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Piketuos SovietŲ Sąjungos delegaciją

.. Savo privačiame 
jis beždžioniavo as-

vyskupas Richard J. Cushing. 
Kardinolų kolegija renka nau
ją popiežių.

x Lapkričio 6 d. 12 vai. bus pi
ketuojama Sovietą Sąjungos 
delegacija Jungtinėse Tautose 
su Andriejum Višinskiu, kuris 
yrą aktyviai vykdęs Baltijos 
valstybių okupaciją. Piketinin- 
kai renkasi prie 68th St ir 
Park Avė. kampo. Piketui va
dovauja buvę lietuviai politiniai 
kattmak

nešę maisto, termosus ir susi
supę apklotais, kad apsigintų 
nuo šalčio. Kai 8 vai. atsidarė 
kasa, bilietai buvo išparduoti 
per pusę valandos, ir daugu
mas nušalusiais pirštais ir nu- 
mėlynavusiom nosim grįūo ne
gavę progos pakliūti j paskai-

* daviniai: 
ROMUS 

rtų 232 (bu
tonų 203 (bu- 
Rūmų daugu

mus 218.

Itefijojer Amerikos atstovas.! 
atšaukė vienai Italų firmai’JĮgp 
sakymą pastatyti karo 
Užsakymas buvo 7,5 mil. dęgį 
dydžio. Atšaukė dėl to, kad Qrį^ 
ma buvo paėmusi darbinnkųą,^ 
kurie priklauso komuita^Urį 
nijai. Rugpjūčio mėn. kitai fir-J 
mai taip pat atšauktas užsakė 
mas už 18 mil. dol. munieijo* 
fabrikui statyti. Prielastįoia 
pati. Užsakymai atiduoti pB- 
tom firmom, kurios dirba ne 
su komunistais. . •

R. Schnmanas tą vietą atsisakė 
priimti.

• Raudonoji Kinija kviečia 
japonus, kad jie tūkstančiais 
lankytųsi Kinijoje. Kinija nori 
traukti tokiu būdui save ne tik 
Indiją, bet ir Japoniją.

• Katra: partija man geresnė?
• Peniai buvo daugiau darbo

ir uždarbio.

neapsisprendė 24%.
. farmeriai — už resp. 30%, 
dem. 48%, neapsisprendė Ž2%;

juodadarbiai—už resp. 20%; 
už dem. 59%, neapsisprendė 
21%:

unijų nariai—už resp. 17%, 
už dem. 64%, neapsisprendė 
19%.

Taigi pramonės darbininkai, 
farmeriai daugiausia rodė nepa
sitenkinimo respublikonų • val
džia ir simpatijas' demokra
tam.

Britų spauda rašo, kad So
vietai turi dusyk tiek povande
ninių laivų kaip - Amerika. A- 
merika turinti 200, Sovietai 
370-400. Tačiau Amerikos lai-

Vokietijos parlamento buv. 
pirmininkas "Dr. Hermann Eb- 
lers mirė. Dėl to kand. Ade- 
naueris pasiskubino išvykti iš 
Amerikos j laidotuves.

sumažinta 1800; nuo 
jamų susntf- <. 
,1,500 pajamų 
aigi demokra- 

daugiauria 
pajamų savi-

biznib žmonės ir profesiona
lai už resp. 42%, už dem. 
38%, neaps:sprendė 20%;

“baltarankiai” darbininkai— 
už resp. 29%, už dem. 47%,

pobūdžio, Gandhi išdavė lia udj 
ir padėjo imperialistam. De
magoginiu būdu jis apsimetė e- 
sąs Indijos nepriklausomybės 
šalininkas, 
gyvenime 
ketus.”

Indijos 
kurių yra 
jų, tokls

Dabar Indijos spauda apsi
žiūrėjo, kaip už tą Nehru 
prisilaižymą atsimokėjo sovie
tų enciklopedija apie indų mi
rusį ir labu gerbiamą vadą 
Gandhi. O ten sakoma, ' kad 
Čandhi kilęs iš tos kastos, ku
ri vertėsi prekyba ir lupikavi
mu. “Jis padėjo uoliai britų 
imperializmui, organizuodamas 
ir vadovaudamas indų sanitari
jos daliniui, kuris talkino bri
tų kariuomenei, kai ji ugnim ir 
kairiu užgrobė ir naikino Zulu 
kraštą.” Toliau apie tautinį 
indų judėjimą: “Kai liaudies 
judėjimas darėsi revoliucinio

NackraaKnės Arijos vy
riausybe .paprašė Ameriką 
naujos karo medžiagos, kad 
galėtų atsispirti numatomai 
komunistų invazijai į Formozą.

; • Eltos ^ofonaarijos prane
ša, kąd Vliko delegatas dr. P. 
Karvelis spalio 15 buvo priim- 

. ta^^ok* ijos užsienių reikalų 
nflNtn -s politinio skyriaus 
vedėjr rbert Blankenhomo.

- Iš k««.ų šaltinių žinia, kad 
BUnkenhomas yra artimiau
sias kąpcl. Adenauerio politin s

• patarėjas ir Vliko pirmosiom 
f paotangom turėti Lietuvos ąt- 

stovą,prie Vokietijos vyriausy
bės buvo parodęs daug palan- 
kumš.

• Tos pat Eltos Informaci
jos praneša, kad Vliko delega
tas Bonzoje patyrė, jog Lietu
vos diplomatų vardu Vokieti
jos užsienių reikalų ministeri
joje Lozoraitis prašė leisti į- 
steigti “Lietuvos • diplomatų 
šefo įstaigą” Dienstelle dės 
Chefs der litauischen Diploma- 
ten’% Bonnoje j šį prašymą 
žiūrima neigiamai-. Vlikodele- 

Bonnoje pareiškė, kad 
bet kurie Lietuvos atstovybei 

O %ar Lietuvos konsulatui pakai- 
-Jrl-ialai Vliko nedomina ir jo ne- 
_ jLt bus palaikomi.

Bonnoje taip pat domėtasi, 
- ~ ar yra vilties, kad artimiausiu 

■y laiku galės būti pristatytas 
t Vliko ir diplomatų vardu bend

rai sutartas Lietuvai atstovau
ti asmuo. Vliko delegatas pa
reiškė, kad Vlikas dėjo ir dės 
pastangas, kad tai įvyktų kuo 
greičiau.

Mendes ■'France / 
ieško atramos

Prancūzijos socialistai nesu
tiko erti į Mendes-France yy-,X 
riausybę, kol partijos ekstra 
konferencija lapkr. 10-11 tuo ; 
klausimu pasisakys. Norėda- x 
mas pritraukti ir MRP. Meri- 14 
dės-France siūląs Robert Schu-' 
manui atstovo vietą Ameriko-

NATE
inai išaiškėjo O- 
imai. Jeigu demo
nas R. L. Neu-

“U. S. News, a. Word Report” 
duoda skaičius, kurie rodo, ko
dėl darbo žmogus valdžia šie
met mažiau patenkirAas nei 
pernai ar dar anksčiau. Prie 
žastis paprasčiausia — mato, 
kad gyvenimas .sunkėja, nes 
pamažu mažta uždarbis ir, 
svarbiausia, darbas.

Skaičiai šiaip kalba:
Bedarbių 1953 buvo 1,3 mil., 

1954 jau 2,7 m'l.; taigi padidė
jo 1.4 mil.

Darbo ąntvalandžų prieš 
dvejus metus turėjo 20 mil. 
darbininkų, dabar tik 11 mil., 
taigi sumažėjo 9 mfl.

PttĮCTtnMCTTTAS D. Fhrnbrweriw prieš rinkinius Mmeniifrni tetefenavo 
U pUtetti prairdamas, kad jie tafiau telefonuotu !• ir ragintai bal
suoti. Mrs. T. R. Roemer (St. LouU, Mo.) buvo nustebinta, išgirdusi pre
zidento baisa-

, I iketas rengiamas ryšium su 
buvusių politinių kalinių Tarp
tautinės Federacijos minima 
Nežinomojo Kalinio diena lap
kričio 7 d. Minėjimas įvyks 
Catnegie Endovvment Interna
tiona! Center, 345 E. 46 St., 
N. Y. Pradžia 4.45 po pietų.

Ar apsimoka? 'f
Amerikon spaudoje rašoma 

ir esą valstybės departamente 
svarstoma, ar aps’moka Mask
voje laikyti Amerikos atstovy
bę, kada jos nariai atstovybė
je jaučiasi kaip kalėjime irU*- 
gali turėti jokio ryšio su žmo
nėm.

Senatorė Srtiith, grįžusi riš 
Maskvos, pasakė, kad tenai 
nuotaikos esančios tokios, M 
ji nesistebėtų, jei staiga santy
kiai su Maskva ir visai nu
truktų.

Kada Vakarai dere* 
sis sti Maskva

Londone lapkričio ! susitiko' 
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos atstovai tartis, ką at^t? 
kyti Sovietam dėl jų siūlomos 
keturių konferencijos. Ameri
kos nusistatymas — tik taria 
pritarti konferencijai, jei Mas
kva sutiks skelbti, Vokietijoje 
rinkimus tarptautinėje prie
žiūroje ir jeigu Maskva pasi
rašys sutartį dėl Austrijos — 
grąžinti jai nepriklausomybę ir 
atitraukti • kariuomenę.

Bonna ir lietuviški 
reikalai

YRA, KURIE DOMISI
Norvegijoje, Oslo mieste, ra

šytojas Ąlbert Schweltzer tu
rėjo paskaitą apie taikos klau
simus. PublUčai -parduodamų 
vietų. į paskaitą buvo tik 
400. Norinčių gauti bilietus 
uodega sotvejo prie kasos nuo

Tekstilės darbininkas pernai 
parnešė namo per .savaitę 
$52.37, šiemet 51.08; taigi 1.29 
mažiau;

Anglies pramonėje darbinin
kas per savaitę uždirbo $77.- 
57, šiemet $74.92; sumažėjo 

.$2.65.
Plieno pramonės darbininkas 

1953: $7934, 1954 $76.24; tai
gi mažiau 3.10.

Pieno ūkio farmerio rytų- 
šiaurės valstybėse savaitinis 
uždarbis prieš metus $63.59, 
dabar $51.50; taigi sumažėjo 
$12.09, arba 19%; kiaulių ūky
je uždarbis sumažėjo iš 113 
iki 104; taigi $9, arba 8%; 
smulkiame javų ūky savaitinis 
uždarbis iš $72.49 šiemet su
mažėjo iki 68.14, taigi $4.35.

Federalinės valdžios vykdo
muose darbuose 1953 savaiti
nis uždarbis buvo $77.29; Kon
gresas nutarė pakelti 5%, vadi
nas, iki 81.15, bet prezidentas’ 
vetavo.

Tuo tarpu už Uitą mokestis 
kilo:'1951 $52, 1952 —$54.
1953 — $51,1954 — $59.

Pažymėtina iš kitos x pusės, 
kad buvo sumažinti mokesčiai; 
tikriau sumažintas pajamų mo-

Cia nurodyti faktai duoda 
naujos šviesos, deja, liūdnos 
dėl LozoraiSo veiklos. 1. Jis 
siekia ne Lietuvos atstovavi
mo Bonnoje, bet savęs paties, 
šefo, atstovavimo. Užsieniuose 
atstovai atstovaudavo ne užsie
nių reikalų ministeriui, bet 
valstybei, o- Lozoraitis nori, 
kad tik jam atstovautų. Dienst- 
stelle dės Chefs” prie Bonnos 
vyriausybės — panašiai kaip 1 
buvo “HiMstelle” prie narių 
vyriausybės. Ar tai Lietuvos 
valstybės “tęstinumas”? 2. 
Liūdną išvada tenka daryti ir 
apie tuos Lietuvos diplomatus, 
kurių vardu Lozoraitis čia kal
ba, jeigu jie tikrai sutiko ir 
pritarė tokiam Lozoraičio at
stovavimo žygiui. 3. Dabar y- 
patinges prasmės gauna Lozo- 
raičkr" pareiškimai ir lietuviš
kajai visuomenei: jo kalbos a- 
pie “Lietuvos valstybės 'tęsti
numą” priešinasi jo darbam,' 
kai jam tai naudinga; jo užsi- 
gynimas, kad jis neintervena- 
vęs ir neprotestavęs Bonnoje antros valandos nakties, atsi- 
prieš Vliko pristatymą, rodė, 
kad jis griebiasi netiesos vi- 
suomenei klaidinti.

komunistam, tarp 
daug Gandhi gerbė- 
sovietų enciklope

dijos atsiliepimas buvo labai 
nemalonus. Kai vienas indas 

pareiškė sovietų diploma
tui, tas ramiausiai atsakė: 
“Tai nieko, kitam leidime bus 
kitaip parašyta/’ r

NUSIŽUDĖ DfcL MOKESČIŲ

Jeruzalėje kepėjas Izrael Si- 
nai nusižudė ir paliko raštelį, 
kad jis negali pakelti moktesčių 
ir kad mokesčių rinkikai jį a- 
piplėšę. Ryšium su ta mirtimi 
streiką paskelbė ir užsidarė 
40,000 restoranų, parduotuvių 
ir kt. prekybos įmonių. Pro
testavo prieš nepakeliamus mo
kesčius ir jų išrinkimo meto
dus. Vyriausybė pažadėjo švel
ninti.

GUBERNATORIŲ DABAR 
ĮSUNKTI 33 

(įskaitant anksčiau 
sius Maino rinkimus) 
demąkratai paveržė iš respub
likonų 8 naujas vietas. *

Dabar iš 48 valstybių gu
bernatoriai bus demokratai 27 
(buvo 19), respublikonai 21 
(buvo 29). '

Respublikonai prarado Ari
zonoj, Colorado, Connecticut, 
Maine, Minnesota, New York 
ir Pennsyįvania. Ypatingai 
švarinos dvi pastarosios vietos. 
New Yorke laimėjo Harriman.

regono 
kratų 1 
berger laimės (varosi tuo tar
pu su persvara prieš respubli
konų kandidatą),, tai senate 
demokratų bus 48 (buvo 46), 
respublikonų 47 (buvo 49) ir 
vienas nepriklausomas — šen. 
Morse, kuris dabar nebuvo 
perrenkamas; jis atskilo nuo 
respublikonų, bet svarbiuose 
balsavimuose dalyvaudavo su 
respublikonais; prieš rinkimus 
pareiškė, kad toliaua jiis eisiąs 
su demokratais.

Demokratai išstūmė respub
likonus šiose valstybėse: Ken- 
tucky, Michigan, Nevada ir 
Wyommg. Respublikonai iš
stūmė demokratus Ohio, Colo
rado, Iowa. Į

Balsavimai slapti, ir jie ne
pasako, kas balsavo už respub
likonus, kas už demokratus. 
Tačiau kurie visuomenės 
sluoksniai labiau parėmė vy
riausybės partiją, kurie opozi
ciją, rodo Gallupo instituto ap
klausinėjimai spalio 19. Į klau
simą: “katra, partija man ge
resnė?”, atsakymai buvo to-

KAS TOLIAU?
• Prezidentas Eisenhowerls 

pareiškė, jis pasiryžęs bendra
darbiauti su abiem partijom. Į 
pasitarimus kviesis abiejų 
partijų lyderius.

Buvęs prez. Trumanas pa
reiškė, kad šie rinkimai paro-

htiwė> iFnięhffai • Atstovų Rūmuose dę, jog demokratai laimėsią ir 
i. Senate. Įįiiinėjp rieaą ar du; guberan- 1956 prezidento rinkimus. Jis 

S- suminėjo jau ir kandidatą į
1 .. • - preride, tus - Stevensoną. Po

puliarinami jau taip į prezi
dentus ar viceprezidentus dar 
du asmens: gubernatorius G. 
Mennen Wiiliams, iš Mich., ir 
Frank J. Į^tusche, Ohio.

Atstovų Rūmų naujas p r- 
minlnkas būsiąs Sam Raybum, 
Texas, daugumos lyderis John 
W. Cormack.

EUROPOJE RINKIMAI 
SUTIKTI

nevienodai. Anglijoje susilai
ko nuo komentarų. — Pran
cūzijos vyriausybė taip pat ty
li, bet spauda neslepia pasiten
kinimo. Reiškia vilties, kad de
mokratai bus sukalbamesni dėl 
raudonosios Kinijos ir nuolai- . 
dėsni Maskvai. —. Vokiečiai sa
ko, kad Vokietijos likmui rin
kimai neturėsią reikšmės.

LIETUVOS BIČIULIS 1
Charles Kersten, resp., buvo 

nurungtas demokrato Henry 
Rėuss Wisconsine.

nuo metinių pajamų lo.odo 
sumažinta 168.80; nuo 5,000 
sumažinta 91.60; nuo pajdmų 
3,000 
2,000 metinių p 
tinta 3.20; ; mfc 
padidinta 4.20. * 
tai prikaišiojo: 
pelnė stambieji 
ninkai.

Bendras tų visų skakSų re
zultatas — uždarbis mažesnio, 
išlaidos butui ir gyvenimo reik
menim didesnės, o dar laitai 
gąsdina nevieną auganti grūs
mė darbo netekti.

šitie gyvenimo faktai ’yft 
tokie argumentai, kurių ne£įB 
sugriauti jokie gražūs paža
dai. Rinkikai žino it ataftfc 
kad ratabi betai. pažadate^ 
nors jie būtų riteAtt tr 
kratų. Tačiau '^r ur&uiriM 
tai veržia paaMita tekt k$*^

Opozicija auga
Vokietijoje auga opozicija 

prieš sutartį su Prancūzija dėl 
Saaro. Prieš ją pasisakė ne tik 
koalicijos partija FDR (Vokie
tijos liberalai), bet paskutiniu 
laiku' ir buvusi koalicijoje Pa
bėgėlių Partija. Liko tik viena 
CDU.

Pijus MI lapkričio 3 Vatika
ne prosekre torių paprastiesiem 
reikalam Msgr. Giovanni Bal
tistą Montini paskyrė Milano 
arkivyskupu. Manoma, kad dar 
šią žiemą naujasis arkivysku
pas būsiąs pakeltas į kardino
lus. Paskyrimas vertinamas 
kaip noras sustiprinti Veiklą 
pramoniniuose Italijos kraš
tuose, kur stiprūs komunistai. 
Vienas iš sveikintojų ir pava- • » « • • • «« » -|V •» • 11 •
d no arkivyskupą Montinį Indai apie Staliną, Boisevik|u vandhi 
“darbininkų, arkivyskupu.” '

Vatikane' numatoma - ^1*pirm. Nehru Ta
ri tris naujus kardinolus kar- bai pataikauja Rusijos, tiek Ki- 
dinolų kolegijoje, kurioje esti nijos komunistam. Kai Stali- 
75 kardinolai. Be Montini, mi- nas mirė, Nehru jį išvadino 
nimi į tas vietas dar antras? “žmonijos geradariu.” 
Vatikano prosekretorius nepa
prastiesiem reikalam Domeni- 
co Tardini ir Bostono arki-

savaitę ryžtam 
btalfeteiaaų lapkričio 11 

, IMiatataa M tik rieną 
< Įraffų aatntalraj, lapkričio 9. vai e«ą techniškai pažangesni.

f



SPAUDA

ŽMOGUS, KURIS

to rūmus.

j ,savo

FORDAS UŽ NAUJUS KELIUS

THE

Tas kom* tetas apskaitė, kad 
amerikiečiai pe» metus už šitą 
prietarą sumoka po 250 mil. 
doi. Komitetas ir susikūręs ko-

rimtai n#*smękini. Sąlygas to* 
n W^š.«varturtihgd Įmano 
t ėv ai turėjo 54 ha žemės, ro
dos; geros).' Gali ir universite
tą ba.gti. Tuomet gali būti nau- 
dingesn'^”. . Kai pastebėjau, 
kad* aš neturįs tiek gabumų 
kaip jis, kad namieji pasi- 
ruošfiau gimnazijos egzami
nam, Dovydaits vis ryį&tly-

Kad grasinimų esama, tai 
rodo ir Nepriklausomoj Lietu
voj spal ų 27 Įdėtas grasini
mas, kurį to laikraščio redak
torius gavo iš komunistuojan
čią “Laisvę” skaitančių “krū
minių didvyrių”. Tame grasini
me žada nusukti redaktoriui 
galvą už tai, kam varosi “ant 
komunistų”. Pasirašęs L. G.

Taip Hooveriui ir nepassekė 
toli nubėgti nuo tėvo. Obuolys 
nuo obels netoli krinta. Tik 
vienu atžvilgiu Hooveris nepri
tapo prie ESsenhovverio val
džios. Kai reporteriai puolėsi 
klausti, ar Hooveris žaidžia 
golfą, teigiamo atsakymo ne
gavo. Vadinas, nedraugas pre- 
zidentiį. BuvO žin’a, kad jis 
namie turi savo laboratoriją ir 
laisvu laiku mėgsta krapštytis 
su rŽdSoaparatais. Čia jis išlai- 
Kė savo vardą nepriklausomą.

“Apie gabumus sakoma.* 1% 
gabumų ir 99% darbo viską 
padaro...”

Ir jei paskui stojau į Lietu
vos savanorius - kūrėjus, išsi
tarnavau iki majoro laipsnio; 
jei 1924 išlaikydamas jau šei
mą, stojau į Lietuvos universi
tetą ir 1929 teises jame bai
giau ir įsigijau advokato prak
tiką; jei kitiem ką galėjau pa
dėt'— tai vis jaučiu prisidėjus 
čisf ir Dovydaičio įtaką, anuos 
jo padrąsinimus jaunose dieno
se ir jo šviesų pavyzdį. Ir juo 
daugiau metų skraistė mane 
skiria nuo jo ir anų dienų, juo 
atsiminimai išplaukia apie jį 
šiltesni. (Galas)

P. S. Atitaisoma viena ko- / 
klaidai buvo parašyta, kad 

mokytojas Paltanavičius turė
jo 60 margų žemės, o turėjo 
būti 60 ha.’

Tik paskui patyriau, kad 
Pranas Dovydaitis buvo bolše
vikų išvežtas. Išvežtas kaip tik 
tas, kuris daugiausia su liau- 
dž:a dirbo,, daugiausia jai da
vė. Išvežtas ;š kaimo, į kurį 
buvo sugrįžęs savos žemės ke
denti.

Ir nuo to laiko praėjo jau 
daug metų. Su metais atmin
tyje Dovydaičio vaizdas nedy- 
la. Priešingai, tarp praeities 
miglų švies’u vaizdu iškyla 
ana pradžios' mokykla, kurioje 
sumaniai buvo sudaryta at
mosfera pasireikšti visai Do
vydaičio iniciatyvai; kuri davė 
ir kitų veikėjų eilę — Juozą 
Damijonaitį, Feliksą Damijo-

Sandara Nr. 41 pranešė:
“Kersteno komitetas,' kuris 

tiria rusų satelitų kraštų ko
munistų veiksmus kraštuose už 
geležinės uždangos, susilaukė 
reto įvykio: lietuvis Vaclovas 
Romanauskas, savo laiku lan
kęs Kauno muzikos konserva
toriją, griežtai atsisakė liudyti 
komiteto apklausinėjimuose. 
Tai įvyko Luzerne apskrities 
teismo rūmuose, Pennsylvanl- 
joje. Iš viso tai yra antras at
sitikimas, kad liudininkas at
sisakytų duoti parodymus Ker-

SAVINGS ACCOINTS CORDLALLY 
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bthp£ kad suolai ir kambario 
kampai buvo prikrauti didelių 

rltaygų, daugiausia vokiečių 
kalba. "Vartydamas vieną kitą 
knygų, radęs paveikslus jose, 

? klausinėjau, kas yra tas ar ka- 
Mls. Prie vieno Dovydaitis pa
stebėjo: “Tą ir pats turėtum, 
^žinoti, tai vokiečių reichstago 

atstovas, katalikų Centro orga- 
'nizat orius, vadinamas mažasis 

^kalbėtojas.” Aiškino ir kitus.,. 
Supratau tada, kad tiesą kal
bėjo P. Dovydaitis apie save:

“Daugelis neturi ką veikti; 
ieško pramogų, o man būtą 
labai gerai, kad para turėtų ne 

-24 valandas, o 48.”
~ Atėjo į atmintį ir kitas Do

vydaičio prasitarimas: “Žmo
nės, mokėdami vieną kalbą, ja 

..pasitenkina; aš gi, jei nemokė- 
<. čiau vokiečių ir prancūzų kal

bų, neturėčiau ką veikti, ir 
č sunku būtų gyventi.”

Tačiau pasisavindamas tuos 
mokslus, norėjo Dovydaitis 
juos parnešti atgal į kaimą.

* - Norėjo eilinį paprastą žmogų 
- padaryti galvojantį, savom ko- 
,'jom vaikščiojantį. Man pačiam 

kartą Dovydaitis piršo: eik į 
kaimą tarp paprastų žmonių 

, dirbti; ten reikalingi darbinin- 
.. kai. Į mano pastabą, kad ten 

daug vargo, purvo ir skurdo, 
Dovydaitis atsakė:
“Tą purvą prakasi, tai auksą

nūs dbtetią dėl per didelio kū
no išeikvojimo. Prie tos simos 
reikafchga priskaityti ir kitos 
ncittfrtžrtgos Iškočios, kaip tai 
padangų sudėvėjimas, netai- 
mės,hiko sugaišinimas ir kt.

Nekeltai stato naujus rei- 
kalavfmtB automobilių gamy- 
bat &lgesniš ir greitesnis ju- 
dejBųM atneš Kraštui tusesnę

ver Cror&vell, Henr kas n, Ka
rolis I, Eduardas VII— visi j e 
mirė; penktadienį. Trylikos 
skaičių randa kartojantis Na
poleono gyvenime? *1779 balan
džio 13 jis stojo į* akademiją; 
1799 gruodžio 13 penktadienį 
jis Išrinktas konsulu, penkta
dienį jis užsidėjo karūną, penk
tadienį buvo išsiųstas į Elenos 
salą... ' i

Tačiau galima suminėti tiek 
pat laimingų ataitikmų, kurie 
įvyko tom “baisiom” dienom. 
Nurodoma, kad pats to “13 
komiteto’ “steigėjas, savo gy
venime sutapęs su “13” bet 
jam nieko bloga dėl to'nenuti
ko. Tai jis ir pažymi tiem, ku
rie 13 taip labai bijo: jis, Niek 
Matsoakas, gimė 1903 birželio 
13 Graikijoje; jo vardas turi 
13 raidžių; jis buvo šeimoje 13 
vaikas; jis atvyko į Ameriką 
1917 vasario 13; jis _gavo dak
taro laipsnį 1929 gruodžio 13 
ir savo “13 komitetą” įsteigė 
1946 rugsėjo 13.

Spėjama, kad šitas prieta
ras galėjo eiti iš senų laikų, 
dar iš mitologijos. Germanų 
mitologijoje buvo sekama, kad 
13 dievų vaišėse Loki užmu
šęs saulės dievą Baldurrą. Tai 
didžios nelaimės diena, susiju
si su 13 skaičium.

Grasinimų visur buvo ir bus 
tarp tų, kurie vartoja fašisti
nius ar komunistinius meto
dus. Bet jų pataisyti, Jų bijo
tis yra tiek pat nerimta kaip 
negulti į lovą vien dėl to, kad 
lovoje daugelis žmonių mirš-

“Vadovo Romanausko atsi
sakymas liudyti stambiom 
antraštėm buvo paskelbtas 
vietinėje anglų kalba spaudo-

VVALTER L. FORMAN
LAIDOJIMO IŠTAIGA 
4*4 Eart 791 h SU N. Y.

BE 7-2560 
Įsteigta 1927 

Patarnautoja Mrs. Formas 
yra lietuvė

aparatą sutraukti ne tiek po
litikui ir diplomatus, kiek b z- 
i'.’O Br pramonės žmones. Jis 
galvojo, matyt, kad val&lybė 
panaši į didelę biznio įmonę. 
Tas žmogus, kuris moka biz
nio įmonę sėkm.ngai tvarkyti, 
riks ir valdžios aparatui.

Kitas klausimas, ar toks 
gal vojimas teisingas, bet Eisen- 
houerto vyriausybė, matyda
ma Hooverlo sėkmingas dery
bas dėl Persijos naftos, ryžosi 
ištraukti jį iš privatinės pra
monės ir pavesti jam departa
mentą tvarkyti. Jame Hooveris 
dabar yra pirmasis po Dulles.

Kai W. Betjell Smith iš vals- DIENOS VE3DAI 
tybės departamento pasitrau
kė, į jo vietą buvo pasodintas 
Heroert Hoover — jmmasis, 
nors tam ‘jaunam” jau 51 me
tai. Ar dėl to, kad jis yra bu
vusio prezidento sūnus ? Ar''ki
ta priežastis nulėmė, kad jį,d 
nemėgstantį viešumos, ramų, 
truputį neprigirdintį, ištraukė 
ir privatinės pramonės ir pave
dė jam valdyti 19,000 pareigū
nų, kuriuos tūri valstybės de
partamentas? r *

Retų, bet nerimtų įvykių 
informuoja ir kitas kąnadišk s 
laikraštis T. Žiburiai spalių 28. 
Str. “šefas labai supyko” pra
neša, kad S. Lozoraitis Romo
je pasiuntęs Vokietijos bend
ruomenės valdybos pirmininkui 
skundą, kam moksleivių ateiti
ninkų ekskursija iš Vokietijos, 
būdama Romoje, neaplankiusi 
Lietuvos atstovybės. Tai esą 
nesuderinama su tautinio auk
lėjimo reikalavimais...

Geriau Lozoraičiui tuo klau- . „ „
laikraščio tis šexma* Lozoraičiai savo

reikalams yra paėmę tuos Lie
tuvos atstovybės prie šv. Sos-

Gal dėl to jis ir vedė,netur
tingą savo kaimyno dukterį 
Marcelę Žemaitytę (ar žemai- 
taitytę?).

f nelaimę ištisiem septyneriem 
metam. Tūkstančiai atsisako 
eiti. į darbą, jei penktad enis 
sutampa su 13 diena. Prekybi- 
nlnkai nedaro jokių sutarčių; 
šeimininkės neina apsipirkti.” 
Pridėkim dar, kad viešbučiai 
vengia kambarį žymėti “Nr. 
13”; kad net inteligentų na-, 
muoee prie durų prikalta pasa
ga... šiandien burtų ir prieta
rų nemažiau kaip senais lai-

Informupja laikraštis taip 
pat, kad iš Washingtono skir
tų sumų lietuviškom valandė
lėm prie Romos radijo tų va
landėlių vedėjaš Dr. J. Gailius 
nieko pegauna, o tuo tarpu Lo
zoraičio sūnui už keturis pa- 
kalbėjimus per tą radiją sumo
ka po 30 dol. mėnesiui.

net kongresmanui Kerstenui 
su inž. Al Rudžiu bei p-le Ka
zytė”.'.: Tautinių švenčių me
tu, kaip jau vis dėlto reikia at
stovybės duris atidaryti, min. 
Girdvainis tada paskelbiamas 
“sergąs”, o priiminėja Lozorai-

s'mu nekalbėti, 
pateikiamus tuo klausimu 
faktus nutylėsime. Sustosim tik 
prie sąlygų, kaip galima pri
eiti Romoje Lietuvos atstovy
bę — Lietuvos atstovybę prie 
Vat:kano, kur LietuVos atsto
vas yra min. Girdvainis, ne 
Kvirinalo, kur Lietuvos atsto
vas buvo min. Lozoraitis:

“...atstovybėje ką nors už
tikti nelengva — rašo T. Žibu
riai. — Paties minsterio 
Girdvainio ten niekad niekas 
nemato, nes jis arba “negaluo
ja” arba “išvykęs”. Viską 
tvarkąs sekretorius jaunasis 
St. Lozoraitis sučiumpamas a- 
pie 11-12 vai., jei paskambina
ma iš anksto. Kokių nors vie
šai žinomų priėmimo valandų 
atstovybė neturi. Min. Gird
vainio nepasisekė pamatyti juk

LATEST QUARTERLY 
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gražtaL Rugiai jau buvo nu- ti; tik aš dar tik reaguosi ata- sikalbėjimai su Dovydaifiu a- 
kirituGyvenamas namas ankš- tyU kad turefiau saro jaunystės kada
tas^ Bet labiausiai mane nuste*. stogą viršum gaivos, o tat mga* kkatnitavo.. . Įnąkyf*

narmis turi”... • įimtai;
Perėję į rimtesnį toną ir bai- Į universitetą. ? Taryt

gę kalbas dėl tos statybos, ne- išanų dienų Do- 
jučiom užkliuvom šeimos rei
kalus. Dovydaitis kalbėjo, kad 
oabar jau kitokia dvasia — 
technikos dvasia; kad' sūnus 
jau aviacijoje skraido, kad sy
kį jmkrlto ant daržinės, ir šon
kaulius ataušęs ar apsidau
žęs. Vaikai dabar turi savo ke
lius, ir, jiem nieko negali pa
daryti. ' .

“Tau geriau — su kartumu 
kalbėjo Dovydaitis, — dar ta
vęs vaSou klauso”.

Pranas Dovydaitis nukreipė 
kalbą kita linkme, ir nuo to 
laiko jo daugiau nemač au.

Zeppelin”, ir jaunasis Hoove- 
rls pasitiko jį ore lėktuvu, ko
manduodamas per radiją, kaip 
Los Angeles nusileisti. Tai 
buvo tada garsinama visoj A- 
merikoj.

/ 1943 jį pasikvietė Venecue- 
los prezidentas, kad būtų jo 
patarėju naftos stttartis su ki
tus kraštais sudarinėjant: Nuo 

i&ada, kur tik naftos prekybos 
reikalai, Hooverį kviesdavo į 
patarėjus.* Prieš metus jį pa
siuntė į Persiją, kuri buvo už
dariusi visus naftos šalt’nius. 
Jam pasisekė įvairias natfos 
bendroves sujungti — Ameri
kos, Olandijos, Anglijos, Pran
cūzijos,— kurios tiesė rankas į 
Persijos naftą, ir rasti patenki
namą susitarimą su Persijos 
vyriausybe.
' Taip atsitiko, kad tą dieną, 
kai Hooveris, jaimaris, davė 
priesaiką naujose pareigose 
valstybes departmaente, tą pat 
d:eną Persijos nafta vėl pradė
jo tekėti j vakąrus.

Tėvo keliu eiti, veltis j poli
tiką — jis t.krai nesirengė ir 
nenorėjo. Dengt s tėvo vardu 
ir reklama vengė. Hooverio 
vardą jis norėjo turėti savą ir 
nuėjo į inžinierius, ■ labiausiai 

tuojau užsiminė apie savo pa- domėdamasis elektronine sri- 
štangas kaime įsikurti, “ži- timi. Tuo metu, kai tėvas se
niai, — sakė Dovydaitis.—krd dėjo Baltuosiuose Rūmuose, 
pats esą prie pinigo, paskolink sūnus buvo rad otechmkas 
man šešis tūkstančius litų, ir vienoje lėktuvų bendrovėje.' Vi- 
aš noriu įsikurti — vieta graži, suomenės akis patraukė 1925, 
tik pinigų trūksta.” kai atskrido į Ameriką “Graf
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galės panaudoti kitiems krašto 
gertAvfo reikalams. »

Cktat štrif automoblMstų 
Mkii^ tad naujais keliais galės 
per dieną be ėBdeHo var»

I Fcrdo motom bendrovės 
vadovybė nuoširdžiai pasiryžo 
remti prez. EJsenhovrerlo . nu
matytą naujų kefių pravedimo 
programą, kuri pareikalautų 
kefių bilijonų dolerių. Walker, 
A. WHlianis, Fėtdo viceprezi
dentas, programą pavadino to
kių kebų ptara, kokių kraštas 
šiandien yra reikalingas. Pas* 
teb&a, kad tt pagrindinių A- 
merikoa kefių, apie 85,000 my
lių keBo reikia laikyti netinka- 

IMe to skatfiaos kasmet 
dar prMdeda Apie 5,000 pase-

l*-W- v rieu<Hwu!ll Kanai n

Būdamas jau Kaune, nepri
klausomoje Lietuvoje, gimna
zijos direktorium, padėjo savo 
broliam kastis j mokslus. Juo
du abu 1919 stojo savanoriais 
į lietuvių kariuomenę; Vincas 
žuvo kovose su bęlševikais. o 
kitas brolis (rodos, Pijus), ka
rininkas, buvo išvežtas į Rusi
ją 1941 birželio 14.

Dovydaitį traukė į. kaimą ir 
paskiau. Nofs Kaune buvo pa
sistatęs namus, bet paskuti
niais nepriklausomos Lietuvos 
metais vis labiau linko įsikurti 
kaime, kur turėjo sklypą že
mės (kaip nepriklausomybes 
akto dalyvis buvo gavęs. 
Red.) Prisimenu, 1937, grįžda
mas su šeima iš Palangos, suti
kau Dovydaitį traukiny. Jis

AmerikgK'ymakių voti su tuo
“tautinei kaMitetų ** jjpanda
pranššč, tad esąs ir ‘Itatamis Kai prietannglej^^Ro, kad 

tapttutetaa kovai su visokios nelaimės ątątnkan- 
priėtarata^ta teta*” Jo prok- čks penktadienį, tai fcoaiįtetas 

buvo rašoma: * pradėjo tikrinti tokias istor nes 
“K ekvieną kartą, kai “lą,” nelaimes. Jų rado visą eilę. Pa- 

vytaMfed. Anglijoje penktadie- 
lijonus Mnerikiečių apima pa- ni$ buvo laikomas nuteistųjų 
šėlę* prietarai. Jie suka. į šalį, žudymo diena. Be to, ir budei s 
jei pamato juodą katę; jie ven- gaudavo už savo darbą 13 
gta laiptų, bgdžia į medį, meta pensų. Henrikas VIII buvo pa- 
prų kairį petį tpnas druskos; šalintas iš' katalikų bažnyčios 
jie dreba, kai pagalvoja, jog penktadienį ir mirė taip pat

steno komisijos nariam”...
* “Įdomu, kad nuo pat ryto 

V. Romanauskas išbuvo teis
mo rūmuose ir buvo apklausi
nėtas vyriausiojo , tyrinėtojo 
pulk. John Simpson, kad tuo 
būdu būtų paruoštas liudyti 
Kongreso komiteto nariam. 
Bet užėmęs liudininko vietą y- 
ra pasakęs netoliese stovėju
siam bičiuliui: “Aš t<5 nedary
siu”, o po to griežtai atsisakė 
teikti parodymus”!

Laikraštis taip pat infor
muoja, kad atsisakymas ko
miteto ‘nariam buvęs-z netikė
tas. Liudininkas galįs būti kvie- 
č'amas “subpoena”, ir atst. 
Borin linkęs apklausinėti jį vi
sai slaptai.

“Sekantis liudininkas Hen
rikas Malinauskas, taip pat 
Wilkes Barre gyventojas, pa
aiškino Romanausko pasielgi
mą paniška baime, kad tokie 
parodymai gali iššaukti vietos 
kemunistų liudinmkui Jcerš-



Stndptaa* X fconpcndeoctjas redakcija taiso savo nuo^ttflr*. Nrnaartort 
atraitas* amsėtai ir grafinam! tiktai autoriams prašant Pavarde pasira- 
lįytl atndpodai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Ųž skelbimų turi

me: Rugpiūčio 28 d. pasiekiame 
patį miestą. Kai kurie kvarta
lai rytinėje dalyje jau artileri
jos ugnyje. Gatvėse baisus ūži
mas, bildėjimas. Vilkikai trau
kia sunkiuosius artilerijos pa
būklus, 
sunkvežimių ir lengvųjų maši
nų. Miestą užgulus rudens dar-

VBkas buvo ir yra nuo 1946 metų už tai, kad Lietuvos užs:e- 
nio politika ir Lietuvos atstovų parinkimas bei skyrimas būtų 
vykdomas Vliko ir diplomatų sutartinai. Pagrindinė kliūtis susi
tarimui pasiekti buvo mūsų diplomatų nusistatymas, jog Lietu
vos atstovų skyrimas tėra jų vienų kompetencijos dalykas.
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Vakare skautai ir mok'n’ai 
suruošė labai įspūdingą lam
om jonų p r "adą, kuris preai- 
dentūros a'kštę pavertė įvai
riaspalvių švieselių ir muzikos

pietums. Nieko nelaukęs, peši- - 
imu porciją ir valgykloje sėdu 
valgyti. Prie kito stalo pama
tau ūsuotą žmogų žalioje poli- 
rijos imifonnoje, tik be diržo 
ir be antpečių. Iš veido spėju, 
kad jis lietuvis.
- Man taip atrodo, kad bū- 

šit mano tautietis? — paklau-

jais pridengtų bent kariuome
nės likučius besitraukiant

Priešas keliose vietose pasie
kė Dauguvą. Kiekvienu atveju 
jis gali • persikelti' per upę ir 
užbėgti mums už akių. Po ke
tiniu ar penkių laukimo dienų 
priešas ir Kegumo rajone pri
artėja prie Dauguvos. 215 divi
zijos likučiai nepasirodo. Tlk- 
riaiusia didžioji dalis žuvo, o 
kiti liko atkirsti.

Tuo metu štabo majoras 
gauna įsakymą vykti Rygon. 
Laimei man atitenka vežiko 
pareigos.

Ankstų rytą išvažiuojame 
padauguvio plentu į Rygą. IK 
Ogrės miesto plentas jau arti
lerijos apšaudomas. Netoli, 
kairiau, girdėti pėstininkų 
ginklų pragaras. Kiekviename

į/-■ Kegumo elektrinę dengia oro 
teflonai ir saugo ją nuo bom-

Sėmėje matosi kelių nūkri- 
turių lėktuvų griaučiai. Matyt 
bolševikam rūpėjo susprogdin- 

’ tietektiinę, bet nepavyko.
Prieš Dauguvą didelės eilės 

kariuomenes laukia perėjimo 
per tiltą. Karo žandermerija 
nuodugniai tikrina visus, ir ne
maža dalį kariuomenės grąžina 
atgal Į rromą.

Mus žandarmerija pralei
džia. Atsirandam kitoje pusėje 
Dauguvos, kur šiuo metu pa
vojus mažesnis.

Šalia Kegumo, po oro balio
nais, viename Vienkiemyje ka
rininkai sustoja. Matyt, jie čia 
laukb savo divizijos ir pasi
ruoš frontui ant Dauguvos.

Pro šalį eina platus plentas 
į Rygą, o- kitoj plento pusėje— 

yeteBnkelis. Traukiniai švilpia 
^rienaaWlito. Viri i Rygą. Tik 

retkarčiais tuščios platformos mašinų.

— Pristatyk arklius į kokią 
kariuomenės arklidę, o pats 
bandyk laimę Lietuvon prasi
mušti, visai nuoširdžiai ir at
virai pataria majoras ir dings
ta iš akių.

Kokios plačios galimybės gai, dabar bombų kiek ap- uitose vietose jau bolševikai, ' do, kad tai puK. Vidugiris, bu- 
staiga atsiveria! žygiuok, kur grautos. Bet pirkliai negali iš- * 4-
nort Atsimenu, reikėjo majo- kęsti neprekiavę. Matyti fluo
ro paprašyti kokio .raštelio, 
kad esu siunčiamas į Lietuvą.

jie jau anapus Dauguvos. Mū
sų kariai iš paskutinės gina 
upę, kad rytų sparno likučiams 
nebūtų galutinai užkirstas ke
lias atsipalaiduoti.

— Bet kuo viskas baigsis?
— Šiapus Rygos jokios vil

ties. Pralaimėta. Kuržemėje y- 
ra naujos divizijos, atėjusios 
pagalbon iš vakarų. Kurie pra
šilai^ iki ten, ilgiau išsilaikys.

Pavakarį privažiuojame Sa-
laspibo koncentracijos stovyk- me sustojimo vietą: 
los barakus. Aplink artilerijos 
sviediniai išrausė duobes, su
griovė keletą barakų.

Šičia sėdė jo daugelis lietuvių 
patriotų, buvo kalinami Vieti
nės Rinktinės vadai — gen.
Plechavičius ir pulk. Urbonas 
ir kiti. Pririmenu, kai Vietinės
KnKunes retKaiai pnraejo

Žalumą sudrumščia tik rau
donų čerpų stogai ir platus as
faltuoti keliai. Lengvai kaban
ti lyguma tęsiasi keliasdešimts 
kilometrų, saugoma iš trijų pu
sių aukštų Alpių charakterio 
kalnų.

Nenori tikėti, kad esi Azijo
je, o ne kur nors gražiausiame 
Europos kampelyje.

Ši kalnuota sala, gyvenda
ma daugiau poltiniu nei bet 
kuriuo kitu gyvenimu, yra pa
sidalinus
į tris skirtingas ir savo atski
rais gyvenimais gyvenančias

kad tarp kiniečių dingusi ko
rupcija. Įstaigos labai kuklios. 
Vienintelė prabanga — tai ar
bata, kurios stiklą gausi ir pas 
ministerius ir pas žemesnius 
valdininkus.

kraštas.
Lėktuvo šešėlis plaukia Pa- 

cifiko vandeniu ir paštetas Že
mę, kuri S oro atrodą kaip 
vietas didelis sodas ir • dar-

grupes:
vietinius kiniečius - taivanie

čius, kurie išgyveno 56 metus 
japonų okupaciją ir iš dalies 

Vilkas savo posėdyje rugpiūčio 11-12 išnagrinėjęs visą pade- pasisavino jų tradicijas; kinie
tį pavedė Vliko pirmininkui ir VT imtis visų žygių Lietuvos at
stovavimui prie Vokiečių fed. vyriausybės sutvarkyti. Spalio 14 
Vliko delegatui lankantis Bonnoje iš kompetentingų vokiečių į- 
staagų buvo patirta, jog vokiečiai vis dar tebelaukia, kad lietu
vių tarpe bus greitai susitarta ir pasireiškęs nevieningumas iš
lygintas. Turint galvoje, kad jau sukarta dėl vokiečių suverenu-' 
mo atstatymo, kiekvienas tolimesnis Vliko ir diplomatų sutar
tinio atstovo pristatymo Vokietijos vyriausybei nudelsimas yra 
aiškiai žalingas Lietuvos reikalams.

gota buvo'1 kietai ir saldžiai, 
kad tik rytmetį nubudęs pa
stebiu tuščius langų rėmus. 
Iškišęs galvą, pamatau dar 
rūkstančius griuvėsius ir bom
bų išraustas duobes. Aišku, be

rieda tankai, eilės ta naktį atskridusių Ivanų. Ir 
aš jų nei girdėjau nei regėjau.

'Užsinorėjau valgyti. Neonuo
se randu minkštų baldų , bran
gių kilimų, bet maisto nė kąs
nio. Užsidedu kuprinę ir išeinu 
į mieštą. Esu dezertyras; su
gavę tikrai pasiųstų Rygos gin
ti ,o gal net sušaudytų. Reikia 
ką nors daryti.

Prieinu “talkučką”. Kefios 
didžiulės prekybos halės, kkir 
gerais laikais buvo dideli tur-

Spalio 10 yra pagrindinė 
Kinijoę valstybfaė šventė.

Punktualiai 9 vai prasideda 
didysis paradas. Kariuomenę 
ir vėliavas prezidentas sveikina
— baltom pirštinaitėm apmau
tą ranką pakeldamas iki kepu
rės. Kariuomenės daliniai labai 
gražiai aprengti, drausmingi, 
puikiai iSmankštytir Jausti ne
paprastai rūpestingas ameri
kiečių karininkų darbas. Or-, 
kestrai keičiasi vienas. po kito. 
Per sekundę, orkestrui nutilus, 
atsiliepia kitas už kertės ir vėl
— vėliavos, pakelta koja, pra
sytos un:formos, patempti 
smakrai, modernūs ginklai ir 
balta pirštinė prie kepurės.

Pasirodžius tankam ir sun-

griūti, į Marijampolę atvykęs 
gen. - Plechavičius kariūnams 
pareiškė atvirai: “Tikėkite, lai
kysiuos ir jūsų neišduodu.” Kai 
buvo blogai, jis davė Žinią, kad 
viri dtagtų, kur kas gali. Tada 
Ir pats atsisėdo už grotų. Kur 

šiandien jis, kai Salaspffis jau 
tuščias?

Visose pusėse jau graudžia.
Atrodo lendam į paskutinę sty- apsuptas. . _ _ _
ta Prieš pat Rygą gražiame \tflr gerai pailsėti. Surandu tuš- x nau. Išritami! kuprinis Ir pa- 
dvare įsOdteęs vienas B pu- 3ą taturftj aukštų namą Lot- atūfan. Btato ain» kutigeriou- 
grintfinių kariuomenės štabų, galės gatvėje, firirericu ge- risi. Gaunu duonai
ItavtatMtdįmt MMdto. riM* tatOr Mt- "M*?. dBMAl. D*
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Raudonieji lėktuvai viršum 
sostinės Taipei.

išėjom į lauką. Graži mėne
siena. Majestotiškai joje stūk
so kalnai, o čia pat pilnos gat
vės beskubančių rikšų ir au
tomobilių. Signalai, skambu-

nesutinku nei leitenanto S, nei . gavau kortelę kareiviškiems 
Gedimino, nei kitų pažįstamų. 
Jokių pėdsakų. Tada Bismarko 
gatvėje neišvengiau kareivių 
paskirstymų vietos.

— Dokumaitus!
— Neturėjau ir neturiu. Nie

kas man nedavė.
— Iš kokio dalinio?
— Arklių šėrikas iš Baus

tas net iš vietinių gyventojų. 
Galite įsivaizduoti, kokių jie 
papasakojo įdomių pergyveni
mų, kuriuos čia surašyti ne
įmanoma. Kai grįšiu...

Spalio 5, apie 10 vai. vaka
ro, staiga užgeso visame mies
te šviesos!

dus, suplaukusius čion dau
giausia prieš 6-5 metus iš di
džiosios Kinijos, ir vietinius 
kalnų gyventojus, kurie šioje 
salpje apsigyveno prieš daugel 
šimtmečių, bet dabar tesudaro 
vos kel’s šimtus tūkstančių.

Taivaniečiai kalba savo dia
lektu ir su kiniečiais iš didž’o- 
sios Kinijos nesuskalba. Išdi
dieji dar ir dajt»r nėra išmokę, 
ar gal t k dedasi nemoką, Šan
chajaus ar Kantono dialektų. 
Jie gyvena pusiau kiniškai, ir 
pasakoja, jog j em buvę daug 
geriau gyventi senaisiais lai
kais. kai 
saloje tebuvę tik 5 mflijcrai

gyventoj o dabar esą dvi
gubai daugiau.

Nors skundžiasi, bet iš tik
rųjų amerikiečių pagalba jiem 
tiek padėjo išauginti žemės 
ūkį, kad jie turi žemės ūkio 
produktų perteklių ir jį eks
portuoja...

Kiniečiai iš didžiosios Kini jos 
yra valdininkai ir pramonin
kai. Su pasigėrėjimu tenka pa
žymėti kinieSų kuklumą ir

— Malonu jus sutikti, broti 
lietuvi, — atsako utidaustasta
- B kur ir kaip?
— gino tarpu B Šluoto.
___Iš Sluoko? — martembu, 

— kaip tik aš turiu ten vyk*

Parado įspūdžiuose prisime-ASgl 
ni, kad ir šiaip dienom m este 
neteko matyti elgetų. Visi at- 
rodo, sotūs ir apsirengę. Kar- 
tais net nuostabu, iš ko tie \ 
žmonės pragyvena. Į ateitį žiū- 
ri su viltimi. Tačiau 
be svetimos pagalbos > neri- :|||| 

tiki išlaisvinti didžiosios
Kirijos.

Negalvoja, kad jų tauta kion- 
tinente galėtų sukilti ir pati 
nuversti\komunistinį režimą.. 
Jų masėm reikia išjudinančios ; 
jėgos iš šalies. Tada ji riedės.

Atsisveikindamas su gražią- 1 
ja sala, buvau nuėjęs į 
į užsienių reikalų ministeriją.

. Priėmė protokolo, departa- 
mehto direktorius Li Chao ir 
informacijos skyriaus viršinin- 
kas. Pats užsienių reikalų mi- 
nisteris buvo Amerikoje. Nu- 
ėjau kaip lietuvis, be jokių kre- iį $ 

dencialų ir kalbėjau tik kaip . 
asmuo. Po ilgoko pas:kalbėji- 
mo jie prax-ė perduoti per mū- 
sų spaudą visos kinų tautos 1 
nooširdži&usnB tinkė^mns Be- 
tuvių tautai ir uzturBui, kbq § 
mes kovą Irimėrime.

Tau), tik kada — tas klau
simas rūpesčiu spaudžia ir a- 
name kontinente, ir Gražiojoj 
saloj. K

T...- ■P®** HĮaRtl JUTO • , - - ..v ‘ * J • . -

stamd?ta sectari M amttar at Brooidya, H X May 35, M51 Mr 
tbe Aet ri Mtatk % M79, origtaany entmAas sacari nritor

- Ot Itaaton, Man, Septcoaber 1% 1S15.

Nors ligi šiol visos VEko pastangos susitarti nedavė rezul
tatų, Vlikas yra įsitikinęs, jog gyvybinį Lietuvos reikalų aki
vaizdoje suf tarimas yra būtinas. Vliko pirmininkas, kaip visa
dos, yra pasiryžęs kiekvienu metu kalbėtis su diplomatų atsto
vu ir laukia, kad diplomatai įvertins didelę vieningumo reikš
mę ir tiki, kad ištiesta Vliko rankfa deryboms nepakibs ore.

Visos Lietuvos ligi šiol buvusios politinės "konferencijos, 
nuo Bono ir Paryžiaus pradedant, aiškiai yra pasisakiusios už 
sutarimą veiklą užsienio politikos srityje. Politinių grupių dide- 
liš daugumas yra lygiai taip pasisakęs ir pastsako už vieningą 
laisvinimo akciją. Įvairių kraštų lietuvių bendruomenių atstovai 
yra pakartotinai pasisakę ta pačia prasme. Visuotinis patriotinės 
Beturiu visuomenės ir spaudos noras yra, kad tas susitarimas 
įvyktų. Atėjo pati paskutinė valanda šiam beprasmiam ginčui

' taimanriaml, M* AtatataBri J
SU šūkavimai nasuprantamą vėliavėlių <wąarilhta Kk J 
ka’ba Ir d-dtiautio skubėjimo nijos Spalvom, suspik ų rankų J 

nuolaika. Kažkas susiprato, keliamos, mojuoja Įdek gaB- 
kad reikia automobiliam ta ir materi- Įj
rikšom užgesinti šviesas, nes jau Jie pamena, kad ši sata 

iš japonų buvo 
jos dėka, ameriktetlkos 
nikos dėka. Jie pamena,. kad 
savo kraštą, tavo didžiąją Kk j | 
niją, prarado rusiškiem tan- 1 

kam ir kulkosvakffiam, ku- 
rių jie patys neturėjo; o dau- < 
gumą tų, kur turėjo, , 4 
pardavė savi generolai komo- 
ristam ne už ideatas, ' bet už

< materiją —. anksą_
Ore pakimba saugumo «ir 3 

tvirtumo nuotaika. Masės 
s-drstosi patenkintos. Namie . 
laukia skanūs kin'ški patieks- .S 
lai ir -iš toli atsroendančįos 
muzikos garsai. Išrinktieji etas 
gerti kokteilio į prezidento rd- 
mus, kur nusivilia, nes

— Kata Qa atsiradai? '
— Arklius užmušė prie Ke

gumo Iš ten atėjau pėsčias.
Stabo viršila, ištardęs ir pa

tikrinęs, kad visose mano mi- Išsikalbame plačau. Parim

dami kur, bet tik tolyn nuo 
savęs, nuo pavojaus, nežinoda
mi ,kas jų lankia ten, kur jie 
sJctiba^;., > ' -v

Savotiškas jausmas... Kitoj 
pusėj aikštės stūkso d deH pre
zidentūros rūmai. Pats prezi- 
dentas dabar savo viloj apie 30 
myUų nuo miesto, gražiame 
kalno-šlaite* Jo žmona JAV, 
pasakojama, kol bus oro pa
vojai, negrįšianti...

Žmd’^ės žino, galvoja ir sku
ba skambančiais rikšom į savo 
taed'nes' gūžteles pas * vaikus, 
savuosius ir savo likimą...

Bombos neiškrenta, ir už- 
valandos miestas vėl nušvies-

Daugumas jų čia atvyko 
prieš šešeris - penkeris metus, 
ir jų visas dėmesys yra nu
kreiptas į savo didįjį kraštą, į 
kurį

visi tikisi grįšią.

Daugumas šviesuomenės (o 
jos čia net beveik perdaug) 
mokyklas baigė vakaruose ir 
yra puik’ai teoriškai pasiruo
šę. Gal trūksta tik praktikos 
pinigų emisijos politikoje ir 
tarptautini4nM*; > finansavime. 
Tos abi sritys smarkiai šlubuo
ja ir kelia rūpestį visam ūklu:.

Vietiniai kairių gyventojai, 
kurie apgyvenę beveik 80% 
teritorijos, yra dar veik visai 
necivllizdoti ir išsilaiko toki 
tik savo neprieinamų kalnų 
dėka. Daugumas jų yra dar 
“galvų medžiotojai.” Didžiųjų 
švenčių proga j’e turi turėti 
kitos genties ar (blogiausiu at
veju gretimo kaimo)

vyro galvą, pasmeigtą 
ant mieto,

Gal būt vieninteliai baltieji, 
kurie tuos kalnus tikrai pažįs
ta, yra du amerikiečiai —po
nas ir ponia de Beausset. Jis

Stos lanitamneljos lapkričio 1 pirmuoju straipsniu skelbia 
būtiną reikalą sutvarkyti santykius Vokietijos ir Lietuvos, ku
rios įjungimo į Sov. Sąjungą federalinė Vokietijos vyriausybė 
nepripažįsta. Gi “šį pavasarį, — rašoma toliau, — iš kompe
tentingos vokiečių įstaigos buvo pareikštas nusistatymas eiti 
prie Lietuvos konsulato atgaivinimo ir svarstyti Lietuvos atsto
vybės atkūrimą.

Š. m. rugpiūčio 9 Vykd. Tarybos pirm. K. Žalkauskui ir Vli
ko delegatui dr. P. Karveliui lankantis vokiečių užs. reikalų mi
nisterijoje buvo nedviprasmiškai pasakyta, kad po Lietuvos dip
lomatų vardu padarytų žygių VoMletijos federalinė r vyriausy
bė, eidama prie normalių santykių užmezgimo, galėtų'svarsty
ti Lietuvos atstovu priimti tokį asmenį, kuris būtų pristatytas 
bendru VKko ir diplomatų sutarimu.

nės ^vadų. Likvidavus rinkti^ 
jii buvo kaita su kitais artik | 

SPimėtoma* į lietuvių da- tuotas; kaKmunoi 9khs(flą 
Tada be rizikos būdau galėjęs ir jau noriu džiaugtis, kad nu- Ibį Sįuotee. Valkiotis po Rygą tancentradjoa atovyidaklVak 
keliauti. Bet toks netikėtas pa- sipiricsiu. ' nėra ko, Prašau grettdrrtddniu tui a^^t^ijas^,
tarimas taip mane apsva’gino, — Parduodame tik už čer- išvykti, 
kad nesuspėjau nė pagalvoti. voncus, — atsako vienas ir kk 

Su arteliais greit susitvar
kiau palikau juos gatvėje, o 
pats nuėjau Bet išnešk galvą kam tų markių beredtk Knpri- 
iš miesto, jei jis iš visų purių nėję turiu keletą porų moteriš- 

wcn< nonų nrtnre pMirapt-
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(agentai)

Raštininke yra Uršulė Liutke- 
vičienė. Draugija kas mėnuo 
tretįjį sekmadieni užprašo gie
dotas mišias. Draugijai daug

fiv. Petro bazllikon buvo at
neštas seniausias Marijos pa-

DANGAUS KARAT-IF.Nfr. iV. Jono vizijoje “Danguje pasirodė didefls 
ženklas: saulės apsiausta moteriškė, mėnulis, po jos kojomis ir ant jos 
galvos dvylikos Žvaigždžiu vainikas” (Apr. 12, 1-2). ""

Marijos širdžiai
Ispanijos Marijos metų kon

grese Ispanija buvo paaukota 
Nekalčiausiai Marijos širdžiai.

Kristaus Kančios Arklbroli- 
ja mūsų parapijoje veikia jau 
dešimt} metų. Draugiją įstei
gė vienuolis pasionistas T. Al
fonsas, dabar jau miręs. Na
rių draugija turi 165. Per tą 
10 metų pirmininke buvo 
Magdalena Kalinauskienė.

svarbus visai 
i, neknuo va- 
priklausys ne 

to tolimesnės 
junti. Svarbu, 
ka visuomenė

-5 P etų Kdrfešoje. Per paskuti- 
>us 12 menesių priėmė krik
štą arti 15,0Q0 suaugusių. Lai- 
knina, kad tai <deBs procen
tai Ten katalikų yra 189,301 
o viso gyventojų 24 oūl.

kuris nebūtų bent smuBdMša 
auka prie So vajaus prlsidė- 
dėjęs. Studentija pirmą kartą 
plačiu mastu kreiptasi į Jus ir 
tiktai, kad Jūs jos prašymo ne- 
atmeaite.

Aukokime patys ir nepa
mirškime paraginti savo kai
mynus, pažįstamus. Tegul ir 
jie savo žaliuku prisideda prie 
vajaus. O vajus galėtų būti 
sėkmingas tik tuomet, kai visi 
prisidėsime savo auka. Laukia
me tad Jūsų aukos, nes šios 
mintys nukreiptos į Jus, kurie 
skaitote š as eilutės. Studentai 
visiems vajuje prisėdėjusiems 
tiks nuoširdžiai dėkingi.

klubas spalio 31 turėjo pirmą 
dešimtmečio vakarienę, 
ketui vadovavo Mrs. 
Martin.

Iškilmėse dalyvavo 30.000 
žmonių pačioje bazilikoje ir' 
100.000 šv. Petro aikštėje, 30 
kardinolų, daugybė arkivysku
pų bei vykupų, Italijos minis- 
teris pirmininkas Mario Scelba 
ir daug maldininkų Iš visų 
kraštų. Iš šv. Petro bazilikos 
balkono popiežius suteikė pa
laiminimą “Urbi et Orbi” 
(miestui ir pasauliui).

LHHUANIAN STU- 
DKNTS WB3LFAltE FUND, 
Account No. Įlįst c/o Ch’~- 
go S»v. & Loan Asso., 6234 
So. Westera Avė., Chicago, 
36, HL !

Iš 20 Lenkijos vyskupų beliko 
tik 10

Kongreso bibliotekos teisinė 
tarnyba paruošė seriją leidi
nių bendru vardu “Tensions 
Within the Soviet Countries”. 
Dabar išėjo penktas tos seri
jos leidinys apie bažnyčios pa
dėtį ir rezidenciją Lenkijoje. 
Joje parodyta tokia bažnyčios 
priespaudos.eiga ir vaisiai:

1950 buvo nusavinta bažny-

Eetuviškosios visuomenės yra 
sekama scenos mėgėjų teatro 
veikla ir jų gražūs pasiseki
mai išvykose į New Yorką ir 
Harfordą. P. Vaičiūno istorinės 
dramos “Varpų giesmė” prem
jeros su nekantrumu lauk a- 
ma, nes tai bus vienas iš di
džiausių vietos teatralų pasta
tymų, kuriam jau seniai buvo 
ruoštasi ir kurio pastatymu 
bus bene penkerių metų trupės 
veiklos sukaktis atžymėta.

Kaip vasaros metu daugelio 
piknikų rengėjų buvo nusiskus
ta, kad nedaug kas besidomi, 
tai neatrodo, kad galėtų nusi
skųsti koncertų ar vaid nimų 
rengėjai, nes patirtis rodo, jog 
v. aterburieSai pripildo sales vi
suomet, jei tik jiems duodama 
gera dainos ar žodinės scenos 
programa. s. p.

veda drabužių vajų.

Vyčiai lapkričio 27 parapijos 
salėj rengia šokių vakarą.

Lietuvių Laisvės salės šėri- 
ninkų susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 2. Nariai prašomi sa
vo vardus įteikti sekretoriui, 
jei jie norėtų būti renkami į 
draugijos valdybą. W. S.

žmonių buvo netik iš Brid- 
geporto, bet iš Ansonijos, 
S tau .lordo ir New Haveno.

Dabar kvartetas rengiasi 
“Festival of Nation” lapkričio 
28 Bridgeporto didelėj svetai
nėj, kur dalyvaus 14 tautų su 
savo damomis ir tautiniais šo
kiais. Birdgeporto lietuviai vi
sados dalyvaudavo, tąi ir šioje 
šventėje pramatoma dalyvauti.

na skelbiama Dangaus ir Že
mės Karal ene. Pop-ežius ra
gino šauktis Marijos pagalbos 
šiais laikais, “kai žmonijos vie
nybė, fauka, ir žmogaus gyveni
mo pagrindai yra, dideliam^ 
pavojuje.”

Kaip ir ankstesnėse kalbo
se, popiežius, užsiminė apie be
sireiškiantį “krikščioniškoje 
bendruomenėje pavargimą, pa
syvumą, stoką ryžtumo kovoti 
su piktu.” šventasis Tėvas ra
gino padidinti visas savo pas
tangas “kovoje su krikščiony
bės priešais”, šaukiantis Mari
jos paramos, ir išreikšti viltį, 
•kad Dievo Motina padės ir Ty
los Bažnyčiai, pakels sąlygas 
ten, kur dabar žmonės negali 
Dievo viešai išpažinti ir garbin-

Kun. J. Vaišnora kalbėjo a 
pie Nek. Prad. Marijos garbini-' 
mą Lietuvoje. Po jo kalboe 

^sekcijos pirmininkas Mons. M i 
Strojny pakvietė J. E. Vysk į 
Padclskį duoti palaiminimą vi 
sienos 'susirinkusiems.

“Ecclesia sįlens” salė buV 
-pųjaal išpuošta ir per visą še 1 

ną kabojo pave kslai kardinolų 
ir vyskupų, kurie yra nuken 
tėję. Lietuvos vyskupų paveiks 
lai irgi buvo iškabinti — M 
Reinio, V. Borisevlčiaus, T 
Matulionio.

Spalio 28-29 d. Lietuvių Kc 
legijoje buvo laikomos paskai
tos lietuviams, o spal o 30 bu 
vo didžiulis ir iškilmingas ak
tas pagerbti kenčiančias tau
tas ir jų tikinčiuosius. Visos 
Katalikų Bažnyčios vardu svei
kino j. Em. kardinolas Fr. 
Spellmanasj iš New Yorko. Se
kė vėliavų pasveikinimas, ku
rių tarpe buvo Lietuvos šven
tovių vėliavos. Kolegijų chorai 
pagiedojo Marijos giesmes, o 
vienuolės iš savo auklėtinių 
pastatė gyvuosius paveikslus, 
kurių tarpe buvo ir “Kankinių 
Karalienė.”

Sekmadienį (spalio 31 d.) 
procesijoj lietuviai dalyvavo su 
savo vėliavomis, o lapkričio 1 
d. šv. Petro Bazilikoje per pa
maldas Pijus XII paskelbė nau-

į,, tomis miesto dalimis, kurios 
teko Jugoslavijai. Jai tekusio- 
je B zonoje yra tik 5 italų ku
nigai. Kai kurie gyventojai tu
ri eiti per 7 mykąs, iki suran
da kunigą išpažinčiai atlikti. 
Reiškiamas nepastenkinimas, 
kad vadinamas memorandu
mas, kuriuo buvo baigtas 
Triesto ginčas, neišgavo Jugo
slavijos j?asižadėjimo nedaryti 
kliūčių gyventojų tikybiniam 
reikalam. Dalis gyventojų 
slaptai pereina į Italijos pusę, 
kad vaikus galėtų auklėti kata
likiškai. '

■ g ' Paimkfe voką, įdėkite auką su
KodS toks vajus rang a- prierašu, kuriame paduodate 

mas? —Atsakymas paprastas, gav^odresą, ir viską į siųskite 
Vajaus meta sukelti pinigai adresu:
bus panaudoti studentijai šelp
ti. šelpiant" nebus atsižvelgta 
į studento pasaulėžiūrą, studi
jų šaką ir t.t. Vienintėlla-. kri
terijai - studento mokslinis 
pažangumas ir jo pasireiški
mas visuomeninėje veikloje.

Studentų šalpos darbas ty
lomis jau sen ai vykdomas, ta
čiau šį kartą norima plačiąją 
lietuvių bendruomenę įtraukti 
į tą darbą. Visi lietuviai turi,, 
kad ir smulkiausia savo auka 
prisidėti prie šio vajaus.

Mums būtina, Ipd kuo dides
nis studentijos skaičius baig
ti* aukštuosius mokslus, nes 
tokiu keliu eidami jaunuoliai 
sau patys atveria duris r pla
tųjį įtak ngą pasaulį.

Išgyvename Lietuvos atsta
tymo paruošiamąjį' laikotarpį. 
Turimąjį kuo racionaliau iš
naudoti. Gi kas galėtų būti 
prasmingiau, kaip tvirto, 
moksliniais šarvais apsidengu
sio jaunimo paruošimas tam 
darbui. Kai ateis laikas, visi šie 
jaunuoliai uoliai stos į atstaty
mo darbą: vieni savo tiesiogi
niais darbais, kiti aukomis, 
treti įtakingu žodžiu ir veiks
mais Amerikos gyvenime pri
sidės prie to didžiojo uždavi
nio.

Tad nėra abejonės, kad jau
nimą reikia leisti į mokslus.

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Ban- 
Mary 

Kalbas pasakė atst.
H. A. Williams ir kiti svečiai.

3. Institutas kviečia lietuviš
kojo jaunimo vadus ir visuo
menės veikėjus asmeniškai ap
lankyti pradžios mokyklų 8 
skyrių, raginti ir prirašyti ber
niuku® ir mergaites prie kata
likiškų organizacijų. Kur gali
mai, surengti priimtuves į orga
nizacijas, kol 8 skyrius dar nė
ra užbaigęs mokslo ir vaikai 
nėra išsiskirstę.

4. Padėti išleisti ir išplatin
ti anglų kalba lietuviškos dva
sios laikraštį pradžios mokyk
los mokiniams. Laikraštėlio 
leidimas dar tebesvarstomas.

5. Institutas mielai priims 
knygas, vadovėlius, .iUustraci- 
jas, audinius, drožinius ir kitas 
meno bei mokslo priemones 
vienuolynų pradžios mokyk
loms. Dovanas žymėti Lietu-' 
vaičių Seserų Instituto vardu ir 
siųsti arba įteikti bet kuriam 
artimiausiam vienuolynui.

6. Raginti tėvus ir motinas 
stoti į parapijų mokyklų gil
dąs (Parent - Teachers Guild) 
ir kviesti juos į bendrą apaš
talavimo darbą mūsų jaunimą 
rikiuoti Kristui ir lietuvybei, 
čia daug gali padėti spauda.

Motina M. Aloyza

BALTIC CO.
P. O.Btt 96 į m UNION AVR, 

BBOOKLYN 11, N. V.

BR1DGEPORT, CONN.

Spalio 23 parapijos choro 
rengtas koncertas ir vaidini
mas komedija “Žydas statinėj” 
gražiai pavyko. Vaidino: Pet
ras Armonas, Stefanija Armo- 
nienė, Antanas Gantautas, 
Feliksas Mockaitis, Julius Va- 
fiulis. Vaidintojai labai gerai 
suvaidino ir publika buvo pa
tenkinta. Vaidinimui daug pa
dėjo AL Bauras. Visi vaidinto
jai yra jam dėkingi.

Koncertinę dalį atliko kvar
tetas: V. Barius, F. Česikas, A. 
Valinaus ir J. Butkus. Sudai= 
navo Lietuva brang? Naujalio 
PocĘaus Šok, žirgeli, ir dar po
ra dainų, kurios nuskambėjo 
linksmai.

Solo A. .Jurkšaitis padainavo 
Petrausko Žalioj lankoj, Sky
niau skynimėlį, Šimkaus Oi kas 
sodai; Butkus — G. Pucdnlo 
Tegul ji tiki, Gruodžio Tamsio
joj naktelėj ir Visur Tyla—pa
dainavo V. Barius.

Vyrų grupė sudainavo Žile
vičiaus Vaikščiojau, Pociaus 
Liūdni balsai, ir Karoso Stovi 
žirgeliai. Akompanavo A. Sta- 
nišauskas.

gantošM partoeti viea* ir dvfeją svarą mraBksse spalvotose dėžutėse.
Birutės saldainius jau galima užsisakyti. Prašome rašyti neatidėliojant B&ltic Co. 

Užsakymai išpūdomi greitai.

Birutės saldainių kaina visur vienoda:
1 SVARO DĖŽUTĖ $2:70
2 SVARŲ DĖŽUTĖ. $5.20

Užsakant tiesiog iš mūsų bendroves ne mažiau 4 svarų, nuolaida—kiekvienas sva- 
-ras po $2JiO mu mūsų pristatymu Lietuviškoms parduotuvėms duodama atitinkama 
nuobdda. •

Lietuvaičių Seserų Instituto 
vardu Motina M. Aloyza, to 
Instituto sekretorė, seserų 
pranciškiečių Pittsburghe vir
šininkė, kalbėjusi ALRK Fede
racijos suvažiavime Cleveląnde 
jaunimo klausimu, yra kreipu
sis tokiu žodžiu į ALR Katali
kų Federaciją, tėvus ir apskri
tai katalikškąją visuomenę, 
prašydama:

1. Paremti seserų mokytojų 
kursus, kurie bus suorganizuo
ti Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų vienuolyne Brockton, 
Mass. Kursams yra reikalinga 
finansinė parama, paskaitinin
kai (Lietuvos istorijos ir k.), 
knygos, žemėlapiai, iliustraci
jos ir k. Tos paramos daugiau
sia laukiama iš Bostono apy
linkės ALRK Federacijos sky
rių ir organizacijų. Į kursus su
važiuos bent po 10 seserų iš 
kiekvienos' lietuvaičių vienuolių 
kongregacijos. Kitais metais

Uetuvių Taupymo ir Pasik
los draugijos valdybą ateinan- 
tiems metams sudaro: pirm. fe. 
Budreckis, vicepirm. J. Akuto- 
nls, Sr., ižd. W .Senkus, direk
toriai — D. Petručionis, A 
Stankūnas ir St. Dobilas.

19 taribėtofe, kurie atstovavo gūžes 
ssvo tautas. Buvo atstovauja- Vis; 
ma.-Armėnija, čeki- ro b® 
ja, Bulgarija, Georgija, Gudija, XH p 
Kinija, Korėja, Kroatija, Lat- Regūs 
vija, Lietuva (fcun. Juozas KaraB 
Vaišnora), Lenkija, RuimMiiįa, 4^ 
Rusija, Slovakija, Slovėnija jjj 
Ukraina, Vengrija ir Vjetna

Šioje gan judrioje lietuvių 
kolonijoje po vasaros atosto-, 
gų, kurias buvo “paėmę” veik 
visos čia veikiančios lietuviš
kos organizacijos, pradėjus sa
vo spalvas rodyti artėjančiam 
rudeniui, "sujudo sukruto ir lie
tuviškoji veikla.

Štai, veik kas šeštadienį ir 
sekmadienį, net po kelis tuo 
pačiu laiku, vyksta įvairių 
draugijų susirinkimai bei posė
džiai. Daugelis jų aptaria ir 
ruošiasi šio sezono kultūri
niams, ar pramoginiams paren
gimams. Nenuostabu, tad jei 
čia sunkiai sutelpama ir salė
se. Jei būtų čia kieno nors ve
damas (o jis turėtų būti) pa
rengimų kalendorius, nenu
stebtume jei rastųsi sekmadie
nių net po du parengimus vie
noje vietoje ar kitoje salėje.

Ir kaipgi išvengsi sutapimų, 
jei jų čia tiek daug! štai skau
tai ruošiasi kaukių baliui, ra- 
movėnai lapkričio 23 paminėji
mui, krikščionių demokratų są
junga — baliui ir koncertui, 
bendruomenė kviečia Bostono 
dramos.-teatrą gastrolių, taip-

rą šv. Komuniją ir po jos pus
ryčius parapijos salėje.

Eiizabetho Batfo skyrius 
lapkričio 13 ruošia vaidinimą 
ir šokių vakarą parapijos sa- 

Marijos Nekalto Prasidėjimo lėj. Skyrius dabar dar tebe- 
sodalių rūpesčiu, spalio 31 d. 
buvo parodyta garsinė “Fati- 
mos stebuklai” f .Ima. Ta pačia 
proga buvo rodoma filmą iš 
Šv. Vardo draugijos vyrų para
do. Socialių pirmininkė yra Ve
ronika Krezonytė.

Šv. Vado draugijos nariai 
lapkričio 7 d. 8 vai. turi bend-

Seserys susirūpinusios lituanistika 
tok e pat lituanistinių studijų 
Kursai ous kitoje vietoje.

2. Institutas ragina jaununo 
organizacijų atstovus ir lietu
vių Kataiuių veikėjus vasaros 
metu apiarncyti musų vienuo
lynų centrus, kada į juos susr- 
renKa beve.k visos seserys, dir
bančios mokyklose bei para
pijose, paaiškinti joms savo 
organizacijų siekimus bei rū
pesčius ir kviesti seseris į tal-

pat ruošiasi > pompastiškam 
Naujų Metų, sutikimo baliui, 
vietos teatralai dirba išsijuo
sę ir ruošiasi naujo veikalo pa
statymui, lituanistikos mokyk
lą ruošiasi Kalėdų eglutės va
karui, tautinė sąjunga—kon
certui ir kitiem pobūviams, pa
rapijos choras — tradiciniam 
koncertui, vietos Alto skyrius 
Vasario 16 minėjimui ir daug 
kitų ,vietos sambūrių yra nu
matę šį bei tą surengti Vešes
niems pasirodymams.

Džiugu ir sveildntina, kad 
taip aktyviai ir judriai reiškia
si mūsų organizacijose kultūri
nė veikla. Ypatingo dėmesio 
vertas bendruomenės valdybos 
užsimojimas surengti šiam 
sezonui keletą didesnių kultū
rinių parengimų.

Jų pirmasis bus Bostone lie
tuvių teatralų pasirodymas. 
Jie lapkričio 14 dieną vietos 
scenoje suvaidins P. Vaičiūno

veiksmų komediją “Tuščios 
pastangos“, dalyvaiųant Akt. 
Henrikui Kačinskui. Tai veika
las, kurį mačiusieji Kauno dra
mos teatro scenoje neabejoti
nai norės ir šiamė krašte pa
matyti, o dar 
sudarys tikrai didelį įspūdį.

dešteoehis mokslo metus 
pradėjusi Lituanistikos nx> 
kykla su nauju vedėju yra 
nutarusi surengti kalėdinį vai
kų vakBnimą ir jam kruopš
čiai ruošia^ Režisudja mok. 
Vtacto Prtruškeyičhą.

Su nrtnsžu dėmesiu .ftetoe

jyssssrs: 
į kyMgffia ar universitetus.

te studentu lengv<L
,N “ *.. p į W •

m* bu- Htftvyirlas Kimlgų «*są suimto 
m lra-> ąpiė
/ La&rašBą ar žurnalų .baž- 

njūlą saro ^fcnloje' nebeturi.
■y; Nuo 1953 asus o 1 $ neteko 
R visų savo spaustuvai ir knygy- 
K 160. Ne-
E^-. teko taip pat 3£0O prieglaudų
E, ir kih| labdaros įstaigų, ku- 
R rtos visos yra naocmallzuotos.
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tonių, lietuvių ir ki-

ninko” reportete lrs? žurna
listas — čiupo tiesiai už mano 
kepurės, už pirmojo lapo, t
** O kalendorius, ir dar 1955 
metų! — nustebo žumalis-

kas, MIC, kun. Vainauskas ir 
kun. Šimanskis.

— Skautės mergaitės, va
dovaujamos Al. Dvareckienės, 
spalių 28 buvo suruošusios 
kaukių balių su žaidimais, šo
kiais ir užkandžiais. Prel. Pr. 
Juras pasakė nuotaikingą žodį

eiumntcai minėjo o metų veua- 
mo suKaKtuves.

Mmenujas buvo pradėtas 11 
vaL jsKdmingonus sv. Mi- 

šionus, kurias atnašavo Ateiti
ninkų reaeraci jos dvasios va
das Kun. ctr. V. Gaižiūnas, 
Vr'M. sv. Mišių metu savo pa
moksle dvasios vadas, prisani- 
nęs misijų reiKšmę, ypač gra
žiai iškėlė ateitininKų, Kaųj Ka
talikų pasauLecrų ir lietuvių 
vaidmenį Nepriklausomybės 
cLendsc, kada ir Lietuvai grė
sė nukrikšaonęjanas. .

3 vai. p.p. parapijos salėje j- 
viyko minėjimas, skutas Mari
jos garbei. Minėjimą pradėjo 
kuopos pirmininkas Pr. Puido
kas, pakviesdamas garbės pre
zidiumam parapijos kleboną 
kun. J. Bakšį, kun. D. Mocke
vičių, Federacijos dvasios vadą 
kun. dr. V. Gidžiūną, OFM, 
dr. VI. Viliamą, Alto ir Balto 
skyriaus pirm. Petrą Norkeliū- 
ną ir Bendruomenės pirm. P. 
Bliudniką. Susirinkimui vado
vavo dr. A. Stankaitis.

Dvasios vadui sukalbėjus in- 
vokaciją, Pr. Puidokas padarė 
Rochesterio ateitininkų panke
lių metų apžvalgą. Ir be pra
nešimo visiems rochesterie- 
čiams buvo aišku, kad Roches
terio ateitininkai buvo vienas 

'iš gyviausių ir reikšmingiausių 
lietuvybės išlaikymui bendruo
menės vienetų. Tokiais jie ryž
tasi būti ir ateityje.

prezidiumą sudarė
Karkauskas ir orga- 
pirmininkai arba jų

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
12M kMecr«aei—MarMekead-Sslem, Mm. *

ir sukalbėjo maldą.
Po [rietu bažnytinėje svetai

nėje įvyko iškilmingas posėdis. 
Garbės 
kleb. V. 
nizacijų 
atstovai. Organizacinio komite
to pirm. Pijus Poškus, sukvie
tęs prezidiumą, atidavęs pa
garbą vėliavoms, pakvietė tarti 
žodį kleboną V. Karkauską, 
kuris savo kalboje iškėlė reikš
mę atgautos spaudos.

Pritaikintas paskaitas skai
tė dr. A. šerkšnas, mok. E. 
Putvytė. Dr. A. šerkšnas nu
švietė aną laikotarpį, bandyda
mas surišti su dabartimi/ E. 
Putvytęi daugiau teko kalbėti 
apie moters vaidmenį spaudą 
atgaunant.

Dramos art. Katiliūtė gra
žiai paskaitė V. Kudirkos til-

būrė ir ji tol ploję, kol vėl bu
vo pakartota.

Koncerto programa buvo 
pulki ir puikiai viskas buvo iš- 
pildyta. Akompanavo V. Mari- 
jošius. -

I. abu parengimu atsilankė 
apie 500 asmenų. Truputį ma
žoka, bet ką darysi, kad čia 
gimę ir augę, o ypač profesio-, 
n ai ai, nei vienas nepasirodė. 
Bet užtai pažymėtina Mičiūnų 
šeima, nes garbės prezidiume 
žmona atstovavo šv. Rožan
čiaus d-ją, o vyras vyrų vete
ranų klubą.

Nors buvo didelių išlaidų, 
pelno įš minėjimo pasiliko 111 
dolerių. Pelnas paskirtas: 50 
dol. V. Krėvės raštams išteis
ti, 31 dol. Diepholzo gimnazi
jai, 20 dol. vietos šeštadieninei 
mokyklai, 10 dol. prof. M. 
Biržiškai sušelptu Britainfetis

Prof. Vyt. Marijošlaus grei
tomis sukurtas vyrų choras 
padainavo 4 liaudies dainas. 
Linkėtina, kad tas choras, z gi
męs tik minėjimui, gyvuotų 
ilgai, nes balsai ir vadovas vi
siems labai ir labai patiko. -

Baigiant iškilmingą posėdį 
visi bbuvo pakviesti į .užbaig- 
tuvių paminėjimo koncertą.

Koncertas vyjp spalių 16 d. 
“Varpas” svetainės salėje. Čia

Juozapo lietuvių parapijos 
terburyje klebonas, jau kelįO|| 
ta savaitė serga; gydosi šv. '.3 
Marijos ligoninėje.
• Ųtae, Vokietijoje, įkurteO

nauja vargo mokykla su 27 
mokiniais. Mokykla rūpinasi 
kun. A. Butkus ir L.* Skeivalie- 'j| 
nė. Visi vaikai dar kalba lietu- 
viškai. t • ''

• Washtegtoae įsteigta lie- į 
tuviams mokykla, kurioje ap- 
siėmė tikybą dėstyti kun. J. 
Znotinas, lietuvių k. — E. Ba- 
lienė, Lietuvos istorijų ir geo- 
grafiją — prof. K. Pakštas.

• Kingstono šv. Marijos 
Apreiškimo lietuvių parapijos 
choras šiemet mini 50 metų 
savo įsisteigimo sukaktį. Ta fjš 
proga lapkričio 21 rengia iš-tfS 
kilmes su pamaldomis ir meni- 
ne programa bei banketu. . |

•. M. Jakutienė, Darbininko 
skaitytoja, gyvenanti Medford, - 
Miass., buvo susirgusi ir pagiri- 
dyta ligoninėje. Iš Fgoninės. "i 
jau grįžo ir sveiksta namie.

• Elmhursto senelių prie-f^Į 
'glaudai paremti (prieglaudą iš^-į® 
laiko Nukryžiuotojo Jėzaus -se-:®| 
serys) ruošiamas labdarybe® 
festivalis lapkričio 17 Reding-- ^ 
ton viešubytje, Wilkes-Barre,X| 
Pa. Festivalį ruošia Wyomlngo| 
Lietuvių Moterų klubas.

• Geelonge, Australijoje, ktfr|q 
lietuvių tėra apie 300, jau su- 
tvarkė visus formalumus Be- 
tuviškiem namam pirkti; tai bus . 
pirmieji tokie namai AustraK- ^ 
joje. • ■

• Oželis, komp. St Šimkaus -:i 
kūrinys, verstas į anglų k. A.: | 
(teveik), buvo išpildytas per J 
ABC Adelaidės radijo stotį, 
Australijoje; išpildė kamerinis 
ansamblis “Adelaide Singers”, 
dirig. Norman Chinner.

• Vokietijoje išrinkta nauja 
LB Krašto Valdyba, kurią sUj-.;v|

programą išpildė buvę operos 
solistai — J. Augaltytė ir 
St. Liepas.

Publika džiaugėsi gražiomis 
dainomis ir geru solistų daina
vimu, bet kai padainavo St. 
Liepas Figaro ariją iš operos 
Sevilijos Kirpėjas, tai nepa-

— Man pasakyk, kodėl ne
turi lietuviškų vardų? — nu
traukė žurnalistas.

Kiekviena JeStadienj nuo 11 iki 12 v*l. VNfadiehia Jeigu norite k* 
nors pasveikinti • ar • pranerti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNDMLT — UttanMaa BaAe Hter, M CM- 
tagt SU Nomoud, Mml Skyriai: UMtasM FMtve <X - A. ir 
O Tvaikai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 498 E. Brcadway, Sa 
Boston, Mus.; Antanas Duekantar Markei, 18? Weteter Ava. Cam* ■ ; 
fcidge, Maaa Telefonai: NOnruod 7-144S; SOutii BtotoS MSW te / 
8-1940; KIrkland 7-8533.

laukė daug sveikinimų ir lin
kėjimų, o pati vakarienė buvo 
paįvairinta dainomis, radijo 
“transliacija” ir tradiciniu laik
raščiu “Šūr”, kurį parengė dr. 
VI. Lelevičius it dr. A Stan
kaitis.

— Spalio 24 d. rytą, per 
Rochesterio liet, radijo valan
dėlę buvo ateitininkų penkme
čio minėjimas, kurio metu kal
iojo dr. VI. Viliamas ir dekla
mavo I. Gaidytė.

—Alg- Drase3tis ir Arv. Gri- 
golaitis, atlikę karinę prievolę, 
grįžo Roehesterin. Spalio 23 
d. skautės ir skautai jiems su
rengė labai gražias sutiktuves.

Vietos ALB apylinkės rūpes
čiu buvo sudarytas iš vietos 
organizacijų komitetas, kuris 
paruošė 50 metų spaudos at
gavimo sukakties paminėjimą.

SpaEų 10 d. paminėjimas 
prasidėjo šy. Mišiomis, kurios 
buvo atnašautos už mirusius 
spaudos darbuotojus. Pritaikin
tą pamokslą pasakė kūn. J. 
Vilčiauskas. šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, skautai prie 
paminklinio kryžiaus pagerb
dami mirusius padėjo vainiką

cus” giedojo St. Raznauskaitė. 
Pamoksluose prel. Pr. Stra- 
kauskas kalbėjo apie krikščio
niškąjį jaunuomęnės auklėji
mą, kun. J. žuromskis—švenč. 
Sakramente ir kun. J. švagž- 
dys — Kristų Karalių ir Jo ka
ralystes esmę ir prasmę. Pa
maldose kaip svečiai dar daly-

Svečias dr. VI. Viliamas sa- yavo kun. J/ Bernatonis, kun.
vo įdomioj ir gerai perengtoj F Norbutas, kun. Vac. Pau-

lauskas, kan. F. Kapočius, prel.tas priežastis, kurios šiandlete- t— » k

Po paskaitos, žodžio ir dainų 
montažą ‘Tėvynė ir aš”, kurį 
parengė Br. Krakauskas, išdil
dė: dainininkė Julia Skipary- 
tė, Br. Krakauskas, Košt. Ma
čiulis ir Pr. Puidokas. Monta
žas — dainų ir žodžio* pynė 
buvo atlikta pasigėrėtinai ir to
dėl visiems labai patiko.

6 vai. parapijos salėje, prie 
labai gausiai apkrautų stalų, j- 
vyko (bendra vakarienė, kurio
je. dalyvavo įvairių organizaci
jų atstovai, svečiai ir nariai. 
Šauniąją vakarienę parengė 
agr. Ona Pupininkienė. čia 
Rochesterio ateitininkai susi-

Lietuvos Vyciy Radijo Programa 
S stipri* r«di> stoties WLOA, 1SM kyfoeydes

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei nurito 
iioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNTGtrrS OF UTHU ANIA WIOABaltimore, Md. 
40 Valandą atlaidai

Šv. Alfonso bažnyčioje spa- v 
lio 17-19 d. praėjo labai iškil- s 
mingai. Gražiai ir gausiai gy
vomis gėlėmis išpuoštas didy
sis altorius ir su giliu atsidėji
mu suorgainzuotos procesijos, 
mirgėjusios spalvingomis alto
riaus patarnautojų, jaunųjų so- 
daliečių ir mažųjų berniukų bei 
mergyčhj|unifonn6mis, sutrau
kė daug 
tataučių. Malonu buvo klausy
tis pamokslų kun. Pugevičiaus, 
gimusio ir užaugusio štoje pa
rapijoje ,kurfe gražiai ir tal

pai, yra Darbininko redakcija 
ir spaustuvė. Balandyje—links
ma diena mums nušvito, Vely
kes! Ar negražus Prisikėlimo 
vaizdas. Gegužį papuošiau ste
buklinga Aušros Vartų žva^ž-

— liūdnu Marijos veidu. 
Birželyje pro žalius lapus atsi
veria Palangos parkas su gra
fo Tiškevičiaus rūmais, su 
Širdies. Jėzaus statula. Rodos, 
girdi, kaip ūžia jūrės marelės.

Įkastu išpUdymu V. Gailius, A. Rukža, X
Glemža, Pr. Zunde ir Stp. Vy
kintas; pirmininku išrinktas

— gv. Sakramento adoraci
jos 40 valandų pamaldos mū
sų bažnyčioje praėjo su giliu 
susikaupimu. Per visas tris 
dienas —spalių 29, 30 ir 31 — 
mišparus giedojo vyrų choras, 
intonuodamas psalmes, o miš
rusis choras atsakinėjo antifo
nas. Solo “O Panis Angeli- apie auklėjimąsi. Pobūvyje da

lyvavo ir skaučių dvasios va
das kun. A. Janiūnas, parapi
jos vikaras. ' ?

— Prei. Jr. Juras dalyvavo 
Nekalto Prasidėjimo vtenOoly- 
no rėmėjų susirinkime Patiki 
me. Buvo tartasi dėl MMfoe , _ ... _. -
koplyčios atidarymo iškilimų, *ykMnga kalba pasakė nuoš-r- 
kurios numatomos gruodžio-'5. " minčių.

— Ądėie Pteaite, čia gimfarf z Dievas pasBulte 
lietuvaitė, buvusi parapijos tris mūsų parapiečius: Bar-
vargoteninkė, mokytojauja borą Kleve&ienę (78 m.) — 
pradinėje mokykloje. AdHC PU spalio 18 tU Grasildą Grigaitte- 

nį modernųjį vakarų pasauU K Vasy*» kun- A- Kontautas, aktyviai dalyvauja pate- nę (64 m.) —r spalio 18 d. ir 
veda į nukrikičionėjimą ir sa- tom- J- Bucevičius, kun. J. pijos veikloje ir remia lietuvių Vincą Bendoraltį (79 m.) — 
vęs išdavimą komunizmui. Jančius, MKL, kun. J. Petram- katalikų draugijai.

DARBININKAS 
680 Burinrick Avė. 
Bmkfri n, N.Y.

. tas;V< 2
~ Taigi, estai busimųjų 

metų kalendorius, — suūLau 
pamėjynavęsf — Prašau man 
netrukdyti, skubu pas žmones.

— Taip anksti, dar spalis, o 
jau prlsistatai su naujais me
lais'

11 Gero laikraščio kalendo
rius visada tvark ngas — į na
mus atvyksta pirmas.

— Palauk .tamstele, —stvė
rė mane žurnalistas už skver
no, —- atsakyk mari į kelis 
klausimus!

Taip ir atsisėdau vietoje. Da
lykas juk rJntėja. Nori su ma- 
jum padaryti pasikalbėj.mą, 
lyg su kokiu įtakingu veiks
niu. Dar aš nieko neveikiau, o 
jau kalbasi, štai kur -žurnalis
tas! Suuodžia, kad aš slepiu 
dvyliką mėnesių, arba 365 die
nas—visų metų politiką. Kiek 
visokiausių paslapčių ,sukrėti
mų, negalavimų ir laimėjimų 
mano dienose įrašyta! Jei aš 
tik dalelytę pasakysiu, kokia 
bus sensacija! Ispučiu savo mė
lyną krūtinę ir laukiu.

— Sakyk, mielasis, kiek tu
ri lapų? — paklausė žurnalis
tas. , 4

žiu gražiausių, įdomiaus.ų! ■ 
Talkon pasikvietė profesorius ■ ■ 
kalbininkus, tie palaimino su j i
savo rašaluota plimsna. Jo ka- ■ 
lendoriuje jau nesikartos tie ■ 
patys vardai bent kel.s kartus. O 
Bet j.s dar neleidžia į žmones, ■ :
dar nori parengti katalikiškus H 
ir tada- išleisti platų visų metų ■ 
vardyną. Tada ir aš šalia kitų ■ 
vardų įsimušlu ir lietuviškus. H

— Ač.ū, viskas man aišku, H 
— atsakė man žurnalistas. — ■ 
Gali jau skubėti.

— Palauk, ką tamsta,—pa- ■ f!
sipučiau, — o apie politiką ■
nieko neklausi. Pagalvok, ko- /' ,
klos galimybės laukia k.ekvie- H 
no kitais metais! ■

— Apie tai ir galvoju. Visko ■ | 
bus. Žinau, bus taip, kaip Die- ■ | 
vas duos. O pats dabar skubėk ■ 
pas žmones,— jis nužergliojo 
savo keliu. trakų pilis rudeni

Perpykau. Aišku, žmogus 
neapsišvietęs. Ir kam aš jam 
pasakojau Tačiau paskui per
sigalvojau žurnalistas lieka 
žurnalistu: klausia tai, kas 
jam įdomu Taigi, bijodamas, 
kad neprirašytų niekų apie ma
ne — 1955 metų kalendorių— 
pats viską surašau ir prašau 
poną redaktorių, jei rasis vie
tos, įmušti visa tai Darbininke. 
Galiu čia pridurti, kad kiek
vienam nešu geriausius linkė
jimus. Prašau tik vieno—leis
kite man pasilikti visų namuo
se, kur aš nueisiu

1955 m. Darinainko 
Katendorius

iverne. Lttxuv*&Kas jaumteuš šyti į savo dienų skdtis. Bet 
šoku ULcagos gatvešė. y ite štel teutonai v&r*
petyje matai mergaitę su ded nebuvo sutvarkyti. Pąsžaū> 
gi-voau FasKiutyK euuies sa- rėfc kateteteteosę —<
i-a: vienas variu per mėtes net
iš kur žinot galėjai, mama, fariia kartote pasusartoja. O tei 
Kad gretai vasara praeis ' — negerai. Nežmai, kada reikia 
KaičiTnyvi) vyšnia sana namo savo vardinęs švęsti, šiuo rei- 
Nuogas ramias žemyn pate^r kalu jąų sijtefomėjo kun. Stt.

Ir pats meKo nešinai, Koael Via, Jis surašė visų "metų lie
ji nuteBo baitas randas? Jos tuviškų vardų kalendorių. Ir 
tėvelis — AnaerJbbs lietuvis, kek^ų ten vardų surinko, gra- 
gyvena visai netoli'New Xor- 
ko. Daug kartų buvo Lietuvo
je, o ooiseviKai jai užkėlė var
tus...

Rugsėjis. Va matai, kaip nu
bėga žąsys kaimo gatvelėm. 
Siūruoja beržas. Saulėje švyti 
ramios sodybos, gal net tavo 
kaimo sodyba? Spalyje iškyla 
pelėsiais ir kerpėm apaugus 
aukštai Trakų pJįs. Kokie di
deli debesys! Tai Vytauto Di- 
dž.ojo garbė, čia jo tėviškė, 
čia jis augo, o spalio mėnesyje 
— mirė.

Pažvelk į lapkritį — į vėsią 
begalinę šiaurę. Tai šlama tė
viškės sodai, tai ruduo ateina 
į lietuvišką sodybą.

Gruodyje aš suskambinu 
Trijų Karalių giesme gimu
siam Kristui Karaliui.

Kaip matai, mane labiausiai 
papuošė fotografo Vytauto 
Augustino archyvas. Didelis 
jis ir įdomus, ir man atiteko 
brangių ir mielų, retai matytų 
vaizdų. O susiuvo ir apvilko 
Darbininko redakcija ir palin
kėjo gero kelio. Svarbiausia 
neužmiršo vieno: — pažiūrėk 
rugsėjo mėn. raudonom rai
dėm kas įrašyta —

“prieš 40 metą rugsėjo 19 
<L Bostone išėjo pirmas Darbi
ninko numeris.”

Žurnaliste, neužmiršk bfent 
tamsta tos dienos.

Taip ir paraudo mano rai
dės: tokių niekų klausia.

— Dvyliką, — jam atšoviau. 
— Suskaityk. Kiekvienam mė
nesiui atskiras lapas. Viršuje 
pavtekslai, o apačioje skaičiai. 
Kad šventės raudonai išmuš
tos, pastebės. Bet -žiūrėk, va, 
žuvelės! Tai pasniko dienos. 
Neryk mėsos! Ir mėnulio at
mainos. Žinai iš karto,, kada 
delčia, kada pilnatis. 0 pilna
tyje visada geriau pinigus į 
banką dėti. Geriau laikosi, ne
reikia išimti, didesnį procentą

mane.
— Ei, žmogau, didesnio dė

mesio! Truputį mandagumo. 
Štai sausio kaktoje atspausta 
tikra lietuviška žiema. Koks 
medžiu šerkšnas, koks gražu
mas. Viršuje dideli “1955”. Va
sario mėnesyje matai prisni
gusį Kauną. Tai vaizdas nuo 
Aleksoto. Kovo mėnesiui įsise
giau pranciškonų vienuolyną 
Brooklyne. Tai šv. Kazimiero 
vardo namai. Už jo, kaip ži-

Pr. Zunde.
• Kon. dr. J. Navickas, kaip 

lietuvių atstovas, įeina j spe£; 
cialų komitetą, sudarytą Švei
carijoje rinkti žiniom apie refi- '■ 
gijos persekiojimą anapus boi- . 
ševikinės sienos ir demaskuoti ; 
bolševikų melui ape sąžines ir j 
religijos laisvę.

• Lietuvių - vakiečte drau
gija steigiama Frankfurte prie 
Maino. Draiki jog tikslas —n** 
pantis abiejų tautų draugiška ; 
suartėjimu. Steigiamasis 
rinkimas numatytas lapkričio ;
7 d. '

• žemaitis, auk^ikalyg, gy^ 
venęs Hamburge kartu du ki’ 
tais lietuviais pabėgėliais, O 'į 
paskiri grįžęs į Lietuvą, ’.nur , 
teistas 15 metų sunkiųjų darbųpj 
kalėjimo ir išsiųstas į Sibirą-

MELSKfS ..................................
SU BAŽNYČIA

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

UI■Mte • ■' .■'' * -



LAPKRIČIO MEN. 14 DIENĄ 7 VA L. tfAK.
įvyks LIETUVIŲ SPORTO KLUBO

ĮDOMI PROGRAMA • SMAGŪS ŠOKIAI

. a* SMIMttlittViCIttS. Kftil)€wQyi IMI* 
vo pakviestas kun. J. Seškevi- 
čjtBį jWWWis kataBkų ąkrijrve 
narys, ypač gražiai pasižymė
jęs veikloje su jaunimu, dabar 
besisvečiuojąs Čikagoj, o gruo
džio mėn. žadąs išvykti i Bra
ziliją.

Savo kalboje prelegentas at- 
Akteidė Kristaus karališkumą.

juos aptarti visai nejudant iš 
kambario. Tačiau antra vertus 
toks aparatas pasunkino pa
sakyti tai, ko j akis nedrįsti 
sakyti.

visų
dalių

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bet auto radlo, 
, stiprintuvai (amplifiers), plokšteliu automatai 

(recogd changen).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Kilį Ozone Park, Forest HiU, Jamaica. - 

Darbas affirimiaaė prityntoo trrhailro, pripafiato 
RCA Iratitato. N*w Trake.

Durto vainotos: toaflea am • vai. ryto M S vai. rak.

— Oo, reikalas aiškėja, — 
apsidžiaugė ponas Toks — Da
bar suprantu, kodėl ponios to
kia žaviai riesta nosytė neuž- 
uodžia gazo. Užsukus sraigtus 
gazas nepraeina ir todėl nei aš 
nei tamsta negalime jo suuos
ti. Aišku?
H — Taip, taip. Aišku, dėkui, 
bet.... ko tamsta iš manęs no
ri? — sumišusi paklausė po-

§velnh»nčtos aplinkybes
— Nenvk. brolau, bet atvi

rai sakysiu, knd tavo sužadė
ti? yra nežmoniškai biauri.

—- Aš tai žinau, bet *in«n 
tain mt. kad ii turi 50.000 
švelninančių aplinkvbių.

Spalių 24. Detroito atelti- 
ninkai sendraugiai turėjo susi
rinkimą su arbatėle Ispanų 
mažojoj salėj. Inž. Bajorūnas į- 
domial papasakojo apie Ifis- 
scuri upės užtvankas Dakotos 
valstijoje. Kadangi jam teko 3 
metus prie tų užtvankų dirb
ti, o savo pasakojimus paįvai
rino paveikslais ekrane, tad 
visi gavo puikų vaizdą apie 
milžiniškus vandens reguliavi
mo darbus. .

Sendraugiai gyvai svarstė ir 
sprendė jaunučių ir moksleivių 
rėmimo klausimus, taip pat 
pasisakė ir už abiejų gimna
zijų — 16-tos Vasario ir sale
ziečių — rėmimą. Kun. J. Šeš
kevičius, sava akim rėgėjęs abi 
gimnazijas, jas apibūdino kaip 
lietuvybės tvirtoves. Iškeltas 
ir spaudos klausimas.

Netikėtai malonus buvo ir 
Michigano valstijos gubernato
riaus G. Mennen Williams at
silankymas (Ar ne pirmas toks 
įvykis at-kų istorijoj, kad eili
niame susirinkime matytumėm 
tokį svečią?).

Gubernatorius, kuris visuo
met buvo nuoširdus lietuviams, 
pasigyrė, kad New Yorke buvo 
susitikęs su lietuvių veikėjais, 
kuriems jis pasididžiavęs Mi
chigano lietuviais. Grand Ra- 
pids mieste atrado vieną val
stybės tarnautoją lietuvį (deja, 
suanglinta pavarde), kurio pa
klausė ar jis žinąs ką reiškia: 
“Kas bus, kas nebus — Lietu
va nepražus”. Kai tas nežinojo, 
liepė pasispausti....

Jaunimo spaudos akademiją 
studentų suruoštą spalio 24 

d. lietuvių salėje atidarė stu
dentų skyriaus pirm. J. Kaz
lauskas, Arv. Barzdukas skai
tė referatą apie lietuvių spau
dos atgavimo sukaktį ir iš jos 
kylančius uždavinius mūsų vi
suomenei ir 'studentijai, N. Ve- 
degytė - Palubinskiene padek
lamavo knygnešiams skirtą ei
lėrašti. D. Prikockvtė paskaitė 
savos kūrybos. S. Juodvalkytė,
R. Stravinskaitė, K. Pažemė- 
nas, R. Munkamas ir V. Ka- 
mantas atliko kelias scenas iš
S. Čiurlionienės “Aušros sūnų”, 
pranešinėk) J. Vyšniauskas. 
Savo turiniu, rimtimi ir nuo
taika studentu nasirodymas 
padarė sero isoūdžio. ir reikia 
rimtai džiaugtis. kad studentai 
tokių progų'nevengia.

Kartu buvo suorganizuota ir 
lietuviu snandos parodėle.

kuriom eksponatai buvo su- 
skirstvti i 10 sk^Hu
r:nia; laidiniai, potmru k”Tba, 
poezija ir ‘ grožinė Tteratūra,

. KAS YRA AISTRA?
Rašytoją Jack Londoną sykį* 

paklausė, kaip jis paaiškintų, 
kas yra aistra. Jis atsakė: 
“Bus aistra, jei pensijoje esąs 
geležinkelietis nusipirks žais
lini traukinuką ir kiekvieną 
rytą 4 valandą atsikels, kad 
traukini paleistų į darbą.”

Pašalina karšti, pavojinga rūkant. 
Duoda gyvesni, vėsesni, malonesni dū
mą. Moksliškai padarytas, patrauk
lus, paauksintas. Gerao dovana ki
tiems. Garantuotas. . Skaitykite čia 
dedama skelbimą angliškai.

M. Petrausko operetė “Con- 
silium facultatis” spalio 24 d. 
sutraukė žmonių pilną šv. Jur
gio para pi jos salę- Kaip paste
bėjo dėkodamas Balfo 38 sky-._ 
riąus pirm. VI. Cyvas, jie atė
jo ne tik pramogos pasižiūrėti, 
bet ir vargstantį savo brolį 
tremtinį paremti.

Operetė atsilankiusiųjų buvo 
priimta šiltai. Vaidino: J. Ka
zėnas (Gasparas Bulbickis), V. 
Žitkutė (Margarita), Br. Ka- 
zėdienė (Onutė), V. Matulio
nis (Murickis), V. Jurgelis 
(Suskis), A. Jonaitis (dr. Raš- 
kis), P. Lingaitis (Valentu- 
kas), S. Strimaitytė (Jonė). 
Pastatymas ir režisūra VI. 
Braziulio, muzikinės dalies ve
dėjas Pr. Ambrazas, dekoraci
jos — V. Raulinaičio, rež. asis
tentas — V. Cečys, dainas savo 
muzika palydėjo V. Reinsono 
latvių kapela.

/Pagrindinės rolės atlikimu 
išsiskyrė Kazėnas, simpatinga 
savo dainavimu buvo Onutė — 
Kazėnienė, gerai girdimi Jur
gelis ir Jonaitis. Perstipri mu
zika stelbė silpnesn’uosius bal
sus. Nors salėje kėlė juoką, bet 
man pvz. nepatiko perdėtas 
šaržas: neskoningas spjaudy- 
masis. pilvų ir kojų kilnojimas, 
cirkiškas vartymams ir t.t.

taisytis.
— Netau^k niekų! — iš pu

siausvyros ’šmuštas raktai rė- 
ke nonas Toks. — Užbėgau su
mesti viena kita giliai pras
mingą žodį, o dabar jinai čia 
man nesąmones guldvs. Daryk, 
ka nori su savo gazu! Kas man 
darbo?

Ponas Toks trenkė duris ir 
npiincrnvo visuomeninio darbo 
pažiūrėti.

TELEVIZINIS TELEFONAS
Washingtone kai kurtes fir

mos jau pradėjusios vartoti te
levizinius aparatus. Aparatas 
kaip ir paprastas: paimi rage
lį ir kai at lk: 'a iš Irito galo 
balsas, rati i • ' veidą. Ne 
tik jo, bot viršutinėje tinklelio 
pusėje matai ir savo ve:dą. A- 
paratas esąs labai patogus kar
toti firmose, "er "•'Įima pasi
kalbėti, -rodyti dokumentus ir

MAŠCHIS1 
patikimas

ALIEJUMI KURIANAMU 
PEČIU PATARNAVIMAS 

Visokiais atvejais.
NE 9-9031 IN 3-7867

KALINIAI SIŪLO ALGĄ SA
VO KALĖJIMO VIRŠI

NINKUI

SIŲSKIT PO 5 CENTUS
Kas iš 5 centų pasidaro, ro

do istorija su viena jauna mo
terim iš Mount Pleasant, Mi- 
chigane. Ji buvo pakviesta į 
New Yorko televizijos progra
mą Quiz. Programos vedėjas ją 
televizijoje paklausė: ar $ nori 
turėti daug pinigų. Ji atsakė, 
kad garbė reikalauja tenkintis 
tik tuo, ką užtilta jos vyras. 
Programos vedėjas, buvo nu
stebintas tokiu garbingu kuk
lumu ir, programą baigdamas, 
/■įsakė klausytojam - žiūrėto
jam, kad jie gerai padarytų, jei 
pasiųstų jaunajai porai po 5 
cn. Po trijų dienų Mount Plea
sant miestel’o paštas negalėjo 
apsidirbti, nes atėjo 84,000 
laiškų ar siuntinių tai jaunajai 
porai ir jie {Maukė dar ir ki
tom dienom. Viso turėję būt5 
tų dovanų už 100,000 dol. Gud
ragalviai advokatai tuojau pa
tarė, kad kiekvieni 5 cn. turi 
boti laikbmi atskira dovana, 
tada nereikės mokėti mokes
čių. 0 jaunoji moteris, klausia
ma, ką ji au tais piritais da
rys pareiškė, d»Q atrinkanti

mntoAĄ- o k'tus padė- 
mnu j Mmcą Biouai onau

importuoti iš abatijos iš Beurom. Ka- 
lediniai atvirukai, žymiu dailininku re-' 
produkėijds, statulos, švęsto vandeni 
indai, kryžiai ir paveikslai, medžk 
raižiniaL

BEUROM ART INC.
140 K. Sfc, N. Y. NU t-im

Mieli redaktoriai, nežinau, 
kurį plūsti turėčiau, kad Dar- 
bininkb 77 nr. jau per daug nu- 
taisėt. Svietas pamanys, kad 
esu kurčias, jei buvo šaukta 
“Laisvės, laisvės mūs tėvynei 
numylėtai”, o atmušta, netgi 
antraštėje “Laimės,..”. Kaip 
jau jūs ten nežinote, kad J. Ži
levičius savo dainą ■ “Vilniaus, 
Vilniaus” pertaisė į “Laisvės, 
laisvės” ir dedikavo Čiurlionio 
ansambliui ar kitam kuriam 
chorui.

Taip pat, kaip ten jums iš
ėjo, kad iš vyro moterį pada
rėt. Vaidilučių (ne vaidylučių) 
maldoje solo partiją giedojo 
bosas A. Vradaodkas. Ajae 
jaunus dainininkus sakiau, kad 
jų balsai dar nėra Išsivystę, ir 
kad dėl to galima turėti gra
žių vilčių.

Norėčiau, kad tokios arkli
nės klaidos netrukus būtų "ati
taisytos. P. Natas

Šiuo laišką klaidas atitaiso
me ir mieląjį P. Natą atsipra
šome. Red.

TAISOMI VISOKIE 

LAIKRODŽIAI
Pagrindinis $3-75 
peržiūrėjimas _ . 

Metams raštiška garantija - 
Siųskite čeki arba M. O. ir sutaupysit

P. P. ir C.O.D. išlaidas.
Kristalai 50 c.
Rodyklių atnaujinimas 1.25

Greitas patarnavimas
Midwood Watch Repair Service
134-OS 109th Avė. So. Ozone Park. 20

JA 9-549S

—Ytea laact Spėt Wbara 
M. Baraadotta Saw Hm VUaa af 

TIm BUmoS Vlrpta Maryl 
SPECIAL MARIAN YEAB DI8COUNT— 
JUt. Prie* J4.»8 NOW toly «•.

Įsivaizduok—laikai rankose, lieti pirš
tais, matai akimis ta vandeni, ištryš
kusi iš stebuklingo Liurdo šaltinio, 
aklinai stiklo karolėliuose supiltą! 
2-sis, 3-sis ir 4-sis poterėlis turi tą 
vandeni iš Liurdo! Tai yra tas pats 
vanduo, nuo kurio pagyja tūkstančiai 
aklųjų ir kitokių ligonių. Pats rožan
čius labai gražiai ir tvirtai padarytas, 
puikiai įpakuotas. Galite pasirinkti 
Diamond, Saphire arba Ebony spalvų. 
Nesiųsk pinigų. Užmokėsi už 1 $2.98 
arba už du $5.00 ir persiuntimo išlai
das j j gavės. Jei nori sutaupyti per
siuntimo išlaidas, atsiųsk perlaidą. 
Dar nemokamai gausi dėžele "Liurdo 
Stebuklai.” Jei netiktų, 10 dienų tar
pe grąžink atgal ir bus sugrąžinti pi
nigai. Šiandien pasiųsk užsakymo at
karpą.

INSPIEATION GTTLD, INC. 
Dept 175 Darb. 10 West 33rd Street 

New York, Y.

Tols pasibeldė, atsivėrė du
rys, išsarišo ponios galva.

—- A^risidte, kad taip netk 
ketai įsibroviau, — atsipraši
nėdamas teisinosi Toks. — Ar 
karteris ponia neužuodi gazo?
' —Ne, — užrietusi nosį 
šniaukštė orą ponia. — Ne, jo
kią kvapo nejuntu aplink.

— Ne? Ar galimas daiktas? 
rimtai pasiteiravo ponas 

Toks.
— Tikrai nejuntu, — dar 

pašniukštinėjusi tvirtino ponia. 
— Ar tamsta uhiodi?

— Aš ne, — patvirtino jis.
Tai greičiausiai dėl to, kad 

“gal gazo vamzdeliai užsukti. 
;Ąr užsukti’ — staigiai paklau- 
įįsė Toks.

Ponia pabėgėjusi ne tik pa
žiūrėjo, bet dar pirštais pačiu
pinėjo visus sraigtukuę, ir su
grįžusi tarė:

— Įtempti, kaip smuiko sty-

Spauda rašė, kad New Yor
ko patyręs kalėjimo valdinin
kas Mullen buvo paskirtas O 
rizonoje auklėjimo viršininku. 
Jis sumodernino bausmių vyk
dymą taip, kad iš kalinių pelnė 
visiSGą pasitikėjmią. Tik nesu
sikalbėjo su valdžia dėl algos. 
Ji buvo tokia maža, kad virši
ninkas nutarė pasitraukti. Tąi 
sužinoję, kaliniai nenorėjo jo 
netekti ir sugalvojo duoti ja^n 
prie algos priedą iš tų sumų, 
kurias valdžia skiria jiem išlai
kyti. Patark dabar, kas daryt, 
ar jis turi priimti ar pasrtrauk-

ralystės padėtimi šioje žemėje. 
Jei žemėje greta gėrio regime 
tiek daug blogio, tai kalti mes

Operete Balfo naudai susilaukė dėmesio giains drauge su kviečiais, ir 
’ davė mums laisvą valią. Yra 

liūdna, kad pasaulyje ligi šiai 
(Senai ’yra daug šaukiančių: 
“Prie.kryžiaus jį”, kad maža 
Kristui ištikimųjų, kad didelė 
daugybė tokių, kurie savo bė
dose ar džiaugsmuose pasken
dę visai pamiršta Kristų. v Ir 
net tie, kurie kasdien kalba: 
“teateinie Tavo karalystė’”, 
dažnai nieko nedaro, kad ta 
karalystė žemėje plistų. Todėl 
reikia kilti patiems ir kitus kel
ti, o ir pesimistinėje padėty 
pasitikėkite Dievu ir geriau už
degti nors mažą žvakutę, ne
gu keikti tamsumą.

Minėjimas buvo papuoštas 
religiniais eilėraščiai solo ir 
trio giesmėmis, ‘ kurias atliko 
moksleiviai ir studentai ateiti
ninkai. Pianu pritarė šv. Anta
no parapijos vargonininkas.

— Kad daina skambėtų, 
mūsų jaunimo lūpuose ir širdy, 
šeštadieninė mokykla žada 
rotatoriumi atspausti dainore- 
li, kuriame tflfcų 50 vaikiškų 
ir liaudies dainų.

— Kalėdą šatrą dieną šeš
tadieninė mokykla 'rengs eg-

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

532 Grand SA, BladUy, N. Y.
TeL EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal 
skoni. Tortai, ypatingai pyragą! 
vestuvėms, krik*tyn<Nns ir ki
tokioms Iškilmingoms progom*

I INSMSATION GtHLO, INC., Of*. 000 |
| 10 W.»t 33rd S»rwt, N«w York, N.V. J 
IPlease send me.---------- "Lonrdeo" Rbsaries I

□ Shaorf Omk, □ tap*1'* 1
□ Ebaay ttock į

Iit tbe jpeeUI re»r prtee ot only I
)2.M each (2 for *S.W>. I am enclostar t

Iebeek or money order lor ».---------------------- •
M payment In foll: IX not coopletely de- I

IUČbtėd I m»x retina Rocary vttbln 10 l. 
lor full purcbMe prlce refund. f

anty Sy, Jįįę, A • aart tat «<•■

*“*• IMO-MAFT 
na tn.. n, r.

ma.
— Nieko, nič nieko, — ra

miai prisipažino ponas Toks.— 
Matote, reikia tik džiaugtis, 
kad vamzdžiai užsukti, gazo 
nepraleidžia. Gazas?! Pavojin
gas elementas. Ne vienas nuo 
jo nė sudiev netaręs į anapus 
iškako. Jei nori gazo, ta^ jair 
tenka atsukti. Pamėgink!

— O kam man atsukti? — 
nežinodama ką sakyti, klausė 
ponia.

— Tai grynai tamstos asme
niškas reikalas, — dėstė ponas 
Toks. — Pavyzdžiui, norėdama 
virtis valgio ar kaitindama 
vandenį. Ar tamstos puodai už
verda be gazo?

— Ne... Bet kam man šildy
ti vandeni? — dar labiau mai- 
Sėsi pnnia,

— Tai egzistencelistė at
sirado! — akis 'švertęs žiūrėjo 
Toks. — Vadinasi. tamsta 
karštus valgius šaltam vande
ny gebi išvirti?
— Ne,, .ne, — mėgino ponia

jos 4-tas sky- lutę. Pasinešta pastatyti įdomų 
ąe ftteaus .J. Gilaus veikalėli Kalėdų 
ą. ' ■ . . ' karate.tė. . \ '
ejvykis— —Detroito at-ltd sendrau-

. Skyriaus giai spalių 24 surengė bendrą 
motos lygiai vakarienę. Pasišnekučiuota j- 
lėftną atida- vairiais klausimais.

Lietuvos istorija, geografija, 
mokslas, muzika, menas, laik
raščiai ir žurnalai. Eksponatai 
buvo gauti iš P. J» Žiūrio, V. 
Šenbergo, St. Barzduko, J. Sa
dausko, J. Urbšaičio, Pr. Jogos, 
K. Pažemėno, Vyt. Braziulio, 
A. Valaitytės, VI. Bacevičiaus 
ir kt. Prie jos apipavidalinimo 
prisidėjo A. Muliolis, Arv. 
Barzdukas, N. ir VL Palubins
kai ir kt. Žiūrovus ypačiai do
mino kaikurid žemėlapiai, 
1935 m. veikusios lituanistinės 
mokyklos fotografija, Vytauto 
Didžiojo metų albumas ir" kt. 
retesni bei būdingesni leidiniai.

Baitas
šiemet mini savo darbo de

šimtmetį. Kongresas jam pa
minėti šaukiamas lapkričio 26- 
27 d. Clevelande. Atlikti labai 
dideli, svarbūs ir reikšmingi 
daibai, tad norima, kad ir 
kongresas būtų visais atžvil
giais įspūdingas. Tam jau ren- 
giamasi, rengimo komitetuLva- 
dovauja inž. VL Čyvas, suda
rytos ir jau veikia įvairios ko
misijos. StP

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N C A

TV ĮRENGIMAS per 1 vaL jim n»- 
nroeee nuo 9 AM. Iki ta FM. DartMO 
garantaotao. Antenos Įrengiamos ir 
taisomos. Patyrimas 25 m. elektroni
kos srity po priežiūra MJLT. Graduate

Mokama 3 doi. už iššaukimą 
plūs dalys.

ULTRA TELEVJSION 
SERVICE, INC..

Flatbush Avė. NA 3-9300

□ Ončk k«n <«r CM tUpaM.
HOTEt We mmt »»k jai to Mr COD and 
portą! disrpes on COO «h1p«nrrrti. u joa. 
■end a ebeek ar tagno-atitr aerpaĄ jau 
your Roury portpUd and w m portą! 
and handlin* ehaicco. Šono Uoaey bart 
cnaraatoo In ettbor -eoaa. . .



užsienio misijose ir k.

rašyti: Mother Super-

dama- mokykloj, ligoninėj, prieglau
doj, mokydama tikėjimo, veikdama

KAIP Šv. CABRINI galėsi laimėti 
sielas ir pasišvęsti Mssioniere Sesele 
švč. Jėzaus širdies vienuolijoj, dirb-

SKALBTUVAS SERGĄ?
Bendix - Norge - Thor - Maytag 
Fabriko įgaliotas taisymas. Pra
dėtas prieš 25 metus. Greitai. 

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

Rep. 9-1666
158 Schley Avė.

21 VV'isconsin Avė.
Mass.

Gotty Albertson.

DARBININKAS

BUSS. OPPORTUNTnBUSS. OPPORTUNITYBUS. SERVICEREAL ESTATE REAL ESTATE

AUDROS

LANGAI,

DURYS,

RĖMAI.

NE 6-4439

HAMILTON BEACH 5 kambarių na

mas - bungalow. Šildomas gazu. $5,-

500. VI 3-6620.

merių: YO 5-6621.MURO

LE 3-2059

NE 6-6265

visuomenėj,

Informacijom

ior, 701 Ft.

York 33, N.Y.

Gera Kalėdų
dovanaAPTS. WANTED

Kreipkis kas valanda YO 5-8043

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

niam pakrašty. Su viskuom S165000. 
Sėdimų vietų 110 — Modernus, vė-

UŽKANDINĖ arti pastatų, modem. į- 
rengimas, pigi nuoma, ilgam išnuo
mota, parduoda dėl ligos. Puiki pro
ga, arti busų susiojauas ir “Jl.” Par
duodama su did. nuostoliais. iE 2-986S

Good
Unu-

FLUSHING - AUBURNDALE. Ištisai 
plytinis 2 šeimų namas; 2 erdvūs 4 ir 
pusės kambarių apartmentai, 2 auto 
garažai. Netoli krautuvės, mokyklos ir 
susisiekimo mazgai $23.000. IN 3-5073

Gal “Hazel” jus aplankė? Išvartytus 
stulpus pastatom ir naujus parūpi
nant. Atliekami ir kitolii pataisymo 
darbai Frank Armento, YC 5-1173.

STALIAUS DARBAI pigiai atliekami 
pataisant porčius, poilsio kambarius, 
kitus darbus. Tuoj skambink šiuo nu-

PI 2-7631
Klausk Mr.

PARK HLLL rajone, 6 kamb. plytinis, 
aliejum šildomas. Netoli kat. mokyk
los ir bažnyčios. $13,000 SA 7-7618 .po 
6 P.M. šeštad. ir sekmad. visada.

$80 mėnesi- 
mokyklos ir 
busų susto-

STĄTOMAS pardavimui 2 butų ir 2 
aukštų namas. Garu šildomas (alie
jum). $17,500. Skambinti tarp 8:30— 
4:30 P.M. PRescott 8-0345. Po 5 P.M. 
GEneva 8-5104 Geros pajamos.

$4,400.
apie

7 kambariai, 2 vonios, švaru, patogu. 
$23,000.

hm

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

CRESTWOOD—švarus *1952 koloninis. 
Prašo $21,506. 5 kambar. su 4 kam
barių pratęsimu. Erdvi vietai prie ka
talikiškos mokyklos ir bažnyčios. Sa
vininkas SP 9-5147.

Štai ji!

DAŽU BEI NAMU REIKMENŲ krau
tuvė Brooklyne. Parduodama dėl li
gos. Stock $ for $ (no good will). 
Geroj vietoj, šiokiadieniais ES 5-5699, 
sekmadieniais — UL 9-1051.

DUOBĖS UŽPILDOMOS gera žeme. 
Pigi kaina, greitas pristatymas. Bul
dozeriai vežimui nuomojami.

Sisters of Reparation of the 
Congregation of Mary

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

PATIESALU ir apmušalų specialistas. 
Išpildoma pagal užsakymą iš duotos 
medžiagos arba savos. Prieienama 
kaina. Park llill Decorators, 63 Park 
Hill Avė., YO 5-9376.

SHEET METAL ROOFENG. Eąuiped 
— Established—Mušt be sold to pal
ty who want to go Into business — 
Midtovvn — Name your own price.

LU 8-6447

BEAL’TY SALON — Riverdale —Ėst. 
l'/2 yrs — Moderate rent — 
lease — Reasonably priced — 
sual Opportunity. YO 9-2377.

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

MOUNT VERNON, N. Y. 3 šeimų na
mas su gyvenamu rūsiu, 
nių pajamų. Arti kat. 
bažnyčios. 2 blokai nuo
jimo ir 1 blokas nuo didžiųjų krau
tuvių. Parduodama su dideliais nuos
toliais. Klausk Franko. YO 8-4928.

mento.
mūryti 
rinkimas. Nemokamai įvertina. Monti

UL 9-1402

PAMINKLU DIRBTUVĖ su visais 
prietaisais, arti kapinių. Savininkas 
pasitraukia, įsteigta prieš 25 metus, 
geros pajamos. 110 Beechvvood and 
Rockdale Avė. New -Rochelle, N. Y.

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

FURNISHj^u roonnng house,

CENTRAL INDUSTRIES, 
1562 Central Avė., 

Kampas Tuckahoe Rd.—Yonkers 
SP 9-6644 ‘ 

KLAUSK'^ORRIS"

MOUNT VERNON, 3 m. senumo ak
mens mūro namas, akloj gatvėj, 8 

židinys, 2 vonios, pagrindinis 
ir baras I aukšte, porčius su 

Prašo

darbai atlicl^u.ii. Plytv, cc- 
Stato garažus. Specialistas 
iš akmenų. Visų spalvų pasi-

DISPLAY

Trijy dalių

DUONOS IŠVEŽIOJIMAS. Nassau.
Aptarnauja supermarketus ir 
vairinės pajamos $125. Prašo 
Skambink Bayside 5-2459, 
6:30 P.M.

1954 m. lapkričio 5 d., nr. 79

DISPLAY
........

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

Silvestri Home Constr. Co.

RIDGEWAY mokyklos rajone. $18,500. 
Du miegamieji, dideli sandėliai, V/3 
vonios, lėkščių plautuvas, Bendix 
skalbtuvas, rūsys, audrų langai, pa
lėpes. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios, 
busų sustojimo vieta. WH 8-0667.

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

now and learn about vvorkmanship 
‘and material vvhich is guaranteed 
for 25 years at a very reasonable 
cost. Pick up your phone NAW and 

CALL STerling 9-8881

JTS
, U R M O

SALDAINIŲ IR SAUSAINIŲ 
PARDAVIMAS

Joseph Treu and Sons 
2257 Westchester Avė.

Bronx 61, N. Y.
TARNAUJA:

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

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

FLUSHING NORTH — kampinis, pu
siau mūrinis 6 kamb., garažas, įreng
tas rūsys, TV ir telefonas, medžio vi
dus, lauke aliejaus tankas, prausykla 
rūsy ir I aukšte. Geram stovy. Prašo 
$21,500. Arti kat. mokyklos ir baž
nyčios. FL 9-1426.

Roslyn West Park,
ST. MARFS PARAPIJA

Koloninis 8 m. senumo stucco 2 aukš
tų namas, 1/4 akro medžiais apaugęs 
sklypas, lyg parkas. 25 gyvenami 
kamb., ekstra'didelė virtuvė su už
kandine, 3 miegamieji, 1 vonios, 
sietu aptverta terašė, užbaigtas pušų 
lentom rūsys, garažas. Daug priedų: 
šaldytuvas, lėkščių plautuvas, skal
bykla, fryzeris, džiovykla, visur kili
mai. §16,990. Savininkas, RO 3-2666

SEE THE NEW 1955 MODELS 
Z E N I T H 
T.V. SETS with 
CINĄ’ BEAM & 

CINĄ’ LENS 
$189.95 up

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

Ask for “Herb”

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

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

kamb.,
kamb.,
setais, vidury halė, garažas.
$33.500, paskola sutinkama.

MO 8-5506, BE 7-5526.
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios.

PERVEŽIMUS atlieka arti ir toli gera 
kaina, autorizuotas. įvertina. ICC and 
PSC leidimas. Bagažas pristatomas vi
sur. Tarpvalstybinės ir viešos tarny
bos teisės. CARL LAND, 1636 Ant
roji Avė. Tel. REgent 4-7788.

FOREST HILLCREST — anglų Tu- 
dor, kampinis mūro, 7 did. kamb., 
gyv. kamb., sandėliai, įrengtas rūsys, 
šoninis židinys, l'/z Hollywood vonios, 
purkštas, terašė, garažas, priedai.

Illinois 9-0354

EMERSON TV ir RADIJO 
DIRBTUVĖS TAISYMAS!

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

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

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

VVO 1-4026

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

FL 9-1426

GENERAL CONTRACTOR
MASON & CARPENTRY

Ali Violations
Removed

D. S. TIMO —
MA 2-2799

HUNTINGTON BEACH, L I.
4 kambarių namas pajūry su še
šiais gražiais sklypais prie van
dens. Yra gyv. kambarys, virtu
vė. 1/2 vonios, TV’ kamb., skal
bykla ir trys dengtos terasės. 
Prašo $34,800. Skambink

HAvemeyer 4-6701

IEŠKOMA BUTŲ 
Savininkams nereiks jokią 

* pakeitimą
J. E. RAINEY 

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

7 KAMBARIU NAMAS už $10,000. 
1 J/į vonios, netoli Švč. Sakramento 
pradinė ir aukštesnė mokykla. Aplin
ka gera. Namas gali būti perdirbtas 
į du butu. Prie susisiekimo. Savinin
kas. B A 4-2678.

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

IEŠKOMA BUTŲ
su ar be baldų bet kurioj srity.

Baldai bus nupirkti greitai.
SA 2-9200

Klausk MR. STEPHENS

PELHAM PARKWAY SOUTH 1 šei
mos, 6 kamb. dvigubas (3 kamb. paja
mų butas). $20,500. Arti katalikiškos 
mokyklos ir bažnyčios.

TA 3-3401

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

nuosavybė I Plytų pastatas, ge- 
stovy, visas apdėtas! 1.400 kv. 

įmonė, dalis rūsy, Concrete grin- 
jmonėj 2 modem. tualetai; už-

tel ė

JEI REIKIA STALIO, kad atliktų už 
prieinamą kainą pataisymus, atnauji
nimus, balkonus, kambarius, barus, 
svečių kambarius, skambink tuojau 

YO 5-6621

REAL ESTATE

NEVV ROCHELLE namas su 17 kam
barių, 5 vonios, 2 auto garažas. Pa
lankios sąlygos, centrinėj vietoj. $30,- 
000. .Arti katalikiškos mokyklos ir 
bažnyčios. Nuo pirmad. ligi penktad. 
tarp 7A-M.—1 P.M. BE 3-2185.

FLUSHING, 6 kamb. pusiau plytų ir 
akmenų mūrinis raneh tipo. 3 m. se
numo, 2 vonios, įrengtas rūsys, gara
žas. audrų langai, aluminiaus turėk
lai, patogus susisiekimas, arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios, 40x100, prie
dai. $24,750. FL 7-9133.

dys, 
pakalinės pakeliamos durys — pato
gu krauti ir iškrauti! Atskiras įėji
mas j 8 kamb. moder. apartamentą 
su gražia vonia, modernia virtuve, 
klevo kabinetais: 3 metų senumo a- 
liejaus šildymas su 500 gal. talpumo 
tanku. Dydis 50x100, atskiras įvažia
vimas, 5 garažai, medžiai! Gražus 
nuosavybės sklypas. Tinka staliui, 
verpyklai. kitom dirbtuvėm ir k. 
Kaina §25,000.

2036 Harmon St. EV 2-6070

SLAUGĖ , 
-gyvendama ir gaudama išlaikymą 
prižiūrės senesnes kaip 70 metų mo
teris. Skambinti po 7 P.M. 

HY 3-8664

UP STATE—NEW YORK, arti Pawl- 
ing retai senas koloninis ištisai per
statytas. 7 dideli kamb. su 3 miegam, 
ir 3 voniom aukštai, kitas miegam, ir 
prausykla žemai. Vėsinamas oras, ap
šildymas. geras vanduo, 3 akrai su 
daržine, rinktinė vieta. MU 5-9333.

PELHAM MANOR. For the large fa- 
mily, older home in good condition. 
in excellent location. nėar school and 
play ground: spacious rooms. lange 
enclosed terraee: modem kitchen. 
dishwasher and disposal. 4 bedrooms, 
2 baths. 2nd floor. 2 bedrooms, 
bath, 3rd floor: 2 car-garage, plot 75x 
168. mušt be c««>n to be appreciated. 
$27,000. PE 8-0572.

ELMHURST, 83-35 Cornish Avė. Nau-
jas plytinis 2 šeimų namas, kampinis,
10 kambarių, 2 auto garažai, subve-
jus už 1 bloko. EN 9-1959.

MERRICK - KRAUTUVĖ — 35x38

NAUJA LAIDA 300,000 AKCIJŲ
naujas fasadas, kentilinės grindys.
Miesto centre. Tinka visokiam biz-

HI NEIGHBOR!
Dou you vvant your Attic, Cellar 

or Yard cleaned, 
call SAM evenings.

NI 9-0154

BUILD. SERVICES

V. & T. CONSTRUCTION-CEMENT

Over 300 sąuare feet, 35c; new or

old. Garages. Ali work guaranteed;

Stewart Uranium DriiĮing Co., Ine.
COMMON STOCK

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

Siūlomu reikalu informacijos gaunamos šhiomi adresu: 
GABRĮ E L C O.

3420 Bergenline Avė., Union City, N. J.
Tel. Union 4-~4O4-5

niui užsėsti. 1R 8-9715. reasonable. NAvare 8-9396.

taršau prisiųsti man žinių apie
’ - STEWART-URANIUM DRILLING C.

.....................................................•» ........
Adresas ....
Miestas .... valstybė .... ... Telef.

WHITE PLAINS prie Harrison lini
jos. Puikus naujas raneh namas, gra
žioje vietoje. 3 dailūs miegamieji, 2% 
vonios, 
valgom, 
dirbiniai 
garažas, 
$51,500.
VVhite Plains. Tel. Rye 7-2883 arba 
WH 9-0045.

prabangi virtuvė, gyven. ir 
kambariai, žavūs mahogany 
Terasa. A-l sekcja, 2 auto 
pratęstos palėpės. Kaina 
Colonial Rd ir Platt PI.,

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

TAlmadge 2-2759

ENTERTAINMENT

THE BRIGIDEERS 
SATURDAY NIGHT 

D A N C E S
Ali Catholics Over 18 Years 

ARE INVITED
Music By Al Prine 

Admission $1.25 
ST. BRIGID’S AUDITORIUM 

St. Nicholas Avė. and Grove St 
Rldgewood — Brooklyn

OBIGINATOR et Automatic Self-1 
Service Lauderettes now start
inę new type of store, ‘’THE BIG 
BUNDLE". A revolutionary idea 
in the laundry industry. Loca- 
tions available. Telecoin Corp. 
12 E. 44 St., NYC. MU 7-7800.

UŽKANDINĖ parduodama dėl persi
kėlimo kiton vieton su nuostoliais 
sau. Gerai įrengta, puikios sąlygos.

CY 2-4755

MAISTO KRAUTl“V’Ė. Skanėstai, a- 
lus. Tori parduoti dėl ligos. Su atitin
kamom pasiūlom kreiptis —

DA 8-3496 7—10 P. M.

VVELDING BUSINESS AND 
BUILDING

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

ITALIŠKAS RESTORANAS - užkan

dinė pačiam krautuvių biznio vidury. 

Vieta išnuomota 5 metam.

Klausk Jimmy — NE 6-9367

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

ST 4-5710

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

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

UŽEIGOS BARAS, atskiroje zonoje, 
VVestchestery. St. prieš 10 m. Metinės 
pajamos $10,000 Pramonės įmonė ir 
privatus biznis. Nėra varžovų. Pagrin
dinai atnaujinta. Valgomieji kamba
riai, įrengta virtuvė. Prašoma $25,- 
000 ilgalaikei nudtnai. YO 5-2643.

GARAŽAS su gazo stotimi, Brooklyne, 
labai reta proga mechanikam ir 'auto
mobilių patarnavimui. Didelės talpos 
6 gazo pompos. Plovimo įrengimas, 
taisymo dirbtuvės. Garažas talpina 90 
automobilių. Teirautis MA 5-9102.

PROGA
VISAM GYVENIMUI

Mėsos ir maisto krautuvė. Veikia 
jau 20 metų. Labai gera vieta, 2 
krautuvės puikiam gatvės kampe, 
mūriniam name, 5 kamb. butas, 
2 auto garažas. Prašo $27,000. 
Gali būti tariamasi dėl išsimokė- 
jimo.

OL. 9-8025

BRONXE, geroj vietoj parduodama, 
prie pat kelio pastatyta krautuvėlė 
(Roadstand). Skubiai verčiamas par
duoti. SY 2-1405.

HELP W. MALE-ŲEMALE

DARBU-darbų-darbų namuose, ko
mercijoj, industrijoj. GARVTN EMP- 
LOYMENT AGENCY, 217 W. 125th 
St. Kambarys 111.

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

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

STALIAI (MILLtVORK).
Užbaigia piuklo darbus. Tereikia ta
da tik vienos eilės politūros. A. L. of 
L. Shop.

Bx. WOODWORKING CO., INC. 
526 Tiffany St.

Bronx 59, N. Y.
\

S C H O O L S

TRUCKING BUSINESS
With Accounts 

Bargain — 
1947 DODGE TRUCK 

ST. 6-4596

Sumažink 
šildymo išlaidas

Nuo visokio oro 
namų apsauga 

Extruded Aluminum 
Nuo včjo langai 
ir durys

ALUMINIAUS PALANGES 
KARTELES 

Nemokamai vertinama 
Telefonas 

NA. 8*8387 
Dirba 24 valandas 

Šeštad. ir Sekmad.
Allfinc Slonii 

indow Co

■i

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5*7068

DANCE - DRAMA - VOICE 
FREDDIE KNARK 

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

Saite 401 Bklyn
EV. 4-4899 RE. 4-8403

jo s><į. iii gouu neignooiiiooa. iuu 
uon't nave to woik vvitn ims noiuo, 
easy to maintain and taxes are iow. 
it’s on 2 lots, nas S garages ana zu 
rooms; has new oil ourner, mce 
yard and iront porcn, garaen; near 
schooįs and bus, irans, suopping cen- 
’er. §17,000, will tane bacK privalė 
mortgage. call jO 3-3883 aiter □ pm.

VTNNIE MEAT MARKET
Maisto ir mėsos produktai. A. Ms- 
thews, 256 Union Avė., Brooklyn, N. 
Y. EV 7-8524. Pradedama nuo penk
tadienio, lapkričio 5. Specialios kainos 
dešroms ir kavai. Ateikite ir būsite 
tikrai nustebinti!

Washingion Avė., New

sinamas oru. GR 2-0166.

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

RESTORANAS - BARAS L. L šiauri-

Just atrived and just a 
few of them - to intritve th» 
camera connoissour. to enchant 
a chitd! This pockat-sized jewel 
of precision takes beautiful. crisp 
pietufes of brilliant contrast. fits 

i in ptirse or pccket. operates with 
iperfect simpHcity. Has handle 

strap. Takes anv Standard 828 
film. FUUT CUMIRTEES. Ūse it 
10 days. Take pietures and have 
then> devetoped. If rot deliftetod 

_ with resulti, your money bark! 1 Immediate deliver/. sėnd check
■ or maney order.

FB££ 
•itli ūrttr :

1 roti if frtm

MONEY B4CK
CUM6KTEE _____________

ATLANTA TRAD1NG C0.įsa I 70 8r&odwoy, New Yode 1, H. Y.

SENO For These EXCEPTIOM AL TOOL VALUES TODAY!
STOP THAT LEAK 
with onty

FAUCET-FHER KIT
Nrrded by rvrry hou«r- 
teoldrr. Thl* nrw klt pro- Postpaid 
vid*“4 the toola and flttinc* 1——* 

are BUA*ayn nerdrd for rrpalrinr 
leaky f»«icH«. Con- 
taln< rmvinr No. 2 

Point Phillips Ncreu 
Drlver. 4” x %•* fnll 
tzmperrd bitele, Am- 
bertite handlr. Fauert

Postpaid

tion »bert. lt 
WB«her«. 4 faoert 

aerpw»( 
KM. '

Famoas 5-in-f SAW SĖT

e

Importrd. fuily 
tmitated būt nrver breaa*

Keyhole or C<xnpaM». 12* 
H$U*k«&w. 12* 17 poln 
flnUh. Doobfe lock con 
■fnictlon for biadnu 

$ati«faetion fuannteed. Send oheek or Ord«r.
THE WHITE COMPANY, 1730 FLATBVSH AVĖ.. BROOKLYN III. N. Y.

DAHILL HOMES 2-jU Žeimų plytiniai namai, 9’-> kambariai. 
2Į^ vonios. įskaitoma ir kiti dalykai: atskiri garažai, aliejinis van
deniu apšildymas, Hollyivood virtuvės, priekiniai ir užpakaliniai por
ėtai, misingio vamzdžiai, sutvarkyti kiemeliai, visos gatvės grįstos: 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. Du blokai nuo 8-tos Avė. požemi-, 
nio. Namus pažiūrėti galima Dahill Rd. Kampas 80th St. (Avė. N).’

Telefonai DE. 9-9326 arb* GF.. 8-4720
**5*•



Balfo dešbntmečhii

lap-

SPORTAS

ANTANUI VIKRIKUI.

jo mylimai žmonai GRASILDAI mirus,

JUOKŲDAINŲ VAKARAS

Amerikos Lietuvių Demokratę 
klubo susirinkimas bus lap

kričio 6, šeštadienį, 8 vai. vak., 
459 Grand St, Brootklyn, N. Y.

I^što vadovybė praneša, 
į kad kariškiams kalėdinė oro 
ijMištu Siunta negalės būti sun
kesnė kaip 2 sv. Patariama iš 
anksto pasirūpinti siunthrais.

Kunigų susirinkimas ’
§v. Petro par. klebonijoje 

spalio 26 d. įvyko N. Anglijos 
lietuvių kunigų susirinkimas.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

Lietuvių Studentę Santara 
lapkričio 27 organizuoja iš

vyką į Waterburio skautų ren
giamą kaukių balių. Norintieji 
vykti turį automobilius ar jų 
neturį, — prašomi registruotis 
pas kol. Iną Eidukevičiūtę 119 
Fountairf Ave., Brooklyne. Tel. 
MI 7-4868. _

. Rašykite: KARYS, 680 
pushwick Ave^ , Brooklyn 
21, N. Y. ir gausite nemoka
mą KABIO egz. susipažinti.

Jaunių grupė (Broliai Venc- 
kai, Šležas, T. Vasiliauskas, S. 
Leimonas, G. Kuodis ir kt.) 
kas antradienį renkasi į So. 
Bostono Liet. PX klubą, kur 
Merkio vadovaujami stiprina 
šachmatų žinias.

t xpirmą kartą N. Anglijos ir ifttanwne biuletenyje kun. K.
Ak Bostono gyvenime laukiama A. Matulaitis MIC paskelbė 

au ir ne^Mprasto suvaaavinM) 30(M> pats pranešimą apie Dievo 
AtB- kataBHų moterų atstodųiš Tarno arkivyskupo Jurgio Ma-

Lietuvių sporto klubo ketve
rtų metų. sukakties ir New 
Yorko valstybės asmeniškų 
taurių įteikimo vakaras įvyks 
lapkričio 14 d. Apreiškimo per. 
salėje. Be oficialiosios dalies 
bus trumpa, lietuviško “Šiupi
nio” meninė programą, kurtą 
atliks lietuvių scenos memnin-

Vasario 16 gimnazijai 
remti,

būrelis nr. 209 šią vasarą 
mibėjo 1 metų sukaktį. Per 
metus sudėjo ir pasiuntė Vo
kietijon $237. Būrelis globoja 
II kL mokinę I. Suoka'tę. Bū
relio nariai: A, Arūnas, J. 
Briedis, Z. Dičpinigaitls, K. 
Frankas, J. Garšva, M; Grauži- 
nytė, Dr. A. .Grigaitis, J.Ka- 
čionienė, L. Klemejerytė, Dr. 
E. Mekys, V^JfiKius, J. Mi
lius, L. Pilelis, J, Sirgėda, E. 
Sirgėdienė, M. Tamašickas, St. 
Vaškįys, A. Veleniškis, A. Vik- 
rikas ir V. Maželis.

nws pirmadienio vakare 7.30 ir 
baigas lapkričio 14. Misijas 
veda T. Geraldas, vienuolis pa- 
dontetaa.

PARDUODAMAS valgomo
jo apstatymas (Dining room 
sėt). Labai pigiai dėl greito 
pardavimo. Kreiptis: MIchigan 

2-4465.,

lietuvių Rašytojų Klubas
ruošiasi paminėti prof. Vac. 

Biržiškos 70 metų sukaktį. Mi
nėjimas numatomas gruodžio 
4d. Vae. Biržiškai, žymiam 

lietuvių bibliografui ir Liet. 
Enickl. . vyriausiam redakto
riui, 70 metų sueina gruodžio 
2 d. . •

Studentę ateitininkę
New Yorko draugovės val

dyba praneša, kad lapkričio 7 
d., 12:15 vai. Apreiškimo par. 
salėj šaukiamas susirinkimas. 
Bus paskaita apie politines 
sroves ir PL Bendruomenę. 
Draugovės nariai ir newjersie- 
člai kviečiami atsilankyti.

FUNEBAL HOME
M. P. KALIAS — Dferaktorta
ALE. BALTEONAS-BAI.TON

BARASEVICIU8 ir SŪNUS 
FUNĖRALHOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tet SOuth Boston 8-2596

W A IT K U S 
F U N E E A L HOME

197 Webster Avenue
• Cambridge, Mass.

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

I J. B. SHALINS- I 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių NrAtorfas i
į 8442 JAMAICA AVĖ. |
| (prie Forest Parkway Statton) j 

Woodhsven, N. Y.
| Suteikiam garbingas laidotuves, j 
į Koplyčios nemokamai visom 
| miesto dalyse; veikia ventiliad- f

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS) *

Graborios - Bnbamuotojas.
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

ZALETSKAS I
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A Zaletskaa, F. E. Zaletakas 
Graboriai ir Bahamuotojai 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-8815 

SOuth Boston 8-7889

Mūsų ramunių žie- 
į dai yta Hurtgarijos, 

švieži ir medum 
JjkAiMf <; kvepia; moterys, 
Ję NS/ kurios geria ramu- 
l\ J nių arbatą, būna 
p ' gražios ir nepiktos; 

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

Lietuvių automobilių taisy
mo dirbtuvė “M & Z. Collision 
Works”, 937 Grand St, Brook
lyne, jau pradėjo mašinų pa
ruošimą žemai (pakeičia aly
vą, sureguliuoja motorą žie
mos Važinėjimui ir pripila an- 
tifryzą).

Mašinos taip pat paruošia
mos ir iš lauko pusės (poli
ruojamos, simonizuojamos ir 
purškiamos specialiais chemi
kalais apsaugoti mašinų pavir- 
šiui — dažam, chromui nuo 
sniego ir lietaus.

Dabar pats laikas sutvarkyti 
ir nudažyti sulankstytas dalis, 
kad apsaugotumėm jas nuo 
rūdijimo.

Neužmirškime, kad dabar ir 
pats automobilių pirkimo lai- 
Jkas. Mes tarpininkaujame, ap
žiūrime ir padedame nupirkti 
mašinas. Turime taip pat ir 
gerų automobilių parduoti.

Taigų prieš pirkdami naują 
ar naudotą automobilį, pasitar
kite su mumis.

WESLEY HALTJETT. Treasurer 
HALLET CHAPEL, ASTOBIA; L. I. 
8-17 Artorta Blvd. A8. 8-Mtl
DONALD p. TRUDDEN. Lic. Mgr.

KjMmm Kariaus šventėje 
*y. Febo KaŽnySoje atlaikė 
’iiįįiMp ir - mokė ■ pwmrdrcb} Po 
pietę aukšteSnėsės mokyklos 
^į^ YlMas Park,' rfcaiiė 
bostet^ečiaBis paskaitą apie

Hallett Hallett
LAlbOJIMO IŠTAIGOS 

T ■idajtmn įstaigos nuo 1854 
HALLET HOME8TEAD, 

FLUSHING. L. L 
Northern Bivd. and MTth St 

FL 9-«M2
HOWARD L.- HALLETT. JR., 

Lic. Mgr. . •

— Praėjusio sekmadienio 
futbolo rungtynėse prieš S. C. 
New York mūsų vyrai Gražio 
įvarčiu išsikovojo lygiąsias 1-1.

— Antroji “aštuoniukė” pra
laimėjo S. C. ęiew York 4-1 įr 
mažieji klubo atstovai suklupo 
prieš New Yorką 6-0.

— Šį sekmadienį, lapkričio 
7, visos mūsų vienuolikės taš
kų kovoje susitinka su Kolis- 
man. Rungtynės įvyks mūsų 
aikštėje; NeW Fartnets Ovai. 
11 vai. žaidžia jauniai, 12 jau
nučiai, 1:15 antroji ir 3 vai 
pirmoji vienuolikė.

— Lietuvių Atletų klubo 
krepšinio penketukas lapkričio 
6 d. 7 vai. v. pradeda krepšinio 
pirmenybes. Pirmosios rungty
nės įvyks su Estų S.K. Rung
tynių vieta YMCA, Marcy Avė.

EVergreen 8-9770 1

Joeeph Garszva
G R A B O R I U S 

BAISAMU0T0JAS 
231 Beoford Avė. 
BrooHyn, N. Y.

New Yorko skautų dr-vės 
draugininkas, City CoBege N. 
Y. išrinktas į inžinerijos stu
dentų garbės draugiją (Tau 
Beta Pai —National Engineer- 
ing Honor Soeiety).

Prof. K. V. Baaaiiio muzikos 
studijop pri mami valkai ir Nu
augusieji. Dėstoma p anas ir 
teoretiniai mhzikos dalykai pri
silaikant žymesniųjų konserva
torijų programos. Studijos ad
resas: 377 So. 4-ji, Brooklyn, 
N. Y ’ .

DALYVAUJA:

L BrooHyno Liet Vyžiai n 3-ję veflz.raę komedija “Moterims ne^teetaosF
2. “Rūtos” radijo ■aaamhHii, vad. J. Steakfiao

LLOYD MAXEY 
BEAUCHAMP KOPLYČIA 

įsteigta 1873
BEAUCHAMP PL. 

New Beehelle 
NE 2-3759

sekmadienį, lapkričio 14, 19S4 
Pradžia pualrtunijai 6:30 vai. vakaro

Newarke - šv. JURGIO D-JOS SALĖJ, 180 New York Avė.

Suorganizuotas N. Y. skautę 
tėvę ir rėmeję komitetas 
Spalio 23 Brooklyne įvykęs

Atlanto pakraščio skautų 
linksmayakaris buvo visais at
žvilgiais sėkmingas. Dalyvavo 
apie 300 skautų ir svečių iš 
Hartfordo, Bostono, Elizabe- 
tho, New Britaino, Stamfordo 
ir kt. G. Peniko susukta filmą 
iš ‘Rambyno” skautų stovyklos 
visus maloniai nuteikė. V. 
Strolia iš Bostono parodė savo 
tfljpntno magikos srityje.

Po programos įvykp N. Y. 
skautų tėvų ir rėmėjų steigia
masis susirinkimas, kurio metu 
buvo išrinktas komitetas: 
pirm. A. Reventas, vicepirm. 
J. Audėnas ir O. Tereijonienė, 
ižd. St. Gudas, sekr. J. Janu- 
levičiene, nariai dr. E. Noakas 
ir P. Ulėnas.

Bostono Balfo skyrius 
kričio 21 d. Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salęse rengia banketą.

Chrfetiaa A. Herter, 
respublikonas, ^rinktas ant

ram terminui Massachysetts 
valstybės gubernatorium. De
mokratų kandidatą į guberna
torius Rep. Robertą F. Mur- 
j-hy jis aplenkė labai nedideliu 
balsų skaičiumi.

Stephen Bredes Jr.
* ADVO4CATA?

87 SMte Av<
BrooMy* 8, N. Y.
TeL Apdegate 7-7083 .

1954K LAPKRIČIO MEN.7D.
|«KMADiENL Lygiri vai.

Sįčhwal)en Hali salėje 
474 Knidoįbocfcer Ave. Brooklyne

Angelų Karafienės par. fie- charakteris įgalino jį visą tą WashiDgtone ir New Yorke iš- sta Bostonan i\27-jį Katalikių 
tuv&cai baigias šį sekmadie- sunkų nedėkingą dmrbą durb- vyks taip pat į Rochesterį. Moterų *Ibiybbi sūvafiavmą. 
>4 Anytai ndsijoB Padeda- ti labai sėkmingai. Dabar tom ' V < . . Posėdžiai vyks Statter vešbu-

pareigom Balfas pakvietė St H*?”* ^T*?.**1*1*, , 7 tyje. Pranės lapimfio 6 <L ir 
Lūšį iš,Bostono. rinkėjų susindamas jvyfcs UpkriSo 10d. Suvažia-

, _ lapkričio? d. tuojaupb pamal- ^d^vm^ąridvystaipai
*. UĄms Lietuvai Atktų vyskupai, nf^eStoD.

klube, 168 Many Avė., Brook- ^nbąsadorius

lyne. Prijaufiantiąji kviečiami Henry Cabot Lodge ir Bostono 
atsilankyti. t pjgyųįgs Hynes. Bostono ariri-

vyskupas RicharS J. OishiBg 
yra suvažiavimo šamin'nkas.

Noc Suvažavimas turės apie 50 po-
New Yorke pagyvėjusi ^a**’ sėdžių ir komisuose svarstys 

tų veikla davė gražių rezulta- ^us kat v suanenei rūpi- 
tų — suorganizuotas tvirtas jjjausimus. 
skautų tėvų - rėmėjų komite
tas, atgaivintas N. Y. skautų 
vyč ų oktetas ir neseniai buvo 
suorganizuota skautų ir skau
čių dramos trupė. Pirmajam 
pastatymui trupė pasirinko 
Vyt. Alanto “Buhalterijos 
klaidą.” Vakfinimui jau stro
piai ruošiamasi ir manoma 
1955 m. vasario mėn. pasirody
ti visuomenei. Trupės režiso- 
rius — akt. V. Kidolis, reikalų 
vedėjas — J. Pupius. • '

mmmmn.eiii» r nr t——wimn i ri i i

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo* ridorių ir kitų Bgų gydytojos 
AfMHJbMt tr lo«8>ą tekaas S tei. Mtodane vatenSM 10-Ž ir 4-8 

n k . ftoMoe Mm terotete

VM

Grafas pavyzdys .
« Musų skaitytojas F. Skwar 
prikalbino savo pažįstamą tau- 
|tietį užsisakyti “Darioilnką.”

E Nanję Metę sutikimas
L -x. šiemet rengiamas jungtlnė-

- "mis New Yorko lietuvių jėgo- 
lanis. Inkratyvos ėmėsi New 

' ..Yorko Lietuvių BendniMnenė, 
kuriai talkininkauja visos kul- 

' ^tūrinės organizacijos. Sudaryta 
plati rengimo komisija, į vyk
domąjį komitetą išs’rinkusi: 

. dr. Br. Radzivaną pirmininku 
ir nariais: kun. V. Dabušį. J. 
Ginkų, M. Kre^dienę ir J. Va
laitį. Komisijoje yra: V. Alks
ninis, J Kiaunė. K. Vasiliaus
kas, Vyt Vilkutaitis, A. Vak- 
selis, -Ant Pupius, dr. Ant 
Musteikis, Vyt Maželis, R.

t Frankaitė, J. BSėnas ir J. Si- 
rusas.

Jau išnuomota erdvi salė 
Eaievas Parkyiew, Knicker- 
bocker ir Wilioughby Sts. Nu
matyta menine programa, bus 
gera šokių muzika, skanūs už- 

x kandžiai ir gėrimai, kuriuos pa
rūpins rengėjai.

Mažosios Lietuvos
Bičiulių Draugijos susirinki

mas šaukiamas lapkričio 6 d., 
7 v. v. Lietuvių Atletų klubo 
patalpose, 168 Marcy Avė., 
Brooklyne.

, Pastangos Lietuvai išlaisvin
ti nebus pakankamai sėkmin
gos ,jei Mažosios Lietuvos bei 
Rytprūsių klausimas nebus iš
spręstas palankia Lietuvai 
prasme. <§iam didžiajam tiks
lui ruoSasi vokiečiai ir lenkai. 
Mažosios Lietuvos Taryba ir 
Vlikas nebus pajėgūs Mažosios 
Lietuvos bylą laimėti, jei nega
lės atsiremti į Lietuvai palan
kius Mažosios Lietuvos lietu
vius, vargstančius vakarų Vo
kietijoje. Jie reikalingi visų lie
tuvių skubios materialinės ir 
moralinės pagalbos, kad nenu
skęstų voldetybės jūroje. Gel
bėkime juos —- dalyvaukime 
Mažosios Lietuvos Bifitdių D- 
jos sušrinkimę.

MJLB. D-jos Valdyba
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laidojimo Įstaiga. -
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M81 FIKdn Aye« B»hek!yi»
> Mį-M Ctom Bpy )Mv4 ♦ 
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Dr. PMl Ltet, buv. Lietuvos 
rinktinės žaidėjas, m >ė Londo
ne,* 'sutaikęs jn. amžiaus. 
1953 m. jis- laimėjo Britanijos 
žaibo pirmenybes, tačiau meis
terio tKuias. atiteko antrajam 
nes Dr. List neturėjo britų 
pilietybės. Dr. P. M. Uęt, žydų 
tautybės, kilimo iš Lietuvos, il
gesnį laiką gyveno Vokietijoje, 
nacių laikais grįžo į Lietuvą. 
Aine 1938 m. persikėlė į Angli
ją ir ten dalyvavo šachmatų 
turnyruose kaip “Lithuanian 
Master”, tačiau kai Lietuva 
1940 m. tapo okupuota, Lietu-, 
vos vardas prie Listo pavardės 
nebebuvo minimas, žymesni 
Listo laimėjimai: 1938 Brigh- 
ton tarpt. , turnyre: 1-2 E. 
Klein, Austria & P. M. List, 
Lithuania. 1939 Birminghamo 
turnyre: 1. Prins, Holland 2. 
P. M. List, Lithuania. 1944-48 
Dr. List buvo antruoju Londo
no p-bėse po Sir Thomas ar G. 
Wobd. 1946 Dr. List žaidė D. 
Britanijos rinktinėje prieš Sov. 
Sąjungą (suKotovu).

Bostono tarpklubines (Met
ropolitan, Chess League) rung
tynės prasideda lapkričio 5 d. 
Dalyvauja 22 komandos: A 
klasėje — 6, B kL — 12, C kl. 
—6. Lietuvių komanda žaidžia 
A klasėje (Merkis, Klinushko- 
vas, Keturakis, Starinskas, 
Kontautas, R. Karosas). Pir
masis lietuvių priešininkas — 
Boylston Chess Club atvyksta 
pas lietuvius šeštadienį, lap
kričio 6 d. 7:30 v.v. į So. Bos
tono Liet. Pil. Klubą.

Kazys Škėma, Detroit, įsi- 
kvalifikavo į 1954 Golden 
Knights pusbaigminį ratą, ku
riame gauna labai stjprų prie
šininką Dr. G. Katz, kelių metų 
Massachusetts ir Bostono meis
terį. Dr. Katz rat'ing’as 1794, 
Škėmos — 1616.

“Chess Review”, spalių nr. 
paskelbė 1949 m. Golden 
Knights baigminio rato “Pre- 
sent Leaders” sąrašą (71 as
muo i^ 875 dalyvių). Merkis 

stovi 9-ju su 40. 2 taškų. 1-ju 
J. Sherwin su 46.2.


