
Prancūziją jaudina d’i klausimai

jai, o

INDOKINIJĄ

Senatas susirinks lapkričio 
8 priimt komisijos sprendimo 
dėl McCarthy.

vd netekus po antrojo karo.
Tai yra neabejotinas "laimė

jimas Europos srityje. To lai
mėjimo dalis priklauso Ameri
kos dplomatui Murphy, kuris 
paskutiniu laiku buvo pasiųs
tas į Jugoslaviją, t

minais, lyg nacių laikais, bet 
ir tie vokiečiai politikai, kurie 
laikosi pažiūros, jog busimojoj 
Europos santvarkoj sienos ne

didelės seiki

miems asmenims.
Mackiewicz, dabartinis Len

kijos egzilinis pirmininkas, y- 
ra tas pats buvęs Vilniaus 
“Slowo” vyr. redaktorius. Jj 
dabar PPS laikraštis “Robot-

Baltas nuo juodoJ 
, skiriasi ,

lama^ dar ne- 
nuo kurio ma-

gįnčas, trukęs 9 metus. Nepa
tenkinta tik Austrija, kuri pa
geidavo, kad Triestas būtų pri
pažintas laisvu miestu. Mat, 
anksčiau Triestas priklausė 
Austrijai, ir jo neteko tik po 
pirmojo karo, o Italija jo bu-

Taip padalyta Triesto sritis. Zona B atiteko Jugoslavijai (J 19 kv. mj 
liu, 75.M0 gyv.l, zona A — Italijai <86 kv. mylios, 309.000, gyv. si 
Triesto mieste).

Molotovas, Sovietų užsie
nių reik, min., spalių 6 daly
vavo Berlyne iytų Vok’.eti- 
jos metinėje sukaktyje ir pa
sakė kalbą, pirmu kartu atsi-

skaridalas, kuris yra nemažes
nės reikšmės kaip Vokietijoje 
Jchno pabėgimas. Dabar eina 
tardymai. Tardytas ir kom. 
vadas Duclos, kuris tik ką 
grįžo iš Maskvos. Tuo tarpu 
toje byloje taip viskas susimai
šę, kad neaišku, kur yra ko
munistų, kur Prancūzijos sau
gumo agentai.

sakė eisiąs su demokratais, to paskutinėm dienom dėmesį 
Atstovų Rūmuose respubliko- nuo rinkimų nutraukia New 
r.ai turi 6 persvarą: 219 prieš Yorko uosto streikai, baltųjų 

mokinių streikai prieš juodu
kus mokinius, nauji išeikvoji
mai namų statyboje, na, dar 
labiau artistės Marilyn Mon-

rinkimų rezultatam. Nebent 
tiek, kad atgrasins dalį rinki
kų nuo dalyvavimo. ’

Tarp rinkikų pastebimas di
delis abejingumas. Kad ir Tin
kinamais žodžias labai partijos 
skyrėsi, bet tarp jų darbų ne
mato didesnio skirtumo. Ir dėl

Paryžiuje min. pirm. Men- 
des France ketvirtadienį pasi
ėmė du sunkius uždavinius par
lamente: gauti patvirtinimą 
Londono susitarimam ir apsi
ginti nuo kaltinamų dėl valsty
bės saugumo taryboje įsiveisu- 
sių sovietinių šnipų, kurie per
darinė jo slaptuosius tarybos 
dokumentus komunistų parti- 

ta jau Maskvai. Tai

Hannoveryje įvyko Klaipė
dos krašto vokiečių suvažiavi
mas, o kitais metais toks suva
žiavimas bus Mannheime. Per 
buvusį suvažiavimą < Dr. Lin- 
denau pasiūlė.

Molotovas vėl siūlo trauktis iš Vokietij 
kad tik nebūtų ginkluojama

kas plečiasi prieš bendrą 
pačiose mokyklose baltųjų*® 
juodųjų va'kų mokymą. Ank
sčiau buvo tėvų demonstraci
jos prieš rasių sumaišymą.

Tiek tie, kurie stoja už su
maišymą, tiek ir stojantieji 
prieš, remiasi vis konstitucija. 
Teismas išaiškino, kad visų pk 
liečiu lygios teisės, taigi ir to
se pačiose mokyklose baltieji 
ir juodieji turi mokytis. Kita 
pusė aiškina; konstitucija ga> 
rantuoja mano įsitikinimam 
laisvę, tad kam verčiate manė 
elgtis prieš mano įsitikinimus 
ir maišytis su juodukais.

KODĖL SPORTININKAS 
PABĖGO*

Lc.iką sportininkas Yan
Miecznikowski po Europos tur
nyro Šveicarijoje atsisakė 
grįžti į Lenk ją. Jis pareiškė, 
kad jam treneris priekaištavo 
dėl jo bėgimo 10 kilometrų ke
lyje, rusų ir lenkų spauda iš
vadino jj sabotažininku, nors 
jis negalėjo uždavinio atl kti 
dėl staiga ištikusių vidurių 
skausmų* Jis žino, kad grįžus 
janj bus sugadintas jo gyveni
mas, nes jis tikriausiai bus pa- 

New Jeraey konrsfja rengia Salintas iš karo akademijos, 
bingo įstatymo pakeitimą. ______________

, .. ‘prievartą” ir pan.
Tačiau Klaipėdos krašto

• Spalių 6 rytą lyjant apie NUOGĄSTAUJA DĖL TO VOKIETININKAI IR SMERKIA tė suvažiavime Hannoveryje. 
150 paukštelių atsitrenkė į HEIDELBERGO UNIVERSITETĄ DĖL “IŠDAVIMO” Pats nubaustas buvusioj Klai-
Emp;re State Buliding New 
Yorke ir buvo rasti negyvi.

tarptautinės teisės specialisto, 
gavo daktaro laipsnį. Lietzas 
dabar baisiausiai šaukia, kaip 
galėjo Heidelbergo un-to teisių 
fakultetas suteikti 4 daktaro 
laipsnį už tariamą “istorijos, 

ypač nurodė pavojų iš suakty- klastojimą.” Puolamas ne tik 
vėjusios mažlietuvių veiklos Heidelbergo un-tas ir pats 

Amerikoje. Siūlė į jų veiklą Monstavičius, ir tai tokiais ter- 
“atkreipti reikiamą dėmesį” ir 
jos nenuvertinti, nes, jo įsiti
kinimu, Klaipėdos krašto liki
mą lems taip pat Ameriką. Gi 
amerikiečiai “apie santykius vaidins tokios 
Europoje neturį reikalingų in- mės, kaip praityje.
formacijų.” Todėl nesą galima Savo pranešime, primenan- 
vieniem lietuviam palikti lais- fiarae „aaneg agitacijas, Ue- 
vas rankas, kad jie įtaigotų A-. taIp
mergos viešąją nuomonę apie “susiprasti su lietuviais”, bet 
Klaipėdos kraštą. tik viena sąlyga: “gaBn rantam

Klaipėdos krašto vokietis nuo mūsų tėvynės”, atsieit, 
Max Szameitat paskelbė, kad nuo Klaipėdos...
turi surinkęs 534 leidinius ir 
280 straipsnių, iš esmės nag
rinėjančių Klaipėdos krašto 
problemą.

Italija ir i ©oslavija susita
rė dėl Triest ir tą. susitarimą 
pasirašė Lor lone spalių 5. ,

Zona A, k šią valdė Ameri
kos ir Anglį te karinė vai* 
džia, pąrduo ama^ Italijos ka
riuomenei. Zfna B, kurią val
dė'Jugoslavijai, palieka jai ir 
toliau. Sienas pataisant Jugo
slavijai perd 
didelis kalne] 
tyti uostas, paliekamas italų 
rankose. Padaroma betgi nuo
laidų, kad Jugoslavija galėtų 
ir uostu laistai pasinaudoti.

Zona A yra 86 kvadratinių 
mylių su 300,000 gyventojų; 
zona B 119 kv. mylių su 75,- 
000 gyventoji.

Amerikos ir Anglijos ka
riuomenė pasitrauks, kai tik i- 
talai į Triestą atsikels.

Italijoje ir Jugoslavijoje 
reiškiamas pasitenkinimas, 
kad kompromiso keliu baigtas

Dar pusę’metę dels 
$u Vokietija

Vokietijai priimt į Nato su
daryta komisija ,kurios pirmi
ninkas yra Anglijos atstovas 
prie Nato Ch. Steel. Tačiau 
užtruksią dar pusė metų, jei 
viskas /gerai eisis, iki Vokieti
ja bus priimta 15 nariu Nato. 

tinama, kad Molotovas pakar- nuo tada bus
tojęs tik pereitos žiemos savo pradėta orga Vokieti jos
siūljtuą^-tairia visų trijų są- kaniKimen^-BraranraraF^Sn^-.

LONDONE pasirašoma Jugoslavijos ir Italijos sutartis dėl Triesto. H kaires į deliMf : Vladlmfr VeleHt, 
Jugoslavijos ambasadorius; L. E. Thompson, JAV aukotasis komisaras Austrijoje; G. Harrisėn, r.brM* 
pasekretorius; stovi nepažįstamas žmogus; Manlio Bresto, Italijos ambasadorius.

UOSTO darbininku streikas New 
Yorko tetruko viena dieną. Darbi
ninkam pakeltas atlyginimas 8 
centais i valanda. Aukštai matome 

[Brooklyno uosto darbininku “bo- 
sa” T. Anastasia, kuris rodo per- 
<ale. Apačioje — piketininkai ir

Monstavičią, ’ Y- 
kuris, kaip žinoma, gelbėda

masis nuo bolševikų teroro, 
buvo pasitraukęs į Vokietiją ir . 
paskiau buvo nacių įkištas į 
koncentracijos stovyklą. Išleis- 
tąs iš. kaceto, jis parašė’apie 
minimąją Klaipėdos krašto vo
kietininkų nacių bylą disertaci
ją, už kurią Heidelbergo un-te 

įsteigti referentūrą, kari re- prie jau mirusio profesoriaus 
gistrootų užsjfflriaios leidinius Radbrucho, pasižymėjusio | 
apie Klaipėdos kraštą, pirmoj 
ėdėj išleistus lietuvių, ir “duo

tą reikalmgą atsakymą”, 
jei juose pasirodytų kokių 

žinių ar faktų, nepageidaujamų 
vokietininkam. Dr. Lindenau

Lozoraitis į Lenki
jon prezidentus?

-.Ęjįos Informacijos spalių 1 
■ duoda ištraukas lenkų laikra

ščio, leidžiamo 
Dzienmk Polski 
Zokūerza. Tame laikrašty 
rugpiūčio 18 žinomas publicis
tas Z. Nowakowskis pasakoja 
apie Lenkijos egzilnės vyriau
si tės pirmininko Mackiewicz 
pastangas surasti Lenkijai pre
zidentą. Esą Mackievvlcz ne
slėpė minties, “jog butų ge- 
riioria surasti koki nors lietu
vį ir J padaryti Lenką Rzecz- 
pospoiitos tremtyje preziden
tu.” Mackiewicz iškelia ir ki
tą kandidatą— Rumunijos eks- 
karalių Mykolą.

Jau paskesniame to laikraš
čio nr., rugsėjo 15, Novvakovv- 
skis vėl rašo: “Skaitytojai 
siunčia man glėbius laiškų, 
prikaišiodami, kad pasidaviau 
kvaDybei tvirtindamas, esą, 
p. Mackiewicz nužiūrėjęs įpė
diniu | prezidentus pirmiausia 
kažkokį lietuvį rodos, p. Lo
zoraitį, paskui Rumunijos eks- 
karalių Mykolą. Deja, tai yra 
teisybė, kurios p. Mackiewicz 

_____ neslėpė ne tik man, bet ir žy-

RHlį!R KALHNA AMERI- konferencijos sutarimai, lygiai prezidentas vargiai ir atsiliep- Kanc. Adepaueris Bonnos
pm.FrfKIERTUS kaip ir buvusioji europinio siąs. parlamente su pranešimu apie

Pieta Korėjos prezidentas* S.’S"10 ^n’ Molotovo kalba skirta dau- Londono susitarimą buvo pri-
?iau Propaga^ tarp vokia- gana sandai.

“Amerikos politikieriai patikę- ir^errv^a kam ^ri2m turet4 patikti, ka- •
. ,• . , . . , laikam ir gresia karu,
jo raudonųjų melais ir išda- ______ _____
vė demokratijos principus- bei VOKIEHJA — ANTitA traukia. Bet jau ir vokiečiai 
žmoniškumą.” Nusiskundė, INDOKINIJĄ žino, kad rytų Vokietijoje bol-
kad negauna pakankamai mu- Rytų Vokietijos komunistų ševikai taip susodino į policijos 
nicijos, kurios turi tik dviem vadas Ulbrichtas paaiškino, vietas savus žmones, kad ten
dienom. kad .Molotovo siūlymas Vokie- kariuomenė ir nebereikalinga. • Spalių 20 Pamcūzijos

213.
Rinkiminei kovai mesta ma

žiau pinigų. Ji stipresnė tose 
vietose, kurios laikomos “ne
saugios”, t. y. kur per pasku- roe skyrybos, 
tinius rinkimus buvo laimėta 
mažiau kaip 55% balsų. To
kių “nesaugių” vietų respubli
konai dabar turi 58, demokra
tai 37. Taigi pavojaus demok- 

dabartinė vyriausybė prarado ra.tam mažiau. Šen. McCarthy 
pasitikėjimą dėl užsienio poli- byja nedaug turės reikšmės 
tikos, kad nepatenkinti ūki
ninkai ir bedariau kaičius pa
kilęs. O respublikonai tiki, 
kad tie, kurie prezidento rin
kimuose parėmė Eisenhowerį, 
tie parems dabar jo partiją; 
kad jo programa vilios rinkiką 
žadama piliečiui “gerovė” ir 
ramybe.

O kad respublikonai susikei
stų vietom su demokratais, ne
daug trūksta. Senate respub
likonai turi vieno asmens per- Kom. VokfettyM vyriausybė
svarą, bet ir tas pats yra at- paskelbė, kad rųgpiū«o mėn. grąžintas Iš komunistinės Ce-
akiiais, nepriklausomas* kuris iš suimtų vakarų agentų 27 koslovakijos, pasisakė per dvi
Hg šiol ėjo su respublikonais, turėję amerikintas radijo siųs- savaites kalėjime ir tardymuo-

- brt ateinančiaiiie senate pasi- tavus. se neteko 10 svarų svorio. *

• ---------- pėdos krašto nacių byloj, _
. Vokiečiai apie lietuvius- da- vokietininkai su savo organu Lietzas smarkiai puolė letu- 

bar gerai atsiliepia, atsiminda- “Memeler Dampfboot” veik vius ir Klaipėdos krašto veikč-
----------  . . ________________________ _________ ________________ . , mi, kaip tūkstančiam Rytprii- kiekviena proga kursto prieš
~ " • < ' " T ZadedąP^tarimt^dėl Saro sių YokfeČHf pokariniais lai- , lietuvius, pasakodami apie ta-

praueaa pasitarimus uei oaaro . . “lipfriviu diktatūra”NESAUGIOS VIETOS” RESPUBLIKONŲ IR DEMOKRATŲ su Vokietijos kancleriu Ade- ^a‘s lietuviai išgelbėjo gyvy- namą _ e uvių i urą

tiją sutvarkyti leidžia patiem 
vokiečiam pasisakyti dėl savo 
likimo — taip kaip ir Indoki
nijoje Vietname. Kitais žo
džiais sakant, atiduoda Vo- 
kietiją į komunistu įtaką, pa- 

rimo. Jis pareiškė, kad . darydama ją nsapginkluotą,
1. Maskva sšūlo Amerikos, “neutralią”.

Anglijos, Prancūzijos vyriau
sybėm atitraukti kariuomenes NEBUSIĄ NĖ
i šrytą ir vakaru Vokietijos ne- ATSAKYTA

,, „ . ,. delsiant ir tartis dS laisvą rin Baltuosiuose Rūmuose ver-
nik’ (Londone) vadina mo- i
narchistu. faSst“, fėmu* vi- 2 >Mb1b Vokietiją su-

jungti skubus; Molotovas s:ū- _________ _____ . . .. .
kratinį “Ozoną\ reikalavus su- Jo keturių ministe- jungininkų buvo atmestas. Tai noriai; tarnyba truks 18 mė-
gyvennno su Hitleriu ir 1.1. rių konferenciją, nes Londono senas Molotovo triukas, į kurį nėšių.

Paskutinės, registravimosi Lapkričio 2 bus Renkami Kongreso naria. Dabar sudaromi 
dienos rinkimams į Kongresą... rinkiką sąrašai Kas neįsirašys — negales balsuoti. Lietuviai 
Kas dveji metai Amerika ren- ragtaami taip pat aktyviai aflftti savo pilietinę paregą. 
ka Atstovų Rūmus ir trečdalį New Yorke ir Brookiyne gafima užsiregistruoti penktadienį 
senato. Prezidentą renka kas spalių 8 popiet nuo 3:30 iki 10 vai. b šeštadienį spalių 9 nuo 1 
ketveri metai. Gali atsitikti, vai ryto Sd 1O.*3O vakaro. Tai paskutinės dienos. 
kad po dvejų metų prezidentas 
susilaukia opozicijos laimėji
mo Kongrese. Taip nutiko sU 
prez. Trumanu 1946. To neno
rėtų prez. Eisenhoweris. Jis 
pareiškė, kad jei šiemet laimė
tų demokratai, jis laikytų tai 
jam pareikštu nepasitikėjimu 
ir savo kandidatūros 1956 tik
rai. neleistų statyti.

Ką lapkričio rinkimai at
neš — dar neaišku, bet ir res- 
pubkkonai ir demokratai tikisi 
laimėti. Demokratai tiki, kad

Tokia kalba apie “susiprati
mą” yra tokios pat ver<&»< 
kaip maskvfnės kaRioa 
“talką.” O visa ta vokMMti* 

paskutiniame “Memeler kų akcija primena bobutių 
Dampfboot” numeryje (1954. štąnMjMtalKk jų laikų



tąmx> Va 
vokiečius.

patrankų veja.

Vakaruos: jau veržėsi per 
vidurio Prancūziją Amerikos 
generolo Pattono tankai. Jie 
taikė i Paryžių. Rytuose rau- 
donos ob divizijos jau patiekė 
1939 metų sienas, užliejo 
Liubliną, ’ Lietuvos Brastą, 
Lvov^ ir veržėsi Varšuvos

Varšuvoje laukė sutarto 
ženklo 40,000 suskurdusių ci
vilinių gyventojų, kurie buvo 
paversti slaptą patriotine ar
mija, vadovaujama gen. Bor, 
tikrąja pavarde Tadeusz Ko-- 
morovski.

Liepos pabaigoje raudono-

K. Škirpa sugrįžo į liaudi
ninkų centro komitetą ir 
gavo partijos pritarimą savo 
minčiai, kad jis esąs teisėtasis 
Lietuvos atstovas Vokietijoje, 
ir dabar, kaip jis tai paskelbė 
ir savo laiške Vienybėje ir 
Naujienose. Ryšium su tokiu 
jo samprotavimu, įdomių K. 
Škirpos ankstesnių pareiškimų 
primena naujas “J Laisvę” 4 
nr., kur nušviečiama

mo praktišką išvadą: esą 
Klaipėdos krašto Lietuva 
Vokietija jau susitarus. (Klai
pėdos kraštas 1938 m. Lietu
vai buvo atimtas priverstina 
sutartimi. Red.). Davimas su
gestijų, kad mes laikome Bon
nos vyriausybę Berlyno vy
riausybės “kontinuitetu” mū
sų reikalams vargiai naudin-

su

ganizacijų atstovams. Jo prie
šakyje, kaip Tautinio Komite
to pirmininkas, stovi vienas 
buvęs daug kartų Lietuvos mi- 
nisteris pirmininkas” (turima 
galvoje E. Galvanauskas. 
Red.). Iš to komiteto, o ne iš 
Lozoraičio, ėmė ir pats Škirpa 
įgaliojimus būti ministeriu pir
mininku.

AR ŠKIRPA YRA ATSTO- 
-—VAS VOKIETIJAI.

“Buvęs - Lietuvos atstovas 
Berlyne K Škirpa rugpiūčio 27 
“Vienybėje” ir kt. pranešė, kad 
jis taip pat prisistatęs Bonno- 
je 1953. 3. 24 kaip teisėtas Lie
tuvos atstovas ^prie Vokietijos 
vyriausybės. Dėmesio vertas 
netiek pats prisistatymas, kiek 
tam teisėtumui pagrįsti argu
mentai, pateikti Bonnos? už- ------------------« — -- -----7- *— ii - »•
slėnių reikalų minitserijai. Bu- Būtent, 1941 birželio 19 - > : - / f5-;- <
tent: 1. “iš Lietuvos pasiunti- ^r’yno užsienių reikalų mi- 
nio Vokietijoje pareigų nebu- n stenjai įteiktame memoran- yeL GILUMA
vau ir nesu Lietuvos vyriau- dume apie P61“'" vadovavimo 
sybės atleistas”; 2. I’ 
pareigų nebuvau pasitrau- laisvinimo priekyje bei kovai dar šiais metas rengiasi 
kęs”, o vokiečiams Lietuvos vadovauja, šitaip buvo rašo- 
pasiuntinybę uždarius, jos rak- ma: “Lietuvos išlaisvinimo nuo sūnum sugalvojęs naujus pro
tus perdavęs Vokietijos užsie- 
nių reikalų ministerijai ; 3. 
kadangi Lietuva su Vokietija 
nebuvo karo padėty, tai kre
dencialai tieka galioje.

Tuo tarpu K. Škirpa dar 
1941 birželio 23 raštu per Vo
kietijos užsienių reikalų mini
steriją pranešė fuehrsriui, jog 
j's yra pašauktas būti Lietu
vos vyriausybės priekyje. Tą 
jis tvirtino paskui vidaūs rei
kalų ministerijoj, o‘ lietuvių 
visuomenėj ir dabar kartais 
prisistato* kaip tos vyriausybės 
galva, šitos dvejopos pareigos 
viena kitą išskiria: arba esi 
atstovas arba vyriausybės na
rys;' jei tapai vyriausybės na
riu, tai jau išeini iš atstovu. 
Su Škirpos teigimais išeina 
dar keisčiau: vakar atstovas 
svetimoje valstybėje, šiandien 
vyriausybes galva, rytoj iš vy
riausybės išėjęs vėl automa
tiškai daros tuo pačiu atsto-

Atkreipę dėmesio į šiuos 
raštus, nedarome išvadų nei 
dėl Lozoraičio ginčo su Vliku, 
nei dėl “teisėto atstovavimo”;

AR ŠKIRPA fcME “|GALIO- magiau tenka net stebėtis tuo
JIMUS” Iš LOZORAIČIO?

‘Kai dabar Bonnos vyriausy
bei Škirpa rašė apie Lozorai
tį kaip diplomatijos šefą, kitur 
mini jį einant prezidento pa
vaduotojo pareigas, tai dėme
sio vertas kitas Škirpos raštas, 
Rtriame visa politinė valdžia

'^suriedama nė į Lozoraičio ran-

je. Daugiau mums rodos ap
gailėtina ta visa argumentaci
ja, teikiama svetimiems, nes 
ji rodo, kaip buvusių labai į- 
žymių asmenų ir atsakingų 
valstybės pareigūnų teisinę są
monė emigracijoje Su
tuo’ rodyty

KAM PRIKLAUSO 
KLAIPĖDA?

“Antra, K. Škirpos nurody
mas. kad j s perdavęs raktus 
Berlyno vyriausybei, tad norįs 
juos dabar atgauti iš Bonnos 
vyriausybės; kad karo tarp 
Lietuvės ir Vokietijos nebuvo, 
tad jo kredencialai galioja, su
daro įspūdį, lyg Bonnos vyriau
sybė būtų paveldėjusi Berlyno 
vyriausybės įs’pareigojimus. 
santykius su kitais kraštais, 
net diplcmatinj kor-pusą. To
kiu nurodymu pa peršama min
tis, jog Bonnos valstybė yra 
ta pati Berlyno valstybė ir jų 
santykiai su LL tuvą tir patys. 
Taip jau pėrettatetnet^a kai 
Jcux?c voksiu) ff^gfrtoĄalškin- 
tt, darydami I š tokio aiškini-

t<H» bdfl suna kinti, 
votankųkalba, . taisyklingais Tam buvo reikalingas “tam 
protarptas kartojamas tikras-pavėlavimas.’ Bet Var

šuvos sukilėliai to nežinojo. 
Jie kovojo, Vyrai ir moterys, 
dS kiekvieno namo ir aukąto, 
vis laukdami 'patrankų muzi
kos iš anapus Vistas.

Rugsėjo 1 ją vėl išgirdo. Ir 
sovietų lėktuvai pasirodė vir
šum Varšuvos. Paskui sov.etų 
divizijos pasistūmėjo per Pra
hą, Varšuvos priemiestį, ir 
atsirėmė į Vistas krantą. Tai 
sustiprino viltas sukilėlių, ku
rie jau nuo rugsėjo 1 nebuvo 
matę duonos. Viltys dar padi
dėjo, kai iš Londono 
jie išgirdo nekaltą Sakia dai

nelę “Mazurką šią naktį”.
Bet sukilėliam tai reiškė 

džiaugsmingą žinią, kad ame
rikiečiai lakūnai numes jiem 
daug mimici jos ir maisto. Daug 
dėl to buvo -pasitarimų tarp 
amerikiečių ir sovietų, kad pa
starieji Įrištų amerikiečių la
kūnams nusileisti pakeliui so
vietų rankose esančiuose aero
dromuose. Savaites tarėsi, bet 
sovietai nesutiko. Nusivylimas 
buvo dar didesnis, kai didelia
me aukštyje skrisdamos ame
rikiečių mašinos savo našulius 
numetė daugumą anapus linijų 
į priešo rankas. O tuo tarp 
anapus Vistas sovietų armijoje 
vėl įsiviešpatavo tyla.

Molotove pHirvjytas. atsišau- 
”' ‘ Hsnul V^r®iwoė' '■ 

gyventojus:
“Lenkai^ išlaisvinimo valan

da arti! Imkitės ginklų. Kiek
vienas lenko namaą turi v.rsti 
tvirtove prieš ^ibrovėlį. Ne
delskite nė akimirkos!”

Varšuvos gynėjų armijai 
dingo paskutinės abejonės. Jie 
suprato, kad Maskva nori, ne, 
Majricva reikalauja g'nkluoto 
sukilimo, kad priartintų Len
kijos sostinės išvadavimą. Tik
rai, reikėjo 'skubėti, nes vokie
čių “H. rman Goerlng” rinkti
nė divizija jau buvo pakeliui 
pavaduoti smarkiai susilpusiai 
73 divizijai. Sukilėliai ryžos 
atkirsti tai divizijai kelią, ku
rta į frontą ėjo per Varšuvą.

Rugpiūčio 1 apie 15 valandą 
pogrindinė lenkų armija pra
dėjo sukilimą. Pradžia buvo 
džiuginanti — po 14 valandų 
kovos du trečdaliai Varšuvos 
buvo jau sukilėlių rankose. 
Pradžia buvo padaryta pačių 
lenkų. Žygiui užbaigti reikėjo 
pagalbos tos armijos, raudo
nosios, kuri buvo anapus Vis
tas. Bet sukilėliai buvo nuste
binti, kad raudon. armija ne- 
žy^iąvo pirmyn. ;

Nutilo, radijas “Kosčiuško”. 
Nutilo net ir artilerija.

Tuo buvo nustebinti ir vo
kiečiai., * Vaduvos sukilėliai 
nežinojo tuo metu, kad rugpiū
čio 3-4 naktp Kremliuje, kam
baryje, išpįtafetame Kutuzovo

ir 250,000 gyven- ĮĮ* nrainako
ttt> metu Vaišų- ^į^įS/radaa??*^. 

d omėjai buvo įu minesiuo. Stare

Bet viena aišku: vokiečams 
Varšuva nepriklausys, nes 
Varšuvos daugiau nebėra.” Ir 
tą. pat spalių 5 rytą sumažėjęs 
kapituliuojančių sukilėlių bū- 

, rys su Bor Komorovskiu prie
ky išžygiavo Pęr Varšuvos 
griuvėsius. Kapų tylą pakeliui 
staiga pertraukė sukilėlių 
tradicinė giesmė: “Jeacze Pol- 
ska nie zginela”, o paskui atė
jo nelaisvė sukilėliam ir dar 
paskiau didesnė nelaisvė mies
te likusiem, kuri tebesitęsia ir 
dabar....

Sukilimas parodė didelį tra
dicinį lenkų patriotizmą; Len
kijos vadų didelį politinį neiš
mintingumą, kad dėjosi su 
Maskva, tikėdamiesi talkos iš
sivaduoti nuo vokiečių. Tai he- 
išmintis ne tik lenkų. Dar la
biau dėmesio verta, kad tie 
vadai, kurie savo kraštus ap
vylė, koliaboruodami su bolše
vikais, vėl tariasi galį reikšti 
savo tautos valią, o atitinka
mų įstaigų kovai prieš bolše
vizmą laikomi tos kovos “spe
cialistais.” O labiausiai Varšu
vos sukilimas iši 
vikų “išlaisvinimi
sukurstyti sukilimą, kad jame 
žūtų jiem nepageidaujami su
kilėliai. M.

ina bolš- 
klastą -

BERNARO M. BABUCH, prezi
dento patarėjas, lankėsi New Yor- 
ke. Ji* pareiškė, kad takia vyriau
sybė, kuri žūt bttt nori išsilaikyti,.

virsta diktatūra. m

. . . • »į-

KO JAM TEN REIKĖJO?
Graikijoje yra garsus Athos 

kalne vienuolynas dar iš de
šimtojo amžiaus. Ten yra taip 
pat rusų provoslavų šv. Pente- 
leicno bažnyčia ^ ir vienuolynas, 
kurį įsigeidė aplankyti sovietų 
pasiuntinys Graikijai M. Serge- 
jevas. Jam buvo atsakyta, kad 
vienuoliai yra dar iš caro lai
kų ir dabartiniam bolševikų 
režimui nepalankūs. Jie, be to, 
klauso Konstantinopolio, o ne 
Maskvos. Tačiau bolševikų pa
siuntinys rado aplinkinį kd ą, 
kai negavo Graikijos vyriau
sybės leidimo. Jis nuvyko į So- 
lonikus ir ten apsirūpino vie
tiniu leidimu. Užkopęs į kalną, 
jis buvo labai šaltai vienuolių 
nutiktas.

j
I

siekti su sovietų maršalu Ro- 
kossovskiu (kuris dabar yra 
tikrasis Maskvos įgaliotinis 
Varšuvoje). Į Bor radijo šauk
smus nebuvo jokio atsakymo. 
Pasiųsti žvalgai arba negrįžo 
arba grįžo be jokios,žibios. Tuo 
tarpu paskutinis maistas bai
gėsi.

•Ikslais, sėdė- 
ą.trynLenki- 
■iausybės mi- 
Jfejayk, Ro- 

mer. Grabskt Bet Stalinas bu- 
vo taip pat natilęs kaip ir rau- Dk',,os 2°vo ~ 
dorosios patrankos prie Var- . sauja.

pats iš tų crSanus’ kurie stovi Lietuve® Belgijos profesorius Piccard šuvos. Tik tiek iš Stalno len- Dar paskutinis šauksmas j 
’ --1—- vėl įgŲ mimsteriąjį įšgavo. kad Var-

leistis į jūrų- gilumas. Jis su tuT^^Sfej paimta 
ma: “Lietuvos išlaisvinimo nuo sūnum sugalvojęs naujus pro- “su fogm tikru pavėlavimu”.
bclševizmo ir atstatymo nepri- žektorius, kuriais galės giliai.. Tuo Statinei pareiškimu, kad 
klausomos Lietuvos valstybės nušviesti.. Ieško sau bsndrake-4 Karšuva turės būti paimta “su 
ėmėsi Lietuvos Tautinis Komi- leivių, bet viena sąlyga: jie fgM tikru pavėlavimu0, buvo 
tetas. Jis yra emanacija seniau furi būti piorii, kad mažiau vie- pasmerkti miiti Varšuvos gy- Atėjo galas. Rugsėjo 29 su- 
konstituciniai teisėtos Lietuvos tos užimtų, 
vyriausybės akredituoti! už
sieniuose Lietuvos pasiuntinių • Kolumbijoje tautos šven- 
ir įgal. ministeriu, kurie pro- tės proga rugsėjo 8. d. Medei- 
testavo prieš Sov. Rusijos line per radiją buvo duoda- ^„^3^ 1300 mį,, pastangas ginklas
smurtą ir Lietuvos į jungimą į m a speciali programa ir rašy- -įqq metą
Sov. Sočiai. Resoublikų Sąjun- tojos Nuri Gallego ispaniškai Amerikos psichologė Dr 
gą... Lietuvos Tautinis Komi- parengtas pusvalandis iš Lietu- Dunbar ajrfdausinėjo
tetas susideda iš daugiau narių ves istorijos. Pusvalandį pa- asrtlenų kur^ 
Lietuves pasiunt niu. dalyvau- lydėjo lietuviškų plokštelių magau j^p šjmtą metų. Ame-
jant jame užsienio lietuvių or- muzika ir dainos. rikoje esą iš viso per pusantro

tūkstančio . Šimtamečių. Ji 
tvirtina, kad daugumas šimta- 
mečių gyveno sąlygose, kur 
reikėjo sunkiai kovoti-dėl gy- 
venimo; daugumas jų tik vidu- 
tiniško turtingtnbo; turtingų 
ar visai Vargšų yra taip tų 

r puaantro tūkstančio tik 16.
SSfei ' Daugumas jų buvo laimingai

H ' ' jjbtff vedę: daugumas dirba ir per
šimtą mėtų; daugumas aiški- 

? h0® sulaukę tokio amžiaus sa-
■■vo dvasinės pusiausvyros, ly- 

gaus charakterio dėka.

jos-egzi
Misteriai

Rokossovskį buvo pasiųstas: 
Varšuva tegali laikytis ne dau
giau kaip 72 valandas. . Rusij 
radijas atsakė, kad pranešimas 
gautas, bet daugiau jokio žen-

ŽINIOS IR ŠIOKIOS IR TOKIOS

Pasakojama, kad valst. sekr. 
Dulles labai ima į širdį valsty
bės reikalus. Kad savo nervin
gumą nuveiktų ar sumažintų, 
jis sugalvojęs priemonę —esą 
jis pradedąs peiliuku drožti 
pieštuką ir jį tol smailina,' kol 
jo nervai aprimsta, ir tada jis 
imasi skaityti valstybės po
pierius.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja ii stiprios radijo stoties VVLOA, 1550 kylocycles

KNIGHTS OF MTHUANIA WT OA 
BRAnnOCK, PA.

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA

Kiekviertą šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu horite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite
vedgjui ANTANUI F. KNEI2IU1 — Uthuartan Radio Uour, 50 Cot- 
tage SL, Noiw00d, Mass. Skyriai: LRbaanian Furnlture Co. — A. ir 
O Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markęt, 187 Webster Avė.. Caro- 
oridge, Mass. Telefonai: NOnvood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.

Naujosios Anglijos lietuvių 
' KULTŪRINE RADUO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocycles

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

31 Bvnker Avė., Brocfcton 4, Mass.
Tel. Brockton 8-1159-R.

me

UŽ53M03«e<9
Harvardo universiteto 

ropotosios profesorius W. Ho- 
weDs tvirtina, kad ilgainiui 
žrrtagam kojų mažieji pirščiu
kai visti išnyksią; būsią tik 
keturi. Tai atsitiksią per 500,- 
000 metų.

Aatomobfflą priešai

Philadelphijoje buvo įsteig
tas pėsčiųjų klubas, kurio na
riai pasižadėdavo nepirkti nie
kad automobilio. Ilgainiui liko 
to klubo tik du nariai. Bet 
vienas iš jų savo pasižadėji
mus išdavė ir nusipirko auto
mobilį. Atsitiko tokia nelai
mė, kad savo pirmoje kelionė
je suvažinėjo paskutinį ir vie
nintelį ištikimą klubo narį— 
Taip baigėsi klubas (nes pas
kutinis narys nebuvo surašęs, 
jokių Kybartų aktų tęstinu
mui išlaikyti).

Lietuvių Radijo Korporacija 
. W2 E. BrMdway, sk Brtton 27, M*rt Tel. SO «-•««
Lietuvių Radijo programa ii stoties WBMS, 1090 kilociklų. perduo
dama sekmadieniais nuo 12 Iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKŲ, Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuvę. 502 E. Brdadvvay, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviuos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

Lietuvių Radio Draugijos Programos
J. P. 4MNKV8. ntrristibrios

Trečiadieniais 10 PJk—WWEL 1600 ke.—5000 W. 
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro tangomia traumuojami (vairūs visuomenes pranešimai, 
aaujMaoa, muzika.
TOL EV. 4-020S BROOKLYN 11. M. 

AD JEZAVITAS J VALAKAS
Mtolkoa Dtr. Pranešimų Dir.

4MGBANDST.
J. Pi GBitajS 
Dtrofctotoo

... smokhts »n budi Don’t do it — yartl fe* Į<MĮW. 
Other good roles aro: DonT saro frayed tlaetrieiJMMb 
— Don’t uae HammaNe deanaag SaMto - Daa’* J»*r O 
loed your wiriag syriero - Doa’t leL^Hbiaa H*? jfl 
with matehes - Clean out jwA įtart Mfie 
basement and Be caroful with oB stove*! Tg

SPAKKY JArSjr-

DON'T GIVf TIUE 
A KACE TO JTASTf

KaSfotirijoę
W. ffiekman užptrkęs didelius 
plotus žemės, kurioje jis no
rįs įkurti miestą, pritaikintą 
daugiausia storulių žmonių 
rsĮtadanL yJis pats sverta 140 
kito ir norėtų sato gyvenimo 
galą praleisti tarp* panašių 
droragų. • •■

WALTERL. FORMAN
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
404 B*d 7Mb Sfc, N. Y.

Klausykite »
_ *uk:ii i as\nsfwx/M*



f Bus daugiau)

. . Spalių mfeuo lietuvių tautos kelyje yra palikęs niūrių die
nų. Prieš penketą amžių spalių 27 yrą miręs Vytautas Didy
sis, kai jau buvo visiškai susitarta dėl jo vainikavimo karalium 
ir įveiktas lenkų pasipriešinimas. Nepriklausomos Lietuvos lai
kais spalių-9 buvo gedulo diena, lenkam sulaužius Suvalkų su
tartį ir -užėmus klasta Lietuvos sostinę Vilnių. Antrajam Didžia
jam karui prasidėjus, 1939 m. spalių 10 Lietuva buvo priversta 
Maskvoje pasirašyti sutartį ir, įsileisti bolševikų kariuomenės 
dalinius, vadinamąsiais raudonąsias bazes. Vilnius Lietuvai bu
vo grąžintas pagal išpopuliarėjus^ posakį “Vilnius mūsų, o Lietu
va rusų“. Pagaliau 1944 metais spalių pirmosiomis dienomis, 
vokiečius stumiant į vakarus, bolševikai antru kartu Lietuvą 
okupavo ir ligi šiol joje tebesėdi. Tuo metu ir didelės masės lie
tuvių pasitraukė į vakarus. Keistu sutapimu spalių 9, kurioje 
Lietuvai atimtas Vilnius, daug kam buvo ir paskutinė diena sa
vo tėvynėje: jie tą dieną 1944 metais peržengė Lietuvos-Vokie
tijos sieną. Spalių mėnuo paliko didelį graudulį širdyje.

tynnmetės mokyklos mokytoja ~||g| 
vyr. pionierių vadovė Beniu* x||t 
šytė lankėsi bažnyčioje ir. dėl .
to susilaukė papeikimo ir bu- '•uįį 
vo įrašytai įskaitos korte-

Šiemet sueina jau dešimts metų, kai paskutinė Lietuvos 
žemės pėda buvo primygta bolševikų pado. Kas spėjo dar išbėg
ti, mini liūdną dešimtmetį savo tremtiniškų metų, o kas liko, jei 
nebuvo suimtas, išvežtas ir nukankintas, kenčia sunkią Maskvos 
vergiją taip pat jau dešimtį metų. Jos nepalyginsi su jokia kita 
vergija, kuri kada nors buvo Lietuvos žemėje. Apie tai ir kalbė
ti nereikia—visiem žinoma. Žinoma taip pat ir tai, kad ta skriau
da Lietuvai nėra tik bolševikinės ideologijos pasekmė. Bolševiz
mo yra 'tik sutaurintas senas rusų imperializmas — siekimas 
vergti ir rusinti mažuosius savo kaimynus.

čia skaudu ypač tai, kad tiiem besočiam Maskvos noram 
yra pasitatnaiusios didžiosios vakarų Valstybės, kurios karan 
išėjo savo ir kitų laisvė ginti. Mažųjų tautų laisvė buvo išduo
ta bolševikiniam sąjungininkui, šiandien jo išaugęs imperializ
mas jau gresia pavojumi ir patiem didiesiem. Iš tikrųjų tautų 
likimas yra artimai susijęs, ir jei vienai daroma skriauda, kad Į RYŠIUS SU BONNA ĮSI- 
ir mažai tautai, atsiliepia tai te kitom. MAIŠO Tm7/WtATTtR

★ Tuo metu, kai iš Vokietijos
Didelė taip pat skriauda daroma ir atskiram žmogui, kai pusės buvo rodoma daug gerės 

jam atimama gimtoji žemė, nors jis priglaudžiamas kitw ir as- valios ir padėties supratimo, 
meninė laisvė jam išsaugoma. Prancūzai tokius žmones teisingai nemažos panrisrvnš grėsė įnešti

viekus neaiškumai, Lozoraičiui 
pradėjus žygius Bonnoje lygia
grečiai su Vliku.

Apie savo žygius Bonnoje 
užsiminė pirmas Lozoraitis 
1952 lapkričio 25^28 pąsttari-

- Tokios dvigubos nelaimės ištikti lietuviai turi gerai suglaus- muose tarp VĖto ir Lozorai
ti savo eiles ir įtempti savo dvasios jėgas, kad atlaikytų sunkius čio. Jis paraškė, kad jam e* 
bandymus ir iškovotų laisvę. sant Vokietijos užsaanų reika-

su “Naujo gyvenimo“ kolcho
zo pirmininku, komunistu Gri
gaičiu. Atsitiko-ta;p, kad tas 
komunistas švente Kalėdų, Ve
lykų ir kitas bažnytines šven
tes. Uj tą nusikaltimą jis bu- 

,/Miniotas rašo: “Taikstyda- vo atleistas iš tarnybos, 
miesi su religija, kai kurie at- 

draugai mėgina aiš- 
kiriti, kad musų šalyje yra są- 

Ii žinės laisv^ Taip- kon‘ 
atitucija užtikrina religinių

/ H g kultų atlikimo laisvę”, pripa- Stebuklingos tos konStituci-
A ’ ■ Žįsta Miniotas. Bdt kad kol- jos laisvės... Ji tau duoda lais-

diodninfarf eina į bažnyčią, vę eiti į bažnyčią, o man duo- 
vfe tiek “prieš tai re&fai kovo- da laisvę tvoti tau p?r galvą, 

MS&kįMk tebiS, lfcfc. K«irtje' «— SfL 4MWta, Besrtt* ti* ŠF, aiškina Miniotas. Ir toliau kad į bažnyčią eini. Ir abeji
eertraririafai*. ' y ■ ; < J nurodo, kad GrŪŠlaukės sep» savo laisvėm naudojamės...

nešti LozoraiSuL Ibfiaa: “Ne- 
pms iki 2Ū rij®|5jo.„ LDŠ 
atsėdamo artri^gritas, neigia
mą atikymą, pavesti VTnus- užšaldyta, kad net į Bonnos 
tatyta tvarka šMrtĮ.. atstovą prašymą duoti informacijų a-

pie teisinę Lietuvos padėtį Vil
kas tų informacijų nedavė veik 
ištisus metus! Red.). Todėl ne 
URT kaltė, jrigu šios rūšies 
veikla negalėjo pasireikšti 
taip, kap URT ją btivo numar 
čiusi. Noroms nenorams teko 
vengti bet kurių tarptautinės 
reikšmės žygių, kad
kartais nebūtų apsunkinti pa-' 
sitarimai su p. Lozoraičiu, su 
kuriuo ėjo nuolatinis Vliko su
sirašinėjimas. Ta padėtis tebe- 

ritęste Hgi šiai dienai.”
Tas atsargumas iš Vliko pu

sės dėtų vilčių nepateisino.

Tok5s atsakymas Bonnoje 
buvo duotas Lozoraičiui. Už 
tat pasitarime su Vliku Lozo
raitis siūlė VBkui:

1. atšaukti savo darytus žy- 
žius Bonnoje;

2. laikyti, kad “atstovo rei
kalas nėra aktualus, o yra ak
tualus neoficialinės atstovy
bės praplėtimas.” .

Lozoraitis tvirtino, kad “ak
redituoti Lietuvos atstovą Bon
noje yra gryna iliuzija. Da
lykas gali būti daromas tik kus, 
neotidaliniu būdu.” >’

Vlikas tame pasitarime siū
lė, kad dėl atstovavimo Bon
noje turi būti susitarta Vliko 
ir diplomatų ir pristatytas vie
nas sutartas atstovas. Pasita
rimuose abidvi nusės liko kas

^Vyriausias Uetuvos Iš
laisvinimo Komitetas te dip
lomatinės tarnybos šefas p. 
min. St Lozoraitis, Išsamiai 
pasitarę strao terpe, kanstete* 
vo savoviadngą nuomonę.kad 
Lietuvos Interesams atstovauti 
prie Vokietijos Federalinės 
Vyriausybės yra skiriamas 
tetadra VHk» te dipkNBŽtinši 
tarnybos šefo sasfetarinm at
stovas, kurio daromi žingsniai 
iš lietuvių pusės bus laikomi 
padaryti Lietuvos Vyriausybės 
vardu.”

Lozoraičio siūlymas skambė
jo kitaip:
-“..Lietuvos interesams at

stovauti prie Vokietijos Fede
ralinės Vyriausybės, jai suti- 

Uetuvos diplomatinis 
tarnybos šefas paskira -atsto
vą, kurio daromi žygiai iš lie
tuviu pusės bus ’nikomi pada
ryti Lietuvos ' ardu.” - .

Po pas'tarimų beliko tik pa- 
skelbti Komunikatą: “Dėl nu
matomų neoficialių atstovų 

sau su savn akirtingom nuo- prie vyriausybės. kur nėra Lk- 
monėm. v < rtovos Somatinių, atstovybių,

’ fiį kartą sovietiniam . “Tie- 
sos” rašytojui V. Miniotui 
rugpjūčio 21 užkliuvo ne koi-

• ; ckKjzai ir rtc- Palangos vasarvie-
■ tė, bet šv. Petro ir Povilo at-

laidai Plateliuose. Jis sumini 
. ® J > R eilę kolchozų, kurių gyvento-

jai tą metę darbą ir
sunkvežimiais išvykę
liūs. Baisiausia, or-
ganizuoti išvyką į Platelius 

v ?f■ ’’•> kolchozų pirmininkai ir kiti pa-
reigūnai.

kai tik apttakybte FoMffiKi 
Vyriausybei leis, posHiti pbti- 
kėtin|, kuris būtų įgtifttte Be
priklausomai Lietuvai atsto
vauti te pirmoj eOBj kdtošuiiari- 
nius patarnavimus fednrattiiŠje 
Vokietijoje gyvenantis* Ue- 
tuvos pflieBams attikti.”

1951 sausio 9 iš Bonnos mi
nisterijos direktorius Blan- 
kenhom patvirtino URT val
dytojui valstybės kanclerio 
vardu memorandumo gavimą, 
o 1951 balandžio 9 raštu 
valstybės sekretorius užsienių 
reikalų ministerijoje prof 
HaHstein, kanclerio vardu at
siliepdamas į įteiktą memoran
dumą, pranešė, kad 
“tarptautinių santykių tarp 
VHko te Fed. Vyriaosybfo pra
dėjimas bus reflkatingds ati

daus tyrimo.”
To belaukiant, prof. Halls- 

tein patikino, kad Federalinė 
Vyriausybė Vliką la kys 6,- 
000-8,000 ‘ Fedefalinėje Vokie
tijoje'gyvenančių lietuvių rei
kalų reiškėju ir teiks Vilkui 
reikalingą paramą.

vadina ne tremtiniais, bet “išrautaisiais” — išrautaisiais iš sa
vo žemės. O žmogus, išrautas iš savo žemės, kaip te augalas, 
dažnai kitur suvysta. Jo dvasinė sklaida sukliudoma, jo kūrybi
niai užsimojimai užlaužiami, ypač jau pagyvenusios kartos. Tuo 
būdu tautai daromi dideli nuostoliai ne tik tada, kai ji pavergia
ma, bet ir kai išblaškoma.

flfc ®diškfs įrašė Savo nuomo
nė “Balsuoju prieš, nes pasiū
lymas netikįs-"

Tnfiau tai buvo nutarta, 
bet neįvykdyta. DH tos pačios 
priežasties, dėl kurios 1953 
pirmojo pusmečio darbų apys
kaitoje URT valdytojas aiš
kinosi: “Metus pradedant 
URT veikla buvo labai apsun
kinta užsitęsusių darbų su p. 
min. Lozoraičio ipoteka. Ei
nant Vliko ir VT pagteidav’mu, 
bet kuri diplomatinė politinė 
veikla buvo užšaldyta (tiek

at Botoau Mra, Septratae IX ISIS b*®1 MWykbl į HMČfc tų
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Miniotas šaukia, kad reikia 
■kovoti toliau prieš tuos religi
nius “prietarus“, nes savaime 
jie neišnyksią.

I

siu.

Tsun-king negalvojai.
— Pražiopsojau savo laimę. 

Tsun-king aš negaunu!
— Tavo liūdesys greit pavirs 

džiaugsmu. Atsimink žiedą!

Imdamas atostogų, We tu
rėjo tftrią pakalbėti su Tsun- 
king apie sužieduotuves sp se
serim. Per Tsun-£ing kelionę į Seserrf Tsun-king neturi, bet 
poringą We pateko į nsnalo- palauk: aš tau visa papasako- 
aius abejotfmus. Jis sužinojo, 
jog gubernatorius Wen Ko tu-Abu nuošin&iai juokėsi.

Paganau ižnmy džteąs* 
ntingo furittdmo su tėvu va
landa. Tfffm~lr*rg stuStefol* 
asas su Du nelabai j| atebto. 
Jis te. anksSau galvoju kad 
vieną U drangą jo dūkti vb» 
vien pasirinks. <

—r Aš maram, ta su džtougs* 
mu apsivilksi moteriškus rū
bus, mano valįte. ęrėit gatel- 
me švęsti te jungtuves./ 
— Kol dšr nakaMju ri

laite! - autArf pa^p^mn' “** ' ’**»
drabužius, - -■..

mę turi strėlė te Sėdas? Ne
jau ji jau išsirinko? Nieko ne
judama, į kambarį įėjo 
Tsun-king. Du šypsodamasis 
permetė ją akimis. Ttem-king 
sumišo ir atidžtei peržiūrėjo 
savo drabužius.

— Ko tu juokies? Kas yra? 
Ar aš keistai atrodau?

—Tti tiesa,-tarėtėnif- 
bet gal f tikinti man, taip 
yra su Jis mane ktemė, 
ar tavo sesuo dar laisrt. Aš 
maniau, kad turi prisipažinti 
Xun esanti toti ssstm. Ai įta
riau Jus šakfiiant 3 i*ktaą, 
KBu JSIEtmhI lBKVIKąiBIW um* 

Du calėįo gauti atostogų, no sutltiiną. Be to^jh trtrtta, 
tad ta Jte te.

aš negaliu vesti! TU tai supran- pia būvo tokios laimės, kaip rengtis į krikmę^ Jani nąstt- 
mūsų! fco, kad Viri buvo vyrai. GrĮ-

Dabar Tsun-king galėjo pa- Žęs į kambarį, jis tarė: ‘
rijušti, kaip-tikra moteris! Ji —'•Kodėl tavo tarnai vyrai? 
išrivadavo iš Du glėbio ir’ lai- —• O mielas Du, — ateati 
minga tarė: “Visas mano gy- Tsun-king, —- jei ponia neiioįa 
vertimas pdklatiso tau. Slap- vyritaus drabužius* tą patį pri
mausi mano norai IšsipOdė, bet valo te jos tarnaitės.
kas bus su We?”

Staiga rtžfatigsmingai su
šuko: '

— Jau žinau, žiedas gerose 
bendra? rankose! — te ji papasakojo

O, daug. Jau mokykloje Du visą nuotykį su TSen-Du 
aš neHnojau, kuriam iŠ jud- gyventoja panele Datag. 
vieta ctaoti pirmenybę. Mri- — Tada aš galvojau tave 
džiau dangų dovanoti man tą, skirti panelei Dring. Lfltimas 
kuris ištrauks strėlę iš patfcš- lemia kitaip. We gaus žmoną, 
čio. Kai aš prisiartinau, We kuri yra daufc gražesnė te tar- 
turėjo strBę rankoj, t jo ktau- tingesnės dvastos, negu aš. 
rimą, kas nušovė paukšt), at
sakiau, jog tai namo faštio, 
TadŠ jis man įteikė Žiedą, te
tai Du, pats dangus man rity- Du. 
rė We. Laimę pspfidė geros žinios.

Vos laikydamos iš džiaugs- Priešas, kuris apskundė gu-

_ __________________ DU pakartojo nuotykį su pfo- 
ri tik vieną sūnų. Mtatis, kad nele Dring.
Ttan-kMg moteris, jam neat- — Dabar man aišku, —UsŠ 
šjo I gaty. We. — Nors man te rieaudu,

Wffc»<h» p-rtt vfei jau žinojo kad tu imi Tsun-king, bet 
apie Tkan-taig grįšimą. We mane guodžia mintis, kad savo 
peririetibtao į gubernatoriaus laimėje jūs neužmiršite ma- 
butą. TrimJdng sutiko jį savo 
įprastais drabužiais.

. — Ar atsimeni, ką man pa
žadėjai? Kaip tavo sesuo?

Nurimk, tu gausi žavią 
riadną^ dpindfoaą Vddo te sie
ks italių. IMrtt tik kantry-

Du užsriiė puikius pietus te 
apgyvendino Tsun-king We

' kambaryje. Tsun-king nema
žai susirūpino pastebėjusi, jog 
Du lovą taip pat įnešė į kam- 
tart.

— Mes galėsime dar atsigu
lę paplepėti, — galvojo Du

— Kaip man išvengti visa — Gražiai ta mane apga-
to? Na, gerai, moku slėptis vai! .
dfeną, pemiseks iF naktį. — Aš tave? Tai neįmanoma.

TaSau tai buvo ne taip leng Mes visa drauge aptarėm, ir aš
- va. Du k&o įtarimas, kol štai- nieko nuo tavęs nepaslėpiau.

ga visa paaiškėjo- Atsitiktinai — Taip, taip, bet svarbiau- 
Du atidarė Tsun-king mažą šia ta man nutylėjai.. Ar atri- 
dėželę* kurioje šalia vizitinių meni, kai mes mokykloj kal- 
gulėjo budistiškas maldos laki- bėjomės te aš pasakiau: “Jei 
telis:‘Tikinčioji Wen iš MFen- aš būčiau mergaitė, turėčiau — - - - -- ~ ~
DSu maktelite Šventąjį Budą būti tavo žmona, o jei ta bū- sušuko: “2Ž" W?, 160
ttaHti Jos SrelM fr grumti tam mergai*, būčiau tavo vy- — Tada tu prklauml t* nefaitanaa paaUtajo. Įslmy-
jamtatog. Taip pat ji prato ras.” Tsun-tang, ai negaliu man. Ai pirmarta neadau Kfc '«wo ta^ga MP
šventąjį Budą teisti strėlei į- virsti mergaite ,bet, gal būt, strėlę te ją perdaviau Wė, jis galint grelaau vykti pas tė-
vykdyti savo uždavinį, te žte- ta gali? Ar tai tavo raštas? negali dabar nieko reikalauti,
daš taml sittta i tas rankas, Drebėdama ji paėmė raštelį Mes mylėjomės lyg tefoilri,— 
kuricnl ti Mtteta” te jo rankos te tarė: IvtiHai šnsždMjo Du, °

Du vos mairikn Pa- — TU suSnojai mano pas- dabar priklausmnO rims Mtam ...
■ttta fu ta^'|radym« raro lapą bet ““o gyventais jau rtąg gyvenimą, V?*,*

4aSaMBraAMMr«ta‘., glitai.w* OMag <Mejų tam. Dogą Ir h* »*•. »« «#»»■»

nęs. Dabar einu pas guberna
torių pakalbėti apie jūsų ves
tuves.

Vestuvės buvo labai puoš
nios. Nežiūrint į visus džiaugte 
mus, We buvo Būtinas. Jb min
tys nuolat grįždavo į laimite 
gus mokyklos metas. Kata 

_ Ktek ai stengtam sužk dažnai troško Du būti meigak 
soti apie tavo sMl visa bu- te, dabar gi jųjų draugas — 
vo vdM. O gal teisybė, kad mergaitė. Jie laiminga pora, o 
ta netari staefšt jis dar tidp toB nuo labute. .
-* Nurimk, žiedas yra ge- Jaunoji pora tuojau išketia- 

iwezMfliGos^ mrirūp^nk; leisk vo į Tta*Du te sustojo tame 
man vienai veikti. Visa kita pafiame viešbutyje, kur ankte 
Mitinori iŠ Du. flau gyveno Tm-king, ktep

Nė neaMsveftinęs išbėgo jaunas tyras. Du apianki ite 
We pra Du da jis sužinojo «ąj| poną ir MnH vaftatite

— Aš nesutinku, mudviejų 
draugystė visuomet buvo nuo
širdesnė, negu tavo te We! Aš 
dabar esu su tavim ir sužino
jau tavo paslaptį. Kodėl tu nte 
galvoji apie tą, kurs fia pat 
prie tavęs?

— Bet juk tu skaitei rašte
lį, prikabintą prie strėles?

— Aišku, bet ką tai turi



Nuotr. V. Maželio

Tretininkų

SAULES GIESME

ro solistai, vad. A. Stanišaus- 
ko, pasirodė.gražiai su mišpa
rų giedojimu. Parapiečiai yra 
labai dėkingi chorui už gražų 
per atlaidus giedojimą ir pasi
šventimą bažnyčios labui. At-

j* Žemaičių
1- j Kauną.

Kelioms savaitėm* Miunche
nas užmirfita savo karo žaiz- 

paskandinti 
bokalų, garsiai šneka ir dai- klaikius prisiminimus alaus 
nuoja. čia visi “pažįstami”. Už putose. Šiomis dtenomfe žmo-

Motiny Arkibrolijos 
valdyba rugsėoj 3Q dieną tu
rėjo posėdį pas Veroniką Ge- 
cevičienę. Posėdyje buvo svar
stoma žiemos darbų progra
ma. Programa bus patiekta su
virink mui patvirtinti. V. S.

ir iš potitinio nusistatymo 
vkas kito “nepešioj*”.

Visi tie pasakymai yra tei
singi. Jie iškefia vieną kurią 
Miuncheno ypatybę, jo priva
lumą. Bet visi jie nepataiko į 
Miuncheno “širdį”.

Jautas ant iešmo
Tuo metu palapinės viduryje

Spaudos akademija
lietuvių spaudos atgavimo 50 

metų sukakčiai iškilmingai pa
minėti rengiama spalio 10 d., 
2 vai. po pietų toj pačioj vieš
bučio salėj. Po atidarymo ir 
garbės prezidiumo kvietimo 
kun. dr, A. Juškos malda, žu
vusiųjų pagerbimas ir literatū
ros istoriko bei kritiko prof. 
J. Brazaičio paskaita. Meninę 
programą atlieka muz. Alf. 
Mikulskio vadovaujamas miš
rus Čiurlionio ansamblio cho
ras, muz. R. Brazaitienės pia-

Marijos metams paminėti į- 
vyks spalio 10 d. 4^0 vai. šv. 
Jono katedroje. Pamokslą sa
kys prel. K. Vasys. Religinio 
koncerto programą atliksa PMwįdy jrw J» beige*»pa- 

K juto, kad lietuviui ir savoj že- 
^* mšj Aticės nemažai kovoti už 
V nava tėte*. Reikėjo stoti gim- 
IntejOB ir ji buvo fia pat — 
I Panevėžyje, deja, Meškauskui 
I vietos joje nebuvo. Tiesa, kad 
Į tuo meto buvo daug norinčių 
I mokytis pirmoj klasėje, bet 
I pirmenybė buvo teikiama ru- 
I sams, lenkams ir žydams. Tu- 
I rėjo važiuoti Mintaujon, o tai 
I buvo nemaža sunkenybė ir taip
■ jau nęturtingai seimai..

Dyęju* metus mokėsi Min- 
I taujoje. Ten buvo daug lietuvių 
I ir tie organizuoti: skaitė iš 
I Prūsų gaunamą spaudą, susi-
■ rinkę diskutuodavo Lietuvą 
I liečiančius klausimus, skatin- 
I davo kuo plačiau paskleisti
■ lietuvišką dainą. Kanauninkas

Tai buvo proL A. Dambrau- 
ritoą-Jakštas, toks smulkutis, 
palinkę*, žengiąs narringu 
žingsneliu ir beveik visada su 
knyga, jei jau ne prieš akis, 
tai nors po pažastim. Taip pa
žinau ir judrų, baltaplaukį, 
jaunuoliškai raudonu vadu, 
gyvai* vaikštantį kun. J . Tumą 
Vaižgantą. Pažinau ir tokį 
jaunutį, paprastą, malonų, mo
kantį taip gražiai su gimnazis
tu pasikalbėti kunigėlį. Jį be* 
veik visada sutikdavau šv. Ka
zimiero Draugijos knygyne ir 
niekaip negalėjau išsiaiškinti, 
kodėl jis paskaitų metu ne se
minarijoje, bet vis čia. Tik vė
liau sužinojau ir nuraudau, 
kad klieriku buvau palaikęs 
žinomą poetą ir šv. Kazimie
ro knygyno sielą — kun. M. 
Vaitkų.

Ir paskutinis to meto ma
no pažintasis buvo toks dailus 
visada elegantiškai švaria su
tana (jam labai tiko akademiko 
palerinutė!), įdomiais'akiniais, 
kurie. turbūt tik todėl laikėsi 
savo vietoje, kad pririšti juo
da, ant kaklo kabančia virvu
te. Greit sužinojau, kad tai

xą|jškoeu malda* kąlhėjimui 
prieš ir po pamokų, nors kai Federacijos kongresą mjj
Įnįjrie iriš gimnarijoa buvo na- spalio d. įvyksta eilė zuojamo 

_ -- > parengimų.
Bankete* įvyk* spalio 9 d. 

SvaLvak. Carter viešbučio 
didžiojoj balių salėj. Jį malda 
pradės J. Ė. vysk. V. Brizgys. 
Kalbės prof. dr. J. Meškaus
kas ir J. E. Clevelando vysk. 
John J- Krol. Meninę progra
mą attiks dainininkė N. Aukš
tuomenė, muz. R. Brazaitienės 
pianinu palydima. Banketui 
vadovauti kviečiamas inž. A. 
Rudis. latas šiltais žodžiais kreipėsi į 

vaikus, ragindamas juos skau
tiškųjų priemonių pagelba su
sidaryti stiprų chąrakterį. Su- 
Ririnkime dalyvavo, ir tėvai, 
suruošdami visiems kavutę, o 
vakaro programa buvo paįvai
rinta dviem Girnomis jš skautų 
gyvenimo.

Ba*i^$oa< seminarijoje,
Methuen,. Mass., įvyko šv. 

Mišios Marijos garbei rytų a- 
peigom. Į šias pamaldas buvo 
kviesti ir šv. Vardo draugijos 
nariai. « • ■

Tm^Hniciaic metais patek* 11 
Panerto realinę gimnaziją. 
Čia rado visai kitą dvasią: ląo- 
JMgl dygiausia rašai, lenkai 
ir žydai, lietuvių gi visai ne
daug; gunpazijoje (net po 1905 
metų manifesto) buvo uždrau- 
stakaRiėti lietuviškai; neklau
žadom dar tebeveiekė karce
ris. Ir mūsų gimnazistas Juo
zas nė sykį sėdėjo karcery už 
lietuvišką žodį. Vis dėlto, lie
tuviai ir čia organizavosi. 1907 
metais mūsų Jubiliato iniciaty
va suorganizuojamas knygynė
lis, iš kurio mokiniai gaudavo 
lietuviškų knygų bei laikraš
čių. Lietuviai mokiniai susibū
rė į ratelį, o kai mokytojų se- 
minarijon atkeltas mokytojau
ti J. Jablonskis, jį pasikvietė 
privačiai dėstyt lietuvių kalbą. 
Tas, jau Jablonskio vadovauja
mas, mokinių ratelis išvertė ir 
žinomuosius “Visuomenės įna- 
mįus”, kur ir Meškauskas ne
mažai darbelio įdėjai (b. d.)

pamaldos ir susirinkimas bu
vo rugsėjo 30 d. Susirinkime 
kalbėjo prel. Pr. Juras, skati
nęs dar daugiau dėmesio kreip
ti į savęs tobulinimą ir ypač 
gražiai užbaigti šventuosius 
Marijos metus.

fesoriuš, kun. J. Meškauskas.
Tuo laiku jau mokėjau at

skirti karo kapelionus iš jų 
antpečius puošiančiu kryželiu, 
nemažai jų matydavau. Ta
čiau, nė vienas jų man neat
rodė “tikras karo” kapelionas. 
Ot ,tas kun. J. Meškauskas — 
toks visada tiesus, energingas, 
žengiąs smulkiu, bet kariš
kai griežtu žingsneliu — ko
dėl iis ne karo kanelionas?...

Oktoberfest
Tai pati tautiškiausia Miun

cheno šventė. Apie ją miun- 
cheniečiai kalba vasarą, jos 
laukdami, ir žiemą, prisiminę 
savo išgyvenimus Teresės pie
voje, kurioj vyksta alaus ra- jaukios nuotaikos pagauta, uo
gavimas. Apie ją kalba maži, šoks ant stalo ir parodys savo 
prisivežinę karuselėmis, prival- šokio meną. Visiem čia viskas 
gę saldainių, apie ją šneka se- aišku, niekas nesipiktina, nieks 
ni, pasigirdami išgėrę 3-5 lit- nieko blogo negalvoja, 
rus alaus.

Ši “alaus šventė” prasideda 
rugsėjo meru antroje pusėje ir 
baigiasi spalio pradžioje. Dvi 
savaites linksminasi miunche- 
niečiai, padedami svečių, atvy
kusių iš arti ir toli, iš Vokieti
jos ir užsienio.

Prancūzė, atvykus iš Pary
žiaus ir pavaikščiojusi Miun
cheno ęentre Neuhasser -Kauf- 
inger gatve, su nuostaba pri
pažins (jos žodžius lietuviš
kai atpasakosiu): “Žiūrėk tu 
man, Miuncheno madų vitrinos 
nedaug kuo prastesnės 
puošniausias Paryžiaus.”

Kas įpratęs prie “dangorai
žių”, tas galės išdidžiai pasa
kyti — “Miunchenas man ne
patinka: žemas miestas, be jo
kio noro pakilti į debesis.” Es- 
seno f abrikantas pasiges Miun
chene fabrikų kaminų, o žene- 
vietis — žalių parkų. Dipukai 
džiaugiasi Miuncheno pragy
venimo pigumu, o lietuviai pa
tenkinti, kad ir Bavarijos sos
tinėje, ne tik Chicagoje, ar 
New Yorke, yra boretis savų 
tautiečių, kurie ne tflc centą

Senasis ponas pasiuntė kele
tą tarnaičių pakviesti ponios 
Du. Senoji tarnaitė, kuri paži
nojo Tsun-king, išvydusi da
bartinę ponią Du, susimąstė. 
Veidas pasirodė jai kažkur ma
tytas. Ekscelencsijos hamuose 
mažoji Dsing drebančia širdi
mi laukė ponios Du. Abimote- 
rysi pasisveikino, kaip senos 
pažįstamos.

— Ar pažįstate mane? —pa

či* risi pažįstami
Ji vyksta Teresės pievoje. 

Tokia ten ir pievai—žalumos 
nematysi. Tai didelė aikštė,’ 
talpinanti keletą šimtų tūks
tančių žmonių. Ir štai, 'šioj 
aikštėj pastatomos įvairios pa
lapinės ir įvairūs žaidimams 
skirti įrengimai. Jaunieji ren
kasi prie karuselių,

Ne BMW automobiliai, bet 
rusvai gelsvas skystymas, ku
rio cheminę sudėtį gali ne taip 
jau slinkiai ištirti, bet ieurio 
niekur kitur nepašigaminsi iki 
valiai, išgarsina bavarų sosti
nę. Alus pietoms, alus vaka
re. Alus prie baltų dešrelių,

tavo kaimynas papasakos ko
kią 'juokingą istoriją, patapš
nos per petį ir nugers su ta
vim didelį gurkšnį alaus.Jagu visais metų laikais a- 

lus tekėte teka į ištroškusiųjų 
burnas, tai spalio šventes, va
dinamos Oktoberfest, metu jis 
galėtų konkuruoti su Dunoju- groja orkestrėlis, o jos pakraš- 
mi. ty kepa ant iešmo riebus Ba

varijos jautis. Užsisakyk gerą 
keptos jautienos porciją, iš
gerk keletą litrų alaus, tada 
ir tu pajusi, ką reiškia “Muen- 
chener Gemuetlichkeit”. Tada 
nesistebėsi, jei bavarietė, tos

kauskas mėgo tą sunkiąją 
kariuomenės kapeliono naštą. 
Jis ir lietuvišką karo kapelio
no uniformą išsaugojo iki pat 
šiol ir yra pasiruošęs ją vėl 
užsivilkti ne paradui, bet žy
giui į Tėvų Žemę.

Ten močiutė užlingavo...
Kan Juozas Meškauskas yra 

panevėžietis. Gimė 1889 m. ba
landžio mėn. 16 dien (Panevė
žio—priemiestyje Smėlynėje, 
prie šv. Petro ir Povilo baž
nyčios). Jo tėveliai — Gaspa
ras ir Elzbieta, Siaurytė Meš
kauskai — buvo neturtingi ū- 
kininkai, užauginę 3 sūnus ir 
2 dukteris. Meškauskų šeima 
buvo lietuviška netik iš var
do. Gerokai aplenkėjusi aplin
ka žadino joje kovos dvasią— 
kovos už lietuvybę ir katali
kybę. Dar dabar, pasiklausius 
Kanauninko pasakojimų, da-

Tik daug vėliau sužinojau tai, rosi aišku, kad mažajam Juo-, 
kuo ir noriu su mielais skaity- zukui ir namai ir aplinkuma " ^stamų, kuo garsus Miunche- 
tojais pasidalinti. diegė į širdelę Dievo ir Tėvy- nas, išgirsite įvairių atsaky-

Dabar kun. J. Meškauską nės meilę. Su kokiu pietizmu Gimnazistas išdroš vienu Nesvarbu, ką valgai. Ne
sutinku nebe Kaune, bet tik- Kanauninkas pasakoja apie Miunchenas yra Bavan- gvarį)U aDie „ stalo kal- 
rojo koloso—New Yorko gat- Aukštupio ir Nevėžio sarita- i05 S0®1“1®, turi 900.000 Alaus neturi stokoti, 
vėmis vaikštant Nebenešioja koje esantį kalnelį! Jis dar ma- gyventojų ir tt ’ 
jis tos sutanos su palerinute, žas klausėsi padavimų, kad ant 
kitoki ir akiniai, bet jis pats jo buvusi paskutinioji senosios 
vis tiesus ir žingsnis tas pats, lietuvių tikybos šventovė. Ir 
gal tik kiek atsargesnis. Nesi- šiandien dar Jubiliatas negali 
stebėkime, nes kan. Juozas pakęsti, kad, lietuviškąją dva-

vusi su ponu Wen iš Mien- 
Dšu. Du sakė lyg ir prisime
nąs, bet jis jau seniai vedęs. 
Jis dar padavė senajam eilė
raštį, jo vaikaitės rašytą.

— Bet ji turi pono Wen žie
dą, kurį ji ištikimai saugo. 
Ponas Wen iš geros šeimos, ir 
nemanau, kad mus apgautų

Du paaiškino, jog jau tada
Wen galvojo apie draugo laimę klausė Tsun-king 
ir jo žiedą įteikė panelei __ abejo, turite bro- 
Dsing. Senasis ponas eilėrašty
je pripažino vaikaitės raštą 
Sumišęs jis nuėjo pas vaikaitę. 
Po trumpo laiko jis vėl pasi
rodė. šypsena puošė jo veidą.

— Mano vaikaitė netiki jūsų 
žodžiais, kol pati nepamatys

Ją galima gauti “Darbininko” admmistracijoje, “Sudavos“ 
knygyne, 4434 So. Fairfteld Avė., Chicago 32, DL ir 122 
Canton St, Stoughton, Mass. Kaina 2 dol

lį, ponia? 
. — Nejaugi jūs taip nepa
stebi, — pašaipiai pradėjo 
Tsun-king: — juk aš pati bu
vau jBsų širdies mylimasis, 
bet kadangi aš negaliu jūsų 
vesti, prašau Dsing šeimos 

pono Wen ir negrąžins jam perto savo draugui, 
žiedo. Apie jūsų draugo pasi- senoji tarnaitė, kuri stovėjo 
piršimą tuo tarpu ji negali gal- prte durų, sušuko: Mhmcheaas nebūtų BGunche-
voti. •— Na, aš tuoj tai pastebė- bu, jei jte netarėtų savo

Panelės Dsing ištikimumas jau!
sužavėjo Du. Nieko meilesnio Visos baimės ir vargai nuo- 
jam negalėjo panelė Dsing pa- dugniai išaiškinti. Tsun-king 
sakyti. Jis jau norėjo visa iš- taip męiliai ir gražiai nupasa- 
plepėti, bet laiku susilaikė. kojo afše We, kad mažoji 

—- Aš manau, būtų geriau- Dsing sušuko:
šia, jei jūsų vaikaitė pakalbę- — Kadangi aš tave taip la- 
tų su mano žmonai, žinote, mo- bei myfiu, noriu savo tikimą 

terys greičiau išsiaiškina ir su- priimti iš tavo rankų 
pranta viena kitą, negu mes ir taip strėlė ir žiedas grįžo alus prie kalakutienos. *Bitte, 
vyrai. Mum žmona kaip tft į rardeu tų kuriems jie pri- teties Bier” — užsako vieni, 
vr* vUhotvfe. ktatirf. “elne Mass duokles” — užsako

BBIDGKPOBT, CONN.

Parapijos 40 vai. atlaidai 
praėjo labai gražiai. Kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas buvo sukvie
tęs visus aplinkinių kolonijų 
parapijų kunigus. ' Kun. J. 
Pranckus sutvarkė gražiai pro-

Pretatas Pr. Juras, 
pasižymėjęs lietuviškos knygos 
mylėtojas ir leidėjas, rūpinasi 
ir lietuviškos muzikos bei mu
zikų reikalais. Prel..Pr. Juro 
pastangom-s yra iškištos K. 
V. Banaičio “Liaudies Dainos” 
ir to paties autoriaus “100 
Liaudies Dainų”, J. Kačinsko 
“Mišios”, giuo metu prelatas 
sudaro sąlygas ir smuikinin
kui Iz. Vasyliūnui, kuris Law- 
rence eina vargonininko parei
gas, koncertuoti ir ruoštis nau
ju koncertų programoms.

Iz. Vasytiūnas 
buvo išvykęs į develandą, 

kur rugsėjo 26 d. dalyvavo A- 
kademinio Skautų Sąjūdžio su
ruoštame koncerte.

Juozas ir Ona Laitai, 
švęsdami savo 15 metų ve

dybinio gyvenimo sukaktį, iš
vyksta vienam mėnesiui į Mia- 
mi, Florida, atostogų.

Trijų dienų rekolekcijos 
atlaikytos mūsų parapijoje 

ryšium su šv. Pranciškaus, pa
rapijos Globėjo švente spalių 
4 d.

Ii I ■ Yądovsu- 
iami aMasatoio miš-
ras ir vyrų chorai, prie var
gonų M. Lukas. Valandoj taip 
pat pasižadėjo dalyvauti Cle- 
vdando arkivyskupas Edw. F. 
H<4>an.

Tokie kongresai yra nedaž- 
ni mūsų gyvenimo įvykiai, tad 
parodykime jam reikiamo dė
mesio ir įvertinimo. StP.,

nės pasijunta daugiau negu . dar garžių lietuviškų ir angliš- 
kada, kad jie yra kitų žmonių kų dainių; giedos chono an- 
reikalingi ne tik varge,' bet ir samblis, kvartetaas, duetai ir 
džiaugsme, nes “pasidalintas solo. Po vaidinimo ir dainų 
'džiaugsmas, — kaip jų posa- bus linksmi šokiai, gros geras 
kis sako, — yra dvigubas orkestras, risi galėsite links- 
džiaugsmas.” , mai laiką praleisti. O.

Nekalčiausios Marijos AMtes stovylą sutikti, suprasti ir 
persiimt Jos pagridarimate, jaigyUte Įmygą 

MARIJA KALBA PASAULIUI

DidSop eisena
Firmą “alaus šventės” sek

madienį įvyksta vadinamoji 
šaulių eisena, giem^tmė pasi
žymėjo savo turiningumu ir į- 
vairumu. Visko čia buvo! Pra
dedant kalnų šauliais, medžio
tojais ir baigiant aludžių veži
mais. Tautiniai drabužiai iš 
kelių šimtmečių (pasirodė apie 
160 grupių iš Vokietijos, Švei
carijos ir Austrijos) vaikų ir 
vyrų orkestrai (net 55) suda
rė 4 km. eiseną, kuri linksmai 
šūkaudama traukė senomis- 
Miuncheno gatvėmis, karo me
to apgriautomis, bėt šiandien 

senieji vėl gražiai atstatytomis. 400.- 
grūdasi į alaus palapines. 000 žmonių buvo apgulę gat- 
Kiekviena Miuncheno alaus da- ves, nenorėdami praleisti pui- 
rykla, kaip Hofbraeu, Loe- kios progos pamatyti, kaip se- 
wenbraeu, Hackerbreau. niau jų taittiečiai rengėsi ir 
Pschorriireau, Augustiner ir kaip šiandienos žmogus jaučia- 
kitos, turi savo palapinę. Joje si senoviškuose apdaruose, 
sutelpa per tūkstantį žmonių.

Sėdi jie prie nedengtų sta
lų susigrūdę, geria iš litrinių das, stengdamas

laidų metu tėvas marijonas 
sakė pamokslus lietuviškai ir 

pirmas organizacinis susi- angliškai.
rinkimas įvyko rugsėjo 29 d. Dabar visi laukia choro 

„ Šv. Pranciškaus parap. sveteli- metinio koncerto ir vaidinimo, 
tai viens kitam -nesako ^us_» nėję. Susirinkimą atidarė kuris įvyks spalio 23, šeštadie- 
bet tik tu . Gali tas tu bū- skautų dvasios vadas kun. Al- nį, 7 v.v. parapijos svetainėje, 
ti fabriko direktorius, ar Janiūnas, pakviesdamas Bus vaidinama linksma kome- 
aukštas valdininkas, vistiek tartį kartą mūsų kokmi-

------------------------------------------------- - joj — “Ž^das statinėje.” Bus

Įsigykite kultūros žurnalo uAidy‘ 
premijuotą A« Maceinos knygą
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Keliai iš akligatvio IS VISUR
Pereitą kartą iškėlęs visą ei

lę neigiamų reiškinių, norėčiau 
kritikos 
pateikti

dabar, pozityvios 
principą sekdamas, 
pasiūlymų iškeltiesiems klausi
mams-spręsti. Noriu tik paste
bėti, jog mano siūlymai nėra 
koks planas ar schema, bet tik 
jaunimo problemai spręsti bū
do ieškojimas.

Pirmiausia jaunimo proble
mą reikia statyje priekyje 
mūsų kitų rūpesčių, Tai yra 
pats pirmasis žingsnis į tos 
problemos išsprendį.

Kol mes politinę partiją sta
tysime aukščiau jaunimo žur
nalo, literatūrinę premiją ar 
golfinį prizą aukščiau stipendi
jos —

tol mūsų rūpestis jaunimu 
neišeis iš lopšinių rezoliucijų 
plotmės.

Čia mums labai aiškiu pa
vyzdžiu gali būti šv. Pijaus X 
nusistatymas spaudos atžvil
giu. Jo popiežiavimo metu di
deliais šuoliais į žmonių gyve
nimą besiveržiančios spaudos 
reikšmę supratęs, šv. Pijus ė- 
mėsl radikaliausių priemo
nių įtraukti ją į Bažnyčios a- 
paštalavimo veiklą. Jo teigi
mai, »jcg jis geriau parduosiąs 
savo jupą ir žiedą, negu Įeisiąs 
savo laikraščiui subankrutuo
ti, mums iškalbingai byloja, 
kad 
dideliems darbams reikalingas 
didelis pasiaukojimas ir neeili

nės priemonės.
Kalnų tuneliai žodžiais ne

prakalami ir kanalai šaukštais 
neprakasami. Žemės veidą kei
čia dinamitas ir milžiniški plie
no kastuvai.

Toks radikalus nusistatymas 
mums reikalingas ir savojo 
jaunimo klausimu. Tik įsisą
moninę, jog jaunimas yra mū
sų gyvybinis rūpestis, mes ra
sime ir laiko, ir aukos dva
sios, ir pinigo jį gyvu tautos 
nariu išugdyti. Todėl parafra
zuodami šv. Pijų X ir norime 
teigti, jog
veltui statysime sales ir ban
kus, veltui kursime koloni jas ir 
leisime enciklopedijas, jei už
gesinsime jaunimo širdyje lie

tuvybės liepsną,
veltui bus mūsų pastangos 

ir pačią lietuvybę išlaikyti.

Antra, norime pasisakyti 
prieš visą eilę planų ir plane
lių, teoretiškai skambių ir ide
alių, bet praktiškai neįgyven
dinamų ir mus tiktai iš tikrojo 
kelio kreipiančių. Naujų super- 
crganizacijų kūrimas, naujų 
jaunimo žurnalų .leidimas, sa
lių ir sporto kambarių staty
mas, vakariniai institutai, vadų 
kursai, tarporganizaciniai ko
mitetai, laipsniai, premijos, te
atrai, detalios schemos, tobu
liausios veikimo programos,— 
štai dažniausi tų planų ele
mentai.

Argi tokios mintys yra at
remtos į mūsų gyvenamąją 
kasdienybę .esamas sąlygas, 
turimus išteklius? Deja, tai y- 
ra pavyzdys tipingo 
popierinio planavimo ir žodinio 

veikimo.
Juk galima vienu rankos mo

stu išbarstyti turimas organi
zacijas ir jas pakeisti naujo
mis, viliantis, jog tos naujo
sios atliks visus uždavinius, 
kurių senosios nepajėgia. Argi 

ĮSIGYKITE GARSIOS GI ARESCHI KNYGOS 
LIETUVIŠKĄ VERTIMĄ

Don Kamilians Mažasis Pasaulis
Verte A. Sabaliauskas 324 p. §3.50

Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

DARBININKAS
680 Bushw»ck Avė. Brooklyn 21, N. Y.

jų naujumas yra pakankamai 
konkretus motyvas tokioms 
viltims puoselėti?

Kam svajoti apie salių ir na
mų pirkimą, jei neturime daž
nai pinigų svetimųjų salėms 
nusinuomoti. Kam gi planuoti 
naujus žurnalus, jei senieji yra 
gero turinio, tik, deja, ubagė
liai. Kam statyti ore pilis va
karinių kursų, institutų ar va
dų mokyklų, jei dažnai netu
rime cento šeštadieninės mo
kyklėlės mokytojui už autobu
so bilietėlį užmokėti.

Antai, turime ateitininkus ir 
vyčius. Kelių dešimtmečių 
veikla yra gyvas liudininkas 
tų organizacijų gyvastingumo 
ir įtakingumo. Jos turi ir savus 
žurnalus, ir praktikoje išban
dytas veikimo programai, ir 
tradicijas, ir vadovais.

Tačiau joms kažko trūksta, 
kad jos galėtų deramai įvykdy
ti. Tai paprastas, gerai su
prantamas ir dažnam pažįsta
mas piniginis mūsų jaunimo 
organizacijų neturtas.

Štai baslys, kuris trukdo 
jaunimo veiklą, švietimo dar
bų, verčia niekais planus ir re
zoliucijas, užmuša bet kokį 
platesnio masto užsimojimą. 
Vienintelė priemone šiam bas
liui pašalinti yra doleris.

n-Loginė mūsų “dolerinės 
loscfijos’ 'išvada yra 

jaunimo fondas.
Jį sukurti turėtų būti pirma

sis rūpestis. Jis turėtų veikti 
prie ALRK Federacijos ir bū
ti gausus. (Už centus tik dan
tų krapštukai perkami. Iš pa
grindų turėtų būti pakeistas ir 
pinigų kaupimo būdas. Užten
ka “kvoderius” į kepurę mė
tyti! Turime finansinių orga
nizacijų. turime turtingų pro
fesionalų, pagaliau turime ir 
katalikų, susivienijimą. Kaž
kaip sunku tikėti, jog pastara
sis negalėtų kasmet bent po 
pora tūkstančių dolerių skirti 
jaunimui. Ar ne tas pats su 
lietuviškais bankais, verslo į- 
sta:gomis, profesionalais? Pa
galiau gal būtų jau pats laikas 
pradėti reikalauti, o ne prašy
ti, ir tik po to krikštyti vieni 
kitus šlovingais rėmėjų, pat
riotų, tautos geradarių var
dais. Veltui bus mūsų pamok
slai ir paskaitos, jei skirsime 
jaunimui tik laisvalaikį ir nuo
biras.

ir švietimo prasme yra la- 
svarbus veiksnys. Įgalinki- 

jaunimą tose stovyklose

Taip pat duokime jaunimui 
nuosavą stovyklavietę

ir tam tikras sumas jų sto
vyklavimui. Vasaros stovyklos 
net grynai lituanistinio auklėji
mo 
bai 
me
prabūti ne savaitę, bet mėnesį 
ir daugiau. Iš praktikos gali
ma patikinti — rezultatai bus 
stebiną.

Būtinos yra ir kelios
stipendijos iškiliausiems 

studentams.
Duokime sąlygas tapti jiems 

didelėmis asmenybėmis — 
jie mums religiniu ir lietu
višku darbu atsilygins. kai 
mus žiemos šalna pakas.

Neužmirštinos ir 
geros, pigios ir gausios lektū

ros vaikams ir jaunimui.
Bent dvi skrajojančios bib

liotekos ir “Ateitis” bei “Vy
ties” pavertimas savaitiniais 

žurnalais, kartu užtikrinimas 
jų finansinio pagrindo, užlopys 
didelę spragą jaunimo katali
kiškame ir lietuviškame auk
lėjime.

Kitas pirminių konkrečių 
darbų — 
autoritetingo, veiksmingo, vie
no švietimo organo sukūrimas;

silpniau ar visai lietuviškai 
nemokančiam jaunimui atitin
kamų vadovėlių išleidimas ir 
nedelstinas šeštadieninių' mo
kyklėlių panaikinimas. Jos yra 
liūdna lopšinių rezoliucijų 
išdava ir Amerikos lietuvių 
gėda!

Kiekvienoj lietuviškoj mo
kykloj lietuvių kalba, Lietuvos 
istorija ir geografija, daina ir 
muzika, žaidimai ir tautiniai 
šokiai turi būti pilnateisiai 
pamokų lentelės nariai.

Radikaliai lituanistinio švie
timo reikalą tvarkant būtina 
iš fabrikų ištraukti ir tam tik
rą skaičių, lituanistų pedagogų, 
įjungiant juos į tiesioginį auk
lėjimo ir švietimo darbą. Iš 
antros pusės visi tie tėvai, ku
rie sąmoningai savo vaikus 
nutautina, išstatydami juos ne
lietuviškos mokyklos ir gatvės 
pavojun, šalinti iš gyvosios lie
tuviškosios bendruomenes.

Mums reikia dar stiprių, ge
rai veikiančių ir nuo ubagys
tės apsaugotų lietuvių vaikų 
organizacijų, finansinės para
mos sporto būreliams ir klu
bams, teatrėliams ir laikraš
čiams, jaunimo radijo valandė
lėms ir kitokiems jaunimo 
sambūriams bei darbams.

Štai “dolerinio katekizmo” 
keli punktai. Jie mums labai 
įtikinančiai sako: — daugiau 
logikos, daugiau ryžto. dau
giau gyvenimiškos tikrovės pa
jautimo; mažiau rezoliucijų, 
mažiau fantastinių planų, ma
žiau rūpesčio antraeilinėmis 
problemomis ir tuščiažodžiavi
mo.

Baigdami norime teigti, jog 
tik 
deramu dėmesiu ir doleriu 

saugosime jaunimą savo 
tautai.

Kartu ir siūlau visomis 
gemis kibti į svarbiausi darbą 
įsteigti turtingą jaunimo f(5n- 
dą. Kitaip iš mūsojo akligat- 
vio neišbrisime, nors ii’ su gal
va sieną daužytume .

iš-

je-

Re ik sminga pjūėka PLB 
Worcesterio komiteto viešai 
išreikšta prel. K. Vasiui už y- 
patingą rūpestį ir rėmimą 
lituanistinės mokyklos.

Už gerą tarnybą be eilės pa
keltas korporalo laipsniu Juo
zas Rauktys, prof. J. Raukčio 
sūnus.

Daugiau pareigu. Kun. J. 
Jutkevičius. be einamųjų Auš
ros Vartuos vikaro pareigų, 
kurijoj —notaro, seserų kazi- 
mieriečių name — kapeliono, 
šiuo metu dar paskirtas viso 
Worcesterio jaunimo dv. vado 
pareigoms.

Geriausias z .Idikas \Vorces- 
ter High Classical School fut
bolo komandoj yra Gerardas 
Manasas.

Minstrel Shovv — linksmą 
vaidinimą lapkričio 17-18 die
nomis ruošia Vyčių 116 kuo
pa.

Vėjo malūnas, pagamintas 
Vytuko Snarskio. chorvedžio 
Z. Snarskio sūnaus, viso Wor- 
cester’.o pradžios mokyklų 
rankdarbių parodoj laimėjo 
pirmą vietą.
Mokytojai pagalbininkai Auš

ros Vartuos didelei tikybos 
klasei yra: I. Baliukonytė. M. 
Budaitė, V. Burdulis, E. Del- 
tuvaitė, M. Klimkaitytė, J.

t. Ą’;*

'j
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Nemunas ties Kaunu.

Pradžia darbo
Spalio 2 d. mūsų šeštadienio 

mokykla pradėjo naujų mok
slo metų darbą. I žemesnįjį 
laipsnį, kuriame išeinama pra
džios mokyklos lietuvių kalbos 
programa, 31 mokinys. į aukš
tesnįjį laipsnį, kuris yra taip 
pat ketvertų metų, įstojo 22 
mokiniai. Taigi iš viso 53. At
einančių metų pavasarį ši mo
kykla išleis pirmą laidą. Bai
gusiems bus išduoti atitinka
mi pažymėjimai.

Šiais metais šeštadienio mo
kykloje dėstys: Eugenija Bo- 
gutienė, Vitalija Bogutaitė, 
Kaz. Dūlys, Danutė Dulytė ir 
Aleksandras Radžius. Vis tie, 
patys žmonės kaip ir pereitais 
metais. Ir be* pasakymo aišku, 
kiek jie rodo pasišventimo tau
tos reikalui;

Šeštadienio mokyklą lanko 
daugiausiai vaikai, kurie mo
kosi dar parapijos mokykloje; 

‘kiti ją jau baigę. Atsiminus, 
kad parapijos mokykloje mo
kosi 92 tik lietuvių tremtinių 
vaikai, atėjusių į šią mokyklą 
skaičius yra nedidelis. Aišku, 
kad ir didesnė lietuvių tremti
nių tėvų dalis savo vaikų nelei
džia į šeštadienio mokyklą. Te
kis elgimasis tautiniu atžvil
giu niekaip negali būti patei
sintas.

Parapijos vakariene
Spalio 3 d. įvyko pirmoji po 

atostogų šv. Alfonso parapijos 
vakarienė. Lygiai 5 vai. visi 
stalai parapijos salėje buvo ap

, M A S S
Krasinskas, K. Lapinskas, M. 
Lapinskienė, D. Sinkevičiūtė.

Nauja skautų dr-vė. Be vei
kusių Worcesterio jaunųjų at
eivių berniukų ir mergaičių 
skautų draugovių, įsikūrė tre
čia Aušros Vartuos jau iš A- 
merikoje gimusių lietuviukų. 
Veikia trys skautų ir viena 
skautų vyčių skiltys. Jaunieji 
bei jų tėvai skautais interesuo
jasi. Organizuojami ir vilkiu
kai. Vienas iš svarbiausių or
ganizatorių yra jaunuolis Juo
zas Šimonis, jau antros kar
tos sūnus, tačiau kalbąs lie
tuviškai. skautybėj turįs paty
rimo, daug atsižymėjimo ženk
lų ir kryžių — Ad Altare Dei.

Miesto policijoj, kai iš 11 
kandidatų pateko Juozas Va- 
raška, dabar jau yra apie 15 
lietuvių.

Nemano mirti. Aušros Vartų 
Dr-ja, labai daug pasidarbavu
si Aušr. Vartų parapijai, sen
sta. narės miršta, jaunesnės 
noriau priklauso Moterų Są
jungai. Moterų klubui, ar Mo
terų gildai, užtat dabar tik 86 
narės , tač'au dr-ja nemano 
mirt, narės veda vajų bent iki 
100 narių.
, Ruošiasi būti slaugėmis. Be 

Memorial Ligoninėj anksčiau 
besimokinančios Dan. Jakuty
tės. šįmet ten įstojo Milda La
pinskaitė.

BALTIMORES ŽINIOS
sėsti svečių. Prel. L. Mendelis 
susirinkusius gražiu žodžiu pa
sveikino, padėkojo už atsilan
kymą ir sukalbėjo maldą. Pa
sivaišinę skaniais valgiais, sve
čiai smagiai praleido visą va
karą: buvo puikios progos
gausiam būryj pasidalyti įspū
džiais, susitikti pažįstamus ir, 
kas tik norėjo, pasisekti. Gir
dėjome ir būrį gražiabalsių vy
rų lietuviškas sutartines dai
nuojant. Su svečiais visą • va
karą pasiliko ir prel. Mendelis 
su savo padėjėjais. Vaišes pa
ruošė ir svečiams patarnavo 
didelis skaičius savanorių iš 
parapijiečių tarpo. Jiems pri
klauso nuoširdi padėka, kurią

HARTFORDE VAIDINA “NERVUS”
“Nervai” su dideliu pasise

kimu buvo rodyti Waterbury 
ir Brooklyne, N. Y. Žiūrėjo 
500-800 žmonių ir raitėsi iš 
juoko. Savo laiku “Nervai” vi
są sezoną ėjo valstybiniame 
teatre Kaune.

Daug ir ilgai vakarojo Wa- 
terburio liet, scenos mėgėjų 
teatro artistai su savo reži
sierium Jonu Brazausku, o 
dail. Kazys Jatulis po ilgų va
landų darbo fabrike piešė su
plukęs dekoracijas.

Kitą sekmadienį spalių 17 
d., 3 vai. popiet matysime tą 
P. D. Liensky 3 veiksmų ko
mediją “Nervai” Hatfordo liet, 
parap. mokyklos salėje, Ca
pitol Avė. ir Broad St. kam
pas. Po vaidinimo seks šokiai 
“išraitymais”, lietuviški žaidi
mai ir kt. prašmatnumai. Iš- 
alkusieji ir ištroškusieji bus pa
sotinti ir pagirdyti. įėjimas tik 
doleriukas, o vaikams 50 cen- 
tukų. " Rengėjai — Hartfordo 
ateitininkai, moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai — kvie
čia senimą ir jaunimą iš pla
čiausios apylinkės: įsigykite 
bilietus iš anksto, nes gali pri
trūkti!

Pakeistas laikas ir vieta
Alto - Balfo vietos susirinki

mams. Dabar bus 10:45 vai. 
priešpiet-salėje po liet, bažny
čia kiekvieno* mėnesio antrąjį 
sekmadienį. Kitas susirinki
mas įvyks spalių 10 d.. Bus ta
riamasi kaip kuo iškilmingiau 
atžymėti Balfo veiklos dešimt
metį. Numatoma šauni vaka
rienė lapkričio 21 d. su mar
ga programa. Po to — šokiai. 
Taigi privalėtų ateiti į sekan
tį susirinkimą ne tik visų 
draugijų atstovai, bet ir šiaip 
visi lietuviai, o ypatingai lau
kiami naujakuriai.

Kalbės Dr. V. Cukuras.
Ateitininkai moksleiviai pa

sikvietė kun. V. Cukurą pakal-

Užderėjo studentų. Be mi
nėtų jau 4 studentų šįmet taip 
pat pradėjo studijas Clark u- 
niversitete: V. Matusaitytė ir 
V. Blumfeldas; gi Bccker kole
gijoj — Silva Baziliauskaitė. J. 

ir pareiškė parapijos šeiminin
kas, prel. L. Mendelis.

Į svečių atsilankymą bent 
kiek atsiliepė šiomis dienomis 
Baltimorę varginantys karš
čiai ir drėgmė, kokios ši apy
linkė nepatyrė jau 50 metų.Va
karienės pelnas skiriamas pa
rapijos mokyklai išlaikyti.

Dr. Justinas'Kudirka
rugsėjo 2 8 d. atidarė gydy

mo kabinėtą 2151 VVilkens 
Avė. Prieš tai ten buvo dr. N. 
Nitsch kabintas. Naujasis dak
taras ligonius priiminės nuo 

pirmadienio ligi penktadienio 
10-12 ir 6.30 — 8 vai. Kito
mis dienomis ir kitam laike pa
gal susitarimą. J. M.

bėt ir pasukti spalvotą fil
mą, kurią jis padarė ateitinin
kų stovykloj ir kongrese Chi- 
cagoj. Žada be to atvažiuoti 
būrys jaunimo iš Wąterburio 
ir kitų vietų, šis,pobūvis įvyks 
sekmadienį, spalių 10 d. 5 
vai. p.p. parapijos aukštesn. 
mokykloj. Pobūvis bus užbaig
tas šokiais ir žaidimais. Atei
tininkai moksleiviai gražiai 
kviečia atsilankyti vietos ir a- 
pyl. skautus ir šiap sau neor
ganizuotą jaunimą. Kuo dau
giau — tuo smagiau! Jokio 
mokesčio nebus. —ag.

NASHUA,
d. šv. Kazi- 
naujai atre-

— Rugsėjo 27 
miero. parapijos, 
montuotoje bažnyčioje buvo 
suteiktas sutvirtinimo sakra
mentas gan gausiam būreliui 
jaunuomenės ir keliems suau
gusiems. Atvyksiam Manches- 
terio vyskupui sutikti ir vaka
rinėse pamaldose dalyvauti 
žmonių susirinko pilna bažny
čia.

— Daugumai iš tremties at
vykusioms naujiesiems Na- 
shuos gyventojams šiemet jau 
suėjo 5 metai kaip yra čia ap
sigyvenę. Taigi veik visi iš jų 
daro pastangas įgyti Amerikos 
pilietybę. Rugsėjo 17 d. vietos 
teismo įstaigoje naujakurių 
didesnis būrelis pilietybei gauti 
laikė egzaminus. Dalis egzami
nus išlaikė, o kai kukliems dėl 
įvairių prežasčių atidėti toli
mesniam laikui. P. S. 

gyvenąs Austrijos Tirolyje,. 
buvo paskutiniu matu susirgęs, 
dabar jau sveiksta.

• Vyčių seimą aprašant 
Darbininko rugsėjo 21 nume*. 
ryje pasitaikė Korektūros' 'S 
klaida. Lietuvių reikalams ko- 
misija pernai išsiuntė laiškų .‘4? 
Lietuvos reikalais ne 1840, bet 
18440.

• Moterims rekolekcijos 
Nukryžiuotojo Jėzaus vienuo- '<į| in uKryziuoiojo j“Zd.us vienuo* . 
lyne Brocktone bus spalių 22, 
9'} ir 9d d R^knlakniine nra-23 ir 24 d. Rekolekcijos pra-. 
sidės penktadienį 8 vai. vak. 
ir baigsis .sekmadienį 4 vai. pp.

• Prel. L. Tulatu, lietuvių 
kolegijos Romoje rektorius, • 
sirgęs širdies liga, turės j 
lės operaciją.

• Kun. Jonas Urbonas iš 
Belleville, III., perkeltas į Gė
ry, Indiana.

• Brazilijoje į kunigus į- 
šventintas lietuvis kapucinas, 
gimęs ir augęs Brazilijoje. Pa
gal to krašto paprotį jis va
dinasi Clementino Maria de 
Sao Paulo Dragūnas. Moka 
gerai ir lietuviškai..

• P. J. Navikėnas Kanado
je baigė karo aviacijos mo
kyklą ir gavo leitenanto laips
nį. Antrajame pasauliniame 
kare karo aviacijoje tarnavo 
ir leitenantas Tomas Rugie
nius, šiuo metu studijuojąs 
McGrill universitete.

• Aleksandras Kučiūnas, 
žinomas muzikas ir dirigentas, 
mini savo veiklos 25 metų su
kaktį. Ta proga spalio 31 d. 
Chicagoje Marijos Aukšt. sa
lėje rengiamas koncertas.

• Adelė Labanauskaitė, iš 
Elizabeth, N. J., baigė slaugės 
apmokymą Medical Center, 
Jersey City, ir valstybės mo
kytojų kolegijoje įsigijo dip
lomą. Ji dirbs kaip vizituo
janti slaugė.

• A. Šalčius - Alinus, žur
nalistas, New Yorke televizijos 
mokykloje baigė tekstų rašy
mo, režisavimo ir programos 
pravedimo kursą.

• Antanas Malakas, iš Ne- 
vvarko, N. J., pradėjo studijas 
New Jersey valstybės moky
tojų kolegijoje, Montclair, N. 
J. Specializuosis pramonės 
mene.

• Jokūbas Stukas, New 
Yorke vedąs “Liet. Atsimini
mų” 'radijo programas, vaka
rais studijas tęsia New Yorko. 
universiteto Institute of Public 
Affairs and Regionai Studies, 
norėdamas įsigyti daktaro 
laipsnį.

• Urugvajuje Liet. Kultū
ros Draugija šiemet mini 25 
metų'savo veiklos sukaktį. 
Draugija turi nuosavas patal
pas, knygyną ir kai kada ren
gia lituanistikos kursus. Drau
gijai vadovauja A. Brazys ir 
vicepirm. M. Svečiulis.

orius,
gerk- ,

PRANEŠIMAS
LDS Connecticut apskrities 

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

R.št. Mrs. S. Sapranas

$



LOS ANGELES, CALIF.
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TORONTOŽINIOS Iš

413 pusi.

ordino suvažia

Real Cstate

PAŽINK GILIAU SAVO TIKĖJIMĄ

MELSKIS 
SU BAŽNYČIA

Daug klausimų, kylančių kasdien mūsų galvoje ap’e 
Dievą, pasauli ir žmogų, lieka neatsakytą, nes ne
turime ką paklausti. Daug paramos lengva’ rasi 
dviejų seminarijos profesorių parašytame veikale

ir prasmingensės programos, 
šį kartą tikrai bus pataikęs 
geran kelta. Ta proga norėtų
si klausytojų vardu prašyti ir 
kitų radijo valandėlės vedėjų, 
kad jie vis dažniau palefoktų

ną lietuvišką laikrašti j tas 
šeimas, kurios jo jau nebeto-

Čiurlionis jau čia pat
Spalio men. 16 d. (šeštadie

nį) 7 vai. Westem Highschool 
puikioje salėje įvyks Čiurlionio 
ansamblio koncertas. Reikia ti
kėtis, kad Detroito lietuviai 
ne tik patys ateis į koncertą, 
bet atsives ir svetimtaučių, nes 
ansamblis yra puikiausias mū
sų liaudies daipų ir šokių iš* 
pildytojas.

Studentai at-kai savo valdy
bą irgi perrinko; ją sudaro: B. 
Jasevičius, A. Polikaitis ir Ire
na Vyčiūtė. Draugovė turi per 
20 narių, šiais metais turės 
daug darbo talkininkaudama 
Stud. Alkų S-gos Centro Val
dybos Spaudos ir Informacijos

— Rugsėjo 12 d. rąšyt. J. 
Gliaudąs namuose įvyko ateiti
ninkų sendraugių siisirinki- 
mas. Kaip pirm. J. Kojelis pa
juokavo, australiečiai baigią 
užkariauti Los Angeles lietu
vius. Iš tikrųjų, susirinkusiųjų 
tarpe buvo gražus būrelis bu
vusiųjų australiečių: Dr. P. 
Raulinaitis su žmona, J. Tini- 
nis, ponia S. Nyerges, J. Ruge
lis. Susirinkime dalyvavo pas 
brolį beviešis kun. J. Šeškevi
čius, šiuo 
JAV. Iš Ateitininkų Kongreso 
pranešimus padarė Dalė Kara
liūtė ir R. Dabšys. Apie Euro
pos lietuvių rūpesčius ir var
gus kalbėjo kun. J. Šeškevi
čius:

Simas Simas ir Stasys Bačkai- 
tis. Revizijos komisijon išrink
ti: A. Šimoliūnas, B. Jasevi
čius ir A. Augūnas.

Skyriuje iki šiol buvo per 40 
studentų, šiais metais tikima
si, kad skyrius išaugs iki 60. 
Gražu, kad mūsų akademinis SAS kartoteką ir leisti biulete- 
jaunimas buriasi krūvon. nį “Gaudeamus”. , P. Natas

pie 35 narius. Nauji mokslo 
metai pradėti “initium semes-

jungti sodrią patriotinę nuo
taiką, nejučia verčiančią kiek
vieną pasididžiuoti tuo, ką tu
rime. Ir nors tos dienos ry
tas buvo labai lietingas, ir 
žmonės skirstydamiesi iš baž
nyčios negaišo, šventoriuje kaip 

vistiek iš

4) nepalikime savo vaikučių
be jų laikraštėlių — “Eglu
tės” ir “Tėviškėlės”; x

5) pagaliau išnaudokime šį 
mėnesį lietuviškai spaudai tarp 
mūsų ko plačiausiai ir gau
siausiai paskleisti.

Iš mūsų čia prašoma taip 
nedaug! Bet ir maži visų in
dėliai duotų jau didelius vai
sius. Tad savo spaudas atgavi
mo sukaktį paminėkime, kaip 
tinka kultūringiems tautos vai
kams, nes ir šiandien laisvoji 
mūsų spauda yra pagrindinis 
tautos ginklas dėl savo teisių, 
laisvės ir ateities.

' Vlada SaiMfiauskieaė spalio 
3 d. pradėjo lietuvių tautosa
kos pakaitų ciklą per Roches- 
terio lietuvių radijo valandėlę. 
Prieš dvejus metus ji platų 
tautosakos kursą skaitė Lietu
vių Bendruomenės suruoštuo
se lituanistikos kursuose jau- paprastai, 
nimui, o dabar panašų kursą daugumos lūpų buvo galima 
pradėjo per radiją. Lietuvių 'išgirsti: “O, kad tokių radijo 
iad>jo valandėlių trumpas lai
kas, retumas, gausumas kito
kių reikalų, kuriems irgi turi 
tekti laiko, neleidžia paskaitų 
autorei išsitiesti taip ilgai ir 
apimti taip plačiai, kaip reika
lautų daljko medžaga, bet jau 
pirmoje valandėlėje, 
buvo prabėgtos liaudies dainos, pagyrimo ir už tai, kad paga- 
autorė parodė didelį sugebėji- vo gerą mintį, ir už tai, kad 
mą išrinkti iš gausybės me- surado tos minties vertą in-

Juozas Jasiūaas, buvęs Ša
kių gimnazijos dailės mokyto
jas, Michigano valstybės paro
doje išstatė 6 savo rankdar- 

4 iš jų buvo premijuoti, 
gavo 1 premiją, 

U, priejuostė —m

bius.
Kaklaraištis 
takelis
ir patiesalėlis — IV. šis vienas 
iš geriausiu lietuvių . liaudies 
audinių ir mezginių žinovas 
jau antri metai amerikiečių 
puikiai vertinamas.

Moterą švente
ALRK Moterų Sąjungos 54 

skyrius IX. 25. šventė savo 35 
metų gyvenimo sukaktuves. 
Kolumbo vyčių salėje buvo iš
kilminga vakarienė. Pirminin
kę A. Balkus atidariusi ofi
cialią programos dalį, vakaro 
vedėja pakvietė E Pauraaenę. 
Išgirsta daug gražių sveikini
mų ir linkėjimų. •

Valencija Stepulionytė, a- 
kompanuojant Elvyrai Balavi- 
čiūtei, padainavo solo.

valandėta} butų galima išgirsti 
daugiau.”

Ateinantį kartą Vlada Saba
liauskienė žada skaityti apie 
lietuvių pasakas. Tai bus po 
keturių savaičių, kai radijo va
landėlę ves vėl Andrius Ce- 

kurioje minis, kuriam reikia negailėti

gioje tautos kovoje lendamą 
vaidmenį vaidino mūsų spau
da —: draudžiamasis laikraš
tis Ir draudžiamoji knyga. Ji 
lietuvį sąmonino, įkvėpė jam 
savo tautos meilę, rodė t'auti- 
įJo kultūrinio darbo ir veiklos 
kebus. •

Knygnešių laikai gaubiami 
kUmšistaj aukų ir pasišventi
mo pavyzdžių. Lietuvis dėl sa
vo. rašto nebijojo tada nei per- 
sekiojimo, nei bausmės. Neat
grasė jo kalėjimai ir trėmi
mas. Spauda jam tapo pagrin
diniu ginklu dėl tautos atei
ties. Ir šis ginklas buvo toks 
stiprus, kad keturiasdešimt 
metų trukusi kova pagaliau 
buvo laimėta: rusai spaudą 
grąžino.

Šiemet minime jau penkias
dešimt ano laimėjimo metų.

—Toronto lietuviškosios, vi
suomenės sluoksniuose jaučia
ma nepasitenkinimo/ryšium' su 
vienos liet, radijo valandėlės 
nepagrįstais užsipuldinėjimais 
ramiai ir sėkmingai lietuviš
kąjį darbą dirbančiųjų. Neras
dama pritarimo pas torontie- 

Koncertą rengia Lietuvių čius radijo -valandėle nepajė- 
Bendruomenė, kuriai priklau- 
sjti gali (ir turėtų) kiekvienas 
lietuvis.

Didžiulio formato 517 p. 
kaina: nehttta — S5.M.

Užsakymus siųsti: .
DARBININKAS

CM *MbwMk Avė. Brooldya fl. N. Y.

u i” pobūviu spalio 2 d. .pas 
pirm. VI. Muchlią. Naujoji val
dyba nutarusi šaukti susirin
kimus kas mėnesį. J. P.gia išsilaikyti. -

— Saplių 2 ir 3 čLd. Toron
to lietuvių mišrus choras “Var
pas” buvo išvykęs gastroliuoti 
į Čikagą. Tai pirmas sykis, 
kad Kanados lietuvių meno 
vienetas vizituotų JAV lietu
viškąsias kolonijas nuo 1947 
m. šiaip kanadiečiai sulaukda
vo vis svečių iš didžiojo kai
myno. f , .

— Prisikėlimo parapijos 
statybos darbai varosi kaskart 
į priekį. Baigti pamatų darbai 
ir seka sienos. Lietingas oras 
paskutinėmis savaitėmis lėti
no statybą.

— Atėjus rudens metui ti- 
Nors ir vyresnio amžiaus' kimasi pagyvėjimo Toronto 

moterys jaunatviškai pasišo- >

džtagos pačius esmingiausius terpretatorę. Jis, pasinešęs 
dalykus, erudiciją taip gražiai* amžinan ietkoHman geresnės 
sujūngė su lengvu, kiekvienam 
suprantamu stiliumi, perpintu 
jaukia šihsna, atgaivintu gra
žiu skaitymu, kad paskaitos 
buvo klausoma, kaip pasako*. 
Išklausęs to pusvalandžio jau
teis tiek gavęs, lyg būtum iš- savo programoms gyvu žmo» 
klausęs visą liaudies dainą nta. galinčių pasakvti ką norą 
kdroą,bAsvsrbiKNka.kBdau- siektančto toliau pilkosios ką* 
tori suftbtjo labai subtiMsi j- dknybės. Kt,

■

Lietuvių SJL — Newark, F.C.
Šį sekmadienį, spalio 10 d., 

mūsų aikštėje vienuolikės susi
tinka su stipriais Newark S.C. 
vyrais. 1,15 vaL žaidžia ant
rosios, o 3 vai. pirmosios vie
nuolikės. O kas nori pamatyti 
rungtynes mažųjų lietuviukų, 
kurie taip pat pradeda sezoną, 
teateina 12 vai. Tikiu, kad vi
sos vienuolikės šį * sekmadienį 
žiūrovų neapvils ir išsikovos 
triuškinančiais pergales.

Visų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

Naujos valdybos'
rugsėjo 26 d. Liet. Stud. Są

jungos Detroito Skyrius savo 
susirinkime, kuriam atsilankė 
36 nariai, išklausė senos’os 
valdybos ir revizijos komisijos 
pranešimu ir išsirinko nauia 
valdyba šios sudėties: Danutė 
Bacevičiūtė — pirm., Pranas 
Za ranka — vicenirm., Liuda 
Gf’Škelvtė — sekretorė. Ze
nona** Paiauiis — soc. reikalų 
vedėjas; Jucrras Polikaitis — 
kasininkas. Kandidatais liko—

COMFLETF. LINE OF BEEF, PORE. VEAL LAMB» 
CH1CKEN8, FROBEN VEGBf ABLES, IHB 

1 aadlCECBEAM
WEFINANCE

' StakŪB itavo jota tautai 
■Įwwwirw draudimo teiksi Bet

F ’Jfe fafibi viHe&'Ažr'£autinės - ■. ■ .
nrf&sn dbdvbės induliais Pa- spaudos sukakčiai
smerkia pražūčiai beturiu tau- yra s**4*"1*8 visas spalio mė-

nuo. Akivaizdoj ties, lietuvių 
4 tauta pakibusios naujos grės

mės turime padaryti viską, 
kad spaudos atgavimo sukak
ties prisiminimas būtų visais' 
atžvilgias ir mums prasmingas, 
ir mūsų tautai naudingas.
- Todėl Lfeisrią Bendreome- 
■ėų ApyKakės Valdyba dtati-
■a risps Ovdaado ir apyiin-

" Idą tiętuvins spaudos sukakties 
mėnesio progi- įvykdyti bent 
šiuos konkrečius uždavinius:

J) kiekvienas pasirinkime ir 
įsigyjame bent po vieną naują 
lietuvišką knygą;

2> sustiprinkime mus lan- B-nėš Apylinkės valdyba: 
kančius lietuviškus laikraščius St. Barzdukas, J. Čiub&rkis, J. 
bei žurnalus prenmeratoos ap- Damušis, P. Gruodis, K. S.

simokėjimu, bendradarbiavi Karpus, V. Morkūnas, J. P. 
mu, ar kita kokia auka; Nasvytis, Fl. Saukevičius, P.

3) persiųskime bent po vie- J. Žiūrys.

Arba *uMk J

WALLS and MATTERA
Itsn Sa. fMM — WA

NodeloMMtM
Itnt Sa Horvari

vimas
Rugsėjo 3 d. Čikagoje Die

vo Apvaizdos parapijoje įvyko 
tos apylinkės tretininkų suva
žiavimas. Atstovų ir svečių 
dalyvavo per 300.

Suvažiavimas susidėjo iš 
dviejų dalių — pamaldų baž
nyčioje ir posėdžio minėtos 
parapijos salėje. Į šią iškilmę 
buvo nuvykę iš Brooklyno 
Tėv. J. Liauba ir Tėv. L. And
riaus. Be to suvažiavime da
lyvavo nemaža tos apylinkės 
kunigų. Žodį tarė prel. I. AI- 
bavičius, kan. J. Paškauskas, 
kun. A. Martinkus, Dievo Ap
vaizdos parap. klebonas, kun. 
A.^Mičiūnas, M.I.C. ir kiti.

Suvažiavimas praėjo pakilio
je nuotaikoje. Padaryta pasi
ryžimų ir nutarimų ateičiai, y- 
pač skleisti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio dvas'ą jaunime.

K A.

YOtU MEAT SITPPLY OF 11. S. GOVT. GRADED, 
CHOICĖ MEATS.

Per Moąth

3 kambarių plyttM aaml 
Po visais rOsys, 'orinis aMejon 
šildymas; beržinis dury* ir kabi
netai. plastinės prooa ateooa ke
raminės tile grindys vonioje, rū
bams spintos.

F.HJL statyti ir flsMMtaa 
įmokėti tenflda tft

gamybos naujas sezonas jau 
prasidėjo ir į visafe jau buvu
sias prekybos vietas pagal pa
reikalavimus salda’n iai išsiun
čiami. Bet dar keliuose mies
tuose ir mažesnėse vietose rei
kalingi pardavėjai. Prašoma 
kreiptis šiuo adresu: 740 Sut- 
ter Avė., Brooklyn, N. Y. čia 
parduodami saldainiai ir ma
žais kiekiais (detaliai), ta:p 
pat J. Ginkaus krautuvėje 495 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

lietuviškosios visuomenės kul
tūrinėje darbuotėje. Nuo trem
tinių atvykimo Torontas dar 
niekada nėra turėjęs plačiajai 
publikai paskaitų aklo. Prieš
kalėdinis laikotarpis kaip tik 
tam ir tiktų.

— “Lietuvių Dienų” spalio 
numeryje, kuris jau pasiekė 
skaitytojus ir platintojus, Vli- 
ko - Lozoraičio bylos reikalu, 
Dr. P. Karvelio paskyrimo 
prie Bonnos vyriausybės klau
simu ir kitais reikalais pasisa
ko Lietuvos įgalioti min’steriai

— Jau ilgokas laikas, kaip Dr- St Bačkis ir S. Girdvainis.
Toronte pasiraškė nedarbas. Lietuvių vidinės taikos reikalu
Nemažas skaičius yra paliestų lašo-Dr. Domas Jasaitis. Be
ir mūsų tautiečių. Ypač daug ta, tame pačiame numeryje ,
atleido lietuvių Massey-Harris- dar rašo: Dr. Julius Bielskis, Sv. PraUClskatlS III
Ferguson žemės ūkio mašinų Dr. C. R. Jurgėla, rašyt. A.

Landsbergis, J. Vaičiūnienė, 
VI. Butėnas ir kit. Telpa virš 
50 nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo. Metinė pre- 
ntKnerafa visame pasaulyje 4 
dol. Administracijos adresas: 
9204 So. Broadway, Los An
geles 3, Cal. Lapkričio nr. bus 

duodamas pasikalbėjimas su

fabrikas, kurio likusieji darbi
ninkai jau trečia savaitė strei
kuoja.

— Toronto High Parko ra jo
ne pagal statistinius davinius 
tegyvena vienas penktadalis 
visų lietuvių namų savininkų.

D. S.

Lietuvių Demokratų pirm, 
adv. J. J. Grigaliumi, bus at
žymimi lietuvių patriotinės 
spaudos darbuotojai; rašo: Dr. 
V. Dambrava, praf. Dr. A. 
Senn, B. Babrauskas ir kit.

— Rugsėjo 12 d. vyčiai tu
rėjo savo susirinkimą pas 
Wilkus Encino miestelyje. Ke
letas narių jau iš anksto pra
deda ruoštis vykti kitais me
tais į Newark suvažiavimą ir 
kviesti 1956 metais visuotinį 

metu besilankąs Lietuvos Vyčių___ suvažiavimą
Los Angeles mieste. Susirinki
me dail. Ada Korsakaite skai
tė paskaitą apie modernišką 
meną.

— Rugsėjo 11 d. pas dail. 
Adą Korsakaitę studentai tu
rėjo metinį susirinkimą. Iš
rinkta nauja valdyba. Šiais 
mokslo metais studentams va
dovais VI. Muchlia. Los Ange
les studentai šiuo'metu turi a-

D ARB1NINKAS 
680 Barimidk Avė. 
BrooldyB to, N.Y.

įNew York Ungarians buvo 
tikėtasi triūšktaančios lietuvių 
pergalės prieš silpnoką Hobo- 

ĮMBeh F- C-.. Deja, visos lietuvių 
viltys, buvo palaidotos 

’ drauge su mūsų vienolikės vy- 
rų kovos dvasia.. Atrodė, kad 

Jfeidė ne tie patys žaidikai, ku
rie prieš savaite stebėtinai gra- 
Žiose rungtynėse įveikė savo 
varžovus. Liūdna konstatuoti, 
kad mūsų komanda neturi sa- 

, vo ryškaus veido, neturi savo 
charakterio. Rungtynėse mūsų 

į vyrai nesistengia išryškinti 
'savo žaidimo formos, pasičium
pa tai, ką priešininkas padik
tuoja. Tąip įvyko prieš N. Y.

A Ungarians, kur mūsiškiai į 
priešininkų staigų ir kombi
nuotą žaidimą atsakė tuo pa
čiu; .tas pats pasirodo ir pas
kutinio sekmadienio rungty
nėse prieš Hoboken F. C., kur 
mūsų vienuolikės dalyviai 
nuostabiai gerai nukopijavo 
silpną priešininkų žaidimą ir 
atsakė tuo pačiu. Pasekmė 0-0 
pilnai atatiko rungtynių eigai, 
nors mūsų puolikai, jei būtų 
apsiginklavę “šaulių batais”, 
galėjo vienuolikei dovanoti du 
vertingus taškus, kurie pirme
nybių pabaigoje bus labai rei
kalingi. „

Lietuvių sporto klubo vie- 
nolikę atstovavo: O’Brien; 
Mileris - Vaitkevičius; Jokū
baitis - Arens - Jėgeris; Wells- 
Baulos - Freimanis - McGillo- 
way - Gražys ir Kalašinskas, 
kuris pakeitė po pirmo kėlinio 
Vaitkeviaų.

Maloniau lietuvius žiūrovus 
(o jų. šiose rungtynėse btrvo 
labai ’ daug) nuteikė lietuvių 
antroji vienuolikė, kuri Stepo
navičiaus, Remėzos, Belecko ir 
Klygio įvarčiais sudorojo pe
reitų metų rezervinių vienuo
likių meisterį Hoboken 4-1. Jei 
mūsų antrosios vienuolikės 
žaidikai dar truputį rimčiau ir 
tvirčiau suglaustų savo gre
tas ir visi ateitų į rungtynes 
(kas šiuo mėty/*ląbai retas 
reiškinys), tikrai galėtų iš- 
kopti į pirmaujančių /tarpą sa
vo grupėje.

C0MEIN ANDSEEUS
Oęm evm M • PJK. Frttaę M • P* ta • PJL

NO CO.

TELEPSONE;
DEABB0RN M81t

T0HACE ...
HELP WANTED AD8.
ASK FOR AD TAKEfc



ANCIASNAPIS, Šiltai apvyniotas, kad nesušaltų, iš Floridos lėktuvu 
pervežtas i Kalifornijos akvariumų Polo Verdes,

PAINT tJP, CLEAN UP
Have you cheeked ynųr home lately to see 
if it needs repairing, remodelling, painting 
etc. CoM weather is on the way and it’s 
time to cheek your honie from roof to 
basement. The followin< eoncerns p ledų e 
to serve you with the best Services and ma
terialo at the lowest eost to you. Call the 
nearest one to you today!

1954 m. spalio 8 d., nr. 72

^ŠACHMATAI
Šachmatų vadovas Hartforde 
Z. Strazdas, 72 Madison St., 
tel. JA 4-5288.

Veda K. Merkis

Stepaitis įveikė meisterį 
Škėmą. Toronto “Vytis” (Ste
paitis, Matusevičius, Rimas, 
Paškauskas, Siūtis ir Tarvy
das) įveikė Detroito lietuvius 
5:1. Pažymėtiną pergalę To
rontu! davė Herbertas Stepai
tis, įveikęs Kazį Škėmą, 1950- 
51 Bostono meisterį.

Lietuviai įveikė Hartfordo 
amerikiečius. Spalių 3 d. į 
Hartfordą buvo nuvykę So. 
Bostono šachmatininkai, kurie 
su vietos lietuviais rungėsi 
prieš Hartfordo Chess Club. 
Rungtynes laimėjo lietuviai, 
santyku 4:3. Paskiros pasek
mės: Merkis - Olmstead 0:1, 
A. Klinushkoff - Lane 1:0, A. 
Keturakis - Lerman 0:1, P. 
Kontautas - Putche 1:0, T. Se
reika - Bajor 1:0, V. Giedrai
tis - Behmke 0:1 ir Norkus- 
Smith 1:0. Lemiamą tašką 
pelnė Petras Kontautas, prie 
padėties -3:3, jis įveikė Putche.

Chess Life, rugsėjo 20 pami
nėjo K. Merkio laimėjimus 
prieš Harry Lyman, Dr. Putz- 
man, Sven Brask ir J. White, 
Massachusettso komandinėse 
varžybose.

Latvių jaunieji talentai, šiuo 
metu Amerikoje pasižymi du 
latvių jaunuoliai: 14-mėtis 
Karlis Kaime iš Philadelphijos 
ir 17-metis Edmar Mednis iš 
Nevv Yorko. Pastarasis Nsw 
Yorko valstybės p-bėse laimėjo 
antrą vietą. Nevv Yorke gi, su- 
sispietęs Amerikos šachmatų 
elitas. Chess Life, rūgs. 20 d., 
pranašauja, kad Mednis pasi
darysiąs vienas pirmaujančių 
Amerikos meisterių. Kaime 
laimėjo 2-rą vietą Pennsylva- 
nijos p-bėse, prieš tai buvo 3- 
čias Philadelphijos p-bėse. A- 
not “Philadelphia Inųuierer”, 
tokio talentingo jaunuolio 
Pennsylvanijos šachmatai 
nėra turėję.

dar

Stoti gli ton. Mass.
Lietuviškoji mokykla

vėl pradėjo darbą. Pirma
jame skyriuje sulaukėme mo
kinių: J. Prieskinio, Joanos O- 
verkaitės, Daivio Gregor, Ma
rytės Gil, Dovydo Gil, Arvido 
Paškevičiaus, Nijolės Paškevi
čiūtės, Fr. Railos, J. Savickio, 
B. Savickaitės, Jono Kurovs- 
kio, Povilo Reily, Danieliaus 
Reily. Antrajame skyriuje — 
Antanas Raila, Mourin Reily, 
Edvardas Bunavičius, Antanas 
Paškevičius, J u d y Walles, 
Juozas Kurovskis.

Pernai mokė Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserys Gabrielė ir 
Andrėja. šiemet jas pakeitė 
dvi Teresėlės iš to pat Brock- 
tono. Seseris parvežti ir nu
vežti pasižadėjo J. Overkienė 
ir P. Savickienė.

Bažnyčios remontas
Katalikų bažnyčiai Stough- 

tone jati seniai reikėjo remon
to, kuris šiemet ir pradėtas. 
Darbus atlieka lietuvis meiste
ris Ed. Overka, kuris yra nau
jinęs ir Bostono vyskupijos na
mus. Mk-

BUS. SERVICE

, HELP W. MALE-FEMALE

FUNERAL DIRECTORS

DISPLAY - 7S■ £■-’

Hallett Hallett
FUNERAL DIRECTORS SINCE 1854 

HALLET HOMESTEAD, 
FLUSHING, L. L 

Northern Blvd. and 147th St.
FL 9-0062

HOVVARD L. HALLETT, JR., 
Lic. Mgr.

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

BUSS. OPPORTUNITY v 
....................................-------------------------------------------------------

« HOU8EKEEPER — Cook, Fond of

DARBININKAS

NOW IS THE TIME TO 
FIX UP Siūloma pirkti

MAIS1O-DELICATES8EN 
PARDUOTUVĖ

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

CY 8-4895

Children. 6wn room and bath. No 
heavy cleaning. Mature. Please do 
not apply if not vvilling to live in 
Great Neck, L. 1. N. Y; Experienced. 
Good pay. .

GR 2-5201

CALL LO 3-7291
TO PLACE, 

CANCEL QR CHANGE
YOUR AD

BUILD. SERVICES

CEMENTO DARBU specialistai ce
mentuoja šaligatvius, įvažiavimus ga- 
ražan. Nemokamai įvertina, prieina
mos kainos.

GE 5-9715

KIEMAS - PASTOGES ĮRENGIAMI
Rūsiai išvalomi, išpakavimai ir ki

tos atmatos išvežamos, visokie pra
silenkimai su reikalaujamais nuosta
tais pašalinami.

. CONATY and JONĖS
HY 8-6183

pristato
A. T. PETRILLO CO.

610 So. Fulton Avė. 
Mount Vernon. N. Y.

MO 8-8561

Dažymas ir dekoravimas 
FRANK J. McCANN

, Dažymo ir dekoravimo 
kontraktorius \

115-13 lllth Avė., Ozone Park, N. Y.
VI 3-5294 JA 9-0849

GRINDYS nuvalomos, visais būdais 
dažomos, dirba 'gerai prityrė: patar
navimas įsteigtas 1925, kaina 
brangyn.

COOK-HELLER,
PR 4-6727, PR. 3-8172

$8

TAISOMI VISU RUSIŲ
REFRIGERATORIAI

ge-

“Sovietų dialektika 
šachmatuose’’

Tokia antrašte įsidėjo 
riausias ir plačiausiai skaito
mas vokiečių šachmatų žurna-. 
las “Schach-Echo” Nr. 151 
mūsų šachmatininko Povile 
Tautvaišo straipsnį. Ilgas 
straipsnis atspausdintas pirma" 
me puslapy su sakančiu įva
du: “Povilas Tautvaiša buvo 
vienas pirmųjų lietuvių šach
matininkų. Čia jis vaizduoja, 
kaip sovietų dialektika persun
kė šachmatišką galvojimą So
vietų Sąjungoje, kaip šachma
tų istorijai yra suteikiamas vi
siškai kitas aiškinimas, kurs 
turi parodyti rusų tautai, kad 
ir šachmatų žaidimas turi bū
ti marksistiškai suprastas”.

To paties žurnalo Nr. 17 į- 
dėtas mūsų šachmatininko Al. 
Zujaus straipsnis “E. Bogoliu- 
bovą prisiminus.”

BUSS. OPPORTLNITY

GROŽIO SALONAS
parduodamas Flushinge. Puiki proga, 

prie Kissena Blvd, 
aplink apartamentai.

AS 8-7172. tik po 5 P.M.

E X T R A D I VIDE ND

M

LATEST QUARTERLY 
INTEREST — DIVLDEND 

(OCTOBER 1, 1954)

Darbas garantuotas
CO 6-3558.

Klausk ALLEN

GRINDYS IŠVALOMOS
LYG BŪTŲ NAUJOS 

Vacuum būdu nekeliančiom dul
kių mašinom Nuo $7 už 

kam bari.
TE 7-0203,

KLAUSK MELVIN

Dažymas ir
popieravimas 

Skambink 
HO 6-2380 
Vakarais 

IX) 6-2601

WALTER KEYES
and Co.
Įsteigta 1923

Kanalizacija ir šildymas
A. J. WAGNER CORP. 

Plumbing and Heating
CHAŠ. P. LOGUE, 

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

Klausk Charlie

V. & T. CONSTRUCTION-CEMENT

Over 300 spuare feet, 35c; nevv or

old. Garages. Ali work guaranteed;

reasonable. NAvare 8-9396.

MERCHANDISE M.

k '■

O PERĄ T O R S 
WORK ON SAMULE STYLE 

INFANTS GARMENTS 
Also

SPECIAL MACHINE
OPERA TO RS

Good Pay. Steady VVork.
FLOOR GIRLS 

MODELLA MFG. CO. 
181 WESTCHESTER AVĖ. 

PORT CHESTER. N. Y. ' •
WE«tmore> 9-0277

CHE>TJOLET SINKIFŽIMIS
1952 m. 1*4 ton. parduodamas 

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

Box S16, Rm 830
11 W. 42 NKC

GĖRIMU IR RAŠMENŲ 
PARDUOTU Vt

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

TA 2-9207

GROŽIO SALI0NAS
pirmos rūšies, aukšto rango klientai, 
modernus, rinktiniai aukštos rūšies į- 
rengimai, puiki proga. Prieinama kai
na.

WH 8-0568 VVH 9-8653

TUXEDO nuomojimo įstaiga par
duodama dėl ligos. Puikiai sekasi, 
vieta pačiam biznio rajone, atskiras 
pagelbinis kambarys susigrūdimui iš
vengti.

:, Ivanhoe 1-4208

VALYKLA—SKALBYKLA

parduodama Queens prieinama kaina, 
dideliam pastate. Jokia patirtis ne
reikalinga. Reta tokia proga.

KH 4-3740

PARDUODAMUS GĖRIMUS 
IŠVAŽINĖTI

siūloma — 6 mašinos — Midtovvn 
Manhattan — Tinka daliniam dar
bui. — Geros pajamos.

EV 8-8822 11 A.M.—1. I’.M.
Arba rašyk

Bos S-12-A-Rooni 830
11 W. 42 St., NYC.

BARAS IR PASTATAS

su 2 apartamentais aukojanties 

parduodamas.

TA 7-9819

NOMINALINIO INDELIO
nedidelė metalo apdirbimo ir taisymo 

dirbtuve parduodama.
H. B. 88—04 91 AVĖ.

Woodhaven, L I.

i GARAŽAS
didumo 50x60 su 6 kambariais . 
(Frame House) padduodamas 

arba išnuomojamas.
ME 5-2670

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

LAUNDRETTE — 21 Bendix — 2 
Dryers —'1 Extractor — 2 Trucks — 
4-6 P. M. — Good income. Reasonably 
priced.

GI 80882 - 4-6 P.M.
GI 25140 — After 6 P. M.

KNITTING Shop. Nassau County, 
$15,000 annually. 5 year lease, Rea
sonable.

PResident 4-1862
Call after 7:30 P. M.

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

Tel. YO 5-2613

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

STATIONERY - LUNCHEONETTE!
$250 weekly net income. Opposite 

School. Good lease. Well estab
lished. — Ultra medern fixtures. 
Worth more than $10.000. Price for 
a ųuick Sale now is $7000 for the 
complete business. -

KI 7-9670

HELP WANTED FEMALE

(30F)

Nuostabiai puiki Liberace *2.00 
piano replika su įrašu virš postpaid 
kliavetūros. Gražus, lygus plastikinis 
atvožas, kaip tikro. Atvožui atidarius 
galima vartoti kaip dėželę saldai
niams, cigaretėm, puošmenim, siū
lam. Puošnus, tinka dovanom. 7** il
gis ir 4” plotis. Pasirinkimas Maho- 
gany ir Ivory, ypač tinka ekstra do
vanom. Prašyk nemokamo. Kalėdų 
katalogo. Dept Darb.

G E L Z E R ’ S 
799 Broadvvay Nevv York 3, N. Y.

L L O Y D MAXEY
Beauchamp Chapel 

Established 1873 
BEAUCHAMP PL. 

New Rochelle 
NE 2-3759

-
' ŠAUK GI 2-0322 

greitam, maloniam, sėkmingam 
TV PATAISYMUI

Sterner &Le Blanc 
245 Jewett Avė. 

PORT RICHMOND, S. L

\MNKLER AND ARCO 
FLAME

Oil Burner Eąuipment
ASK FOR JOHN

TO 8-2578

LAIKYK savo ai’to Svarų. Kartą 
per mėnesi blizgink’ (simonize), du 

tik SU pei- mėnesi.
kartus per savaite plauk. Už tai

BAILE AS 
SIMONIZING SHOP,

1190 Bergen St. Brooklyn, N. Y.

GRINDYS nuvalomos prityrusių, pra
dedant už kambarį nuo $8; 2 kart 
100% baltu shellac tepama. Klausk 

MR SPERO, 
BEnso ihurst 6-4243

CEMENTO darbai, tinkavimas, gais
ro išvengimas ir visokie nenormalu
mai pašalinami.

KLAUSK JIM. 
NI 9-2222

GLENDALE 
LUMBER CO., Ine.

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

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

KLAUSK jack

L. W. TERRELL
PRIPAŽINTAS 

PRISTATO ANGLIS IR 
ALIEJŲ

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

PATCHOGUE, L. I.

SEE THE NEW 1955 MODELS 
Z E N I T H 
T.V. SETS with

• CINĄ’ BEAM &
CINĄ’ LENS 
$1^9.95 up

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

Ask' for “Herb“

T. V. SERVICE

TV TAISYMAS 
ligi 10 P. M.

$3.00 plūs atskirai dalys
GE 8-7439

REAL ESTATE .

EAST ROCKAWAY skubiai parduo
damas žavus Colonial 7 kambarių 
namas ant 1/3 akro, 3 lentelėm ap
rauti (panelled) kambariai, įrengtas 
rūsys, visi patogumai, kainuoja 25.- 
000 dol., siūlymai priimami nuo 
20.000. Arti R.R., krautuvės, keli 
žingsniai nuo St. Raymundo bažny- 
čois. LYnbrook 3-8319.

OZONE PARK, 2 family brick 2-car 
gar., completely modern. Immed. pos- 
session 1 apt. $12.000.

VI 3-0454

FLORAL PARK. — Mūrinis Colonial 
stiliaus namas, 6 gyv. kamb., didelis 
valgom, kamb., “moksliškai’’ įrengta 
virtuvė; kabinetai, galer., medžiu 
kūrenamas židinys. Gražios plytelės 
vonioje ir prausykl. Dideli langai, 
pusrč. kamb.. Lentelėm muštas kamb. 
rūsyje, patio. rumpus. Mūrinis garaž. 
Netoli mokyklos, krautuvės ir susi
siek. Parduodame su nuostoliu už
$18,000. Tel. FL 2-8442.

JULIA A. BZENAK
2 Washington St., ' 

Yonkers, N. Y.

LAIDOJIMO IŠTAIGA
108 Yonkers Avė., Yonkers

’ Šaukis dieną ir naktį 
YO 3-6736

Užjaučiantis ir malonus 
patarnavimas.

GERARD J. NEUFELD

DIREKTORIUS
88—04 43rd Avenue 

ELMHURST, L. I.
Tel. HAvemeyer 4-4000

JOSEPH V. McGRATH

DIREKTORIUS
9120 37 th Avė. (92nd St.) 

Jackson 'Heights, N. Y.

HAvemeyer 6-3700

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis Į

(ARMAKAUSKAS)
Graborius - Balsam uoto jas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. Į

Brooklyn, N. ¥1 ji

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Beuford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Žiema jau čia. Leisk mums dabar 
pataisyti jūsų stogus. Atliekame ir 
skardos darbus.

J and E Roofing and Sheetmetal 
Naktį ir diena skambink 

Newtown 9-0079

GENERAL CONTRACTOR
MASON & CARPENTRY

Ali Violations
Removed

D. S. TEMO —
MA 2-2799

ENTERTAINMENT

The Brigideers

SATURDAY NIGIIT DANCES
Ali Catholics over 18 years 

ARE INVITED.
Music by Al Prine 

Adinission $1.25

St. Brigid’s Auditorium
St. Nicholas Avė. & Grove St.

Ridgewood Brooklyn

STORE FOR SALE

.STORE- c16”x45” Suitable Delicates- r 
šen or any Business. • Full Cellar. 
Rent 8250.
1703 University Avė. Bronr (176 St.) 

WA 7-2929

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

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

Mokslus baigės Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

340 RWGEWOOD AVĖ.

Tel, APplegate 7-0349 r

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS :
BANGA

BROOKLYN, N. Y. f 
i

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest HilI,* Jamaica.

> Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, New Yorke.

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vaL ryto Dd 8 vaL rak.

I I 
| 
Į 
i

•a

$

SEIMININKES, dabar galite įsigyti 
puikius chrominius peilius už $1.00. 
Sutaupysite pinigu ir laiko. "Big 
Butch" sumažins maisto išlaidas: tik
rai geri peiliai su 9*<į” ašmenimis, 
tinka pjaustyti paukštienai, stei- 
kams, šonkauliams; leis sutaupyti šal
dytos mėsos kitiems valgiams. Tinka 
piauti medžiui .plastikai. Pinigų grą
žinimas garantuotas. Siųsk $1.00 če
kiu ar money orderiu (ne C.O.D.)

PAMS KITCHEN FAMPERERS
Dept. Darb. 919

8927 — 16 Avė. BTtlyn, N. Y.

.a: ■

2į/į>% Per Year
Pins Extra %% Per Year

Kabaretas
VYT. BELECKAS, savininkaiTHE

f |
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

Tek EV 3-8586 (Prie Fore® A*a stoties), Ridgewood

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
DEPOSITS MADE ON OR BEFORE OCTOBER 15 
VVILL DRaW INTEREST FROM OCTBER 1. 1954

SAVINOS BANK
135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkvvay at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 
.j • . Up to $10,000.

Membėr Federal Deposit Insurance Corporation

MASSAPEQUA (Nassau-Shors vic.) 
parduodamas namas, statytas iš Br’k 
ir Cedar, padalinti plotai. 24 gyvena
mi kambariai, 2 vonios, židinys, žai
dimų kambarys,- gera virtuvė, plotas 
65x135, medžiais apaugės, netoli nau
ja mokykla, kaimynai katalikai. Kai
na $18.900.

PY 9-7664

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

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

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

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

Baras, SALE vestuvėms, 
parengimams, susirik 

kiniams, etc.



BALFO DEŠIMTMEČIO

reiškimo par. mokykloje šau
kiamas visuotinis studentų su
sirinkimas. Bus valdybos pra
nešimai ir, svarbiausia, valdy
bos rinkimai kitiems metams.

Paskaitą apie Indiją spalių 
9 d. 8 vai. vak. šv. Petro par. 
salėje skaitys kun. A. Saba
liauskas.

Pakviesdamas kalbėti arkivys
kupą kun. Jonas* žuromskis 
jam itaiką adresą su tūkstan-

Lietuvos gro^j.

Užbaigus koncerto pirmąją 
dalį kalbą pasakė J: Ė. arid-

Lietuvių Studentą
New Yorko skyriaus valdy

ba praneša, kad spalių 10, sek-

669 Graad Street 
BrooHy*. N. Y.

NOTARY PUBLIC

PIANAS, 90HMER,. BABY 
GRAND, tinkamas profesio
nalui, parduodamas labai pri
einama kaina. Tel. DAvenport 
6-2010.

Programos metu šalia pa
rapijos klebono kun. Pranciš
kaus Virmausko sėdėjęs arki
vyskupas Richard J. Cushing 
ypatingą dėmesį atkreipė į pa
rapijos chorą. Nuoširdžiais žo
džiais jis padėkojo klebonui, 
kad jis savo parapijoje turi to
kį puikų chorą, kuris teikia

nos, baravykų, kinietiškos ir 
Javos arbatos, daniškų kum
pių ir daug kitų įvairiausių 
prekių, kurių pageidaujate ar
ba negaunate savo artumoje. 
Taip pat galima gauti Rūtos ir 
įvairių kitokių saldainių. 
Krautuvė atdara pirmadieniais 
nuo 5 ki *8 vaL p.pn penkta
dieniais - šeštadieniais nuo 7 
vai j. iki 9 vaL vak., sekma
dieniais uždaryta. Adresas: 
740' Sutter Avė., Brooklyn

A. J. Jofcuhafflo paaukojo 
Krėvės paminklo fondui 100 
dol. Tiek pat aukojęs kitas lie
tuvis savo pavardės neleidžia 
skelbti.

tamigyrt& 40-ties metų sutek- 
tjminint, *ekmadi«jį Angelų 
.Karalienės par. bažąyBoje pa- 
-mokslą sakys sukaktuvininko 
būvąs moktag* kun. Jonas

N. Anglijos sodafietės
spalio 17 d. šv. Petro parap. 

salėje rengia seimelį, kuris 
prasidės šv. Mišiomis 10 vai. 
ryto šv. Petro par. bažnyčioj. 
Mišias laikys ir pamokslą pa
sakys kun. J. žuromskis. Po 
pamaldų bus bendri pktūs sa
lėje po bažnyčia. Pietų metu 
kalbės salezietis kun. P. Corr- 
coran, o paskui parapijos salė
je bus renkama nauja valdy
ba, tariamasi dėl veikimo pro
gramos ir kun. A. Kontautas 
parodys paveikslus iš savo ke
lionių po Europą. Seimelis už
sibaigs vakariene 6 vai. v.v.

IŠNUOMOJAMI kambariai 
Greet Necke, pirmame aukšte, 
2 cBdefi, saulėti kambariai, su 
baldais ar be baldų. Galima 
pasinaudoti virtuve. Prie pat 
autobusų sustojimas ir krautu
vės. Skambinti po 5 v. v. 
GR. 4-8316W.

Nauja balerina Metropolitan 
operoje

Šiam sezonui £ Metropolitan 
operos baletą kaip prima bale
rina priimta Mia Slavenska, 
paskutiniu laiku šokusi Baltet 
Russe Monte Carlo. Ji gimus 
Jugoslavijoje, 16 metų jau šo
ko Zagrebo operoje, Berlyno 
olimpiadoje 1936 m. laimėjo 
baleto premiją/ vėliau šoko 
prancūzų filme “Balerina” pa
grindinį vaidmenį, už kuri jai 
suteikta tarptautinė baleto 
premija. Su Monte Carlo bale
tu ji gastroliavo plačiame pa
saulyje.

Gražus sumanymas
ALB New Yorko pirmos a- 

pylinkės visuotinas narių susi
rinkimas iškėlė pageidavimą ir 
įpareigojo naujai išrinktą apy
linkės valdybą daryti žygių, 
kad šiais metais būtų suruoš
tas bendras — vieningas New 
Yorko lietuviškos visuomenės 
Naujų Metų sutikimas LB var
du su įdomia programa.

Kaip teko girdėti naujai iš
rinktoji apylinkės valdyba, 
pritariant kitų skyrių valdy
boms. šiomis dienomis žada su
šaukti lietuviškų organizacijų 
atstovų pasitarimą ir sudaryti 
komitetą N. Metų sutikimui 
ruošti. Gautas pelnas skiria
mas lietuviškos šeštadienines 
mokyklos palaikymui, ALB 
New Yorko apygardos sudary
tos Kultūros Tarybos darbų 
pa rėmimui ir. šalpos reikalams. 
Gražu! Sėkmės!

Pagerbė kleboną
Petro par. klebonas 

Pranciškus Virmauskis

Misijos vyrams
šv. Petro bažnyčioje. užbai

giamos spalio 10 d. 8 vai. ryto. 
Kitą savaitę nuo spalio 11 d. 
iki spalio 17 d. vyks jaunimui 
anglų galba misijos', kurias ves 
kun. P. Corrcoran, salezietis. 
Misijų pamokslai bus sakomi 
,9 vai. ryto ir 7:30 vai. vak.

I J. B. SHAIJNS- 
ŠALINSKAS

| 84-92 JAMAICAAV8.
g (prte Forert Pariraajr Station)
{ * W«dtem,N.Y,
| Snteflrism gaibtngo laidotuves

I Kak Federacijos Kongresą
- Ctevtiande iš New Yorko iš
vyksta: prel. J. Balkūnas—Fe
deracijos dvasios vadas; kun. 
V. Dabušis —»• Ateitininkų Fe
deracijos atstovas; prof. J. 
Brazaitis — Darbininko re
dakcijos atstovas. Prof. J. 
Brazaitis skaitys paskaitą apie 
spaudos draudimą.

Mūsų ramunių žie- 
dai yraTlungarijos, 
švieži ir medum 
kvepia; moterys, 
kurios geria ramu- 

k\ J „ nių arbatą, būna 

gražios ir nepiktos; 
galite pabūti dieną 

kitą ir nevalgę, bet pirkite ra
munių ir pradėkite atgauti ge
resnę sveikatą. Kai prisiusi 
mums $2.50, tai mes ^pasiųsi
me jum svarą ramunių ir gerą 
knygą “Sveikata ligoniam” — 
gydjana* visokių ligų i akni- 
mis, žievėmis. Žiedai*, sėklom 
ir lapais.

Nauja bendrovė
Dalis seniau atvykusių lie

tuvių prekybininkų ir naujų
jų ateivių sudarė prekybos 
bendrovę Baltic Co. ir pra
deda savarankų biznį. Baltic 
Co. veiks Brooklyn, N. Y. Jos 
vedėju paskirtas Liudas Nor
kus (Narekevičius), buvęs 
Kaune chemijos fabriko “Vai
ras” savininkas.

tėvų - rėmėjų komiteto susirin
kimas. Prieš linksmavarį įvyks 
skautų vyčių konferenciją. •

N. Y. skautų-skaučių 
valdyba

maspeth, n. y.
Spalio 3 d. 9 v. įvyko šv. 

Rožančiaus draugijos mišios, o 
po jų parapijos salėje bendri 
pusryčiai, kuriuose dalyvavo ir 
tretininkės. Pusryčių metu bu
vo padaryta rinkliava kaulų 
džiova sergančiai Vandutei 
Lingytei, Vokietijoj, ir surink
ta 35 doL Vėliau dar kun. V. 
Dabušis pridėjo 5 doL Pinigai 
pasiųsti per Balfą ligonei. BAEASEVIČIUS ir SŪNUS 

FUNERAL HOME 
254 W. Broadway 

South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVICIUS 

Laidotuvių Direktorius 
TeLSOoth Boston 8-2590

kun.
spalio 4 d. šventė vardines. Ta 
proga parapinės mokyklos 
mokiniai, seselių vadovaujami, 
dalyvavo 9 vai. ryto šv. Mišio
se, kurias laiĮ^ pats varduvi
ninkas. Po pąpialdų visi mo
kiniai susirinko į parapijos sa
lę ir čia išlaidė gražią progra
mą klebonui pagerbti. Vaiku
čiai kleboną apdovanojo maldų 
ir gyvų rož^l buketais. Atsi
dėkodamas .klebonas pasakė 
gražią kalbą Ir tą dieną visus 
atleido nuo pamokų.

Kotetek aplankęs TtaMjfc/šrei- dėjo naujus tatonetiąftr 
eariją. Vokietiją, Prancūziją. . paatotfinra kefias repeti^jas 
Bristi* Olandiją. Ispaniją, choras vėl padidėjo ketiais 
PbrtugaBją ir Siaurės Afriką, naujais nariais, 
spaflo 4 d. hižo atgal į ffesr 
Tarką. Važinėjo JAV šalpos ir. 
Care reikalais, bet, kiek sąly
gos leido domėjosi ir lietuvių 
šalpa. Grįždamas Vokietijoje 
aplankė keletą stovyklų.

Spalio 5 d. Balfo Centro 
Valdyba surengė sutiktuvių 
pietus, kurių metu kan. J. 
Končius supažindino su Balfo 
šalpa Vokietijoje ir kituose 
kraštuose. (Apie tai kitam nr.)

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EASTBROADWAY
South Boston, Mass.

D. A. ZaletakM,,F. E. ZrtetakM 
Oratoriai ir Balsamuotojai I 

Patarnavimas diena ir naktį I 
Koplyčia Šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO S-OS1S

SOnfite Berto* S-2SM " I

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

naujai steigiama kuopa sa
vy veikią pradės šv. Mišiomis, 
kvrios bus aflaikytos kleb. kun. 
J. Gurinsko apašo 10 d. 11 

vai Aušros Vartų per. bažny
čioje ’ (32 Domkdek Aye., 
Manhattane). Po pamaldų tos 
parapijos salėje įvyks kuopos 
ctffigiamarfg Jam
pirmininkaus ir žodį tars M 
Galdikienė. Bus aptariami 
svarbūs darbai kultūros ir 
švietimo srityje, bus renkama 
vaidyba, diskusijos ir Lt Po 
susirinkimo bus meninė dalis, 
kuroje dalyvaus rašytoja Ne
lė Mazalaitė, pianistė Aldona 
Kepalaitė ir Kt. ’ >• .

Visos liet katalikės moterys 
ir mergaitės maloniai kviečia
mos kuo gausiau dalyvauti.

Skautą Knksmavakaris
įvyks ne spalio 16, kaip bu

vo anksčiau skelbta, bet spalio 
23 d., šeštadienį 5 vai. Angelų 
Karalienės par. salėje. Tikima
si, kad suvažiuos visi buvę 
“Rambyno” stovyklautojai iš 
Hartfordo, Elizabetho, Bos
tono, Waterburio ir kit., Jau 
žadėjo dalyvauti ps. A. Bane
vičius iš Bostono, taip pat vyr. 
sktn. A. Saulaitis, ps. V. Pilei- 
ka iš Hartfordo. Kviečiami at
silankyti visi skautų bičiuliai, 
ypatingai skautų tėveliai, nes

V. Krėvės miaėjbnas
buvo surengtas spalių 2 d. 

tautininkų ramovėje. Paskaitą 
apie V. Krėvę ir jo kūrybą 
skaitė Dr. A. Maciūnas. Dra
mos sambūrio nariai suvaidi
no ištrauką iš V. Krėvės dra
mos “Žaitas”, o K. Baranaus
kas padeklamavo “Dainą apie 
arą”. Minėjimas baigtas arba
tėle. Jos metu sudaryta komi
sija parinkti V. Krėvės fon
dui aukų. Komisiją sudaro F. 
Kirša, J. Andrius, J. Jakubai- 
tis ir Mickevičius.

Šiemet Rašytojų Klubui, ku
ris V .Krėvės minėjimu pradė
jo naujus metus, pirmininkau
ja A Gustaitis.

Prisimins kun. St.‘ Kneižį
LDS seimo metu, spalių 23 

d., So. Bostono High School 
salėje, bus suvaidintas dramos 
vaizdelis “Motinos vargai”, pa
rašytas kun. St. Kneižio, kuris 
buvo uolus LDS veikėjas. Vai
dins Wąterburio šv. Jurgio 
par. choristai, vadovaujami 
muz. A. Aleksio.

Nauja modemlžka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas £e- 
mlauslomia kainomis. Kainos tos 
. pafioa ir j kitus miestus. 
Betafe Saukit f: TH. TB «-«4M

PIGIAI VASAROS PROGA
NAUJAS TYLIOS LIEPSNOS AUTOMATIŠKAS 

OIL BURNERIS
Nieko Nerėk Įmokėti! Pilnai Įtaisytas
Išsimokėt Per 3 Metus!
Pilnai Garantuotas!

BAYVIEW HEATING CO.

LDS 1 kuopos ir konc^to 
koaMjB* susirfadKhnas

Spalių 10 d., tuojau užsibai
gus misijom, 4 vai. p.p. salėje 
po bažnyfla bus svarbus LDS 
1 kuopos ir Lietuvių radijo 
valandos ruošiamo koncerto 
susirinkimas. Turime paštar- 
ti, ka^> pk$msiine atvykstant 
čius iš Wat£Hburio dainininkus 
ir vaidintojus «r muz. A. Alek-. 
siu. Prašesni visi gausiai atsi
lankyti.

Koncertas Bostono vyskupui pagerbti

Bostono arkivyskupijoje gy- garbę LetuvUms, "fr ypatingai 
venantieji lietuviai spalio 3 d. Dievti" v&fcdMdienrų giedoji- 
John Hancoek salėje, Bostone, mu bažnyčioje. Ekscekncija iš- 
surengė lietuvių koncertą arki- įeiškė viltį, kad tas choras ir 
vyskupui Richard J. Cushing toliau gražiai garbins Dievą ir 
pagerbti jo 10 metų, vyskupą- savo dainavimu kalbės apie 
vimo sukakt es proga ir kartu 
jo labdaros fondui paremti.

Koncerto programoje piani
stas ir kompozitorius Vytautas vyskupas Richard J. Cushing. 
Bacevičius iš Nęw Yorko gę- 
niališkai išpildė eilę Gruodž$ 
Bacevičiaus, Franck, Chopin ir 
Teherepnine kūrinių. Vilniaus 
operos solistas Stasys Liepas, 
akomponuojant komp. Jeroni
mui Kačinskui, padainavo Ka
činsko Tėviškės medžiai, Ja- 
kubėno Laisvųjų daina ir dvi 
arijas iš operų Pagliacci ir 
Hamlet. Publika solistu buvo 
labai patenkinta ir plojimų 
nuraminimui solistas dar turė
jo padainuoti ariją iš operos 
Figaro vestuvės.

Programoje dalyvavo taip 
pat ir šv. Petro parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. Je
ronimo Kačinsko, šis puikusis 
choras, susidedantis iš 39 as
menų, išpildė Gruodžio Tėve 
mūsų, Gaubo Exaltabo te Do
mine, Strolios Aušros Vartų 
Marijai, Sasnausko Kur bėga 
Šešupė, Žilevičiaus Oi kad iš
auštų, Banaičio Pučia vėjas ir 
Gruodžio Šiltas gražus rudenė-

. Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNKBAL BOMC

Tragiškai žuvo
aviacijos kapitonas Jonas 

Jankus, bostonietis, 31 metų. 
Jis buvo pasižymėjsę Korėjos 
kare ir apdovanotas aukso 
žvaigžde, žuvo rugsėjo 29 d. 
Meksikos įlankoje lėktuvo ka
tastrofoje. Liko nuliudusi žmo
na, tėvas ir dvi seserys.

Stasys Santvaras, anksčiau 
dirbęs LE redakcijoje, gavo 
darbą Mass. Memorial ligoni
nes administracijoje.

Iz. Vasyfiūnas, V. Strolia ir 
J. Kiškis groja Bostono Civic 
orkestre, kuris koncertuoja 
Jordano salėje.

kurtos bus lietuvių paaukotos 
Viešpačiui už arkivyskupą. 
Kartu kun. J. Žuromskis arki
vyskupui perdavė lietuvių au
kas arkivyskupijos labdaros 
fondui. Savo kalboje arkivys
kupas padėkojo už maldas ir 
už aukas. Jis kalbėjo apie sun
kią Lietuvos padėtį, kada visi 
vyskupai ir daugybe kunigų 
išžudyta, bažnyčios išgriautos 
ir tūkstančių tūkstančiai žmo
nių išgabenta iš savojo- krašto 
baisioms kančiomis Sibiro tai
gose. Arkivyskupas guodė vi
sus Dievo gailestingumu ir nu
pasakojo vieną įvykį iš seno
vės kankinių istorijos. Jis ra
gino visus lietuvius būti tomis 
žvaigždėmis, kurios visame pa
saulyje gyvu tikėjimu ir vi
siems kalbėtų apie tos Mari
jos žemės, Lietuvos, grožį ir 
didžią milę Dievui ir Marijai.

Žmonių buvo labai gausu, 
kaip retai kada. Buvo atsto
vaujamos kone visos aplinki
nės lietuvių kolonijos; matėsi 
ir žymiai iš toliau atkeliavu
sių. Taip pat atspausdintoje 
programoje koncerto rėmėjų 
skaičius gausu ir įvairus. Jų 
tarpe yra ir Massachusetts gu
bernatoriaus Christian Herter 
ir jo pavaduotojo Summer G.b 
White pavardės.

AKADEMIJA-KONCERTAS 
įvyks 1954 spalio 17, 4 vaL p.p. Yebster Hali, New Yorke

Koncerto programą išpildys: Smuikininkas izidorius Vasyliunas 
Solistes: Prudencija Binkiene ir Stase Daugeliene 
SoMbim AL. MB0UN8KAS '

Namų savininkę dėmesiui
New Yorko lietuvių namų 

sav5 ninku, Brooklyn and 
Queens Home Ovners, Ine. ba
rių susirinkimas įvyks penkta
dienį, spalių (Oct.) 15 d. 8 
vaL vak., Highland Park YM 
CA svetainėje, 570 Jamaica 
Avė., kampas Shepherd Avė., 
Brooklyn, N. Y.

, Visi lietuviai namų savin:n- 
kai yra kviečiami atsilankyti į 
susirinkimą, kuriame bus įdo
mių ir namų savininkams nau
dingų pranešimų. J. P. M.

VAITKUS 
FCNEBAL HOME 

197 Web8ter Avenoc 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WATTKUS 
, Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY • PUBLIC

■ Angelų KąraBmėo
f-. parapijos Gyv. Rožančiaus 

Draugija praeitą sekmadiaiį 
-minėjo 25 metų sukaktį. 8 vaL 
buvo mišios, o 5 v.v. iškilmin- 

vakarienė. Dalyvavo apie
&lįl0O-inonių. Buvo dat« sva- 

; kinimų.

F: gv. Pranciškaus dieną para-
I»jos tretininkai dalyvavo šv. 

J Mišiose. Taip pat mišios buvo 
i aukojamos R. Pankevičienės 
' intencija, kuri šias metais mi- 

- ni 50 metų tretininkystės su- 
. kaktį.

Parapijos choras lapkričio 
» 21 d. rengia vakarą šv. Stanis

lovo par .salėje. Bus vaidina
ma linksma komedija “Piršly
bos”. Režisuoja Vitalis Žukau
skas.

Dr. Otonas Vaitkevičius, ei
nąs interno pareigas Detroito 
ligoninėje, pilietybės reikalais 
lankėsi Bostone, kur gyvena jo 
tėvai.

Pabaltijo Moterų klubo stei
giamasis susirinkimas šaukia
mas spalių 9 d., šeštadienį, inž. 
Galinio bute.

A. Kuprevičius spalių 10 d. 
3 vai. p.p. Thomas parito mo
kyklos salėje duos piano kon
certą. /

Kun. J. Vaitekūnas, B. Ja
kutis, kaip N. Anglijos apskri
čio atstovai, išvyko į Katalikų 
Federacijos kongresą Clevelan-

TeLEV. 8-9794

M. aidi AUTO COLLISIOM WORKS
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 

ČOLLISI0N IR AUTO TAISYMO D-VE


