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Maskva dėl Dulles pareiškimoLietuviai, kurie atstovauja JPT

su Maskvos ginklais

Sovietų Sąjungą, 
varžtus rytų Vo- 
leistų Vokietijai

Amerikos Legijonas prieš

• Izraelis paprašė Ameriką 
saugumo sutarties, kad jis ga
lėtų atsispirti nuo arabų gali
mų puolimų. Syrijos atstovas 
įspėjo Ameriką, kad tokia su
tartis galėtų turėti nelauktų no pranešė, kad vykdydami 

“Ženevos dvaSą”. italai stipri
na prekybos ryšius su kom. 
Kinija, su kom. Albanija. Stip
rina kultūrinį bendradarbiavi
mą su Sovietų Sąjunga.

R. NIKONAS, JAV viceprezidentas (dei.), lankėsi p» prrrMenta 
D. Eisenfcoweri Denveryje. Jfa pareHk*: “Prezidentas turi pa
kankamai laiko pasilsėti; aš nustebintas, kad jis taip greit taiso-

Eųropos buvusių laisvų valsty
bių pavergimą... Dulles . pasi
sakė prieš skeptikus^ kurie ne
tiki, kad ta padėtis gali būti 
pakeista taikiom priemonėm. 
Tai rodąs Austrijos išlaisvini
mo pavyzdys. Visuomeninė opi
nija to reikalavo ir laimėjo. 
Tokiu pat būdu pasaulio opini
ja veiksianti 
kad atleistų 
kietijoje ir 
susijungti.

• Prezidentas Eisenhoweris 
yra tiek sustiprėjęs, kad galėjo 
25 minutes kalbėtis su valst. 
sekr. Dulles ir pasirašyti raš
tą Bulganinui.

Prezidentas nuo metų pra
džios galėsiąs eiti pareigas. Be 
jo vyriausybėje jau išsiskyrė 
nuomonės dėl žemės ūkio.

Dėl to Izraeliui taip svarbu 
pratęsti dabartinę padėtį kiek 
ilgiau, kad iš vidaus Izraelis 
sustiprėtų. Maskvos pasišovi- 
mas duoti arabam ginklų Izra
eliui dabar itin pavojingas. Dėl

Tokio aštrumo po Ženevos 
konferencijos dar nebūta so
vietinėj spaudoje. Daroma iš
vada, kad Ženevoje Sovietai 
kalbėsis tik status quo Europo
je palikimo pagrindu. v

• Anglijos darbo partijoje 
dešiniojo sparno atstovas Gaits- 
kell buvo išrinktas iždo valdy
toju, nurungęs prokomunistą 
Bevaną.

Dulles kalbą Amerikos Legi- 
jonui aštriai kritikavo Maskvos 
“Pravda”. Esą ji prieštaraujan
ti “Ženevos dvasiai” ir istorijos 
eigai, pagal kurią “socializmas 
atėjo ir neatšaukiamai pasiliks 
Europoje ir rytų. Vokietijoje”. 
Kritikuoja Dulles pareiškimą, 
kad Vakarų opinijos spaudžia
mas bolševizmas trauksis. 
“Pravda” į tai atkerta: “Balan
sas tarp dviejų sistemų svyra 
socializmo, naudai ir kapitaliz
mo žlugimui Ne socializmas 
trauksis iš Europos, bet turės 
trauktis kapitalizmas”. .

Ir kaip tik dabar nenori arabę Jungtines Tautas, kurios Izra- 
elį pagimdė 1948, kiek į Jung- 
tinęs Valstybes, kur yra Izra
elio atrama — galingas sionis
tinis sąjūdis. ' .. yį

Sovietų Sąjunga, paremda* 
ma Izraelio priešus, ritikuoja . 
sukelti prieš save ne tik borte 
lio rūstybę, bet ir žydų.

Gal dėl to paskutiniu laiku 
susigriebė ir Izraeliui siūlyti | 
ginklų.

pavaduotojas
G. V. Allen grįžo iš Egipto be 
nieko. Jam nepasisekė . atkal
bėti Egipto nuo ginklų pirki
mo iš Čekoslovakijos ir Sovie
tų Sąjungos. Priešingai — jis 
pranešė, kad Sovietai pasiūlė 
ginklus taip pat Syrijai ir pie
tų Arabijai. Jis pareiškė, kad 
padėtis tarp Izraelio ir arabų 
labai įsitempus ir karo pavojus 
ten gresia.

Dabar Izraelis yra stipriau 
ginkluotas nei jo kaimynai 
arabai Bet gavę Sovietų Mi- 
gus ir tankus, arabai gali per
sverti Izraelį.

Karo kibirkštis gali būti 
Jordano upės vanduo. Jei ara
bai priims Amerikos preziden
to delegato Johnsono planą, 
karas bus atitolintas, jei ne — 
gali sprogti. ’

KAD SOVIETAI RIEDĖS ATGAL; MASKVA SAKO — TIK PIRMYN

Indijos ar Etiopijos dar labiau 
skiriasi ir savo oda, ir savo 
dvasia.

Tas mišinys primena Jung- 
nių Amerikos Valstybių susida
rymą. Labiausiai jį “maišo” ir 
lydina tarnyba kariuomenėje. 
Į ją imami tiek žydai, tiek ara
bai. Nors valstybėje galima 
kalbėti ir žydiškai ir arabiškai, 
bet kariuomenėje vartojama 
tik žydų kalba; arabai kaip ir 
žydai valgo tą patį “košer”; 
gauna tą patį žydišką ir sionis
tinį patriotinį auklėjimą. Po 
30 mėnesių karinėje tarnyboje 
jaunuoliai pradeda tarp savęs 
susiprasti ir virsti vienos nau
jos "tautybės” žmonėm.

NUSIGINKLAVIMO 
PROGRAMA ŠYPSOJIMOSI 

AMŽIUJE
Derinantis prie politikos p. 

gal naujausią šypsojimosi ’m* 
dą, tenka ir politinius įvyki, 
vertinti su šypsniu. Šypso 
šviesoje svarbiausias dabar r 
pestis yra nusiginklavimas. D. 
jo surauktas kaktas turi išties 
šypsnys, priminus, kad nūs 
ginklavimo programa jau d. 
bar yra vykdoma, štai:

Sovietai nusiginkluoja. J 
pasiūlė savo ginklus išdaly 
Egiptui, Izraeliui, pietų Amei 
kos valstybėm. Indija siūlė v 
sai panaikinti karą, ir dėl < 
savo ginklus pasiūlė pirk 
Egiptui taip pat.

Jei apie apsiginklavimo dy< 
sprendžiama iŠ karo biudžet 
tai Sovietam nusiginkluoti p< 
deda ir Amerika... Vyriaus^ 
bė viešai paskelbė savo nam. 
nių ir užsieninių aerodrom 
planą, ir tokiu būdu atkris Sc 
vietam reikalas siųsti šnipu 
tiem aerodromam susekti, ne 
reiks jiem algų mokėti, ir bii 
džete karo sumos bus suma 
tintos.

žiau... Tuo tarpu tik Izraeli 
paprašė jos ginklų.

Dėl pačios nusiginklavime 
sutarties pasirašymo nesusita
ria tik dėl to, kad Maskva ne 
sutinka priimti Eisenhoweri< 
siūlymo lėktuvais tikrinti kari
nes bazes. Bulganinas stengias 
įtikinti Eisenhovverį, kad lėk 
tavais tikrinti Ameriką jierr 
nereikalinga, nes ir be to jie 
gauna visas žinias apie Ameri
kos ginklavimosi bazes iŠ sa
vo draugų amerikiečių. Lėk-

STEVENSONAS
Gallupo Institutas pateikė 

demokratam balsuotojam sąra
šą su 13 demokratų kandidatų 
ir teiravosi, kurį jie pasirinktų 
į prezidentus 1956. Atsakymai 
palankiausi buvo Stevensomd 
— 51%, antroje vietoj Kežsu- 
ver — 16% ir trečioje virtųjų 
Harrimanas — 8%.

DĖL PAVERGTŲJŲ 
IŠLAISVINIMO:

“Taip pat aš tikiu, — kalbė
jo Dpllęs, — kad pasaulio opi
nija privers atstatyti tautines 
nepriklausomybes rytų Europos 
pavergtom valstybėm”.

AR NE DĖL KOLONIJŲ?
“Nepriklausomybė turi taip 

pat ateiti tiem priklausomiem 
kraštam, kurių gyventojai 
trokšta nepriklausomybės ir 
pajėgia ją išlaikyti”.

Tarp 
vakarų 
Berlyno 
Friede. 
Berlyno 
tuoneriuš metus ir pralaikytas 
kalėjimuose ir darbo lageriuo
se Sovietuose.

Grįžęs jis pasakojo
susitikęs su pabaltiečiats ir 

ukrainiečiais. Jie pasakoję jam, 
kad iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nuo 1940 metę esą depor
tuota pusė gyventoję.

Taip pat milijonai iš Ukrai
nos.

Amerikos Legijonas Miami 
spalio 12 8000 balsų priėmė 
tokie turinio rezoliucijas:

♦ pasiūlė Amerikai pasi
traukti iš Unesco (JT švietimo 
ir kultūros reikalų organizaci
ja), nes ji skiepijanti Ameri
kos jaunimui nesveiką miglotą 
“vienos pasaulio valdžios” rei
kalingumą;

• pasižadėjo varyti akciją 
prieš komunistus Amerikos 
pramoginių parengimų įmonė-

MASKVA SIŪLYS GINKLUS 
IR IZRAELIUI

Sovietai siūlysią ginklus ir 
Izraelio valstybei. Izraelis tuo 
nelabai žavisi. Jis norįs laiky
tis su Vakarais

cialinę — nariu dr. A. Trima
ką, antrininkais V. Vaitiekūną 
ir M. Galdikienę, į kultūrinę— 
nariu V. Vaitiekūną, antrinin
kais P. Vainauską ir J. Paže- 
mėną, į teisių — nariu M. Bra- 
ką, antrininkais dr. B. Nemic- 
ką ir dr. D. Krivicką, į infor
macijos — nariu V. Rastenį, 
antrininkais P. Vainauską ir 
V. Vaitiekūną.

JPT gen. sekretorium išrink
tas rumunas Brutus Ciste.

Maskvos įtaka nusjbrovė į 
arabus. Jos ginklai graso pa
versti karo židinėliu Izraelį. 
Dėl to sujudo Izraelis ieškoti 
globos. Sužiuro iš naujo į Iz
raelį ir spaudos žmonės.

C. S. Sulzberger (NYT) pa
žiūri į Izraelio vidinę stiprybę. 
Jis tvirtina, kad Izraelis tos 
stiprybės dar neturi — nėra 
vienalytė valstybė nei tautiniu 
nei .religiniu atžvilgiu. Daugu
mas yra žydai, bet yra dar li
kę 185,000 arabų bendrame 
truputį daugiau kaip pusantro 
milijono gyventojų skaičiuje. 
Religijos atžvilgiu —- Mozės 
tikėjimo, krikščionys ir muzul- 
monai. Patys žydai*yra labai 
nevienodi. Daugumas yra imi
grantai — iki 1953 imigrantų 
buvo 725,000, vadinas, visa 
beveik pusė gyventojų. Sunku 
rasti ką bendro tarp labai iš
silavinusių žydų europiečių ir 
tarp žydų tamsiaspalviu atvy
kėlių iŠ Irano kaimelių ar 
šiaurės Afrikos landynių. Tie 
vadinami "orientalais” yra be
raščiai nepažįsta valgydami 
nei peilio ar šakutės. O apie \ to suprantamas jo pagalbos 
800 kolonija — atvyVislų iš šauksmas. Šauksmas ne tiek |

GENEROLAI GRIEŽTAI 
x PRIEŠ POLITIKUS 
Feldmaršalas Montgomery ir 

kiti Nato karinės vadovybės 
aukštieji karininkai griežtai 
pasisakė prieš pinigų mažini
mą ginklavimo reikalam. Tik 
tada bus galima kalbėti apie 
Nato karinių jėgų silpninimą, 
kai Sovietai savo gražius žo
džius pavers darbais. Pasisakė, 
kad dabartinė Nato karinė pa
dėtis, ypač aviacijos, netinka 
moderniąm karui.

SU ŽENEVOS DVASIA 
KAIP KATĖ SU PŪSLE

Kom. Lenkijos atstovas Jung
tinėse Tautose norėjo, kad Len
kija pakliūtų į Saugumo tarybą. 
Bet Amerika siūlė ne Lenkiją, 
o Filipinus. Tada Lenkijos at
stovas kaltino Ameriką, kad ji 
nesilaikanti “Ženevos dvasios”.

Valst. sekr. J. F. Dulles kal
bėjo spalio 10 Amerikos Le
gionui, 6000 asmenų, apie už
sienių politiką
DĖL SOVIETŲ PASIKEITIMO:

Dešimtį metų trukusi Sovie
tų netolerancija kitiem staiga 
pasikeitė; Dabąr Sovietų poli
tika reikalaujat rodytis drau
giškiem su visu pasauliu. “Mes 
negalim pasakyti, ar tai yra 
siekimų pasikeitimas ar tik 
manevras”.

DĖL NUSIGINKLAVIMO:
“Šiuo metu mes nesiūlome 

saiv nusiginkluoti, ligi mes bū
sime tikri, kad kiti daro tą 
pat”. Bet Dulles turi vilties, 
kad ilgainiui Sovietai priims 
prez. Eisenhowerio nusiginkla
vimo siūlymus.

DĖL PADĖTIES ĮŠALDYMO:
Dulles priminė prez. Eisen- 

howerio pareiškimą, kad nega
lima galvoti apie taiką kaip 
esamos padėties nekintamumą, 
jos sustingdymą. Priminė dvi 
prezidento sakytas padėtis, 
kurios reikalingos pakeitimo: 
Vokietijos padalinimą ir rytų

Ties Izraeliu karo 
. debesėlis

Jungt. Pavergtos Tautos šio
je sesijoje pakeitė savo chartą. 
Pagal jos nuostatus JPT na
riais gali būti tik tautinės ta
rybos ar komitetai Kiekvienai 
pavergtai tautai atstovauja ne 
daugiau kaip 16 narių delega
cija. Balsavime delegacija te
turi vieną balsą. Naujas narys 
tegali būti priimtas tik 2/3 
balsų.

Tremtinių politinių organi
zacijų tarptautiniai sambūriai 
(visokie “internacionalai”) ga
li būti pagalbiniais JPT nariais. 
Bet jie neturi balso teisės. 
Tremtinių tarptautiniai kultūri
niai, religiniai, profesiniai, 
jaunimo, moterų junginiai taip 
pat gali būti nariais patarėjais.

Chartoje numatytos ir atski
ros komisijos. Sesija išrinko ir 
tom komisijom narius. Lietu
vių delegacija į bendrų reika
lų ^komisiją išrinko nariu V. 
Sidzikauską, antrininku dr. A. 
Trimaką, į politinę — nariu 
V. Sidzikauską, antrininkais K. 
Bielinį ir dr. A. Trimaką, į so-

MATULIO SIŪLYMĄ ATMETĖ
Sovietų siūlymą pradėti pro

pagandą už tremtinių repatria
ciją spalio 10 Jungt.' Tautos 
atmetė 28 balsais prieš 14„ de
šimčiai susilaikius. Buvo pri
imtas Amerikos siūlymas tęs*’ 
tremtinių globos programą 42 
balsais, dešimčiai susilaikius.

Pažymėtina, kad arabų vals
tybės balsavo jau su Sovietais. 
O Maskvos siūlymą gynė ne 
J. Matulis, o rusas; paties J. 
Matulio nebuvo visai nė posė-
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partija paragino savo nartas 
registruotis rinkimam demo- 
kratų arba respublikonų sąra
šuose, gal galėtų turėti įtakos 
tų partijų viduje.

• Anglijoj* vėl pagyvėjo 
kalbos dėl princesės Margarrt 
ir kap. Townsend. Tuo ypač ' 
susirūpinus pati vyriausybė.

• Buv. prasMonte Truraana 
duktė MargareL grfta S JNte- 
jų mėnesių kelionės po Euro
pą. Kai korespondentas pu- 
klausė, kas yra tas lahningaab,

MASKVA DALINA GINKLUS 
IR PIETŲ AMERIKAI

Amerikos politikai yra nu
stebinti, kad Maskva pasiūlė 
ginklų pirktis ir pietų Ameri
kos valstybėm — Peru, Ecua- 
dorui. Manoma, net ir Brazili
jai, kuri dabar išsirinko prezi
dentą iš kairiųjų;

680 BUSHWICK AVENUE. BROOKLYN 21, NEW YORK 
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o reikalavo . bausmių komu
nistam mokytojam ir advoka
tam už komunistinę propa
gandą;

-U reikalavo ištirti biznio į- 
monių, tokių kaip Fordo, fon
dus, kam jie vartojami.

LAIMĖJO DAUGIAU, 
NEI LAUKĖ

' Kanados užsienių reikalų 
min. Pearson baigė savo vai
šes pas Chruščiovą ir Bulgani- 
ną Maskvoje bei Kryme.. Mas
kva paskelbė, kad laimėtą dau
giau, nei buvo laukta. Susitar
ta skubinti nusiginklavimo rei
kalavimo reikalą ir užmegsti e gen Gruenther
prekybą tarp Sovietų ir Kana- įspėjo Vakarų krašto apsaugos 
d°s , nunisterius, kad Nato karinėj
ITALAI KELIAKLUPSČIAUJA sistemoj silpniausia vieta yra

Italijos už. reik.* min. Marti- aviacija.

KOMUNISTAI PRIEŠ 
NiXONĄ

Amerikos komunistai pradė
jo griežtą kovą prieš Nizono 
kandidatūrą į prezidentus. Jfix- 
onas priklausąs, pasak “Daily 
Worker” prie “darbo liaudies 
priešų”, nekenčia negrų, raudo
nųjų, antisemitas, karo kursty
tojas ir fašistas; esąs kaltas 
dėl Hisso kalinimo ir Rosen- 
tergų nužudymo. Kai preziden
tas Eisenhoweris susirgęs, tai 
esą demokratija atsidūrusi di
džiausiame pavojuje, nes Eisen- 
howeris galįs atsisakyti ir tada 
savaime perims Nixonas.

AMERIKOSIMTUVUI LA
A P 4 U N G ę S -4

vę statytojau karo metu, pada
rė sutartį su Vokietijos vyriau- 

. sybe statyti sprausminius lėk
tuvai tik padidintų karo bta- tuvus naujai Vokietijos kariuo-

• Amariku, Anglija Ir Pran
cūzija sutaria, kad vargiai pa
siseks su Sovietais susikalbėti 
dėl Vokietijos sujungimo, bet 
nesutaria, ką Sovietam už tą 
su jungimą siūlyti. Anglai nori 
būti “dosnesni”, kad laimėtų

grįžusių iš Rusijos ų
Vokietiją yra vakarų >>

žurnalistas Dieter ^||
Jis buvo iš vakarų ■ - 
pagrobtas prieš aš- -

IR ADENAUERIS SERGA
Vokietijos kanc. Adenaueris 

po pasitarimų su Prancūzijos 
min. pirm. Faure dėl Saaro 
peršalo ir susirgo lengvu 
plaučių uždegimu. Kasdieninėm 
penicilino injekcijom liga su
stabdyta, ir Adenaueris taisosi. 
Bet dar turės kurį laiką pagu
lėti.

• Persija sutiko sudaryti 
su Turki^ ir Pakistanu apsigy
nimo sutartį. Sovietam nepasi
sekė išlaikyti ją “neutralią”. 
Dėl to Sovietai pareiškė pro
testą. šita trijų valstybių juos
ta saugoja priėjimą prie Indi
jos vandenyno nuo Sovietų.

• Peronas persikombinavo... 
Buvęs Argentinos diktatorius 
Peronas Paragvajuje pasiskel
bė, kad jis esąs teisėtas Argen
tinos prezidentas. Dabartinė’ 
Argentinos valdžia paprašė, 
kad jis ten būtų internuotas. 
Paragvajaus

Sako, puse Lietuvos 
esę išvežta
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SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION Draugijos Valdybą sudaro

24 Davis Avcnuo IGTA 1924 M

Tai buvo Įsakymas iš sky
riaus, vadinamo EM, kuris rū
pinasi emigrantais visuose kraš
tuose, kur tik pasireiškia stip
resnė antikomunistinė veikla.

Queen 
turi 83.673

viską finansinė,r uiga yra saugi vieta taupyti ir prieinamomis sąlygomis

per 100,000 
žmonių ma-

SARATOGA. tono) ir modcrt»l«ini»* ka
re- taiv*. krikštijama* Kerz Yorfco uoste. •

GEN. TAKEO TSl TSVI. Japonų pėstininku viršininkas, lydimas 
JAV armijos viršininko gen. M. Taylor, po pasitarimo išeina iš 
Pentagono.

“Australijoje.drauge Petro- paskelti “amnestija“ visiem^ J aętjąiyo denio ir pabėgo, bijo

davinį —kalbėjo jam MVD 
viršininkas, išleisdamas dar iš 
Maskvos. — Ąntisovielinis ele
mentas ten stiprus. Australijos 
imigracinė politika

atidarė duris Sovietu prie
šam pabaltiečiam ir renegatam 
iš Sovietų piliečių, kurie atsi
sakė grįžti iš. Vokietijos į Ru
siją. Tamsta turi tuos asmenis 
ir organizacijas išaiškinti, su
rasti tarp jų agentų, kurie pra
nešinėtu apie jų' planus ir veik-.

Jom skiriama 
nei visom ka- 

kiekvienoje bus

Reikėjo Petrovui atsekti, kur 
dingo vienas MVD agentas, 
vardu Paček (tikrasis vardas 
buvo Vincenc Divizek). Jis

laivas 
paimti

Tokiu būdu transporto 
kaina papigėtų. kaip pigiau 
yra važiuoti autpbuse negu 
lengvąja mašina.

Dar daugiau. Tas džentelme
nas, syki plaukdamas laivu per 
Atlantą, pastebėjo merginą

laivuose ir ne
įprastinės 

Jų vietoje 
kavi-

mėgsta išgerti, turi 
silpnybių ar pridaręs 
k o m p r o mituojančių 
Tom

charakteristikom galima bu
vo tuos žmones šantažuoti ir 
spausti, kad jie pasidarytu ir

Ši Lietuvių Taupymo ir Skolinirho Draugija, įsikūrusi pfteš 30 motų, 
šiandien pasiekė aukšto finaas’mo lygio ir įgavo didelio visuomenės pasiti
kėjimo.

Motai iš metų, finansiškai stip ėdama, draugija jau turi virš milijono 
dolerių aktyvo (Assets), yra FEDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK 
narys', o taip pat1 ekvieno taupytojo pinigus yra apdraudusi ligi 10,000.00 
FEDERAL SAVINC > and LOAN INSUR ANCE CORPORATION. Todėl ši lietu-

saugumo pulkininkai. 
Pats Petrovas kaip konsulas 
turėjo parūpinti repatrijuojan- 
tiem dokumentus ir juos ap
klausinėti. —

Petrovas paskui pripažino, 
kad čia gyvenantieji žmones 
turėjo geras sąlygas, . kokių 
,vargiai kitur galėtų rasti. Ta
čiau jo 'išplatinta literatūra 
“Grįžtame į savo gimtąjį, kraš
tą” vis dėlto veikė, žodžiai ir 
paveikslai veikė žmonių jaus
mus; jiem atgimdavo noras pa
matyti gimines,; tėviškes, ir at
sirasdavo vienas kitas noris re
patrijuoti ... , ,

Buvo Australijoje toks.Jali- 
ničevas. Apie jį žinojo Petrovas 
jau iš Maskvos. Jis buvo Sovie
tų jūrininkas. Bet sykį'laivui 
sustojus Egipte, jis pabėgo. 
Maskvoje buvo žinoma, kad jis 
iškeliavo į Australiją. Toliau 
pėdsakus Maskva buvo pame
tus ... Ir nutiko, kad vieną 
dieną ^as Petrovą atėjo į įstai
gą jaunas vyras. Pasisakė esąs 
Jaliničevas. Pasipasakojo sayo 
istoriją, kaip audros metu jis 
susikirto su politiniu komisaru

dama, kas dar galėtų labiau jos 
apetitą sukelti. Jam atėjo min
tis, kad laivai turi pakelti di
deles išlaidas tik tam, kad pa
tenkintų išlepusių ir gėrybes 
eikvojančių žmonių kaprizus.

Spalio 9 apibūdino jų ver«.ę:
“Juk bjauresniu "ra.o.ieri;

ir žmonių muEcinrcjų kaip An
tanas Bimba, tur bu., ne. a bu-

anoji mergina jam virto 
eikvojimo simboliu.

Jis galvojo, kaip reikia lai
vo išlaidas papiginti, kad lai
vą galima būtų paversti masi
nio transporto priemone ...

Kajučių patarnautojas dabar 
turi savo žinioje tik keturias 
kajutes, vadinas, jis pakloja 
ir aprūpina 8 lovas per dieną. 
Tai energijos neišnaudojimas 
— galvojo Cantor, — nes vieš
bučio tarnaitė pakloja 60—80 
lovų. Taigi suprastinti mėitini-

„ V-suš Petrovo uždavinius 
pertraukė žinia apie Serijos 
likvidavimą. To pasėka — Pet
rovas gavo Įsakymą keliauti at
gal j Maskvą. Bet jis nukeliavo 
į Australijos saugumą

Ir tai ne tik 
metu, nes ’ 
\ "cimbą visa laika darė ir ki
tokius raketos".-

Naujienos prisipažįs.a, kad 
jos buvusios tokių “mulkinto
jų” apmulkintos, nes jos pati
kėjusios, kad komunistai siekia 
atstatyti demokratinę santvar
ką Lietuvoje, pagrįstą 1922 
konstitucija. Kad tuo patikė
tum, reikia būti tikrai dideliu... 
tokiu, kuris tik giriasi gerai* 
pažįstąs bolševizmą “iš esmės.”.

Naujienos prisipažįsta ben
dradarbiavusios su komunistais, 
Maskvos garbintojais, prisipa' 
žįsta buvusios apmulkintos, 
bet pyksta, kai kitas tai pasa
ko. Nemalonu, suprantama. Sa
vo nepasitenkinimui išreikšti 
tuojau sako: tai yra šmeižtas...

Atrodo, kad žodis “šmeiž
tas” turi tokią reikšmę Naujie
nom kaip “liaudies priešas” 
arba “man tai nepatinka”.

Kai Naujienos išsisukinėdamos 
nurodo, kad niekas negalįs 
gauti Paleckio liudijimo, ar 
algos vyskupam mokamos ar 
nemokamos,, tai mes siūlytume 
Naujienoms vis dėlto pabandy
ti sužinoti per buvusius ben
dradarbius ... Apie tai, kad ti
kintieji patys didelėm duoklėm 
išlaiko bažnyčias, liudija vokie
čių belaisviai. Daug tokių pra
nešimų apie Lietuvą spausdino 
ir pačios Naujienos.

Naujienas spalio 7 ’g^įž.a prie 
nauju vyskupų paskjruao sie
tuvoje. P.ie aukSuėsmų spėlioji

mų nieko naujo nepnacua, ių 
spėliojimų tisimuma, dar la
biau mažta po “The Advoca’.e” 
tuo reikalu informacijos, kuri 
buvo pereiname- “Darbininko ’ 
m. paskelbta.

Bet Naujienom tai dabar ma
žiau berūpi. Daugiau jaudinasi, 
kad “Darbininkas” priminęs 
]om bendradarbiavimą 1936—8 
su “bolševizmo atstovais” ... 
Tai esąs, sako Naujienos, 
“šmeižtas”. Naujienos esą ne
bendradarbiavusios su bolševiz- 
I 
mo atstovais...

Taip užsigynusios po poros 
sakinių jau prisipažįsta, kad 
bendradarbiavusios su “bolše
vizmo pasekėjais ir garbinto
jais”, su “Kremliaus žvalgy
bos”. agentais, su “raketieriais” 
... Jos spalio 7 rašo:

"Amerikos lietuviai komu
nistai, su kuriais "Naujienos" 
tam tikrą laiką bendradarbia
vo, priversdamos juos pasisaky 
ti už atsteigimą demokratinės 
santvarkos Lietuvoje, pagrįstos 
1922 metu konstitucija, buvo 
bolševizmo pasekėjai ir garbin
tojai" ...

Apie tą bendradarbiavimą to
kias pat mintis buvo Naujienos 
paskelbusios ir rugsėjo 3. O 
rugpjūčio 9 aiškino, kas buvo 
kai kurie iš tų lietuviškų komu
nistų:

"Bimba su savo kamarotais"
iš “Laisvės”
"Kremliaus žvalgybai dirbo 

per metu metus".

'ryšius su sovietų saugumu Aus
tralijoje. Bet nesulaukė. Siun- 
tė jam laiskuS- Nenuvų jojuo 
atsakymu. 'Lei jir Pe.iuVui ue- 
pasLeke su juo ryšio suiatgau, 
nes-paaiškėjo, kau Pacekas a.- 
vykęs į Austrabją ’pu 
prisistatė Ausaahjus oau’j- 
mui...

Agentų ieškojo ir ki.okid bū
du... 1*52 lapkričio vieuą 
dieną Petrovas atvyko pas tie 
ną, moterėlę, kmi uuvu kuasi 
iš Sibiro, 1912 su vyru a.vyku
si į Australiją bet dabar si.go 
suparaližiuota, o vyras jau bu
vo miręs. Ji. pasakė norui.i sa
vo sūnui užrašyti palikimą. 0 
tas sūnus turįs gyventi Sibile. 
Ochmolinske. Moterėlė teiravos 
si, ar jos sūnus gaus jos pali-

New Yorke vienas viešbučių laive, kuri užsisakė sau fazaną, 
savininkas H. B. Cantor, kurio paskui nuo jo atsisakė, ieško- 
rankose yra eilė įmonių ir ki-' 
tuose miestuose, sugalvojęs 
atpiginti kelionę per Atlantą— 
atpiginti laivus taip, kaip kita
dos Fordas atpigino automobi
lius.

Jis galvoja pastatydinti dn 
laivu — didelius bent 20,000 
tonų didesnius už patį didžiau
sią pasaulyje laivą 
Elisabeth”, 
topas.

Milžinas 
tonų gali 
sės.

. Kitas uždavinys buvo pri
žiūrėti ištikimybę visų, kurie 
tik tūri Australijoje sovietinius 
pasus, o tokių ten buvo apie 
200. Turėjo taip pat paraginti 
juos repatrijuoti į Rusiją.

PETROVAS 
REPATRI JUODINO ?

Melbourne buvo “Australijos 
Sovietų Sąjungos namai”, Syd- 
ney veikė “rusų socialinis klu
bas”. Juose apsilankė Petrovas, 
susipažindamas su žmonėm ir 
pėr čia skleisdamas sovietinę 
literatūrą. O lankytis buvo kaip 
tik gera proga. J952 Sovietai

kiną. Rodė jr sūnaus fotogra
fiją. Petrovas paklausė, ar^ ji 
tini anūkų, « ai juos -paamų,, 

•jei pamatymų ... Anūkai..jau 
ziuujo apie tą senutę iš Petro
vo pirma „i
teirautis apie a:iūic- . ...a_i?a 

buvo, sumaniusi
A.’siraiij? jos anūkus, kurio 
tL? nrisišenguami galt.ė vary
ti šnipine ‘‘□o darbą.

Tjkis yra v.z<iavi;. ;<u- 
i.. išleidžiami iš Sovietų Są
jungos ...

buvo čekas. Karo metu jis 
vo vokiečių kariuomenėje, 
iš kariuomenės pabėgo pas 
vietus. Sovietai paruošė jį 
nuleido parašiutu su radijo 
siųstuvu Čekoslovakijoje užnu
garyje. Jis pasirodė labai ge
ras agentas ir pogrindžio orga
nizatorius. Po karo jis buvo 
viešbučio vedėjas. Jis norėjo 
emigruoti į Australiją, kur bu
vo jo žmona ir giminės. Jo bu
vęs saugumo viršininkas -rusas 
Medvedevas

sutiko jį išleisti tik ta sąly
ga, jei bus ir. toliau Australijo
je sovietų agentas.

Jis sutiko. Išvažiavo, ir Mas
kva laukė pranešimo apie jo

IEŠKOJO AGENTU

Praėjo metai Petrovui Aus
tralijoje. 1952 vasario mėn. 
slaptosios tarnybos MVD virši
ninkas Pachomov, kuris buvo 
prisidengęs kaip Tasso atstovas 
turėjo dingti. Jis pastebėjo 
Melbourne esąs sekamas. Tas 
pareigas prie ligšiolinių dar 
turėjo prisiimti Petrovas. Per
ėmė ir ryšius su slaptais agen
tais.

Tarp jų buvo ryšiai su vienu 
australu žurnalistu, kuris duo
davo daug žinių apie kitus žur
nalistus. Tose žiniose buvo as
meninės charakteristikos —kas 

kitokių 
slaptų 
darbu.

nos, bet nedidesnės kaip vidu
tiniškam New Yorko restorane. 
Už valgį jau turės užsimokėti 

mo reikalą, suprastinti patar- patys keleiviai.
navimo reikalą — tokiu keliu valgyti restorane, gali trauktis 
galima supiginti keliones. sau iš čemodano.

Pagal planą tokis Bė valgio
laivas galės sutalpinti 9000 kabina vienam asmeniui tu- 

keleivių,
laivo įgulos bus 1200—1500 

žmonių. Kabinos truputį dides
nės kaip Pullmano miegamuo
siuose vagonuose. Laivas pa
statyti kaštuos 120—140 mil. 
dol. laive bus padaryta pakan
kamai patalpų bendrąja nau
dojimuisi — maudyklės, skai
tyklos. kinas.' 
daugiau vietos 
binom. kuriose 
po 4 keleivius.

Kai ko tuose 
tus. Nenumatytos 
valgomosios salės, 
bus trejopi restoranai 
nės. Juose bus skirtingos kai

DRAUGIJA ATLIEKA ŠIUOS PATARNAVIMUS:
1. Priima taupymus (indelius)
2. Duoda pirmij morgičių paskolas namams įsigyti
3. Keičia čekius
4. Priima gazo bei elektros bilas (sąskaitas) • ♦
Už indelius moka dividendą 2,5% metams. Dividendas išmokamas 

dukart per metus.
Draugijos rastinė nuosavuose namuose:

24 Davis Kearny, N. J.
Telefonas: KE 2-7260 ' ' '

ri kaštuoti mažiausia 50 dol.
Bet.juo toliau nuo mašinų, 

vadinas, juo mažiau triukšmo, 
tuo kainos brangesnės — bran
giausia 125 dol. •

Laivai bus varomi dar ne 
atomais. Jie perdaug pabrang
tų. Greitis 34 mazgai per va
landą. Laivo ilgis 375 metrai. 
Laivas galės laikytis ant dvie
jų bangų.

Kada tai bus pastatyta, ne
skelbia. Bet derybos einančios 
su vyriausybe dėl finansavimo. 
Vyriausybė galinti būti suinte
resuota. nes karo atveju leng
va būsią perdirbti laivus į lėk
tuvnešius.

vo atšauktos visos' bausmės. < Ii joj jis' turėjęs gerą darną, tu- 
Buvo paskirta ‘ repaįi'iaciiiėz įėjęs draugų ir jau įsimylėjęs 
komisija” — du pareigūnai/ australe mergaitę. Bet ji nete- 
Gordejev ir Pavlov, išftikrųjų/ kėjusi už jo. Jis norįs bėgti 
karinio saugumo /pulkininkai, iš Australijos a.gal į Rusiją.

Noris pamatyti tėvus. Jis esąs 
“progresyvus” ir sovietiškas 
žmogus if prisiūnsiąs vąsas pa
sekmes .. .Jeliničevas buvo nu
gabentas į Londoną, o iš ten 
lėktuvu į Maskvą...

“Ką aš žinojau, to griežtai 
negalėjau sakyti Jaliničevui. — 
pasakojo Petrovas^ — Būtent, 
kad už dezertyravimą Sovie
tuose skirta ne mažiau kaip 
10 metų priverčiamųjų darbų 
stovyklos”.



DAKB1N1NKAS

NORWOOD, MASS.

VIENUOLYNO NAMAL

Rašo: LINUSIŠ LIETUVOS

AR TAI DEDASI VAKARUOSE?

Baisusis kerštas
Kūdikis, miegojęs ant Kate

riuos rankų, suspiegė ir nubu
do; moteris ir spygtelėjo; yrė- 
jams kepurės nusirito į Dniep
rą; patsai kazokas net sudre-

VrfNUOLYNO PAAVENTENIMAS. SvenUn* Norwoodo iv. Jurgio parapi
jų klfbona* kun. F. Norbutas. 4*m asistuoja Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyno Broektone kapelionas kun. J. Svagždys ir kiti lietuviai kunigai.

“Mielieji svečiai” buvo vežiojami Bostono aplinkinėmis gat
vėmis, kad nesusidurtų su demonstrantais, ir gausaus policijos 
būrio saugomi viešbutyje. Dar gražiau, kad namų savininkų at
stovai, kurie kvietėsi “svečius”, patys draskė nuo sienų plaka
tus. Kam to vargo ir to “uolumo”? Vienas darbininkas Braintree 
buvo išmintingesnis, kai jis pavarė bolševiką, norėjusį jį darbe 
nufotografuoti. Jis atsakė: “Jūsų krašte man nebūtų leista to 
padaryi, tai nedarysi tamsta ir čia”. , Sumizgęs ' jis turėjo pasi
traukti į šalį. Tai buvo darbininkas susipratęs, kuris anuos pla
katus lipdė, o “svečius” lydėjusieji amerikiečiai statybinin
kai juos draskė. Pabandytų jie tą patį padaryti Sovietų Rusijoje...

Pono Danylos sodyba buvo 
tar dviejų kalnų, siauroje at
kalnėje, nulužusioj į Dnieprą 
Neaukšti jos rūmai; - troba pa
žiūrėti kaip ir paprastų kazo
kų, viena joj tiktai seklyčia, 
bet yra ten vietos pasidėti jam 
ir jo pačiai, ir senai tarnaitei, 
ir dešimčiai rinktinių žaliūkų. 
Pasieniais į viršų eina ąžuoli
nės lentynos. Apsčiai ant.jų 
prikrauta dubenių, puodukų. 
Yra ten tarp jų ir taurių sida
brinių, ir taurelių auksu apda
rytų, sudovanotų ir karuose 
prisigrobstytų. žemiau kabo 
šautuvai, kardai, trimitai, ie
tys; geruoju ar negeruoju susi
rinko jie čia iš turkų, totorių, 
lenkų; nemažai užtat ir apran- 
tytų. Į juos veizėdamas, ponas 
Danyla tartum iš rankų mena 
savo galėtynes. Pasieniais stovi 
ąžuoliniai, dailiai nutašyti suo
lai; šalia suolo, priešais židinį, 
kaba ant virvių, žiedais- suvytų, 
prie lubų pritvirtintas lopšys. 
Visoj seklyčioj asla lygiai iš
plūkta ir moliu nuglaistyta. 
Ant suolų guli ponas Danyla su 
pačia, ant krosnės senė tarnai
tė; po lopšį kapstos ir supas 
mažiulis; asloje padrikai nakvo
ja kazokai Bet kuokui geriau

tiek. Juodu daug ir nuoširdžiai 
yra dirbę šioj parapijoj, ypač 
kun. P. šakalys, dėjęs daug 
pastangų, kad tik ko greičiau 
būtų vienuolynas įkurtas. Be 
to,' dalyvavo kun. A. Kneižys iš 
Bostono ir kun. M. Vembrė iš 
Stoughtono. Banketas davė 2.- 
100 doL pelno .

Vienuolyno pastatymas su vi
daus ir koplyčios įrengimu 
kaštavo 33,000 doL žmonės 
buvo labai dosnūs ir gausiai, 
aukojo, todėl paskolos tereikė
jo užtraukti tk 5000 dol., ku
rią tikisi greit išmokėti. Staty
bos darbus pigiai r sąžiningai 
atliko Antanas MalašinČkas, ku
riam klebonas ir parapiečiai 
yra nuoširdžiai dėkingi.

Mes tuojau plauksim 
pro kryžius — tai kapinės! Čia 
tręšta jo nešvankūs protėviai. 
Sako, jie visi būdavę pasiryžę 
parsiduoti velniui už skatiką 
su visa siela ir su visu nudry
žusiu žiponu. Jei pas jį yra 
aukso, tai gaišti dabar nėra ko: 
ne visada kare gali nutverti...

— Žinojau, ką tu sakysi: nie
ko man gera nežada tos grum- kryžiai, krūvoj susigūžę. Nei 
tynės su juo. Bet tu! Kaip sun- putinai tarp jų neaugo, nei žel- 
kiai dūsuoji, kaip akys tavo 
uždribusios!

— Tylėk, boba! — įširdęs 
tarė Danyla: — kas su jumis 
sumizga, pats boba virsta. 
Berniuk, duok man ugnies į 
pypkę!

Tada nusigręžė į vieną yrėją, 
kuris, iškrapštęs iš savo pypkės rodos, iš anos pusės- 
žarįjų, ėmė krėsti jas į pono , kartu abu berniukai, rodydami 

pirštu į kapinių pusę.

mens nežaliuoja, tiktai mėnulis 
iš dangaus jiems spindulį pa
siunčia.

— Ar girdit, berniukai, šau
kiant? Tai mūsų pagalbos kaž
kas prašos! — tarė Danyla, 
kreipdamasis į yrėjus.

— Mes girdim šaukiant, ir, 
tarė

Skaitėme Darbininke prane
šimą apie 'tarptautinį istorikų 
kongresą Romoje. Pranešime 
radom ir tokių dalykų:

1. Kai lentoje buvo Įrašytas 
dr. J.' Deveikės - Navakšenes 
vardas ir “Lituania”, pašoko 
rusas S. D. Rybakovas ir savo 
ranka “Lituania” išbraukė. De- 
veikei nebuvo duotas žodis.

2. Sovietų delegacija iš kny
gų parodos jai nepageidauja
mas knygas išvogdino. Kai tai 
paaiškėjo, Sovietų delegacijos 
pirmininkė Pankratova parei
kalavo, kad jos būtų pašalintos 
ir jos dingo.

3. Kai paskaitą skaitė prof. 
Z. Ivinskis, pirmininkas leido 
dviem komunistam jį kritikuo
ti, bet neleido prelegentui at
sakyti.

Tie faktai rodo, kad istorikų 
kongrese italų prof.. Ferrabino 
užsiminta mokslo laisvė, nevie
nodai buvo taikoma kongreso

SUBSCRIPTION KATES
Domestic yearly-----------------$6.00
Hrooklyn, N. Y. --------------- $6.50
Hari year_________________ $3.56
Foreign_____________    $650

darbe, bet ir lietuvybės, šalpos 
bei kultūrinėj srity. Parapijoj 
veikia 15 įvairių katalikiškų 
organizacijų, kurios sujungia 
tiek jaunimą, tiek senimą, tiek 
čia gimusius, tiek paskutinius 
ateivius. Džiugu pastebėti, kad 
mūsų kolonijoj visi vieningai 
ir darniai sugyvena bei dirba, 
sutaria su dvasios vadais ir iš

Eeentercd as second class matter at Brooklyn. N- May 25, 1951, under 
the Act of March 3, 1879, originaUy entered as second^class matter 

at Boston, Mass, September 12, 1915.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams - ----------- $6.0G
Brooklyn, N. Y- ----------------- $650
Pusei metu-------------------  $3.50
Užsienyje ------------------- . $650

imperialistinėse koš Balso “melą” atitaiso.
Šachmatininkai

Lietuvos šachmatininkų ko
mandos sudėtis prasidėjusiose 
Sovietų pirmenybėse yra tokia: 
Cholmov, Vistanecki, Višor- 
mirski, Baršauskas, Ostrauskas, 
Čukajev, Lichtenfeldienė, Cu- 
kajeva.

džiasi, kad 
valstybėse radijas tebenaudoja
mas naujo karo kurstymui, be
gėdiškam taikos ir demokrati
jos stovyklų šmeižimui”. Ta
čiau “darbo žmonės” išmokę 
pažinti Amerikos Balso “melą 
ir šmeižtą”. Esą Maskvos ra
dijas visom kalbom tą Ameri-

ŽVILGSNIS ATGAL
Pažvelgus bent 40 metų at

gal, sužinome, kad Norwoodo 
lietuviai katalikai jau 1915 m. 
pasistatė bažnyčią ir, nors dar 
vidus nebuvo įrengtas, tų pa
čių metų gruodžio 19 pradėjo 
joje laikyti pamaldas. Reikalas 
buvo daugiau negu skubus, nes 
artinosi Kalėdos, ir lietuviai 
būtinai norėjo savoje bažnyčio
je pagarbinti lietuviškomis 
giesmėmis užgimstantį pasau
lio Atpirkėją. Tada dar reikėjo 
baigti bažnyčios vidaus įrengi-

Kazokų garbei, 
Priešininkų baimei!
— Klausykis, Katerina! — 

kreipėsi į žmoną. — Man ro
dos, kad tavo tėvas nenori su 
mumis geruoju gyventi. Atva
žiavo surūgęs, susiraukęs, lyg 
ir ko piktas..... Na, jei nepa
tinka, tai ko tada važiuoti? Ne
norėjo išgerti už kazokų lais
vę! Mažulio ant rankų nenorė
jo pasupti! Pirma, būdavo, no
rėjau pasidalyti su juo visa, 
kas tik širdį slegia, bet neišei
na kažkas, kalba užlūžta ir tiek. 
Ne, jo ne kazokiška širdis! Ka
zokiškos širdys, tai jei jau kar
tą susitinka kur nors, tai vos 
iš krūtinės neiššoksta viena ki
tai priešais! O ką, mano mieli 
berniokai, ar greit krantas? 
Na, kepures aš jums naujas 
parūpinsiu! Tau, Stecki, duo
siu aksomu ir auksu išklotą. Aš 
ją su galva nuėmiau totoriui; 
•visas jo geras atiteko man, tik 
pliką sielą paleidau į valią. 
Na, meskit saitus! šit, Ivanai, 
mes jau ir parvažiavom, o tu 
vis dar tebeverki! Imkis jį, 
Katerina!

Visi išlipo. Iš už kalno pasi
rodė šiaudinė pašiūrė: tai pono 
Danylos rūmas, iš senelių pa
veldėtas. Už jų dar vienas kal-

_______ ,___ nas, o toliau jau tyrai, o toliau _
Užauk didutis, užauk sveiku- jau nors ir Šimtą vantų eik, , miegoti lygiuos laukuos, po 

tia Msutikai nė vieno kasoto. laisvu dangum Jam nė patalų.

Kiek lietuviu prakoši 
Maskvoje

“Tiesa”, minėdama Maskvos 
universiteto jubilėjų, pasakoja, 
kad 28 Vilniaus universiteto 
asistentai specializavosi Maskvo- 
je; ten apgynė disertacijas 
Bučkus, Laučka, Bunkus ir kt. 
Dabar ten mokosi 22. Per pas
taruosius 5 metus į ten buvo 
pasiųsta 80 abiturientų.

Tebesi skundžia 
Amerikos Balsu

Vilniaus “Tiesoje” A. Vaiče
kauskas, radijo informacijos 
viršininko pavaduotojas, skun-

2 zokas, ačiū Dievui, nei velnių
Manau, pas jį aukso* ir kito- nei kunigų nebijo. Daug būtų 

kio labo nebadas. Va, kur gy- gero, jei imtumėm bobų klau- 
vena tas velnias! Jeigu pas jį syti. Ar ne taip, vyrai? Mūsų 
aukso... Mes tuojau plauksim žmona — pypkė ir aštrusai 

kardas! x 
Katerina nutylėjo, įverpusi 

akis į mėlyną vandenį, o vėjas 
šiurpė vandenį ribuliais, ir vi
sas Dniepras sidabravo, kaip 
vilko kailis nakčia.

Valtis pasisuko ir ėmė plauk
ti pagal miškuotą krantą. Kran
te švystelėjo kapinės: seni seni nis, dar aršesnis už pirmąjį: 

visas apžėlęs; barzda ligi kelių, 
ir dar ilgesni kauliniai nagai 
f>ar klaikiau suriko “trošku 
man!” — ir nugarmėjo po že
mėm. Susvyravo trečias kry
žius, pakilo trečias numirėlis. 
Atrodė, kad čia vieni tik kau
lai aukštai aukštai iškilę. Barz
da lig pat kulnų, pirštai ilgais 
nagais įsirėžę į žemę. Baisin
gai tystelėjo jis rankomis į 
aukštą, tarytum mėnulio siek- 

pypkę. pirštu į kapinių pusę. damas, ir taip užkaukė, kad
__ Grąžina nfnę raganium * Bet viskas nutilo. Valtis vėl rodos kas jam tuos geltonus

— tęsė ponas Danyla! —- Ka- perituko ir ėmė lenkti IMki- kaulus pjauna... .

to išvada — vienybėje galybė.
Paskutinis didesnis parapi

jos rūpestis yra įkurti savo mo
kyklą. Prie to einama ir jau 
rimtai imama kalbėti. Dieve 
duok, kad tai greičiau įvyktų. 
Sava mokykla dar glaudžiau 
sujungs, mūsų pačią jauniausią 
kartą su lietuvišku židiniu.

Žvalgas

Viskas staiga pranyko, kaip 
nebūtas. Tačiau ilgai dar ber
niukai nesigriebė irklų. Rūpes
tingai pažiūrėjo Burulbašas į 
jaunąją žmoną, kuri persigan
dusi supo ant rankų vaikutį, 
spaudė jį prie širdies ir bučia
vo į kaktą.

— Nebūkštauk, Katerina! 
Veizėk: nieko nėr! — kalbėjo 
jis, rodydamas į šalis. — Tai 
raganius nori įbauginti žmones, 
kad niekas neprisiveržtų prie 
jo nešvaraus lizdo. Tik bobas 
vienas jis taip išgąsdins! Duok 
šen į rankas man sūnų!

Su tais žodžiais ponas Dany
la pakėlė savo sūnų aukštyn ir 
prisikišo prie burnos:

— Ką, Ivanai, tu nesibijai 
raganių? — Ne, sakyk, tėte, 
aš kazokas! — Pakaks gi, liau
kis verkti! Parvažiuosim namo! 
Parvažiuosim namo, mamutė 
duos košytės, paguldys tave į 
lopšelį miegelio, paliūliuos:

Liuli, liuli liuli, 
Sūnaitėli, liuli!

nei paklodžių nereikia. Jis po 
galva pasikloja sau šviežio šie- 
no ir tyso sau žolėje. Jam - 
smagu, vidunaktį pabudus, 
žvelgti į aukštą, žvaigždėm nu- / 
sėtą dangų ir purtytis nuo nak- i 
tinės vėsos, gaivinančios kazo- į. . J 
kiškas kaulus. Rąžydamasis ir 
murmėdamas per miegus, jis 
užsirūko pypkę ir kiečiau susi
vynioja į šiltus kailinius. _ Ha

Neanksti pakirdo Burulba- 
šas po vakarykščio baliaus, o . 
pakirdęs sėdo kertėj ant suolo 
ir ėmė galąsti naują, tik ką iš
simainytą turkišką kardą.; o f 
ponia Katerina ėmė auksu siu
vinėti šilkinę rankeną.

Staiga įeina Katerinos tėvas, 
perpykęs, susiraukęs su užmau- ' 
rio pypke dantyse, prikimba 
prie dukters ir ima ją aštriai h 
kamantinėti: dėl kurių priešas- 
čių taip vėliai vakar grįžusi na- 
mo.

— Apie tuos dalykus, uošvi, 
ne ją, o mane klausk! Ne žmo- . | 
na, o vyras atsako. Pas mus jau į’ g 
taip įprasta, nepyk! — tarė 
Danyla, nemesdamas savojo '3 
darbo: — Gal kur kituose, oe- 
tikėlių kraštuose, ir būna Iti- , 
taip, aš nežinau. 4

Paraudonijo šaižus uošvio 21 
veidas, ir akys laukine liepsna 22$ 
blykstelėjo. <

Rugsėjo 6 maršalo Žukovo 
įsakymu, buvo paskelbtas ir 
išreklamuotas 640,000 paleidi” 
mas iš kariuomenės. Bet tuo 
pačiu laiku ir Sovietų Sąjungo
je ir Lietuvoje karinės prievo
lės buvo pašaukti naujokai, gi
mę 1936. Kad jie pakeis tuos 
paleistuosius, apie tai buvo ty
lima.

Dviratininkai aplink Lietuvą
Rugsėjo pradžioje aplink 

Lietuvą buvo dviratininkų tur
nyras. Per 11 dienų apvažiuo
ta 1,363 kl. Buvo pravažiuotas 
tokis maršrutas: Vilnius - Aly- 
t u s - Vilkaviškis - Tauragė - 
Palanga - Šiauliai - Biržai - Za
rasai 7 Kaunas' - Vilniūš. Stip
riausi dviratininkai pasirodė 
broliai Paršaičiai, Jucevičius, 
Vencius, Jarmalavičius.

mus, o paskolos jau buvo 18,- 
000 dol Tais laikais tai buvo 
didelė suma, o žmonės mažai 
teuždirbdavo ir prie geriausių' 
norų negalėdavo daug aukoti. 
Tačiau džiaugsmo pilnomis šir
dimis darė viską, kad sava baž
nyčia būtų.

Parapija kaskart augo ir di
dėjo. 1926 m. buvo pastatyta 
klebonija be jokių skolų, 11,- 
000 dol vertės. Dabartiniu 
metu bažnyčia gražiai išpuošta, 
parapija jokių skolų neturi, jau 
pašventintas seselėm vienuoly
nas, kuriame gyvena ir darbuo
jasi 3 N. Jėzaus vienuolijos se
serys: viršininkė sesuo Tomas 
Akvinietė, sesuo Perpetua ir 
sesuo Marija Kazimiera. Jos 
moko parapijos vaikučius tikė
jimo dalykų ir lietuvių kalbos.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ja per savo gyvenimą nuveikė 
labai daug ne tik Bažnyčios

Amerikoje lankosi dar viena Sovietų delegacija iš 11 žmo
nių, kuriuos pasikvietė amerikiečių namų statytojų sąjunga. Pa
sikvietė parodyti, kaip Amerikoje namai statomi ir įrengiami, 
kaip žmonės patogiai juose gyvena ir jaukiai jaučiasi Pasikvie
tė, galimas daiktas, tam, kad bolševikus įtikintų, jog Amerikoje 
yra didesnis progresas ir žmonės laimingiau ir laisviau gyvena 
negu tokioje Sovietų Sąjungoje. Sovietų delegacijai buvo pasta
tytas net klausimas, ar ten pas juos daug kas turi televizijos 
aparątus. Atsakyta: Turi visi kas tik išgali”. Bet kas išgali ir 
kiek tokių yra, nepasakė. Nepasakys ir grįžę, kaip žmonės Ame
rikoje gerai, gyvena ir kaip namus statosi Greičiausia dar pasi
juoks, kad Amerikoje namų įrengimam naudojama per brangi 
medžiaga. “Sovietuose to paties pasiekiama su paprastesne me
džiaga” ... taip jau dabar kalbėjo. Kad tokie namai greitai su
griūva, kaip 1941 metais statyti Kaune, neužsiminė. Kam tada 
reikėjo,kviestis į svečius priešą, kurio jokie argumentai įtikin
ti negali, kad geriau Amerikoje, o ne Sovietų Sąjungoje?

Visus tuos “svečius” daug geriau supranta iš jų nagų iš
trukusieji Kai Bostone paaiškėjo, kad čia iš Washingtono atsi
randa Sovietų delegacija, latviai, lietuviai ir estai atvyko į aero
dromą su plakatais. Policija stengėsi prie “svečių” neprileisti, 
bet kas ir nebuvo aerodrome, galėjo laikraščiuose pasiskaityti 
teisingą vieno plakato įspėjimą: “Rusai dabar apžiūri mūsų na
mus, o rytoj jie žudys mūsų žmones”. Kitame buvo įrašyta: “Jei 
šis kraštas bus kada sugriautas, tai jis grius iš vidaus, o ne iš 
lauko”. Vadinasi kvieskitės daugiau tokių “delegacijų”, kad 
jos čia šmižinėtų, šypsotųsi silpnintų žmonių atsparumą. Tei
singas buvo ir paklausimas bolševikam: “Ar bostoniečiai galėtų 
apžiūrėti jūsų vergų stovyklas? Keliaukite namo, ruskiai; čia 
jūs nepageidaujami!” Tikrai nėra pageidaujama vaišinti tuos, 
kurie daugiau stato kalėjimų ir vergų stovyklų negu gyvenamų
jų namų, kurie žmonių krauju plėšia dirvonus, laisto stene.-:. 
kerta lediniame klimate miškus ir statydina Sibire ginklavimo 
fabrikus.

šusį krantą. Staiga yrėjai nu
leido irklus ir nuščiuvo, akis 
įbedę. Pristojo ir ponas Da
nyla. Baime ir šalčiu pastingu 
kazoko gyslos.

Kryžius ant kapo susvyravo, 
ir tykiai tykiai iš to kapo paki
lo sudžiūvęs numirėlis. Barzda 
ligi juostos, ant piritų nagai 
ilgi ilgi už pačius pirštus il
gesni Tykiai pakėlė rankas į 
virių. Veidas jam visas sudre
bėjo ir susikraipė. Baisią, ma
tyt, kančią kentėjo jisai.

— Trošku man! Trošku! — 
suvaitojo baisiu, nežmonišku 
balsu. Balsas jo kaip peilis 
skrodė širdį ir numfrėlis stai
ga numarmėjo po žemėm. Su
svyravo kitas kryžius, ir vėl 
iškilo numirėlis — dar baises-

šv. Jurgio Beturiu parapijoj 
seserų vienuolyno pašventini
mas įvyko rugsėjo 25. Kleb. 
kun. F, E. Nonratas 9 vai at
našavo šv. Mišias, pamokslą pa
sakė kun. J. Svagždys iš Brock- 
tono. Vienuolyno šventinimo 
apeigos prasidėjo 4 v. pjp, Buvo 
pasižadėjęs. dalyvauti J. E. 
vysk. Jeremiah F. Minihan, bet 
jam nespėjus grįžti iš Riropos, 
šventinimo apeigom vadovavo 
pats kleb. kun. F. E. Narbu
tas, dalyvaujant vikarui kun. 
J. Svirskul kun. J. švagždžiul 
kun. A. Janiūnui kun. A. Knęi- 
žhu, kun. M. Vembrei bei dau
geliui žmonių.

Vienuolyno fondui padidinti 
5 vai prasidėjo banketas, į 
kurį atsilankė per 300 dalyvių. 
Gardžius valgius patiekė soda- 
lietės moterys ir merginos. 

Apžiūri namus, kad paskui sugriautų 1

Svirskas. Alfonsas Kontrimas 
solo padainavo 2 angliškas ir 2, 
Lietuviškas dainas ir ypač gra
žiai solo pasirodė jaunas vai
kutis Petras Antanaitis. Solis
tam akompanavo vargoninkas 
Vaclovas Kamantauskas.

Kalbas pasakė kun. J. Švag- 
ždys, kun. kleb. F. E. Norbutas. 
Bankete dalyvavo buvusieji vi
karai* kun. A. Janiūnas iš Law- 
rence, kun. P. šakalys iš Na-

dalyviams mokslininkam. Buvo 
pripažintos privilegijos bolše
vikų mokslininkam, užuot juos 
diskvalifikavęs vagiliavimo pre
tekstu, o bolševikų nemėgsta- 

. jniem mokslininkam buvo pa- 
neigta elementariausia teisė — 
prelegentui atsakyti į "jam da
romus priekaištus.

Toks kongreso pirmininko 
elgesys yra žemiau Vakaruose 
priimtų etinių santykiavimo 
normų ir mokslinio kclegišku- 
mo.

Apie tuos gėdingus diskri
minacijos veiksmus buvo sten
giamasi spaudoje italų nutylėti 
Bet jie yra verti didelio šauks
mo ir protesto, kad tai gali dė
tis Vakarų pasaulyje.

Tenka patirti, kad lietuvių 
kai kurios mokslinės įstaigos 
bei organizacijos, pasipiktinu
sios tokia įžūlia diskriminaci- - 
ja, jau siunčia protestus Itali
jos valdžiai.

'I



ATVIROS
MARIOS

136 puslapai Kaina $2.00

Leonardo Andriekaus 

eilių rinkini

Užsisakykite šiuo 
adresu:

Įsigykite visų palankiai 
sutiktą

į pirmą rūšį. Plačiai pradėta 
kalbėti, kad tokio ir kitokio ag
ronomo bekonas priimamas ir 
jiem duodamos premijos, nes 
pas juos atvykstą ponai vaišin
tis. Buvo kalbama konkrečiais

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kfiocycles Boston l.\ Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1.00 vai. pietų metu

Ansamblio koncertui rengti t e t ir organizacijos. Skelbimų Kad lapkričio 12 d. Jori
kviečia ir ragina bostoniečius ir .rėmėjų rinkimų rūpinasi būtų viena gražiausių mūsų pavyzdžiais: • kaip ūkininkas
ir artimų apylinkių lietuvius vicepirm. L. šveinis ir jo tai- kultūrinių švenčių. St. S.

DARBINIO A’S 
680 Bushwiek Avė., 
Brookiyn 2L N. Y.

VEDAI AS — P. VIŠČINIS
Brodrtou 4, Mana,

darbininkam 1955 m. spalis 14 <L no. 74

Suvalkiečių sukilimas

RAUKŠLĖS IR ŽILI PLAUKAI
Delegacija buvo suareštuota.

ateitininkų, vos neseniai dar

Siuntė ūkininkai delegacijas(Nukelta į 5 psl.)

tikrino, kad vyriausybė tikrai 
jų išklausysianti. Tokią delega
ciją išrinkę ..ūkininkai ramiai

bui turėtų būti pati vienin
giausia, nes ją jungia ir Dievas 
ū Tėvynė!

Po sveikinimų ir kalbų su
šliurkime ouvo išsitaria jaunų
jų ateitininkų organizavimo ir 
sendraugių statutu reikalais.

atlikti savo pareigas ir tuo bū- 
ddu tapti, tikrais apaštalais.

AUKOS IR DARBO

valdžios atstovai. Jie išklausė 
ūkininkų reikalavimų, nurami
no juos, kad valdžia atsižvelg
sianti. Patarė ūkininkam išrink-

damas ateitininkus sąžiningai prof. J. Meškauskas, S. La-

i lūpas. O tas žodis kėlė di
džiausia pasipiktinimą tautinin
kų "režimu. kuris praliejo ūki
ninku kraują. (b. d.k

jusią šviesiais žmenėmis, bran
džiais darbais i^ nenuilstančia 

ir kovoti.

VIENA ŠEIMA 
VIENA MINTIS

Iškilmingą ir centrinį posė
dį, kuris vyko šeštadienį, spa-

niauskas, Studentų At-kų C 
Valdyba, moksleivių ateitininki 
Chicagos rajonas, ir kt. Prel 
Pr. Juras, turėjęs tuojau iš 
skristi, su savo sveikinimo žo
džiu paliko ir 20 doL auką.

Iškilmingam posėdžiui pir: 
nuninkavo B. Žukauskas, še 
kretoriavo E. Skrupskelyiė. Po 
sėdįs buvo gausus ir praėji 
jaukioje nuotaikoje.

bas. Valdyba visu uolumu dir
ba ir tikisi, kad ypačiai Bos
tono lietuvių visuomenė • jos 
pastangas parems ir čiurlionie- 
čių koncertas turės pelnytą 
pasisekimą.

Čiurlionio ansamblio atvyki
mas iš* Clevelando į Bostoną 
surištas su stambiomis išlaido
mis. Neužtenki, kad koncerto 
salė bus pilna klausytojų, to
dėl Bostono ir apylinkių lietu
viai kviečiami būti Čiurlionio 
ansamblio koncertui rengti gar
bės rėmėjais ir rėmėjais, pre
kybininkai prašomi duoti savo 
biznio skelbimų bei garsinimų. 
Garbės rėmėjais ir rėmėjais ga
li būti ne tik atskiri dsmenys.

tikti. Sudarytas garbės komite
tas, kurio pirmininku teikiasi 
būti J. E. arkivysk. R. J. Cu- 
shing, o nariais — gubernato
rius Hon. C. A. Herter, Bosto
no majoras Hon. J. B. Hynes, 
prel. Pr. Juras, prel. K. Vasys, 
kun. Pr. Virmauskis, kūn. Pr. 
Juškaitis, garbės konsulas adv. 
A. O. Shallna, dr. P. P. Juk
inau, adv. Ch. J. Kalinauskas, 
adv. J. J. Grigalus, adv. A. J. 
Young, komp. J. Kačinskas, 
komp. J. Gaidelis, K. A. Na- 
maksy, P. Razvadauskas, J. J. 
Romanas, J. L. Kasmauskas, P. 
Vaičiūnas, V, Šimkus, O. Ivaš- 
kienė ir M. Michelsonienė. 
Garbės komitetas Čiurlionio

TAUTA IR BAŽNYČIA 
TARP GRIUVĖSIŲ

Bendrame iškilmingame po
sėdyje paskaitą skaitė Federa
cijos vadas S. Sužiedėlis. Pri 
minęs, kad ateitininkai kai; 
lietuviai yra įjungti į savo tau 
tos ir kaip katalikai — į Kata 
likų Bažnyčios likimą, toliai 
nurodė, kaip per 45 metui 
ateitininkai tą likimą išgyveni 
ir kaip kovojo su ateizmu, ku 
ris puolė ir tebepuola lietuvii 
tautą ir Katalikų Bažnyčią. Pa 
skaitoje priminė Gonzague dt 
Reynold pasakymą, kad “Baž- 
nyčia vis stori vidury griuvę 
siu”, kuriuos suverčia įnirtęs- 
prieš Dievą' žmogus, bet ji atsi
laiko, nes stovi ant Kristaus 
Uolos. Paskaitos pabaigoje pa
brėžė, kad kovoje už Kristaus 
mokslą gyvenime efektingiau
sią priemonė yra švytėjimas 
kitiem krikščionišku savo pa
vyzdžiu, Prelegentas savo žodį 
baigė viltimi, kurią išreiškė 
“Ateities Spinduliai” 1918 m., 
paskutiniame savo, nume-yje, 
leistame Petrapilyje, kad su
jauksime “nepriklausomos ir 
krikščionybės dėsniais sutvar
kytos Lietuvos”.

Vakare šv. Trejybės bažny
čioje buvo visiems suvažiavimo 
dalyviam dvasinio susikaupimo 
valandėlė.

Ją pravedė ir pamokslą pa
sakė T. L. Andriekus, O. F. M. 

, Jis ragino ateitininkus, ku
rie dabar yra materialistinės, 
griaunamosios dvasios liudinin
kai, šviesti, žibėti pasišventini- 
mu ir niekada nepristigti pa
siaukojimo dvasios.

i t g ;
- Keturiasdežmts penkeri me- kad ateitininkai yra ta išblaš- 

‘tai... Pradžia prie pat XX kytoji lietuvių tautos daus, 
amžiaus slenksčio, o keliąs ei- ' ...... ..................................

|||^? «na pei du pasaulinius karus 
ir digefius revoliucinius per- 
-versmus,k eina iki pat mūrų 
laikų. Per tą laiką viena idėja, 
atremta į šv. Povilo žodžius 
“visa atnaujinti Kristuje”, įsi- 
kūnijo ir išaugo į didžiulę

Bendrame studentų ir moks
leivių posėdyje pagrindini žo
dį tai ė kun. St. iia, kaioėjęs 
tema “Ateius suurenimno am
žiuje’- Jis pabrėžė, kad ateiti
ninkų organizacija f pasiete to
kio amžiaus, kaa žmogaus gy
venime jau reiškiasi visiškas 
subrendimas, baigiasi blašky
masis ir ieškojimas. Tai am- 
žius( kada iš platumų veržia
masi į gilumas. Ir ateitininkai 
šiuo metu siekia savo ideologi
nių gilumų visame gyvenimo 
plote. Ateityje jie turėtų dar

KUPINI IDĖJŲ IR 
NAUJŲ PLAinŲ

Studentų posėdžiui vadovavo 
A. Vedeckaš, studentų ateiti
ninkų atstovas Federacijos vai
dyboje. Posėdis buvo labai gy
vas, judrus, sutraukęs daugiau
sia dalyvių. Buvo iškiaūsyta 
pranešimų apie vadų kursus, 
kurie numatomi Padėkos dieną daugiau akcentuoti savo verži- 
Clevelande, studijų dienas Ka- mąsis gyvenimo gilumon, ug- 
fėdų metu, kandidatų progra- dyti savanorius vadus, kurie ne

bijotų jokios aukos ir. darbo, 
reikštųsi atktingu apaštalavi
mu, plačiau eitų su savo idėjo
mis į visuomenę.

jų ir jau nužilusių, vagotomis 
kaktomis, iš kurių raukšlių ga
lėtum suskaityti visus tuos 45 
metus.

kminkai, todėl tuo reikalu 
prašoma į jį kreiptis (tel. 
SO 8-3358). Rengiamasi iš
leisti čiurlioniečių koncertui 
prisiminti leidinį, kuriame bus 
atžymėti garbės rėmėjai, rė
mėjai ir patalpinti visi garsini- 
mai. Tegu būna ne tik pareiga, 
bet ir garbė Bostono lietu
viams tą BALFo rengiamą 
koncertą paremti būti ne tik 
mūsų kultūrinių pastangų da
lyviais, bet ta proga Įsijungti 
ir į šalpos darbą.

Čiurlionio ansamblis atvyks
ta į Bostoną savo gyvavimo ir 
muzikinės veiklos sukaktuvi
niais metais: šių metų pava
sarį sukako 15 metų, kai an
samblis įsikūrė Lietuvos sosti
nėj Vilniuje. Muz. Alf. Mikuls
kis, Čiurlionio meno vadovas, 
šiemet švenčia savo muzikinės
veiklos 25 m. sukaktį, tad 15 
metų jis yra skyręs Čiurlionio 
ansambliui. Jo vadovaujami 
chorai, nors ir neturėdami ga
limybių būti profesionalais, yra 
pasiekę aukšto meninio lygio, 
jo vadovaujamų čiurlioniečių 
žanras — lietuviškoji liaudies 
daina, lietuviški muzikos in
strumentai ir tautiniai šokiai. 
Per 15 inetų Ciurlioniečiai, ka
ro ir okupacijų blaškomi, yra 
atlikę didelį ir garbingą darbą 
savo tautai. Į JAV atvyko 1949 
m., o jau yra koncertavę Wa- 
shingtone, D. C., Chicagos ope
ros rūmuose, New Ybrke Car- 
negie Hali ir kt. 
ansamblio koncertais gėrisi ne ____ ___ ________
tik lietuviai, bet ir kitataučiai, ūkį, bekonas buvo priimataas 
Neabejotina, kad ir Bostone 
Čiurlionio ansamblio koncertas 
bus gražus ir meniškai vertin
gas. Stengiamasi viską daryti, 
kad lapkričio 12 d. Jordan Hali

Kitaip pažiūrėjo Kaunas į tą 
delegaciją.

džiais darbais ir 
jėga veržtis pirm

. Tam 45 metų išeitam keliui 
ir istorijoje atžymėtiems dar- 

Jbams prisiminti '
Hartforde spalių 8—9 buvo 

surengta JAV rytinių pakraš
čių ateitininkų šventė.

Čia ateitininkai buvo suva
žiavę stabtelti ir susimąstyti, 
apžvelgti bei įvertinti nueitą 
kelią ir tuo pačiu, lyg pra- 
skleidžiant ateities uždangą, 
pramatyti tolimesnę savo vieš
kelio kryptį.

Posėdį pradėjo At-kų Sen- 
zj draugių S-gos C. Valdybos pir

mininkas dr. VI. Viliamas, pra
nešęs, kad kiti valdybos nariai, 

Ę r gyvenantieji Chicagoje, siunčia 
nuoširdžius linkėjimus, bet to
limo kelio jie negalėjo įveikti. 
Toliau posėdžiui vadovavo A. 

’ Vasaitis ir V. Kuzmickienė, se- 
kretoriavo A. Petrauskas. Po
sėdyje dalyvavo ir kalbėjo 

ministeris Ed. Turauskas iš
Prancūzijos ir dr. P. Karvelis 
iš Vokietijos.

Dr. P. Karvelis kalbėjo apie 
besikeičiantį mūsų tėvynės 

. priešų charakterį, kuris dabar 
dengiamas “taikos skraiste” 
bet pro kurią kyšo tas pats 
nuožmumas ir antikrikščioniš' 
kas nusistatymas. Toje kovoje 

f ’ at-kų organizacija yra itin
fe-. svarbi, nes savo idėjomis ji

, siekia giliau, negu bet kuris 
fizinis ar politinis ginklas.

Min. Ed. Turauskas pasidali- 
f no su klausytojais neseniai iš 

Lietuvos gautomis žiniomis. 
Toliau savo kalboje jis pabrėžė,

bet ir prieš pati valdžios rėži- mą ir ūkininkų apgavimą grei- 
mą. tai visus pasiekė. Ūkininkai

vėl susirinko,, jau nusiteikę au
dringai. Policiją, kuri buvo at-

mos paruošimą ir kt.
Moksleivių posėdyje buvo iš

klausyta C. Valdybos atstovo 
A. Barzduko pranešimo apie 
atliktus ligi šiol darbus; rūpes
čius ir artėjančius naujos C. 
Valdybos rinkimus, kurie bus 
šių metų pabaigoje. Atskiras 
kuopas jis ragino palaikyti su 
C. Valdyba tampresnį ryšį ir nį 8, po pietų šv. Trejybės pa- 
rūpintis į ateitininkų eiles 
glausti daugiau jaunųjų narių. 
Posėdžiui pirmininkavo S. Lei- 
monas.

Moksleivių ir studentų posė
džius aplankė dr. P. Karvelis, 
prel. Pr. Juras, ateitininkų 
sendraugių dvasios vadas, kun. 
V. Dabušis, Federacijos gene
ralinis sekretorius. Prel. Pr. 
Juras linkėjo jauniesiem augti 
ir stiprėti Dievo meilės kelyje, 
kad subrendę pajėgtų užimti 
didžiųjų žmonių vietas. Kun. 
V. Dabušis priminė reikalą ati
džiai skaityti ir platinti “Atei
tį”, nepasiduoti pasyvumo dva-

Sendraugių posėdyje galėjai šiai ir nesivadovauti nelemtu 
matyti gausų būrelį vyresniųjų šūkiu “apseis ir be manęs”.

ATEIK, ŠV. DVASIA!.

“Ateik, šv. Dvasia, apšviesk 
savo tikinčiųjų, širdis ir pripil
dyk jas savo malonės ugnimi”... 
Tais žodžiais buvo pradėta pir
moji suvažiavimo diena,

kai J. E. vysk. V. Brizgys 
atlaikė šv. Mišias ir suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą.

Jį priėmė gražus būrelis lie
tuviukų. Nedažnas įvykis ne
savam krašte priimti Sutvirti
nimo sakramentą iš lietuvio 
vyskupo rankų.

Po tų šventų apeigų ir mišių 
ateitininkai moksleiviai stu
dentai ir sendraugiai rinkosi 
parapijos mokyklos salėn, kur 
jau vyko atskiri posėdžiai.

rapijos mokykloje, atidarė dr; 
A. šerkšnas tardamas nuotai
kingą žodį ir pristatydamas 
garbingus svečius bei ateitinin- 
kijos vadus. Garbės prezidiu
mui užėmus vietas, prel. J. 
Ambotas sukalbėjo maldą, bu
vo pagerbti žuvusieji ateitinin- 
kijos darbuotojai. Iškilmingo 
posėdžio metu sveikinimo žodį 
tarė J. E. vysk. V. Brizgys, 
prel. J. Ambotas, min. Ed. Tu
rauskas, dr. P. Karvelis, kun. 
St. Yla, N. Keblinskienė, Pr. 
Vainauskas. Raštu sveikino 
Kunigų Vienybė, T. V. Gidžiū
nas, O. F. M. — Ateitininkų 
Federacijos vyr. dvasios vadas, 
A. L. R. K. Federacijos pirm, 
dr. A. Darnusis, Ateitininkų. J. E. vysk. V. Brizgys aplan- 

aukštuosiuš mokslus baigusiu- kė visus tris' posėdžius, ragin- Federacijos Tarybas pirm.

BOSTONAS LAUKIA ČIURLIONIO ANSAMBLIO
Lapkričio 12 d. Bostone į- 

vyksta Čiurlionio ansamblio 
koncertas. Tam koncertui gau
ta viena geresnių koncertinių 
salių — N. Anglijos konserva
torijos Jordan Hali, Ciurlioniš- 
kių koncertą rengia BALFo 17 
skyrius,- remiamas Bostono lie
tuviškųjų organizacijų.

Bostoniečiai visu atsidėjimu 
rengiasi Ciur’iono ansamblį šu

tą retą koncertą visais galimais 
būdais paremti ir atvykti jo 
paklausyti.

Čiurlionio ansamblio koncer
tui rengti valdybą sudaro5 pirm. 
A. Matjoška, vicepirm. I. Gali
nienė, L. šveinis, Al. Ivaška, 
L. Izbickas, St. Santvaras, J. J. 
Romanas, adv. J. J. Grigalus, 
sekr. V. Vakauza ir P. Grendal, 
ižd. A. Bričkus ir inž. Ed. Ci

ČIURLIONIO ANSAMBLIS.

SUVALKIEČIAI TURGUJE. E naujai spausdinamo Vyt. Augustino nuotraukų albumo, kuri leidžia “Ateitas”.

NUOPELNUS DALIJANTIS
Šiemet sueina 20 metų nuo 

Suvalkijos streiko, kartais va
dinamo Suvalkiečių sukilimu.

Jį prisimindama Lietuvos 
bolševikinė spauda giriasi, kad 
tai buvęs Lietuvos kompartijos 
nuopelnas. Amerikos lietuviško
je spaudoj teko pastebėti prasi- 
tarimą, kad tai buvęs demokra
tinių partijų opozicijos prasi
veržimas. 0 iš tikrųjų,

tai buvo padaras tik kaimo, 
lietuviško kaimo sunkaus var
go, į kuri jis buvo tuo metu pa
tekęs. .

Jame nesireiškė nė inteligen
tų iniciatyvos. Inteligentai susi
domėję sekė, kokie bus to 
streiko vaisiai. Opozicija savo 
simpatijom buvo ūkininkų pu
sėje, linkėjo jiems pasisekimo 
kovoje prieš valdžios politiką 
ūkininkų atžvilgiu. Bet opozi- Į Kauną, kad būtų sustabdo- 
cija aktyviai tiek tesireiškė, 1 
kad jos lyderiai stojo ūkininkų kesčiai, 
ginti teisme visu karštumu.

Suvalkiečių streikas buvo na
tūralus suvalkiečių reagavimas, 
kai jau gyvenimas daros nebe
pakeliamas. Ne rezignuoti, bet 
kovoti.

STREIKO PRIEŽASTYS
1927—8 metais Suvalkijos 

ūkininkam buvo ūkinės gero
vės metai. Kai šiaurės Lietuva 
buvo labai nukentėjus nuo lie
taus, tai Suvalkijoje užderėjo 
viskas puikiausiai, ir kviečiai 
pakilo iki 56 litų centneriui. 
Gyvulių ir javų kainos buvo 
aukštos, žemės Bankas davė ir 
net siūlė paskolas ūkiam ge
rinti. ūkininkai pinigus ėmė, 
statėsi modernius tvartus, pir
ko olandiškas karves, švediškus 
eržilus, daniškas kiaules. Ką 
jam reiškė pasiskolinti tūks
tančius, jei derlingą žemę dar 
drenavęs ir geros veislės gyvu
lių įsigijęs pakels ūkio produk
ciją. Per keleris metus paskola 
apsimokės. Kylant kainom bet
gi kilo ir Suvalkijoje taip prak
tikuojamos dalys ištekančiom 
dukterim ar išeinantiem į šalį 
sūnam. Jos vertė ūkininką ge
rokai pasistiepti.

Staiga afšfo ūkinė krizė.
Kainos kelis kartus krito, o 

skolos ir dalys liko tokios pat. 
Per visus laikraščius siūlomi 
jorkširai - bekonai dėl kokios 
juodos dėmės uodegoje . jau 
buvo' grąžinami kaip netinkami 
eksportui. Ūkininkui rodės, kad 
jo išaugintas bekonas buvo at- 

Čiurlionio metamas be jokios rimtos prie- ; 
žasties, kai valdininko, turinčio ;

viai, sėsdami į autobusą, nesi- 
vežtų su savim maisto 'produk
tų, nes gali susilaukti nemalo
numų.

Tuo laiku Išlauže susirinko 
ūkininkai tartis, kas toliau da-

pakeliui iš jo tą bekoną paėmęs 
agronomas ir jį įdavęs kaip 
pirmos rūšies bekoną... ši
tom temom ūkininkai kalbėda
vosi, kur tik susieidami, susi
tikdami ir sukdami galvas. O
čia Žemės Bąnkas už paskolas . ryti. Atvyko ten ir tautininkų 
ėmė varžyti ūkius, kelti ūki
ninkus iš sodybų ... Sklido 
min. pirmininko J. Tūbelio pa
reiškimas, kad valstybei nesą
svarbu, kas ūkyje gyvena. Svar- ti delegatus į vyriausybę. Už- 
bu, kad ūkis gerai klesti. Jei 
Jonas negali savo ūkio išlaiky
ti, tai tęgul ateina Petras ir 
jame gyvena, šitoks samprota
vimas

siutino ūkininkus ne tik 
prieš aplinkinius pareigūnus, 
kurie jiem rodės biurokratai, Žinia apie delegacijos suėmi-

mos varžytinės, mažinami mo- 
išdėstomas paskolų i 

grąžinimas... 0 tuo tarpu ' 
ūkiai pereidavo vienas ir kitas 
i naujas tankas. Į kokio valdi
ninko, karininko, tarnautojo 
rankas. Tai kėlė tarp ūkininkų 
nusistatymą ne tik prieš reži
mą, bet ir prieš miestą, prieš 
ponus, baltarankius, valdinin
kus apskritai. Ūkininkai jautėsi, 
kad tie yra privilegijuotoje pa
dėtyje palyginti su ūkininku.

Nepasitenkinimas darės vi
suotinis prieš valdančiuosius ir 
taip gyvenimą tvarkančiuosius.

vykusi išskirstyti jų mitingą, 
išvaikė ... Valdžia uždraudė’ 
visokius ūkininkų susirinkimus, 
net turgus. Lyg valdžia būtu 
prisidėjusi prie ūkininkų pro- 
kliamacijose paskelbto strei
ko. drausdama ūkininkam rink
tis. K

IMA TEKĖTI 
ŪKININKŲ KRAUJAS

Veiveriuose betgi susivažia- 
vo ūkininkai į turgų. Atvyko 
policija jų išvaikyti. Ėmė var
toti jėgą. Mušamas jaunuolis 
Gustaitis kirtosi atgal. Polici
ninkas taikstąs jį šauti, šokos 
tėvas ir sutrukdė nušaūti sūnų. 
Tada

policininko šūviai, net septy
ni šūviai, teko tėvui.

Tas krito. Keli buvo sužeisti.
Išlaužo ir Veiverių įvykiai 

nuaidėjo per visą Lietuvą, 
v Spaudos cenzūra galėjo sulai
kyt’ nepalankius valdžiai aiški-

JAU IR PRASIDĖJO

1935 imta jau šnekėti apie 
ūkininkų judėjimą prieš val
džią. Vidurvasarį pasirodė pro- 
kliamacijos. Jos skelbė streiką 
— nieko nevežti j miestą, kol 
valdžia neatsižvelgs i sunkią 
ūkininkų padėti.

Pirmosios prokliamacijos pa. nimus, bet ji buvo bejėgė 
darė didelį įspūdį. Keliai buvo prieš gyvą žodi, einantį iš lūpų 
kaip mirę. Maistą vežančius į 
miestą sunkvežimius žmonės 
apgadino. Autobusų savininkai 
patys ėmė' žiūrėti, kad kclei-

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.

Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. K NEI Z m — Lithtmnian Radio Hoer, M Cot- 
tage St, Nomood. Mase. Skyriai: Lithuanian FornHur* C*. — A. ir 
O. Ivaškai, 32S W. Broadvvay. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, ĮS7 \Vcbster Avc„ Uam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnvood <-1*49; SOuth Boston S-4S1S ar 
S-1949; Kirkiami 7-9533.-



KATALIKAI BRAZILIJOJE

Vienuoliai ir

HELP W. MALĖ

IW NAIHSON si

nereikšmingų “nau-Dėl
A* — — jienų

ASK FOR AD TAKER

PRESS-MAN

DEARBORN 20819
TOPLACE

kas tik
lumas.

parengimam^ susino-
kimamm rtc.

rijos vardu gautas toks laiškas:

6 spalio j955.
Gerb. Ponas Redl
Norėčiau pareikšti savo nuo- 

monę dėl jūsų laikraštyje

tėti juokingai, bet deja...
Kitų skaitytojų ir mano nuo

monė yra, tai tik vietos užėmi-

viškame laikraštyje, kuris, be 
to pakankamai pilnas mažai 
reikšmingų “naujienų” ir pra
nešimų, b tas “Ponas toks” 

-- niekam nei sąmojaus, nei juo- 
ko, nei minties neduoda.
< Jei galėčiau patarti, saky
čiau, vietoj to “Ponas toks” 
vaškam kas nors būtų galima

pradėtų domėtis lietuvišku laik
raščiu. Jei mano pasiūlymas 
netinka, galima ir kitiems 
naudingesniems tikslams sunau
doti tą skiltelę, bet tik ne tam 
“Ponas toks”.

Su pagarba... Bridgewater

Autoriaus vardo ir pavardės 
nededame, nes iš laiško neaiš
ku, ar jis to norėtų. Vienas ki
tas skaitytojas tą patį apie 
“Pbną Tokį” pareiškė ir žodžiu. 
Tačiau daug daugiau žodžiu ir 
raštu gauta' paskatinimų “Po
no Tokio” nepraleisti nė viena
me Darbininko numeryje. Štai 
keli tokie atsiliepimai:

“Ponas Toks maų labai pa
tinka. Gyvenime dažnai sutin
ku žmonių, kurie panašiai el-

kitam skėtį giedros metu. O 
aš gavau siūlymą demokratinė
je Amerikoje prisidėti prie 
“demokratinės darbo talkos”. 
Ar tai ne “ponai tokie”?... 
(Wąterbury, Conn.).

“Pas mus vienam veikėjui, 
kuris susirinkimuose nukalba 
nei šį nei tą, buvo pastebėta: 
tu kaip tas ponas Toks galvo
ji... Užsigavo. Bet jūs nežiū
rėkite. Gerai, kad mokate pasi
juokti iš žmonių nelogiškumo, 
kai jie tariąsi esą labai išmin
tingi”. (Cleveland, Ohio.)
“Juokiausi kai “Ponas Toks” 

nuėjo pirkti peleninės, o pali
ko ten tik savo pelenus. Ir iries 
taip darome. Kai viename pa
sitarime vieni buvo giriami 
vainikuojami o kiti pelenais 
apibarstyti, aš neiškenčiau ne- 

.. pasakęs — nepalikime savo pe
lenų, kur nereikia, kaip ponas 
Toks” .,. (New York, N. Y.).

Taigi vieni skaitytojai vie
naip Žiūri, kiti — .kitaip. Ne
reikia tik “Pono Tokio” sau 
taikyti, kaip padarė vienas 
Brooklyno lietuvis. Ta skiltelė 
niekam asmeniškai netaikoma.
Pagaliau, “ponai tokie” ir “po
nios tokios amerikiečių laik
raščiuose, net grynai religi
niuose, yra piešiami. Darbinin

aprašo. Tik toks skir-

galima būtų tik pa-

Yra skaitytojų, kuriems reikš
mingos Žinios tik iš jų kampo
ar jų veiklos, kitiems reikš-

* mingos tik politinės žinios,
dar kitiem — tik sportas; kai
kas ieško tik rimtų straipsnių, 
kitiem patinka ir “nerimti” Gai- 

• la, kad laiško autorius nenuro
dė konkrečiai, kokie Darbinin-

' ko pranešimai yra nereikšmin
gi? Nebūtų mums patogu iš
vardinti eilę lietuviškų laikraš-

yra. skaitytojų, viso-

DARBININKAS

BOSTON, MASS.

LIETUVOS SAVANORIO SIDABRINE SUKAKTIS
Lietuvoj tada buvo auksinis 

ruduo. Pabaiga rugsėjo. Po va
saros darbų nutilusiuose lau
kuose, anot Maironio, — vora
tinkliai draikėsi be. vėjo... 
Tuo metu (1930) įvyko vestu
vės savanorio - kūrėjo Prano 
Martinkaūs ir studentės ateiti
ninkės Birutės Svilaitės, kilu
sios iš Telšių.

Prano tėvas turėjo ūkį Gin- _ 
talų kaime, arti Telšių. Pranas staigmeną 
mokėsi Telšių Vidurinėje Mo
kykloje. Bet štai atėjo 1919 m. 
ir Pranas išskubėję atlikti pa
reigą tėvynei— jis užpildė pir
mųjų savanorių eiles. Grįžęs iš 
kariuomenės, kurį laiką talki
ninkavo kuriantis Telšių mies
to savivaldybei. . 1922 m.- pa
baigoje Martinkus išvyko į JAV 
nes jis buvo gimęs Amerikoj. 
Jo norėta pasidairyti, po tą ša
lį, kurioj išvydo pasaulio švie
są. Čia padirbėjęs aštuonetą 
metų, grįžo Lietuvon lankyti 
savo sergančio tėvo. Ta pačia

yra veiklus Bostono vyčių na
rys ir Bostono Kolegijos stu
dentas. Dukrelė Milda yra 
Bostono stud. ateitininkų kuo
pos narė ir studijuoja chemiją 
katalikiškoj Emanuel Kolegijoj. 
Ji yra gabi studentė ir čia turi 
pilną stipendiją. Pats jauniau
sias Pauliukas dar tebėra pra
džios mokykloj, yra didelis

proga išsirinko ir savo gyveni
mo draugę. Po vestuvių jaunie
ji Martinkai netrukus išplaukė 
atgal Amerikon. „

Šiemet rugsėjo 22 d. Mardo
kai atšventė sidabrinę vedybi
nio gyvenimo, sukaktį. Geriau 
sakant, jų artimųjų prietelių h* 
giminių būrelis padarė jiems. gamtos mėgėjas, pats augina 

gėles ir skoningai sudeda gėlių 
puokštes.

Martinkai, tiesa, nesukrovė 
didelio turto ir neatliko kažko
kių “didelių” žygių, bet argi 
nedidžiausias turtas netik šei
mai, bet ir tautai ir Valstybei 
yra dorai išauklėtas žmogus? 
Tam reikalui jie ir skyrė savo 
didžiausią dėmesį.

Kai vaikai buvo maži, moti
na buvo namie, atsisakydama 
darbo fabrike; anot B, Martin- 
kienės, tik tuo būdu ir gąlima

NEW CASTLE. Indiana, pradėjo darhą dirbtuvės, kuriose strei
ko metu sužeisti 9 darbininkai. Aukštai apžiūrimas automobilis, 
ai vėl neatsivežė kas nors sinkiu.

‘užpuldami” juos 
jų rezidencijoj 98 Forest Hill, 
Jamaica Plain, Mass. Įdomu 
paminėti, kad šia proga svečių 
tarpe buvo vestuvių pamergė 
Jatulytė - Lapšienė ir pabrolis 
buv. aviacijos majoras A. Svi
tas, kuriuos Amerikon ' atbloš
kė mūsų tėvynės nelaimė.

Birutė ir Pranas Martinkai 
yra, galima sakyti, šio krašto 
lietuviai “stebukladariai” iš
auginę gražią lietuvišką šeimą, 
kur vaikai kalba gražiai lietu
viškai net su žemaitišku akcen- . v 
tu. Vyriausias sūnus Rolandas vaiką išsaugoti nuo svetimos ir 

pragaištingos miesto gatvės 
įtakos. Jų namuose tikrai jau
čiasi lietuviška dvasia, per
sunkta lietuviškomis tradicijo
mis.

Duok Dieve simpatingajai 
Birutės ir Prano Martinkų šei
mai dar daug gražių ir laimingų 
metų ir sulaukti tėvynės lais
vės, dėl kurios juodu taip daž
nai sielojasi! R. P.

“VYNUOGIŲ KARALIENĖ” 
Joanne Copehtnd, išrinkta 1955 
m. Kalifornijoje.

• Vokietijos kancleris Ade- 
naueris peršalęs susirgo.

• Berlyne kariuomenės teis
mas nubaudė 33 metais karei
vį Tommy Woods, kuris 1954 
buvo pabėgęs pas sovietus ir 
prikalbinėjo kitą kareivį bėgti. 
Sovietai jį grąžino.

• Komunistų kraštuose, kur, 
rodos, darbininkai daugiausia 
turėtų įtakos, jie mažiausiai 
prileidžiami prie valdžios įstai
gų. Pavyzdžiui, komunistinės 
Kinijos kongrese (parlamente) 
iš 1.226 atstovų yra tik 100 
darbininkų ir 57 ūkininkai; vi
si kiti vadinamieji “intelektua
lai”, partiečiai, kareiviai, stu
dentai komjaunuoliai ir k. So
vietų Rusijos aukščiausioje ta
ryboje yra 220 kolchozininkų

LLNDEN, N.J.
bar jis vėl dainuos lietuviams. 
Jam akompanuos buvęs jo pir
mas muzikos mokytojas J. či- 
žauskas iš Elizabetho.

Kalbėti pakviesta M. Galdi
kienė iš New Yorko, po trumpą 
žodį tars ir kiti žymūs svečiai 
Muz. M. Cižauskienės vedamas 
sąjungiečių choras dainuos čia 
dar negirdėtų lietuviškų liau
dies dainų, bus solo, duetas ir 
kvartetas. B. Venskienė iš Ne- 
warko prisistatys su monologu, 
jaunoji Vaičiūnaitė pasakys ei
lėraščių, Zupkienė, Ašmontienė 
ir Strazdienė suvaidins linksmą 
komedijėlę “Dėdė sugrįžo iš 
Kauno”.

Vakarienės pradžia lygiai 6 
vai Bilietai jau pardavinėjami, 
patartina įsigyti iš anksto. Nors 
salė didelė tai didelė, bet no- 

Players grupės ir yra dainavęs rinčiųjų dalyvauti yra begalės, 
■daugelyje operų.Karo metais ypač kad kaina tokia žema—su
dainavo bonų platinimo vajų augusiem $2 asmeniui vaikams 
koncertuose bei oratorijose. Da- $1. Sąjungietė.

Sąjungiečių vakaras

lNew York o—New Jersey są- 
jungiečių apskričio suvažiavi
mo proga,, spalio 23, sekmadie- 

-nį, Lindeno Liberty svetainėje, 
vietinė Mot. S-gos 53 kuopa 
rengia dalyvėm pagerbti vaka
rienę su menine programa.

Meninėje programoje pirmaus 
jau seniai lietuviams girdėtas 
ir buvęs nuo lietuvių atsitoli
nęs baritonas Juozas Kopčins- 
kas. Savo laiku jis buvo uolus 
vyčių veikėjas ir koncertavo 
New Yorke, Baltimorėj, Buffa- 
lo ir kitur. Kai Amerikoj per 
radijo sumanyta transliuoti iš-

nyčios padėtis pagerėjo tik tuo
met, kai žymus katalikų skai
čius imigravo, 
vienuolės įkūrė mokyklas, į
kurias suplaukė vis daugiau 
jaunimo.

Dabar Bažnyčiai tenka per- tisas operas, jis dainavo barito- 
gyventi katastrofą dėl kunigų 
stokos. Brazilija turi 53 jnil 
gyventojų, iš jų 48 imi. katali
kai kuriuos aprūpiia tik 7240 
kunigų. Vienam kunigui tenka 
6400 tikinčiųjų. Tokios padė
ties pasekmės — dvasinė tam
sa, religinis indiferentiškumas 

z ir gyva masonų veikla, kuri

DR. J. JANUŠKEVIČIUS

Praėjus tarptautiniam Eucha-' 
rištiniam kongresui Rio de Ja- 
neiro mieste, europiečiams te
ko susipažinti su dabartine 
Bažnyčios padėtimi, Brazilijoje. 
Kartu buvo paliesta ir praeitis.

Pirmieji misionieriai Brazili
jon atvyko 1501 m. Įkėlę koją 
į tą didžiulį kontinentą, beveik 
nežinojo nuo ko pradėti. Misio^ 
nierius gąsdino praplitusi poli
gamija ir beveik besaikis alko
holio vartojimas. Dar didesnę 
kliūtį darė žmogėdros. 1518 m. 
jie užpuolė pranciškonus, išžu
dė ir suvalgė. Tiktai nuo 1549
m., atvykus jėzuitams, misijų turi daug neigiamos įtakos mi- 
darbas pasistūmėjo pirmyn, sijų darbui. 
Po jėzuitų pasirodė kapucinai. 
Misijų veiklą sukrėtė jėzuitų 
ordino uždarymas. Brazilijoje 
kilo bruzdėjimas. Tik 19 a. an
troje pusėje vėl atsigavo misi
jos. '

Nors katalikybė ir naudojosi 
valstybės teisėmis, bet vistiek 
teko daug nukentėti. Bažnyčios 
turtą konfiskavo, uždraudė ka
talikiškas organizacijas, du vys
kupu, kurie kėlė balsą prieš, 
uždarė kalėjime. įstatymais pa
skelbė Bažnyčią atskirtą nuo 
valstybės, įvedė civilinę mote
rystę, pašalino religijos dėsty
mą iš mokyklų ir panaikino vi
sas krikščioniškas šventes. Baž-

NEW HAVEN, CONN.

"Minstrel *how”, kuris atei
nantį mėnesį bus per du vaka
rus vaidinamas, pasiruošimo
repeticijos vyksta kas penkta
dienį po vakarinių 7:30 vai.
rožančiaus pamaldų.

Kun. cd. Radzevičius, dirbąs
šv. Rozalijos svetimtaučių para
pijoj, paskirtas tos mokyklos
vedėju. Mokyklą lanko apie
400 mokiniu.

Kun, Ed. Zanavičius, New
Haveno liet, parapijos vikaras, 
paskutiniu laiku sunegalavo.

"Varp^ grasmės", P. Vaičiūno
istorinės dramos, statomos spa
lio 16 Waterbury vietos mėgė
jų teatro grupės, pasižiūrėti
rengiasi daug mūsiškių. Vaidi
nimas labai gražus.

Naw Havana iš naujųjų atei
vių yra apie 200 visai pusėtinai 
įsikūrusių lietuvių. Ypač į juos
dedama viltis, kad prisiminę
savo neseniai iškentėtą vargą.
atjaustu tų broliu, kurie Vokie
tijoj laukia darbo ir buto ga
rantijų, kad galėtų atvykti į

no partijas operoj n Trovatore, 
grafo Di Luna vaidmeny, per 
Schenectady W<GN stotį. Taip 
pat buvo narys Westerleigh

• Kun. Pr. Garšva per nera
mumus Argentinoje peronistų 
buvo suimtas; grasė visus už
sieniečius kunigus ištremti į 
jų kilmės kraštus. Nors Ar
gentina tradicijų šalis, bet ku
nigai nebenešiojo sutanų. Įtem
pimo metu nakčiai iš bažnyčios 
išnešdavo net švenčiausiąjį į 
privačius namus, kad nebūtų 
išniekinimų, kaip pasitaikė 
kitose bažnyčiose. Ir dabar dar atstovų, 318 - 
saugomos bažnyčios, kad jų kų ir 809 tų komunistų “inte- 
peronistai nepadegtų. lektualų”.

neva darbinin-

JUOZAS GRABAU

VAIKŠČIOJA Į KRAUTUVĘ 
UŽ 15 KILOMETRŲ

St. Šeduikis “Tiesoje” rašo, 
kad Mažeikių rajono “Capaja- 
ve” kolūkiečiai, norėdami ko 
nors nusipirkti, “vaikščioja po 
10—15 km . iki artimiausios 
krautuvės”. Ir tas kolūkis nė
ra jokia išimtis — sako Šedui
kis; -
• Kanados min. pirmininkas 

Pėarson lankosi Maskvoje. 
Prancūzijos min. pirm. Faure 
savo kelionę į Maskvą atšaukė.
• Amerikos Bell telefonų 

kompanija išmėgino bateriją, 
kuri energiją gauna iš šaulės. 

Tokia baterija numatyta panau
doti telefonui.

LAYRENCE. MASS.
L. R. K. Susivienijimo vajaus 

metu Lawrence daugiausia 
naujų narių prirašė St. Raz- 
nauskaitė.

Kun. N. Saldokas, atvykęs iš 
Kolumbijos, viešėjo Vosyliūnų 
šeimoje, kuri anksčiau irgi 
gyveno Kolumbijoje, ir vizita
vo prel. Pr. Jurą.

Arlingtono fabrikų pastatuo
se įsikūrė apie 12 mažesnių 
įmonių. Laukiama,'kad mi&te ■- 
kiek pagyvės darbai. Lawrence 
ligi šiol buvo pirmasis, visoje 
Amerikoje miestas nedarbo at
žvilgiu. Jo padėtis buvo svars
toma net Washingtono vyriau
sybės sferose. Nedarbas čia 
prasidėjo didelėm audyklom 
išsikėlus, o kol jos buvo, tai 
miesto valdyboje turėjo nusve- 
riantį žodį ir kitų fabrikų dėl 
konkurencijos neleido steigti 
Paskui darbininkus paliko sa
vo likimui ir dėl pelno išsikė
lė Į pietus.

REAL ĖST ATE BROKER
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 

patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų
(mortgidžių) ir 1.1.

Kun. K. Matulaitis, marijo
nas, pravedė metines rekolek
cijas šv. Pranciškaus šventės 
proga. Per pamokslus jis su
pažindino su arkivysk. Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos byla. 
Rekolekcijos truko nuo rugsėjo 
25 iki spalių 3.

Prel. L. Tu laba, atvykęs iš 
Romos, ir kun. čepukaitis 
lankėsi mūsų parapijoje.

Prel. Pr. Juras spalių 8 bu
vo išvykęs į ateitininkipsuva- 
žiavimą Hartforde. Prel. Pr. 
Juras yra Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos dvasios vadas.

Parapijos metinė vakarienė 
bus lapkričio 13 d. parapijos 
salėje, bus muzikinė programa.

Chirajjo. III

HELP WANTED ADS

COMBINATION
SIMPLEX MAJOR

Good rate and year around

Sąžiningas ir greitas patarnavimas.
227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y

TeL STagg 2-7524

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

(vestuvių, krikštynų, gjmtadiertių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją? • 

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meaahaa StrM Ridgewood, Bmok’yn, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

WINTER garih:x TAVEKV

Baram SALE vestu vėmm



DABBTHINgAB

REAI. ESTATE

DISPLAY

SCHOOLS

WE BŲILD NEW HOMES

BUS. OPPORTUNITY

DISPLAY
RELIGIOLS VOCATIONS

MUENCHEN

ir jugo- 
ratų pir-

CHINCHILLAS 

REASONABLY

ai Cree,c 
syivsnla.

FOTE

NEVVTON COLLEGE OF THE SACRED HEART. NEWTON 56,. Mass. 
Four Year Liberal Arfa Sehool Leadina To The Degrees Of R. A. R. S. 
And B. Muric. ResMent and Day Studente. Summer Coarseo to Liturgini 
Mn»>t Onen to Man end Wom»a

A1F. YOCA
♦ COOKMAm-NlRSE 
HO<rSEW0RKER-WAm

spacious home sėt on 2 acres 
within walking of catholic institut- 
ions. (urbesline convent. lona Col- 
lege). Please Phone for appoint 
ment from 9 A. M. to Noon and 

from 1 P. M. to 8 P. M.

Don't shop Around Town, Call 
ROUND TOWN ROOFEBS 

yVater-Proofing—Ezterior Painttog 
REPAIBS OCR SPECIALTT 

Leaders, Gutters, Shingling, Siding 
Easy Time Payments 
No Down Payment 

GEdney 8-6158 
Ask for “Bob”

HARDWARE & variety store. Red 
Bank, N. J. Wlll also nei! Mdg. with 
4 apte above str if intrstd. For bus- 
inem asking $29,500. For buikting 
and bosines* asking $88,000.

RE 6-2715.

Play. Piano Oassics 
Withaut Lessons 

You Can—Itfs Fun v.-ith 
"MCSIC ŪKE MAGTC” 

Send for it now!
Six eharming rne’odies. $1 
K. IRIVEN, 1029 E. 29th St 

Dept. "2”
Brooklyn 10, N. Y.

LATTN ORCHESTRAS '
Conducted by Arsenyo Rodre- 

ques. Available for weddings — 
Bali Rooms — and all sočiai 
functlons. For Information phone 
Norėta) H. Saavedrya 163 B. 116 
St, N.Y.C. TR 6-4037.

MACHINE shop for sale, 
private owner. 

Dealers welcome. 
U nūs u ai Bargain. 

HI 6-3154

MADONNA SHOP 
Religious Articles 

517 St John’s Place, Riverhead, L. L 
Behind the Auditoriam of 

St John the Evangelist Sehool 
Phone Orders Filled 

TeL PArk 7-3669

The Sisters of the Holy Ghoast offer 
board and room to bosine* svomen, 
studente and vacation guests. Cent- 
rally loeated. Daily Mass. Rvcellent 
table. Home eomforte.

Information Given on Request 
Write for Booklet

St Joseph’s Guest Home 
311 Greene St., New Haven, Conn.

Phone LN 5-9951

3.04
3.20

A. A. COLE
263 South Oth St, Newark, N. J. 

MItehell 2-4814

ST. MICAEL’S COLLEGE, VVinooski Park, Vt Burlington 4-7451; So- 
ciety «f St Fdmund; 860 Studente; Very Rev. Francis E. Moriarty, S. S. 
E President; Rev. Gerald E. Dupont, S. S. F-, Dean: A. B., B. S,. Deg
rees: Graduate Work for M. A„ M. S-. M. Ed. Degrees; Two year As- 
sociate in Art* nrogram; Boarding and Day; Tuition, Board and Room: 
$«.500—$1.200; Air Foree R. O. T. C.y Co-ed Summers. t

LONDON — NEW YORK

LOVE FENUS A WAY 
to serve Christ and save souls in 
Hospitals,1 Schools, Day Nurseries 
and the care of orphans and un- 
derprivileged children. Young ladies 
are invited to “find this way”.

Write to: Vocation Directress 
Sisters of St. Francis 

Immaculate Cončeption ' Mother- 
house, Hastįng on Hudson 6, N. Y.

L YNBROOK VKTMTY. — 2 roontb, 
bath, Ist floor; 4 bedrootns, bn^fe,* 
2nd floor; tnodem ldtch?h: 3 blodk* 
to schorfsį train and bus. St. Roy- 
mond's Paristi. Long G. I. 4% mėrt-; 
gege. Ideal for iarge fbrnity. Ada^- 
able for 2 family. Mmt sacrifice.
Owner Phone LY 9-1452. '■ >?•

BEER — GROCERY — BVTCHER 
Loeated nea< snbway. Ėst. 56 yv% 
Moderato Rent. Good Lease. Sis 
Dhys. $36M weekly Income. Good 
type Cmtomera. A Steni for 38.9M 
Lock, Stock, and Barni. Chance of 
a LHetime. 112 Mh Ave„ K. Y. C. 
(Near 16th St.)

ST. MARY*S HOSPITAU SCHOOL OF NFRSTNG. 1298 St. Mark’* Ave^ 
Brooklyn. N. Y. PResident 4-3696; Conducted by Praneiscan SMrri of St. 
Jymeph; Sister M. Siderine.

MEERICK — Cure of Ars, pa- -į 
risk 'and sehool, 8 rooms, 4 be<- ; 
roems, brick and stone front, at-» :- 
tached garage, 75x109, stermę, 
scrcens, fully landseaped, fĖre- ’’ 
place, walk to railroad, shopping. 
S22,0C0. Near catholic sehool and ^ 
church. Call FReeport 8-5735. ’į

;n estrt<;

BaJh .•.ui .:j...... .
Thos. A.,U. s.y, Er, 
ras, Fa.

Robuden 18 amp.
Robuden 60 tabL
Serpasil 120 tabL 
Streptomytin 10 gram. 
Terramycin 16 caps. 
Vitamin B-l 100 tabi. 
Vitamin B-12 100 taM.
Vitamin C 100 tabL 
Multivitamin 500 tabi.

SULUVAN COUNTY—llcafth 
ort; $35.006. Value ’for $.5,000. liet 
ei Įully eąuipped, acommodates. ju 
persona 5 aeres. In De!a:vare Ėve» 
VaUey. Poeono Mts. Near Erie Staf- 
ion. Post Office, schools, storas, 
camps, 3 Catholic. 0wner l'J, inust 
sacrifie, leaving soon for floridą.,’ 
Terms arraagel, Ideal for retrem 
house. Write for appointment. Z

LiHian Coleman, Rep. 7 ( 
HARRY FOSS AGENCY « 

Port Jerris, N. Y.

SAINT MARY^S ACADEMY
LEONARDTOWN — MARYLAND. Boarding Sehool for Girls Elementasy 
and High Sehool. Department*. State Affiliation. Terms McMerate. Apply
to the Directress. ”

MANHATTANVILLE COLLEGE OF 
THE SACRED HEART, 

Purchase N. Y.:
BTIite Plains 6-9600;

Religious of the Sacred Heart; Mo- 
ther Eleanor M. OByrne, President; 
Mother Cora Btady, Dean; 523 Stud
ente; Art, Classics, Economics, En- 
glish. History, Math, Modern Lan- 
guages, Musže, Science, Philosophy, 
Political Scieąc§, Jsychology, Relig- 
ion, Sočiai Stndies; M. A^ B. A-, B. 
Mus., B. F. A, B. S. M. Degrees; 
Tuition, Room. Board and General 
Fee for Besident Studente $2,000; 
Tuition, lamcheon and General Fee 
for Day Studente $1,606; Women 
for all courses, men and women for 
music courses.

7.68
5.53
4.42

į SMITIFS ADARE MANOR - 
Bos 52 Purling N. Y.
TeL: Cairo 9-2467.

Hot-NaturaI svrimming pool. Lavm 
sporte. Good American home style 
meals. Innęrspring mattresses. Cold 
water, bicycles, horses. Near Vilią ge 
and catholic church. Reasonable 
rates. Open during sept. Write for 
baoklet “L”.

Main S*.
Paterson,

rungtynių pabaigą, German- 
Hungarians iš užnugario pake
lia pasekmę 2:1 savo naudai, o 
po 5 minučių teisėjas užskaita 
į apačią skersinio virpsto atsi
mušusį kamuolį įvarčiu. Tuo 
būdu rungtynės baigiasi 3:1 
svečių, nors ir nepelnytu, lai
mėjimu.

Į aikštę LSK išleido šios su
dėties pirmąją vienuolikę: Re- 
mėza; Vaitkevičius, Mileris; 
Wells, Arens, Jokūbaitis; Gra
žys, Baulos, (Steponavičius), 
Roberts, Jegers, Sabaliauskas.

LSK rezervinė savo oponen
tui pralaimėjo 0:4, o jauniai 
draugiškas rungtynes su ukrai
niečių jauniais baigė lygiomis 
2:2.

3.75
9.21
1.53
1.53

Pas:rink profesiją, kuria galėsi 
didž uotis ir tuo pi6u , laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalik ška ligoninė, 
pripažinta New Jersey slaugy
mo bordo.

St. Francis Efospital and' 
Sehool of Nursing

25 East Hamflton Place 
Jersey City, New Jersey.

ORTHOPEDIC
SHOES 
for the 
CLERGY - ‘

ADRIAN’S
S H O E S 

For the Family

$8.64 
3.04 
5.90 

10.67 
8.70 
3.75 
4.25 
3.18 
5 guba kaina.

EABCHMONT. New split ieveL -T 
rooms, 2 baths, pine ’ĘV rm. bath- 
ing privileges; mtge $16,800—25 yrs. 
BuiMer "asking $23300. Near pa- 
rochial sehool and catholic church. 
'm 4-1558, 5679.

The Tmth Abpirt Catholic: 
. What Do Ca t bol ie» Think?

What Do Catholic* Do?
How Do Catholic* Fool?

PRIVATE TEACHING LESSONS 
INDIVIDUAL instructions. Eng- 
lish (Remedial reading, Gram- 
mar and Composition), Math 
(Arithmetic - Algebra). Elemen- 
tary tlirough Junior High. Rea
sonable Cost. INgersoil 2-8305.

CHURCH WANTED
Woahi Bke to parotame * snūdi 
church bullding in the Braus er

YONKERS NO TOPS IN VA? FE 
SPLIT LEVELS $16500 UP. 2 and 3 - 
bdrm homes, large plote; eirccl 
neighbrhd. Near catholic schoafe A 
chnrches. Odeli Av. exit on SaT“ 
Mill River Pkwy. 2 blocks west oi 
pkwy to Odeli Av and Etvflle PL 
Model open wkdays. 9—4. Sat and . 
Sun 11—5. Michael Selinti Ine. Bar. , 
BE 7-6669. s

3.68
4.35

$400

DOMINICAN SISTERS OF THt 
PERPETUAL ROSARY 

Cloi.’torcd. ContempfaUve ' G'mmuntty 
lomiing a Gtmrd of Honor for Mary. 
recitation of the Rostry evrry hour day 
vnd .night. Startem alao chant the INvtee 
Office. Am. engaged in maklng Vestinėms 
and other yrorks «f art. Applv to: Re*. 
MOTHER PRIORESS. 14tb and W»»t Ste, 
Union Crty, N. J. <

— Ateinantį sekmadienį, LSK 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
su Minerva SC, Franklin squa- 
re, Florai park aikštėje, L. I, 
3:30 vaL Prieš tai žais abiejų 
klubų rezervinės komandos.

Norisi dar kartą priminti vi
siems LSK bičiuliams ir lietu
viškąją! visuomenei, kad lap
kričio 5 d., (šeštadienį) 8 vai. 
vakare, visiems lietuviams ge
rai žinomoje Grand Paradise 
didžiojoje salėje Lietuvių Spor
to Klubas ruošia didžiuli ru
dens balių.

HEMPSTEAD. Our Lady of Loret-. • 
to and St. Laudislaus parishes. Va-, 
cant. $10.060, 150x60 corner pSot. ’ „ " 
metai fence, residential šectįion. gar- ' 
age. full basement, steam oil heat, . 
MinpoTch. living room, full ilintag -'- 
room, bedroom, kitehen. paaky, 4. 
bathroom on first floor, 2nd floor į: 
•ne bedroom, 2 small rooms. w*Bt- ; 
to station. A. Ziminski, 153 Cortdl 
St. IVahhoe 3-3622. - : -j

NEW ROCHELUE.
Interested in spacious VVestchester

Siunčiant į Rusiją 
užimtas sritis, muitas apmoka* 
mas iš karto; todėl imama dvi-

HICKSVIELJE. Mušt sėli—Dežuxe 
all brick—split level corner house 
nr. Northern State Pkway, 7 months 
old—3 bedrooms—2 baths—2 • car * 
gar.—finished recreatibn rooto——
many extras inciude storins—sereėĄs

—refrg.—washers—Venetians., Esi-; 
ablished community, excel. sboi^HDg 
—shools, transp.' Near catholic In-; 
stitutions. $21.500. Arrange owb 
mortgage. Principais only.
WE 1-7488.

Dear Catholic Neighbor:
Somewhere in and around, a non-Catholic friend is eurious 
about you and your Church. Why not elip the coupon 
below, tuck it in pocketbook or bill-for and fįrst chance 
you get, put it into ,his or her hand. The friend will thank 

you and God will biess the effort 
r In Our Divine Lord,

THE PAULIST FATHERS

RENlENUcANCE ;
CARD COMPANY 

Distributors of Distinctive 
CATHOLIC GREETING CARDS 

for all oecasions.
Specializing in

* Christmas Box Assortments 
z We also supply 

Churches, Organizations and 
Societies

907 CHANDLER AVENUE
. IANDEN, N. J.

Dėpt. “L”
TeL: HUnter 6-2037

WIN YOUTH
FOR CHRIST...
IN THE CLASROOM

IN THE SHOP
ON THE PLAYGROUND

AS A 
BROTHER OF CHARITY 
For Information. Contract:

THE VOCATIONAL DIRECTOR
Boyhaven, West Nevvbury, Mass.

Dar vienas pralaimėjimas
Praėjusį sekmadienį Lietu

vių Sporto Klubo pirmoji vie
nuolikė savo aikštėje, apie 400 
žiūrovų akivaizdoje, turėjo ne
laimingai kapituliuoti prieš 
Oberlygos jneisterį German - 
Hungarians 1:3 pasekme.

Nuo pat pirmojo kėlinio 
pradžios prasideda kieta ir at
kakli1 kova. LSK vyrai nuolat 
grąso svečių vartams ir prieši
ninkas turi gerai susiimti, kad 
galėtų > sulikviduoti dažnus mū
sų vyrų antpuolius. Kėliniui j- 
pusėjus, naujasis LSK centro 
puolėjas Roberts, išnaudojęs 
puikią progą, nelaikomai kerta 
pirmąjį įvartį. LSK veda 1:0. 
Priešininkas deda pastangas iš
lyginti, bet visi jų antpuoliai 
sėkmingai likvduojami mūsų 
gynimo. LSK puolimas suren
gia dar vieną pavojingą ataką, 
bet, svečių gynėjas, pavojingai 
einantį kamuolį sulaiko ranka 
baudos aikštelėje, bet teisėjas 
šią pražangą ignoruoja, nors 
tai įvyko neginčintinoje jo ap
vaizdoje ir 11 metrų baudos 
neduoda. Tuo pasinaudoja 
priešininkas irx prasmukęs pro 
mūsų gynimą, pasekmę išlygi
na. Pirmasis kėlinys baigiasi 
rezultatu 1:1.

Antras kėlinys vyksta toje 
pačioje įtampoje. Ir vieni ir ki
ti stengiasi surasti silpnas vie
tas ir pasekmę pakelti savo 
naudai. Mūsų'vyrai neišnaudoja 
poros “auksinių progų”' be to 
sužeidžiamas mūsų puskairis 
puolėjas Baulos ir turi apleisti 
aikštę. German - Hungarians 
pradeda atsigauti ir ima mū
siškius spausti, šiuo momentu 
galutinai įsijungia dvyliktuoju 
žaidėju priešininko pusėje ir 
taip jau gal šališkas teisėjas 
Smidt.

Vienuolika minučių prieš

IIOUSES FCR SALE FENNSVfc 
VANIA. F1VB Room dffilTJS- AF 
•ef®veakar*,; . ‘ -t ‘
To eloss fS'.ct" c 's

NEW YORK FOUNDING 
HOSPITAL

175 East 68th St, New York 21, NY„ 
TRafalgar 9-2200; Conducted by 
Sisters of Charity; one yeąr course 
in child care for those who desire 
to be trained as Infant Care Tech- 
nicians. Courses begin in Septemb- 
er and February. Studens mušt 
be high sehool graduatfis between 
the ages of 18 and 25. For- further 
the Sehool.
Information, apply to the Director of

COUSIN BEN’S f 
YVashington & Park Avės.

NUTLEY, N. A.
Nutley 2-9878.

HIGH SCHOOL GRADUATES — COLLEGE MEN 
desiring to serve Christ in the South as Priests or Brothers. write to 

Fathers of the Oratory, Rock Hill, South Carolina ■

QUIET MAY
0*1 Heatmg System

avė £5% -cn Fucl Ccs
36 Mcnihi to Yay

No.hšiig Down

We Specialize in Bringing 
Your Relatives From Europe 

Authorized and Bonded Agency 
For Steamship and Air Lines

MAIN OFFICE RATES 
TBOY TRAVĖL AGENCY

Vaistų siuntinėlius pristato
me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:

rosas, G. Šveikauskas 
sis Klinuškovas).

Amerikietė Gresser
slavė Lazarevič po 5 
mavo moterų kandidačių tur
nyre Maskvoje, turėdamos po 
4:1, rusė Belova 3%, Nedelko- 
vič (Jugosl?), Volpert, Ignatje- 
va, Rubstova. (visos ,Sov^ pa 3, 
amerikietė S. Stevenspn 2Vž. 
Viso 20 dalyvių, šio turnyro 
laimėtoja kitais metais susitiks 
su pasaulio meistere Bykovą 
(Sov.).

N. Rossolimo, Prancūzijos 
didmeisteris, kuris š. m. Ame
rikos “Open” p-bėse už pirmą 
vietą laimėjo naują 1955 m. 
automobilį, bandėm* įsikurti 
JAV, bet jamrnepavyko.

Maskvos p-bes laimėjo E. Va- 
siukov su 101^:4%, didmeiste
ris S. Flohr 9 tš. Leningrado 
p-tėse pirmas Korchoj su 17:2, 
antras didmeisteris Tolus 14 
taškų.

New York'e spalio 22-d. į- 
vyks draugiškos šachmatų 
rungtynės tarp lietuvių ir lat
vių komandų. Bus lošiama nau
jos Liet. Atletų Klubo patal
pose 1332 Halsey St. Brook- 
lyn’e (kampas Irving Avė. ir 
Halsey St.> Rungtynių pradžia 
6 vai. vak.

HELP WANTED FEMALE

HAUSEKEEPER -r- Q6ccns <ROėk<' 
away Park k Full chaae. care'for ’’ 
2 children 9—4 for w6rktng mother. 
3—4 days. Slcq> in or out. PhfMe 
BElIe Harbor 5-.2913 or JErofne 
6-8810. - ’BI-CENTENN1AL NOVENA 

In Honor of 
St Genei 

(Mothers' Pstron) 
Seteris?, Oct B te Seniay Oct .16. 

Servkes Daily et 3 and 8 P JA. 
Conducted by

Rev. Matthew H. Meiyhan — Re- 
v*Bn*4*B aempiorMt . -

DIRECTORY OF DISTINCTIVE 
SCHOOLS AND COLLEGES

CATHOLIC — DAY — BOARDING — MHJTARY BOYS — GIRLS 
COED — ELEMENTARY A PREPARATORY

How Do Catholic* Live?
'How Do Catholic* Lova?

How Do CathoHcs Die?
It ią to answer ųuestkms such as these that the Paulist 
Fathers organized the Catholic Information Center, desig- 
ned to explain the doetrines and practices of the Catholic 
Church' for non-Catholics. f

Catholic Information Center
2 Columbu* Avė. N. Y. C CO 5-3209
(Site of proposed FATHER GILLIS CATHOLIC CENTER)

Fine Food 
Italian-American Favorites 

Our Specialty

7 I-aji vaiši ir Saodrin laimėjo 
Chicagus ••Perkūno” ' siųeng«ą i 
žaijj iui nyrą. Buvo 14 daljvių. 
Pasekmės tokius: Povilas Tau- 
tvaiša ir Angelo Sandrui po 
11:2, buv. Cnicagos - meisiens 
M- Turjanski . ir Aleksandras 
Zujus po, 10: Vž, VI. Kuiai.is 8, ' 
VvHiikaicis ir Kirly po 7),j, 
R.. Esika 6Va, vi. harpuška 
5, J. Kaunas 4, K. Jhkšias 3‘,-j, 
P. Kalvaitis 3, Robinson 2 ir 
Mulevičius 1 tš. į .

Povilo Vaitonio partijas iš 
1955 m. Kanados p-bių, Otta- 
woje, galėsime rasti tų pirme- v 
nyt-ių leidiny, kuris žada ne
trukus pasirodyti Žymesnės _ 
partijos bus komentuotos Ka
nados meisterio Frank Ander- a 
šono. Kaina $1.25.' Kreiptis į n 
B. Bergevin, 311 Claremont m 
Ąve., Ottawa, Ont.

Boston Sunday Globė, spalių 
9 d. įdėjo 2. charakteringas par
tijas iš Nęw 'England p-bių, 
Newburyport, Mass.: Suesman 
— Merkis ir Wolk —Merkis 
(abi Siciliškos). Pirmąją lai
mėjo N. England meisteris 
Suesman, o antrąją — Kazys 
Merkis, įveikęs Prof. Elliot 
Wolk ,iš Storrs,, Conn.

Bostono Metropolitan Ches 
League p-bės 1955—1956 pra
sidės lapkričio mėn. Jose daly
vaus So. Bostono Liet. Pil. 
Draugijos šachmatų komanda 
(K. Merkis, P. Kontautas, A. 
Keturakis, J. Starinskas, R. Ka- 

ir Alek-

TRANSG LOBUS EXPORT 
1590 Second Avė, 

’ New Yort 28, N. Y.

Contracting, Alterations, Repairs
DANZA . SA. 7-4263

GEdney 9-6107.
6123 4th Avė., BTclyn 20. N. Y.

Drafts—Travelers Chechs 
Foreign Eschange—Notary Public 

Honeymoons & Vacations Arrangcd

VENETIAN BUNDS
Bhnd* WMhed Free wtth Re-tap- 
taf Mrt Re-eefįfag. Pitone newt 
BE B-6O1. Ask For Tony.

BAR—RF.STAVRANT and 
PROPERTY 

Es<. 1932 — Low Kent — Good 
Lease B1BM Weekly Inemne. 
WHI Šen as Parcel or Business on- 
ty —. Asking Price for Business — 
$14,666. — Reasonably Price for 
Enttre Property. Comprising 4 Hk- 
miHes and Two Stores. Chance bf 
a Lifefhne. — ST. 8-9423. 4

Ą. C. T. H. 12 amp. 
Čedilanid 80 tabi. 
Cortisone 20 cc 
Cortisone 40 tabi. 
Hydergin 120 tabi. 
Hydergin 12 amp. 
Hydrocortisone 25 tabL 
Irgapyrin 1x5 amp. 
Irgapyrin 100 tabi. 
Kombetin 25 amp. 
I^irgactil 100 tabi. 
Largactil 10x2 cc 
P. A & 500 labi.

new furniture for old
11 »»»kCT B *iffer

Correspondence Course—You Can study the Catholic Faith 
by mail. Merely rėturn the attached coupon and wewill 
send our FREE Home Study Course. —R

Please send without obligation the Home Study
Course;: ,
IMIr*, šf i*s,, M iss. .,,,. ..į.

SCARSDALE. Rednced for clearance 
6—room ranch. $2L500. Near ca
tholic schools and churches.

141 Lyons Road 
y Scarsdale, N. Y.

SCarsdale 3-9899



ŽINIOS

Tonikas viduriam

Avė.

RETA NAUJIENA BROOKLYNE

Petro Vaičiūno 4 veiksmų dramą

VARPŲ GIESMĘ
Dekoracijos K. JATU2IORežisūra J. BRAZAUSKO

231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y.

4 . Kazimierui Kružinskui, 
"nuoširdžiam lietuviui ir L.
Krikščtonių Demokratų - Parti
jos garbės nariui, jo septynias-

spalio mėn. 9 d. 
gyvenantieji len- 
d. šio generolo 

surengė pamal-

Visi Brooklyąo ir. apylinkių lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti 
ir pamatyti didingą Lietuvos praeitį.

Ukrainiečiu banduristai
iš Detroito duos koncertą 

spalių 25 d., Symphony salėje. 
Jiems koncertą ruošia Inter
national Institute, kurio patal
pose ir lietuviai kultūrininkai 
laiko savo susirinkimus.

Pagerbė Pulaskj
Lenkijos kariuomenės gene

rolas -Pulaski, atvykęs Ameri
kon dalyvavo revoliucijos ka
ruose ir sužeistas prie Savan- 
nah 1779 m. 
mirė. Lynn’ė 
kai spalio 9 
prisiminimui 
das šv. Mykolo lenkų parapijos 
bažnyčioje, o po pamaldų pa
rado eisenoje nužygiavo į savo 
klubo salę, kurioje įvyko gra
žus minėjimas. Eisenoje mar
šams groti buvo pakviestas ir 
dalyvavo šv. Petro lietuvių 
parapijos orkestras.

IŠNUOMOJAMAS Woodhave- 
ne atskiras kambarys su bal
dais; gali naudotis virtuve.

TeL: VIrgtaia 6-2126.

Rita Stakutytė,
gubernatoriaus C. Herter se

kretoriato narė, buvo susir
gusi polio ir nugabenta Į ligo
ninę, bet sekmadieny grįžo į 
namus pabaigti sveikti.

* Ed. Turauskas,
* atvykęs iš Prancūzijos daly
vauti Jungtinių Pavergtųjų 
Tautų sesijoje, lankėsi Darbi- 
ninko redakcijoje.

REIKALINGA rimta, mylin
ti vaikus, vyresnio amžiaus 
moteriškė priežiūrai S metą 
mergaitės. Tarnyba pastovi, 
lengvas darbas. Skambinti te
lefonu: EV 2-2104 po 6 vai. 
vakaro. Dieną — HY 7-6890 
nuo 8 ryto ligi 9 vak.

Užsiregistruokite balsavimui
Lapkričio 1 d. Bostone bus 

renkamas burmistras-majoras, 
miesto tarybos’ iš 9 narių ir vie
šųjų mokyklų komitetas iš 5 
narių. Visi naujieji piliečiai 
turi užsiregistruoti iki spalių 
19 d., kad galėtų dalyvauti bal
savime. Užsiregistruoti galima 
ir vakarais iki 10 vai.

Baigiamos misijos vyrams
Šv. Petro bažnyčioje šią sa

vaitę vyksta misijos parapijos 
vyrams. Misijas veda marijo
nas kun. dr. K. Matulaitis. Mi
sijos užbaigiamos spalio mėn. 
16 d. 2:30 vai. p. p. Anglų kal
ba misijos prasidės.spalio mėn. 
23 d, 2:30 vai. p. p. Jas ves 
marijonas kun. Juozas Mačiu- 
lionis.

me susiprasti ir gausiau pa
remti šią lietuvišką programą.

tv. Juozapo bažnyčioje susi
tuokė V. Kupris su P. Shay.

Serga ir gydosi ligoninėj M. 
šakalienė, E. Tamulienė ir Ona 
Dunn-Remeikiūtė. Karšt. Patr.

Pavergtųjų tautų,
lietuvių, latvių, lenkų ir uk

rainiečių chorų bendra dainų 
praktika įvyks lapkričio 1 d. 
lietuvių parapijos salėje. Jų 
ruošiamas koncertas įvyks lap
kričio 27 d. John Hancock sa-

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

INflIIBllflK) 
—rniiif—

jąjukakties proga New Yorko 
Kętaviai krikščionys demokra
tai'jubiliatui pagerbti rengia 
minėjimą —. pobūvį,' kuris į- 
vyks spalio \16 d., sekmadienį, 
-5 y. p. p. Free Ealtic House 
patalpose, 131 xEast 70 St, New

■eY&kė-J : .??/■.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

Slapstėsi su rusais
Kvietusieji rusų statybos at

stovus į Bostoną turėjo su jais 
slapstytis. Juos vežiojęs auto
busas vengė viešųjų gatvių bi
jodami pikietininkų. Vingiavo 
užkampinėmis gatvelėmis ir jų 
maršrutą keitė ir slėpė nuo 
spaudos atstovų.

N. Metę sutikimui*
• aptarti New Yorko Lietuvių 

Bendruomenė šaukia susirinki
mą Apreiškimo parapijos žemu
tinėje salėje spalių 17, pirma
dienį, 7 vai. vakaro. Kviečiami 
atstovai liėtuvių kultūrinių or
ganizacijų, studentų organiza
cijų ir LB apylinkių.

Susirinkimas norima pradėti 
visai punktualiai, tada prašome 
nevėluoti, branginti savo ir ki
tų laiką.

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.
. z Br oklyn, N. Y.

»~r Vidurio Europa Krikšč.
' Demokratų

r // - diskusijų klubas rengia dis- 
į^kusijas: protestantų krikščionių 

demokratų judėjimas. Kalbėto- 
profc ; W- dė Gaay Fortman,

- Olandijos protestantų - krikšč.
demokratų partijos vadas, 

‘ Olandijos delegatas prie JT;
^^Knut Isachsen, Norvegijos de- 
■S-legacijos narys prie JT ir par- 
į lamento narys. Diskusijos vyks 

■ >4 r spalio 19, trečiadienį, 6 v. p. p.
^Vid Europos Krikšč. Demokra- 
4ių patalpose, 471 Park Avė.

4-4 : New Yorke, prie 58 St

rodžiais ir modemiška vėdini
mo sistema naujai aprūpintos 
ir daro smagų, jaukų įspūdį. 
Tenka- palinkėti tiktai gražaus 
pasisekimo! L. B.

Vyrų choras, 
vadovaujamas komp. J. Gai

delio, po atostogų, pradėjo sa
vo darbą. Dainavimo praktikas 
įvyksta tautininkų namuose 
sekmadieniais p p. ir trečiadie
nio vakarais.

Balfo vajus Maspethe
«Kasmet maspethiečiai daly

vauja Balfo vajuje. Ir šiemet, 
gavę laiškus, aukos Balfui, da
rys rinkliavą prie bažnyčios 
(lapkričio 6 d.) ir eis į Balfo 
koncertą (lapkr. 20 d.) Vajaus 
komisijai vadovauja A. Vismi
nas. Koncerto bilietus galima 
bus gauti pas komiteto narius 
ir klebonijoje. Koncerto prog
ramai garsinimus priims komi
sijos pirmininkas. Pavienias 
aukas galima įteikti taip pat 
pirmininkui arba klebonijoje. 
Vajus tęsis spalio ir lapkričio 
mėn. Drabužiai priimami pa
rapijos salėje. Maspethiečiai 
raginami gausiau aukoti, kad 
pralenktume kitus metus.

WAITKUS 
F U N E R A L HOME 

197* Webšter Avenue 
Cambridge, Mj*ss.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuctcjab 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-64S4

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykime, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, remens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.
414 BROADWAY 

South Boston 27.

Čia yra namine 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos is- 

gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

_ Jonas Kalinauskas, *
prieš 15 metų gyvenęs 656 

Metropolitan Avė., Brooklyn, 
prašomas atsiliepti savo sese
riai, tuomet gyvenusiai Lietu
voj, dabar šiuo adresu: Mrs. 
Vitkus, 449 Grabam 
Brooklyn, N. ¥.

Lankėsi kun. Kulbis
Kanadoje išsimėčiusių lietu

vių ir taip pat Kanados lietu
vių skautų kapelionas jėzui
tas kun. Kulbis spalio 9 d. lan
kėsi Bostone. Aplankęs savo 
pažįstamus ir taip pat Bostono 
skautų vadus, svečias išvyko į 
Westono jėzuitų vedamą kole
giją, kurioje atliks metines 8 
dienų rekolekcijas, šioje kole
gijoje filosofiją studijuoja du 
jauni ir neseniai iš tremties 
atvykę jėzuitai — Trimakas ir 
Kijauskas.

(BIELIAUSKAS) 
FU NĖR AL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRCNAS-BALTON

RIDGEVVOOD, N. Y.
Spalio 15 d. 7 vai. vak. “Vin- 

ter Garden Ta vara, Ine.”, 1883 
Madison St. Brooklyn 27, N.Y., 
Vyt. Belecko svetainėje mažo
je salėje šaukiąpias A. L. Ben
druomenės Ridgewoodo apylin
kės visuotinas narių susirinki
mas. Darbotvarkėje: ValdybdS 
ir Revizijos komisijos praneši
mas. Nario mokesčio klausi
mas. Rinkimai valdybos, Revi
zijos komisijos ir kitų organų.

Susirinkime dalyvaus New 
Yorko apygardos atstovas, ku
ris padarys pranešimą apie vi
suomeninius kultūrinius Ben
druomenės reikalus.

Ridgewoodo apylinkėje gy
veną lietuviai visi kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.

Supiketuotas R. Mizaros 
pagerbimas’

Spalio 9 rengė Rojaus Mizaros 
pagerbimą, kurį sėkmingai su- 
piketavo. Piketuotojai buvo 
filmuojami. Daugelis komunis
tų nuvažiavo savais ■ keliais. 
Vienas nuskriaustas bimbinin- 
kas skundėsi policininkui, kad 
šis būrys dabar neturėtų pike
tuoti,' nes Amerika pripažįsta 
rusų pasiūlytą taiką, o mes 
apsišviėtę žmones leidžiame 
laikraštį “Laisvę”. Policininkas 
nuskriaustajam bimbininkui 
atsakė, kad nepritaria komu
nistam. Rojaus Mizaros gerbė- 

ir estu pareiškimus jU susirinko tik 19.
apie bolševikų darbus. ‘ (M. Razgaitis.)

J. B. SHALINS - ;
JALINSKAS ;

Laidotuvių Direktorius j 
84-62 JAMAICA AVĖ. ! 

(prie Forest P»rkway Statkui) Į 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.' 
Koplyčios nemokamai visose

Sovietų namų statybos 
delegacija

a penktadienį jau atskrido į New 
\Yorka. Atskrido iš Bostono, 
kur jiem buvo surengtas priė
mimas su piketais. Ten aero- 

’ drome ir prie viešbučio lietu
viai, latviai ir kiti gausiai buvo 
susirinkę su plakatais, parašy
tais rusiškai ir angliškai: “So
vietų šnipai ir vergu darbo sto
vyklų statytojai čia nepagei
daujami”, “Ar gali bostonie
čiai aprūkyti jūsų darbo sto
vyklas?”, “Gražinkite laisvę 
Baltijos valstybėm”, “ši?nd‘en 
jie lanko jūsų namus, rytoj jie 
žudvs jūs” sūnus”, ir kt. Bos
tono spauda ta proga aprašė 
lietuvei

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
*F U N E E A L HOME 

254W. Broadvvay 
South Boston, Mass 

, /OSEPH BARACEVICniS 
Laidotuvių Direktorius 
Tel. ANdrew 8-2590

Baigiasi bazaras
Maspetho parapijos bazaras 

baigiasi šį savaitgalį. Paskuti
nės bazaro dienos spalio 14, 
15, 16 ir 17. Pelnas — naujos 
bažnyčios statybai. Lietuviai 
kviečiami lankytis minėtais va
karais parapijos salėje 64—25 
Perry Avė.

TeL EVergreen 7-4335 t
Steplien Aromiski

(ARMAKAUSKAS)

CAMBRIDGE, MASS.

’Prel. L. Tu laba, šv. Kazimiero 
kolegijos rektorius komoje, 
spalio 16 apsilankys mūsų ko
lonijoje. Švedas atlaikys mi
šias ir pasakys pamokslą.

Puzinų sunkvežimis spalio 16 
rinks vartotą popierių. Paja
mos skiriamos labdarybei.

A; ir M. Skirtai, dabar gyve
ną Bostone, minėjo savo vedy
binio gyvenimo sidabrinę su
kaktį. Tokią sukaktį taip pat 
atšventė Jonas ir Marijona Ta- 
mulinai.

Knuižio radijo programos 
parengime mūsiškių galėjo kur 

Įėję rengia šaunią šeimyninę daugiau dalyvauti. Turėtu- 
vakarienę. Bus skanūs lietu
viški valgiai, gėrimai, muzika, 
šokiai ir dainos. Klubui šiais 
metais energingai pirminin
kauja Iz. Keraitienė.

Pašto tarnautojų- paroda
Brooklyno pašto viršininkas 

Edward J. Quigley praneša, 
kad spalio 13 atidaryta pašto 
tarnautojų pieštų paveikslų 
paroda, kuri vyksta pašto cent
riniuose rūmuose, 271 Wa- 
shington St., Brooklyne. Pa
veikslus piešė mėgėjai pašto 
tarnautojai, dalis jų yra lankę 
įvairias meno mokyklas. Išsta
tyta akvarelės, aliejaus, paste
lės, anglies kūriniai. Paroda 
tęsis iki lapkričio 13, publika 
kviečiama apsilankyti.

SfMt WtV©

PATERSON, N. Y.

Pabaltijo Moterų Taryba 
nesnaudžia

Prieš metus čia įsikūręs Pa- 
baltijos Moterų Tarybos Lietu
vių Atstovybės klubas po vasa
ros atostogų vėl sukruto | dar
bą. Klubo gyvenimo metinei 
sukakčiai paminėti spalio 29 
d. Lietuvių Piliečių Klubo sa-

Adv. Jonas Grigalius t
darbuojasi majoro Jolin Hy- 

nes rinkimn vajaus centro raš
tinėje. Tos centro raštinės ve
dėju yra lietuvis Adolfas Ki
sielius, buvęs žymus atletas 
Bostono Kolegijoje.

Dauguvos Vanagų
latvių vyrų choras iš New 

Yorko, buvo atvykęs į Bostoną 
ir Latin Highschool auditori
joj, spalių 8 d., išpildė puikų 
latviškų dainuo koncertą, diri
guojant komp. Bruno Skulte. 
Chorui talkininkavo solistės 
Herta Luse, Izolde Baumane ir 
tenoras Leonids Berzinš. Akom

panavo A. Berzkalns. Į koncer
tą atsilankė apie 1000 latvių.

Adv. A. Šalna
Lietuvos garbės konsulas, 

per Minkų radio, lietuvių 
ir anglų kalbomis kvietė Ame
rikoje gimusį jaunimą atsilan
kyti į čiurlioniečių koncertą, 
išgirsti - savo tėvų šalies liau
dies dainas instrumentus ir 
pamatyti šokius, čiurlionies- 
ansamblio koncertas įvyks lap
kričio 12 , 7:30 vai. vak. Jor- 
dan salėje. Bilietus jau galima 
gauti.

Bfsdruomene nioSa
Dartyninke ir Vienybėje jau vėins. Kiek teko patirti, jos 

buvo skelbta, kad New Yorko bus toje pačioje salėje (Manor 
L. Bendruomenė, tailtimiikau- 
jaut’ kitoms kultūrinėms ir 
studentų organizacijom, ir šie- kįyn. Salės yra gražiais veid- 
met rengia Naujų Metų sutiki* 
mą.

Lietuvių visuomenė gerai 
prisimena praėjusiais metais 
L. Bendruomenės surengtas 
Naujų Metų sutiktuves. Buvo 
smagiai pasišokta, pasivaišinta, 
padainuota ir susitikta su pa
žįstamais, kurių kiti ištisus me
tus nematė. Tai buvo gražaus 
vieningumo demonstracija.

L. Bradruomęnė yra visų 
lietuvių šeima, kuri perųai ne- 
sibarstė po kelias sales, nesam
dė kelių orkestrų 4r nemetė 
sunkiai uždirbto pinigo į kelių 
biznierių rankas. Sutilpome 
vienoje salėje, ir nereikėjo 
gailėtis, kad kitos buvo tuš
čios. Svarbiausia, kad mūsų pi
nigai, kuriuos išleidome pasi
tikdami 1955 metus, buvo ati
duoti lietuviškiems reikalams. 
Buvo sušelptos gražiomis su
momis lietuviškos mokyklos, 
aukštuosius mokslus einanti 
lietuviškoji studentija, paremti 
kiti lietuvybės išlakymo reika
lai. Ir šiais metais jie tos pa
čios paramos iš mūsų laukia.

Tenka tik sveikinti L. Ben
druomenės valdybą, kad ir šie^ 
met, tų pačių tikslų vedina ir 
didesnį jau patyrimą turėdama, 
ruošiasi 1956 metų sutiktu-


