
įspėja:

• Maskva paskelbė, kad ji 
savo kariuomenę atitrauks iš 
Kinijos uosto Port Arthuro iki 
1955 gegužės 31. Anglai spėlio- 
ja, kad tai ženklas, jog Kinija' 
gausianti daugiau nepriklauso* 
ir.ybėSj 1 ?-

• Dulles, valstybės sekreto
rius, šioje tarnyboje jau pada
rė 168,000 mylių: jis yra ke
lionėse daugiau nei bet kuris 
kitas jo pirmatakas.

ANDRE BARANES, komunistu taikraK&o redaktorius («1.) Paryžiu
je, slaptus dokujiietiM gaudavęs ii J. Mons, mugamo departamento 
sekretoriaus, ir perduedaves rusams.

Iš slapčiausios krašto gyni
mo įstaigos paslaptys ėjo į 
komunistų rankas, o tas, 
kuris iškėlė aferą, buvo su
imtas.

Trieste komisija dabar išly
gina sienas tarp Italijos ir Ju
goslavijos. Atsitiko taip, kad 
komisija vieno ūkininko trobą 
padalino pusiau- virtuvė teko 
Italijai, o kita dalis trobos su 
lovom ir daržas Jugoslavijai. 
Nors su pjūklu trobos neper
pjovė, bet teptuku geltonais 
dažais perbraukė per sieną ir 
stogą tą dviejų valstybių sie
ną. Veltui .savininkas prašė jo 
namą palikti Italijoje,’Jugosla
vijos nariai nenusileido.

Kitas ūkininkas turėjo dau
giau laimės. Kai jam paaiški
no, kad jo laukas teks Jtigo-

• šiltas oras; mano metere- 
ologijos stotis, pasilaikys dar 
kelias dienas.

Šoko iki “iššoko”
Paryžiuje iš Lenkijos gast

roliuojančių šokikių trupės “iš
šoko” ir paprašė akylio K. Buj-

• B valdžios įstaigų dėl 
subversyvinio darbo esą atleią*^ 
ta 1743 tarnautojai. Kovo 
mėn. tokių buvo tik 1314.

Wilsonas, bedarbiai, šnnes ir

Skandalo eiga tokia :
' 1 veiksmas: Gegužės 26 Ta
ryboje prezidento rūmuose bu
vo slaptas gen. Ely pranešimas 
apie Indokinijos padėtį. Daly
vavo tik prežidentas. keturi 
ministeriai, aukštieji karo va
dai. Bet po 24 valandų Mendes- 
Frarice organas L’Express jau 
paskelbė Ely pranešimą. Min. 
pirm. Lanfel įsakė skandalą iš*

• Amerikos ir Ispanijos lai
vynai turėsią bendrus manev
rus. -•-*

• Prancūzijos darbininko 
atlygiirmo minimom pakeltas 
valandai maždaug dviem cen= 
tais ir dabar bus 121,5 fran
kai, arba 34,5 cn.

slavijai, jis susigriebė savo tur
telį, nusigriovė, kas galima bu
vo nugriauti, ir su šeima mo
vė į Italijos pusę. Paskui ko
misija išsiaiškino, kad ji 40 
metrų suklydusi ir kad to ūki
ninko namai ir laukas tenka 
Italijai. Kad ir buvo apsigrio- 
vęs, bet d'iūgavo žmogelis, ga
lėdamas grįžti.

ĮTARIMU
Vokietijos spauda 

nors Prancūzija priėmė Londo
no sutartį, bet džiaugtis dar 
per anksti. Prancūzija nepasi
tiki Vokietijos kariuomene, ir 
būsią iekotna kuo daugiausia 
kontrolės jai.

PAILGINO KOLCHOZUOSE 
DARBADIENIUS

Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto žemės ū- 
kio skyriausMredejas J. Juoza
pavičius paskelbė potvarkį, 
kad Lietuvos kolchozuose nuo

rūgp. 1 d. ligi spalių 14 d. pa
ilginamas darbo laikas. Kol- 
chozininkam darbo diena nu
statyta nuo 6 vai. ryto ligi 8 
vai. vakaro su 1 vai. pertrau
ka pietums. Mašinų-traktorių 
stotims įvesta trečia pamaina 
nakties metu. Tasai antnormi- 
nis darbas neapmokamas. Po
tvarkis paskelbtas,1 pasire
miant komunistų partijos cen
tro komiteto nutarimu, kad 
šių metų derlius turi būti sku
biai nuimtas ir iškultas, o grū
dai pristatyti į valdžios san
dėlius. Akcijai paskubinti su
daromos taip pat komjaunuo
lių ir moksleivių brigados.

• Egipte iškelta byla 12 as
menų, kurie kaltinami kaip Iz
raelio šnipai ir sabotažinnkai, 
nors jų vadas, Izraelio kari
ninkas, pabėgo.

CH. E. VVDLSON, Gynybos departamento sekretorius (d.), laukia 
savo eilės kalbėti Detroito žmonėm. Sekretorius neramus, nes prieš 
kiek laiko jis pašaipiai atsiliepė apie nedarbą tame mieste.

Piuncūrijos parlamentas gi a u kalbama apie kontrolę, o 
spalio 12 Londono susitarimą, ne aP*e bendradarbiavimą, 
kuriuo leidžiama Vokietijai 
ginkluotis, patvirtino. Už 350, 
prieš 113 (daugiausia komu
nistai, 159 susilaikė. Tarp su
silaikiusių buvo 86 MRP atsto
vai.

Kitokis nusistatymas buvo 
MRP, kuri anksčiau rėmė eu
ropinio saugumo bendruomenę. 
Jei socialistai su radikalais 
suko į Maskvą, tai MRP kreipė 
akis į vieningą Europą. R. 
Schuman ir Teitgsnas nurodė, 
kad Londono sutartyje dau-

• Lytingiausia vieta pasau
ly pasirodė šiemet esanti Indi
joje prie Assamo. Nuo sausio 1 
iki dabar jau iškrito lytaus 
684 coliai. Vidutiniškai per 
metus ten prilyja iki 400 colių. 
Amerikoje 50 colių jau rete
nybė.

tvirtinti arba prisiimti politinę 
izoliaciją”. Tvirtindami, rašo 
vienas šveicarų laikraštis, 
prancūzai galės toliau žaisti su 
Maskva. Galės e’ti derybos dėl 
tos sutarties vykdymo.

VOKIEČIAI KARIUOME
NES NORI

Vokietijoje savanoriai ėmė 
gausiai rašytis į busimąją Vo
kietijos kariuomenę. Prieš 
Londono susitarimą kasdien 
būdavo 50-80 savanorių, Lon
dono sutartį priėmus kasdien 
350-750.

ne apie
Kontrolė esti ten, kur yra ne
pasitikėjimas. O tai nieko ne
stato, tik sukliudo.

Kai kurie kalbėtojai pasisa
kė esą prieš Vokietijos apgink
lavimą, tačiau balsuosią už 
sutartį, nes “mum lieka arba

DABAR EELfiJE, SAARO 
KLAUSIMAS

Prancūzijos min. pirm. Men- 
des-France veda derybas su 
Saaro krašto vyriausybės pir
mininku Hoffmanu, nes spalių 
20 dėl Saaro kalbėsis su Vo
kietijos kancleriu Adenaūeriu. 
O netrukus bus pasirašomi su
sitarimai, tarp jų norima baig
ti ginčą su Vokietija ir dėl Sa
aro klausimo.

Taip pat Mendes - France 
siūlymą darbo žmogui virsti matėsi su de GauDe. Nori su- 
"agonu”, kuris turi klajoti stiprinti savo poziciją viduje.

Apsaugos sekretorius Wil- 
son, žinia, liežuvio neprikanda. 
Jo paskutinė kalba spaudai su
kėlė visoje Amerikoje triukš
mą. Detroite, kalbėdamas apie 
bedarbius, piktinosi, kad be
darbis negali pavažiuoti 100 
mylių kitur, kur yra darbo, ir 
pridėjo: kad jam labiau patin
ka medžiokliniai šunes už na
minius šunis. Medžiokliniai šu
nes visur sau maisto iešką, o 
naminiai atsitūptą ant pastur
galio ir kaukią... CIO prezi
dentas Walter Reuther. Wilso- 
no priešininkas, ir eilė kitų pa
siuntė prezidentui telegramas, 
reikalaudami, kad Wilsonas at
šauktų savo įžeidžiamus be
darbiui žodžius arba pasi
trauktų. Protestai per darbi
ninkų organizacijas nubąnga- 
vo prieš bedarbių palyginimą 
su šunim. Protestai ir prieš

• Amerikos gyventoją skais
čius rugsėjo 1 buvo 162,947,- 
000.

ATRMRR LAISVĄ

Kolchozininkai savo sklype
liuose užsiaugintas gėrybes 
galėdavo laisvai pardavinėti 
turguose, kai jų pyliavos at
liktos. šią vasarą paskelbtas 
naujas potvarkis, kuris tai 
draudžia. Nuo šiol kolchozinin
kai turi tuos savo gaminius 
sugabenti į “komisinės preky
bos maisto sandėlius”, ten 
juos palikti ir laukti 7-30 die
nų, iki sandėlis juos parduos 
ir kolchozinihkui atiduos pini
gus. Bet dabar mažiau tų pi
nigų, nes sandėlis moka žy
miai pigiau; nes atskaito už 
produktų dalį,: kuri belaukiant 
pardavimo sandėliuose sugen
da; be to, atskaitoma už san
dėlio tarpininkavimą bei trans
porto išlaidas. Tuo būdu kol- 
chozininkas apiplėšiamas, o 
patys maisto gaminiai daugu
mas atimami iš Jkrašto ir ve
žami į Leningradą ar Maskvą 
ar kt.

Socialistai ir radikalai pasi
sakė už tvirtinimą, bet sykiu 
pridėjo reikalavimą susiprasti 
su Sovietais ir sveikinamą mi- 
nisteriui pirmininkui, kad jis 
pasižadėjo imtis iniciatyvos 
nusiginklavimo konferencijai.

Socialistai Mendes - France 
vyriausybėej lig šiol nedalyva
vo, bet už jį balsavo visada. 
Dabar keliamas klausmas, 
kad jie įeitų į vyriausybę ir 
formaliai.

GEN. I*. CR|7EWEIX nuimtnmM 
paskirti atkuriamos vokiečių ka
riuomenės ’vadu.

Akis labiausiai traukė7 du 
klapsimai Prancūzijoje: ką 
parlamentas pasakys dėl Lon
dono sutarties ir kas paaiškės 
šnipinėjimo aferoje. Dėl Lon
dono parlamentas pasisakė 
jau teigiamai, o šnipinėjimo 
byla tebeeina kaip skandalas, 
kuris prilygsta Vokietijos Joh- 
no pabėgimui.

To skandalo tokie veikėjai:
* Jean Didės — Paryžiaus 

saugumo policijos inspekto
rius, kurio žinioje buvo komu
nistų reikalai; antikomunistas, 
degaullistas.

* Roger Wybot — “teritori
nio saugumo direkcijos” (pa
nagu į FBI) viršininkas; nors 
abudu saugumai yra vidaus 
reikalų min. žinioje, bet ty
lom tarp savęs konkuruoja.

* Francois Mitterand —vid. 
reikalų ministeris, jų viršinin
kas.

* Renė Turpin ir Roger La- 
brusse — aukšti sekretoriato 
pareigūnai krašto gynybos ta
ryboje.

* Andrė Baranes — proko
munistinio laikraščio “Libera
tion” bendradarb s, agentas.

Vaisių ir daržovių kiekiai, 
kuriuos reikia atiduoti val
džiai, rugpiūčio mėn. buvo pa
skelbti labai dideli — 20-50% 
viso derliaus. Kurie kolchozai 
nepajėgia jiem sk rtos normos 
pristatyti, trūkstamas kiekis 
turi būti paimtas iš atskirų 
kolchozininkų daržovių ir vai
sių, kuriuos jie buvo užsiaugi
nę jiem paliktuose naudotis 
sklypeliuose. Už tai jiem už
mokama, bet 50% pigiau nei 
rinkoje. Į

Taip surinktos daržovės ir 
vaisiai eina į Rusiją. Iš Šiau
lių ir Vilniaus geležinkelio sto
čių per antrą rugpiūčio pusę 
buvo išvežta 16,000 tonų į 
Vorkutos, Uralo ir Barnaulo 
sritis.

PATARIA CIGAREČIŲ 
NERŪKYTI

Kovai su vėžio figa draugija 
spalių 11 nutarė viešai patar
ti susilaikyti nuo cigarečių rū
kymo. Esą užtenkama davinių, 
kurie rodo artimą ryšį tarp 
vėžio figos ir cigarečių. Ypatin
gai įspėja jaunimą, kad nerizi
kuotų.

tirti. Darbo ėmėsi Didės.
Tuo tarpu atėjo į valdžią 

Mendes - France. Didės virši
ninkas buvo atleistas, o pats 
Didės nukeltas į kitą darbą. 
Byla atiduota prancūziškajam 
FBI viršininkui Wybot.

2 veiksmas. Didės nenustojo 
bylos sekęs privačiai. Jis gavo 
22 puslapių pranešimą, kad 
kom. bosas Duclos savo partie
čiam pasakojęs apie naują Ta
rybos posėdį, kuriame Mendes- 
France buvo dėstęs savo būsi
mą strategiją Ženevoje.

Vienintelis, kuriama vyriau
sybėje Didės galėjo savo pas
laptį patikėti, buvo Fouchet, 
ministeris Afrikos reiekalam, 
degaullistas kaip ir Didės. Di
dės pasisakė jam pranešimą 
gavęs iš savo slapto bendra
darbio kom. partijoje Baranes. 
Fouchet įspėjo Mendes- 
France, kuris buvo tuo metu 
Ženevoje. Tas paskambino vi
daus reikalų ministeriui Mitte- agentai’ nore kai juos taip ra- 
rand. Ir ministeris įsakė sekti <flna, piktinasi. Neišaiškėjo, ar 
Didės telefoninius parikalbėji- Barams buvo dvigubas agen- 
mus- tas — ir komunistų ir poSck

3 rriksauM. Rugsėjo 10 buvo- jos ,ar jis tik ėmė it potictjoą 
vėl Tarybos posėdis. Jau kitą pinigui (esą trto ketvirtaria- 
dieną Didės turėjo smulkh«Mų liūs jų turėjęs atiduoti pariš
to posėdžio eigos aprašymą B JriK • potid^af pranešMjes 
Baranes. Vidaus reikalų minis- tft fotas, kurias jMn teduu 
teris įsakė Didės šutanti. For- partija. \

ten, kur atsiras darbo, nu
traukdamas net savo vaikų 
mokslą.1 Ypatingai stipriai pa
sigavo nevykusius Wilsono žo
džius demokratai, norėdami 
parodyti, kad respublikonam 
darbininkai esą šunes... Turė
jo net prez. Eisenhoweris aiš
kinti, kad Wilsonas esąs jaut
rus žmogaus nelaimei.

PABAUDAI PARDUOS 
KARVES

Ryšium su Sovietų šiais 
metais didele skuba kuo grei
čiausiai Lietuvoje ne tik nuim
ti derlių, bet ir nurinkti grū
dus į sandėlius, už neatlikimą 
laiku šio uždavinio nustatytos 
didelės piniginės baudos —nuo 
100 ligi 500 rublių kiekvienam 
kolchozininkui. Rajonų vykdo
mieji komitetai kolchozininkus

ANGLIJOJE STREIKAI 
AUGA

Londone sustreikavo autobu
sų tarnautojai. Jie atsisako 
dirbti antvalandžius. Neapsi- 
.moka. Mokesčiai tokie dideli, 
kad už tuos antvalandžius 
jiem nekas lieka, kai atskai
to mokesčius. Sustojo 1100 au
tobusų. Tebestreikuoja ir uos
to darbininkai, reikalaudami 
pakelti atlyginimą. Prisidėjo 
Glasgowo ir kitų uostų darbi- 
'Finkai. Vien Londono stovi ne
aptarnaujami 125 laivai.

• Amerikos Legijono moterų 
skyrius, kovodamas su netiku- 
siom jaunimo knygom, nori 
siūlyti jaunimui iškeisti jo tu
rimas blogas knygas į geras, 
kurias parūpins legijonas.

• Quemoy salos artilerija 
vėl aps^šaudo su komunistų 
pakraščių artilerija.

maliai — už slaptų valstybės ,;į 
dokumentų turėjmą; iš tikrų
jų — žinojo, kad Didės yra 
Mendes - France priešas. Wy- < 
bot tardytas ir po 24 valandų . 
paleistas, o taip pat iš darbo 
atleistas, Didės paskelbė, kad 
pats Wybot esąsįrašytas komu- ? 
nistų partijos sąrašuose kaip J 
jų simpatikas. Wybot užsigynė ; 
ir iškėlė Didės civilinį ieškinį 
14,000 dol. • ’ ' -

4 veiksmas. Po nakties tar- ' • 
dymo Wybot pasisekė gauti 
pripažinimą iš Turpin ir La- 
brusse, kad jie slaptus doku- / 
mentus perdavęs Baranes *ide- 
jiniais sumetimais”, nes Jte : 
esą progresistų unijos nariai— j 
artinu socialistam, neutrafis- 
tam, pacifistam, kurie pieštai- 
gi Indokinijos karui. Baranes .. 
mėgino bėgti į Šveicariją, bet 
buvo suimtas.

Pabaigos befamkisat
Tardomi dabar agentai, nti- ji 

nisteriai, komunistai vadai B- : | 
aiškėjo, kad komunistai tikrai 'į-J 
yra krašto išdavikai, nors 
Duclos protestavo ir šaukė, 
kad Prancūziją užplūdęs ‘“ma- 
cartizmas". Išaiškėjo, kad 

tie viri “progresistai”, “neutra- | 
Mstai” yra iš tikrųjų Maskvos

įspėja, kad jri nubaustieji ne
turės pinigų baudoms sumokė
ti, bus parduotos valdinėm 
kainom jų karvės. Valdinės 
kainos yra apie ,60% žemes
nės, kaip rinkos. Kadangi šiais 
metais kolchozihinkai ' turėjo 
išleisti savo pinigus valstybinei 
paskolai, todėl šių bausmių 
grėsmė jiems kelia ypač dide
lio nerimo. j

T> IR ŽMONES 
TEBEVEŽA

Rugpiūčio mėn. iš Lietuvos 
išvežta 320 kombainininkų ir 
traktorininkų į Kazachstaną, 
Altajų ir Stavropolį. Iš kiek
vienos'mašinų - traktorių sto
ties turėjo būti atrinkta tam 
reikalui po 2-4 asmenis. Ofi
cialiai skelbiama, kad jie veža
mi padėti ten naujuose kolcho
zuose nuvalyti derlių. Ar jie 
bus grąžinami — neskelbia
ma.



FUNERAL DIRECTORS

AIŠKU—PINIGO NEKEIK ŠVAISTYT IR JUO GRASYT

TAUTOS FONDO VALDYBOS RASTAS

tikti. PMtayfca tad bWmt- 
jąi Dovydaičio MogtatŲsI 
duoti tiek tiek tikros me- 
džiagos apie £>, nes sa juo 
kartu pradžios mokyklą 
laukta.

niams uždaviniams atlikti, ant
rais dar ir “America” vadina
mas, padirbtas inž. gen. A. N. 
Tupotevo, skirtas JAV .pulti. 
Bombonešis per valandą 
skrenda apie 500 mylių ir ga
li nuskristi be sustojimo apie 
8000 mylių. Dabartinė oro jė
gų persvara tenka Rus jai. Ne 
be reikalo Amerikos oro laivy
no viršininkas išsitarė, kad jei 
Vakarai'lėktuvų gamybos ne- 
padiidns, karo atveju gali būti 
karšta, nes “ateityje karinė ru
sų gamyba tiek padidės, kad 
Vakarams nuo jos gintis bus 
nelengva.

nau- 
nėra

Klatsjhite
, •‘UElVl’OSMSĮMINįAĮU-

BROOKLYN ii. N. ..
J. VALAKAS 
Praneihnų Dtr.

“eksperto” akimis mažlletuviai 
es^ perkami. Tokis įvertini
mas paaiškina, kodėl kai ku
rios grupės taip norėjo turėti 
mažlietuvius Vlike — kad ga
lima juos būtų panaudoti bal
suojant ka:p perkamą balsą: 
balsuosi su mumis gausi pini
gą, balsuosi prieš mus — pini
gą atimsim. Kaip taip galvo
jama ir dabar, rodo ūkininkų 
partijos ats^OKO J. Norkaico 
pareiškimas Vliko ’ posėdyje 
rugsėjo 23. Jis pasiūlė kaip 
tik nubraukti mažli: tuviam 
paramą. Bet įdomiausias buvo 
jo motyvas: esą tas jo siūly
mas “padarytas kaip protestas

Tautininkų spauda, rašius 
apie Lozoraitį ir Bonną ir kal
tinus Vliką, kam jis pradėjo 
santykius su Vokietijos vy
riausybe, dabar perėjo prie ki
tos temos — prie pinigų.

“Dovydas — žydų karalius” -
Mokytojas atvažiuodavo į 

mokyklą pasivėlindamas —10 
vaL, ar dar vėliau. Mokyklą 
tvarkydavo tremą, skyriaus 
mokiniai. Jie tikrindavo pirmą 
ir antrą skyrių, ar išmoko pa
mokas, ar gali rusiškai para
šytus daiktus perskaityti ir iš
versti į lietuvių kalbą. Jie 
skirdavo ir kitai dienai pamo
kas. Kartais ir gabesnius ant
rojo skyriaus mokinius paskir
davo mokyti pirmojo skyriaus.

Pamėgnk jų neklausyti. At
vykęs mokytojas ir išklausinė
jęs, kurie vaikai nemokėjo pa
mokų, kurie neklausė, nus kal- 
tėlius tuojau klupdydavo pas 
pečių.

Pranas Dovydaitis griežtai 
reikalaudavo iš mokinių, bet 
ir gerai jiem paaiškindavo. Ki
ti mokiniai - mokytojai buvo 
švelnesni už jf mokydami 
draugus. Dėl to kai kurie savo 
nepasitenkinimą išl edavo Do
vydaičiui bent tiek, kad už a-r 
kių jį vadindavo “Dovydu”, 
“Dovydu - žydų karalium”;

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

RE 7-2560 .
įsteigta 1927

Patarnautoja Mrs. Forman 
yra lietuve

lą atsakinga* tiktai Vilkui. Visi 
Tautos Fondo patvarkymai 
raštu bus atliekami dviejų pa
rašais iš trijų valdybos narių.

Pradėdama eiti savo parei
gas, Tautos i Fondo valdyba šio
je vietoje dar norėtų paliesti 
Tautos Fondo apyskaitos vie
šumo klausimą; Nors šį klau
simą visu aštrumu kelia daž
niausiai tie, kurie nieko Tau
tos Fondui neaukoja, TF val
dyba iš principo sutinka, kad 
visuomenė, ypač aukotojai, 
kiek galint daugiau žinotų apie 
Tautos Fondo lėšų sunaudoji
mą. Iš kitos pusės tačiau ne
galima pamiršti tų sąlygų, ku
riose šiandien dirbama. Todėl 
Tautos Fondo valdyba yra nu
sistačiusi ieškoti būdų, kaip y- 
ra Tautos Fondui suplaukusios 
jų aukos naudojamos, neprasi
lenkiant su konfidencialumo 
reikalavimais. Ryšium su tuo 
tenka atkreipti malonų Jūsų 
dėmesį, kad šia kryptimi pir
mas žygis jau yra padarytas 
gana plačiai Eltos biuleteny pa-’ 
skelbiant Vykdomosios Tary
bos atskirų tarnybų atliktų ir 
projektuojamų darbų apžval
gas. ’ . . ;

Visos Tautos Fondo opera
cijos yra Vliko Kontrolės Ko
misijos prižiūrimos. Kontrolės 
Komisija, kuri savo sudėtimi 
apima įvairias politines kryp
tis ,du kartu per metus daro 
nuodugnias revizijas ir VMko

Kiekviena Šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ks 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽILI — Lithuanian Radio H»ur. 50 Cot- 
tage SU, Norwood, Mas*. Skyriai: Lithuanian Fu raitu re Co. — A. ir 
O Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. .Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
>ridge, Mass. Telefonai: NOnvood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINE RADUO PROGRAMA
WBMS, 1090 kUocydes Boston 15, Mass.

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

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

atvažiuodavo arkliais. Bet ūkis 
ir mokykla dar ne viskas. Jis 
turėjo žertai matuoti įrankius 
ir pagelbėdavo žmonėm žemę 
perkant, parduodant, dalinan
tis. Taip papildydavo mokyto
jo algą, o mokyklos darbą pa
vesdavo vyresniem mokiniam 
— tegul praktikuojasi nenau
dėliai.

Klumpes ir batai
Po Visų Šventų atėjęs į mo

kyklą net nustebau: mokykla 
buvo pilna, suolai beveik visi 
užimti. O paskutiniame tre
čiajam skyriui skirtame suole 
laisvai ir išdidžiai sėdėjo trys 
mokiniai — Pranas Dovydai
tis, Antanas Paltanavičius 

, (mokytojui n e gimine) Jonas 
Puodžiukynas. Iš karto paste
bėjau. kad Pranas Dovydaitis 
tarp jų pirmavo. Kalbėjo aiš
kiai ir griežtai, kartais įmai
šydavo ironijos. Jo draugai 
jam neprieštaravo. Jie visi trys 
buvo apsirengę kaimietiškai, 
bet švariai ir tvarkingai. Atei
davo į mokyklą su klumpėm, 
tik Antanas Paltanavičius 
dažniau pasirodydavo batuo
tas. šventadieniais beveik visi 
mokiniai avėdavo batais.

Tautas Fondo valdyba 1954. 
X. 8 išbrido visomsjsavo atsto
vybėms ir įgaliotiniams tokį 
aplinkraštį; kuriame sakoma:

Gerbiamieji! Vilkas savo 
1954 m. rugpjūčio 13 d. posė
dyje pakeitė kai kuriuos Tau
tos Fondo nuostatus ir išrinko 
naują Tautos Fondo valdybą, 
kuri šiaip pasiskirstė pareigo
mis: TF Valdybos pirmininkas 
— V. Gailius, TF Valdybos 
pirm, pavaduotojas — J. Jaks- 
Tyris, TF Valdybos sekreto
rius — A. Liutkus.

...Naujoji TF valdyba, š.m. 
rugsėjo 24 ir spalio 1 d.d. per
ėmusi iš buv. TF Valdytojo 
lėšų laikymą, įgyvendino seną 
Vliko ir Tautos Fondo buv. TF 
Valdytojo lėšų laikymą, įgy
vendino seną Vliko ir TF nu
sistatymą — atskirti ne tik 
■formaliai, bet ir efektyviai TF 
lėšas nuo Vykd. Tarybos veik
lai skirtų pinigų. Bet kokie 
TF pinigų pervedimai Vykd. 
Tarybai bus vykdomi ateityje 
tam tikrais laikotarpiais, 
griežtai prisilaikant Vliko pri
imtos ir patvirtintos sąmatos. 
Kitų operacijų (pvz. paskolos 
ar pan.) Tautos Fondo Valdy
ba nedarė ir nedarys.

Pravartu pažymėti, kad 
jos TF Valdybos sąstate 
nė vieno Vykd. Tarybos 
rio. šioji aplinkybė dar dau
giau sustiprina Tautos Fondo 
savarankiškumą, nes jis tam
pa lygiagrečia Vykdomajai pilnaties 
Tarybai institucija, tiesiogiai duomenis 
priklausančia iruž savo veik- veiklą.”

Lietuviy Radio Draugijos Programos 
3; F. (HNKUH. VNrektoriu*

TKčtadfeBisM PJL-WWRL 1600 kc.—5000 W. 
GYVUOJA PER 23 METUS

' Oro tsngomta tnuaUuojuni įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika. 
TeLEV. 4-9293 
ADJEZAVITAS

AMERIKOS LENKAI
spalių 11 šventė vadinamą 

“F*ųlaskio dieną”. Gen. Pulas- 
kis .kilęs iš senosios Lfetūvos- 
Lenkijos valstybės, žuvęs ko
vose dėl Amerikos laisvės.

Lietuvių Radijo Korporacija
862 E. BtuoSnny, Sa. Besta* tt, M***/ Tel SO 8-0489 

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociktų, perduo

dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir MagdutSs pasaka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKŲ, Battic Florists Gėlių ir Dovanų krautuve. 502 E. Btoaduay. 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviškos 
knygai Ir rankų darbo dovanos.

Kas eikvoja, ir kas šaukia 
apie eikvojimas

Laisvojoj Lietuvoje spalių 8 
Stp. Vykintas aiškina: “Nėra 
jokia naujiena, kad Vlikas jau 
seniai veda asmeninę ir parti
nę finansinę politiką. Kas turi 
pinigus, tas turi “vald3ą.r Ir 
toliau: “...svarbu, kad lietuvių 
emigrantų sunkiai uždirbtas ir 
Vilkui paaukotas pinigas neitų 
be reikalo į kelių bosų kiše
nes.”

Kai šitaip rašo bendrais žo
džiais, tai sudaro įspūdį, kad 
ten kažkas daro machinacijas 
su pinigais ir leidžia juos savo 
reikalam. Kas jie tokie, konk
rečiai betgi nenurodo. 0 vie
šai betgi yra žinoma, kad to
kios “valdžios” nenorėjo išleis
ti iš savo rankų nė kas kitas 
— kaip tik tautininkų atsto
vas T. Šidiškis, nenorėdamas 
perduoti naujai Tautos Fondo 
valdybai pinigų ir dokumentų 
Ir net banką įspėdamas spe
cialiai, kad be jo žinios pinigų 
neišduotų. Jeigu kas savo rei
kalam pinigus vartojo, tai ži
nomas tuo tarpu taip pat vėl 
tik vienas faktas — Vlikas iš
skaitė tam pačiam gid škiui 
800 DM, pripažindamas, kad 
juos išleidęs savo reikalam.

Visuomenei nuraminti gali
ma jau pastebėti, kad nuo to
kios “valdžios” anas tautin:n- 
kų atstovas atsisakė ir pinigus 
perdavė.

j šliurė fefežus
Rūdos stoties, už 10 kilo

Aplinkui buvo pui
kūs spygliuoti miškai, kurių 

t eglės ir pušys į padangę mu- 
■> Sės. Tarp jų dar už 2-3 kilo

metrų į šiaurę buvo Runkių 
f kaimas — Dovydaičio tėviškė, 

žemelė smėlėta, gyventojai 
; neturtingi. Juos gelbėjo dar- 
X. tiai miškuose. Dar caro laikais 
į pirkliai guldė ištekines pušis 
- ir egles ant šono, murdė į Vi- 
į' šakio upę, plukdė iki Šešupės; 
.iš ten Lietuvos medeliai plau- 

’V kė į Prūsus, ir iš Prūsų plau- 
kė pinigėliai į pirklių kišenius; 

į" skatikai biro ir Runkių kaimo 
gyventojam, to miško kirti- 

g-'- kam.
i Tie kurie gyveno į vakarus 

nuo miškų, vadinosi laukinin
kai. Anuos miško gyventojus 
jie vadino girinkais, o traukda
mi per dantį, dar pridėdavo ir 
“sakuotnugariai”. Ir Dovydai
tis savo draugų tąrpe pajuo
kiamai vadindavo save sakuot- 
nugariu.

žmonės ir “bajorai”
Runkių kaimas valdinės ad

ministracijos akyse priklausė 
'■ Ąžuolų - Būdos (pirmiau vadi

nosi Dembava Būda) vaisė. 
Marijampolės ap. Bažnytinės 
administracijos akyse — Viša
kio Rūdds parapijai. Svarbiau- 

.. - šia institucija, kur galėdavo 
—pasiganyti atvykusių žmonių 

akys ir varguose širdys, buvo 
bažnyčia, medinė, graži, erd-( 
vi, statydinta klebono kun. 
Juozo. Strimaičio, kuris pasira
šydavo Strimowicz, o žmonių 
buv vadinamas tiesiog štrimu. 
Kita institucija, įš kurios plito 
ir į Runkių kaimą mokslo 
švissa, buvo mokyklas iš zak
ristijono Margaičio išnuomo-

■ tuose namubse. Negalima ne- 
- minėti įstaigų, iš kurių plito į 

Runkius “‘civilizacija” ir kolo- 
nialinės prekės, —tai monopo
lis ir kelios krautuvės, žydelių 
laikomos. Jie turėjo būti lyg 
bajorai, nors pravardžiuojami 
“parka ir nsdaverka” tų 

, smukių ūkininkų, kurių buvo 
daigiausia ir pačiame bažnyt- 
kaimyje.

Buvo jis tarp kitko ir 
mokytojas

Višakio Rūdbs pradžios mo
kyklos mokytojas buvo Jur
gis Paltanavičia, baigęs Veive
rių mokytojų seminariją. 
Minkštas, švelnus- žmogus. Gal 
jis būtų buvęs ir geras mo
kytojas. Tik jam kliudė kiti 
tauresni reikalai — js turėjo 
savo didelį ūkį apie 60 margų 
Budos kaime Jankų vaisė., 8 

■ kilometrai nuo mokyklos. Gy
veno savo ūkyje ir j mokyklą

ęr$os aviacija 
ly*' s ■ 

_ .. _ _ jlk&i ^avos pianus ir
karto j&aa, bet Įtek viešai ? 4eMtaą. Be to, M1G-15 yra 
paske^bta. JAV .ariad- dar pagerintas ir.paskutiniai- 
ja i gni^Ifr dąfc Ėtoįkie&t laimėjimais,
pMąStita Ėišjos Kl&tuvų tori neaiškiu keliu partekus jis ru- 
7200. Prie to skaičiaus rėkia sams į rankas. Bombonešiai 
yidėti 3000 laivyno lėktuvų ir yra IL-28 ir TL’-G 75 Upo. 

Rimtasis yra pastatytas takti
nių lėktuvų, kurių paskirtis nė
ra ties egiai mestis į mūšį, o 
tik atlikti kitus uždavinius: ga
benti žmones, pristatyti gink
lus ir p- Karo atveju prie a- 
merikieč ų aviacijos galima 
priskaityti ir '4000 laisvųjų Eu
ropos kraštų karinius lėktu
vus.

Rusų lėktuvų skaičių dar 
sunkiau nustatyti- Londone 
Jenkins knygų leidykla išleido 
dviejų šioj srity nusimanan
čių vyrų — Cain ir Voaden— 
knygą “Military Aircraft of 
the US£R.” Knygos autoriai, 
pasinaudodami žvalgybos turi
mais daviniais, priskaito pir
mosios linijos rusų karinių 
lėktuvų ligi 20,000 ir antra tiek 
antraeilių ir įvairaus tipo pa
galbinių. Kovos lėktuvai išskir
styti šitokia tvarka: pačioj 
Rusijoj 8000, užimtuose pa
kraščiuose 7000 ir Tolimuose 
Rytuose 5000.

Karinių lėktuvų gamyboje 
rusai apsistojo prie 4 pagrin
dinių tipų ir tokiu būdu iš
vengia nereikalingo nevieno
dumo, kas lėtina gamybą. Pa
grindiniai Sovietų lėktuvų tipai 
yra naikintuvai LA-17 ir MIG
IS, abu yra sprausminiai, ga
minti Rusijoje, anglų Rolls-

prieš Mažosios-Lietuvos atsto
vo E. Simonaičio užimtą pozi
ciją, balsuojant š.m. rugpiūdo 
13 dienos posėdyje už Finansų 
Tarnybos ir Tautos Fondo val
dytojų etatų nubraukimą ir 
kaipo protestas dėl jo pritari
mo krikščioniško. - vaist. liau
dininkų bloko pasirinktiems 
veikimo metodams.”

Vadihas, nedavei man savo 
balso, tai atimu tau p’nigus 
(nors tie pinigai ir iš ne mano 
kišeniaus). Tokie tautininkų 
spaudos ir atstovų Vlike pa
reiškimai parodo, kaip ciniškai 
yra įvertinti tie patys mažlie- 
tuviai, kaip ciniškai norima 
prekiauti neprekiaujamais da
lykais. Tai pačių tų žmonių 
moralinė atestacija.

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa
Transliuoja ii stiprio* radijo stoties VVLOA, 1559 kylocycies 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI - nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
šioje radijo programoje skelbtis, kreipėtės adresu: 

KNIGHTS OF UTHUANIA WTOA 
RRADDOCK, PA.

Pirkliai prekiauja 
“maži ie tuviais”

Vienybė spalių 8 taip pat 
rašo ap e pinigus ir., mažlie
tuvius. Esą, “daugeliui yra į- 
demu, kodėl njažlietuviai Vlike 
eina išvien su krikščionimis 
demokratais, o ne su laicisti
nėmis grupėmis, kurios už jų 
atstovo priėmimą net keletą 
metų kovojo. Asmuo, kuriam 
Vliko vidaus reikalai ir grupių 
santykiai yra gana gerai žino
mi taip aiškina: — Mažlietu- 
viai, matote, yra praktiški 
žmonės, šiuo metu Vlikas Ma
žosios Lietuvps Tarybai duoda 
reguliarią finansinę paramą, 
keletą tūkstančių markių. Jei
gu mažUetuviai nerems krikš
čionių bloko, jie gali netekti 
paramos”.

Vadinas. to “Vienybės”

Dovydaitis pamokydavo <Mr 
ir tarnauti prie mišių — mim> 
strantūros. Tai būdavo daro
ma prieš atvykstant mokyto
jui A šku, su jo žinia. Buvo ir 
tikybos pamokos, bet kunigas 
neturėjo teisės ateiti į mokyk
lą. Tikybos turėjo mokyti pats 
mokytojas. Bet jis tai pavesda-. 
vo Dovydaičiui. • Nežinau, iš 
kur atsirado šv. Rašto Senojo 
Įstatymo istorija, spausdintą 
lietuviškom ' raidėm * (buvo 
spauda dar uždrausta) su gra
žiais paveiksliukais. Kalbėjo, 
kad jas pai*ūpinęs vikaras 
kun. Steponaitis. Bet lietuvių 
kalbos lotyniškom raidėm mo
kykla nemokė. Reikėjo moky
tis lietuviškai graždanka. 
Tik nebuvo pas mus nei graž
dankos, ir nemokėjo mokiniai 
lotyniškų raidžių. Sunkiamai 
duodavos nugalimi per trumpą 
laiką ir antro skyriaus moki
niai jau visai gerai lietuviškai 
paskaitydavo (b. d.)

Hk*.':



Balini dešimtmetį švenčiant
Bendras Amerikos Lietuvių Fondas, trumpai vadinamas

naktį iš radijo ir žmonių pa-

2.

ženklas sustoti. Mus sustab-

Lietuvos teritorijoje. Ir tuo 
padė jom jūsų kariuomenei. Da-

riškj raudonais antpečiais. Vėl 
šiurpuliai nubėga kūną. Jau 
papūtiem...

sunkvežimio, prisistato kariš
kiui.

lis kilometrus pavažiuoti Min
taujos pusėn.

Staiga pragiedrėjusiom nuo-
Rugpiūčio 2 dienos rytą Bir

žų ugniagesių raudonas sunk-

Nereikia ir sakyti, kad Baifo darbą padidina ir pasunkina 
dabartinė Lietuvos tragedija. Tokioje padėtyje gelbėti betkurį 
lietuvių yra gelbėti savo tautą. Kas jai gero nelinki, prie Baifo

Pasirodo ir kariuomenės 
mašinos. Jos žviegdamos mau
na tai iš Rygos, tai į Rygą.

net patys sušelpti ir iš nelaimės ištraukti, o kitą — anie nu- 
klydėliai, kurie apskritai iš .lietuvių visuomenės išsijungia,'nes 
yra įsijimgę i lietuvių tautos žudytojų eiles.

Lietuvių tautą gelbėjančiam Baltui ir toliau linkime kuo

vfflottiDes ima flgėti ir lankė
ti- .

— Man tai velniu tas mies-

laikinas pavojus! Iš vakarų at
eis naujos divizijos, ir mes bū- Minuoja centrinę geležinkelio 
sime laisvi!

žinia labai skaudi. Vėl atsi-
čių mašinų viena staiga suma
žina greitį, išsisuka iš kelio ir 
užHticuoja mūsų sunkvežimį, dūrėm katile ir diena po die- 
ženklas sustoti. Mus sustab- nos šėtonas tikrai pasigaus.

amftMB jąpdnas, „— tai įeiti i 
pasaulio tautų grimą,? Tuos jo 
žodžius gerai suprasime prisi* 
itanfe karo japonai,

Kai taifūnas sudaužė laivą 
“Toya Maru” ir prigirdė dau
giau tūkstanties, japonai per
daug nesijaudino ir mažai bū
tų apie tai kalbėję, jeigu ten

kad Žemaitijon nebeišbėgsime, 
ir kad esame kietai užgniaužti 
Judino ranzos. Apautojan* at
sikvėpti (Mename puto*. At
sigulame antžemis, aiškiai 
girdėti dundėjhnas. Tai fron-

samdiniat Tiek laiko Lietuvoje 
slapstėmės nuo visokių nacių 
išgalvotų mobilizacijų Ir H 
planus vyriškai augrtoitoto o 
šiandie štai taip riĮiittoĮRil 
njIluauogunB.

Japdhai aiškiai pasisako už 
demokratiją. Komunizmas ne
turėtų čia pasisekimo, ir jų 
mažas skaičius neaugtų, jei 
japonams būtų- leista dirbti ir 
duonos trupinj užsidirbti.

Japonijos salų gyventojai y- 
ra pratę kovoti su gamta ir 
pakęsti jos smūgius, bet jie 
nepratę kentėti nuo civilizaci- 

paalškinti du pa

bus kada* nors geriau. Juos 
išlaikyti pusiausvyroje . nėra 
lengva. Gera* dar, kad ameri
kiečiai paliko imperatorių. 
Nora jaunesnioji karta su juo 
beveik jokto ryšio neturi, .bet 
jis turi didelę balansuojančią ją 
galią tautoje. Tuo dar ir lai
komės.

Žinia, mes negalime
prdaag mylėti baltųjų, bet jos. Tai

nAFfl9IlP ' Sakytumei, japonai neta
V Vi UllUį bčja nuo gamtos sociumų.

\ < č.au jie iaoąi visi šujuuo,
riką,Briteniją, Kiniją (Chine) mirė vienas žvejas, 
ir Olandiją (Dutch). Jos visos apgertas raądąaffio b 
Japoniją-blokavo. Dabar yra ■ <’ Wrį|. 
laikai kiek pasikeitę, bet jie jau dvilizadjos
stato aiškų klausimą: - Tajųau patyr japonu t paš 

tr—imiTTYiBB ar demokratija? Įvejąs Kubayama
mirti ir natūralia mirtimi, nes 
turėjęs skilvyje žaizdą ir ne-| 
sveikas kepenis. Nei vienas ’ aį^ 

merikietis gydytojas lEbtiro 
prie jo pale stas.

Trumpai japonai taip apta-> 
ria savo padėtį: tegu leidžia 
mums dirbti, kad galėtume pAr 
valgyti, o politikoje mes vis 
tiek nepajėgsime daug nusvėr-

JNK —ktabty
... ____  ..e.

patirs Formozoje, gal parašys jonų gyventoji perdaug
Gati tamsta įsivaizduoti au

tomobilį be stabdžių?... Tbk'a
««Įi-r.- y” an®“^ jBponų k*
Sis uagcas, j kini mane rtos mm negalime sukontro-

tuvas nutupąe, imi ąaw> iston- jįuoti. Kiekvienais metam mo
jų if SaVO priežastis visam MlkXtaaac mnlrvlrlna Ha iena

98.00 Amerikoje metas
p&so BrooUyn, N. T.
S3J5B Pusei metu —r-
*M0 UMesrJe —------

Dr . K. VaMata vykstant I3nnnil
Neries” bendrovės reikalais 1
Tofimnostua Rytus, Arijąir \ _ .
Afriką dviejų Darbininko re- tendr°

— Kas belieka daryti?

rizika toliau grumtis su liki
mu. ’

Gal dėl to, kad po minutė* kS-

tuvos partizanai, bet vokiečiųnius darbus, ko! frontas bus 
atmuštas ir mes galėsime to
liau keliauti.

Atsisveikinus kariškio ma
šina nuvažiuoja padūmavusios 
Mintaujos link. Spėjam, kad 
tai buvo fronto Žmogus, ir tas 
faktas verSa susimąstyti.

jo vokiečių kariškio nurodyto ~ 
adreso pasiduoti. Trysi atstu- ? 
vai nuvyksta susitarti dėl ica- .• 
pituliadjos sąlygų. Nedidetia-'

P A VĖLINTAS KEITIMAS
Vietnamo, Indokinijoje, vals

tybės galvą numatoma pakeis
ti: vietoj dabartinio Bao Dai 
skirti jo sūnėną Bun Hoi. Kas 
per vienas naujas kandidatas,

jeigu jūsų visų politika ne
bus pakreipta Japoniją visiš
kai' užblokuoti.”

Toliau tas atviras ir nuošir- nebūtų buvę ir amerikiečių, 
dus japonas prisiminė prieš- Beje ,to laivo kapitoną tik da- 
karinį laikotarpį, japonų vadi- bar išmetė jūra su pilna uni- 
naroą ABCD. Tai reiškia Ame- forma ir žiūronais, tačiau....

Sustojame prieš aizargų— 
šaulių namus. Sugulam ant 
pievelės. Visų veiduose susirū
pinimas ir liūdesys. Vienas ki
tas paliko ten prie dvaro sa
vo tėvus. Leitenantas S, Anta
nas ir aš gyveneme vakarykš
čiais įspūdžiais. Mes jau Jėjom 
30 km j Latviją, o dar nesuti
kome, nė vieno partizano iš 
vakarykščių Mūšos kautynių.

Kiek atsikvėpus, aukštaM*

ti. Alkis ir nuovargis mus riė-

į valstybės galvas, nes jis buvo 
klusnus įrankis jų rankose, 
lygiai kaip, prieš tai jis buvo ' 

‘ japonų įrankis. Šitai atstūmė 
vietnamiečius nuo tos “galvos”.
ir nuo Prancūzijos ir pasėjo 
palankumą komunistam.

Ligšiolinis Bao Dai buvo išle- 
pėlis turtuolis, kuris gyveno 
daugiau ne Vietname su savo 
tauta, bet pietų Prancūzijoje 
savo vilose ir vertėsi arklių 
lenktynėm. Prancūzija tą men-

vakarą ten jau dega. nrafiną. Leitenantas ir Alf. iš- jėgomis išvystytume stiprią
Tamsumoje suaidi keletas ^Sa žemSapį. Vieno iš afciją prieš fhūsų ir jūsy ben-

šūvių. Mes išvažiuojame iš JSTSLdnaa min- dra Priešą. Nesuradę kito ke-

tam, ką aptinku matai ir pa- ioūjOOO jaumiolių, ir dauguma 
tiri. Būtų netikslu ką nors ly- palfeka be darbo. Tai aka-

Turime patys įsitikinti, ar ne- 
prasimušime pačiu pajūriu

Atvažiuojame į Rygą ir pa- naudojant karišku rašteliu ka-- 
*inatome panikos nusiaubtą pituliuoti, arba pėstiems ir pa-
miestą. Gatvėmis plaukia vieniui eiti iš miesto ir savo
žmcmės, Galvotrūkčiais ir ne- i ' 
tvarkingai. Ryšulius velka. Pa- i— .
riekę Dauguvos tiltą, pamato- K. bando vienoj įstaigoje ša
me kad kareiviai jį minuoja, rasti lietuvį. Per jį gal pavyto- ,

goje'gvvena. Iš jų ė 
globą )r būtų saugiau 
ti btišęVįkų ir, padėfi 
mus, grįžti į Lietuvą.

stotį ir pašto rūmus, minuoja 
beveik visus didžiuosius pasta
tus. Kiekvienas pasakys, kad 
reiškia greitą pavojų ir ugnį.

Klausiame žmonių, kodėl to
kia panika mieste. ‘

— Ar nežinote, kad Tukume
bolševikai. Greit ir Rygoj jie gį ’ Taįp pgt Nežinomybė. 
t>us- Tada atvažiavome prie aukšto-

Sukiojamės po patį centrą, ‘ ~ '
Dideli ir gražūs namai. Gat
vės tiestos, plačios ir žalios.
Tikras didmiesčio vaizdas. Tik 
didžiųjų gatvių vardai šaltokai 
skamba: "Adtif Hltler, Her
mom Goering, Alfred Roeen- 
berg.” Rytoj arba po ryt tuo* 
vardus pakeis nauji, taip pat 
svetimi ir žiaurūs.

Apstatę Rygą, įsitikiname,

--------- 1 1 ■
IŠ TOLIMOJO KAZACH8TA- '3 

NO G AUTA ŽINIA
Kilusiam žmonių nerimui - 

apraminti per Vilniaus ractiją 
Lietuvos okupantai paskelbė, 
kad vasarą išsiųsti į Sibiro dir- < 
vonus žmonės pasiekę kelionės 
galą. Girdi, iš tolimojo Ka* ** 
zachstano esanti gauta žki'a^ 
kad Alytaus transporto konto
ros šoferiai jau įsijungę į dar
bą ir veža naujo derliaus grū
dus. O kad žmonės dar labiau 
nepradėtų abejoti, išgirdę to
kio turinio žinią, buvo paminė
tos trys pavardės.

Ta’s pačiais sumetimais per 
Vilniaus radiją paskelbtas ir 
komjaunuolės Budrevičiūtės 
laiškas. Iš Garliavos MTS ji su 
broliu Vincu buvo nuvežta į 
čkalovo sritį. Ten dirbanti A- 
damovskio sovehoze, kaip 
traktorininke. Apie gyvenimo 

__  sąlygas ji nekalba, bet daug / į 
plepa apie sovehozo didumą, 
apie stepę, ir nurodo, kad ten į 
organizuojanti dar keturi sov- -jį 
chozai.

tais, nes oa žmogus yra ®- mases žmonių, ma-
. . žiau jau judrių už inteligentus, 

vystęsis. Tegali rašyti tai, ką - jfo šaukia darbo ir duo- 
matai, o jau skaitytojo reika- ^,0^ tamsta suprasti, jog 
las daryti savo išvadas. ................. ■ „

Pirmiausia, kas krinta čia į

tiri. Rūtų netiksiu ką nors ly- x " £_ 
ginti su JAV ar Europos kraš- prtietariatak * Antra,

_ ____  ______ a ____ __________________ tais, nes fia žmogus yra ki- w' - _ .

Balfas, žengia jau į antrąjį dešimtmetį. Kai jis buvo steigia- 
mas, nebuvo laukta, kad tasai organizuotas artimo meilės dar
bas taip ilgai truks. Ir šiandien, po dešimties metų, ne nuo Bai
fo priklauso, kad praėjusio karo padariniai ir skriaudos, pada
rytos atskiriem žmonėm ir tautom, nėra dar užlygintos. Balfas 
turi cfirbti toliau, nes artimo meilės institucija neklausia, kas ir 
dėl ko kaltas, bet kas kenčia ir vargsta. Kol išblokštiem iš savo 
krašto lietuviam neatsiveria durys namo ir nemaža jų. skursta 
svetur, kitiem yra pareiga jais pasirūpinti. Balfas tą rūpinimąsi 
organizuoja visom priemonėm, kokias tik pritina ir kur tik pa
siekia.

Baifo pirmininko kan. J. Končiaus, visos Baifo vadovybės 
ir gausių talkininkų bei skyrių yra atliktas didelis darbas per tą ' 
dešimtį metų. Darbininko skaitytojai tai galėjo matyti iš prel. 
J. Balkūno paduotų skaičių neseniai spausdintame jo žodyje. Dar 
pilnesnį vaizdą galės matyti iš Baifo paruoštos dešimtmečio 
proga knygos. Gi čia norim priminti dar du dalykus, kurie fk 
prabėgomis kartais užsimenami.

tai sunki ir pagrindinė kova 
dėl duonos.

Ugniakalnių kraterių papė
dėse išmaitinti 84 milijonus 
žmonių nėra lengvas uždavi
nys. Jeigu jį vyksta spręsti be 
didelių katastrofų, tai yra ne
mažas nuopelnas tautos prie
kyje stovinčiųjų vyrų ir, ž no- 
ma, pirmoje eilėje pačios ja
ponų tautos.

Prieš kelias (Senas teko va
karieniauti su keliais d rekto- 
riais didžiųjų Japonijoj pramo
nės ir prekybos koncernų. Tos 
stambiosios bendrovės, kaip ir 
Vokietijoje, po karo buvo su
skaldytos, bet krašto ūkio 
struktūra jau baigia jas vėl 
suartinti ir iškelti į priekį.

Privažiavome prie nedidelio 
namo, pastatyto visiškai japo
niško stiliaus. Prieangyje turė
jome nusiauti batus ir įsistoti 
į šliures su jūros žolės padais. 
Tada pak lom j antrąjį aukštą, 
pereidami kelis prieangius,

Steigiant Bendrąjį Amerikos Lietuvių Fondą, pradžioje 
buvo kiek būkštaujama, ar bendras darbas eis sklandžiai, su
sėjus įvairių pažiūrų žmonėm. Labdaros srityje tas pavojus dar 
didesnis, nes gailestingasis samarietis visada stovi it ant slenks- 

. čio: iš vienos pusės jį spaudžia šelpiamieji, o iš antros^—šelpian
tieji- Vieni ir kiti gali būti kuo nors nepatenkinti tarpininku, ku
ris stovi viduryje. Balfas taip yra prastovėjęs dešimtį metų, vi
sus šelpdamas ir visus sujungdamas, ir reikia pasakyti, tuo ben
dru it sunkiu savo darbu labai gražiai užsirekomendavo, kaip 
nė viena kita bendroji lietuvių organizacija. Tai labai graži pro
švaistė mūsų dažnuose nesutarimuose. Vadinasi, širdies gelmėje 
turime meilės viem kitiem. Balfas yra tos meilės konkreti išraiš
ka, meilės visų Amerikos lietuvių, kurie dosniomis savo aukomis
ir triūsu gelbėjo ir tebegelbsti nelaimės Ištiktus savo tautie- kol pasiekėme didelį kambarį 
fius. Artimo meile pasirodė stipresnė už visus nesklandumus, su dideliu ugniakuru viename 
kurių gyvenime ir negalima visai išvengti. kampe, apdėtam minkštomis

■ pagalvėnrs. Jos sudarė pus
lankį aplink tą židinį. Čia ne
trukus atsirado virėjas su pūs
ta balta kepure ir plačiu šyps
niu veide
Valgėme j ~xmišką vakarienę 

su... pagaliukais.
Prie šaukštų pripratusiam 

tai nėra jau toks paprastas 
daiktas! Paskui nusileidome 
žemyn ir įsileidome į kalbas,

VLADAS RAMOJUS

Šešios savaitės apsupime

tasis kariškis, — bet esate pa
vėlavę. Į vakarus šiuo metu 
kelio nebėra, šiandie rytą rau
donoji armija į vakarus nuo 
Rygos, ties Tukumo miestu pa
siekė jūrą ir mes visi fiaesa-plentu. O jis nugultas kariuo

menės mašinų. Priešais mato- me galutinai atskirti nuo vaka
ri juodi dūmat Kartais girdė-_

Liūdnai žiūrime į artėjantį ti artileriją graudžiant.
miestą, skęstantį rytmečio . - Iš visos eilės pro šalį

Pavakarėj pasiekėm Barbe
nę. Tai Latvijos valsčiaus 
miestdis. švarus, tvarkingas, 
išpuoštas medžiais, gražiu par
ku.

žmonės krauna savo mantas 
paskubomis, bėga ir blaškosi.
Rodos, tarp mažų miestelio 

pamų, neturėtų būti buržujų, 
bet nuo "išvaduotojų” vistiek

jos ir Rygos prakirsti šiaulių- 
Mmtaujos - Rygos plentą ir 
per Kuržemę keliauti tiesiog 
Žemaitijon. Su tokiu planu su-' 
tinkame visi, juoba, kad turi
mos benzino atsargos leis tokį . kimirkose 
kelią sukarti.

Mūsų trijulė broliškai susi
taria laikytis tol, kol bus įma
noma, nukeliauti į Žemaitiją, o 
iš ten atgal į gimtuosius aukš
taičius.

Bet mes delsiame, gal iš 
dvaro mus pasieks daugiau 
biržiečių. Sutemsta. Smarkiai 
paraudonuoja dangus vaka
ruose. Tikriausia — tai degan- ĮįĮ^ 
čios Mintaujos pašvaistės. Ry-

naujos divizijos ir atneš išgel
bėjimą. Mes seniai jų laukėme 
ir laukdami bandėm priešą 
stabdyti, bet tas paleistas mi
tas fiko tik svajonė. .

Aukštasis kariškis parašo 
rašteli ir pataria Rygoje pri
sistatyti vienoje kariškoje į- 
staigoje,' kur gausime maistą 
ir globą. Už tai, anot kariškio, 
.turėsime kiek pagelbėti ka-
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darbą. Jei daugeliui nevvyor- 
kiečių — buv. tremtinių jis 
yra pažįstamas kaip smuiki
ninkas ar rašąs spaudoje mu
zikos temomis, tai vistiek 
mažai kam jis čia bus girdė
tas, ir todėl jo smuiko progra
ma, šalia dviejų dainininkių, 
bus graži gėlė to koncerto 
vainike.

Vasyliūnas smuiko mokytis 
pradėjo Petrapilyje, baigė 
Kaune ir tenai pradėjo reikštis 
kaip smuikininkas ir kaip pe
dagogas. Kauno operoje pra
džioje jis grojo pirmu smuiku, 
paskui buvo koncertmeisteriu, 
vėliau Lietuvos Radiofono irgi 
kcniertmeisteris. Lygiagrečiai
yra koncertavęs kamerinės 
muzikos koncertuose ir išpil
dęs daug solo ir sonatų kon
certų.

Vokietijoje Vasyliūnas savo 
studijas gilino Bremene pas 
prof. Grevesmuehl. Vienoje, 
Austrijoje, pirmu smuiku gro
jo radijo simfoniniame orkest
re, Kolumbijoje (Bogotoje) 
grojo orkestre, dėstė universi
tete ir koncertavo. Amerikoj? 
jau yra koncertavęs solo Bos
tone ir Putname.

ruošiamas Per tremties viesulus šis me
nininkas Amerikon pakliuvo 
gana tolimu keliu—per Ko

lumbiją. Dar visiškai neseniai 
N. Anglijos krantuose nuleidęs 
inkarą, jis jau spėjo įsijungti į

Smuikas, kuriuo menininkas 
grieš, yra gamintas garsaus 
Meme Maigi, estų kilmės, šiuo 
metu dirbančio vienuose muzi
kos namuose New York?.

KONCERTASAKADEMIJA

Prudencija Bičkienė
yra lyrinis sopranas. Lietuviškai 

publikai ji jau pažįstama iš Lietuvos, 
nemažai koncertavo Vokietijoje, kai 
su Armono solistų grupe jai teko lan
kyli eilę stovyklų.

Baigusi Šiaulių mokytojų semina
riją, lankė Vilniaus konservatoriją, 
vėliau Miunchene baigė Haendslio 
konservatoriją. Yra koncertavusi Am
sterdame, Olandijoje, kai tenai buvo 
1948 pasaulio studentų koncertas.
• Nuo 1949 gyvena Chicagoje ii' da
lyvauja muziko Aleksandro Kučiūno 
vedamam solistų kvartete..

Stase Daugeliene
yra mezzo-sopranas. Dainavimą stu

dijavo Kauno konservatorijos Binke- 
vičiūtės klasėje. Kaune dainuodavo 
radiofone ir koncertuose.
vo plačiai tremtinių stovyklose.

Vokietijoje dainavimo mokslą gili
no pas prof. Zdraidovskį ir koncerta-

Amerikoje, kurion ji atvyko 1949 
m., daug dainuoja N. Anglijos lietuvių 
kolonijose, o taip pat su Prudencija 
Bičkienė yra dainavusi Baltimorės ir 
Philadelphijos lietuviams.

BALFO DEŠIMTMEČIO minėjimas sutapo su vajumi, paprastai nevv- 
yerkiečių rengiamu rudenį. Tai jau šeštas iš eilė> toks vajus, kada sukaup
ta energija parenkama aukų Balfui, ypatingai turint galvoje Vokietijoj pa- 
silikusiuosius. Tačiau, jei anksčiau įvykdavo koncertai, kurių metu komitetai 
dar sykį, ir jau paskutinį tais metais, apeliuodavo į publikos širdis ir kišenes, 
tai šis koncertas bus skirtingas.

Jis bus skirtas tik Balfo veiklos trumpai apžvalgai, kurią seks lietuvių 
menininkų konceras. Jokių aukų jo metu nebus renkama.

Minėjimo rengimo komiteto rūpės čiu. koncerto programai atlikti pakvies
ti menininkai, kurie newyorkieciams jokiomis progomis dar nebuvo koncer
tavę, nors lietuvių visuomenei jie yra plačiai žinomi.

Programoje dalyvauja:

PRUDENCIJA BIČKIENĖ 
STASĖ DAUGĖLIENĖ 
IZIDORIUS VASYLIŪNAS 
ALEKSAS MROZINSKAS 
VITALIS ŽUKAUSKAS

Po koncerto šokiams gros
ADOMO JEZAVITO orkestras
Bilietų kaina 2 dol. Bilietus galima gauti: 
Balfo Centre, pas platintojus, J. Ginkaus 
krautuvėje, Gabijoje, Darbininko ir Vieny
bės administracijose.

A lėksi s Mrozinskas
Dainininkėms ir smuikininkui akompanuos pianistas Alek

sas Mrozinskas. Tuo tarpu, kai pirmieji trys koncerto daly
viai čia koncertuos pirmą sykį, šis menininkas Didžiojo New 
Ycrko lietuviams pažįstamas jau nepirmus metus kaip nepa
keičiamas koncertuojančio* sąstato dalyvis.

Jau taip buvo lemta, kad Aleksis Mrozinskas, pradžioje 
įsikūręs mažame miestelyje prie New Yorko, vėliau persikė
lė į Brooklyną ir dabar sudaro neatskiriamą kultūrinio gyveni

mo dalį. Kaip akompaniatorius 
jis dalyvauja ne tik Didžiojo 
New Yorko, bet ir plačių jo 
apylinkių lietuvių kolonijų pa
rengimuose, o taipgi skambina 
solo koncertuose ir per radiją.

Akompanuoti jis pradėjo 
nuo pat vaikystės, dar prieš 
baigdamas muzikos mokslus. 
Vėliau buvo nuolatinis Kauno 
radijo akompaniatorius. Brook- 
lyne turi savo piano studiją, 
kurioje lavina visą eielę naujų 
menininkų.

BALTO PIRMININKO PADĖKOS ŽODIS
Nors lietuvių kolonija didžiausiame Amerikos 

mieste nėra gausi, bet savo darbais ir nuopelnais lab
daros srityje neatsilieka ir nuo 'gausesnių lietuviškų 
kolonijų.

Kas metai rudenį New Yorkas su apylinkėmis su
rengia Balfo vajų ir visada jį praveda sėkmingai.

Pasiseka tik todėl, kad 'skyriai, parapijos, drau
gijos ir pavieniai pasišventę asmenys vieningai ir nuo
širdžiai pasidarbuoja.

Minint Balfo 10 metų veiklos sukaktį, kaip tos 
organizacijos pirmininkas, reiškiu nuoširdžiausią padė
ką šios sukakties minėjimo komiteto pirmininkui, val
dybos ir komiteto nariams, gerb. kunigams klebo
nams ir jų asistentams, organizacijoms ir visiems 
bendradarbaims bei aukotojams už šį artimo meilės 
darbą.

Kan. prof. J. B. Končius,
Balfo Pirmininkas

Tekstus programos dalyviams apibudinti paruošė
SALOMĖJA NARKELICNAITĖ

A. MROZINSKAS

V. ŽUKAUSKAS

Vitalis Žukauskas
Koncertui - Akademijai pra

vesti yra pakviestas Vitalis 
Žukauskas. Mūsų visuomenei 
Vitalio nereikia nė pristatinė
ti. Jį visi puikiai pažįsta ne 
tik Didžiajame New Yorke. 
bet ir visur kitur gyvenantieji 
lietuviai.

Jis savo meninę karjerą 
pradėjo Lietuvos Valstybinia
me Teatre, Kaune. Vėliau, 
kaip Kauno Teatro stipendi
ninkas buvo pasiųstas į Vie
nos universitetą gilesnėms 
studijoms. Pagaliau jis. kaip ir 
tūkstančiai mūsiškių. karo 
audrų atbloškiamas j šią šalį. 
Čia jį vėl matome įvairiuose 
parengimuose, vakaruose. Su
sidarius sąlygoms, jis vyksta 
į Indianos universitetą (Bloo- 
mington), kurį baigia Master 
of Arts laipsniu.

Visus maloniai kviečia atsilankyti Balfo dešimtmečiui paminėti New Yorko Komitetas
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chitektūra.

MELSKIS *“ 
SU BAŽNYČIA

Visų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas J
lietuviškai ir kitų daug mal- a

B&kšiu rūpesčiu parapijos mo
kykloj betari* iuaba presu vi
sose tos unkyklos klasėse ir 
visiems moktUoms. Lietuvių 
kalbų dėsto pačios pranaškie- 
tės seselės, ir klebonui buvo 
vargo kol surinko visas sese
les, galinčias mokyti ir lietu
viškai.

Man labai rūpėjo »iš arčiau 
, patirti, kaip tas darbas sekasi 
ir vienų šeštadienio popietį tuo 
reikalu užėjau pasikalbėti su 
vienuolyno viršininke ir mo
kyklos vedėja sesele M. Aure- 

’ lija. Ji labai maloniai mane 
priėmė ir su džiaugsmu pasida
lino jai pačiai dar naujais lie
tuvių kalbos dėstymo įspū
džiais.

Iš pirmo pažvelgimo seselė 
daro tikros pedagogės įspūdį: 
liekna, malonaus veido, gyvo
mis įtaigiomis akimis, padrą
sinančiu šypsniu. Laisvalaikiu 
mėgstanti daug vaikščioti, nors 
šiaip visas mintis skiria peda
goginiam darbui, o pastaruoju 
metu labai daug dėmesio ir lai
ko skiria gerai pasiruošti lie
tuvių kalbos pamokoms. Jai 
tai pats smagiausias darbas. 
Nors gimusi čia * ir Lietuvos 
savo akim niekada nemačiusi, 
bet lietuviškai kalba gražia, 
taisyklinga ir žodinga kalba. 
Ji pati lietuvių kalbą dėsto 
pirmame, antrame ir trečiame 
skyriuose kasdienų po vienų

lengvesniais skaityjnėhais iš 
vaikų laikraštėlio Ęglutes, nau
doja B. Brazdžionio Rudnosiu- 
kų, J. Jankaus Po raganos kir
viu ir dairosi daugiau lengves
nių skaitymėlių. Ypač darbą 
sunkina, kad lietuvių kalbų 
dėstoma visiems' be jokio iš
skyrimo, o yra ir tokių vaikų, 
kurie atėjo į mokyklų lietuviš
kai nemokėdami nė žodžio. Bet 
seselė turi kantrybės laužti ię 
storiausius ledus ir pasiryžusi 
per lietuvių kalbos meilę įkvėp? 
ti vaikams ir lietuviškų sąmo
ningumų. Ketvirtųjį, penktųjį 
ir šeštąjį skyrius moko seselė 
M. Berenice. Vadovėliu naudo
ja A ;Rinkūno Kreždutę II d.

Septintųjį ir aštuntąjį sky
rių moko seselė M. Theophone. 
Nieko tinkamesnio nepagauda-

ma ,naudoja Sruogienės Lietu
vos istorijų. - . ■

Visuose skyriuose lietuvių 
kalba dėstoma reguliariai pa
gal iš anksto nustatytų planų, 
taip kaip ir' visos kitos pamo- '

Visas sunkumas: nėra tin- | 
karnos gramatikos, o jos rei
kia kiekvienam skyriui atski
ros; nėra tinkamų lektūrai 
knygučių. Ir kai seselė visus : 
sunkumus ir. visus džiaugsmus 
nuoširdžiai išsipasakojo, ir kai 
pamačiau, kaip sunku dirbti, 
kai pačiam reikia ir mokyti ir 
vadovėlį pasidaryti, pasidarė 
sarmata. Ne už save, bet už 
mus visus :
per pastaruosius heleris metus 
spaudoje ir susirinkimuose 
tiek (prikalbėta, tiek prisirūpin
ta, tiek prirašyta mūsų mo
kyklos ir jaunimo bei vaikų

“Tiesa” rugsėjo 28 reikalau
ja, kad ateinantiem metam, 
kada bus minima Lietuvos pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos 
15 metų sukaktis, rašytojai bū
tinai parašytų "originalią pjesę 
iš šių dienų tematikos”.

Nauja filmą apie Lietuvą, 
Gimtieji namai, kurios muzi
ka yra Kuprevičiaus, vaizduo
ja, kaip kompartija ir tarybi
nė vyriausybė “tėviškai rūpi
nasi” našlaičiais.

' KI'N. JONAS BAKSYS.
Rochesterio -liet. pa r. klebonas

nepadaryta.
Jaunimas neturi net ko lie

tuviškai pasiskaityti. Būtų ne
teisybė sakyti, kad jaunimui ir 
vaikams niekas nerašo. Rašo. 
Ir dar daugiau rašytų. Tik 
niekas vaikiškos
neleidžia, niekas nenori inves
tuoti kelių šimtų dolerių neaiš
kaus likimo vaikiškai knygai. 
O mecenatų tam reikalui irgi 
negirdėti. Taip ir kyla galvoj 
klausimas: argi vaikai tėra tik 
tam, kad būtų apie ką smor-

■ kiai ir graudžiai pakalbėti?
Kt.

• Ateitininkų metinė šven
tė ruošiama spalių 24 d., sek
madienį. Bus iškilmingos pa
maldos ir posėdis, kurio metu 
paskaitą skaitys dr. Vladas Vi
liamas, Ateitininkų Sendrau
gių S-gos pirmininkas ir Vyr. 
Valdybos narys.

Kultūros žurnalo “Aidų” 8 
nr., baigtas spausdinti ir siun
tinėjamas ‘ prenumeratoriams, 
daugeliu atžvilgiu yra vertas 
dėmesio. Tiek straipsnių sky
riuje, tiek apžvalginėje dalyje 
iškelti klausimai turėtų veik
ti kiekvieną prasilavinusį žmo-

nių pastatų nesu galima nieko 
savito išvystyti. Tai įtaka sve
timose šalyse įgyto auklėjimo, 
pritemdžiusio akis savo tautos 
vertybėms architektūros lau
ke.. Visa tai buvo priežasti
mi parnsšto į mūsų gimtąją 
šalį svetimo elemento — ne
sukurto, bet nukopijuoto. Tai 
buvo ir tebėra priežastimi to 
abejingumo tautinėms verty
bėms statyboje; jis šiandien 
yra apėmęs žymių mūsų visuo
menės dalį. Bet gyvenimo 
praktika parodė, jog senuo
siuose pastatuos? slypi tiek

Čiurlionio muzėjuje Kaune 
atidaryta Kauno dailininkų pa
roda. Dalyvauja vyresnieji Z. 
Petravičius, A. Žmuidzinavi
čius, J. Janulis, P. Tarabilda, 
R. Kalpokas ir jaunesnieji — 
A. šačkus. V. Povilaitis, J. 
Moziliūnaitė, A. Vilbrantaitė, 
J. Skinderytė, R. Montvidienė. 
M. Kurantavičiūtė, V. Mano- 
maitis.

Silkių žvejybos laivai nu
plaukia už šiaurės poliarinio 
rato. Per rugsėjo devynias die
nas Atlante sugavę, daugiau 
silkių, nei planas nustato. O 
vienas laivas turi sugauti' ir 
perdirbti per dienų 30 fonų sil
kių. Jei mažiau, atskaito iš 
užmokesčio.

Žemės ūkio akademijos rek
torius Tatorius per Vilniaus 
radijų praneša, kad pareiškė 
norą studijuoti 1,500 jaunuo
lių. Bet studijuojančių daugu
mas praktikos atlikti turi vyk
ti į “broliškąsias respublikas”.

Vilniaus radijas rugsėjo 25 
pranešė, kad Žagarės “Metalo” 
artelė padidinsianti kalkių ga
mybą net«tris kartus. Dėl Lie
tuvos ir “broliškų respublikų” 
statybos gausiančios daugiau 
kaip tūkstantį tonų kalkių. 
Vadinas, iš Lietuvos turtas ke
liauja svetur.

Bažnyčios istorijoje šiais 
metais sukanka 900 m., kaip 
nuo Romos atskilo Rytų Baž
nyčia.

Dar devintame amžiuje po 
Kr. Konstantinopolio patriar
chas Focijus, remiamas impe
ratoriaus, pasėjo tarp Rytų ir 
Vakarų bažnyčių nesantaikos' 
sėklą. Imperaotrius 820 m. pa
šalino teisėtą Konstantinopolio 
patriarchą Ignacijų ir jo vie
ton pasodino net kunigystės 
šventimų neturintį Focijų. Ta
čiau dar šioks toks ryšys su 
Roma laikėsi, kol patriarchą- 
tan atsisėdo ambicingas Myko
las Kerularijus.

Verta pastebėti, kad ši 
schizma buvo ne tiek dogma
tinė, kiek politinė. Rytų impe
rija su savo politine persva
ra norėjo turėti daugiau įta
kos ir tikėjimo dalykuose ' ir 
net svajojo Apaštalų Sosto au- 
toritėtą palenkti savo užma-

ekskomunikos dekretų. Nuo 
tada oficialiai Rytų Bažnyčia 
buvo atskirta nuo Romos.

Kiek vėliau klaidon buvo 
pajungti Rusijos krikščionys, 
kurie ir šiandien tebeneša dve
jopą jungą — klaidos ir komu
nizmo. Provoslavizmas yra la- 

■ bai parankus pasauliniams 
valdovams, nes juos skaito 
aukščiausiu autoritetu ir baž
nytinių reikalų srityje. Caro 
laikais gerai žinoma, kaip ka
talikas negalėjo užimti jokių 
aukštesnių 'valstybinių vietų.

Dr. J. Januškevičius

Šiame numeryje Ateitinin
kų Federacijos vadas Simas 
Sužiedėlis giliai paliečia minė
tos organizacijos narių parei
gas

tautos gyvybinėje kovoje.
Jos yra didelės ir svarbios, 

kaip didelis ir svarbus yra pa- 
sirinktąsis idealas. Viską 

atnaujinti Kristuje. Kai žvelgi brangių vertybių, jog iš jų ga- 
atgal į šios organizacijos įna- 

• šą mūsų tautos kultūrai, su
stiprėja viltys,* jog ir šiandien 
jos nariai įvykdys savo di
džiuosius uždavinius — nepa- 
luš gyvybinėje savo tautos ko
voje.

DaiL V. K- Jonynas straips
nyje

“Lietuviškoji architektūra"
iškelia įdomių klausimų iš 

to labai mažai išpurento lauko. 
Tautinė architektūra, ar ji lies
tų bažnyčias, ar šiaip pastatus, 
pas mus iki šiol pasiliko savo
tiškame užmiršimo 'ženkle. Vi
sose srityse nepriklausomybės 
metais ieškant tautinių verty
bių gilesnio praskleidimo, ar- 
chitektūfaa buvo smarkiai pa
miršta. Ne gana to, iš pačių 
lietuvių architektų tarpo tada 
ir šiandien varoma tuo klausi
mu net neigiamaa akąja, įti
kinėjant, kad iš senųjų tauti-

lima sukurti savitą lietuvišką 
stilių bažnyčių ir kitiems pas
tatams. Kam rūpi šis klausi
mas, V. K. Jonyno straispnyje 
ras įdomios medžiagos.

J. C. Rugis labai patraukliai 
kalba ape 

r .revoliuciją mokslo 
pažiūrose.

Šio autoriaus straipsnis sa
vo gilumu ir gyvumu, sutelkta 
medžiaga ir lengvu perteikimu 
rimtų mokslinių tiesų nėra 
dažnas lietuviškoje spaudoj? 
svečias.-Apie mokslines prob
lemas pratus skaityti svetimo
se kalbose, įdomu bus stebėti, 
kaip lengvai sunkios sąvokos 
telpa mūsų gimtojoje kalboje.

žinomas istorikas J. Jakštas 
pateikia originalią studiją

apie senovę ir 
viduramžius,

kur sugriaunama nemaža

istorijos vadovėliuose išmoktų 
faktų, ypač apie barbarų su
naikintą Romos imperijų. Au
torius įtikinančiai išveda, kad 
ši imperija nebuvo besikilno
jančių tautų, bet tiksliau — 
savotiškai pratęsta ir išgelbėta 
nuo žlugimo. įdomiai nušvie
čiamas ir jes santykis su krik
ščionybe.

Šio numerio Literatūrinėje 
dalyje randame Nelę Mazalai- 
tę, -Leonardą Andriekų, Eug. 
Gruodį ir A. Rimbaud.

Apžvalginės dalies skyriuo
se minėtina: J. Lingis, rašąs 
apie naująją švedų literatūrą, 
P. Jurkus — apie mirusį lietu
vį dailininką J. Mackevičių.

—- Visuomeninio gyvenimo sky
riuje iškeliamas skaudus klau
simas ape kultūros ir politikos 
grumtynes mūsų emigracinia
me gyvenime. Kai politinė ak
cija remiama visuomenės or
ganizuota pagalba, nurodoma, 
jog ir kultūrinis veikimas turi 
būti panašiai traktuojama®, y- 
pač nepaliekant užmaršty pa
ramos reikalingų rašytojų bei 
mokslininkų.

Šis “Aidų” numeris ilius
truotas J. Mackevičiaus, Dube- 
neckio,' Ladygos, S. Kudoko, 
J. Mūloko, Arbit Blato, A. 
Vitkauskaitės darbais ir foto
grafinėmis nuotraukomis.

.i

TREMTIES DEMOKRATIJA ATSIDURS GARBES TEISME

• Naujosios Anglijos“ 
viai mokytojai spalių 17 d. sė 
važiuoja į Nukryžiuotojo 
zaus seserų vienuolynų 
tone. Suvažiavimas prasidės 
vai. p.p. Kviečiamos Ik 
parapinių mokyklų mokytojos 
seserys ir iš tremties atvykę 
mokytojai. Bus prbf. Ig. Mali
nausko paskaita, pranešimai iš ? 
atskirų vietų, vadovėlių reika- J 
lai ir k. Suvažiavimų kviečią 
Lietuvių Mokytojų Sąjungos 
Bostono apygardos valdyba, -f

• Moterims rekolekcijos bus1 
spalių 22, 23 ir 24 d. Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyne Putna- 
me. Rekolekcijas ves kun. V, 
Paulauskas; jos prasidės penkV 
tadienį 8 vai. vak. ir baigsis 
sekmadienį iš ryto; atlygini
mas $7. Apie atvykimą pra-| 
nešti adresu: Rev. Sister Su- 
perior, RFD 2, Putnam, Conn. /

•• Čiurlionio ansamblis su
laukė 15 metų sukakties. Su
kaktuvinis koncertas rengia
mas Cfevelande kitų metų pa
vasarį. šį rudenį ansamblis 
koncertuos spalių 16 Detroite, 
spalių 17 Toronte, spalių 30 
Philadelphijoje, spalių 31 WĮ1- 
kes-Barre ir lapkričio 14 Chi- 
cagoje. Ansamblį sudaro 70. 
dalyvių.

• Uždaros mergaitėms reko
lekcijos bus spalių 15, 16 ir 17 
d. Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyne Putname. Rekolekci
jas ves kun. St. Yla. Pradžia 
penktadienį 8:00 vai. vak., už
baiga sekmadienį 4:00 vai. p.p. 
Už maistų mokama $7.

• Skubiu reikalu Lietuvos-- 
Generalinis Konsulatas New 
Yorke (41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.) prašo 
atsiliepti: Narkevičius ar Nor
kus iš Tauragės, Šilalės vals-

. čiaus, ir Kaznel ar Kazlov Au
na, gyvenančių Middelsboro ar 
Midellsbury, Box 194.
Moterų labdarybės draugija 

nauj.' parapijoj Clevelande 
rugsėjo 26 d. minėjo 25 metų 
veiklos sukaktį. Minėjimą pra
dėjo Navickienė, su veikla su
pažindino Bacevičienė. Poky
liui, kuriame dalyvavo apie 
300 asmenų, vadovavo klebo
nas kun. J. F. Angelaitis. 
'Bendruomenės vardu pasveiki
no Flor. Saukevičius. .

Laurencė, Mass.
— Prel. Pr. Juras buvo iš

vykęs metinių rekolekcijų vie
nai savaitei; išbuvo ligi spalių 
8 d.

— Parapiečią susirinkimas, 
įvykęs spalių 8 d., nutarė 
rengti metinę vakarienę lap
kričio 7 d. parapijos svetainė
je. Paruošiamuosius darbus 
apsiėmė atlikti J. Valiukonis, 
J. Stepulionienė, A. Pinaitė, 
M. Pilypienė, O. Akstinienė, V. 
Kaupinienė ir M. Karlonienė.

— Jonas Beleckas mira Wa- 
shingtone, šv. Elzbietos ligoni
nėje. Jis susirgo eidamas ka
rinę tarnybą. Atvežtas ir palai
dotas Lawrence iš šv. Pran- 

’ ciškaus parapijos.
— Pakrikštyta: James ir 

Francis Suslavičiūtėš - Berry 
sūnus Kevin Michael vardu, 
Juozo ir Mildred Hadley-Nara- 
tonių sūnus Joseph Rog?r var
du. Krikštynos įvyko spalių 
10 d.

— 40 valandą pamaldos 
mūsų parap;jos bažnyčioje bus 
spalių 29-31 d. Laukiama at
vykstant kunigų iš kitų para
pijų. V. S.

dų bei giesmių rasi malda* 
knygėje

413 pust

i. O-ka
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P a r e n g ė

Abejingumas visuomeniniam Laiškas iš Vokietijos 
reikalam, nuo kurių priklauso ' 
mokyklų likimas ir kt., prive
da prie apgailėtinų reiškimų. 
Kai vieni nesidomi ir lieka pa

čiom. Taip į Romos popiežius syvus, kiti, kurie yra aktyvūs, 
pradėta žiūrėti be pagarbos ir 
net su neapykanta. Kerulari
jus iš mišių kanono pašalino 
popiežiaus vardą ir galutinai 
nutraukė- visus santykius ir 
paklusnumą. Lyg to nepakak
tų, ėmė persekioti lotynų ap
eigų bažnyčias, jas uždarinė- 
damas.

Popiežius Leonas IX pasiun
tė savo delegatą kard. Umber- 
tą de Silva, kuris atskilėlių 
n? perkalbėjęs, 1504 m. liepos 
16 d. padėjo šv. Sofijos bažny
čioje ant altoriaus, Konstanti- " 
nopelio katedroje, šv. Tėvo

ĮSIGYKITE GARSIOS GUARESCHI KNYGOS 
LIETUVIŠKĄ VERTIMĄ

Don Kami liaus Mažasis Pasaulis
Vertė A. Sabaliauskas 324 p. $3.50

Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. §avo įdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. ~

68d Bushwick *Ave.

i ' n i ■■■»■

kaip lig šiol, ir niekas nieko 
nebūtų pastebėjęs. Bet skelbi
mas apie pavėlavusius ir papil
domuosius sudomino ir tuos, 
kurie šiaip nekreipia dėmesio. 
Kilo balsų, kad esama kažko- lintų. 
kios netvarkos. O kiti dar 
pridėjo, kad tokioje netvarkoje 

galį būti ir nesąžiningumo.
Nepasitenkinimas ir įtarimas 

bes sudarymu. Iki šiol mažai tiek padidėjo, kad visas taba
kas domėdavosi jos tarybos 
sudarymu ir jos sudėtimi. Pa
skelbdavo rinkimus; rinkimų 
komisijose dalyvaudavo net 
patys renkamieji kandidatai, 
ir nė šuo nesulodavo, kad taip 
demokratiniuose rinkimuose 
nedaroma. Rinkimus organiza
vusieji laikydavo tokią proce
dūrą, jeigu ir netobula, tai 
bent normalia.

Ir šiemetiniai tarybos rinki
mai buvo režisuojami tos pat 
rūšies visuomenininkų; kurie 
pasiūlė, patvirtino ir paskelbė 
vyriausią balsam skaičiuoti ko
misiją. Ne prastokai į ją su
ėjo. Ji skaičiavo balsus, rašė rūpestingumas .visuomeniniam 
protokolus ,tiesa, protokolavo, darbui nereikalingas, ir leisk 
sykiu aiškindami, kad nereikią tiem visuomenininkam pirkti 
skriausti pavėlavusių apylin- gimnazijas, jas tvarkyti savo 
kių.

esti * gundomi pigiai vadovauti 
ir tas vadovavimo pareigas at
likti nerūpestingai, gal. net ne
sąžiningai.

Taip nutiko Vokietijoje su 
bendruomenės ir jos vadovy-

mas džiaukis,, kad esame tokie 
vieningi apkerpėjimu.

Bet per didelė jau netvarka 
pažadina ir kantriausiųjų kri
tikų. Ir nejudrieji ima pagaliau 
domėtis ir reikalauti . naujų 
žmonių, kurie netvarką paša-

las * atsidūrė bendruomenes 
garbes teisme. r"

Teisme paaiškėjo feljęjoniš- 
kų smulkmsnėlių, kaip kraštu 
valdybos sekretorius, vykda
mas ligoninėn, išsigabeno su 
savim ir protokolų knygą; kaip 
rinkiminė komisija užmiršusi 
pakviesti posėdin savo sekre
torių ir nepastebėjusi, kad jo 
nėra; kaip ta pati komisija nu
braukusi dviejų apylinkių bal- pa
savimo rezultatas, o po kelių 
savaičių atsiminusi, nei kokių 
apylinkių nei kodėL

Po tokių išaiškėjusių reiški
nių, tikėk, kad pasiruošimas ir

t Kai visuomenė stipriau ima 
sąmonėti, suprantamas tų va
dovavusiųjų nepasitenkinimas 
ir šaukimas, kad griaujamas 
broliškas sugyvenimas ir t.t. 
Bet tai įprastiniai skydai, ku
riais nori prisidengti demago
gai nuo sąmonėjančios ir savo 

. valių reiškiančios visuomenės.
Juo visuomenė labiau domė

sis visuomen:niais reikalais, 
juo mažiau bus gundymo* apsi
leisti “valdžioje” ir kartais net 
ją piktnaudoti.

ĮSIGYKITE NAUJAI IŠLEISTĄ

VYTAUTO DIDŽIOJO LAIKŲ APYSAKĄ

AUDRA ŽEMAIČIUOSE
Parašė Vladas Andriukaitis, 

218 p. kaina — $2.20

Būk mums 
malonus

Kaina $2.00

Užsakymus siųsti

DARBININKAS 
680 Bushirick Avė. 
Brooklyn 21, N.Y.
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VYT. MAŽELIS

LAUKŲ 
LIEPSNOS

15 delegatę su pirm-ku P. 
Ciru iš 116 vyčių kuopos daly
vavo N. Anglijos vyčių seime, 
Nonvood, Mass.

VENTOS leidyklos gražiai 
išleista. Gaunama —

Turėjo gražaus pelno 69 mo
terų kuopa, surengusi “Milita- 
ry whist”.

40 valandų atlaidai
Šv. Alfonso bažnyčioje pra

sideda šį sekmadienį, spalio 
17 d. Atlaidų pamokslus sako 
kun. K. Pugevičius. M.

45 psk Kaina $1.00

Šokių mokytoja Bronė Kve- 
daraitė ruošia 116 kuopos vy
čius lapkr. 17-18 linksmavaka- 
rių parengimams.

Kukutiai prieš paskutinį pik
niką. Kukulių balių surengė 
meno mėgėjų ansamblis, o sek
madienį ten pat — Maironio 
parke Moterų Marijos Vardo 
Dr-ja — pikniką.

Prezidentas Jeffersonas jo
jo kartą su anūku ir pakeliui 
susitiko negrą. Negras prezi
dentą pažino ir nusiėmęs skry
bėlę žemai nusilenkė. Prezi
dentas taip pat nusiėmė skry
bėlę ir atsakė labai manda
giai. Anūkas visai nepaisė^ neg
ro sveikinimo ir jam neatsa
kė. Tada prezidentas tarė sa
vo anūkui: “Tu leidi, kad ver
gas būtų už tave mandages
nis.”

MARY LANE
SCHOOL OF 

BEAUTY CULTURE

Daug dirba Aušros Vartų 
moterų gildos veikli valdyba, 
vadovaujama pirm. Bronės 
Milerienės. Gildai, ypač prie 
širdies: mokykliniai vaikai jų 
mokytojos ir seneliai.

Vila Juozapo Marijos Soda- 
lijos mergaitės rengia “Card ir 
Bingo Party”, kuris įvyks sek
madienį, š.m. spalio 17, 2:30 v. 
p.p., Viloje, Newtown, Pą. 
Rengėjos nuoširdžiai kviečia 
visus geradarius, rėmėjus ir 
draugus atvykti ir smagiai 
praleisti popietį gražioje vilo
je. Pobūvio pelnas skiriamas 
naujos mokyklos statybos rei- 

Ontinė pramoga (penny kalama.

Švč. Vardo Draugijos
metinis susirinkimas įvyko 

parapijos salėje spalio mėn. 10 
d. Paskelbtas naujų narių 
kvietimo vajus. Jame dalyvauti 
turi kiekvienas draugijos na
rys ir rūpintis surasti bent po 
vieną naują narį, ypač iš jau
nesniųjų * tarpo. Be to, mūsų 
skyrius dalyvaus Kristaus Ka
raliaus iškilmėje, kuri ruošia
ma spalio 31 d. Baltimorės 
sporto stadione. Sutarta, kad 
skyriaus nariai su savo šeimo
mis vyks tiesiog į pačią šven-

Ar skaitai 
Darbininką?

Gausiai aukojo Aušros Var
tų parapiečiai sav? vaikų mo
kytojoms sescl'ms per “Pain- 
try Shower” maistu ir pini
gais.

LOngbeacii 1-4274 
»am a ProfnuUoa EnroH N«w 
TEAČHING. BRUSHUP AND 

MANICURING COURSES. 
Days * Nights * Part Time
* REASONABLE TUITTON
* PĄYABLE MONTHLY

Didžiulio formato 517 p.
kata: neirUta — SS

Užsakymus siųsti. ____
DARBININKAS 

09 ltakwfck Ara. Brooklyn SI. N. Y.

Svetingi buvome savo kraš
te, viskam laiko užteko. Da
bar beveik visi “užimti”, net 
ir pareigai nevisada la.ko ran
dame. Ruošti savo namuose 
pobūvį su menine programa— 
retas pavyzdys.

Vienas tų retų pavyzdžių— 
Julija ir Leonas šušiai, suruo
šę spalio 9 d. savo gražiame 
name, esančiame buklioje 
Highland Parko panoramoje, 
N. J., meno ir kultūros pobū
vį. Tam pobūviui parinkti ir 
svečiai, auditorija: F. ir K. 
Grauduliai, J. ir B. Pliopliai, 
menininkai V. ir A. Košubai, 
Dr. A . Starkus; Dr. A Trima
kas su ponia ,inž. J. Vilgalys, 
Tėv. Tomas Žiūraitis, OP, muz. 
J. Žukas su ponia.

Pobūvio “bosas” Julija Ra- 
jauskaitė - šušienė pakvietė 
Tėv J T. žiūraitį, OP, vakarui 
vadovauti, tarti žodį. Kalbėto
jas trumpai priminė kūrybos 
ir gyvenimo sintezę. “Diogeno 
lempa nerasime žmogaus mi
nioje, jis užtinkamas kūrybo
je, kuri yra bekraštė: kurti 
gali kiekvienas normalus žmo
gus, nes kiekvienas gali ir pri
valo savo talentus, individualy
bę įkūnyti vertingu darbu... 
Kūrėjas yra visada naujas ir 
nemarus, nes kiekvienu savo 
kūriniu jis iš naujo atgimsta... 
Gyvenimas — harmonija, ne
nutilusios damos meliodija”, 
— buvo vedamoji mintis.

Ta pačia proga kalbėtojas 
paryškino programos dalyvių

neapykantos, kurie visai ne
verti, kad apie juos galvočiau” 
— pasakė Montesquieu.

“Vyskupas Fenelonas yra 
labai geras žmogus, pabėgau 
nuo jo ,kad jis mane nepada
rytų kataliku” — guodėsi lor
das Peterboroughas savo bi
čiuliui.

šiame susirinkime dalyvavo tik 
8 žmonės, skaitant ir valdybos 
narius. Taip neturėtų būti.

Tačiau kad ir mažas dirban
čiųjų būrelis nenuleidžia ran
kų. Valdyba įgaliota raštu 
kreiptis į visas vietos organiza
cijas, kad iš savo tarpo parink
tų po vieną atstovą ir iš viso 
skleistų susidomėjimą Balto 
veikimu.

Dabar Baltimorės valdyboje 
yra EI. Armanienė — pirmi
ninkė, K. Matuliauskas —vice
pirmininkas, J. Laukaitis — 
iždininkas ir Br. Budreikaitė 
— iždo sekretorė. Jie šias pa- - - a • v« • •
reigas eina jau ketvirti metai MaildaglOS Z1H10S apie m3

“Numesk šuniui kaulą ir jis 
jį pasigriebęs nubėgs, net uode
gos nepavizginęs. Tačiau pasi
šauk jį prie savęs, paglostyk, 
paduok kaulą iš rankos ir šuo 
pradės uodega vizginti iš dė
kingumo” — pasakė senasis 
Atėnų karalius.

Kudirkos Naumiestyje, dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
prie bažnyčios durų stovėdavo 
vienakojė elgeta ir gražiai 
melsdavos iš knygų. Priimda
mas auką jis visada gražiai ir 
mandagiai padėkodavo. Po 
kiek metų jis susitaupė ir įs5- 
gijo savą krautuvėlę, kurioje 
niekada nestingo klijantų, nes 
jis kiekvienam mandagiai pa
dėkodavo už atsilankymą.

Pirklys Butier jau ėjo namo 
uždaręs savo krautuvę, kai su
tiko mergaitę einančią nusi
pirkti siūlų. Pirklys sugrįžo, 
atidarė krautuvę ir pardavė 
mergaitei siūlų špūlelę. žinia 
apie tą menką įvykį pasklido 
po visą miestelį ir pirklys 
laimėjo daug naujų klijentų.

“Jūsų šventenybei nereikė
jo nusilenkti” — aiškino ce
remonijų meisteris išrinktam 
popiežiui Klemensui XIV, ka
da tas nusilenkė, atsakyda
mas į sveikinimus užsienio di
plomatams. “Prašau man at
leisti — atsakė popiežius — aš> 
dar esu per trumpai buvęs po
piežium, kad būčiau atpratęs 
nuo mandagumo.”

Napoleonas kartą vaikščio
jo šv. Elenos saloje siauru ta
ku ir sutiko darbininką sun
kiai nešantį naštą. Napoleono 
palydovas nenorėjo pasitrauk
ti, bet Napoleonas mandagiai 
pašoko į Šalį ir praleido dar
bininką. “Reikia gerbti žmo
nes nešiojančius sunkenybes” 
— trumpai pastebėjo Napoleo
nas savo palydovui.

“Niekada neklausau apkal
bu nes jei jos melagingos, ga
liu būti suklaidintas, d jei jos 
teisingos, tai įsigyčiau žmonių

Taip ir teko man atsisvei
kinti su žurnalistiška nepri
klausomybe. Pradėjau vėl ra
šyti priklausomai nuo popie
riaus, jo spalvos, rašomosios 
mašinėlės ir lietuviškos grama
tikos. Gaila, žinoma, buvo lauž
ti savo nepriklausomą nusi
statymą, bet guodžiuos bent 

- tuo,, kad ne mane vieną tokia 
nelaimė ištiko.

Atėjau aną kartą pas redak
torių su plačiu šypsniu (be 
plytos) ir kikenu kėdėje sėdė
damas. Jis užsirūstinęs klau
sia:

g '■ Nuo praėjusio pa- 
vasario aš buvau pasiskelbęs 
nepriklausomu žurnalistu ir 
kągf — teko nustoti visai ra- 
*yti, o mano skiltis iš Darbi-1 

7'7 ninko dingo. Matote, norėjau 
7 būti nepriklausomas nuo 

plunksnos ir rašomosios maši- 
7 ' nėlės, tai pasiėmiau pagaliuką 

ir ėmiau rašyti molyje, kaip 
senovės žmonės darė. Kai 
molį išdžiovinau ir redaktoriui 
atnešiau plytą, jis vos nepalei-

i do jos mano pakaušin. “Da- 
7 bar, sako, visi raštininkai yra 

priklausomi nuo popieriaus, ir 
' 7“ tū man čia juokų nekrėsk!” 
‘ v Buvau priverstas nusileisti, 
5 bet norėjau bent dalį ir savo 
'■nepriklausomybės išgelbėti — 
7 daryti ne taip, kaip visi daro, 
gp Ėmiau rašyti ant juodo popie

riaus juodai ir ant balto baltai.
į’ Ir vėl redaktorius įtūžęs mane 

•išvijo pro duris. “Ką tu čia, 
; sako, man akis dumi, pakišda

mas visai tuščią lapą: ar nema
tai, jog čia nieko nėra para
šyta? Nori dar bendradarbiau
ti ar ne?”

“Vajetus, vajetus, — nude- 
javau, — kaip sunku būti ne
priklausomam!”

Vis dėlto bandžiau dar suk
tis ir tokius smulkius lapelius 
primarginau suspaustom rau
donom raidėm. Dabar tai bus 
išskaitoma ir. gražu! Kai kur 
dar ir juodai pabraukta. Bet 
ir vėl mane ištiko nelaimė. 
“Būk žmogus, — kalbėjo man 

—redaktorius,-----ir negadyk_a-
V ' kių rinkėjui. Rašyk, kaip visi 

rašo — juodai ir ant balto, o 
ne raudono, mėlyno ar geltono 
pamušalo. Nepamiršk dar su
dėti ant raidžių stogelių ir 
brūkšnelių, o po raidėm —uo
degėlių. Tokia yra lietuviško 
rašymo tvarka — supranti? 
Čia būti nepriklausomam nėra 
vietos!”

TELEPHONE
DEARBORN 24)819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. SENOS. VAIKU. ĮVAIRIU PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

J ui. Rajauskaitės - šušienės 
ir Kotrynos Grigaitytės -Grąu-v 
dušienės talentą.

“Kauener Zeitung” 1943' m. 
po vieno Julijos Rajauskaitės 
Kaune koncerto rašė, kad ji 
yra augštos muzikes kultūros 
virtuozė. Prof. Dr. Antanas 
Maceina savo studijoje 1950 
m. “Aiduose” rašė, kad Gab- 
riela Mistral pasauliui atsklei
dė motiniškumą, Kotrynai 
Grigaitytei linki atskleisti mo
teriškumą, grakščiai svajingą, 
truputį liūdną, bet visados be
sistiebiantį augštyn, kaip Fra 
Ąngelico, OP, madonos. Auto
rius sveikina, kad rašytoja 
kaip tik tuo keliu jau žengia.
Klausant Chaceturiano,. Lisz- 

to ir Chopeno kūrinių pijano 
interpretacijų, virtuoziškai iš
pildytų Julijos Rajauskaitės- 
Šušienės; klausant Kotrynos 
Grigaitytęs - Graudušienės be
letristikos ir poezijos ištraukų, 
paskaitytų pačios autorės, at
rodė, kad klausytojai tuo lai
ku ir alsuoti pamiršo.

Malonu, kad minėti meninin
kių įvertintojai jų nepagyrė, 
bet teisingai įvertino.

Po .įspūdingos programos 
nepamiršta, anot poeto J. Bal
trušaičio, ir pasilepinti —ola- 
taus masto arbatėle... Rasti 
laiko lietuviškam svetingumu5, 
ypač meno ir kultūros pobū
viams — kiekvieno tauraus 

- lietuvio kilni pareiga.
Vyt. Žarėnas

FOR YOUR DEEP FREEZE
YOFR MEAT SUPPLY OF U. S. GOVT. GRADED, 

CHOICE MEATS.
'For Only $2126 PerMontt

COMPLETF LINE OF BEEF, PORK, VEAL, LAMB, 
CHICKENS, FROZEN VEGETABLES, FBH

ud ICECREAM
COMEIN AND SEGUS • WE FTNANCE 

Opea every fcy tW • PJM. Frifey t«l • PM Saa. « • PJL

FRANKLIN MEAT PACKING CO.

Rimtas reikalas — austrių 
tradicinis balius, kurį parapi
jos naudai -kas metai ruošia 
mūsų skyrius, šiemet jis bus 
lapkričio 14 d. Pakviesti na
riai, kurie organizuos balių ir 
priims svečius.

Išrinkta nauja valdyba. Ją 
sudaro visi buvusios valdybos 
nariai, būtent: J. Mitchell (Mi
di ui is) — pirmininkas, P. Di- 
Stefano — vicepirm., R. Gray 
(Grajauskas) — iždininkas, A. 
Strazdaūskas — sekretorius ir 
K. Wilczinski — maršalka. 
Atstovais t bendruosius arki
vyskupijos švč. Vardo Draugi
jos susirinkimus:. K. Kačiaus- 
kas, P. Grossi, A. Pastarnokas, 
Chr. Landner, J. Kudirka, V. 
Šalkauskas, V. Lazauskas ir 
Ęd. Mierzvvicki.

Veda A. BagtiMnaa
— Praėjusį sekmadienį I lie

tuvių vienuolikė pralaimėjo 
prieš Newark SC santykiu 2-3, 
o II viznuolikė 2-4; jaunieji ir
gi pralaimėjo 1-2.

— Šį sekmadienį ,spalių 17, 
mūsų vienuolikės susitinka su 
pereitų metų vokiečių lygos 

meisteriu German-Ungarians.
Rungtynių pradžia 1:15 ir 3:00 
vai. p.p. Rungtynės įvyks G.U. 
aikštėje Metropolitan Ovai.

— Spalių 24 d. šaukiamas 
lietuvių sporto klubo visuotinis 
narių susirinkimas. Atskiri 
kvietimai nariam nebus siun
tinėjami.

Balfo rūpesčiai
Tą pačią dieną lietuvių sve

tainėje Baltimorės Balfo sky
rius mėnesiniame susirinkime 
svarstė savo reikalus, pirmi
ninkei EI. Armanienei vado
vaujant. , Pirmininkė pranešę, 
kad skyriaus valdyba posė
džiauja kas savaitė. Iki šios 
dienos šiais metais mūsų sky
rius Balfo Centrui pasiuntė 
$500.00 pinigais ir 2300 svarų 
drabužių.

Paskaitytas Centro raštas, 
kuriame prašoma kuo skubiau
siai daryti drabužių rinkimą 
Vokietijoje ir Austrijoje esan
tiems lietuviams tremtiniams. 
Drabužiai jems labai ir skubiai 
reikalingi. Drabužių rinkliava 
skelbiama nuo spalio 15 ligi 
lapkričio 15 d., nors tai buvo niškytę. Dratig: 
numatyta vėliau atlikti.

Baltimorės skyriaus atstovu 
į jubiliejinį Balfo seimą Cleve- 
lande lapkričio 26-27 d. numa
tyta kviesti adv. N. Rastenį.

Balfo vakarui, kurio pelnas 
skiriamas lietuviams tremti
niams šelpti, galutinai prfmta 
lapkričio 6 d. šio vakaro pro
grama susidės iš dviejų dalių: 
meninės, kuriai atlikti kviečia-

Įsigyk mūsų poeto
A. TYRUOLIO

— Tai vėl, nevidone, kokią 
nors išdaigą man padarei?

— Ne, — sakau, — man 
’inksma, kad savo laikraštyje 
jau likvidavote nepriklauso
mus studentus.

— Kaip tai? Mes nieko ne
likviduojame, mes stumiame 
gyvenimą į priekį, kuriame...

— Tasgatis, — sakau že
maitiškai, — iš nepriklausomo
jo studentų sąjūdžio jau sukū
rėte priklausomus santarie- 
čius. Pasiskaitykite praėjusia
me Darbininke. Buvo sąjūdis 
be vardo, vadinasi nepriklau
somas, o pasidarė jau su var
du. Žinia, visi krikštijami, kaip 
ir visi dabar rašo ant popie
riaus, o ne ant molio ar jaučio 
odos. Anksčiau žmonės nuo 
vienų dalykų priklausė, da
bar — nuo kitų. Sunku būti 
visai nepriklausomam!

iv. BePastogfe

L. Katafikę Kongrese Cleve- sale) Aušros Vartų Draugija 
landė atidaromąjį pamokslą . ruošia lapkričio 7 d;

Sodalės, vadovaujant pirm. 
M. Klimkaitytei, spalių 17 iš
vyksta į N. Anglijos sodalių 
kongresą Bostone.

Naujose 22-se sutanėlėse 
Aušt. Vartų Mišių patarnauto
jai tarnauja pamaldose.

Palaiminta moterystė — Do
mitės Smalinskaitės ir Edvar
do Ryward.

Vienas seniausiai gyvenančių 
Worcestery lietuvių, Tomas 
Kvaraciejus, mirė. Palaidota ir 
Apokmija Totienė bei Lelijona 
Aleksandravičienė.

Karais ir maskiais žudjTnais 
žmonija baudžiama ne tik už 
politinę barbariją, bet dar 
daugiau už barbariją kasdieni
niuose žmonių santykiuose — 
pasakė Foersteris.

Negrę atstovas senatorius 
Dengias, užgautas senate, atsi
stojo ir pasakė: “Džentelmenui 
nedera atsakyti į tai, ką joks 
doras džentelmenas nedrįstų 
ištarti.”

Surinko Bronius Zumeris

Rūtos saldainių 
gamybos naujas sezonas jau 

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

mos vietinės pajiegos, ir lote
rijos. Susirinkusieji nariai pa
prašyti, kad patys aukotų ir 
paragintų kitus aukoti vertin
gų daiktų, nes ji paprastai 
duoda gražaus pelno.

Mėnesiniai skyriaus narių 
susirinkimai, kurie ligi šiol bū
davo antradieniais, nutarta 
šaukti kiekvieno mėnesio ant
rą sekmadienį, 2 vai. po pietų. 
Susirinkusiųjų nuomone, šis 
laikas bus patogesnis atsilan
kantiems.

Valdyba labai nusiskundė 
mūsų visuomenės tam tikru, 
abejingumu. Nors aukomis 
Baltas paremiamas gana dos
niai,tačiauį skyriaus narius—g pi^ 
stoja nedaug ir ypač šykščiai 
lankos į susirinkimus. Visas 
darbas paliekamas tik vie
niems valdybos nariams. Į su
sirinkimus, be valdybos narių, 
atsilanko tik vienas kitas. Ii

atidaromąjį pamokslą 
pasakė prel. K. Vasys.

Nusibodo krautuvė Aušros 
Vartų. parapijos nenuilstamam 
rėmėjui Juozui Glavickui ir jis 
ją pardavė.

PAŽINK GILIAU SAVO TIKŪIMĄ
Daug klausimų, kylanSų kasdien mūsų* galvoje apie 
Dievą, pasaulį ir žmogų, lieka neatsakytų, nes ne
turime ką paklausti. Daug paramos lengva5 rasi 
dviejų senpnarijos profesorių parašytame veikale

Šalta “bobų vasara” smar
kiai susargdino Dorutę Sker- 

ypač drau
gai, jau pa igc ’o vyčių khi-

ASSUMPTION PARAPIJOJ 
(tik 6 tikę)

3 kambarių plytiniai naiųai 
Po visais rūsys, orinis aliejum 
šildymas, beržinės durys ir kabi
netai, plastinės gumos sienos, ke
raminės tile grindys vonioje, rū
bams spintos.

FJIJk. statyti ir financoott 
{mokėti terearia tik $3,500 

Veteranams tik 
Edw. Liljeros—WA S-5242

Arba užeik į
WALLS and MATTERA

12MS So. Hahted — WA S-MSS 
Modelio namas

12412 So. Harvard



BUS. SERVICE

su 2 apartamentais aukojanties

parduodamas.

TA 7-9819

STALIAIS DARBAI

EV 9-5371

V. & T. CONSTRUCTION-CEMENT

organas

Kanados

mas ir
Sheetmetal

(nukelta j 8 psl.)

Joseph Garszva

$45.

anksto.mas

mums dabar
Atliekame ir

K I E RNA'N 
TELEVIZIJOS 
taisymą s 

ESplanade G-9448 
$2.00 plūs dalys

Nauja modemiška koplyčia šer 
meninu dykai. Aptarnauja Caro 
bridge ir Bostono kolonijas te 
tniausiomU kainomis. Kainos to 

pačios ir I kitus miestus.
r*ilf laukite: Tri. TR 6-64M

VALYMO IR SIUVIMO įmonė. Dide
lė (25x60), įsteigta prieš 35 m.. $4500 
metinių pajamų, puiki vieta, viršuj 2 
apartamentai, visi pagerinimai, tinka 
porai.

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.

didumo 50x60 su 6 kambariais 
(Frame House) parduodamas 

arba išnuomojamas.
ME 5-2670

reasonable. NAvare 8-9396.

Oil Bumer Eąuipment 
ASK FOR JOHN 

to

SHHEET METAL BOOFING. Eųulped
BrtaMished—Mušt >e *oM to par-

V •'ty who w*nt to g* Into barine** —
MMtown — Name your oera prtee.

LU 8-6447

GROCERY DELICATESSEN. Good 
location. Reasonable. Would consider 
term to right party. Call WH 8-9094 
before 9 PM, after WH 8-8340.

ete. CsM veatoer i* «n tb*«•* ** 
tkne to nbrrk yoar be**1. .r** *•
bMemeat Tke MtoadM -n*n>iįaar pirite 
te *ervo ys* wtMk rite best eemrifeeeani *n- 
tarial*. at tbe toareat esat to yeu. Crita

Over 300 sųuare feet, 35c;

tinkavimas, virtuvės įrengimas, san
dėlių, TV kambarių.

Viskas prieinama kaina.
YO 8-5417

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

VI 3-0454

GRABORIUS 
balsamuotojas 

231 Beuford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

CALL LO $-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUR AD

LAIKYK savo auto Švara. Karta 
per mėnesi hbšgihk (snnonize), du 

tik $11 per mėnesį.
kartus per savaitė plauk. Už tai .

MIDVVOOD ST. 230 St. Francis of 
Assisi Parish. 2 family brick posses- 
sion of 5, plūs $80 rentai; oil; storm 
windovvs.

GRINDYS IŠVALOMOS
LYG BOTŲ NAUJOS 

Vacuum būdu nekeliančiom dul
kių mašinom Nuo $7 už 
' kambarį.

TE 7-0203, 
KLAUSK MELVIN

GENERAL CONTRACTOR 
MASON & CARPENTRY

Ali Violations u
Removed ’

D. S. TEHO — 
MA 2-2799

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

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

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

now and learn about workmanship 
and mąterial which is guaranteed 
for 25 years ąt a very reasonable 
cost. Pick up your phone NAW and

CALL STeriing 9-8881

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

539 Park Ave„ Brooklyn, N . Y. 
MA 5-8783

nocsNe Brantas 
yna Putoti 

Btrgain — -
1947 DODGETRUCK 

ST. 64596

Dovanų siuntiniai j visus pasaulio kraš- 
|dPTg tus, įskaitant Lietuvį muitas apmoka-

HI NETGHBOR!’
Dou you want your Attic, . Cellar 

or Yard cleaned, 
call SAM evenings.

NI 9-0154

2 Washingtoh St, 
\ Yonkers, N. Y.

LAIDOJIMO IŠTAIGA
108 Yonkers Avė., Yonkers 

šaukis diena ir naktį 
YO 3r6736

Užjaučianti* ir malonu*

Dažymas ir dekoravimas 
FRANK J. MeCANN

Dažymo ir dekoravimo 
kontraktorius

115-13 lllth Ave^ Ocoae Park, N. Y.
VI 3-5294 *A 9-6849

MEDŽIO APDIRBIMO DIRBTUVE
Visi Delta įrankiai kaip nauji, gera 
vieta, per metus galima uždirbti apie 
$10,000, bus pristatyti klientai, pigi 
nuoma, $3500. Skambink tik nuo pir- 
mad. ligi penktad.

GR 2-3668J

Club Doįrieniča
869 Lexington Avė., 

New York City 
Turės savo

Devintą Metinį 
RUDENS ŠOKI 

Penkt. V»k. Spal. 22
, Gnaad BaB Room

HOTEL COMMODORE
42nd ir Lexington Avė.

9 P. M. Įėjimas $2.00 
Gros be sustojimo AL PRINE

VAITKUS 
FUNERAL H O 

197 Webster Aveaue 
Cambridge, Mass, 

PRANAS WAfTKUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas . 
NOTARY PUBLIC

THE DRAICE FUNERAL HOME 
M Alexaader Avė.

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

siems ir įnirusiems.

BARASEVIČIUS ir SCNUS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway . 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVfčIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

Suteikiam garbingas laidotuves. !
Koplyčios nemokamai visose; 
miesto dalyse; veikia ventiliaci- i

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

TU 2-1263 FA 4-1137

GROŽIO SALONAS 

parduodamas Fhishinge. Puiki proga, 
prie Kissena Blvd, 
aplink apartamentai.

FURNISHED roomtng house, >100 
wkly tncome and live rent free, near 
Jo Sq. in good neighborhood. You 
don’t have to work with this house; 
easy to maintain and taxe* are low. 
It’s <m 2 tote, ha* 8 garage* *nd 30 
room*; ha* new oil burner, nice 
yard and ftont jtorch, garden; near 
scbocda and bu*, traną, shopping cen- 
ler. >17.000, wUI tgl* back privalė 
mortgage. CUI JO SStt after S FM.

rel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS)' 

FUNERAL HOME
M. P. RALLAS — Direktorių* 
ALB. BALTRONAS-BALTON

Re&alu Vedėja* 
660 Grand Street * 
Brooklyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC

VALGYKLA — pilnai įrengta, oiskas 
gerame stovy, turi būti perkrausty
ta. Parduodama su nuostoliais.

CY 2-4755

TEMPO GIFT PARCELS CO.
Greitas išpildymas SChuyler 4-9166. Garantuotas pristatymas

WHITE PLAINS apyl. Westchesterio 
kalvose. 15 myl. nuo New Yorko mie
sto. atskirai statyti ranches, 3 ir 4 
miegam, kamb., 2 ir 3 vonios, erd
vios pastogės, dideli kiemeliai; 2 blo
kai nuo busų sustojimo. Susikūrusi 
bendruomenė, plečiasi, geros mokyk
los. Kampas Normandy ir Plymouth 
Rds. Central Avė. ligi Harsdale, 
Route 100A. 2 myL ligi Normandy 
Rd. Statytojas.

WH 9-6894. pakalbėk su “Ed”.

Roslyn Wes€ Park
ST. MARY’S PARAPIJA

Koloninis 8 m. senumo stucco 2 aukš
tų namas, 1/4 akro medžiais'apaugės 
sklypas, lyg parkas. 25 gyvenami 
kamb.. ekstra didelė virtuvė su už
kandine, 3 miegamieji, l*j vonios, 
sietu aptverta terašė, užbaigtas pušų 
lentom rūsys, garažas. Daug priedų: 
Šaldytuvas, lėkščių plautuvas, skal
bykla, fryzeris. džiovykla, visur kili
mai. >16390. Savininkas, RO 3-2686

“JESUIT” TEA
Ji taip vadinama, nes daugiau kaip 
per 200 metų ją kultyvavo jėzuitai P. 
Amerikoje. Tikrasis jos vardas* yra 
Yerba Matė. Duoda energijos, gerai 
veikia j nervus. Nemokamai prisiun
čiamas “Nuostabusis Pietų Amerikos 
Matė aprašymas.” įpakuota popierio 
maišeliuose. Turi nuostabių savybių. 
Už vieną doL nemažas kiekis—plūs 
aprašymas.

D. TURĖT, IMPORTER
Box 99, New York 14, N. Y.

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

ĖST. LAMP SHOP near. station, 
lighting fixtures, floor and tables 
lamps, lamp mounting, appliances 
and repairs. Hoover franehise' wlth 
or without electrical contracting busi- 
ness. Fastest growing community in 
esat. Retiring. The Efeetrieal Sbop. 
175 Brooklyn Avė., Massapeąua, N.Y.

PY 8-3858 — 9-6^9 
PY 8-3*18 — after 6^6

SEE THE NEW 1955 MODELS 
Z E NITH
T.V. SETS with
CINĄ' BEAM&

CINĄ’ LENS
$189.95 up

LEAF’S for TELEVISION
353 Vietery Blvd. GL 7-6425

Ask for "Herb”

OFFICE SPACE with Apt. Bedroom, 
Living Room, Dinette-Kitchen and 
Bath. In Massapeųua, L. L Oven store 
— heat supplied. Near Railroad Sta
tion. Suftable for Lawyer.

PY 8-3859 - 9-909 
PY 8-38I3 - Uter 6.

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

NE 6-3364

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 * lai^gai, 
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.

žiema jau čia. Leisk 
pataisyti jūsų stogus, 
skardos darbus.

J and E Roofing and
Naktį ir dieną skambink

Newtown 9-6079

267 — Kito bfamio naenavyttto
RIDGEWOOD (Queens) — Vienin

telė nuosavybė! Plytų pastatas, ge
ram stovy, visas apdėtas! 1,400 kv. 
pėd. įmonė, dalis rūsy. Concrete grin
dys. Įmonėj 2 modern. tualeto!; už
pakalinės pakeliamos durys — pato
gu krauti ir iškrauti! Atskiras įėji
mas i 8 kamb. moder. apartamentą 
su gražia vonia, modernia virtuve, 
klevo kabinetais; 3 metų senumo a- 
liejaus šildymas su 500 gal. talpumo 
tanku. Dydis 50x100. atskiras įvažia
vimas, 5 garažai, medžiai! Gražu* 
nuosavybės sklypas. Tinka staliui, 
verpyklai. kitom dirbtuvėm ir k. 
Kaina >25.000.

J. B. SIIALINS- j

FTJTOĮgnNG- L. L Nerthera Bivd?«kd 147Hi St 
FL 9-0662 . ?

HOWARD L. HALLETT, JR., 
Ut Mgr.

WESLEY HALLETT, Treasurer 
HALLET CHAPEL, ASTORIA. L. L 
8-17 Astoria Blvd. AS. 8r66U
DONALD P. TRUDDEN, Lie. Mgr.

WHITE PLAINS Vic. Estate namas 
10 kamb. 2!s vonios, puikios sąlygos. 
Gražus vaizdas. 1 ar daugiau akrų. 
$26.000.

WH 6-9194, po 6 P-M.

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

Sv. GERARDO MAJELLA KANONIZACIJAI MINŽTT 
Motinų ir Darbininkų Globėjas

SPALIO 14, 15, 16 — 'Pamato** 8to6 Stot ir Stot P.M.
Pamokslus sako Rev. JU V. McGuire, C. SS. R., 

Perpetini Help Magazine redaktorius.

Kanalisaeij* ir šildymas
A. J. WAGNER CORP.

> Plumbing and Heating 
CHAS. P. LOGUE, 

diplomuotas plumberis 
201-68 Linden Blv. St. Albans, L. L 
LAurelton 8-6655 Be. Vlrginia 8-2939 

Klausk Chariie

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų Hgų gydytojas 
AfttbtPma* tr kraujo tyrinąs 3 doL Priėmimo tataudoa 19-2 ir 4-0

popieravimas
Skambink 

HO 6-2380 
Vakarais 

DO 6-2661

WALTER KEYES 
and Co. 
Įsteigta 1923

HICKSVILLE — 1 metų split-level 8 
kambariai, garažas ir rūsys, vo- 
nos, židinys, nuo vėjo langai ir siete
liai, atitvertas priešduris. patio. Blo
kas į šoną nauja bažnyčia, arti kat. 
mokvklos. $16.700.

HI 3-7055.

PARDUODAMUS GĖRIMUS 
IŠVAŽINĖTI

siūloma — 6 mašinos — Midtown 
Manhattan — Tinka daliniam dar
but —. Geros pajamos.

EV 8-8822 H AJL—1. PM
Arba rašyk

Box S-12-A-Room 83*
11 W. 42 St, NYC.’

CHURCH SOCIETTES!
Need money for your organiza- 
tions? I will show you how you 
can do this. Business possibility 
with dignity. Write Mr. William 
Hubbard.

CATHOLIC BIBLE HOUŠE 
555 Tremont Avė. Bronx, N. Y.

TeL bet. 9-10 AM ar 5-6 PM 
LU 3-6337

MAX1
Chspei

Establishtti 1873 
’ beAuchamp pl.

BARAS IR RESTORANAS, įsteigtas 
prieš 18 m. Parduodamas arba ieško
ma dalininko.

EMPIRE RESTAURANT,
— 2072 Richmond Terrace,

Port Riehmond, S. L

Gražus kamb’arys ir vonia: 1 kūdikis: 
pastoviai gyventi: 6 dienos, 
Skambinti jų sąskaitom

MAmaroneck 9-6150

GLE NDALE
LUMBĖR C0., Ine.

F. E. VVagner, pirm, ir Hd.
73rd Place ir Ceoper Avė.

(Cooper Avė. ir Proctor SL
Glendale 27, L L HEgeman 3-1840,

■ KLAUSK, JACK

ALIEJŲ 
TeL PAtchogoe 3-0210

Chapel Avenue and L.LRR. 
PATCHOGUE, L I.

MASSAPEOUA (Nassau-Shera vic.) 
parduodamas narnas, 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

BEAUTY SALON — Rlverdole —Ėst. 
t'/i J>* —. Moderato reat — Geod 
le**e — Re**OB*bly prieed — Uliū
nai Opportuntty. YO 9-2377.

KAIP šv. CABRINI galėsi laimėti 
sielas ir pasišvęsti Mssioniere Sesele 
švč. Jėzaus širdies vienuolijoj, dirb
dama mokykloj, ligoninėj,, prieglau
doj. mokydama tikėjimo. ’ veikdama 
visuomenėj, užsienio misijose ir k. 
Informacijom rašyti: Mother Super- 
ior. 701 Ft. VVashington Avė., New 
York 83. .N.Y.

KNHTTNG Shop. Nassau County, 
>15,000 annually, 5 year lease, 
atmable.

PRerident 4-1862 
C*I1 after 7to* P. M.

NAUJA!
“MY DAILY BREAD” 

kasdieninis skaitymas, mąstymas 
ir maldos paruošė Rev. Anthony 
J. Paone, S.J. Kaina .78 ir $135. 
Mišiolai, maldaknygės, rožančiai, 
statulos ir Madonos.

SANTA MARIA SHOP 
2728 Church Avė., 
Brooklyn 26, N. Y.

ULster 6-9395, klausk Mrs. Hagen

NEW ROCHELLE—Center hall Ko- 
lonialis. 5 mieg, kamb. 2% vonios, 
Youngstovvn virtuvė, lėkščių plautu- 
vas, TV kamb. Arti viešos ir parapi
nės mokyklos. $21.000. Mažo įnešimo 
tereikia.

LEDU ISVEŽIOJIMAS
.. {steigtas prieš 15 metų. Geros pa
jamos. Prieinamai įvertinta. Su 1941 
Chevrolet.

MI 8-0956

Rt31EMPTDKIftt FATHERS CHURCH 
OI’ THE IMMACULATE CONCEFTION 
J5* Sšreeš, prie M Are., Brron, N. Y.

M3MININKES, dabar galite įsigyti 
puikius chrominfus peilius už >1.00. 
Sutaupysite pinigų ir laiko. “Big 
Butch” sumažins maisto išlaidas: tik
rai geri peiliai su 9‘į” ašmenimis, 
tinka piaustyti paukštienai, stei- 
kaas, šonkauliams; leis sutaupyti šal
dyto* mėsos kitiems valgiams. Tinka 
plauti medžiui .plastikai. Pinigų grą- 
Snima* garantuotas. Siųsk >1.00 če
kiu ar money orderiu (ne C.O.D.)

PAMS KITCHEN PAMFESERS 
Dept Darb. 919

8927 — 1< Avė. Iridy*, N. Y.

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

Tel. YO 5-2643

L. W. TERRELL
PRIPAŽINTAS

PRISTATO ANGLIS IR

PRANCIŠKONU MISUU UNIJA
Kvieti* jsliagya Jus, Jūsų šeimos narius ir Jtoų mirusius

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

Rašyk:
Franeiscan Missionary Union. 135 West 31st St.. Nevv York L N. Y. 

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

STATIONERY - LUNCHEONETTE!
$250 vveekly net income. Opposite 

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

KI 7-9676

P. Tautvaišai šiais metais 
nepavyko apginti nė vieno iš 
turėtų trijų didžiųjų jo laimė
jimų: Illinois open, Illinois 
State ir Trans-Mississippi mei
sterio vardų, kuriuo jis pelnė 
1953 metais, nors tebėra vie
nas pirmųjų Illinois valstybėje 
(priežastimi tebereikia įžiūrėti 
psr didelį darbo apkrovimą: 
dirba 6 dienas į savaitę). Taut- 
vaišos gilus šachmatų teorijos 
pažinimas padarė jį partijų 
nagrinėjimo autoritetu. Jo 
darbus talpina Amerikos šach
matų federacijos 
Chess ' Life.

Vaitonis vienas 
pirmūną. .Kanados šachmatų 
federacija skelbia savo šach
matininkų klasifikaciją. įvar
dindama tik 4 Kanados meiste
rius: Yanofsky. Anderson, Dr. 
Bcgatyrchuk ir lietuvi Povilą 
Vaitonį.

K.. Merkis — Eastsrn meis
teris. “The Chess Correspon- 
dent’ ’rugsėjo Įir. paskelbė, kad 
18th Grąnd National Touma- 
mento baigmėje lošia šie divi
zijų nugalėtojai: Californijos-— 
J. Myers. San Francisco. Cent
ral — U. Kandy, St. Louis, 
Mo. ir S. Sorenso. Iowa City, 
Eastern — Kazys Merkis, So.

IS THE TIME TO
FĮX UP, PAIMT UP, (1EAN UP

H*ve y«« ršteBfciš y«*r tame tatoty t* m*

^ŠACHMATAI
A raRE BUY IN J. C.

If you Ūke * nice home with good 
sized kitchen and dining room, living 
rm 16x18, with 8 wiadow* pins targe 
extr* bedrm plūs 3 nns suitabte for 
apt. or doctors offfce piu* 3 rms ren- 
ted *pt. on Fairvie* Avė. for only 
$19,000, call HE 4-8434 after 4 PM.

■ 1 " ■

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis • ; į

(ARMAKAUSKAS)
Graborios - Balsamuotojas - ’

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y. -
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Yorko miesto balsuo-

NEPRALEISK JUOKŲ VAKARO!

RAMUNES

for only $1.25

Po pasitarimo meninė 
šokiai

surengusiam jaukų pobūvi mūsų gimtadienių proga ir 
įteikusiam mums gražias dovanas ryšium su mūsų 
veikla šiame chore.

WIN8TON C0UBCSŪDUL prfin* dgam dttate, pegemfntą « sidabro 
ir dramM&o katrie. Dovana Londone {teikė Bostono “artileristų kuo- 
pa\ jkisteicmi dar 1C37 nu

A. Kneižio vedamos radijo 
valandos koncertas įvyks LDS 
seimo metu spalių 23, šešta
dienį, Thomas Park mokyklos 
salėje. Pradžia 7 vai. vak. Wa- 
terburio choristai suvaidins 
dramos vaizdelį “Motinos var-

§v. Jurgio parapijoj
40 valandų atlaidai praside

da šį sekmadienį ir baigsis an
tradienio vakare, Pamokslus 
rytais 9 ir vakarais 7:30 vai. 
sakys tėvai pranciškonai. Kleb. 
kun. A. Petrauskas ragina ti
kintuosius lankytis pamaldo
se ir pasinaudoti Dievo malo
nėmis.

Skautų tėvai ir bičiuliai
kviečiami atsilankyti spalio 

23, šeštadienį, 5 vai į Angelų 
Karalienės par. salę kur šau
kdamas steigiamasis skautų tė
ve ir rėmėjų komiteto susirin
kimas, 
dalis ir

Marijos metų atlaidams gau- 
|X-.. ti jvyks spalio 17 d. 4 vai. p.p. 

šv. Patriko katedroje New 
'Yorke. Iškilmėse dalyvaus J. 

fec E. kard. -Fr. Spellman, New 
Yorko arkivyskupas; pranciš- 

£'■ konų vadovybė ir New Yorko 
| keliolika tūkstančių t retini n- 
P'kų visų tautų. Lietuviai, HI- 

jo ordino nariai, kviečiami da- 
.. lyvauti.

Skautų vyčių oktetas
po vasaros atostogų vėl pra

dėjo darbą. Pereitą sekmadie
nį oktetas išp’ldė keturias 
dainas kan. J. Meškausko pa
gerbimo iškilmėje. Skautų 
linksmavakario metu (spalio 
23 d. 5 vai. Angelų Karalienės 
par. salėje) oktetas taip pat iš
pildys kelias dainas. Oktetui 
šiuo metu vadovauja muz. Al. 
Mrozinskas.

Naujoje ^etuviškoje 
krautuvėje

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

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

Bostono lietuviai
■ pirmieji

Šv. Petro parapijoje misijos 
baigtos pasižadėjimu vykdyti 
Fatimoje apsireiškusios Mari
jos reikalavimus: kiekvieną 
dieną kalbėti rožančių, kiekvie
no mėnesio pirmąjį šeštadienį 
priimt šv. Komuniją ir gar
binti Nekalčiausią Marijos šir
dį, prašant žmonijai taikos, 
Amerikai gerovės ir Lietuvai 
laisvės. Toks viešas visų Bos
tono Lietuvių šv. Pstro para- 
piečių pasižadėjimas yra pir
mas Amerikos lietuvių gyve
nime. Tenka pažymėti, kad šiai 
minčiai jau iš seniau . uoliai 
pritarė ir ją puoselėjo klebo
nas kun. Pr V.irmauskis.

Saleziečių gimnazijos
neturtingiems mokiniams 

remti Bostone nuo liepos pra
džios suorganizuotas būrelis, 
kuriam priklauso: Pr. Kala- 
dienė, A. Čibienė, Pr. Milerie
nė, D. Balta, St. Leimonienė, 
A. Liutkonienė, A. Varžinskai- 
tė, A. Navazelskis, J. And
rius, K. Merkys, dr. Pr. Gali
nis, J. Škurdzinskienė, R. Vit
kauskienė, B. Brazdžionis, J. 
Lapšienė, A. Juknevičius, M. 
Račkauskienė, O. Krasnukevi- 
čienė, K. Čiurlionienė, J. Gri
galius ir A. Černiauskas.

Pabaltijo moterų klubui 
Bostone steigti sudarytas komi
tetas, į kurį įėjo I. Galinienė, 
Daugirdienė, V. Kulbokienė, 
Kamantauskienė ir J. Lapšie-

nų organizacijos Schwaben 
Hali salėje, Brooklyne. Kitos 
organizacijos prašomos tą die
ną minėjimų ar kitų parengi
mų nerengti.

Ar apsimoka moterims 
meluoti?

Pagal veikalą, kurį Lietuvos 
vyčiai suvaidins Apreiškimo 
parap. salėje, Brooklyne, spa
lio 24, pasirodo, neapsimoka nė 
mėginti. Nors vyrai mėgina iš
sisukinėti ir gudriai savo klai
das slėpti, teisybė vistiek į 
viršų išeina. Kol tie visi vyrų 
melai paaiškės, publika žino
ma turės daug juoko nes ‘Mo
terims neišsimeluosi” yra dau
giausia juokinąs veikalas iki 
šiol Brooklyne statytas. Kas 
atsilankys, ilgai nepamirš- šio 
linksmo vakaro, kurio pradžia 
6:30 v.v. Po vaidinimo šokiai 
grojant Jezavito Orkestrui.

Ršt

visuomenei, Ig. Budreckas yra 
Lietuvai gelbėti komiteto ttdk 
ninkas, Liet Paskolos D-vės 
Banko ilgametis direktorius.

Budreckų pagerbti susirinko 
giminės ir drangai Jubiliatus 
sveikino Lietuvos gen. konsu
las J. Budrys, preL Ig. Kelme
lis, kleb. kun. M. Kemėžis, 
KJeb. kun. dr. J. Starkus, V. 
Sidzikauskas, J. Ginkns, teis. 
McGuire, valstybės prokuroro 
padėjėjas J. Kirk, /dr. Aid. 
Šfiūpčutė, . AL Devenienė, J. 
Narušis, Budredtienės molis 
kun. J. švagždys iš Brockton, 
Mass.' ■ .

Tarp daugelio svečių matėsi 
prof. J. Žilinskas, dr. P. Vilei
šis, dr. St. Petrauskas, dr. Pr. 
Bagdanavičius ir k. Vakaro 
vedėju buvo adv. K. Paulis iš 
Kearny, N. J. Vakarą pratur
tino daina solistė Vince Jo- 
nuškaitė, komp. J. Žilevičiaus 
specialiai vakarui sukurtom 
naujom dainom. Sukaktuvinin
kai gavo gražių dovanų ir 

.daug sveikinmų. Vakarui šei
mininkavo Jieva Trečiokienė 
ir J. Narušis.

Budreckai išaugino lietuviš
kai susipratusią dukterį'Vero
niką, kuri baigusi kolegiją, da
bar tarnauja atsakingoje val
džios įstaigoje Washingtone,

DON’T M1SS THE FUNNIEST COMEDY IN TEARS! 
presented by the Brooklyn Knights of Lithuania 
Sunday, Ortober 24, 1954 — 6:» P. M. SHARP 

Aturaneiatioa Auditorium

Mhz. M. Cižauskieaei,
jos gimtadienio proga, Lin- 

deno 53 kp. Mot. S-gos narės, 
rugsėjo 24 suruošė vaišes. Po
kylis įvyko po choro repeti
cijos pratybų su tradiciniu tor
tu ir linkėjimais. M. čižauskie- 
nė yra nenuilstama ve’kėja ir 
visą savo energiją pašvenčia 
lietuviškos muzikos skambe
siui.

Mergaitei laiškas
Vlada fiiugždaitė, Vasario 16 

gimnazijos * 2 klasės mokinė, 
kurią išlaiko Bostono teisinin
kų suorganizuotas rėmėjų bū
relis, * šių- mokslo metų, pra
džioje gavusi iš globėjų 10 do
lerių asmeniškai dovanų, ra
šo: “širdingai ačiū visam rė
mėjų būreliui už 10. dolerių. 
Aš taip džiaugiuos, nes dabar 
turėsiu batukus ir megztuką. 
Už batus sumokėjau 23 .mar
kes, o megztukui nupirkau 
siūlus už 18 marikių; mamytė 
man nuners, nes gatavas kai
nuoja 30-40 markių. Pas mus 
šiais metais maistas pabran
go, nes lietus daug sunaikino. 
Pieno litras kainuoja 38 pf., 
sviesto svaras 3,5 markių, 
kiaušinis 23 pf., o daržovės la
bai brangios, nes neužaugo. 
Gatavi rūbai labai brangūs: 
kaip man, paltas kainuoja 80 
m., žieminės suknelės 15-20 
m., kojinės 3 m. ir daugiau. 
Mokinių pas mus yra 180. Mai
stas per geras nėra. Dar Sykį 
visiems labai dėkoju už manęs 
šelpimą ir dovanas.”

Šis suvažiavimas yra jubi- 
lejinis — 40 m. organizacijos 
veikimui atžymėti. Bus M. 
Galdikienės paskaita. Dainų 
programą išpildys 30 kuopa, o 
63 ir 68 kuop. deklamuos eilė
raščių. 'Piano koncertą paruoš 
24 kuopa, M. Cižauskienei va
dovaujant, dainuos 53 k. cho
ras. Visos moterys kviečiamos 
atsilankyti.

V. Rastenis
spalių 9 d. skaitė paskaitą 

“Šviesos” New Yorko sky
riaus visuotinam narių susirin
kimui užsibaiugus. Prelegentas 
•kalbėjo apie “Pasiruošimą 
bendradarbiauti spaudoje. Pas
kaitos pasiklausyti buvo atvy
kę nemažas būrys svečių. Po 
įdomių diskusijų nusistatyta 
spaudoje bendradarbiavimo 
klausimams nagrinėti rinktis 
ir dažniau.

“Operetės* choro
Naujais nariais įstojo R. 

Tilvikaitė, M. Karmazinaitė, L. 
Senkutė, N. Akelaitytė, R. 
Frankaitė, O. Mičiulienė, L. 
Pazšelis ir V. Nakutavičius. 
Choras ruošiasi minėti 40 m. 
sukaktį. Ta proga bus pasta
tyta St. Šimkaus opsretė “či
gonai”. Repeticijos vyksta 
penktadienio vakarais 8 vai. 
Piliečių klube, 280 Union Avė. 
Brooklyne.

lp .jTf / ifaJlšA apygardos, metinis suvatiavi- ‘Budreckai spalio 9 nataė- 
FO** lapriričio 14 d. šv. vedybinio 25

Jurgjo par. salėj, 207 YorfcSL W
7 - BrooMyne. Už mirusias sąjun- kyiia, kuriame da^rvavo per

KrMaaB bndhiaB ♦ gietės ll vai mišios, 2 vaL p.p. 200 svefių. Abu y-
mindama rengiamas ąpalio posėdis.

31 Apurifitimp par. salėj 3*30 
vai Minėjimo programa rūpi
nasi Studentų Atatininkų
Jiew -Yorko draugovė. Katali
kiška visuomenė kviečiama

New
tojų skaičius šiemet mažes
nis nei bet kuriais kitais me
teis,po karo. Susirūpinę de
mokratei, nes jie tikisi laimė
ti tada, kai gausiai balsuoja. 
Tačiau susirūninęs ir preziden
tes su respublikonais, kad gy
ventojai rodo tokią apatiją po
litiniam gyvenimui.

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE

Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai.
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

M7 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

ZALETSKAS "
FUNERAL HOME 

564 EAST BR0ADWAY
South Boston, Mass.

D. A. Zaletriuu, F. EL ZaletdoM 
Graboriai ir Bahaniuotojai 

PatornavimM diena ir nakų 
Koplyčia Šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
_________ Uteį 30 M815

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

LATEST QUARTERLY 
INTEREST — DIVIDEND 

(OCTOBER 1, 1954)

2%% Per Year 
Pins Extra %% Per Year

Rugsėjo 29 d. šventė vardi
nes kleb. kun. Mykolas G. Ke- 
mežis. Tą dieną varduvininko 
garbei seserys suruošė minėji
mą. Visų skyrių mokiniai atli
ko savo programas ir pasvei
kino įteikdami maldų buketus 
ir dovanas. Ir parapiečiai, 
draugijos taip pat įteikė dova
nas ir sveikino linkėdami gau
sios palaimos parapijos dar
buose. Pabaigoj kun. M. Ke- 
mežis pasakė kalbą ir nuošir
džiai padėkojo. K-

Mūsų ramunių žie- 
) dai yra Hungarijos, 

švieži ir medum 
kvepia; moterys, 

3^ 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 $250, tai mes pasiųsi
me jum svarą ramunių ir gerą 
knygą “Sveikata ligoniam” — 
gydymas visokių ligų š akni- 
mis, žievėmis, žiedais, sėklom 
ir lapais.

ALEXANDER’S CO.

Bostono Metropolitan lygos 
p-bės prasidės šio mėnesio pa
baigoje. Harvardo universite
tas dalyvauja su dviem A ko
mandom, toliau Boylston, Li- 
thuanian, Cambridge ir Quin- 
cy klubai. 1953-54 p-bėse lie
tuviai užėmė 3 vietą. Bostono 
lietuviai renkasi pažaisti į 
List. PiL klubą kas antradienį 
7:30 vai.

Jakštas ir Kontautas Golden 
Knights baigmėje pateko į tą 
pačią 7 žaidėjų sekciją.- Pus- 

Jbai^g^niani rate Kazys Jakš
tas, Chicago, įveikė bostonie- 
tį Petrą Kontautą, tačiau pra
laimėjo prieš Sollfrey, o Kon
tautas sudorojo Sollfrey.

Latviai leidžia “šacha Pa- 
saule.” Tokiuo vardu pasirodė 
2 numeriai latvių šachmatų 
žurnalo (rugsėjis, spalis), 16 
psl. mėnesiui, kaina 50 c. Ad
resas 2548 W St., Lincoln, Ne- 
braska.

SAVINGSBANK
135 BROADWAT BSDTORD AVK

538 Eaaterh PMfcway at Noatrand Avvaria 
Toar DepMita ta Tta* Buk Are Fully Inagred

Up to __

1 Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą lapkričio

D. C. ------------------21 rengia New Yorko vetera- 
Darbininkas nuoširdžiai 

sveikina savo ištikimus skai
tytojus pp. Budreckus, linkė
damas pasisekimo ir daug lai
mingų metų.

Vyt. ir Vanda Zetinkevičžai 
susilaukė sūnaus, pakrišty- 

tas Juozo-Laimučio vardais.

Tel. EV. 8-9794

M. and Z. AUTO COLLISION WORKS

ŠACHMATAI

(Atkelta Iš 7 p.)
Boston, Mass., Great Lakęs — 
Wm. Newberry, dabar New 
Haven, Conn., Middle Atlantic 
— C. Gamer, Ohio, New 
York - Pennsylvania — J. De- 
fine, Florissant, Mo. ir M. Solo- 
men, Bronx, N. Y.. Soutlfera 
—J. Moyse, Louisville, Ky., 
Western — Dr. B. Rozza, Tul- 
sa, Okla., ir C. Tears, Dalias, 
Texas.

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Wnodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
Kabaretas MBIMBl

"Lietuvos Vyčių 41-ma Kuopa vaidins 
trijų veiksmų komediją

Moterims neišsimeluosi”
Sekmadienį, Spalio 24, 1954 

pradžia punktualiai 6:30 vai vakare

Apreiškimo parapijos 
salėje

No. 5th ir Havemeyer Gatvės, 
■■ Brooklyne

f r Režisuoja Juozas Boley

Į TeL APplegate 74)30

Į TELEVIZIJOS ir RADI0 TAISYMAS
| BANGA
Į SM B1DGEWOO» AVK. nOOKLTN, N. T.

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

I (record changers).
i Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven,
I Richmond Hm, Ome Park, Forest Hill, Jamafca.

Bartas atHatamas psMyrota tertota, pripnflate


