriausybe" priekyje. Tokie 
herojiški įvykiai ne kiekvieną 
Šimtmetį kartojasi, kada, anot 
prof. A. Damušio (žiūr. “I 
Laisvę" Nr. 30 (40), laisvės 
žygyje dalyvavo visa tauta, su 
ginklu, spėjama, 90000. Bend
ras žuvusių skaičius apie 
4000... Mes, kuriems teko a- 
nam sukilime su ginklais ran
kose dalyvauti, kartu su visa 
tada laisvės žygin pakilusia 
Lietuva, galim drąsiai kartoti 
prof. A. Damušio žodžius:

— Ir niekada neišnyks iš 
širdies ta birželio pavakarė, 
kada besileidžiančios saulės š:- 
luma krito ant išrikiuotų 85

Rungtynėse prieš šveicarus 
mūsų vienuolikė (O’Brien; 
Vaitkevičius - Jėgeris; Wells- 
Arens - Amjgo, kurį per vėlai 
pakeitė Steponavičius; Gražys- 
Grasis - Freimanis - Minsel, 
naujas vidutinio lygio ‘pirki
nys, ir Baulog, kurį pirmame 
kėliny pakeitė , Kalesinskas) 
sukovojo momentais pasigėrė
tinai, tačiau puolikų silpnumas 
prieš vartus ir gynikų nerviš
kumas, priešininkams atakuo
jant mūsų puse, teleido pasi
tenkinti lygiosiomis 2-2. Mums 
tašką išgelbėjo energingas 
vartininkas O’Brien, gi šveica
rai gali būti už tašką dėkingi 
mūsų puolikams, o ypač Frei- 
maniui, kuris ir į tuščius var
tus nerado kelio.

pripažinti, kad tas pačias 
atsakingi vienuolikis. 

Vadeivai daro ir dabar. Labai 
nenorom prisimenu, kaip perei
tų metų; sezone buvo bandomi 
vteoki “Amigos, Josėphai” te 
kitokie kažkeno išreklamuoti 
futbolo fenomenai. Jie naudos 
ĮĮjišytfiilHtei sustiprinti nei už 
centą nedavė. Atrodo, kad tos 
klaidos turėjo ir baigtis. Deja,

žiūrovai pamate “naują žvaigž
dę”, kuri savo žaidimo lygiu 
-netiktų nei į rezervinę kbrnan- 
jBą, jau nekalbant apie jaunius.

Šį sekmadienį visos mūsų 
vienuolikės svečiuojasi pas 
Sport Club New York, kurių 
aikštė yra Thoggs Neck, 
Bronx. Ar pavyks mūsiškiams 
pakartoti pereitų metų pasek
mes pr es dabar pirmaujančius 
S.C. New York, matysim sek
madienį 3 vai.

' slegiančiam tragizme. Bet kai 
karstų, prie jų. palinkusių rau- spalių 3 d. Maria HĮgk School 
dangų motinų - žmonų ir lais- scenos rampon ,rež. :St Pilka 
; ” .S'- įvedė nors ir “vaičiūM&us”,

bet savo .Lietuvos gyvus “Nau- 
juosius žmones”.su H. Kačins
ku, didžiulė salė buvai pilna 
žmonių, veikalą atydžiąi stebė
jo (bene 10 kartą veikalas 
buvo Chieagoje' kartotas) ir 
visi išsinešė gerus įspūdžius. 
Taigi, duokit savųjų veikalų, 
spindinčių optimizmu ir hero
jiškumu, teatras gyvuos ir žiū
rovų užteks.

Daugelis Lietuvoje esam gir-, 
dėję apie veiklią studentų,ątęi- 
tininkų meno draugiją ‘^atri
ją.’* Ta draugija išugdė daug 

jaunų menininkų, kurie pratur
tino mūsų literatūrą, dailę ir 
kitas meno sritis. Septyni iš jų, 
karo sūkurių per svečias že
mes ir vandenyrivtf pernešti, 
atsidūrė Chieagoje. ■ Ilgainiui 
energingo šatrijieČto rašyt. 
C. Grincevičiaus iniciatyva jie 
atgaivino savo veiklą, priėmė 
į tikruosius narius jaunuosius 
studentus ateitininkus .besdo- 
minčius menu, ir šiandien Chi
cagos “Šatrijos’ 'skyrius jau 
turi 34 narius. Jų veikla gra- 
ž’ai reiškiasi. Kiekvieną "trečia
dienį per “Draugo” radiją jie 
išpildo literatūrinę programą, 
dažnai šaukia susirinkimus, 
kur skaitoma sava kūryba, na
grinėjamos literatūrinės ir kitų 
menų problemos. Vasarą šatri- 
jiečiai daro iškilas į gamta. 
Artimiausioje ateityie “Šatri
ja” rengia a.a. šatr’jiečio poetė 
Vyt. Mačernio^ vieša minėjimą 
Chieagoje. VL Ramojus

įkainuojamą savo turtą—savo 
katalikų tikėjimą. Mylėkime 
savo kalbą ir tuos gražius lie
tuviškus papročius. Šie dalykai 
mums teikia garbę ir yra tik
ras mūsų džiaugsmąs. Asme
niškai dėkoju Dievui kasdien, 
kad aš gimiau iš lietuvių tė
vų. Iš Lietuvos atsivežiau tuos 
gražius atsiminimus, kuriais 
galėjau vadovautis , eidamas 
savo kunigystės pareigas. 
Kiekvienas lietuvis man yra 
brangus. Tai mano brolis, se
suo. Dėkoju Dievui kad teko 
dirbti savo viengenčių naudai.”

Pranas ir Marija Mateliai

rita* krantus pasiekė 1898 m. 
Visą laiką abu gyveno Balti- 
morėje iritiirbe siuvyklose. Bū
dami darbštūs .padoriai gyven
dami ir ištikimai laikydamiesi 
lietuviškosios parapijos, gra
žiai išaugino saov šamą— 4 
sūnus ir vieną dukterį. 1924 
metais apsilankė Lietuvoje ir 
niekuomet savo gimtojo krašto 
nepamiršo. Savo sūnų Valenti
ną ir dukterį Daratą buvo, pa
siuntę mokslų eiti Lietuvon. 
Darata Lietuvos universitete 
buvo baigusi kalbų skyrių ir 
jau buvo pradėjusi d’rbti ban
ke. Tačiau prasidėjęs karas a- 
bu jaunuosius Matelius priver
tė grįžti pas tėvus.
-.Savo gražųjį jubilieju Mate
liai, savo vaikų ir jų šeimų ap
supti, paminėjo šv. Alfonso 
bažnyčioje iškilmingomis Mi- 
šiomis, kurias aukojo prel. L. 
Mendelis, kun. J. Antoszevvski 
ir kun. P. F^tlabos asistuoja- 

*mas. Šias pamaldas užprašė ir 
jose dalyvavųriAl. ir Viktorija 
Grantai, kuriuos Mateliai iš
kvietė iš tremties. įfooj po šių 
pamaldų preLiL. Mendelis ju- 
bilijotams įte$ce te Romos at
siųstą Popiežiaus pala'minimą.

Ne Santa Chrus, bet Kristus
Pereitais metais, prel. L. 

Mendelio ‘ patvarkymu Kalėdų 
dovanos vaikučiams šv. Alfon
są mokykloje buvo išdalintos 
ne Santa Claus, bet Kristaus 
vardą Žinia apie šį žygį nu
skambėjo visoj Amerikoj. Pasi
pylė iš viso krašto laiškai: 
vieni naują žygį priėmė palan
kiai, kiti peikė,- Prel. L. Men
delis pusiaukelėje nesustojo: 
šiemet jau iš anksto išėjo į ko
vą su Kristaus Gimimo šventės 
sukomercinimu, su Santa 
Claus. Prelato pritarimu išleis
ta labai gražiai iliustruota kny
gutė“ Padekte Kalėdas grą
žinti Kristui”. Čia surinkta vi
sa medžiaga, bedanti naują žy
gį: preL L. Mendelio pasakyta 
kalba pereitų metų kalėdinėse 
iškilmėse, kuriose dalyvavo di
džiųjų spaudos ir televizijos 
korespondentai, atsiliepimai iš 
visų Amerikos* kampų ir kr ė
timas Kalėdų dovanas vaikams 
dalyti Kristaus vardu. Knygelė 
jau išsiuntinėta vis’ems Ame
rikos vyskupams, kunigams ir 
katalikiškosioms mokykloms, 
iš viso 50000 egz.

riflįM-faįriką vandens jūroje 
^tedEantį te bosas varo tave 
niteaa Tada, prfešingai kitiems 

kdki nebe respubli- 
konu^betlietų.-

Per tą visą laiką Chieagoje tL Manfii^, ar ne todėl, kad iš 
to išsivystė naujos partijos ar 
sambūriai, gimusios be steigia
mų susirinkimų' be programų, 
o rezistencinės kovos lauke. 
Gimusios tava1, kai partinių 
kovotojų nebeužteko... (Žiūr. 
“Aidai” 1954 m. nr. 8).

IMMEDIATE OPENINGS 
Wonderfal Paying Positiom 

Dietitians 
Registered — and

Nursing 
Art Instmctor

Who Mušt Have Degree 
and Courses in Teaching

ST. JOSEPH
Mercy Hospital

AURORA, ILLINOIS 
Apply in Person — or 

Phone 6-4681

Nuvykęs į Philadelphiją, 
Baifo ' pirmininkas kan. J. 
Končius per vietos radiją iškė
lė, ką Philadelphijos lietuviai 
yra padarę šalpos srityje.—

“Praeito mėnesio pabaigoj, 
lankydamas vargšus lietuvius

Veiks V. Rocevičiaus ekspo
natais papildyta spaudos paro
da. Dr. D. Kesiūnaite bendruo
menei padovanojo 30 dol. ver
tės lituanistinių leidinių biblio
tekėlę, kuri šiame vakare bus 
išleistu laimėjimų būdu. Vaka- 

11:30 rą meniškai apipavidalins dail.
K. Žilinskas, inž, . Edv. Kers- 
nauskas ir jaunieji jų talkinin
kai. Po programos bus šokiai, 
veiks bufetas. . StP

pabėgėlius Vokietijoj, Iš jų pa
tyriau, Įdek džiaugsmo ir nu
raminimo jūs, Philadelphijos 
lietuviai, suteikėte, kai už va
jaus metu surinktus pinigus 
nupirkote trisdešimt tūkstan
čių svarų cukraus ir pasaldi
note jų kartų gyvenimą. Jų 
vardu ir Baifo organizacijos 
vardu reiškiu nuoširdžiausią 
padėką. Teatlygma jums Dte- 
vas. Parama yra reikalinga 
nuolatinė. Dabar jus turite vėl 
gerą progą parodyti savo gerą 
valią gailestingiems darbams, 
jei kiekvienas atsilankysite ir 
savo prietelius atsivesite į spa
lio 30 d. renr’-ur*:. didžiulį 
Čiurlion į r įsr ii o koncertą. 
Jus sav > r, IsP .nl;. ' ne tik
paremsite Baifo organizacijos 
veikte, bet atgaiv'mnte savo 
širdis ir sielas gražiausiom lie- 
tuviškbm paLl^t‘r».r:n dainom 
ir bus dviguba nauda.

Didžiulis C urlionio ansamb
lis, kuris atvyksta iš Clevelan- 
do, man labai gerai yra žino
mas, nes jau prieš deš'mt me
tu puikiausius koncertus davė 
Vokietijoj. Austrijoj, PrancūzL 
joi ;r k', tose Europos šalyse ir 
buvo pagarsėjęs kaip geriati- 
sisi išoildąs lietuv'škas dainas. 
Nesykį jau esu buvęs jo kon
certuose ir kai tik galiu, vvk- 
stu te vH, nes niekada negaliu 
atsidžiaugti jų dainomis.

Man suteikta d*deite malonu
mas te gutiš būti šiame kon
certe te ptefiau į jus prakalbe-

7-to kongresinio dfctrikto krasšHatą į 

K O N G K E S M A N V S , 

REMIAMĄ VISŲ ORGANIZACIJŲ

Antroji vienuolikė, gavusi 
keturių jaunių paramą, Biru
čio, Remėzos ir Ramanausko 
įvarčiais išsikovojo prieš švei
carų U lygiąsias 3-3, gi mūsų 
mažutėliai - jaunučiai gavo 
vėloką krikštą iš pasenusių 
Helenic jaunučių net 13-0.

Spalio 15 d. prel. L. Mende
lis, parapijos klebonas, pa
siuntė savo parapijiečiams pla
tų laišką. Peržvelgęs parapijos 
gyvenimą nuo atostogų ligi Šio 
laiko, prelatas kalba apie 
svarbesnius sumanymus, nu
matomus įvykdyti ligi Kalėdų. 
Kaip praeitais, taip ir šiais me
tais visą lapkričio mėn. kas
dien 12 vai. šv. Alfonso baž
nyčioje bus aukojamos šv. Mi
šios už mūsų mirusiuosius; be 
to, ta pačia intencija bus atlai
kyta 500 šv. Mišių per metus. 
Lapkričio 7,8 ir 9 d. šv. Alfon
so bažnyčioje bus svečiu vysk. 
J. Federal iš Salt Lake City, 
misijų vyskupijos. Lapkričio 
15-23 d. mūsų bažnyčioje bus 
laikoma 9 dienų Stebuklingojo 
Medalikėlio novena; kasdien 
bus po 5 novenos pamaldas. 
Kviesdamas visus remti para
pijos darbus, Prelatas šitaip 
baigia savo laišką;,

“Myfimieji, būkime visuo
met lietuviai. Branginame ne-

l!iį|- oi

Beje, febai liūdna, kai to- 
kle įvykiai dar tik tryliktose 
metinėse kai kurios ^letuviškoš 
spaudos ! ko visai neprfeiaun-

%25c5%25bemones%25e2%2580%259d.su


LE 3-205

Informacijom rašyti: Mother Super-

Gera Kalėdų
dovana

FR£E 
•>tt> itiir:

PI 2-7631
Klausk Mr.

RARE GERMAN
CAMERA

C1N0INF COW1

KAIP Šv. CABR1NI galėsi laimėti 
sielas ir pasišvęsti Mssioniere Sesele 
Švč. Jėzaus širdies vienuolijoj, dirb
dama mokykloj, ligoninėj, prieglau
doj, mokydama tikėjimo, veikdama

visuomenėj, užsienio misijose' ir k.

ior, 701 Ft. VVashington Avė., New

M3NEY BACK 
cuaranteb

ATLANTA TRADING (0.
ffii Bfcodwoy, Nrw York '

DABB1NINKA8

BUSS. OPPORTUNTTYBUS, SERVICEDISPLAY

SEAL ESTATE

NE 6-4439

HAMILTON BEACU 5 kambarių na

mas - bungalovv. šildomas gani. $5,-

500. VI 3-6620.

Avė.

NE 6-6265

RESTORANAS - BARAS L. L šiauri-
300,000 AKCIJŲNAUJA LAIDA

sinamas oru. GR 2-0166.

•ntyVardas ....

Adresas ....
ELMHURST, 83-35 Cornish Avė. Nau-Miestas .... .... Telef............ valstybė ....

BLILD. SERVICES
a

Plutte
Klt.

Sathfaetlsn fuarantttd. S«nd ol>ec* dr Mtuy Ord«r.
THE WHITE COMPANY. 1730 FLAT61SH AVĖ, BROOKLYN 10. N. Y.

reasonable. NAvare 8-9396.
niui užvesti. FR 8-9715.

HEgeman 3-

V. & T. CONSTRUCnON-<

old. Garages. Ali vrork

niam pakrašty. Su viskuom §165000. 
Sėdimų vietų 110 — Modernus, vė-

UŽKANDINĖ - Delicatessen parduo
dama dėl ligos. D. and D. Lunch,. 155

Hualve feaUam. Inrlude* 
1S- Crmneat. lt” Kakrr-

pirm. ir ižd. 
Cooper Avė.

jas plytinis 2 šeimų namas kampinis, 
10 kambarių, 2 auto garažai, subve- 
jus už 1 bloko. EN 9-1959.

whleh is guarar 
at a very reasor 

your phone NAW 
STerlmg 9-8881

PATIESALU ir apmušalų specia 
Išpildoma pagal užsakymą iš c 
medžiagos arba savos. Prieit 
kaina. Park Hill Decorators, 63 
Hill Avė, YO 5-9376.

CRESTVVOOD—švarus 1952 koloninis. 
Prašo $21,500. 5 kambar. su 4 kam
barių pratesimu. Erdvi vietai prie ka
talikiškos mokyklos ir bažnyčios. Sa
vininkas SP 9-5147.

7 kambariai, 2 vonios, švaru, patogu. 
$23,600.

JAUS DARBAI pigiai atliekami 
ant porčius, poilsio kambarius, 
darbus. Tuoj skambink šiuo nu- 
i: YO 5-6621.

PRITYRĖ VAMZDŽIU TAISYTOJA 
ir vandens šilimos įvedėjai. Apska 
čiavimas duodama sveltui. Vakarais 
savaitgaliais kreiptis BE 7-5193.

Paršau prisiųsti man žinių apie
STEWART URANIUM DRILLING C.

UTY SALON — Riverdale —Ėst. 
yrs — Moderato rent — ’ Good 

> — Reasonably priced — Unu- 
Opportunity. YO 9-2377.

HArksaw. 12* 17 polnt 
HnUh. DmiMe lock eoe- 
•tnictkMi for Madru.

MASSAPEQUA - SEAFORD. Gražus 
7 kamb., mūrinis, padalyto ploto na
mas, su visais įrengimais. Arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios. $21000. Kreip
tis betarpiai. SU 5-3737.

su visais
Savininkas 

prieš 25 metus, 
Beechwood and 
Rochelle, N. Y.

Over SCO sęuare feet. 35c; new

EET METAL ROOFING. Eųuiped 
Established—Mušt be sold Yo par- 
who want to go Into business — 
dtown — Name your own price.

EU 8-6447

LŽU BEI NAMU REIKMENŲ krau- 
vė Brooklyne. Parduodama dėl li- 
s. Stock $ for $ (no good will). 
>roj vietoj. Šiokiadieniais ES 5-5699, 
kmadieniais — UL 9-1051.

Gal “Hazel” jus aplankė? Išvartj-tus 
stulpas pastatom ir naujus parūpi
nant. Atliekami ir kitokį pataisyme 
darbai. Frank Armento, YO 5-1473.

LANDINĖ arti pastatų, modern. į- 
gimas, pigi nuoma, ilgam išnuo- 
>, parduoda dėl ligos. Puiki pro- 
arti busų sustojimas ir “L.” Tar
dama su did. nuostoliais. YE 2-9868

naujas fasadas, kentilinės grindys.
Miesto centre. Tinka visokiam biz-

HI NEIGHBOR!
Dou ybu want your Attic, Cellar 

or Yard cleaned, 
call SAM evenings.

NI 9-0154

MOUNT VERNON—7 kamb., 3 auto 
garažas, saulės porčius, aliejaus šil
dymas, židinys, dydis 50x100. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios. Prašo 
$18,500. MO 7-6801, MO 7-4429.

rvFry hou«e- 
« nrw klt pro- 
Ua a.nd nttlnCH

MCRO 
mento. 
mūryti
rinkimas. Nemokamai įvertina, h

UL 9-1402

Pompton Avė., Route 23; VErona 
8-3381, po 5 P.M.

PAMINKLU DIRBTUVĖ 
prietaisais, arti kapinių, 
pasitraukia, įsteigta 
geros pajamos. 110 
Rockdale Avė. New

sur. 
bos 
toji

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

MERRICK - KRAUTUVĖ — 35x38

” fotl
Am- 

Faatvt
»in» IHnstrMed inatrae- 
tlon 15 a»«t.

* hran* fMcrt

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

REAL ESTATE
.........

FLUSHING - AUBURND
plytinis 2 šeimų namas; 2 erdvūs 4 ir 
pusės kambarių apartmentai, 2 auto 
garažai. Netoli krautuvės, mokyklos ir 
susisiekimo mazgai. $23.064). 1N S-5073

talnu rrnulnr
Point PMIlip*

STOP THAT LEAK 
wtth 

FAUCET-FIIER KIT 
bv rvery hou<*- 

klt pro- PostM’d 
nttincu ■ ——

nreded for repalrlnc

1954 m. spalio 29 d., nr. 78

Trijų daliu

AUDROS

LANGAI,

DURYS,

RĖMAI.

CENTRAL INDUSTRIES,
1562 Central Avė., 

as Tuckaboe Rd.—i onkers
SP 9-6644

KLAUSK "MORRIS”

BROOKVILLE—2 akrų žemė. Atski
ras split-ranch namas puikios išvaiz
dos ir gražioj Brookvilie, L. I. mies
telio vietoj. Perkamas už $95000. Ap
žiūrėti susitark VI 5-7024. Važiuok 
Jericho Tpk ligi Route 106, kairėn li
gi C?dar Swamp Rd (R. 107), kairėn 
ligi Ormond Pr. Rd., kairėn ligi kal
vos viršūnės, kampas Mayflower.

Silvestri Home Constr. Co.

CALL LO 3-7291
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE
YOUR AD

DO YOŪ NEED ROOFING DO>
New'! Repaired? Aitered? Cajl 

now and learn about workmans 
and material 
for 25 years 
cosL Pick up 

CALL

URMO
SALDAINIŲ IR SAUSAINIŲ 

PARDAVIMAS
Joseph Treu and Sons
2257 Westchester

Bronx 61, N. Y.
TARNAUJA:

Bažnyčiom, Mokyrklom, Stovyk
lom, Institutam. “Geriausia rū

šis pačia pigiausia kaina”.
Tel. TYrone 2-5721

FLUSHING NORTH — kampinis, pu-» 
siau mūrinis 6 kamb., garažas, įreng
tas rūsys, TV ir telefonas, medžio vi
dus, lauke aliejaus tankas, prausykla 
rūsy ir I aukšte. Geram stovy. Prašo 
$24,500. «Arti kat. mokyklos ir baž
nyčios. FL 9-1426.

Roslyn West Park
ST. MARY1S PARAPIJA

Koloninis 8 m. senumo stųcco 2 aukš
tų namas, 1/4 akro medžiais apaugęs 
sklypas, lyg parkas. 20 gyvenami 
kaino., ekstra didelė virtuve su už
kandine, 3 miegamieji, 1 & vonios, 
sietu aptverta terašė, užbaigtas pušų 
lentom rūsys, garažas. Daug priedų: 
šaldytuvas, lėkščių plautuvas, skal
bykla, fryzeris, džiovyklą, visur kili
mai. $16,990. Savininkas, RO 3-2666

SEE THE NEW 1955 MODELS
Z ENITH
T.V. SETS with 

' CINĄ1 BEAM & 
CINĄ’ LENS 

$189.95 up
LEAF’S for TELEVISION 
353 Victory Blvd. GL 7-0425 

Ask for “Herb”

Esate, kviečiami jungtis 
su Marijos Atsiteisimo vienuolėm; 
mėnesinėj Stebuk. Kūdikėlio Jė
zaus iš Prahos novenoj, kuri lai
koma vienuolyno koplyčioj nuo 1 
ligi 9 d. kiekviepo mėn. Siųskite 
savo intencijas, kurios bus padė
tos Kūdikėlio Jėzaus šventovėje 
per visą noveną:

Sistors of Reparation of the 
Congregation of Mary

143 W. 14 St. New York, 11, N. Y. 
Novenos maldos pasiunčiamos 
paprašius.

EMERSON TV ir RADIJO 
DIRBTUVĖS TAISYMAS!

Gerai, patikimai ir pigiai gali bū
ti pataisyti “Emerson” TV ir Ra
dijo priimtuvai tik dirbtuvėj! At
simink, kad Emerson taisymo 
skyrius pažibta geriau jūsų Emer
son TV aparatą. Sauk

PI 6-6434 PI 2-5050
EMERSON TV SERVICE 
469 Jericho Tpke, Mineola

CAMBRIA HEIGHTS — super spe
cialus 5 karnb. mūrinis bungilow. A- 
liejus, tinkas, audros langai. Du blo
kai nuo susisiekimo, arti kat mokyk
los ir bažnyčia Civiliams paskola tarp 
$10000 ir 14500. Skambink šeštad. ir 
sekmadieniais LA 8-9029.

lAurelton Gardens $13,990.
LEGALINIS 2 SEIMU DVIGUBAS 5 
IR « KAMB. APARTAMENTAL Mi- 
niature Estate Co'. 75x129 plotis. 
Gyveni gana privačiai ir gauni puikių 
pajamų, lyg turėtum 2 vienos šeimos 
namus su mod. virtuvę, valgomaisiais, 
gyvenamaisiais, 3 mieg. ir voniom, rū
siu bei'tą patį su 2 mieg. kitoj pusėj. 
Už kampo Marijos Magdalenos par. 
mokykla Plotas 75x129 apaugęs vais
medžiais ir medžiais. Priemiesčio ap
linka. 25 metų GI paskola galima. 
Matyti nuo 9 A.M. ligi 9 P.M. Pasi
rinkti iš 1000 namų pas

INTER - ISLAND
211-17 Jamaica Avė. HOllis 5-7300

FOREST HILLCREST — anglų Tu- 
dor, kampinis mūro, 7 did. kamb., 
gyv. kamb., sandėliai, įrengtas, rūsys, 
šoninis židinys, 1 Vz Hollyvvood vonios, 
purkštas, terašė, garažas, priedai.

ILlinois 9-0354

PERVEŽIMUS atlieka arti ir toli g 
kaina, autorizuotas. įvertina. ICC i 
PSC leidimas. Bagažas pristatomas 

Tarpvalstybinės ir viešos tar 
teisės. CARL LAND, 1636 A 
Avė. Tel. REgent 4-7788.

EASTCHESTER - Bronxville Manor. 
Mums patiko namas, patiks ir jums. 
Tikrai pigiau įsikraustysi—$24,800. 4 
miegam., l/2 vonios, moderni virtu
vė, lėkščių plautuvas, saulės kamb., 
įrengtas rūsys, kampinis,, 1/4 akro, 
gazu šildymas .šiltas vanduo, arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios. Savininkas 

WO 1-4026

FLUSHING NORTH — kampinis 6 
kamb., garažas, baigtas rūsys, staty
tas, T. V. ir telefonas, iš vidaus me
dis, prausykla rūsy ir 1 aukšte, lauke 
aliejaus tankas, visakas tvarkoj. Kat- 
mokyklos ir bažnyčios. Prašo $23,500. 

FL 9-1426

GENERAL CONTRACTOR
MASON & CARPENTRY

Ali Violations
Removed

D. S. TUVIO —
MA 2-2799

HUNTINGTON BEACH, L. L 
4 kambarių namas pajūry su še
šiais gražiais sklypais prie van
dens. Yra gyv. kambarys, virtu
vė, 1*4 vonios, TV kamb., skal
bykla ir trys dengtos terases. 
Prašo $34.800. Skambink 

HAvemeyer 4-6701

MOUNT VERNON, N. Y. 3 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.

Stewart Uranium Drilling Co.. Ine.
COMMON STOCK

Vertės 1 c. akcijai siūloma $1.00 tų akcijų biznyje. STEWART 
URANIUM DRILLING CO.. verčiasi uranijaus tyrinėjimo bizniu sa
vo nuosavybėj, esančioj San Juan County, Utah ir jo apylinkėse, 
darydama tyrinėjimus bei gręžimus tolimesniems darbams sutarties 
pagrindu.

Siūlomu reikalu informacijos gaunamos šhiomi adresu:
GABRIEL C O.

3420 Bergonline Avė., Union City, N. J.
Tel. Union 4-7404-5

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

DUOBĖS UŽPILDOMOS gera žer 
Pigi kaina, greitas pristatymas. B 
dozeriai vežimui nuomojami.

D. SACCO—ENCAVATING 
Kreipkis kas valandą YO 5-8043

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

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

įmonė, dalis rūsy, Cdncrete grin- 
įmonėj 2 modem. tualetai; už-

telė 
ram 
pėd. 
dys, 
pakaimės pakeliamos durys — pato
gu krauti ir iškrauti! Atskiras įėji
mas į 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.

2036 Harmon SL EV 2-6070

GLENDALE
LUMBER CO., Ine.

F. E. VVagner, 
73rd Place ir

(Cooper Avė. ir Procter St.
Glendale 27, L L'

KLAUSK JACK

L. W. TERRELL
PRIPAŽINTAS

PRISTATO ANGLIS IR
ALIEJŲ

TeL PAtchogue 3-0210
Chapel Avenue and LJ.R.R.

PATCHOGUE, L I.

Nauja laida 600,090 akcijų
Akcijos naudojamos tyrinėjimo reikalams 20 sričių Randex 

Uranium Minės, Ine. Saskatchevvan provincijoj Kanadoj ir 21 lauke 
Blind River srityje Ontario provincijoj Kanadoj. Bendrovė turi šias 
sritis ištirti ieškodama uraniaus.

Skambink arba prašyk informacijų apie pardavimą akcijų 
po 50 c.

GABRIEL CO.
3420 Bergenlinc Avė., - Union City, N. J.

Tel. Union 4-7404-5

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

Adresas ...........
Miestas .......... .......... valstybė ..................... Telef.

WHITE PLAINS prie Harrison lini
jos. Puikus naujas ranch namas, gra
žioje vietoje. 3 dailūs miegamieji, 214 
vonios, parbangi virtuvė, gyven. ir 
valgom, kambariai. Žavūs mahogany 
dirbiniai Terasa. A-l sekeja, 2 auto 
garažas, pratęstos 
$51,500. - - • ■
White Plains. Tel. Rye 7-2883 arba 
WH 9-0045.

palėpės. Kaina
ColoniaI Rd ir Platt PI.,

Dažymas ir

BUSS. OPPOETUNITY _ _

ORIGINATOR of Automatic Selfyj 1
$ Service Lauderettes now start-
* ing new type of store, “THE BIG
1 BUNDLE". A revolutionary idea
f in the laundry industry. Loca- .

tions available. Telecoin Corp,
12 E. 44 SL, NYC. MU 7-7800.

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

Tel. YO 5-2643

STATIONERY - LUNCHEONETTE!
$250 vveekly net income. Opposite s 

School. Good lease. Well estab- 
lished. — Ultra modern fixtures.

s Worth more than $10,000. Price for
t a ųuick sale novv is $7000 for the 

complete business.
c KI 7-9670

VYELDING BUSINESS AND
g BUILDING

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

- ITALIŠKAS RESTORANAS - užkan- 

dine pačiam krautuvių biznio vidury.
s

Meta išnuomota 5 metam.

ž Klausk Jimmy — NE 6-9367

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

ST 4-5710

TAVERNĖ, Bayonne, atidaroma nuo 
3 1*. M., be maisto, be programos, 
saviatės pajamos apie 800. Nesant 
vedėjo tenka parduoti už $14,000. 
HE 4-2067, tarp 6-7 PJML

BARAS IR GRILL parduodamas dėl 
nesveikatos. Geras biznis. Gera kai- 
na. 126-12 20 Avė., College Pt. FL 9- 
9295 arba CO 5-4248 po 6 P.M.

GELEŽIES-DAŽU krautuvė, įsteigta 
prieš 18 metų, puikios pajamos. Par
duodama dėl savininko ligos. Vien- 

— kartinė gyvenime aukso proga.
DE 5-1414

HELP W. MALE-FEMALE

DARBU-darbų-darbų namuose, ko
mercijoj, industrijoj. GARVIN EMP- 

.. LOYMENT AGENCY, 217 W. 125th 
St. Kambarys 111.

MERGAITĖS - MOTERYS
- Lengvam 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 AveJ NYC.

9, NAMU DARBININKĖ, prityrusi, pa- 
dėti virėja. Atskiras kamb., vonai, 
TV. Vienas mokyklinio amžiaus vai
kas. Great Neck 2-9591.

ŠEIMININKĖ - VIRĖJA, kartu gy
venanti. Gerai apmokami namų dar
biu. Mamaroneck Employment Agen- 
cy, 207 Halstead Avė. (už traukinio), 
C. Markeli, direktorius. MA 9-0200.

S C H O O L S

DANCE - DRAMA - VOICE 
FREDDIE KNARK

Now accepting limited enroll- 
ment. Have full professional fa- 
culty.
136 Broadway, com. Bedford Avė.

T Suite 44)1 Bklyn ’
EV. 4-4890 RE. 4-6403

m Į •
d; APTŠ. WANTED

IEŠKOMA BUTŲ 
Savininkams nereiks jokių 

pakeitimų
J. E. RAINEY 

7123 Roosevelt Avė.
Jackson HtgsL. I. DE 5-0840

IEŠKOMA BUTŲ 
su ar be baldų bet kurioj srity. 

Baldai bus nupirkti greitai.
! SA 2-9200

Klausk MR. STEPHENS

DISPLAY

TRUCKING BUSINESS 
M /! With Accounts 

Bargain —
i 1947 DODGE TRUCK 

ST. 6-4596

'URNISHED rooming house, $100 
vKly income and iive rent iree, near 
o Sq. in gooa neighoornood. lou 
on’t na ve to work witn tais house; 
ašy to maintain and taxes are low. 
t s on 2 rots, nas 8 garages and 2U 
ooms; has new oil burneY, nice 
■ard and front porch, garden; near 
ciiools and bus, trans, snopping cen- 
er. $17,000, will take bacK private 
nortgage. Call J O 3-3883 after 5 PM.

GRAŽI saldainių krautuvė geroj vie
toj prie traukinio stoties. Tinka dova
nom, žaislam, atvirukam. Paruošta 
švenčių bizniui. Parduodama išsimo- 
kėjimui nedaug įnešus. Verčia par
duoti kiti reikalai. Teirautis BAldwin 
3-2722, po 6 P.Mp šeštad. ir sekma
dieniais BAldvvin 3-4267.

DISPLAY

Sumažink 
šildymo išlaidas

Nuo visokio oro 
namų apsauga

Extruded Aluminum
Nuo vėjo langai 
ir durys

ALUMINIAUS PALANGĖS
KARTELĖS

Nemokamai vertinama
Telefonas
NA. 8-8387
Dirba 24 valandas

Šeštad. ir Sekmad.
Allfine Storm 

Window Co.

SKALBTUVAS SERGA?
Bendi.v - Norge - Thor - Maytag
Fabriko įgaliotas taisymas. Pra
dėtas prieš 25 metus. Greitai.

Pigiai. Garantuotai.
Approved Appliance. Service
169 St. & Janiaica Avė.., Jamaica

Rep. 9-166G
158 Schley Avė. 
ii VVisconsin Avė.

Mass.

Gotty Albertson.

NAUJAS, GREITAS
10 BCDU ATSUKTUVAS 

Pagamintas Šveicarijoj. Nejuda, 
labai puikus. S1.00 paštui. Grąži
nami pinigai, jei nepatinka.

BLUE JAY
103-43 125 St.

Richmond Hill 19, N. Y.

York 33, N.Y.

Šlai ji!

few of thom - to mtripie th» 
camera connotsseur. to enchant 
a diild! Th’s pocietmed ,ewel 
of precision takoi oeautiful. cri» 
pietures of brilbant cootrait. fits 

; tn puru or poclet operate* wrth 
IptrfKt tunphcity. Hai handle

įtrap. TakM an Standard 428. 
fihn. FUILY CU1UKTEE0. Us« it 
10 diys. Tako pietures and have 
the» dmlopod. if aot daltcMod 
wi» rasalta. mr moncy bart!

I tmmodlata dolntrf. Sind chert 
■ or ohmt ordor.

[SENO For These EXCEPTIOMALTOOLVALUE$ TODAY ’|
Famous 5-in-l SAW SĖT

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 Mlssionary 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.

popieravimas
Skambink

HO 6-2380 
Vakarais

DO 6-2601

WALTER KEYI

mas iš anksto.

drabužiai, raktai.
KAM MOKĖTI TAKSUS? Savo tuš

čią žeme paversk pinigais. Genoveae

Realty. 37-20 Astoria Blvd. RA 8-1120;

Siunčiama maistas, nauji ir vartoti 
lAfl Weat 72 SL, New York

TEMPO GIFT PARCELS CO.
Greitas išpildymas SChuyler 4-6100. Garantuotas pristatymas

įsteigta 1923

MhaMIHiifiiffiM

DAHILL HOMES, 2"iū šeimų plytiniai namai. 9’2 kambariai. 
2’4 vonios. Įskaitoma ir kiti dalykai: atskiri garažai, aliejinis van
deniu apšildymas. Hollywood virtuvės, priekiniaį ir užpakaliniai por
ėtai, misingio vamzdžiai, sutvarkyti kiemeliai, visos gatvės grjstos. 
Arti kdt. mokyklos ir bažnyčios. Du blokai nuo 8-tos Avė. požemi 
nio. Namus pažiūrėti galima Dahill Rd. Kampa* 60th St (Avė.

Telefonai DE. 9-9326 arba GE. 8-4720

EASTCHESTER, MODERN CAPE 
CODS. 18.750 ir brangiau. $13,000 pa
skola. 5 kamb., garaž., šiltas vanduo, 
apšildymas. Kaip rasti: Siaurėn 22 
keliu (White Plains Rd) ligi Grand 
Blvd (Scarsdale), kairėn 2 blokus Ugi 
Ewart St., kairėn 1 bl. ligi Anderson 
Avė., vėl kairėn ligi pavyzdinio na
mo. Siaurėn Bronx Riv. Pkway ligi 
Eastchester išvažiavimo. dešinėn 
Scarsdale Avė, kairėn ligi Anderson 
Avė., vėl dešinėn 4 blokus ligi mo

lio. SARNELLI & CALCIANO.
TAlmadge 2-2759.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu; 
GLeomore 5-7068

Dovanų siuntiniai j visus pasaulio kraš
tus, {skaitant Lietuvą, muitas apmoka-



daugiau svarbių klausimų.

RAMUNES

ČIGONAI

'tMflfimKtffl •HffKfH

Spalio 23 d. šv. Petro par. 
bažnyčioje moterystės sakra
mentą įsiėmė Oril James Dela-

Bostoao tarpklubinės p-bės 
prasidės lapkričio 5-6 d.d.‘ A 
klasėje bus 7 komandos, jų 
tarpe lietuviai.

8-to distrikto lietuviai nepa
mirškime Lietuvos draugo ir 
šiuose rinkimuose.

P. Valteris, buv. Lietuvos 
meisteris, yra daugiausiai pa
tyręs Kanados šachmatų *' ko-

jbyls .
prieš ji mušusius asmenis 

jau kelintą kartą buvo atidė
ta.,Razgaičio advokatui reika
laujant, teisėjas paskyrė by
lą spręsti lapkričio 30 d., nors 
kaltinamieji dar norėjo bylą 
toliau nustumti.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI 
grojant JOE THOMAS orkestrui

HOWARD L.
Lic.

Pamaldos ir susirinkimas
Lapkričio 4 d. 7:30 v.v. šv. 

Petro par. bažčioje įvyks soda- 
licijos pamaldos ir po pamaldų 
sjasirinkimas.

FIDE nutarė įkelti Reshevs- 
kį, Bronsteiną ir Keresą į bū
simas tarpzonines p-bes, kurių 
laimėtojas rungsis su pasaulio 
meisteriu M. Botvinniku. Ka
nadą tose p-bėse atstovaus Ya- 
nofsky arba Andersonas, JAV 
— Larry Evans ir A. Bisguier.

.Pardavė kiuutuvę
So. Bostone prie Broadway 

gatvės ilgus metus veikė dažų 
ir smulkios statybinės medžia
gos parduotuvė. Krautuvės sa
vininkas Jonas Klimas dėl ko
jos susižalojimo krautuvę par
davė.

metinis pobūvis rakamas 
lapkričio 20 Angelų Karalie
nės par. salėj. Pobūvio metu 
bus rodomi Ateitininkų Kon
greso vaizdai ir transliuoja
mos koncerto bei pagrindinių 
kalbų ištraukos.

Akt V. Žukauskas, 
gautą honorarą 50 dol. 

Balfo koncerto pravedlmą, pa
aukojo Baltui.

Angelų Karalienės
parapijos šv. Vardo Dr-jos 

parengimas iš spalių 30 atide
damas j lapkričio 27.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūdės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas 
ApfiOrejimaa ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 fr 4-9 

Mokslus balsei Europoje
128 K. 8M» STREET NEW YORK CITY

Viri Lexingtoo Avė. požeminio tntokhdo stoties. Lengva privažiuoti 
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
FU NE RAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIdUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

ŠTEPMEN 
LAIDOJIMO IŠTAIGA.
VINC/ 1 / 

MlNta Am. ta* 
' itt-24 Crras Bay RfcMI 

" Orane Park. L. JL.JC-R.

A. Varnas,
lietuvių demokratų komiteto

pirmininkas spalio 30 kalbės
per J. Stukio radiją tarp 4:30- aprobuoti. Darbotvarkėj yra ir 
5:30 rinkimine tema.

Montrealy buv. Kanados 
meisteris M. Fox davė simul
taną. Dalyvių skaičiuje pami
nėtas lietuvis A. Mylė.

VAITKUS j 
FCNEBAL HOME] 

197 Webster Avenne |

Cambridge, Mass.
PRANAS WATIKUS

Laidotuvių direktorius ir 
balsajnuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena Ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir j kitus miestus.
BeSmle laukite: Tei. TR 4-4484

Kje. Paskaitą skaitys A. Ma- dy»
storis iš Patersono, montažą ghnu rūpinasi kuopos pirm, 
išpildys N. Y. D-vės ateitinin-. Efl.Thompson, padedamas Vieš 
kės studentės, pianų skambina tos ir D. Taukžemių, J. Mont- 
A. Kepalaitė, eBėraSčuj deklar vido ir kt Pradžia 9 v.v.
muos A. Būtvydaitė iŠ Hffl- 
aide, N. J.

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

LaHotav^ DMMm 
844»2 JAMAICA AVĖ. ' 

(prie Forest Parku ay Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam' garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai vteosa 
miesto dalyse; veikia ventUiad-

TeL EVergreen 74335

Steplien Aromislds 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

' 423 Metropolitan Avė.
' Brooklyn, N. Y.

* Lfetavių Mhdnkų s-g»
spalio 31 d. 12 vaLšaukia A/1PT/ 

nepaprastą susirinkimą Ap- fZ/ll f/, 
reiškimo par. salėje S-gos įsta- Į/\yiJ Į Ų 
tams apsvarstyti, papildyti bei ŽINIOS

rto, 306 Dennison Aye, Dor- 
chester, su ’ Rože Elena Klar- Mirh ) 
čiauskaite, 44 Crescent Avė., 
Dorchester. Sakramentą sutei
kė kun. Antanas Kneižys.

Spalio 23 d. šv. Petro par. 
bažnyčioje moterystės sakra
mentą priėmė Juozas, Laukai
tis, 584 E. 7th St., So. Boston, 
su Liucija Nikolskyte, 761 E. 
7th St, So. Boston. Sakra
mentą suteikė klebonas kun. 
Pr. Virtaauskis'

SO. BOSTONE, City Point 
rajone,, išnuomojamu geras 
saulėtas 5 kambarių butas; y- 
ra centralinis šildymas, vonia 
ir kiti patogumai. Teirautis: 
597 E. 7th St., 2 ankštas. TeL 
SO 8-2814. *

WESLEY HALLETT. Treasurer 
HALUT CHAFEL, A8T0RIA. L I. 
8-17 Astrai* Bhri. •: >AK >4411 
DONALD P. TRUDDEK, Lfc. Mgr.

Laisvės Varpo
krikštynų /‘'banketas įvyks 

spalio 31 d.'^'Val. 30 mln. Lie
tuvių Piliečių Draugijos salėje 
So. Bostone. Banketui rengia
ma speciali programa, kurią 
atliks žymūs mūsų kultūrinin- 
Kai ir menininkai, nuolatiniai 
Laisves Varpo bendradarbiai. 
Pagrindiniu kalbėtoju bus Lie
tuvos Respublikbs garbės kon- 
su'ąs adv. A. šalna. Bankete 
žymią vietą užims sveikini
mai. Vėliau bus šakiai.

Lietuvės moterys
dalyvauja Tarptautinėj Mo

terų Pramonės parodoj lapkri
čio 1-7 d. 71 Regiment Armo- 
ry patalpose (Park Avė. ir 34- 
St.). Parodai vadovauja M. 
Varnienė ir P. Šimonienė. Lie
tuvių programa bus lapkr. 7 
d. 8 vai. v. Dalyvauja Maspe- 
tho par. choras, pianistė A. 
Kepalaitė, Matulaitienės taut. 
šokių grupė. Biletai gaunami 
lietuvių parapijų klebonijose, 
Gabijoj, pas J. G:nkjų, Strums- 
kį, Garšvą ir klubo nares. Bi
letai pas lietuvius 75 c. ir pel
nas eina lietuviam, perkant 
prie kasos — 90 c. plūs taksai 
ir pelnas ne lietuviam.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BR0ADWAY
South Boston, Mass.

D. A. Zaletak**, -F. E. Zaletakaa 
Grsboriai Ir Babnpauotojai 

PaternariniM dleas ir mktj. 
Koplyčia fermenfan* dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tri. SO S-M18 > į

SOott Borton 8-2SM

ALEXANDER’SCO. 
414 nOADWAY 

flanth Boston 27, Mass.

OPERETES CHORAS 
STATO ST. ŠIMKAUS z - 
1 VEIKSMO OPERETE

LAISVES VARPAS
Naųjontos Anglijos, Sėtuvių z 

KULTŪRINE RADDO PROGRAMA
WBMS, 1090 kiiocyctes Boston 15, Man.

Sekmufieniais 12:30 fld 1^0 vai. pietų metu
VRM1AS ~P. VMCtNK

■ i ; ■'

Tei. STagg 2-5043

Matthew P. Bali as 
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME 
M. F. RALLAS -Direfctaciw 
AUL BAL1R0NAS-BALTON

Beamn'VeAlN 
680 Gnmd Street 
&ooldyn.N.Y.

NOTARY PUBLIC .

Mirusieji
Spalio 22 d. iš šv. Petro baž

nyčios palaidota Katarina Eer- 
natavičienė 64 m. Velionė gy
veno 36 King St., Dorchester. 
Nuliūdime paliko vyrą ir du 
sūnus. Palaidota N? Kalvarijos 
kapinėse.

Spalio 26 d. iš, šv. Petro 
bažnyčios palaidotas Vladas 
Kuodis 69 m. Velionis gyveno 
194 Athens St, So. Boston. 
Nuliūdime paliko žmoną ir 
brolį. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

LAIDOJIMO 
lAifoJtaM jrtd 
HALLET W

Northern Blvd.

. lapkričio.-14 d. 2 vai. p. p. 
ApruHdmo par. salėj šaukia 

, miesto ir apylinkių draugijų 
fBouferenciją. Pranešimus pa
darys Alto prezidiumo nariai: 
L. Šimutis, P. Grigaitis, A.

ir M. Vaidyla. Organizaci
jos prašomos atsiųsti bent po 

<5 atstovus ir skirti aukų. > 
į3r. Vytautas Balčiūnas, OFM, 

neseniai atvykęs iš Austrafi- 
£ jos, atkeltas j pranciškonų 
vienuolyną Brooklyne, kur 
jifirbs laikraščių administraci
joj. Su juo kartu atkeltas 
wolis Hortulanas Sodeika, 
įOFM. Jis dirbs spaustuvės ri- 
Žyfctoje.

PER 200 EKSPONATU 
SCENOS PARODOJE

Nuo š*i tądien ligi sekmadienio,
Įskaitant lapkr. 7.

Kasdien nuo-vidurdienio ligi 11 P.M.
Bil. 90 c. plūs taksai

71st REGIMENT ARMORY,
34 St. ir Park Avė.

Aplankyk lietuvių parodą

t - GYVUOJA na M METUS 
Om tnuuitaaMati Nairte riraomente pnalmai.

MNfMNR nutik*.

». GDI EM AD ramTAS

EVergreen 8-9770 '

Joseph Garszva
G R A B ORI U S 

BAL-SAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LLOYD MAXEY 
BtAUCriAMP KOPLYČIA

{steigta 1873

BEAUCHAMP PL.
New RadieUe x

- NE 2-3759

> MASPETHO ŽINIOS

s ; PreL Juozas Varnaitis spal. 
23 grįžo ilgesnį laiką keliavęs 
po Europą.' Spalio 28 išvyko 
savo parapijon Pueblo, Colo.

PreL J. Balkonas praeitą 
savaitę kalbėjo Kolumbo vyčių 
vakarienėj ir Lietuvos vyčių 
bankete Lindene. Lapaičio 1 
sakys pamokslą šv. Leonardo 
bažnyčioj Ridgewoode.

Kun. K. Matulaitis, MIC1, 
pabuvęs čia arkiv. J. Matulai
čio kanonizacijos reikalais, iš
vyko į So. Bostoną.

Šv. Vardo draugijos nariai 
sekmadienį dalyvauja distrikto 
parade 3 vai. Nariai nuo 1 ligi 
2 vai. atliks šv.^Valandą baž
nyčioje, o paskui eis rikiuotis 
prie V. J. Dangun žengimo baž
nyčios.

Vėltaių pamaldos prasidės 
išvakarėse 7:30 v.v. Lapkričio 
2 d. mišios nuo 6 ligi 9 vai. r. 
ir vakare pamaldos su procesi
ja 7:30 vai.

Kat jūrų kadetai pratyboms 
’ renkasi parapijos salėje kiek

vieno antradienio vakarą 7 vi.

Hallett 8c, Hallett 
- ĮSTAIGOS 

18M

Perrink i m e 
Lietuvos draugę
Pūterson - Passaic, N. J. — 

8-me New Jersey distrikte į 
atstovų rūmus kandidatuoja 
perrinkimui kongrėsmanas 
Gordoa CANFIELD. šios apy
linkės l.etuviams Canfleldas 
pažįstamas kaip uolus kovoto
jas dėl Lietuvos išlaisvinimo ir 
didelis komunizmo priešas.. 
Gordon Canfieldas Vasario 16 
d., ir Birželio įvykių proga 
kongrese pasisako už Lietuvos 
išlaisvinimą iš žiaurios bolše
vikų vergijos ir savo pareiški
mus įtraukia j Kongreso re
kordus. Tie jo gražūs pareiški
mai Kongreso rekorduose yra 
ne pas vieną Paterson, N. J., 
lietuvį. Prieš dvejus metus 
Gordon Canfleld savo kalbą 
Vasario 16 d. minėjime Wa- 
shingtoirHall, Paterson, N. 
taip pradėjo: “Lietuvos kova 
už laisvę yra Amerikos kova 
už laisvę, o Amerikos kova už 
laisvę yra Lietuvos kova už 
laisvę”. Savo žodžius jis remia 
darbais. Jis buvo vienas'iš uo
lių Kersteno rezoliucijos rėmė
jų ir tai liudija jo keliasde- 
šfrnts atsakymų, pasiųstų pa- 

k tersoniškiams į jų jo paramos 
prašančius laiškus. Kai š. m. 

t kovo 4 d. Kersteno rezofiucija 
| kongrese buvo papildoma, 
Į Canfieldas ten rado reikalo taip 
t pat tarti savo paramos žodi, 
t pareikšdamas viltį, kad tautos 
| bus išvaduotos iš raudonosios 
1 vergijos.

G. Canfield yra juristas, ad- 
vokatas, pirmojo pasauhnio 
karo veteranas, 17 metų sek- 

I > retorlavęs kongresmanui G. 
!; N. Seger, o šiam 1940 m. nū- 
! [ rus, buvo išrinktas į jo vietą. 

'! Į Taigi jis turi 14 metų kongres- 
1; mano praktiką ir su jo žodžiu 
!; ir valia kongreso sluoksniuose 

- !; labai skaitomasi. Visada ren- 
Į J karnas, kaip resptdHikonų par- 
< tijos kanffidatas, bet statomas 
j! ir remiamas ir darbininkų tstf-

Mūšų ramunių žie- 
A dai yra Hungarijos, 

švieži ir medum 
kvepia; moterys, 

A* kurtos geria ramu-
A nių arbatą, būna

p gražios ir nepiktos;
galite pabūti dieną 

kitą ir nevalgę, bet pirkite ra
munių ir pradėkite atgauti ge
resnę sveikatą. Kai prisiusi 
mums $250, tai mes pasiųsi
me jum svarą ramunių ir gerą 
knygą “Sveikata ligoniam” — 
gydymas visokių £^ų šakni
mis, žievėmis, žiedais, sėklom 
ir lapais.

Chess Chat. Vaitonis su Lietu
vos rinktine- dalyvavo 1933, 
1935, 1936, 1937 ir 1939 pa
šauto p-bėse. Fide išleidžia 
The Goki Book, kurtoje įvar
dins visus turinčius didmeiste- 
rio ir tarpt, meisterio vardus, 
jų skaičiuje bus Vladas Mikė
nas h Povilas Vaitonis.

Algirdas Nasvytis, Cleve- 
land. dalyvavo Ohio open p-bė- 
se, Columtos mieste, pasiekda
mas gerą taškų santykį 41Ą- 
22z4- Jis įveikė H . Snyder (Co- 
lumbus), W. Owens (Avon 
Lake), Thompson (Columbus)

Stamm (Hastings, 
o su antros vietos lai

mėtoju J. Karkins ■ (Shaker 
Heights) baigė lygiom.

V. Katkus ir K. Škėma, abu 
Detroito, dalyvavo Michigan 
valstybės p-bėse, Ferndale. 
Kutkus surinko 5:4, o Škėma 
4^:4^. P-bes laimėjo latvis 

Dreibergs, Saginaw, su 8:1. 
Kazys Škėma 1950 ir 1951 bu
vo Bostono meisteris; 3 metų 
pertrauka, atrodo, atsiliepė į jo 
pasekmes.

JUUA A. BZENAK

2 Wa8hinctea St., 
Yooken, N. Y.

LAIDOJIMO. IŠTAIGA
108 Yonkers Avė, . Yonkers 

šaukis dieną ir naktj 
YO 3-«7M 

Užjančiaiitis ir matenus 
patarnavimas.

1954 M. LAPKRIČIO MEN 7 D.
SEKMADIENI, Lygtai 5:30 vaL

Schwaben Hali salėje
474 Knickerbocker Avė. Brooklyne

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N C, A

849 BIDGEWO<® AVĖ. BROORLIN, M. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprtaftuvai (ampfifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
AptanMUjaflil rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.
RJ&mood Hm, Ozone Park, Forest HiH, Jamaica.

DaribaS šlBekaaia* ftKynuio teeteiko, priprato

Mišios vakare
Visų šventų dienoje Bostono 

visose bažnyčiose šv. Mišios 
bus laikomos ir šv. Komunija 
dalinama vakare. Šv. Petro 
bažnyčioje Mišios bus 7:30 v.v., 
po to bus Visų Šventų ir Vė
linių mišparai.

Vyčiai
rengia vienos dienos kursus 

N. Anglijos kuopų pirm’nin- 
kam paruošti. Kursai įvyks 
lapkričio 7 d. 2:30 v.v. šv. Ka
zimiero par. salėje Brocktone.

Orkestro naudai
Šv. Petro par. sodalės spalio 

30 d. 8 v.v. pobažnytinėje salė
je rengia Whist Party. Paren
gimo pirmininke išrinkta Ona 
Pečiulienė. ' .

LIETUVIU RADK) VALANDOS PROGRAMA 
WESX—12M kflnęyclf* M*r*lrlwJ Mara,

Kiekvieną Šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEItlUl — LtaMMiaa Raito Haur. M C^- 
tage SL, N«rwood, Mara. Skyriai ^Litiraairiaa Furntture C*. — A. ir 
O Ivaškai. 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Web«ter Avė., Cam- 
jridge, Mass. Telefonai: NOrw«ad 7-1449; SOutk Bostoa 9-4M* ar 
8-1940; Klrkland 7-8533.

Stasys Liepas
dainuos lapkr. 21 Lietuvos 

Kariuomensė m i n ė j i m e 
Schwaben salėj Brooklyne. ’

Studentų Santaros
New Yorko skyriaus susirin

kimas įvyks spalio 31 d. 12:30 
p. p. Apreiškimo par. salėje.


