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santarvės sukaktis

ŠYVIAI ANAPUS turinčių teisę balsuoti.

NEGAUNA

L. W. HALL (k.), rapabfikan* Wttjee lyderis, svrflri— S. A. Mlt- 
sbeU (<L), demokratų partijos lyderi demokratams laimėjus Maine 
gubernatoriaus postą.

džiūgavimą,
pereina pas demokratus.
laukti rezultatai padidino jų 
viltis. Resp. pirmįpinkas Hali 
aiškina, kad prei Eisenhowe-

Edeno j 
riantas toe 
dinama Bi 
daryta 19*

ias tai naujas va- 
utarties, kuri va- 
šselio ir buvo su- 
Tada sutartis bu- 

i tarp Anglijos, 
ksemburgo, Olan-

lią — naujų narių priėmimas 
priklauso nuo tų pačių penkių 
didžiųjų. Užtenka, kad vienas 
iš jfenkių didžiųjų pakeltų nors 

kandida-

Adlai E. Stevensąp, buvęs 
dem. kandidatas į prezidentus, 
Cinctanati kalbėdamas prikišo 
respublikonų valdžiai, kad ji 
prarado Amerikos įtaką pašau- (|| 
liui, atstūmė sąjungininkus, f 
davė pergalę komunistam In- 
dokinijoje, užmetė Sovietų sa- 
telitų išlaisvinimo politiką, 
prarado Europos vienybę, pri- -J 
vedė prie aukščiausių pragy- < 
veninio kainų ir žemiausių kai- S 
nų ūkio gaminiam ir padidino į 
bedarbių skaičių. “Aš tikiu,? 
kad respublikonai pamatė, jog 
užsienių politika, vedama šū-'i? 
kiais ir blefais, duoda karčius 'Ą 
vaisius.’’- i

Strasbourge, Prancūzijoje, 
rugsėjo 12 ' buvo paminėta 
Baltijos Santarvės 20 metų su
kaktis. Paminėjimą surengė 
Baltijos valstybių atstovai

MAŽASIS KARAS 
EINA

kad galėtų daly- 
Vo- vauti JT devintosios sesijos ati

daryme.
Prieš išvykdamas , pareiškė 

spaudai dėl Azijos: komunistai, 
puldariū Quemoy salą, norėjo 
prigąsdinti Valstybes, dalyvau
jančias Manilos konferencijoje; 
jei bus nauja komunistinė ag
resija, Manilos sutartį pasira
šiusios valstybes tuojau susi
rinks, kad aptartų, kaip savo 
pasirinktoje vietoje ir savo pa
sirinktam priemonėm agresijai 
pasipriešinti.

t. Valstybės;
as bendrai suda- 
riatas patikrina, 
kraštas gali būti

matija tarp 
ijbs irtie- 
tavos?

Maine valstybėje rugsėjo 13 ninkas St. A. Mitdiell pareiškė 
gubernatoriaus rinkimus res- džiūgavimą, kžĖt visuomenė 
publikonai pralairtiėjo. Po 20 pereina pas demokratus. Ne- 
metų Maine gubernatorium iš
rinktas* demokratas Edmund 
S. Muskie, antrasis iš viso čia 
gubernatorius demokratas. Se
natoriaus ir trijų Atstovų IJū- 
mų rinkimus laimėjo respubli
konai, gavo jau ne 67% balsų 
kaip pereituose rinkimuose, bet

Jose dabar dalyvaus kiek
vienos pavergtos tautos po* 16 
atstovų. . Tik jau turi pirmą 
sunkesnį klausimėlį: ar turi 
dalyvauti Jugoslavijos atsto
vai ar ne. Jie nori. Bet tai ne- 

jėgos persvara paradu Amerikos politikai,

Kad su Jungtinėm Tautom sos valstybės dalyvauja; Oda- 
netvarka — visi mato. Kad lyvauti negali, nes didieji de
jos nebegali atstovauti viso pa- mokratai demokratijai ginti 
šaulio ir jo reikalų spręsti — sugalvojo nedemokratišką ke- 
taip pat aišku, nes jose ne vi-

. “New Yorke kidžiiunas estų 
laikraštis "Vate Sarti Sora” 
praneša, kad paskutinių laiku 
įvyko Romoje ir Londone Len
kijos ir Lietuvos egzilinių po
litikų konferencijos, į kurias 
paskatino Lenkijos egzilinis 
gen. Anders. Pirmoji konfe
rencija įvyko Romoje sausio 
mėn. vadovaujant Lietuvos už
sienių reikalų ministeriui eg- 
zityjeLozoraičiui. Iš lietuvių 
pusės'buvo taip pat Lietuvos 
atstovas prie Vatikapo Gird
vainis, tuo tarpu lenkam at
stovavo gen. Anders ir pulk. 
Czaplinski. Antroji konferenci
ja įvyko Londone antroje lie
pos pusėje, kur ministeris Lo
zoraitis ir Lietuvos atstovas 
Anglijoj e Balutis su Lenkijos 
egzitinėm grupėta aptarė busi
muosius išlaisvintos rytų bei 
Vidurio Europos santykius.
* “Atrodo, tuose pasikalbėji

muose tavo svarstoma sudary
ti ‘tarpeuropį’, kurio rėmuose 
būtų sudaryta rytų vidurio 
Europos federacija, vadovau
jama Lenkijos. New Yorko es
tų laikraštis pažymi, kad pa
sitarimam būdingas buvo lie
tuviškų atstovų rezervuotu- 

■>: mas”.
JTaip praneša Vokietijoje lei-

publikos tarybos vicepirminin
kas ir Prancūzijos - Baltijos 
Draugijos pirmininkas. Buvo 
pakviesti Europos Tarybos val
stybių parlamentų nariai, tos 

Prancūzijoje. Pirmininkavo tarybos generalinio sekretona- 
Emest Pezet, Prancūzijos res- atstovai, miesto burmistras, 
' Laisvosios Europos universite-

to vadovybė, spaudos ir infor- 
Ui macijų atstovai. Apie sutarties

' atsiradimą, išlaisvinimo kovas
kalbėjo lietuvių ministeriai Lo- 

|l| zoraitis ir Bačkis, Estijos —
m ' Pusta, Latvijos — Grosvaldas.

■SL Sutartis buvo pasirašyta

Respublikonų ir demokratų 
komitetai pasirašė susitarimą 
rinkimų kampanijoje dalyvau
ti garbingu būdu.

1934 rugsėjo 12 Ženevoje.
Sukaktis buvo taip pat pa

minėta Vokietijoje Stuttgarte. 
Vokietijoje veikia Baltų Tary
ba, kurioje dabar yra iš lietu
vių pusės — K. Zaikauskas, P. 
Karvelis, M. Geležinis, latvių 
— R. Liepinė, Skaistlauks, A. 
Šikle, estų — K. Selter, Jakob-

kuri palaiko santykius su Ju
goslavija, ir dabar ten nuvyko 
Dulles pavaduotojas Murphy.

- . . . Mėgina aiškinti, kad čia turi
punpneiins, gresia , tre&asis ttk atstovai tautų.

• aa. a 1. !. kurios yra pavergtos sveti* Totaoj padėty Amerika kebo mosios 
dar nėra pasirinkusi. Dulles 
neatsakė, ar 7 Amerikos laivy- ---------------------
nas Oumrioy gins. Tfe ętys 
Alsopai mformuoja, kad Pen- 
tagono unomonės tuo reikalu —
nevienodos. Viena pusė įsitiki- NIkoiai Levickis, 25 metų
mis, kad Quemoy galima išlai- pernai pabėgęs iš kom. Kini- N. ievicki. ts nmC« gabt, « JCew Toriu groOm™*! t Pnmeta- 
kyti tik puolant Kinijos pa- jos, po 13 menesių kelionių vis j*. 3fet rieaM kraM* j»- mot priimti, mn j» omttm gyvena £an 
kraš&us, bet tai veda į trečią- dar negauna vietos apsistoti. rmnetoen mtrae, • mttfcrire. yr* pgfctge» no boHeviku. 
jį karą, o to Amerika nenori. Jam buvo davusi vizą Brazili- ———.
Kiti su vyr. štabo viišininku ja, bet jau beplaukiančiamz j i
adm. Radford mano, kad Que- ją atšaukė. Nuotada Blaivo jis iš 'čia kitu lėktuvu turėjo pa- nepriimti,'o ką tada su juo da-
moy galima ir reikia išlaikyti, niekur negalėjo išlipti. Tik siekti pietų Ameriką, Domi- rysi. Tad liepė jam grįžti at-
ir jeigu tai tvirtai bus paša- paskutiniu laiku Domininkonų ninkonų respubliką. Tačiau vėl gal į Paryžių ir iš ten-skristi Persijoje suimta 434 asmens
kyUųtai komunistai joą nepuls, respublika davė jam vizą. B nelaimė, Ameriko* imigracijos kitu lėktuvu į Domininkonus. ryšium su afera šnipų, kurie
nes taip pat nenori naujo Paryžiaus, terodromo jį Pran- valdininkas nepatikėjo Domi- Tatai dedasi laikais, kada Maskvai pranešinėdavo apie 
karo. cūzljos pofidja įkeldino į lėk- ninkonų viza ir pabijojo, kad JT garantuoja žmogaus tei- visokią Amerikos paramą iki

Komunistam karas nenau- tuvą iratsRraifflno | Ameriką; gafi Levickį© domininkonai dar sės. smulkmenų.

Drummondo iškelta mintis 
yra ženklas Washingtono susi
rūpinimo dėl JT. žūtbūtinėje 
kovoje su sovietais Waridngto- 
nas mato, kaip jam tenka į- 
tempti jėgas, kad JT dabartinė 
dauguma tuo ar kitu klausimu 
nebūtų priešinga Amerikos H- 

Herold Tribūne” nijai. NedalyvaujanOų tartų 
Rand. Kinija pasiskelbė įve- Washingtono korespondentas dauguma galėtų Mti rtMŠ 

danti privalomą karinę tamy- R. Drummondas kelia mintį, parama kaip tik Amerikos pa- 
bš ir lapkričio 1 įšauksianti kad šitos 14 valstybių sudary- Htikai. Tad ir kyla sumanymu' 
450,000. tų "Malusias Jungtines Tau- jų jėgą pabrėžti “Mažųjų

tas”, o Suomija, Korėja, Japo- Jungtinių Tautų” forma —pa- 
nija, Vokietija*, Jordanas gaiš- našiu būdu, kaip jėgas, este
tų sudaryti “mažąją saugumo čias aribpus uždangos, jau 4 
tarybą.” pirmadienį pabrėžia “Pavėig-

Tokios "mažosios Jungtinės tųjų Jungtinių Tfcutų” pirmi 
Tautos”, mano Drununondas, pasirodymu. * f

galėtų sudramatizuoti pasaulio 
opinijoje faktą, kad Rusija ne
pripažįsta jom lygių teisių; 
galėtų priimti nutarimus, ku
rie perduoti JT ten galėtų bū
ti svarstomi. Pridėkim dar, 
kad jos galėtų pasisakyti au
toritetingai ir kategoriškai, 
kada JT jų reikalus paliečia.

Autorius tiki, kad igufaM 
mažą pirštą prieš, ir kandida- prie tų keturioHkes galėtų pri- 

Iš Quemoy salos nac. Kini- tas- į JT atmestos. sidėti ir tos valsitybės, kute
jos lėktuvai iš lėto tebebom- Daugiausia tą pirštą kilnoja dabar paverstos satetitais, Su- 
barduoja Kinijos pakrantes ir Sovietai. Dėl jų pasipriešinimo mini: Albanija, Vengrija, Bu- 
aplinkinės kom. salas. susidarė jau kandidatų- uode- munija, Bulgarija, kom. Viet-

Komunistai atsiunti priešais ga- ku™iel i.Srilluo“ 14 '
Ouemoy sala marinų divizija. tyb'M: Ceylonas, Suo
ktai papildė jau ten esančias "”*• A,nJį I,a"’a-Japon'ja- 

220,000 jėgas. pal, Portugalija, Vietnamas, 
~~ Cambodia, Laos. O kur dar į

G.b.žudy, Roehc, nuo ku- ka"<ii'la’us ir nepasiOMoaios.
rio rankos žuvo 5. pareiškė. bet*da“ ~ Votaet" 
kad nėra prasmės tikrinti jo ^a’ 
protą, nes vistiek nori mirti.

šiek tiek pakeičiama. Ji būtų 
regijoninis apsigynimo paktas 
Nato ribose.

KĄ NAUJO ATNEŠĖ 
EDENAS?

Jis išvengė to, ko labiausiai 
_ , _ . j — “anttauti-
nės” kariuomenės; čia palieka
mos jos kiekvienos valstybės 
žinioje;'jis davė tai, ko labiau- 

daly- 
vauja susitarime ir Anglija; jis 
duoda tai, ko nori Amerika— 
Vokietija apginkluojama; pa
galiau gali būti patenkinama ir 
Vokietija — ji laikoma lygia
teisė su kitom valstybėm.

O jei komunistai 
puls?

Valst. sekr. Dalies rugsėjo 
15 išskrido į Bonną tartis su 
Adenaueriu dėl grąžinimo Vo
kietijai pilnos nepriklausomy
bės. Iš ten sustos Londone ir

Ao^jos užs. reikalų min. dijos, Prancūzijos ir buvo nu- grįš atgal, 
Edenas rugsėjo 14 lankėsi Ro- kreipta prieš agresiją iš 
moję, paskui išvyko į Paryžių, kieti jos pusės. Dabar tos' rū- 
Jo (danui dėl Europos gynybos šies sutartis praplečiama ir 
pritarę italai; jam esą palan
kūs ir prancūzai. O plano 
svarbiausi punktai tokie:

L sudaroma sutartis bend
radarbiauti karinėje, 'politinė
je, ūkinėje, socialinėje srityse;
' 2. bet kuri susitarusioji šalis, j£jojo Prancūzija 

ištikta agresijos, susilaukia ki
tų pagalbos; _

3. susitarime dalyvauja Eu
ropos septynios \ valstybėse, šiai norėjo Prancūzija 
Anglija, Belgija, Italija, Luk- 
semburgas, Olandija, Prancū
zija, Vokietija, p taip pat Ka
nada ir Ji

4. tam į

programa randa pritarimd ir —” • -S ——————————
dėl to respublikonai tikisi Kon- • 
greso daugumos. Vergu dainos Jungtinių Tautu garbei

Tvirtinama, kad gubemato- D * . v c o
riaus rinkimus respublikonai ™ i u « t -jM . . . pralaimėjo dėl savo vidaus su- **a^‘tan25o,r°l«h

Demokratų tautinis pirmi- dcbatjvmo / rugsėjo 21, tNew Yorke Bat- tas Hulan E. Jack ir pavergtų
■- _ _ tery Etefc*JWanhattari įvyks tautų atstovas.

^ew yoj^j keturiolikto vasa- Koncertas bus perduodamas 
Ar komunistei pasinAnčios Amerikos ne- McCAETHY BYLA BAIGTA rimo festivalio koncertas, kū- per radiją WNYC ir WNYC- 
ansisnrendimu ir Ouėmov sala «ali Šen. McCarthy bylai komisi- riame bus grojami himnai ir FM nuo 12 4ki 1^0 vai. Dalis apsisprenoimu, IT sala &an vadovaujama Watkins ap- muzdca bolševikų pavergtųjų programos bus perduodama ir

virsti Azijos Dancigu? klausinėjimą baigė bet spren- Grc» 100 žmonių orkes- per Amerikos Balsą į' anapus
dimo nepadarė. Viį medžiagą ‘ Pasakys ^lbas uždangos. 

Valst sekr. Dulles vėl nu- dingas, bet imdami Quemoy jie išnagrinėti ir sprendimą pa- maioras F- Wagneris, miesto -------- --------
kreipė savo žingsnius į Eurppą, nori suduoti moralinį smūgį rUo§ti pavedi dviem advoka- tarybos prezidentas Abe Stark, Rinkimuose New Yorko val- 
grįžęs iš Manilos konfe- Amerikai, netikėdami, kad A- Tai būsią padaryta iki ---------------- ------■--------- ---------------- stybeje, kur buvo renkami
rtecijos, kur jis tvėrė tvorą merika priešintųsi. Taip kaip spaiių j McCarthy advokatas 
prieš komunizmą Azijoje. Ta- Hitleris, imdamas Danzigą, nusivylęs, kad komisija pati
čiau tai paliko viena spraga— mane, kad Vakarai jo negins, nepajėgė prieiti išvados. Mc- Čekoslovakijos pasienio sar- Maskvos užs. reikalų rrflnis-
tai mažoji sala Quemoy. ties ----------—------ Cąrthy savo nuomonės nepa- gyba rugsėjo 13 paleido 35 šū- terija paskelbė, kad Manilos
kuria verda komunistine lava.* . sakė. Laikoma, kad sprendi- vius į Vokietijos pusę, kur bu- sudaryta Seato tarptautinį ed. š. mvskie, demokrate, Britų visų partijų delegaci-
Ji kelia du rūpesčius: ar toji Pavergtosios Tali- mas jam nebus palankus. vo amerikiečių sargybiniai. įtempimą padidins. - Maine gubernatorium. ja vyksta į Maskvą,
komimistinė lava pro Quemoy . sueita -------------------- Amerikiečiai šūviais neatsakė,
krateri išsiverš, kad užlietų piducua j<? Mijoje per metus priauga^ Vokiečių policija aiškinu kad
Formozą ir Pacifiką, o jei taip, “Pavergtosios Jungtmės po i mik gyventojų. tuo metu pabėgęs iš čekoslova-
tai ar Amerika^ turi salą gin- Tartos” savo sesiją pradeda Švedijos žvejų laivą Botni- kijos į amerikiečių pusę vienas
ti ar ne* pirmadienį, rugsėjo 20. Ji truks jos įlankoj apšaudė sovietų čekų t matininkas ir paprašęs
" - dabar dvi dienas. Paskui bū- karo-laivai. atzyjfo. Atsitikimas ne pirmas.

Politikos apžvalgininkai Bro- sianti atnaujinta spalių mėn. , r : . ... . .
tei Alsopai samprotauja, kad O pertraukos metu dirbs ko-

vpo Amerikos gausių karingų misijos. 
žodžių' Indokkiijos netekinas 
pakirto Azijos nekomunistinių 
kraštų pasitikėjimą Amerikai 
Jie ima žiūrėti į Ameriką kaip 
į “popierinį tigrą”. Jei dar ir 
Quemoy sala bus atiduota, tai 
kemunistiriės 
bus iš naujo pademonstruota, 
ir nekomunistinės valstybės 
tas priverstos ieškoti “sugy
venimo” su komunistais. Jei



LIETUVIU RADK) VALANDOS PROGRAMA

Kiaušy kitę 
^UETtmSjfiKiMLVIMU^

Mokslo metų pradžiai labai 
pajusta trūkumas ne tik vy
ruojamo, bet ir rašomojo po
pieriaus bei rašomųjų priemo
nių. Tačiau švietimo min. Pu- 
peikis per Vilniaus radiją guo
dė mokinius, kad jie turį geres-

pirmas: “Mes žinom, kad 
persiskyrimas su vyru ameri
kiečiu turi tik užmaskuoti fak
tą, kad tamsta esi šnipė, ir dū- 
bi Amerikai”?

Antras: “Tamsta priklausai 
agentų ratui, kuris veikia Pra
boje. Mes turim jo siūlus savo 
rankose.” t

“Juokinga istorija”, atsako 
Helena ir tikrai nusijuokia. 
Tačiau po trijų valandų jos vei
de juokas daugiau nesirodo. A- 
budu vyrai išėjo, ir juos pa
keitė kiti du. O ji vis tebesėdi 
ant tos pačios kėdės priešais 
tas pačias akinančias lempas. 
Ji pro visus garsus tik girdi 
nuolat kartojamus:

“Tamsta esi Amerikos šni
pė. Tamsta gali ramiai prisi
pažinti.”

“Bet aš negaliu prisipažinti, 
nes tai netiesa”, ji vis kartoi-

jo. “Vadinas, užsispyrei? Na 
gerai, tu parše.
kaip ilgai.” Dr. Herda prispau
dė cigaretę j peleninę ir įsa
kė: “Toliau.” ' (b.d.)

Nmjm būdas agitacijai
B pietų Amerikos pastaniD- 

ju meta parvyko i Lietuvą keB 
Lietuvos rusai bei sukommto- 
tinti lietuviai. Dabar fie rašo 
iš Lietuvos laiškus bei skelbia 
per kom. spaudą, kaip esą Lie
tuvoje padėtis nuolat gerėjan
ti ir kad švrinėjąs nuristety? 
mas atžvilgiu tų, kurie grįžta 
iš Vakarų. Tai metodas tas 
pats, kuris eina iš Maskvos ir 
taikomas visai Sovietų Sąjun
gai: kad patikėtų užsieniečiai, 
reikia sakyti ne, kad padėtis 
labai gera, bet kad ji nuolat

laukuose. Čia apsčiai yra dar
bo jėgos. Dar brėkštant, už
šokęs ant žirgo,praskrenda per 
brigadas kolūkio pirmininkas 
drg. Šileikis, ragindamas į 
darbą kolūkiečius.,

Bet darbas iš vietos neju
da. Kolūkyje nepanaudojama 
technika, ne visi kolūkiečiai 
dalyvauja derliaus nuėmimo 
darbuose, čia visiškai nedirba
mas masinis - politinis darbas. 
Niekas neinformuoja kolūkie
čių apie vidaus ir tarptautinę 
padėtį.” (“liesa”)

Kodėl sovietinamoje Lietuvoje 
nelsiku pasėjama ir netaiku 
nuvaloma, mųtyt iš sovietinės 
“Tiesas**, kuri aprašo, kaip ten 
visas tas darbas organizuoja

te, — kirskit dalguds. Ir'taisy
ti neverta^ vistiek sulaužysit.

Tuo’ tarpu nė vienas java
pjūtės vairuotojas nebuvo pa
ruoštas, c jomis dirba neįgudę 
kolūkiečiai. 5

Rajono vadovai ir žemės ū- 
kio specialistai nesiima konk
rečių priemonių, kad derliaus 
nuėmimas vyktų organizuotai, 
kad visu pajėgumu būtų iš
naudojama technika. Rajone 
vyrauja nusiraminimo nuotai
kos, pasitenkinama tik žinių 
rinkimu.

— Kolūkiai turi nemaža 
darbo jėgos, — kalba partijos 
rajono komiteto sekretorius 
drg. Motiejūnas. — Jeigu visi 
kolūkiečiai įvykdys normas, 
jeigu bus geras oras, —žvilg
terėjęs per sunkias užuolaidas 
į dangum plaukiančius gauruo
tus debesis toliau tęsia jis, — 
mes apskaičiavome, kad visą 

kai kibsim derlių galinis nuimti Vien dal
giais. Su kombainais vargas, 
— neužtenka džiovyklų.

v SO.MAAPfCO IH A StANKET > 
1MPDUGM RAMS WT gUX*&
MS ADOM.

Dėl šio balso tenka trumpai 
pastebėti: 1. Gerai) kad visuo
menė remia rašytojų ^pastan
gas premijom, nes tuo ji pati 
palaiko savo ryšį m*-, kultūri
niu gyvenimu. 2. Teisingai au- 
torius kreipia rašytojų akis į 
naują jų kūrinių skaitytoją, 

. augantį jaunimą ir skatina juo 
daugiau susidomėti ir rašyti 
jam. 3. Teisingai aliarmuoja, 
kad visuomenės parama dau
giau pakryptų į tuos laikraš
čius, knygas, vaidinimus ir kt. 
priemones, kurios jaunimui 
palaikytų lietuvišką dvasią ir 
jam perteiktų lietuvišką kultū
rą. Kai visuomenes parama 
bus daugiau pasukta šia link
me, tada labiau ims domėtis ir 
patys rašytojai jaunuoju 'skai
tytoju. Lig šiol jaunimo iiėtu- 
viška globa, laikraštėlių leidi
mas, jiems stovyklų organiza
vimas buvo vaisius atskirų as
menų pasiaukojimo ar pačių 
jaunimo organizacijų. Reikia, 
kad ateitų'laikas, kada ir lie
tuvių gausingos ir pinigingos 
organizacijos suprastų, jog ne- 
paremdamos jaunimo, jos -de
dasi į lietuvybės laidojimo 
biurus. ! .. t

Lietuviy Radijo Korporacija
MZ K. BrMdwaj, S*. 27, Mas*. TeL SO 8-M88. -

Lietuvių Radijo programa II atotfes WBMS, 1090 kilociklų. perduo
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ėmė antrasis: “Kurie buvo iš
spausti iš liaudies. Dabar tam
sta turi puikią progą tai liau
džiai Atsiteisti.” .

Helena vis tylėjo nuleidusi 
galvą. O gundymas buvo tę
siamas toliau: “Tamsta žinai 
Alcron viešbutį? Tai geriausias 
viešbutis. Kur tamsta nežino
si! Tikriausiai ten buvai su sa
vo tėvu, o gal su draugu... Bet 
mums neįdomu, su kuo buvai. 
Mums įdomu tik, kad ten 

mums reikalinga dar viena 
moteris.

Moteris, kuri moka kalbas, 
pažįsta supuvusios buržuazijos 
papročius ir moka elgtis su 
tais reakcionieriais. Mums 
svarbu, ką tie reakcionieriai, 
tie svetimšaliai galvoja ir pa
sako apie Čekoslovakiją. 
Tamsta turėsi su. jais kalbė
tis, draugauti, išgauti iš jų vi- 
visas paslaptis. Kokių tamsta 
imsiesi priemonių, tai jau tam
stos reikalas, mes į tai nesi
kišame.” ;

“Bet jei tamsta sugalvosi 
Kvailybes, tamsta >žinai, koks 
bus likimas,” vėl grįžo prie 
grasinimo antrasis.

Helena sutiko. Paskui jau 
laisvėje ji aiškinosi: “Žinau, 
kad tai buvo šlykštu; kad ki
ras gal būtų kovojęs ir miręs, 
bet aš negalėjau. Aš nenoręjau 
riti j kasyklas ir ten mirti. Aš 
nenorėjau palikti ir motinos, 
kuri buvo kaip tik gavus šir
dies smūgį.”

Helena buvo paskirta į 
A'cron viešbutį, kurio savinin
kai kitados buvo prezidento 
Benešo brolis. Jame sustodavo 
užsieniniai diplomatai. Diplo
matai iš satelitinių kraštų bū
davo nukreipiami į kitą vieš
butį. Ten jie kitaip buvo se
kami. Alcron patarnautojos

Jis sako, kad rašytojai, dau- sakymą t sakysime, tokios rū- 
gumas subrendę dar Lietuvoje, štea klaustoms: Kuo lietuvių 
rršo taip, kaip Lietuvoje buvo būdas, papročiai (kultūra) iš- 

||e aepastebš- atskiria iš kitų tautų būdo ? Ko
ji, kad MtaryMb upė teka dėl aš didžiuojuosi Hstuviška. 

augęs jau- kilme? ir tx Ar uf ’ kokį Ke-‘ 
nimas tų kūrinių nepaskaitąs tuvišką parsiškimą nevertėtų— 
ir net suabejojus, ar jie patys skirti premijų atostogų į 
yra lietuviai ar naujojo krašto lietuvišką stovyklą? Ar never- 
tautiečiai. Padėti jiem apsi- tetų didžiąją dalį kultūrai sfci- 
spręstf už lietuvEką kelią ir namų lėšų perleisti jaunimo 
perteikti jie® lietuvišką kul- teatrams, spaudai, stovykloms 
tūrą būtų vienas iŠ rašytojų ir t.k?” ' ~—*
tremtyje uždavinių. Rašytojai 
to neatlikę. “Lietuvybės palai
kymo atžvilgiu ar tik nebus 
“Eglutė”, “Margutis” (gal ne 
Margutis”, o “Tėviškėlė”? 
Red.) ir “Ateitis** daug dau-

PO KOMBAINU MATARUOJĄS KOJOS
jos?*’ Esą premijuotieji kūri
niai neprašoko, vidutiniškumo 
lygia Tremtyje sulaukėm tik 
vieno pirmaeilės vertės prozos 
kūrinio — V. Ramono “Kry
žių.” Tad ar neperbrangiai 
tos premijos visuomenei atsė
jo? O tuo tarpu “jaunimo lite
ratūrinės premijos lig šiol vai-

< just •» ***®JfT
CAifcFrtD- '

vieną proga.
Tai vienintelė jums proga. 

Savo nusikaltimą Čekoslovaki
jos respubilkai dar galite iš
pirkti” Helena tylėjo. Vyras 
toliau tęsė: ”mes siūlome tam
stai bendradarbiauti su mu
mis.” Antras pridėjo: “Jei 
tamsta mūsų siūlymo nepriim
siu teks 
Ten daug žmonių nukeliavo, ir sekamos. Tarti buvo pastatyta susiprasi 
mums būtų gaila tamstos.” 40 metų garderobo vedėja. O Y1"3 tavo mielasis draugas Ju- 
Helena vis tylėjo. ' “Tamsta už visus buvo atsakingas vy- » prieš tave atviras gyveni- 
puikiai atrodai, esi išsilavinus, riausias portjė, komunistas rtias, o tuo tarpu dabar nu- 
netiesa? Už tamstos išlavini- jau 15 metu. imsiu tau nuo galvos tiksėji-

Kauno prekybos organizaci- 
joms. .

Bfirė prof. Ignas
Liepos 14 mirė ir Kaune pa

laidotas" buvęs istorijos į profe
sorius W Jonynas; kiek 
ankafiaa jnirė venerologas 

Švietimo min. Pupdkis rug- prof. Karuža.

“Išvesti”, pagaliau sako vie
nas iš naujų vyrų. Heleną iš
vedė į baltai bei akinančiai 
nudažytą celę. Visai modemus 
kambarys. Jo tik vienas trū
kumas — negalima niekad už
gesinti akinančios lempos. He
lena mėgina užmigti, bet ne
gali. Po dviejų valandų ją vėl 
pašaukė tardyti. Nauji vyrai 
jai statė senus klausimus.

Tardė aštuonias dienas ir 
astuonias naktis. Per tas die
nas Helenos plekas nemušė ir 
fiziškai .nekankino. Bet per tą 
laiką ji virto griaučiais ir ne
beteko valios priešintis. Aš
tuntą deną vienas iš vyrų jai 
prabilo: “Klausykite,

Helen, jums duodame dar

LAISVES VARPAS
I- Naujosios Anglijos lietuvių
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raukfi it aiti 
amerikietė

Tuo pačiu metu saugumo 
rūmuose, Prahos priendesčto 
buvusioj viloj, saugumo direk
torius. Dr. Herda, neišimda
mas cigaretes iš burnos, ramiu 
ir draugišku balsu įsakė:

“Vėl duokit saulės**.
Tuojau prožektoriai sušvi

to į jauną vaikiną didelio kam
bario .viduje. Odiniais diržais 
jis buvo pririštas prie kėdės. 
Siauras vadas buvo patinęs, 
išbalęs, akys primerktos pa
kraujavusios. Prakaitas tekėjo 
visu kūnu Ant galvos buvo 
užrištas, rankšluostis, lyg tur
kiškas turbanas. Juo buvo pri
rištas prie pakaušio nepapras
tai garsiai tiksintis laikrodis: 
per sekundę keturi tik-tik, per 
minutę 240 tik-tik; rodos tų 
tiksėjimų be pradžios ir be 
galo. O kambario pasienyje iš
sivilkę keturi vyrai iš butelių 
gėrė alų, protarpiais vartė 
žurnalus ir stebėjo' pririštąjį, 
kuris tyliai sudejuodavo.

Kai įjungė saules, po pusva
landžio suimtojo galva ėmė 
svirduliuoti ir iš pravertų lūpų 
pasirodė putos. “Ar reikia?” 
paklausė vienas iš vyrų ir, ga
vęs viršininko galvos linktelė
jimą, priėjo prie kaitinamojo, 
išjungė vieną lempą, ir pakėlęs 
jp galvą, mėgino įstatyti bon- 
kos kaklą į lūpas. “Na, gerk.” 
Surištasis mėgino gerti, bet 
didžioji dalis alaus nutekėjo 
per jo krūtinę. _

Dr. Herda pakilo nuo stalo 
ir priėjęs vėl draugiškai prabi
lo: “Tai kaip gi dabar? Ąr pra
bilsi* Kada tavo 
ra pareis sieną? ' vie- sų. Na,
toj? Ko jam reikia Prahoje?” į darbą, tai'pleškės. O pasiro-
Surištasis tylėjo. “Aš tave vėl do, kad kombainai kaip nuo
klausiu, meldžiamasis. Aš kan- pere;to rudans stovi, taip prie Iš tikrųjų rajone nėra nė
trus' nas aš tavim pasitikiu, jų niekas piršto neprikišo. vienos džiovyklos. Rajono va-
Tu esi studentas. Tu esi vie- — Pagaliau maršrutų netu- dovai nepasirūpino, kad jas į-
nas iš tos inteligencijos, kuri rinte, nė užduočių. Kombainas sirengtų kolūkiai.

keliauti į kasyklas, ir baro merginos pačkį buvo yra mūsų pasididžiavimas. Jei ju fane dviratis, su tokia mašina Ketvirtą dier^ vyksta piūtis
ir papasakosi, kur negi faaidžiosi .po visą rajoną, Mažeikiškių kolūkyje. Nu-

— skundžiasi jaunieji mecha- kirsta 2^ hektaro rugių. Ban- 
nizatoriat gyjančioje javų jūroje kur ne

MTd turi 4&vapiūvių ir 11 kur šmykščioja su dalgiais vie-
jau 15 metų. imsiu 1311 nuo gaivos UKseji- galingų kuliamųjų. Tačiau šios n’ši kirtėjai. Pirmininką drg.

mą išleista tiek pinigų.” Per- Helena prisistatė slegantiš- mą. Jei nesusiprasi ir tęsi kvai- techniko stoties vadovai ne- Samcką sunku rasti. Jis; jau
lybes, nekaltink manęs, jei gerbia. Penktos javapūvės ap- kelinta diena atkakliai byline-

tavo galva suduš kaip puody- lamdytais šonais guli sodyboje, jasi su gretimu kolūkiu dėl iš-
nė.” Jaunas vaikinas vis tylė- Įeitos nuo pereitų metų tebė- mindžiotų, dobilų. Tokia pade

rą kolūkiuose. Pirmąją piūtės tis kolūkiui gali padaryti dide-
dieną sugedo javapjūtė “Ryto- liūs nuostolius, tačiau iš rajo-
jaus” kolūkyje. no niekas neįsikiša.

_Ką gi, — pasiūlė stoties ' Prinoko derlius didžiuose 
agronomas drg. gvarenevičiū- “Tarybinės vėliavos” kolūkio

Bąrtolomeiską gatvę, kur yra . 

jau laukė jos du Joti >v- ,

Vidurdienis? Želvos 
saule nužertame’kieme be viš
tų /nė gyvos dvasios. Tiktai 
tarsi tyčia suvarytos į-vikius, 
nukarusiais sparnais guli java- 
plūvės, linarovės, kuliąmos’os 
iri kitos mašinos. Jų skurdi, 
nublukusi išyauzda, rodos, liu- 
dija, kad pražiemojo nepavydė
tinai.'

Po vienu kombainu kyšo ke
lios poros kojų. Matyti, popie
čio metu kombaininkai pasis
lėpė nuo saules.

— Kaip reikalai, vyrai?
— Kieno, ar mūsų? — atsi

liepia balsas kombaino bun
keryje, — šiaip nieko, tik nuo- 

Ju- lx>du. Neseaįa grįžome iš kur-
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nes sąlygas kaip Amerikoje. sėjo 1 per Vilniaus radiją pa
žymia kad turi būti sustiprin
tas koounistiiūs auklėjimas.ir 
atsidavimas “nemirštamam 
kcęnuntzmo reikalui.” Pranešė, 
taip pat, kati sumažinamas 
bendras pamokų skaičius ir 
sutrumpinama mokymo prog
ramos. Esą nepatenkinamai dės- 
'tomi tokie dalytai kaip mate
matika ir biologija, kurios e- 
sanSos svarbios mokinių ma
terialistinei pasaulėžiūrai ug
dyti. Labiausiai išbarė Kybar
tų, Rokiškio ir Kupiškio rajo
nų mokyklas.

Kur eĮaa Lietaves g&ryMs 
"Ttesa” rugptūčk>,20 prane

šė, kad iš Kaišiadorių rajono 
Dainų šventę kolchozų surinktų duoklių per

Boiševikinamos Uetuvos rtspiūčio min. 20 tonų pasių- 
i • valdžia nutarė 1955 organizuo- gta Lenirferado ir tik 10 tonų
Lietuvos mokyklom esą ^entę Ją g^ria pami

nėti 15 metų, kai įvestas ko
munistinė santvarka. Skelbiasi 
sutrauksią 30,000 dainininkų. 
Šiemet rengiamos rajoninės 
šventės.

Vilniuje A. Venclova atida
rė kom. rašytojų suvažiavimą. 
Dalyvavo Maskvos rašytojai su 
Tichonovu, o taip pat ir iŠ ki
tų Baltijos valstybių- Apys
kaitą padarė rašytojų pirmi
ninkas J. Šimkus. Kalbėjo. T. 
Tilvytis, A. Vienuolis, A. Jo
nynas, A. Churginas, J. Bal
tušis. A. Baltakis, K. Vairas, 
lietuvių kalbos ir literatūros 
institute bendradarbė Kučins
kaitė, Vilniaus un-to lietuvių 
kalbos dėstytojas A. Springis, 
grožinės leidyklos redaktorius 
J. Tomau, A. Gricius, J. Butė
nas, J. Žiugžda, E. Matuzevi- 
čius ir kt. A. Sniegus reika
lavo, kad rašytojai prisiderin
tų prie "gyvenimo reikalavi
mų.”
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1 §i laikysena yra 
aga grynajam 1 
kuris prasidėjo n

- Prieš 20 metų rugsėjo 12 Ženevoje, Šveicarijoje, kur anuo
met buvo Tautų Sąjungos būstinė, buvo pasirašyta trijų Baltijos 
valstybių santarvės ir bendradarbiavimo sutartis. Lietuvos var
du ją pasirašė anuometinis užsienio reikalų ministeris Lozorai- 
ts, Latvijos —užsienio reikalų ministerijos generalinis sekreto
rius Muntėrs ir* Estijos — užsienk) reikalų ministeris Seljamaa. 
Visom trim valstybėm sutartį ratifikavus, ji įsigaliojo 1934 m. 
lapkričio men. 3 d.

marškiniais sėdėjo aplink di
delį stalą, ant kurio stovėjo 
dubenis sriubos. Man pasiro
džius, visi sustojo, o aš priėjo* 
si prie stalo Šypsodamasi ta
riau alsuodama, nes buvau bė-

Sutarties pagrindinis tikslas buvo-išreikštas Šiais žodžiais: 
“Pasirašydami sutartį, Lietuvos, Latvijos ir Estijos įgaliotiniai 
pareiškia, kad jų vyriausybės budės, idant trijų tautų šalyse 
augtų ir plistų solidarios santarvės ir i_____  _
dųaąia.** Tam reikalui buvo sudarytos įvairios komisijos stiprinti 
pnEHnfam, kultūriniam ir ūkiniam Baltijos kraštų bendradar- 
btovHmd, o kasmet, buvo šaukiamos užsienio reikalų ministerių 
konferencijos tarptautinei padėčiai aptarti ir Baltijos valstybių 
vieningam nusistatymui išlaikyti.

mau O samfieų Šventosios 
Lietuvos vardas ar beatitinfca 
tikrovę? Ar lietuvis dar imt 
Lietuvis, kuris yra tremtyje?

— Argi jis atvažiavo? — 
tik tik nepasakiau sumišusi dėl 
nelaukto jo atsiradimo, bet su
sigriebiau, linktelėjau galvą ir 
greit išėjau. Stvęrsas buvo 
baigęs Maskvos žemės Ūkio

kaime vienučiu. Tariau žiema — o kur tėtė? Ar jis buvo 
praėjo ramiai ir linksmai. Aš į lankiai atėjęs?
buvau sveika ir graži ir pati- — Jis buvo, bet tuojau nu-

atsakėkeletas bal-

Prancūzi joje, Italijoje ir skan-; 
dinavų kraštuose.

Šalia minėtų bedievių, pasi^ 
trikrt- dar ir tokių, kuriesavo? 
laikyseną grindžia natūraliz- 
mu. šitos pasaulėžvalgos at
stovai neteikia žmogui kW 
uždavinio/ kaip tik tą, kurį 

am ta. Aišku, nors

Bet atitolimas nuo Dievo ar 
religinis nesąmoningipnaa nėra 
vienitelės mūsų religinio gyve-

tautoje 
ikiusi bandy- 
išvada: 'žmoni

ja, o tuo pačių ir lietuvių tau
ta, priyalanti ieškoti naujų ke
lių ir turinti susirasti kitus i- 
dealus savo žmogiškajam būri
mui pateisinti.

pareigomis, nei laisve, kurią 
turėjau išėjusi iš gimnazijos. 
Brolis Paša mokėsi kariuome
nėj — korpuse. Airiuta buvo 
ištekėjusi dar prie motinos ir 
gyveno Kurske. Mudu tu tėte

gulti. Baisiai nuvargau. Ar mąstęs į mane, 
anai kuri valanda? Beveik de
šimta. Gal stiklinę pieno,— 
pasakė jis išstolaškęs. Priėjau 
prie lempos, bet jis pakratė 

ir apžiūrėjęs stiklinę 
prieš šviesą, ar nėra musės, 
palengva išgėrė.

tvartą purvinas žagres, paskui namie dirbti ką nors, arba kam 
pagirdė bandą ir ėriukų Mo
vimu pripildė visą sodybą. Bo
bos Šūkavo Ir pasikaišiusios 
gainiojo avis po Hemą, Jų be-

j-kTCR.Ln.jrqot o&iunro
* Uždusęs ptemenens, su <n- z nustsypaoaavau^. nors nesi- 

džfeuria kepure, vijosi karvę, puošiau, bet viskas prie mano 
ir, kai ši įbėgdavo į tankumy- veido labai tiko.
ną, jte pasinerdavo šlapiose Kai tetos nustojo lijęs, už- 
varnaMšoae. Jau ir temo, ir Be- staneSra skarą ant periu ir pa- 
ttB nuftojo fijęs; ® tsva^ rytą .naras sijoną, ouoegau j cuen- 
Mįf | tetikus, dar vis negrį- dariį, kur bobos milžo karves.

.J ......... __________________ ,,r ._____kvapu dūmų, kurie kilo iš kū
renamos šeimyninės. Užsukau 

Saulei leidžiantis, sode ir 17 metų, ir aš dar nespėjau nė valandėlę tenai — jauni dar- 
apie namus vienodai šniokštė pasidžiaugti nei šeimininkės bininkai su baltais ' plačiais 
Setus, o pro atidarą langą į sa- 
KOttą vertėsi malonus, grynas 
drėgnų gegužės mėnesio žalu
mynų kvapas. Griaustinis bil
dėjo viršum stogų skardžiai 

ir, kai rausvi žai
bai blykstelėdavo nuo karančių praleidom mano pirmąją žiemą gusi, 
debesų, temstanSoj salėj sun- 
ku buvo suprasti, ar B tikrų- 
jųtennta, ar taip tik rodos.

Paskui ii tarife grįžo per* kau pati sau_ .todri kad man važiavo, - 
mirkę darbininkai, iškinkę pas buvo lengva vaikščioti, bėgioti, gų kartu, 

i; • Su kuo atvažiavo? pa 
nors įsakinėti. Dirbdama niū- klausiau, 
niuodavau kažkokias mano pa- — Lengvu vefimfflu, drau- 
čios sugalvotas melodijas, ir ge su ponairiu Sversu. 
tai mane jaufino. Pamačius 
save veidrodyje, netyčiomis

Į Baltijos valstybių santarvė buvo Maskvos nusigriebta su- 
daryti kaltinimui, kad jos rikiuojasi į frontą prieš Sovietų Są
jungą. Tuo tarpu Lietuva, Latvija ir Estija norėjo tik savo lais
vę apsaugoti ir išlaikyti visišką neutralumą didžiųjų kaimynų 
rungtynėse. Deja, niekas į mažuosius nežiūri, kai didžiųjų ape
titai pasdaro nebepasotinami ir įsigeidžia kraujo. Vokiečiam ir vaizdas, 
rusam Baltijos erdvėje susikibus, trys mažosios valstybės buvo 
krauju užlietos ir jų nepriklausomybė sutrypta.

. Jie aukščiausiąją asmeninį 
Būtybę paneigia {roto vardu. \ 
Jiems tikra tėra tik tai, kas 
protu gali būt»l įžvelgta, o tai, 
kas žmogau* JnMrittui nepriei- • 
narna, turi būti atmesta. Tr 
dangi jų nuomone Dievas ir a 
daugelis tikėjimo tiesų protu 
negalima suvokti, tai jos turį J 
būti , paneigtos, kaip paprastos 
nesąmonės ar prietarai. Tarei 
š'tie D;evo priešininkai nieku 
nesiskiriaa nūn to. kurio rovė
ją apšaukia liaudies OD’umu.

Pastaruoju' metu ateistinio - 
rac’onalizmo išpažintojai su
aktyvino ir sav/ antikrikščio- 
nišką propaganda Tai ypač 
buvo lengva pastebėti spaudos 
diskusijose kai kurių knygų bei . 
straipsnių pasirodymo proga.

Ypatingai jiems užkliūva 
Katalikų Bažnyčia. Jų teigimu, 
jos skelbiamasis mokslas bei 
moralė nebeatitinka nfcdernio- 
jo gyvenimo reikalavimų. Ji 
kaip savo formom, taip ir tu
riniu esąs atgyvenęs dalykas. 
Ir šią savo tezę stengiasi įro
dyti faktais. Girdi, jau praėjo 
du tūkstančiai metų, kai krik
ščionybė jžengė į istoriją, ta
čiau žmonijos nė kiek nepaki
tus. Karai buvo ir tebėra. Mo
ralinis pasileidimas nė kiek ne
mažesnis .kaip ir pagoniškai
siais laikais. O jei apsiriboja

kiemo, skleidėsi' lengvi, reti fcystėje nepatiko. Bet vėliau 
debesys, o kieme raibuliavo dažnai galvodavau apie jį, kaip 
kasta balta prieblanda, kaip* apie sužadėtinį, o kai rugpiū- 
ir visuomet gegužės mėnesio čio mėnesį, išvažiuodamas į 
naktimis. Vėsumas dvelkė iš pulką, atęjo pas mus su ka
biukų, susimaišydamas su reiviška Mūze, su antpečiais 

kaip ir viri savanoriai ir su 
malouunni pasakojo sųiie ma- 
žarusto viršitos mokslus, tuo- ' galvą 
met Jyg apsipratau su keista 
mintim, įog bumu jo žmona. 
Jis buvo linksmas, saule įde
gęs, baltavo tik pusė kaktos, 
ir-jis tuomet ,buvo man terfes 
malonus^.

— Vadinas, jis gavo atosto
gų, — sujaudinusi galvojau, 
ir man buvo labai malonu, 
kad jis atvažiavo, matyt, dėl 
manęs, bet tuo peti laBoi pasi
darė man labai nyku.

Kad jšsfirfateySau klek, sku
bėjau namo paruošti tėtei va
karienė, bet kai įėjau į prieš
kambarį, tėtė vafešSojo po 
gaikmą km ikšMhfn«g batais. 
Ka&odęl juo apsidžiaugiau b*, 
greitai įėjusi į galioną, karštai 
pabuSavau jo kairę ranką. 
SkrybBė jo buvo nusmaukta 
ant pakaušio, barzdą susivėlu
si, ilgi batai, sulamdytas ir 

Akademiją Ir tarnavo kariuo- purvinas apsiaustas,, bet man 
menėje- Jb tuo laiku atrodė'tikrai vy-

Kai dar maža buvau, jtfu riškumo grodtis ir jėga.
tuomet name vadino jo suža- — Kodėl tu, tėte, tamsoj?-- 
dėttne — mes buvome krimy- paklauriau.
nal, — ir todS jfo man kūd£ — Tiifc Natata^— aftaa-

Ramiai atsakinėjau į klau- 
simus apie Ūkį, bet kada jis ne
tyčia prasitarė, kad ryt pas 
mus ateis Sversas, pajutau, 
kad mano veidas rausta.

— Ko? —- sumurmėjau aš.
— Tau pirštis, — atsakė tė

vas, dirbtinai nusišypsodamas. 
— Mes jau sugėrėme. Nagi 
mažas, gražus, protingas, bus 
geras ūkininkas. Argi ne puiki 
pora, poritate?

— Nekalbėk taip, tėte! —

lietuviškuoju gyvenimu, tai 
dar sumini tuos katalikus, ku
rie |af >taf išdavė savo tikėji
mą, ar tai visai nekrikščioniš- 
kai gyvena..Taigi, ir katalikiš
koje lietuvių tautoje Kat 
Bažnyčia ifc 
mo. E viso,

kė jis, pavadindamas mane tariau susijaudinusi dar labiau, nurinkau nuo stalo indus, pirš- 
taip, kaip kūdikystėje vadino, o mano akyse pasirodė aša- tų galais eidama iš kambario į

nevakarieniausiu, bet eisiu ros. Tėvas ilgai žiūrėjo susi- kambarį, prieškambary j šaltą 
kroato įstačiau -pšeną, medų ir

— Na, dar ne taip greit!— sviestu uždengiau arbattotom 
tarė jis keldamasis. Atsiduso, dangtefiu ir servetėlę ir nuėjau, 
pabučiavo man j kaktą ir į savo miegamąjį.
^Įtnuąoi^iejavokaMneto Bet tatai paneš vtad neat- 
durų' skyrė nuo Žarų Ir tetattingąlų.

— Diena dieną moko-pri- Langui mano kambario už- 
dūrė jis, apsisukdamas į duris, darytos, bet mano kambarys

Lakštingala jau giedojo so- — Atsikelk ryt anksčiau, man greta sveSų kambario, tai’pro 
de, ir per tuos tris langus, ku- neik į stotį važiuoti...
rie buvo'šiaųrės vakarų pusėje, Ir vėl pasilikau viena, 
toli matėsi šviesai žalias dan
gus su minkštais alyvų spal
vos pavasario debesėliais ir 
gražiais ruožais. Visa buvo 
kažkas nepaprasta, nei žemėj 
nei ant dangaus, visa nutildė 
lengva nakties prietema, o vis 
tik visa buvo galima įžiūrėti, 
šviefiant dar neužgesusiai ža-

Pažįstama, arba nefiMgfoma 
taip Jcaip moko ir rakalauja 

tiria galima paimtoji ir išpažintoji religija, nirmvnėjie yra jaučiamas . ir 

& Pirmuoju atveju religinis ne- aiškus antireliginis nusiteHd-
jUVfuteun sąmoningumas prūygsta refigi-* mas. šiandien nemažai sutin- 
Mf Msftęs niam anaitobrti/mHi, antruoju kame' tokių piliečių, kurie ne

atidarytas duris ir per svečių 
kambarį aš mačiau pritemusį 

įsafioną, o lakštingalų giesmė 
girdėjosi visuose namuose.

Paleidusi plaukus, Ugai ilgai 
sėdėjau ant lovos, k^teą norė
jau nuspręsti, paskui užsimer
kiau, pasirėmiau ant priegal- 
vto ir užsnūdau

kio! Atidengusi uSdodą, greit 
susmeigiau plaukus, atsargiai 
numoviau bėteBui ir stengiau
si jais neauribaldyti, parimi ė- 
miau nusirengti.

Staigi mintis apie vyrą švel
niu virpuliu perbėgo per visą 
mano kūną, nuo netikėtos tei-

Šiandien daug yra lietuvių, 
kurie nebekalba ryto bei vaka
ro maldas; prieš valgį ir pa
valgius ratas kas besižegnoja.

'TMtau nė dabarties tragiSltaje padėtyje latvių, lietuvių ir praMka.
estų bendradarbiavimas nėra sukliudytas, o dar pagilėjęs. Kiek ?J^albant )au. J?"® W' 
SSbTZtatekia, jis yra gyvas pavertuose krantuose, gf pnedermę sekma-
dar laMan tyStaTlaisvajame pasaulyje, tar Baltijos valstybių - d-emais .r Sventa&emaą, dute- 

seBcsniai turi artimą ryši ir benką kovos lauką. Rei- n»«™bs nebeatl-ekabent 
^įl^ai pageidauti, kad būtų sustiprintos ir suaktyvintos
pdotaiMos sudaryti dar artimesnį tyšį ateityje, kai Baltijos pa- £ cv0^^tta^Sisvintas. :

■■ -v lengvapėdiškumu, o neretai ir
> Nėra jokios abejonės, kad Baltijos santarvės, kokia buvo išdidžiu į ū ū 1 u m u i 

nudaryta pried 20 metų, tateityje-n^)aka&s. Jau dabar reikia šešto įsakymo atžvilgiu yra 
- galvoti ir tiesti pagrindu* glaudžiai Baltijos valstybių fecįerad- nurita taip toli, kad daugelis 

|sa. Koks bebūtų Rdsijos režimas, kad ir demc^ratinis, jis visa- dalykų jau nebelaikoma nuo
dą spaus rianrą Baltijos pamario rėžį. Jame atsilaikyti tegalės dėme. Dar blogiau yra su mo- 
nę atūrimš mažos trys- valstybės, bet tik ją stipri federacija ir terystės sakramentu. i Jis yra

• d^r -<sąj*iPEPje «n Mtafa kaimynais. ” arba vengiamas, arba iftnieki-

feįįfe^atv^jfer^^»orafitoItoc-tflrkadgyvenabeE»evoirti- diktt»ja 
darinio sizmą. R^ginfe analfabetizmas kėfbno, h^t atvirai išeina ko- taip galvojančių nesunku su* 
aedrau- pagimdo paprastai prietaringu- voti prieš Dievą ir religiją. tikti, bet taip gyvenančių yra 
i. mą. Vietoj vieno Dievo,^ pra- TrigL šalto religijai nesąmo- labai mažai.

dedami garbinti dievai Sak- . ringo yra, toto P*4 te antireli- 
ramentalinė praktika yra pa- gįškri sąmoningas riementas. 
keiQama burtais.* Bažnyčios Pas mus sutinkamas atriz- 

— ynudidelė dalis religiškai lankymas spiritizmo seansais, mas, kaip ir vakarų Europo-
nesąmoningi. tačiau šiuo at-‘ O moralinis laksizmas virsta je, remiasi dažniausiai ne an-
veju religinis nesąmoningi imas religiniu indiferentizmu, kuris tireligine filosofija, bet anti-
praktiškai reiškia tą patį, ką yra paskutinioji pakopa į -ate- religine ir antifarikščMmiška
ir atkritimą nuo D:.evo. Juk urną. Tuomet ne rel'gija tei- laikysena. Didesnė dalis mūsų
religinis nesąmoningumas pa- kia žmogiškajam buvimui pra- * bedievių, paklausti, kodėl jie 
spko paprastai vieną iš dviejų smę ir turinį, bet trina ar ki- netiki, daug nsfilosofuodami
dalykų: arba nepažinimą tikė- - trina laikysena apsprendžia atsako: “Kam man reikia ti-

B trio atrodo, kad nara dde- jįmo tiesų ir dorovinių reikalą- žmogaus religiją. Ir nenuosta- kėti, kad aš ir be tikėjimo ga
lių pasikeitimų. Daugelis reh- tos relirijos, kuri yra iš- bu: . liu gyventi ir naudotis visu
ginio gyvenimo formų bri ap- • *' ’ • • - ..•..... -.........
raiškų, kurios vyravo laisvės 
metais, bėrai išnykiis’os dar ir 
šiandien. Tremties lietuvis atei
na dažniau ar rečiau į bažny
čią, pasiklauso pamokslų. Ne 
vienas, išgirdę lietuviškas gies
mes, net ir apsiašaroja. Nėra 
išnykę ir metinių švenčių mis- 

solidaraus draugingumo tika bri papročiai. Daugel’š 
tautiečių mielai padeda savo 
kunigui. Didžioji dauguma pa
laiko su juo gerus santykius.

Apskritai, tarp kunigų Ir ti
kinčiųjų yra gyvas ryšys. 
Visa tai lyg sakytų, kad re

liginė tradicija kai kuriose sa
vo fermose yra išlikusi maž
daug ta pati, kokia kad buvo 
Uetuvoje.

Tač’au stebint lietuvių reli
ginę praktiką tremtyje, kyla

Besnaudžiančios muses, iš
gąsdintos mūsų pašnekesio, 
tyliai gaudė paluby, vėl paleng^ 
va užsnūsdamos. Laikrodis su
šnypštė ir skambiai, gaudžiai 
iškukavo vienuoliką — vėlus 
laūcas kaimo sodybose... Kažko •,
šypsodamasi sėdinėjau, galvo- -g.scu^jflu, g” Y. ištarė “Siveraasr ir kritote-
jau... Na, dar ne taip greit! - 
Prisiininiau raminančius tėvo 
žodžius, ir vėl pasidarė leng
va, lyg malonu ir liūdna. Tė
vas miegojo,— kabinete buvo 
jau seniai ramu, sodyboje taip 
pat visi miegojo. Kažkas buvo 
šventa, malonu toje nulytos 
nakties tylumoje toje rūpestin
goje lakštingalų, giesmėje kaž
kas buvo neapč’uopiama, pui
ku ir tekėjo, sklandi tolintoje 
žarų pneoiajKKųe.



Patikslinimas

gyv.

, Taigi kongresas savo darbus 
glaudžiai jungs su malda. R°i- 
-kia abiejų Darbai stato gyve
nimo rūmus, maldos juos pri
pildo augštyų keliančios dva
sios. Kaip visų kitų katalikų 
užsimojimų, taip ir kongreso 
šūJds bus: orą et labora! Mels
kis ir dirbk! \

Daug vietos skirta Birutei, 
Kęstučio antrajai žmonai, ir le
gendoms bei dainoms apie ją. 
Gana patraukliai aprašytos bi
tės, bet, man rodos, perdaug

Darbininko 63 nr. straipsny 
“Ateitininkijos vadai’ 
prof. K Pakštą, parašyta, kad 
jis Amerikon, atvykęs 1938 m. 
Iš tikrųjų K. Pakštas Ameri
kon atvyko 1939 metų vasarą, 
Kalifornijos universiteto pak
viestas dėstyti specialiam Cen
tro Europos politinės geogra
fijos kursui.

sdkos ^Lietuvių Romos 
Federacijos (ALR- 

©ngresas šismet įvyksta 
8-10 d. Clevelande. Tai- 
npĮyHkn nė pilno mėne- 
jo pradžios. Dėl to pats 
mums pradėti juo gy- 

omėtis ir aktyviau jam

TUSU ŠAPELY'

Tuoj pat šv. Kryžiaus para
pijos salėje įvyko agapė — 
bendri pusryčiai. Erdvi ir di
delė salė vos sutalpino visus 
svečius. Pusryčių metu įspū
dingai ir gyvai apie didžiąją 
merę kalbėjo kan. F. Kapo-

Red. prierašas. Klausimas 
labai svarbus, kur link eina 
lietuvio tremtyje dvasinis gy
venimas. Tačiau šiandien var
giai begalima visų kraštų lie
tuvius vertinti vienodai. Skir
tinį bent dvejopi. Tie, kurie 
gyvena kompaktiškesne mase, 
bendruomenėm, tie lengviau iš-

9 Bėra. Brazdžionis jau vi
sai baigia redaguoti Lietuvių 
prozos antologiją, kurią lei
džia Liet Spaudos Klubas Chi- 
cagoje.

kus. Iš sakyklos kalbėjo pret 
J. Balkonas apie Marijos šven
tuosius metus, Marijos šven
toves Lietuvoje ir ateitininkus. 
Viškcse skardėjo Chicagos at- 
eitininikų choras, -vedamas VI. 
Baltrušaičio, solistė Danutė 
Stankaitytė įspūdingai išpildė 
dvi solo giesmes, vargonais 
ori tarė M. Momieikaitė.

so, ar katalikų kongresas bus 
gyvas ir dinamiškas veiksnys 
jos organizuotame gyvenime, 
ar tik nereikšmingas eilinis su
sibūrimas ir pasikalbėjimas. 
Nuo visų priklauso, kad kon
gresas taptų svarbus ir svarus 
tiek savo idėjiniu lobiu, tiek 
ypačiai to lobio paskleidimu 
•gyvenime.

Sandre Nwm*m M leHtoys
UICBM<>R0t MSHtMlB
GABIJA

JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS SI RUDENI
Šioje dkttiuNųe knygoje w »vo naujausi* kūryba dalyvauja ke- 

fioa dHimtya Batvvhi mtytofe Metrą*) radMooJa Jonas Aistis Ir 
Stepas ZobaiMtan M Kaygi1 tai kovojanSo ir bepastduodanOo lie
tuvio atsparas Mrarararas. d knyga vataffinu vMn kaftft apie 
mūra tautos t*t tw«i saro krito. MimJr ttkffms.

lieka, kokie buvę Lietuvoje; 
tarp jų pastebima net augant 
religinį sąmoningumą ir prak
tiką. Kurie atsidūrė vieniši 
tarp rielietuvių, labiau pasiduo
da jų įtakai ir religiniu at
žvilgiu. Antra, pastebimi pasi
sakymai prieš religiją dar ne
reikia laikyti ženklu, kad šių 
žmonių priešrefiginiai nusitei
kimai dabar stiprėja. Jie tokie 
buvo ir Lietuvoje; tik aplin
kos įtakoje jie varžėsi ir den
gėsi, o dabar tik pasirodo to
kie, kokie jie buvo ir yra iš 
tikrųjų

Iškėlę kai kurias mūsų reli
ginio gyvenimo tremtyje blo
gybes, palieskime trumpai jo 
gerąsias puses.

Religinis gyvenimas tremty
je rodo nemaža ir gyvybės 
ženklų Kai kur net slepia ug
nies ir entuziazmo. Tad ir su
stokime ties tais veiksniais, 
kurie tremtyje palaiko gyvą 
religinę dvasią.

KONCERTAS
Ir šiam kongresui surengtas 

puikus koncertas Marijos 
Aukšt salėje, kuri, nežiūrint 
gana karšto oro, buvo pilna 
rinktinės publikos.

. Pirmuoju į sceną išėjo Jo
ms Varnietis. Tai jaunas solis
tas, Cbicagai jau gerai pažįs
tamas, šiaip daugumai svečių 
tik pirmą kartą girdėtas. Per 
du išėjimus jis padainavo ke
turias dainas: St Šimkaus — 
Mano gimtinė, A. Vanagaičio 
— Beržas, P. Čaikovskio — 
Miškai ir Gremino arija iš 
Čaikovskio operos ‘Eug. One-

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIU PROGŲ 

(vestuvių krikštynų gimtadienių įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite ątnaujmti seną fotografiją?

ANTROJI KONGRESO 
DIENA

Gražus sekmadienio rytas 9, 
vai sukvietė kongreso daly
vius į šv. Kryžiaus bažnyčią.' 
Graži ji, didelė, primenanti 
Vilniaus ar Kauno bažnyčias. 
Prisipildė ji pilna žmonių mal
dų ir giesmių

Mišias laikė šios parapijos / Ten pat buvo tęsiamas ben- 
šeimininkas kun. klot). A. Lin- aras posėdis Buvo priimtą v> 

sa eilė nutarimų (skaitė Alg. 
Kasulaitis) ir s rezoliucijos 
(skaitė St Lūšys).
Nutarta pasiųsti sveikinimus: 

JAV. prezidentui, Lietuvai per 
“Amerikos Balsą’^ Lietuvos 
vyskupams tremtyje, Illinois 
gubernatoriui, Vilkui, minis- 
teriųi Žadeikiai Washingtone, 
Chicagos burmistrui, Lietuvos 
vyčiams, Kersteno komitetui, 
Altui, šen. Douglas, prof. A. 
Maceinai, prof. Z. Ivinskiui, 
Pax Romaną Federacijai, AL 
RK Federacijai ir k.

Rezoliucijose visas dėmesys 
sutelktas į dar glaudesnį, tvir
tesnį erganizavimąsi, į visuo
meninę veiklą, ypač visur pa
brėžta lietuvybės išlaikymas ir 
kova už Lietuvos išlaisvinimą.

Baigus posėdį, visi kongreso 
dalyviai nusifotografavo 
bažnyčios didžiųjų durų.

(bus daugiau).

komitetui, net jie negu ne- k pamokslą pasakys
P’^A.Vasyą. ąpalfodd.preL 

katalikui. TodH rmkia laukti Jg aUaikys šv. mi-

x šias už visus mirusiuosius Fe- 
gyyo keliamųjų kiai^imų svar- dęracijos narius Spalio 10 d. 
stymal^.tiknimvądovybėfc j.Tvy^V BrSs celeb- 
bet ir nuo pačios lietuvių ka- iftMhriingąmasmSas, pa- 

tąliki* mokslą pasakys preh Pr. Ju-

rte. šventąją valandą Mergelės 
Marijos garbei šv. Jono kated
rojespalio 10 <1 po pietų pra
ves preL'fe. Urba, pamokslą 
lietuviškai pasakys J. E. vysk. 
V. Briųgys, angliškai — prek

ginas .
Solistas ateina į dainos me

ną plačiu sodriu balsų neabe
jotinu nuoširdumu bei laisvu
mu ,tad nenuostabų kad jo 
perteiktos dainos buvo publi
kos nuęširdžiai primtos.

Prudencija Kčkienė, puikaus 
balso subrendusi solistė, pa
dainavo: A. Vanagaičio — Il
gėjimasis, V. Jakubėno —Vai 
eičiau A. Dvorak — Humores
ką, J. Sassenet Salomėjos ari
ją iš op. Herodiada ir ariją iš 
Ch. Gounod Fausto operos. 
Dainininkė kupina vidinės ši
lumos, gilaus įsijautimo ir sub- 
tylumo sugebėjo žavėti visose 
dainose.

Į tarpą įsiterpė smuikinin
kas P. Mariukas, kukliai, bėt 
išlaikytai ir įtikinančiai išpil
dęs J. Massenet Meditaciją iš 
Thais op., Paganini-Prichoda 
— Sonatinę.

Solistams gražiai akompa
navo prof. Vladas Jakūbėnas.

Viso koncerto puošmena bu
vo Chicagos ateitininkų cho-

■ Kongreso rengimo komitetas
■ su įvairiomis komisijomis vis-
■ ką darų kad jis pasisektų ir
■ pajėgtų išspręsti tuos uždavi- 
B nius, kurie jam skiriami. Ka- 
B taKkų akcijos reikalai, jauni- 
B mo auklėjimo problemos, lietu-

vių spaudos laisvės atgavimo 
B sukaktis ir iš jos kylą įsipa- 
B reigojimai, šv. Mergelei Mari- 
B jai skiriamų, šventųjų metų į- 
B prasminimas — štai tie pagrin- 

T. V. GnttTONAS, ofm. ĄtetOnin- diniai klausimai, į kuriuos kon- 
, - , . — gresas nukreips visą savo dė-

mesį Jie rupi Federacijos va
dovybei ir kongreso rengimo

Šiais metais įšventinti 3 
pranciškonai kunigai išvyko į 
Washingtoną, D. C. pagilinti 
teologijos studijų būtent: T. 
Paskalis Sabas, iš Philadelphi- 
jos, T. Bonaventūra Tamioliū- 
nas, iš Amsterdamo, ir T. Ga- 
brislis Baltrušaitis iš Scrantų- 
no. Ateinantį pavasarį jie baigs 
savo studijas ir įsijungs į pran- 
ciekonų religinę bei kultūrinę 
veiklą.

Reikia pažymėti,, kad šiais 
metais nemažas skaičius nau
jų kandidatų pasirinko kelią, 
vedantį į kunigystę pranciško
nų ordine. Br. Kazimieras 

prie Venclovas iš Pittsburgho įsto
jo į pranciškonų naujokyną.

Trūksta, kaip ir pirmuose 
dvejuose tomuose, transkrip
cijos svetimų žodžių ir vardų 
bd pavardžių Tai daug vietos 
neušmtųo daug kam Imtų pa
lengvinimas skirti, pavyzdžiui, 
Bo^gese ir Borghese.

Aleksandro Didžiojo žirgas 
vadinamas Bukefalos, ne Buce- 
falos (bus-jautus, kefalė — 
galva). Nežinia, iš kur tos ži
nios Autorius paėmė, kad tas 
žirgas buvo trakėnų veislės?!

Kun. K. Butkevičius nega
lėjo Mohilevelankyti kunigų 
seminarijos, nes jos ten nebu
vo; buvo jis Petrapilyje (Mo- 
hilevo vyskiųrijos dvasinė se- 
miparija). Pačiame Mobile ve 
kun^ų seminariją buvo tik 
XVIII amž. >

.Taigi, tikslas, kurio jie sie
kia, yra tas pats, kurį nurodė 
Kristus ir kurį amžių bėgyje 
vienokiu ar kitokiu būdu įgy
vendino šventiejL Ir tuo keliu 
eidami, jie kuria taip pat ir 
kultūrines vertybes. Tuo būdu 
jie stengiasi gyventi pilnutinį 
gyvenimą, kuris apjungia ir 
žmogiškąją prigimtį ir dieviš- 
kąjąw malonę.

Kartą pasisakę už šį Kris
taus nurodytą^ idealą, jie pa
sisako ir už Kat Bažnyčią, 
kaip aukščiausią aujoritetą ti
kėjimo ir dorovės srityse. Aiš
kų fia jie neišsiskiria M kitų 
tikinčiųjų Jtdc kiekvienas ka
talikas nusįknkia Kat. Bažny
čios autoritetuL Tačiau nuo 
kitų jie skiriasi tuo, kad jie 
nepasitenkina katalikų tikėji
mo išpažinimu bei Bažnyčios 
autoriteto pripažinimu, bet

. Lietuvių Enciklopedijos m aiškinta bitininkystė (net pan- 
tomas prasideda žodžiu Biru- kios su puse kolonos).
lė (aguoniečių šeimos vaista
žolė) ir baigiasi žodžiu Chro- 
motiĮHja (spausdinimas kelio
mis spalvomis). Visas tomas 
apima 543 puslapius.

Palyginus su Lietuviškąja 
Enciklopedija, kuri buvo dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje 

leista, naujoje daug kas su
minint trumpinta, bet ir daug papildy

ta. Čia randame atžymėtas jau 

praėjusio karo pasekmes, kaip 
pavyzdžiui, bėglius lietuvius 
Bonnoje (Volęietijoje), &ad? 
forde (Angfijoje) ir k. Plačiau 
aprašyti Brooklyno, Brockto- 
po, Cambridge, Chicagos lietu
viai.

Sitai būtina kiekvienam ži
noti. Šituo reikia kiekvienam' 
gyventi. Su šitokiu nusiteikimu 
reikia ir į kongresą vykti ir ten 
geriausių spraidimų jieškoti. 
Klaidinga būtų slėpti, kad A- 
merikos lietuvių katalikų vi- 
suomenė didelių rūpesčių netu
rėtų. Kad kaikurių negalavi
mų nematytų Kad kaikurių 
nesklandumų nepastebėtų Pa
galiau kad ir energingesnio bei 
ryžtingenio vadovavimo nepa- 
sjgestų. Visa tai kongresas tu- 
ri pamatyti, į visa tai atviromis 
akimis pažiūrėti ir visiems at
vejams tinkamiausius atsaky
mus rasti.

Tai bus kongreso darbo plo
tas. Be kongrese daug vietos 
tas taip pat ir malda. Melstis 
— tai reiškia bendrauti su pa
čiu Dievu, išdėstyti jam savo 
gyvenimo reikalus bei rūpes
čius, permaldauti jį už pasi
taikančius įžeidimus , padėkoti 
už gautąsias gėrybes, išprašy
ti nauju malonių bei paramos 
gyvenimui ir t.t Malda yra la- 

ateiviai: Br. Juozas Bacevčius bai svarbi katalikų gyvenimo 
iš Indiana Harbor, Ind., ir Au........ ....... ■ ------ - ■
gustas Simanavičius iš Mas-
i^th, n. y. Trečias iš jų An- Liet, enciklopedijos III L sulaukus 
tanas Kvedens, is Pittsburgho, * J

TORONTO PRISIKBLIMO
parapijos pradinei statybai 

jau dedami pamatai. Statybą 
vykdo ir prižiūri lietuviai in
žinieriai. Projekto architektas 
yra Dr. S. Kudokas. Apšildy
mo planus paruošė inž. A. Juo
zapavičius. Pastato dailininku 
pakviestas T. Valius. Pačią 
statybą vykdo inž J. Augusti
navičius. Spalio mėn. planuoja
mas iškilmingas pamatų pa
šventinimas.

• Vasario 1<> gimnazijos ka
pelionu pakviestas iš D. Brita
nijos ir jau atvyko kun. Dr. L. 
Gronis.

■ • Ateitininkų albumas,
kun. v. nAreufiis. Atettioinkt} Fe- -no parengimas susi trukdė dėl 
aeracijos generalinis sekretorius, !a- kongreso Skubių darbų, pasi- 
bai daug skyrės laiko ir triūso kon- rodys dar šiais metais. Jis taip
gresui Chicagoje suruošti ir pra- pat apims ir įspūdingą šių me-

Nuo seno ateitininkai ture- vesti. tų ateitininkų kongresą.

nauji ateiviai: Eugenijus Ali
šauskas iš Brooklyno, Valenti
nas Bariliauskas iš Worceste- 
rio ir Jonas Songaila iš To
ronto, Kanados, o ketvirtasis 
Albertas Deriskevičius iš Ma- 
hanoy City, Pa., yra gimęs A- 
merikoje. Taip pat jo tėvai yra 
čia gimę, bet visi iš jų moka 
lietuviškai.
Kitais metais baigs aukštes- 

niąją/mokyklą Lowell, Mass., 
šie trys Amerikoje gimę lietu
viai: Povilas Valeskjs, Marti
nas Fem ir Dionyzijus Mag- 
dich.^

Trys pranciškonų klierikai, 
atlikę šią vasarą naujokyną, 
pradėjo filosofijos studijas Lo- 

Jis jau buvo baikęs aukštesnę nauji
mokyklą. Kitais metais rug
pjūčio 15 jis baigs naujokyną 

ku- ir pradės filosofijos studijas.
Keturi jaunuoliai, baigę šį 

pavasarį pradžios mokyklas, šį # 
rudenį buvo priimti į pranciš-. yra jgimęs Amerikoje.
konų aukštesniąją mokyklą Lietuviai pranciškonai reiš- 
Lowell, Mass. Trys iš jų yra 2*^4 padėką lietuvaitėms 

_____ — seserims — prandškietėms,
1 kazimierėtėms ir NiAryžiuoto- 

’TTE’PĘ’TPTIZ'I^ i° Jėzaus seserims.— už .jų
IIVI. nuoširdų apaštalavimą pašau

kimų reikalais. Y.
Atkelta iš 3 psL Visais laikais ir visose tau- taip pat žadina šitokią katali-

krikščinnių tose refighų gyvenimą palaiko ky’oės sąmonę religiškai mje- 
kursto Dievo malonės vai- ganau lietuvių sąmonėje.

Tą tikėpmo ugnį, kurią ne
šioja savyje, stengiasi per
teikti visai bendruomenei.

Taigi/ jie yra tremties apaš
talai.

Jų įtakos dydis visuomenei 
priklauso nuo to, kiek jie pa
tys'yra pasirinktąjį idealą re
alizavę savo gyvenime, ir nuo 
pasiaukojimo, kurį parodo a- 
paštalaudami. *

Išpažįstamasis tikėjimas yra 
tiek gyvas bendruomenėje, 
kiek jo pagrindinės tiesos bei 
doroviniai reikalavimai yra

jo savo chorą. Tad ir Chica
goje šiam kongresui solisto 
Vlado BaKrnšaičio pastango
mis suorganizuotas didelis, a— 
pie 60, asmenų choras. (VI. 
Baltrušaiitis yra vadovavęs ir 
Kauno stud. at-kų chorui). lis katalikų

Kai prasitraukė uždanga, tikrai nei katalikiškai, nei 
kai pasimatė gražūs mergaičių krikščioniškai gyvepa. Bet 
Tautiniai drabužiai, choras bu- reikia nepamiršti, kad tai į- Tas pats yra ir pas mus. 
vo sutiktas plojimų audra. vyksta ne dR to, kad Kata- Dievo vaikų skaičius nėra di- 

Savo dainas pfadėjo J. Nau- jjkų Bažnyraa neatitiktą* šią delis tr .mtyje, bet dėl to ne- 
jalio “Jaunimo giesme”. (Ta dieną rdkalavmią, * bet todą, privalome nusiminti. Kai Die- 
pačia giesme buVo pradėtas kad katafikai nebeatitinka jos vas panori, jis ir su dvylika 
koncertas ir Telšių kongrese reikalavimų nemokytų žvejų atverčia pa-
prie ęžero). Jei kuris katalikas nebetiki šaulį.

Be to, choras padainavo: C. Dievą ir nebesilaiko dešimt Bet koks yra šįtų mūsų bro- 
Šasnausko — Kur bėga šešu-* Dievo įsakymų tai aa yra lių nusistatymas bei laikysena 
pė, A. Vanagaičio — Malda, V. kalta ne Kat Bažnyčia, bet jis tautos atžvilgiu? '< 
Banaičio — Už jūrų marių St pats, kuris nesilaiko jos skcl- Visų pirma, būdami ištikimi 
Šimkaus —Šią naktelę ir Tu biamojo mokslo. Tas pats pa- katalikiškajai lietuvių tautos 
pasakyki mari, saidužčle... sakytina 'ir apie katalikus iš- tradicijai, jie stengiasi su-

Choras įsikūrė tik šį pava- davikus. Jei kuris katalikas jungti savo gyvenime ir va
sarį, dirbo gana sunkiose są- išdavė Bažnyčią ir savo tikė- kime lietuviškosios uufividua- 

_______  ’ ______ ■ • jimą, tai jis tai padare ne dėl lybės formas su katalikiškojo 
to, kad vadovavosi jos skel- tikėjimo turiniu. Kitaip sa-

* biamais principais, bet kaip tik kant, jie nori
i priešingai — jis tai įvykdė,
fyr* dangi juos atmetė ir išnie- 

•poeVoM ~7\ kino.
\ / I Bažnyčia tik tiek ‘pakeičia

1 žmogų kiek jis leidžiasi ir no-
ri būti pakeistas. Tas pats pa
sakytina ir apie tautines ben
druomenes. Jei kuri tauta yra 
atdiobnusi nuų Dievo ir pakri
kusi morališkai, tai yra kalta 
ne Bažnyčia, bet tos tautos na
riai, a kurie nesinaudojo per 
Bažnyčią gaunamomis malonė
mis, {galinčiomis šventai gy
venti.
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Kai ji opozicija stipriai puolė 
ir gąsdino, kad iš žemės re
formos meto neišeis, kad Lie
tuvos ūkis sugrius, kun. M. 
Krupavičius kartą pasiėmė 
prezidentą A. Stulginskį ir *

• PreL Fr. Jhtraą, Uww 
liet parapijos klebonas, 
tiek pasveiko, kad ii Meoti 
sugrjžo namo. Ligoninėje’ 
huvh padaryta sunki o&ei

čia tinka priminti, kad jau
no poeto rankraštis išliko iki 
šios dienos. .Buvo pavojaus, 
kad ta brangi Maryland vals
tybei istorinė liekana bus iš-

gražius paveikslus.
Dar aplankėm “karo kurs

tytojų”, pavili joną. Čia radom 
“pakartą” japoną Hilefci To
jo, A. Jodei, W. Keitei, Mus - 
solini, H. Goeringą, Adolf Hit-

PniL. MemHte
rugsėjo 7 <1 buvo išvykęs į 

Bostoną. Ten dalyvavo savo 
mokslo draugo iš Romos lai
kų konsekracijoje. Rugsėjo 8 
4. pa buvokonsekruotas Bot- 
tono vyskupu padėjėju. Šia vežta už valstybės ribų, 
proga prelatas aplankė ir .Ne
kito Prąsįdėjimo Seseris Put
nų®, Conn. Apžiūrėjo šios vie
nuolijos visos įstaigas ir pasi
gerėjo seselių atliktais darbais 
ir vykdomais sumanymais. Pa
simatė ir su vienuolijos kape
lionu kun. St Yla.

čiau . Mrs. Thomas Courtney 
Jerikins, kurios vyras yra tie
sioginis himno autoriaus gimi
naitis, tą rankraštį atpirko už 
$26,428123 ir padovanojo Ma- 
rylando Istorijos Draugijai 
(W. Monument St.).’ Rankraš
tis padėtas tarp stiklų, kad 
nepasiektų oras ir 
Jis išstatytas viešai, 
apžiūrėti kasdien. i 
rankraštis vertinamas

Netoli lietuviškos sodybos 
yra pavilionai

italų, airių, prancūzų.
Pirmiausia užėjau pas ita

lus. Jie išstatė ne parodomuo
sius ir Italiją vaizduojamuosius 
eksponatus, bet gaminamas ir- 
parduodamas prekes: porcela- 
no gaminius, namų apyvokos 
įrankius, mažuosius motocik
lus, vyną, vaisius. “Airių na
mai” dar silpnesni: židinys, 
lopšys, indauja, užuolaidos ir 
dži-džigo muzika. • “Prancūzų 
namuose” randi minkštus suo-

— Prel. Pr. Juras grįžo' iš 
Bostono ligoninės naiho, ’jo 
sveikata taisosi.

. — Sv. Pranciškaus parapi
jos vaikų choras ir suaugu
siųjų choras pradėjo darbą.

— §v. Pranciškaus parapija 
planuoja ypatingu būdu atžy
mėti Marijos metų pabaigą.

drėgmė. 
Galima 

Šiandien 
$50,- 

000.00. Apsaugojimui nuo pa
vogimo, jo padėjimas aprūpin
tas ypatingais pavojaus signa
lais. J. M.

Šve. Vaido draugijos 
vyrai, po savo pamaldų baž

nyčioje, rugsėjo 12 d. parapijos 
salėj atliko mėnesinį susirinki
mą. Išklausius pranešimų ir 
apsvarsčius iškeltuosius klausi
mus, priimta keletas nutarimų. 
Paskelbtas naujų narių kvieti
mo vajus. Visi esantieji drau
gijos nariai prašomi tame va
juje dalyvauti, t. y. ieškoti ir 
į savo draugiją įtraukti naujų 
narių. Pranešus, kad Baltimo- 
rės arkivyskupija rengia iškil
mingą Kristaus Karaliaus pa

rmesto sporto 
stadione, visi nariai paraginti 
toje iškilmėje dalyvauti ir iš 
anksto tam ruoštis. Su šiuo su- 

Hfifcas sirinkimu baigėsi pereitų metų

Mačiau dar gražius austi
nius, tautiniais drabužiais ap
vilktas lėles, Tamošaitienės 
langų užuolaidas ir k.

— Nesuspėjau laiku atvykti, 
— prisipažinau, — ir nepate-

Katalikiškojo jaunimo 
būrelis

- jau seniau prie Šv. Alfonso 
parapijos įsisteigęs, po atosto
gų vėl pradėjo savo savaitinius 
susirinkimus parapijos salėje. 
Susiėjimai vyksta penktadie-* 
nio vakarais. Jaunimas pasi
dalina praėjusios savaitės įspū
džiais, pažaidžia, pasportauja 
ir pasišoka, šiuose susiėjimuo
se viešpatauja šeimyniška, 
linksma ir maloni nuotaika. 
Visas parapijos jaunimas kvie
čiamas šiuose vakaruose daly-

• Romoje statomame fil
me “Trojos arklys” -vieną iš 
svarbiausių vaidmenų — Pario f 
— atiteko lietuviui Jokūbui 
Šernui, Lietuvos Nepriklauso
mybės aktą pasirašusio šerno' 
sūnui.

Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas .
Solistes: Prudencija Bičkiene ir Stasė Daugėlienė 

' Sofistams akompomm nraz. AL. MROZINSKAS

• Brazilijoje tarptautiniame 
rašytojų kongrese, kuris įvyks 
Sao Paulo mieste, lietuvius re-;? 
šytojus atstovaus Venandjus 

Ališas. Lietuviams žurnaHs- . v- 
tams ir lietuvių spaudai bei 
jos įstaigoms tarptautiniame 
žuralistų kongrese, kuris Šau
kiamas lapkričio mėn., atstok 
vauti kviečiamas Lietuvos P«^; 
siuntinybės Urugvajuje spau
dos attache K. Čibiras—Ve-

Kelias buvo dar nelygus, 
duobėtas. Privažiavus, rasta 
jau laukai suarti, karvė ganė
si vejoje, žmona ugnį kūrė, o 
vyras statė trobesius. M. Kru
pavičius iš susijaudinimo ir 
pagarbos naujakuriui ranką 
pabučiavo tardamas: “Ji su
kurs naują Lietuvą, laimingą 
gyventi visiem.

— Tą laimę sugriovė rau
donieji, — tarė man aiškinto
jas P. Viščinis. — čia mes ir 
juos pavaizdavome. Matai, 
tamsta, Lietuvą sugriautą, so
dybos išardytos, sudegintos. 
Va, mūsų sustatyti kryžiai pri
mena išvežtuosius ir nukankin
tuosius Sibire. Lietuvos vėlia
va sutrypta, sukruvinta. Lie
tuvos danguj matomas pjautu
vas, kurį laiko žiauri bolševi
ko ranka... Ji pažymėta raidė
mis MVD (lietuviškai: Vidaus jus, kėdes, valgomąjį kambarį, 
Reikalų Ministerija). Bolševi
kų milicija yra žmonių žudyto
ja ir kankintoja ,o ne tvarkos 
palaikytoja.

x Nuo tų liūdnų vaizdų nuėjo
me prie

lietuviškųjų drožinių,

Grasajai, nepriklausomu Lie
tuvai pavaizduoti 

pasirinkome lietuvio fotografo 
Vytauto Augustino nuotrau
kas, kurias jis su dideliu var
gu išvežė iš Lietuvos ir išsau
gojo bombardavimo metu Vo
kietijoje. šiai parodai jas spal
vomis padengė tremtinys kryžius, 
brpcktonietis E. Bliudnikas. 
Čia tamsta matai visą jų se
riją. Antai, Klaipėda su gra
žiuoju Lietuvos pamariu; čia 
Švf Oios bažnyčia Vilniuje, 
gotikos stebuklas, kurį Napo- Tas “lietuviškas auksas” buvo va ir Lt. 

labai seniai ir kitų tautų žino- Paroda bus visą savaitę, 
mas, dar prieš Kristaus lai-. Vata aplankyti ir naujai at

vykusiem ir seniau atkefiavu- 
siem, kuriem lietuviško ji sodyba 
parodys, kad Lietuva darė pa
žangą, buvo pasiekusi labai 
gražios tvarkos. ' Dabar ta 
tvarka sugriauta. Nesiduokim garbinimą šio 
parsidavėlių įkalbinėjimams: 

kau į patį atidarymą. Kokia tu buvai ir būsi tik lietuvis, ir 
buvo lietuviškoji programa? tavo rytą ir vakarą mintis tu-

— Atidarymas įvyko 3 vai. ri skristi į Lietuvą.

leonas norėjęs paimti “ant del- 
ir perkelti Paryžiun; čia 

-Trakų pilies griuvėsiai ir Gal- 
‘ vės ežeras, kur augo Vytautas 

Didysis, supliekęs ties Žalgi
riu kryžiuočius. Ana ten yra 
“Anykščių šilelis”, vysk. A. 
Baranausko apdainuotas; teli
ko iš jo kelios apykreivės pu
šelės su Puntuku, kuriame iš
kalti Dariaus ir Girėno barel
jefai. O čia yra naujakurio dai-

§v. Alfonso parapijos

naujus mokslo metus prade- surinkime bus renkama nauja 
jo rugsėjo 7 d. Visa mokykla, draugijos valdyba.
vaikučiai ir seselės mokytojos, 
dalyvavo šv. Mišiose 8 vaL 
ryto. Per Mišįas giedojo lietu
viškai mokyklos choras.

Surašius atvykusius moki
nius, rasta 242: 120 berniukų 
ir 122 mergytės. Taigi šiais 
metas mūsų mokykloje bus 
18 mokinių daugiau kaip per
nai. Mokinių sudėtis tautybės 
atžvilgiu atrodo šitaip: 133 
mokiniai, kurių abu tėvai yra 
lietuviai (jų tarpe 92 vaikai 
naujakurių tėvų); 42 mokiniai, 
kurių tik vienas iš tėvų lietu
vis; 67 mokiniai, kurių abu 
tėvai nelietuviai.

Žiūrint į šiuos skaičius, rei
kia kai kas pažymėti. Labai 
miela, kad tėvai lietuviai, ku
rie savo sūnelius-dukreles perei
tais metais siuntė į šv. Alfon
so parapijos mokyklą, visi iki 
vieno tai padarė ir šiais me
tais. Antra vertus, krinta į a- 
kį ne toks mažas nelietuvių 
tėvų skaičius. Įdomu, kad jų 
daugumas į mūsų mokyklą at
vyksta iš gana tolimų miesto 
dalių, pravažiuodami pro ke
lias kitas mokyklas. Tai gra
žiai parodo, kad net svetim
taučiai labai vertina šv. Al
fonso par. mokyklą. Dėlto sun- Amerikos himno iškilmės

Mat, lietuviškas kampelis su 
“bakūže” ir kryžiumi yra prie 

? pat pagrindimų vartų. Čia pat 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos, 
laisvai Įrievęsuoja. Tuojau pri- 
siminiau, kad pačioje laetuvo- 
je, prie Dariaus ir Girėno pa-

- minklo, Kauno kapinėse, tris-
■ palvė vėliava tegalėjo t būti 
' įtaptai pratiesta, žinia, ten y- 

ra, anot bolševikų, “tikroji 
laisvė” ir “demokratija”... dėl 
to nėra laisvės tautom ir jų 
„vėliavom, išskyrus tą kruviną
ją, raudonąją.

“Lietuviška bakūžė”, kaip 
brocktoniečiai ją vadina, 
yra dafins Retoriškas namelis.

Jis apsodytas eglaitėm. Gai
la, kad nėra berželio, taip lie
tuvių mėgiamo ar apdainuoja
mo, ąžuolo, uosio... Nenorė
čiau tik matyti drebulės: juk 
titik daug drebama, kai reikia 
dolerį -kitą Tautos reikalams 
išleisti. Bė to, drebėk prieš 
kaimynus, drebėk prieš bosus... 
Vis drebėk!

To lietuviško namelio vidus 
šiemet buvo 
dekoruotas Lietuvos vaizdais.

Norėdamas geriau susigau
dyti, paprašiau paaiškinimų P. 
Viščinio, “Laisvės varpo” 
skambintojo.

Aeūtadknj ir sekmadienį, spalio 2$ ir 24, ftv. Petro Ltate- 
vių parapijoj, So. Boston, Mass., įvyks šv. Juozapo Lietarią Ro
mos Kataffikų Darbininkų Sąjungos (LD8) orians.

geimas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis ir pamoksiu 
šeštadienį, spalio 2 3d., 9 vai. rytą, šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, W. Flfth Street. Po pamaldų, 1030 vaL, prasidės 
seimą sesijos,' bažnyčios svetainėje.

Sekmadienį, spalio 24, 10 vai. rytą, šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje bus šv. Mišios už gyvus ir ąiirusius LDS narius ir 
pamokslas. Po pietų, 1:30 valandą, bažnyčios svetainėje, seimo 
sesijos.

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

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

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

Prašome iš anksto pranešti, kiek ir kas atvyks į seimą Ii 
taip pat riesti naujus sumanymus organizacijos gerovei UDfr 
Centrui, 50 Cottage St., Noroood, Mase.

' LDS CENTRO VALDYBOS
Dvasios Vadas Kva. Fr. A. VInaamhzs

Pirm. Vtacas J. Kadlrta

Pinantis ano meto klebonui 
kun. J. švagždžiui, tą namelį 
pastatė kaip paminklą Dariui 
ir Girėnui. Dabar juo rūpinasi 
Brocktono Lietuvių Taryba, 
kurią sudaro įvairių organiza
cijų ' atstovai. Kasmet stengia
masi duoti ką nors naujo. Jau 
buvo čia surengta lietuviškos 
tautodailės ir genocido paro
dos. Šiemet, pasiryžome at
vaizduoti dvi Lietuvas: laisvą
ją ir pavergtąją.

pirmuosius žingsnius.
— Viesulas skaudžiai palietė Waterburiečiai Budi, netek* 

Lawrence ir jo apylinkes. B- ^“5 kuns ,^P fumanjai 
versta arti 600 medžių, nu- Judmo vtsuomemmo darbo dir- 
griautas protestantų bažnyčios vonus o kartu ir hnki naujo- 

bokštas, kuris krito ant Rau-
donojo Kryžiaus pastato. ™>sų tevy-
Griūdamas bokštas išlaužė ••n5s IabuE K. D.

stogą ir lubas. Daug namų 
Lawrence apgriauta, Šv.

Pranciškaus parapijos kleboni
jos stekas apdraskytas. “Pa
langoje” — vasarvietėje Meth- 
uen — koplyčios šoninių durų 
laiptai sugriauti; krintant me
džiui apdraskytas stogas. Gra
žiajame “Palangos” parke iš
versta apie 30 medau.

— Nukryžiuotojo seselių rė
mėjų iniciatyva7iš Lawrence į 
Brocktoną buvo nuvykęs au
tobusas j seselių rengiamą 
piknką. Grįžtant namo įvyko 
maža susisiekimo nelaimė ir 
dėl to buvo pavėluota apie 2 
valandas. Lawrence rėmėjų 
stalas davė virš 200 dolerių 
pajamų seselių naujosios kop
lyčios statybai. Daug nuošir
dumo ir rūpesčių rengdama iš
vyką įdėjo rėmėjų būrelio pir
mininkė Marijona Pilypienė. *

— Mirė Juozas šeštika, ku
ris aktyviai dalyvavo kuriant 
šv. Pranciškaus parapiją 1903 
m. Iškilmingai palaidotas rųg-

• Italija. Algis Jurevičiumi 
baigęs lietuvių saleziečių ghta^ 
naziją, įstojo į šv. Kazimiere^ 
kolegiją Romoj mokytis į kunŠ^| 
gUs. Mečys Burba ir Vladas^ 
Sahąlialiukas du metus mokėaf Jk 
liet, saleziečių gimnazijoje 
įstojo į saleziečių novidjatą..
• Cambridge, Maas. Vi^žnįs^ 

Alto skyrius, surinkęs lOO.dcOĮ 
Lietuvos laisvinimo reika)amių|| 
pinigus įteikęs Altui, dėkojai 
visiems aukotojams.

• Hartford, Conn. Rugs^į^ 
19 d. 1 v. p-p. įprastoje vieto|||| 
je bus pirmas po vasaros atof^ 
stogų LDS 6-tos kuopos suai-^ 
rinkimas. Nariai prašomi 
lyvauti. Yra svarbių reikalų,^ 
artėja organizacijos seimas, 
taip pat bus aptartas ir Conai. 1 
apskrities suvažiavimas. 7 ^

• Australijoje Geeiongo apy^O 
linkės valdyba jau gavo Iridi^S 
mą statytis lietuvių namus. 
Namams sklypas jau nuiarfe^ 
tos-

• Metbourne, Australijoje^ 
šaukiamas Australijos lietuvių 
katalikų organizacijų atstovų, 
kapelionų ir kat akcijos dar-';' ^ 
buotojų suvažiavimas. Jo tiks- į 
las apjungti lietuviško katafi-f : 
kiško veilomo planus Austndk^ 
joje. Suvažiavimas vyks gruo
džio 27-28-29 d.d.

• Australijoje gyveną lietu- " 
viai pageidauja trumpos Lietu- 
vos istorijos. Tokias istorijas < 
ukrainiečiai nemokamai dalina 
savo tautiečiam.

Toliau buvo tautiniai šokiai. 
Gausi O. FraflkfrjįAj tautinių 
šokių grupė žalioje pievelėje 
sušoko “God btess America”, 
Jonkelį, Kubilą, Kepurinę, 
Kalvelį, Mikitą ir kt Paskui 
lietuviai šoko ir bęndroje prog
ramoje prieš tūkstantinę mi
nią.

tari ji buvo su-
melodijų 

BetiivifikoB sodybos.
t — K tikrųjų, — sakau jam, _ kaip kūrėsi ir kaip ano 

— atidaryti bus jau vėlu, ta- meto Žemės ūkio ministeria 
Sau pamatyti pats laikas. kun. M. Krupavičius, dabar 

, Privažipynja vakarinį Brock- Vliko pirmiriųkas, dėmės re- m
įti^;-pa&aštį,, kur yra didelė formos vykdytojas, jas lankė, " g”

Hk» ir INriMfrh;
reikia tikętia, kad ir Lietu

vai laisvę su^grąžmti padės 
demokratinė ir laisvoji Ameri-

WATERBURY, CONN.
Waterburį apleidžia PLB 

Waterburio apylinkės pirmi
ninkas ir šeštadienio mokyklos 
vedėjas K. Bagdonas.

K. Bagdonas ir J. Žemaitai- 
vauti. Būreliui vadovauja kun. tis atpirko New Havene, 3113 
J. Antoševski. Grand Avė. laikrodžių kratftū-

vę. Ten jie taisys laikrodžius, 
ku suprasti, kad dalis lietuvių Rugsėjo 14 d. suėjo lygiai toto aparatus ir kita, o ir daug 
tėvų, keli net naujakuriai, sa- 140 metų, ka 1814 metais Ang- pigesnėmis kainomis, kaip tė
vo vaikus leidžia į nelietuvių lijos laivynas bombardavo Fort ko nugirsti, pardavinės dei- 
mokyklas. • McHenry, gynusį įėjimą į Bal- mantus, laikrodžius ir kitas

Rugsėjo 12 d. per pamaldas, timorės uostą. Tą dieną.jaunąs brangenybes.
kuriose dalyvauja mūsų mo- patriotas Francis Scott Key, Būtų gera, kad vietos ir a- 
kykla, prel. L. Mendelis, mokyk- pylinkių lietuviai paremtų jų
los globėjas, nuoširdžiais žo- LAWRENCE ŽINIOS 
džais sveikino seseles mokyto
jas ir mokinius, pradėjusius 
naujų mokslo metų darbą, 
sveikino ir tėvus, kurie vertina 
savo lietuvišką ir katalikišką 
mokyklą, kartais net iš labai 
toli čia savo vaikus siųsdami.

Aplankėm, kaip ųž 2^85 
Kampe stori cūdžiufis, kaip doL galima įsigyti “bakūžę”, 

maniškai išdrožtas nors toli gražu iki lietuviškos, 
laikrodis, pTOf. J. Končiaus Matėm avelę \u marškiniais, 
darbas. Jo meistriškos ran- karvę su “overkotu”, baltaodį 
kos išdrožtos palubės ir stalo indėną ir daug daug kitų da- 
lempos. Toliau — gintariniai lykų, kaip 611 svarų “tetulę”, 
karoliai ir kitos . puošmenos, mergelę su ožkos ir asilės gal-



Help Wanted Malė
KUNIGŲ PERMAINOS NORWOODE 
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Spalio d <L, šeštadienį, šv. 
Jurgio Bet. parapijos salėje į- 
vyks dain. Vlados Sabaliaus
kienės ir rašyt. Jurgio Jankaus 
dainų ir literatūros vakaras..

514 & Loomis 
P hone MOnroe 6-7034

Ponas Toks įsėdo j savo ma
šiną ir nudūmė priekyje išsi
žiojusio keleivio.

Bankete dalyvavo apie 250 
žmonių. Programai ir kalboms 
pasibaigus, Perednienei skam
binant pšanu, visi dalyviai kar
tu su choristais dainavo lietu
viškas sutartines. Vakaras pra
bėgo tikrai^danrioj ir’ lietuviš
koj nuotaikoj. žvalgas

žėjus jo darbovietėje darbui, 
šiomis dienomis buvo atleistas 
iš darbo.-Rašyt. Jurgis Jankus 
ta proga žada daugiau pašvęsti 
laiko savo raštam tvarkyti ir 
rgšyti. šiuo metu jis rengia 
naują vaikams pasakė knygą.

ka gilaus tautinio susipratimo 
visais laikais tėvynės laisvini
mo reikaluose buvo viena iš 
pirmaujančių bet. kolomjU 

A S.

Rochesterio Alto skyrius 
šiomis diencanis persiuntė Al
fo Centrui 1,500 dol čekį, tuo 
būdu išpildydamas 1954 metų 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
kvotą. Reikia pažymėti, jog 
Rochesterio liet bendruomenė

— Išgyvenęs beveik ketu- 
rius metus, be?"s 4 d. apleido 
Stoughtc*'.ą Ifc.o’i MBkovai- 
tfe ir si šcjna persikėlė gy
venti į Chičagą. K. Milkovaitis 
rašinėdavo j laikraščius, buvo 
“Darbininko” skaitytojas, ir 
šį tą parašydavo. Dalyvavo 
“Draugo” literatūros kon
kurse, tik A. Landsbergis jį 
nukonkuravo. Jis buvo vienas 
pirmųjų mokytojų lietuviškoje 
sestatBenio

palietė ir * Stoughtoną. Su
griovė keletą vtttininkų, ap
drožti stogus, šimtus storiau
sių medžių išvertė. žmonės 
buvo visai atskirti'nuo pasau- 
lio*; beveik pusantros savaitės geri. Vieta gera pastoviai įst- 

bet triūso nebuvo telefono, elektros, radi-

Amerikiečių per. ' lietuvis 
klebonas ieško vargonininko 
prityrusio organizuoti ir vado
vauti chorui. Buvęs DP priim
tinas. Turės suorganizuoti CYO 
chorą, vargonuoti sekmadie
niais per dvejas skaitytas mi
šias ,reikaliri esant per laido
tuves ir jungtuves, ir per mė
tis- paruošti kelis koncertus.

______ _ ____ _________ __ Apmokamas butas, užtikrintas 
jo P. Savickienė; jai padėjo ’ lengvas ir švarus darbas popie- 
Banevičiūtė ir Chenčiūtė. riaus fabrike su mėn. atlygini-

E4w. TMjfW WA S-S2S2
Arba užeik j

WALLS aąd MAITESA

V. Ramono, angliškas vertimas romano 
“Kryžiai”; graži dovana angliškai kalbantiems 
mūsų bičiuliams; 329 pų gražiai įrišta su 
iliustracijomis S. Mattarevifiaus — $4.00

_ Kun. P. šakalys jautriais 
žodžiais dėkojo klebonui už 
nuoširdžią paramą ir globą 
jam esant Norwoode. Taip 
pat atsisveikino ir su visais 
para piečiais ir pareiškė, kad

d<n Estus, ypač mėgsta dirbti smuikui, chorui (parapijos) ir čienė, M. Cicėnienė, T. Cėsnie- 
,«u jaunimu, o Norivpode yra vargonais palydint Daug žmo- 
tikrai gražaus jaunimo. • nių sustoję su mąlonumu klau- 

Abiem kunigam nonvoodiš- si jo gražaus giedojimo. Dar
Idai linki iš visos širdies gero iš bokštų girdima kas sekma- 
pasisekimo ir Aukščiausiojo dieni “Mariją, Marija”, ir

kuris yra parapijos. pradH 
mokyklos raštinėje, šiuo me 
galima gauti ne tik pači 
naujausias liet, kalba, bet 
seniau išleistas knygas. Ts

Radijo Klubo gegužinė, įvy
kusi rugsėjo 5 d. Karnėnų so
dyboje ^sutraukė apie 300 sve
čių. Programą atliko L. Sagio 
vadovaujama lituanistinės mo
kyklos tautinių šokių grupė ir 
škotų šokėjų grupė. Dalyvavo 
taip pat Kongreso atstovas 
Benderis, kuris pasakė kalbą. 
Kai kurie gegužinės momentai 
buvo nufilmuoti ir bus paro
dyti per televiziją. Surengda
mas gegužinę, klubas kartu 
baigė ir savo. 5 metų sukak
ties minėjimą. Jam dabar va
dovauja valdyba, į kurią įeina 
J. Stempužis — pirm., B. Au
ginąs — programos vedėjas, 
Alf. Mikulskis — vicepirm., R. 
Braziulevičiūtė — sekr. ir A. 
Laikūnas — iždininkas.

Amerikos Lietuvių Vardynas, 
visų žymesniųjų Beturiu biografijos. 279 d. p. $5.00 

įrišta — $7.00

tokiu kebu, . kuris vedė ūž 
miesto. Kiek pavažiavus, jį 
pasivijo kita mašina ir norėjo 
jau lenkti, kai ponas Toks į- 
žiebė kairės sukimosi signalą. 
Svetimamašina apsiramino ir

TELEPHONE.* 
DEARBORN 2-0819.

TO PLACE 
HELP WANTED ADSL 
ASK FOR AD TAKEB

skaitė istorikas Aloyzas Jan- 
čys. Susirinkimui vadovavo 
Pr. Saladžius.

Screen Service 
im WWTW( AriL 
BUTE BLA?®, Bl»

Help wantpd Fenui le
• ■ - - - .■ ----- — -

JAUNOM MOTERIM DĖMESIO!!
JLV- ------ -r—- - -- ^*41C» <rta proEB «M*> reEMHmaa emtoEt
PRIPAŽINTA SLAUGIŲ MOKYKLA

Reikalaujama.* amžius tarp lt Ir 30 metų: turi būti MgaMos 4 metų 
Hlgh School kursų. Mnlr®i, knygo*. oMtormoa, HMkymto ir kito* 
iilaldoa oekainuoja priimtom stadeMkn t russtjo Idaų Moderato 
mokslo kambariai, dietos Ir chemijos taboratorijųs Ir Mojuota ba

riaus fabrike su mėn. atlygini
mu $250.00, plūs po $5 už lai
dotuves ir jungtuves' (vadovy
bė išleidžia nuo darbo). Jei 
vedęs, žmona, šeimininkauda
ma kėlias valandas klebonijoj, 
gauna mėn. $50. Parapijoj per 
300 Ošeimų, vargonai ir pianas

ATHOL, MASS.

Petras Adomavičius,.
buv. Lietuvos Vyr Tribuno

lo narys, gyvenąs su žmona 
Atbcle sulaukė 75 metu am 
Saus.. Jis tebedirba fizinį dar
bą viename vietos fabrike.

— Tai pasakė: nerodyk sig
nalo! O kai tamstai pabrauk, 
siu po pačia nosim nerodyda
mas signalo, kas tada bus?

sukaktuves
Rochesterio liet, bendruome

nės choras šį rudenį švenčia 5 
metų sukaktuves. Chorui visą 
laiką vadovauja varg. P. Ar
mėnas ir šiuo metu • choro val-

Kongreso programų reika- bei žinomasis pianistas And- 
lais rūpinasi Vikt. Palubinskas l iūs Kuprevičius, 
ir S. Laniauskas.

Kongreso reikalais informa
cijų teikia U. Jankauskaitė, 
Pr. Joga ir Alfr. Yatsdca.

Nauj. parapijos klebonas 
kun. J. F. Angelaitis yrą kon
greso rengimo komiteto dva
sios vadas. Jo parapijos bažny
čioje vyks ir kongreso pamal- 

aukojo: J. ; Overkienė 1 dol., dos. 
JurguČiai — 2 dol., Mrs. M. 
RevnofT — 2 dol., M. Mickū
nus 1 doL, T. Lukas — L50 
dol., A. Vasileriaenė 1 dol, 
SmonavRSenė — 1 dol., Mrs. 
Green — 1)3 dol., Julia Stri
maitienės — 0,5 dol., G. Svir- 
nelienė«— 0,5 dol., St. Lisaus
kienė —j03 dol. Antulioniai 
paaukojo keletą dirbtinių gė- 
fių ir porą apatinukų bei ny- 

mokyfcloje. Jo lyn kojines. Suktelį sutvarkė ir 
dukrelė lankė sesetių mokyklą aštuonias valandas pardarirv 
ir buvo viena i* pirmųjų. Ji 
lankė ir fietutišką mokyklą. 
Stoug^itonieaai tinki jam rasti 
gerą darbą ir draugų!

— Aš tamstos nesuprantu, 
— rėkė keleivis. -— ar. dediesi 
kvailiu? Signalą reikia rodyti 
bet tuojau kai sukies. Aš lau
kiau, b tamsta vis nesisukei.

r p a i s k amba,
Stasio Būdavo apysaka, papiginta $150

čiau ponas Toks nesisuko nei 
į kairę nei dešinę. Tada' kita 
mašina neteko kantrybės ir 
šokterėjus prasivarė į pridų.

— Norėčiau žinotif kodėl 
į tamsta nesisuki? rėkė pra

važiuojąs keleivis, iškišęs gal- 
va-

’’ — Sustok, — paaiškinsiu, 
s — atsišaukė penias Toks.

Abi mašinos pasuko į deši
nę ir sustojo.

— Kodėl aš nesisuku? — 
paklausė ponas Toks jį ap- 

* lenkusiojo. — Ar tamsta ma
tei kur parašyta, kad aš turiu 
suktis?

— To niekas lentose nera- 
- šo. Bet gi tamsta pats rodei, 

kad suksies į kairę...
— Taigi, rodžiau. Ar tamst? 

norėjai, kad nerodyčiau?
— Ne, aš to nenorėjau, aš 

tik norėjau, kad tamsta suk- 
‘ tumeis. - . v

— Žinai, tamsta, visokių 
. x žmonių pasitaiko ant kelio, bet 

tokį, kaip tamsta, esu pirmą 
kartą sutikęs.- Tik pagalvok: 
aš turėčiau suktis kiekvieną 
kartą, kai tik kas iš užpakalio 
privažiuos. Aš niekur nebega
lėčiau nuvažiuoti.

— Aš nesakau ,kad tamsia 
turėtum važiuoti, kur nereikia. 
Bet jei nemanai suktis, tai ne
rodyk ir signalo.

Po vasaros ^ostogą rugsė
jo 12 d. vėl pradėjo posėdžiau
ti Bendruomenės apylinkes 
valdybos iniciatyvos sudaryta 
komisija lietuvių spaudos at
gavimo 50 metų sUkalcčiai pa
minėti. Kaip žinome, šiai su
kakčiai paminėti Clėvelande 
sk't amas visas spalio mėnuo.

Rugsėjo 6 d. daugelis mo
kyklų pradėjo naujuosius 
moksle metus. Prie knygų vėl 
atsisėdo ir mūsų, lietuvių, vai
kai. Angliškos knygos suriku- 
pių nesudaro, o kaip bus su lie
tuvišku švietimu?

Norį pateikti “Darbininkin” 
žinių, prašomi paskambinti 
tel. hK 2-0196. 8tP

Elizabeth, N. J.
— Nepaprastą sielos pergy

venimą turėjo lankiusieji baž
nyčią Šiluvos Marijos tridienio 
metu. Pamaldas laikė T. Bu- 
dzeika, MIC. Pradedant šventę 
iškilmingai buvo atlydėtas iš 
klebonijos didelis Šiluvos Ma
rijos paveikslas, J. Subačiaus' 
pieštas. Taip pat ir kun. J. Si- 
monaičio iš Lietuvos 1927 m. 
atgabenta atplaiša akmens, ant 
kurio pasirodė Marija* Tas de- 
vocionalijas nešė sodalietės ir 
skautės, iškilmingai pasipuo
šusios. Pašventinus po ilgos 
procesijos buvo padėti ant alto
riaus. Visai tai iškilmei vado
vavo kleb. kun. M. Kemėžis. 
Per visas dienas šimtai lankė 
pamaldas, įspūdingai ir sutarti
nai visa bažnyčia giedojo gies
mes į Mariją.

— Skautų stovykloje, Ply-
Rugsėjo 5 buvo suruoštos ir svetimtaučių parapijoj būda- mouth, Mass. iš mūsų kolonijos

išv; kstančiam išleistuvės ir at- mas> stengsis neatitrūkti nuo dalyvavo 6 mergaitės ir 8 ber- ALRKF kongreso, jvykstan-
vykstančiam sutiktuvės. Ban- lietuvių. rę niukai. Sugrįžo nepaprastai ge-* čio spalio 8-ĮQ :d. - dęvelande Paskutinėmis saraitėmis į-
ketu rūpinosi parapiečiai. Pra- Kun. P. šakalys buvo uolus rai nusiteikę, ypatir^ai, kad Carter viešbutyje (East 9 ir vyko kelios vestuvės, atkreipu-
dėjo kleb. kun. F. Norbutas parapijos veikime, susipratęs uraganą teko vandens palapi- Prospect Avė. kampas), ren- stos didesnį lietuviu visuome-
inalda, Al. Kontrimas, akom- lietuvis ir aktyvus organizaci- nėse pergyventi. - gimo komitetą sudaro: dr. Ad. nes dėmesį nei paprastai. Rug-
panuojant V. Kamantauskui, jų veikėjas. Jo pastangomis — Jei kas nori sekmadie- Damušis — pirm., O. Michali- njūčio 21 d. šv. Jurgio bažny-
sugiėdojo angliškai Tėve mūs}. Norwoode buvo įkurta jaunųjų niais išgirsti giedant Metropo- členė ir Alfr. Yatska — vice- čioj susituokė N. Vedegytė ir
Komisijos rengimo pirm. V. vyaų kuopa, ragino vyrus sto- titano operos artistą Algirdą pirm., M. Samsonaitė - Liutku- VI. Palubinskas, abu ateitinin-
Kudirka pakvietė vakarui va- ti į šv. Vardo .d-ją^ mergaites Brazį, tas gali atvykti j Eli- vienė — sekr., Vikt Palubin-i kai ir. veiklūs liet, bendruome-
dovaūti B. Kudirką. Kalbas ir moteris į sodalietės bei ki- zabethą, nes jis kas sekmadis- skas ižd., J. Gdanskas ir nes. nariai. Vestuvių pokyly 
pasakė kleb. kun. F; Norbu- tas parapines mgamzacijas. nį prieš sumą girdimas iš baž- a. Kasulaitis — iždo globėjai, dalyvavo daug svečių, buvo pa
tas, kun. A. Abračinskas, Kun. J. Svirskas yra jaunas, nyčios bokštų giedant “Malda- Kongreso banketo rengimo šaky ra gražių kalbų, sudainuo

ta. daug dainų, patinkėta daug 
laimės ir sSobės. Rugsęjo 4 

nė, VI. Šukienė, VI. Palubins- d. taip pat šv. Jurgio bažny- 
kas ir J. Žilionis. čioj Rita Malinauskaitė, A. ir

Į kongresą atvykusiais sve- Igno Malinauskų duktė, susi- 
čiais rūpinsis T. Cėsnienė, VI. tuokė su A. Neitu Hammėriu. 
Šukienė, A Buknis, J/Gužaus- Pagaliau kažkur New Yorke 

“Apsaugok Aukščiausis” — j. Sadauskas, A. Tarnu- rugsėjo 4 d. Žiedus sumainė ir 
Sasnausko jungtinio apie 400 lionis. klwlendiečiai Ir.. Žilinskaitė
balsų choro su vargonais, o 
šventoriuje kabo JAV ir Lie
tuvos vėliavos ir stovi didelis 
lietuviškais ornamentais iš
puoštas kryžius. Elizabetho 
lietuvių bažnyčia virsta tikra 
Lietuvos šventove. —s

EXPĘRIENCED 
Starch room—Sperialist 

on cream work with knowL 
edge of Mogul - 

Top wages to tbp man. 
Mušt speak and understand 

( English. Apfdy now! 

Srseo Hamilton,

frsaa. Vytauto
damas ^et. vąr. ^„Z^Sfeaeote tiri koncertuoja 
, Votoetijoį/ kų kongreso, Cmeagoje, išsi- . • 
|to Raehfstery rinko naują vakiybą. Vakiy- 
E tarptautinių <*» Pupi-
ir populiarinto- ninBenė. Pranas Puidokas, 

us teAfra Ro- teftsln* ■ Ragetis, dr. A.
_ tarptaiMhdame <f ^<irgi$ yaliakevi-

tn bos mokomas normalių pa- stitute demonstravo įvairių ^ius-
mokų metu. tautų šokius. Ta proga liet. Rašyt Jargis bedarbis

Tbates šventės mfakšimas tautinių šokių grupė suraigė ; Rašvt. Jurris Jankus, suma-
Vyt, Bdajta priėmimą. Tauti: 
nių vadovas St. Ilgūnas 
Vyt Belajm už populiarinimą 
.tiet tautinių šokių svetimtau- 
Sų tarpe įteikė lietuvišką kop
lytėlę-.

Ateitininkų metinė
' . ♦' šventė

Spalio m. 26 d. Rochesterio 
ateitininkai rengia metinę 
šventę, ^ventėn atvyksta S. 
Sužiedėlis, Ateitininkų Federa
cijos vadas.

Nauja ateitininkų valdyba
Rugsėjo 11 d. Rochesterio. at- dybos • pirm. Alf. Diakonas.

— žinai ką, mielasis, — 
kirtosi Toks jau pykdamas,— 
mes tos kalbos nebaigsime, je‘ 
pats nevažiuosi, kur reikia. AJ 

darau, kas man. patinka, c 
pats daryk, kas tamstai patin- 

'ka. Nenorėk priversti kiekvie
ną, kad suktum pagal tamstos 
norą. Tie laikai jau praėjo, kai 
vien.ts mostelėdavo ir visi suk
davo į kairę arba į dešinę. Da
bar kiekvienas suka, kur jam 
patinka.

Ateitininkų Federacijos kon
grese, įvykusiame rugsėjo 4 ir 
5 d. Chicagoje, dalyvavo gau
sus ir Clevelando ateitininkų 
sendraugių, studentų bei moks
leivių būrys. Daugelis turėjo ir 
aktyvių pareigų: dr. Ad. Da- 
mušis bendrajame posėdy reik
šmingai kalbėjo apie gyvuo
sius ateitininkų uždavinius, į 
nutarimų komisiją įėjo A. Ka- 
suiaitis, St. Barzdukas, E. Gol- 
šanskienė, S. Laniauskas ir 
Vikt Palubinskas ir kt Cleve- 
lando ateitininkai grįžo kong
resu pataikinti. Visi suvažinė
jo laimingai, tik į B. Graužinio 
mašiną pačioj Chicagoj įvaaa- 
vo neatsargus kitos mašinos 
vairuotojas ir taip ją sužalojo, 
kad reikėjo Chicagoj palikti 
taisyt;. '

miešto burmistrais E B. Būt- pinas energijos ir ne mažiau vimą”, J. Žilevičiaus — solo, komisiją sudaro: O. MSchali- 
ters, A. Kulbokaitė, J; Cervo- 
kas- J. Versiackaš,. A Knieižys, 
L Ivaškienė, H. Balutis, O. 
Pazniokaitė, O? Kudirkieriė, G. 
Kakanauskas ir P. Rakauskas.

Meninę progrsHną i^nldė 
dairiomis solo A. Kontrimas, 
pianu palydint V; Kamantaus
kui. Atatinkamas kalbas paša-' 
kc ir dovanas įteikė: tremtinių 
vardū Ad. Tumas, 'šv. Vardo 
dr-jos — Pr. Kašėta, vyčių, 
sodaliečių merginų ir moterų 
— Perednienė. Parapiečių ir 
dalyvių vardu dovanas įteikė 
kunigams šakaliui ir Svirskui 
V. Kucfirka.,

Pirmasis žodį tarė kun. J. 
Svirskas, dėkodamas’už dova
nas ir pasižadėdamas dirbti iš 
visų jėgų parapijos ir tietuvy-

Kuh. Petras , šakalys, mūsų 
parapijos vikaras, perkeltas į 
svetimtaučių parapiją' Natick, 
Mass., o jo vieton atkeltas kun. 
Juozas Svirskas iš Lowell, 
M-vs



SC HOOL8

CONTRACTORS

kiniams, etc.

"Beikalų Vedėjo 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia šer 
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že^ 
mlausiomis kainomis. Kainos ta 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale laukite: TeL IR 6-6484

213-09 Northern Blvd. 
BAYSIDE, L L 

BA 9-5246

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

nished attic. Oil heat, Garage. 
Private drive. Largo- rooms^Many

KAINOS VERČIA PIRKTI 
kombinuotų vėjo ir rėtelio alumi- 

niaus langu ir durų. Jaloutie langu 
ir durų krautuvę. Krautuvo pagrin
dinėj biznio gatvėj Queens. Partneris 
pasitraukia, aš kitur interesuojuost 
Pradžiai $1,000 pakanka. Skambinti 
rytais — ?

WILLISTON PARK—Corner, ex- 
ceDent condition. 8 rms, screened 
portch, double garage. G. E. oil

LAKE 1BUE8DALE— So. Stoma.
Prie ežero parduodama žemės skly
pas, priekis 100' pločio, toliau 250, 
nuo NYC 48 myL, vieta privati rezi
dencinė. Kaina $6(1 už priekio pd.

AS 4 586L savaitės dienoms, 
7-8 PJL Kreiptis betarpiai.

Puaafie pirmenybės, kurios 
vyksta Olandijoje,-išryškino 12 
valstybių, kurios įeina j p-bių 
baigmę ,būtent, po 3 iš kiek
vienos grupės: Sovietų Rusija, 
Olandija, Islandija iš pirmos 
grupės, Argentina, .Bulgarija, 
Čekoslovakija iš antros, Izra
elis, Švedija, Jugoslavija iš 
trečios ir Vengrija, V. Vokieti
ja, Anglija iš ketvirtos. Ritos 
14 valstybių rungsis paguodos 
rate.

Kanados grupėj stovis toks: 
Argentina 14 taškų, Bulgarija 
ir Čekoslovakija po 13%, Ka
nada 10, Italija 7% ir Airija 
1%. Kanados komandoje da
lyvauja mūsų meisteris Povilas 
Vaitonis. Kanada sulošė šitaip:

(nukelta 18 psl.)

Po nesėkmingos išvykos j 
IV Sėtuvių sporto žaidynes 
Toronte (apie žaidynes ir New 
Yorko ąporthtinkų pasiseki
mus bei pralaimėjimus parašy
siu. aekantįkartą plačiau) raū-

6 kambariu randi, statytas prieš 2 
m. Plotis 80x120; 2 Mito garažas, 2 
vonios HW aliejum šildymas, visos 
sienos kilimu muštos, elektrinė vir
tuvė.

LL’NCH TBUCK
Fully Eųufaped 

Gas Rimning Water
No Reasonabie Offer Retacd

CABPENTER 
Alteratins uow-low cost.

Bath rooms, Kitchens ųiodernized, 
Basements finished, Portches'en- 

elosed, Cedar Closets, Cetotex 
ceilings — FHA financed.' -

TE 1-4296

(prie Forest Parkway Station) 
Woodfiaveo,N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios' nemokamai * visos* 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U f 

BALŠAMUOTOJAS, 
231Beuford Aye.
Brooklyn, N. Y.

•LAUNDRIES (2) AUTOMATIC 
MODERN — Fully eųuipped, Ėst. 
more than 5 years. Will sėli se- 
perately. Principais only.
1796 Kast Tremant Avė. Bx, N.Y. 

.2156 Starfiug Avė. Bx, N.Y.
TA 2-5428

LATEST QU ARTERLY 
INTEREST—DIVIDEND 

(OCTOBER 1, 1954)

Per Year

UMBRELLA STORE
And Repairing

LONG ESTABLISHED -
GOOD TERMS — $10,000 

CH 3-6343

ALEKANDER’SCO.
414 Broadway 

South Bestos 27, Mam

Ideal for slow learners. Elementary 
A High Scboot grades. Emphasis on 
Reading, Writing, Arith. Įndividual 
instruction & progresą Finest expe- 
rienced teachers. Approved by Bd. of 
EcLAlso part time tutoring and read
ing Clinic.

128 Montagne Str. Bldyn. 
UL 8-8825

ma. pigiausiomis sąlygomis. Dėl ligos 
turi likviduoti. Rašyti —
Box 814, Rėom 838, 11 W. 42, NYC.

Sterner&LeBlanc
245 Jewett Avė.

PORT RTCHMOND, S. L

StephenAromiskis 
(ARMAK AŲSK AS) .

Giaimsiug - Balsanmotojss
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn. N. Y.

BANGA
346 BIDGEWOOD AVĖ.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooidyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest HiU, Jamara.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME
M. P. KALIAS Direktorius
ALB. BALTRCNAS-BALTON

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

•’ Mokšlus baigęs Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CHY

Virš Leadngton .Ave. požeminio traukink) stoties; T ėngirH privažiuoti 
iš visur. - Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

ISVAŽfNŽJIMAS
su GMC 1953 % tono trku—3 kamba
riai, netoli parduotuviu. Bizniu vers
tis pamokysim.

SERVE-U-WELL LAUNDRY
281 Sehenectady Avė. Breoldyn 

PB'l-tlf

kombtouotą žaidimą. Džiugu, 
kad jaunųjų tėveliai suprato 
sporto klubo tikslą, išauginti 
jaunąją kartą Sveiką kūnu ir 
siela.' Nenuilstamas jaunučių 

i vadovas Jonas Klivečka gali 
tikrai džiaugtis savo darbo 
vaisiais. Jo paaukoti laisvalai
kiai jaunučių paruošimui arti
moj ateity klubo vienuolikėms 
'duos ’ pastebimos naudos — 
naujų ,rūpestingai paruoštų 
žaitfikų, kurie pakeis jau savo 
pareigas atlikusius senuosius.

| Klivečka jauiiučių paruošimą 
į ėmė ne paviršutiniai, bet iš 
* pačių pagrindų, žinodamas, 
■ kad sunkesnės sportinės mank- 
> stos, bei Įtemptos rungtynės 
f reikalauja daug jėgų, jis krei- 
? peši j dę Paprocką, kuris jau 
į antri metai sezono pradžioje

Parstupo šaknys 
jau buvo žinomos ir 

PL vartojamos .. kaipo 
01,0 ®PP°" 

crito laikų, nuo 
\\ tplaučių figų, 

nuo širdies nesvei- 
- kimių, nuo sunkių

Randėjimų po krūtine ir sĮkrep- 
levimų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosulio ir 
reumatiškų skausmų, ir suval- 
nkdmo k ie tų vidurių. Pri- 

SHjskfte mums $1.00, tai mes 
prisiusime jums kvoterj svaro 
Parsūųn šalmų. O jeigu norite 
COD, tai bus*$L25; j Kanadą

WeU Eauipped.
Sman 2 Rooms in Bear. Rent $40.

Price $600.
212 E. 122 8t. 

’ LE 4-0032 -

TOMS CAĖPĘNTRY
Ali kinds of ' 

Carpentry Work . 
ATTICS - BASEMENTS 

Portches - Jalousies 
BockvUle Center 4-4682

ISCIASAT FAII IOTEL 
totorįl Ay <MW ALL YEAR Indoned by Former

A ERES TV JOB!
If Work and Prices Fail to Satofy 

How Can You Posably Looe? ' 
Writtea Goar. oa AD Ms 

DnmecBate Service. Brooklyn <aily 
EVTMBKABY TV 

317 40th SU BTdyn
24 HES San. DaRy SO 8-5559

SMALL CATHOUC HOTEL
. MT. 8ŠNA1. L. L

Catering to the care of elderiy 
people. BeautifuI surroundinga over- 
loeking L. L Sound, permanent or 
summer' accomodatioDs, excrilent 
care; Rates reasonabie. 60 mfleefrom 
N. Y. City. Here -Motber ar Dad en- 
joy the homeiy comfortsso necessa- 
ry to elderiy folks.

; Box 178, Mt. Sinai,
G. T. CRAWFORD, Mgr.

JOHN ESPOSITO 
/ M E M O BI A L S . 
Oppesite St Charles Cemetary 

WeUwooi Aveų Pinebavn, L. L
Factory and Showyard 

58-25 Brava PL, Maspeth, L. L 
NEwtown 9-1220 

FArmingdale 2-2321

Vadovauja
SISTEBS OF MEBCY

Per 4 metus gahma gauti B. A., 
ir B. & ląjpsnhK ateaė ir amksle.-

Dėstoma menas, muzika, biznio 
administracija, namų riconmnilca- 
parengimas mokytojauti primary 
ir secondary mokyklose.

Parengiamasis kursas medici
nai, teisei, dietistikai, prekybai, 
visuomeninei darbuotei, žurnaliz- 
mui ir personalo vadovavimui.

Day or Nlght 
Strictly guaranteed in writing 

B 4 Z TELEVESKHf CO.
75—75 CBMnbSŠ.

THOBOSEAL AND 
WATEKPLUG

Stop water and dampness in Cedlars
and Buildings.
Free Literature.' ’

DE PALMA CONCRETE CO.
257 Simonstm Avė. Staten Island 3, 

GI 2-9607 N. Y.

CONEY ISLAND W. 28 St. 3 FainUy 
Brick-OH. Neer Park, Beach, Shop- 
ping, Schools. Good income from 
Basement, Decontroled 5H Room Apt 
9l SM Room Apt. for Buyer. Princi
pais only.

ES 8-8211

. Ooeens, L. L,
DAŽU, SIENOM. PCHTERIU KBAU- 
TUVE siūloma. Dažymo sutartys‘tie
kia $33,000, aukojantis nuleidžiama 
$8,900. Sutinkama retomis. Biznio 
kaina su 6 kamb. gyvenamu namu 
virš karutuvės $24,000. Bus atsižvelg
ta j nuomų.

240-14 Hoffis Aveu, Hoffis, L. L

SČHOOL FOR MASSAGE 
and AlHed Sobjeete

Anatomy, Physiology. Hygiene, 
Medicri Ethics, Orthopedics, 
Massage, Hydro and Corrective 
Gymnastics . Day, Eve. Clinical 

N. Y. State Licensed 
SW1Z»SH INSTITUTE 

practice at leading hospitals 
17 E. 58th St, N. Y. 22.

EL. 5-4565

WAITRUS B 
FUNERAL HOME!

197 Webstor Aveoue I ,į 
Cambridge, Mase.

PRANAS WATTKU8 I
Laidotuvių direktorius ir ■ 1 

balsamuotojas - f ' 
NOTARY PUBLIC w| '

BUTCHER SHOP— 
GBOCERY SHOP

Low Rent — Good Income 
Long Established 
WESTCHESTER

MO 8-5996

H 1383 HADDON 8T. BBOOKLYM N. T.
TM. KV M6M (Prie FMt Aw. gMfca). RMgrirood

-• sveikatą. Lietuvių Sporto Kltf- 
I bo vadovybė nuoširdžiai dėko- 
i ja dr. V. Paprockui, kuris savo 
I brangų laiką skiria jaunųjų 
""sveikatai tikrinti.
-—Ir štai tie mažieji lietuviu

kai, pirmą kartą išėję j aikštę 
atril«dkė prieš, “senus jaunu- 

t črus” German Ungarians ir Ri- 
j mO'Kfivefikos įvarau išakovo- 
i -jo lygiąsias 1-1. Jaunučių de- 
i biutą reškia laikyti visapusiš- 
t -kai pavykusiu. Jei dar atsiras- 
; tų KEvečkai ir dr. Paprockui 
| pageRnninkų jaunučių vienuo- 
; .fikę tinkamai paruošti (ty. vi-
* ■stiĖ'feiažiukus aprūpinti tinka- 
. mais batukais ir t.t.>, malonė- 

•» Mt ateiti į vykstančias fietu- 
| vių rungtynes ir pasimatykit
‘ . ^iubo vadovybe.

Jaunučių gero žaidimo pas- 
I katinti- makmią staigmeną iš- 

krėtė ir mūsų didieji mažiukai 
_ — jauniai, kurie įveikė stip- 

. rius German Ungarians jau
nius 2-1.

““‘^Jauniems nenusileido ir
* antroji vienuolikė, kuri Saunai

Georgian Court 
College

LAKEWOOD, NEW JERSEY
Pflnal piipatlat* HberaHmų

TeLVlr^

............ ..  ■ >jįi. » -

TRACTORS - TBAILERS
For Sale Wlth Worit

Red Line Furaiture Cterien
148 North 5th SL, Broofc

EV 4-2713

— PARDUODAMA —
LAUNDRETTE — Biznis eina ge

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

the a/; j__

SAVINGS BANK
13S BROADWAT ,1 BSDTCBD AVĖ.

539 Eastern Pktinrty at Ncstrand Avcnue 
Your Depodu Buk Are FuHy lomred

P A D ENPRESS
MOVING - HAULING 

Nothing Too Small 
24 Hr Service Law Rates 

Call TW 8-3981

ir pralaimėjo aikštės šriimnto- 
kanas 4—O. Vienuolikės sudė
tyje jau nesimatė vartininko 
Vitob, kurį pakeitė naujasis

M .?*• spedalistų nuomone, grdtulat-
išėjo išbandyti jėgas ku tinkamai į vienuo

se .stipriaisiais German Unga- tinkamas
rruaha. Vitais pakaitas.
, Kasa labiausiai mane (tikiu 
t daugelį Sėtuvių žiūrovų) nu- 
ašebinp ir pradžiūgino tai jaąr 
MuiSą vienuolikė. Tvarkingom 
geltonai žaliom uniformom pa- 
sipuošę ,pmną kartą New 

■ ¥srke, o gal net visoje Ameri-
4. toje, j aikštę išbėga mūsų ma

žieji: švalbonas, E. Remėza, 
•Žukas, Krušinskas, trys bro- 

>liai Nemicfeaii, R. Klivečka, Re- 
ventas, Budreckas, Kirkyla. 
Daug: kas tikėjosi pamatyti be- 
tiksii kamuolio daužymą, vai
kišką žaidimą, tačiau jaunučiai 
žiūrovus maloniai nūstdbino



Visi i Angelų Karalienės parapijos metinį

M. n(l AUTO COLLISION VORKS
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tiko būti kuopos dvasios vadu. 
Steigėjos užprašė sąjungiečių 
intencija šv. MtiSaa, Norinčios 
priklausyti Šiai kuopai ir vieš
nios kviečiamos atvykti j Auš-

UŽGESĘS
SNIEGAS

Šv. Vardo vyrą dr-jos 
bendros mišios, o po jų už-' 

kandžiai ir susirinkimas įvyko 
rūgs. 12. Kleb. kun. Pr. Juš
kaitės tarė žodį ir ragino vi-

MOMNDn;
X r. CINKUS 
Dtrtfctorti

Girdvainiu du vaikučiai, 
bežaisdami sausu ledu (dry 

ice), smarkiai susižeidė. Mer
gaitė neteko vienos akies, o 
vaikiukas paguldytas ligoninė-

GAUNAMAS * 
NAUJAUSIAS

A. Kneižys,
Liet Radijo valandos vedė

jas nepasidavė nė siaučiančiam 
uraganui. Rugsėjo 11. vis tiek 
nuvyko į radijo stotį ir davė 
reguKarinę dienos programą.

bar mes turime BAR IR RESTAURANT pardavimui ar Hoasom- 
vtnrat, be Jokiu ptadn tmlbno: pato Mesto aptomoka. Ir daupiaa pa- 
nafių progų ir kitu MaMu turime.

Stud. ateitininkų 
susirinkimas sekmadienį, 

rugsėjo 19, 1230 vai. Apreiš
kimo par .salėje. Bus aptaria
mi įvairūs reikalai ir renka
ma nauja valdyba. Kviečiami 
dalyvauti ne tik New Yorko, 
bet ir Kearny, Elizabeth ir 
Jersey City stud. ateitininkai.

Atšventė sukaktuves
Kun. Antanas Jurgelaitis, 

domininkonas, šią vasarą at
šventė 10 on. kunigiško darbo 
sukaktuves, šiom dienon ap
lankė savo mamytę Bostone ir 
rugsėjo 9 d. išvyko atgal į 
vienuolyną Proridence, R. L

Jeigu tamsta ieikAi pirkti arba naomoti-randavou kokio noro Ma
nio pramones ir neturi pinigu, «Aa negali gauti U banko ŠM kokiu 
non trūkumų, kreipkftaa pa> arta. Msa pagribodm vtookiato bMato

liet Kat Ktabo
šėrininkų susirinkimas įvy

ko rūgs. 3. Susirinkimą vedė 
J. Sakalauskas, sekretoriavo 
A. Daukantas. Klubui pade
rinti aptartfkai kurie reikalai.

Batfo vajus
jau įpusėjo. Aukotojai dos

niai atsiliepė į kvietimą aukoti 
dienos uždarbį vargstantiems. 
Aukotojų pavardės ir paauko
ta suma bus paskelbta Balto 
leidinyje. Visi prašomi siųsti 
savo auką arba įteikti betarpiai 
Vajaus’ komitetui —105 Grand 
St, Brooklyn 11, N. Y.
. Kartu pranešama, kad ir 
šiais metais yrą prašoma tik 
vienos aukos. Nei koncerte, nei 
kirais atvejais aukos nebus 
renkamos.

J. N. seserų piknike 
rugsėjo 6 Brocktone daly

vavo daug žmonių iš Cam- 
bridge ir Brightono. Piknike 
dalyvavo ir kun. J. Petraus-

assippi meisteriu Nedved 
Tautvaiša baigė lygiom, bet 
paskutiniame rate, kritus laik
rodžio rodyklei, pralaimėjo lai
mėtojui Henin^

So. Bostono lietuviai įveikė 
Hartford Liet. Pil klubo šach- 

Prieš Sovietų Rusiją tik O- matininkus, kurie pr. sekma- 
landijai pavyko baigti lygiom 
2:2, kitos valstybės pralaimė
jo. Sulošė: Botrinik-Euwe ir 
Smyslov - Donner lygiom, Ke
res įveikė Cortlein, bet Kotov 
pralošė Prinsui.

Tantvaiša trečias Illinois 
p-bėse. Pr. mietų Illinois State 
meisteris Povilas Tautvaiša šių

' (Atkelta U 7 p.) 
su Airija 3^:^ ,su Italija 23ė- 
1%, Bti)garijal^:2M>, Argen
tina 1:3 ir Čekoslovakija l%x

rugsėjo 18 prasideda moks- 
la^įŠisi buvusieji ir naujfe# 
mokiniai minėtą dieną susiren- ros Vartų bažnyčią spalio 10 
ka 8:45 v. r. Apreiškimo par. 
mokyklos patalpose.

dieni svečiavosi So. Bostone, 
pasekme 3*4:1}£. A Ketura
kis - V. Giedraitis 1:0, J. Sta- 
rinskas - T. Sereika 1:0, P. 
Kontautas - Z. Strazdas 1:0, 
R. Karosas - M. Palubinskas 
0:1 ir A Karosas - P. Norkus 
lygiom.

...____________ _  ____________ Spalių. pradžioje . bostoniš-
metų p-bėse feimėjo trečią vie- kiai vyksta į Hartfordą, kur 
. ■- -• •-*- - • —- turės rungtynes su vietos lie

tuviais ir bendrom pajėgom 
prieš vietos amerikiečius.
Bostono šactaiatininku penk

metis. 1949 rugsėjo pradžioje 
Povilas Tautvaiša, vos atvykęs 
į šį kraštą iš Vokietijos, da-

Cambridge, Mass.
Mrs. S. Joses-Plekavičiūtė 

šu dukrele buvo atskriduaos 
iš Floridos paviešėti pas savo 
tėvus Plekavičius. Apianki u-

STONY BROOK, U. L, N. Y.
TeL Office Stony Brook 74BM Ir 7-O6WW. ' SEtaaket S4B40

Kakštis, V. Lakaskis,, W. Sen
kus, Ch. Brazaitis, St. Stovės
iąs, St Burkovskis, AL Vai- 
fiuleviaus, J. Mikoša, V. Pet- 
ručionis, D. Dopkurienė, A. 
Pocius, J. žindžius, J. Oškutis, 
W. Batinskas, A. Sefkūnas, H. 
Pink i. n y t g, E. Zemec- 
kienė, J. Robinskas,

rytai, Bandfiauskienėm?.su duk
terimis, Skaruliai ir kt Iš Eli- 
zabetho dalyvavo Montvilai, 
Jančiai ir Budreckal Iš Penna 
pribuvo Raulinaitienė su savo 
šeima. Taipgi atsilankė bičiu
liai iš Patersono ir Bridgepor- 
to. Raštu gavo sveikinimų iš 
kons. J. Budrio, kan. A. Stepo
naičio ir daugelio kitų. Jauno
ji yra baigusi Franklin Lane 
vidurinę mokyklą ir dabar dir
ba dantisto kabinete, o jauna
sis, atlikęs karo tarnybą, bai
gia studijuoti inžineriją. J.

Angelų Karafieues parapijos 
metiųis vakaras įvyks rugsė

jo 26 čLšv. Stanislovo par. sa
lėje. Waterburio teatras vaidi
na Inksmą komediją “Nervai”. 
Be to, programoje dalyvauja 
akt. V. Žukauskas.

Knn. AL KootontM r--™
gavo » Fatimos vyskupo . SadaMų reketeMjos ' 

Jose Carraie gražų padėkos Brocktono vienuolyne rugsė- 
laišką UŽ plačią informaciją jo 17, 18 ir 19dd. įvyksta re- 
apie pavergtos Lietuvos kan- kolekcijos N. Anglijos fietu- 
čias ir Mėlynosios Armijos lie- vėms sodalietėms. Rekolekri- 
tuvių sąjūdžio veiklą. jas ves Tėv. Geraldas , pasijo-

nistas. Antros panašios reko
lekcijos jaunametėms N. Ang
lijos sodalietėms įvyks rugsėjo 
2-1, $5 ir 26 dd. Jas ves Tėv. 
Ąptanas Jurgelaitis, dominin
konas. I šiaš rekolekci jas iš 
So. Bostono vyks apie 45 so- 
dalietės,

■Povilas Tautvaiša 1949 lai-
Agr. Jhvgto Sirusss mėjo Boston City meisterio 

rugsėjo 18 per Jokūbo Stu- vardą, Merkis tose p-bėse už- 
ko radiją kalbės Balto vajaus ėmė 3 rietą.
reikalu. Bostono lietuviai, aktyviai

dalyvaudami visose 1949-54
IANIMMKMAMA8 gražus rietas, Mass. ir New Digland 

kambarys su baldais vienam ar šachmatų ^rmenybėae, gražiai 
dviem dirbantiems žmonėms, pasitarnauja lietuvio vardui 
netoli Boyd Avė. stoties. Priei- garsinti amerikiečų tarpe, 
narna kaina, gatima naudotis Bostono šachmatininkams nuo 
virtuve. Kreiptis: pat pracEtios vadovauja K.

VL 5-9186^ Itoboridd Merkis, kuris drauge yra iš-
■' ~ . rinktas į Mass. State Chess

KNV0MOJA1II1 arta 3 kaip- Ass’n vicepirmininkus. So. 
bariai su . ___ __■ -
Richmond HD rfcjpne. Kreip* khrtes yra U. S. Chess Fede- 
tis: VIrgfnia~3-8096 ration narys.

ir guli ligoninėje Florenci
ja Valatkienė; J. Adams jau 
sugrįžo iš ligoninės Jr gydosi 

Karti. Ptotr.

Kearney sų KVv Balkonu, tre- 
aąją — MargareOa su Ą. 
Skutka, svečiavo J. Liutkus bu 
Lilija Stanialovaitiene. Aprtgų 
metu. Dulkei grojant vargo- 
nais, scdo giedojo Skarulytė.

SportoJIMtas
Šį setairadienj, rusėjo__ rios getuvjgtos organizacijos

d., prasideda 1954-55 metų 
futbolo pirmenybės. Lietuvių 
vienuolikėm pirmuoju prieši
ninku teko oberlygos naujokas 
Minerva. Tikėdamtosi traški
nančios pergalės visi sporto 
bičiuliai skubame į Queens 
Sęccer Field, Bradock Avė. ir 
2K Str. Beitose (ten kur buvo 
atmintinas mūsų sporto klubo

vyną įkuru New Y»ke mmr moterystės srtOEUBMtofea ■ 
______ zww Sąjįmgos kuopą, kuririfeto-

< a.ms. **ietiino - kultūros rei-
J kftįaįg. Rpgąėjn 12 ri, Tfrn pamergių PtoK

S iN®. Am® »■****» 

. risoje jb Mungs j Betariu 
pranciškonų provinciją. »

pianistas A. Mrozinskas ir Spalio 2 bus iškibniųgai su- nis pasirodymas. Čia daromi 
muz. J. Stankūno vedamas Beginami Lithuanian T.iberty minėjimai ,susirinkimai ir kt. 
choras. Programa bus trah£ paskolos lakštai Ta Ne tik lietuviai, bet ir žy-
liuojama per radiją, prasidės proga bus ir parengimas su mūs amerikiečiai yra buvę šios 
2 vi p.p. įėjimas nemokamas, šokiais. Lietuvių Liberty salė salės pareigirnai« Dabartinis 

vžfadfc Žukauskas buvo užregistruota 1921 m. -JNew Jersey valstybės vyriau-
su humoro koncertu rugsė- Valdybą sudarė pirm. J. Bud- sias teisminkas J. T. Kirk apie 

jo 18 važiuoja į Baltimorę. riš, ricepkm.

PUIKI PROGRAMA! Watortviečbi vaidius UNKSMĘ K0MKDU4 

N E R V A I 
juoksites iki ašarę!

Taip pat girdėsite aktorių VITALI ŽUKAUSKĄ
Po vaidinimų KOKIAI Blietai, perkant iš anksto TIK 1 DOL. Bffietaf gaunanti para
pijos raštinėje, pas choristus ir Juosą Ginkų.

,4- rjtfil- . ;

moderniai (rengti su ugnynato—gyvenimui ir ■ džiaugsmui namai 
Staras —'skara

arti bažnyčios, mokyklos, miestukų. PCsRomto pasiekiamas pajūris.
Gyvenimas gamtoje ilgai atetoai. Apsitekite naujus pastatus

-FORTY ACRJCR"
futaerton & mapt — sTatybiniinkai-rontraktoriai

šiais metais kun. Antanas para^ vy™ . l
Jurgelaitis, be ispanu kalbos ir J’ >r
Btatūm ku^ jau kelis Kat 4 ly , ta^o sa-
mHus^e t-rovidence domi- vo riHni

ninkonų kolegijoj, dėstys dar Muz. Ksrtauslias, 
visšo kalbėjimo kursą. atostogaudamas kartu su

žmona, buvo išvykęs į New 
Yorką aplankyti savo sesers 
bei kitų giminaičių ir pažįsta-

d. H vai pasimelsti. Tuoj po 
fių pamaldų ten pat salėje į- 
vyks susirinkimas su turimn- 
oa nrofr'ama kalms, kun. A. Raflcauskas.
g Šlepečiai, Vainauskai, Šmitai,

ptvilai, žaru- 
Mačh^ai, Ki-

Aprrifthno par. plotikas 
sekmattienį, rugsėjo 19 d., 

bus parapijos abejose salėse ir 
mokyklos aikštėje. Pradžia 2 
vai p.p. Joe Thomas orkestras 
pradės groti šokiams 6 v.v. 
Prieš tai bm duodama plokš- 
trtų muzika. "Bus renkama 
parapijos karališkoji šėma. 
Parapijos kunigai nuoširdžiai 
kviečia visus parapijieaus ir 
svečius atvykti į p&n&ą.

Pradėjo mokslą
Phmadienį, rugsėjo 13 d. 

preiikimo par. mokykla pra
dėjo naujus mokslo metus. 
Kleb. kun. N. Pakalnis 8 vai 
atlaikė mišias mokinių intenci
ja. Bažnyčia buvo pilna moki
nių ir mokinių tėvų. Šiuo me
tu mokykloje yra 507 moki
niai.

Spaudos atgavimo 
minėjtaią

rugsėjo 26 rengia LB New 
Yorko Apygardos Kultūros 
Taryba. Minėjimas-koncertas 
įvyks Brooklyn Museum salė
je. Programoje dalyvauja o-

tą iš 43 dalyvių, i. Henin 7A 
2. Tuiransky 6:1, 3. Tautvaiša 
5^4:1^. Charles Henin, 20 
m. studentas, Sta^e p-bes lai
mėjo pirmą kartą.

Tautvaiša šiose p-bėse įvei
kė “amžiną’* varžovą M. Tur- 
janšky ir kitus. Su Trans-Mis- lyvavo su Kaziu Merkiu Nęw 

. - ■ '>• 1 ' England p-bėse, Attleboro,
"šriesok^ sambūrio Mass. Jose Tautvaišt laimėjo 

stovykla ir suvažiarimaš į- ketvirtą vietą su 5H taško, 
vyko Labor Bay (rugsėjo 4-6 Merkis surinko 4 taškus. Ge- 
d.d.) savaitgalį kalnuose prie ras lietuvių pasirodymas N. 
Port Jervis, N. Y. Be nuveik- England p-bėse subūrė Bosto- 
tų darbų suvažiavimas išsirin- no lietuvių šadunatminkų vie- 

rvr X • ko naują sanrfjūrio & Ameri- netą. kuris “Lithuanian’’ var-
metas ■ “ kos regijono valdybą, kurią du iki sol dalyvauja Metropo-

reju. uo 924 m. sudaro: J. Bilėnas, J. Valaitis, litan League p4>ese. Lietuvių
tebera Mackevi us. er visą Gureckas, K. Balkus, J. komanda (Tautvaiša, Merkis, 

Keturakis, Staknys, Saudar
gas, Kidtitius, Šimonis, Zenke
vičius) pirmąjį ratą 1949 m. p- 

mos GaMjos ta^gyne': 335 U- 
nion Avė., Bėgoklyn H, N. Y. į* 14Vž-5^. H^raM ir 
TeL EV 8-6163. Nemažas pa- Boyfeton P® S-1. b®t PartiN 
trinktam Lietuvoje spa<X »• Nw‘

.. .. ... .,. _. .. Karvelis, J. Budris, X tų knygų.
Akcijas pradėjo prirtt nuu- <3^^ - MWkū> ck

ir atskiri žmonės. Pirmąją nu
pirko A. Grivert, o šiandien jų 
yra 2609. Džiovafio pastango 
mis buvo nupirktas žemės sly
pės ir 1924 m. pradėta statyba 
ir tų pačių metų rudenį vieta 
atidaryta visuomenei Klubas 
yra įrašyta į New Jersey val
stybės klubų draugiją ir Ėh- 

piknikas - gegužinė). Rungty- Beverage Barkauskas, J. Petrikas, R.
itių pradžia 330 vaL, gi nuo sąrašą. PetruSmtis, W. Drescher, J.
L30 žaidžia rezervinės vienuo- Toje salėje spietėsi ir tebe- Aktdonto ir D. Brazftiritis.
tikės. sispiefia visoks Beturiu viešes- W. S.

>. gjgnjgHmg uokoribc&h ▼bvo

• Marijos šventėje 
Rugsėjo d. Marianapolyje 

įvyko Šiluvos Marijos ir lietu- 
•' vių tautos šventė. Iš Bostono 

. organizuotai buvo nuvykę vy- 
I ■ čiai ir aodalietės. šios Bostono

sodalietės dalyvavo gyvajame 
. rožančiuje: O. Kudarajuskaitė,

M. Zaleckaitė, Fl. Zaleckaitė, 
V. Griganariaotė, J. Nevie

tų BART, ai varią ii rtiln » vii aaMtaM cMtafe riūtė. Fl. Rudytė, L. Lesčins-
Mm ■««>«• imiriBiFlMl ra -CaM Straear laivų ir arapaKiriųa, x EJ. Suprinaitė, A. Ple
kai* ripiovM | - vokaitė, A. Laudanskaitė, E.

Bendorytė, E. Ivanauskaitė, 
J. Kleponytė, V. Kleponytė ir sips saviškius išvyko atgal 
R. Vaitkūnaitė.

Gyvojo rožančiaus kryžių 
sudarė'N. Anglijos vyčių kuo
pų pirmininkai Tarp jų bos
toniečiai matės net trys: J. 
Olevičius, N. Anglijos vyčių 
pirmininkas, J. Danielius, Bo
stono kutuos pirmininkas, ir 
P. Birinkauskas, Bostono kuo
pos vicepirmininkas.

M<Ayida pradėjo darbą
Rugsėjo 9 d. šv. Mišiomis 

mokslo metus pradėjo airi šv. 
Petro parap. mokyklos. Mišias 
atlaikė ir pamokslą pasakė 
kleb. kun. Pr. Virmauskis.


